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polemika köşəsi

Facİə əsrİmİzİn müqəddİməsİ

Məti OSMANOĞLU
XX əsrin böyük ədəbiyyat
nəzəriyyəçisi Rolan Bart zəmanənin
keyfiyyəti ilə onun faciə məhsulu
arasında əlaqənin təsadüfi olmadığı
fikrini irəli sürmüşdü. Onun
fikrincə: “Zəmanənin simasını ədəbi
janrların hamısından daha artıq
müəyyənləşdirən faciədir, faciə
zəmanəyə maksimum ləyaqət və
dərinlik verir. Ən parlaq zəmanələr
ən faciəvi zəmanələrdir: Afinada
beşinci əsr, İngiltərədə Yelizavet
dövrü, Fransada 17-ci əsr...
Məsələ bundadır ki, həmin dövrlər
mədəniyyət əsrləri idi...”
Ədəbiyyat tariximizə bu mülahizənin
işığında baxanda Azərbaycan
mədəniyyətinin faciə epoxasının XIX
əsrlə XX əsrin kəsişməsində özünü bariz
göstərdiyinin şahidi oluruq. Ensiklopedik
lüğətlərdən, dərsliklərdən tutmuş
nəzəri araşdırmalara qədər Azərbaycan
faciəsinin tarixi kimi 1896-cı il göstərilir:
bu, Nəcəf bəy Vəzirovun “MüsibətiFəxrəddin” əsərinin dünyaya gəldiyi
ildir. Elə həmin il ədəbiyyat tariximizə
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Dağılan
tifaq”ı da qədəm qoyur və son vaxtlar
ədəbiyyatşünaslığımızda “ilk Azərbaycan
faciəsi hansıdır?” sualı ətrafında yaranan
lokal xarakterli polemikanın da əsas
hədəfi hər iki əsərin yaranma ilinin eyni
olmasıdır...
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Ə.Haqverdiyevin “Dağılan tifaq”ı
faciə janrında yazılmış daha bir əsərlə –
“Bəxtsiz cavan”la tamamlanır. Bu əsərin
məzmunu, onda faciəviliyi şərtləndirən
ictimai və estetik amillər (məzmun və
forma elementləri) həm “MüsibətiFəxrəddin”, həm də “Dağılan tifaq” ilə
yaxından səsləşir.
Bundan sonra isə Azərbaycan
mədəniyyətinin faciəyə münasibətində
xüsusi bir fəallıq müşahidə edilir və bu,
yalnız yaranan əsərlərin kəmiyyəti ilə
ifadə olunmur: Azərbaycan ədəbiyyatında
və teatrında faciə yeni ictimai və
milli məzmun kəsb edir. Nəriman
Nərimanovun “Nadir şah” (1899) və
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Ağa
Məhəmməd şah Qacar” (1907) tarixi
faciələri səhnəyə və ictimai düşüncəyə,
milli şüura dövlət – xalq, xalq –
hakimiyyət, vətən – millət kimi ciddi
atributlar gətirir. Bu atributların həmin
dövrdə öz dövləti olmayan topluma tarixi
faciə şəklində təqdim olunması təkcə
keçmişə deyil, gələcəyə də yeni bir baxış
idi. Bu əsərlərə faciə dəyəri gətirən isə
gələcəyin qurulmasında mövcud olan
fikir qarışıqlığı, millətin gələcəyinin
konturlarının, eskizlərinin, dəqiq
cizgilərinin aydın olmaması idi...
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan
mədəniyyətinə yeni istiqamət və məzmun
gətirən ciddi hadisələrdən biri də
Azərbaycan operasının yaranması oldu.
Dahi Üzeyir Hacıbəylinin tariximizin
başqa bir faciə epoxasından – XVI
əsrdən, Füzuli irsindən qaynaqlanıb gələn
“Leyli və Məcnun”u janr və məzmunca
faciənin daha müəkəmməli idi...
Mədəniyyət tariximizə bu kiçik
ekskursiya XIX əsrin sonu ilə XX əsrin
qovuşuğunun, hər halda, faciə janrına
münasibətdə fərqli bir zaman olduğunu
göstərir. Məsələyə zaman pəncərəsindən
baxanda istər-istəməz bu fərqli dövrün
başlanğıcını dəqiqləşdirmək zərurətinin
olduğu diqqətdən yayınmır. “MüsibətiFəxrəddin”ə və “Dağılan tifaq”a qədər
ədəbiyyatımızda faciə yaratmağa cəhd
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edilmişdimi?
Bu sualı qoyarkən bir mülahizə ilə
də hesablaşmaq lazım gəlir ki, konkret
bədii əsərə və ya hər hansı mədəniyyət
hadisəsinə müxtəlif dövrlərdə fərqli
yanaşmalar ola bilər. Rus ədəbiyyat
nəzəriyyəçisi Mixail Baxtinin ifadəsi
ilə desək: “...əsərlər sanki özlərinin
yarandıqları dövrlə müqayisədə yenidən
doğulurlar. Deyə bilərik ki, nə Şekspirin
özü, nə də onun müasirləri bizim indi
tanıdığımız “dahi Şekspiri” tanımırdılar.
Bizim Şekspirimizi Yelizavet dövrünə
sıxışdırmaq heç cür mümkün deyil”.
Yaxın keçmişə bu mövqedən yanaşma
ədəbiyyatşünaslıq elminin səviyyəsindən
əlavə, həm də ictimai psixologiyanın
fərqli zamanlarda ayrı-ayrı hadisələrə
münasibətindən, əsərin özünə və ona
həsr olunan araşdırmalara göstərdiyi
reaksiyadan da çox asılıdır.
XIX əsrin sonlarında Azərbaycan
mədəni həyatının – ədəbiyyatının və
teatrının üzdə olan hadisələrindən biri
Nəriman Nərimanovun “Nadanlıq”
adlı dram əsəri idi. N.Nərimanov
ömrünün sonunda oğlu Nəcəfə
yarımçıq məktubunda əsərin 1895-ci il
yanvarın 15-də Bakıda Tağıyev teatrında
tamaşaya qoyulduğu günü ədəbi
fəaliyyətinin başlanğıcı hesab etdiyini
yazmışdı. Məktubda diqqəti cəlb edən
məqamlardan biri Nəriman Nərimanovun
əsərin tamaşaya qoyulduğu zamana və
mühitə verdiyi qiymətdir. “...bütün həmin
vaxtı, yaşadığım bütün həmin mühiti,
ömrümün bütün dolanbac yollarını
təsəvvürə gətirdikdə, hər halda,
bununla təskinlik tapıram ki,
az da olsa, bəzi sahələrdə
böyük iş görmüşəm...
Qəlbim narahat idi,
istəyir və çalışırdım ki,
bəşəriyyətə nəsə bir
fayda verim”.
Beləliklə,
N.Nərimanov ilk
qələm təcrübələrini
yaradarkən
“bəşəriyyətə fayda
vermək” kimi
idealist bir niyyətlə
yola çıxmışdı.
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Onun qəlbinə rahatlıq verməyən isə
yaşadığı mühitin dərin ictimai ağrıları
ilə bağlı idi: “...məni əhatə edən mühit,
onun geriliyi, süstlüyü, fəaliyyətsizliyi,
ətraf həyat hadisələrinə biganəliyi,
millətlərarası mənasız didişmələr, buradan
irəli gələn iztirablar: qanlar, gözyaşları,
yoxsulluq, riyakarlıq və sairə mənə
rahatlıq verməyib. Bunlar yazdığım bütün
əsərlərdə əksini tapıb”.
N.Nərimanovun “Nadanlıq” əsəri də
məhz bu mühitin yaratdığı narahatlığın
ifadəsi idi. Onu da xüsusi qeyd etməyə
dəyər ki, N.Nərimanov əsərlərinin bədii
keyfiyyəti barədə yüksək iddiada deyildi.
Onu daha çox qaldırdığı məsələlərin
ictimai əhəmiyyəti, maarifçilik
istiqaməti maraqlandırırdı. O, mühitin
problemlərinə, daha geniş götürsək,
cəmiyyətin və millətin ağrılarına laqeyd
qala bilmirdi. Yenə ədibin oğlu Nəcəfə
məktubunda oxuyuruq:
“Bəlkə də bütün
bunlar bədii
cəhətdən zəif
qələmə alınıb,
lakin qüvvəm
və imkanım
daxilində
bütün
bunlara
yazılarımda
təkcə
münasibətimi
bildirməyim onu
göstərir ki, mən
bir çoxları kimi
ətrafımdakı

3

polemika köşəsi

mühitə laqeyd qala bilməzdim”...
N.Nərimanovun “qanlar, gözyaşları”
ilə sulanmış mühitə, ictimai şəraitə
laqeyd qalmayaraq öz narahatlığını
kəskin ifadə etdiyi “Nadanlıq” əsərinin
janr xüsusiyyətləri ilə bağlı ədibin özünün
münasibəti heç də birmənalı olmayıb.
Məsələn, o, 1893-cü il martın 20-də
Qafqaz senzura idarəsinə “Nadanlıq”
əsərinin çapına icazə almaq üçün
ünvanladığı ərizədə əsəri, sadəcə,
pyes adlandırmışdı. 1895-ci ildə rusca
yazdığı tərcümeyi-halında Bakıda
ucuz oxu zalı-kitabxana açdığını, hər
il xeyriyyə məqsədi ilə tamaşalar
qoyduğunu və özünün də tatar
(Azərbaycan) dilində bir
neçə komediya yazdığını
qeyd edirdi. Əsərin
1913-cü il nəşrində
“Nadanlığ”ın janrı dram
kimi göstərilmişdi.
Pyesin ilk nəşrinə yazdığı
müqəddimədə isə müəllif
“Nadanlığ”ı sadəcə
“əsər” və qissə adlandırır.
Həmçinin əsərin yazılma
səbəbinə, məqsədinə daha
çox əhəmiyyət verir, onun
müsəlmanların həyatına
fayda gətirəcəyinə
inandığına ümid
etdiyini
yazır:
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“Məzkur əsəri yazmağıma səbəb Qafqaz
müsəlmanlarının əksəriyyətinin bimərifət
və nadanlığı oldu... Ümidvaram ki,
mənim bu kəmtərin qələmimin meyvəsi
müsəlmanların zindəganına bir zərrə
qədəri nəf gətirər”.
Sovet dövründə Nərimanovun
“Seçilmiş əsərləri” (1956) nəşr olunarkən
kitabın ön sözündə Mirzə İbrahimov
“Nadanlıq” əsərini janr baxımından
komediya kimi təqdim etmişdi və
bu təyinat ədəbiyyatşünaslığımızda
hələ də öz qüvvəsini saxlamaqdadır.
N.Nərimanovun müstəqillik dövründə,
2004-cü ildə nəşr olunmuş “Seçilmiş
əsərlər”inin müqəddiməsində
ədibin irsinin tədqiqatçısı
professor Teymur
Əhmədov da “Nadanlığ”ı
komediya kimi təqdim
edib. F.Qasımzadənin
“XIX əsr Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi” və Mir
Cəlal ilə F.Hüseynovun
“XX əsr Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi”
dərsliklərində isə “Nadanlıq”
dram kimi göstərilib.
Beləliklə, biz istəsək
də, istəməsək də,
“Nadanlıq”
əsərinin
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janrının müəyyənləşdirilməsinə yenidən
baxılmasına ciddi ehtiyac olduğunu
görürük. Müəllifin özünün də “bədii
cəhətinə” tərəddüdlə yanaşdığı əsər, bizə
elə gəlir ki, bu gün ədəbiyyat tariximizin
ilk faciə təşəbbüsü kimi daha ciddi
maraq doğurur.
Azərbaycan ədəbiyyatında faciənin
tarixini “Müsibəti-Fəxrəddin”dən
başlayan akademik Yaşar Qarayev
yazırdı: “Müəllif nadanlığın dəhşətlərini
ona görə təsvir etmişdir ki, maarifçiliyin,
öz əxlaqi qayəsinin üstünlüyünü sübut
etsin. Bu əxlaqi qayənin daha qabarıq
təsdiqi üçün Vəzirov bütöv bir cəmiyyətin,
ümumi əxlaqi böhranın fonunda
Fəxrəddinin və onun arzularının faciəsini
vermişdir. Əsərdə Fəxrəddinin həlakı
cəmiyyətdə hökm sürən köhnəlmiş əxlaq
və rəftar normalarına ən böyük qurban
kimi mənalanır”.
Bu mülahizəni eynilə N.Nərimanovun
“Müsibəti-Fəxrəddin”dən üç il əvvəl –
1893-cü ildə qələmə aldığı “Nadanlıq”
əsərinə və onun qəhərəmanlarına da
aid edə bilərik. Əsərdə N.Nərimanovun
“nadanlıq kəməndinə düşmüş” cəmiyyətə
qarşı qoyduğu gənc oxumuşlar –
Məhəmməd ağa ilə Ömər mühitin
faciəsini görür, anlayır və mühiti faciəyə
düçar edən nadanlığa qarşı gücləri
çatdığı qədər mübarizə aparırlar.
Müəllifin məqsədi yalnız nadanlığı ifşa
etməklə məhdudlaşmır. O öz təcrübəsi
və imkanları daxilində nadanlığın
zəmanənin müsbət idealını məhv
etdiyini, yenicə közərməyə başlayan
işığını söndürdüyünü, işığa qalib gələn
qaranlığın faciəsini əks etdirməyə çalışır.
Bu əsərdə konflikt müəllifin müsbət
idealını daşıyan qəhrəmanların şəxsi
baxışları və əqidələri ilə cəmiyyətin
şəxsiyyətdən yüksəkdə duran təbii qanunqaydaları, ictimai psixologiyası arasındakı
ziddiyyət üzərində qurulub. Məhəmməd
ağa ilə Ömər konkret insanlarla deyil,
insan topluluğunu idarə edən əxlaq,
düşüncə və məişət sistemi ilə üz-üzə, başbaşa gəlirlər və bu döyüşdə də məğlub
olurlar. Əsərin sonunda Ömər doğma
qardaşının gülləsindən həlak olsa da, öz
qatilinin konkret insan deyil, nadanlıq
olduğunu bildirir:
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“Ö m ə r (başını bulayır). Xeyr!…
Məni… nadanlıq… avamlıq… bi…
mərifətlik güllələdi. Bunlar hamısı…
(Tərpənir). Ah!.. Adamı… heyvan
edərmiş! Ah! Nadanlıq!..”
Yaşar Qarayevin “Müsibəti-Fəxrəddin”
əsərində insanları məhv edən, faciəni
şərtləndirən başlıca səbəb barədə qeydi
“Nadanlıq” əsərinə də bütövlüklə və
istisnasız şəkildə aid edilə bilər. Ömərin
dedikləri ilə Y.Qarayevin “MüsibətiFəxrəddin” ilə bağlı elmi müşahidəsi və
təhlili arasında az qala üst-üstə düşən bir
səsləşmə olduğunu görürük: “Rüstəm
bəyi də, Fəxrəddini də məhv edən bir
böyük bəla görürük: nadanlıq! Elmsizlik
və maarifsizlik! Kimdir müqəssir? –
“Müsəlman qardaşın vəhşi nadanlığı”
– tragediya hər sözü ilə, bütövlükdə öz
pafosu ilə bu hökmü təsdiq edir”.
Elə “Nadanlıq” əsərinin də bütün ruhu
və pafosu bu hökm üzərində qurulub.
“Nadanlıq”la “Müsibəti-Fəxrəddin”in
bir paralel dəyəri də hər iki əsərin
sonluğunda özünü göstərir. “Nadanlıq”da
cəmiyyətin qurtuluşunda əsas çarə olan
maarifin təmsilçisi Ömər ölsə də, onun
müəllimi və ideya ortağı Məhəmməd ağa
cəmiyyətlə mübarizəni davam etdirmək
üçün sağ qalır. “Müsibəti-Fəxrəddin”
də buna oxşar sonluqla tamamlanır,
Fəxrəddin ölür, lakin onun ideyalarının
davamçısı Səadət xanım həyatda qalır,
onun əməllərini davam etdirəcəyinə and
içir...
Janr xüsusiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi
üçün eyni müqayisəni “Nadanlıq”la
Ə.Haqverdiyevin “Bəxtsiz cavan” faciəsi
arasında da apara bilərik. “Bəxtsiz
cavan”ın janr etibarilə faciə olmasını
şərtləndirən bütün amillərin “Nadanlıq”da
da olduğunu görürük...
Onda belə bir təbii sual da yaranır: bəs
indiyə qədər N.Nərimanovun “Nadanlıq”
əsərinin janr xüsusiyyətlərinin filoloji
maraqdan kənarda qalmasının başlıca
səbəbi nə olmuşdur?
Mənə elə gəlir ki, bu sualın cavabını
N.Nərimanov özü daha səmimi və dəqiq
vermişdir: müəllifin qaldırdığı ideyaların,
fikirlərin mətndəki ifadəsi müqayisə
etdiyimiz əsərlərə nisbətən “bəlkə də
bədii cəhətdən zəif qələmə alınıb...”
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tarixdən reportaj

Türklərin Kəbəsi,
səhrada gizlənən tarix...
SİRLƏR VADİSİNDƏN REPORTAJ

Füzuli MƏCİDLİ
Bəlkə çoxlarına qəribə görünə bilər,
amma bizi Monqolustana bağlayan
qəribə hislər və sıx tellər var. Dünyada
Monqolustan deyincə, ilk ağla gələn
Çingiz xan və böyük müharibələr olsa
da, biz türklər üçün bu torpaqlar həm
də ana yurdumuz, türk mədəniyyəti
və dövlətçiliyinin təşəkkül tapdığı yer,
ilk türk yazılı abidələrinin bulunduğu
müqəddəs məkandır.
Uşaqlıq arzularımızı – müqəddəs
Orxon vadisini, Bilgə Xaqan, Kültegin,
Tonyukuk kitabələrini görmək, ulu
babalarımızı, müqəddəslərimizi ziyarət
etmək şərəfinə sahib olacağımızı
Astanada yerləşən Beynəlxalq Türk
Akademiyası (TWESCO) prezidenti,
professor Darhan bəy Kıdıralidən
duyduğum zaman sanki ayağım altından
yer qaçdı, göy titrədi. Doğrudanmı,
onillər boyunca bizə yasaq edilən gizli
bir tarixin, həm də yazı tariximizin,
dövlətçilik ənənələrimizin əks olunduğu
abidələri öz gəzlərimizlə görəcək, tək
Tanrı inanclı Hunların, Göytürklərin –
atalarımızın məqamına yüksələcəyik?
Ən həyəcanlısı isə ictimaiyyətə
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geniş şəkildə məlum olmayan Şiveet
Ulan məbədində yeni kəşflərə şahidlik
edəcəkdik. Çünki bu məbəd qədim
türklərin dinsiz olması ilə bağlı bütün
fərziyyələri alt-üst etmiş, onların
Tanrıçılıq inancı olduğunu faktlarla
sübuta yetirmişdi. Bu məbəd təxminən
100 il əvvəl aşkara çıxarılsa da,
diqqətdən kənarda saxlanmış, 15 dəfə
yağmalanmaya və oğurluğa məruz
qalmışdı. Bizim orta məktəblərdə
oxuduğumuz dərsliklərdə isə nəinki
Şiveet Ulan, artıq tədqiq olunmuş
Orxon abidələri haqqında belə heç nə
yazılmırdı. Çünki bu abidələr bizim
zəngin mədəniyyətə, inanca, idarəçilik,
dövlətçilik gələnəyinə sahib olduğumuzu
bəyan edirdi, türkü özünə qayıdışa,
özünü dərkə çağırırdı: “Ey Türk,
üstdə göy dəlinmədikcə, altda yer
yarılmadıqca, sənin ilini, törəni kim
poza bilər... Titrə və özünə dön!”
Beləliklə, yolumuz Türk çöllərinə,
Monqolustana, Ötükənə, Orxon
vadisinədir.
***
Astanadan Monqolustanın paytaxtı
Ulanbatora birbaşa reys yoxdur.
Səbəbi eyni siyasi-iqtisadi blokda olan
Rusiyanın Qazaxıstana bu uçuşlar üçün
öz hava məkanından istifadəyə icazə
verməməsidir. Qəribədir, deyilmi? Ona
görə də Ulanbatora mənə xeyli doğma
olan Bişkek üzərindən uçuruq.
Elə uçaqda ikən şahidi olduğum
maraqlı müşahidəmi paylaşmaq
istəyirəm. Bir neçə monqol gənci
türkcə danışır. Onlarla qısa söhbətimdə
Türkiyədə təhsil aldıqları məlum olur.
Son illər bu ölkədən xeyli gəncin
təhsil almaq üçün məhz Türkiyəyə üz
tutduqlarını söyləyirlər. Maraqlı bir
məqamı da qeyd edim. Uzun illər Sovet
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İttifaqının nüfuz dairəsində olmalarına
baxmayaraq, bu ölkədə rus dilində
danışan çox az insan tapmaq olar. Rusca
bilənlər, əsasən, yaşlı monqol aydınlardır.
Elə ingilis dili də o qədər yayğın deyil.
Bəxtimiz onda gətirib ki, Qazaxıstanla
birbaşa sərhədi olmasa da, ölkənin
qərb tərəfində, Altay dağları boyunca
qazaxlar yaşayır və onlar ölkənin ictimai
həyatında xeyli fəaldırlar. Elə izsiz və
kimsəsiz monqol çöllərində bələdçilərimiz
də Monqolustan qazaxlarından olan
həmkarımız Akadil Toişan və arxeoloq
Napil Bazılıhandır.
***
Ulanbatorun Çingiz Xan adına
beynəlxalq hava limanından şəhərə
doğru irəlilədikcə şəhərin sürətlə inkişaf
etdiyini, bir “tikinti bumu” yaşadığını seyr
etmək mümkündür. Açığı, Monqolustan
gözləntilərimdən daha zəngin gəldi
mənə. Həm maddi, həm də mənəvi
anlamda...
Amma təəssüf ki, hər şey pərakəndə,
sistemsiz və dağınıq görünür. Paytaxtın
mərkəzi hissələrində müşahidə olunan
sürətli inkişaf elə bura ilə də məhdudlaşır.
Şəhər ətrafındakı gecəqondular çox
USTAD dərgisi \ Dekabr 2016

miskin, kasıb və kimsəsiz təsir bağışlayır.
Monqolustan paytaxtı Bakının 2030 il əvvəlki halını xatırladır. Şəhərin
altyapısı, xüsusilə də, yollar bərbad
haldadır. Dar və təmirsiz küçələr artıq
indidən tıxac məsələsini şəhərin bir
nömrəli probleminə çevirib. Baxmayaraq
ki, regionlardan gələn avtomobillərə
paytaxta giriş üçün xüsusi rüsum tələb
olunur (hər giriş üçün təxminən 80
qəpik), amma bu da problemi həll
etməyib.
Səfər etdiyim hər bir şəhərdə ilk
diqqət yetirdiyim məqam o şəhərin
insanlarının yaşıllığa nə dərəcədə meyilli
olmasıdır. Şəxsi qənaətim budur ki,
bir yaşayış məskənində mədəniyyət
səviyyəsini ölçmək istəyirsənsə, onun
arxitekturasına, müdhiş binalarına,
kafe, restoran və barlarına deyil, öncə
ağaclarına, yaşıllığına baxmaq lazımdır.
Hələ təyyarədə ikən Ulanbator məni
bu baxımdan xeyli üzdü. Amma sonra
məlum oldu ki, paytaxtın yaşıllıqdan xeyli
kasad olması inancla bağlı bir məsələ
imiş. Əksər monqolların inancına görə,
torpağı qazmaq, “incitmək” olmaz. Elə,
yəqin, bu səbəbdəndir ki, münbit şəraitə
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baxmayaraq, ölkədə əkinçilik inkişaf
etməyib. Əvəzində maldarlıq ən yüksək
səviyyəyə çatıb. 3 milyon əhalisi olan
ölkədə 55 milyon iri və xırdabuynuzlu
mal-qara var. Bundan başqa, Yerin
“xətrinə dəyməmək üçün” ölkənin kömür
mədənlərində də yalnız qazaxlar çalışır.
Mədənlərin ətrafında qazax kəndləri var.
Rəsmi məlumatlara görə, qazaxlar ölkədə
ikinci böyük xalqdır və əhalinin 4%-ni
təşkil edir.
Monqollar demoqrafik baxımdan
qonşu ölkələrə səpələnməsələr də,
xeyli sayda monqolun iş üçün Cənubi
Koreyaya üz tutduğu deyilir. Paytaxtın
yaşadığı inkişaf bumunun səbəbi də
orada varlanan monqol iş adamları və
Cənubi Koreya, Yaponiyanın bu ölkəyə
yatırdığı sərmayələrdir. İnvestisiya
yarışına son illər nəhəng qonşu Çin də
qoşulub.

Hər monqolun öz yolu var
Fikrimiz Monqolustan haqqında
qeydlər yazmaq deyil. Bizim səfərin
məqsədi də sadə təəssüratlardan daha
alidir. Bunlar, sadəcə, yol qeydlərimizdir.
Biz ortaq dəyərlərimizin, atalarımızın izi
ilə “Tanrı dağından Ötükənə” gedirik...
Ulanbatordan Şiveet Ulana 490 km
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yol var. Ölkənin qərbinə uzanan dar və
təmirsiz asfaltla xeyli irəlilədikdən sonra
Orxon çayının sahilində süfrə açmışıq.
Öz sükutu ilə bizə tarix nəql edən Orxon
çayı... Orada keçirdiyin qəribə hisləri,
yaşadığın duyğuları sözlə ifadə etmək,
sadəcə, mümkünsüzdür.
Kiçik fasilədən sonra qərbə doğru
yolsuz, izsiz çöllə irəliləyirik. Artıq
asfalt da yoxdur və hava qaralır. Bir və
ya iki çadırlıq məkanlarda qərar tutan
çobanların özləri üçün açdıqları cığırlar
hamısı eyni istiqaməti göstərir. Hansını
seçəsən, hansı yolla gedəsən? “Hər
monqolun öz yolu var” deyimi də elə
burdan doğub. Gecə boyunca saatlarla
gedirik. Bəzən bir istiqamətdə bir neçə
dəfə gedir, dövr edir, yenidən gəldiyimiz
kələ-kötür yola qayıdırıq. Ekspedisiya
üzvlərini yorğunluq, həyəcan, təlaş
və sevinc duyğularının qarışığından
doğan qəribə hislər bürüyüb. Gecə
yarısı olmasına baxmayaraq, hamının
yuxusu ərşə çəkilib, narahat yollarda
mikroavtobusun atıb-tutmasından və
həyəcandan içimiz titrəyir.
Amma biz müqəddəslərimizin,
atalarımızın yolunu gedirik. Hər kəs
bu yolun nə qədər əziyyətli, lakin bir o
qədər də şərəfli olduğunun fərqindədir.
Ona görə də ekspedisiya boyunca
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qarşılaşdığımız çətinliklər, gündüzün
beyin yandıran istisi, gecələr monqol
çölünün iliklərimizə qədər işləyən
acımasız soyuğu, həqiqi yolu tapmaq
üçün tez-tez on kilometrlərlə getdiyimiz
yanlış məsafələr belə bizi yolumuzdan
sapdırmır. Çünki bu yol bizi babalarımıza
aparır, tək Tanrıya qovuşdurur.

Tanrı dağından Ötükənə
Ötükən qədim türk, monqol tarixində
müqəddəs şəhər, türklərin ilk paytaxtı
hesab olunur. Orxon çayı da mənbəyini
bu yerlərdən götürür. Ötükən dağının
türk mifologiyasında Namu adlı
qoruyucu bir ruhu var. Elə Beynəlxalq
Türk Akademiyasının təşkil etdiyi
beynəlxalq ekspedisiya da belə adlanır
– “Tanrı dağından Ötükənə: Böyük
Çöl xalqlarının tarixi və mədəni
dəyərləri”.
Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurası
(Türk Şurası) dövlət başçılarının Naxçıvan
sammitində yaradılan və baş qərargahı
Qazaxıstanın paytaxtı Astanada yerləşən
Beynəlxalq Türk Akademiyası ötən ildən

USTAD dərgisi \ Dekabr 2016

Monqolustan tərəfi ilə birgə Şiveet Ulan
külliyyəsi də daxil olmaqla bir neçə yerdə
ciddi tədqiqatlara start verib.
Son bir ildə Şiveet Ulanda aparılan
arxeoloji qazıntılar nəticəsində türk
tarixinə işıq tuta biləcək yeni qiymətli
mənbələr aşkarlanıb. Akademiya
prezidenti Darhan Kıdıralinin şəxsən
rəhbərlik etdiyi ekspedisiya qrupunda
Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan,
Türkiyə və Rusiyadan dəyərli türkoloq və
arxeoloqlar, beynəlxalq təşkilat rəhbərləri
və media nümayəndələri var. Müxtəlif
ölkələrdən, fərqli qurumlardan gələn
insanları izsiz monqol çöllərində bir ortaq
dəyər birləşdirir – Atalarımızın ruhunun
daşıyıcısına çevrilən maddi və mənəvi
dəyərlər!
Yaddaşım məni yanıltmırsa, hələ uşaq
yaşlarında M.Qorkinin həyatından bəhs
edən kitabda oxumuşam. Yazıçı uşaqkən
axşam şam işığında gizlicə oxuduğu
kitabda Hunlardan bəhs edən misranı
oxuyur:
Gedir məzar kimi qaşqabaqlı lal,
O, Hunlar padşahı məşhur Attila.
Qorki ev sahibəsindən soruşmuşdu.
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Kimdir bu Attila, kimdir Hunlar? Qarı
cavabında “onlar artıq yer üzündə
yoxdur. Onlar məhv olmuş, nəsli kəsilmiş
bir xalqdır” deyir.
Bəli, illər boyu bizi yanlış düşünməyə,
öz babalarımızdan bixəbər yaşamağa
məcbur ediblər. Amma bu gün biz –
Hunların, Göytürklərin övladları min
illərin məbədi, Tanrıçılıq ayinlərinin icra
olunduğu müqəddəs məkanda – Şiveet
Ulandayıq.

Türklərin Kəbəsi
Şiveet Ulan külliyyəsi Orxon
kitabələrindən sonra üzə çıxan ən böyük
tapıntı hesab olunur. Türk tarixinin
İslamdan əvvəlki dövrü haqqında
məlumatlar indiyədək əsasən Orxon daş
kitabələrindən alınmışdısa, tədqiqatçılar
qazıntıların davam etdiyi bu kompleksdən
yeni və daha qədim kitabələrin,
qiymətli məlumatların əldə ediləcəyi
qənaətindədirlər.
Professor Darhan Kıdırali hesab edir
ki, Şiveet Ulan məbəd kompleksi qədim
türklərin, əcdadlarımızın müqəddəs
bildiyi bir yer, Kutluq, İlteriş, Bilgə
xaqanların, Tonyukuk vəzirin, Kültegin
kimi türk sərkərdələrin gəldiyi, ibadət
etdiyi məkandır. Bura islamiyyətdən öncə
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türklərin əsas inanc yeri olub. Onlar bura
gələr, ayinlər icra edər, qurbanlar kəsər,
qurultay keçirərdilər. Bu tapıntı indiyədək
türklərin köçəri və dinsiz olması ilə
bağlı fərziyyələri də alt-üst edib. Qədim
türklərin Tanrıçılıq dini olduğunu və tək
Tanrıya ibadət etdiyi təsdiqlənib. Ona
görə də Beynəlxalq Türk Akademiyası
burda aparılan qazıntılara xüsusi önəm
verir. Bu məqsədlə Monqolustan Elmlər
Akademiyası ilə xüsusi memorandum
da imzalanıb. Qazıntılar bir ildir aparılır
və bundan sonra da davam etdiriləcək.
Müxtəlif ölkələr tərəfindən bir neçə dəfə
məbəddə tədqiqatlara cəhd olunsa da, ilk
geniş tədqiqatı aparmaq Beynəlxalq Türk
Akademiyasına qismət olub.
Arxeoloqlara görə, bu məbəd
Göytürklərdən öncəki vaxtlara, Hunlar
dövrünə, yəni Oğuzların Orta Asiya və
Qafqazlara hərəkətindən əvvəlki tarixə
aiddir. Tək Tanrıya inanan türklər
bura yığışar, qərarlar qəbul edər və
əsas məsələləri də burda həll edərdilər.
Onların inancına görə, bura dünyanın
mərkəzi hesab olunurdu. Qazıntılar
zamanı tapılan çeşidli daş abidələr də
bunu təsdiq edir. Oxşar tapıntılara
Qafqazlar və Anadoluda da təsadüf
olunur. Amma tədqiqatlar həmin
abidələrin ilk ünvanının bura olduğu

USTAD dərgisi \ Dekabr 2016

tarixdən reportaj

USTAD dərgisi \ Dekabr 2016

11

tarixdən reportaj

qənaətini doğrulayır.
Kompleksdə ən diqqət çəkən
abidələrdən biri qədim türk boylarının
tamqalarının yer aldığı məşhur Bengü
daşıdır. Burda avşar, salur, bayandur kimi
65 qədim türk boyunun tamqası yer alıb.
Bengü daşında türklər varlıqlarını tarixin
yaddaşına köçürmək üçün öz tamqalarını
qoyurdular.
Buralar tək Tanrıya inanc gətirən
Göytürklərin ibadət məkanı, Kəbəsi
idi. Bengü daşı, Bilge Xaqan, Kültegin
ve Tonyukukun ruhunun daşıyıcısına
çevrilən danışan daşları görüncə
gözyaşlarını tuta bilməyən, sevinc
duyğularına boğulan həmkarlarımı
görmək istər-istəməz məni də duyğular
selinə qərq edir. Qəribə bir hiss adamı
içdən titrədir, sanki bütün günahlardan
təmizləyir, paklaşdırır.

Bilgə Xaqanın məqamında
Şiveet Ulandan ilk türk yazılı
abidələrinin tapıldığı məkana gedirik.
Yol yorğunluğumuzu sərkərdə
Külteginin atlarının su içdiyi, ucsuzbucaqsız səhranın nəhəng mirvarisini
xatırladan Ögenur və Şağanur gölləri
alır. Biz onların suyunu içirik, onlar bizim
stresimizi...
Orxon vadisi türklərin bu ərazilərdə
böyük bir sivilizasiya qurmasını
təsdiqləyən faktlarla zəngindir. Hələ
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mediaya açıqlanması məsləhət
görülməyən əsrarəngiz tapıntılar var.
Qarşıdakı ildə tədqiqatların miqyasının
genişləndirilməsi və bu tapıntıların da
ictimaiyyətə açıqlanması gözlənilir. Yeni
tapıntıların içərisində qiymətli yazılı
mənbələrin də olduğu güman edilir.
Elmə məlum olan ilk türk yazı
mənbələrini– Bilgə Xaqan, Kültegin və
Tonyukuk kitabələrini TİKA qoruma
altına alıb. Abidələri dağıntılardan
qorumaq üçün tikilən səhra muzeyində
yazıların orijinalları saxlanılır.
Bəli, bura TÜRK adının tarixə
yazıldığı ilk müqəddəs məqam – Bilgə
Xaqan, Kültegin daş kitabələrinin
dünyanın köksünə sancıldığı yerdir! Bura
Ata yurdumuz Orxon vadisidir! Bura
qədim Türk dili, mədəniyyəti, tarixi və
dövlətçiliyinin öyrənilməsi baxımından
əvəzsiz, müqəddəs bir məkandır!
Bu kitabələrin tədqiqatçılarından
P.Melioranski təsadüfən yazmırdı
ki, o dövrdə türklərin necə yüksək
mədəniyyətə sahib olduğunu bilmək üçün
Orxon kitabələrini oxumaq kifayətdir.
Çünki yazılarda imla xətası belə yoxdur.
Kitabələr səlis türk əlifbası ilə, imla
qaydaları tam gözlənilməklə yazılıb.
Bu abidələrlə Bilgə Xaqanın vəziri
Tonyukukun yazdırdığı nəsihət xarakterli
daş kitabələrin yerləşdiyi məkan arasında
400 km məsafə var.
Orxon abidələrində yer alan fikirlər
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Göytürk xaqanlarının xalq üçün,
dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi naminə
gördükləri işlərin müasir dövrdə də
dövlətçilik mədəniyyəti baxımından örnək
ola biləcəyini göstərir.

Monqollarla kökümüz
eynidirmi?
Türklərlə monqolların eyni etnik
kökə sahib olub-olmaması ilə bağlı
mübahisələr illərdir davam etsə də, bir
məsələ dəqiqdir ki, biz eyni dil qrupuna
aidik. Monqol dili də türk, tunqus, koreya
və yapon dilləri kimi Altay dillər qrupuna
daxildir. Adi danışıqda monqol dilindən
heç nə anlamaq mümkün deyil. Amma
cümlələrin fonetik və leksik quruluşu, söz
sırası türk dillərində olduğu kimidir. Yeri
gəlmişkən, monqollar sovetlərin təsirinə
düşdükləri zamana, yəni kiril əlifbasını
qəbul edənə qədər qədim türklərdə,
Orxon kitabələrində olduğu kimi
yuxarıdan aşağı yazır və uzun müddət
qədim uyğur əlifbasını istifadə edirdilər.
Monqolca-qazaxca böyük lüğətin
müəllifi, tədqiqatçı və arxeoloq Napil
Bazılhan da xeyli sözlərin ortaq
mənşəyinin olduğu, zaman keçdikcə
fərqlərin ortaya çıxdığı qənaətindədir.
Əksər monqol tarixçilər də türklərlə
monqolların qohum, Çingiz xanın da
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ortaq hökmdarımız olduğu qənaətini
paylaşırlar.

Öz Daşlarımız –
Yurddaşlarımız
Ucsuz-bucaqsız çölləri dolaşdıqca,
tədqiq olunmaq üçün səhranın ortasından
boy atıb boylanan, öz tədqiqatçısını
axtaran əsrarəngiz kurqanları seyr
etdikcə, təəssüf hissi keçirməyə
bilmirsən. Son illər bəzi tarixçilərimiz
arasında müşahidə etdiyim tendensiya
məni qorxuya salır. Niyə biz Azərbaycan
tarixini yalnız Qafqazlara, Yaxın Orta
Şərqə həbs etmək istəyirik? Axı bizim
tariximiz Çin səddindən, Avrasiya
çöllərindən Avropanın mərkəzinə qədər
uzanır. İllər boyu bu tarixi öyrənməyi
bizə yasaq ediblər. Amma indi hər şey öz
əlimizdədir.
Səfər boyu Türk Akademiyası adından
keçirilən rəsmi görüşlər, imzalanan
müqavilələr də Monqolustan rəsmilərinin
Akademiyanın apardığı tədqiqatlara
müsbət yanaşdığını ortaya qoyur. İndi
bəlkə də tariximizi Çin, ərəb və erməni
mənbələrində axtarmağa ehtiyac
yoxdur. Çöldə bizə həqiqəti, tariximizi
daha dəqiq danışacaq çoxlu daşlar var.
Düşmən başının üstündən asılan ÖZ
DAŞLARIMIZ, YURDDAŞLARIMIZ...
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Dilin ağıllandırılmasında
tərcümələrin rolu

Niyazi MEHDİ

Təpərli sözlər
O gizli deyil ki, bəzi intellektuallar,
özəlliklə, rusca, ingiliscə yaxşı bilənlər
dilimizin elmi imkanlarına şübhə ilə
yanaşırlar. Bəlkə onlarda dilimizin
yoxsulluğu duyğusunu qrammatika
törədir? Ancaq baxanda görürsən ki,
qrammatikamız pis deyil. Bəs onda
dilimizin yoxsulluq duyğusu nədən
gəlir?
Bu sorunun cavablarından birinə
baxaq. Həmin intellektuallar, tutalım,
“бытие” sözünü eşidəndə nəsə
energetik, ağıllı söz duyurlar, “varlıq”,
“olum”, “olqu” (сущее) sözləri isə
onlara nəsilsiz-nəcabətsiz, soysuz
kəlmə təsiri bağışlayır.

Dildə materialın müqaviməti
Ancaq adamlar var ki, rusca
yazmaqdan böyük həzz almaq
mərhələsini keçib qəfildən azəricə
elmi yazılar yazmaqdan həzz alırlar.
“Niyə belə oldu?” məsələsini ünlü
heykəltəraş Ernest Neizvestninin
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bir yazısını oxuyanda anlamaq olur.
O göstərmişdi ki, heykəltəraş üçün
hansı materialla işləmək elə-belə şey
deyil. Material sənətçiyə müqavimət
göstərməklə həm də hansı formanı,
hansı estetikanı seçməyi diktə edir.
Bundan bizim üçün çıxan sonuc:
düşüncə ilə asanca şütümək üçün
rus elmi dili çevik və rahat formalar
verir. Buna manyerizm demək olar.
Rusca elmi məqalə yazmaq yaxşı
yağlanmış velosiped sürmək kimi
bir şeydir. Azərbaycanca çağdaş elm
səviyyəsində düşüncə yazmağa isə dil
öz müqavimətini göstərir, ona görə də
bu müqavimətlə əlləşə-əlləşə yazmaq
daha kimlərəsə çox ləzzət verər,
nəinki ruscada süzə-süzə sürüşmək.

Dildə materialın müqaviməti
Ancaq qayıdaq öncəki soruya:
nəyə görə düşüncəni daşımaq üçün
yetərincə söz və qrammatik formalar
verən Azərbaycan türkcəsi ruscaya
baxanda yoxsul, soysuz dil təsiri
bağışlayır?
Bax bu sualın cavabında belə bir
deyimi yada salmaq olar:
– Dil nə qədər ağıllı kitabların,
ağıllı söhbətlərin dili olursa, o
qədər çox ağıllanır, yəni ağıllı dil
olur.
Bizə ruscanın “бытие” sözü ona
görə içi dopdolu gəlir ki, bu sözə
Hegelin kitablarının min yerində rast
gəlmişik. Bu söz rusca Platondan,
Kantdan, Şellinqdən, Şopenhauerdən
oxuduğumuz mətnlərdən keçəkeçə duyğu və ağılla dolaraq bizə
gəlib çatıb. Eləcə də o sözü rusların
ağıllı filosoflarının TV debatlarından
eşitmişik. “Varlıq” sözünü isə çox az
ağıllı kitabda oxumuşuq. Daha az ağıllı
söhbətlərdə eşitmişik.
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Onu da deyək ki, gürcülərlə,
ermənilərlə söhbətdə soruşanda aydın
olur ki, onların dil qavrayışlarında eyni
problem var.

Dil necə “ağıllanır?”
Dünyada heç bir ulusun ağıllı
adamları o qədər çox olmur ki,
onların mətnləri sözlərə təpər vermək
üçün yetərli olsun. Hamının dadına
çatır başqa ulusların filosoflarından
və gözəl yazarlarından tərcümələr.
Elə onun üçün də “бытие” sözü
ilə ilgili ruscada oxuduğumuz Batı
filosoflarının adını çəkdik. Bu
filosofları ruscaya çevirməsəydilər,
rusun “бытие” sözü bizim “varlıq”
sözünün günündə olardı.
Bizdə tərcümələr azdır, yaxşı
tərcümələr isə lap azdır (nə yaxşı
ki, Bakı Slavyan Universitetində,
“Qanun” nəşriyyatında “dünya
okeanından” nələrsə dilimizə gətirilir).
O biri yandan, bütün uluslar kimi,
öz ağıllı kitablarımız da o qədər deyil
ki, milli resursla dilimizi ağıllandıraq.
Bax bu nədənlə dilimiz humanitar
elm üçün belə boyat, belə çəlimsiz
görünür.
Nəsirəddin Tusi maddi sərvətlə
mənəvi sərvəti belə ayırmışdı: maddi
sərvət işləndikcə azalır, mənəvi sərvət
isə işləndikcə artır (bu dedi yunanlarda
da var). İndi Tusidən itələnib söyləyə
bilərik ki, sözlərimiz nə qədər çox
ağıllı kitablarda işlənirsə o qədər də
ağıllanır.
Sözlərimiz təkcə fəlsəfi kitablarda
işləndikcə ağıllanmır. Ağıllı adamların
Tok-şoularında işləndikcə də ağıllanır.
Şeirlərdə insan psixolojisi ilə bağlı
çalarları, dramatik ikitirəliyi, üçtirəliyi
anlatdıqca da ağıllanır.
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Varis YOLÇİYEV

Qəfəsdəkİ
aslan
“Ədəbiyyatı gözdən
salırlar, gözüyumulu gəzək ki,
düşməsin!”
Öncə belə düşünürdüm. Amma
sonra anladım ki, gözüyumulu
yaşamaqla ədəbiyyat yaratmaq
mümkün deyil. Bu dəfə bir optik
eynək alıb gözümə taxdım ki,
heç olmasa bu yolla ədəbiyyatın
gözdən düşməsinə mane olum.
İndi dünyaya eynək şüşələri
arxasından baxmaqdayam.
Yazarlar Allaha bir köynək yaxın
olan insanlardır. Allah onların
qulaqlarına bir çox ibrətamiz,
nəsihətverici hekayətlər pıçıldayır
ki, onlar da bu pıçıldananları yüz
minlərlə insanlarla bölüşməkçün
vərəqlərə köçürürlər.
Klassik nəsrin sonuncu mogikanı
Qabriel Markes son pıçıltıları bəyan
edib dünyadan köçəndən sonra
bir neçə yarımmogikan qalmışdı:
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Umberto Eko, Joze Saramoqa, Milan
Kundera, Haruki Murakami... Sonra
bu yarımmogikanlardan da biri – Eko
dünyadan köçdü. Allah o birilərə ömür
versin. Sözüm ondadır ki, indi dünya
kitab industriyası bir ucdan yeni-yeni
adlar, “zirvələr”, “fenomenlər”, “nömrə
birlər” yaratmaqdadır. “Psixoloji dram
ustaları” Con Maksvell Kutzee, Bernard
Veber.., “sevgi romanının ünlü isimləri”
Mark Levi, Frederik Bekbeder..,
“sentimentalizm zirvələri” Sidni Şeldon,
Codco Moyes.., “postmodern öncülü”
Pol Oster, “mistik psixologizm ustası”
Paolo Koelyo, “ədəbi fenomen” Anna
Qavalda, “Kafkayla Borxesin yeni
calağı” Cededayya Berri, “müsəlman
dünyasının nömrə birləri” Orxan Pamuk,
Xalid Hüseyni, ən müxtəlif janr “ataları”
(macəra – Piter Ceyms, döyüş – Tom
Klensi, detektiv – Den Braun, fantezi –
Maks Fray, dəhşət – Enn Rays və s.),
üstəlik, “dünya bestsellerləri
seriyası liderləri”,
üstəlik, “Nyu-York
tayms bestselleri
birinciləri” və
s. və i. Özünü
kitab dənizinin
qoynuna
atsan, inan ki,
bata bilərsən.
Ancaq bu
ultrabolluğa
baxmayaraq
dünya oxuyur,
eynən əvvəlki
kimi. Çox vaxt
kağız kitabları
planşetlər əvəz etsə
də, statistik avropalı
da, amerikalı da, asiyalı da
mütaliəni qidalanma qədər vacib həyat
atributu sayır.
Bizsə oxumuruq, gün-gündən
geriləyirik, tək-tük kitab mağazalarının
rəflərini toz basır. 90-cı illərdə
sovetdən qalan kitab mağazaları kütləvi
şəkildə baqqal dükanlarına çevriləndə
mənəviyyat zorlanmağa başlanmışdı,
indi bu zorlanma öz məntiqi nəticəsini
yaşatmaqdadır.
Bakı məktəblisinin ürək ağrısıyla
yazdığı SMS-ə baxın: “Marketdən alış16

veriş edərkən aldığım bir kitaba görə
atam tərəfindən cəzalandırıldım, “bu pula
“bir kletka” yumurta düşürdü” danlağını
eşitdim”.
Əfsus ki, bu, gerçəklikdir, yalnız
birini seçə bilmək ehtiyacı duyulan
bugünümüzdə biz yumurtasız yaşaya
bilmirik, amma kitabsiz çox rahat
yaşayırıq. Yumurtalılıq kitabsızlıq gətirir.
Fizikada bir cütadlı Boyl-Mariot
qanunu var. Məğzində işimiz
yoxdur, amma bu gün, sanki bizim
mənəviyyatımıza basqı edən əksliklərin
bir-birini itələməsindən ibarət bir
cütadlı Yumurta-Kitab qanunu meydan
sulamaqdadır.
Həmin gün “Forbes” 2015-ci ildə ən
çox qazanan yazıçıların siyahısını dərc
etmişdi. 19 dəfə “Nyu-York Times”ın ən çox satılan” yazıçısı olan Ceyms
Pattersonun (triller yazır) illik 89 milyon
dollar qazancla birinci yeri tutmasından
xəbər tutduğum gün dörd binəva
yazarımızın atışaraq bir şüşə
arağın pulunu düzəldə
bilməməsi barədə faciəli
bir köşə yazısını da
oxumuşdum.
Vallah, biz heç
də pis yazmırıq.
Gətirin dünyanın
ən məşhur
yazarlarının
“şedevrlərini” də,
bizim yazarların
“cızma-qaralarını”
da yanaşı qoyun.
Nələri əskikdir
bizimkilərin xaricilərdən?
Amma bir nəfərə 89
milyon dollar və dörd nəfərə
bir şüşə arağın pulunun yarımçıqlığı!
Bu gün Azərbaycan yazarının bir
bədbəxtliyi odur ki, ingilisdilli, rusdilli
deyil, dünya bazarına çıxa bilmir. İkinci
bədbəxtliyi odur ki, keyfiyyətli tərcümə
üçün maliyyə qaynağı yoxdur, ədəbiyyat
himayəsizdir. Üçüncü bədbəxtliyi də odur
ki, öz ölkəsinə, öz oxucusuna tapınmağa
məcbur qaldığı halda, özününkülər də
oxumurlar.
Düşündürən başın əyləndirən başdan
qat-qat dəyərsiz olduğu cəmiyyətimiz
bununla nəyi isbat etməyə çalışır?
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Axtarsan, bir elə çox yazarımız
da yoxdur! 10 milyonluq xalqın 100
peşəkar yazarı ancaq olar. Bu, haradasa,
Afrika standartı səviyyəsidir – ən yaxşı
halda.
Sən gövdəsi hamar çiçəkləri deyil,
tikanlıları seçdin və ömrünü o çiçəklərin
gövdəsini tikanlardan təmizləməyə həsr
etdin...
Nəyinə lazım idi axı bu?
Diqqət edirsinizmi, ayrılıqlardan
yazmağa məhkum olmuş küskün
qiyafəsindədir bizim ən istedadlı
şairlərimiz.
Hamısı dərd antalogiyası
yaratmaqdadır.
Uşaqlıqdan, gənclikdən,
qocalıqdan başqa,
bir də onsuzluq dövrü olur
insan ömrünün.
Yalandı, Zen, yalandı.
İnsanı qocalıq yox,
onsuzluq dövrü öldürür.
(Aqşin Evrən)
Qoşulub durna
köçünə,
gedəsən uzaqlara,
uzaq, özgə, yad
olasan,
hardasa
sərhəddin o
tayında
düşmən kimi
doğulasan yenidən,
təzə bədən
yaradasan özünə,
təzə ruh üfürəsən,
təzə vətən tapasan,
ona şeir yazasan,
qaçasan bu vətəndən,
qaçasan bu qürbətdən.
Sonra ya qəfil bir güllədən öləsən
ya da vətən adlı həsrətdən...
(Cəlil Cavanşir)
İnsanlara ümid paylayan, həyat eşqi
bəxş edən əlsiz-ayaqsız Nik Vuyçiç
deyir ki, əgər döydüyünüz bir qapını
açmırlarsa, eyni vaxtda bir neçə qapını
döyün.
Onu necə başa salasan ki, bizdə
qapıların səsi yoxdur, lap minini döysən
belə eşidən olmayacaq?
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Dininə və xalqına söykənməməsinə
görə qınasam da, Orxan Pamuk
yaradıcılığını çox bəyənirəm. İnsanın
görmə bucağı hüdudunu onun düşüncə
hüdudsuzluğu ilə genişləndirməyi,
bunların hər birini dərindən, bütün
cizgiləri ilə qabartmağı bacaran
Orxan Pamuk “Beynimdəki qəribəlik”
romanında yazır: “Həm Kültəpədə, həm
də Tuttəpədə yaşayanlar yuxularında
müəyyən fasilələrlə və heyrətamiz
oxşarlıqlarla eyni adamları görürdülər:
oğlanlar ibtidai məktəbdəki
müəlliməni,
qızlar Atatürkü;
yetkin cavanlar Həzrəti Məhəmmədi;
yetkin qızlar uzunboy qərb
kinoulduzunu;
yaşlı kişilər süd içən mələyi;
yaşlı qadınlar yaxşı xəbər gətirən gənc
poçtalyonu”.
Ədəbiyyat həm də xalqın bax bu cür
ümumiləşməsini aparır. Çox təəssüf
ki, bir əsr keçsə belə, biz yeni
ümumiləşməyə – yeni
təsnifata sığışmadan hələ
də böyük Mirzə Cəlilin,
Mirzə Ələkbər Sabirin
ümumiləşməsindəki
xalq olaraq
qalmaqdayıq.
Yeri gəlmişkən,
bir ara xəbər
yayılmışdı ki, bir
rəisimiz Tbilisi
kazinosunda 5
milyon dollar (hə,
düz 5 milyon) uduzub.
Zarafat bir yana, ancaq
çox maraqlıdır: həmin rəis
yuxularında nə görür?
Zarafat bir yana, amma bu da
maraqlıdır: həmin rəis axırıncı kitabı
neçə il öncə oxuyub?
Teatr ilk yarananda və sonralar da
insanları teatra cəlb etməkçün nələr
etməzdilər. XVIII əsrin axırlarında
La-Skala təzə fəaliyyətə başlayanda
tamaşaçılar buğlanan spaqetti və
qızardılmış dana ətini marçıltıyla yeyərək
tamaşaya baxırdılar. Bu, şəraiti teatr
rəhbərliyi “opera məişətə müdaxilə
etməz, sizi rahatçılığınızdan ayırmaz”
anlamında yaradırdılar.
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Orta əsrlərdə köhnə Hersoq teatrında
isə indiki ifadə ilə desək, VİP lojada varlı
şəxslər çarpayıda uzanıb dincələ-dincələ,
yeyib-içərək tamaşalara baxardılar. Hətta
istəyənlər kart da oynayardı.
Bəlkə indi – 3-cü minillikdə biz də
nəsə bir kreativ ideyalar tətbiq edib
camaata başa salaq ki, vallah kitab
oxumaq sizə heç bir ziyan verməyəcək?
“Azərbaycan Respublikası Səhiyyə
Nazirliyi xəbərdarlıq edir: kitab oxumağın
sizin səhhətinizə heç bir ziyanı yoxdur!”
formasında olmasa da, hər halda,
hansısa yolla ən azından o “bir kletka
yumurta”dan məhrum olan dayını başa
salaq ki, yumurtanın gətirdiyi doyum
bir neçə saata bəs etdiyi halda kitabın
gətirdiyi doyum bir neçə illəri əhatə
edir?!
Vallah, billah, ədəbiyyatdan ziyan
tapmazsınız.
Öz praktikamdan bir epizod danışım.
“Sonuncu ölən ümidlərdir” romanım
Özbəkistanda çıxdı, çox populyar idi,
onların 140000 tirajla çıxan “Darakçı”
adlı nəşrləri var, hər şənbə romanı hissəhissə dərc edirdi. Demək, Səmərqənddə
14 yaşlı yeniyetmə bir qız ögey atasının
şiddətlərinə dözməyərək yaşadığı binanın
damına çıxaraq intihar etmək istəyib.
Mələfədən düzəltdiyi halqanı boynuna
keçirib ayağının altındakı yeşiyi aşırmağa
hazırlaşırmış ki, gözü yerdəki qəzet
parçasına sataşıb. “Ümidlər intixora
buladi” sözləri, qəhrəmanların pəjmürdə
şəkilləri onu çox maraqlandırıb. Halqanı
boynundan çıxarıb düşüb qəzeti oxumağa
başlayıb. “Əvvəli filan sayımızda” kəlməsi
onu çardaqdan düz kitabxanaya yollayıb,
“davamı növbəti sayımızda” kəlməsi isə
onu növbəti həftələri gözləməyə vadar
edib.
Nəhayət, qız romanı tam bitirdikdən
sonra “Darakçı”nın redaksiyasına
gedərək orada başına gələnləri danışıb,
intihar etmək əvəzinə eynən əsərin
qəhrəmanı Nailə kimi güclü olub öz
uğurlu karyerası ilə düşmənlərindən
intiqam alacağını bəyan edib.
Qəzet həmin müsahibəyə “Bir əsər
bir insanı necə xilas etdi” başlığını
qoymuşdu.
Bax budur ədəbiyyatın gücü!
Bir dəfə bir sərgi salonunda mənə
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qüssənin, kədərin və dərdin rəsmini
çəkən bir rəssam göstərdilər. Buludsuz
səma – insanın qayğısız halıymış. Ağ
buludlar qüssəymiş, qara buludlar kədər.
Leysan yağışısa dərd imiş.
Və həmin rəssam rəsmini şərh edirdi
ki, ağ və qara buludlar səmanın leysan
yağışının müəllifləri, ağ qüssəylə qara
kədər isə dərdin yaradıcılarıdır.
Sonuncu mogikan – Markes vəfat
edəndə son olaraq bilirsinizmi nə deyib?
Deyib, ey insanlar, sizlərdən çox şey
öyrəndim, amma bu öyrəndiklərim heç
nəyə yaramayacaq, çünki hamısını bir
çantada kilidlədim, bədbəxt bir şəkildə
artıq ölə bilərəm.
Bu sözlərdən agah olanda mənə elə
gəldi ki, böyük yazıçı həm valideyni, həm
övladı olan ədəbiyyatdan çox-çox nigaran
gedir.
Mən bu cür nigarançılığı bir də
böyük rus filosofu Vasiliy Rozanovda
görmüşəm. Səfalət içində, aclıqdan və
soyuqdan əziyyət çəkə-çəkə o, hücrəsinə
qonaq gəlmiş Əzrayılın hüzurunda ikən
son olaraq yaxınlarına əlyazmalarından
muğayat olmağı tapşırmışdı.
Ədəbiyyat, əslində, Markesin
kilidlədiyi çantadır, Rozanovun donmuş
əlyazmalarıdır, amma “indi heç kəs, heç
kəsin kitabını oxumur” tipli müasir atalar
sözümüzün ədəbiyyata heç bir aidiyyatı
olmadığına da özümü inandırmağa
çalışıram.
Frans Kafkanın “Acqalma məharəti”
adlı bir hekayəsi var. Qəfəsdə ac
qalmaqla insanlara tamaşa göstərən
aktyora getdikcə maraq azalır, o, getgedə dəbdən düşür, tam diqqətdən
kənarda qalır. Nəhayət, qəfəsdəcə
acından ölür.
Atraksionun sahibi aktyorun meyitini
qəfəsdən götüzdurub yerinə ət parçalayıb
yeməklə tamaşaçılarda böyük maraq
oyadan aslanı yerləşdirir.
Vəssalam!
P.S. Əyiləndə eynəyin gözdən düşmək
təhlükəsinin olması acı reallıqdır, hər
halda.
P.P.S. Bayaq yazarlarımızın sayını 100
demişdim. İndicə Taleh Həmidin vəfat
etməsi xəbərini aldım. Qaldı 99 nəfər.
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88 illik nadir foto

Azərbaycan musiqiçiləri Sakarya zəfərinin ildönümündə
Sakarya zəfəri

Dilqəm ƏHMƏD
Ötən ay İstanbulda bir sahafdan
(köhnə kitab, sənəd, foto və s. satılan
mağaza) üzərində əski əlifba ilə yazı olan
bir foto aldım. Kiçik ölçülü fotoda 10dan çox adam və Türkiyə bayrağı əks
olunub. Burada dizlərini yerə qoymuş
iki musiqiçi də var – birinin əlində tar,
digərində isə qaval. Məhz musiqiçilərin
zahiri görünüşü və musiqi alətlərinə görə
fotonun Azərbaycanla bağlı ola biləcəyini
güman etdim.
Fotonun surətini dəyərli dostumuz,
professor Ədalət Tahirzadəyə
göndərdim. Şəklin üzərindəki yazını
Ədalət bəy bu cür oxudu: “Sarıqamış:
12 eylül 28-də zəfər alayı xatirəsi.
Yunan ordusunun məhv və pərişanı
və Sakarya müzəffəriyyətinin
yıldönümü təsisi günü. Azərbaycan
t[ürk] operet heyəti”.
Təxminimiz doğru çıxdı, fotodakı
musiqiçilər Azərbaycan türkləri idilər,
1928-ci ildə Sakarya zəfərinin 7-ci
ildönümündə iştirak etdikləri anı
əbədiləşdirmişdilər.
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Tarix 1918-ci il, 30 oktyabr. I Dünya
müharibəsindən məğlub çıxan Osmanlı
xanədanlığı Mondros sazişini imzalamağa
məcbur olur. Dörd gün sonra, noyabrın
4-də Mosul ingilislər tərəfindən işğal
edilir. 8 noyabrda Çanaqqala boğazı
müttəfiqlər, 9 noyabrda isə İskəndərun
ingilislər tərəfindən ələ keçirilir. 9
noyabrda həmçinin Maraş, Urfa, Antep
şəhərləri fransızlar tərəfindən tutulur.
Və nəhayət, 13 noyabrda müttəfiqlər
İstanbulu işğal edə bilirlər. 15 noyabrda
Osmanlı ordusu Bakıdan çəkilir.
30 mart 1919-cu ildə isə Paris Sülh
Konfransında İzmirin yunanlara verilməsi
qərara alınır. 15 may 1919-cu ildə
yunanlar İzmiri ələ keçirirlər.
Beləliklə, 1918-1919-cu illər arasında
Türkiyə şəhərləri fransızlar və ingilislər
tərəfindən işğal edilir. 1920-ci il
avqustun 10-da isə Türkiyənin məhvinə
hesablanan Sevr müqaviləsi imzalanır.
Artıq Türkiyənin tək bir yolu qalmışdı:
Bütün xalqı səfərbər edərək Qurtuluş
savaşına başlamaq.
1919-cu ilin mayın 6-da
Mustafa Kamal paşa 9-cu ordunun
komandanlığının müfəttişi təyin olunur.
19 mayda paşa Samsuna gəlir və həmin
gün sonralar türk tarixində Qurtuluş
savaşının başlanması kimi qəbul edilir.
Qurtuluş savaşının önəmli mərhələləri
bunlardır:
Sarıqamış (20 sentyabr, 1920),
Qars (30 oktyabr, 1920) və Gümrünün
(7 noyabr, 1920) azad edilməsi;
Çukurova, Qaziantep, Maraş və
Urfa müdafiələri (1919-1921); I
İnönü zəfəri (6-10 yanvar, 1921);
II İnönü zəfəri (23 mart-1 aprel,
1921); Sakarya zəfəri (23 avqust-13
sentyabr, 1921); Böyük Hücum,
Başkomandanlıq döyüşü və Böyük
Zəfər (26 avqust-9 sentyabr, 1922).
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Qurtuluş savaşının dönüm nöqtəsi
Sakarya zəfəridir. Bu savaşda türk
ordusunun komandanları Mustafa Kamal
paşa, İsmət paşa və Fevzi paşa idi.
Mustafa Kamalın “qan gölü” adlandırdığı
bu savaşda türklər böyük itki versələr də,
qalib gəlmişdilər.
Sakarya zəfərindən sonra 19 Sentyabr
1921-ci ildə Türkiyə Böyük Millət Məclisi
Mustafa Kamala marşal rütbəsi və Qazi
titulu verir.
Bu ünvanı qəbul edən Mustafa Kamal
bildirir: “Sizin kimi komandanları,
zabitləri, əsgərləri olan bir millətin
xaricilərin hakimiyyəti altında kölə
olması mümkün deyil”.
Daha sonra Mustafa Kamal nitqində
bu ünvanı hərbi həyatının öyünüləsi ən
böyük hadisəsi kimi qəbul edəcəyini qeyd
edir.
Qurtuluş Savaşı 24 iyul 1923-cü ildə
imzalanan, bu gün prezident Ərdoğanın
şərtlərini qınadığı Lozanna müqaviləsi ilə
sona çatır. Türkiyə Sevr müqaviləsində
(1920) paramparça edilmiş məğlub
durumdan beləcə xilas edilir və bugünkü
Türkiyənin əsası qoyulmuş olur. 1 noyabr
1922-ci ildə səltənət aradan qaldırılır,
29 oktyabr 1923-cü ildə Türkiyə
Cümhuriyyəti elan edilir, Mustafa Kamal
ilk prezident seçilir. Oktyabrın 30-da
isə İsmət İnönü tərəfindən ilk hökumət
qurulur.

Qurtuluş savaşında
Azərbaycan
Anadoluda Qurtuluş savaşı
başladılarkən Azərbaycanda bir il idi
ki, Cümhuriyyət qurulmuşdu. Hələ
I Dünya müharibəsi dönəmində
Osmanlı ordusuna müxtəlif yardımlar
edən azərbaycanlılar bu dəfə rəsmi
hökumətləri vasitəsilə dəstək göndərdilər.
Professor Cəmaləddin Taşkırana görə,
Azərbaycan Cümhuriyyətinin baş naziri
Nəsib bəy Yusifbəyli 1,5 milyon fransız
frankı miqdarında pul yardımı göstərir,
neft və çek qəbzlərini imzalayaraq Milli
Mübarizə rəhbərlərinə təhvil verir.
Türk tədqiqatçı Əbdülhəmid Avşar isə
“Türkiyənin istiqlal müharibəsində
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Azərbaycan türkləri” adlı əsərində
yazır: “1,5 milyon franklık pulun
göndərilişi Mustafa Kamal Paşanın
18 may 1921 və 16 noyabr 1921ci il tarixlərində, TBMM-nin Bakı
təmsilçisi Mehmud Şövkət (Esendal)
bəyə yazdığı məktublarında da
təsdiq edilməkdədir”.
Cümhuriyyətin devrilməsindən
sonra Şura hökuməti dönəmində də
Azərbaycanla-Türkiyə arasındakı bu
münasibətlər davam edir. Həm Nəriman
Nərimanov, həm də Mustafa Kamal
Atatürklə bağlı arxivlərdə müxtəlif
sənədlər var. Məsələn, 3 may, 1920ci il tarixində Mustafa Kamalın 15-ci
Kolordu Komandanı Kazım Qarabəkirə
göndərdiyi şifrəli teleqrafda yazılır:
“15-ci Kolordu Komandanı Kazım
Qarabekir Paşa Həzrətlərinə! Əldə beş
para olmadığı zati alilərinizə məlumdur.
İndilik daxilində bir mənbə də tapılmayır.
Başqa tərəfdən təmin edilincəyə qədər
Azərbaycan hökumətindən azami
miqdarda İstiqraz aktı imkanının
araşdırılması və təmin buyrulmasını
rica edirəm. Böyük Millət Məclisi Rəisi
M.Kamal”.
Azərbaycan Şura hökuməti
Türkiyədən dəstəyini əsirgəmir. Əvvəlcə
Cümhuriyyət dönəmindəki çekləri təqdim
edilən pulun qalan 1 milyon franklıq
qismi ödənilir. İnönü savaşlarından
sonra 32 vaqon mazut və benzin, 8
vaqon maye qaz göndərilir. “Böyük
Hücum”dan öncə isə – 1922-ci ildə
Batum yolu ilə 350 ton neft və 9 min
tondan artıq maye qaz verilir.
Bir faktı da qeyd edək ki, Azərbaycan
Cümhuriyyətinin işğalından sonra
Azərbaycan Milli qoşunlarının albayı
Səməd Sayqın öz bölüyü ilə birlikdə
Güney Azərbaycan üzərindən Ərzuruma
gələrək, Anadolu milli mübarizəsi
sıralarına qoşulur.
Bu kimi faktlar kifayət qədərdir və
bunlar göstərir ki, azərbaycanlılar istər
Qurtuluş savaşı illərində, istərsə də
ondan sonrakı dönəmdə Türkiyənin milli
mübarizəsinə hər zaman dəstək olublar.
Azərbaycan mühacirət mətbuatı da
həmişə öz səhifələrində 30 avqust Zəfər
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bayramına yer verib.
Bu baxımdan əldə etdiyimiz foto da
onu göstərir ki, sonrakı illərdə də bu
zəfərlərin ildönümlərində azərbaycanlılar
ön sıralarda olublar.
Təəssüf ki, əldə etdiyimiz, Sakarya
savaşının 7-ci ildönümündə çəkilən
fotodakı azərbaycanlı musiqiçilərin kim
olduğunu bilmirik. Böyük ehtimalla
mühacirətdə fəaliyyət göstərən bir heyət
imiş. Amma Sovet Azərbaycanından
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gələn nümayəndələr olması ehtimalı da
mümkündür.
P.S. Bu tarixi fotonun alınması
üçün maddi dəstək göstərən
dostum, jurnalist Elvin Bayramlıya
təşəkkür edirəm.
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Nəsib bəy Yusifbəylinin dünyagörüşündə
Azərbaycan Türkçülüyü məfkurəsi

Faiq ƏLƏKBƏROV
fəlsəfə doktoru
Azərbaycan Türkçülüyü məfkurəsinin,
indiki anlamda azərbaycançılığın
yaranmasında 1910-cu illərdə dünyada
və Qafqazda baş verən mühüm
hadisələr (Balkan müharibəsi, 1-ci
Dünya müharibəsi, 2-ci Rusiya burjua
inqilabı və s.) və bir sıra digər amillər
(milli özünüdərk, inqilabi ideyaların
güclənməsi, çar Rusiyasının əsarəti
altında olan müxtəlif xalqların azadlıq
hərəkatı və s.) mühüm rol oynadı.
Məhz bu tarixi olayların və milli azadlıq
hərəkatlarının təsiri altında Azərbaycandakı milli ruhlu islamçılar-türkçülər,
liberallar, inqilabçılar vahid əqidə
ətrafında birləşərək milli və müstəqil
taktika yürütməyə başladılar. Bu dövrdəki
hadisələrin gedişi isə ideya baxımından
milli liberalların və türkçülərin, taktika
baxımından isə milli inqilabçıların
düzgün yol tutduğunu təsdiq etmişdi.
Sonralar Azərbaycan türk aydını Mirzə
Bala Məmmədzadə bu barədə yazırdı:
“İttifaqçılar”ın liberal millətçilik taktikası
məğlubiyyətə uğramışdı. Hadisələr
inqilabçı millətçilərə haqq verirdi. Türklər
milli haqlarını, milli varlıqlarını savaşda
qazana biləcəklərdi. İnqilabi taktikanı
seçən millətçilər ideoloji baxımdan ittifaqçıların milli məsələdəki ideologiyasından
22

fərqli bir ideologiya izləmirdilər. Onlar
inanırdılar ki, çarizm yıxılmadıqca,
türklər digər əsir millətlərlə birlikdə siyasi
haqq və hürriyyətə malik olmadıqca bu
proqramın tətbiqi qeyri-mümkündür”
(1, 36).
Azərbaycan Cümhuriyyətinin
qurucusu, milli ideoloq M.Ə.Rəsulzadə
də bu məsələ ilə bağlı sonralar yazırdı
ki, əvvəllər türk ziyalıları rus inqilabçıları
və rus liberalistləri arasında gedən
mübarizədə dolayısıyla iştirak etsələr
də, sonralar türkçülük üzərində qurulan
Azərbaycan milli ideyasını irəli sürdülər:
“1910-cu ilə kimi rus liberalizmi ilə rus
sosializmi arasında seçim qovğası ilə
keçən siyasi yaşam bu çağdan etibarən
Qafqaz türklərində yeni bir səhifəyə
girir, üçüncü müstəqil bir siyasi düşüncə
axını ilə yeni qurum çalışmaları başlayır,
bu da milli demokratizm və milli devrim
ideologiyasıdır. …Bu ideologiya birinci
olaraq Qafqaz türklərinin siyasi gələcəyini
Rusiyadan ayrı düşünmüşdür. Bu ün
(şərəf – F.Ə.) isə türkçülüyündür” (2, 55).
Milli ruhlu ziyalıların 1911-ci ildə
milli-ideoloji partiyalarını (“Müsavat”ı)
yaratmaları və türkçülüyə əsaslanan
azərbaycançılığı bir doktrina halına
gətirmələri milli-demokratik məfkurənin
formalaşmasında həlledici rol oynamışdı.
Onu da qeyd etməliyik ki, “Müsavat”
ilk dövrlərdə (1911-1913), zamanın
hakim zehniyyəti, yəni “İslam millətçiliyi”
şüarı altında fəaliyyət göstərmiş və
ilk proqramında da İslam və sosial
bərabərlik ruhu əsas yer tutmuşdur.
Ancaq M.B.Məmmədzadənin də
qeyd etdiyi kimi, “Müsavat” “İslam
millətçiliyi” ideologiyasına qapanıb
qalmamış, “Azərbaycan cəmiyyəti ilə
birgə dinamik təkamül yolu keçmiş və
Azərbaycan cəmiyyətinin milli şüurunu
tənzim və idarə etməklə onu özü ilə
birlikdə millətçiliyə, türk millətçiliyinə və
Azərbaycan istiqlalçılığına qovuşdurmuşdur” (1, 42).
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Bu dövrdə Azərbaycan Milli
İdeyasının yaranmasında M.Ə.Rəsulzadə,
N.Yusifbəyli, M.Hadi, Y.V.Çəmənzəminli,
A.K.Kazımzadə, Ü.Hacıbəyli və başqaları
mühüm rol oynamışlar. Ən önəmlisi odur
ki, onlar özlərindən əvvəlki islamçılar,
türkçülər və milli liberallardan fərqli
olaraq daha konkret, milli xətt seçərək
Azərbaycan türkçülüyünü və Azərbaycan
istiqlalçılığını hədəfləmişdilər.
NƏSİB BƏY YUSİFBƏYLİNİN
MİLLİ MAARİFÇİLİK BAXIŞLARI
Azərbaycanda türkçülük ideyasının
yaranmasında, formalaşmasında
və inkişafında ən mühüm xidmətlər
Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə və
Nəsib bəy Yusifbəyliyə (1881-1920)
məxsusdur. Çünki bu iki böyük idealist,
millətpərvər və demokrat milli və
müstəqil Azərbaycan ideyasının əsas
müəllifləridir. Doğrudur, bu məsələ ilə
həm nəzəri, həm də təcrübi baxımdan
M.Ə.Rəsulzadə daha çox uğraşmış,
böyük mənəvi-ideoloji və siyasifəlsəfi irs qoyub getmişdir. Xüsusilə,
M.Ə.Rəsulzadənin mənəvi-ideoloji
irsi ilə müqayisədə N.Yusifbəylinin bu
sahədə zəngin bir irsindən danışmaq
mümkün deyildir. Amma Nəsib bəy
də Əhməd bəy Ağaoğlu, Məhəmməd
Əmin Rəsulzadə, Üzeyir Hacıbəyli və
başqa bir çox tanınmış mütəfəkkirlərimiz
kimi Azərbaycan Türk tarixində öz
sözünü demiş milli aydınlarımızdan,
dövlət xadimlərimizdən biridir. Hər
halda, Nəsib bəy Yusifbəyli milli
və müstəqil Azərbaycan ideyasının
müəlliflərindən biri kimi adını tarixə
yazdırmışdır. Öncə qeyd edək ki,
Nəsib bəy də M.Ə.Rəsulzadə, Üzeyir
Hacıbəyli və başqa tanınmış ziyalılarımız
kimi, ilk dövrlərdə maarifçiliklə
uğraşmış, daha çox dini xurafata, dini
mövhumata, cəhalətə və nadanlığa
qarşı mübarizə aparmışdır. Onun ilk
qələm təcrübələrindən olan “Təslim”
hekayəsinin məzmununu da Azərbaycan
türk millətinin maariflənməsi, başqa
millətlər kimi inkişaf etməsi və digər
məsələlər təşkil etmişdi. O qeyd edirdi
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ki, başqa millətlərin dili zəngin, əlifbaları
mükəmməl, qrammatikaları müəyyən
olub, dövlət məktəblərin tərəqqisinə,
maarifə nəzarətə çalışdığı halda,
müsəlman-türk xalqlarında vəziyyət
əksinədir. O yazır: “Zavallı bizlər!
Bu vəzifələrin həpsini öz öhdəmizdə
bulunduruyoruz… Bu mədrəsədə, bu
müqəddəs binada xidmət etmək üçün
yalnız müəllim olmaq kafi deyildir,
fədakar olmaq lazımdır” (3, 63).
N.Yusifbəyli hesab edirdi ki, xalqın
nicatına nail olmaq üçün, artıq millətin
övladlarına mühafizəkar, dindar ruhanilər
deyil, millətini, vətənini sevən, eyni
zamanda tərəqqipərvər dünyagörüşlü
müəllimlər dərs verməlidir. Yalnız
bu halda millətdə milli amal, milli
mədəniyyət, milli tərbiyə yarana bilər.
Yusifbəylinin fikrincə, nə vaxta qədər
məktəblərdə, mədrəsələrdə mühafizəkar
ruhlu Molla Mahmudlar dərs keçəcəklər,
heç vaxt irəliləyiş olmayacaq. Çünki
Molla Mahmudlar təhsildə və ictimai
həyatda yeniliyi və tərəqqini deyil, dini
xurafat və cəhaləti təbliğ edir. Nəsib
bəy Molla Mahmudun dilindən yazır:
“Böyük axund məni hücrəsinə dəvət
etdirmişdi. Getdim. Bilirmisən mənə
nə kimi təklifdə bulundu? Axund mənə
deyir: “Sənin məktəbin bundan böylə
çox davam etməyəcək və bu gün-yarın
kəndi-kəndinə qapanacaqdır. Gəl sən
də bizim mədrəsə müəllimlərindən
üsuli-cədid (Krım türklərindən, tanınmış
mütəfəkkir İsmayıl bəy Qaspıralının
layihəsi əsasında həyata keçirilən yeni
tipli məktəblər nəzərdə tutulur – F.Ə.)
üzrə bir az dərs gör. Sonra açacağımız
üsuli-cədid məktəblərindən birinə
səni tolğunca (yetərincə) bir maaşla
müəllim təyin edəriz” (3, 57-58). Molla
Mahmudun iddiasına görə, vəziyyətin
belə bir hal almasına səbəb İslam dininin
qayda-qanunlarına əməl olunmaması və
müsəlman uşaqlarının yeni tipli-dünyəvi
məktəblərdə təhsil almaq istəmələridir.
Nəsib bəy Molla Mahmudların
timsalında, vaxtilə elm və tərəqqinin
mərkəzi olan Müsəlman dünyasının
bu günə düşməsinin səbəblərini də
göstərməyə çalışırdı. Onun fikrinə
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görə, vaxtilə İslamın işığı olan
məscidlərdəki mədrəsələrin qapalı
hücrələrə çevrilməsinə səbəb burada
elmli, dünyagörüşlü insanlar əvəzinə,
mərsiyəxanlar yetişdirməsidir. Yusifbəyli
yazır: “Ah! Vaxtilə mərkəzi-ülum və
fünun olan və İbn Rüşdlər, İbn Sinalar
yetişdirən, fəqət bugünkü gündə qeyriqabili-islah (islahı mümkün olmayan)
bir surətə girmiş bulunan şu mübarək
mədrəsələrin lal və əbkəm divarları nələr
eşitməmiş, nələr görməmişdir” (3, 59).
NƏSİB BƏY YUSİFBƏYLİNİN
SOSİAL-DEMOKRATİZM
VƏ İSLAMÇILIĞA DAİR
GÖRÜŞLƏRİ
Milli maarifçiliklə yanaşı, Yusifbəyli
ilk dövrlərdə sosial-demokratların bütün
millətlərin bərabər hüquq və azadlıqlara
malik olması ilə bağlı ideyalarına da
müəyyən qədər meyil göstərmişdi. Belə
ki, Nəsib bəy Odessada tələbə olarkən
(1902-1906) və “Tərcüman”da çalışdığı
ilk illərdə (1906-1907) siyasi cərəyanlar
arasından sosial-demokratizmə meyil
göstərmişdir. Hətta Yusifbəyli 19061907-ci illərdə “Tərcüman”da yazdığı
məqalələrdə Bakıda nəşr olunan “İrşad”
və başqa milli-dini yönlü qəzetlərdə
sosial-demokratizmdən və onların
nümayəndələrindən (Marks, Plexanov,
Jores, Bebel və b.) bəhs olunmasını
təqdir etmişdi. Xüsusilə, o, “İrşad” da
Azərbaycan türk aydınlarından Nəriman
Nərimanovun sosial-demokratlarla bağlı
məqaləsini şərh etmiş, onun fikirləri
ilə müəyyən dərəcə razılaşdığını ifadə
etmişdi. Onun fikrincə, yalnız sosialdemokrat cərəyanı dövrünün başqa
şovinist panizmlərindən fərqlənir və
yalnız ona ləkə yaxmaq doğru deyildir:
“Panslaviyanizm, panxristianizm,
panermənizm, panyəhudizm və qeyripanizmlər ancaq qarnı tox ağaların xam
xəyallarıdır və füqarayi-kasibəyə böylə
böhtan atmaq rəva deyil!.. Doğrudur, Yer
üzünün cəmi ictimaiyyun ammiyyunların
(sosial-demokratlarının) da bir “panizmi”
var, ona dəxi panxristianizm deməzlər,
bunun adı “panfüqarayi-kasibizm”dir” (4).
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Deməli, ilk dövrlərdə bir çox
mütəfəkkirlərimiz (Ə.Ağaoğlu,
Ə.Hüseynzadə, M.Ə.Rəsulzadə,
N.Nərimanov və b.) kimi, Yusifbəyli də
sosial-demokratizmlə islam arasında
oxşar cəhətlərin olmasına inanmış və bu
cərəyanı bütövlükdə dini dünyagörüşə
əks hesab etməmişdir. N.Yusifbəyli ilk
dövrlərdə, sosial-demokratizmə meyilli
bir şəxs kimi hesab edirdi ki, çar Rusiyası
Avropa ölkələrindən fərqli olaraq
baş vermiş inqilabdan düzgün nəticə
çıxarmır: “Avropada təcrübə və timsali
olub keçmiş inqilab və hərəkatlardan
Rusiya dövləti ibrət almaq gərək idi.
Qaynayıb axan bir suyun önünü kəsmək
mümkün olmadığı kimi, oyanmış,
qəlyanə gəlmiş xalqın hüquq və vəzifəsini
anlamış camaatın da önündə durub
toxtatmaq mümkün olamayacağını
düşünmək və bilmək gərək idi” (3, 112).
Çar Rusiyasının inqilabın önünü kəsmək
üçün müxtəlif hiylələrə əl atdığını qeyd
edən Yusifbəyli yazır ki, artıq bu hiylələr
baş tutmayacaq. Onun fikrinə görə, çar
Rusiyasının qarşısında iki yol var: ya qəsb
olunmuş hüquqların hamısını qaytarmaq,
ya da əvvəlki istibdad yolu ilə davam
etmək.
N.Yusifbəyli islamçılığı isə müsəlman
ölkələrinin vahid dövlət halında
birləşməsi və sair kimi deyil, mənəvi birlik
olaraq qəbul etmişdir. O, xüsusilə bəzi
Avropa mütəfəkkirlərinin, o cümlədən
erməni şovinistlərinin ortaya atdığı
“panislamizm” anlayışını qəbul etmir və
onu müdafiə edən istənilən qüvvəyə qarşı
çıxırdı. Onun fikrincə, bütün müsəlman
xalqlarının bir dövlətdə birləşməsi
bir utopiyadır. Bu cür utopiyalarla
uğraşmaqdansa, daha real işlər görülməli
və müsəlman millətlərinin mədəni
səviyyəsinin yüksəlməsinə çalışılmalıdır
(5).
NƏSİB BƏY YUSİFBƏYLİNİN
DÜNYAGÖRÜŞÜNDƏ TÜRKÇÜLÜK
VƏ AZƏRBAYCAN MİLLİ İDEYASI
Ancaq çox keçmir ki, N.Yusifbəyli
sosial-demokrat təlimindən uzaqlaşaraq
türkçülük, daha sonra onun bir qolu olan
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Azərbaycan türkçülüyü uğrunda mübarizə
aparır. Nəsib bəy də türkçülük ideyasının
yaranmasında və formalaşmasında ilk
olaraq, böyük türkçülərdən İsmayıl bəy
Qaspıralının mühüm rolu olmuşdu (3,
7-8). Eyni zamanda Yusifbəylidə türkçülük
məfkurəsinin yaranmasında 1908-1909cu illərdə Türkiyədə yaşaması və burada
“Türk dərnəyi” üzvləri ilə birgə apardığı
mübarizə də mühüm rol oynamışdır.
1910-cu illərdən etibarən əsasən,
Azərbaycanda (Gəncədə) yaşayan
N.Yusifbəyli türkçülüyün əsas dava
adamlarından biri olmuşdu. Məhz
bunun nəticəsidir ki, 1917-ci ilin
martında yaranan “Türk ƏdəmiMərkəziyyət” partiyasının lideri
kimi N.Yusifbəyli çar Rusiyasını
federativ şəkildə görmış, bu
federasiya çərçivəsində isə
Azərbaycanın muxtariyyətini tələb
etmişdir (3, 179). Bu faktordan
çıxış edərək M.Ə.Rəsulzadə
mühacirət dövründə yazırdı ki,
N.Yusifbəylinin Azərbaycan istiqlalı
hərəkatındakı rolu yalnız maarif naziri və
baş nazir olmaqla kifayətlənməmişdir:
“Onun hərəkatdakı həqiqi rolu sonra
tutduğu bu rəsmi mövqelərdən
çox əvvəl başlamışdır. Bu rol
onun Gəncədə 1917-də “Türk
Ədəmi Mərkəziyyət xalq
firqəsi” namıyla təsis edilən
siyasi Azərbaycan firqəsinin
təşkilinə təşəbbüs etməsiylə
başlayır. Azərbaycan
ideyasını siyasi bir tələb
maddəsi şəklində formulə
etmək şərəfi mərhum Nəsib
bəyindir” (6, 110).
M.Ə.Rəsulzadə daha
sonra qeyd edir ki,
əslində, Azərbaycan
Milli İdeyası onların
tanışlığının ilk illərindən
(1914-1915-ci illər) hər
ikisində yaranmışdı: “Bu
dostluğu bu qədər mətin
bağlarla bir görüşmədə
bağlayan şey, şübhəsiz,
müştərək bir qayə,
müştərək bir ruh
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daşıdığımızı mütəqabilən kəşf edişimiz
idi. Bu ruhi-müştərək Gəncədə Nəsib
bəyə siyasi bir firqə maddəsinin
yazılmasını təlqin etdiyi bir zamanlarda,
mənə də Bakıda “Açıq söz” qəzetəsinə
eyni tezisi müdafiə edən bir baş məqalə
yazdırmışdı” (6, 110-111).
Bu cür oxşar fikirləri Azərbaycan
türk mühacirlərindən Nağı Şeyxzamanlı
da səsləndirmişdir. Onun fikrincə,
milli istiqlal ideyasının əsas müəllifi
Azərbaycan fikrini bir tələb maddəsi
halında irəli sürən N.Yusifbəylidir:
“Nəsib bəyin zəkası yalnız
bu çıxışı ilə bitməmiş,
o qurultayda eyni
prinsipləri müdafiə edən
Müsavat xalq firqəsinin
nümayəndələri və “Açıq
söz” qəzetini təmsil edən
cərəyanla sözləşərək,
onlara yaxın axınların
birləşmələrini
təmin etmək
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zəruriyyətini görmüş və onu həyata
keçirmək təşəbbüsünü irəli sürmüşdür.
Bir tərəfdən Nəsib bəy, digər
tərəfdən Məmməd Əmin Rəsulzadə
və A.Kazımzadə tərəfindən təmsil
olunan Gəncə və Bakı millətçi
Azərbaycan cərəyanlarının öz aralarında
birləşmələrinə əsaslı bir dəlil və şahid
olmaq sifətiylə milli Azərbaycan
istiqlalçılıq hərəkatında çox mühüm
əsərləri meydana qoyan bu ittihadın
yaranmasında Nəsib bəyin zəka və
səmimiyyətinin qəti rol oynadığını burada
qeyd etməliyəm” (7, 117).
Azərbaycan Cümhuriyyətinin
qurulmasında mühüm işlər görmüş Nəsib
bəy bu dövrdə bir baş nazir kimi bəyan
edirdi ki, Azərbaycan türklərinin yeganə
ideyası Azərbaycanın milli istiqlalıdır.
Bu mənada Azərbaycanın Türkiyəyə,
yaxud da Rusiyaya birləşməsini tələb
edən “ittihadçılar”a, bolşeviklərə
ümumiyyətlə, istənilən “ilhaqçılar”a qarşı
çıxan Yusifbəyli öncə osmanlıpərəstləri
tənqid etmişdir. Belə ki, Cümhuriyyətin
bəyan olunmasından sonra, ilk dövrlərdə
müəyyən təsir qüvvəsinə malik olan
osmanlıpərəst “ilhaqçılar”ın milli istiqlala
qarşı yönəlmiş ideyalarına cavab olaraq
Yusifbəyli deyirdi ki, onlara müəyyən
obyektiv səbəblərə görə güzəştə getmək
olar. Ancaq bu güzəştlər Azərbaycanın
milli istiqlalına xətər yetirməməlidir.
Nəsib bəy deyirdi ki, əks halda
“istiqlalımıza qarşı yönəlmiş təcavüzə
qarşı ilk əvvəl üsyana qalxan mən özüm
olacağam” (8, f. 970, s.1, i. v.57).
N.Yusifbəylinin fikrincə, bu dövrdə
Azərbaycan türkçülüyü ideyasının,
milli istiqlalın tamamilə ziddinə olan
əsas qüvvə isə bolşevizm və bolşeviklər
olmuşdur. “Bolşevizm bizim üçün
bir təhlükədir, bəlkə də daha böyük
təhlükədir” (9, 67) – deyən, Nəsib bəy
daha sonra qeyd edirdi: “Əgər bu saat
mənə desələr ki, səni tanıyıb və istiqlalını
təsdiq edirəm, mən sabah burada bir
bolşevik qoymaram. Çünki bolşeviklərin
təhlükəsini biz öz istiqlalımız ilə ölçürük.
Biz hürriyyəti-vicdan tərəfdarıyıq” (9,
68).
Azərbaycan Cümhuriyyətinin
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timsalında Azərbaycan xalqı bir millətin
taleyində önəmli rol oynayan ideyaları
(istiqlal, müstəqil parlament, müstəqil
ordu, bayraq və s.) əldə etdikdən sonra,
onu Sovet Rusiyasının əli ilə yıxıb
yerində “müstəqil Sovet Azərbaycanı”
qurmağın da, bu mənada Nəriman
Nərimanovun Sovet Rusiyasının başçıları
ilə əslində tabeçilik anlaşması əsasında,
onların qarşısında hansısa şərtlərlə
çıxış etməsinin də heç bir anlamı yox
idi. Burada qazanan yalnız bir tərəf var
idi: Sovet Rusiyası və onun əlaltıları.
Fikrimizcə, bu baxımdan Nərimanov
Sovet Rusiyasından deyil, Sovet Rusiyası
Azərbaycan Cümhuriyyətini işğalı planı
çərçivəsində “Nərimanov faktoru”ndan
maksimum faydalanmışdır. Bunu, həmin
dövrdə Moskvada yaşayan Nərimanovun
Azərbaycanda baş verənlərlə bağlı Lenini
daima məlumatlandırması, “Qafqazın
işğalına baxış” məruzəsi və xüsusilə,
Azərbaycanın baş naziri N.Yusifbəyliyə
yazdığı məktubundan açıq şəkildə
görmək mümkündür. N.Nərimanov
Yusifbəyliyə yazdığı məktubunda
bolşeviklərlə bir yerdə olmasını siyasiideoloji baxışlarındakı fərqlərlə izah
etməyə çalışmışdır: “Siz pantürkizm və
panislamizm ideyalarını yayarkən, mən
bir kommunist kimi sizin qəti əleyhinizə
çıxmışdım, lakin sizin Türkiyə qanadı
altına girmək cəhdinizə, bir psixoloq
kimi, lütfkaranə baxırdım. Türkiyə
“zəfərlə” gəlib rüsvayçılıqla getdi” (10,
216). Çox keçmədi ki, Nərimanovu
qanadının altına alan Sovet Rusiyası da
Azərbaycana “zəfərlə” gəldi, ancaq şimal
ölkəsi Türkiyədən fərqli olaraq ləyaqətlə
getmədi, sözün həqiqi mənasında bu
ölkəni 70 il müstəmləkəsi kimi idarə etdi.
Bunu, yalnız 27 aprel işğalının üstündən
bir qədər keçdikdən sonra dərk edəcək
Nərimanov hələ, buna qədər müstəqil
Azərbaycanın baş nazirinə yazırdı ki,
“qızıl əsgərləri xarüqələr yaradan bütöv
bir dövlətin (yəni Rusiyanın – F.Ə.)
həyatı ilə oynamaq olmaz, amma siz
cinayətkarcasına bu cür oynadınız…”
(10, 218). Halbuki çox keçmədi ki, Sovet
Rusiyası “Nərimanov faktoru”ndan da
istifadə edərək, Azərbaycanı müstəmləkə
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halına gətirdi.
N.Yusifbəyli isə Nərimanov kimi
düşünənlərə cavab olaraq Parlament
kürsüsündən bildirirdi ki, milli istiqlalçı
kimi bütün qüvvələrə bir nəzər ilə baxır:
“Mənim tutduğum nə bolşevik, nə də
menşevikdir. Mən yalnız vətənimizin,
istiqlaliyyətimizin düşmənlərini tuturam.
Onlar öylə adamlardır ki, hər zaman
fikirləri bizim hüququmuza və istiqlalımıza
təcavüz etməkdir və yaxud idarə tərzimizi
dəyişmək üçün çalışmaqdır. Bunlar
bizim düşmənlərimizdir” (9, 69). Bütün
bunları nəzərə alaraq Rəsulzadə yazırdı
ki, ümumilikdə, Nəsib bəy xalqçı, idealist,
millətpərvər, demokrat və liberal bir
şəxsiyyət olmuşdur: “O, milli Azərbaycan
demokratiyasının yetişdirdiyi ən tipik
müməssillərindən biridir. Elə bir müməssil
ki, milli Azərbaycan hərəkatının istiqlala
müncər olan qayəsini formulə etmək
onun ismilə mərbutdur” (3, 177).
Fikrimizcə, M.Ə.Rəsulzadənin
silahdaşı, məsləkdaşı Nəsib bəy haqqında
dedikləri o qədər doğru, dürüst və
səmimidir ki, bu deyilənlərə əlavə bir söz
demək çox çətindir. Bu fikirlərdə diqqəti
çəkən məqamlardan biri də, Nəsib bəyi
milli Azərbaycan ideyasının müəllifi kimi
göstərməsidir. Bu onun göstəricisidir ki,
Rəsulzadə memarı olduğu Azərbaycan
Cümhuriyyəti ideyasında Nəsib
bəyin rolunu daha üstün verməklə öz
ləyaqətinin ucalığını ifadə etmişdir. Başqa
sözlə, Rəsulzadənin bu fikirlərindən
belə nəticə çıxarmaq olar ki, milli və
müstəqil Azərbaycan ideyasının nəzəriideoloji müəllifi Rəsulzadə, siyasi
hədəfçisi isə Nəsib bəy olmuşdur. Belə ki,
Nəsib bəy Rəsulzadənin nəzəri-ideoloji
şəkildə irəli sürdüyü milli və müstəqil
Azərbaycan ideyasını siyasi bir tələb
kimi ifadə etmişdir. Deməli, Azərbaycan
Cümhuriyyəti iki böyük liderin nəzəriideoloji və siyasi praktiki əməllərinin
nəticəsidir. Bu mənada bu iki böyük
Azərbaycan türkünün Azərbaycan
Cümhuriyyətinin yaranması və
inkişafında göstərdiyi xidmətlər misilsizdir
(11, 149).
Çox təəssüflər olsun ki, N.Yusifbəyli
Azərbaycan Cümhuriyyəti Sovet Rusiyası
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tərəfindən işğal edildikdən qısa bir
müddətdən sonra (1920-ci ilin iyuniyul aylarında) naməlum şəkildə şəhid
olmuşdu. Burada onun hansı şəkildə
şəhid olması ilə bağlı geniş müzakirə
açmadan yalnız onu qeyd etmək istərdik
ki, bütün hallarda Nəsib bəy Yusifbəyli
Azərbaycan türk millətinin, Azərbaycan
Cümhuriyyətinin böyük şəhid
oğullarından biridir. O, yalnız Azərbaycan
Cümhuriyyətinin baş naziri kimi deyil,
milli Azərbaycanın siyasi istiqlalının ilk
müəlliflərindən biri və şəhid oğlu olaraq
sonsuz sevgiyə və hörmətə layiqdir.
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Şeir guşəsi

YERİM ALLAHIN YANINDA
İ.Nəsimiyə

Sabir YUSİFOĞLU

GÖR NEYNİRSƏN, İLAHİ...
SƏN o boyda göydən niyə görmürsən,
hamı Yerdən SƏNə baxır, İlahi.
Dil tapıb, qoşulub mələklərinə,
şeytan da əlini sıxır, İlahi.
Bu tula payına tullananları,
bu yağlı sümüyə yalmananları,
haqqını yeyənə yalvaranları
Sən niyə yaratdın axı, İlahi?!
Göy üzü yenə də endi, neyləyək,
Dünyanın təkəri döndü, neyləyək?!
Bu gələn işıq da söndü, neyləyək,
bax gör neyləyirsən axır, İlahi...

DƏNİZ
Bu dənizə gözüm düşüb,
Qaladan bir qızım düşüb,
canım düşüb, izim düşüb,
bu dənizin, o bayrağın
qarşısında dizim düşüb.
Gedək düşək bu dənizi
quyu dibindən çıxardaq.
Suyun dibində olmasa,
kimin cibindən çıxardaq?!
Bu dənizdən heç SƏNin də
xəbərin olmayıb yəqin.
Xəbər tutsaydın diz çöküb,
göyə qalxardı əllərin.
Yerin üstündən götürək,
endiyi göyə qaytaraq.
Bu MƏLƏK dənizi, ALLAH,
adam əlindən qurtaraq!
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Yarı canım yerə düşüb,
Yarım Allahın yanında.
Təkdi, təklikdən darıxar,
Durum Allahın yanında.
Hamı ölümə sürünür,
Başsız, başçısız sürümü?
Adamlar necə görünür,
Görüm Allahın yanında?!
Nəyi varsa “gəl-gəl” deyir,
Bulanıb, təzə-tər deyil,
Bura qalası yer deyil,–
Yerim Allahın yanında.

ÜMİDLƏRDƏ BATDI GÜN
Gəl dərdi rüşvət verək,
bəxti güldürmək üçün.
Neyləyək, ayrı heç nə
yoxdu, güldürmək üçün.
Hardaydıq? – yerdən uzaq,
eşqdən, kədərdən uzaq.
Bu dünya yolumuza
çıxdı öldürmək üçün?!
Ümidlərdə batdı gün,
nə çox çəkdi bu sürgün.
Bəsdi daha süründün
vaxtı öldürmək üçün.

RAMİZ QUSARÇAYLIYA
Min illərdi çörəyimiz
daşdan, daş kömürdən çıxır.
Mən bir az da uzağ getdim,
– çörəyim dəmirdən çıxır.
Nəsə... nəsə xoş gələndə,
bəxtimizə tuş gələndə...
Başımıza iş gələndə
göydən düşür, yerdən çıxır.
Nə dərddi?! – yiyəsi çıxmır,
necəsi, niyəsi çıxmır.
Bu millətin səsi çıxmır...
– Çıxanda da birdən çıxır!..
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ƏLLƏRİMİ QALDIRIRAM
Deməyə bir sözüm yoxdu,
– bu hər şeyi bilənlərə.
Bu dünyadan gedənlərə,
o dünyadan gələnlərə.
“Sözə”, heç nəyə baxmayıb,
ümidi sona saxlayıb,
qapı dalında ağlayıb
gələn dərdə gülənlərə.
Bu dərdnən sonacan varam,
nə qədər sınasa, varam!
Əllərimi qaldırıram
mənim kimi ölənlərə...

DOSTA MƏKTUB

NƏ QƏDƏR BELLƏR ƏYİLİR
Avropanın başı üstə
Yellənirkən bayrağımız.
Qapımızı dilənçitək
Döyüb keçdi bayramımız.
Könlümüzdən keçənə də
Yiyəsiz itlər ulayır.
Kimlərsə “Vətən” sözünü
Sümük yerinə tullayır.
Torpaq yaman münbit olub
Alaqları böyütməyə.
Neçə tumun qarışığı,
Calaqları böyütməyə.
Yollar yolkəsənlə dolu
Düz elə düzdə qalanmış.
Nə qədər bellər əyilir,
Heç düzəlmir bu talanmış.

Hə, bəri başdan deyim ki,
Bizdə də həyat olacaq.
Bu vicdanı donqarları
Yonan bir xarrat olacaq.
Hər adamın öz yeri var,
Düzlərin də düz yeri var.
Bir az küncə sıxacaqlar,
Bir az qazamat olacaq.
İstəyir nura bələsin,
Ya da daş-kəsək ələsin.
Şahdı də, neynir eləsin,
Axır özü mat olacaq.
Bu da rənglərin ən tündü,
Sümüyə dirənib süngü.
Ürək bəyəm nə üçündü?!
– Uzağı infarkt olacaq.
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Bakı payızının caz ritmləri
Hər ilin payızında, oktyabrın sonuncu dekadasında Bakıda caz musiqisi
festivalı keçirilir. Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Azərbaycan
Mədəniyyət Fondunun və «Jaz dünyası» jurnalının təşkilatçılığı ilə keçirilən builki
festival 2005-ci ildə təməli qoyulmuş ənənəni davam etdirir. İldən-ilə coğrafiyası
genişlənən, mövzuları zənginləşən, nüfuzlu qonaqlarının sayı artan builki festival
da istisnasız ötüşmədi. Təxminən 10 ölkəni təmsil edən dünya şöhrətli caz
ifaçıları oktyabrın 22-dən 30-dək paytaxtımızın qonağı oldular.
Festival nələrlə yadda qaldı, hansı hadisələrlə əlamətdar oldu kimi suallara
ətraflı cavab verməkdən ötrü bir anlığa bir neçə gün əvvələ, Bakının alışmadığı
qədər soyuq, yağışlı oktyabr günlərinə dönək... Dönək ki, azad ruhlu insanların
musiqisi kimi yaranmış, ritmləri əcdadlarımızdan üzü bəri bizi sehrləyən səslərdən
doğulmuş caz ruhunun hakim kəsildiyi günlərdə ovqatı yenidən yaşayaq. Təbii
ki, festivalın bütün tədbirlərini, konsertlərinin təəssüratını paylaşmaq kimi bir
niyyətimiz yoxdur. Sadəcə, ən önəmli bildiklərimizi öz oxucularımızla bölüşürük.

Gülcahan MƏMMƏDLİ

Cazın da öz rəngi var
“Baku Jazz Festival 2016” sənət
bayramına həm sözün məcazi, həm
də həqiqi mənasında rəng qatan
tanınmış rəssam Vüqar Əlinin“JAZZ
KOLOURS” sərgisi oldu. Əksər festival
tədbirlərinin keçirildiyi məkanda
–“Rotunda Caz Klubu”nda açılan sərgidə
caz mövzusunda 26 əsər nümayiş
etdirilirdi. Caz musiqisinə əfsanəvi
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Vaqif Mustafazədənin yaradıcılığı ilə
aşiq olan rəssamın sərgisində dünyada
tanınan caz ustadlarının portretləri
yer almışdı. Rəssam bu sərgi barədə
deyir ki, onun sənətində əsas məqam
improvizədir. O, həmişə caz aləmini
əks etdirməyi arzulayıb. Layihənin
rəhbəri Rain Sultanovun“Jaz Kolours”
ekspozisiyası üzərində işləmək təklifini də
həvəslə qəbul edib.“JAZZ KOLOURS”
festivalın sonunadək davam etdi. Bu
günün istər artıq sənətdə öz sözünü
demiş sənətkarlarının, istərsə də yeni caz
aşiqlərinin çıxış etdiyi klubda sərgilənən
portretlər sanki ən ciddi münsif kimi
çalınan melodiyalara diqqət kəsilir,
aparılan müzakirələrə münasibətlərini öz
baxışları ilə bildirirdilər. Festivaldan sonra
hələ təəssüratlar köhnəlməmiş bu qeyriadi sərgi barədə müsahibə verən rəssam
Vüqar Əli demişdi:
– Mənim sərgi üçün seçdiyim
süjetləri şərti olaraq bir neçə hissəyə
bölmək olar. Məsələn, monumentalkompozisiya lövhələri – sadəcə, fiqurlar
və motivlərdən ibarətdir. Hər lövhədə
musiqi aləti və ifaçı təsvir olunub.
Mən ifa prosesinə uyaraq dünyanı
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unutmuş musiqiçiləri göstərməyə
çalışmışam. Bunu qərb musiqiçilərinin
ümumiləşdirilmiş obrazı da hesab etmək
olar.
İkinci hissəyə Azərbaycanda caz
musiqisinin beşiyi başında durmuş və
onun inkişafına misilsiz töhfə vermiş
personajların təsvirini aid etmək olar.
Məsələn, Pərviz (Piro) Rüstəmbəyov –
Azərbaycan cazının əfsanəsi, görkəmli
saksafonçu, orkestrin aparıcı solisti olub.
Təəssüf ki, 1948-ci ildə də davam edən
repressiya onun cavan canına qıyıb.
Nadir virtuoz musiqiçi, caz-muğam
janrının təməlçisi, ismi “Azərbaycan
cazı” ifadəsinin sinoniminə çevrilmiş
əfsanəvi Vaqif Mustafazadənin obrazını
yaratmağa çalışdığım lövhəni “Mart”
adlandırmışam. Onun da belə bir bəstəsi
var. Mən qəsdən Vaqifi royaldan uzaqda,
baharın ilıq nəfəsinin duyulduğu mart
ayında təsvir etmişəm.
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Dayan, dayan, zaman!..
Əgər“Baku Jazz Festival 2016”da rəsm
əsərlərindən ibarət sərgi ruhun obrazlı
təsviri idisə, Arkadi Mitnikin foto sərgisini
cazın bu gününün şəkilli salnaməsi
adlandırmaq olar. Əgər desək ki, bütün
dünya cazmenləri Arkadi Mitniki tanıyır,
bu, şişirtmə olmaz. Arkadi Mitnik
dünyada musiqinin fotosunu yaradan
şəxs kimi tanınır. Bir neçə sənətdə özünü
sınadıqdan sonra cənab Mitnik təxminən
əlli yaşına çathaçatda ilk dəfə özünü caz
fotoqrafı kimi sınayıb və anlayıb ki, onun
əsl missiyası elə bu imiş. Çəkdiyi fotoları
da bəyənilən Arkadi Mitnik o zamandan
bəri dünyanın hansı bucağında
keçirilməsindən asılı olmayaraq, mütləq
həmin festivalda iştirak etməyə çalışır,
gördüklərini, hətta eşitdiklərini belə,
fotoaparat obyektivinin gözündən hər
kəsə göstərməyə çalışır və bu istəyinə
nail olur. “Baku Jazz Festival 2016”da
onun caz musiqisinə həsr olunmuş foto
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sərgisi“Rotunda caz klubu”nda nümayiş
etdirildi.

Caz qovuşdurur:
Pyer de Tregomən və...
Fransalı sazmən Pyer de Tregomənin
adı Azərbaycan musiqisevərlərinə yaxşı
tanışdır. O, bu dəfəki gəlişində Arno
Qransak (fortepiano), Ble Şevalyö
(kontrabas) və Simon Bernyedən
(zərb alətləri) ibarət kvarteti ilə çıxış
etdi. Oktyabrın 24-də axşamdan xeyli
keçmiş caz xiridarlarına sənət zövqü
yaşadan dostumuz Pyer ertəsi gün gənc
azərbaycanlı caz vokalçıları üçün ustad
dərsi keçdi. O, Azərbaycan caz sənətində
Vaqif Mustafazadənin, onun qızı Əzizə
Mustafazadənin ifalarını bəyəndiyini,
həmçinin “Bayatı-Şiraz” və “Bayatı-kürd”
muğamlarından zövq aldığını etiraf etdi.
Gənclərin xahişi ilə bir parça muğam
oxuyan qonaq fransız musiqisini də
gənclərlə birgə ifa etdi. Hər kəs Pyerin
ifa etdiyi caz musiqisinə heyran ikən o,
Azərbaycan muğamına məftun olduğunu
gizlətmədi:
- Bu ilin fevralında Bakıda təsadüfən
xanəndə Qoçaq Əsgərov ilə tanış oldum.
O, çox yaxşı xanəndədir. Əvvəlcə biz
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caz festivalı çərçivəsində bir layihə istəyi
ilə birgə çalışdıq, amma sonra bizim
münasibətimiz daha dərin əməkdaşlığa
və yeni layihəyə çevrildi. Parisdə bir
neçə konsert də verdik. Həmin konsert
iki dünyanın görüşü olsa da, ilham
mənbəyimiz eyni idi – musiqi!
Tezliklə Pyer de Tregomən ilə Qoçaq
Əsgərovun konserti Bakıda da baş
tutacaq. Afişaları izləmək lazım...

Hər kəsin tanıdığı Vaqif,
bir də vaqiflik...
İş elə gətirib ki, XX əsrdə Azərbaycan
mədəniyyətində Vaqif adlı xeyli istedadlı
oğul “mən də varam” deyərək, sənət
aləminə cəsarətlə atılıb ki, heç də hamı
onların hamısını tanımır. Amma hər
kəsin tanıdığı bir Vaqif var ki, onun
adını-soyadını eşidən hansı Vaqifdən
söhbət getdiyinə vaqif olur.
Festival günlərində “Nizami” Kino
Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi ilə “BP Azərbaycan” şirkətinin
birgə layihəsi olaraq çəkilmiş “Mənim
tanıdığım Vaqif” tammetrajlı sənədli
filminin təqdimatı baş tutdu. Filmin
nümayişindən öncə keçirilən mətbuat
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konfransında BP
Bakı ofisinin mətbuat
xidmətinin rəhbəri
Tamam Bayatlı söylədi ki,
bu film onun təmsil etdiyi
qurumun gerçəkləşdirdiyi
sosial-mədəni layihələrdən
biridir. Bu sənədli film
Azərbaycanın və dünyanın
caz dühalarından biri
və musiqi sənətində
yeni janrın – cazmuğamın banisi Vaqif
Mustafazadənin xatirəsinə
həsr edilib. Filmin
ssenari müəllifi Füzuli
Sabiroğlu bildirdi ki, Vaqif
Mustafazadə haqqında
çox film çəkilib. Bu dəfə
isə Vaqif Mustafazadə sənətinə xaricdən
baxış özünü göstərir. Filmdə Vaqifi
tanıyan və onunla sıx ünsiyyət saxlamış
insanlar və böyük sənətkarın onlarda
yaratdığı təəssüratlar yer alıb.
Filmin təqdimat mərasimində çıxış edən
tanınmış teleaparıcı Rahib Azəri Vaqif
Mustafazadənin həyat və yaradıcılığından
danışaraq bildirdi ki, ölməz sənətkarın
melodiyaları bu gün də musiqisevərləri,
caz-muğam həvəskarlarını öz sehrinə
salır.
BP-nin Azərbaycan, Türkiyə və
Gürcüstan üzrə regional prezidenti
Qordon Birrel filmin ərsəyə gəlməsindən
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danışdı: “Neft və qaz sahəsində uzun
müddət Azərbaycanla tərəfdaşlıq edən
BP şirkəti burada fəaliyyətə başladığı
ilk günlərdən bu ölkənin zəngin mədəni
irsi ilə yaxından bağlı olub. “Vaqif
Mustafazadə dünyanın ən məşhur caz
pianoçularından və bəstəkarlarından
biridir. Bizə yaxşı məlumdur ki, bu qeyriadi istedad sahibi, görkəmli caz ifaçısı
bütün dünyada böyük rəğbət qazanıb. O,
Azərbaycan muğamı və cazın fantastik
sintezini yaratmağa nail olub. Ümid
edirəm ki, bu film Vaqif Mustafazadənin
möhtəşəm ifasının əbədiləşməsinə töhfə
olacaq”.
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Mədəniyyət və turizm nazirinin müavini
Ədalət Vəliyev V.Mustafazadənin
Azərbaycan caz musiqisinə verdiyi
töhfələrdən danışdı. Bildirdi ki,
Azərbaycanın adı caz musiqi aləmində
Vaqif Mustafazadənin adı ilə daha
çox tanındı. Nazir müavini filmin
çəkilməsində zəhməti olan hər kəsə öz
minnətdarlığını bildirdi.
Daha sonra “Mənim tanıdığım Vaqif”
sənədli filmi nümayiş olundu.
Qeyd edək ki, rejissor Vidadi
Rüstəmovun filmi Vaqif Mustafazadənin
müasirləri olan, onun sənət irsinə,
şəxsiyyətinə sevgi və rəğbət bəsləyən
Rusiya, Gürcüstan, Estoniya, Polşa
və Amerika caz ustalarının xatirələri
üzərində qurulub.
Sənədli filmdə Vaqif
Mustafazadənin
həyatının bəzi
epizodları
da
anılıb və digər
məşhur
musiqiçilərin Azərbaycanın dünyada
tanınan caz ifaçısı haqqında
düşüncələri lentə köçürülüb.

Kimsən sən? –
“I am jazzman!”
Azərbaycanda gənc caz ifaçılarının ilk
müsabiqəsi ilk dəfə 2005-ci ildə keçirilib.
Həmin müsabiqə bizə bu gün bütün
dünyada tanınan İsfar Sarabskini bəxş
edib. Lakin sonralar bir sıra səbəblər
üzündən ölkəmizdə belə bir sənət yarışı
keçirilməyib. Nəhayət, bu il buz sındı və
“İ am jazzman!” müsabiqəsi baş tutdu.
Əməkdar incəsənət xadimi Cavan
Zeynallı, Əməkdar artist İsfar Sarabski,

cazmen-saksafonçu Rain Sultanov,“Baku
Jazz Comretition”un direktoru Rauf
Əliyev,“Jazz dünyası” jurnalının
redaktoru Leyla Əfəndiyeva, Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyinin sektor müdiri
Mənzər Nurəliyeva və məşhur basgitaraçı, caz ulduzu Linli Martdan
ibarət münsiflər heyəti bir həftədən çox
müddətdə gənclərin ifalarını dinlədi.
Müsabiqədən məqsəd gənc caz ifaçılarına
öz istedadlarını nümayiş etdirmək və
festival iştirakçısı olan dünyaca məşhur
caz ustalarının ustad dərslərində iştirak
etmək imkanı yaratmaq idi. İlk turda
çıxış etmiş 30 iştirakçıdan 22 nəfər
müsabiqənin ikinci turuna keçmişdi ki,
onların 11 nəfəri vokalçı, 11 nəfəri
də musiqiçidir. Gənclərin alqışlarla
qarşılanan çıxışları salona toplaşmış
cazsevərləri inandırdı ki, Azərbaycan
cazının gələcək taleyi etibarlı əllərdədir.
Münsiflər heyətinin üzvü,“Jazz dünyası”
jurnalının redaktoru Leyla Əfəndiyeva
söylədi ki, biz gənc nəslin
caz musiqisinə bu
qədər maraq
göstərəcəyini
və onların
arasında istedadlı və
zəhmətkeş gənclərin
çox olduğunu
gözləmirdik. Onların
əksəriyyəti əsl
peşəkar ifaçı
səviyyəsində
çıxış edir. Üç
vokalçını və üç
musiqiçini qalib
seçsək də,
finalçıların
hamısına
sertifikat
və xatirə hədiyyəsi
veriləcək. Qaliblər davam etməkdə
olan caz festivalında çıxış edəcəklər.
Gələn il“Montreux Jazz Comretition2017”də Azərbaycanı təmsil edəcək
və xaricdə təhsil alacaq gənc ifaçılar
da bu müsabiqənin qalibləri arasından
seçiləcək.
Sevgi dolu bir ürəyəm....
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«Mən öz auditoriyama sülh və sevgi
aparmaq istəyirəm. Mən ümid edirəm
ki, onlar mənim musiqimdən bu enerjini
alırlar”. Bu fikri məşhur caz ifaçısı, Omar
Bakıya növbəti səfərindən əvvəlki bir
müsahibəsində deyib. Bakı caz festivalına
dəvəti məmnunluqla qəbul edən sənətçi
öz təəssüratlarını da bölüşmüşdü:“Mən
tarixə çox önəm verirəm, hər hansı
ölkəyə gedəndə oranın adət-ənənələri,
tarixi barədə məlumat toplamağa
çalışıram. Sizin ənənələrinizə,
mətbəxinizə, görməli yerlərinizə
heyranam. Budəfəki konsertim üçün yeni
proqram hazırlamışam”.
Oktyabrın 26-da Heydər Əliyev
Sarayının səhnəsində Omar vədinə sadiq
qaldı. O, konsertdə caz,
pop və klassik
musiqi nömrələri ifa etdi, onun hər
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çıxışını alqışlarla qarşılayan minnətdar
auditoriyanın zövqünü maraqlı
kompozisiyalarla oxşadı. Konsertdə dost
görüşü atmosferi yaratmağa müvəffəq
olan müğənni tamaşaçıları ilə ünsiyyət
saxladı, zarafatlaşdı və hər kəsi yerindən
qalxıb səhnədə rəqs edəcək qədər sərbəst
davranmasına imkan verdi. Cac, soul,
reggi, latino melodiyalarının bir-birini
əvəz etdiyi konsert bəlkə də Bakıda
keçirilmiş ən böyük fotosessiya, ya da ən
geniş selfi kimi yadda qaldı. Caz ulduzu
onunla şəkil çəkdirmək istəyən kimsənin
qəlbini qırmadı. Təxminən 2 min
nəfər tamaşaçı tutan salonda bu istəyi
gerçəkləşdirmək solo konsert verməkdən
heç də asan iş deyil.
Sözardı...
... Əgər il boyu ölkəmizdə, paytaxtımızda
keçirilən bütün beynəlxalq miqyaslı
mədəni-siyasi-idman tədbirlərinin,
sənət yarışlarının, festivalların günlərini
hesablasaq və ilin günlərinə bölsək,
çox maraqlı bir statistik göstərici alınar:
Azərbaycanda ilin hər həftəsinə bir
beynəlxalq tədbir düşür! Təbii ki, bu,
kifayət qədər böyük göstəricidir. Və
onun arxasında bütöv qurumların, öz
işini sevən və bacaran mütəxəssislərin
fəaliyyəti, əməyi durur. Ənənəvi Bakı
Caz Festivalı belə tədbirlərdən biridir.
İndi daha bilmədik, biz bu festivalın
mənzərəsini yarada bildik, ya yox...
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QADIN İSTƏYİ

Azər QİSMƏT

….Maşın şütüyürdü.
Dağların arası ilə…
Sonra ətrafı əkin sahələri ilə
uzanan yolla…
Yanındakı oğlana baxdı. O isə
baxmadı…
Qadın düşündü ki, niyə məhz bu
oğlanı ona verdilər? Qaradinməz
baxışlarını ancaq yola dikmişdi. Heç
yerindən tərpənmirdi. Nə onunla
danışır, nə də gülümsəyirdi…
Arzuladığı adam deyildi….
Ölkənin ən ucqar yerinə getmək
üçün beş saat vaxtı vardı…
Darıxırdı… ürəyi partlayırdı…
Ərindən ayrılandan sonra
gərginliyin nə olması barədə
rəfiqələrinin danışdığını indi özü
duyurdu. Səhv etdi. Bircə səhvini əri
bağışlamadı.
Yan güzgüdə arxadan siqnal verən
maşının sürücüsünə dil çıxardı. O
da dil çıxardı… Bilmirdi nə edir…
Heç bir hərəkətinin məsuliyyətini
daşımırdı. Ona elə gəlirdi ki, heç
bir məsuliyyət hissi duyulmayan bir
boşluğa düşüb. Gözəl dövrdür. Amma
sərhədləri yoxdur, uçuruma doğru
gedir... Sonu bilinməz bu dövrün...
Oğlansa düz qabağa baxır, onu
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dindirmirdi…Yaraşıqlıdır. Onunla xoş
gecələr keçirmək olardı. Yox, beləsi
ilə yox. Quru taxta ilə yatmayacaqdı
ki. Ruhunu ortaya qoymalı idi…
Qadın bədəninə ruhsuz taxta nəyə
lazımdır axı… Hər öpüşdə, hər
pıçıltıda ruh görünmədisə, istənilməz
belə sevgi…
Traktorlar əkin sahəsində yonca
biçirdi. Arxasınca tayalar atırdı. Necə
də gözəl idi. Qadın maşını saxlatdırıb
bu mənzərəyə baxdı. Adamlar zəhmət
çəkir. O isə dalğındır. Adamların
məşğul olmağa, vaxtlarını xoş
ovqatla öldürməyə nələrisə var. O isə
gecələrini üzüqoylu keçirib ağlayır…
Hey ağlayır…
Maşın yenə şütüyürdü… İt nəfsinə
keçən taleyini öz əllərilə dağıtdı…Əri
onu bağışlamadı…
Yanındakı oğlan isə susurdu. Yox,
tüpürüm bunun yaraşığına. Lənət
olsun hündür boyuna, qalın qaşına, iri
əllərinə, geniş sinəsinə… Tanrı sənə
öz ruhundan üfürməyibsə, get özünə
qəbir qaz… Get özünü as… yandır…
sənin bu yaraşığın kimə lazımdır…
Yanacaqdoldurma stansiyasında
gözlərini yumub benzin qoxusunu
iylədi. Bu qoxudan nədən xoşlandığını
bu günlərdə öyrənmişdi… Qanında
dəmir çatmırmış…
Oğlan yenə maşından düşmədi.
Gözlərini qabağa zilləyib matdımmatdım baxırdı. Nə bir hərəkət, nə bir
əlamət, nə bir canlanma.
Maşın yenə şütüyürdü.
Yol kənarında bir dəstə qadınkişi sevinclə addımlayıb harasa
tələsirdilər… saf baxışlara bax…
belə saflıq istəyirdi… Qırmızı paltar
geyinən qız-gəlinlər əllərində xonça
mağara girirdilər. Mahnı eşidilirdi.
– Gedək ora?
Oğlan dinmədi, onun ardınca
düşmədi də.
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Qadın mağara girdi. Ev yiyələri
tanımadıqları qadına qulluq etdilər.
Camaata qoşulub tum çırtlaya-çırtlaya
xanəndəyə qulaq asdı. Sərxoş ərlərini
sakitləşdirən qadınların hansı fitnəfeldən istifadə etmələrinə baxıb
uğundu. Gəlinin arxasındakı xalçanın
üstündə yazılan “Xoşbəxt ol” sözündə
hərf səhvi tutdu. Milad oyuncaqlarını
sındırıb xalçanın üzərində bu sözləri
yazanda, yəqin, gəlin gələcək
taleyinin də belə parıltılı olacağaını
düşünübmüş. Xoşbəxt ol, gəlin.
Getdiyin ocağı isindir.
Maşın yenə şütüyürdü. Yenə də
dağlar.
Axı bu oğlan niyə danışmır? Bəlkə
heç əlinə qadın əli alıb yanağına
sürtməyib, soyuq gecələrdə nəfəsi ilə
isitməyib? Bəlkə heç kişi deyil? Kişi
cildində qadın veriblər ona?
12 yuxu həbi atıb yatanda
yuxusuna gərgədan girmişdi.
Buynuzu ilə böyrəyini
deşirdi. Murdar nəfəsini
üzündə gəzdirirdi…
Qəribə heyvan idi.
Gah öldürür, gah da
sağ qalıb-qalmadığını
bilməyə çalışırdı.
Bacısının zənglərinə
cavab verməməsi
həyatını xilas etmişdi.
Qapını sındırıb onu
qucaqlarında həkimə
çatdırmışdılar… Sonra
hər gün evində bir yaxını
qaldı. Bıçağı, çəngəli,
dərmanları gizlətdilər ki,
bir də intihar etməsin.
Bircə əri gəlmədi. Kinli
əri. Yanındakı oğlan
yüz il qala ona çatmazdı.
Onun köstəbəyə oxşayan ərinə...
Gülümsədi. Qarazırtığa bənzəsə də,
əclafın ruhu var idi. Baxışlarından
sümüklərinə qədər üşənən qadın, indi
haradasan? Hər sözündən hissiyatını
oyandıran köstəbək kişi, çoxmu
USTAD dərgisi \ Dekabr 2016

uzaqlardasan?
Daha beləsi kimi yox.
Pinokio.
– Pinokionu tanıyırsız?
Oğlan yenə dimədi.
– Deyirlər ki, əslində, taxta burunlu
oğlanın prototipi Pinokio Sançes
olub. Danışım, yoxsa danışmayım?
Oğlan gözlərini zilləyib dinmədi.
– Yaxşı danışım. Çünki indi onun
taleyini yaşayırsınız. Sizə maraqlı
olar keşmiş həyatınız. Pinokio
Sançes liliput olub. Lap balaca
oğlan... Gözünüzü zilləməyinizdən
belə anladım ki, “liliput” sözünün
mənasını bilmirsiz. Nə olar, bu
əziyyətə də qatlaşıb deyərəm. Ay
Allah, mənim günümə bax. “Liliput”
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balaca adamlara deyirlər. Dayan,
göstərəcəm indi sənə, – deyə qadın
maşını saxladı, düşüb boynunu əydi.
– Bax belə adamlara... Hə, o Sançes
orduda 15 il xidmət edib. Günlərin
birində dağlarda hərbi təlim vaxtı
yıxılıb sümüklərini sındırır. Usta Karlo
Bestulci onun sınan burnuna əlac edir.
Taxta burun düzəldir.
Maşına oturub mühərriki işə saldı.
– Bax, bu dünyada elə taxta
adamlar hələ də var. O bədbəxtin heç
olmasa burnu taxtadan idi. Amma
indi elə yaraşıqlı adamlar var ki, taxta
ondan yaxşıdır. Heç olmasa, taxtadan
ayaqyolu düzəldib içinə zad edirsən.
Taxta adamlardan isə ayaqyolu da
çıxmaz. Anlayırsan da nə demək
istədiyimi.
Oğlan dinmədi. Gözlərini yola
zillədi.
Maşın yenə də şütüyürdü.
Acmışdı. Kafelərin birində əyləşib
kəndin özünəməxsus yeməyindən
sifariş etdi. Maşından düşməsi üçün
oğlana əlini yellədi. O isə maşından
düşmədi.
Qadın telefonu hirslə götürüb
masadan uzaqlaşdı.
– Siz mənə kimi vermisiniz?
Kimdir axı bu? Sizə dedim ki,
həyatım ağırdır… Mənə qəlbimi açan
adam balası verin…O isə taxtadır…
danışmır, gülmür, yemək yemir,
heç üçsaatlıq yolda ayaqyoluna da
getmədi… Ümumiyyətlə, bu insandır,
yoxsa taxta? Necə? Tənha qadınların
ən çox sifariş verdiyi adamdır? Kim,
bu? Bu taxta? Güldürməyin məni.
Hamınız cəhənnəm olun. Geri
qayıdıram.
…Maşını işə saldı. Geriyə –
paytaxta döndülər. Oğlan dinmir,
düz yola baxırdı. Bu da qadının
taleyi... Bu da qəlbinin açılması üçün
çəkdiyi əziyyət... Gərgədan ona görə
yuxusuna girib böyrəyini deşirmiş,
murdar nəfəsini sifətində gəzdirirmiş
də... Mayallaq aşıb həyatını maraqlı
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etməyəcəkdi ki?
Alınmır da onda. Ərli həyatı da
alınmadı.
Maşın paytaxta çatdı. Oğlanı
götürdüyü yerdə düşürdü. Getmək
istəyəndə soruşdu:
– Mən, doğrudan, qadın deyildim
ki, yolboyu dinib-danışmadın? Yəni,
heç qəlbi açılası qadın deyildim?
Oğlan üzünü paytaxt küləyinə
çevirib, nəhayət, dilləndi.
– Yox.
O, kişi-qadın dialoqunda hərdən
baş verən sükuta da imkan vermədi.
Belə halda sükut yarana bilməzdi.
Belə cavabın sükutu olmur.
– Anlamadım. Mən qadın deyiləm
ki?
– Yox.
– Gözəl də deyiləm?
– Bəlkə də nə vaxtsa olmusunuz.
– Məndən qadın ətri gəlmir?
– Sizdən qurumuş ağac iyi gəlir, –
deyə oğlan qapını çırpıb uzaqlaşdı.
O, pencəyinin düymələrini bağlayabağlaya gedirdi. Alnına dağılan
saçlarına əhəmiyyət verməyib başqa
maşını saxlayıb əyləşdi. Və arxaya
baxmadan getdi.
Qadın onun arxasınca baxıb
çantasını eşələyə-eşələyə telefonunu
axtardı.
– Dayan, alçaq. Sənə həyatı
başa salaram. İndi mən həyatımı
dəyişərəm, sən də baxarsan.
Göstərərəm kimdən ağac iyi gəlir.
Gözəlliyimi görərsən, əclaf. İt oğlu
itttt....Eşşəkkkkk.... Alo, Etimad
Bürosudur? Düz bir həftədən sonra ən
uzaq rayona səyahətə çıxıram. Mənə
bu oğlanı verərsiz. Ancaq bu alçağı…

USTAD dərgisi \ Dekabr 2016

fəd akarlıq

.
.
“Bu kIno ki var...”
Vüsal Ağayev: “Azərbaycan kinolarını mən yükləyirəm, onlar silirlər”
Bu dəfəki müsahibim nə rəssamdır, nə aktyor, nə də ki rejissor. O, Azərbaycan
kinosunu, mədəniyyətini, sözün həqiqi mənasında sevən və bu sevgini təkcə dildə
deyil, əməlində, fəaliyyətində göstərən (həm də təmənnasız) adi vətəndaş Vüsal
Ağayevdir. O, BDU-nun “Beynəlxalq hüquq” fakültəsinin məzunudur. Avstriyada elmi
araşdırmaları olub. Rumıniyada isə magistratura təhsili alıb. Kinoya maraq onda 1314 yaşlarında “Görüş” filminə baxdıqdan sonra yaranıb. 2006-cı ildən Vikipediya
onlayn ensiklopediyasında Azərbaycan kinosu ilə bağlı minlərlə məqalə yaradıb, şəkil
yükləyib. 2008-ci ildən isə Youtube kanalına filmlərimizlə bağlı fraqmentlər... 2010cu ilin dekabrından Youtube kanalı yüklənən videoların vaxt limitini götürdükdən
sonra Vüsal filmlərimizi bütöv olaraq yerləşdirməyə başlayıb. Bu kanalda o, 7000-dən
çox Azərbaycan filmlərini, seriallarını, sənədli filmləri və s. yükləyərək istifadəçilərin
ixtiyarına verib. Bundan əlavə, 2015-ci ildə Vüsal Ağayev Azərbaycan kinosunun
videoarxivini özündə ehtiva edən www.azerikino.com saytını yaradıb. Onu da qeyd
edək ki, bu saytda izləyicilər tammetrajlı, qısametrajlı Azərbaycan filmləri ilə, seriallarla,
cizgi filmləri, sənədli filmlər, teatr tamaşaları, verilişlər, konsertlər, hətta Azərbaycan
dilinə dublyaj edilmiş xarici filmlərlə də tanış ola bilərlər. Bu saytın daimi izləyicilərindən
biri də mənəm. Elə Vüsal Ağayevi də mənə Youtube tanıdıb. Sosial şəbəkələrdə arasıra filmlərimizlə bağlı paylaşımlar edəndə, (Filmlərimizin internetdə olan fotolarını
yükləyir, həmin filmlərin musiqilərini də əlavə edərək təbliğat xarakterli kiçik çarxlar
hazırlayıb sosial şəbəkələrdə paylaşırdım. Elə filmlərin musiqilərini də Vüsal Ağayevin
sayəsində yüklənirdi) hər hansı filmlə bağlı məlumat lazım olanda həmişə Vüsala
müraciət edirdim. Budəfəki müraciətim isə onun özü ilə bağlı oldu.

– İlk olaraq “Görüş”dən
Azərbaycan kinosunu tanıyıb
sevmisiz. Bu film hansı
xüsusiyyətləri ilə özünü sizə
sevdirib?
– Bu filmi aktyorların mükəmməl
ifası, ağ-qara fonda təbiətin gözəlliyinin
əks etdirilməsi, filmin səmimiyyəti və s.
xüsusiyyətlərə görə sevmişəm. Əlbəttə,
uşaq ikən ona bu qədər diqqətli
yanaşmamışdım. Komik obrazlar daha
çox marağıma səbəb olmuşdu. Amma
sonra bu film vasitəsi ilə kinomuzu kəşf
etdim.
– Vikipediyada Azərbaycan
kinosu ilə bağlı məqalələrin 90
%-ni siz yaratmısınız. Bu sahədə
yaxşı mənada fəaliyyətinizə
USTAD dərgisi \ Dekabr 2016
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şərik çıxıb yazdığınız məqalələrə
töhfələrini verərək onları
genişləndirənlər olubmu?
– Bəli, indi də var. Vikipediyanın
xüsusiyyəti belədir. Kimsə əsasını
qoyur, başqaları təkmilləşdirir. Yəni,
mən, sadəcə, əsasını qoymuşam. Kino
ilə bağlı işləməyə başladığım zaman
Vikipediya hələ 1 il idi ki, fəaliyyət
göstərirdi. Mən etməsəydim belə,
yəqin ki, başqaları nəsə edəcəkdi.
Təvazökarlıqdan uzaq olsa da deyim
ki, Vikipediyanı kinomuzun məlumat
mənbəyinə çevirə bildim. İndi isə
oranı həmişəlik tərk etmişəm. Əlbəttə,
bunun səbəbləri az deyil. Bundan
sonra hansı məqalələr silinəcək,
hansılar qalacaq, onu deyə bilmərəm.
Amma bilirəm ki, orada kinomuza
qənim kəsilən və Azərbaycan kinosu
ilə bağlı məlumatları silmək istəyən
“azərbaycanlılar” var.
– Sizcə, o “azərbaycanlılar”ın
Azərbaycan kinosuna nifrət
etmələrinin səbəbi nədir?
– Mən də
bilmirəm.
Azərbaycanlı
olub

mədəniyyətimizə bu qədər biganə,
hətta düşmən mövqeyi tutmağı
anlamıram.
– Əgər Vikipediyada Azərbaycan
kinosu haqqında məlumatların
silinmək təhlükəsi varsa, bundan
çıxış yolu yoxdurmu? Deyəsən, o
yazıları www.azerikino.com saytına
da köçürmüsünüz?
– Düzdür, müəyyən hissəsini
köçürmüşəm. Ancaq onları da redaktə
edəcəyəm. Yəni, filmin 5 əsas müəllifi
və rolları ifa edənlər qalacaq. Filmlərlə
bağlı ətraflı məlumatlar vikipediyadadır.
Ümid edirəm ki, silinməz. www.
azerikino.com saytında şəxslər
haqqında səhifələr nəzərdə tutulmayıb.
Sayt videoarxiv xarakterlidir, məlumat
xarakterli deyil.
– Yeri gəlmişkən, www.
azerikino.com saytını yaratmaq
zərurəti nədən yarandı? Axı
sizin Youtube sosial şəbəkəsində
kanalınız var idi.
– Təəssüf ki, Youtube sosial
şəbəkəsində kino ilə bağlı bütün
kanallar bağlandı. Ona görə də sayt
yaratmalı oldum. Daha sonra yenidən
Youtube-də 2 kanal açdım, filmləri bir
daha ora köçürdüm. Lakin kanallar
yenə bağlandı. Bir kanalım qalıb,
ora da indi az-az filmlər yükləyirəm.
Qısaca,
artıq
vəziyyət komik
hal
alıb. Mən
yükləyirəm,
onlar
silirlər.
– Bəs

fəd akarlıq

kanalların
bağlanmasının səbəbi
nədir?
– Səbəbini heç Youtube
da demədi. Ümumiyyətlə,
bircə onu dedilər ki,
qaydaları pozmusan.
Soruşdum, məktublar
yazdım, bərpa etdirmək
üçün petisiya açdım xeyri
olmadı.
– Saytınıza qarşı
haker hücumları
olubmu?
– Yox, olmayıb. Sayt
2015-ci ilin martından
fəaliyyətdədir. Niyə olsun?
Saytdan gəlir əldə olunmur.
Gəliri olan saytlara
paxıllıqdan hücumlar ola
bilər, mən belə düşünürəm.
– Gün ərzində
təxminən neçə istifadəçi
saytdan filmləri izləyir
və hansı ölkələrdən
izləyirlər?
– Saytda 17-20 min baxış olur.
Ölkələri bilmirəm.
– Saytınızın “Ən çox baxılanlar”
bölməsində daha çox seriallar,
hind filmləri və s. görünür. Bu
göstərici sayt yaranan gündən
bu günə qədər də belə idi? Yoxsa
Azərbaycan filmləri də o siyahıda
olub?
– Təəssüf ki, həmişə belə olub.
Ancaq bu göstərici deyil. Google-nin
statistikasına görə filmlərimizə baxanlar
heç də az deyil.
– Xarici film saytlarında yüzlərlə
izləyicilər filmlər haqqında
şərhlərini bildirirlər. www.
azerikino.com -da isə əksinədir.
Demək olar ki, şərhlər yoxdur.
Hətta son dəfə sayta daxil olanda
gördüm ki “Şərh” bölümünü ləğv
etmisiz. Buna səbəb nədir?
– Haqlısınız. www.Disqus.com-da
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şərhlər bölməsi açmışdım. Bunu sayta
da əlavə etmişdim. Amma filmlərə
rəy bildirməkdən çox reklam yazmağa
başladılar. Ona görə ləğv etdim. Saytda
“şərh” bölümü olmayacaq.
– “Kitab oxu, kitab...Oxumaq
lazımdır” deyən Nadirin ( S.F. –
“Evləri köndələn yar” televiziya
tamaşasından) sözünə qüvvət
olaraq Vüsal Ağayev oxuculara
hansı kitabları oxumağı tövsiyə
edir? Və ya Vüsal Ağayevin sevimli
müəllifləri, sevimli kitabları
hansılardır?
– Sizə açıq etiraf edim ki, uzun
illərdir kitab oxumuram. Kitab
oxumağa vaxt tapa bilmirəm. 2006cı ildən gecə-gündüz bu kino işi ilə
məşğul olmuşam. Oxuduğum ədəbiyyat
da kino ilə bağlı olub. Onlardan
istifadə edib vikipediyadakı məqalələri
yaratmışam. Aydın Kazımzadənin
iki cilddə məlumat xarakterli
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“Azərbaycan kinosu” kataloqu var.
Filmlər haqqında məlumatları oradan
vikipediyaya köçürmüşəm. 4000ə yaxın film haqqında məlumat var
orada. Həmçinin, A. Kazımzadənin
“Azərbaycan kinematoqrafçıları”
kitabında kino xadimləri haqqında
məlumatlardan çox yararlanmışam.
Sevimli müəllifim isə Cəlil
Məmmədquluzadədir.
– Bu qədər ki kinoya bağlısınız,
maraqlıdır, sevimli rejissorunuz,
aktyor və aktrisanız kimdir?
– Sevimli rejissorum Rasim
Ocaqovdur. Sevimli aktyorlar Yaşar
Nuri, Həsənağa Turabov, sevimli
aktrisam isə Nəsibə Zeynalovadır. Allah
hamısına rəhmət etsin.
– Sehrli xalatınız olsaydı, hansı
filmin (və ya filmlərin) çəkiliş
məkanında olub çəkiliş prosesini
izləmək istərdiniz?
– Bu barədə düşünməmişəm. Hər
halda, sevdiyim filmlərin – “Görüş”,
“Böyük dayaq”, “Qızmar günəş
altında” filmlərinin, Rasim Ocaqovun
filmlərinin çəkiliş prosesini görmək
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istərdim.
– Vikipediyada sizin haqqınızda
axtarış edəndə musiqi ilə
maraqlandığınızı və sintezatorda
ifa edə bildiyinizi öyrəndim.
Musiqi təhsiliniz varmı?
– Yoxdur. İfa etməyi özüm
öyrənmişəm. Xüsusilə, kino
musiqilərini ifa edə bilirəm. Musiqilərin
ritmini yığıb, yaddaşda notları saxlayıb
sonra ifa edirəm. Özfəaliyyətim elə
bundan ibarətdir.
– Bəs, ən çox ifa etdiyiniz
musiqi hansıdır?
– Ən yaxşı ifa etdiyim “Yollar
görüşəndə” tamaşasından “Yollar”
mahnısıdır. Emin Sabitoğlunun kino
musiqilərini də daha çox ifa edirəm.
– Sonda “Bu kino ki, var...”
(S.F.- “Bəyin oğurlanması”
filmindən) deyimini öz sözlərinizlə
necə tamamlayardınız?
– Baş bəlasıdır. Giriftar olmayan
bilməz.
Söhbətləşdi: SƏMA FUADQIZI
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Kirvəlik ənənəsinin nə türklərə,
nə də İslama aidiyyatı var...

Şəmil SADİQ
Bu günlərdə bir gəncin öz kirvəsinin
qızını sevdiyini, qızın da onu sevdiyini
eşitdim. Onu da eşitdim ki, qızın atası
qızı oğlana verməyəcəyini qətiyyətlə
bildirir və bunu adət-ənənəyə zidd addım
kimi qiymətləndirir. Çünki ənənəmizdə
belə bir fikir varmış ki, kirvə uşaqları
bir-biri ilə evlənə bilməzlər. Bunun
da səbəbi kirvə uşaqları arasında qan
bağının olmasıdır: yəni onlar bacı-qardaş
sayılır.
Əslində, bu yazıda “kirvə” kultunun
haradan və necə gəldiyini qaynaqların
izi ilə araşdırmağı qarşıma məqsəd
qoymuşam. Lakin hansı nəticəyə
gələcəyimdən asılı olmayaraq,
münasibətim oxucuya öncədən bəlli
olsun deyə yazıram ki, bu çürük və
gülünc ənənənin heç bir dəyərinin
qalmadığı düşüncəsindəyəm. Bu, istər
milli, istərsə də dini ənənə olsun, lazımsız
və gərəksiz bir haldır.
“Kirvə” anlayışının Azərbaycanın
Cənub-Qərb regionlarında daha geniş
yayıldığını görürük. Hətta böyük
Azərbaycan prizmasından baxdıqda isə
Cənubi Azərbaycanda və Anadolunun
Naxçıvanla sərhəd bölgələrində aktiv
ənənə təzahürlərindən biri kimi görünür.
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Maraqlısı odur ki, “kirvə-kirvə” oyunu
daha çox şiələrdə müşahidə olunsa da,
Şimala gəldikcə yoxa çıxır. Məsələn,
Bakıda, Lerikdə, Masallıda, Lənkəranda
kirvə anlayışı tanış kəlmə olsa da, ənənə
yoxdur.
Kirvə sözü birbaşa sünnət mərasimi
ilə bağlı olduğu üçün deməliyik ki,
sünnət anlayışı dünyaya İbrahim
Peyğəmbərdən qalma mirasdır. Sonradan
isə yəhudilərdən müsəlmanlara keçmişdir.
Deyilənlərə görə, İbrahim peyğəmbər
80 yaşında olarkən Şam vilayətinə bağlı
Kaddum kəndində özü-özünü sünnət
etmişdir. Bəzən bu adətə “hitan” da
deyilir.
Kirvə sözünün bizim izahlı
lüğətimizdəki mənası belədir:
1. Uşaq sünnət olunarkən onu tutan
adam. Uşağın kirvəsi.
2. Yaxın adama kişiyə müraciət
məqamında işlədilir.
İndi gələk bizdəki kirvə sözünün ifadə
etdiyi və daşıdığı mənaya.
Bəli, kirvə uşaq sünnət olunarkən onu
qucağına otuzduran kişiyə deyilir. O, əti
kəsilən uşağın çığır-bağır etsə də, hərəkət
etməsinin qarşısını almalıdır. İndiki
uşaqlar bilməzlər, əvvəllər bu proses
qamış və ülgüclə həyata keçirilsə də, indi
dəlləyin yerini həkim, kirvənin yerini isə
ya tibb bacısı, ya da tibb qardaşı tutur.
Kirvə isə simvolik olaraq seçilir. Halbuki
kirvəliyin əsas amili sunnət zamanı
tökülən qandır ki, bu da qan qohumluğu
yaradır. Uşaq sünnət ediləndən sonra
dəllək su tökür, kirvə duran kişi əllərini
üstdə, uşağın atası isə altda tutaraq
yuyurlar.
Naxçıvanda, Qərbi Azərbaycanda,
Qarabağda kirvə anlayışı sanki,
ştatdankənar əmi, dayı funksiyasını
daşıyır. Belə ki, kirvənin seçilməsi çox
uzun və ağır prosesdir. Çox böyük önəm
verildiyi üçün və gələcəkdə evin adamı
olacağı nəzərə alınaraq onun əxlaqı,
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mənəviyyatı yerində olmasına xüsusi
diqət yetirilir. Və düzgün seçilməlidir ki,
bu qohumluqda xəta olmasın. Adətən,
kirvələr də sülalə formasında dədədən
oğula keçə bilir.
Hər kəs kirvəni özünə bab seçməlidir:
nə çox varlı, nə çox kasıb. Cibi cibinə,
huyu huyuna tay olsun gərək. Yadıma bir
lətifə düşür bu məqamda.
Bir gün biri özünə uyğun kirvə
axtarır, nə illah edir, qərara gələ bilmir.
Həsən müəllimi qoymaq istəyir, amma
düşünür ki, bu, çox varlıdır, bunu qoysa
deyəcəklər yaltaqlanır, Vəlini qoymaq
istəyir, görür onun da həyat tərzi bunlara
yaddır, bir sözlə, alınmır ki, alınmır. Allah
görür ki, bu adam çətin vəziyyətdədir,
adam cildinə düşüb qabağına çıxır. Deyir,
gəl məni oğluna kirvə et. Adam deyir, axı
sən kimsən, mən səni tanımıram. Deyir,
Allaham. Adam düşünmədən cavab verir:
mümkün deyil, sən ikiüzlüsən, əgər bu
dünyanı sən yaradıb, sən idarə edirsənsə,
varlı kasıb məsələsi də sənin günahındır.
Allah kor-peşman geri dönür. Sonra
Əzrayıla deyir ki, sən get özünü təklif et,
görək nə deyir. Adam Əzrayılı qəbul edir.
Deyir, səni olar. Çünki sən kasıb - varlı
fərqi qoymursan, hamıya eyni gözlə
baxırsan.
Bu məsəl bizim kirvə seçməyimizi
təqribən olduğu kimi andırır. Çünki bu
qədər məsuliyyətli və ağır məsələdir.
Kirvə seçilir, sünnətin bütün anlarında
kirvə, kirvədostu, kirvəcanı sünnət
ediləcək uşağın yanında olur, hətta
uşağın ata, ana, qardaş, bacı, nənələrinə
tabaq gətirir, hədiyyələr alır. Sünnətdən
sonra uşaq sağalır, bu ənənə olduğu kimi
təkrarlanır, indi də digər ailə kirvəgili
onlardan da yaxşı tabaqları olması şərti
ilə ziyarət edirlər.
Kirvə sözü hardan və necə
yaranıb?
Kirvəlik türklüklə bağlı
adətdirmi?
Kirvəlik islamla bağlı
mərasimdirmi?
Kirvə uşaqları evlənə bilərlərimi?
Necə oldu ki, Azərbaycanın
bir hissəsində məşhur olan bu
adət, digər bir hissəsində yox
dərəcəsindədir.
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Fikrim bu dörd suala cavab tapmaqdır.
Necə oldu ki, biz kirvəliyə bu qədər aludə
olduq?
Sözün mənşəyinə getmədən öncə
deyim ki, fars və ərəblərdə bu ənənə
yoxdur. Demək ki, İslamla olan bağlılığı
sonradan yaranıb.
Heç Orta Asiyadakı özbək, türkmən,
qazax, qırğız türklərinin də kirvə
sözündən xəbərləri yoxdur. Buradan
da göründüyü kimi, kirvəlik ənənəsinin
heç türklüklə də əlaqəsi yoxdur. O
zaman adam narahat olur, türk və İslam
mədəniyyətinə bu ünsür haradan gəldi
və necə oldu ki, belə bir önəmli missiya
daşıdı özündə?
Region olaraq fikrimizi yekunlaşdırsaq
görərik ki, Cənubi Azərbaycanda,
Naxçıvanda, Qarabağda, Qərbi
Azərbaycanda, Şərq və cənub-şərq
Anadoluda daha geniş yayılmış kirvəlik
institutu vardır.
Türkiyədə nəşr edilən lüğətlərdə kirvə
sözü bu cür izah edilir:
-Kürdcə kirva/kirve çocuğu sünnet
ettiren ve yaşam boyu sahip çıkan kişi
-Süryanicə ḳarīvā yakın kişi, akraba,
vaftiz babası = Ar ḳarīb yakın kişi, akraba
→ kurb.
Göründüyü kimi, həm süryanicədə,
həm də kürdcədəki mənalar çox yaxındır
və bizim izahlı lüğətimizdəki mənalar da
eyniyyət daşıyır.
Kirvə sözünün qaynağı haqqında
türkiyəli araşdırmacı Orhan Türkdoğan
bu kəlmənin mənşəyinin farscadakı
“kirov”dan gəldiyi qənaətindədir.
Onun fikrinə görə Güney türkcəsinə və
kürdcəyə də farscadan keçmişdir. Belə ki,
Kir, kiriv, kirov-Farsça’da erkek tenasül
organı anlamına gelir. Kürtler penise bu
adı verirler. Kumera - Farsça’da tutmak,
muhafaza etmek manasını taşır.
(http://turkoloji.cu.edu.tr/
CUKUROVA/sempozyum/semp_2/
koksal.pdf)
Sözün yayılma arealına baxsaq,
kürd və ya Süryani mənşəli olduğunu
qəbul etməmək mümkün deyil.
Düzdür, farscadan bu dillərə keçməsi
daha məntiqlidir. Lakin bizim dilimizə
farscadan deyil, kurdcədən keçməsi daha
USTAD dərgisi \ Dekabr 2016

problem

düzgün hesab edilər məncə. Farsların
ifadə etdiyi “kir” sözü bu gün onlarda
kirvə sözü ilə heç bir bağlantı daşımır
artıq. Necə keçməsi və yayılması isə,
yəqin ki, İslamla bağlıdır.
Digər bir məqam isə kurdlərin
əksəriyyəti sünnidir, süryanilər də
xristiandır. Sünnilərdə isə kirvə ənənəsi
şiə və ələvilərdən daha az yayılmış
bir ifadədir. “Kirvə” Ələvi türklərdə,
kürdlərdə, yezidilərdə geniş yayılan bir
ənənədir.
Tədqiqatçıların fikrincə,
kirvəlik institutu qeyrimüsəlmanlarla
müsəlmanlar
arasında,
şiələrlə
sünnilər
arasında daha
geniş yayılıb.
Bunun da səbəbi
kimi bir yerdə
yaşamağa məcbur
olan kürdlərlə
ermənilər,
türklərlə
ermənilər,
türklərlə
süryanilər
bir-biriləri
ilə yaxınlıq
etmək üçün,
münasibətlərini
dərinləşdirmək
məqsədilə bu addımı
atırdılar. Əlbəttə ki,
müsəlmanlardan gələn
təklif idi. Uşağının kirvəsini
xristian etməklə onunla
gediş-gəlişi rəsmiləşdirir, beləcə,
bir-birilərini qorumuş olurdular.
Türkiyəli tarixçi Namiq Kamal
Dinc “Kürtlərin yaddaşında
Kirvəlik ənənəsi” adlı məqaləsində
qeyd edir:
“... Bu araştırmaya başladığımızda
Diyarbakır’da Kürtler hep Ermenilerle
kirve olduklarından bahsettiler.
...Ezidiler var, Aleviler var, bugün ismini
unuttuğumuz pek çok farklı inanç ve
etnik grup var. Diyarbakır’da Yahudi,
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Rum, Ermeni, Süryani, Alevi, Ezidi,
Şemsi, pek çok grup birlikte yaşıyorlardı.
Bu karmaşık toplumsal yapı ülkenin
doğusunda kirveliğe zemin sunan
toplumsal gerçekliktir diye düşünüyorum.
Batıda da elbette toplumsal farklılıklar
var, ama bu kadar iç içe geçmiş
topluluklar değiller”.
Bizim də qərb rayonlarımızda
ermənilərlə kirvə münasibətlərimiz
hamımıza bəllidir. Zənn edirəm ki, bir
sualın cavabını tapdım yazının tam
burasında. “Kirvə uşaqları evlənə
bilməz” fikri məhz ona görə
yaranıb ki, müsəlmanla xristian
övladlarının evliliyinin qarşısı
alınsın. Çünki kirvəni ən yaxın
adam kimi qəbul edib onun
oğluna qız verməmək, oğul
evləndirməmək mümkün
deyildi. Digər tərəfdən
də o dövrdə müsəlman
və xristian övladlarının
evlənməsi də mümkün
deyildi. Ağıllı babalar
ermənini, suryanini
kirvə seçərkən onunla
ailə bağlılığı olmasın
deyə bu qaydanı
tətbiq etmişlər.
İslamda
birbaşa kirvəlik
anlayışı
olmadığına
görə,
“Quran”da
da kirvə uşaqları
ilə evlənmək və ya
evlənməmək kimi bir
ifadəyə rast gəlmədyimizdən
bu gün bu cür çürük
adətin yaşadılmasının heç
bir əhəmiyyəti qalmır.
“Quran”da, sadəcə,
aşağıdakı məqamlarda
evlilik qadağan edilir: “Sizə analarınız,
qızlarınız, bacılarınız, bibiləriniz,
xalalarınız, qardaş qızları, bacı qızları,
sizi əmizdirən süd analarınız, süd
bacılarınız, arvadlarınızın anaları, yaxınlıq
etdiyiniz qadınlarınızın himayənizdə
olan ögey qızları – yox əgər o qadınlarla
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yaxınlıq etməmişsinizsə, onda bu
(ögey qızlarınızla evlənməyiniz) sizə
günah deyildir – öz belinizdən gələn
oğullarınızın arvadları (ilə evlənmək) və iki
bacını birlikdə almaq haram edildi. Olubkeçənlər isə artıq keçmişdir. Həqiqətən,
Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir” (Nisa,
4/23).
İkinci bir məsələ isə kirvəliyin bu cür
geniş yayılması Ələviləri müsaib adını
verdiyi ənənəsi ilə çox bağlıdır. Diqqətlə
incələyəndə eyni olduğunun da fərqinə
varırıq.
“Ələvilik təriqətində vacib
məsələlərdən biri də müsaib qardaşlığıdır.
Müsaiblik, yəni axirət qardaşlığı ələvi
inancında mühüm yerlərdən birini tutur.
Müsaib qardaşlığı necə olur?
Müsaiblik, ələvilərdə yol qardaşlığı
(axirət qardaşlığı) mənasında
istifadə olunur. Bu qardaşlıq “qan
qardaşlığı”ndan tamam kənar bir
qohumluqdur. Qan qardaşlığına
əsaslanan qohumluq məcburi olduğu
halda, müsaiblik qardaşlığında
əlaqələr tamamilə könüllülük əsasında
olur. Müsaiblik ənənələri geniş yayılıb.
Hər Cəmdə salatdan sonra yanaşı olan
icma üzvləri uyğun duanın ardınca
qucaqlaşıb yanaqlarını bir-birinə vuraraq
qardaşlıq əqdi edirlər. Bu hadisənin kökü
hicrətin ilk illərində Məkkədən Mədinəyə
köçən ilk müsəlmanlar arasında mühacir
və ənsar qardaşlığı hadisəsinə söykənir.
Tarixi mənbələrə görə, Məhəmməd
(s.ə.s) Peyğəmbərin Məkkədən Mədinəyə
hicrət etməsindən az sonra 95 nəfərlik
Məkkə sakini müsəlman da Mədinəyə
(o zaman Yəsrib) şəhərinə pənah
gətirir. Məkkədən gələn mühacirləri
yerləşdirmək üçün İslam Peyğəmbəri
“mühacir və ənsar” qardaşlığı elan edir.
Hər mədinəli bir məkkəlini qardaş olaraq
qəbul edib ona yer verirdi. Ən son olaraq
Həzrət Əli (ə) yalnız qalır və Həzrət
Məhəmməd onu özünə axirət qardaşı
olaraq elan edir.
Təbii ki, ələvilik dedikdə, göz önünə
gələn ilk kəlmələrdən biri də “cəm”
sözüdür. “Cəm”lər, “cəm evlər”i
ələvi təriqətində mühüm rol oynayır.
Ələvilikdə “cəm” olmadan ibadətlər
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qəbul olunmaz. Ələvilikdə bir çox cəm
evləri, o cümlədən, Qurban cəmləri,
Görgü cəmləri, Bayram cəmləri, Abdal
Musa cəmləri və təbii ki, inancın sütunu
olan “qırxlar cəm”ləri dayanır.
Müsaib qardaşlığı necə olur? İki dost
“yol qardaşı” olmağa qərar verdiklərində
əvvəlcə ailələrinin və həyat yoldaşlarının
bu haqda razılıqlarını almalıdırlar.
Müsaiblik tərəflərdən biri ölmədikcə bir
dəfə olur. Həyatda sadəcə bir nəfərlə
edilir. Müsaiblik qardaşlığında təhsil,
sosial-iqtisadi və bir çox amillərin uyğun
olması mütləq şərtdir. Bu qeyd olunanlar
uyğun olmazsa gələcəkdə böyük
problemlər yaşana bilər. Əlbəttə, iki
müsaibin və onların həyat yoldaşlarının
bir-birinə anlayış göstərməsi mütləq
şərtlərdəndir. Müsaibin həyat yoldaşları
bir-birilərinin bacısı, övladları da öz
övladları sayılır. Qan qohumluğu ilə olan
əmi uşaqları, xala, bibi uşaqları bir-biriləri
ilə evlənə bildiyi halda, müsaib uşaqları
əsla bir-biriləri ilə evlənə bilməzlər.
Onlara evlənmək qəti şəkildə olmaz.
Müsaiblər arasında həm dini baxımından
yol qardaşlığı, həm də cəmiyyətdə yol
qardaşlığı vardır. Qan qohumluğu ilə
yaranan qardaşlıqda ailələr ayrı evlərdə
yaşadıqlarından bir-birilərindən sosial
cəhətdən asılı deyillər. Yəni qardaşlar
bir-birilərinin günahından və xeyir
işlərindən cavabdeh deyillər. Qazancları
və xərcləri ayrıdır. Bir-birilərinə kömək
edirlər. Ancaq müsaiblik qardaşlığında
olduğu kimi deyildir. Müsaiblikdə: hər iki
tərəf bir-birinə cavabdehlik daşıyır, onun
günahına da, xeyir əməllərinə də. Ailə
daxili münasibətlər xaric bütün hər şeyləri
eynidir. Yəni bu qardaşlıq, cəmiyyətdə
birlik və bərabərlik baxımından çox üstün
rola sahibdir. Qan qardaşları arasındakı
münasibətlərdə büdcələr (gəlirlər) ayrıdır.
Ancaq müsaiblikdə gəlirlər birgədir.
Ayrı düşünmək ən böyük xəta hesab
olunur. Bütün bunları heç bir kənar təsir
altında qalmadan könüllü qəbul edən iki
müsaib qardaş babalarına – mürşidlərinə
müraciət edirlər. Niyyətlərini açıq şəkildə
ifadə edirlər. Babaları da onlara müsaib
olmağın şərtlərini bir daha izah edir və
onlardan buna hazır olub-olmadıqlarını
USTAD dərgisi \ Dekabr 2016

problem

soruşur. Baba onların müsaiblik şərtlərini
uyğun görəcəyi təqdirdə onlar üçün dua
oxuyur. Daha sonra da onlara müsaib
olmağın çətinlikləri haqqında danışır.
Xüsusilə;
1. Bir-birinizə ölənə qədər
köməklik göstərəcəksiniz.
2. Yalan danışmayacaq,
haram yeməyəcəksiniz.
3. Əlinizə, dilinizə, belinizə
sahib çıxacaqsınız.
4. Birinizin günahından
digəriniz cavabdehlik
daşıyacaqsınız. Buna görə də birbirinizin günah etməyinə mane
olmalısınız.
Daha sonra baba bu könüllü
müsaiblərə bir il möhlət verərək “bu
qardaşlığın davam edib etməyəcəyini
həyatınızda tətbiq edin”, - söyləyir.
Əgər verilən müddət ərzində müsaiblik
qardaşlığının şərtlərini yerinə yetirə
biləcəkləri təqdirdə onlar yenidən
müraciət edirlər. Bu dəfə baba bir axşam
Cəm məclisi təşkil edər. Cəm məclisinə
müsaib olmaq istəyən qardaşlar həyat
yoldaşları ilə birlikdə iştirak edirlər. Ağ
tikişsiz, bəzəksiz geyimlər geyinərlər.
Həyata keçirilən ayinlə müsaib
olurlar.“(http://www.aleviforum.net/
Konu-alevilikte-musahiplik-nedir-yolkardesligi-nedir.html)
Ələvilərdəki bu müsahibliyin də kökü
türklərdəki “and içmə” mərasiminin
qalığıdır, yəqin ki, formalaşaraq bu
günümüzə çatmışdır.
“Türk adət-ənənəsində “and içmək”
anlayışı çox böyük bir məna ifadə edir.
Bu anlayışın içərisində keçən “içmək”
feili, həqiqətən, bir nəyisə içmək, udmaq
mənasında istifadə edilməkdədir. Əski
türk ənənəsində bir neçə nəfərin bir söz
və ya davranış üzərində Tanrını şahid
tutaraq razılaşdıqları “and içmək” ənənəsi
olmuşdur. Ən azı iki türk, bir şey üzərinə
söz verəcəkləri zaman “and” deyilən bir
içki qabının içərisinə qımız doldurulur,
and içərək söz verəcək şəxslər qılınclarını
çəkərək biləklərini kəsir və o qabın
içərisindəki qımıza bir neçə damcı qan
axıdırmış. Bu müqəddəs and daxil olan
hamının qanı qabın içərisinə axdıqdan
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sonra and deyilən bu cam qabdan hamı
içir və beləliklə geri dönülməz bir razılıq
üzərinə and içmiş olurlar. Bu şəkildə
həyata keçirilən razılaşmaya “and içmək”
deyilir. And içən şəxslər “anda” olaraq
adlandırılır və türk ənənəsində içilən
bu “and” üzərindən əsla geri dönmək
olmaz” (Orkun KUTLU).
Kiçik araşdırmadan sonra gəldiyimiz
qənaət belədir ki, kirvə və kirvəliyin nə
türk, nə də İslam düşüncəsinə dəxli var.
Kirvə sözü də nə türk, nə də
ərəbcədir. Mənası da çox biabırçı bir
ifadədir.
Kirvə uşaqlarının evlənə bilməməsi
qanunu da dövrü üçün xristian və
müsəlman uşaqlarının evlənməsinin
qarşısını almaq məqsədi ilə yaradılıb
və buna görə də bu cür düşüncə sahibi
millətinə və dininə xəyanət etmiş olur.
Gördüyümüz kimi, tarixi üçün bəlkə
də böyük önəmi olan bu törən, bu gün
puç və lazımsız bir hadisəyə çevrilmişdir.
Dünyanın tələblərindən çox geridə
qalır və heç bir əhəmiyyət kəsb etmir.
Olsa-olsa, köhnə zehniyyətçilərin əlində
özlərinin də mənasını bilmədiyi bir
hadisənin əsiri olması rolunu oynayır
və qurulacaq ailələrin, gənclərin sağlam
sevgisinin buxovudur.
Ənənələr zaman-zaman dəyişir.
Dəyişməsi də labüddür. Bu günün orta
statistik insanı bilgisi, informasiyaya
ulaşması 1000 il bundan qabaqkı
alimdən qat-qat üstündür. Onun üçün də
“atalar həmişə düz deyir” prinsipi də öz
qüvvəsini itirməkdədir.
Əgər kirvə uşaqlarının evlənməsi
qadağandırsa, Adəmin övladlarının
evlənməsinə nə deyək. Əlbəttə ki, o
rəvayətlə bu gün yaşam tərzi qurmaq
mümkün deyil, elə isə gəlin, düşünək və
bu gülünc adətdən əl çəkək bəlkə!
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Gerçəklİyİn yoxluğu İlə
sonuclanan tablo İnsanı nəyə
İnandıra bİlər?!
Modern sənət klassik rəssamlığı yoxa çıxarır

Soltan SOLTANLI
XX yüzil rəssamlığı dünyada bir sıra
avanqard cərəyanların yaranmasıyla
yadda qaldı, bu cərəyanların dünyaca ünlü
nümayəndələri də yetişdi. Ötən yüzilin ən
məşhur rəssamlıq cərəyanları kimi kubizm,
sürrealizm, abstraktsionizm və başqaları
dünyada yetərincə yayğınlaşdılar. XX
yüzil rəssamlığı başlıca olaraq gerçəkliyin
asılılığından qurtulmağı qarşıya məqsəd
qoymuşdu. Yüzillərlə davam edən klassik,
akademik rəssamlığın asılılığından çıxmaq
üçün yuxarıda sadaladığımız cərəyanlar
özlərinin böyük ənənələrini yaratdılar.
Ötən əsrin başlanğıcında Avropada
adıçəkilən yeni cərəyanların özülü
qoyularkən Azərbaycanda dünya rəssamlıq
ənənələri peşəkar sənət sahəsi kimi
məktəbdə yenicə öyrədilirdi. Düzdür,
tarixən Azərbaycan türkləri dünya
rəssamlığına miniatür kimi böyük bir
dəyər bəxş ediblər. Dinin var gücü ilə
hakim olduğu XX yüzilin başlanğıcına
kimi Azərbaycanda Avropa yönümlü
peşəkar rəssamlıq, musiqi, heykəltəraşlıq
ənənələrinə əsaslanan məktəblər və
sənətkarlar olmayıb. Dünya rəssamlığı XX
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yüzildə realizmdən qurtulmağa çalışanda
Azərbaycanda realist rəssamlar nəsli
formalaşmağa başlamışdı. Düz 70 il bu
ənənə davam etdirilib və insafən gözəl
rəssamlar da, əsərlər də yaranıb.
Azərbaycanda ozamankı sovet realist
rəssamlığına qarşı çıxan çox az rəssam var
idi: Cavad Mircavadov, Rasim Babayev,
Kamal Əhməd və başqaları... Onlar dünya
rəssamlığında gedən çağdaş proseslərlə
ayaqlaşmağa çalışırdılar və özlərinin bu
gün də Azərbaycan tamaşaçısı üçün
qəribə görünən, anlaşılmayan əsərlərini
yaradırdılar.
İndisə dünya rəssamlığında durum
başqadır. Rəssamlar daha çox “dünya
səviyyəsi”nə uyğun – anlaşılmayan,
qatmaqarışıq, mücərrəd, açıq desək, “əyri”
çəkməyə çalışır və bu, qabaqcıllıq sayılır.
İş burasındadır ki, bütün bunlar Avropada
gedilmiş yollardır, məncə, milli rəssamlıq
sənətimizin isə aldanışıdır. Beləliklə,
bugünkü Azərbaycan rəssamlığının yönü,
yöntəmi haradır, ideyası nədir?
Düzdür, rəssamlarımız dünya ilə
ayaqlaşmağa çalışırlar. Ancaq bu
ayaqlaşma, ən yaxşı halda, dünyaya
oxşamaqdan o yana keçmir.
Hər ay paytaxtın sərgi salonlarında
bir neçə sərgi keçirilir. Təəssüf ki, bu
sərgilərdə insanda dərin iz buraxan, onu
öz təsirində saxlayan, içini alt-üst edən,
yeni düşüncə yaradan əsərlərə çox az rast
gəlirik. Ona görə də sənətsevərin sərgi
salonuna girməyi ilə çıxmağı çox çəkmir.
Bəs rəssamlarımızın yaradıcılıqla bağlı
başlıca problemi nədir? İş orasındadır ki,
bu problemlərin içində ideyasızlıq daha
qabarıq görünür. Orijinal ideyası, gələcəyə
baxışı, dünyaya, həyata dərin, fəlsəfi
münasibəti olmayan, qlobal mövzularıyla
tamaşaçını düşündürə bilməyən rəssamın
əsərləri necə əbədiyaşar ola, gələcəyə
gedib çıxa bilər?
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İnternet çağında yaşayırıq. Dünyanın
istənilən sənət sahələrindəki, özəlliklə
rəssamlıqda qazandığı uğurlar hər gün
gözlərimiz qarşısında yenilənir. Onların
içərisində insanı heyrətə salan, daxildən
silkələyən, uzun müddət öz təsirində
saxlayan elə əsərlər var ki, heyranlıqdan
söz demək olmur.
Hər bir sənətkar yaradıcı gücünü,
səviyyəsini başqalarının yaradıcılığı ilə
müqayisədə görə, duya bilər. Bu baxımdan
beynəlxalq yarışmalar yaradıcı insanlar
üçün əsl sənət meydanıdır. Yarışmalar
dünyaya çıxmağın, özünü təsdiq etməyin
ən yaxşı ünvanıdır.
Mənə görə, əsl yaradıcılıq dərin düşüncə
ilə hissiyyatın birliyindən doğur. Bunların
ikisi bir yerdədirsə, mövzu da, əsər də
uğurlu alınacaq. Bu baxımdan Azərbaycan

rəssamlığının qarşısında duran ən böyük
problem bədii məziyyətin – fantaziyanın,
fəlsəfiliyin, fikri aydın, yığcam ifadə
etməyin azlığı, çox hallarda yoxluğudur.
Yoxsa, sadəcə, gerçəkliyi təsvir etmək,
fikirsizliyi rəng effektləri ilə ört-basdır
eləmək özünütəsdiq üçün çox azdır.
Ən başlıcası, tarixdə əbədi qalan yalnız
ideyadır. Əbədi ideyalar tapan sənətkarlar
bütün zamanlarda diqqət mərkəzində
olurlar.
Bugünkü dünya rəssamlığı da, əslində,
böhran içindədir. Dünya rəssamlığının
mərkəzi sayılan Fransada, İtaliyada
modern sənətin onlarda klassik rəssamlığı
yoxa çıxardığını artıq dərk edirlər. Onlar
böyük səylə itirdikləri, unutduqları klassik,
akademik ənənələrə qayıtmağı üstün
tuturlar.
İndi dünyada, eləcə də bizdə daha çox
modern üslubda çəkmək uğrunda yarış
gedir. Başa düşmək olar, rəssamlar fotonun
gördüyü işi görmək istəmirlər. Bununla
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belə, gerçəkliyin yoxluğu ilə sonuclanan
tablo insanı nəyə inandıra bilər? Axı
sənətin başlıca işi inandırmaqdır.
Yəqin insanlarımız sərgi salonlarında,
kitablarda, internetdə tez-tez anlaşılmayan,
qəliz, palitraya oxşayan rəsm əsərləri
görürlər. Hətta belə çəkən rəssamlar
əsərlərində hansısa böyük mənanı ifadə
etdiklərini düşünürlər. Sual olunur: niyə
məna qəliz, anlaşılmaz, özəl “şifrələnmiş”
şəkildə olmalıdır? Niyə rəssam tamaşaçını
“müəmma” ilə qarşı-qarşıya qoymalıdır?
Yazıçılar, filosoflar əsərlərində fikirlərini
elə açıq, anlaşıqlı yazırlar ki, istənilən
oxucu onları asanlıqla başa düşə bilir.
Bugünkü rəssamlıqda durum başqadır.
Sanki rəssamlar ona görə qəliz, anlaşılmaz
çəkirlər ki, bununla onların “dərin”liyi
görünsün, bilinsin. Beləliklə, çağdaş
rəssamlıqda anlaşılmazlıq, qəlizlik dərinliyin
ifadəsi sayılır. Anlamamaq isə tamaşaçının
problemidir. Bu, əslində sənətin iflasıdır.
Niyə tamaşaçı borclu çıxarılmalıdır? Nədən
rəssamlıqda qəliz, qatmaqarışıq, məntiqsiz
əsərlər yaratmaq dahilik sayılır? Axı
dahiliyin başlıca işi çətin bir şeyi başqaları
üçün asanlaşdırmaq, anlaşılmayanı hamı
üçün anlaşılan, əlçatan eləməkdir.
Rəssamlar çevrəsində belə bir ifadə var:
“Rəssamlıq sənətdir, rəsm əsərini satmaq
isə incəsənətdir. Bu fikir çağdaş rəssamlığın
hansı durumda olduğunu gözəl anladır.
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xalq şeiri

“AMANDI, DÜNYANIN ƏLİNDƏN BƏRK TUT,
YALIN AYAĞINDAN YIXILA BİLƏR!”
SƏNİN ŞEİRİN
Məni özündən uzaq tut,
Qoy elə uzaq yaşayaq.
Sevsək də görüş əvəzi –
Bir şeir yazaq yaşayaq.
Tanrı məni dərəsində,
Səni ucasında görsün!
İşıqlığa çəksin səni,
Məni gecəsində görsün!

İlham QƏHRƏMAN

Səni görmək müşkül olar,
Budaqda gizlənmiş barsan.
Bir ona şükürlər olsun, –
Yaxşı ki, dünyada varsan!
11.10.2016

AŞIQSAYAĞI
Aşıq deyər qəribliyə salmayın, –
Sevən ürək yara tərəf təpir hey.
Yardan qalma yaraları göynəyir,
Gah üfürür, gah da sudan səpir hey.
Ağac idi, yerində bir çəkil var,
Elə yanıb, nə kömür var, nə kül var,
Döş cibində saralmış bir şəkil var –
Gizlin-gizlin oxşayır hey, öpür hey.
İlham demir bu tək nədi, cüt nədi,
Vaxt əlində tək də, cüt də heç nədi.
Çox yer gəzdi, ya Rəbb, əlac etmədi,
Nə loğman hey, nə ocaq hey, nə pir hey.
07.07.2016
YAĞIŞ
Dəhnə görmür, arx görmür
göydən yerə axan yağış,
İstilərə “Vağzalı”dı
avqust sonu yağan yağış.
28.08.2016
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BİR LOXMA ÇÖRƏK
Alçağın ayağına
təkrar dönməkdi,
Qarşısında öz başını kəsib
boyundan yenməkdi
bir loxma çörək.
Nadan qarşısında
bildiyini udduğundu,
Loxmadan qabaq
o dünyanı daddığındı
bir loxma çörək.
Yaşadığın şəhərin
sənə qurban kimi baxan
təzə körpüləri, dənizidi,
Yatanda gecə yarısı,
duranda dan üzüdü
bir loxma çörək.
Bir iş görəndə
qılıncın ağzında
yeriməyə deyilir,
Yeyiləndə –
Allaha acıq getməsin –
zəhər kimi yeyilir
bir loxma çörək.
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Müxənnət ölkəsidir,
gözünün kölgəsidir
bir loxma çörək.
13.10.2016
ALT ÜZDƏ YAZI
1
Əldə silah yurdunu geridə qoyub
Daşburundan bəri gəlir...
Bu kimdi – Məmməddi,
Bu kimdi – Əhməddi.
Alın isladan söhbətdi...
Əldə silah
torpaqdan qaçan oğulun
qazandığı “qaçqın” adının
alt üzündəki yazı “töhmət”di!
2
Əldə silah yurddan qaçan oğulun
yurd həsrəti, yurd sevgisi
Canda soyuqdəymə kimidi –
can sıxılar, tıncıxar.
Qaçanın yurd sevgisi
soyuqdəymə kimi
Puçur-puçur alın suyuynan
axıb candan çıxar.
...Daşburundan bəri gəlir,
Bu kimdi – Məmməddi,
Bu kimdi – Əhməddi,
Ölüb yerə girməli söhbətdi
15.03.2015

Bu küçə küçən olmadı,
Canından keçən olmadı
Yüzüm bir çeçen olmadı,
Bizə salam düşmür, oğul!
Heç gördünmü mərd yarıdı?!
Çaqqal-çuqqal, qurd yarıdı.
Döyüşsəydik dərd yarıdı
Bizə salam düşmür, oğul!
Biz qisası canda boğduq,
Qılıncları qında boğduq,
Sizi borc altında boğduq,
Bizə salam düşmür, oğul!
Bəy olmuşuq, xan çıxmışıq,
Götürüb canı çıxmışıq
Sağ ikən canıçıxmışıq,
Bizə salam düşmür, oğul!
Kim bu şeirdən bezikdi
Şairdən ağzıbüzükdü.
Boynumuz qıldan nazikdi,
Bizə salam düşmür, oğul!
17.03.2016
Ağ suyu boyamış rəngtək canımda
Dostum, itirilmiş yurd əzabım var.
Deyirlər Laçını dəyişəcəklər
Qarmağa taxılmış qurd əzabım var.
19.04.2016
GÖRK ADAM

BİZƏ SALAM DÜŞMÜR

Onu tanıyanlar məəttəl qalır –
O necə öyc edir belə zalımnan?!
Deyir yaşamağım görkdü, adamlar –
Pis günə şükr edir mənim halımnan.

Div dedilər cırtdan çıxdıq,
Bizə salam düşmür, oğul!
Nə sifətdə yurddan çıxdıq?!
Bizə salam düşmür, oğul!

İnad əsir etdi özün təklədi,
Kədər qucaqladı, dərd yedəklədi.
Dünyaya nə gözəl sübut eylədi –
Yaşamaq olarmış ölüm-qalımnan.

Viranələr qorxumuzcan,
Dəhnəmiz can, arxımız can.
Torpaq ağlar arxamızcan
Bizə salam düşmür, oğul!

İlhamı bilməyən onu nə bilər,
On biri bilməyən onu nə bilər?!
Ömründə bir dəfə dindirmədilər
“Başınadönüm”nən, “qadanalım”nan.
08.02.2016
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İSTANBULDA ORXAN VƏLİ
Orxan Vəliynən Sabiha Gökçendə
görüşdük,
“Bütün şiirleri”ylə çıxdı qarşıma.
Şair olan bəndə elə baxırdı
heç deməzdin bura İstanbuldu
üz-gözündən qəriblik yağırdı...
Əvvəl o məndən böyük idi, –
Böyük qardaş yerində...
İndi görüşəndə utandım –
Mən ondan böyüyəm
Böyük qardaş yerindəyəm.
Şeirlər bir qələmdən yazılır, –
ya qəribin, ya şadın!
Mən ondan uzun yaşadım,
amma, özü bilir az yaşadım!
Görüşümüz 2014 lirəyə başa gəldi
“Kargalar, ... söylemesin!”,
onu Bakıya götürdüm.
Bakıya qoşa gəldik.
Bir ondan balaca olanda oxumuşdum,
Bir də indi oxudum –
ondan böyük olanda.
Orxan Vəlini oxumaq
Ayaqyalın gəzməkdi, –
Onu oxuyanın
diqqəti şeirdə olur,
Ayaqyalın gəzənin diqqəti
ayağının altda –
yerdə olur.
Orxan Vəlini hansı yaşda
oxusa, oxucu itirməz.
Orxan Vəli üstünə gətirər,
üstündən götürməz!
01.09.2015
FATEH SULTANIN MÜLKÜ
Aksaraydan Ayasofyaya gedən yolda
Nəhəng sütunları görən kəsi
Bizansın qüdrəti önündə
heyrət bürüyür.
Ardından Bizansı yenən
Türkün qüdrətində
bu heyrət əriyir.
Bu yerdə heyrət heyrət quzulayır,
heyrət heyrət balalayır.
İstanbul Türk irqinin
qüdrət, heyrət görküdü!
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İstanbulun hər yerində yazılmayan bu
şəhadət oxunur –
“İstanbul Fateh Sultanın mülküdü!”
16.09.2015
SƏBƏB
Görüşməyə səbəb üçün
Niyə dərinə gedirsən?!
Bu könüldə sarayın var –
Denən görümə gedirsən.
21.02.2016
Ayrılığın gözü acdı,
Həmişə gözyaşı yeyir,
telli balam.
Ayrılıq çəkənin
xəyalı dəyirman misalı, –
dolanır daş daşı yeyir,
telli balam.
21.05.2015

YAXŞI GÜNLƏRİN ARDINCA
Telli balam, yaxşı günlərin
damarı qırıldı, heydən kəsildi,
Elə bil cəhrənin yunu qurtardı,
əlçim iydən kəsildi.
Nə görəcək zamandı,
telli balam,
Siz balacalara baxanda
biz böyüklərə qəbahətdi...
Çöldə hər şey var,
evdə hər şey qəhətdi!
Telli balam, sənin payının
hərəsi bir məkanda qaldı,–
Alma payın Qubada,
oyuncağın dükanda qaldı.
Telli balam, səni görənin
gözünə qan sağıla bilər.
Amandı, dünyanın əlindən bərk tut
yalın ayağından yıxıla bilər!
04.10.2015
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İtalİyalı səyyah Dallevale Petro: “Şahla türkcə
danışırdım və o mənim söylədİklərİmİ ətrafdakılara tərcümə edİrdİ”.

Alman alİmi Əngİlbər: “Bu gün yüksək təbəqədən bİr kİmsə
türkcənİ bİlməzsə, utanc duymaqdadır”.
İranda olmuş səyyahların Azərbaycan türkcəsi ilə bağlı yazdıqlarından

Pərvanə MƏMMƏDLİ
Londonda Şərq Dilləri Universitetinin
sabiq professoru T. Gəncəyinin tarixi
sənədlərə istinad edərək yazdığı “Türk
dili İsfahanda, Səfəvilər dərbarında” adlı
əsərində Avropalı səyyahların dilimizin
keçmişinin tarix güzgüsünə düşmüş
parlaq dövrləri əks olunmuşdur.
Turxan Gəncəyi Azərbaycan
Ədəbiyyatını xaricdə layiqincə tanıdan
ziyalılarımzdan olub. Şah İsmayıl Xətai,
M. F. Axundov, Cəlil Məmmədquluzadə,
Hüseyn Cavid, Mikayıl Müşfiq, Qara
Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi, Rəşid
Behbudov və bir sıra başqaları haqqında
ədəbiyyatşünaslıq məqalələrinin müəllifi
olan T. Gəncəyi bir çox Azərbaycan şair
və yazıçılarının əsərlərini ingilis dilinə
çevirmişdir.
Turxan Gəncəyi Şərqin qədim
mədəniyyət beşiklərindən sayılan
Təbriz şəhərində doğulmuşdur. Orta
təhsilini Təbrizdə, ali təhsili İstanbul
Universitetinin ədəbiyyat fakültəsində
almışdır. Əmək fəaliyyətinə Neapol
Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsində
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dərs deməklə başlamışdır. Eyni
zamanda Frankfurt na Mayne və
Hamburq universitetlərinin şərqşünaslıq
universitetlərində dərs demişdir. 1959-cu
ildən London Universitetində tələbələrə
türk xalqlarının ədəbiyyatı və «Dədə
Qorqud» eposu haqqında mühazirələr
oxumuşdur. 1984-cü ildə Kembric
universitetində onun üçün məxsusi açılan
fars və türk ədəbiyyatı kafedrasına dəvət
almışdır.
Onun türkologiya sahəsində bir
çox tədqiqatları və maraqlı orijinal
elmi məqalələri nəşr olunmuşdur. O,
bir müddət İtaliyada məşhur türkoloq
Rossinin yanında çalışmış, sonra Böyük
Britaniyaya gəlib Birləşmiş Şərq Dilləri
Universitetində türk və fars dillərini tədris
etmiş, professor adını almışdır. Onun bu
tədqiqatlarında türk dilinin orta əsrlərdə,
xüsusən, Səfəvilər dövründəki yüksək
mövqeyi barədə dəyərli məlumatlar
vardır.
Turxan Gəncəyinin Tehranda doktor
Cavad Heyətin redaktoru olduğu
“Varlıq” dərgisində nəşr olunan “Türk
dili İsfahanda Səfəvilər dərbarında”,
“Monqollardan qabaqkı fars şeirində
türkcə” adlı məqalələri göstərir ki, türk
dili Şərqin vacib ünsiyyət vasitələrindən
olmuş, öz zənginliyi ilə seçilmiş, Şərqin
qədim ədəbi dilləri ilə bir səviyyədə çıxış
etmişdir.
“Nadir kəşflər” rubrikasında prof.
Turxan Gəncəyinin Fransada nəşr olunan
bir türkologiya məcmuəsində yayınlanmış
“Şah İsmayılın miniatürlü əlyazması”
adlı qiymətli elmi məqaləsi haqqında
məlumat verilir. Qeyd edilir ki, T.Gəncəyi
tərəfindən üzə çıxarılan bu kəşf dünyanın
müxtəlif ciddi elmi nəşriyyələrində öz
qiymətini almışdır. Sözü gedən əlyazma
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T. Gəncəyi tərəfindən Britaniya muzeyi
kitabxanasının əlyazmaları fondundan
tapılmış, dünya elminə təqdim edilmiş,
yüksək qiyməti haqqında elm aləminə
xəbər verilmişdir. T.Gəncəyi göstərir
ki, həmin əlyazmanın dəyəri türkcə
əlyazmalara çəkilmiş miniatürlərlə zəngin
olmasındadır. Alim bu nadir əlyazmanın
tarixini Şah İsmayılın öz dövrünə aid edir.
T. Gəncəyinin “Türk dili İsfahanda,
Səfəvilər dərbarında” adlı məqaləsində
dilimizin keçmişinin tarix güzgüsündə
parlaq dövrləri əks olunmuşdur.
Səfəvilər dövründə Azərbaycan
türkcəsi geniş surətdə inkişaf etmiş və
Azərbaycanda da, qonşu olan ölkələrdə
də yaşayan xalqların ünsiyyət dili
olmuşdur.
Müəllif qeyd edir ki, italiyalı səyyah
Dallevale Petro İsfahanda bir müddət
qaldıqdan sonra dostuna yazırdı:
“Burada fars dili yalnız ədəbi dil
kimi rəsmi yazışmalarda işlənir.
Qızılbaşlardan təşkil olunmuş
qoşun və müxtəlif tayfalardan əmələ
gəlmiş qullar, dərbar, qadınların
hamısı türkcə danışırlar. Əmirlər
və şahın özü də istədiklərini
anlatmaq üçün türkcə danışır”.
Başqa bir məktubda isə belə yazır.
“Şahla türkcə danışırdım və o
mənim söylədiklərimi ətrafındakılara
farsca tərcümə edirdi. Bir dəfə bir
mətləbi anlatdığım zaman İstanbul
türkcəsilə danışdığım üçün şah məni
yaxşı başa düşmədi. Çünki burada
“osmanlı türkcəsi” deyilən türkcə,
buranın türkcəsindən bəzi sözlərdə
fərqlidir».
Dallevale İranda yaşadığı zaman
türkcə bir şeir də yazmışdı. 1620ci ildə İsfahanda yazdığı “Türk
dilinin qrammatikası” kitabının
müqəddiməsində türk dilini öyrənmənin
yolçuluq, ticarət işlərində və dini
təbliğat aparmaqdakı faydalarından
bəhs edir və türklərin hakim olduqları
sahənin genişliyinə və nüfuzuna işarə
edir. Türkcənin böyük ərazidə, xüsusilə
Afrikadan, Asiyaya və Avropadakı
Osmanlı İmperatorluğunda və habelə
Qızılbaş türklərinin hakim olduqları
İranda, Turanda, Qara dəniz sahillərində,
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Şimal Buzlu və Hind okeanlarının
uzaq sahillərinə qədər hər yerdə türkcə
anlaşıldığını vurğulayır.
Almaniyalı Oliver Yus 1636-37-ci
illərdə İranda işləmişdir. Bu müəllifin
yazdığına görə, iranlıların çoxu öz
dilləri ilə bərabər türk dilində də bilirlər.
Müəllif dərbarda farsca nadir hallarda
danışıldığını və türk dilinə daha çox yer
verildiyini bir daha təsdiqləyir. Sonra
müəllif yazır ki, iranlıların farsca və
türkcə çox qədim və dəyərli divanları var.
12 il İranda yaşamış Ş.Jarden isə
belə yazır: “Əhərə qədər ümumxalq dili
türkcədir, amma Türkiyə türkcəsindən
bir az fərqlidir”. Ş.Jarden İrandakı
dillərlə bağlı apardığı müşahidələrdən bu
qənaətə gəlir ki, dərbarı və qoşunu təşkil
edənlər türklərdir. Ona görə də türk dili
onların ünsiyyət dilidir.
Uzun müddət İsfahanda işləyib
yaşamış Rafael Dyu Man “İranın
vəziyyəti” kitabında yazırdı ki, İranda
(İsfahan) xalqın dili farscadır. Lakin
dərbarın dili türkcədir. Sonra bu dillərin
qrammatikasından bəhs edir. Yunan
və latın dillərini türk dili ilə müqayisə
edərək yazır ki, türk dili heç də onlardan
geri qalmır, əksinə, bu dillərə bəzi
qaydasızlıqlar xasdırsa, türk dilində hər
şey vahid qaydaya tabedir. O, 1684-cü
ildə latın dilində “Türk dili qrammatikası”
kitabını yazmışdır. Bu qeydlər qısa
olmağına baxmayaraq, XVII əsrdə
İsfahanda danışılan türkcənin nümayiş
etdirməsi baxımından maraqlıdır.
Alman alimi Əngilbər B.Kəmpfər
dərbarda danışılan türk dili barədə
belə yazırdı: “Bu dil daha çox səltənət
xənədanının ana dilidir və dərbardan
hakim təbəqə ailələrinə qədər nüfuz
etmişdir. Bu gün yüksək təbəqədən
bir kimsə türkcəni bilməzsə, utanc
duymaqdadır”.
XVII əsrdə İsfahanda dini səpgidə
yazılan 3 dilli italyanca-farsca-türkcə
sözlük türkcənin dini təbliğat üçün nə
qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərir.
Professor T.Gəncəyi daha bir sənədi II
Şah Abbasın anadolulu iki dərviş barədə
Şirvan bəylərbəyinə yazdığı məktubu
misal gətirərək göstərir ki, həmin sənədin
dili xalq dili ilə o zamankı diplomatik
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yazışmalarda işlənən rəsmi dilin qarışığı –
dərbarda işlənən dildir.
Rəsmi dövlət məktublarının, məsələn,
Şah Səfəvinin Avstriya imperatoru və
Macarıstan şahı II Ferdinanda, habelə
şah Soltan Hüseynin Saksonya və Polşa
kralına – Fredirik Avqustiyə və bir çox
tarixi şəxsiyyətlərə göndərdiyi məktublar
göstərir ki, o dövrdə türk dili fars dili ilə
yanaşı işlənirdi.
1701-ci ildə Rza Nasiri Osmanlı,
Kalmık və digər türk soltanlarının
İrana göndərdikləri məktubları asan
tərcümə etmək üçün 20 il müddətinə
bu dillərin sözlüyünü hazırlamış və onu
tamamlamadan vəfat etmişdir. Onun
oğlu həmin işi başa çatdırmışdır. Rəsmi
dövlət məktubları, sənədlər, habelə
bir çox tarixi şəxsiyyətlərin o dövrdəki
yazışmaları göstərir ki, türk dili fars dili
ilə yanaşı, rəsmi və diplomatik əlaqələrdə
işlənir və bu dildə çox yüksək səviyyədə
mahir yazıçılar (katiblər) yetişirdi.
Elmdə və ədəbiyyatda (xüsusilə
klassik ədəbiyyatda), adətən, türk dilləri
ərəb və fars dilləri ilə yanaşı işlədilmiş,
məhz buna görə də bu dillərin türk
dilinə təsirindən çox bəhs olunmuşdur.
Lakin türk dilinin fars və ərəb dillərinə
də təsiri məlumdur. Bu sahə bizdə
az öyrənilmişdir. Professor Turxan
Gəncəyi məqalələrindən birində məhz bu
problemə toxunur. Onun “Monqollardan
qabaqkı farsca şeirində türkcə” yazısını
Tofiq Hacıyev və Həmid Nitqi ayrılıqda
təhlil edib “Ədəbiyyat” qəzetinə və
“Varlıq” jurnalına təqdim ediblər.
T. Gəncəyinin bu tədqiqatında
Monqol-tatar işğalından ən öncəki fars
şeirində işlənmiş türk ünsürləri öyrənilir.
Araşdırmanın üstün cəhətlərindən
biri odur ki, dilin təsir dairəsi kompleks
halında, bütöv tarixi-mədəni-siyasi
sosioloji prosesin tərkib hissəsi kimi
verilir. Məhz belə metodika sayəsində
müəllif obyektiv elmi nəticələrə gəlir.
Müəllif monqollardan qabaqkı
türkizmi XIII əsrdə “dəri farsca”
ədəbiyyatında işlədilən türk sözlərində
axtarmışdır. Bu yolda böyük
çətinliklərdən biri də mövcud əsərlərin
oxunulmazlığıdır.
Müəllif farsca yazılmış beytlərdəki
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misallara müraciət edir. Göstərir ki,
“yemək” kəlməsi qəbilə adıdır: “Qunuq
görək” - qonaq gərək, biçək, biçmək
məsdərində - bıçaq mənasında işlənir.
O dövrdə Azərbaycan və başqa türk
dilləri şərqin vacib siyasi-ünsiyyət
vasitələrindən olmuş, öz zənginliyi
ilə seçilmiş, şərqin ədəbi dilləri ilə bir
səviyyədə çıxış etmişdir.
T. Gəncəyi “Tarixe-Fəxrəddinmübarək şah” əsərindən (XIII əsrin
əvvəlləri) belə bir misal gətirir ki,
Şərqdə ərəb dilindən sonra türkcədən
daha gözəl, daha layiqli dil yoxdur.
Böyük özbək şairi Əlişir Nəvai özünün
“Mühakimətul- lüğəteyn” əsərində
türkcəni Şərqin qədim və ədəbi
dillərindən olan fars dili ilə müqayisə
edib, onun imkanlı bir şeir dili olmasını
təcrübi və nəzəri cəhətdən aydınlaşdırır,
fəal qurmalarda mütəhərrikliyi ilə seçilən
bir sıra cəhətlərin ancaq ərəb dilindən
xüsusiyyətlərlə müqayisəyə gəldiyini
göstərir. Maraqlıdır ki, T. Gəncəyinin
aşkarladığı kimi bu fikir hələ Əlişir
Nəvaidən 30 il əvvəl də söylənilmişdir.
Bu vəziyyət hələ ilk orta əsrlərdən türk
dillərinin, o cümlədən, Azərbaycan
yazılı və şifahi, bədii və hüquqi ünsiyyət
vasitəsi kimi işləndiyinə dəlalət edir. T.
Gəncəyinin tədqiqatı bu qənaəti bir daha
inandırır. Onun gətirdiyi poetik mətnlər
göstərir ki, türkizmlər farsdilli şeirlərdə,
adətən sadəcə leksik mənimsəmələr
səviyyəsində deyil, daha dərinə gedir
və mürəkkəb bir prosesin nəticəsi kimi
təzahür edir.
T. Gəncəyiyə görə ədəbi türkcənin
köklərini Azərbaycan və İranda Cəlalilər
dövründə axtarmaq lazımdır. Dilin
sonrakı inkişafı da bu iki əyalətdə
Qaraqoyunlu və Ağqoyunlular dövründə
baş vermiş özünəməxsus xüsusiyyətləri
onu osmanlı türkcəsindən ayırmışdır.
T. Gəncəyi yazır ki, müasir osmanlı
təzkirəçisi Lətifi Füzulinin üslubundan
bəhs edərkən “onun cazibəli ifadə tərzi
Nəvaiyə həm yaxın, həm də qəribdir”
deyir. Yəqin ki, müəllif bunları yazarkən
hər iki şairin dilindəki fərqlərə işarə edir.
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M. C. Escher a.k.a
“Paradoksların Rəssamı”

Aytəkin MİRİŞOVA
Bir-birini çəkən əllər, tikilişi qeyrimümkün binalar, metamorfozlar,
gözlərimizdə hipnoz effekti yaradan
ağ-qara həndəsi simmetrik fiqurlar. Eşer
ksiloqrafiya, litoqrafiya, mezzotint kimi
incəsənət sahələrində baş sındırmış
adamdır. İlk baxışda normal görünən,
amma sonsuz izahlarla dolu olan,
çox vaxt Optik-Art cərəyanına aid
edilən rəsmləri Eşeri məşhurlaşdırmış,
paradoksların rəssamı etmişdir. Həyatı
boyunca 448 litoqraf və 2000-dən
çox olan əsərləri ilə texniki rəsm və
qrafika dünyasına, Pop-Arta, alimlərə,
sənətçilərə böyük təsir göstərmişdir.
Hollandiyada dünyaya göz açan rəssam
mühəndis ailəsindən gəlirdi. Məktəb
həyatı bir çox yaradıcı insanlardakı kimi
uğursuz olub, amma hətta riyaziyyatdan
belə kafi qiymətlər alan Eşerin üzünə
həyat elə məktəbdəcə gülüb. Onun
rəsm müəllimi, yəqin ki, gülümsəyərək
onun çox gözəl rəsm çəkmək qabiliyyəti
olduğunu deyib.
Orta təhsildən sonra Harlemə –
Memarlıq və Dekorativ sənətlər
məktəbində memarlıq təhsili almağa
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gedir. Müəllim böyük qüvvədir, amma
Eşerin müəllimləri daha böyük qüvvə
idi. Belə ki, Harlemdə oxuyarkən bir
müəllimi onun qabiliyyətini görür və
memarlıqdan əl çəkməyi məsləhət görür.
Memar olan atasının yolunu getməkdən
vaz keçən Eşer memarlığı atıb qrafika
öyrənməyə başlayır. Burada ağac oyma
və rəsm texnikalarını öyrənən Eşer aldığı
təhsili kifayət bilərək məktəbi tərk edib,
İtaliya səyahətinə başlayır.
“Səfər etdiyi ölkəni bilmək nəyimizə
lazımdır?”soruşun, mən də cavab verim
ki, müəllimləri kimi səfərləri də müəyyən

Riyaziyyatın incəsənətdəki əksi
– Maurits Karnelis Eşer
“Sferik güzgüdə avtoportret” (1935)
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şeylərin-həşəratların, bitkilərin, şibyələrin
və s. şəklini çəkər və qışda onların qrafik
çapı ilə məşğul olardı. İtaliyaya o qədər
doğmalaşmışdı ki, bir hotelin ziyarətçi
kitabında qeyd edirdi: “Artıq mənim
damarlarımda nadir hallarda holland qanı
axır”.
O burada Jetta adlı qıza vuruldu, əvvəlcə
ilk sevgisi kimi birtərəfli olacağını
düşündü, şeirlər yazdı, 1924-cü ildə
cütlük İtaliyada evləndi. Xoşbəxtliyini
göstərmək üçün Eşer yaradılış haqqında
ağac qrafikaları seriyasını çəkdi, seriyanı
Eden bağında Adəm və Həvvanın təsviri
ilə başa çatdırdı.
“Yaradıcılığının realist dövrü”
adlandırdığım mərhələnin əsərləri,
əsasən, İtaliyanın və İspaniyanın
mənzərələri, memarlıq nümunələridir.
Bunlar da Eşerin gələcək işləri üçün
material idi.

mənada Eşerin yaradıcılıq istiqamətlərini
dəyişmişdir. 1937-ci ildən əvvəl və
sonraya görə Eşerin yaradıcılığında
böyük fərqlər var. Məsələn, İtaliya və
İspaniyada yaşadığı müddətdə Eşer
baharda tez-tez gəzməyə çıxar, sevdiyi
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Eşerin normal riyaziyyat təhsili yox idi,
yenə də rəsmləri güclü riyazi simgələrlə
dolu idi. Onun riyazi anlayışları daha çox
sonrakı araşdırmalarına və xəyal gücünə
bağlıdır. Uşaq vaxtlarında da həndəsəni
daha çox sevdiyini deyən rəssam 1936-cı
ildə səyahət zamanı gördüyü Əlhambra
sarayından və İslam memarlığından
ilhamlanaraq saraydakı və məscidlərdəki
mozaikaların kopyalarını çəkdi. Bununla
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da həyatı boyu davam edəcək həndəsə,
simmetriyaya marağı başladı. Və
islami mozaikalara olan marağı onu
məcburən riyaziyyata yönəltdi. Gördüyü
işlər xüsusilə riyaziyyatçıların diqqətini
çəkmişdi, “bizim adamımızsan”, – deyib
Eşeri universitetlərə konfranslar verməyə
dəvət edirdilər. Eşer paradokslarla dolu
rəsmlərinin içində elə başını itirirdi ki,
ailəsinə belə vaxt ayırmırdı. Özünün
xəbəri olmadan 44 illik həyat yoldaşı onu
tərk etmişdi.
Artıq 1937-dən sonra reallığa
əhəmiyyət vermir, xəyal gücü və
zəkasını işlədərək yaratmağa başlamışdı.
Bunlara ilham verənsə Mərakeşlilərin
əsərləri idi. “Təəssüf ki, Mərakeşlilərin
dini onlara rəsm çəkməyə icazə vermir.
Mənə elə gəlir ki, onlar da yaratdıqları
cansız fiqurlardan daha canlı, gözəgəlimli
fiqurlar yaratmağa çox yaxınlaşıblar.
Bildiyim qədərilə heç bir mərakeşli
sənətçi balıqlar, kərtənkələlər və ya
insanlar kimi təbiətdən götürülmüş
fiqurları rəsm obyekti kimi istifadə
etməyib. Ya da ağıllarına gəlməyib?
İnanmaq çətindi.” Beləliklə Eşer
Mərakeşlilərin cansız fiqurlarını öz
görmək istədiyi kimi çəkməyə başladı.
Bu fikirdən yaranan əsərlərdən biri
“Simmetriya işi 91” adını verdiyi
simmetrik böcəklərdən ibarət bir
mozaikadır. Əsas da bir fikrə sahib
olmaqdır, fikir yarandıqdan sonra davamı
mütləq gəlməli idi. Davamını daha fərqli
fiqurlarla, güzgü əksi ilə işləməklə gətirdi.
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Təbii fiqurlardan
sonra daim
yenilik axtaran
Eşer bəy yeni
təcrübələrə
başladı.
Bunlardan ən
önəmlisi 3-cü
ölçünün rəsmə
daxil olması idi.
Əvvəlcə 3 ölçülü
bir lent üzərində
2 ölçülü
mozaikasını
yaratdı. Daha
sonrakı işərdə
artıq fiqurları da
3 ölçüyə gətirdi. Bu rəsmdə artıq lent
özü yox olub və 3 ölçülü fiqurlardan
ibarət riyazi sonsuzluğu ifadə edən
simvola çevrilib. Sonsuzluq simvolu
yaratması ilə rəsm öz-özlüyündə daha
bir ölçü qazanıb. Fiqurların uçuşu da
sanki sonsuz hərəkətə işarə edir. Ən
əsası da 3 ölçülü rəsmi hər hansı arxa
fon deyil obyektlər özü yaradır. Eşer
üçün vacib üsullardan biri də fiqurların
dəyişməsi –bir-birinə çevrilməsi idi.
Əvvəlcə rəsmlərində sadə metamorfozu
göstərsə də, Eşer kimi sonsuzluğa heyran
bir qrafik rəssam üçün sonrakı addım
fiqurları daha kiçik və böyük detallarla
özünə çevirmək idi. Kərtənkələ də bu
qrafik üsulun məhsulu idi. Söz ən vacib
ünsiyyət vasitəsi olsa da, bu məqamda
Eşerin rəsmlərinin özünə baxmaq onun
sözlə qarışıq ifadəsindən daha vacib və
anlaşıqlı olar.
Burada rəsmin mərkəzindəki
altıbucaqlılar kənarlara gəldikcə
kərtənkələyə çevrilir. Bu şəkil Eşeri tam
qane etmirdi, çünkü kənarlar hansısa
hərəkəti yarıda kəsmiş təsiri bağışlayır.
Halbuki Eşer hərəkətin bitməməsinin,
rəsmdə daim gəldiyin yerə qayıtmağın
tərəfdarı idi. Eynilə onun ən məşhur
əsərlərindən biri olan, daha çox
pilləkənlər kimi tanınan “nisbilik”də
olduğu kimi. “Nisbilik” rəsmində tam
olaraq 16 obraz yaşayır. Daş üzərində
qrafika olduğu üçün çap şəklində bir çox
muzeylərdə rast gəlinə bilir. Burada da
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Eşer 2-ci, 3-cü ölçünü və simmetriyanı
qüsursuz şəkildə bir araya gətirib. Eşerin
daha bir populyar əsəri olan “Gecə
və gündüz” ilə yazını bitirək. Bu şəkli
yaradan fikir işıq-gündüz, qaranlıq-gecə
kontrastıdır. Bir çox əsərlərində də ağ və
qaranı bir-biri ilə kontrast etmişdi deyə
fikir o qədər də yad deyil. Amma rəsmin
əsas fikri, adi bir Holland qəsəbəsinin
həm gecə, həm də gündüz görüntüsünü
kontrastlamaq tamam yeni baxış bucağı
idi. İki mənzərə də bir-birinin güzgü
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əksidi, yəni
daha əvvəl də
mozaikalarına
tətbiq etdiyi
taktikadan istifadə
edir. Rəsmin
tam ortasında
yuxarı doğru
getdikcə tarlalar
quşlara çevrilir.
Bu da yenə də
daha əvvəlki
əsərlərindəki
kimi obyektlərin
dəyişilməsidir.
Rəsmin üst
hissəsində bir
dəyişmə də var,
sağdan sola
getdikcə ağ
quşların qaraya,
soldan sağa isə
qara quşların
ağa çevrilməsi.
Bu da səmanın gecə və gündüz
kontrastını təmin edir. Penroz
Üçbucağı, Möbius lenti kimi maraqlı
formalar məhz Karnelis Eşerdən ilham
alınaraq yaradılmışdır. Simmetriya
və Perspektiv dahisi M. K. Eşer 73
yaşında vəfat etmişdir. Əgər Eşer
memar olsaydı, bu beyinlə yaratdığı
tikililər dünya möcüzələrinə çevrilərdi.
Eşerin pilləkənlərini şüursuzca qalxıb
düşdüyünüzü təsəvvür edə bilirsiz?
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AKUTAQAVA RÜNOSKE
QARA PALTARLI MADONNA
“...Kədərin məşəqqətli dərinliyində gözyaşları içində çırpınaraq
və yalvararaq sənə üz tuturuq... Ey mərhəmətli və hər kəsə xoşbəxtlik
bağışlayan, ey incəqəlbli, müqəddəs Məryəm!”
(“Ave Mariya” duası)
– Hə, bu barədə siz nə deyirsiniz? –
Tasiro-kun bu sözləri deyə-deyə MariyaKannonun balaca heykəlciyini stolun
üstünə qoydu.
“Mariya-Kannon”... Katolik
məzhəbinin qadağan olunduğu
zamanlarda insanların tez-tez səcdə
etdikləri ilahə (adətən, saxsıdan
düzəldilirdi) belə adlanırdı. Amma
Tasiro-kunun indi göstərdiyi heykəlcik
muzeylərdə, ya da şəxsi kolleksiyalarda
qorunub saxlanılanlardan fərqlənirdi.
Əvvəla, bu heykəlcik otuz santimetr
hündürlüyündə idi, üzü istisna olmaqla,
başdan-ayağa qiymətli qarağacdan
yonulmuşdu. Bundan başqa, boynunda
sıralanan həmail həddindən artıq
məharətlə işlənmiş, sədəf və qızılla
bəzədilmişdi. Və nəhayət, heykəlciyin
fil sümüyündən ustalıqla yonulmuş sifəti
vardı, dodaqlarının yerində isə al rəngli
yaqut, ya da mərcan bərq vururdu.
Əllərimi qoynuma qoyub bir müddət
səssizcə “Qara paltarlı madonna”nın
gözəl simasına tamaşa etdim. Və mənə
elə gəldi ki, sümükdən yonulmuş bu
sifətin cizgilərində qəribə, mübhəm bir
ifadə uçuşur. Amma yox, bunu “qəribə”
adlandırmaq, məncə, həddindən artıq
zəif ifadə olardı. Mənə elə gəldi ki, onun
bütün sifəti ironik, hətta qəddar bir
təbəssümə bürünüb.
– Hə, nə deyirsiniz? – Tasiro-kun
bütün həvəskar kolleksiyaçılar kimi
qürurla gülümsəyərək gah MariyaKannona, gah da mənə baxdı.
– Nadir əşyadır. Amma...Sizə elə
gəlmirmi ki, onun sifəti nəsə bir cürdür,
qəddar görünür?
– Hə, bu sifəti mülayim, yaxud
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məlahətli adlandırmaq mümkün deyil.
Həqiqətən də... Onu da deyim ki,
Mariya-Kannonla bağlı çox maraqlı bir
əhvalat var.
– Maraqlı əhvalat? – mən qeyri-ixtiyari
Mariya-Kannona dikilmiş baxışlarımı
Tasiro-kuna tərəf çevirdim. Birdən-birə
ciddi görkəm alan Tasiro-kun, deyəsən,
heykəlciyi götürüb aparmaq istədi, amma
dərhal da qaytarıb yerinə qoydu.
– Hə, deyilənə görə, bu MariyaKannon bədbəxtlik gətirir... Hansısa
xoşagəlməz hadisənin qarşısını almaq
üçün ona yalvaranda isə o, insana daha
böyük fəlakət göndərir...
– Ola bilməz!
– Hə... Elə, bu heykəlciyin sahibəsinin
də başına, eşitdiyimə görə, belə bir
hadisə gəlib, – Tasiro-kun oturdu və
ciddi, kədərli vəziyyətdə əli ilə mənə
üzbəüzdə əyləşmək üçün yer göstərdi.
– Doğru sözünüzdür? – deyə mən
stula çökərək qeyri-ixtiyari heyrətlə
soruşdum. Tasiro-kun universiteti
məndən iki il əvvəl bitirmişdi, yoldaşlıq
etmişdik, istedadlı vəkil kimi tanınırdı.
Eyni zamanda savadlı, müasir insan idi.
Ona qətiyyən mövhumata meyilli adam
demək olmazdı. Və əgər belə bir şəxs
bu mövzuya toxunmaq qərarına gəlirsə,
deməli, “fövqəltəbii” bir qüvvə haqqında
bayağı əhvalat danışacağından ehtiyat
etmək lazım deyil.
– Özünüz qərar verərsiniz... Amma
istənilən halda, Mariya-Kannonun
keçmişi çox qanqaraldıcıdır. Əgər
darıxmayacaqsınızsa, icazə verin,
danışım...
Mənə qədər bu heykəlcik varlı bir
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ailəyə –İnamilərə məxsus idi. Onlar
Niiqatanın sənaye şəhərlərindən birində
yaşayırdılar. Bu heykəlciyi də əntiq
əşya kimi deyil, sitayiş edilən və evin
əmin-amanlığını qoruyan səcdəgah kimi
saxlayırdılar.
Ailənin başçısı olan İnami – biz hüquq
fakültəsində onunla birlikdə oxumuşduq
– həm kommersiya ilə məşğul olurdu,
həm də bank əməliyyatları ilə. Bir sözlə,
yetərincə işgüzar adam idi. Mənim də
bir neçə dəfə müəyyən məsələlərdə ona
köməyim dəymişdi. Ola bilsin ki, buna
görə də o mənə təşəkkür etmək istəyirdi.
Və beləcə, bir dəfə Tokioya gələndə
həmin bu Mariya-Kannonu, ailəvi dəyəri
olan qiymətli əşyanı mənə gətirdi.
Elə haqqında danışdığım bu qeyri-adi
əfsanəni də o zaman İnamidən eşitdim.
Təbii ki, o bu cür mistik hadisələrə
inanmırdı. Sadəcə, Mariya-Kannon ilə
bağlı əfsanəni öz anasından eşitmişdi.
Necə eşitmişdisə, eləcə də mənə danışdı.
Bu hadisə payızda baş vermişdi.
İnaminin anasının – onun adı O-Ey
imiş – o zamanlar ya on, ya da on bir
yaşı tamam olubmuş... Çox ehtimal ki,
Kaeyin son illəri imiş1.... O ərəfələrdə
Uraqa limanındakı “qara gəmilər”
insanlarda qorxu yaradırdı. Elə həmin
payız O-Eyin qardaşı – səkkiz yaşlı
Mosaku ağır qızılca xəstəliyinə tutulur. Bir
neçə il əvvəl həlak olmuş valideynlərinin
ölümündən sonra O-Ey qardaşı
ilə birlikdə nənəsinin himayəsində
yaşayırmış. Qarının artıq yetmişə yaxın
yaşı varmış. İnaminin böyük nənəsinin
necə bərk narahatlıq keçirdiyini təsəvvür
etmək çətin deyil. Həkimlərin bütün
səylərinə baxmayaraq Mosakunun
vəziyyəti getdikcə pisləşir və heç bir həftə
də keçməmiş uşağın başının üstünü ölüm
təhlükəsi alır.
Və... gecələrin birində nənə bərk
yuxuya getmiş O-Eyin otağına gəlir. Qızı
güclə yuxudan oyadıb yataqdan qaldırır,
sonra da tələsə-tələsə, qulluqçuların
yardımı olmadan səliqə ilə geyinməyə
1
1848-1854-cü illər. 1853-cü ildə Amerika
gəmiləri Perrinin rəhbərliyi ilə Uraqa (Yokosukanın
yaxınlığında) buxtasına girdilər. Silahları şəhərə tərəf
tuşlayan Perri içəriyə sərbəst giriş tələb etdi.
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vadar edir. O-Ey hələ tamamilə ayılmağa
macal tapmamış nənəsi onun əlindən
yapışaraq, çıraqla yollarına işıq sala-sala
ardınca aparır. Onlar kimsəsiz dəhlizdən
keçib, gündüzlər, demək olar, heç kimin
girmədiyi anbara gəlirlər.
Anbarın bir küncündə uzun
zamanlardan bəri onları yanğından
qoruyan İnari Tanrısının şərəfinə ağ
ağacdan düzəldilmiş “səcdəgah” var imiş.
Nənə kəmərinin altından çıxardığı açarla
onun ağzını açır, fənərin tutqun işığında
parça qalaqlarının arasından həmin bu
Mariya-Kannonu çıxarır. Elə ki O-Ey bu
heykəlciyi görür, nə üçünsə bərk qorxur.
Nənəsinə qısılıb, başını onun dizləri
arasında gizlədərək acı-acı ağlamağa
başlayır. Lakin həmişə mehriban
olan nənə bu dəfə qızın gözyaşlarına
əhəmiyyət vermir. Səcdəgahın qarşısında
yerə çöküb, O-Eyin başa düşə bilmədiyi
dualar oxumağa başlayır.
Beləcə, on dəqiqə keçir. Sonra
nənə O-Eyi qucaqlayır, yavaşca ayağa
qalxmağa məcbur edir və qorxmuş
qızcığazı sakitləşdirməyə çalışaraq
onu özü ilə yanaşı otuzdurur. Nənə
qarağacdan yonulmuş heykəlciyə üz
tutub yenə də yalvarmağa davam edir,
amma bu dəfə O-Eyin başa düşdüyü
sözlərlə:
– Müqəddəs Məryəm, bu işıqlı
dünyada nəvəm Mosakudan başqa
kimsəm yoxdur. Onun səkkiz yaşı tamam
olub... Bir də bacısı – O-Ey var... Mən
onu da sənin yanına gətirmişəm. Özün
görürsən, ərə getmək üçün çox balacadır.
Və əgər Mosakunun başına bir iş gəlsə,
İnami nəsli öz davamçısından məhrum
olacaq. Belə bir fəlakətin yaşanmasına
yol vermə, Mosakunun həyatını qoru
və hifz elə! Əgər səndən çox şey
istəyirəmsə, dualarımı duymağına layiq
deyiləmsə, heç olmasa, nə qədər ki
sağam, Mosakunun həyatını qoru. Artıq
mən qocalmışam və çətin ki uzun müddət
yaşaya biləm. Tezliklə öz animamı2
deusa3 təhvil verəcəyəm... Amma o
zamana kimi nəvəm O-Ey də, Allah
qoysa, böyüyəcək. Bizə rəhmin gəlsin,
2
3

Ruhumu.
Allaha.
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ölüm ilahəsinin qılıncını Mosakunun
başının üstündən uzaqlaşdır. Heç olmasa
o zamana – mən gözlərimi əbədi olaraq
bağlayana kimi... – nənə qırxılmış başını
aşağı əyərək qızğınlıqla dua edirdi.
Və O-Eyin sözlərinə görə, dua
mərasimi bitdikdən sonra qız başını
qaldıranda birdən görür ki – ola bilsin,
bu onun gözlərinə görünüb – MariyaKannon gülümsəyir. O-Ey yenə də
qorxudan qışqırır və başını nənəsinin
dizləri arasında gizlədir. Amma nənə,
əksinə, razı halda nəvəsinin kürəyini
sığallayaraq bir neçə dəfə təkrarlayır:
– Bəsdir, bəsdir, artıq gedə bilərik...
Xanım Mariya nənənin dualarını eşitdi.
Və səhərisi gün, nənənin duaları,
doğrudan da, öz ünvanına çatmışdı –
Mosakunun qızdırması düşdü. Əgər
axşam o tamamilə huşsuz vəziyyətdə
idisə, indi artıq yaddaşı yavaş-yavaş geri
qayıtmağa başlamışdı. Nənənin necə
sevindiyini təsəvvür etmək çətindir.
İnaminin anası danışırmış ki, nənənin
sevincdən eyni zamanda həm ağladığı,
həm də güldüyü indiyə kimi də gözlərinin
önündədir. Xəstə nəvəsinin sakitcə
yuxuya getdiyinə əmin olduqdan sonra
nənə özü də yuxusuz gecələrdən yorğun
düşdüyündən dincəlmək qərarına gəlir.
O, qonşu otaqda yataq hazırlanmasını
tapşırır və yerinə girir. Halbuki nənə hər
zaman öz yataq otağında yatardı.
O-Ey nənəsinin yatağının başucunda
oturub oyun oynayırmış. Onun sözlərinə
görə, yorğunluqdan əldən düşmüş qarı
dərhal yuxuya gedib. Beləcə, bir saata
yaxın zaman keçib və Mosakunun
dalınca içəri girən yaşlı qulluqçu ehtiyatla
siyirmə qapını aralayaraq qorxa-qorxa
çağırıb:
– Xanım, tez olun, böyük xanımı
oyadın!
Balaca O-Ey nənəsinə yaxınlaşıb və
bir neçə dəfə onun yataq kimanosunun
qolunu dartışdırıb.
– Nənə! Ay nənə!
Amma qəribədir ki, həmişə oyaq
yatan nənə bu dəfə, nə qədər çağırsalar
da, cavab verməyib. Elə bu zaman
anlaşılmazlıq içərisində çaşbaş qalmış
qulluqçu qarıya yaxınlaşıb və üzünə tərəf
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əyilib, sanki ağlını itiribmiş kimi ağlayaağaya qışqırmağa başlayıb: “Xanım!
Xanım!”
Nənənin gözlərinin altı bənövşəyi
rəngli ləkə ilə kölgələnibmiş.
Bir az sonra o biri qulluqçu da tələmtələsik qapını açıb və həyəcandan
qıpqırmızı qızarmış halda çağırıb:
– Xanım! Xanım!
Gənc qulluqçunun sözlərində elə bir
qorxu varmış ki, hətta balaca O-Ey belə
məsələnin nə yerdə olduğunu başa düşüb
– Mosakunun vəziyyəti pisləşib... Amma
nənə heç qımıldanmayıb da...
Nənədən cəmi on dəqiqə sonra
Mosaku da ölüb....
Amma... İstənilən halda MariyaKannon nənənin arzusunu yerinə
yetirmişdi – o sağ ikən Mosakunu
öldürməmişdi.
Tasiro-kun bu əhvalatı danışaraq,
uzun-uzadı fikirli-fikirli məni süzdü.
– Hə, nə deyirsiniz? Məgər bütün
bunların həqiqət olduğuna inanmırsınız?
– Hmm... Çətin məsələdir...
Tasiro-kum bir müddət susdu. Sonra
kibriti sönməkdə olan tənbəki çubuğuna
yaxınlaşdıraraq sözünə davam etdi:
– Mənə elə gəlir ki, hadisə elə belə də
olub. Sadəcə, bir məsələ məlum deyil:
bu işdə həqiqətənmi İnaminin evində
qorunub saxlanan Madonna səbəbkardır,
yoxsa arada nə isə başqa səbəblər var.
Amma... Deyəsən, siz hələ heykəlciyin
altındakı yazını oxumamısınız. Bir
baxın... Latın hərfləri ilə oyulan sözləri
görürsünüz? “Desine fata deum flecti
sperare precando!”4
Mən qeyri-ixtiyari qorxu ilə MariyaKannona baxdım – madonnanın
qarağaca həkk olunmuş gözəl simasında
əbədi olaraq sirli bir təbəssüm iz
buraxmışdı və bu təbəssümdə gizlədilməsi
mümkün olmayan bir qəddarlıq sezilirdi.
May 1920.
BAŞIN VURULMASI HAQQINDA5

4 Ümid etmə ki, dualarla Tanrıların yazdıqlarını
dəyişə bilərsən (latın).
5 Hekayə yapon-çin müharibəsi dövründən bəhs
edir (iyul 1894-aprel 1895).
USTAD dərgisi \ Dekabr 2016

t ərcümə vaxt ı

USTAD dərgisi \ Dekabr 2016

63

tə r c ü mə vaxtı

Əvvəli
He Syaoer qılıncını əlindən saldı:
“Başımdan vurdular!” – və huşunu itirdiyi
an atın yalına yatdı. Yox, deyəsən,
bu fikri o, atın yalına yatdıqdan sonra
ağlından keçirdi. Amma fikirləşməmişdən
əvvəl hiss etdi ki, boğuq bir “səs”
boynuna toxundu və o, həmin an dəhşət
içərisində ancaq atın yalından yapışmağa
fürsət tapdı.
He Syaoer atların bərkdən kişnədiyi,
qorxduqları üçün başlarını geri qanıraraq
qaçmaq istədiyi o yerdən və üst-üstə
qalaqlanmış insan cəsədlərinin arasından
keçərək ucu-bucağı görünməyən
qaolyan6 zəmisinə sarı çapdığı vaxt artıq
yəhərə sinmişdi. Deyəsən, arxada güllələr
atılırdı, amma He Syaoer onların səsini
sanki yuxudaymış kimi eşidirdi.
Dəli kimi çapan atın ayaqları altında
əzilən adam hündürlüyündə qaolyan
kolları əvvəlcə dalğa-dalğa aşağı yatır,
atlı keçən kimi isə yenidən dikəlib başını
yuxarı qaldırırdı. Küləş gah sağdan, gah
soldan He Syaoerin hörüyünü dartışdırıb
yoluşdurur, mundirini şallaqlayır, gah
da boynundan axan qapqara qana
bulaşmaqla elə bil rahatlığını pozduğu
üçün ondan acıq çıxırdı. Amma həmin
anda He Syaoerin başı olub-bitənləri
ayrı-ayrılıqda dərk etməyə qadir deyildi.
Beynində bircə sadə fikir əzabverici
dəqiqliklə səslənməkdə idi: “Başım
kəsilib! Başım kəsilib! Kəsilib!” O,
dayanmadan xəyalən bunu təkrarlayır və
dabanlarını tamamilə qeyri-ixtiyari halda
atın tərləmiş yançaqlarına döyəcləyirdi.
He Syaoer və düşərgədən çıxaraq
balaca bir kəndə kəşfiyyata gedən süvari
yoldaşları təxminən on dəqiqə əvvəl
sapsarı qaolyan zəmisinin ortasında
gözlənilmədən yapon kəşfiyyatçıları
ilə burun-buruna gəlmişdilər. Bu,
qəfildən baş verdiyi üçün nə onlar, nə
də düşmənlər tüfəngə əl atmağa fürsət
tapa bilmişdilər. Hər halda, qırmızı lentli
papaqlar və mundirlər görünər-görünməz
He Syaoerlə yoldaşları düşünmədən
qılıncları sıyırmış və dərhal atlarının
6

Birillik dənli bitki.
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başını düşmən tərəfə çevirmişdilər.
Təbii ki, həmin an heç birinin ağlına da
gəlmirdi ki, öldürülə bilərlər. Fikirlərində
ancaq bir şey var idi: bu düşməndir və
onu öldürmək lazımdır!
Ona görə də dişlərini it kimi qıcayıb,
yapon süvarilərinin üstünə dəli kimi
hücum çəkmişdilər. Düşmənlər də,
çox güman ki, eyni məqsədlə irəli
cummuşdular. Bir an sonra onların sağsolunda bir-birinin ardınca müxtəlif üzlər
görünməyə başladı. Elə bil güzgüdə öz
əkslərini görürdülər– dişləri qıcanmış
halda...Eyni zamanda səs-küy salmış
qılınclar da havada oynaşırdı.
Sonra isə... Sonra vaxt təsəvvürü
itdi. He Syaoer fırtınanın təsirindən
silkələnirmiş kimi necə yelləndiyini heyrət
doğuracaq dərəcədə aydın xatırlayırdı.
Yırğalanan sünbüllərin üstündə isə mis
kimi qırmızı günəş parlayırdı. Amma bu
döyüş uzun müddətmi davam etdi, nə baş
verdi, hadisələr hansı ardıcıllıqla oldu – o
bunu, demək olar ki, xatırlamırdı. Bircə
o yadında idi ki, bütün bu zaman ərzində
özünün belə anlamadığı mənasız sözləri
dəli kimi qışqırmış, heç yana baxmadan
qılıncını havada oynatmışdı. Sonra...
Birdən ona elə gəldi ki, qılıncı
qırmızı rəngə boyandı. Amma, görünür,
heç nə baş verməmişdi. Sadəcə, hiss
edirdi ki, tərlədiyi üçün qılıncın dəstəyi
əlindən sürüşür. Eyni zamanda ağzı da
qurumuşdu. Və bu an... gözlənilmədən
atının qarşısında yapon əsgərinin
bərəlmiş, az qala hədəqəsindən pırtlayıb
çıxacaq gözləri, geniş açılmış ağzı,
əyilmiş sifəti peyda oldu. Qırmızı lentli
papağın ortasındakı deşikdən onun
daz başı görünürdü. He Syaoer dərhal
qılıncını qaldırdı və var qüvvəsi ilə
papağa endirdi. Amma qılınc düşmənin
nə papağına, nə də papağının altından
çıxan daz başına dəydi. Düşmənin yuxarı
qaldırılmış silahının tiyəsi ilə havadaca
“görüşdü”. Ətrafdakı səs-küy içərisində
bu cingilti dəqiq eşidildi. Çox qorxunc
idi. Sonra He Syaoerin burnuna kəskin
metal qoxusu gəldi. Günəşin altında
gözqamaşdıran iti qılınc tiyəsi düz başının
üstündə peyda oldu... Sonra da geniş bir
dairə cızdı... Elə həmin an... boğuq səs
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çıxaran soyuq dəmir xırçıltı ilə boynuna
saplandı.
***
Ağrıdan inildəyən He Syaoeri aparan
at qaolyan zəmisi ilə dəli kimi şığıyırdı.
Qaolyan qalın səpilmişdi və adama
elə gəlirdi ki, bu zəminin ucu-bucağı
olmayacaq. Çığırtılar, at kişnərtiləri, birbirinə dəyən qılıncların cingiltisi – hər şey
arxada qalmışdı.
Lyaodunda payız günəşi Yaponiyada
olduğu kimi par-par yanırdı.
He Syaoer, artıq deyildiyi kimi,
atın belində yırğalanır və ağrıdan
inildəyirdi. Amma bir-birinə sıxdığı
dişlərinin arasından çıxan o səs sadəcə
ağrıdan yaranan inilti deyildi. Onda
daha mürəkkəb bir hiss ifadə olunurdu:
He Syaoer təkcə fiziki ağrıdan əzab
çəkmirdi. O, mənən əzab çəkdiyi üçün
də ağrıyırdı – içində ölüm qorxusunun
yatdığı başgicəlləndirici bir sarsıntı var
idi...
Bu dünya ilə vidalaşmaq onun
üçün dözülməz idi. He Syaoer onu bu
dünyadan ayıran bütün insanlara və
hadisələrə nifrət edirdi. O bu dünya ilə
vidalaşmaq məcburiyyətində qalan özünə
qarşı da qəzəbli idi. Bütün bu hislər birbirinin üstünə hücum çəkərək, bir-birinin
ardınca peyda olaraq ona əzab verirdi.
Onlar artdığı zaman He Syaoer gah, –
“Ölürəm! Ölürəm!” – deyə qışqırmağa
çalışır, gah anasının, atasının adını
çəkmək istəyir, gah da yapon əsgərlərini
söyməklə ürəyini soyutmağa çalışırdı.
Amma bədbəxtlikdən yaralı o dərəcədə
zəifləmişdi ki, dilindən qopan sözlər bir
anın içindəcə mənasız xırıltıya, iniltiyə
çevrilirdi...
“Məndən bədbəxt adam yoxdur! Belə
cavan yaşında müharibəyə gedəsən,
sonra da köpək kimi öldürüləsən!
Hər kəsdən də çox məni öldürən
yapona nifrət edirəm. Sonra məni bu
kəşfiyyata göndərən rota komandirinə
nifrət edirəm. Nəhayət, bu müharibəyə
başlayan Yaponiyaya da, Çinə də
nifrət edirəm. Yox, təkcə onlara
nifrət etmirəm. Məni əsgərə çevirən
USTAD dərgisi \ Dekabr 2016

hadisələrlə, azacıq da olsa, əlaqəsi olan
hər kəsə nifrət edirəm. Onların hamısı
düşmənimdir. Bütün bu adamların günahı
üzündən bu qədər çox şeylər etmək
istədiyim dünyadan heç nə etmədən
çıxıb gedəcəyəm. Bu adamlara da, bu
hadisələrə də, onların mənim başıma
gətirdikləri bu işlərə də icazə verdiyim
üçün dünyanın ən sarsaq insanıyam.
Mən necə də axmağam?!”
He Syaoerin iniltiləri, bax bunları
ifadə edirdi... Nə qədər ki, o atının
boynundan yapışaraq qaolyan zəmisi ilə
getdikcə daha çox uzaqlara çapırdı – bu
iniltilər susmaq bilməyəcəkdi... Aradabir
analarından ayrılan bildirçin balaları gah
orada, gah burada pırıldayıb havaya
qalxırdı. Elə bil nədənsə ürkmüşdülər.
Amma at, təbii ki, onlara fikir vermir,
çapa-çapa sürətlə irəliləyirdi – ağzında da
bir qom köpük...
Əgər tale imkan versəydi, He Syaoer
dayanmadan ah-zar edər, bədbəxtliyinə
görə göylərə şikayətlənər və mis rəngli
günəş qüruba enənə kimi yəhərin
üstündə yırğalanardı. Amma düzəngah
yavaş-yavaş maili yamaca çevrilməkdə
idi. Yolun üstündə iki qaolyan “divarı”
bir-birindən ayıran bulanıq çay
görünəndə, tale sahil kənarındakı
söyüd cildinə girib, onun qarşısını
kəsdi. Söyüdlərin alçaq budaqlarındakı
solğun yarpaqlar küləyin altında yavaşyavaş yellənirdilər. Elə ki He Syaoerin
atı ağacların arasından sivişib keçdi,
qurumuş budaqlar atlıya ilişib onu geri
dartdılar və o, suyun düz kənarındakı
palçıq gölməçəyə düşdü.
Bu zaman nə üçünsə He Syaoerin
gözünə səmada parlaq sarı alov göründü.
Bu onun uşaq vaxtı evdə, mətbəxdəki
böyük qazanın altında gördüyü həmin
parlaq və sarı alova bənzəyirdi. “O alov
çox parlaq idi”, – o ağlından keçirdi və
huşunu itirdi.

Davamı
He Syaoer atdan yıxılan zaman
tamamiləmi huşunu itirmişdi? Bu, dəqiq
bilinmirdi. Amma bir məsələ dəqiq
idi ki, yaranın ağrısı yoxa çıxmışdı.
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Bununla belə, kimsəsiz sahildə qana və
torpağa bulaşmış halda uzandığı zaman
başa düşürdü ki, o da söyüd ağacının
yarpaqları boylanan yüksəkliklərə –
mavi göylərə baxır. Bu səma onun
indiyə qədər gördüyü bütün səmalardan
daha dərin və daha mavi idi. Aşağıdan
baxdıqda, böyük və çevrilmiş gömgöy
piyaləyə bənzəyirdi.Və birdən-birə bu
piyalənin dibində haradansa köpüyə
oxşayan buludlar peyda oldu, sonra yenə
də sakitcə yoxa çıxdılar.
Baxanda adama elə gəlirdi ki, söyüdün
budaqları göy üzündəki buludları təkrartəkrar silib-təmizləməklə məşğuldurlar.
Deməli, He Syaoer huşunu tamam
itirməmişdi...Amma onun gözləri ilə
mavi səma arasında tez-tez hansısa
əşyalar uçuşur, kölgə kimi hərəkət
edirdilər.
Əvvəlcə anasının çirklənmiş ətəyi
gözlərinin önündə peyda oldu. Uşaqlıqda
o sevinəndə də, kədərlənəndə də bu
ətəkdən bərk-bərk yapışardı. Amma
indi əlini ətəyə doğru uzadan kimi, o,
bir anın içindəcə gözləri önündən yoxa
çıxdı. Əvvəlcə incəldi, zərifləşdi, sonra
aradan keçən bulud yumaqlarına qoşulub
uçmağa başladı.
Bu dəfə də anadan olduğu evin
arxası ilə uzanan geniş küncüt zəmilərini
gördü. Yayın qızğın çağında zəmidəki
qəmgin küncüt çiçəkləri qaranlığın
düşməsini gözləyirmişlər kimi küskün
durardılar... He Syaoer bu zəmidə özünü
və qardaşlarını axtarmağa başladı.
Amma düzəngahda bircə canlı belə
gözə dəymirdi. Zəif gün işığı susqun
halda donub qalmış solğun çiçəkləri və
yarpaqları getdikcə daha da süstləşdirirdi.
Sonra bu görüntülər də havada süzərək
yoxa çıxdılar, sanki onları da kimsə
harasa dartıb apardı.
Birazdan havada qəribə nəsə peyda
oldu. He Syaoer diqqətlə baxdıqdan
sonra başa düşdü ki, bu böyük “əjdaha
fənəri”dir – beləsini, adətən, on
beş yanvara keçən gecə küçələrdə
gəzdirirdilər. Uzunluğuna görə, çox
güman ki, beş-altı ken olardı. Onun
bambukdan düzəldilmiş gövdəsinə
qırmızı və göy rəngli parlaq kağızdan üz
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çəkilmişdi. Fənər öz görünüşünə görə
əjdahadan fərqlənmirdi – onları şəkillərdə
necə çəkirdilərsə, eləcə idi. Havanın
günəşli olmasına baxmayaraq, içində
şam yandırılan fənər qaranlıqlaşmaqda
olan göy səmada uzaqdan diqqət çəkirdi.
Nə qədər qəribə olsa da, o, həqiqətən
də, canlı əjdahaya bənzəyirdi və uzun
bığlarını sərbəstcə tərpədə bilirdi. He
Syaoerin baxdığı müddətdə əjdaha astaasta gözdən itdi və birdən yoxa çıxdı.
O, tamamilə gözdən itdiyi zaman
qəfildən səmada gözəl qadın ayaqları
peyda oldu. Onlar bir vaxt bintlə
sarındıqlarına görə7 üç sundan uzun
deyildilər. Cazibədar şəkildə əyilmiş
barmaqların ucunda ağ dırnaqlar öz
yumşaqlığı ilə diqqət çəkirdi. He Syaoerin
xəyalında bu ayaqları gördüyü zamanlarla
bağlı xatirələr oyandı və yuxuda birə
dişləyibmiş kimi yüngül, amma dumanlı
bir kədər hiss etdi. Əgər o bu ayaqlara
bir daha toxuna bilsəydi... Əlbəttə ki, bu,
mümkün deyildi. Onun olduğu yerdən bu
ayaqların göründüyü yerə qədər yüzlərlə
li8 yol var idi. Elə bu cür düşünməyə
başlamışdı ki, ayaqlar getdikcə şəffaflaşdı
və hiss olunmadan buludların kölgəsinə
qarışıb yox oldu.
Bu, ayaqlar yoxa çıxdığı zaman
baş verdi. He Syaoerin qəlbinin
dərinliklərindən bu vaxta qədər hiss
etmədiyi qəribə bir kədər boylandı. Sonra
başının üstündəki nəhəng səma səssizsəssiz açılmağa başladı. Bu səmanın və
yüngülcə əsən küləyin altında insanlar öz
miskin həyatlarını yaşamağa məhkum
idilər. Və bu, çox kədərli idi! Onunsa
indiyə qədər bu kədərin movcudluğundan
xəbəri belə yox idi. He Syaoer dərindən
köks ötürdü.
Elə bu an gözləri ilə səma arasından
başına qırmızı lentli papaq qoymuş
yapon süvari dəstəsi əslində olduğundan
daha sürətlə ötüb keçdi və sonra elə
keçdikləri kimi də sürətlə yoxa çıxdılar.
Ah, onlar da, yəqin, bu an He Syaoer
7 Çində hələ XX əsrin əvvəllərində varlı ailələrdə
qədim ənənə qorunub saxlanılırdı– uşaqlıqdan
başlayaraq qızların ayaqlarını xüsusi qaydada
bintləyərdilər ki, pəncəsi balaca olsun.
8 Uzunluğun ölçülməsi üçün çin ölçü vahidi. 3,9
km-ə bərabərdir.
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kimi kədərli idilər! Əgər xəyalat
olmasaydılar, bir-birilərinə təskinlik
verər, heç olmasa, qısa müddətə olsa da,
kədərlərini unuda bilərdilər. Amma indi
bunun üçün gec idi. Həm də çox gec.
He Syaoerin gözlərindən yaş
süzülürdü. Bu an əvvəlki həyatı ona
iyrənc görünürdü. Gözyaşları arasından
bu həyata baxdıqda... Bu barədə heç
danışmağa belə dəyməz. O hamıdan
üzr diləmək istəyirdi. Elə özü də hamını
bağışlamaq arzusunda idi.
“Əgər məni xilas edə bilsələr, nəyin
bahasına olursa-olsun, keçmişimi
təmizləyəcəyəm”, – He Syaoer ağlayaağlaya öz-özünə təkrar edirdi. Amma
sonsuz, intəhasız, dərin göy üzü sanki
heç nəyə fikir vermədən, asta-asta daha
aşağı, daha aşağı –düz onun sinəsinə
doğru enməkdə idi. Göy okeanın
qoynunda nə isə yüngülcə parlayırdı
– çox güman ki, bu, hətta gündüzlər
belə görünə bilən ulduzlar idi. Əvvəlki
xəyalatlar artıq səmadan çəkilmişdi. He
Syaoer bir dəfə də köksünü ötürdü və
dodaqları titrəyə-titrəyə gözlərini yumdu.

Son
Çinlə Yaponiya arasında sülh
müqaviləsinin bağlanmasından bir il
keçmişdi. İlk bahar günlərindən idi.
Pekindəki yapon səfirliyinin otaqlarının
birində stol arxasında hərbi attaşe mayor
Kimura və Yaponiyadan yenicə gəlmiş
Kənd təsərrüfatı və Ticarət Nazirliyinin
mühəndisi, elmlər namizədi Yamakava
üz-üzə oturmuşdular. Onlar qəhvə içəiçə, siqaret çəkə-çəkə rahatca söhbət
edirdilər. Amma iş haqqında yox...
Yaz olmasına baxmayaraq, otağın
küncündəki böyük buxarı hələ də
yanırdı və otaq elə isti idi ki, müsahiblər
yüngülcə tərləmişdilər. Stolun üstündə
– dibçəkdəki qırmızı gavalı budağından
aradabir təmiz çin ətri gəlirdi.
Bir müddət imperatriçə Sitayxou9
9 Sitayxou (1834-1908) – dul qalmış imperatriça,
imperator Syan Fenin arvadı. 1874-cü ildə üç yaşlı
imperator Quansyuyanı taxta çıxardaraq faktiki olaraq
hakimiyyəti özü idarə edirdi. Amma 1898-ci ildə gənc
imperatorun apardığı siyasəti bəyənmədiyi üçün çevriliş
edərək yenə də hakimiyyəti öz əlinə keçirmişdir.
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haqqında söhbət etdilər; sonra YaponiyaÇin müharibəsi ilə bağlı xatirələrə
keçdilər. Bax elə bu zaman mayor
Kimura çox güman ki, hansısa bir
fikrin təsiri altında birdən ayağa qalxdı
və küncə yığılmış “Şençjou jibao”
qəzetinin qovluğunu gətirib stolun üstünə
qoydu. O, qəzetlərdən birini mühəndis
Yamakavanın qarşısında açdı. Barmağını
bir yazıya tuşlayıb baxışları ilə oxumasını
təklif etdi.
Mühəndis bu gözlənilməz təklifdən
bir qədər tutuldu: əslində, o, çoxdan
bilirdi ki, mayor özünü sadə aparır, heç
kimlə qətiyyən hərbçi kimi rəftar etmir.
Ona görə də qəzetdə müharibə ilə bağlı
hansısa istisna bir hadisə haqqında
danışıldığını düşünərək, göstərilən
hissəyə nəzər saldı. Həqiqətən də, orada
dəhşətli hadisə haqqında yazı var idi:
“...küçəsindəki bərbərxananın sahibi
He Syaoer cəsur əsgər kimi dəfələrlə
Yaponiya-Çin müharibəsində öz şücaətini
nümayiş etdirmişdir. Bununla belə,
müharibədən qəhrəmantək qayıtdıqdan
sonra o öz nəfsini saxlaya bilməyərək,
həyatını şərab və qadınlarla məhv
etməklə məşğul idi. O, ... tarixdə,
restoranda öz yoldaşları ilə içərkən araya
dava düşmüş, bunun nəticəsində də He
Syaoer boynundan yaralanaraq həlak
olmuşdur. Öldürülənin boynundakı yara
ilə bağlı yetərincə qəribə sözlər danışılır:
guya, bu yara restorandakı qalmaqal
əsnasında yetirilməyib. Deyilənə görə,
dava zamanı He Syaoerin YaponiyaÇin müharibəsində – döyüş meydanında
aldığı yara açılıb. Hadisə şahidlərinin
sözlərinə görə, öldürülən adam stolla
birlikdə yıxıldıqda gözlənilmədən başı
bədənindən ayrılıb, qan seli içərisində
döşəmədə diyirlənməyə başlayıb.
Hakimiyyət dairələri bu əhvalatın
həqiqiliyinə şübhə etsələr də, halhazırda ciddi şəkildə günahkarın axtarışı
ilə məşğuldurlar. Bununla belə, əgər
Lyao Çjayın “Qəribə əhvalatlar”ında10
Çjuşyenlinin başının bədənindən
qopması haqqında danışılırsa, o zaman
nə üçün eyni hadisə He Syaoerin də
10 Lyao Çjay –çin yazıçısı Pi Sun-Linin (18-ci əsrin
əvvəlləri) təxəllüsü.
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başına gəlməsin ki?”
– Bu nə deməkdir belə? – qəzetdəki
yazını oxuyan mühəndis Yamakava
heyrət içərisində soruşdu.
Mayor Kimura əlindəki siqaretin
tüstüsünü asta-asta havaya buraxaraq
təkəbbürlə gülümsədi:
– Maraqlı əhvalatdır. Belə bir hadisə
ancaq Çində baş verə bilərdi.
– Hara olursa-olsun, məgər bu
ağlasığan hadisədir?
Mühəndis Yamakava gülümsəyərək
siqaretin külünü külqabına çırpdı.
– Ən çox maraqlı olan budur ki, –
mayor çox ciddi bir ifadə ilə sözünü
uzada-uzada dedi, – mən bu He Syaoeri
tanıyırdım.
– Tanıyırdınız? Təəccüblüdür.
Ümid edirəm ki, sizin kimi attaşe
rütbəsi daşıyan bir adam qəzet
repartyorutək ağılasığmaz cəfəngiyyatlar
uydurmayacaq?
– Kimdir belə cəfəng işlərə baş
qoşan? Yox, mən... yaxınlığında döyüşdə
yaralananda həmin bu He Syaoer də
bizim hərbi səhra hospitalında yatırdı.
Çin dilində təcrübə toplamaq üçün bir
neçə dəfə onunla söhbət etdim. Bu
məqalədə deyilir ki, onun boynunda yara
yeri var idi... On ehtimaldan doqquzu
bunun, həqiqətən, də belə olduğunu
təsdiqləyir. Kəşfiyyata getdiyi zaman – ya
da nə isə bunun kimi bir iş olmuşdu – o
bizim süvari dəstəsi ilə toqquşmuşdu.
Və yapon qılıncı da düz boynundan
tutmuşdu.
– Qəribə hadisədir. Yeri gəlmişkən...
qəzetdən də məlum olduğu kimi, He
Syaoer əyyaşlıq edirmiş. Məncə, belə bir
adam elə o zaman ölsəydi, hər kəs üçün
daha yaxşı olardı.
– O zamanlar He Syaoer çox səmimi,
çox sakit adam idi. Əsirlər arasında belə
birinin olması nadir tapıntı hesab edilirdi.
Ona görə də həkimlər onu həddindən
artıq çox istəyir, cidd-cəhdlə müalicə
etməyə çalışırdılar. O özü haqqında çox
maraqlı əhvalatlar danışırdı. İndiyə kimi
də yadımdadır... O, yaralı halda atdan
yıxıldıqda düşdüyü vəziyyəti mənə uzunuzadı nağıl etmişdi. Dediyinə görə, çayın
sahilində gölməçənin içinə düşübmüş.
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Sahilboyu bitən söyüdlərin arasından
səmaya baxırmış və orada anasının
ətəklərini, qadın ayaqlarını, küncüt
zəmilərini görürmüş...
Mayor Kimura siqareti tulladı, qəhvə
fincanını dodaqlarına yaxınlaşdırdı və
dibçəkdəki gavalıya baxaraq sanki özözünə əlavə etdi:
– O deyirdi ki, məhz həmin an təəssüf
hissi ilə əvvəlki həyatının necə iyrənc
olduğunu anlayıb.
– Və belə bir hissi keçirən adam
müharibə bitən kimi əyyaşlığa başlayıb?
Deməli, insan elə də dəyərli deyilmiş...
Başını oturduğu stulun söykənəcəyinə
dayayan və ayaqlarını uzadan mühəndis
Yamakava istehza ilə gülümsədi... Sonra
siqaretin tüstüsünü tavana doğru üfürdü.
– “İnsan elə də dəyərli deyilmiş!”
Bunu siz, yəqin, o mənada deyirsiniz
ki, o zamanlar özünü fağır adam kimi
aparan biri...
– Hə...
– Yox, mən belə düşünmürəm. Mənə
elə gəlir ki, o, həqiqətən də, belə hiss
edirdi... Ən azından o zamanlar. Elə
indi də, qəzetdə yazılmış kimi desək,
başı bədənindən qopub düşdüyü an, çox
güman ki, eyni hisləri yaşayıb. Mən bunu
özlüyümdə belə təsəvvür edirəm: yəqin,
dava-dalaş düşəndə sərxoş olan He
Syoeri stulla birlikdə vurub yerə yıxıblar.
Elə bu zaman yarası aralanıb və uzun
hörüklü başı bədənindən qopub düşüb.
O zamanlar səmada gördüyü anasının
ətəkləri, qadın ayaqları və çiçəkləmiş
küncüt zəmiləri yenə də dumanlı halda
gözlərinin önündən keçib. Bəlkə də
həmin an onların başının üstündə tavan
olsa belə, o, çox uzaqlara, sonsuz
mavi səmaya baxırmış. Və yenə də
əvvəlki həyatının necə iyrənc olduğunu
düşünərək təəssüf hissi keçirirmiş. Amma
bu dəfə artıq gec olub.
İlk dəfə yaralananda isə şüurunu
itirdiyi ərəfələrdə onu yapon sanitarları
tapmışdılar. Sonra da götürüb hərbi
hospitala gətirmişdilər. İndi isə onun
dalaşdığı adam hər kim idisə, yarasına
əhəmiyyət vermədən He Syaoeri
kötəkləmişdi. Və o, acı təəssüf hissi, ürək
ağrısı ilə canını tapşırmışdı.
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Mühəndis Yamakava çiyinlərini
çəkərək güldü:
– Sizin çox böyük fantaziyanız var.
Onda deyin görək, axı o niyə bu qədər
təəssüratdan sonra əyyaşa çevrildi?
– Ona görə ki, insan elə də dəyərli
deyil... Amma fərqli mənada, – Mayor
Kimura bir qədər istehzalı təbəssümlə
gülümsəyərək əlavə etdi: – Bizim hər
birimiz əmin olmalıyıq ki, bir o qədər
də dəyərli deyilik. Əslində, ancaq
bunu bilən insanlar hansısa dəyərə
malikdirlər. Yoxsa, nə bilmək olar, bəlkə
elə He Syoerin başı kimi bir gün bizim
də başımız bədənimizdən qopub yerə
düşəcək?... Çin qəzetlərini məhz bu
cür mənalandıraraq oxumaq lazımdır,
dostum, başqa cür yox.
Yanvar 1918.
CƏNGƏLLİKDƏ
İstintaq zamanı odunçu məhkəmə
məmuruna dedi:
– Hə. Meyiti mən tapmışam. Bu
gün səhər tezdən, hər zaman oluğu
kimi, dağa, meşənin dərinliklərinə ağac
kəsməyə getmişdim. Və orada – dağın
ətəyindəki meşəlikdə bir cəsəd gördüm.
Məhz harada? Yamasinaya gedən yoldan
təxminən dörd-beş työ uzaqlıqda. Bu,
bambuk ağaclarının kriptomeriyalarla
birlikdə bitdiyi, gediş-gəliş olmayan bir
yerdir.
Cəsədin əynində açıq-mavi rəngli
suykan və işlənməkdən süzülmüş
ebosi papaq var idi – beləsini, adətən,
paytaxtda geyinirlər. O arxası üstə
uzanmışdı. Məsələ belədir: cəsəddə
cəmi bir yara yeri var idi, amma düz
sinəsindən vurulmuşdu. Ona görə də
ətrafdakı quru bambuk yarpaqlarına
sanki kinovar11 hopmuşdu. Yox, mən
gördüyüm zaman artıq qan axmırdı.
Yara laxtalanmışdı. Hə... bir məsələ
də var. Yaranın üstünə mənim addım
səslərimdən zərrə qədər də qorxmayan
və acgözlüklə qanı soran mozalan
11

Qırmızı mineral.
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qonmuşdu.
Yaxınlıqda hansısa bir qılınc, ya da
buna bənzər nəsə var idimi? Yox, orada
heç nə yox idi. Ancaq meyitin düz
yanında, kriptomeriyanın altında bir
kəndir atılıb qalmışdı. Bir də... Hə, hə...
orada kəndirdən başqa daraq da var idi.
Bu qədər... Meyitin yanında başqa nə
var idi – ancaq bu iki əşya, vəssalam.
Ətrafdakı ot və yerə tökülən yarpaqlar
çox tapdalanmışdı – belə görünürdü ki,
öldürülmüş adam öz canı ilə asanlıqla
vidalaşmamışdı. Nə? Orada at yox idimi?
Əşşi, ora heç bir at gedib çıxa bilməzdi.
At yolu uzaqdadır – meşəlikdən o yanda.
Səyahətə çıxmış rahib istintaq
zamanı məhkəmə məmuruna dedi:
– Öldürülmüş o adamla mən dünən
qarşılaşmışdım. Dünən... Deyəsən,
günorta idi. Harada? Sekiyamadan
Yamasinaya gedən yolda. O atın belində
əyləşmiş qadınla birlikdə Sekiyamaya
gedirdi. Qadının başında üstü duvaqlı,
kənarı enli şlyapa var idi, yəni üzü örtülü
idi. Ancaq əyninə xaqi çiçəyi rəngində
naxışları olan ipək paltar geyinmişdi.
At kürən rəngdə idi, yalı yüngülvarı
qırxılmışdı. Boyu? Adi at boyundan
haradasa dörd sun hündür olardı.... Mən
axı rahibəm, belə məsələlərdən çətinliklə
baş çıxarıram. Kişinin... hə... Onun
kəmərindən qılınc asılmışdı, çiynində
isə ox-yay var idi. Elə indi də yaxşı
yadımdadır – onun parıltılı oxqabında
iyirmiyə qədər ox olardı. Mənim
gördüyüm qədərilə...
Heç yuxuma da gəlməzdi ki, o öz
həyatını belə tamamlayacaq. Həqiqətən
də, insan həyatı şeh damcısı kimi, ildırım
kimi bir anın içindəcə bitə bilir. Oh, oh,
bunun necə kədərli olduğunu sözlə ifadə
etmək çətindir.
İstintaq zamanı keşikçi məhkəmə
məmuruna dedi:
– Mənim tutduğum adam? Məşhur
quldur Tadzyömarudur. Mən onu
görəndə atdan yıxılmışdı, ah-uf edəedə Avadaqutidə daş körpünün
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üstündə uzanmışdı. Nə vaxt? Dünən
gecə, mühafizə dəstəsinin ilk yoxlanış
saatında12. Keçən dəfə də onu, az qala,
yaxalamışdım... O vaxt da əynində
həmin bu göy suykan var idi, kəmərinə
də elə bu qılıncı taxmışdı. Bu dəfə isə,
gördüyünüz kimi, onun üstündə ox və
yay da olub. Bax belə.
Bunlar öldürülən adamın üstündən
çıxan həmin o oxlardır? O zaman bu qətli
Tadzyömaru törədib. Dəri ilə üzlənmiş
kaman, qara rəngdə parıltılı oxqabı, qırğı
lələklərindən hazırlanmış on yeddi ox –
bütün bunlar, deməli, öldürülən adama
məxsus imiş? Hə, at, sizin də söylədiyiniz
kimi, kürən rəngdə idi, yalı da qırxılmışdı.
Deməli, onun da taleyi belə imiş... At
onu üstündən atmışdı. At həmin vaxt
körpüdən o qədər də uzaq olmayan bir
yerdə rahat-rahat otlayırdı, uzun yüyəni
isə arxasınca sürünürdü.
Bu Tadzyömaru paytaxtda dolaşan
digər quldurlara bənzəmir, qadın
düşkünüdür. Yadınızdadır, ötən il
Bindzurunun şərəfinə ucaldılmış
Akitoribe məbədinin13 arxasında bir
ana ilə qızını öldürmüşdülər – deyəsən,
ziyarətçi idilər. Deyilənə görə, bu onun
işi imiş. Kürən atın belində də qadın
var imiş... Əgər o kişini öldürübsə, bəs
qadın hara yoxa çıxıb? Onun başına nə iş
gəlib? Məlum deyil.
Bağışlayın ki, mən bu məsələyə
qarışıram, amma bunu da araşdırmaq
lazımdır.
İstintaq zamanı qarı məhkəmə
məmuruna dedi:
– Hə, bu mənim qızımın ərə getdiyi
həmin o adamın meyitidir. Ancaq o,
paytaxtdan deyil. Kokufulu və Vakasalı
bir samuraydır. Adı Kanadzava Takexiro
idi, iyirmi altı yaşı vardı. Yox, o heç
kimin ədavətinə səbəb ola bilməzdi – çox
yumşaq xasiyyətli idi.
Qızım? Onun adı Masaqodur,
12 Axşam saat səkkizdə.
13 Yapon məbədləri, eynilə budda məbədləri kimi,
adətən, hansısa ilahinin, yaxud müqəddəsin şərəfinə
ucaldılır. Bindzuru (sasnskr.Pindola) Buddanın on altı
şagirdindən birincisidir.
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on doqquz yaşı var. Cəsarətli qızdır,
kişilərdən geri qalmaz. Takexiroya qədər
heç vaxt sevdiyi olmamışdı. Əsmərdir, sol
gözünün qırağında xalı var, sifəti balaca
və uzunsovdur.
Dünən Takexiro qızımla birlikdə
Vakasaya yola düşmüşdü. Aman Allah,
hansı günahlarımıza görə başımıza belə
bədbəxtliklər gəldi axı? Kürəkənimin
taleyi ilə artıq barışmışam, amma qızıma
görə hiss etdiyim narahatlıq mənə
aman vermir. Qoca adamam, sizi bütün
müqəddəslərə and verirəm – meşəni və
çəmənliyi axtarın, ancaq qızımı tapın.
Bu Tadzyömaru, ya da, nə bilim, adı
necədir, deyilənə görə, quldurdur...
Nəinki kürəkənimi, elə qızımı da... (Artıq
nəsə deməyə gücü yetmədən ağlamağa
başlayır).
Tadzyömarunun etirafı:
– O kişini mən öldürmüşəm, qadını
isə yox... Hara yoxa çıxıb, bilmirəm...
Dayanın! Siz mənə nə qədər işgəncə
versəniz də, yenə də bilmədiyim məsələ
haqqında heç nə deməyəcəyəm.
Həm də, bir halda ki, belə alındı,
qorxaqlıq etməyəcəyəm, heç nəyi
gizlətməyəcəyəm.
Mən o kişi və o qadınla dünən,
günortadan bir qədər keçmiş yolda
qarşılaşdım. Küləyin həmləsindən ipək
duvaq birdən-birə açıldı və bir anlıq
qadının sifətini gördüm. Bəli, ipək duvaq
bir anlıq açıldı və o dəqiqə də yenidən
örtüldü və ola bilsin ki, elə bu səbəbdən
də onun üzü mənə bodisatvanın14
simasını xatırlatdı. Və mən o dəqiqə
qərar verdim ki, bu qadına sahib
olacağam. Hətta bunun üçün kişini
öldürmək lazım gəlsə belə...
Sizə elə gəlir ki, bu, çox qorxuncdur?
Boş şeydir, bir kişini öldürmək – adi işdir.
Qadına sahib çıxmaq istədikdə kişini hər
zaman öldürürlər. Ancaq mən həmişə
kəmərimə taxdığım qılıncla öldürürəm...
Siz isə, heç qılınca da əl atmırsınız....
Hakimiyyətiniz, pulunuz, bəzən isə
yaltaqlıq dolu sözlərinizlə öldürürsünüz.
14 “Bodisatva obrazı” – mələk simalı anlamında
işlədilir.
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Düzdür, bu zaman qan tökülmür, insan
sağ-salamat qalır – amma yenə də siz
onu öldürmüş olursunuz. Kimin günahı
daha böyükdür? Sizin, yoxsa mənim?
Kim bilir? (İstehza ilə qımışır).
Amma bu heç də o demək deyil ki,
kişini öldürmədən hansısa qadına sahib
çıxarkən bundan həzz almıram. Sadəcə,
bu dəfə qətl törətmədən qadınla olmaq
qərarına gəldim. Amma gəlişli-gedişli bir
yolda bunu etmək mümkün deyildi. Ona
görə də hər ikisini meşənin dərinliklərinə
çəkməli idim.
Bunu eləmək elə də çətin olmadı.
Yolyoldaşı kimi onlara qoşuldum, söhbətə
başladım və dedim ki, dağın o tərəfində
kurqan var, onu qazıb açmışam. İçindən
çoxlu güzgü, qılınc tapmışam15 və bütün
bunların hamısını dağdakı meşədə
basdırmışam ki, heç kim görməsin.
Əgər almaq istəyən olsa, ucuz qiymətə
satmağa hazıram. Kişi yavaş-yavaş
sözlərimin təsiri altına düşməyə başladı.
Və budur, sizcə nə oldu? Tamahkarlıq
çox pis xasiyyətdir. Heç yarım saat
da keçmədi ki, onlar atlarının ağzını
istədiyim tərəfə çevirdilər və mənimlə
birlikdə cığırla dağa sarı getdilər.
Biz meşəliyə yaxınlaşdığımız zaman
dedim ki, bütün əşyalar kurqanın
yaxınlığında basdırılıb və təklif etdim ki,
gedib baxaq. Tamahkarlıq hissi kişini
yandırıb-yaxırdı və əlbəttə ki, o bu təklifə
etiraz etmədi. Amma qadın dedi ki,
atın belindən düşməyəcək və burada
gözləyəcək. Çox ağıllı hərəkət idi, çünki
o meşəliyin qalın olduğunu görürdü.
Hər şey yağ kimi gedirdi və mən kişini
meşənin cəngəlliyinə doğru apardım,
qadını isə orada tək qoydum.
Cəngəlliyin kənarında ancaq
bambuk bitirdi. Biz təxminən bir
työ yarım getdikdən sonra aradabir
kriptomeriyalar da görürdük.
Planlaşdırdığım kimi, bundan daha
yaxşı yer tapmaq çətin olardı. Budaqları
aralaya-aralaya inanılacaq bir əhvalat
danışmağa başladım – guya, xəzinəmi
kriptomeriyanın altında basdırmışam.
Kişi mənə qulaq asa-asa tələm-tələsik
15
Qədim zamanlarda güzgülər metal olurdu.
Adətən tuncdan.
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qabağa gedirdi, onun getdiyi istiqamətdə
ancaq ağacların nazik gövdələri
görünürdü. Bambuk ağacı artıq qarşımıza
az-az çıxırdı, ətrafda demək olar ki,
ancaq kriptomeriyalar idi – elə bu zaman
qəfildən onun üstünə atıldım və yerə
sərdim. O, bir neçə dəqiqədən sonra
artıq ağaca bağlanmış vəziyyətdə idi.
Kəndiri? Hansı quldur kəndirsiz dolaşa
bilər ki? Kəndir kəmərimə taxılmışdı – axı
o hər zaman mənə hasarları aşmaq üçün
lazım olur. Təbii ki, o qışqıra bilməsin
deyə yerə tökülmüş bambuk yarpaqlarını
ağzına tıxadım və bundan sonra artıq
ona vaxt sərf etməyə dəyməzdi.
Kişi ilə işimi bitirən kimi qadının
yanına qayıtdım və ona dedim ki,
yolyoldaşı qəfildən özünü pis hiss edib.
Ona görə də gedib nə baş verdiyini
aydınlaşdırmaq lazımdır. Bu dəfə də
istədiyimə nail olduğumu söyləməyə
ehtiyac yoxdur. O öz kənarları enli
şlyapasını başından çıxardı, əlini əlimdən
çəkmədən meşəliyin dərinliklərinə doğru
irəliləməyə başladı. Biz həmin yerə gəlib
çıxdığımız zaman, elə ki qadın ərini
gördü, o dəqiqə əlini qoltuğunun altına
atdı və oradan bir xəncər çıxardı. Mən
hələ heç vaxt belə azğın və cəsarətli
qadın görməmişdim. Onda ehtiyatlı
olmasaydım, yəqin ki, qarnımdan yaxşı
bir zərbə alacaqdım. Düzdür, bundan
birtəhər qurtula bildim, amma o xəncəri
amansızcasına hara gəldi vururdu.
Lakin... Mənə də boş yerə Tadzyömaru
demirlər ki... Nəhayət, qılıncı qınından
çıxarmadan xəncəri onun əlindən saldım.
Silahsız qadın isə heç nə edə bilməz.
Beləcə, mən necə istədimsə, o cür də
ona sahib oldum, özü də kişisinin canını
almadan.
Mən heç sonra da kişini öldürmək
istəmirdim. Uzaqlaşmaq istəyəndə yerdə
gözyaşları içərisində uzanıqlı qalan
qadın birdən gözlənilmədən dəli kimi
qollarımdan yapışdı və nəfəsi kəsilə-kəsilə
qışqırdı: “Ya siz öləcəksiniz, ya da mənim
ərim... İkinizdən biriniz ölməlidir... İki
kişinin gözlərinin önündə ləkələnmək
ölümdən betərdir. İkinizdən biriniz mütləq
ölməlidir... Mən isə kim sağ qalacaqsa,
ona gedəcəyəm....”
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Bax elə o zaman da kişini öldürmək
fikrinə düşdüm.
Sizə indi bunları danışdım, yəqin ki,
çox qəddar olduğumu düşünəcəksiniz.
Amma bu sizə elə gəlir. Çünki o qadının
üzünü görməmisiniz. Sizin onun odluatəşli gözləri haqda təsəvvürünüz yoxdur.
Baxışlarım onun gözləri ilə qarşılaşdığı
zaman “dünya dağılsa da, onu özümə
arvad edəcəyəm” dedim. Həmin an
beynimdə ancaq bu var idi. Yox, bu
sizin düşündüyünüz kimi qaba bir ehtiras
deyildi. Əgər məni ancaq ehtiras idarə
etsəydi, qadını təpiklə bir tərəfə itələyər,
yoluma davam edərdim. O zaman
qılıncım kişinin də qanına bulaşmazdı.
Amma meşənin alatoranlığında qadının
üzünə baxdım və qərara gəldim ki, kişini
öldürməyincə heç yana getməyəcəyəm.
Onu öldürmək istəsəm də, hər halda,
bunu namərdliklə edə bilməzdim. Ona
görə də, əl-qolunu açdım və dedim:
qılıncla döyüşəcəyik. Ağacın gövdəsinin
yanında tapdığınız kəndir o zaman
açıb yerə atdığım kəndirdir. Kişi üzünü
turşudaraq qılıncı əlinə aldı və o dəqiqə
də heç bir söz söyləmədən üstümə
atıldı. Bu döyüşün necə qurtardığı
barədə danışmağa dəyməz. İyirmi
üçüncü həmlədə qılıncımı onun sinəsinə
sancdım. İyirmi üçüncü həmlədə – xahiş
edirəm, bunu yaddan çıxarmayasınız.
Mən indiyə qədər hələ də heyrət edirəm:
bu düynada qılıncı ilə mənim qılıncımın
qarşısını iyirmi üç dəfə alan yeganə adam
odur. (Sevinclə gülümsəyir).
O yıxılan kimi qana bulaşmış qılınc
əlimdə qadına tərəf çevrildim. Amma
təsəvvür edirsiniz? O yox idi! Onu
ağacların arasında axtarmağa başladım.
Yerə səpələnmiş bambuk yarpaqlarının
üstündə heç bir iz qalmamışdı. Sakitcə
dayanıb ərtafa qulaq verdiyimdə isə
ancaq və ancaq kişinin boğazından çıxan
xırıltını eşidə bilirdim.
Ola bilər ki, biz döyüşməyə
başladığımız zaman qadın köməyə adam
çağırmaq üçün meşəlikdən çıxmışdı. Bu
fikir ağlıma gələn kimi anladım ki, söhbət
mənim həyatımdan gedir. Öldürdüyüm
adamın qılıncını, yayını və oxlarını
götürüb gəldiyim cığıra tərəf üz tutdum.
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Orada qadının atı yenə də əvvəlki kimi
sakitcə otlayırdı. Bundan sonra baş
verənlər haqqında danışmaq sözü boş
yerə havaya buraxmaq olar. Ancaq bir
söz deyə bilərəm: paytaxta yola düşəndə
artıq həmin qılınc məndə deyildi. Etirafım
bundan ibarətdir. Mənə dünyanın ən ağır
işgəncəsini verin, razıyam. Onsuz da,
həmişə düşünmüşəm ki, gün gələcək,
dar ağacında yellənəcəyəm. (Meydan
oxuyurmuş kimi görünür).
Qadın Kiyomidzu məbədində
tövbə edərkən dedi:
– Mənə sahib olandan sonra bu
göy paltarlı adam ağaca bağlanmış
ərimə tərəf çevrildi və onu ələ salırmış
kimi qəhqəhə çəkdi. Əlbəttə, ərim
üçün çox ağır idi. Amma o nə qədər
çırpınırdısa da, qollarındakı kəndirdən
qurtula bilmirdi. Əksinə, kəndir getdikcə
bədənini daha möhkəm kəsirdi. Mən
qeyri-ixtiyari ona tərəf yeridim – yox,
əslində, ona tərəf yeriməyə çalışdım.
Amma bu kişi həmin dəqiqə təpiklə
vurub məni torpağa sərdi. Və elə o
zaman da bu hadisə baş verdi. Həmin
an ərimin gözlərində təsvirolunmaz bir
parıltı gördüm. Təsvirolunmaz... Hətta
indi belə o gözləri yadıma saldıqda, içimi
bürüyən titrəyişi sakitləşdirə bilmirəm.
Bircə kəlmə belə demək iqtidarında
olmayan ərim ruhunda nə var idisə
baxışlarına tökmüşdü. Amma onun
gözlərindəki nə qəzəb, nə də əzab
deyildi, mənə qarşı soyuq bir nifrət idi.
Kişinin vurduğu təpikdən yox, bu baxış
qarşısında duyduğum dəhşət hissindən
nə olduğunu anlamadan qışqırdım və
huşumu itirdim.
Özümə gələndə göy paltarlı kişi
yox idi. Ancaq ərim yenə də əvvəlki
kimi kriptomeriyanın gövdəsinə
bağlanmış vəziyyətdə dururdu. Bambuk
yarpaqlarının üstündən qalxaraq diqqətlə
onun üzünə baxdım. Baxışları zərrə
qədər də dəyişməmişdi – yenə də əvvəlki
kimi soyuq nifrət və gizli kin saçırdı. Mən
o zaman nə hiss etdiyimi sözlə ifadə edə
bilmərəm. Həm utanc, həm kədər, həm
qəzəb... Səndələyərək ayağa qalxdım və
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ərimə yaxınlaşdım.
“Qulaq asın! Baş verənlərdən sonra
artıq sizinlə qala bilmərəm. Ölmək
qərarına gəlmişəm. Amma... Siz də
öləcəksiniz. Rüsvayçılığımın şahidi
olmusunuz. Bundan sonra sizi sağ buraxa
bilmərəm”.
Nə qədər çətin olsa da, bu sözləri
ona dedim. Ərim yenə də ikrah hissi ilə
mənə baxırdı. Sinəmi parçalamağa hazır
olan həyəcanı bir qədər sakitləşdirərək
onun qılıncını axtarmağa başladım.
Yox idi. Görünür, quldur hər şeyi yığıb
aparmışdı. Nəinki qılınc, heç kamanla
oxlar da yox idi. Ancaq xoşbəxtlikdən
xəncər ayaqlarımın altına düşüb qalmışdı.
Onu qaldırdım və ərimə dedim: “İndi sizi
öldürəcəyəm. Sonra özüm də dalınızca
gələcəyəm”.
Ərim bu sözləri eşitdiyi zaman güclə
dodaqlarını tərpətdi. Təbii ki, onun səsi
çıxmırdı, çünki ağzına bambuk yarpaqları
tıxanmışdı. Amma dodaqlarına baxdığım
zaman nə dediyini anladım. Ərim elə
həmin ikrah hissi ilə də: – “Öldür!” –
deyirdi. Demək olar ki, huşsuz vəziyyətdə
əlimdəki xəncəri onun solğun mavi
syukanının üstündən sinəsinə soxdum.
Deyəsən, elə bu məqamda yenə
də huşumu itirmişəm. Özümə
gəldiyim zaman ətrafıma nəzər
saldıqda gördüm ki, əvvəlki kimi
əli-qolu bağlı ərim artıq nəfəs
almır. Kriptomeriyaların bambuk
gövdələrinə dolaşmış qalın budaqları
arasından batmaqda olan günəşin
şəfəqləri onun solğun sifətinə
düşmüşdü. Hönkürtümü boğmağa
çalışaraq meyitin iplərini açdım.
Sonra? Sonra başıma nə gəldi? Bu
barədə danışmağa gücüm çatmır.
Nə qədər çalışsam da, nə etsəm də,
özümü öldürməyə cəsarətim çatmadı.
Xəncəri boğazıma dirədim, dağın
ətəyindəki göldə özümü boğmağa
çalışdım... Çalışdım... Amma, ölə
bilmədim, sağ qaldım və bununla
qürrələnə bilmərəm. (Kədərli bir
təbəssüm). Bəlkə də mərhəmətli,
şəfqətli Kannon ilahəsi mənim kimi
gərəksiz bir varlıqdan üz döndərib.
Amma mən – ərini öldürmüş, təhqir
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edilmiş bir qadın – nə edə bilərdim? Mən
nə... nə... (Qəfildən ümidsiz bir hönkürtü
eşidilir).
Öldürülmüş adamın ruhu kahin
vasitəsilə dedi:
– Arvadıma sahib olduqdan sonra
quldur onun yanında yerə çökdü və
təskinlik verməyə başladı. Ağzım
təbii ki, tıxanmışdı. Özüm isə ağacın
gövdəsinə bağlanmışdım. Amma
dayanmadan baxışlarımla arvadıma işarə
edirdim: “Ona inanma. O nə deyirsədesin, hamısı yalandır”. Qadınıma
çatdırmaq istədiyim bu idi. Amma
saralmış yarpaqların üstündə kədərli
halda oturmuş arvadım baxışlarını
yerə dikmişdi. Mənə elə gəlirdi ki, o,
quldurun sözlərinə diqqətlə qulaq asır.
Qısqanclıqdan qıvrıla-qıvrıla qalmışdım.
Quldur isə məqsədinə çatmaq üçün
ustalıqla sözünə davam edirdi.
Nə bilim... Deyirdi ki, bəkarətini
itirdikdən sonra ərlə yaşamaq çətin
olacaq. Ər ilə qalmaqdansa, quldurla
getmək daha yaxşı olar... Axı o belə bir
pozğunluğu ona görə etmişdi ki, ondan
xoşu gəlmişdi.... Bax o bu dərəcədə
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ədəbsizcəsinə danışırdı.
Quldura qulaq asa-asa arvadım,
nəhayət ki, dalğın halda başını qaldırdı.
Mən hələ heç vaxt onu bu dərəcədə
gözəl görməmişdim. Bəs gözəl arvadım
mən əl-qolu bağlı ikən bu quldura nə
cavab verdi?
İndi cismən yoxam, amma onun
verdiyi cavabı xatırladığım zaman
hələ də içimi qəzəb bürüyür: “Məni
hara istəyirsinizsə, aparın”. (Uzun bir
səssizlik).
Amma onun günahı təkcə bu deyildi.
Bilirsiniz, nə baş verdi? Arvadım elə
bir yuxuda imiş kimi quldurun əlindən
tutaraq onun ardınca getdi və artıq
meşəlikdən çıxırdılar ki, birdən ölü
kimi ağappaq ağararaq mənə – ağaca
bağlanmış adama işarə edib, – “Öldürün
onu! – dedi.– O sağ ikən mən sizinlə
yaşaya bilmərəm!”
O, ağlını itiribmiş kimi, bir neçə
dəfə qışqırdı: “Öldürün onu!” Bu
sözlər indi də məni qasırğa kimi
qarşısına qatıb zülmətin dərinliklərinə
sürükləyir. Məgər indiyə kimi hansısa
insanın dodaqlarından belə iyrənc
sözlər qopmuşdurmu? Məgər indiyə
kimi insan qulaqları bu dərəcədə alçaq
sözlər eşitmişdirmi? (Qəfildən qopan acı
qəhqəhə).
Bu sözləri eşidəndə hətta quldurun
belə rəngi ağardı. “Öldürün onu!” –
arvadım onun qollarından yapışaraq
bağırırdı. Quldur diqqətlə ona baxaraq
nə “hə”, nə də “yox” dedi və birdən
onu təpiklə vurub yerə yıxdı. (Yenə də
acı qəhqəhə).Sonra əllərini qoynuna
qoyaraq mənə tərəf çevrildi. “Bu
qadınla neyləyim? Öldürüm onu,
yoxsa bağışlayım? Cavab üçün başınızı
tərpədin. Öldürüm?”
Elə bircə bu sözə görə mən ona hər
şeyi bağışlamağa hazıram. (Yenə də uzun
sükut).
Mən tərəddüd içərisində çırpındığım
zaman arvadım birdən qışqırdı və
meşənin dərinliklərinə doğru qaçmağa
başladı. Quldur o dəqiqə onun ardınca
cumdu, amma, görünür, yetişə bilmədi.
Mənə elə gəlirdi ki, bütün bu baş
verənləri yuxuda görürəm.
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Arvadım qaçıb getdikdən sonra quldur
mənim oxlarımı, yayımı və qılıncımı,
götürdü. Bağladığı kəndiri bir yerindən
kəsdi. Onun meşənin içi ilə qaça-qaça
necə dodaqaltı mızıldandığı indi də
yadımdadır: “Artıq özüm haqqında da
düşünmək lazımdır”.
O çıxıb getdiyi zaman ətrafa sakitlik
çökdü. Amma yox, haradasa yaxınlıqda
hönkürtü səsi eşidilirdi. Üstümdəki
kəndiri alaraq, diqqətlə qulaq asmağa
başladım. Və... nə oldu? Birdən-birə
başa düşdüm ki, hönkürən adam özüm
imişəm. (Üçüncü dəfə uzun bir sükut).
Nəhayət, əldən düşmüş bədənimi
güclə ağacın gövdəsindən araladım.
Arvadımın əlindən düşmüş xəncər
ayaqlarımın altında idi. Onu yerdən
qaldırdım və bir həmlə ilə sinəmə
sancdım. Hiss etdim ki, qanlı bir düyün
boğazıma doğru qalxdı, amma bunda
əzabverici heç nə yox idi. Sinəm
soyuduğu zaman ətrafa dərin bir sakitlik
çökməkdəydi. Of, bu necə sakitlik idi?!.
Meşədə, bircə dənə də olsun, quş səsi
eşidilmirdi. Ancaq kriptomeriyaların
və bambuk ağaclarının budaqlarında
batmaqda olan günəşin şəfəqləri
parlayırdı. Batan günəşin... Amma sonra
o şəfəqlər də yavaş-yavaş sönməyə
başladı. Artıq nə ağaclar görünürdü, nə
də bambuk. Və mənim yerdə sərili qalmış
cəsədimi dərin bir səssizlik öz ağuşuna
almaqda idi...
Bax elə bu zaman kimsə sakitcə
mənə yaxınlaşdı. Kim olduğuna baxmaq
istədim. Amma ətrafda hər nə vardısa
zil qaranlığa bürünmüşdü. Və kimsə...
Həmin bu kimsə görünməyən bir əllə
sinəmdəki xəncəri dartıb çıxardı. Həmin
an boğazım yenə də qanla doldu.
Bundan sonra birdəfəlik yoxluqlar
dünyasına qərq oldum.
Yanvar 1922.
Tərcümə etdi: Nərgiz CABBARLI
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YOXOLMA
Qorxu janrında

Müşfiq XAN
1-2-ci hissənin xülasəsi
On birinci sinif şagirdi Daşqın ağır
qızılca xəstəliyi səbəbindən kliniki
ölüm yaşayır. Onun sağ olduğunu
yalnız dəfn etməyə hazırlaşanda
bilirlər. Həkim bir həftə yataq
şəraitində olmasını tapşırır. Başqa bir
yandan Daşqının sevdiyi qız – sinif
yoldaşı Züleyxa bir neçə gündür
müəmmalı formada yoxa çıxıb.
Bundan əvvəl isə başqa bir sinif
yoldaşları – Ehtiram özünü asaraq
intihar edib. Daşqının ailəsində ata və
anası ilə münasibəti yaxşı deyil. Yalnız
qardaşı Aydəmirlə dil tapa bilir.
3
Üç günü geridə qoymuşam.
Həkimin verdiyi dərmanları içsəm
də, yaxşılaşmaq əvəzinə daha
da ağırlaşmışam. Dünəndən bəri
isə temperaturum qırxdan aşağı
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düşmədiyinə görə, Aydəmir səhərə
qədər başımın üstündə keşik çəkib.
Bu gün həkim gələcək deyə, heç işə
də getməyib.
Məni yerimin içində oturan
vəziyyətə gətirib hazırladığı zoğallı
çayı içməyimə kömək etdi.
– Səhərə qədər Züleyxanın adını
sayıqlamısan, – gözlərimin içinə
baxdı.
– Saat neçədir ki, indi?
– On birə qalır. Bir azdan həkim
burada olacaq.
– Onun yazdığı dərman işə
yaramadı, – məzəmmət edirmişcəsinə
bildirdim.
Elə bil həkimin bacarıqsızlığının
günahkarı qardaşım idi.
– O, sadəcə, müayinə üçün
gələcək. Ata xəstəxana ilə danışıb,
səni bu gün ora aparacağıq.
– Niyə?
– Necə yəni niyə? Bəsdir bu qədər
tərslik etdin, Daşqın! Hər şeyin
bir qaydası var də! Tez sağalıb sən
məktəbə, mən də işimə getməliyəm.
Onun bir gün işdən qalmasını
başına vurmağı xətrimə dəydi.
Susdum. Bəlkə də yanlış düşünürdüm,
Aydəmir, sadəcə, mənə görə çox
narahat olduğu üçün belə danışırdı.
Daha bir müddət susub soruşdum:
– Ana haradadır?
– Mətbəxdədir, sənə istədiyin
yeməyi hazırlayır.
– Mənim istədiyimi? – təəccüblə
soruşdum.
– Hə, səhər ayılan kimi ləvəngili aş
istəmisən.
Doğrusu, bunu nə vaxt istədiyimi
xatırlamıram. Amma dünəndən
bəri dilimə heç nə dəyməyib və
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indi ləvənginin adını eşidəndə
bağırsaqlarımın necə sevincək
quruldadığını hiss etdim.
– Tərləmisən, paltar gətirmişəm,
gəl kömək edim dəyiş.
Bədənimi yenə əsməcə tutdu. Üç
gün əvəl də belə olmuşdu. Amma
sonrasını ha fikirləşsəm də, xatırlaya
bilmirəm. Gözlərimi açandasa
yanımda molla görmüşdüm. İndi
yenidən soyunub çılpaq qalacağımı
xatırlayanda qorxuya düşdüm. Həmin
saqqallı-araxçınlı bədheybət adam
yenə burada peyda olsaydı, məni
onun əlindən kim alacaqdı?
Qardaşımın köməyilə tərdən islaq
paltarlarımı dəyişdim. Özümdən
biixtiyar qollarından möhkəm
yapışmışdım. O, bunu zəifliyimdən
yıxılmamaq üçün etdiyimi düşünüb
qəribə qarşılamadı. Mənsə bu hərəkəti
qorxduğuma görə etdiyimi bilirdim.
Məni yerimə uzadıb qapıya tərəf
getdi.
– Züleyxadan hələ də bir xəbər
yoxdu? – onu yolundan saxladım.
Dayanıb sakitcə arxasın – mənə
tərəf döndü. Nə isə demək istədi.
Amma susdu. Ümidsiz baxışlarını
üzümdə gəzdirib başını ağır-ağır
yellədi:
– Polislər dünən dedi ki, şəklini hər
yerə yapışdırıblar. Tezliklə tapılacaq.
Bunu deyib çıxıb getdi. Dərin
bir ah çəkdim. Bütün fikirlərim altüst olmuşdu. Züleyxanın harada
olduğunu təkcə mən bilirdim. Və ən
dəhşətlisi bu idi ki, gördüklərimin
həqiqət olduğunu, yoxsa yuxudamı
gördüyümü, ya da həkimin dediyi o
özündəngetmə – kliniki ölüm idi, nə
idi adı, həmin anlarla bağlı olduğunu
bilmirəm. Tez bir zamanda sağalıb
ayağa qalxmalı, başıma gələnləri
özüm aydınlaşdırmalıyam.
İndi, bir az əvvəl baş qaldıran
dəhşətli aclıq hissindən əsərəlamət qalmasa da, anamın iri bir
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boşqabdolusu aşla otağıma girdiyini
gördüm. Beynimin lap dərinliyində
kimsə balaca bir uşağı dilə
tuturmuşcasına mənə pıçıldayır:
– Daşqın, yeməlisən, tez
sağalmalısan!
Amma mən başıma nələrin
gəldiyini anlamır, o gün məktəb
zirzəmisində gördüklərimi bir an olsun
unuda bilmirəm...
4
Otağın qapısı ikinci dəfə ehtiyatla
döyüləndə içəridən altmış yaşlarında
yorğun bir kişi səsi eşidildi:
– Gəlin!
Məktəb direktoru Müzəffər
Ağayevin kabinetinə gələn bu adam
Şəmsi idi – məktəbin biologiya
müəllimi. Daşqıngilin sinif rəhbəri –
Yaba Şəmsi. Ləqəbi də özü kimi əcaib
olan bu adama “yaba” ləqəbini altıncı
sinifdə oxuyanda atasını yabayla
ölümcül yaraladığına görə vermişdilər.
Doğrudur, o günün üstündən illər
ötmüşdü, Şəmsi məktəbi bitirib sənədsavad sahibi olmuş, kəskin nevroz
olmasına baxmayaraq, həkimdən
sağlamlıq arayışı alıb məktəbə müəllim
kimi işə də düzəlmişdi. Əvvəllər heç
kim Şəmsini ciddiyə almırdı. Onun
yersiz, sarsaq zarafatları, adətən,
məktəbdə bir çoxları tərəfindən ələ
salınması ilə bitirdi. Amma biləndə
ki, Şəmsi müəllim özündən çıxanda
qorxunc adama çevrilir, hələ yaba
əhvalatından xəbər tutandan sonra,
hamı ondan çəkinməyə, hörmət
etməyə başladı. Şəmsi bir Şəmsi
olmuşdu ki, artıq nəinki ondan
şagirdlər, hətta məktəb direktoru
da çəkinir, görəndə qorxudan tük
salırdı. Amma üstündən 30 ilə yaxın
keçməsinə baxmayaraq, “Yaba ”
ləqəbini də üstündən ata bilməmişdi,
Şəmsi. Əvvəllər bu ayamanı eşidəndə
cinvurmuşa dönürdüsə də, indi,
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ələlxüsus da bu ləqəb sayəsində
məktəbdə hörmət qazanandan sonra
ona öyrəşməyə başlamışdı. Hətta bir
dəfə qonşu kənddən gələn bir nəfərə
özünü təqdim edərkən Yaba Şəmsi –
deyib fəxr də etmişdi. Amma heç kim
bilə bilməzdi Şəmsi adının qarşısındakı
bu ədəbsiz sözdən, həqiqətən,
məmnun idi, yoxsa “adın çıxınca,
canın çıxsın”la razılaşmaqdan başqa
əlacı qalmamışdı?!
İndi də kabinetin qapısından içəri
keçəndə Müzəffər müəllim yaba
sözünün “ya”sını dilinin ucundan zorla
qaytarıb, “Şəmsi müəllim, buyurun”,
– deyə bildi çətinliklə.
– Sağ olun, oturmayacağam.
Züleyxanın axtarışı ilə bağlı polis
idarəsindən sizi görməyə gəliblər.
İfadənizi təkrar alacaqlar.
Bunu deyəndə Müzəffər Ağayevin
qanı yenə də qaraldı. Canına birdənbirə vəlvələ düşdü. Görəsən, ona, 25
ilin ağsaqqal məktəb direktoruna niyə
inanmamışdılar? Axı bu nə həngamə
idi onun başına gəlirdi? Qırx günün
içində eyni məktəbdən, eyni sinifdən
bir oğlan intihar edir, bir qız yoxa
çıxır.
Allah tərəfi, Müzəffər işində
nizamlı, diqqətli adam idi. Və
belə hadisə nəinki rəhbərlik etdiyi
məktəbdə, hətta göz açdığı kənddə
belə ilk dəfə idi ki, baş verirdi. Balaca
bir kənd üçün bir-birinin ardınca
baş verən belə qorxunc hadisələr
görünməmiş iş idi. Buna görə də iki
ay olacaqdı – kənddə o ev yox idi ki,
Müzəffər müəllimin məktəbində baş
verənlər orada danışılmasın, gecələr
ər-arvadlar arasında bu hadisələrin
söhbəti getməsin. Oxumağayazmağa, onsuz da, həvəsi olmayan
kənd camaatı baş verən haqqhesablardan sonra uşaqlarını məktəbə
göndərməyə qorxurdular. Amma
guya qorxduqlarını söyləsələr də, bu
bəhanə ilə uşaqları məktəb yerinə
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naxıra, bulağa suya, meşəyə oduna
yollayırdılar.
– Hardadılar? – Müzəffər udqunubudqunub, nəhayət ki, xəbər ala bildi.
– İndi yuxarıda – sinif
otağındadırlar. Bir neçə şagirdlə
söhbətləşib bura gələcəklər.
– Neçə nəfərdilər? – direktor heç
bilmədi ki, bu sualı niyə verdi?
– Üç.
– Keçən dəfəki polis də gəlib?
– Hansı? Sizinlə mübahisə
edən? – Şəmsi gözlərini döyüb
dəqiqləşdirməyə çalışdı.
– Hə. Zəhrimarsifət polis.
– Xeyr, o gəlməyib.
– Yaxşı, deyin ki, nə vaxt
istəyirlər, gəlsinlər. Mən qaçmıram,
yerimdəyəm.
Şəmsi kabinetdən çıxmağa
hazırlaşırdı ki, qapı döyülmədən zərblə
açıldı:
– Müzəffər müəllim, sizi çox
gözləyəcəm?
Özünü hövlnak otağın ortasına atıb
əsəbi şəkildə sual verən adam az əvvəl
haqqında danışdıqları zəhrimarsifət
polis idi. Hardansa özünü tələmtələsik yetirib gəlmişdi.
Direktorlu-müəllimli ikisi də çaşqın
vəziyyətdə bir-birinə baxa-baxa
qaldılar...
Davamı 8-ci sayımızda
– Rayon polis şöbəsinin
əməkdaşları Züleyxanı tapa
biləcəklərmi?
– Yaba Şəmsinin baş verən 2
cinayət hadisəsi ilə hansı əlaqəsi
var?
– Müzəffər Ağayev nəyə görə
təkrar istintaqa cəlb edildi?
– Daşqın həqiqətənmi
Züleyxanın harda olduğunu
bilirdi?
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yeni şeirlər

Şeirlər
Uzaqlar
Gözlərimdə qəm yuvası,
Bağrımda tikan uzaqlar.
Əllərində güllü yaylıq,
Canımı çəkən uzaqlar.

Narıngül
Mənəm
Nə qədər cəhd edirəm, yerindən qoparıb atım,
Qaldıra bilmədiyim zindan mənəm, o daş mənəm.
Heç kimlə işim olmaz sükutam, sülhəm, dincliyəm,
Savaş öz içimdədir, səngiməyən savaş mənəm.
Çıxdım yer kürəsindən, ha qaçdım azad olmadım,
Bu başdan qaçıb gedirəm, amma ki o baş mənəm.
Uçmasaydım sağ idim, vurdular qanadlarımı,
Göydə uçan quşlara yol mənəm, yoldaş mənəm.

Bir məktub atım yollara,
Bəlkə, küləklər apara...
Dönüb nəmli buludlara,
Üstümə çökən uzaqlar.
Yol gəlirəm qarış-qarış,
Ayrılığı naxış-naxış.
Bulud-bulud, yağış-yağış,
Gözyaşı tökən uzaqlar.
Köçüb viranə ellərə,
Sarı-sarı fəsillərə,
Bağban olub könüllərə
Həsrəti əkən uzaqlar.

Təkliyin, darıxmağın yolu gəlib məndən keçir,
Nə qədər sükut var, sirr var, onlara sirdaş mənəm.
Hər gün göydən enirsən, hər gün qapımı döyürsən,
Döymə yad qapısı tək, döymə yad tək, yavaş... mənəm!

Yoxa çıxan o qadındı
İçimdə bir qadın danışır, susmur, kirimir,
Bu qadın mənəmmi, yoxsa o bilinmir.
Çiynimdə nə ağırlıqdı, nə yükdü?
Çiynimdəki yük, özümdən xeyli böyükdü.
Səngimir, bitməyir canımda savaşlar,
Hər savaş sonrası təzə yol başlar.
Ömrümdə yad əl var, bəxtimi yad əllə yazan var,
Yığışdırın yolları, yollarda azan var...
Bu ömür bir az mənim, bir az da yadındı
Axtarma məni, yoxa çıxan o qadındı.
Yad olma, uzat əllərini, saçımda daraqla,
Sonra qayıdıb nağıl kimi keçmişi varaqla.
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***
Bir qolam, bir budağam
Məndən yelləncək olmaz.
Cığıram bir adamlıq
Kölgəm yanıma sığmaz.
Sevgilərin ilkiyəm
Arzum qədimdən qədim.
Məndən başlanır yollar
Keçib özümə gəlim.
İçimdə sərxoş qadın
Məni atar özündən.
Yer üzü yelləncəkdi
İtərəm yer üzündən.
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bəxti gətirən kitablar

Qızların cehiz apardığı
“Ömür kitabı”
Bir zamanlar əldən-ələ gəzən, dillərə
dastan olan kitablar var ki, indiki nəsil o
kitablardan xəbərsizdir. Böyük populyarlıq
qazanmış, bestsellərə çevrilmiş bu kitabları
ancaq yaşlı nəsil xatırlayır, şöhrəti haqqında
ağızdolusu danışır. Belə kitablardan biri
də, xalq şairi Sabir Rüstəmxanlının 1988ci ildə “Gənclik” nəşriyyatında işıq üzü
görən, qısa vaxt ərzində bestsellərə çevrilən
“Ömür kitabı”dır. Müəllifinə böyük uğur
gətirən bu kitabın şöhrətini taleyindən
mübarizə, “Meydan hərəkatı”, milli azadlıq
mübarizəsi keçən insanlar yaxşı xatırlayır.
Kitab bir neçə il öncə yenidən latın qrafikası
ilə nəşr olunsa da, demək olar ki, diqqət
çəkmədi. Bəs çap olunduğu illərdə bu
kitabın populyarlığı nə ilə bağlı idi? “Ömür
kitabı”nı bu qədər məşhurlaşdıran nə idi?
Türkiyədə yaşayan tanınmış şairimiz
Məmməd İsmayıl “Ömür kitabı”nın uğur
qazandığı dövrü daha yaxşı xatırlayır.
Çünki bu, Məmməd İsmayılın baş redaktoru
olduğu “Gənclik” jurnalının da əldənələ gəzdiyi, böyük səs-küy doğurduğu
dövr idi. Ustad şairimiz “Ömür kitabı”nı
nəşr olunduğu ilk dövrdə oxusa da, hələ
də yaxşı xatırlayır: “Hər kitab oxucu
ünvanına yol gedən qatara bənzəyir. Elə
dayanacaqlar var ki, bom-boşdur, amma
elə dayanacaqlar da var ki, gələn qatarda
nə olub nə olmayacağı bəlli olmur. Sabirin
“Ömür kitabı” vaxtında yazılmış bəxtəvər
kitabdır! Bir yerinə düşməyən söz var, bir
də vaxtına çəkən söz! Sabirin o zamankı
sözü vaxtına çəkmişdi. Tez də yazılsaydı
elə qarşılanmayacaqdı, bir az gec də! Bir
tərəfdə Oljas Süleymenovun “Az i ya”sı
o biri tərəfdə bədnam Zori Balayanın
“Ocağ”ı yaxşı və ya pis anlamda böyük bir
dalğa doğurmuşdu... Toplumlar iki zaman
kəsiyi, iki rejim arasında çabalamaqdaydı.
Belə bir səs mütləq Azərbaycandan da
yanqılanmalıydı. Səs də ki, Tanrıdan gəlir.
Bəlkə elə Tanrı da bir səsdir! Və o Tanrı
səsi bir başqasının yox, Sabirin qulağına
nələrsə pıçıldadı və “Ömür kitabı” yarandı.
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Cəlil CAVANŞİR
Tanrı və ilham səsinə hazır olmaq əsas
şərtdir. İlham da quş kimidir, qonmağa
“budaq”, məkan axtarır. Bəlkə Sabir də
daha çox publisistika ağırlıqlı qabiliyyətə
sahib olduğundan ilham ilk onun qapısını
döydü. Və o da bu fürsəti əldən vermədi. Və
nə yaxşı ki, belə oldu!!!”
Kitabın son dövrlər diqqətdən kənarda
qalmasını, kifayət qədər satılmamasını və
gənclərin bu kitabdan xəbərsiz olmasını
Məmməd İsmayıl maraqlı formada şərh
edir: “O kitabın uğuru bir az da onun
yazıldığı dövrün uğuru idi. Və elə bilirəm
heç Sabir də o kitabı yazarkən əbədiyaşar
olması üçün çalışmamışdı. Bir növ zori
balyanlara isti-isti ilk cavab idi. Əsas sevgi
də bu ilkliyə görə ola bilərdi. Yağan ilk qar
yerdə elə də çox qala bilmir”.
Yazıçı Əjdər Ol “Ömür kitabı”nın
publisistika və elmiliyi ilə bağlı
açıqlamasında deyir ki, o zaman
Azərbaycan oxucusu basqı altında qalmışdı
deyə, Rusiyanın yeritdiyi siyasətdən
xəbərdar deyildi və bu kitabın populyarlığı
onun məzmunu ilə bağlı idi: “Sabir
Rüstəmxanlı müəyyən məxəzlərdən
topladığı materiallar əsasında publisistik
əsər yazmışdı. O dövrdə tarixçilər məhz
tarixilik nöqteyi-nəzərdən bu əsərə ciddi
yanaşmırdılar. Məsələn, Ziya Bünyadov
demişdi ki, bu, Sabirin öz uydurduğu
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məsələlərdir. Amma o zaman xalqa bir
yazıçının müəyyən tarixi mənbələrə
söykənərək təxəyyül əsasında verdiyi
məlumatlar çox vacib idi. İnsanlar o kitabı
gözlərinə təpdilər. Amma o kitab iki il əvvəl
çıxdı, qaldı rəflərdə. Çünki artıq oxucu bu
mövzudan doymuşdu. İnsanlar bu mövzuda
mətbuatdan kifayət qədər məlumat almışdı.
Rüstəm müəllimin dediyi kimi, təxəyyül orda
üzə çıxır ki, faktları az bilirsən”.
1985-ci ildən başlayaraq Sabir
Rüstəmxanlının tariximiz, dilimiz,
mədəniyyətimiz və tarixi yurd yerlərimiz
haqqında yazdığı yazılar oxucular arasında
böyük şöhrət qazanmışdı. Bu sahədə
çox ciddi boşluq olduğu üçün erməni və
rus müəlliflərinin yazdığı yazılara cavab
xarakteri daşıyan məqalələr xüsusi diqqət
çəkirdi. O vaxtacan böyük oxucu kütləsi
tərəfindən şair kimi tanınan və sevilən
Sabir Rüstəmxanlının özünəməxsus tərzdə
qələmə aldığı publisistik yazılar ciddi
maraq doğurur, sanki oxucu “aclığını”
doyururdu.
Dosye:
Adı: “Ömür kitabı”
Müəllifi: Sabir Rüstəmxanlı
Rəyçiləri: Oqtay Əfəndiyev,
Rəfael Hüseynov
Redaktoru: Tahirə Muxtarova
Tirajı:
-Azərbaycan dilində: 182.000
-rus dilində: 50.000
Tərcümə olunduğu dillər: rus,
türk, ingilis, fars
Kitabın ilk nəşrinin annotasiyasında
deyilir: “Onun (S. Rüstəmxanlının)
publisistikasında da, şeir və poemalarında
olduğu kimi ciddi vətəndaşlıq problemləri
qaldırılır, xalqımızın mənəvi ləyaqəti,
böyük tarixi, sarsılmaz ruhu barədə
danışılır”.
1988-ci ildə, qısa müddət ərzində
iki dəfə Azərbaycan, bir dəfə də rus
dilində yüksək tirajla nəşr edilən “Ömür
kitabı” müəllifinə böyük şöhrət gətirir,
Sovet imperiyasının çöküşü ərəfəsində
Azərbaycan gəncliyinin milli şüurunun
inkişafında mühüm rol oynayır. Uzaq
olmayan tarixin canlı şahidləri danışır
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ki, “Ömür kitabı” gəlin köçən qızlara
cehiz verilir, “Meydan hərəkatı” zamanı
meydanda əldən-ələ gəzirmiş. Ümumilikdə
kitab iki dəfə ingilis dilində, 3 dəfə
Azərbaycan dilində, bir dəfə rus dilində,
bir dəfə də Türkiyə türkcəsində nəşr
olunub. Fars dilinə tərcümə olunsa da,
kitabın İranda nəşrinə icazə verilməyib.
İsveçdə “Ömür kitab”ından böyük bir
parça “Qayıdıram Araz boyu” adıyla işıq
üzü görüb. Eyni zamanda kitab hissəhissə Cavad Heyətin baş redaktoru
olduğu “Varlıq” dərgisində, İraqda “Yurd”
qəzetində çap edilib. Xalq şairi kitaba
giriş üçün yazdığı “Ömrümdən keçən
vətən” adlı yazısında deyir: “...Bu kitabda
mən uğur və uğursuzluqlarımdan, əzab və
mübarizələrimdən, bir sözlə, taleyimdən,
varlığımdan keçən Vətəndən, öz tanıdığım
və dərk etdiyim Ana yurddan danışmaq
arzusundayam. Nə qədər azərbaycanlı
varsa, o qədər belə kitab yarana bilər. Mən
öz payımı yazıram...”
Üstündən illər keçsə də xalq şairi ona
böyük uğur və oxucu sevgisi qazandıran,
dillərə dastan olan kitabını xoş sözlərlə yad
edir: “Ömür kitabı” tale kitabımdır. 1985-ci
ildə münasib hava yarandı və hiss elədim
ki, vaxtdır, öz içimdəkiləri yaza bilərəm. O
vaxta qədər ermənilərin bizim haqqımızda
yazdığı çoxlu kitab var idi. İçimdə belə bir
istək vardı ki, hansı yolla olur-olsun, onlara
cavab verməliyik. Mənim vətənimi necə
dərk etdiyimi, o vaxta kimi oxuduqlarımı,
gördüklərimi sistemləşdirib bir yerə yığmaq
üçün şərait yetişmişdi. Millətin içində də bir
oyanma, dərketmə prosesi gedirdi. O kitab
vətən haqqında işıqlı bir nəğmə idi və məhz
dövrün kitabıydı deyə, yerinə düşdü. “Ömür
kitabı” insana güc, qüdrət, işıq verir.
... “Ömür kitabı” nəsrə keçməyimdə
böyük rol oynayıb. O kitab ermənilərin,
rusların bizə qarşı etdiklərinə, yazdıqlarına,
o dövrdə baş verənlərə cavab kimi
yazılmışdı. Bu, Azərbaycanın mənəvi
ruhu haqqında ana kitabımdır. Əslində,
əvvəlki kitablar da elə ömür kitabımın
səhifələri idi... Mən o kitabı bir səhifə
– Azərbaycanın quzey səhifəsi kimi
yazmışdım. Düşünürdüm ki, güney
Azərbaycana gedəndə kitabın ikinci
hissəsini də yazacam. Təəssüf ki,
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Dünya Azərbaycanlıları Konqresindəki
fəaliyyətim, güneylə bağlı yazılarım İrana
gedən yollarımı bağladı və mən “Ömür
kitabı”nın ikinci hissəsini yaza bilmədim.
Amma düşünürəm ki, sonra yazdığım
“Xətayi yurdu”, “Bütövlük həsrəti”, “Göy
Tanrı”, “Ölüm zirvəsi” kitablarım, əslində,
ömür kitabımın səhifələridi. “Ömür
kitabı” ona görə mənim tale kitabımdır
ki, böyük tirajla çap olunub və dünyanın
bir çox dillərinə tərcümə olunub. Bu
kitab mənə böyük şöhrət gətirib, maddi
sıxıntılardan qurtarıb, sonrakı həyatımda
rahatlığıma yol açıb. Heç kəsi eşitmək
istəməyən bir milyon insan meydanda
məni dinləyirdi. Çünki gənclər içlərində
o kitabla silahlanmışdılar. Kitab, əslində,
mənim sonrakı siyasi həyatımın, dünyada
gördüyüm işlərin bir növ təməli oldu...”
Gəncliyi Milli azadlıq hərəkatının
qızğın çağına düşmüş, “Meydan”
hərəkatında, gizli dərnəklərdə iştirak etmiş
şair Ehtiram İlham “Ömür kitabı” haqqında
hərarətlə danışır, kitabın o dövrdə gənclik
üçün əvəzsiz rolundan sayğıyla söz açır:
“Ömür kitabı” göydən düşməmişdi. Hələ
“qırmızı qaranlığın” (Əli bəy Hüseynzadə)
girdabında boğulanda belə bizim qələm
adamları milli duyğuları bacardıqları qədər
ifadə edə bilirdilər. Onilliklər boyu azcox milli hislərlə bağlı nə vardısa, bədii
ədəbiyyatda hiss etmək olurdu bunu.
Sabir Rüstəmxanlı lap gəncliyindən milli
ədəbiyyatın örnəklərini yaradırdı. Onun
“Gəncə qapısı” və “Sağ ol, ana dilim”
kitabları 1980-ci illərin əvvəlində əl-əl
gəzirdi. 80-Cİ İLLƏRİN SONUNDA
MİLLİ-AZADLIQ HƏRƏKATINA
VÜSƏT TAPANA QƏDƏR Azərbaycanda
Məmməd İsmayılın “Gənclik” və Vaqif
Bayatlının “Xəzər” jurnalları milli ifadəni
təmsil edən mətbu orqanlar kimi xeyli
populyar idi. “Ömür kitabı” da məhz belə
bir vaxtda – Milli-azadlıq hərəkatının
fonunda çap olunaraq məşhurlaşdı.
Məhz bu kitab Azərbaycanın tarixinə və
coğrafiyasına bir güzgü tutdu. “Ömür
kitabı”na qədər bizdə bu cür şirin dillə
və təbii məntiqlə yazılan belə dəyərli
publisistik bir kitab olmadığından, bu
kitab 100 minlərlə tirajla çap olunsa da,
yenə tapılmırdı. O dövrün əsl stolüstü
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kitabı olan “Ömür kitabı” milli düşüncənin
oyanmasında əvəzsiz rol oynamışdı.
Həmin vaxt bütün dünyaya səs salmış
milli-azadlıq hərəkatının bu qədər güc
toplamasında bu kitabın özəl xidməti vardı.
Təsadüfi deyil ki, 1989-cu ildə Azərbaycan
dünyada “İLİN XALQI” elan olundu. Bu
kitabı hamı oxuyurdu – ziyalı da, fəhlə
də, nazir də, məktəbli də. Tələbələr isə bu
kitabı su kimi içirdilər. Saatlarla bu kitabın
müzakirələrinin keçirildiyini indi çoxları
xatırlayır – ən müxtəlif auditoriyalardan
tutmuş ən adi məclislərə qədər. Böyük
ziyalımız Sabir Rüstəmxanlı özgə heç nə
yazmasaydı belə, təkcə “Ömür kitabı”yla
həm milli-azadlıq hərəkatının, həm də
ədəbiyyatımızın tarixində həmişəlik
qalacaqdı... “Ömür kitabı” o dövrün
gənclərinin bir çoxu kimi, mənim də ömür
kitabımın bir ayrılıb, pozulmaz səhifəsinə
çevrilib. Və bu, nə yaxşı ki, belədir”.
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Cizgi filmlərində rəngli karandaş və boya,
qısametrajlı filmdə isə psixoloji dərinlik...

Yaddaşın dərİnlİklərİnə enən Kato Kunİo
“Yaddaş qəribə görüntülər yaratmağı
bacarır. O, ruhların məskən saldığı evə
bənzəyir və bu evin divarları arasında
daim gözəgörünməz addımların
əks-sədası eşidilir. Şüşələri sınmış
pəncərələrdə ölənlərin qaraltıları
görünüb yox olur, lap yaxınlıqda isə
keçmiş günlərimizin kədərli kabusları
dolaşır”, deyən ingilis dramaturqu
Cerom Klapkanın bu fikirləri sizə təqdim
edəcəyim Kato Kunionun qısametrajlı
filminin süjet xətti ilə səsləşir. Mətləbi
çox da uzatmadan keçim sözümün
“mustafasına”. Film haqqında oxuyandan
və filmə baxandan sonra Cerom
Klapkanın bu sözlərini niyə qeyd etdiyim
aydın olacaq.
Kato Kunionun rejissoru olduğu “Kiçik
kublardan ev” (The House of Small
Cubes) qısametrajlı filmi 2009-cu ildə
“ən yaxşı qısametrajlı animasiya filmi”
nominasiyası üzrə Oskar mükafatına
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layiq görülüb. Qeyd edim ki, filmin
ssenari müəllifi Kenya Xiratadır.
Xronometrajı 12 dəqiqə olan bu film
tənha bir qocanın həyatından bəhs
edir. Qoca dəniz suları ilə əhatə olunan
evdə yaşayır. Ətrafda digər insanların
evləri yerləşir. Bəzilərinin evi dənizin
dərinliklərinə qərq olub, bəzilərininki
isə hələ də “sağ”dır. Dəniz suyunun
səviyyəsi bir neçə müddətdən bir qalxır.
Şəhərin əhalisi suda batmamaq üçün hər
dəfə belə halla rastlaşanda evin yuxarı
mərtəbəsində yeni otaq inşa etməyə
məcbur olur. Günlərin bir günündə
qoca yuxudan oyanıb otağa suyun daxil
olduğunu görür və vaxt itirmədən növbəti
mərtəbəni inşa etməyə başlayır. Qoca
gecə-gündüz isti-soyuq bilmədən evin
yeni mərtəbəsinin inşasını tamamlayır və
yuxarı köçür. İlk baxışda film insana adi
gələ bilər. Əslində isə dəniz suyu, suyun
altında qalmış evlər rəmzi məna daşıyır.
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Bu rəmzi mənanı filmin kulminasiya
nöqtəsindən sonra anlamaq olur. Belə ki,
bir gün qoca aşağı mərtəbədəki əşyalarını
yeni otağına daşımaq üçün qayıqla su
basmış otağa daxil olur. Əşyaları qayığa
yerləşdirəndə damağındakı qəlyan suya
düşür. Xoşbəxtlikdən qocanın qonşusu
dəniz kapitanı olur və qocaya qəlyanı
sudan götürməsi üçün akvalanqını təklif
edir. Qoca akvalanqı geyinib suya dalır
və qəlyanı tapır. Onun su basmış otağına
ziyarəti xatirələri ilə qarşılaşmasına səbəb
olur. Və qoca binanın hər mərtəbəsinə
enməyə başlayır. Bu zaman ailəsi ilə
bağlı xatirələri bir-bir yadına düşür:
xəstələnən həyat yoldaşına qulluq
etməsi, ailəsi ilə birlikdə xatirə fotosunu
çəkdirməsi, qızının ailə qurma səhnəsi,
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onun məktəbə
getməsi, anadan
olması, həyat yoldaşı
ilə uşaqlıq dostu
olmaları, onların
ailə qurması, bu
evi inşa etmələri və
s. (Hər dəfə qoca
hansısa xatirəsini
yada salanda sanki
sən də onunla birgə
öz xatirələrini yada
salırsan). Qoca
mərtəbələri bir-bir
endikcə bir mətəbənin əvvəlkindən daha
geniş olduğunu görürsən. Onun dəniz
səviyyəsindən yuxarıda yeni tikdiyi otaq
isə bütün mərtəbələrdən ensiz və balaca
görünür. Bunun isə səbəbi var: qocanın
həyat yoldaşı dünyasını dəyişib, qızı isə
ondan uzaqda yaşayır. Tənha olduğu
üçün otağı da balacadır.
Yuxarıda dəniz suyu və mərtəbələrin
rəmzi məna daşıdığını qeyd etmişdim.
Belə ki, evin hər mərtəbəsi insanın
həyatıdır. Dəniz suyu isə hər dəfə bu evə
“qonaq” gələrək insan həyatında yeni
mərhələ yaradır. Dənizin dərinliklərində
çoxmərtəbəli binalarla yanaşı, 1-2
mərtəbəli evlərə də rast gəlirsən. Bu qısa
ömür yaşamış insanların evləridir. Onlara
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dənizin dərinliklərini yararaq, səmalara
qalxmaq nəsib olmayıb...
Həyatda tənha olmasına baxmayaraq
xatirələrinə səyahət etməsi qocanı
xoşbəxt edir. Dənizin dərinliklərində o
daha xoşbəxtdir, nəinki quruda. Çünki
burda xatirələri onu tək buraxmır, əsas da
bu xatirələri zənginləşdirən doğmaları...
Filmin sonunda biz qocanı yeni inşa
etdiyi otağında görürük. O ilk dəfədir ki,
sahib olduqlarından xoşbəxtdir. Çünki o,
xatirələrlə zəngin, uzun ömür yaşayıb.
P.S. Filmin rejissoru Kato Kunio
və bu filmin yaranma tarixçəsi haqqında
qısa məlumat vermək istəyirəm. Belə
ki, K. Kato 1979-cu ildə Yaponiyanın
Kaqosima prefektoriyasında anadan
olub. O, Tokionun Tama İncəsənət
Universitetində qrafika üzrə təhsil alıb.
Əvvəlcə illüstrasiya üzrə ixtisaslaşsa
da, 3-cü kursdan animasiya sahəsi
istiqamətində fəaliyyətə başlayıb. Kunio
Kato ilk filmini 2001-ci ildə çəkib.
2008-ci ildə çəkdiyi “Kiçik kublardan
ev” qısametrajlı filmi isə ona şöhrət və
uğur gətirib. Oskar mükafatından əlavə
bu film 2008-ci ildə Fransanın Ansi
şəhərində keçirilən beynəlxalq animasiya
filmləri festivalında “Annecy Crystal
Award” mükafatına layiq görülüb. Bu
filmin yaranma tarixçəsinə gəldikdə isə,
filmin ideyası rejissorun tələbəlik illərində
yaranıb. ROBOT studiyasında çalışdığı
vaxtlarda isə bu kampaniyada tamaşaçını
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təsirləndirə biləcək
qısametrajlı filmlər
hazırlanmalı idi.
Və Kato tələbəlik
illərində bu film
üçün çəkdiyi
eskizləri studiyaya
təqdim edir. Kato
filmin ideyasını ailə
problemi üzərində
qurmaq istəsə də,
studiya “insan
yaddaşı, xatirəsi”
mövzusunda film
hazırlamalı idi.
Elə buna görə də
filmin konsepsiyası
dəyişdirilir və beləcə tənha qoca
haqqında bu cür təsirli film meydana
gəlir. Qeyd edim ki, Kato Kunio cizgi
film hazırlayarkən ənənəvi üsuldan
istifadə etməyi üstün tutur. Katonu
digər multiplikatorlardan fərqləndirən
cəhət onun rəngli karandaş və
boyalardan istifadə etməsidir. Kompüter
texnologiyasından istifadə onun
yaradıcılığına yaddır. Katonun cizgi
filmlərinə rəmzilik və qroteskdən istifadə
xasdır. O, sadə insanların problemlərini,
həyat hadisələrini tamaşaçıya çatdırır.
Katonun üslubu rus animatoru Yuri
Norşteynin üslubuna yaxındır. Hətta
Kato özü müsahibələrinin birində qeyd
edib ki, Yuri Norşteynin yaradıcılığı
( xüsusilə, “Nağıllar nağılı” və “
Dumanda kirpi” cizgi filmləri) ona təsir
edib və Katoda animator olmaq istəyini
yaradıb.
Hazırladı: Səma FUADQIZI
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Bob Dilan –
NOBEL MÜKAFATININ SAHİBİ
2016 Nobel Ədəbiyyat Mükafatına
sürpriz qərarla Bob Dilan layiq görüldü.
Bob Dilanın Nobel Ədəbiyyat Mükafatına
namizədlər arasında adı yox idi. O,
Amerika musiqi mədəniyyətində yeni
“poetik ifadə” yaratdığı üçün mükafata
sahib oldu. Eyni zamanda 927 min
dolları da əldə etdi.
Bəs Bob Dilan kimdir?
Robert Allen Zimmerman səhnədə
Bob Dilan təxəllüsü ilə tanınmışdır.
O, 24 may 1941-ci ildə Minnesotada
anadan olmuşdur. Abram Zimmerman və
Beatrice “Beatty” Stone-ın oğlu idi. Bob
Dilan eyni əyalətin Hibbing şəhərində
böyümüşdür.
Onun babası Zigman Zimmerman
və nənəsi Anna Zimmerman əslən
Türkiyənin Kağızman bölgəsindəndir.
Amerikalı müğənni Bob Dilan yazdığı
kitabında atalarının Türk olduğunu ifadə
etmişdir. Həyatının 40 illik karyerasını
qələmə aldığı 3 silsiləlik kitabın ilk
cildində nənəsinin Trabzonlu olduğu
və Qırğız soyadı daşıdığını yazmışdır.
O nənəsindən söz edərkən deyirdi
ki, “nənəmin simasında həmişə bir
ümidsizlik var
idi”. Onun
çətin həyat
yolu
olmuşdur.
10
yaşında
gitarada
ifa edən
Dilan,
eyni
zamanda
pianino
dərsləri
almağa

başlamışdı. O, Greenwich Villagedə
səhnəyə çıxdığı vaxtlardan Bob Dilan
təxəllüsü ilə tanındı.
Bob Dilan 20-ci əsrin ən nüfuzlu
nəğməkar müğənnilərindən biridir. O
karyerasına 1960-cı illərdə müharibə
və vətəndaş hüququ kimi sosial
məsələləri mahnılarında canlandırırdı.
Bob Dilan musiqilərində müharibənin
mənasızlığından, ədalətsizlikdən,
sevgidən bəhs edirdi.
2016 Nobel Ədəbiyyat Mükafatına
“Bob Dilan nəyə görə layiq görüldü! və
“həqiqətən də layiqdirmi” kimi suallara
İsvec Nobel Akademiyasının Daimi
Katibəsi Sara Daniuz belə demişdi:
“Əlbəttə, layiq idi. Ona görə də
mükafatın sahibi oldu”.
Sara Daniuz, həmçinin, açıqlamasında
bildirmişdir ki, Bob Dilan İngilis yazı
ənənəsinin böyük şairidir. 54 ildir həmişə
yeni-yeni əsərlər təqdim edir. Misal
üçün 1996-cı ildə “Blonde on Blonde”
albomunu dinləməyə başladığınız zaman
çox fərqli orjinallığın olduğunu hiss
edəcəksiniz”.
Bob Dilanın 1962-ci ildən indiyə
qədər 69 albomu vardır. Dilan bu
günə qədər 11 Grammy ilə “Things
Have Changed” adlı musiqisi ilə Oskar
mükafatı vardır.
Dünya mətbuatında çox müzakirə
edilən bir məsələ də Dilanın mükafatı
qəbul edib, etməyəcəyi ilə bağlı idi.
Bob Dilan, mükafatı qəbul etməyəcəyi
ilə bağlı müzakirələrə son söz olaraq
bunu demişdi: “Əgər getmək imkanım
olarsa Nobel Mükafatı Mərasiminə
gedəcəyəm”. Nobel komitəsi Dilanın
bu cür rəftarını “kobud və təkəbbürlü”
olaraq dəyərləndirmişdi.
Tərcümə etdi: Əsəd ƏSƏDZADƏ
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OĞRU
Amerikan yazıçı Katarina Anna Porter 1890-cı ilin mayın 15-də
anadan olub. Erkən yaşlarında anasını itirən Annaya nənəsi baxıb?
O, məşhur yazıçı O”Henri ilə qohumluğu ilə tanınır.
1966-cı ildə “Pulitzer” mükafatını alan Porter eyni ildə
Amerikada keçirilən “Beynəlxalq Kitab Mükafatını” da qazanıb.
O, daha çox hekayə yazarı kimi tanınıb. “Ustad” öz oxucularına
Katarina Anna Porterin “Oğru” hekayəsini təqdim edir.
İçəri girəndə çantası əlindəydi. Otağın
ortasında, hamam xələtinə bürünərək
dayanmışdı. Nəm qətfə yerlə sürünürdü.
Baş verənləri gözünün qabağında
canlandırmağa çalışırdı – hamısı
xırdalığına qədər yadında idi.
Bəli, qurulandıqdan sonra, çantanın
iç üzünü çölə çevirib oturacağın üstündə
çırpmışdı.
Yolüstü keçiddə metroya
minməmişdən qabaq pulu varmı
deyə baxmış, qırx sent görəndə xeyli
sevinmişdi. Öz yolpulunu ödəyə
biləcəkdi. Düzü, Kamilonun onu
nərdivanların axırına qədər ötürməsinə,
gizlincə beş sent atdıqdan sonra turniketi
yavaşca itələyərək ona yol verməsinə
artıq adətkərda olmuşdu. Amma yenə də
narahat idi.
Hər ikisi stəkandan tökülürmüş
kimi yağan yağışın altında stansiyaya
qədər qaçmışdılar. Onun da pulsuz
olduğunu bilirdi, çünki Kamilo maşına
minək deyərək təkid edəndə, “Yox,
olmaz” – deyə qəti şəkildə etiraz etmişdi.
Kamilo həmin gün tünd-qəhvəyi rəngli
yeni bir papaq taxmışdı. Görəsən, o
özünə yaraşan nəsə almağı niyə heç
bacarmırdı? Hələ papağı birinci dəfə
idi ki, taxırdı, amma artıq formasını
itirmişdi. “Ola bilməz, – demişdi özözünə. – Belə bir papağı necə taxır axı?”
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Sonra da onu Eddinin yeddi illik
papağı ilə müqayisə etdi, ancaq o belə
bundan gözəl görünürdü. Kamilonun
başındakı papaq yöndəmsiz idi və bütün
kefini pozurdu. Səhv başa düşməsə,
Toranın evindən çıxanda, – “Sən evə get,
mən özüm stansiyaya tək gedə bilərəm”,
– deyərdi. Ancaq Kamilo özünün təşkil
etdiyi kiçik mərasimləri xüsusi dəqiqliklə
yerinə yetirməyi sevirdi.
“Elə bil bu gecə yağışın altında qalmaq
yazılıb alnımıza, – dedi Kamilo, – Birbirimizdən uzaqlaşmayaq”.
Yolüstü keçidin pilləkənlərinə çatanda
ikisi də büdrədilər – ikisi də Toranın
kokteylinndən sərxoş olmuşdu. “Sən
canın, heç olmasa pilləkənləri çıxma,
– demişdi, – Çıxandan sonra tez-bazar
düşmək istəyəcəksən, tələskənlikdən
təpəsiüstə gedərsən”.
Kamilo üç dəfə baş əyib sağollaşdı,
ispaniyalı idi axı, sonra yağışlı qaranlıqda
gözdən itdi.
Arxasınca baxdı, çox incə ruhlu gənc
idi, sabah yöndəmsiz papağını, palçıqlı
ayyaqqabılarını görəndə buna görə özünü
günahkar hiss edəcəkdi.
Kamilo o biri küçədə dayanıb papağını
çıxardaraq paltosunun içinə qoydu.
Pəncərəyə vuran yağış damcılarının
arasından, çiyninin üstündən Roqerin
səsini eşitdi: “Gecənin bu vaxtında, bu
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yağışda nə işin var çöldə? Özünü ördək
hesab edirsən?”
Roqerin kefsiz sifəti yaş idi, boğazına
qədər düymələnmiş paltosunun altındakı
qabarıqlığı göstərərək “Papaq” dedi. “Gəl
bir maşına minək”.
Başını Roqerin çiyninə saldığı qoluna
söykədi, göz-gözə gəldilər, sonra dərhal
pəncərədən yağışı izləməyə başladı.
Maşın metronun sütunlarının arasından
manevrlər edir, hər dəfəsində sağa-sola
əyilirdi.
“Maşın hər dəfə əyiləndə, bir az da
ayılıram – dedi – deməli, həqiqətən də
sərxoşam”. “Əlbəttə ki, sərxoşsan, –
dedi Roqer. – Bu xam sürücü də dəlidir,
deyəsən, indi mən də bir az içsəm, pis
olmazdı”.
Qırxıncı küçə ilə yeddinci prospektin
kəsişməsində tıxac yaranmışdı: üç cavan
maşınlara sürtünərək gedirdilər. İşıqların
altında hərəkət edən üç arıq, zövqsüz
geyinmiş gənc paltarlarının üstündən
rəngli boyunbağılar taxmışdılar. Onlar
da sərxoş idilər, maşının düz qabağında
büdrədilər. Elə bil mahnı oxumaq
istəyirdilər, bir-birinə söykənmişdilər.
Birincisi, – “Əgər bir gün evlənsəm,
– dedi, – bunu evlənmək xatirinə
etməyəcəyəm. Sevib evlənəcəyəm,
başa düşdünüz?” İkinci onun sözünü
kəsdi: “Sən get bunu o qıza denən”.
Üçüncüsü isə qatar səsi çıxartdı. “Nə
baş verir? Buna nə olub?” – ikincisi
soruşdu. Birincisi: “Kəs səsini, ağlama”,
– dedi. “Hamının dərdi özünə görədir”,
– o biri dedi. Beləcə, bir-birinə qışqıraqışqıra, itələşə-itələşə yolun o biri tərəfinə
keçdilər.
“Dəlidirlər, – dedi Roqer. – Bildiyimiz
dəli”.
İki gənc qız – biri yaşıl, biri isə qırmızı
qısa plaşda – qaça-qaça keçdilər, üzlərinə
vuran yağışa görə boyunlarını qısmışdılar.
Biri digərinə, – “onu bilirəm”, – deyirdi.
“Amma mən nə edəcəm? Sən həmişə
ona tərəf sıxırsan”. Onlar çılpaq ayaqları
ilə ətrafa işıq saçaraq uzaqlaşdılar.
Maşın birdən-birə dayandı, sonra
yenə yerindən tərpəndi, Roqer: “Bu gün,
– dedi, – Stelladan məktub gəlib, ayın
iyirmi altısında qayıdır, deməli, qərarını
USTAD dərgisi \ Dekabr 2016

verib, axır ki, bu iş də həll olundu”.
“Mən də bu gün məktub kimi bir
şey almışam, qərar verməli olacağam.
Məncə, Stella ilə sən, artıq bir addım
atmalısınız”.
Maşın Qərbi Əlli beşinci küçənin
tinində dayananda, – “On sent versən,
pulun üstünü düzəldərdim”, – dedi Roqer.
Tez çantasını açdı, pulu ona uzatdı.
“Çox gözəldir, – dedi Roqer, – çantanı
deyirəm”.
“Ad günü hədiyyəmdi, özümün də
xoşuna gəlir. Sənin proqramının axırı nə
oldu?”
“Hələ ki heç bir şey. İşə getmirəm
çoxdandır. Proqram da hələ satılmayıb.
Amma fikrimdən dönməyəcəm, daha
özləri bilir. Söhbət etməkdən bezdim”.
“Həə, gərək əvvəlcə bir az dirəşəsən”.
“Elə ən çətini də odur da”.
“Gecən xeyirə, Roqer”.
“Sənin də gecən xeyirə, aspirin
içib, isti duş qəbul etməlisən, qızım,
xəstələnəcəksən, deyəsən”.
“Oldu, mütləq edərəm”.
Çantanı qoltuğunun altına qoyub
yuxarı çıxdı. Bill birinci mərtəbədə
idi, onun ayaq səslərini eşidib başını
qapıdan çıxartdı, saçları səliqəsiz, gözləri
qıpqırmızı görünürdü. “Gəl, bir-iki
qədəh içək. Xəbərlər ürəkaçan deyil”.
İslanmış ayaqlarını görəndə “Başdanayağa islanmısan ki”, - dedi. O, içkilərini
içərkən danışırdı ki, aktyor heyəti iki dəfə
dəyişib, üç məşq edilib, amma yenə də
rejissor tamaşanı ləğv edib.
“Ona əvvəldən demişdim, şah əsər
deyil, amma axıcı tamaşadır”. O da, “Yaxşı, amma axıb-eləmir, görürsən,
təpədən dırnağa qədər yorucudur,
təzdən işlənməlidir”,- dedi. Day xirtdəyə
qədər gəlib”, - dedi Bili. Kövrəlmişdi:
“Təsəllini qədəhlərdə axtarıram”. Ondan
arvadının bədxərcliyinin ona necə baha
başa gəldiyini bilib-bilmədiyini soruşdu.
“Bu bədbəxt həyatımın hər həftəsində
ona on dollar yolladım, əslində,
yollamamalıydım. Amma məni həbs
etdirməklə qorxutdu, etdirə bilməz e,
bu qədər əziyyət çəkdikdən sonra gəlsin
bir cəhd eləsin görüm! Aliment haqqı
yoxdur, özü də bilir. Elə hey “uşaq üçün
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lazımdı”, - deyir, mən də heç kimin
pis olmağına dözə bilmirəm, ona görə
göndərirəm. Pianino ilə vallarımı da
satacağam, gedişat bunu göstərir.
“Bu xalça da gözəldir”.
Bili xalçaya baxaraq hıçqırdı.
“Riccidən doxsan beş dollara
almışdım. Ricci bu xalçanın əvvəllər
Mariya Dresslerin evində sərildiyini, min
beş yüz dollar qiyməti olduğunu demişdi,
amma divanın altındakı hissəsində kiçik
bir yanıq yeri var. Səncə..?”
“Nə deyim?”
Həmin vaxt boş çantasını, yazdığı
axırıncı tənqidi məqalənin pulunun da üç
gün gecikəcəyini fikirləşirdi. Borcunun
bir hissəsini bu gün verməzsə, aşağıdakı
restoranda da yemək yeyə bilməyəcəkdi.
“İndi yeri deyil, amma,
– dedi, –
amma sənin
üçüncü
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pərdədə oynamağıma görə söz verdiyin
əlli dolları ödəyə biləcəyini fikirləşmişdim.
Tamaşa qoyulmasa da, aldığın nəğd
puldan ödəyəcəyini demişdin”.
“Aydaa, sən də? - dedi Bili. Üzünü
nəm dəsmalına tutub asqırdı. - Mən
batıram. düzdü, amma səni də o qədər
də uğurlu hesab etmək olmaz. Fikirləş
bir”.
“Baxma da, sən yenə heç olmasa bir
hissəsini almısan, yeddi yüz dollarını”.
“Sən canın, bəsdir, – dedi Bili –
bir az da iç və o pulu təmiz yaddan
çıxart. Bilirsən ki, verməyəcəyəm, verə
bilmərəm, əlimdə olsa verərdim e, amma
yoxumdu, bilirsən axı”.
İstəməsə də, özündən asılı olmayaraq,
– “Yaxşı, sən deyən olsun”, – deyən
səsini eşitdi. Ancaq etiraz edəcəyini
fikirləşmişdi, səssizcə içməyə başladı,
sonra da yuxarı mərtəbəyə – evinə çıxdı.
Otağına çatanda əvvəlcə məktubu
çıxartdı, sonra da çantasını qurusun
deyə sərdi.
Oturub məktubu bir daha oxudu,
bəzi cümlələr sanki o birilərindən
üstün idilər, bir daha, bir daha təkrar
oxumağa məcbur oldu. Gözlərini
hər qırpdığında cümlələr yerində
oynaşır, özünü saxlaya bilmir,
təzədən oxuyurdu.
“Səni bu qədər
fikirləşəcəyimi... Hə, elə olur
ki, hətta başqalarına da sənin
haqqında danışıram... Hər
şeyi məhv etməyə niyə belə
həvəsli olduğunu.. indi səni görə
bilsəydim, heç vaxt... sözlərimə son
verərkən...”
Məktubu qatlayıb cırdı,
sobanın içinə atıb kibritlə
yandırdı.
Səhəri gün
o, duşda ikən
eşikağası qadın
gəlmişdi,
qışqıra-qışqıra
danışırdı, qış
gəlməmiş
istilik sistemini
yoxlamaq
istəyirmiş. Bir
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neçə dəqiqə otaqda hərləndikdən sonra,
qadın qapını zərblə örtərək otaqdan
çıxdı.
Duşdan çıxdı, çantasındakı qutudan
siqaret götürəcəkdi. Ancaq çantası
yerində yox idi. Tez geyindi, qəhvə
dəmlədi, pəncərəsinin qabağında oturub
içdi. Çox güman ki qadın oğurlayıb,
mənasız, dava-dalaşsız geri qaytara
bilməyəcəkdi. Bəlkə onda qalsın? Bu
qərarı verəndə, içində dəhşətli bir nifrət
hiss etdi. Fincanını masanın ortasına
qoydu, iti addımlarla nərdivanları düşüb
zirzəmiyə çatdı, orada qadın üzü hispas içində qazanxanada eşələnirdi.
“Xahiş edirəm, çantamı qaytar. İçində
bir qəpik də yoxdur. Hədiyyədir, itirmək
istəmirəm”.
Eşikağası geri qanrıldı, nifrət saçan
gözləri ilə onun üzünə baxdı: “Hansı
çantanı?”
“Otağımda masanın üstündən
götürdüyün, qızılı əl çantam. Onu
qaytar”.
“Allah şahiddir ki, çantanı
görməmişəm, düz sözümdür”.
“Yaxşı onda - qadın, istəksizcə
dedi, – Bu qədər çox istəyirsənsə, səndə
qalsın”.
Geri dönüb getdi.
Ömrü boyu heç vaxt qapını
bağlamırdı, nəyəsə sahib olmaq fikri
həmişə onu narahat edirdi. Ancaq
dostlarının məsləhətlərinə qarşı həmişə
bu arqumenti gətirirdi ki, bu günə qədər
bir qəpik də olsun oğurlatmayıb. Bu
paradoksal vəziyyətə özü də cavab tapa
bilmirdi.
Həmin an istər adi olsun, istər
yadigar verilənləri, bu günə qədər çoxlu
dəyərli əşyalarını oğurlatmışdı, sarsaqca
itirmiş, əli ilə qırmış, köçdüyü evlərdə
yaddan çıxartmış, oxumaq üçün alınıb
geri qayıtmamış kitabları, planlaşdırıb
da gedə bilmədiyi səyahətlər, eşitmək
istəyib də bundan qaçdığı sözlər və
onlara cavab verə biləcəyi digər sözlər,
acı həqiqətlər, ölən dostluqlarının uzunuzadı can verməsi və sevginin qaranlıq
qalan izahsız ölümü.
Qadının gözləri qıpqırmızı alov saçırdı
sanki. O, əlində çanta ilə arxasınca
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qaçdı. Aralarında altı pillə qalanda
çantanı ona atdı: “Polisə-zada xəbər
vermə. Deyəsən, dəli olmuşdum. Bəzən
özüm də istəmədən belə şeylər olur.
Oğlumdan soruş, danışsın sənə”.
Çantanı götürməzdən əvvəl duruxdu,
qadın hələ də danışırdı: “Bir qohumum
var, on yeddi yaşındadır, gözəl bir qızdı,
ona vermək istəmişdim. Belə gözəl bir
çanta ona çox yaraşardı. Dəli olmuşam
deyəsən, sənin vecinə olmaz deyə
düşünmüşdüm, hər şeyin ortalıqdadı,
qapın həmişə açıq olur, mal-mülk çox da
vecinə deyil”.
“Biri hədiyyə edib, yoxluğunu ona
görə hiss etdim.
“Bunu itirsəydin belə həmin adam
bir çanta da alardı sənə, – dedi qadın. –
Bacım qızı gəncdir, gözəl şeyləri olmağı
mütləqdi, gənclərə də kömək etməliyik.
Arxasınca düşən oğlanlardan biri onunla
evlənmək istəyə bilər. Gözəl geyimi
olmalıdır, özü də gecikmədən. Sənin
yaşın ötüb, əlinə şans bir dəfə düşüb,
özün başa düşməliydin”.
Çantanı qadına uzatdı: “Nə danışdığını
bilmirsən. Götür, fikrimi dəyişdirdim.
Çantanı artıq istəmirəm”.
İndi də qadın ona nifrətlə baxırdı.
“Day mən də istəmirəm – dedi. – Bacım
qızı gəncdir, gözəldir, gözəlləşməyə əlavə
əziyyət çəkməyi lazım deyil, onsuz da
gənc və gözəldir. Çanta səndə qalsın,
sənin daha çox ehtiyacın var buna”.
Qadın üzünü çevirib pillələri düşməyə
başladı.
“Dayan e, çanta sənin deyil onsuz
da, elə danışırsan elə bil mən səndən
oğurlamışam”.
“Məndən yox, ondan oğurlayırsan”, başını çevirmədən dedi.
Çantanı masanın üstünə atdı, soyumuş
qəhvəsini içərkən düşündü, onsuz da,
əvvəl-axır əlimdəki hər şeyi məhv edəcək
bir oğrudan qorxmamaqda haqlıyammış.
Özündən başqa bir oğrudan...

Tərcümə etdi: Rövşən DANYERİ
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“Güzgü” silsiləsindən
Şair Rauf Qaraişığa ithaf olunur

Məqsəd NUR
«Əlbəttə, Elçin, indi bərbərə başqa
vaxt gedəcəksən! Ta heç kimin fəhləsi
deyilsən!»
Gülümsəyərək gözlərini yumub-açır,
Tağıyev küçəsinin tinindən, «Lukoyl»un
hündür mərtəbəli ofisinin qarşısından
keçir, üzü dənizə tərəf gedirdi; iki addım
qabaqda bərbərxanaya girəcəkdi.
“Həyat refreş olunmadıqca qəlizləşir!»
Elçin barmaqlarını bilgisayarın
«mouse»unda gəzdirirmiş kimi bir anlığa
gozlərini qapadı, gülümsədi.
«Elçin, indi gün görəcəksən! Ta
işləmirsən ki! Gün görməmək buymuş
bax, dan yeri sökülməmiş iş yoluna
çıxmaq, gecəyə doğru ev yoluyla eyni
cür qayıtmaq... Maşın da bütün yolları,
işıqforları tanıyır, bəlkə də «avtopilot»a
qoyub dəyməsən özü aparıb gətirər,
biçarə maşın))). Hə, ayda, ildə bir, gündüz
saatlarında şəhərə çıxanda tıxaclarda,
küçələrdə və döngələrdə həmişəki kimi
çaşmayacaqsan, təngənəfəs işə-kabinetə
soxulub “nə yaxşı, bu qədər tıxac
sənlik deyil”, – deyə üşünməyəcəksən.
Məcbursan, öyrəşməlisən, təzədən
tanımalı, təzədən sevməlisən şəhərivi...»
«itən-gedən şəhər,
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məndən qaçan şəhər,
qız kimi küsən, barışan şəhər,
öz yolunda sürətlə uçan,
sırtıqlaşan,
qara daşları ağaran şəhər)))».
“Pahh, Elçin, lap «kreativ» olub
getmisən ki... Beynivə şeir də gəlir...
Bu «vicdansiz bərbər» də nə zaman
istədi Elçinə vaxt qoya bilməyəcək. Filan
saatda gəl, indi müştərim var, gec zəng
eləmisiz və sair. Adam iyirmi beş ildən
çoxdu İrəvandan Bakıya gəlib, şəhərə
oturub, bu azmış kimi, hələ bir şəhər
oğlanlarını da öz qrafikinə otuzdurub
ee... Qqirx beş yaşı var, Elçinin yaşıdıdı,
Elçin də o günlərdən bunun müştərisidi.
Neçə ildi, bu bərbər yuxudan
gündüz saat on birdə duracaq, neçə
ildi dəyişmədən üstündə gəzdirdiyi
qara «Nokia» cib telefonunu açacaqn
– vecinə də deyil, kim zəng edib və
«Vorovski»dən «Torqovı»ya qədər düz
bir saata asta-asta işə gəlib çatacaq,
bərbərxananı təmizlətdirəcək və güngünorta çağlarında zəng edənləri arayıb
arxayın səslə qrafiq tutacaq. Kimi nə
vaxta istədi növbəyə yazacaq: kim hansı
vəzifədə işləyir, pulu nə qədərdi, dəxli
yoxdur, birdən desən ki, mən yanıram,
toya getməliyəm, yalnız bu saatda gələ
bilərəm, xeyri yoxdur».
Qısa, yoğun barmaqlarında səbəb
var: kəlləni, başını, saçlarını, boynunun
damarlarını elə ovuşduracaq ki, narkoz
vurulan adam kimi bərbər kreslosundaca
gözlərin qapanacaq və bunun
«Nokia»sına qəfil zəng gələndə diksinib
ayılacaq, cənnətdən cəhənnəmə düşən
binəva kimi üşünəcəksən.
Hələ bunun telefonuna yazdığı zəngin
səsinə bax: əvvəlcə üç «qudok» gəlir,
bir vaxtlar Sovet radiosunun “Xəbər”
saatının çağırışı idi – sonra Kreml
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qülləsindəki saatın əqrəbləri üst-ustə
düşərkən qopan möhtəşəm danqıltı,
dalbadal bir-birinə dəyən ağır metalların
orkestri...
Və bu orkestr bərbərxananın içindəki
adam səslərinə, həzin musiqi, su və
bərbər alətlərinin səsinə qarışaraq
Tağıyev küçəsinin dənizə qədər
gedən səkilərinə axacaq, binaların
üzləndiyi Gülbax daşlarının üzünə
dəyərək sınacaq, tağların, həyətlərin
içindən süzərək boşluqların, küləklərin
və dalğaların arasında –haralardasa
bölünərək itəcək. Bu gəzərgi və uzun
sürən səslər arasında Elçin öz içinin
titrəyişlərinə qapanaraq yorğunluğunu
çıxarmaq, sabahkı, hətta o birisi günkü
günlərin qayğılarını unutmaq üçün
beyninin hər küncünə baş vursa da,
həmişəki kimi alınmayacaq.
«Bir an sönmək lazımdı»!
Bu zaman bərəbrxanaya girən
sarısaqqal, qoca əcnəbinin səsi onu
ayıldacaq və içəridəki xidmətçi qadın,
usta şəgirdi, elə ustanın özü də əldənayaqdan gedərək əcnəbini rahatlamaq
üçün yer göstərəcək, gödəkcəsini alıb
asacaq, çay təklif edəcək, usta yarıtmaz
ingilscəsilə əcnəbiyə bir neçə kəlmə
xoş söz deyərək Elçindən uzaqlaşacaq
və birdən xatırlayırmış kimi bayaqdan
unutduğu Elçinin islaq saçına qayıdacaq,
bir kəlmə söyləmədən güzgüyə, saçlarına
baxaraq gülümsəyəcək və qaldığı
yerdən davam edərək tələm-tələsik işini
bitirməyə çalışacaq. Elçin də gizli, özü
üçün də səbəbsiz qalan bir acığa düşüb
on verəcəkdisə iyirmi verib çıxacaq.
Gedərkən ustanın gözləri parıldayacaq,
sanki Elçinin bu jestilə qürur duyurmuş
kimi, az qala, ikiqat əyilərək əllərini
sıxacaq, qapını açacaq, yola salacaq .
«Küləyə qarışıb gələn neft şirəsi,
alnıma yapış, üzümü tumarla,
Arada xəstə balıq,
kirlənmiş yosun qoxusu da
gətir)))
Küləyə açıq küçələr,
içındəki tağların bəndi də
üz daşları da yonulub,
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üzü gülsə də
dəlmə-deşikləri Gülbax tozlarıyla
dolsa da
hamar olduğun qədər də sırtılmış
adam kimi irişmə üzümə, halını, ağlını,
ruhunu, harda,
hansı anda itirdin, söylə ((((«
Elçin «Romaşka» marketdən sola
döndü, Fransa səfirliyinə qədər gedib
yenə sola «Malakan»a tərəf yönləndi.
Hər dəfə bərbərdən sonra
«Malakan»la üzbəüzdəki avtomobil
parklanma yerinə girməzdən əvvəl
yolun o üzünə keçib çox sevdiyi bu
bağda bir azca oturmaq, adamları seyr
etmək, «Üç gözəl» fəvvarəsinə baxmaq
istəyirdi. İndi arxayınca, nə qədər istəsə,
avtomobilini parklanma yerində saxlayıb
bağın içinə keçə bilərdi.
Bağ lütlənib. Suların içində işıqlanan
üç gözəl də utanır indiki halından.
Çəkinir, üşünür. Memar bu üç gözəli birbirinə və ətrafa elə bağlayıb ki, fiqurlara
ayrı-ayrı və cəm halda baxanda intimlər
deyil, gözəllik, harmoniya və sülh üzə
gülür. Bəlkə də bu kompozisiyanın
bütün sirri bundadır? Elçin uşaqlıqdan
özünü inandırmağa çalışırdı ki, buradan
keçən ən çapqın insan belə bu gözəllərə
baxanda gözəllik qarışıq bir ismət... )))
Yoo, güldü bu fikrinə, nə yaxşı özüözünə gülə bilir, buradan keçən qaqaşlar
heç gözəllərə baxmır axı... Amma
onlardan birini saxlayıb “bu gözəllərdən
«ismət» çağırışı eşidilir” desən, söyləsən
ki “bu üç gözələ baxma, baxdınsa ciddi
ol, irişmə, söz atma deyir”, gülüb ələ
salacaqlar Elçini: “Nə ismət ay kişi?!”
Şər qarışır. İndi hər təfərdən baxan
gözlər və düşən işıqlar üç gözəli taqətdən
salıb. Daha hansı tərəfdən baxırsansa
bax, bu üç gözəl sən deyən kimi məsum,
çevik və tər-təzə görünmürlər. Getdikcə
daşlaşırlar – bərkiyirlər yəqin.
Elçin gözlərini yumub çar dövrü
malakan çəlləklərinin səsini, turşu iyi
verən tullantı suların şırıltısını, daha
sonra rus zadəganlarının gülüşlərini, bir
vaxtlar «Üç gözəl»in tikintisində çalışan
sovet fəhlələrinin bu çılpaq qadınları
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fəvvarənin ortasına otuzdurarkən birbirinə atmacalarını eşidir. Və bu səslərin
içindən də təzəsi boylanır: vaxtilə
ağacların altına sığınaraq bir küncdə –
yaşıl kollar arasında az qala itib-gedən
çayxanadan radio, qalın stəkan-nəlbəki
cingiltiləri gəlir. Amma nazik sümüklü,
uzun, damarlarında az qala qanı görükən
və bir əliylə stəkanı bərk-bərk sıxaraq
horuldadan, sonra da o biri əlindəki
siqareti sümürərək içinə çəksə də,
səsinin cırlığını zərrə qədər də itməyən,
barmaqlarını havada oynadaraq danışan
və bütün çevrəsindəki səsləri boğaraq
özünə yol tapıb asanlıqla hər yerə –
küləkləri əzərək ağac yarpaqlarının
xışıltısına qarışarıb dənizə qaçan bütün
səslərin belinə oturaraq uçan səsləri
ərklə susdurub yalnız özünü çapan və
hamıdan daha tez dənizə çatan Səttarın
səsi eşidilir. O, rəssamlıq fakultəsinin
tələbələrinə sənətin sirlərindən danışır...
«Bir idarə müdiri vardı, kök adamdı,
çevik, pul qazanan, partiya öncülü. İşdən
çıxdı, uşaqlarını yerbəyer eləmişdi, hər
şeyi vardı, heç bir ay çəkmədi ki, infarkt
vurdu. Qrafiki, ritmi dəyişmişdi, ona görə
belə oldu . Kreslo dərdi deyildi dərdi,
bunu demək istəyirəm bayaqdan», – deyə
dili topuq vuran dostu Tərlan dünən
danışırdı. Elçin onu xatırladı, onunla
Malakanda bir çay içəcəkdilər bu bazar,
mütləq!
«Heç nə və heç kim səni saymır...»
Bu qaçaraq zamanda hər şey
yanından ötüb-keçir, onlara toxunmaq
istəsən belə, sən yoxmuşsan kimi, səni
hiss etmir, duymurlar. Və sən də peşman
halda öz yoluna davam edirsən. Niyə də
saysınlar ki? Niyə də toxunasan ki?
Elçin bir vaxtlar «Malakan»da dostu
Tərlanla çay içdiyi çayxananın yerində
tikilmiş ikimərtəbəli «Süfrə» restoranı ilə
üzbəüz oturacaqlardan birində oturub
ətrafı seyr edir. Sərin may küləyi parçalı
buludlarla oynayır. Bərbərxanada
qarşılaşdığı sarısaqqal əcnəbi Elçinin
yanından ötüb restoranın, az qala,
fəvvarələrlə qarışan verandasında
oturur, az sonra qarşısına bir parç
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köpüklü pivə gəlir. Elçin olsaydı indi
o pivəni sümürmüşdü: əcnəbi siqaret
çıxarır, yandırır, çəkir və pivə köpükləri
qabın divarlarına çöküb dodaq yeri
düzəldənədək gözləyir. Bir qurtum
udub astaca ətrafa baxır, üç gözəlin
qarşısından keçən qızları marıtlayır,
pusquda dayanmış tülkü kimi seyr edir.
Amma bu seyrdə nə sevgi, nə heyranlıq,
nə də çapqınlıq var: qoca əcnəbi
buradakı küləklərin ritminə yapışmayan,
sönük bir səbrlə üç gözəlin arxasından
vecsiz boylanır – öz tərzində, öz
ritmindədir.
Elçın fəvvarənin səsinə diqqət yetirir.
Sular xırçın-xırçın oynayır, boz daşların
üstünə çırtlayır və fəvvarənin çevrəsində
yaranan xırda gölməçələr qorxaq
sərçələri suya gətirir. Sərçələrin qorxusu
yersizdi: hərə öz yolunda, öz işindədi...
Şəhər öz canında hər kəsin ritminə
yer tapır.
Çarşabını ayağının altından dartadarta uşaqlarını balaca pişik balaları
kimi arxasınca gəzdirən qamətli
ərəb qadının səsi suyun sırıltısına,
nadinclərin gülüşlərinə qarışıb. Qadın
uç gözəlin qarşısında dayandı, uşaqları
unutdu, heyranlıqla heykələ baxmağa,
çantasından fotoaparatını çıxarıb
çəkməyə başladı. Amma cocuqlar
təzədən onu dartışdırmağa, oynayıb
fikrindən ayırmağa və ərəbcə ucadan
danışmağa başladılar. Elçin heç vaxt bu
qədər ərəb səsi eşitməmiş, hətta dayanıb
foto çəkən çarşablı qadın görməmişdi.
Bu canlılıq və heç vaxt görmədiyi bu
səhnə gözlərini yaşartdı. Daha sonra
qarşısından yarı fars, yarı azərbaycanca
ucadan danışan, üzü, gözləri dərin
makiyajlı və dərin sürməli cənublu
qadınlar keçməyə başladılar. Bütün
kişilər iş başında idi: bu qədər çol-cocuq,
döl-döş bəlkə də tək bir kişinin üstündə
idi; indi haradasa pul qazanmaq üçün baş
sındırır, çabalayırdı... Qayğısız, asta-asta,
bir-birinə toxunmadan qarşıda gəzən
rus qızları əllərindəki rəngli dondurmanı
yeyib söyləşir, gülüşürlər. Hələ yay
gəlməmiş bunlar artıq şortik gətiriblər...
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Bethoven!
Elçin maşına oturan kimi klassik
musiqi diski işə düşür. Kədər və əzəmət
içində daim düşünmək, sonsuzluqlara
aparan musiqi axınlarına qoşulub şüşələri
bağlayaraq şəhərin səslərindən ayrılmaq
onu bezdirib. Şüşələri endirir, Azneft
dairəsinə çatıb artıq, sağa, Niyazi küçəsilə
yuxarı gedir. Qənbərliyə çatanda adəti
üzrə sürəti qəsdən artırır, daşlara toxunan
iri təkərlərin xırçiltısı onu sevindirir,
sağa – filormaniyanın yay səhnəsinə və
qülləsinə göz atır və...
«Uçqunlar necə olur?,
süzülür, üzülür, üzür...
və qaçır hər şey,
səndən
ürək, damar, ruh qaçdığı kimi...»
Elçinin ayağının altından at qaçdı,
sükan at yüyəni kimi çıxdı əldən, bütün
Çəmbərəkənd üstdən aşağı axır, hər
şey geri süzülür – səslər, görünənlər,
«Malakan»dan burayadək gəldiyi yol geri
axır, dənizə, buxtaya süzülürdü...
Elçin «Malakan»da parklanmadan
sürətlə çıxıb sağa buruldu, amma bağın
içində anasını gördü; onun əlindən
tutub üç gözəlin qarşısından keçərkən
ayaq saxladığını və anasının da çöməlib
ona nələrisə izah etdiyini, sonra da
məhəbbətlə öpdüyünü hiss etdi. Qabaqda
«Zabitlər evi» vardı, böyük qızının yeddi
yaşı olanda onu bura balet dərslərinə
gətirirdi, qız ağlayır, ağ «kolqotka»larının
çirklənməsindən şikayət edirdi, Elçin isə
uşağın bu hərəkətinə qımışır, amma sərt
olmağa çalışsa da, alınmırdı, bərkdən
şaqqanaq çəkirdi. Bir də sağa – Neftçilər
prospektinə tərəf dönəndə bir vaxtlar
Lenin muzeyinin qarşısındakı meydanda
pionerlər üçün keçirilən tədbirdən şeypur
səslərini eşidirdi. Amma ürəyi sıxıldığına
görə avtomobilin pəncərəsini açmış və
prospekt boyunca «Ralli» oyunları üçün
hazırlanan yolun ortasında qazma işləri
aparan texnikanın səsini eşitməsin deyə,
sonra bağlamışdı. Və az sonra da sağda
Qız qalasını görüncə gülümsədi, daha
sonra «Four Seasons» otelinin qarşısına
çatmamış burada dayanıb kiçik qızını
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erudit kursundan götürdüyünü, hətta ağ
rəngli «Jiquli»sini sürdükcə güzgüdə onun
gözlərinə baxıb gülümsədiyini, onunla
qürur duyduğunu dediyini xatırladı...
Amma indi bərbərin əlləri boynunu
ovuşdururdu – haralarasa qan getmirdi...
Böyük qızı dörd aylıq oğlunu qucağında
tutub ona tərəf uzatsa da, körpəni götürə
bilmirdi, hətta uşaq yerə düşər deyə
qışqırmaq istəsə də, səsi çıxmırdı.
«Ata, sən keç kimin fəhləsi deyilsən,
uşaqlarının da! Heç bu nəvənin də!
İdarənin də!”
Bu arada Elçinin qulaqlarına
Bethovenin musiqisi gəldi. O,
filarmoniyada – frakdadı. Amma musiqi
getdikcə kütləşir və qulaqlarına yad
səslər dolsa da, çox uzaqdan və dərindən
gəldiyi üçün anlaşılmırdı...
Təcili yardım avtomobili qarşısında
tixac yaratmış qara, hündür «Lexus»a ha
uğultu siqnalı versə də, alınmadı. Elçın öz
avtomoliylə bütün hərəkəti iflic etmişdi.
-10-AA seriyali ... nömrəli
avtomobil!
Bakı, Mərdəkan, 2016
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İSMAYIL SARYAL
“Bakı küləyi” kİtabından

İsmayıl SARYAL
I
Ortaboylu bir Azərbaycan gənci
idi. Heç bir qeyri-adi xüsusiyyəti yox
idi, hamı kimi davranar, hər kəs kimi
yaşardı, nə çox səsli-küylü, nə də çox
sakit idi. Zəngin bir ailənin övladı
sayılmazdı, amma həyatından məmnun
idi. Doğulduğu gün anası ona Oğuz
adını vermişdi. Böyüyəndə bu adı çox
bəyənmiş və anasının əlini öpmüşdü.
Soyadları Qayalı idi. Ailəsi İslam dininə
bağlı olduğundan onu da bu istiqamətdə
tərbiyə etmişdilər. Bu davranış təbii
olmadığı kimi, bir ənənə idi. Təbii olan
onun bədən quruluşu idi; qol və ayaqlar
qısa, gövdə uzun, geniş çiyin və alın,
ağ dəri və ala gözlər. O bir Asiyalı idi
və Türk irqinə mənsub idi. İlk danışdığı
dil türkcə onun ana dili idi. Məktəbdə
ona rus, alman, fransız və latın dillərini
öyrətməyə çalışmışdılar, xüsusilə də,
farsca və ərəbcə dil dərsləri almışdı. Bu
qədər çox dil Oğuzun ağzına sığdırıla
bilmədiyindən doğru-düzgün danışdığı
yeganə xarici dil rus dili idi. Bu dili də
ana dili qədər səlis danışırdı. Dünyanın
ən yaxşı qadını hesab etdiyi anası
və ən savadlı insanı zənn etdiyi atası
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onun təlim-tərbiyəsinə lazımi diqqəti
göstərmişdilər.
İnsanların millətlərə bölündüyünü
öyrənən Oğuzun öz milləti haqqında
elə də çox məlumatı yox idi; yəni
Türk tarixini bilmirdi. Xarici dil və
ideologiyası yönündə təhsil aldığından
buna fürsət tapmamışdı. Təkcə şəhərin
mərkəzində qorunub-saxlanan qala
divarı qalıntısından, bəzi evlərdəki antik
əşyalardan və divarlardan asılmış qədim
karvansaralara aid rəsmlərdən vətəninin
yaxın dövrlərə qədər öz milləti tərəfindən
idarə olunduğunu və qanlı müharibələr
nəticəsində hakimiyyətin ruslar tərəfindən
ələ keçirildiyini öyrənə bilmişdi, bu
qədər...
***
Oğuz öz milləti qədər doğulub boyabaşa çatdığı Gəncə şəhərini də sevir. Bu
şəhər Qafqaz dağlarının cənubunda geniş
bir ərazini əhatə edir və Azərbaycanın
mərkəzində yerləşir. Baxmayaraq ki,
ruslar ona əvvəlcə Yelizavetpol, sonra isə
Kirovabad adını vermişdilər, əhali yenə
də Gəncə adını istifadə etməyə davam
etməkdədir.
Avropanı Asiyadan ayıran və Qara
dənizlə Xəzər dənizi arasında keçilməz
sədd kimi sıralanmış böyük Qafqaz
dağları Xəzər dənizi sahilində yeganə dar
bir keçid yolu saxlamış, tarix boyunca
insanlar bu keçiddən yararlanmış,
Çar orduları da həmin yoldan Cənubi
Qafqaza yayılmışdır.
Gəncə əyalət mərkəzidir. Burada
müxtəlif millətlər yaşasa da, türklər
sayca üstünlük təşkil edir. Əhali sayına
görə ermənilər ikinci sırada yer tutur.
Rus və yəhudi azlığı da kifayət qədərdir.
Gəncə çayı şəhəri təbii olaraq iki ayrı
səmtə bölmüşdür: müsəlman və erməni
səmti. Çayın ən ensiz hissəsində salınan
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Dəmir körpü səmtlərin arasında əlaqəni
təmin etməkdədir və eni yüz metrdən
çoxdur. İlin bir çox aylarında çaydan bir
damla da su axmaz. Ancaq yay fəslinin
yaxınlaşması ilə qışda ətrafdakı dağlarda
yığılıb qalan qarlar əriyən zaman çay
axmağa başlayar və keçilməz olar.
Türklərin yaşadığı səmt digərinə
nisbətən daha üstündür. Hökumət
binaları, mərkəzi poçtxana, yay və qış
klubları, böyük park, əhəmiyyətli ticarət
obyektləri və gəzinti yerləri hamısı bu
səmtdə yerləşir. Dəmiryolu vağzalına da
burdan getmək mümkündür. Bununla
belə, oğlan və qız gimnaziyaları və digər
əhəmiyyətli məktəblər erməni səmtində
yerləşir.
Şəhərin hər tərəfi bağlıq-bağçalıqdır.
Bu bağlarda yetişdirilən müxtəlif
meyvə və tərəvəzlər Rusiyanın müxtəlif
bölgələrinə göndərilməkdədir.
Yayda istilər düşən zaman şəhərdə
yaşamaq çətinləşir və əhali şəhəri əhatə
edən meşələrlə örtülü dağlara axın edir.
Bu dağların ətəklərində bir çox istirahət
yerləri mövcuddur. Bunların başında da
Hacıkənd gəlir. Buradan çox da uzaqda
olmayan, adı nağıllara qarışmış, uca
Qoşqar və Kəpəz dağlarına söykənən,
şam meşəsinin ortasına sərilmiş Göygöl
gölü əhalinin sevimli gəzinti yerlərindən
biridir. Şairlər və ozanlar gölün gözəlliyinə
dair bir çox şeirlər və mahnılar həsr etmiş
və oxumuşdurlar. Dağdağan və Qoşa
bulaq kimi başqa istirahət zonaları da
mövcuddur, ancaq buralarda heç bir tikili
olmadığından əhali çadırlarda yaşayır.
İstirahət zonalarına gedən yol erməni
səmtindən keçir.
Bax bu ölkədə Oğuz uşaqlığını və
gəncliyinin bir qismini keçirdi, təbii
nemətlərdən faydalandı, uzun illər Dəmir
körpüdən istifadə etdi, erməni səmtinin
dik yoxuşunu dırmandı və məktəbdə
təhsilini davam etdirdi.
Məktəb çıxışı oğlan və qız yoldaşlarıyla
görüşüb gəzişmək və maraqlı zaman
keçirmək adət halını almışdı. Bazar və
bayram günləri klublardan birində gənclər
üçün hazırlanmış tamaşalara baxmaq və
ya təşkil olunan gecələrdə rəqs etmək
ən sevimli əyləncələrin başında gəlirdi.
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Bu əyləncələrdə türk qızları iştirak
etməzdi. Məktəbə gedən türk qızları isə
bir əlin barmaqlarını keçməz, onlar da
məktəbdən qayıtdıqdan sonra evlərinə
qapanardılar. Türk məktəbli oğlanları
rus, erməni və yəhudi qızlarla dostluq
edərdilər. Şagirdlər arasındakı dostluq
səmimiydi və din ayrılığına əhəmiyyət
verilməzdi.
Din dərsi müəlliminin olmadığı bir gün
Oğuz dostlarıyla birlikdə keşişin dərsinə
girdi. Keşiş onu görüncə yanına gəldi və
belə dedi:
“Dərsimdə iştirak etməklə məni
sevindirdiniz, övladım. Sizin “Allah”
dediyinizə biz “Boq” deyirik. Başqa
millətlər də Ona başqa ad veriblər.
Hamımız eyni Allaha inanırıq.
Din xadimləri tərəfindən irəli
sürülən ayrıseçkilik onların dərin
düşünməməsindən irəli gəlir”.
***
Bir vaxtlar Gəncə böyük əhəmiyyət
kəsb edən bir şəhər idi. Oğuz,
gimnaziyaya qəbul olunduğu vaxtlarda
şəhər Türklüyün mərkəzinə çevrilmiş,
ziyalı və irəligörüşlü insanların əksəriyyəti
burada toplanmışdı. Aralarında rus
idarəetməsini bəyənməyənlər və
millətinə azadlığını qazandırmaq
istəyənlər vardı. Onlar ruslaşdırma
siyasətinə son verilməsini, təhsilin türk
dilində aparılmasını, türk tarixinin
tədris olunmasını və milli hislərə
toxunulmamasını istəyirdilər. Bu şəxslər
rus rəhbərlər tərəfindən uzaqdan və ya
yaxından tanınır, fəaliyyətləri izlənir,
kiçik qığılcımlar inkişaf etməyə fürsət
tapmadan söndürülürdü. Mübarizə səssiz
bir şəkildə davam etdirilirdi və görünüşdə
heç bir anlaşmazlıq yox idi. Bu toqquşma
xaricində türk vətəndaşlar digərlərindən
fərqləndirilmədən həyat sürər, iş
yerlərində hər cür vəzifə tuta bilər və ən
yüksək mövqelərə qalxa bilərdilər.
Ruslar Kazan və Krım tatarlarını
nümunə götürərək azərbaycanlıları
da “tatar” adlandırırdılar. Bu addım
Azərbaycan türklərini Osmanlı
türklərindən ayırmaq məqsədini güdürdü.
Azərbaycanlıların göstərdiyi təzyiq
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nəticəsində rəsmi dairələrdə “türk”
kəlməsi yerinə, heç olmasa, “tiyurok”
istifadə olunmasına icazə verilmişdi. Bu,
türklərin əldə etdiyi yeganə uğur idi.
Erməni əhali də rus hakimiyyətindən
məmnun deyildi, lakin onların apardıqları
səssiz mübarizə daha təsirli oldu. Müxtəlif
vaxtlarda bir neçə yüksək vəzifəli rus
məmuru qətlə yetirilmişdi.
Rus rəhbərliyinə qarşı aparılan
bu səssiz müharibələr türklərlə
ermənilər arasındakı köhnə dostluğu
möhkəmləndirmiş, iki qonşu milləti,
adəta, bir-birinə pərçimləmişdi.
Bu vəziyyətdən heç də məmnun
olmayan rus rəhbərliyi öz təhlükəsizliyini
təmin etməyi bu iki dostun arasını
vurmaqda gördü və böyük ustalıqla bu işi
həyata keçirdi.
Buna baxmayaraq, iki qonşu
xalqın ortada ciddi bir səbəb yox ikən
toqquşmasını mümkünsüz sayanlar var
idisə də, əlləri tətikdə gözləyənlər də var
idi. İlk qığılcımın sıçraması kafi olacaqdı.
Bu ilk qığılcım türk səmtinin böyük
bazarında partladı. Silahın kimin
tərəfindən atıldığını sonuna qədər
öyrənmək mümkün olmadı. Türk-erməni
toqquşması baş vermişdi. İlk gün hər
iki tərəfdən xeyli sayda insan öldürüldü.
Yalnız öz səmtinə qaçanlar canlarını
qurtara bildilər. Hökumətsə tərəfsiz
qalacağını elan etdi. Hər iki tərəfin
dağlarda gizlənən quldurları şəhərə
endi. Hökumət buna da göz yumdu.
Toqquşmalar müharibə xarakteri aldı.
Bir çoxları kimi Qayalı ailəsi də baş
verənlərə görə məyus idi. Ailənin başçısı
Əhməd bəy:
– Bu necə oldu axı, bu nəyə lazım idi?
– deyə deyinirdi.
Ailə üzvləri axşam süfrəsinə əyləşib
ağızlarına bir neçə loğma almışdılar ki,
küçə qapısı döyüldü.
– Xeyirdir, inşallah, – deyərək, Əhməd
bəy özü qapıya getdi. Gələn, qonşusu
Mehdi ağa idi. Yaşlı və yoxsul olan
Mehdi ağanın yaxınlıqdakı küçələrdən
birində kiçik bir ərzaq dükanı vardı.
Ailəsini dolandırmaqda çətinlik çəkirdi.
Ermənidən dönmə yaşlı arvadı Sara,
qohumlarıyla əlaqəsini kəsmişdi,
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namazını qılar, orucunu buraxmazdı. Əsl
müsəlman olmuşdu. Əhməd bəy:
– Xeyir ola, Mehdi ağa, buyur, keç
içəri, – dedi.
Əhməd bəy onun xətrini istərdi və
bəzən dükanına gedib onunla söhbət
edərdi.
– Sağ olun, Əhməd bəy. Sizinlə gizli
bir şey haqqında danışmaq istəyirəm.
Əhməd bəy bayıra çıxıb qapını
arxasından bağladı.
– Məni lap maraqlandırdın. Nədir elə o
gizli şey?
– Bugünkü çatışmada Saranın bir
erməni qohumu dükanın arxasında bir
yerə gizlənə bilib və gecə qaranlıq düşərdüşməz bizə gəlib. İndi yalvarır ki, məni
xilas edin. Nə eləyəcəyimi bilmədim.
Dedim bir sizinlə məsləhətləşim.
Əhməd bəy başını aşağı salıb fikrə
getdi.
– Sən əvvəlcə qonağı bizə gətir, onun
qarnını doyuraq, sonrası Allah kərimdir.
– Biz ona yemək vermişik, qarnı
toxdur.
– Elə isə səhərə qədər rahat-rahat
yatın. Dan yeri ağaran kimi silahını götür,
qonağınla bir yerdə mənim yanıma gəl.
Yaz fəslidir, havalar xoş keçir, şəhər
kənarına çıxar və qonağımızı Gəncə
çayından öz səmtinə yola salarıq.
Sözləşdikləri kimi də etdilər. Sübh
tezdən iki silahlı qonşu qonaqla birlikdə
boş küçələrdən keçərək şəhərin kənarına
çıxdılar. Uzaqdan ayaq səsləri eşidildi.
Onlara yaxınlaşanlar var idi. Çox
keçmədən qarşılarında iki insan silueti
göründü. Daha da yaxınlaşdıqları zaman
bunların çatışma əsnasında erməni
səmtində qalan və gecənin qaranlığını
fürsət bilib erməni dostları tərəfindən yola
salınan iki türk müəllim olduğu aydın
oldu.
Əhməd bəylə Mehdi ağa da
qonaqlarını öz səmtinə yola saldılar və
məmnun halda evə qayıtdılar. Kim bilir,
günlərlə davam edən çatışmada neçə
insanın həyatı bu yolla xilas olunmuşdu.
Dəmir körpünün sağında və solunda
yüzlərlə metr uzunluğunda səngərlər
qazıldı və hər iki tərəfin gəncləri növbə
tutmağa başladılar. Hər qaraltıya və
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tərpənişə silah atırdılar. Körpüyə
yaxın prospekt və küçələrdən keçmək
mümkünsüz hala gəldi, divarlar hörüldü.
Dörd gün keçdiyi halda güclü
atışmalar hələ başlamamışdı. Bəlkə
də müharibə bununla sonlana bilərdi,
lakin Hacıkənddə türklərə aid binaların
ermənilər tərəfindən yandırılması
müharibəni alovlandırdı. Bu xəbər türklər
arasında təşvişə səbəb oldu. Gəncləri
səngərlərdə saxlamaq qeyri-mümkün idi.
Körpünü keçəcəkdilər və qızğın müharibə
başlayacaqdı.
Görülən hazırlıqlar bitmək üzrəykən
rus rəhbərlər fikirlərini dəyişdilər.
Toplarını körpü üstünə yerləşdirərək bir
neçə dəfə atəş açdılar və müharibənin
sona çatdığını elan etdilər.
Türk-erməni çatışmasına son
verilmişdi, lakin türklərlə ermənilər
arasındakı dostluq pozulmuşdu və bunun
yenidən qurulması üçün illər lazım idi.
Çatışma ancaq rus rəhbərləri uzun illər
rahatlığa qovuşdurmuşdu.
Çatışma şəhər həyatında da bəzi
dəyişikliklərə yol açdı. Türk səmtindəki
böyük erməni ticarət obyektləri bağlandı
və böyük bazar sönük qaldı. Ancaq
gimnaziyanın bir qolu müvəqqəti olaraq
açıldı. Türk əhali istirahət zonalarına
gedə bilmədi, yay aylarında tər töküb,
gecələrini narahat keçirdi.
***
İllər keçmiş, türk-erməni çatışması
unudulmuş, izlərini itirmişdi. Oğuz
məktəbinə yenə erməni səmtində davam
edirdi və sonuncu sinfə keçmişdi. Şəhər
əvvəlki vəziyyətinə qayıtsa da, qabaqcıl
şəxslər xalqı gözüaçıq olmağa çağırırdı.
Oğuzun qohumlarından Həmid
Yusifbəyli hökumətdən izin alaraq bəzi
dostları ilə birlikdə bir mətbəə açdı. Xalqı
maarifləndirmək məqsədilə türk dilində
kitab və dərgilər nəşr edərək ya maya
dəyərinə, ya da pulsuz olaraq xalqa
paylamağa başladılar. Bu fəaliyyət qısa
müddətdə inkişaf etdi və xalq tərəfindən
mənimsəndi, lakin mətbəənin ömrü uzun
olmadı. Hökumət qüvvələri oraya basqın
etdi və fəaliyyəti rus siyasətinə uyğun
görülmədiyi üçün Həmid Yusifbəyli
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ölkədən xaric olundu. O da İstanbula
getdi və oradan seçdiyi üç dəyərli
müəllimi dərs vermək üçün Gəncəyə
göndərdi.
Müəllimlər şəhərin ziyalıları və
xalq tərəfindən sevgiylə qarşılandılar.
Onlardan faydalanmaq məqsədilə
Böyük Məscidə aid binalardan bir qismi
məktəb üçün ayrıldı, dörd illik tədris
proqramı hazırlandı və rəsmi icazə üçün
Hökumətə müraciət olundu. İcazə almağı
asanlaşdırmaq məqsədiylə proqramda
din dərslərinə xüsusi yer verilməsi və
məktəbin adının Məktəbi-Ruhani olması
qərarlaşdırıldı.
İcazə alındı və işin başına gətirilən
idarəçilər işi ciddiyyətlə ələ aldılar.
Zəngin türk ailələri maddi dəstək
verdilər və gələcək illərdə də məktəbi
dəstəkləyəcəklərini bildirdilər. Məktəbin
gələcəyi təmin olunmuşdu. Dərhal
püşkatma yolu ilə şagird qəbuluna
başlanıldı.
Məktəbin açılış günü Gəncə ayağa
qalxmışdı. Məktəbin küçə qapısı
önündəki geniş sahə və ətrafdakı
küçələr insan izdihamıyla dolub-daşırdı.
Şagirdlərə eyni parçadan və eyni formada
hazırlanmış paltarlar geyindirilmiş,
sinələrinə MR işarəli nişanlar taxılmışdı.
Bayram əhvali-ruhiyyəsi içərisində nitqlər
söyləndi. Alqışların ardı-arası kəsilmirdi.
Şəkil çəkən fotoqraflar ətrafda var-gəl
edirdilər. Ən sonda hamı bir ağızdan milli
himni oxudu.
Həyata keçirilən bu fərəh və ümid dolu
işlər ancaq bir neçə ay davam etdirilə
bildi. Yağışlı bir gün, şagirdlər dərsdə
olduqları vaxt, arxasında iki silahlı əsgərlə
polis komissarı məktəb müdirinin otağına
daxil oldu və ona bir məktub uzadaraq
dedi:
– Din dərslərinin tədrisi üçün məktəb
açmağınıza izin verilmişdi. Halbuki din
dərsləri bir kənara qoyularaq təhsil başqa
istiqamətdə aparılmalıdır? Görürsünüz ki,
iddianız həqiqətə uyğun gəlmir.
Məktəb müdiri sakitcə komissarı
dinlədikdən sonra gətirilən məktubu açıb
oxudu. Komissara siqaret təklif etdi və bir
az düşündükdən sonra suala cavab verdi:
– Gətirdiyiniz məktubda məktəbimizin
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bağlanması əmr olunub. Göstərilən səbəb
söylədiklərinizlə eynidir. Məktəbimizi
təftiş etmədən bu qərarın alınması və
yüzlərlə şagirdin küçəyə atılması haqsızlıq
deyilmi? Bütün başqa məktəblərdə
olduğu kimi bizim məktəbimizdə də din
dərsləri ilə yanaşı türk dilində coğrafiya,
riyaziyyat dərsləri tədris olunur. Hökumət
buna görə narahat olmamalıdır. Ancaq
və ancaq din dərslərinin tədrisi üçün
dörd illik dərs proqramı gərəksizdir.
Bunun üçün bir neçə aylıq kurslar da
kifayət edərdi. Yəqin ki, idarəmiz ali
dövlət orqanlarına müraciət edəcək və bu
məsələnin daha dərindən araşdırılmasını
tələb edəcəkdir. Sizə indidən deyə bilərəm
ki, qanuna zidd heç bir fəaliyyətimiz
olmayıb və olmasını da istəmərik.
Ertəsi gün məktəb idarəsi Tiflisdə
yerləşən Çar regentinə məktəbin
bağlanmaması xüsusunda ərizə göndərdi.
Müsbət nəticə alınmadı və məktəb
bağlanıldı. Çəkilən xərclər və bütün
əməklər boşa getdi.
Xəzər dənizinin qərb sahilində, İran
sərhədinə çox yaxın bir yerdə yerləşən
Lənkəran şəhəri yaxın keçmişə qədər
Gəncə kimi bir türk xanlığı idi. Bu xanlıq
da çarın başlatdığı müharibəyə davam
gətirə bilməyərək, ruslara təslim olmuşdu.
Oğuzun böyük babası xanlığın bir
qolu olan Talışxan ailəsinə mənsub idi.
Babasının Gəncəyə köç edib burada
məskunlaşmasını və Lənkəranda hələ də
qohum-əqrəbalarının olduğunu atası ona
dəfələrlə danışmışdı. O da uşaqlığından
bəri Lənkəranı və orada yaşayan
qohumlarını görməyi çox arzulayırdı.
Bu arzu onun fikrindən heç bir vaxt
çıxmamışdı.
Təhsilinin bitməsinə az qalmış,
nəhayət, arzusuna qovuşa bildi. Atasının
razılığını alaraq oraya getdi və məktəbin
sonuncu illərini orada keçirdi. Aradan
keçən bir çox illər və nəsil dəyişikliyi
köhnə qohumlarının izini silmişdi sanki.
Oğuzun bu barədə araşdırma aparması
üçün lazımi mühit yox idi. Yalnız uzaq
qohumu olan və onunla eyni sinifdə
oxuyan İsgəndər Talışxanlı ilə dostluq
etməklə kifayətlənməli oldu.
Oğuz yeni həyatına qısa zamanda
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uyğunlaşdı və bir çox məktəbli ilə
dostlaşdı. Lənkərana gəlməyinə heç
də peşman deyildi. Şəhəri, buradakı
insanları və xüsusilə, dənizi sevdi.
Dənizdə üzməyi öyrəndi və vaxtını
dəyərləndirməyi bacardı. Ölkənin hər
yerində olduğu kimi burada da sərt
rus idarəçiliyi davam edir, ədalətsiz
davranışlar vətənpərvər gəncliyə təsir
göstərməkdən geri qalmırdı.
Günlərin bir günü Oğuz bir neçə
dostu ilə birlikdə çar rejiminə qarşı gizli
bir təşkilat qurdu. Əsaslı bir maddi və
mənəvi dəstəkdən məhrum bir bölük
gəncin qurduğu təşkilatın nəhəng rejimə
qarşı ciddi bir fəaliyyətinin olmasından
söhbət belə gedə bilməzdi. Bu, daha
çox gənc zehinlərin haqsızlıqlara qarşı
kükrəməsiydi. Gənc üzvlər bilərək özlərini
təhlükə altına atmışdılar.
Oğuz təşkilatın sədri, məktəb yoldaşı
Dadaş Həsənzadə onun müavini və başqa
bir məktəbin şagirdi olan Əli Məmmədov
isə katib seçildi.
Birinci Dünya müharibəsi Rusiyanı
olduqca zəiflədib yormuşdu. Çar
hakimiyyətindən narazı olanların sayı
günü-gündən artırdı. Çariçanın qoruduğu
bisavad və sərsəri kənd keşişi Rasputinin
siyasi idarəetməyə qarışması və
əhəmiyyətli qərarların verilməsində iştirak
etməsi işlərin daha da gərginləşməsinə
yol açmışdı.
Paytaxt Peterburqda baş verən
hadisələr qısa zamanda Azərbaycanda
da əks-səda verdi. Ən önəmli və bütün
dünyanı maraqlandıran xəbər mart
ayında gəldi. Xəbər davam etməkdə
olan müharibənin gedişatını dəyişdirəcək
xarakterdə idi. Çar II Nikolay taxtından
endirilmişdi.
Rusiyanın geniş ərazisinə qərbdən
şərqə, şimaldan cənuba yayılan müxtəlif
irqlərdən olan millətlər yaranmış və
həyati əhəmiyyət daşıyan bu vəziyyəti
maraqla izləməyə başladılar. Əvvəlcə
Peterburqda başlayan çəkişmələr və
partiya qruplaşmaları çox keçmədən
ölkənin hər yerinə yayılmağa başladı.
Müxtəlif partiyalar törədi. Kadet, Sosial
İnqilabçı, Sosial Demokrat və buna
bənzər başqaları...
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Günlər ötdükcə Rusiyadakı nizamintizam daha da pozulurdu. Burada
yaşayan millətlər özbaşlarına yerli
hökumətlər qurmağa başladılar. Hadisələr
Azərbaycana da öz təsirini göstərdi.
Burada da hakimiyyət çökmüş və
funksiyasını itirmişdi. Şəhər küçələrində
silahlı şəxslər dolaşırdı. Hər an bir
hadisənin çıxma ehtimalı var idi. Tələbə
təşkilatlarının üzə çıxmağında artıq
heç bir qorxu yox idi. Təşkilatlar həm
əhəmiyyət qazandı, həm də aralarında
yazışmalar sıxlaşdı. Ciddi iş zamanı
gəlmişdi. Paytaxt Bakıda üç gün davam
edən ilk böyük tələbə konqresi keçirildi.
Tələbə problemləri xaricində ölkədəki
vəziyyətin və süquta doğru gedən
hakimiyyətin bərpa edilməsinə yarayacaq
qərarlar alındı.
Ölkəsinin bu mürəkkəb dövründə
Oğuz gimnaziyanı bitirdi və böyük
tələbə konqresində iştirak etdikdən
sonra Gəncəyə qayıtdı. Ali təhsil almaq
məcburiyyəti hiss edirdi. Təşkilatdakı
vəzifəsini dostuna həvalə etmişdi. Hələ
Lənkəranda olarkən ali məktəbə qəbul
olunması üçün Rusiyanın müxtəlif
universitetlərinə ərizələr göndərmişdi.
Kiyev Politexnikumundan gələn müsbət
cavab Oğuzu çox sevindirdi. Bu şəhərin
gözəlliyi haqqında çox eşitmişdi və oraya
getməyi hər zaman arzulayırdı.
Oğuz, Rusiyadakı ənənələrə tabe
olaraq, hələ məktəbə başlamadan
gedəcəyi Politexnikumun uniformasını
geyindi. Uniformanın xüsusiyyətləri belə
idi: Düz və qara rəngdə olan pencəyin
dəbdəbəli düymələri sarı tənəkədən
hazırlanmışdı. Politexnikum Çar II
Aleksandrın adını daşıdığından çiyinlərə
AII epoleti tikilmişdi. Mühəndislik
emblemi sayılan, yenə sarı tənəkədən
iki ədəd çarpaz yerləşdirilmiş kiçik çəkic
şapkanın ön tərəfini bəzəyirdi. Oğuzun
zabit geyimini xatırladan uniforması məhz
belə idi. Küçələrdə qarşılaşdığı tanışlar
uniformasından Kiyev Politexnikumunun
tələbəsi olduğunu başa düşüb onu təbrik
edirdilər. İçi-içinə sığmır, təhsilinin
sonuna yaxınlaşmaq üzrə olduğuna
sevinirdi. Qafqazlardan kənara hələ
çıxmamışdı. İlk dəfə Avropaya ayaq
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basacaq, yeni insanlarla tanış olacaq,
yeni dostlar qazanacaq və yeni hadisələrlə
qarşılaşacaqdı.
Gəncədə daha dörd tələbə də eyni
məktəbə qəbul edilmişdi. Onlarla
görüşmək və yol hazırlıqları barədə
məsləhətləşmək Oğuzun yeni və zövqlü
əyləncəsinə çevrildi. Yola düşəcəkləri
günü səbirsizliklə gözləyirdi.
Birlikdə yola çıxacaqları tələbə
dostlarından ona ən çox yaxınlıq göstərən
Abdulla Rəhimli idi. Atası dükançı idi,
həmişə yamaqlı paltarlarla gəzərdi,
amma bununla belə pul yığmağa da
müvəffəq olmuşdu. Oğlunu sevər, hətta
ona pərəstiş edərdi. Oğuz və Abdulla
digər yoldaşlarını gözləmədən yola
çıxmağa qərar verdilər. Atası, Abdullaya
verəcəyi qızıl pulları oğurlanmaması
üçün şalvarının yuxarı hissəsində xüsusi
olaraq zolaq formasında hazırlanmış
cibə yerləşdirdi. Bundan əlavə, pencəyin
yenə xüsusi formada tikilmiş iç cibinə
xeyli kağız rubl qoydu. Oğuzun özü ilə
götürəcəyi pul isə ona ancaq bir neçə ay
kifayət edəcək məbləğdə idi.
Yola çıxmalarına az bir vaxt qalırdı
ki, Oğuzun atası Əhməd bəy xəstələndi.
Xəstəliyin səbəbi əvvəlcə məlum deyildi,
lakin sonra çox ağır və təhlükəli xəstəlik
olduğu aşkarlandı. Oğuz atasını bu
vəziyyətdə buraxıb səfərə çıxa bilməzdi.
Oğlunun bu fikrini öyrənən xəstə ata onu
yanına çağırtdı və bu nəsihəti verdi:
– Xəstəliyi bəhanə edərək yoldan
qalmağın düzgün olmaz. Sən məni
müalicə etməyəcəksən ki. Əksinə,
yolundan qalmağın məni məyus edəcək
və xəstəliyimi daha da artıracaq.
Çətinliklə danışan Əhməd bəy
danışmaqdan yorğun düşmüşdü.
Gözlərini yumdu və başını yatağında
gizlətdi. Bir azdan yenidən gözlərini açdı
və xəstə yatağı başında oturan qaynına
tapşırdı ki, Oğuza əlavə bir illik pul da
verilsin.
Kiyevə getmək günü gəlib çatdı. Yola
düşdülər. Bununla da Oğuzun gənclik
həyatının ilk dövrü bitmiş oldu və ikinci
dönəm başladı.
II
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Kiyevə çatdıqlarında günorta olmuşdu.
Hər ikisi də əşyalarını əmanətə verərək
vağzalın yemək salonuna keçib qarınlarını
doyurdular. Yorğun olmaqlarına
baxmayaraq, hotel axtarmaq üçün
küçəyə çıxıb, saatlarla o küçə sənin,
bu küçə mənim gəzdilər, amma boş bir
otaq belə tapa bilmədilər. Məcburən
belə qərara gəldilər ki, vağzalın gözləmə
salonunda bir skamyada oturub, səhərin
açılmasını gözləsinlər.
Yenidən vağzala qayıdıb oradakı
skamyalardan birində əyləşdilər.
Olduqca yorğun idilər, oturduqları
yerdə mürgüləyir, hərdən də yarıyuxulu
vəziyyətdə arxaya sallanan başlarını
qaldırırdılar. Bir tərəfdən də giribçıxanların çıxardığı səs-küy onları
həddindən artıq narahat edirdi. Lakin
bu narahatlıq çox çəkmədi, bir əl onların
çiyninə toxundu.
– Qalxın görək. Küçəyə çıxıb gəzin.
Bura hotel deyil.
Bunu deyən kəndli görkəmində, uzun
bığları olan təmizlik işçisi idi. Gənclər
ona cavab verməyə söz tapmayıb küçəyə
çıxdılar. Gəzməyə taqətləri olmadığından
ayaq üstə vağzalın önündə gözləməyə
başladılar. Təmizlik işçiləri öz işlərini
bitirdikdən sonra yenidən yerlərinə
qayıtdılar. Kassanın önündə növbə
gözləyən iki nəfərin dalaşması gəncləri
oyandırdı. Səhər açılmışdı, amma onlar
yuxularını ala bilməmişdilər. Yuxusuzluq
zəif və əsəbi olan Abdullanı əldən
salmışdı. Rəngi saralmış, gözləri çuxura
düşmüşdü.
Səhər yeməyi üçün vağzalın
yeməkxanasına yollanarkən giriş
qapısı önündə Abdulla yorğunluqdan
müvazinətini itirib az qaldı ki, yıxılsın.
Divara söykəndi, cibindən kağız pul
paketini götürdü və:
– Mən bu pulları neynirəm, küçədə
qaldıqdan sonra bu pulların nə dəyəri
var?! – deyə bağırdı.
Paketi cırmaq istəyirdi ki, bir neçə
kağız pul yerə səpələndi. Oğuz yoldaşının
üstünə atılıb əlindəki pulları aldı.
– Sakit ol, hər şey düzələcək, –
deyərək ona təsəlli verməyə çalışarkən,
yeməkxananın qarşısında dayanan və
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hadisəni uzaqdan izləyən iki ofisiant
qaçaraq gəldilər və yerə düşən pulları
toplayıb Oğuza verdilər.
Yeməkxanaya daxil olub əyləşdikdən
sonra Abdulla ancaq özünə gələ bildi.
Səhər yeməyini yedilər və mənzil
axtarmaq üçün yenidən küçələrə
düşdülər. Axşamtərəfi başqa-başqa
səmtlərdə yerləşən şəxsi evlərdə mebelli
iki otaq tapıb köçdülər.
Aradan bir neçə gün keçdi.
Politexnikumda qeydiyyatdan keçdilər,
daha sonra da gözlədikləri yoldaşları
Gəncədən gəldilər və yerləşdilər.
Beş həmyerli öz aralarında görüşməklə
qalmayıb, Kiyevdə olan digər həmyerliləri
ilə də tanış olmaqla yanaşı, bir çox
əcnəbi oğlan və qız tələbələrlə də dostluq
qurdular.
Hələ bir ay tamam olmamışdı ki,
Oğuza vətəndən qara xəbər gəldi. Atası
vəfat etmişdi.
***
Politexnikum şəhər kənarında meşəlik
bir ərazidə yerləşirdi. Fakültə binaları
olduqca gözəl tikililər olub, gül-çiçəkli
çəmənliklərlə bəzədilmişdi. Tələbələr
oraya tramvayla gedirdilər.
Peterburqda baş qaldıran inqilabi
hərəkatlar təbii olaraq Politexnikum
həyatına da öz təsirini göstərmiş,
professorlarla yanaşı tələbələr də siyasi
mübahisələrə qoşulmuşdular. Bütün
yerli və əcnəbi tələbələr çiyinlərində
gəzdirdikləri AII epoletinin üstünə inqilab
mənasını verən qırmızı lent keçirmişdilər.
Yeni gələn azərbaycanlı gənclər də məhz
bu cür etdilər.
Dərslər öz təbii axarından kənara
çıxmağa başlamışdı. Xüsusilə,
müxtəlif tələbə qrupları tərəfindən teztez təşkil olunan toplantılar dərslərin
gedişatına mane olurdu. Çarlıq
tərəfdarı olan professorlar məktəbdən
kənarlaşdırılmışdı. Onların yerinə yeniləri
təyin olunmadığından bəzi dərslər boş
keçirdi.
Tələbə toplantıları məktəbin böyük
salonunda keçirilirdi. Toplantıların birində
Oğuz da iştirak etdi. Ağzına kimi dolu
olan salonun qapıları taybatay açıqdı.
İçəridə yer tapa bilməyən tələbələr qapı
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önlərini və koridorları doldurmuşdular,
partalarda oturan tələbələr partiya
görüşlərinə görə yerlərini almışdılar.
Ən sağda Kadetlər və ən solda, tək
başına bir anarxist, Sosial İnqilabçılar
və Sosial Demokrat kimi partiyalar isə
orta sıralarda əyləşirdilər. Öz aralarında
danışanların yaratdığı səs-küy dözülməz
idi. Keçiriləcək mitinqin başlamağına
az qalmış partiyalı qruplar növbə ilə
söyləyəcəkləri nitqlərlə daha çox tərəfdar
qazanmağa çalışacaqdılar.
Oğuzun diqqətini bir şey cəlb etdi.
Partiya üzvü olan tələbələrin geyimi
salonda tutduqları yerlərə görə, sağdan
sola doğru yoxsullaşırdı. Hələ Anarxistin
tozlu, ütüsüz uniforması və partanın
üzərinə qoyduğu yağlanmış, əzik şapkası
həddindən artıq diqqət çəkirdi. Keçi
saqqal və eynəkli olan bu tələbəylə heç
kimin maraqlandığı yox idi. O da buna
alışmış kimi yerində sakitcə oturmuşdu və
heç kimə baxmırdı.
Növbə toplantı sədrinin seçilməsinə
gəlmişdi. Salondakı səs-küy bir anda
kəsildi. Səs çoxluğu ilə sədr və iki katib
seçildi və yerlərini aldılar. İndi bütün
gözlər sədrə dikilmişdi. O da önünə
qoyulan toplantı gündəliyini yüksək səslə
oxudu. Toplantı iştirakçıları tərəfindən
edilən bəzi əlavələr və ixtisarlar qəbul
edildi və buna əsasən, çıxış etmək
istəyənlərə söz verilməyə başlandı.
İlk sözü anarxist aldı və çox uzun
sürən nitqinə belə başladı:
– Kommilitanlarım, bizim
ideologiyamıza görə, məcburi olan hər
cür rejim və idarə ləğv olunmalı, hər bir
fərd sərhədsiz azadlığa qovuşmalıdır.
Axı nəyə görə özümüzü qamçı altında
qoymalıyıq! Sərbəst həyatda kişinin
yanında qadın da çalışar, sağ əllə birlikdə
sol əl də iş görər və mənfəət dört qat
artar...
Oğuz mənasız hesab etdiyi bu nitqə
daha artıq qulaq asmaq istəmədi.
Anarxist tələbə nizam-intizamsız və
dağınıq bir həyat tərzi təklif edirdi.
Bunu həyata keçirmək mümkün idimi?
Qayda-qanunsuz həyat tərzinə hələ bir
neçə ay öncə vətənində şahid olmuşdu.
Rus hakimiyyətinin süqutu və rejimin
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dağılmasıyla küçələrdə silahlı şəxslər
törəmiş, hadisələr çıxmış və ümumi
vəziyyət təhlükəli hal almağa başlamışdı.
Hələ qarşıda da nələrin baş verəcəyi
məlum deyildi. Bu kimi cəfəng fikirlərin
Londonun Hayd parkında səsləndirildiyini
Oğuz bir yerdə oxumuşdu. Bu tələbə
də gedib orada ürəyini boşalda bilərdi,
lakin ali məktəb salonunda heç bir
cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmayan
boş fikirləri ziyalı şəxslərə təqdim etmək
olduqca yersiz bir davranış idi. İnsan
oğlu qədim zamanlardan bəri din
vasitəsilə cəmiyyətlər arasına qaydaqanun gətirməyə çalışmışdır. Günümüzdə
isə modern qanun və qaydalar qüvvəyə
minmişsə də, görünür, bunlar belə rahat
yaşamaq üçün kifayət eləmir.
Bu düşüncələrlə Oğuz binadan
çıxdı. Böyük bir yaşıl sahədə başqa bir
mitinqin keçirildiyini gördü. Hündürboylu,
sarışın bir gənc bir masanın üstündə
yumruqlarını havada yelləyərək
ukraynaca nəsə deyirdi. Abdulla və
digər üç yoldaşının kənardan mitinqi
izlədiklərini görüb onlara yaxınlaşdı.
– Burada nə baş verir, öyrənə
bildinizmi?
– Yenicə gəlmişik, elə biz də onu
bilmək istəyirik, – deyə Oğuzun sualına
cavab verdilər. Bu vaxt kənarda dayanan
və onların danışıqlarına qulaq asan bir
tələbə söhbətə müdaxilə etdi:
– Biz, – dedi, – Ukraynanın müstəqil
olmasını istəyirik. Danışan yoldaşımız
“Vətənimiz üçün son damla qanımıza
qədər döyüşəcəyik”, deyir.
Oğuz ona cavab verdi:
– İçəridə bütün partiyalar bir yerdə
toplantı keçirirlər. Siz niyə onlara
qoşulmursunuz?
– Biz ukraynalıyıq. Vətənimizin və
millətimizin müstəqilliyindən başqa heç
nə istəmirik. Başqa heç bir partiyanı
qəbul etmir, heç bir kənar ideologiyanı
eşitmək belə istəmirik. İkincisi də,
gördüyünüz kimi sayımız çoxdur.
Mitinqlərimizi ancaq açıq sahədə keçirə
bilərik.
Kiyevdə olan əlliyə yaxın azərbaycanlı
ali məktəb tələbəsi də özlərinə aid bir
təşkilat qurmuşdular. Təşkilat toplantıları
101

xatirələr

sıra ilə hər dəfə bir tələbənin evində
keçirilirdi və Oğuz bu toplantıları
buraxmazdı. Təşkilat işlərində ən
çox fəallıq göstərən qısaboylu, kök,
kəsikbığlı, dişləri tamamilə qızılla örtülü
Xəlil Müslimov adında bir yoldaş idi.
Toplantılar çox vaxt onun evində keçirilər
və gündəliyi hər zaman o hazırlardı.
Qabiliyyətli, xoşagəlim və dürüst bir
yoldaş idi. Evli idi və həyat yoldaşı ilə
birlikdə yaşayırdı. Politexnikumun Kimya
fakültəsini bitirmək üzrə idi.
Bütün üzvlər Azərbaycanın milli,
müstəqil və xarici ideologiyalardan uzaq
olmasını istədikləri halda Mustafa Quliyev
adında bir üzv bu fikirlərə qatılmırdı.
O, kommunistlərin yeraltı təşkilatına
üzv olmuşdu və bunu yoldaşlarından
gizlətmirdi. Buna baxmayaraq, Azəri
toplantılarına da laqeyd qalmırdı. Mustafa
Kiyev Universitetinin Fizika-Riyaziyyat
fakültəsini bitirdikdən sonra vətəninə
dönməmiş və bir müddət də Kiyevdə
qalmaq istəmişdi. Qısaboylu, ovalüzlü və
mavi gözlüydü. Səssiz, az danışan idi,
daha çox dinləməyə üstünlük verərdi.
Təşkilat Xarkov, Moskva və
Peterburqdakı azərbaycanlı təşkilatları
ilə əlaqə yaratmış, Rusiyanın bu dörd
böyük şəhərində yaşayan azərbaycanlı
gənclərinin problemləri və qayğıları, sanki
bir mərkəzdən idarə olunurmuş kimi
olmuşdu.
Hamısı Vətənlə əlaqələrini kəsməməyə
çalışırdı. Ən az ayda bir dəfə bir yoldaş
kuryer olaraq Bakı və ya Gəncəyə
göndərilir, kuryerlər özlərilə bir miqdar
silah da aparırdılar. Bu yolla ildə bir neçə
min silahın Azərbaycana keçirilə biləcəyi
hesablanmışdı. Böyük miqdar olmasa da,
yenə də vətənin müdafiəsində kiçik bir
yardımdı.
***
Ukrayna paytaxtının ən gözəl
prospektlərinin başında gələn Kreşşatik
prospektini hündür binalar və böyük
mağazalar bəzəməkdədir. Kiyevin ən
əhəmiyyətli təsisatı olan Bələdiyyə binası
və şəhərin ən böyük parkı da bu küçədə
yerləşir.
Oğuz bu küçədə təkbaşına gəzməyi
sevərdi. Bir axşamüstü dostu Abdulla ilə
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birlikdə bu küçədə dolaşarkən havada
uçan quşlardan biri Abdullanın papağını
bulaşdırdı. Abdulla papağını çıxarıb
təmizləməyə başlamışdı ki, bu vaxt
küçədən ötən iki gənc qız bu hadisəni
görüb qəhqəhə çəkərək gülməyə
başladılar və dayanaraq: “Quş nəcisi uğur
gətirər”, – dedilər.
Abdulla dərhal cavab verdi:
– O uğur gecikmədi. İki mələk kimi
gözəl qız artıq qarşımızdadır.
Yerində edilmiş bu zarafat gənclərin
əhvali-ruhiyyəsini yüksəltdi. Tanış oldular
və birlikdə gəzməyə başladılar. Şəhərin
böyük parklarından biri Kupeçeski Sada
çatanda hava artıq qaralmışdı. Parka
daxil olub qıvrıla-qıvrıla uzanan, qum
səpilmiş yollarla addımlamağa başladılar.
Oğuz qızlardan biri ilə öndə gedirdi.
Digər qızla gələn Abdulla isə xeyli arxada
qalmışdı. Oğuzla yanaşı gedən qız
aralarındakı məsafənin çoxaldığını hiss
edincə dayandı və arxaya çevrilib:
– Onları gözləyək, – dedi.
İlk qarşılaşdıqları skamyada əyləşdilər.
Oğuz yalnız indi özünü qıza tanıtmaq və
onun kim olduğunu öyrənmək istədi.
– Özümü sizə təqdim etməyi unutdum.
Mən Qafqazlıyam. Adım Oğuz Qayalıdır.
Uniformamdan da gördüyünüz kimi,
Politexnikum tələbəsiyəm. Məktəbə
yenicə başlamışam. Məni Kiyevdə hələ
dörd il də görməyiniz mümkündür. İndi
də siz özünüz və rəfiqəniz haqqında
danışın, – dedi. Gənc qız:
– Mən Kiyevdə anadan olmuşam.
Adım Raya Buhmandır. Yəhudi bir
ailənin qızıyam. Ailəm zəngindir. Anam
da, atam da sağdırlar. Bir qardaşım var,
hal-hazırda ehtiyat zabitdir. Dostunuzla
gələn qız xidmətçimiz Ninadır. Nina
kiçik yaşlarından bəri bizimlə birlikdədir.
Anam ona ailəmizin bir qızı kimi yaxşı
baxır. Məni küçəyə tək buraxmazlar, Nina
həmişə yanımda olur. Evə də onunla
qayıtmalı oluram. Bax belə, özümü sizə
tanıtmış oldum,– deyə cavab verdi. Oğuz:
– Harada yaşadığınızı deməyi
unutdunuz.
– Onu da deyim: Malaya Vasilkovskaya
64, 3-cü mərtəbə. Telefonumuz yoxdur.
Başqa nə haqqında bilmək istərdiniz?
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– Deməli, sizi Ninasız görmək
mümkün deyil.
Raya bir az fikirləşdikdən sonra suala
cavab verdi:
– Evdən onunla birlikdə çıxaram. O
qohumlarının yanına gedər və məni
orada gözləyər. O mənim sirdaşımdır.
Onunla bacı kimiyik...
Bu vaxt Raya narahat olmağa
başlamışdı. Abdulla cütlüyü gözə
dəymirdi.
– Qalxıb onlara tərəf gedək, – dedi.
Çox keçmədən Abdullagil göründü.
Hamı bir yerə toplandı və parkdan
çıxdılar.
Abdulla Rayaya tərəf dönüb:
– Üzr istəyirəm, icazə versəniz,
dostumla öz dilimizdə bir şey danışmaq
istəyirəm, – dedi.
– Buyurun, buyurun.
Raya Abdullanın nə danışacağını başa
düşmüşdü. Onun Ninadan uzaq durması
heç kimin gözündən qaçmamışdı.
– Oğuz, mənimlə gələn qız
xidmətçiymiş.
– Bilirəm, amma indi bu barədə
danışmayaq. Qızları evlərinə yola
saldıqdan sonra bu haqda öz aramızda
danışarıq.
Bu cür də etdilər. Yol boyunca Oğuz
öz zarafatlarıyla xanımları hey güldürdü.
Abdulla isə bir dəfə də olsun ağzını
açmadı.
Qızları evin qarşısına qədər aparmağa
icazə olmadığından küçənin başında
vidalaşdılar. Oğuz bir daha görüşmək
üçün Rayadan söz aldı.
Tək qaldıqları vaxt Oğuz dostunun
pozulmuş əhvalını düzəltmək məqsədilə
mövzunu dəyişmək istədi.
– Gedib bir yerdə axşam yeməyimizi
yeyək, mənim qonağım olarsan.
Yolboyu ürəyini boşalda bilməyən
Abdullanın əsəbləri sakitləşməmişdi. İndi
ürəyini boşalda bilərdi.
– Rayanın elədiyi tərbiyəsizliyi
gördünmü? – deyə sözə başladı. –
Xidmətçisi ilə qol-qola gəzir, üstəlik də,
əvvəlcədən bizə heç bir şey demir. Biz
də aldanmış və gülünc vəziyyətə düşmüş
oluruq. Ali məktəb tələbəsi xidmətçiyə
layiq görülür. Belə bir şeyin olacağı heç
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ağlıma da gəlməzdi.
– O qədər də həssas olma. Xidmətçi
də mənim, sənin kimi bir insandır. Bir az
danışdın nə oldu ki, ağalığın əskildi?
Bu sözlər Abdullaya təskinlik vermədi,
əksinə onu daha çox hiddətləndirdi.
Bu vaxt təsadüfən küçənin qarşı
tərəfiylə gedən Mustafa Quliyev onları
uzaqdan gördü və hiss etdi ki, aralarında
mübahisə edirlər. Yolu keçib onların
qarşısını kəsdi.
– Dayanın görək! Hansınız babadan
qalan mirası bölüşdürə bilmir?
Oğuz əhvalatı qısaca ona danışdı.
Abdulla susurdu, amma hirsi hələ
soyumamışdı. Mustafa ciddiləşdi və sifət
cizgiləri dəyişdi. Abdullaya tərs-tərs baxıb
gözlərini qıydı və dedi:
– Abdulla bəy, sən neçə illər məktəbə
getmisən, o qədər dərs almısan, amma
yenə də kor qalmısan. Xidmətçi bir
işçidir. O, səndən də üstündür. Bunu sən
tezliklə görəcəksən və əzab çəkəcəksən.
Küçə tünlük idi. Üç gəncin küçə
ortasında bu tərzdə danışması Oğuzu
narahat etdi. Dostlar arasında baş verən
kiçik bir hadisəyə siyasi don geyindirmək
yersiz idi.
– Gəlin, bu söhbəti burada bağlayaq.
Sərt ifadələrlə hadisəni siyasiləşdirmək
düzgün deyil. Bu bəsit hadisəni
böyütməyə ehtiyac yoxdur. Üz-göz
olmağa dəyməz.
Bu sözlər Mustafanı susdurdu, Abdulla
isə artıq danışacaq halda deyildi. Üçü
də birlikdə bircə kəlmə də kəsmədən
prospektə qədər addımladılar və birbiriləriylə soyuq şəkildə sağollaşıb
ayrıldılar.
Xidmətçi qızı müdafiə etməsi Oğuzu
Mustafanın gözündə ucaltmış, onun
sol meyilli olduğu qənaətinə gəlmişdi.
Tələbə toplantılarında da Oğuzun yoxsul
həmyerlilərinin tərəfində olduğunu
müşahidə etmişdi, odur ki, onu öz
partiya yoldaşı edib, bolşeviklərin
yeraltı fəaliyyətlərinə daxil edə
biləcəyini düşündü. Hadisənin ertəsi
günü Oğuzun evinə yollandı və onu
qarşısında əyləşdirib danışmağa başladı.
Əvvəlcə dünənki hadisədən söhbət açdı,
ardından isə Kommunist partiyasının
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təməl prinsiplərini izah etməyə başladı.
Heyrətlə onu dinləyən Oğuz, nəhayət,
nələrisə sezdi və Mustafanın susmaq
fikrində olmadığını görüncə onu
dayandırmaq məcburiyyətində qaldı.
– Siz bunları nəyə görə mənə
danışırsınız? Mən bütün partiyaların
təməl prinsiplərini bilirəm. Əvvəlcə
məqsədinizi deyin, bu cür daha tez nəticə
əldə edərik.
– Sizin Kommunist partiyasına
üzv olmağınızı istəyirəm. Əgər indi
partiyaya daxil olsanız, partiyanın yeraltı
fəaliyyətlərinə qoşulmuş olacaqsınız və
bolşeviklər hakimiyyətə gəldiyində böyük
bir mövqe qazanacaqsınız.
Xidmətçi qızı müdafiə etdiyimə
görə məni solçu hesab etməyiniz heç
məqsədəuyğun olmadı. Düşkünlərə
yardım etmək və onları özünə bərabər
tutmaq, zənnimcə hamının vəzifəsidir.
Bəli, mən bugünkü cəmiyyətin insanları
siniflərə ayırmasının əleyhinəyəm, amma
sizin daxil olmağımı istədiyiniz partiya bu
fikirdə deyil. Onlar daha da irəli gedərək,
xalqı açıq şəkildə bir-birinə düşmən
siniflərə bölmək niyyətindədirlər. Məgər
elə deyil? Siz bu fikri qəbul edirsiniz?
Sizinlə mübahisə etmək niyyətində
deyiləm. Siz kommunizmin təməl
prinsiplərini izah etdiniz, amma mənlik
deyil. Mən ancaq öz millətimi düşünürəm.
Ona faydalı olmağım üçün də əvvəlcə
təhsilimi tamamlamalıyam.
Mustafa əliboş vəziyyətdə Oğuzdan
ayrıldı. Oğuzu cəmiyyətdən ayırıb
proletariat sinfinə daxil etməyin qeyrimümkün olduğunu anlamışdı. Mustafa
ilə münasibəti pozmamaq üçün Oğuz
aralarındakı söhbəti yoldaşlarına
danışmadı.
Bu hadisə də qısa zamanda unudulub
getdi. Oğuz fürsət tapdıqca təhsilinə
davam edirdi. Raya ilə tez-tez görüşməyə
və onu sevməyə başlamışdı.
III
Çətinliklərə baxmayaraq, məktəbdə
təhsil davam etdirilmiş və ikinci semestr
başa çatmışdı. Beş Gəncəli tələbə
tətillərini vətənlərində keçirmək üçün
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yol hazırlıqlarına başladılar. Qatarla üç
günlük yol idi. Eyni qatarla əlləri əsən,
səksən yaşlarında bir türk xanımı da səfər
edəcəkdi. Oğuz ona nəzarət etməyi öz
boynu – na götürdü.
Yola çıxacaqları gün hamı stansiyaya
vaxtından tez gəlmişdi. Oğuzun
etirazlarına baxmayaraq, Raya da orada
idi. Oğuz dostlarını ona təqdim etməyə
başladı:
– Abdullanı tanıyırsan, onun nə
olduğunu bilərsən. Bu yanımda dayanan
yumru sifətli, qırmızı saçlı dostumun adı
Nadir Məmmədovdur. Atası türk, anası
almandır, rus dilini də türk dili kimi alman
ləhcəsiylə danışır. Onun xətrini hamı kimi
mən də istəyirəm, – dedi.
Bu tanışetmə tərzi əhvali-ruhiyyəni
yüksəltdi. Raya diqqətlə Nadirə baxdı.
O da güldü, amma yanaqları qızardı və
gözlərini yerə dikdi. Oğuz davam etdi:
– Sol tərəfimdə dayanan dostumun adı
Hüseyn Nağıyevdir. Ona on beş yaşdan
artıq verən yoxdur, halbuki məndən bir
yaş böyükdür. Boyunun qısa, gözünün
qıyıq olmasına baxma, cin kimi cəlddir.
Heç vaxt öz kefindən geri qalmaz.
Hüseyn gülərək təşəkkür etdi, ancaq
başqa heç bir şey əlavə etmədi.
– Bu hündürboylu, alagözlü dostum
Zeynal Babayevdir. Zəngin bir atanın
oğludur. Gəncədə pambıq fabrikləri var
deyə burnu Qaf dağındadır. Hüseyn
Nağıyev onun ən yaxın dostudur. Həmişə
yaxşı geyinir və özünü baha satır.
Zeynal dərhal cavab verdi:
– Daha doğrusu, satmaq istəyirəm,
fəqət nə çarə ki, məni almaq istəyən
yoxdur. Heç bəxtim yoxdur, –
gülümsəyərək Rayaya baxdı və əlavə etdi,
– bəxtim olsaydı, bu yanımızdakı gənc qız
kimi bir xanım da məni seçərdi və satın
alardı.
Zeynalın bu zarafatı Rayanın xoşuna
gəlmişdi. Ən çox gülən də o oldu.
Bərk-bərk çadraya bürünmüş və
cavan bir oğlanın qoluna girmiş, Oğuzun
nəzarət etməli olduğu yaşlı qadın
addımlarını güclə ataraq yaxınlaşıb
oğlunun köməyilə qatara mindi. Qadın
Rayanın diqqətini çəkmişdi. Heyrətini
gizlədə bilməyib soruşdu:
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– Bu əcaib yad qadın kimdir ki?
– Ona mən nəzarət edəcəyəm, – deyə
Oğuz cavab verdi və dərhal əlavə etdi, –
amma qısqanma, sənə xəyanət etmərəm.
– Sənin də zarafatın heç əskik olmaz,
– Raya dedi.
***
Ağızbaağız insanla dolu olan qatar
Bakıya yaxınlaşırdı. Yer tapa bilməyən
sərnişinlər əşyalarını vaqon keçidlərinə,
ayaqyolu önlərinə yığmış və üzərində
oturmuşdular. Oğuz nəzarət edəcəyi
qadını vaqonun yuxarı başında
əyləşdirmişdi, onun yeri rahat idi.
Qadının nə yeyib, nə içdiyini Oğuz
sonuna qədər öyrənə bilmədi.
Günorta olmamış qatar Bakı vağzalına
daxil oldu. Gənc dostlar sevinc içində
idilər, artıq evlərinə gəlmiş sayılırdılar.
Oğuz təkbaşına perrona enib gəzişməyə
başladı. Burada hər yaşda və hər cür
geyimdə insan görmək mümkün idi.
Kimisi çamadan daşıyır, kimisi sərnişin
qarşılayır, kimisi isə dostlarını və ya
qohumlarını yola salırdı. Oğuz vaqona
qayıtmaq istəyirdi ki, kənarda bir
çamadanın üzərində oturmuş, yaxından
tanıdığı Xədicə adlı qadını gördü və ona
yaxınlaşdı:
– Burada neyləyirsən, Xədicə xala?
Yaşlı qadın Oğuzu görüncə sevindi
və ayağa qalxdı. Əvvəlcə onun hər iki
yanağından öpdü və ancaq bundan sonra
suala cavab verdi:
– Biz səni Rusiyada bilirdik. Nə vaxt
gəlmisən?
– Hə, elə idi. İrəlidə dayanan qatarla
gəlmişəm. Gəncəyə gedirəm. Sən burada
təkbaşına neyləyirsən?
– Əmin Əlini gözləyirəm. Biz də
qatarla Gəncəyə getmək istəyirik,
amma indicə eşitdik ki, orada vəziyyət
qarışıb. Əmin narahat oldu. Vağzalın
rəisini tanıyır, getdi ki, ondan işin əslini
öyrənsin. Səni qorxutmuş olmayım,
cavansan, necə olsa, bir yolunu tapıb evə
gedərsən. Bizlər yaşlanmışıq, bizim üçün
çətin olar.
– Yaxşı, Xədicə xala. Elə isə mən
yoluma davam edim.
Oğuz vaqonuna qayıdarkən iki silahlı
rus əsgərinin lokomotivə və bundan
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əlavə, hər vaqona da bir əsgərin mindiyini
gördü. Xədicə xalanın söylədiklərinin
həqiqət olduğu aydın oldu. Nə edəcəyini
bilmədən vaqonuna qayıtdı. Yoldaşları
pəncərədən şüşələrlə su və yolda yemək
üçün bəzi şeylər almışdılar. Oğuz
eşitdiklərini onlara danışdı. Zeynal kefini
pozmadan belə dedi:
– Boş ver, biz ora gedənəcən hər şey
qaydasına düşmüş olar.
Digər yoldaşlar isə heç bir rəy
bildirmədilər. Onlar da narahat olana
oxşamırdılar.
Qatar qaranlığı yararaq yoluna davam
edirdi. Gəncəyə çatmağa bir neçə kiçik
stansiya qalmışdı. Gəncənin kənar
qəsəbələrindən birincisi olan Borsunluya
çatdıqda stansiyanın qaranlıq olması
və vağzal rəisinin qatarı qarşılamaması
qatarın işçi heyətində şübhə oyandırdı.
Əllərində gəzdirdikləri fənərlərlə perrona
enən işçilər vəziyyəti araşdırmağa
başladılar. Stansiya binasının qapı və
pəncərələri taybatay açıq idi. Yerdə qırıq
pəncərə şüşələri gözə dəyirdi. Otaqların
mebeli qismən dağılmış və ya qırılmış,
ətraf sakitliyə qərq olmuşdu. Bir az əvvəl
burada güclü bir qarşıdurma olduğu
məlum olurdu.
Qatar rəisi yüksək səslə:
– Heç kim yoxdurmu burada? – deyə
səslənincə, uzaqdan boğuq bir səs
eşidildi:
– Burdayam, kömək edin mənə!
Qatarın işçi heyətindən bir neçə nəfər
səsin gəldiyi tərəfə yüyürüb vağzal rəisini
ən arxadakı otaqda ağır bir dolabın
arxasına sıxışdırılmış vəziyyətdə tapdı.
Ordan xilas olundusa da, adamın
halı pərişan idi. Saçları dağılmış, paltarı
yırtılmış, gözləri çuxura düşmüşdü.
Üzündə və əllərində qan ləkələri var idi.
Taqətdən düşmüş zavallı adam ayaq üstə
güclə dayanaraq çətinliklə danışdı:
– Arvadımı və qızımı quldurlar qaçırdı.
Yalvarıram sizə, onları xilas edin!
Ona verilən suallarla dəhşətli hadisə
haqqında qismən məlumat əldə edə
bildilər. Stansiya binası silahlı bir neçə
quldur tərəfindən basqına məruz qalmışdı.
Vağzal rəisi silahından istifadə etmişdisə
də, onların binaya daxil olmasının
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qarşısını ala bilməmişdi. Binanın
içərisində gedən gərgin qarşıdurmaya
adamın arvadı və qızı da qoşulmuş,
lakin quldurlara qalib gəlmək mümkün
olmamışdı. Sonunda qoluzorlular kişini
dolabın arxasına sıxışdırıb, qadınları
qaçırmışdılar.
Təsəlli etmək məqsədilə zərərçəkmişə
dərman verildi və qatarla gələn
əsgərlərdən ikisi binanın arxasına keçərək
bir neçə dəfə atəş açdılar, lakin heç bir
qarşılıq gəlmədi.
Vağzal rəisi az da olsa özünə gəlincə
teleqraf cihazının başına keçib, Gəncə
stansiyası müdriyyətindən teleqrafla
kömək istədi. Alınan cavab ürəkaçan
deyildi. “Özümüz də pis vəziyyətdəyik,
otağımızda həbs olunmuşuq. Kömək
etməyimizə imkan yoxdur”, – deyilirdi.
İkinci teleqrafla qatarın Gəncəyə
getməsinin təhlükəli olub-olmadığı
soruşuldu. “Üzərimizə heç bir məsuliyyət
götürə bilmərik, istədiyiniz kimi hərəkət
edə bilərsiniz”, – cavabı alındı.
Qatarın işçi heyəti arasında aparılan
uzun müzakirədən sonra yola davam
etməyə qərar verildi.
Borsunlu stansiya binası dəmiryolu
marşrutunun tənha bir yerində
qurulmuşdu. Relslərin digər tərəfində
Bakıdan Batumiyə neft vuran ara nasos
stansiyası vardı. Burda çalışan üç nəfərlik
heyət vağzalda çıxan çatışmanı və silah
səslərini eşitmiş, makinaları dayandırıb,
işıqları söndürmüş və binanı tərk edərək
qaçıb bir yerdə gizlənmişdilər. Qatarın
gəldiyini gördüklərində isə vağzala gəlib
izdihama qarışmışdılar.
Vağzal rəisiylə ara nasos stansiyası
heyəti də mindikdən sonra qatar yoluna
davam etdi və kiçik stansiyalarda
dayanmadan Gəncə stansiyasının relslərlə
hörülmüş geniş ərazisinə daxil oldu.
Bu əsnada qatar anidən tormozlandı və
sərnişinləri qüvvətlə silkələdi. Qatarın
sərt bir şəkildə tormozlanması hər an bir
hadisə çıxacağını gözləyən sərnişinlərdə
qorxu və həyəcana səbəb olmuşdu.
Hərəkətdə olan qatar eyni rels üzərində
olan ikinci qatarla toqquşmaqdan son
anda qurtulmuşdu.
İşığa qərq olmuş Gəncə vağzal binası
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sivil geyimli, silahlı gənc insanlarla
dolub-daşırdı. Sərnişin qatarı təmkinli,
ürkək və aşağı sürətlə vağzala daxil oldu.
Perrondakı izdihamın çıxartdığı səsküy və arabir eşidilən qışqırtılar burdakı
əhvali-ruhiyyənin bərbad, vəziyyətin
qarışıq olduğundan xəbər verirdi.
Qatar rəisi vağzaldakı vəziyyəti
öyrənmək məqsədilə yanında iki nəfərlə
qatardan endi və stansiya müdirliyinə
yollandı. Qatardan başqa enən olmadı.
Hamı qatar rəisinin gətirəcəyi xəbəri
gözləyirdi. Qatarda olan silahlı əsgərlər
də veriləcək yeni əmrə əsasən hərəkət
edəcəkdilər.
Qatar rəisi hələ qayıtmamışdı, lakin
sərnişinlərdən bəzilərinin əldə etdikləri
məlumata görə, silahlanmış yerli erməni
gəncləri stansiya yaxınlığında qərargah
quran rus kazaklarının köməyilə vağzala
nəzarəti ələ keçirmişdilər.
Səfərləri başa çatan beş azərbaycanlı
tələbə çadralı xanımla birlikdə
perronun boş və tənha bir yerinə enib
çamadanlarını üst-üstə yığdılar və xanımı
arxasında gizlətdilər.
Birdən səs-küy, qışqırtı və döyülmək
səsləri eşidildi. Bir neçə erməni gənci
tutduqları yaşlı bir azərbaycanlını döyərək
vağzalın çıxış qapısına doğru aparırdılar.
O da çırpınaraq bağırırdı:
– Buraxın məni. Mən sizə nə pislik
eləmişəm, yalvarıram, məni öldürməyin,
– deyən səsi qulaqları cingildədirdi.
Gənc tələbələr yalnız indi qorxuya
düşüb, həyatlarının təhlükədə olduğunu
anladılar. Elə bu vaxt Zeynal belə bir şey
təklif etdi:
– Bizim pambıq fabrikimiz buraya
yaxındır. Gedib bir baxım, əgər müdir
yatmayıbsa, gecəni orada keçirək.
Dostlarından Hüseyni də bərabərində
aparan Zeynal vağzal binasının yan
tərəfindəki hovuzlu və qaranlıq bağçanın
otlarını tapdalayaraq gözdən itdi.
Qorxu içində qalan üç yoldaş
onları gözləməyə başladı. Onların
qayıtmağı uzun çəkir, hər an bir hadisə
baş verməsindən qorxurdular, amma
əllərindən bir şey gəlmirdi.
Qatar hələ getməmişdi, gözləyirdi.
Borsunlu vağzal rəisiylə üç nasos
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stansiyası işçisi qatardan endirilib, vağzal
binasına soruşdurma üçün aparıldılar.
Hadisəni Oğuz ancaq uzaqdan izləyə
bildi.
Uzun müddət keçdiyi halda Zeynalla
Hüseynin qayıtmadıqlarını görən üç
tələbə eyni qatarla Tiflisə getmək
qərarına gəldilər. Təhlükə aradan
qalxdıqdan sonra yenə Gəncəyə qayıda
bilərdilər. Təhlükəni sovuşdurmaq üçün
ən yaxşı çarə olaraq bunu gördülər
və çamadanlarını qatara daşımağa
başladılar. Elə bu vaxt Zeynalla Hüseyn
qaçaraq gəldilər və hər şeyin qaydasında
olduğunu, fabrik müdirinin onları
gözlədiyini xəbər verdilər.
Ortayaşlı bir yəhudi olan fabrik müdiri
qonaqlarını qarşılamaq üçün stansiya
yaxınlığındakı küçələrdən birinə qədər
gəlmişdi. Vağzalın yan həyətindən
çamadanları və çadralı xanımla birlikdə
küçəyə çıxan gənclər bir kəlmə də
danışmadan müdirin arxasınca getməyə
başladılar. Küçə boş və qaranlıq idi.
Fabrikin xüsusi kiçik qapısından həyətə
daxil oldular. Dirəküstü lampalarla
işıqlandırılmış həyətin sağ tərəfində
müdirin iki mərtəbəli yataqxana binası,
onun qarşısında isə pambıq çuvallarıyla
dolu böyük anbar yerləşirdi. Əsl fabrik
binası yataqxana binasının arxasında
qalır və buradan görünmürdü. Bütün
fabrik ərazisi yüksək divarlarla əhatə
olunmuşdu.
Yataqxananın giriş qapısı qarşısında
müdirin gənc həyat yoldaşı gəncləri
gülərüzlə qarşıladı. Qonaqları səliqəli
döşənmiş geniş bir salona apardılar.
Burada ev sahibləri qonaqlarla tanış
oldular və onlara xoş gəldiniz dedilər.
Qorxu aradan qalxmış, gənclər
rahatlamışdılar. Hərəsi bir kresloya
sərildi. Yaşlı qadın da üzünü möhkəmmöhkəm qapayıb, ən arxada bir kresloda
əyləşdi.
Ev sahibləri yuxudan oyandırılmışdı,
onları çox yormaq olmazdı. Borsunlu
hadisəsini və vağzalda keçirdikləri
narahatlığı qısaca müdirə danışdılar və
ondan qarışıqlığın səbəbini öyrənmək
istədilər. Müdirin o qədər də məlumatı
yox idi. Ümumi vəziyyətin narahatedici
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olmadığını, türklərin Milli Komitə
yaratdıqlarını və müxtəlif yerlərdə
meydana gələn kiçik pozuntuların
qarşısını qısa zamanda ala bildiklərini
bildirdi. Dediyinə görə, ermənilər də öz
səmtlərində ayrı bir idarə qurmuşdular.
Söhbətlər davam edərkən evin
xanımı çay və şirniyyat gətirdi. Türk
xanım oturduğu kresloda yuxuya
getmişdi, onu oyandırmadılar. Çay içəiçə söhbətə davam etdilər. Evin xanımı
gözə dəymirdi. Çox güman ki, yatmağa
getmişdi. Müdirin də yuxusu gəlmişdi. Bir
ara üzünü Zeynala çevirib:
– Kiçik şef bilir, yataqxanamızda yataq
çox deyil. Sizi lazımi şəkildə rahatlaya
bilməyəcəyik.
– Siz istirahət edin, hər halda səhər
erkəndən qalxmalısınız. Biz bir şey
fikirləşərik yəqin ki, – deyən Zeynal
yüngülcə müdirin kürəyinə toxundu.
Müdir ayağa qalxdı, “Allah rahatlıq
versin” deyib otaqdan çıxdı.
Gənclər yalnız qalınca şəhərə necə
gedəcəklərini müzakirə etməyə başladılar.
Zeynalın təklifi bu oldu:
– Gecəni burda keçirək, bura bizim öz
evimizdir. Səhər vəziyyəti öyrənib, ona
uyğun da hərəkət edərik.
Hamı təklifi bəyəndi, təkcə Oğuz bunu
yaxşı qarşılamadı.
– Şəhərə qədər iki-üç kilometrlik
yolumuz qalıb. Çamadanlarımızı və
bizimlə gələn xanımı hələlik burda qoyub
yola çıxaq. Yolu yaxşı tanıyırıq, demək
olar ki, hər daşına bələdik. Nə qədər ki
qaranlıqdı, evlərimizə daha təhlükəsiz və
daha tez çata bilərik.
Oğuzun təklifi müsbət qarşılanmadı.
– Rahat faytonla getmək varkən nəyə
görə piyada gedək? Evə tez çatsaq, bütün
evi ayağa qaldırıb, hamını narahat etmiş
olacağıq, – dedilər.
Nadir Məmmədov Oğuzun təklifini
bəyənmişdi, ancaq yorğunluğu bəhanə
edərək, yola bir saat sonra çıxmağı
münasib gördü. Bir saat sonra isə Nadir
dərin yuxuya getmişdi və daha qalxmaq
istəmədi. Oğuza da divanda oturaraq
yatmaqdan başqa görüləcək bir iş
qalmadı.
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Çarlz Dİkkensdən
alınmış müsahİbə
– Cənab Dikkens, sizinlə böyük
zövq alaraq danışıram, dəyərli
vaxtınızı bizə sərf etdiyiniz üçün
təşəkkür edirəm. İlk olaraq
uşaqlığınız barədə soruşmaq
istərdim.
– Oh… çox çətin idi. Mənim 7
qardaşım və bacım var idi. Atam isə
həbsdə idi, çünki onun külli miqdarda
borcu var idi. İşləməli idim, buna görə
də məktəbi tərk etməli oldum. O vaxt
mənim 12 yaşım var idi.
– Nə işləyirdiniz?
– Ayaqqabı mazı qutularının üzərinə
etiket yapışdırırdım. Çox çirkli və çətin
idi. Mənim üçün o vaxtlar miskin bir dövr
oldu.
– Yazıçılığa necə oldu başladınız?
– 20 yaşım olanda qəzetdə gənc
jurnalist kimi işə başladım. O zaman
hələ bilmirdim ki, həqiqətən, nə etmək
istəyirəm. Ancaq məşhur bir adam olmaq
istəyirdim. Jurnalist idim. Londonda
olanda dəhşətli kasıbçılığın şahidi
oldum. Qərara aldım ki, təcrübələrimi və
müşahidələrimi yazıya köçürüm, xüsusilə
“Oliver Tvist” əsərində qeydə alınıb.
– Bu illərdə London necə idi?
– Mənim 20 yaşım olan zaman
1832-ci il idi, həmin ildə mən yazmağa
başladım. Şərtlər insanlar üçün ağır idi.
Uşaqlar 6 yaşında zavodlarda işləməyə
başlayırdı – inanmaq çətindir. Çoxları
ölürdü, çünki çirkli və təhlükəli işin
ucbatından xəstəlik tutur və zədə alırdılar.
Yatalaq və vəba çox yayılmışdı. İş
adamlarının evində demək olar ki, tualet
də yox idi. Axar su yox idi… Mən bütün
bunları yazılarımla necə dəyişə biləcəyim
haqqında düşünürdüm.
– Siz dərhal uğur qazandınız?
– Bəli, mən çox uğurlu oldum. Mən
“The Pickwick Papers”-i müəyyən
hissələrlə məşhur qəzetlər üçün yazırdım.
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Kitabım çapdan çıxanda 40000 ədəd
satılmışdı.
– Sizin kitabınızın sevilməyinin
səbəbi nə idi?
– Bunu demək çətindir, ancaq ehtimal
ki, “David Copperfield” idi. Çünki o
kitabda özüm, gəncliyim haqqında
yazmışdım. Əgər siz məni daha yaxşı
tanımaq istəyirsinizsə, zəhmət olmasa o
əsəri oxuyun.
– Siz səfəriniz zamanı İtaliyanı
necə düşünürdünüz?
– Mən Romadakı karnavalı və Napelsə
getməyi çox xoşlayırdım. Həmçinin
Florensiya və Venesiyanı. Ölkənin
rənglərini sevirdim. Orda da İngiltərədəki
kimi kasıbçılıq çox idi.
– Mən əminəm ki, bizim
oxucularımız bilmək istəyərdilər ki,
sizin həyatınız haqqında daha çox
haradan məlumat tapa bilərik?
– Mən Portsmouthda anadan
olmuşam və Londonda yaşamışam.
İndi hər ikisi də muzeydir. Belə…
Zəhmət olmasa, oraya baş çəkin.
Londondakı evdə siz mənim çoxlu əl
işlərimi və əl yazmalarımı görə bilərsiniz.
Siz təəccüblənəcəksiniz, mən çoxlu
dəyişikliklər və düzəlişlər etmişəm. Bəzi
insanlar deyirlər ki, mənim romanlarım
çox incə ruhludur. Ancaq mən insanlar
nə istəyirlər onu vermək istəyirəm.
Bəziləri deyir ki, mənim kitablarım çox
təəccüblü və qəribə xarakterlidir. Və mən
onlara məşhur adlar verirəm “Scrooge”,
“M – Choakumchild” kimi..
– Çox sağ olun, cənab Dikkens.
– Çox xoş oldu. Mən indi iş stoluma
geri dönməliyəm ki, baxım sonuncu
romanım “The Mystery of Edwin
Drood”-la bağlı nə edə bilərəm.
Mənbə: inenglish.loescher.it
Tərcümə etdi: Əsəd Əsədzadə
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Teatr aləmində
ötən ay
«Ağbığlılar», «Uzuncorab
Peppi» ilə «Xalam-bundu»
oxudu
Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda
teatr mövsümü sentyabrın tən
ortasından başlayır, elə sentyabroktyabr aylarında ölkənin teatr
həyatında baş vermiş olayları
birlikdə təqdim etməyə qərar
verdik.
Opera və Balet Teatrı elə
cari mövsümün ilk günlərində,
sentyabrın 24-də Cüzeppe
Verdinin «Bal-Maskarad» operasının
konsert versiyasını təqdim etdi.
Bəzən çətin, səhnə quruluşu

həddən artıq çox vəsait, ağır
stasionar quruluş tələb edən
operaları elə konsert versiyasında
hazırlayırlar. Təbii ki, belə
səhnələşdirmədə bütün ağırlıq
tamaşanın musiqi rəhbərinin
– dirijorun və həmişəki kimi
vokalçıların üzərinə düşür. «Balmaskarad»da əsas partiyaları
Belarusun Əməkdar artisti
Stanislav Trifonov, Azərbaycanın
əməkdar artistləri Fərid Əliyev,
İlahə Əfəndiyeva, İnarə Babayeva,
Səbinə Vahabzadə, həmçinin
solistlər Tural Ağasiyev, Əliəhməd
İbrahimov, Tələt Hüseynov ifa
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etdilər. Tamaşanın musiqi rəhbəri
və dirijoru Əyyub Quliyev,
xormeysteri Əməkdar incəsənət
xadimi Sevil Hacıyeva idi.
Dahi italiyalının yetkin
yaradıcılığının ən yaxşı opera
əsərlərindən biri olan «Balmaskarad» potsovet məkanında
nadir qonaq olsa da, Qərbdə bu
əsər tez-tez, həm də təmtəraqlı
quruluş tapır. Əslində operanın
gerçək hadisəyə – İsveç kralı III
Qustavın Kral opera teatrının
binasında keçirilən bal-maskaradda
qətlə yetirilməsinə əsaslanan süjeti
hətta tamaşa kimi oynanılmadıqda
da maraqlıdır.
Madam ki, söhbətə klassik
musiqili teatr tamaşası ilə
başlamışıqsa, o zaman sözümüzü
balet tamaşası ilə davam etdirək.
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Ufada Başqırdıstan Dövlət
Akademik Opera və Balet
Teatrında görkəmli Azərbaycan
bəstəkarı, SSRİ Xalq artisti
Arif Məlikovun «Məhəbbət
əfsanəsi» baleti tamaşaya
qoyulub. Əfsanəvi xoreoqraf Yuri
Qriqoreviçin quruluşu əsasında
hazırlanan bu tamaşa həm də
«Məhəbbət əfsanəsi»nin ilk səhnə
təcəssümünün 55 illik yubileyinə
həsr olunub.
Böyüklər gözləsin, uşaqlar
baxsın...
Hazırda Azərbaycan Dövlət
Musiqili Teatrında üç maraqlı
əsərin - İmre Kalmanın «Silva»
operettasının (rus bölməsi), İlyas
Əfəndiyevin «Mənim günahım» və
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özbək müəllifi İbrahim Sadıqovun
«Molla Nəsrəddinin beş arvadı»
əsərlərinin məşqləri getsə də,
teatrın kollektivi bu mövsüm
hələlik uşaqları yeni tamaşa ilə
sevindirib. 107-ci mövsümün ilk
premyerası Əli Səmədlinin «Meşə
çaqqalsız olmaz» musiqili nağıltamaşası oldu. Oktyabrın 1-də
ilk dəfə oynanılan səhnə əsərinin
əsas məqsədi uşaqlara mübarizə
əzmini, vətənpərvərlik hissini
aşılamaqdır. Tamaşada əsas rolları
gənc aktyorlar Əmrah Dadaşov,
Güldanə Əzimova, Eleanora
Mehdiyeva, Ruslan Mürsəlov,
Zinyət Qurbanova, Şaban Cəfərov,
Fərid Rzayev və Cəlalə Novruzlu
ifa edirlər. Səhnə əsərinə Əhəd
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Hacıyev quruluş verib.
Gəlin bir,
«Xalam-bundu» oxuyaq...
S.Vurğun adına Azərbaycan
Dövlət Rus Dram Teatrı isə bu
mövsümdə ilk dəfə çox populyar
rus dramaturqu Yuri Polyakovun
«Xalam-bundu» komediyasına
müraciət edib. Oktyabrın 30-da ilk
dəfə oynanılan tamaşa öz gənclik
və yetkinlik illəri sovet dövrünə
təsadüf etmiş, hakim ideologiyaya
tam səmimiyyəti ilə inanmış,
öz övladlarını da bu sistem
üçün böyütmüş bir ailəni, alim
valideynləri təsəvvür edin. Onlar öz
övladlarını, hətta nəvələrini də elə
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özləri bildiyi tərzə uyğun, düzgün
tərbiyə ediblər. Amma neyləyəsən
ki, dövran dəyişdiyindən, dəyərlər
sistemi baş-ayaq çevrildiyindən
bir ictimai-siyasi quruluş üçün
yetişdirilmiş, tərbiyə edilmiş, amma
tamam başqa quruluşda yaşamağa
məhkum olanların aqibəti heç də
əvvəlcədən planlaşdırıldığı kimi
gətirmir...
Bu durumu göz qarşısında
canlandıranda adama elə gəlir
ki, bu əsər komediya yox,
faciə olmalıdır. Bəs nədən
komediyadır? Ona görə ki,
Kuropatovlar ailəsində – artıq
qocalmış afrikaşünas alim Fedya
babadan, Lida nənədən savadlı
və gözəl nəvə Lenayadək –
kimsə düşdükləri şəraiti düzgün
qiymətləndirmir, öz biliklərini,
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intellektlərini loru dildə desək,
sata bilmirlər. Digər tərəfdən,
tərəfdaşına xəyanət etmiş, indi
də öz fərsiz cangüdəni Bolik
ilə birlikdə keçmiş mühasibinin
evində gizlənən biznesmen
Yuri Yuryeviç Vladimirsev hər
şeydən pul çıxarmağı bacarsa da,
kəmsavadlığından böyük pulları
elmi yeniliyə yatırmaqla daha
böyük və sabit qazanc götürməyin
mümkünlüyünü dərk eləmir.
İkihissəli tamaşa boyunca çox
maraqlı və postsovet məkanı üçün
xarakterik olaylar baş verir. Müəllif
bir ailənin timsalında dövrün
mənzərəsini yaradır. Elə komediya
əsərinin digər teatr janrlarından
fərqi ondadır ki, o, həmişə xoş
sonluq ilə bitir. «Xalam-bundu» da
istisna deyil. Xalq artisti, teatrın
USTAD dərgisi \ Dekabr 2016

xəbərdar

baş rejissoru Aleksandr Şarovskinin
quruluş verdiyi tamaşada Xalq
artistləri Məbud Məhərrəmov,
Aleksandra Nikuşina, Səfa
Mirzəhəsənov, Əməkdar artistlər
Mələk Abbaszadə, Fuad Osmanov,
gənc aktyorlar Oleq Əmirbəyov və
Mariya Dubovitskaya çıxış edirlər.
Əsas məsələ: bəs bu «Xalambundu» nə deməkdir? Hə... Bu bir
Afrika tayfasının toy nəğməsidir ki,
ondan agah olmaq üçün mütləq
tamaşaya baxmaq lazımdır.
«Ağbığlılar» səhnəyə
çıxır və ....
Qara plaşlı, ağbığlı iki nəfər
səhnəyə çıxır və işə başlayır.
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Onlar süpürgəçidirlər. Biri
süpürür, o biri də süpürülüb
qalaqlanmış zibili torbaya yığır.
Dərd ondadır ki, həmin zibil
torbasının dibi yoxdur deyə, onun
içinə yığılan zibil yenidən yerə
tökülür. Gərək ki, bizim bəzi nağıl
qəhrəmanlarımız da dibsiz qabı
doldurmağa çalışıblar ki, bu da
yaşadığımız dünyanın faniliyindən
bir ismarıcdır. Belə çıxır ki, qədim
nağıl, əsatir qəhrəmanlarından
bu yana, «Ağbığlılar»ın çatdırmaq
istədikləri heç dəyişməyib. Yəni
dünya da köhnə dünyadır, elə
onun cavab axtardığı suallar da,
verəcəyi cavablar da özü kimi
köhnədir. Əməkdar artist Bəhruz
Vaqifoğlunun quruluş verdiyi
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tamaşadakı hadisələr, aktyor
heyətinin performansı insanı
sənətə, teatra, həyata tamam
başqa tərəfdən yanaşmağa çağırır.
Rejissorun da, ideya müəllifinin də
rol aldığı tamaşada aktyorlardan
Solmaz Bədəlova, Səbirə
Həsənova, Rafael Şahbəyli, Nuridə
Musabəyli, Leyla Atayeva çıxış
edirlər.
«Peppi», sən də bizim
səhnəyə çıxarmışsan...
Onilliklərdir ki, bəlkə də
dünyanın bütün uşaqları Astrid
Linqrenin «Uzuncorab Peppi»sini
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sevirlər. Özü də qızlarla oğlanlar bu
kitab qəhrəmanına fərqli münasibət
bəsləsələr də, sonuc birdir: bu
qəribə, tərbiyəsi bir qədər axsayan
qızcığaza böyük sevgi!
«Uzuncorab Peppi» isə indən
belə Azərbaycan uşaqları üçün
təkcə kitab yox, həm də səhnə
qəhrəmanı olacaq. Azərbaycan
Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı
eyni adlı roman əsasında tamaşa
hazırlayıb. Bəs “Uzuncorab
Peppi”nin bir əsər, tamaşa olaraq
mahiyyəti, tamaşaçıya yolladığı
ismarıc nədir?
Bizcə, bu əsərdən uşaqlar dostluq
etməyi bacarmağı, özünə dost
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seçərkən yalnız qəlbinin səsini
dinləməyi, böyüklər isə balacaların
qayğısına qalmağı, tərbiyə vermək
istəyi ilə onları gözümçıxdıya
salmamağı öyrənməlidirlər.
Tamaşaya teatrın baş rejissoru,
Əməkdar incəsənət xadimi Bəhram
Osmanov quruluş verib.
Əsas rollarda Zümrüd Quliyeva,
Anar Seyfullayev, Gülbəniz
Mustafayeva və başqaları çıxış
edirlər.
Bu «Qırmızıpapaq»dan hələ
görməmişdiniz.
Qırmızıpapağı kim tanımır
ki?.. Yəni nəinki biz böyüklərdən,
hətta bizim valideynlərimizdən də
soruşsalar ki, «Qırmızıpapaq» nağılı

barədə ilk dəfə nə vaxt eşitmisiniz,
yəqin ki, kimsə bu suala dəqiq
cavab verə bilməz. Əslində Şarl
Peronun «Qırmızıpapaq» nağılını
qələmə aldığı vaxtdan təxminən
üç yüz əlli il vaxt keçir. Amma
«Qırmızıpapaq» nə səhnədən düşür,
nə də uşaqların bu nağıla marağı
sönmür ki, sönmür.
Oktyabr ayında A.Şaiq adına
Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı
məşhur nağılın tamam fərqli bir
versiyada yeni tamaşasını təqdim
etdi. Teatrın baş rejissoru Qurban
Məsimovun quruluş verdiyi
tamaşada baş qəhrəman qırmızı
araqçınlı Azərbaycan qızıdır.
Tamaşaya Dovşan, Qarğa kimi
personajlar da əlavə olunduğundan
tamaşanın dramatizmi bir
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qədər də artıb. Məsələn, Qarğa
Qırmızıpapağın nənəsigilə getdiyini
Canavara xəbər verir ki, səbətdəki
qutablar ona çatsın. Dovşan nə
qədər qorxaq olsa da, bu əhvalatı
Ovçulara çatdırır ki, onlar Nənəni
və Qırmızıpapağı xilas edə bilsinlər.
Üstəlik, budəfəki «Qırmızıpapaq»

milli uşaq folklorundakı düzgülər
üslubunda, Canavarın mahnısı
isə rok üstündə bəstələnib.
Ananın mahnısı daha çox laylanı,
Qarğanın mahnısı isə repi
xatırladır. «Qırmızıpapaq» tamaşası
həm də tanınmış müğənnilərin
kukla teatrı ilə əməkdaşlıq
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həm də təkcə musiqili tamaşa
yox, kuklaların iştirakı ilə əsl
müzikldir. Bəstəkar, Əməkdar artist
Vüqar Camalzadə tamaşaya çox
müasir və balaca tamaşaçıların
bəyənəcəyi musiqi bəstələyib.
Məsələn, Dovşanın mahnısı

layihəsidir. Balaca tamaşaçılar
sevimli personajların mahnılarını
xalq artistləri Flora Kərimova və
Gülyaz Məmmədovanın, əməkdar
artistlər Tünzalə Ağayeva, Lalə
Məmmədova və Anar Şuşalının,
müğənnilər Samirə Əfəndiyeva,
İlham Nəzərov və Ceyhun
Zeynalovun səsindən eşidirlər.
Quruluşçu rəssam Rəvanə
Yaqubova tamaşaçılara təqdim
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etdiyi milli geyimli Qırmızıpapaq,
Ana və Nənənin simasında
oxşarlığa nail ola bilib. İki ovçunun
görkəmi də elə bizim Azərbaycan
nağıllarından tanıdığımız ovçulara
bənzədiyindən gözümüzə doğma
görünürdü.
Bölgələrdə nə var, nə yox?
Paytaxt teatrları ilə bərabər
bölgələrimizdəki teatrlar da yeni
mövsümü premyeralar ilə açıblar.
Qazax Dövlət Dram Teatrı 79-cu
teatr mövsümünü sentyabrın 20-də
Cəfər Cabbarlının «Solğun çiçəklər»
tamaşasının premyerası ilə açıb.
Tamaşaya Xalq artisti Zülfüqar
Abbasov quruluş verib.
***
Ağdam Dövlət Dram
Teatrında Süleyman Rüstəmin
«Çimnaz xanım yuxudadır» pyesi
əsasında hazırlanmış eyniadlı
tamaşa təhvil verilib. Tamaşanı
teatrın baş rejissoru, Əməkdar
artist Sərvər Əliyev hazırlayıb.
Tamaşanın quruluşçu rəssamı Yusif
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İmamverdiyev, bəstəkarı Əməkdar
incəsənət xadimi Sərdar Fərəcov,
rəqslərə quruluş verən Vüsal
Mehrəliyevdir. Rolları Əməkdar
artist Aida Qasımova, aktyorlar
Səbuhi Əhmədov, Afaq Əliyeva,
Elgiz Mürşüdov və başqaları
oynayır.
****
Bölgə teatrları ilə bağlı bir
xoş xəbər də var. Cəlilabad
rayonundakı Xalq teatrı beşillik
fasilədən sonra fəaliyyətini
yenidən bərpa edib. Həvəskar
kollektivin mövsümdə ilk
premyerası böyük yazıçı-dramaturq
M.F.Axundzadənin «Hacı Qara»
əsəridir. Səhnə əsərinin məsləhətçis
Lənkəran Dövlət Dram Teatrı
məsləhətçi qismində çıxış edib.
Baş rolları Buludxan və Anar
Buludovlar ifa edirlər.
Qastrollar, festivallar...
Mövsüm başlar-başlamaz, ayrıayrı teatr kollektivlərinin yaxın-uzaq
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ellərdə keçirilən teatr festivallarında
iştirakı, maraqlı qastrol tamaşaları
barədə xəbərlər alırıq. Yaxşı
xəbərləri paylaşmaq savabdır deyə,
onları ardıcıllıqla sizə çatdırırıq.
Sentyabrın 17-dən 19-dək
İranın Rəşt şəhərində keçirilmiş
IX Beynəlxalq meydan teatr
festivalında ölkəmizi Lənkəran
Dövlət Dram Teatrı təmsil
etdi. Kollektiv festivalda Üzeyir
Hacıbəylinin felyeton və pamfletləri
əsasında hazırlanmış tamaşanı
oynadı.
****
Azərbaycan Dövlət Gənc
Tamaşaçılar Teatrı Rusiyanın
Perm şəhərində oktyabrın 2-dən
7-dək davam edəcək festivalda
Martin MakDonaxın “Lineynin
trilogiyası”na daxil olan “Gözəllik
kraliçası” tamaşası ilə, oktyabrın
11-dən 17-dək isə Vilnüs və
Visaqinas (Litva) şəhərlərində baş
tutacaq festivala isə S.Bekketin
“Sözsüz” monotamaşası ilə çıxış
etdi.
Teatrın baş rejissoru, Əməkdar
incəsənət xadimi Bəhram
Osmanov oktyabrın 23-dən 28dək Qazaxıstanın Taldıkurqan
şəhərində keçirilmiş “Avrasiyanın
ürəyi – Qazaxıstan” Mərkəzi Asiya
ölkələrinin VI Beynəlxalq teatr
festivalında münsif heyətində
əyləşdi.
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***
Oktyabrın 17-dən 30-dək Adana
Böyükşəhər Bələdiyyəsinin ev
sahibliyi ilə 3-cü “Şəhər teatrlarının
görüşü”nə TÜRKSOY-un dəvəti
ilə Bakı Bələdiyyə Teatrı da
qatıldı. Kollektiv oktyabrın 18də Azərbaycan Respublikasının
müstəqilliyinin bərpasının 25-ci
ildönümündə tamaşaçılara Fridrix
Şillerin “Məkr və məhəbbət”
tamaşasını göstərdi.
****
Qusar Dövlət Ləzgi Dram
Teatrı oktyabrın 24-25-də
Rusiya Federasiyası Dağıstan
Respublikasının Qasımkənd
rayonunda qastrolda oldu. Qonşu
respublikanın tamaşaçılarına Üzeyir
Hacıbəylinin “Arşın mal alan” və
dağıstanlı müəllif Asəf Mehmanın
“Sədəf” tamaşaları göstərilib.
Qasımkənddən Moskvaya yollanan
kollektiv Rusiya paytaxtında
“Arşın mal alan”, “O olmasın, bu
olsun” və “Sədəf” tamaşalarını
moskvalılara təqdim etdi.
****
Hələ ötən mövsümdə Gənc
Tamaşaçılar Teatrında Kalmıkiya
Milli Dram Teatrının baş rejissoru,
Rusiyanın Əməkdar incəsənət
xadimi Boris Manciyev milli
dramaturgiyalarının banisi
B.Basanqovun «Təəccüb doğuran
hadisə» əsəri əsasında Vera
Şuqrayeva və Əli Əmirlinin səhnə
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üçün işlədikləri «Qohumlar»
tamaşasına quruluş vermişdi.
Tamaşa-müzikl istər teatr
ictimaiyyəti, istərsə də teatrsevərlər
tərəfindən böyük maraqla
qarşılanmışdı.
Bu əsər kalmık teatrının da
repertuarında olduğu üçün
tərəflər onu budəfəki qastrolda
hər iki teatr kollektivinin birgə
tamaşası kimi təqdim etməyə
qərar vermişdilər. Qonaqlarımızın
əsas rolları oynadığı «Qohumlar»
qastrol çərçivəsində iki dəfə (13
və 15 oktyabr) göstərildi. Hər iki
tamaşaya eyni rejissorun quruluş
verdiyini, hər iki tamaşada eyni
prinsipli bədii tərtibat və eyni
musiqidən istifadə edildiyini nəzərə
alsaq, oxşar səhnə əsərlərinə
baxacağımızı güman etmək olardı.
Bir zamanlar Azərbaycan teatr
tarixində bu cür birgə tamaşaların
oynanıldığına dair müəyyən uğurlu
faktlar var. Sadəcə, son illər belə
layihələrə rast gəlinmədiyindən
«Qohumlar»ın bu təqdimatı
eksperiment təsiri bağışladı.
Əslində, bu cür layihələrə mütləq
meydan verilməlidir ki, aktyorların
potensialı, kimin kimdən hansı
cəhətinə görə fərqləndiyi və üstün
olduğu üzə çıxsın.
Tamaşadan sonra Azərbaycan
Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının
direktoru, Əməkdar artist Mübariz
Həmidov dörd gün davam etmiş
qastrol səfəri üçün qonaqlara
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təşəkkür etdi, onlarla müvəqqəti
sağollaşdığını, noyabr ayında
Kalmıkiya Milli Dram Teatrının 80
illik yubileyində sənət dostlarının
yanlarında olacaqlarını bildirdi.
Gülcahan MİRMƏMMƏD
P.S. Beləcə, “Ustad” dərgisi
ölkənin teatr həyatının mənzərəsini
əks etdirən bir icmalla öz
ədəbiyyatsevər oxucularının
görüşünə gəldi. Gəldi ki,
ədəbiyyatın ən yaxşı təbliğ növü
olan teatr həyatımızdakı yeniliklə
sizləri tanış etsin, sizləri təkcə
oxucu olaraq yox, həm də tamaşaçı
olaraq görsün.
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Əli və Nino (012) 493 04 12 (Bakı)
Mars Media (070) 220 12 20 (Bakı)
Xalqlar Kitab Evi (055) 375 95 45 (Xalqlar m. yaxınlığı)
Kitab Menecer (077) 572 23 64 (səyyar metroların yanına)
Qlobus Kitab Evi (050) 4855030 (28 may m. yaxınlığı, Kitabevim.az mağazasının solu)
Bakumoz Books (050) 5035939 (Sahil m. yaxınlığı, Tarqovi)
Loğman Kitab Evi (055) 8906900 (Elmlər m. yaxınlığı)
Zəka Kitab Evi (050) 5190454 (28 may m. yaxınlığı)
Xan Xəzinəsi Kitab Evi (070) 3399362 (Bakı Elmlər Akademiyası m. yaxınlığı, Sumqayıt)
Hədəf Kitab Evi (055) 627 02 37 (Sədərək ticarət mərkəzi, Şirniyyat zonası 10-cu sıra)

