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Ədəbiyyat dərslərinin
tədrisində yenilik vacibdir...

Şəmil SADİQ
2006-cı illdə kurikulum layihəsinin
müzakirələri idi. Layihə ətrafında gedən
söhbətlərdə mütəxəssislərdən biri yeni
yazılacaq dərsliklərdə Azərbaycan dili və
ədəbiyyat fənlərinin bir yerdə tədrisini
təklif etdi. Bütün ruhu ilə ədəbiyyat
müəllimi olan Firəngiz müəllimə (20
nömrəli məktəbin Azərbaycan dili
və ədəbiyyat müəllimi idi. Binəqədi
rayonundakı yanan binada faciəli şəkildə
həlak oldu) bu fikrə qəti etirazını bildirdi
və ağladı. “İndi siz deyirsiniz ki, Cavid
kimi dühanı, Müşfiq kimi nakam şairi
uşaqlarımıza keçməyək?” – deyərək bir
növ fəryad etdi.
Bu cür etirazlar olduğu üçün
müzakirələr dayandırıldı və ənənəvi
prinsiplə – Azərbaycan dili və ədəbiyyat
fənləri ayrıca tədris edilməsi üçün
yeni kurikulumların hazırlanmasına
başlandı. Bu hadisədən 10 il keçir və
indi kurikulum əsasında dərsə başlayan
şagirdlər 9-cu sinifdə oxuyur. Bu il isə
10-cu siniflər üçün dərsliklərin yazılması
ilə bağlı elan edilən tender bitmək
üzrədir.
Bunları xatırlamaqda, əlbəttə
ki, məqsədim var. Dərsliklərin və
proqramların yazılmasının nə qədər vacib
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bir şey olduğunu deməyə cəhd etməyim
yersiz olar, çünki bütün təhsil ictimaiyyəti
bunun nə qədər önəmli hadisə olduğunu
çox yaxşı bilir.
Fikrimi orta məktəblərimizdə tədris
olunan ədəbiyyat dərslərinə gətirmək
istəyirəm. Bu gün hazırlanan 10-cu
sinif ədəbiyyat dərsliyini görməmişəm
hələ. Hazırda Təhsil Nazirliyində
Qiymətləndirmə mərhələsindədir. Məhz
onun üçün də vaxt var ikən dərslik
müəlliflərinin işinə yaraya biləcəyini
düşünərək bu yazını qeydə alıram.
Məni buna vadar edən 2006-cı
ildə yenidən nəşr olunan 10-cu sinif
ədəbiyyat dərsliyinin müəlliflərindən
biri ilə olan söhbətdir... O zaman
orta məktəbdə müəllim işləyirdim.
Dərsliklər təzəcə dəyişmişdi. Dəyişiklik
isə sadəcə şairlərin və yazıçıların
əsərlərində, təhlillər isə professor Əliyar
Səfərlinin deyil, başqa müəlliflərin idi.
Məsələn, Nəsiminin “Sığmazam” qəzəli
proqramdan çıxarılıb, yerinə “Səndən
İraq, ey sənəm, şamu səhər yanaram”,
Məhəmməd Füzulinin “Usanmazmı”
qəzəlinin yerinə “Əql yar olsaydı” qəzəli
salınmışdı. Bir müəllim olaraq o zaman
bunun fəlsəfəsini anlaya bilmirdim.
Sözsüz ki, təsəlli olaraq, “böyüklərimiz
nəsə bilir”, – deyib susurduq. Çünki
müəllimin mayasında azadlıq olmalı olsa
da, biz müəllimlər, adətən, “yuxarılar
daha dəqiq bilir” , – deyərək səsimizi
çıxarmamağı üstün tuturuq. Mən də
bu durumda olmağıma baxmayaraq,
aspiranturada oxuduğum üçün həmin
həmmüəlliflə tez-tez ünsiyyətdə olurdum.
Məktəbdə bu sual tez-tez çıxdığından
mən də o suallardan birini eynilə ona
yönəltdim: “Bu şeirləri dəyişməkdə
məqsəd nə idi?” Cavabı belə olmuşdu:
“Mən ədəbiyyatda nə edə bilərəm,
nazirlik qarşımızda yeni tələb qoydu ki,
dərslik dəyişilməlidir. Biz də Nəsimini
çıxarası deyildik ki, proqramdan, bunun
ən yaxşı yolu müəlliflərin əsərlərini
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dəyişməklə yeni dərslik yaratmaq idi ki,
biz də onu etdik”.
Əminəm ki, bu izahı heç bir müəllim
qəbul etməz. Çünki “Sığmazam”
qəzəlinin istər bədii, istərsə də nəzəri
yükü dəyişdirilən qəzəldən qat-qat
güclüdür. “Dərsliklər dəyişilməlidir”
deyiləndə də hansısa şeirin, hansısa
hekayənin dəyişilməsi vacib deyil,
məncə, ən önəmli olan yanaşmanın
dəyişilməsidir. Çünki bunu zaman tələb
edir. Düzdür, həmin adını çəkdiyim
dərslik nəşr ediləndə Milli Kurikulum
təsdiq edilməmişdi. Və bütün dərsliklər
müstəqil dövlət olandan sonra ikinci
dəfə idi ki, yenidən əsaslı şəkildə
yenilənirdi. Ənənəvi metodla dərs keçən
müəllimlər haradasa bütün fənlərdə
olduğu kimi ədəbiyyatı da mühazirə üsulu
ilə keçirdi, adətən. Bunun da nəticəsi
olaraq şagirdlərimiz həmişə konkret
etalonları əzbərləyir, dərslikdə hansısa
bir müəllifin verdiyi təhlili əsas tutaraq
nə dərslikdəki müəllifə, nə əsərə, nə
də əsər qəhrəmanlarına fərqli baxış
sərgiləyə bilmirdi. Təəssüflər olsun
ki, bu indi də belədir. Belə ki “Ölülər”
əsərində bütün obrazlar mənfi, İskəndər
müsbət obraz, Vaqif xalqın şairi, Nizami,
Sabir kasıb bir sənət adamı və sair
kimi təbliğ və təhlil edilir, şagirdlər də
bunları əzbərləyib bizə danışır, verilmiş
bütün şeirlər hərfinə qədər əzbərlənib
artist kimi ifadəli deyilib qiymət alınır.
Hansısa bir şagird M.Ə. Sabirin ərəb-fars
izafətləri ilə zəngin olan “Səttarxana”
şeirinin bir misrasını unudarsa, qiyməti
aşağı salınır. Hətta müəllimlər arasında
bir zarafata çevrilən şablon suallar da
var: “Koroğlunun hansı atının, hansı
qıçına nə batmışdı, Yusif Sərracın evi
Göy məscidin hansı tərəfində idi...
Və sairə”. Bu, yaddaş məktəbinin
qalıntılarıdır, bugünkü təhsil isə sırf
təfəkkür məktəbinə keçidi dəstəkləyir
ki, bunu da təhsil ekspertləri düz on ildir
uca səslə ifadə edirlər. Bir şeyi də qeyd
edim ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin
universitetlərə qəbul formatı dəyişməsə,
bu cür də gedəcək. Universitetə qəbulda
şagirddən dünyagörüş, təfəkkür, məntiq,
sərbəst düşüncə qiymətləndirmə meyarı
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olmadıqca, bilik yönümlü tədrisdən qaça
bilməyəcəyimiz qənaətindəyəm.
Diqqətinizə çatdırım ki, bu gün təhsili
ilə öndə olan ölkələrin heç birində şeirin
əzbərlənməsi bir tələb kimi qoyulmur.
Mahiyyət və məzmun önəmlidir. Daha
önəmlidir və insan institutları buna
istiqamətlənib. Hansısa bir poemanı
əzbər bilməklə yaxşı adam olmaq hec cür
mümkün deyil.
Sovet ideoloji maşınının bizə sırıdığı
“Şair xalq” meyarından hələ də çıxa
bilməməyimiz bu faciənin indi də davam
etməsini göstərir. Hətta xalq arasında
da bir şeiri belə əzbər bilməyən adamı
savadsız kimi qəbul edirik. Halbuki
türk milləti sözü də, qılıncı da bir
yerdə sevənlərdəndir. Buna sərkərdə
Tonyukukun yazılarını, hökmdar Qazi
Bürhanəddinin, Şah İsmayıl Xətainin
şeirlərini misal göstərmək olar.
Hətta əfsanəvi xalq qəhrəmanı olan
Koroğlunun da qılıncını sözləri itiləyirdi.
Mövzudan yayınmaq istəmirəm. Buna
“türk hökmdarlarının sözü və qılıncı”
məqaləmdə ayrıca toxunmuşam.
Deməyim odur ki, bizim indiyə qədərki
təhsilimizdə şagirdə düşünməyə, fərqli
fikir sərgiləməyə şərait yaradılmayıb,
əksinə olaraq şablon fikirlər ifadə etməyi
öyrətmişik. Təhsilin qarşısında duran
müasir tələblərdən birincisi öyrənmək
yox, öyrənməyi öyrətməkdir.
2006-cı ildə təsdiqlənən Milli
Kurikulumda Ədəbiyyat fənninin
məqsədinə və gözlənilən nəticələrə
uyğun olaraq məzmun xətləri aşağıdakı
şəkildə müəyyənləşdirilmişdir.
– ədəbiyyat və həyat həqiqətləri;
– şifahi nitq;
– yazılı nitq.
Bu məzmun xətti onu göstərir
ki, bütün dərsliklər bu ana xətt üzrə
yazılmalı, dərslər də bu ana xətlər üzrə
tədris edilməlidir. Gördüyünüz kimi,
bu məzmun xətlərində nəzəri biliklər
də minumuma endirilib. Çünki orta
məktəbdə şagirdə nə ədəbiyyat tarixi,
nə də ədəbiyyat nəzəriyyəsi vacibdir. Bir
vətəndaş kimi ona ədəbiyyatın nəzəri və
tarixi materialları yox, ədəbi yolla təqdim
edilən həyat həqiqətlərinin öyrənilib
3
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dərs çıxarması vacibdir. Və bu məzmun
xətlərinin izahında da bu aydın görünür.
Milli Kurikulumdan çıxarış edərək onu da
sizə təqdim edirəm.
“Ədəbiyyat” fənni üzrə şagird:
– oxuduğu ədəbi nümunələri bədiiemosional və obrazlı qavradığını nümayiş
etdirir;
– ayrı-ayrı mövzulara dair müvafiq
üslublarda yaradıcı xarakterli yazılar
təqdim edir;
– mövzu, süjet, kompozisiya,
bədii təsvir və ifadə vasitələrinin
müəyyənləşdirilməsi baxımından ədəbi
nümunələr üzərində araşdırmalar aparır;
– ədəbi nümunələri mövzu, janr,
problem baxımından müqayisə edir,
əsaslandırılmış rəy bildirir;
– ədəbi əsərin məzmununa və
ideyasına onun yarandığı dövrdə mövcud
olan ictimai-siyasi və əxlaqi-etik dəyərlər
kontekstində qiymət verir;
– ədəbi mövzulara aid tədbirlərin
təşkilində iştirak edir, ədəbi nailiyyətlərə
münasibət bildirir; mənbələr üzərində
işləyir, görkəmli ədəbi şəxsiyyətlər,
ədəbiyyat və mədəniyyət sahəsindəki
nailiyyətlər barədə materiallar toplayır,
müxtəlif ədəbi mövzularda təqdimatlar
hazırlayır. (Milli Kurikulum 2006)
Ədəbiyyat fənninin qarşısında bir
nömrəli məqsəd kimi qoyulan fikirlərin
vurğulu sözlərini seçərək ayrıca təqdim
edirəm ki, fikrimin izahında anlaşılmazlıq
qalmasın.
“nümayiş etdirir”, “təqdim edir”,
“araşdırmalar aparır”, “qiymət
verir”, “münasibət bildirir”,
“təqdimatlar hazırlayır”...
Ümid edirəm ki, yeni hazırlanan
dərsliklər alimlərin öz prizmasından etdiyi
təhlillərlə doldurulmayacaq, müəllimlər də
bu mətnləri şagirdlərə əzbərlətməyəcək.
Sadəcə, verilən mətnlər müzakirə
ediləcək, öz fikrini ifadə etmək imkanı
tapacaq şagirdlər gələcəyimizi xilas
edəcək. Çünki hörmətli alimlərin gəldiyi
qənaəti kor-koranə qəbul etmək, o
çərçivədən kənara çıxa bilməmək müti
insan yetişdirməkdən başqa bir şey
deyil. Bir sinfin gəldiyi qənaət daha
önəmlidir, nəinki bizim onlara sırıdığımız
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fikirlər. Çünki dünya dəyişdiyi kimi,
düşüncələr də dəyişir. Qoy şagirdlərimiz
ədəbiyyatımızın Allahı hesab etdiyimiz
Nizamini belə tənqid edə bilmə cürətinə
sahib olsunlar. “Hamı Nizami Gəncəvini
sevməlidir” prinsipindən “hamı Nizamini
anlamalıdır” prinsipinə keçməsək,
ədəbiyyat bizim üçün, sadəcə, ədəbiyyat
tarixi olaraq qalacaqdır. Bizim millətə xas
olan bütləşdirmə düşüncəsi onu xristian
dünyasından geri salan ən birinci amildir.
Xristian dünyası XV-XVI əsrdən İsa
Peyğəmbəri də, onun təqdim etdiyi Allahı
da müzakirə etməkdən çəkinmədiyi üçün
bu gün bizə örnək halına gəlmişdir.
Bir şagirdim orta məktəbdə “Ölülər”
əsərinin müzakirəsi zamanı mənə dediyi
kimi: “müəllim, İskəndər obrazını az
tərifləyin”. Dedim: “Niyə?” Dedi: “O
kişi deyil. Kişi olsaydı, Şeyx Nəsrullahı
öldürərdi. Gözünün qabağında az qalır
ki, bacısını ələ keçirsin, bu isə boş-boş
danışır”.
O vaxt şagirdimə ciddi bir cavab verə
bilmədim. Cavan idim, səriştəsiz idim.
Birtəhər yola verdim. Amma sonralar o
uşağın o fikri həmişə məni narahat etdi.
Bunun cavabını isə əsərdə Kefli
İskəndərin özü verir: “Əgər mən bir şey
olsaydım, cibimdən bir bomba çıxarıb bu
evi bir saniyənin içində havaya dağıdıb,
İsfahan lotusunu kərpiclərin altında diridiri dəfn edərdim. Yox, yox, o mənim
işim deyil. O igid işidir. Siz tək camaatın
da igidi mən tək olar”.
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ƏDƏBİYYAT İNSTİTUTUNUN
BEŞ AYLIQ SƏLƏFİ
(Azərbaycan Dil, Ədəbiyyat və Sənət İnstitutunun yaranması və ləğvi barədə)

Asif RÜSTƏMLİ
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Mətbuat tarixi və publisistika
şöbəsinin müdiri,
filologiya elmləri doktoru, professor
Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat
İnstitutunun 1932-ci il 16 iyul
tarixli ləğvindən sonra onun
Ədəbiyyat və dil bölməsinin bazası
əsasında Azərbaycan Dil, Ədəbiyyat
və Sənət İnstitutunun (Az.DƏSİ)
yaradılması üçün sabiq direktor
müavini və bölmə rəhbəri, professor
Vəli Xuluflu Azərbaycan Xalq Maarif
Komissarlığına rəsmi müraciət
etdi. O, xüsusilə komissarlığın elm
sektorunun müdiri A.B.Bukşpanla
sıx əməkdaşlıq şəraitində problemin
tezliklə kollegiya iclasında
baxılmasına nail oldu. Museyib
Şahbazovun sədrliyi ilə Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığının
1932-ci il 29 iyul tarixli kollegiya
iclasında elm sektorunun müdiri
A.B.Bukşpan “Dil, Ədəbiyyat və
Sənət İnstitutunun yaradılması
haqqında” adlı geniş məruzə etdi.
Azərbaycan XMK Kollegiyasının
USTAD dərgisi \ Yanvar 2017

1932-ci il 29 iyul tarixli qərarında
yazılırdı: “Dil, Ədəbiyyat və Sənət
İnstitutunun yaradılması haqqında:
1. Dil sahəsində işlərin inkişaf
etdirilməsi məqsədilə (terminologiya,
orfoqrafiya, lüğət işi, türk dilinin
qrammatikası və Azərbaycanda milli
azlıqların dili), Azərbaycan ədəbi dilinin,
ədəbiyyatının və incəsənətinin əsas
məsələlərinin konkret inkişaf yolunun
işlənilib hazırlanması, eləcə də Xalq
Maarif Komissarlığı yanında (Elm sektoru
üzrə) yüksək dərəcəli, siyasi cəhətdən
hazırlıqlı redaktorların, tərcüməçilərin
yetişdirilməsi məqsədilə sabiq Az.DETİnin Ədəbiyyat və Dil Bölməsinin bazası
əsasında Azərbaycan Dil, Ədəbiyyat və
Sənət (musiqi bölməsi istisna olmaqla)
İnstitutu (Az.DƏSİ) təşkil edilsin.
2. İnstitutun tərkibində yalnız dil və
ədəbiyyat sahəsi üzrə aspirantura
saxlanılsın, onların fəaliyyəti istehsalat işi
ilə əlaqələndirilsin.
3. Elm sektoru on gün müddətində
institut haqqında əsasnaməni tərtib etsin.
Direktor vəzifəsini müvəqqəti icra edən
Vəli Xuluflu təyin olunsun, ona dil sektorunun (terminologiya, orfoqrafiya, elmi
qrammatika və lüğət işi) həvalə edilsin.
4. İnstitutun qəbulu üzrə aşağıdakı
tərkibdə komissiya yaradılsın: yol. Vəli
Xuluflu, Cahangirov və Surxay Hacıyev”
(AR Dövlət Arxivi, fond-2, siyahı.-1, s.v.5, qutu -1).
Xalq Maarif Komissarlığının qəbul
etdiyi proqram xarakterli bu qərar
respublikada dil, ədəbiyyat və incəsənət
sahəsini ilk dəfə müstəqil institut statusu
səviyyəsinə yüksəltməklə elmi-tədqiqat
mərkəzinə çevirmək məramı tarixi
hadisə idi. Sələfindən “yalnız dil və
ədəbiyyat sahəsi üzrə aspirantura”nı
qəbul etməklə geniş fəaliyyət meydanına
atılan Az.DƏSİ dil, ədəbiyyat və
incəsənət sahəsi üzrə elmi araşdırmaların aparılması, yeni dərsliklərin
hazırlanması və nəşri qayğılarını da
öz üzərinə götürürdü. Professor Vəli
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Xuluflunun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan
Dil, Ədəbiyyat və Sənət İnstitutu elmitədqiqat təmayüllü araşdırma mərkəzi idi.
Qısa haşiyə: Professor Vəli
Məmmədhüseyn oğlu Xuluflu 1894cü ildə Şəmkirin Tərs-Dəllər kəndinin
Xuluflu məhəlləsində anadan olmuşdur
(Özünün 1933-cü il 17 dekabr
tarixində yazdığı tərcümeyi-hala əsasən
doğum tarixi dəqiq deyil, sonralar
bu tarix ekspert-həkimlər tərəfindən
müəyyənləşdirilibdir). Valideynləri
əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olur,
tərəkəmə həyat tərzi keçirir, bəzən üçdörd ay yaylaqda olurdular. İrandan
azsavadlı bir seyid Xulufluya gəlir,
burada məktəb açır, 7 nəfər şagirdə, o
cümlədən Vəliyə də dərs deyir. Bir ildən
sonra Vəli Gəncə şəhərinə, dayısının
yanına gəlir. Onu burada molla yanına
göndərirlər. İki il köhnə üsulla oxuyur.
1907-ci ildə “Ruhani mədrəsəsi”nə daxil
olur, burada həm də dünyəvi elmlər də
tədris edilirdi. Vəli Xuluflu 1912-ci ildə
5-ci sinfi bitirir, 1913-cü ildə “Ruhani
mədrəsəsi”ndə aşağı siniflərə dərs deyir.
Onun müəllimliyi uzun sürmür. Altı aydan
sonra valideynlərinin yanına, Xulufluya
6

qayıdır, 1917-ci ilin noyabr
ayınadək əkinçilik, pambıqçılıq işləri
ilə məşğul olur. 1918-ci ildə Gəncə
şəhərinə gəlir, iki aylıq pedaqoji
kursu bitirir. Mədrəsədə ibtidai
siniflərə dərs deyir. 1920-1921ci illərdə Gəncə quberniyasının
sovetləşməsində iştirak edir. Bakıya
1922-ci ildə gəlir, Azərbaycan
Dövlət Universitetinə daxil olur,
eyni zamanda Yeni Türk Əlifba
Komitəsində işləyir. 1927-1929-cu
illərdə “Azərnəşr”, “Bakı fəhləsi”
nəşriyyatında redaktor, 1929-1932ci illərdə Az.DETİ-də elmi katib,
direktor müavini vəzifələrini icra
etmiş, dosent, 1932-ci ildə professor
elmi adına layiq görülmüşdür.
Professor Vəli Xuluflunun
rəhbərlik etdiyi Az.DƏSİ-də 1932ci ilin sentyabr ayında 22 nəfər
əməkdaş çalışırdı. İnstitutun tədris
hissə müdiri Q.P.Firidolin, məsul
katib N.V.Minkeviç təyin edilmişdi.
Azərbaycan Dil, Ədəbiyyat və
Sənət İnstitutunda Əli Nazim
(ədəbiyyat şöbəsinin müdiri),
Qulam Bağırov (dil şöbəsinin
müdiri), Hüseyn Cavid (ədəbiyyat
şöbəsinin məsləhətçisi), Ələsgər
Ələkbərzadə (ədəbiyyat şöbəsinin elmi
işçisi), İdris Həsənov (redaktor), Yusif
Əliyev (redaktor), Abdulla Tağızadə (dil
nəzəriyyəsi seksiyasının müdiri), Paşa
Sultanov (tərcüməçi), Liliya Vəkilova
və C.Hüseynova (redaktor köməkçisi)
və b. (AR DA fond-57, siyahı-1, iş1002) tanınmış ədəbi simalar fəaliyyət
göstərir, aspirantlarla birbaşa təmasda
olurdular. Faktlar təsdiqləyir ki, Az.DETİnin ləğvindən sonra aspirantlardan
Mir Cəlal Paşazadə, Səməd Vurğun,
Mirzə İbrahimov, Ağasi Məmmədov,
Y.Nəsirli və b. ədəbiyyat üzrə ikinci kurs
aspirantura təhsilini Azərbaycan Dil,
Ədəbiyyat və Sənət İnstitutunda davam
etdirirdilər.
İnstitut hətta aspirantlara ayda 170
manat təqaüd də verirdi. Səməd Vurğunun aspirant təqaüdünün artırılması
xahişi ilə yazdığı unikal bir sənəd dövrün
və mühitin əhvali-ruhiyyəsini əks etdirmək baxımından maraq doğurur. 1932ci il 7 oktyabrda qələmə alınan ərizədə
gənc aspirant yazırdı: “Az.DƏSİ-nin
təqaüd komissiyasına. Ədəbiyyat
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şöbəsinin II kurs aspirantı Səməd
Vurğundan ərizə. Mən baxmayaraq
ki, heç bir yerdə işləmirəm və təyin
edilmiş 170 manat miqdarında təqaüdlə
yaşayıram – bu məbləğ məni təmin etmir.
Bundan əlavə, mənzil, işıq, təmizlik üçün
vəsait ödəyirəm. Xahiş edirəm mənə 280
manat miqdarında təqaüd və kommunal
xərclərini ödəyəsiniz. Əgər İnstitut
göstərilən məbləği mənə ödəməkdən
çəkinsə təhsilimi davam etdirmək imkanı
olmayacaq. Səməd Vurğun. 7/X-32”
İnstitutun aspirantlara çətin və ağır
zamanda təqaüd verməsi problemi
yalnız Az.DƏSİ ilə bağlı məsələ deyildi.
Maliyyə ayrımları birbaşa Xalq Maarif
Komissarlığının səlahiyyətlərinə daxil idi.
Bütün çətinliklərə baxmayaraq prof. Vəli
Xuluflu Azərbaycan XMK Elm sektoruna
21 noyabr 1932-ci ildə müraciət
edərək Az.DETİ kitabxanasından kitab
verilmədiyini əsas gətirərək 1933-cü
ildə xarici ədəbiyyat almaq üçün beş yüz
manat məbləğində vəsait ayrılmasını
xahiş edirdi.
İnstitut rəhbərliyinin 1932-1933cü illər üçün həyata keçiriləcək elmi
işlərin siyahısında yazılırdı: “Azərbaycan
Dil, Ədəbiyyat və Sənət Elmi-Tədqiqat
İnstitutu (Az.DƏSİ). İnstitut 1932-ci ildə
yaradılıb, Azərbaycan SSR Xalq Maarif
Komissarlığının tabeliyindədir. Ünvan:
Bakı, Kommunist (indiki İstiqlaliyyət
– A.R.) küçəsi, ev No:10. Az.DƏSİ
üzrə elmi-tədqiqat problemlərinin
1933-cü il üçün siyahısı. Ədəbiyyatşünaslıq bölməsi üzrə: 1. Azərbaycanın
rayonlarına folklor materialları toplamaq
üçün ekspedisiyalar təşkil etmək. Müasir
ədəbiyyat sektoru: 1. İkinci beşillik
və sovet türk ədəbiyyatının vəziyyəti.
2. Molla Nəsrəddin sənətkar kimi. 3.
Səməd Vurğunun yaradıcılığı. 4. Talıblı
sənətkar kimi. 5. Aprel və Azərbaycan
ədəbiyyatı. 6. Əbdül Həsən və onun
yaradıcılıq yolu. 7. Müsavatçılığın sosial
kökləri və türk ədəbiyyatı. 8. Hüseyn
Cavid və müasirlik. 9. Türk ədəbiyyatının
illik xülasəsi. 10. Müasir ədəbiyyat
üzrə biblioqrafik göstəricinin tərtibi.
Ədəbiyyat tarixi sektoru: 1. Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixinin əsas problemləri. 2.
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində burjua
konsepsiyasının tənqidi. 3. Azərbaycan
bədii ədəbiyyatında pantürkizmin
mərhələləri və tarixi kökləri. Dilçilik
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bölməsi üzrə: “Ali məktəblər üçün dil
üzrə proqramların hazırlanması”. “Orta
məktəblər və texnikumlar üçün dil üzrə
proqramların hazırlanması”. “Türk
dilinin tədris metodikası üzrə kitab” və
s. (AR Dövlət Arxivi. Fond-57, siyahı-1,
saxlama vahidi-1002, səh.57-60).
Qaynaqdan bəlli olur ki, Az.DƏSİ
elmi-tədqiqat profilli institutdur və Türk
Mədəniyyəti Sarayının (indiki AMEA
RH - A.R.) binasında fəaliyyət göstərmişdir. Yeni yaradılan bu elmi-tədqiqat
ocağı struktur etibarilə üç bölmədən,
on bir sektor və komissiyadan ibarətdir.
Dilçilik bölməsi: 1. Elmi-tətbiqi
dilçilik, 2. Yazı mədəniyyəti komissiyası
3. Elmi-metodiki komissiya, 4. Nəzəri
dilçilik 5. Lüğət – terminologiya, 6.
Lüğət komissiyası, 7. Terminologiya
komissiyası. Ədəbiyyatşünaslıq
bölməsi: 1. Müasir ədəbiyyat, 2. Nəzəri
ədəbiyyatşünaslıq, 3. Ədəbiyyat tarixi, 4.
Yaxın şərq ədəbiyyatı. Sənətşünaslıq
bölməsinin tərkibində sektor və ya
komissiya nəzərdə tutulmamışdır.
Nəzəri ədəbiyyatşünaslıq sektorunun
iş planına “M.F.Axundovun fəlsəfi baxışları”, “Molla Nəsrəddin dramaturq və
publisist kimi”, “Hüseyn Cavid və türk
poeziyası” mövzusunda monoqrafiyaların
yazılması məsələsinin daxil edilməsi uzaqgörənliklə müəyyənləşdirilmiş mütərəqqi
hadisə idi. Müasir ədəbiyyat sektorunun
“Səməd Vurğunun yaradıcılığı” adlı
tədqiqat işini planlaşdırması isə Az.DƏSİnin aspirantı, 26 yaşlı gənc şairin gələcəyinə böyük ümidlərdən xəbər verirdi.
Professor Vəli Xuluflu instituta, onun
gələcəyinə daha geniş diapazondan
baxır, elmi-tədqiqat ocağının təşkilati
məsələlərinə dərhal reaksiya verirdi.
O XMK Elm sektorunun təklifini və
sifarişlərini nəzərə alaraq Az.DƏSİ-nin
1933-cü il üçün nəzərdə tutulan ştat
cədvəlini və smetasını da hazırlayıb
Xalq Maarif Komissarlığına göndərmişdi. Layihəyə əsasən Azərbaycan Dil,
Ədəbiyyat və Sənət İnstitutunda 1933-cü
il üçün 51 nəfər əməkdaşın çalışacağı
nəzərdə tutulurdu. Onlardan institutun
rəhbərliyi və texniki işçiləri üçün 15,
Dilçilik şöbəsi üçün 22, Ədəbiyyat
şöbəsi üçün 9 və Sənətşünaslıq şöbəsi
üçün 5 ştat nəzərdə tutulmuşdur.
Az.DƏSİ-nin 51 nəfərlik əməkdaşı
üçün smetada əməkhaqqı olaraq bir
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ayda 13 470 manat vəsaitin ayrılması
istənilirdi. Ştat cədvəlində əməkdaşların
sayını iki dəfədən çox artırılması,
yalnız əməkhaqqı üçün illik 160 min
manatdan çox vəsaitin təmənnasında
bulunmaq o dövr üçün asan həll edilə
biləcək məsələlərdən deyildi. Məlum idi
ki, Moskva Az.DETİ-ni ona görə ləğv
etməmişdir ki, hətta onun bir bölməsi
əsasında mərkəzin nəzarətindən kənarda
müstəqil Az.DƏSİ yaradılsın. Bu elmitədqiqat ocağının başı üzərində qara
buludlar dolaşmaqda idi. Azərbaycanda
Xalq Komissarları Sovetinin rəhbərliyinə Mir Cəfər Bağırov gələndən
sonra isə bütün elmi-tədqiqat yönümlü
institutların, təşkilatların, mərkəzlərin,
müəssisələrin, laboratoriyaların bir
məcraya yönəldilməsi, XKS-in çətiri
altında birləşdirilməsi ideyası təhdid
edilirdi. Azərbaycan KP (b) MK Katibliyi
hələ 1932-ci il 16 iyulda SSRİ Elmlər
Akademiyası Zaqafqaziya Filialının
Azərbaycan Bölməsinin yaradılması
(Bu adın rus dilində Az.OZFAN abreviaturası mütəxəssislər arasında
məşhurdur – A.R.), yeni qurumun
respublika büdcəsi tərəfindən maliyyələşdirilməsi barədə qərar qəbul etmişdir.
Birləşmiş Azərbaycan KP (b) MK və Bakı
Komitəsinin 1932-ci il 21 sentyabr tarixli
qətnaməsində yazılırdı: “Bakı şəhərində
SSRİ Elmlər Akademiyası Bölməsinin
yaradılması haqqında. 1. SSRİ Elmlər
Akademiyasının Zaqafqaziya filialının
yaradılması ilə əlaqədar Azərbaycan
Təbii İstehsal Resurslarının Öyrənilməsi
İnstitutunun bazasında Azərbaycan
Bölməsinin (Az.OZFAN) təsisi zəruri
hesab edilsin... 4. SSRİ Elmlər Akademiyasının prezidentindən Az.OZFANın direktorunun akademik LevinsonLessinq və ya Fersmanın təyin olunması
xahiş edilsin. 5. Az.OZFAN-ın direktor
müavinləri yol.C.Kazımov və X. Qarber
təsdiqlənsin... Azərbaycan KP (b) MK
katibi Polonski (Gürcüstan MEA Baş
Arxivi, Fond-4, siyahı-1, iş-84).
Azərbaycan kommunistlərinin
qərarına SSRİ Elmlər Akademiyasının
Rəyasət Heyəti və rəhbərliyi sayğı
ilə yanaşdı. Ümumittifaq Elmlər
Akademiyasının 1932-ci il 10
noyabr tarixli iclas protokolunun
6-cı paraqrafında Azərbaycan Təbii
İstehsal Resurslarının Öyrənilməsi
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İnstitutunun bazası əsasında SSRİ
EA Zaqafqaziya Filialının Azərbaycan
Bölməsini (Az.OZFAN) yaratmaq,
iki dekada (iyirmi gün) müddətində
Azərbaycan MİK-nin nəzdində olan
elmi-tədqiqat institutunun ləğv edilərək
elmi və maddi-texniki bazası ilə birlikdə
SSRİ Elmlər Akademiyası Zaqafqaziya
Filialının Azərbaycan Bölməsinə təhvil
verilməsi, yeni strukturun direktorluğuna
namizədin müəyyənləşdirilməsi, direktor
müavinləri vəzifəsinə X.İ.Qarberin
və C.C.Kazımovun seçilməsi tövsiyə
edilmişdir. Yeni akademik qurumun yaradılması sahəsində işlərin
sürətləndirilməsi Az.DƏSİ-nin gələcək
fəaliyyətini şübhə altına alırdı və
institutun direktoru, professor Vəli
Xuluflu məxfi aparılan proseslərdən tam
xəbərsiz deyildi. Amma ona çatdırılan,
bəzi mötəbər qaynaqlardan sızdırılan
informasiyaları da dəqiqləşdirmək
müşkül məsələ idi. Çünki elmitədqiqat institutlarının bir mərkəzdə
cəmləşdirilməsi, bir çətir altında
birləşdirilməsi prosesi ilə bağlı yazışmalar
“Tam məxfi” qrifi altında həyata
keçirilirdi.
Az.DƏSİ-nin Marksizm-Leninizm
İnstitutu və Xalq Maarif Komissarlığının
Elm sektoru ilə birgə 22 dekabr 1932-ci
ildə Türk Mədəniyyət Sarayında (indiki
AMEA RH binasında, Bakı, İstiqlaliyyət
küç.-10 – A.R.) müşavirə keçirməsi
nəzərdə tutuldu. Müşavirədə iştirak
etmək üçün XMK Elm sektorundan
Nikolayev, MLİ-dən Şafranski, Az.DƏSİdən Fridolin, Jamkoçan və Qulam
Bağırov dəvət edilmişdir. İclasın sədri,
prof. Vəli Xuluflu, katibi Nina Minkeviç
seçildi. Müşavirənin gündəliyinə iki
məsələ daxil edilmişdi: “1.Azərbaycan
Sovet Ensiklopediyasının tərtibi və nəşri
haqqında. 2. Dil, ədəbiyyat və incəsənət
üzrə elmi-tədqiqat işləri haqqında”
(AR Dövlət Arxivi. Fond-57, siyahı-1,
saxlama vahidi-1002, vərəq-7).
Müşavirənin gündəliyində toxunulan
birinci məsələdən məlum olur ki,
professor V.Xuluflunun rəhbərlik etdiyi
instituta respublikanın ictimai-mədəni
həyatı üçün yüksək əhəmiyyət kəsb edən
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının
tərtibi və nəşri kimi mühüm vəzifənin
yerinə yetirilməsi həvalə olunmuşdur.
Ensiklopedik işlərin Az.DƏSİ-nin iş
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planına daxil edilməsi yeni təsis olunmuş
institutun taleyinə və gələcəyinə möhkəm
əminliyin ifadəsi idi. Qısa müddətdə
görülən işlərin gedişatı ilə bağlı sədrin
məlumatı müşavirə iştirakçıları tərəfindən
məmnunluq hissi ilə qarşılanmış,
qərarda ensiklopediya üçün terminlərin
tərtibi ilə bağlı işlərin sürətləndirilməsi
vurğulanmışdır.
Müşavirənin gündəliyində duran:
- “Dil, ədəbiyyat və incəsənət üzrə
elmi-tədqiqat işləri haqqında” adlı
ikinci mövzu ilk baxışdan ənənəvi illik
hesabatı xatırladır. Prof. Vəli Xuluflu
təsdiqlənən iş planlarının mövcud
durumu, yerinə yetirilmə müddəti və
öhdəliklər haqqında məlumat verdikdən
sonra ilk çıxışçı Marksizm-Leninizm
İnstitutunun nümayəndəsi Şafranski
oldu. Çıxışçı mövzudan kənarlaşaraq
bəyan edir ki, təmsil olunduğu MarksizmLeninizm İnstitutunun elmi-tədqiqat
işləri ilə məşğul olması mümkünsüzdür.
Çünki, institut təhsil müəssisəsidir, dil,
ədəbiyyat və incəsənət üzrə elmi-tədqiqat
işləri onun imkanı xaricindədir. Şafranski
çıxışında Az.DƏSİ-nin yeni yaradılacaq
Az.OZFAN-a təhvil verilməsini
məqsədəuyğun hesab etmişdir. Bu
açıq fikirdən sonra Az.DƏSİ-nin
əməkdaşlarına məlum oldu ki, müşavirə
“hesabat” üçün yox, elmi-tədqiqat
institutunun ləğvi ilə bağlı çağırılmışdır
və bu fikir bütövlükdə Azərbaycan
rəhbərliyinin birmənalı qərarıdır. Direktor
Vəli Xuluflu əsəbi tonla Şafranskinin
səsləndirdiyi fikrə belə münasibət bildirdi
ki, dil, ədəbiyyat və incəsənət üzrə elmitədqiqat işlərinin Az.OZFAN-a təhvil
verilməsi barədə qərar Leninqradda (o
vaxt SSRİ Elmlər Akademiyası Leninqrad
şəhərində yerləşirdi və V.Xuluflu bu
fikri ilə həmin elm ocağının 1932-ci il
10 noyabr tarixli iclas protokolunun 6
paraqrafına və eyni zamanda Azərbaycan
elminin Leninqraddan asılılığına işarə
vururdu –A.R.) qəbul edilib. O, Az.DƏSİnin Marksizm-Leninizm İnstitutun
tabeliyinə keçməsinə etiraz etmiş, dil,
ədəbiyyat və incəsənət üzrə elmi-tədqiqat
işlərinin Az.OZFAN-a təhvil verilməsini
məqsədəuyğun saymışdır.
XMK Elm sektorunun nümayəndəsi
Nikolayev çıxışında bildirdi ki, elmitədqiqat institutu Az.OZFAN-a
verilməlidir. Bu məsələ yaxın günlərdə
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Tiflisdə həll olunacaqdır. Azərbaycan
KP MK katibi yol.Polonski də Az.DƏSİnin elmi-tədqiqat işlərinin Az.OZFAN-a
verilməsini məqsədəuyğun sayır.
Beləliklə, prof. Vəli Xuluflunun sədr,
Nina Minkeviçin katib olduğu birləşmiş
müşavirənin qərarında yazılırdı: “Az.
DƏSİ-nin elmi-tədqiqat işləri bir
yerdə cəmləşdirilərək tam həcmdə
Az.OZFAN-a təhvil verilsin (AR Dövlət
Arxivi. Fond-57, siyahı-1, saxlama
vahidi-1002, vərəq-7).
Müşavirədən sonra Az.DƏSİ-ni
ləğvetmə komissiyası yaradıldı. Tsitaşi,
Minkeviç və Cəfərzadə Az.DƏSİ və XMK
Elm sektoru tərəfindən, Mövsümzadə,
Viqdorov və Dadaşyev (Məmməd
Arif Dadaşzadə - A.R.) Az.OZFAN
tərəfindən ləğvetmə komissiyasının
üzvləri idi. Komissiyanın 1933-cü il 21
yanvar tarixli birgə imzaladıqları akta
əsasən Az.DƏSİ-nin bütün əmlakı, o
cümlədən; 531 adda 1055 nüsxə kitab,
incəsənət üzrə 1141 ədəd biblioqrafik
kartoçka, 66 adda (yeni və köhnə)
terminoloji materiallar, 29 adda əlifba
cədvəli və çoxsaylı müxtəlif materiallar
Az.OZFAN-a təhvil verilmişdir.
22 dekabr 1932-ci il tarixini
Azərbaycan Dil, Ədəbiyyat və Sənət
İnstitutunun (Az.DƏSİ) ləğv edildiyi
gün də adlandırmaq olar. Bu tədqiqat
ocağı cəmi beş ay (29 iyul – 22 dekabr
1932) səmərəli fəaliyyət göstərdi. Az
yaşasa da, humanitar sahədə ilk elmitədqiqat institutumuz olan Az.DƏSİ
qısa müddətdə dil, ədəbiyyat və incəsənət sahəsində yüksək səviyyəli
mütəxəssislərin, peşəkar tədqiqatçıların
yetişdiyini üzə çıxartdı, stabil əmək
ahənginə, elmi araşdırma bacarığına nail
olduğunu əyani isbatladı...
Azərbaycan Dil, Ədəbiyyat və
Sənət İnstitutunun çox az – cəmi beş
ay yaşamasına baxmayaraq bu gün
Milli Elmlər Akademiyamızın divarları
arasında, çətiri altında milli-mənəvi
dəyərlərimizi araşdıran, fəaliyyət
göstərən, böyük uğurlara imza atan
Ədəbiyyat, Dilçilik, Folklor və İncəsənət
institutlarının tarixi sələfi, humanitar
sahədə ilk elmi-tədqiqat ocağı
adlandırılmağa layiqdir.
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Hessenin bir deyiminin ucundan
tutub gedəndə…
Semantikasız dünya
rejissor gərək ki, belə lentləri min fəndlə
yaxşı kino materialına çevirsin.
Xoşladan dolayılıqlar

Niyazi MEHDİ
Hermann Hesse demişdi
ki, magiyasız, yəni ovsunsuz
dünya dözülməzdir. Dözülməzdir
darıxdırıcılığına görə.
Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir
ki, ovsunsuz nəsnələr sənə olsa-olsa,
qalınlıq, uzunluq biçimlərində görünür.
Olaylar, yəni zaman içində cərəyan
edən hadisələr (devrimlər, sevişmələr,
qurğular) isə heç görünmür də! Magiyasız
dünyada tarix olmur, daha doğrusu,
uzaq Keçmiş olmur. Bir sözlə, magiyasız
dünyada nəsnələrin və olayların üstünə
yüklənmiş insanı sevindirən, qanını
qaraldan, ovunduran, yaxşı və pis
mənada insanı aldadan mənalar olmur.
Belə dünya heç boyalı sinematoqrafa
baxanda ağ-qara film kimi də olmur.
Ona görə də çox darıxdırıcı dünya olur
və əslində, bizim üçün yalan dünya olur.
Bunu biz qoxuları, istilik və sərinlikləri
verə bilməyən videolardan sezə bilərik.
Məsələn, kadr sanki PKK terrorçularının
öldürülməsini göstərir – ancaq bu
görüntülərdə qoxu, külək-yel olmadığı
üçün bizim psixolojimiz reallığı alışmadığı
biçimdə yaşayır. Yalnız Fellini kimi
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Ovsunsuz dünya itlərin gördüyü
bozumtul dünyadan da darıxdırıcıdır.
Hesse bunu demişdi və beləcə, sənətin
rolunu açmışdı. Ədəbiyyat din və fəlsəfə
ilə birlikdə dünyadakı nəsnələri, olayları
anışmalarla (assosiasiyalara), mənalarla
yükləyir və ona görə də magiyalı edir.
BAŞQA CÜR DƏ DEMƏK OLAR:
YALNIZ MƏNALARLA YÜKLƏNMİŞ
NƏSNƏLƏR DÜNYASINDA MAGİYA,
MİFOLOJİLİK OLUR. Olandan sonra
maarifçilik-filan gəlib onu dağıda bilər.
Ancaq çağdaş fizika və sənət göstərir ki,
dağıdılmış ovsun başqa əyinlərdə qayıdır.
Sanki qoxular və dad üçün bizim
duyğu kanallarımız (reseptorlarımız)
yetərlidir ki, onları bilək. Ancaq
magiyasız, yəni semantikasız (mənalarsız)
qoxu çox primitiv və bəsit olur. Düzdür,
sanki insan bəzi ətirləri və dadları
birbaşa, dolayısız (vasitəsiz) bəyənir.
Bəlkə də, körpənin birbaşa, vasitəsiz
bəyəndiyi birinci ətir anasının qoxusu,
birinci dad südün şirinliyidir. Hətta
ağcaqanadı belə qovan bəzi ətirlərin
insanın xoşuna gəlməsi göstərir ki, onları
insana sevdirən (ağcaqanadda olmayan)
nəsə keçid vasitələr var. Həmin keçid
vasitələr ağcaqanad üçün olmadığından
bu həşərat həmin qoxulardan qaçır.
Pis qoxulu motal pendirini, fransızların
“rokfor”unu insana hansı dolayı vasitələr
sevdirib? Bunu tapmaq mədəniyyətin
arxeologiyası ilə məşğul olmağa
bərabərdir. Adam öz körpə balasının
ağzından gələn pis qoxunun pisliyini
duymur. Həmin qoxu başqa və ya daha
böyük uşağın ağzından gələndə isə
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burnunu tutur. Deməli, “mənim körpə
balam” mənası o qoxunun pisliyini
neytrallaşdırır. Bax bir çox qoxuları bu
tipdə keçid vasitələri bizə sevdirib. Ayrıayrı kültür dünya modelləri hansı qoxuları
pis, hansıları yaxşı, nəyi təmiz, nəyi
çirkli, nəyi dadlı, nəyi dadsız saymaları
ilə fərqlənirlər. Deməli, dad, qoxu kimi
məsələlərdə hansı qandırıcı vasitələrin
“paket”inə söykənmələri ilə fərqlənirlər.
Mən gəncliyimdə yas yerində plov
yeyə bilmirdim və ləzzətlə yeyənlərə mat
qalırdım. Eləcə də gülab qoxusundan
ağcaqanad bəzi ətirlərdən eyməndiyi
kimi eymənirdim. İndi yeyirəm də, gülabı
üzümə vururam da. Çünki ilkində plovun
dadına və qoxusuna, gülaba məzar,
meyit anışmaları, mənaları, semantikaları
daraşmışdı. Onlar bu anışmalardan –
“dolayı gəl, dolayı” rədifini yada salıb
deyim – “dolanıb” gəlirdilər. Bu yaşımda
daha məzar, meyit elə də qorxunc deyil,
əvəzində yas məclisləri, xüsusilə ölüm
faciəli və vaxtsız olmayanda, dostlarla
görüşüb dərdləşmək həsrətindən,
hüzür törəninin qutsallığından və s.
dolanıb gəlir. Hessenin dediyi magiya
budur və ədəbiyyat bu anlamda dünya
qoxularına, dadlarına öz magiyasını
qatır. Nizamini, Füzulini, Xətaini yada
salın, nə qədər vəsfləri qoxuları, dadları
mənalandırmağa, yəni anışmalar
orbitinə, çevrəsinə salmağa həsr olunub.
Eyniləşdirmə və ayırma
paradiqması
Dünya fəlsəfi düşüncəsində iki
paradiqmatik deyim var, “bundandır –
bundan deyil”. “Bundandır”ın fəlsəfi
deyimi “identifikasiya” etməkdir.
“Bundan deyil” anti-identifikasiya
və ya ayırmaq, fərqləndirməkdir.
Hessenin dediyi magiya, bizim dediyimiz
mənalandırma və ya hansısa mənalardan
dolandırıb gətirmə, əslində, nəyisə
bilmək üçün onu identifikasiya sırasına
salmaqdır.
Görəsən, çinlilərin ilanı yeyə
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bilməsinin əsasında hansı identifikasiya
sırası durub ki, bizdə durmadığı üçün
ilan yeyə bilmirik? Bəlkə, bizlərdən fərqli
olaraq, çinlilərin əjdahanı qutsal sayıb
sevməsi? Yəni çinlinin ilana “cumbulu”
əjdaha kimi baxması? Kimsə sarımsaqla
balı qarışdırıb yesə, bizim ürəyimiz
bulanar. Ancaq göz qabağına gətirin
ki, öncə sarımsaqla balın qarışığının
iyrənc tamını uzaqdan-uzağa andıran
bir ekzotik meyvəni xeyirli olduğu üçün
yeyirik. Xeyrinə görə yeyə-yeyə zamanzaman sevirik (qreypfrut kimi). Sonra
da görürsən ki, bu meyvənin dadı hansı
kulinarı isə sarımsaqla balı qatışdıran
bir yemək ideyasına itələyir. Sonucda
belə bir keçid vasitəsi sarımsaqla balın
qatışığını milli yeməyə çevirib hamıya
sevdirir.
Bir çox çağdaş ətirlər, musiqi
səs birləşməsi dolanıb identifikasiya
silsiləsindən sonra bizə elə doğmalaşıb
ki, onları dolayısız sevdiyimizi düşünürük.
Halbuki bu qoxunu, bu dadı, bu səs
silsiləsini başqa ulusdan gəlmə adam
bəyənmirsə, deməli, onda həmin
dolayılaşdırma identifikasiya silsiləsi
olmadığı üçün bəyənmir.
İndi görürsünüz, milli ədəbiyyat
Hessenin formulundan sonra necə bir
dəhşətli eyləmdə açılır? Demə, sənətdir
bizim dünyamızı magiyalı edən. Demə,
həm də sənətdir bizə başqalarının
sevmədiyi dadları, jestləri, bədən, üz
formalarını (tutalım, xallı yanağı, çatma
qaşı) sevdirən.
Multikulturalizm Mərkəzində kitab
oxumağın faydasını göstərmək üçün
gətirilən arqumentlərin yetərsizliyi
söylənilmişdi. Mən məsələyə bunu
artırardım: kitab oxumayanlar xeyli
magiyasız dünyada yaşayırlar. Kitab
oxuyanlar, sözsüz, alçaqlıq və sinizm
üçün bu magiyalı dünyadan stimullar ala
bilərlər. Ancaq oxuyanlar yaxşı adam
olmaq istəyəndə daha çox stimullar
alırlar!
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RÜZGARLAR KENTİ BAKÜ’DEN
AŞK VE IZDIRAP ŞAİRİNE YOLCULUK
Ne yanar kimse bana âteş-i dîlden özge
Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı

Meral BAHAR
Yalnızlıktan dem vuran Fuzuli’nin
dost rüzgarları sabah-akşam camlarınızı
yoklar, kapınızı tıklatır Bakü’de. Ama
Fuzuli yalnız değildir. Birçok kişi bir
gazelini,beytini ezberden okuyuverir
karşınızda. Azerbaycan Mehemmed
Fuzûlî Elyazmaları Enstitüsü, Milli İlimler
Akademisi’nde Nüşabe Araslı’nın
başında bulunduğu Fuzilişinaslık Bölümü
burada Fuzuli’ye gösterilen ilginin sadece
bir şiirseverlikle sınırlı kalmadığını
gösterir.
Bakü’yü gezerken Azerbaycan
Devlet Akademik Milli Dram
Tiyatrosunın önünde, ünlü Azerbaycanlı
heykelteraşlar Ömer Eldarov ve Tokay
Memmedovun 1962’de şairin
anısına yaptıkları “Fuzuli” abidesini
göreceksiniz. Bakın uzun uzun. Çünkü bu
heykelde, XVI yüzyıldan, Bağdat-HilleKerbela’dan esen rüzgar kanadında aşkı
taşır. Çöl kızı Leyla sabrı dokur; susup
katlanmayı, bekleyip yanmayı besteler.
Mecnun çöllerde ceylanlarla söyleşir;
hayata kapanan gözü Hak’ka erişir.
Fuzuli acıyı okur, aşkı üfler. O nefes şiir
olur, gelir gönül tahtına kurulur...
Fuat KÖPRÜLÜ’ nün: “Taşkend’den
Kazan’a, Kırım’dan Bosna’ya ve
Macaristan içlerine, Bağdad’dan
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Kahire’ye, Tebriz’den Buhara’ya ve
Derbend’e, İstanbul’dan Adriyatik
kıyılarına kadar bütün Türk sahalarında
asırlarca yaşadı. Irak, Azerbaycan,
İran ve güney Kafkasya Türklerinin
Fars kültürünün tahakkümüne rağmen
asırlarca Türk kültürünü muhafaza
etmelerinde, Türk dünyasının manevi
birliğinin devamında Fuzuli’nin çok büyük
tesiri olmuştur.” diyerek etki alanını ve
ehemiyetini ifade ettiği Fuzuli, kendinden
sonra gelen ozanları etkilemiş, ardında iz
bırakmış yedi ulu ozandan biridir.
Fuzuli’nin hayatı ile ilgili bilgiler
kesin değildir. Kaynaklar, asıl adının
Mehmet b. Süleyman olduğunu
yazmaktadır. Neden “boş, gereksiz”
anlamına gelen bir mahlas seçtiğini
Divan’ında şöyle açıklar: “Şiire
başlarken günlerce bir mahlas almak
yolunda düşündüm. Seçtiğim mahlasa
bir müddet sonra bir ortak çıktığı için
yeni bir mahlas alıyordum. Nihayet
benden önce gelen şairlerin ibareleri
değil mahlasları kapıştıklarını anladım.
Karışıklığı ortadan kaldırmak için Fuzûlî
mahlasını seçtim.” (Karahan, 1996: s.
241)Ancak bu sözcüğün
“alimlere yakışır olgunluk, ilim, hüner,
cömertlik” gibi anlamlara gelen “fazl”ın
çoğulu olduğu da unutulmamalıdır.
Bayat boyundan gelme Türkmen
bir ailenin çocuğu olan Fuzuli’nin
doğum yeri ve tarihine dair muhtelif
görüşler ileri sürülmüştür. Lâtifi, Ahdî,
Âşık ve Hasan Çelebiler, Sadıkî, Katip
Çelebi...vb. tezkirecilerin verdikleri
bilgilerde de farklılıklar vardır. Fuzûlî’nin
Bağdat yakınlarındaki Hille bucağında
veya Kerbelâ’da dünyaya geldiği
sanılmaktadır.
16. yüzyılda Fuzuli’nin yaşadığı
Bağdat ve civarı önce Akkoyunlu,
sonra Safevi, ardından da Osmanlı
idaresine geçmiştir. Dolayısıyla yaşadığı
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coğrafyanın siyasi ve maddi sıkıntıları,
Kerbela olayının yarattığı karamsar
ortam, Ehl-i Beyt’e duyulan aşırı sevgi
ve tabiki akli ve nakli ilimlerde aldığı
eğitim, Fuzuli’nin edebi kişiliğinin
şekillenmesinde rol oynar.
Pek çokları gibi gençlik yıllarında
aşk şiirleriyle başlar işe. Türk, Arap
ve Fars edebiyatlarını takip ettiği,
bazı şairleri sevdiği, başlangıçta bazı
şairlerden etkilendiği söylenebilir.
Bunlar arasında, birkaç gazeline nazire
söylediği Necati Bey, Azeri şairi Habibi,
Çağatay sahasından Ali Şir Nevai, İran
şairleri Hafız-ı Şirazi, Cami, Nizami-i
Gencevi gibi şairler sayılabilir. Ancak,
bu kadim yolcuların izi onun sanatına
yapışıp kalmaz. Çünkü Fuzuli’nin şiiri
de şairliği de bambaşkadır. Şiirlerinin bir
rengi, bir tadı, bir kokusu vardır ki nerde
karşılaşsanız hemen tanırsınız.
Fuzuli, alim bir şairdir. Türkçe
divanının ön sözünde “İlimsiz şiir esası
yok dîvar kimi olur ve esassız dîvar
gayette bî-i‘tibâr olur.”diyerek, ilim
olmadan şiirin olamayacağını ifade eder.
Nitekim hem tıp, matematik, astronomi
gibi akli ilimlerle hem de tefsir, hadis,
kelam, fıkıh gibi nakli ilimlerle uğraştığı
bilinmektedir. Farsça yazdığı Sıhhat u
Maraz’da Güzellik ile Aşk’ı anlatır gibi
görünse de tıbba dair edindiği bilgileri,
hastalıkların belirtilerini ve tedavi
yöntemlerini bazen gerçek, bazen de
temsili olarak dile getirmiştir.
Fuzuli’nin ana dili Türkçe’dir.
Hadikatü’s-sü’eda ve Farsça Divan’ının
ön sözünde ana dilinin Türkçe
olduğunu kendisi söyler. Ancak,
Arapça ve Farsça’yı da iyi bilir. Öyleki
bu üç dilin sularında, sanatından
zerre kaybetmeden yüzecek kadar
hünerlidir. Onu araştırıp tanıdıktan
sonra,“Fuzuli’nin eserlerine bakarak,
ona niçin büyük bir İslam mütefekkiri,
hatta onu neden İslam filozofları
arasında görüp değerlendirmediğimizi
pek anlayamamaktayım”. diyen Prof.
Dr. Hüseyin AYAN’a hak vermemek
mümkün değil.
Fuzuli, aşk ve ızdırap şairidir.
Maddi ve beşeri aşkı anlatan şiirlerden,
ilahi- tasavvufi aşkı anlatan şiirlere doğru
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gittiği görülür:
Beni cândan usandırdı cefâdan yâr
usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım
şem’i yanmaz mı
mısralarında “kendisine cefa eden
sevgili yüzünden canından usandığını
ama sevgilinin eziyetten vazgeçmediğini;
ahından göklerin tutuştuğunu ama
muradın mumunun yanmadığını”
söylerken sevgiliden şikayet eder gibi
görünse de aslında aşkın verdiği acıların
bitmesini istemez:
Aşk derdiyle hoşem el çek
ilâcımdan tabîb
Kılma derman kim helâkim zehri
dermanındadır
Aşk derdine tabip istemeyen Fuzuli,
bu dertten son derece hoşnuttur. Zaten
tabiplerin derman bulamadığı dert değil
midir aşk? Hangi ilaç bu derdi bitirebilir,
acıyı dindirebilir? Fuzuli de bilir bunları
elbet ve bu yüzden
belki aşk, Fuzuli’de hüzün, keder ve
acı olarak yankılanır. Kavuşmayı istemez
sevgiliye. Çünkü kavuşursa aşk biter.
Acı yoksa, özlemek ve istemek yoksa,
uğrunda katlanılan cefalar yoksa aşk
da yoktur. Her defasında daha fazla acı
çekse de, herkes tarafından ayıplansa
da, kınayanlar çıksa da onu, bu sevdadan
usanmaz.
Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe
halka rüsvâdır
Sorun kim bu ne sevdâdır bu
sevdâdan usanmaz mı
Fuzuli’nin aşk ve ızdırap
terennümünde hayatının yoksulluk,
bahtsızlık ve ilgisizlik içinde geçmesinin
etkili olduğu söylenir. Şair, Şah
İsmail’i takdir eder, onun adına eserler
yazar ama Safaviler’den ilgi görmez.
Kanuni Sultan Süleyman’ın Bağdat’ı
fethinden sonra kendisine kaside sunar
ama padişah fermanıyla bağlanması
emrolunan dokuz akçelik maaşı küçük
vakıf memurlarından bir türlü alamaz.
Bunun üzerine edebiyatımızın en ünlü
mektuplarından “Şikayetname”yi yazar,
ancak o da Fuzuli’nin derdine derman
olmaz.
Farsça Divan’ının ön sözünde yaşadığı
coğrafyanın ve zamanın olumsuz
13
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etkisini kendisi de şöyle ifade eder:
“...doğduğum ve yaşadığım yer Irak-ı
Arap’tır. Burası padişahların gölgesinden
uzak kalmıştır. Bilinçsiz halkı yüzünden
mamur değildir. Burası öyle bir bostandır
ki salınan servileri sam yelinin kasırgaları,
ve açılmamış goncaları ise mazlum
şehitlerin mezarlarının kubbeleridir.
Burası öyle bir zevk ve safa meclisidir
ki şarabı parçalanmış ciğerlerin kanı,
nağmeleri avare gariplerin feryatlarıdır.
Mihnet artıran çölünden bir rahat
rüzgârı esmemiş, belalarla dolu çölünde
bir damla ihsan bulutu bir zerre toz
bastırmamıştır. Böyle riyazet (çile)
bahçelerinde gönül goncası nasıl açılır
ve gönül bülbülü ne terennüm eder.”
(Karahan, 1989: s. 70) Aradan geçen
onca yıla rağmen malesef Fuzuli diyarının
makus talihi değişmemiştir.
Fuzuli’nin yaşadığı çağda Türk
edebiyatı hem İslam dininin hükümlerine
dayanır, hem de tasavvuf felsefesi
mazmun dünyasıyla şiiri kuşatıcı
bir etkiye sahiptir. Fuzuli de şeriate
bağlı , tasavvufla iç-içe bir şairdir.
Gazellerindeki birçok beyitte hadis ve
ayetlere açık, ya da dolaylı telmihler
yapılmıştır. Peygamber Efendimiz (S.A.V)
için yazdığı “Su Kasidesi” fevkalade
telmihlerinin yanı sıra naat sahasının
şaheseridir de. Ancak Fuzuli, tasavvufu
amaç olarak görmek yerine şiir ve
sanatın içinde eritmeyi tercih etmiştir.
Leyla ile Mecnun, çölün
hikayesidir. Çok sevilmiş, çok şairler
tarafından da konu olarak işlenmiştir.
Ancak beşeri aşktan ilahi aşka yükselişi,
çölde Leyla’sını ararken Mevla’sını
bulan Mecnun’un halini, kimse Fuzuli
kadar lirik terennüm edememiştir. Belki
Mecnun’un aşk isti’dâdını bu kadar güzel
anlatmasının sırrı yine kendisinde gizlidir.
Çünkü Fuzuli der ki:
“Mende Mecnûn’dan füzûn âşıklık
isti’dâdı var
Âşık-i sâdık menem Mecnûn’un
ancak adı var “
Kendisinde Mecnun’dan daha fazla
aşıklık yeteneği gören ve gerçek aşığın
kendisi olduğunu söyleyen Fuzuli,
içten ve samimi bir şairdir. Babası
tarafından iyileşsin diye Kabe’ye
götürülen Kays’ın:
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“Yâ Rab bela-yı aşk ile kıl âşîna
beni
Bir dem bela-yı aşktan kılma
cüdâ beni”duasının içe işlemesinin,
Fuzuli’nin yüzyıllarca sevilerek
okunmasının,Türkçe konuşulan geniş bir
coğrafyada tanınmasının sebeplerinden
biri belki de budur. “Şiirlerinin
yaşayabilmiş olmasında da içten, sade,
alçak gönüllü dil kullanımının payı vardır.
Onun alçak gönüllü, iddiasız anlatımı
şiirlerini yalnız günümüze taşımakla
kalmamış aynı zamanda etki alanını
genişletmiştir. Sözün kısası, onun
değişik çevrelerce tutulup sevilmesinde
bu anlatım ustalıklarının payı büyüktür.
(Mengi, 1996)”
Fuzuli kendinden sonraki pek çok
şairi etkilemiş ve şiirlerine nazireler
yazılmıştır.Yalnız Divan şairleri ve
yüksek zümreden değil, tekke ve saz
şairlerinden de ilgi görmüştür. Cönklerde
adından söz edilir ve aşık fasıllarında
gazelleri okunur. Çağdaşı Bağdatlı Ruhi
başta olmak üzere, Nev’izade Atai,
Naili, Nabi, Şeyh Galip, Esrar Dede,
Keçecizade İzzet Molla, Niyazi-i Mısri
gibi nicelerinin Fuzuli’nin şiirlerine
nazire yazdığı bilinmektedir. Tanzimat
edebiyatı ile her ne kadar Batı kaynaklı
bir edebiyat vücuda getirme dönemine
girilmişse de Fuzuli’nin etkisi devam
etmiştir.
Fuzuli’nin şiirleri sadece
şairlerden değil, bestekarlardan
da ilgi görmüştür. Klasik Türk
musikimizin en büyük bestekarlarından
Itri, Dede Efendi, Hacı Arif Bey, Hacı
Faik Bey, Tanburi Ali Efendi, Saadettin
Arel gibi ustalar tarafından şiirleri
bestelenmiştir. Emin ONGAN, Rüştü
ŞARDAĞ, Bekir Sıtkı SEZGİN, Saadettin
KAYNAK gibi 20. yüzyıl sanatkarları da
onun şiirlerini güfte olarak kullanmıştır.
Hatta aynı şiir, farklı bestekarlar
tarafından, değişik makamlarda, farklı
form ve usullerle bestelenmiştir. Mesela:
Âh eylediğim serv-i hırâmânın
içindir
Kan ağladığım gonce-i
handânın içindir
“Senin salınan servi boyun için ah
ediyorum. Kan ağlamam da senin
gülümseyen gonca dudakların içindir”
USTAD dərgisi \ Yanvar 2017
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sözleriyle başlayan gazelini Dede Efendi
Isfahan, Yürük Semai; Hacı Arif Bey
Hicaz, Şarkı; Bekir Sıtkı SEZGİN
Hisar-Buselik,Yürük Semai; Akın
ÖZKAN Kürdili Hicazkar,Şarkı olarak
bestelemiştir.
Fuzuli, kendi çağını aşabilmiş
büyük bir şairdir. Kimi zaman
dostlardan, kaderden, dünyadan
şikayetçidir; derdi çoktur ama
paylaşacak kimsesi yoktur. Düşmanın
güçlülüğünden, talihin zayıflığından
yakınır:
“Dost bî-pervâ felek bî-rahm ü
devran bî-sükûn
Derd çoh hem-derd yoh düşmen kavî
tâli’ zebûn”
Fuzuli’nin bu serzenişi 16. yüzyılda
değil de daha dün söylenmiş gibi gelir,
Nazım’ın mısralarının arasına oturur:
«Deeeert
çok,
hem dert
yok»
Yüreklerin
kulakları
sağır...
Hava kurşun gibi ağır...
Fuzuli’nin doğal, zorlamadan uzak,
günlük konuşma dilinin imkanlarını
kullanmasıdır belki de bunun sırrı. Sık
kullandığı soru cümleleri, bazen biriyle
bazen kendisiyle konuşuyormuş havası...
Hani diyor ya Fuzuli:
Gamım pinhan tutardım ben
dediler yare kıl ruşen
Desem ol bi-vefa bilmem inanır mı
inanmaz mı
Kimi beyitlerinde deyimler, halk
söyleyişleri, hitaplar çağları aşıp
günümüze kadar gelmiştir. Bakü İlimler
Akademisinden Doç.Dr. Pervane
Memmedli ile bu konuyu konuşurken
Dr. Pervane Bayram’ın makalesindeki bir
bölümü gösteriyor:
“Ey diyen gayre gönül verme hanı
bende gönül
Ser-i zülfünde olan bahtı
karadan gayrı
Ey benden başkasına gönül verme
USTAD dərgisi \ Yanvar 2017

diyen, bende gönül nerde? Başındaki
saçlarına takılan kara bahttan başka
bir şeyim mi kaldı? Bu beyitte geçen
“hanı bende gönül” ifadesi aslında
halk arasında bir kinaye olarak
kullanılmaktadır. “Bende akıl mı kaldı,
nerde?” anlamındaki yaygınlığını hala
korumaktadır”.
Ne güzel çağları böyle aşıp
gelebilmek! Usta şair, Şikayetname’de
“Selam verdüm, rüşvet değildür deyü
almadılar” bölümünü yazarken sadece
derdini anlatmakla kalmayıp çağları da
aştığını biliyor muydu acaba?
Bulutlar alçaktan uçuyor Bakü
semalarında. O kadar telaşlı telaşlı
yer değiştiriyorlar ki şaşarsınız. Yine
gri günler bekliyor bizi. Cinuçen
TANRIKORUR’un Ferahnak makamında
bestelediği bir Fuzuli gazeli dudaklarımda:
Öyle ser-mestem ki idrâk
etmezem dünyâ nedir
Ben kimem sâki olan kimdir mey-i
sahbâ nedir
KAYNAKÇA:
BANARLI, Nihad Sâmî; Türk Edebiyatı
Tarihi, c. 1, s. 534.
BAYRAM, Dr.Pervane NECTÎ BEĞ’İN
“GAYRI” REDİFLİ GAZELİNE XVI.
ASIRDA FUZÛLÎ’NİN VE XIX. ASIRDA
SEYYİD NİGÂRÎ’NİN NAZİRELERİ
(turkoloji.cu.edu.tr/makale_sistem/tum_
list.php?t=tum&psearch=)
KARAHAN, Abdülkadir(1996),TDV
İslam Ansiklopedisi, Fuzûlî maddesi,c.13,
, İSAM Araştırma Merkezi.
KARAHAN, Abdülkadir(1989), Fuzûlî
Muhiti, Hayatı, ve Şahsiyeti, K.B. Yay,
Ankara.
Köprülü, Ord.Prof.M. Fuad: İslâm
Ansiklopedisi, c. 4, s. 686-699
MAZIOĞLU, Hasibe (1997), Fuzûlî
Üzerine Makaleler, TDK Yay. Ankara.
MENGİ,
Mine
(1996),
Fuzûlî
Kitabı, 500. Yılında Fuzûlî Sempozyumu
Bildirileri , İstanbul
Türkiyat
Araştırmaları
Sayı3,Konya 1997,s.103-104
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37-cİ İl xatİrəsİ
Bİr sözü İlə əvvəl partİyadan,
sonra İşdən çıxarılan Abbas Zamanov
Mən tələbə olanda Elmlər
Akademiyasının müxbir üzvü, professor
Abbas Zamanov universitetdə
Azərbaycan Sovet ədəbiyyatı kafedrasının
müdiri idi. Mənə auditoriyada dərs
deməsə də, onu kitablarından tanıyırdım,
universitet tədbirlərində çıxışlarını
dinləmişdim...
Abbas müəllimi biz gənclərin gözündə
ucaldan hadisələrdən biri də Səməd
Vurğunun xatirə günü münasibətilə
keçirilmiş rəsmi tədbirdə Ermənistanın
Naxçıvan iddiası ilə bağlı tarixi çıxışı
barədə eşitdiklərimiz idi. Mən həmin
əhvalatı hələ orta məktəbdə oxuyanda
bir qədər fərqli variantda eşitmişdim.
Əhvalatın əsli belə olmuşdu ki, 1960-cı
ildə Akademiyanın Rəyasət Heyətinin
Səməd Vurğunun vəfatının dördüncü
ildönümünə həsr olunmuş xatirə
tədbirində Abbas Zamanov söz alaraq
Səməd Vurğun vətənpərvərliyi haqqında
danışmış, sonra haşiyə çıxaraq sözünə
belə bir əlavə etmişdi: “Bu gün mənə
dedilər ki, Naxçıvanın ermənilərə
verilməsi məsələsi həll edilməkdədir.
Səməd Vurğun yaşasaydı, deyərdi ki, biz
Naxçıvanı ermənilərə vermərik!” Bunun
ardınca Səməd Vurğunun “Azərbaycan”
şeirinin “El bilir ki, sən mənimsən…”
misrası ilə başlayan bəndini oxumuşdu…
Bu hadisə dərhal böyük əks-səda
vermişdi: Moskvada Naxçıvan sözsöhbətinə son qoyulmuş, ermənilər
susmalı olmuşdular. Abbas müəllim
isə əvvəl partiyadan, sonra da işdən
çıxarılmışdı…
Mən sonradan – 1980-ci illərin
sonunda mətbuata yazmaq üçün bu
hadisənin təfərrüatlarını onun özündən
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öyrənmək istədim. Abbas müəllim:
“Elə söyləyirlər”, – deyib özünəməxsus
yumorla mövzunu dəyişdi, tamam başqa
şeydən danışdı. Onun öz xidmətlərindən
danışmaqdan xoşu gəlməzdi...
...1979-cu ilin oktyabr ayı idi.
Universitetin buraxılış kursunda
oxuyurdum. Yasamalda “Aspirantlar
evi”nin yaxınlığındakı dayanacaqda
avtobus gözləyirdim. Elmlər
Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutunun
aspirantı Kamran Əliyev də avtobus
gözləyirdi. İndi Folklor İnstitutunun
Folklor və yazılı ədəbiyyat şöbəsinin
müdiri işləyən professor Kamran
Əliyevlə o vaxt uzaqdan-uzağa ötəri
tanışlığımız vardı, filologiya fakültəsinin
məzunu olduğunu bilirdim.
Dayanacaqda avtobus gözləyə-gözləyə
xeyli söhbət elədik. Yadımda qalanı,
müasir ədəbi prosesin “qeyri-rəsmi”
tərəfləri, mətbuata çıxarılması mümkün
olmayan məsələləri barədə danışmışdıq.
Avtobusun gəlişi ilə söhbətimiz yarımçıq
qaldı. Kamran sağollaşanda məndən adfamiliyamı soruşdu...
Məni beşinci kursda pedaqoji təcrübə
keçmək üçün universitetdə saxlamışdılar
və tez-tez fakültədə olurdum. Dekanlığa
gələndə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
kafedrasının laborantı Nəcibə xanım
mənə dedi ki, təcili Abbas müəllimi gör,
səni axtarır. Gözlənilməz olsa da, Elmlər
Akademiyasının müxbir üzvü, professor
Abbas Zamanovun məni axtarması mənə
səbəbini tam kəsdirə bilmədiyim qürur
verirdi.
Kafedrada görüşdük. “Kamran səni
yaman tərifləyir, – dedi. – Sənin diplom
işinin elmi rəhbəri mən olacağam”.
USTAD dərgisi \ Yanvar 2017
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Məlum oldu ki, Abbas müəllim
Azərbaycan sovet ədəbiyyatı kafedrasının
müdirliyini professor Cəlal Abdullayevə
həvalə edib, özü isə Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi kafedrasına keçib.
Mənə “Danabaş kəndinin əhvalatları”
povestində bədii detal və təfərrüat”
mövzusunu indi AMEA-nın müxbir
üzvü, professor Təhsin Mütəllimov təklif
etmişdi. Təhsin müəllim bu dəyişikliyə
necə baxacaqdı. Abbas müəllim tərəddüd
elədiyimi görüb: “Təhsinlə özüm
danışmışam, razıdır”, – dedi.
Təhsin müəllimin xeyir-duası ilə Abbas
müəllim elmi rəhbərim təyin edildi və
elə həmin gündən bu böyük insanla
dostluğumuz başladı.
Mən “Qırxpilləkan”ın ayağında –
indiki Şeyx Şamil küçəsində kirayənişin
idim, Abbas müəllimin mənzili isə
“Qırxpilləkan”ın üstündə, Nərimanovun
heykəlinin sağındakı binada idi.
Tez-tez zəngləşirdik. Zəngləşirdik
deyəndə ki, mən ona zəng vururdum. İlk
telefon söhbətimiz belə başlamışdı:
– Sabahınız xeyir, Abbas müəllim...
– Olsun...
Düzü, bu tamamlama məni bir qədər
çaşdırmışdı. Gələn dəfə zəng vuranda
cümləni tam dedim ki, Abbas müəllim
məni qabaqlamasın...
– Sabahınız xeyir olsun, Abbas
müəllim.
– Etiraz etmirəm...
Yenə çaşdım. Ancaq özümü o yerə
qoymayıb davam etdim:
– Necəsiniz, Abbas müəllim?
– Şikayət etməyə əsasım yoxdur...
Sonradan telefon danışıqlarımızın bu
müqəddiməsinə vərdiş elədim. Diplom
işi ilə bağlı görüşlərimiz Abbas müəllimin
evində olurdu. Dəhlizin başındakı qonaq
otağında, jurnal masasının arxasında,
kresloda otururduq.
Mən oxuduğum əsərlər barədə danışır,
yazdıqlarımı oxuyurdum. O həmişə
mənə maraqla qulaq asır, sözümü
kəsmirdi. Yazdıqlarımı oxuyanda bəzən
USTAD dərgisi \ Yanvar 2017

mürgülədiyini zənn edirdim, səsimi
tədricən aşağı salırdım. Gülümsəyib,
suallar verir, söhbəti yenidən yoluna
qoyurdu.
Hər görüşümüzdə həyat yoldaşı Asya
xanım masanın üstünə çay və şirniyyat
gətirirdi. Hər dəfə də xəbərdarlıq edirdi:
“Abbas, soyutmayın, çayınız içiləsidir”...
O hər həftə İrandan bağlama-başlama
kitab, jurnal, qəzet və məktublar alırdı.
İran İslam inqilabının ilk vaxtlarında
orada yaşayan Azərbaycan ziyalıları,
demək olar ki, bütün nəşrləri Abbas
müəllimə göndərirdilər. Saatlarla
qəzet-jurnalları, kitabları vərəqləyirdik.
Bundan əlavə, Abbas müəllim
Azərbaycanda nəşr olunan bütün bədii
kitabları Türkiyəyə – Ərzurum Atatürk
universitetinə göndərirdi. Sonradan
həmin universitetdə “Abbas Zamanov
kitabxanası” yaradılacaqdı. Mən gənc
yaşlarımdan bu prosesləri belə yaxından
izləyə bilməyimdən böyük qürur hissi
keçirirdim…
Universiteti bitirəndə Abbas müəllim
diplom işim haqqında o vaxt çox
populyar olan “Azərbaycan gəncləri”
qəzetində “Klassik povestin yeni
şərhi” adında bir məqalə nəşr etdirdi.
Bu, heç şübhəsiz, ömrümün ən işıqlı
xatirələrindən birinə çevrildi… Əslində,
öz tələbələri haqqında məqalə yazmaq
Abbas müəllimin ənənəsi idi. Məndən
əvvəlki diplomçuları – Kamran Əliyev,
Nizaməddin Şəmsizadə və Baloğlan
Şəfizadə (onların hər üçü indi elmlər
doktoru, professordur) haqqında da
məqalə yazmış, öz etimadını ifadə
etməklə bərabər, bu gənclərin üzərinə
böyük məsuliyyət qoymuşdu…
İki il sonra universitetin
aspiranturasına gəlməyimdə də Abbas
müəllimin müstəsna xidməti oldu.
Aspiranturada qiyabi təhsil aldığıma
görə fəaliyyətimi jurnalistika sahəsində
davam etdirməli oldum (jurnalistikadan
hələ də ayrıla bilməmişəm). Yusif
Səmədoğlunun baş redaktorluğu vaxtında
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”Ulduz” jurnalının redaksiyasında
çalışarkən Abbas müəllimlə bir neçə
görüşümüz olmuşdu. Məni Yusif
müəllimə tərifləyib, diplomçusu
olduğumu demişdi...
“Ulduz”a Rəsul Rza haqqında
xatirələrini təqdim etmişdi. Abbas
müəllim məqaləni “Kişi şair” (Sonradan
məqalə kitabda bu adla nəşr edildi)
adlandırsa da, yazı çapa başqa adla
göndərilmişdi və bu dəyişiklikdən bərk
pərt olmuşdu. Narazılığını bildirmək
üçün özü redaksiyaya gəlmişdi. Sonra
məlum oldu ki, dəyişikliyin səbəbkarı
Sabir Azəri ilə aralarında xətir-hörmət
var. Sabir müəllimi görəndə yumşaldı və
redaksiyadan gülə-gülə getdi...
1987-ci ilin yayında Yusif Səmədoğlu
“Ulduz”dan gedəndən sonra mən
də yır-yığış əhvali-ruhiyyəsində idim.
“Ulduz”dan aralanmağa qərar
verdiyim gün böyük
şairimiz Məmməd
İsmayıl məni
gələcəkdə nəşr
olunacaq
“Gənclik”
jurnalına dəvət
etdi. Jurnalın
nəşrinə hazırlıq
dövründə ortaq
planlarımızdan
biri də
Azərbaycan
xalqının
yaddaşında
qara yara kimi
göynəyən 1937ci il həqiqətlərinin
işıqlandırılması
idi. SSRİ-də
“perestroyka”
böyük
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gizlinlərin açılmasına vüsət versə də,
Azərbaycanda dövlət təhlükəsizlik
orqanlarının arxivləri hələ mətbuatın
üzünə yeddi qıfılla bağlı idi. Mən 1937-ci
ilin şahidlərinin xatirələrini qələmə almaq
istədiyimi bildirdim və Məmməd müəllim
də dərhal razılıq verdi. Elə rubrukamızın
adını da ayaqüstü müəyyənləşdirdik:
“Yaddaşlara səyahət”.
İlk yazımın qəhrəmanı gözümün
önündə idi. Abbas müəllimə zəng
vurdum, onunla görüşmək istədiyimi
bildirdim. Səbəbini aydınlaşdırmamış
məni evə dəvət etdi. “Gələrsən,
danışarıq”, – dedi.
Ordan-burdan danışandan sonra
mətləbə keçdim. Abbas müəllimin 1937ci il xatirələrini yazıya almaq, jurnalda
çap etdirmək istədiyimi dedim. Abbas
müəllim əvvəlcə bir az tutuldu, sonra
özünəməxsus yumor və ərklə:
– Özünə yaxşı iş tap, –
dedi. – Bundan bir şey
çıxmaz...
Mən üz
vurmadım və
həqiqət uğrunda
döyüşkən
insan kimi
tanıdığım Abbas
müəllimdən
bu mövzuda
danışmaqdan
imtina
etməsinin
səbəbini
soruşmadım.
Heç soruşmağın
yeri də
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xatirə dəftəri

deyildi.
Maraqlıdır ki, 1937-ci ildə həbs
olunmuş babamın sənədləri ilə
maraqlananda nənəmdən də eyni sözləri
eşitmişdim: “Başına iş qəhətdir?” Nənəm
mənim “köhnə palan içi töküb” ailəmizə
düşmənlər qazandıracağımdan qorxurdu.
(İlk “yaddaş səyahətimi” xalq şairi
Süleyman Rüstəmlə etdim və kommunist
partiyasının sədaqətli tərəfdarı kimi
tanınan şairin xatirələri “Gənclik”
və “Molodost” jurnallarının birinci
nömrəsində Azərbaycan və rus dillərində
nəşr olundu, cəmiyyətdə böyük əks-səda
yaratdı.)
1989-cu ilin yayında artıq başqa
yerdə – Bədii tərcümə və ədəbi əlaqələr
mərkəzində işləyirdim. Mərkəzə
böyük alim, unudulmaz insan Aydın
Məmmədov rəhbərlik edirdi. Hələ
mərkəzə ofis verilməmişdi. Aydın
müəllimin tapşırığı ilə mərkəzin ilk işçiləri
– Vaqif Bayatlı Odər, Zakir Fəxri və mən
yazıçıların Şüvəlandakı yaradıcılıq evində
özümüzə otaq tutub “Xəzər” jurnalı üçün
materiallar hazırlayır, müxtəlif layihələr
barədə planlar cızırdıq...
Bir də gördük yaradıcılıq evinin
həyətində bir taksi saxladı və əvvəlcə
Abbas müəllim, sonra isə Asya xanım
düşdü. Mən uşaq kimi onların qabağına
yüyürdüm. Vaqiflə Zakir də özlərini
yetirdilər. Əşyaları maşından götürüb
Abbas müəllimin “lüks” otağına daşıdıq
və orada yerbəyer etdik. İşimizi bitirib
çıxmaq istəyəndə Abbas müəllim ərklə
üstümüzə təpindi:
– Oturun görüm. Hara qaçırsınız?
Abbas müəllim Vaqifi də yaxından
tanıyırdı və onun şeirləri haqqında
müsbət fikirdə idi. Zakiri isə onunla biz
tanış etdik.
Abbas müəllim çamadandan bir şüşə
“Göygöl” konyakı çıxardıb masanın
üstünə qoydu, üzünü Asya xanıma tutdu:
–Gör nəyin var...
Masanın üstünə şokolad “plitkaları”,
quru meyvələr gəldi. Abbas müəllim
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bizə uğurlar diləyib istedadlı gənclərlə
fəxr etdiyini bildirdi. Biz konyak dolu
qədəhləri başımıza çəkib cəsarətə gəldik
və bir azdan söhbətimiz qızışdı. Vaqif
Abbas müəllim haqqında şairanə bir
sağlıq dedi və sağlıq bitər-bitməz badələr
yenidən boşaldıldı...
Birdən Zakir sanki çoxdan yoldaşlıq
etdiyi bir adama dostcasına məsləhət
verirmiş kimi Abbas müəllimi məzəmmət
etməyə başladı:
– Abbas müəllim, siz özünüz canlı
tarixsiniz. Bəs niyə 37-ci il xatirələrinizi
yazmırsınız?
Abbas müəllim yenə əvvəl-əvvəl
yüngülcə tutuldu. Sonra ciddi və amiranə
tərzdə:
–Xahiş edirəm otağı tərk edin, – dedi.
– Mənim arvadla işim var...
Suyumuz süzülə-süzülə Abbas
müəllimin otağından çıxdıq və həmin yay
onun gözünə görünməməyə çalışdıq...
Məti OSMANOĞLU
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Bu il qaranquşlar Yəmənə uçmaz...
(Ramiz Qusarçaylı şeiri üzərinə...)

Əziz qardaşım, Şəmil Sadiq! Birincisi, sənə ərk
edə bildiyim üçün çox təşəkkür edirəm... Deyəsən, Rəsul Rza
deyir ki, “Gedən yerim olaydı...” İkincisi, heç bir yazı tamamlanmır,
bitmir. Nəcib Fazıl Kısakürək ölməz “Sakarya Türküsü”ndə dediyi
kimi: “Hər şey axır...” Ramiz Qusarçaylı haqqında qələmə aldığım “Bu
il qaranquşlar Yəmənə uçmaz!” yazısı da hələ tamamlanmayıb və mən
onunla hələ çox boğuşacağam. Elə bu gecə ağlıma nə gəldi, bilirsənmi?
“Bu il qaranquşlar Yəmənə uçmaz!” – deyir şair Ramiz Qusarçaylı.
Bunun səbəblərini də yazır. Amma bu faciəni və səbəbini illər öncə Musa
Yaqub yazmışdı: “Leyləklərin çöp yuvası boş qalıb...” Soruşa bilərsən ki,
Musa Yaqub ilə Ramiz Qusarçaylının, leylək ilə qaranquşun nə əlaqəsi
var?!” Cavab verirəm: “O qədər çox əlaqəsi var ki!.. Əvvəla bu quşların
ikisi də təbiətin bir parçasıdır; ikisi də köçəri quşlardır, hətta birlikdə
hərəkət edən köçəri quşlardır. Leyləklər uzun səfərlərinə çıxmadan əvvəl
qaranquşlara: “Filan gün, filan saatda filan yerdən hərəkət edəcəyik, sakın
yubanmayın!” – deyə xəbər göndərirlər. Səfər başlayan gün qaranquşlar
leyləklərin sırtına (dalına) minir, yolboyunca onların kürəklərini masaj
edir, tüklər arasındakı parazitlərlə, böcəklərlə qidalanır, həm də leyləkləri
rahatladırlar. Upuzuuun bir yolçuluğu, okeanların, dənizlərin, göllərin,
keçilməz dağların, zirvələrin üstündən beləcə keçirlər, səyahətlərini bu
şəkildə bedavaya (müftə-müsəllim) tamamlayırlar. Beləcə, leyləklər də
mutlu olur, qaranquşlar da... Hər zaman danışan, amma bizim qulaq
asmadığımız Təbiətin mükəmməlliyinə bax sən... Biz “düşünən”,
danışan ikiayaqlı, məməli heyvanlar isə təbiətin bu dəngəsini pozmaqla
məşğuluq... Hələ başımıza çox bəlalar gələcək, çünki “Leyləklərin çöp
yuvası boş qalıb” və “Bu il qaranquşlar Yəmənə uçmaz!.. Mən leyləkqaranquş haqqında yazdıqlarımı özümdən uydurmuram, bir bəlgəsəldə
izləmişdim illər öncə. Sən demə, səlamətlik Musa Yaqub bizi uyarıb,
amma biz anlamamışıq. Biz nə vaxt təbiəti, təbiəti kitab kimi oxuyanları
dinlədik ki?!.. Ramiz Qusarçaylı da “Bu il qaranquşlar Yəmənə uçmaz!”
deyincə həm Musa Yaqubun şeiri qismən tamamlandı, həm də səbəbnəticə ilişkisində daşlar yerinə oturdu... Təbiətdə hər şey bir-birinin
mütəmmimi yəni tamamlayıcısıdır. Siz mənim tamamlayıcımsınız,
bəlkə, mən də sizin... Mən bir az qaranquşam, bir az da leylək – siz
isə sərçəsiniz. Vətənə bağlı, millətə vəfalı sərçələr. Qışın soyuğunda da,
yayın istisində də yurdunu, yuvasını, vətənini tərk etməyən sərçələr... Sizə
qibtə edirəm, sərçə qardaşlarım!.. Amma bir istəyim var sizdən: vətəndə
sərçəm, vətən yolçuluğunda leyləyim olun!.. Sevgi və dostluqla...
Nazim (qaranquş) qardaşınız

Nazim Muradov
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(Bu yazı hazırlanarkən şeir mətnləri http://faktor.az/az/literature/17543ramiz-qusarcaylinin-seirləri linkindən alınmışdır)

Nazim MURADOV

Lefke Avropa Universiteti / KKTC
Bir şairin insan yaddaşına köçməsi
üçün onun o insan üzərində, ən az, biriki işıqlı misrasının təsiri olmalıdır.
Ramiz Qusarçaylı da mənim
yaddaşıma
Gəlir söz acları, fikir acları,
Sözdən qan qoxusu, qan tamı gəlir.
Uzaqdan ağarır dar ağacları
Dəyən şairlərin bayramı gəlir…
misralarıyla köçmüşdü... O misralarla
ki, “qan qoxulu sözü”nü mühasirəyə alan
“söz və fikir acları”ndan “qurtulmaq”
üçün “Pir Sultanlar gibi, dar ağacını
boylamağı” (Aşıq Mahzuni Şərif) öz
şairinə bayram bilmişdi. O misralarla ki,
“sözündən qan iyi gələn şair”in (Ramiz
Rövşən) “söz və fikir acları”nı (s)öz başına
toplamış olması, o misraların şairinin
“bayram mesajı”nı bəyan etmişdi.
O misralarla ki, şairin bu bayramda
onu “adam yerinə qoyub, əziz edib”
bayramlaşmağa (bayram görüşünə) gələn
“ac” əzizlər(in)ə bayramlıq hədiyyəsi
– şairini, hamının görə bilməsi üçün
“dar ağacları”na çıxarmaq olmuşdu...
(Nədənsə, bu ‘bayram’ sözü və ‘dar
ağacı’ motivi qoca tarixin sınaqlarından
çıxan “atın ölümü – itin bayramı”
gerçəyini mənim yadıma salır...) Məncə,
Ramiz Qusarçaylının, sadəcə, bu dörd
misrasının ciddi bir “qan təhlili” (söyləm
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analizi) və orada təsvir edilən “toplaşma
və bayramlaşma” hadisələrinin əyləm
analizi yapılsa şairin “xəstəlikləri”ndən
bir neçəsinin diaqnozu qoyula bilər...
... Deyilməyən söz yoxdursa (ki elədir)
bu gün dilə gətirilən fikirlərin kökünü də
öncə deyilənlərdə axtarmaq lazımdır. Kök
nədirsə, gövdə, budaq, meyvə, yarpaq...
da odur. Bu mənada Ramiz Qusarçaylı
bizi keçmişləri araşdırma əziyyətindən
xilas edir; öz zamanının oğlu (üstəlik
barometri) olaraq “ədəbiyyatın
yaddaşı”ndakı (Folkner) “bəlli obraz”ları
(Səməd Vurğun) bu günümüzün ictimai,
tarixi, siyasi, coğrafi, əxlaqi, psixoloji...
gerçəklərinə uyarlayıb Dünyanı bir az da
yaxından tanımağımıza yardımçı olur.
Bu günlərdə 58 yaşı tamam
olan Ramiz Qusarçaylı Azərbaycan
ədəbiyyatının səksənincilər nəslindən
olub o illərin başlarından etibarən
imzasını tanıtmışdır. Biz 1980-ci illərdə
ədəbiyyata gələnlərin ədəbiyyatımızdakı
yerini, o nəslin nümayəndələrinin
xarakterik özəlliklərini tək-tək sadalamaq
fikrində deyilik. Hər halda, 80-ci illərin
sosial-siyasi mühitinin aşağıda qısaca söz
etdiyimiz olumsuz şərtləri o nəslə qarşı
ədəbi ilginin yetərincə göstərilməməsi
səbəblərindən, sadəcə, biridir. Amma
unudulmamalıdır ki, bu “unudulmuş”
nəslin istedadlı nümayəndələrindən biri
də məhz Ramiz Qusarçaylıdır.
Əslində, dünyada və Azərbaycanda
“zastoy” (durğunluq) illərindən sonrakı
1980-lərdən bu günə qədər keçən,
ən az, üçdə bir əsrlik (bir qərinəlik)
zaman içində tam bir əsrlik hadisələr
oldu. (Osmanlı) “İmparatorluğun(un)
ən uzun yüzyılı” (İlber Ortaylı) 19-cu
əsrdirsə, yenidən dövlət olmaq istəyən
Azərbaycanın ən uzun yüz ili, yəqin ki,
20-ci əsrdir. Üstəlik, Ramiz Qusarçaylı
nəslinin qismətinə həm sonu gəldiyi
üçün daha da quduzlaşan basqıcı Sovet
rejimini yaşamaq, həm güvənilən
və yenilməz zənn edilən “dağların
devrildiyini” (Çingiz Aytmatov) görmək,
həm “azadlığı dadan” (Məmməd
Əmin Rəsulzadə) vətən torpaqlarının
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Ramiz
Qusarçaylı
işğalını görmək, həm də “təzə əsrin
ibtidası”na (Nəcəf Bəy Vəzirov) şahid
olmaq yazılmışdı. Biz hər hansı bir
əsər dəyərləndirildiyi zaman, ən azı,
bu şərtlərin diqqətə alınmasının yanlış
olmayacağını düşünürük, çünki heç kim
öz zamanının içindən sıyrılıb çıxmış və
zamandan soyutlanmış deyildir...
Bu mənada Ramiz Qusarçaylının
duyarlı bir İNSAN olaraq bir tərəfdən
gözəl bir təbiət və torpaq şairi, bir
tərəfdən lirik eşq şairi, başqa tərəfdən
yuxarıda dilə gətirilən şərtlərin ortaya
çıxardığı sosial-siyasi-əxlaqi məsələlərin
poetik tərənnümçüsü, digər tərəfdən də
yurdsevər, vətənpərvər bir əsgər-şair kimi
qarşımıza çıxması təsadüf deyil.
R.Qusarçaylı türkdilli şeirimizdə,
nəsrimizdə daha öncə ələ alınmış,
işlənmiş motivlərə yeni can vermə
cəsarətində bulunan, onları “günümüzün
gerçəklərinə uyarlayıb” təqdim edən, bu
motivləri səmimi şəkildə orijinal poetik
məcra içində unudulmaz qılan bir şairdir.
Səksənincilərin də təmsilçisi olan
şairin yuxarıda ana xətləri ilə göstərməyə
çalışdığımız bu dörd tərəfinin bəzi
məqamları üzərində qısaca durmaq
istəyirik. Bu məqam gəzintisində köhnə
əsintilərə də yer vermək istədik ki,
şeirin ... “Müşfiq küləyi”nin, “Əli Kərim
qasırğası”nın (Məmməd Araz) heç
olmasa məltəmini hiss edək.
Ramiz Qusarçaylı sözü, həqiqət
axtarışındakı əqidəsi, məfkurəsi yolunda
dar ağaclarından asılan şairlərin
22

soyundan gəlir. O şairlərin ki, “ümidi
yerdə özünə, göydə Allaha”dır;“bir
gözü hökmdarda” (Ramiz Rövşən)
deyil, iki gözü də Allahda olan şairlərin
soyundan...
Bu şairlər –
Nəsimi kimi dərisi soyulandır.
Mövlana kimi ölümü salamlayıb
öldüyü günü “şəb-i arus” (toy gecəsi)
sayandır;
Füzuli kimi, bu dünyadan ayrılışı
Ruzi-hicrandır, sevin, ey mürği-ruhum
kim bu gün
Bu qəfəsdən mən səni əlbəttə azad
eylərəm” şəklində qəbul edəndir.
Rüstəm Behrudi kimi dar ağacına
salam verəndir;
və
Ramiz Qusarçaylı kimi
“Uzaqdan ağarır dar ağacları
Deyən şairlərin bayramı gəlir” deyə
biləndir...
“Ağaran dar ağacları”nı R.Qusarçaylı
dilində “işıq dirəkləri”nə çevrilən varlıqlar
kimi görüncə Nazim Hikmətin “gecə
gələn teleqraf xəbərləri” və Ramiz
Rövşənin, bu xəbərləri gətirən “teleqraf
dirəkləri” yada düşür.
***
Ramiz Qusarçaylı, öz sevgi(li)si
yolunda Füzuli kimi “kənarəsi yox bəhr”
qədər gözyaşı tökmür,
İki göz dolusu ağlaram səni,
İki dodaq boyu gülləm səninlə
– deyərək Füzulidən fərqli olduğunu,
sanki Vaqif kimi dünyəvi yaxınlığı rədd
etmədiyini canlı xalq dilindən gələn
səmimiyyəti ilə ifadə edir.
***
Ramiz Qusarçaylının poetik
dünyasında şairin saf bir kənd uşağı
olması özünü ilk misralardaca ələ verir:
Sən indi gedirsən, üzügülər, şən,
Söylə, ötən günlər yada düşdümü.
Qaya ürəyimin zəlzələsindən,
Dərə ürəyinə səda düşdümü.
İlk iki misrada bu məkani mənsubiyyət
sanki bir ilğım içindədir, son iki misrada
isə duman dağılır və bu yolçunun bir
kənd adamı olduğu bəlli olur.
R.Qusarçaylının təbiət aşığı bir torpaq
şairi olduğunu onun “dağların dizləri üstə
baş qoyub mürgüləyən yollar” obrazı da
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açıqca göstərir:
Enib dərələrin, düzlərin üstə,
Gecə öz diliylə layla deyirdi.
Baş qoyub dağların dizləri üstə
Yollar şirin-şirin mürgüləyirdi.
Ya da
Yaz qarı bir daşın donqarı üstə,
İzim yox bu yazın son qarı üstə,
Dərd yağır dərdimin yonqarı üstə,
Gecələr dağlara baxa bilmirəm…
Bu artıq özünü “min ağacdan bəlli
edən” bir kənd(li) yerişidir. Şairin başqa
misralarında bu kəndçinin bir çobandan
daha çox bir bağban olduğu anlaşılır:
... Ağacda tutmayan calaq yeri tək,
Gözümdən həsrətin izi getməyir...
Üstəlik, Ramiz Qusarçaylının həsrəti,
sadəcə, Güney və Batı Azərbaycana
deyil, həm də quzeydəki tarixi
Azərbaycan torpaqlarınadır:
... Sən Arazın, Samurun umuduna
bələndin,
Çəni ağlar Göyçənin buluduna bələndin,
Dərbəndin dərd hıçqıran sükutuna
bələndin
O tayımda Savalan, bu tayımda Şah dağı,
Azərbaycan bayrağı!..
ya da
Bu Araz, bu da ki Samur dağları,
Bürüyüb yamyaşıl mamır dağları,
Dağ çəkir sinəmə çadır dağları,
Gecələr dağlara baxa bilmirəm.
***
Şairin, artıq milli ordumuzun marşına
çevrilən “Azərbaycan bayrağı!” şeirinin
digər misralarında üçrəngli bayrağımızın
möhtəşəm simvolik dil ifadəsini görürük:
Cəngidə cövlan yerim, cövlanda can
yerimsən,
Barışda gül çələngim, savaşda qan
yerimsən,
Sən mənim and yerimsən, mənim iman
yerimsən,
Dalğalı ləngərlərin yelpiklənən yarpağı, –
Azərbaycan bayrağı!
Sənsən Azadlıq eşqim, sənsən Hürr, –
deyəcəyəm,
Ən son nəfəsimdə də sənə şeir
deyəcəyəm,
Şuşada sən qonduğun daşa pir
deyəcəyəm,
Çəkəcəyəm gözümə kölgən düşən torpağı
Azərbaycan bayrağı!
Azərbaycan bayrağı!
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Ramiz Qusarçaylının “Çəkəcəyəm
gözümə kölgən düşən torpağı” misrası
isə böyük Füzulinin
Gün çəkər yerdən göyə hər dəm
qubari-rahini
Tutiya üçün məgər yerdən göyə minnət
çəkər...
misralarını xatırladır ki, Füzuli
şeirində yar ayağının altından çıxan
toz, Ramiz Qusarçaylı şeirində isə
Azərbaycan bayrağının kölgəsi düşən
torpaq – gözün görmə özəlliyini artıran
tutiyadır, ağlamaqdan kor qalmış gözlərin
məlhəmi, dərmanıdır...
***
Ciddi bir sosial tənqid (həm də
özünütənqid) örnəyi olan “Bu millət” şeiri
ancaq “uzaqdan ağaran dar ağaclarını
görüncə o ağaclardan asılacağına sevinən
şair”in qələmindən çıxa bilər:
Bir yetim payına beşi boylanır,
Bu millət, bu millət, bu millət mənim.
Çadırdan çadralı kişi boylanır
Bu millət, bu millət, bu millət mənim.
“Çadır” ilə “çadra”nın (üstəlik, çadırda
gizlənən bir “kişi”yə “papaq” olan
çadranın...) bir misra içində bu qədər
sərrast ifadəsinin qaynağı bir tərəfdən
acı həqiqətlərin çılpaqlığıdırsa, digər
tərəfdən də şair iztirabının sonsuzluğu və
istedadıdır...
Nəfsini Arazın axarı bildi,
Dərbəndi dərdinin çıxarı bildi,
Şuşanı bazara çıxara bildi
Bu millət, bu millət, bu millət mənim...
...Bir qarış yer üstə yaşınmaz qanım,
Dərdimin nuruyla ağarır danım,
Üzüm ayağında Azərbaycanın, –
Ölüm ayağında Azərbaycanın, –
Bu millət, bu millət, bu millət mənim.
Son beşliyin birinci misrasında Qazi
Bürhanəddin, Nəsimi, Əlişir Nəvai,
Hüseyn Baykara, Sultan Kayıtbay, Xətai
kimi hökmdar şairlərimizin coşqulu
cəsarəti, ikinci misrada “ahından fələklər
yanan” Füzulinin bitib-tükənməz dərdi,
sonrakı iki misrada isə xalqdan gələn
Vaqifin şux deyim tərzi bir araya gətirilir.
Şairin sərt sosial tənqid muhtəvalı
“Bu adam nə yaman acdı, ilahi!” şeiri də
ictimai-əxlaqi eybəcərliklərin təsviridir:
Bu adam nə yaman acdı, ilahi,
Acdı, gözü acdı, qulağı acdı,
İliyi, sümüyü, dalağı acdı,
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Gövdəsi, toxumu, calağı acdı,
Bu adam nə yaman acdı, ilahi…
Evdə arvadının balağı acdı,
Qapıda itinin yalağı acdı,
Danası, düyəsi, ulağı acdı,
Bu adam nə yaman acdı, ilahi…
Qışlaqda qışlayır, yaylağı yeyir,
Yaylaqda yaylayır, oylağı yeyir,
Örüşü, məşəni, çaylağı yeyir
Bu adam nə yaman acdı, ilahi…
O damdan qovursan bu dama girir,
Bu damdan qovursan o dama girir,
Bu adam nə yaman adama girir,
Bu adam nə yaman bicdi, ilahi…
Bu adam nə yaman acdı, ilahi…
***
Türk ədəbiyyatında Sərvəti-Fünun
dönəminin təmsilçisi Tevfik Fikrətin sərt
sosial tənqidi şeirlərindən olan və
Şu sofracık, efendiler – ki iltikaama
muntazır
Huzurunuzda titriyor – şu milletin
hayatıdır.
Şu milletin ki muztarib, şu milletin ki
muhtazır!
Fakat sakın çekinməyin, yiyin, yutun
hapır-hapır...
Yiyin, efendiler, yiyin; bu hân-ı iştihâ
sizin
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar
yiyin!..
misralarıyla başlayan 1912 tarixli
“Hân-ı Yağma” şeirinin ondan yüz il
sonra - 2000-ci illərdə Ramiz Qusarçaylı
tərəfindən qələmə alınan Azərbaycan
variantını oxuyanda tarixin bu acı
təkərrürünə çox üzülmüşdük. Tevfik
Fikrət və Ramiz Qusarçaylı şeirlərinin
qarşılaşdırmasını ayrı bir yazıya
buraxaraq ikinci şeirin mətnini ixtisarla
təqdim edirik:
Yeyin, bu millətin başını, yeyin,
Satın torpağını, daşını, yeyin,
Atın küçələrə ac uşaqları
Tökün gözlərinin yaşını, yeyin...
Yeyin, məmləkətdə hər nə var, yeyin,
Kasıbın nəyi var – dörd divar, yeyin.
Haqqın dərisinə saman təpdiniz,
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Getdi abır-həya, getdi ar, yeyin …
...Yeyin, kişilərin ruhunu, yeyin,
Sümürüb varını, yoxunu yeyin,
Baxıb hırıldayın Araz dərdinə,
Şuşa həsrətinə uğunub, yeyin …
Yeyin, bu millətin, başını yeyin,
İçini, ağlını, huşunu yeyin,
Oynadın çörəyə qız-gəlinləri
Tökün gözlərinin yaşını, yeyin …
Yeyin, bu millətin başını, yeyin …
***
Ramiz Qusarçaylının eşq şairi tərəfinə
gəlincə şeirimizin ən lirik və ən həssas
qəhrəmanlarından biri olan bənövşənin
Azərbaycan poeziyasındakı bir-iki
təsvirinə diqqət edək:
Qurbaninin dilində
... Ayrılıqmı çəkib boynu əyridi
Heç yerdə görmədim düz bənövşəni;
Bəxtiyar Vahabzadə şeirində
... Kolların dibində tək bitdiyindən
Boynu bükük olur bənövşənin də;
Nüsrət Kəsəmənlidə
... İndi sevənlər üçün
Üç qərənfil dəbdədi
Yumul, bənövşəm, yumul! şəklində dilə
gətirilir.
Yaşayan ən böyük təbiət şairimiz Musa
Yaqub öz “bənövşə gileyi”ni
... O nə gözyaşıdır gümüş tacında
Yoxsa gözün qalıb lalə bacında?!
Qalmışam mən də bu yolayrıcında,
Bənövşəm, mən gəlim, sən
gələcəksən?! misraları ilə bitirir...;
Arif Həsənoğlu öz kənd həsrətini
... İndi bir eyvanda pas atıb qalıb
Orağım, çəkicim, dəryazım mənim.
Yoldaşım bazardan bənövşə alıb
Beləcə ötüşür hər yazım mənim...
misralarına yükləyir.
Vaqif Bəhmənli dilindəki bənövşə
Ölüm ayağın altda
İtim ayağın altda
Bir qom bənövşə olum
Bitim ayağım altda
şəklindədir...
Ramiz Qusarçaylının bənövşəsi isə
geniş mənada Vətənin simvoludur və
qürbətdə “yaşayan” şair öz bənövşə
həsrətini bu sözlərlə ifadə edir:
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Əlimə alınca əlim qurudu.
Qurudub göndərmə bənövşələri.
Nəfəsim qurudu, dilim qurudu
Qurudub göndərmə bənövşələri.
Çatmadım bu il də yaza, bilirəm,
Darıxa bilirəm, susa bilirəm,
Özüm quruyanda dözə bilirəm
Qurudub göndərmə bənövşələri.
Əl saxla, dər saxla, təzə-tər saxla,
Çıxart ürəyimi, üstə sər, saxla,
Mənə də ölməyə bir az yer saxla
Qurudub göndərmə bənövşələri.
***
Hər günü ölüm xəbərləri ilə dolan
dünyamızın mənzərəsini “Bu il
qaranquşlar Yəmənə uçmaz!” şeirində
təsvir edən Ramiz Qusarçaylı sanki içində
bulunduğumuz günlərin – 2016-nın son
günlərinin rəsmini mənzum bir dillə belə
çəkir:
... Güclər arasında bölünüb dünya,
Giclər arasında bölünüb dünya,
Biclər arasında bölünüb dünya,
Bu dünya güclərin sınaq yeridi,
Giclərin, biclərin sınaq yeridi,
Ölümlər Kərkükdə sınaqdan keçir,
Zülümlər Hələbdə sınaqdan keçir,
Təlimlər Sənada sınaqdan keçir,
Bu il qaranquşlar Yəmənə uçmaz...
Şeirin ilk səkkiz misrası ilə doqquzuncu
misrası arasında bir tənasüb vardır. Hətta
şairə görə tənasübün bu iki tərəflərindən
hər biri digər tərəfinin səbəbi, ya da
(eyni zamanda) nəticəsidir. Təbiət
şairimiz dünyadakı dəhşətlərə təbiət
pəncərəsindən baxıb yolunu həsrətlə
gözlədiyi qaranquşların şairin vətənində
bala çıxardıqdan sonra payızda geri
qayıtmamalarına üzülür...
Ferdinand de Sössür deyirdi ki,
“dildəki hər şeyi riyazi olaraq formulə
etmək mümkündür”. Bu doqquz misra
da təxminən belə formulə edilə bilər: (8 x
1) + 1= 9 ya da 9 = 1 + (8 x 1)... Əgər
qaranquşlar gəldikləri yerə (Amerikanın
bombaladığı Kərkükə, Fransanın
bombaladığı Liviya şəhərlərinə, Səudiyyə
Ərəbistanının bombaladığı Yəmənə,
Rusiyanın, İranın bombaladığı Hələbə və
ya savaş yellərinin əsdiyi başqa yerlərdəki
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yuvalarına) qayıtmırsa, demək ki,
“Güclər arasında bölünüb dünya, / Giclər
arasında bölünüb dünya, / Biclər arasında
bölünüb dünya...”
Bugünkü dünyanı “ədalətin qısır
yuvası” adlandıran şairin dərdi yenə
qaranquşların geri qayıtmamasıdır:
... Yığıb adamları tökür dənizə,
Bu köpük adamlar, köpək adamlar.
Köpək balıqları məəttəl qalıb
Yeyir adamları köpək adamlar,
Bu il qaranquşlar Yəmənə uçmaz...
Bu misralar isə ölməz Qaspıralı
İsmayıl Bəyin “Avrupa Medeniyetine
Bir Nazar-ı Muvazene” (“Avropa
mədəniyyətinə tərəfsiz bir baxış”)
əsərindəki “köpək balığı” epizodunu yada
salır. İsmayıl Qaspıralı mədəniyyətlərin
irsi olduğunu izah edərkən bugünkü
(1880-ci illərin) Avropa mədəniyyətinin
qədim Roma mədəniyyətindən gəldiyini
söyləyir və diqqətləri Roma mədəniyyəti
üzərinə çəkərək “Romalılar(ı) esir etleriyle
beslenmiş balığa doymayan(lar)”, onların
övladları olan bugünkü Avrupalıları da
“bütün âlemin semeresine doyamayanlar”
adlandırır. Avropa mədəniyyətinin
“haqqaniyyet duyğusu”ndan məhrum
olduğunu isə israrla söyləyir...
Ramiz Qusarçaylının “köpək
balıqlarını məəttəl qoyan” adamcıl,
kannibalist “köpək adamları” da –
milliyyətindən, dinindən asılı olmayaraq
haqqaniyyət duyğusundan məhrum
nadanlardır...
***
Daha geniş və əhatəli tədqiqatı – ədəbi
sənətlər (söz sənətləri), ritm, intonasiya,
vurğu, heca yapısı, lirizm, pastoral şeir,
epik və didaktik şeir, məcazlar sistemi,
cinaslar, elliptizm, semantika, çağrışımlar,
bənzətmələr (təşbeh), istiarə… yönündən
incələnməyi haqq edən gözəl şairimizə
– müasir Azərbaycan şeirinin ən
yaddaqalan nümayəndələrindən biri olan
Ramiz Qusarçaylıya can sağlığı və yeni
yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.
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ÇƏRÇİVƏ
Bütün çərçivələri sındırın!
Çərçivəsiz adam

Təranə VAHİD
Şəhərin kənarında yeni açılan
İncəsənət Qalereyasının müdiri ilə
müsahibəyə getməzdən əvvəl internetə
baş vurub dünyanın nadir qalereyaları ilə
tanış oldum, xəyali də olsa Florensiyadakı
Uffitsi, Moskvadakı Tretyakov
qalereyalarına, Parisin Luvr, Vatikanın
Vatikan, Nyu-Yorkun Metropoliten,
Qahirənin Misir muzeylərini dolaşdım.
Bu mövzunu bacardıqca araşdırıb
müsahibəyə yaxşı-yaxşı hazırlaşdım.
Qalereyanın qarşısında taksidən
düşəndə əvvəlcə əyilib tuflilərimə baxdım.
Lak tuflilərim işıq saçırdı. Mənə elə
gəlir ki, incəsənət qalereyasına tozlu
ayaqqabılarla getmək eksponatlara,
əslində, sənətə hörmətsizlikdən başqa bir
şey deyil.
Pilləkənlərı qalxdıqca özümü sorğusual edirəm.
– Diktofonu götürmüsən?
– Götürmüşəm.
– Kitabçanı necə, suallar yazdığın
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kitabçanı deyirəm?
– Öz əlimlə çantaya qoymuşam.
Qapının şüşəsində özümə baxıram.
– Yubkam çox qısa deyil ki?
– Qısadı, amma uzatmaq artıq gecdir,
– deyir içimdəki səs.
Suallar qurtarır, mən inamlı
addımlarla “Qəbul otağı” yazılmış qapıya
yaxınlaşıram.
Bu yerdə bir hovur nəfəs alın, sizə,
qısaca da olsa, nəsə demək istəyirəm.
Jurnalistəm, peşəmin “xasiyyəti”
belədir, hər gün, az qala, yeni bir insanla
qarşılaşıram. Müəllimlərimin dediyi kimi,
jurnalistikanın obyekti insandı. Bəri
başdan deyim ki, çətin peşədi. Obyektini
ilk baxışdan “oxumalısan!”
Budəfəki obyektim rəsm qalereyasının
sahibidir. Redaksiyanın tapşırığıyla
buradayam.
Qəbul otağının qapısı açıqdır, katibə
qız uzaqdan üzümə gülümsəyir.
Müsahibimlə görüşürük. Ortayaşlı,
boynuqısıq, xırdagözlü, zökəmli
adamlar kimi burnu qırmızı bir adamdı.
Obyektimi, ilk baxışda “oxuya”
bilmirəm. Qarışıq adamdı deyə hərflər
bir-birinə qarışır. Bir sözlə, rəsm
qalereyasının sahibi haqqında ilk
təəssüratım belədi: naşı usta tərəfindən
yonulmuş natamam sənət əsəri...
İş otağı da özü kimi qarmaqarışıq və
yöndəmsizdi. Ayaqları bir-birinə dolaşadolaşa keçib kreslosunda oturur. Tezcə
də kompüterin mışkasını qurdalayıb
gözünü monitora dikir.
Hələ də ayaq üstəyəm. Utancaq
müsahibim, deyəsən, məni unudub.
“Əyləşin”, – deməsini gözləməyib,
otururam.
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Müsahibimin xarab traktor kimi dilikli
səsi gəlir:
– Birinci dəfədi müsahibə verirəm
eyyy.
İncikliyimi həmən unuduram. Üzümə
təbəssüm qonur.
Bu, peşə vərdişimdən irəli gəlir.
Müsahibimə psixoloji yardım edib
ürək-dirək verirəm, insanların
məşhurlaşmasında reklamın yerindən,
rolundan danışıram.
O, gözünü monitordan çəkmədən
dediklərimi başıyla təsdiqləyir.
Mən söhbətə uzaqdan, az qala,
şumerlərdən başlamaq istəyirəm.
Amma diktofondan yazı köçürməyin
it əzabı olduğunu bildiyim üçün
şumerlərdən birbaşa İtaliya intibahının
rəmzi Leonardo da Vinçinin zamanına
adlayıram...
Müsahibim sualımı dinləyib ürkəkürkək üzümə baxır. Xeyli susandan
sonra çərçivədən birtəhər hıqqınıb
çıxır, xoşbəxtlikdən söhbətə çərçivədən
başlayır.
Orijinal başlanğıc məni ürəkləndirir.
Deyir ki, əvvəllər toyuq hini boyda
çərçivə seximiz vardı, gecə-gündüz xırda
çərçivələr düzəldib satırdıq. Sonra işlər
yağ kimi getməyə başladı, çərçivədən
çıxan adamlar başa düşdülər ki, ən
salamat yer çərçivənin içidi. Belə-belə
çərçivə bazarı canlandı, biz də gördük ki,
taxtaları yonqarlamaqla camaata çərçivə
çatdıra bilməyəcəyik. Çindən gətirilən
ucuzvari plastik çərçivələrə keçdik.
Kəsəsi, əlimizə nə keçdisə, çərçivəyə
salıb satdıq. Çərçivə biznesi çiçəkləndi.
Qoçaq oğlanların sayəsində Rusiyadan,
Türkiyədən, Skandinaviya ölkələrindən
bahalı çərçivələr gətizdirdik.
Diktofon onun dediklərini acgözlüklə
yazır, düşünürəm ki, rəsm əsərləri
haqqında söhbətə çərçivədən başlamaq
əla ideyadı.
Düşüncəmi dondurub obyektimə qulaq
asıram. Müsahibim hələ də çərçivədə
ilişib qalıb. Çərçivələrin ölçüsü, rəngi,
qiyməti... Dilikli səsi hərdən titrəyir,
üzünə təbəssüm qonur, arabir dişlərini
bir-birinə sıxıb elə bil nədənsə əzab çəkir.
Səbirlə müsahibimin nə vaxt
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çərçivədən çıxıb çərçivənin içinə
keçəcəyini gözləyirəm.
O, xırda-xırda üyüdüb tökür. Adlısanlı rəssamların yanına gəlib əsərlərini
necə dəyər-dəyməzinə satmalarından,
cavan rəssamların xərclik üçün dəridənqabıqdan çıxmalarından, özünü dahi
sayanların gəlib ondan necə borc pul
istəmələrindən ürəyi atlana- atlana
danışdıqca səbrim çərçivəyə sığmır.
Hansı sənətin sahibi olduğunu
soruşuram. Sifəti büzüşür, gülümsəməyə
çalışır, Oksfordu bitirən məzun ədasıyla:
– Mənim sənət-mənətlə işim yoxdur,
texnikum qutarmışam. Kənd təsərrüfatı
texnikumunu. Orta təhsilli aqronomam,
– deyir.
Mən axtardığım möcüzəni tapan
adam kimi sevinirəm. Yazımın alt başlığı
ağlımdan şütüyüb keçir: “Aqronom necə
rəsm qalereyasının sahibi oldu?!”
Obyektim ürəklənib söhbətinə davam
edir.
– Sovet hökuməti dağılanda
sənətim də puç oldu. Kolxoz yox,
sovxoz yox... Dədəm dedi ki, nə vaxta
kimi çayxanalarda veyillənəcəksən,
gəl, yanımda işlə, əlin çörəyə çatsın.
Əvvəl getmək istəmədim, dədəm kimi
dülgər olmaq istəmirdim. Amma iş-miş
olmayınca, dədəm deyən oldu. Getdim,
nə yaxşı ki, getdim. Çərçivə bizi ağ günə
çıxardı.
Gördüyün bu obyektin birinci
mərtəbəsində çərçivə, ikinci
mərtəbəsində rəsm əsərləri satılır.
Üçüncü mərtəbə sərgi salonudur.
Çərçivəni biz düzəldirik, rəsm əsərlərini
rəssamlardan su qiymətinə alırıq,
yuxarıda da sərgi keçirib əsərləri satırıq.
Üçündə də qazanırıq.
Marağımdan ölürəm:
– Yəni əsərin hansı rəssam tərəfindən
çəkildiyi, hansı janrda olduğu, hansı
məna daşıdığı, hansı cərəyana aid olduğu
sizi maraqlandırmır?
– Nəyimə lazımdı ki?! Çərçivədə nə
varsa, mənə görə hamısı eynidi. Əsas
odur ki, kimsə gəlib bu əsərləri alıb
aparsın. Şəhərin neçə yerində çərçivə
seximiz, çərçivə dükanlarımız var. Allah
qoysa gec-tez çərçivə bazarı bizim
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olacaq.
Ürəyimdə: “Allah eləməsin”, –
deyirəm.
Elə bil ürəyimdən keçənləri eşidib
diksinir. Qolundakı bahalı saata baxıb
dilikli səslə:
– İndi üçüncü mərtəbədə sərginin
açılışı olacaq. Qəribə adamlardı, mən
getməyincə başlamırlar ki... Sərgiyə
baxmaq istəyirsən? – deyir.
Bu da üçüncü mərtəbə. Gənc
rəssamların əsərləri işıq saçır. Tanınmış
rəssamlar, sənətşünaslar yaxınlaşıb
hörmətlə qalereyanın sahibinin əlini sıxır,
qulağına xoş sözlər pıçıldayır. Naməlum
obyekt gözünü sənət əsərlərinə dikib
susduqca susur. Susmağın hikmət
olduğunu öz gözlərimlə görürəm.
İşbaz rəssamlardan biri
qəhrəmanımın qoluna girib nə barədəsə
üyüdüb-tökür.
Adamların arasında obyektimi itirib
sənət əsərlərinin cazibəsinə düşürəm...
Getmək vaxtıdır, birinci mərtəbəyə
enib qapıdan çıxmaq istəyəndə hansısa
hiss məni saxlayır. Dönüb çərçivə
satılan yerə yaxınlaşıram. Qəhrəmanım
piştəxtanın o üzündə dayanıb çərçivə
satır.
Bu yerdə dünyadakı bütün rəsm
əsərlərinə yazığım gəlir. Görən ilk dəfə
hansı əbləh azad sənəti çərçivəyə salıb,
hansı axmaq azadlığı buxovlayıb?
Deyinə-deyinə qalereyadan çıxanda
gözüm yenə də lak tuflilərimə sataşır. Lak
tuflilərim elə bil soluxub...
Taksiylə gəldiyim yolu avtobusla geri
dönürəm. Redaksiyanın koridorunda
redaktorla qarşılaşıram. Gülümsəyir,
“Müsahibə necə keçdi?” – deyir. Zorla
gülümsəyib: “Belə də”, – deyirəm.
– Səhifədə yer ayırmışıq, çalış tez
yaz.
Bu an redaktora ürəkdən nifrət
edirəm. Yaz, yaz, yaz...
... Gözümü yazdığım cümləyə
dikmişəm: İncəsənət qalereyasından
reportaj.
Nə yazacağımı bilmirəm. Beynimdə
aləm bir-birinə qarışıb: müsahibimin
alnıyla qaşı arasındakı dar zolaq
uzandıqca uzanır, sonra kvadrata çevrilir,
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mənim qəhrəmanım çərçivənin içindən
boylanır.
Barmaqlarım klaviaturanın üstündə
şimşək kimi oynayır. Yazının başlığı
hazırdı: “Çərçivə adam”
Yarımbaşlıq öz-özünə yaranır: Bu
dünyada çərçivəli, çərçivəsiz, yarımçıq
çərçivəli nə qədər istəsən adam var.
Cümlələr bir-birinin ardınca düzülür.
O özü boyda çərçivədi. Gözünə görünən
nə varsa çərçivədədir. Hava, su, torpaq...
Tabut onun üçün ideal çərçivədi,
pul çərçivə formasındadır, insanın
düşüncələri, hisləri, arzuları, istəkləri –
hamısı çərçivədədir. Dünya yupyumru
olsa da, əslində, dördbucaq çərçivənin
içindədi.
Yazdıqca yazıram, son akkordları
vururam: Lütfən, qalereyanı çərçivədən
azad edin. Çərçivələri qırın, özünüzü
çərçivədən çıxarın, çərçivələrə yox deyin!
O zaman qalereyanın nə qədər canlı,
nə qədər işıqlı, nə qədər azad olduğunu
görəcəksiniz.
Redaktor yazını oxuyub ciddi-ciddi:
“Gəlsənə bu adamı heç çərçivədən
çıxarmayaq?” – deyir.
Razılaşıram. Beləliklə, yazı çap
olunmur.
Evə çatan kimi tələsik ayağımdakı
lak tufliləri çıxarıb çərçivənin birindən
azad oluram. Amma hara baxıramsa
gözümə çərçivə sataşır. Ağlımdan keçir
ki, dünyadakı bütün bəlalar çərçivəsiz
adamların başına gəlir. Daşqalaq olunan,
yandırılan, dar ağacından asılan,
güllələnən, sürgün olunan da onlardır.
Əgər onlar olmasaydı, bəşəriyyətin
nə qədər miskin, rəngsiz, maraqsız
olacağını da təsəvvür edirəm. Bəlkə,
tək rəsm əsərlərinə yox, sağ-salamat
qalmaq üçün adamlara da çərçivə
lazımdır? Amma adamların hamılıqla
çərçivə adamların düzəltdikləri çərçivəyə
düşəcəyindən, çərçivədə yaşayıb
çərçivədə öləcəyindən, keçmişi, gələcəyi,
ümidləri çərçivəyə salacaqlarından
qorxuram.
Qorxumu çərçivəyə salıb divardan
asıram, saata baxıram, vaxt çərçivədə
döyünür...
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“Görən nə düşünürsən
ürəyində bu saat?”
Hələ pıçhapıçlar, hələ qeybətlər,
Xain rəfiqənin ovutmağı var,
Qürura qoşulub qaçan sevginin,
Ağlaya-ağlaya qayıtmağı var.
Onunla görüşə geydiyin donu,
Dolabdan çıxarıb geyinmək olmur,
Belə ölənlərin dirilə gələ,
Ürəkdən o cürə sevinmək olmur.

Vəfa MÜRSƏLQIZI
Unutduğum!
Əvəzi olmayan adamlar olur,
Gördüyü hər işi xatırlayırsan,
Sözləri qəfildən düşür yadına,
Elə sözgəlişi xatırlayırsan.
Hələ unutduğu əşyalarını,
Yığıb oğru kimi saxlamaq da var,
Hansısa təkrarçı, zəif şairin,
Şeirinə qəflətən ağlamaq da var.
Kobud sözləri də düşər yadına,
Sənə xatırladar daha nələri,
Qurtarmır, tükənmir ayrılıqların,
«Başağrısı» adlı bəhanələri.
Sonra da: “Qayıtsa bağışlamaram”
– deyən ən bəzəkli yalanı gəlir,
Qayıtsa boynuna sarılacaqsan,
Bir özün bilirsən, bir Allah bilir.
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Neçə xatirəm var onunla bağlı,
Nə qədər günüm var ömrə satdığım,
Bağışla unuda bilmədim səni,
Sağ əlim başına, ay “UNUTDUĞUM”.
***
Həyatın dadı dəyişib,
Ölüm dadır yavaş-yavaş,
Asta-asta yola düşən,
Gəlib çatır yavaş-yavaş.
Ürəklər odun itirir,
Duyğular adın itirir,
Hərə bir qadın itirir,
Sevib atır yavaş-yavaş.
Qürubunda eşqin qanı,
Qana batır sübhün danı,
Gözlərimdən bu dünyanı,
Yağış tutur yavaş-yavaş
Dərdin ağırı daldadır,
Bütün yalanlar bal dadır,
Hamı adamı aldadır,
Hamı Satır yavaş-yavaş.
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Yaz açılsın gedərsən

Eləsi ya beləsi

Qadan alım, bu soyuqda getməzlər,
Bir az gözlə, yaz açılsın, gedərsən.
Can deyib can eşidirik hələ ki,
Ayrılıqdan söz açılsın, gedərsən.

Gülürəm için-için,
Bütün məhəbbətlərə,
Səni də qınamışam,
Bəlkə də, nahaq yerə.

Tufan qopar, döngələrdə itərsən,
Yol azarsan, gözlərimdən yayınma,
Barmaqların buza dönər, amandır,
Üşüyərsən əllərimi soyunma.

Yalançı təbəssümlər,
Düzəltdikcə aranı,
Hər gün bir ümid ölür,
Hər gün şeir yaranır.

Bu dünyanın taxtı-tacı yalandır,
Könlüm sevməz sultanını, xanını,
Qısa donlu qadınların sevgisi,
Soyuq olar, isitməz ki, canını.

Sənin baha bildiyin,
Nə vardısa satılıb,
Bütün qızlar sevilib,
Bütün qızlar atılıb.

Səni qışdan çıxaracam, darıxma,
Əridəcəm ürəyimin yağını,
Gedirsənsə heç olmazsa yaxın gəl,
Çöl soyuqdur, düymələyim yaxanı.

Bu dünyada nə var ki,
Canından keçiləsi,
Hər şey bir gün tükənir,
Eləsi ya beləsi.

Ayrılarıq, dilim-ağzım qurusun,
Mənə atam, anam, balam qədərsən,
Qoy ağaclar çiçəkləsin bu yaz da,
Qaranquşlar qayıdanda gedərsən.

Bütün yollar, cığırlar,
Ayrılığa qədərmiş.
Tükənmiş şairlərsə,
Xoşbəxt sevgililərmiş.

Qəfil getmə, birdən dəli olaram,
Mənə nə var, itirərəm başımı,
Yazda get ki, evdəkilər bilməsin,
Gün qurutsun gözlərimin yaşını.

Şəkil

Bahar çağı, gün doğanda gedərsən,
İlk baharın axşamları soyuqmuş,
Səni hamı məndən almaq istəyir,
Ümidimin müştərisi nə çoxmuş.
Qadan alım, bu soyuqda getməzlər,
Bir az gözlə, yaz açılsın, gedərsən.
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Şəklini çəkirəm mən,
Arxada, öndə həyat,
Görən nə düşünürsən,
Ürəyində bu saat?
Bu həyata baxıram,
Durub qarşından sənin,
Bəlkə də, məni atmaq,
Keçir başından sənin.
Arxada şeytan çarxı,
Sol tərəfdə göy dəniz,
Xatirələr bulannıq,
Mavi səma tərtəmiz.
Sən həyatın içində,
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Mən hamıya naməlum,
Bizdən tənlik alınar?
Xanım “iks”, cənab məlum.
Gətir baxım falına,
Sənə HƏYAT görünür,
Bir qadın izlərində,
Kölgə kimi sürünür.
O qadın yalquzaqdır,
Tanıya bilmirəm mən,
Gözləyir ayrılaram,
Bəlkə, haçansa səndən.
O qadın yol gözləyir,
Gözünü yola dikib.
Amma ona deməzsən,
Bu şəkli kim çəkib.
Ürəyi sınıq şeir
Şeirimdən iki misra,
Sınıb qarşıma düşdü,
Bu şəhərin sükutu,
Yenə başıma düşdü.
Say ovcuma, utanma,
Səndə məndən nə qalıb?
Bir az quru gözyaşı,
Bir az xatirə qalıb.
Yol ölçürəm qəlbinə,
Ölçdüyüm yol, həndəsəm.
Eyler diaqramıdır,
Sən və şeir, mən və sən.
Ayrıldıqca sevməyi,
Calaq-calaq öyrəndim,
Sən öldürmək öyrəndin,
Mən yaşamaq öyrəndim.

Yupyumşaq bir səs gəzəsən.
Bir oğlan ola hardasa,
Şəvə kimi teli ola,
Bir qız ola pambıq kimi,
Yupyumuşaq əli ola.
O oğlan o qızçün igid,
Qız onunçün bircə ola,
Yağış yağa, külək əsə,
Bir taksidə gecə ola.
Qaçıb çıxasan dünyadan,
Qohum-qardaş qınamaya,
Elə bir yerə gedəsən,
Heç kim səni tanımaya.
Xəritədə qala elə,
Küçələr, evlər şəhərlər,
Gecə gözlərini yuma,
Gün doğa iki nəfərlə.
Tütün qoxan əllərinə,
Tapşırasan ürəyini,
Hamıdan qaçasan, ona
Söykəyəsən kürəyini.
Pıçıldaya qulağına,
Çiçəyim, gülüm, mələyim,
Ürəyini heç qırmaya,
Deməyə: nəyimsən mənim?
Bu dünyadan o dünyaya,
Beləcə qalib gedəsən,
Sevə-sevə yaşayasan,
Sevərək olub gedəsən.

***
Sevdiyin səni gözləyə,
Görüşünə tələsəsən,
Tutub dünyadan getməyə,
USTAD dərgisi \ Yanvar 2017

31

ədəbi polemika

Sözün
səmimiyyəti

Məti OSMANOĞLU

Bədii ədəbiyyatda səmimiyyət
anlayışı vaxtdan-vaxta nəzəri
fikrin gündəliyinə gətirilir, bu
mövzu ilə bağlı müxtəlif fikirlər,
mülahizələr irəli sürülür, müzakirələr
aparılır. Səmimiyyət anlayışının
mütləqləşdirilməsinin əleyhinə olanlar
isə onun mücərrəd olması qənaətinə
əsaslanmağa çalışırlar: yəni mətnin
səmimi olduğu ilə qeyri-səmimi
olduğunu fərqləndirmək üçün konkret
meyara əsaslanmaq, ölçü vahidi
tapmaq çətindir. Bəzən müəyyən bir
dövr üçün məqbul olan səmimiyyət
meyarı başqa dövrdə həm bədii mətn,
həm də nəzəri baxımdan öz gücünü
itirir. Məsələn, 1930-cu illərdə siyasi
təzyiq altında olan yazıçıların (məsələn,
H.Cavid, Ə.Cavad, Y.V.Çəmənzəminli
kimi) yeni əsərlərində sovet
cəmiyyətinə münasibətin nə dərəcədə
səmimi olub-olmaması daha çox
hallandırılırdı.
Bunun nə qədər təsadüf, ya da
qanunauyğunluq olduğunu demək
çətindir: sovet ədəbiyyatında yazıçı
32

səmimiyyəti mövzusu, bu mövzuya
münasibətin aydınlaşdırılması Stalin
öldüyü il – 1953-cü ildə ədəbi
prosesin gündəliyinə fərqli şəkildə
gətirilmişdi: “Novıy mir” jurnalının
12-ci nömrəsində tənqidçi Vladimir
Ponamartsevin “Ədəbiyyatda
səmimiyyət haqqında” adlı nəzəri
səciyyə daşıyan maraqlı məqaləsi dərc
olunmuşdu. Ciddi tarixi əhəmiyyət
daşıyan həmin məqalə bu gün rus
ədəbiyyatşünaslığında böyük rəğbətlə
xatırlanır, elektron resurslar vasitəsilə
ictimailəşdirilir, ona şərhlər yazılır.
Məqalədə müəllif sovet ədəbiyyatında
başlıca çatışmazlığın səmimiyyət
olduğunu göstərmiş, bədii əsərdəki
səmimiliklə qeyri-səmimiliyin
sərhədlərini müəyyənləşdirməyə
çalışmışdı. V.Ponamartsev hazır
şablondan törəyən, müəllifin özündən
gəlməyən, başqa sözlə desək, orijinal
olmayan əsərlərin qeyri-səmimi
olduğunu yazırdı. Onun fikrincə, kitab
yaratmaq başqa şeydir, hazır şablonlar,
ideoloji direktivlər əsasında kitab və
pyes “tərtib etmək” başqa şey. Bu
fərqi ortaya qoyan isə səmimiyyətdir.
“Sənətin tarixi və psixologiyanın
əlifbası qondarma roman və pyeslərə
qarşıdır. Səmimilik bizim istedad
adlandırdığımız bütün qabiliyyətlərin
əsas tərkib hissəsidir. Səmimilik kitabın
və pyesin müəllifini kitabın və pyesin
tərtibçisindən fərqləndirir... Yaratmaq
üçün istedad, daha doğrusu, ilk
növbədə səmimiyyət lazımdır”.
Mətndə yazıçı səmimiyyətinin
müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı bu
tarixçəni xatırlatmağı ona görə zəruri
hesab etdim ki, uzun müddət sovet
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ideologiyasının “əhatə dairəsində” olan
Azərbaycan ədəbiyyatı da özünün
fərqli və oxşar, güclü və zəif, maraqlı və
maraqsız cəhətləri ilə rus ədəbiyyatı ilə
eyni taleyi bölüşüb.
1953-cü ildən sonra rus ədəbiyyatı
kimi Azərbaycan ədəbiyyatında
da böyük dəyişmələr baş verdi və
həmin prosesin önündə gələnlərdən
olan İsa Hüseynov – Muğanna da
baş verən dəyişmələrin düsturunu
yazıçının səmimiyyətində görürdü.
Onun fikrincə, yazıçı yaşadıqlarını
yazanda səmimi olur: “...bu günə
qədər nə yazmışamsa, hətta tarixi
mövzuda təcrübə etdiyim yazılar da
öz tərcümeyi-halımdan doğulmuşdur.
Yazıçı öz ürəyini, öz beynini yazmırsa,
səmimi deyil. Səmimi deyilsə – yazıçı
deyil”.
İsa Muğannanın 1971-ci ildə nəşr
etdirdiyi tərcümeyi-halının ayrı-ayrı
cümlələri sonradan Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslığının populyar
aforizmlərinə çevrildi, tənqidi
məqalələrdə, ədəbi söhbətlərdə tez-tez
sitat gətirildi.
Böyük söz ustasının səmimiyyəti
yazının (mətnin) onu yaradanın
tərcümeyi-halından doğmasını bədii
yaradıcılığın ilkin şərti hesab etməsi
fikri ilə mübahisə etmək çətindir və bu
fikrin ciddi elmi əsasları var.
XIX əsrin əvvəllərində elmi
estetika (və ədəbiyyatşünaslıq) təzə
formalaşarkən ortaya çıxan möhtəşəm
mənbələrdən biri Hegelin “Estetikaya
dair mühazirələr” (1835-1836) idi.
Hegel incəsənəti din və fəlsəfə ilə
yanaşı, mütləq ruhun inkişafında bir
mərhələ kimi qiymətləndirirdi. Onun
təliminə əsasən, mütləq ruh sənətdə
göstərmə, dində təsəvvür, fəlsəfədə isə
anlayış formasında təzahür edir.
Hegelin mühazirələrində əsaslı yer
tutan mövzulardan biri də yaranan
sənət əsərinin orijinallığı məsələsi idi.
Onun təlimindəki orijinallıq anlayışı
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bizim müzakirə etdiyimiz səmimiyyətlə
səsləşir. Hegel qeyd edirdi ki,
orijinallıq yalnız üslubun qanunlarına
əməl etməkdən ibarət deyil, həm də
subyektiv ilhamla bağlıdır. Sənətkar öz
daxili duyğularına, bədii subyektivliyinə
əsaslanaraq əsərini həm incəsənətin
müəyyən bir növünün mahiyyətinə
və anlayışına, həm də ümumi ideal
anlayışına uyğun olaraq yaradır. “Ona
görə də orijinallıq həqiqi obyektivliklə
eynidir və özündə təsvirin subyektiv
tərəfini predmetin özünün tələbləri
ilə elə birləşdirir ki, bu tərəflərin heç
birində bir-birinə yad olan heç nə
qalmır. Orijinallıq bir yandan bizə şairin
həqiqi ruhunu açıb göstərir, o biri
yandan da predmetin təbiətindən başqa
heç nə vermir. Ona görə də sənətkarın
bu özünəməxsusluğu həm predmetin
özünəməxsusluğu kimi çıxış edir və
ondan eyni ölçüdə qaynaqlanır, həm
də subyektin məhsuldar fəaliyyətinin
predmeti kimi çıxış edir”.
Buradan belə nəticə çıxartmaq
mümkündür ki, orijinallığın başlıca şərti
olaraq sözü yaradan insanın öz ruhunu
açıb göstərə bilməsi götürülür.
XX əsrin əvvəllərində psixoanalitik
nəzəriyyənin ən çox tədqiq və təhlil
etdiyi yazıçı F.M. Dostoyevski idi.
Ziqmund Freyd, Alfred Adler, Karl
Qustav Yunq kimi alimlərin bədii mətn
üzərində apardıqları tədqiqatların
məğzini Dostoyevskinin romanlarında
müəllifin kimliyini “kəşf etmək”,
əsərlərdə müşahidə olunan psixoloji
sarsıntıları müəllifin fərdi yaşantılarına
əsasən izləmək olub. Həmin psixoloji
tədqiqatlardan çox aydın görmək olur
ki, Dostoyevskinin yaratdığı əsərlərdə,
dünya ədəbiyyatının şedevrlərində
müəllif məhz özünü, özünün
yaşadıqlarını yazıb. Onun obrazlara
çevirdiyi düşüncələrin başlanğıcında
həm şüurlu, həm də şüur altında
olan psixoloji yaşantılar, sarsıntılar,
həyatında dönüş yaradan məqamlar
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dayanır...
Azərbaycan klassik ədəbiyyatında
fərdi yaşantılardan mətnə “sızan”,
mətndə obraza çevrilən və mətnlə
oxucu arasında dialoq sərbəstliyi
yaradan səmimiyyət Əbdürrəhim
bəy Haqverdiyevin yaradıcılığında
daha aydın müşahidə olunmaqdadır.
Ə.Haqverdiyevin əsərlərində müəllifin
şəxsiyyəti, fərdi yaşantıları, sanki
yaratdığı bədii obrazlardan öndə gəlir.
Məsələn, “Bəxtsiz cavan”ın – Fərhad
obrazının xarakteri müəllifin ömrünün
sonlarında yazdığı tərcümeyi-halındakı
faktlar ilə bütövlük təşkil edir və
əsərdəki səmimiyyəti bu bütövlük
şərtləndirir.
Mikayıl Müşfiqin 1937-ci ildə
qələmə aldığı “Yenə o bağ olaydı”
şeirinə xüsusi fərq və səmimiyyət
gətirən cəhətlərdən biri şairin
ruhuna çökmüş ölüm duyğusunu
özündən uzaqlaşdırmaq cəhdinin
ifadəsidir. Müəllif bu şeirdə, sanki
ayrılmaq istəmədiyi dünyaya, insana,
sevgiyə, gözəlliklərə “bu yaz bir
başqa yazdır” sözləri ilə vəsf etdiyi
tarixin ən qanlı illərindən birinin
gətirdiyi ölüm duyğusunu tovlayaraq,
bununla da özünü ovudaraq baxır və
bu, əsərə qeyri-adi bir səmimiyyət
gətirir. Oxucu bu mətndə bir neçə
varlığı – qaçılmaz ölümü, əl çəkilməsi
çətin olan dünyanı, ölümü sevgi ilə
ovutmağa çalışan müəllifi və ölümdən
yüksəkdə olan sevgini bir arada
görür və mətndəki səmimiyyət də bu
bütövlükdən doğur...
İsa Hüseynov – Muğanna
atasının ölümü faktını həm “İdeal”
romanında, həm də yaradıcılığının son
dövründə qələmə aldığı xatirələrində
“araşdırmışdı”. Xatirələr Muğannanın
usta qələmi ilə nə qədər ədəbi səciyyə
qazansa da, buradakı araşdırma
məhkəmə xronikası təsiri bağışlayır.
Eyni fakt “İdeal”ın mətnində ona görə
qeyri-adi bədii əhəmiyyət daşıyır ki,
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yazıçı müəmmalı ölüm hadisəsinin
tarixçəsini, sadəcə, kriminal hadisə
kimi təqdim etmir, obrazın xarakterini,
düşüncələrini, emosiyalarını idarə edən
psixoloji başlanğıc kimi götürür və bu
başlanğıc yaşadığımız real dünyadan
müəllifin düşüncələrinin dolaşdığı irreal
aləmə keçid yaradır. Onu da deyək
ki, romanı yazıçının ömür yolundan
gələn fərdi sarsıntılarından, müəllifin
ilk əsərinin baş qəhrəmanı olan və
erkən itirdiyi atasının ölümü ilə bağlı
yaşadıqlarından kənarda düzgün
qavramaq çətindir.
Onu da vurğulamaq zəruridir
ki, burada söhbət yazıçının öz
tərcümeyi-halını mexaniki şəkildə
mətnə köçürməsindən getmir. Yazıçı
tarixdən öyrəndiklərini və ya müasiri
olduğu, yaşadığı zamanda və mühitdə
gördüklərini öz düşüncələrinə və
ruhuna “yükləməyi”, Hegelin ifadəsi ilə,
“təsvirin subyektiv tərəfini predmetin
özünün tələbləri ilə birləşdirməyi”
bacaranda, təsvir və təqdim etdiklərini
öz tərcümyei-halına çevirəndə bunu
oxucunun da ortaq tərcümeyi-halına
çevirməyə nail olur.
Bu da bir həqiqətdir ki, bədii
əsərdəki səmimiyyət anlayışının qarşı
ünvanı – adresatı oxucudur. Əslində,
yazıçının nə dərəcədə səmimi olubolmadığını müəyyənləşdirən oxucudur.
Bəs yazıçının mətndəki səmimiyyətini
oxucu hansı meyarlar əsasında
müəyyənləşdirə bilər?
Mənə elə gəlir ki, burada da eyni
qanun qüvvədədir: əsas meyar bədii
mətnin şərtlərini və şərtiliklərini
oxucunun qəbul etməsi, özünü
mətndə görə bilməsi, mətnin havası
ilə yaşamasıdır. Yazıçı oxucuya öz
yazdıqlarının şərtlərini qəbul etdirə,
oxucunu bədii şərtiliklərə inandıra,
mətnin içinə, mətndəki duyğular,
düşüncələr, obrazlar dünyasına daxil
edə bilirsə, əsər də, onu yaradan
müəllif də oxucu üçün səmimidir.
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Oxucu mətnin içində yazıçının
“laməkan” – məkanın fövqündə olan
varlığı ilə qarşılaşa, mətndə yazıçının
ruhunu hiss edə bilmirsə, nə yazıçının,
nə də mətnin səmimiyyətindən söhbət
gedə bilər.
Umberto Ekonun “Gülün adı”
romanının haşiyəsinə yazılmış
qeydlər”indən biri “Oxucunu yaratmaq”
adlanır. Yazıçıdan sonra mətnin
yaranmasında fəal iştirak edən “ideal
oxucu” ideyasından çıxış edən U.Eko
bu qeydlərdə özünün “oxucu yaratmaq”
təcrübəsini bölüşür. Onun qənaətinə
görə, yazıçı hər şeydən öncə oxucunu
öz şərikinə çevirməyi bacarmalı, oxucu
yazıçının yaratdığı mətnin “əsarəti”ni
qəbul etməlidir. “Mən öz əsərimdə
hansı ideal oxucuya ümid edirdim?
Yəqin ki, öz şərikimə. Mənimlə oyun
oynamağa hazır olana. Mən çıxıb
biryolluq orta əsrlərə getmək və orada
öz zəmanəm kimi yaşamaq (və ya
əksinə) istədim. Bununla yanaşı, həm
də qəlbimin var gücü ilə başlanğıcı –
ilk bölümləri oxuyandan sonra mənim
əsarətimə, daha doğrusu, mətnimin
əsarətinə düşəcək oxucunun timsalında
münasibət öyrənməyə çalışırdım.
Oxucu düşünməyə başlayır ki, ona bu
mətndə təqdim olunduğundan başqa
heç nə lazım deyil. Mətn sənin öz
oxucunu dəyişdirməyin üçün bir qurğu
olmalıdır...”
Bu qeydlərin kontekstində “mətnin
oxucunu dəyişdirməsi”ni oxucunun
həm bədii sözə, həm də bədii söz
vasitəsilə təqdim olunan insana,
topluma münasibətinin dəyişməsi kimi
qəbul etmək doğru olar.
Elçinin “Baladadaşın ilk məhəbbəti”
hekayəsini ədəbiyyatımızın ən səmimi
və unudulmaz əsərlərindən birinə
çevirən sehrli qüvvə, hər şeydən öncə,
yazıçının mövzuya və qəhrəmana
oxucu münasibətini dəyişdirməsi,
başqa sözlə desək, əsərlə yanaşı, həm
də “oxucunu yaratmasıdır”. Zahirən
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oxucunun gözünün önündə olan,
olsun ki, hər gün rastlaşdığı, bununla
belə, içindən bixəbər olduğu, tanıya
bilmədiyi, bəlkə də, tanımaq istəmədiyi
Baladadaşın iç dünyasının açılmasını
oxucu özü üçün bir “kəşf” kimi qəbul
edir. Bu kəşfi oxucuya qəbul etdirən
isə Baladadaşın iç dünyasındakı saf
yeniyetmənin yazıçı tərəfindən hamıya
doğma olan bir insan kimi təqdim
edilməsidir...
Ədəbiyyatımızın “ideal oxucusunu”
tapan fenomen əsərlərdən biri
də Anarın, obrazlı desək, inşa
etdiyi “Beşmərtəbəli evin altıncı
mərtəbəsi”dir. Cəmiyyətin pişiklərin
mırov yeri kimi gördüyü bədii fəzada
müəllif zəmanənin ağrılı məhəbbət
hekayəsini göstərməyə nail oldu
və oxucu həmin fəzaya öz baxış
bucağını dəyişib müəllifin göstərdiyi
yöndən baxdı. Bu baxış yönünün
dəyişdirilməsinin cəmiyyət üçün nə
dərəcədə əhəmiyyətli olub-olmadığı
başqa söhbətin mövzusu ola bilər
– ancaq Anarın Təhminəsindən,
Zaurundan fərqli oxucu nəsillərinin
marağını azaltmayan sirr də, görünür,
elə bu amillə bağlıdır...
Onu da qeyd etməyə ehtiyac var ki,
bədii mətndə səmimiyyətin ən böyük
düşməni bədii sözün ideologiyanın
əsirinə çevrilməsidir. Bədii ədəbiyyat
ideologiyanın xidmətçisinə (V.İ.Leninin
təbirincə, ideologiyanın “təkərciyinə və
vintciyinə”) çevriləndə öz səmimiyyətini
itirir. Hər cür “izmlərə” sığmayan,
hüdudları və çərçivələri sındıran,
axının əleyhinə çıxan ədəbiyyat daha
yaşarı və səmimi olur. Məsələn,
Mixail Şoloxovun “Sakit Don”u
sosializm realizminin buxovlarından
azad olduğuna görə möhtəşəmdir. Bu
mənada, ideologiyalaşmış sosializm
realizmi kimi ideologiyaya çevrilən
modernizm də, postmodernizm də
yazıçı səmimiyyətinin əleyhinə işləyir
və öz “oxucusunu yaratmaqda” aciz
qalır.
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Hər sözə boyun əymədiyi üçün Atatürkdən
duyulan “Sən bir sığıntısan” sözünün ağırlığı...
Əvvəl bu sözü, sonra üzrxahlığı duyan Əhməd bəy
Ağaoğlunun “Axın” qəzeti haqda

Dilqəm ƏHMƏD

1933-cü il
İlin sonunda onun Vətənində Mircəfər
Bağırov adlı bir şəxs birinci katib
seçiləcəkdi.
Həmyerliləri isə Türkiyədə, Polşada
bolşevizmlə mübarizə aparır, işğal
olunmuş Vətənlərinin azadlığı üçün
çalışırdılar.
Amma bunların heç biri onun
marağında deyildi.
24 il öncə ayrıldığı Vətəninə 1918-ci
ildə ordu komandanının müşaviri kimi
getmişdi və düşüncələrinə görə, heç də
yaxşı qarşılanmamışdı.
Cümhuriyyət ideyasını, nədənsə,
dəstəkləmir, ölkəsinin Osmanlının bir
parçası olmasını istəyirdi.
Həyat onu hələ uzun illər əvvəl
Şuşadan Parisə doğru apardı. Oradan da
Londona keçdi, Şərqlə bağlı mühüm bir
toplantıda iştirak etdi, buna görə, Qacar
şahından bahalı üzük də hədiyyə aldı.
Sonra yenidən doğulduğu Şuşaya
döndü, xalqına qarşı savaş elan etmiş
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ermənilərə qarşı mübarizə apararaq Difai
hərəkatını yaratdı. 1909-cu ildə isə artan
təzyiqlərə görə Osmanlıya getdi, sonra
isə bütün ailəsini yanına gətirdi.
Ermənilərin iftirası ilə ingilislər
tərəfindən Birinci Dünya müharibəsinin
sonlarında Malta adasına sürgün edildi.
Burada ikən Vətəninə dönmək istədi,
Nəriman Nərimanova bir məktub yazdı.
Məktubu alan yeni hökumətin rəhbəri
bundan çox sevindi və dərhal ona
məktub yazaraq bərabər xidmət etməyə
çağırdı. Amma artıq gec idi. Türkiyə
hökuməti onu ingilis əsirlərlə dəyişərək
azad etmiş və o da ömrünü bu dövlətə
həsr edəcəyinə qərar vermişdi. Eləcə
də, bu dövlətin qurucusunun xidmətində
dayanacaqdı. Amma digərləri kimi
yaltaqlanaraq deyil, həqiqəti müdafiə
edərək. O həqiqət ki, sonda onun bir
köşədə tənha qalmağına səbəb olacaqdı.
Onu qurtaran şəxsin təklifini geri
çevirməyərək “Sərbəst firqə” adlı bir
müxalifət qurumunda rol aldı. Ölkədə
təkhakimiyyətliliyin Türkiyənin siyasi
görüntüsü baxımından yaxşı olmadığını
düşünən Atatürk özünün idarə edəcəyi
bir müxalifət partiyası ideyasını həyata
keçirmişdi. Nəhayətdə, bu ideya iflasa
uğradı və Atatürklə arasında soyuqluq
yarandı.
Atatürkün hər sözünə boyun əymədi,
haqqı müdafiə etdi və buna görə də
ondan “sən bir sığıntısan” sözünü eşitdi.
Bu, həyatı boyu eşitdiyi ən ağır kəlmə
idi. Atatürk sonra peşman olub, onu
qucaqlayıb öpdü. Amma artıq gec idi və
bu acı onun qəlbinə hopmuşdu. Amma
Atatürk öləndə ən çox ağlayanlardan biri
də o olmuşdu...
***
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1933-cü il idi.
Onu Vətənə
bağlayan şeylər
artıq azalmaqda
idi. Ömrünün ən
məhsuldar vaxtlarını
Türkiyə siyasəti
və mətbuatına
xərcləmişdi.
Siyasətdən çəkilmişdi.
Xatirələrini yazmaqla
məşğul idi. Eləcə də ta
1905-ci ildən etibarən
məşğul olduğu sevimli
peşəsinə davam
etmək istəyirdi.
Yeni bir qəzet
açmaq qərarına
gəlmişdi. Amma
necə? Mətbəə və
digər xərclər vardı.
Başlanğıc üçün mütləq
şəkildə sərmayə lazım
idi. Bunu haradan
tapacaqdı?
Nəhayət, tapdı!
Amma bunu
xanımına, illərdir
onun bütün
əziyyətlərinə dözən,
“Əhməd can” deyən
fədakar qadınına necə
deyəcəkdi?
Başqa çarə də yox
idi. Xanımı Sitarəyə
mövzunu açdı: “Bir neçə şey, məsələn,
bu köhnə xalıları sataraq qəzet çıxarmaq
istəyirəm, nə deyirsən?”
Bu xalılar Sitarənin cehizi idi, ona da
ailəsindən yadigar qalmışdı, rəngarəng,
gözəl naxışları olan Qarabağ xalçası.
Amma Sitarə xanım yenə də onu
dinləmədiyinə görə bir neçə dəfə
səhvlərə yol verən həyat yoldaşının bu
istəyinə “yox” demədi. Bir daha görmək
imkanı olmayacağı Qarabağdan qalan
yadigarı ərinin qəzet çıxarması üçün
satılmasına razı oldu. Necə böyük bir
fədakarlıq!
***
Oktyabr ayında Əhməd bəyin nəvəsi
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Tektaş Ağaoğlunun evinə gedərkən
satılan Qarabağ xalçasının puluna çıxan
“Axın” qəzetinin bir neçə nüsxəsini və
ilk saydan öncə çap olunan dərgi formalı
xüsusi buraxılışı gördüm. Qəzetləri
incələmək üçün götürdüm və orada
yazılan yazılarla tanış oldum.
“Axın” qəzetinin ilk sayı 1933-cü
il mayın 29-u, bazar ertəsi günü çıxıb.
Həmin ilin 24 sentyabrına qədər davam
edib və ümumilikdə 119 sayı nəşr
olunub. Qəzetin ilk sayı 8 səhifə olub və
5 quruşa satılıb. Daha sonra isə səhifə
sayı 4-ə, qiyməti 3 quruşa enib.
25 may 1933-cü ildə ilk saydan öncə
çap olunan xüsusi tanıtım məqsədli dərgi
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formatında olan “Axın”ın üz səhifəsində
Türkiyə bayrağı və İstiqlal marşından bir
bənd yayımlanıb. Bu nüsxənin qiyməti 1
quruş olub.
İçəri səhifədə “Axın” sözünün altında
“Hər gün çıxır. Siyasi, ictimai, iqtisadi,
ədəbi qəzet” ifadəsi, onun altında isə
“Baş mühərriri Ağaoğlu Əhməd, daha
sonra isə “Sahibi və nəşriyyat müdiri:
Hacı Ağa oğlu Yusif Ziya” ifadələri
qeyd olunub. İlk yazı isə “Axın” nə
üçün çıxır” manşeti ilə verilib və bildirilir
ki, qəzetin çapındakı başlıca məqsəd
cümhuriyyətçilik, xalqçılıq və laiklik
əsaslarının təbliğidir. Bu yazıda qəzetdə
işləniləcək mövzular bu cür sadalanır:
Gündəlik xəbərlər, ziraat, sənaye, siyasət,
irfan və fikir, əxlaq, əsgərlik və idman,
səhhət, qadın, uşaq, kino və teatr, mizah,
roman və hekayə, digər mündəricat,
xalqın dərdləri.
Tanıtım sayında “Axın”ın hər kəsin
qəzeti olacağını hər səhifənin altında
verilən şüarlardan da anlamaq olur.
Xüsusi buraxılışdan aydın olur ki, bu
qəzetin ideyası ətrafında Əhməd bəy
mükəmməl şəkildə çalışıb, hər incə detalı
düşünərək edib.
Səhifənin altında verilən şüarlara
diqqət edək: “Axın” həqiqətin saf
aynasıdır”, “Haqq və həqiqət! Budur,
“Axın”ın təməli”, “Rifah, tərəqqi
geridə deyil, irəlidədir. Axın, daima
Axın!”, “Uşaqlar! “Axın” sizin ikinci
müəlliminizdir”, “Axın” hadisələri
başqasının gözlüyü ilə deyil, öz gözü
ilə görür və yazır”, “Ən doğru və yeni
xəbərlər, ən sağlam və faydalı fikirlər
“Axın”dadır”, “Axın” gördüyünü olduğu
kimi göstərəcək, düşündüyünü olduğu
kimi söyləyəcəkdir”, “Axın” yalnız
məfkurəsindən və vicdanından ilham alır”
və s.
Şüarlardan da açıq şəkildə görünür
ki, Əhməd bəy mövcud partiyanın
xalqçılıq, cümhuriyyətçilik, dünyəvilik
kimi dəyərlərini bölüşsə də, bir partiya
qəzeti deyil, müstəqil bir orqan olmaq
yolunu seçib. Həyatının sonlarında liberal
görüşləri tamamilə mənimsəyən, dövlət
və fərd anlayışları ətrafında davamlı
məqalələr yazan Əhməd bəy azad bir
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mətbuatı hədəfləyirdi.
Xüsusi buraxılışın 5-ci səhifəsində
Əhməd bəy Ağaoğlunun bir rəsmi və
Malta xatirələrindən bir hissə verilib.
Bu xatirələr qəzet çap olunduqdan
sonra hissə-hissə yayımlanır. Tanıtım
sayındakı növbəti yazı “... Yeni
Axınlarımızı da Tarix Sevgi və Sayğı
ilə salamlayacaqdır...” başlığı ilə Samih
Fethiyə aiddir.
Bu buraxılışda həmçinin “İstiqlal”
marşının tam mətni, Türkiyə və İstanbul
haqqında ensiklopedik bilgilər, müxtəlif
reklamlar yer alıb. Ən son səhifədə
isə üzərində “Axın” yazılan qəzeti
əlində tutan bir satıcı təsvir olunub,
böyük hərflərlə isə belə yazılıb: “Axın”.
Gündəlik qəzet. Baş mühərriri Ağaoğlu
Əhməd. 29 mayda çıxacaq”.
Tektaş bəyin arxivindən “Axın”ın
qəzet olaraq əldə etdiyimiz sayları 3 iyun
1933 və 10 iyun 1933-cü il saylarıdır.
Hər iki sayda dünya və Türkiyədən
kiçik xəbərlərə yer verilib, müxtəlif
yazarlara aid hekayə və romanlardan
parçalar yayımlanıb. İdman və qadın
bölümünə daha çox diqqət edilib. Bir
ingilis jurnalistin qadınlar haqqındakı
mühafizəkar görüşlü yazısı da türkcəyə
tərcümə edilərək verilib.
“Cümhuriyyət azad vətəndaşa
söykənir” başlığı ilə çıxmış 3 iyun
sayında manşet xəbər belədir:
“Bolqarıstanda daha bir cinayət.
Sofiya məclis nümayəndələrindən biri
küçədə öldürüldü. Cinayət Makedoniya
komitəsinin gizli bir əmri ilə və gündüz
vaxtı olmuşdur”.
Manşetdə həmçinin öldürülən
millət vəkili M.Pop Pandefin fotosu və
cəsədinin şəkli verilib.
Şübhəsiz ki, “Axın”ın liberal
yönümlü olması, hökumətin deyil,
həqiqətin yanında olması onu digər
qəzetlərin hücumuna məruz qoyacaqdı.
Necə ki digər qəzetlərdəki yazarlar
tərəfindən tənqidi yazılar yayımlanır.
Ağaoğlu isə bu tənqidlərə belə cavab
verir: “Demokratiyanı, azadlığı, vəzifə
məsuliyyətini xatırlatmaq istəyən “Axın”
yaxşıya yaxşı, pisə pis deməkdən
çəkinməyən arslanca bir vətənsevərliklə
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irəliləyir... “Axın” ilə onların getdiyi
yol ayrıdır. “Axın” onların getmədiyi
bir yolu özünə kəbə etmişdir. “Axın”
öz mənfəətini düşünmür. İnsanlığı,
qəzetçilik, mətbuat şərəfini məqsədi
hesab edir. Digər qəzetlər dünən
əmniyyət müdirindən şikayət edərlər,
sabah isə şikayət etdiklərini inkar edərlər.
Çünki çəkinirlər, qorxurlar... “Axın” fikir
hürriyyətini, qələm hürriyyətini, Vətən
hürriyyətini təmsil edir... Haqqı söylər və
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haqqa hörmət edər”.
“Axın”ın bu cür sərt tənqidlərinə
hakimiyyətdə olan Cümhuriyyət
Xalq Partiyasının rəsmi orqanı olan
“Hakimiyyəti milliyyə” qəzeti də tuş gəlir.
Partiya orqanının sərt şəkildə tənqid
olunduğu bu yazıdan sonra “Axın” bir
daha çap oluna bilmir. Son saydan öncə
qəzetdə yayımlanan bir yazıya görə
Əhməd Ağaoğlu və Yusuf Ziya haqqında
təhqiqat başaldılmışdı. Hökumət artıq
Əhməd bəyin tənqidlərinə dayana
bilmirdi. Baş nazir İsmət İnönünün
iqtisadi siyasətini ağır tənqid etməsi
hökumətin qəzeti qapatmasına səbəb
olur.
***
Dolmabaxça sarayında Əhməd
bəy “Axın”a görə Atatürklə üzləşməli
olur. Yemək-içmək mərasimindən
sonra Atatürk “Axın”ın son saylarının
gətirilməsini əmr edir. “Axın”da yazılan
tənqidi yazılar oxunur. Atatürk bir
şəxsin həm dövlətin universitetində
professor, həm də qəzetdə redaktor
olmasının mümkünlüyünü soruşur.
Fuad Köprülüzadə bunun mümkünsüz
olduğunu deyir. Atatürk qəzetin maliyyə
mənbələrini açıqlamasını tələb edir
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Əhməd bəydən. Əhməd bəy əsəbiləşərək
deyir: “Axın”ın nüsxələri bura gətirilərək
məqalələrim oxunan zaman qəzeti
bağlamağa qərar vermişdim. Ancaq bir
halda ki, belə şübhə var, müfəttişlərinizi
göndərərək pulları haradan və necə
tapdığımı yoxlatdırmayınca qəzeti
bağlamayacağam”.
Onun bu cavabından Atatürk qeyzlənir
və ona “unutma ki, sən bir sığıntısan”
deyir.
Mustafa Kamal bu ifadə ilə onun
Türkiyəyə “kənar”dan gəlməsinə
işarə etmişdi. Adətən, Əhməd bəyə
“kənar”dan gəldiyini xatırlatmaları
üçün rəqibləri onu “şiə”, “Ağayev” kimi
yazırdılar.
Bu ifadə Əhməd bəyə çox təsir edir
və Atatürkə deyir: “Paşam, mənə çox
adamlar bu sözü söylədilər. Hamısına
gülərək keçmişdim. Amma indi sizin
dilinizdən eyni sözləri eşitmək məni
ruhumun ən dərin qatlarına qədər
sarsıtdı. Çünki o birilər kiçik adamlardı.
Siz isə bu məmləkəti qurtarmış
insansınız. Bir yandan dünyanın türk
irqindən, türk millətindən yaranması
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fikrini ortaya atırsınız, o biri tərəfdən
də sərhədlərimizdən iki saatlıq
məsafədəki xalis türk məmləkətindən
və nə yazıqlar ki, əsir bir
məmləkətdən türkün öz hürriyyətini
mühafizə etməyə müfəvvəq olduğu
torpaqlara gələn xalis bir türkə
“qoltuğa sığınmısan” deyirsiniz. Bu
nə qorxunc təzaddır və nə üçün Allah
mənə sizi belə bir təzadlı uçurum
üzərində görmək fəlakətini nəsib
etdi?”.
Bu cavabdan sonra səhvini
başa düşən Atatürk onun boynunu
qucaqlayır və “Sən məni yanlış
anladın” deyə üzrxahlıq edir.
Atatürk Əhməd bəydən bir il öncə
vəfat edir. Qızı Sürəyya Ağaoğlu
xatirələrində Atatürkün ölüm xəbərini
eşitdikdən sonra evə gedərkən
atasının ağladığını görür: “Evdə
anamın ölümündəki kimi bir matəm
havası vardı. Atam yazı masasının
üzərində dayanaraq hönkür-hönkür
ağlayırdı: “O, böyük bir vulkan idi,
bəzən alov fışqırırdı – mənə də fışqırırdı –
amma gözəl bir alovdu”.
Atatürk ölən kimi onu sevməyənlər
fürsət gözləyərək onun əleyhinə yazı
yazmağa başlayırlar. Bu vaxt Əhməd
bəy bir məqaləsində yazır: “Napoleon
öldükdən sonra heç bir fransız
onun əleyhinə yazı yazmağı ağlına
gətirməmişdi”.
***
Beləliklə, 1930-cu illər Türkiyəsində,
təkhakimiyyətlilik dönəmində cəsarəti,
azadlığı, şərəfi ilə seçilən bir qəzet
ömrünü başa vurur.
Kim bilir. Həmin Qarabağ xalçası
bu gün, bəlkə də, yox olub getmiş və
ya Əhməd bəyin övladları tərəfindən
qorunub saxlanılmışdı. Amma yüzdən
çox sayda çıxan “Axın” qəzeti və oradakı
yazılar Türkiyə mətbuat tarixi üçün nadir
incilərdən biridir.
Qeyd: Yazıdakı foto və digər
materiallar müəllifin şəxsi
arxivindəndir.
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110 illik iki ömrün nağılı
duyğular dənizində –
Səməd Vurğun və Süleyman Rüstəm

Almaz ÜLVİ

I.
AYRILARSANMI
KÖNLÜMÜZDƏN?!
Səməd Vurğunu körpələr belə asanlıqla əzbərləyə bilirlər. Məktəb yaşına çatana qədər onların ən əziz nəğmələrindən
biri də “Azərbaycan”dır.
El bilir ki, sən mənimsən,
Yurdum, yuvam məskənimsən.
Anam, doğma vətənimsən,
Ayrılarmı könül candan,
Azərbaycan, Azərbaycan?!
Şirin ləhcələri ilə bu şeirin hətta üçdörd bəndini bir nəfəsə söyləyirlər. Orta məktəbdə təhsil illərində isə Səməd
Vurğunun yaradıcılığı kifayət qədər öyrənilir. Demək olar ki, bütün siniflərin
dərsliklərinə onun ya hansısa bir şeiri, ya
poeması, ya dram əsəri, həyat və yaradıcılığı, həyatından müəyyən epizodlar və
s. daxil edilibdir. Tədris olunan yaradıcılıq nümunələri şagirdlərdə elə duyğular,
elə hislər oyadır ki, az-çox yaradıcılığa
meyilli gənclər üçün bu ədəbi irs ör nək
seçilir. Könül oxşayan, asan, sadə sözlərdən, axıcı dillə, dərin mənalı, aydın fəlsəfi
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düşüncələrdən, ana, vətən, torpaq eşqli
fikirlərdən yoğrulmuş əsərlər insan ruhuna o qədər yaxın, doğmadır ki, elə bil öz
qəlbindən doğub, özün yazmısan. Və ya
qeyri-ixtiyari düşünürsən ki, nə asan şeirdir, mən də belə yazardım. Amma əlinə
qələm alanda heç bir sətir də yaza bilmirsən. Səməd Vurğun poeziyası - ədəbi irsi
buna görə böyükdür, əzəmətlidir, gözəldir, təbiət ətirlidir.
Sovet yazıçılarının II Ümumittifaq qurultayında şeir haqqında hesabat məruzəsi ilə çıxış edən Səməd Vurğun lirikanın
mənasını belə açıqlamışdı: “Lirik şeir,
nəğmə insanın qəlbini dilə gətir məli, qəlbində yuva salmalı, zümrüd quşu kimi
onu isindir məli, zəhmətdə, mübarizədə,
kədərli və nəşəli dəqiqələrdə insana yoldaş olmalı, onda nəcib hislər oyatmalı,
beləliklə də insanı yüksəltməli, onu daha
güclü, daha ağıllı və mənəvi cəhətdən daha zəngin etməlidir”. Onun şeir haqqında
dediyi bu sözlər sanki elə öz yaradıcılığının boyuna biçilmişdi. Səməd Vurğun şeirlərinin qəlbimizdə köz salmasının səbəbi
onun xalq həyatı, xalq mənəviyyatı, xalq
dili, xalq ədəbiyyatı... ilə bağlı olmasıdır. Fitrətən şair doğulan Səməd Vurğun
tükənməz enerjisi, yaradıcı zəhməti ilə
xalqın məhəbbət simvoluna çevrilmişdir.
Onun bir əsrlik yaşı dünya qədər qosqoca
müdriklik zirvəsindədir.
... Bizdə şeir də var, sənət də vardır,
Şairə, sənətə hörmət də vardır.
Səməd Vurğun ömrünə yaraşası sözləri özü qədər heç kim gözəl, poetik deyə
bilməyib:
Demə Səməd Vurğun gəldi-gedərdi,
Unutmaz bu oba, bu mahal məni.
O məhz şairlik qüdrəti, şəxsiyyət qüruru, qeyrəti ilə hər elin, hər evin əzizi,
doğması olmuşdur. Elə bir türk övladı
tapmaq olmaz ki, onun adını, şeirlərindən müəyyən parçanı əzbər bilməsin.
Bir əsrlik yaşda kainat dolusu sevgi qaUSTAD dərgisi \ Yanvar 2017
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zanmaq da Allahın xoş qismətindəndir.
Ədəbiyyatşünas alim Mir Cəlal Paşayev
”Ədəbiyyatımızın gənc qüvvələri” adlı
məqaləsində (1957-ci il) yazırdı ki, “şair
gənclərimizin hamısının müasir şairləri,
xüsusən Səməd Vurğun sənətini diqqətlə
izlədiyinə, hətta öyrəndiyinə şübhə etmirəm. Ancaq Səməd Vurğun ilə kifayətlənmək olmaz! O yana getmək, klassikanı
öyrənmək lazımdır. Səməd Vurğun kimi
bir sənətkar Füzuli, Vaqif, Sabir şeirinin bütün əlvanlığını mütəəsil öyrəndiyi
halda, təzə başlayanlarımız Səməd Vurğunda nöqtə qoymaq istəyirlər”. Səməd
Vurğun yaradıcılığına dair, xüsusən onun
”Komsomol poeması” haqqında bir neçə dolğun elmi-ədəbi məqalələr yazaraq
onu yüksək dəyərləndirən, Səməd Vurğun haqqında yazılmış elmi əsərlərə elmi redaktor, elmi rəhbər olan BDU-nun
professoru Mir Cəlalın bu narahatçılığı da
təbii idi. Onun tələbələri əsasən filologiya, jur nalistika fakültələrində oxuyurdular. Yetişən ali təhsilli gənclərin bütünlüklə təkcə Səməd Vurğun yaradıcılığından
bəhrələnmələri, onun kimi yazmaq üçün
“dəridən-qabıqdan” çıxmaları, onun yazdığı mövzularda şeirlər yazmaları onu nə
qədər razı salsa da, təbii ki, keyfiyyətli
alınmayanda, gənclərin öz dəstxətti görünməyəndə bir müəllim kimi o narahat
olurdu.
Burada bir nüans da yerinə düşür, demək, Səməd Vurğun həm el şairi, xalq
şairi kimi sevilirdi, həm də yeni yazarlara ör nək, məktəb idi. Həm yaradıcılıq
keyfiyyətləri ilə, həm də şəxsiyyət olaraq
elin-obanın, adi kənd adamlarının gözündə, fikrində şairlər əlçatmaz olardılar. Bu
onların daha çox şəhər mühitində yaşamaları ilə əlaqədar idi. Belə bir zamanda, elin sözü olmasın, daim ovda-quşda
olan Səməd Vurğun adi geyimdə qəflətən
kəndlərdə görünərdi. Hətta onun ”uşaqlar, şairlərdən kimləri tanıyırsınız” – sualının müqabilində öz adını eşitməyəndə
”bəs, Səməd Vurğun?” deyərkən – “o,
heç də” – cavabını alardı. “O, heç də”
- yəni o artıq hamının evinin, ailəsinin,
ürəyinin içində olan ilahi şairdir. Bu cavabdan ürəklənən şair ”Səməd Vurğun
mənəm” – desə də “heç belə də Səməd
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Vurğun olar” - demişdilər. Yəni Səməd
Vurğun o qədər ucalardadır ki, o, heç
bir varlıq kimi və ya adi geyimdə kənddə
görünər mi? Uşaqlarla adi söhbətə girişərmi? Belə görüşlər, söhbətlər Səməd Vurğunun həyatında bəlkə də yüzlərlə olub.
O, sanki şairlərin özlərini çəkib yuxarıda
dayanmaq səddini dağıdaraq, daha çox
elin-günün içində dolaşardı, dağda-daşda
gəzərdi. Yazdıqları da ona görə şirin alınırdı Yerdən ayağını quş kimi üzüb,
Yay kimi dar tınıb, ox kimi süzüb.
Yenə öz sürünü nizamla düzüb,
Baş alıb gedirsən hayana, ceyran?
Bəlkə, bu şeirdən sonra şairlərin çoxu
ovçuluğa da başladılar, gözləri mənalar
dünyasına çevrilən ceyrana şeir mövzusu
kimi baxdılar. Bir sözlə, hər kəs sevimli,
şöhrətli görünmək üçün Səməd Vurğuna bənzəmək, onun elədiklərini eləmək
istəyirdi. Bu, çoxlarının canında olsa da,
amma o səddi dağıtmaq, qır maq cəsarət
tələb edirdi.
Gənc şəhid-şair Ülvi Bünyadzadənin
yaradıcılığındakı vaxtilə Mir Cəlal müəllimi narahat edən ştrixləri qeyd etmək
istəyirəm. Ülvinin təhsil aldığı Daşkəsən
orta məktəbində Ülviylə bağlı xatirələri
toplayırdıq. Müəllimləri, sinif yoldaşları
ilə görüşdük. Bütün söhbətlərin bir məqamında Ülvinin Səməd Vurğun yaradıcılığına olan məhəbbətindən, vurğunluğundan danışılırdı. İlk çap olunmuş əsəri belə
Səməd Vurğunun məşhur “Ceyran”ından
təsirlənərək 14 yaşında yazdığı “Ceyran” şeiri idi. Ülvi IX sinifdə oxuyarkən –
1986-cı ildə orta məktəbin buraxılış sinfinə hədiyyə olaraq şairin “Vaqif” dramını
hazırlayır – rejissorluğunu da özü edir,
hətta Qacar rolunu özünə götürür. Bir
qız deyirdi ki, bütün məktəb müəllimləri,
uşaqlar həyəcan içərisində idilər ki, Ülvi
niyə Qacarı oynayır? Ona müsbət obraz – şair Vaqif yaraşar. Amma Ülvi heç
nəyə məhəl qoymayaraq Qacarı oynadı.
Elə oynadı ki, hamımız o rolu sevdik. Bilmədik ki, Ülvi idi deyə belə oldu, ya da
səbəbini başa düşmədik. Amma Ülvi onu
da deyirdi ki, vallah, Səməd Vurğunun
Qacarı heç də bizim dərk etdiyimiz Qacar
deyil, oynayaram, baxarsınız”.
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Səməd Vurğunun 80 illiyində Ülvinin
Bakıda keçirdiyi həyəcanlar isə indi də
gözümün qabağındadır. 1986-cı il idi.
Radioda yarım saatlıq verilişin 20 dəqiqəsini o danışdı - sevgidən, məhəbbətdən
ürəyi dağa dönmüşdü, axı
Səməd Vurğundan
danışırdı,
”Vurğun,
nə tez
qocaldın
sən”
adlı
gözəl
şeir də
yazmışdı:
Ay dolanıb, il bitəcək,
Yaş üstünə yaş gələcək,
Səksən dönüb yüz olacaq,
Yüzün
minə
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də çatacaq.
Ancaq demir, deməyəcək:
”Bir sevgilin, bir də Vətən”,
Vurğun, nə tez qocaldın sən.
Bir neçə hekayəsini (“Sarı”, “Köhnə otağın nağılı” və s.) Səməd
Vurğuna həsr etmişdi,
hətta əsərlərindəki
qəhrəmanının
da ən sevimli
şairi Səməd
Vurğun idi:
Bir də zarafatyana
qürurlanardı ki,
Səməd
Vurğunun da,
mənim də
atalarımızın
adı Yusif bəydir.
Hətta dahi Nizaminin də. Söz yox
ki, Ülvi qısa, mənalı, şərəfli ömründə öz dəstxəttini, öz
ədəbi cığırını yaratdı.
Məhz belə klassikləri
öyrənməklə. Onun Səməd Vurğuna məhəbbətinin
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müqabilində sonralar qeyri-adi bir halla
rastlaşdım. 1990-cı ilin payızı idi. Ülvinin
“Qansızlar” povesti əlimdə “Azərbaycan”
jur nalı redaksiyasına gedirdim. Təsadüfən
jur nalın baş redaktoru, yazıçı Yusif Səmədoğlu ilə rastlaşdım. O, həmin əsərin
kimə məxsus olduğunu belə bilmədən və
məni şəxsən tanımadan (mənə elə gəlirdi)
povesti liftdə məndən aldı. Yazını verdim,
amma özüm narahat oldum. Səhər gəldim ki, əsərin kimə məxsusluğunu deyim
və çapını xahiş edim. Nəsr şöbəsindən
yazıçı Məmməd Oruc bildirdi ki, əsəri
dünən axşamüstü redaktor mənə verdi.
Oxuyub gözəl rəy yazmışdı. Bildirdi ki,
mən də öz rəyimi yazdım, çapa layiq bilirəmsə, mətbəəyə göndərim. Evə aparıb
gecəykən oxudum, çox gözəl, aktual povestdir. Rəyimi də, kiçik təqdimatımı da
yazmışam. Yazı mətbəəyə göndərilib. Cəmi dörd gün sonra isə redaksiyadan zəng
vurdular ki, jur nal çıxıb. Yusif Səmədoğlu həmin əsəri artıq cildlənməyə gedən
nömrəyə – öz yazısının yerinə qoymuşdu.
Jur nalı əlimə alanda gözlərimə inanmadım. Jur nalın yazıları iki-üç, bəzən altı
ay əvvəl planlaşdırılırdı. İndi isə cəmi 4-5
günə hər şey həll olunmuşdu. Bir anlıq
ruhum yerindən oynadı. Ülvinin Səməd
Vurğunun irsinə, şəxsiyyətinə sevgisini,
ehtiramını düşündüm. Demək heç nə itmir, heç nə ölmür. Səməd Vurğunun ruhu Ülvinin körpə ruhuna hayanlıq, babalıq etmişdi. Yusif Səmədoğlu isə sövq-təbii bu hayanlığın icraçısı olmuşdu. Sevgi
içdən, ruhdan doğanda hər şey mümkün
olur. Bu hadisədən bir neçə il sonra isə
şairin qızı Aybəniz xanım Ülvinin Səməd
Vurğunla bağlı bütün əlyazmalarını muzeyin fondunda saxlanmasını təklif etdi.
Səməd Vurğunun ev-muzeyində şairin
anım günü üçün keçirilən tədbirlərin birində həmin nüsxələrin surətini muzeyə
hədiyyə etdik.
İnanıram ki, Səməd Vurğunun ruhu
daim aramızdadır. Narahat bir ruha dönən şair indi də Azərbaycanımızın milli
qüruru, əyilməz vicdanıdır.
Qacar (Vaqifə): Şair, hökmdarın hüzurundasan!
Vaqif: Bunu sizsiz belə düşünürəm
mən.
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Qacar: Bəs baş əymədiniz?
Vaqif: Əymədim, bəli!
Əyilməz vicdanın böyük heykəli!
Qacar: Qılınclar toqquşub iş görən
zaman
Neylər dediyiniz quru bir vicdan?
Vaqif: Vicdan dedikləri bir həqiqətdir,
Beşiyi, məzarı əbədiyyətdir...
“Vaqif” dramından götürdüyümüz bu
parça dillər əzbəridir, əsəri bütünlüklə əzbər bilənlər də az deyil. Ümumiyyətlə, bu
əsərin az qala əksər sətirləri zərb-məsələ
dönüb, xalq deyimi kimi işlənir:
Bizim bu dağların oğluyam mən də
Az-az uydururam yeri gələndə.
və ya Yenə göylərdədir şair xəyalın...
və s. və s.
Beləcə, Səməd Vurğun haqqında nə
qədər istəsən yaza bilərsən, danışa bilərsən, amma nə yoruldum, nə də doydum
deyə bilərsən.
Azərbaycan Elmlər Akademiyası təsis edilərkən (1945) onun ilk akademiki
seçilmiş görkəmli ziyalılardan biri də 40
yaşı hələ tamam olmamış Səməd Vurğun
idi. O vaxt Səməd Vurğun təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın çox ölkələrində
nadir istedada malik şair kimi tanınırdı.
Bir çox ölkələrdə keçirilən elmi və yubiley məclislərində etdiyi məruzələri dəyərli
elmi problemlərə söykənirdi və həmin
məsələlər bu gün də öz aktuallığını itirməmişdir.
Səməd Vurğun poeziyası, onun poeziya dili, poetik hiss və düşüncələri Azərbaycan şeirinin yeni zirvəsini kəşf etdi.
Bu zirvə ölkəmizdə xalq şairi adının təsis
edilməsinə əsas oldu və ilk dəfə həmin ad
50 illik yubileyi ərəfəsində Səməd Vurğuna verildi. Səməd Vurğunun zəngin
yaradıcılığını əhatə edəcək sanballı ədəbi
qeydlər, araşdır malar, onun sənətkarlıq
qüdrətinin təhlili alimlərimizin, ədəbiyyat
qədirbilənlərimizin şərəfli borcudur. Həmin borc min illərin səhifələrində daim
görünəcəkdir.
Bu bir yarpaq yazı isə Ülvi ruhundan
Səməd Vurğun ruhuna Allahdan rəhmət
duasıdır.
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II.
YENİ ŞEİRİN
YENİ TAXTINDA
ƏFSANƏLƏŞƏN
SÜLEYMAN
Süleyman Rüstəm 16 yaşında ictimaiyyətə ilk əsərini təqdim edib. “Çimnaz
xanım yuxudadır” adlı birpərdəli iki şəkilli
komediyası “Tənqid və təbliğ” teatrında
görkəmli teatr xadimi Mirzəağa Əliyevin
köməyi ilə tamaşaya qoyulmuşdur.
Ədəbiyyatımızda şair kimi taxt quran
Süleyman nədən ilk olaraq ədəbi aləmə
pyes müəllifi kimi daxil olub? Maraqlı
görünsə də deyək ki, Süleyman Rüstəm
dram dər nəyinin üzvü kimi C. Cabbarlının “Aydın” pyesində aktyor kimi çıxış
etmişdi. Teatrda qazandığı ilk alqışları
onu bu sahəyə cəlb etmişdi. Lakin onun
canında aktyorluq yox, yazıb-yaratmaq
istedadı daha güclü idi. Beləcə, ilk alqışlar onu xalqa bağladı və bu məhəbbətin
şirinliyini itir məmək üçün zəhmətə qatlaşdı. Yazıb-yaratmaq istedadını yuxusuz
gecələrin zəhməti parlatdı. Süleyman
Rüstəmin ədəbi dünyaya bağlanmasının
birinci tərəfi şəksiz onun məktəb illəri ilə
bağlı idi. O, ilk təhsilini əsərlərini sevə-sevə oxuduğu “Süleyman Sani Axundov”
məktəbində almışdı. Orada - dördüncü
rus-tatar məktəbində tanınmış maarif xadimləri və yaradıcı ziyalılar dərs deyirdilər. Əlbəttə, onların pedaqoji mahirliyi,
maraqlı, dünya dolu əhatəli ədəbi söhbətləri kiçik Süleymanın dünyagörüşünün
for malaşmasına, istedadının üzə çıxmasına böyük təsir bağışlamışdı. Sonralar
o yazdığı əsərlərini redaksiyalara təqdim
edir və çap olunurdu. “Molla Nəsrəddin”,
“Şərq qadını”, “Gənc işçi”, “Kommunist”, “Maarif və mədəniyyət” və s. o
dövrün bu kimi nüfuzlu mətbu orqanlarında çıxış etmək özü bir məktəb idi.
O, ədəbiyyatımıza inqilab şairi kimi
daxil oldu. Bu, həm də ədəbiyyatşünaslarımızın qənaətidir. Azərbaycanda Sovet
hakimiyyəti qurulanda Süleyman Rüstəm
14 yaşında idi. Təbii ki, o, şeirlərində
yeni quruluşu da tərənnüm etməli idi.
Gəncliyin yerə-göyə sığmayan, enerji
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dolu çağları. Süleyman Rüstəm ilk şeirlər kitabını – “Ələmdən nəşəyə” adlandırdı. Əli Nazim 1927-ci ildə yazırdı ki,
... Azərbaycan ədəbiyyatının bizə məlum
olan Həsənoğludan başlamış Nəsimi, Həbibi, Füzuli, Vaqif, Vidadi, Seyid Əzim,
Hadi, Cavid və Cavad kimi bütün şəxsiyyətlərin də ən yaxşı dünyagörüşü bədii və bir az da fəlsəfə ilə yoğrulmuş bir
görüşdən ibarətdir. Süleyman Rüstəmin
“Ələmdən nəşəyə”si isə ... sanki belə bir
dünyanın məhvərini dəyişdirdi:
Gəzirəm əldə qələm
şeirimizin bağlarını,
Qoymaram bassın alaq
bağları, bağban kimiyəm.
Keçmədim köhnəliyin
baş qapısından içəri,
Yeni şeirin, yeni taxtında
Süleyman kimiyəm.
Ədəbiyyata gəldiyi ilk gündən o, sıradaşları arasında “gənc qızıl qələm” kimi
tanındı. Süleyman Rüstəmin ədəbiyyat
dünyamızda ən böyük, yaddaqalan xidmətlərindən biri də sovetlər ölkəsində
– Moskvada təhsil alan gənc türk oğlu
Nazim Hikmətlə dostluq münasibətləri,
ona, onun yaradıcılığına diqqətidir. Cəmi
20-21 yaşlı gənc Süleyman onda “Maarif və mədəniyyət” jur nalında məsul katib
kimi çalışırdı. Moskvadan bir türk oğlunun göndərdiyi şeirlərin çap olunmasına
o da çalışırdı. Bu məktublaşma dostluq
münasibətləri ilə əvəz olundu və nəhayət,
günlərin birində 25 yaşlı Nazim Hikmət
21 yaşlı Süleyman Rüstəmin təklifi ilə ilk
dəfə Bakıya qonaq gəldi. Nazim Hikmət
bu yolu gələrkən duyğular dənizinə baş
vuraraq sonralar nəşr etdirdiyi “Yolçuluq
notlarından” başlıqlı şeirlərini yazmışdır.
Bu gəlişə, görüşə Bakıdakı gənc ədəbi
qüvvələr urəkdən sevindilər, şad oldular.
Bir il sonra isə Bakı mətbuatında çap
olunmuş şeirlərini toplayıb “Günəşi içənlərin türküsü” adlı kitab bağladılar. Bu
Nazim Hikmətin ilk kitabı - Bakıdan gənc
şair Süleyman Rüstəmin dost hədiyyəsi
idi. Amma türk oğluyla bu dostluğunu
bəhanə edib dövrün qaranlığı onu pantürkist damğası ilə qamçılamadı. Haqq
Allah onu qorudu. Tanıdığı, oturub-durduğu, bir yerdə işlədiyi ədəbi aləmə eyni
vaxtda gəldiyi qələm dostlarını, müəllimlərinin çoxunu 37-nin qara gecənin
şeytanları gedər-gəlməzə apardı. Yenə
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haqq Allah onu qorudu. El arasında belə məsəl var: anasının bir tikəsi ovsanata
keçmişdi. Söz yox ki, bütün bu hadisələr
ona pis təsir göstərir, o da qorxurdu. Bu
zamanlar söylənən yersiz dedi-qodular
da öz işini görürdü. Amma o şair qəlbi
ilə pak idi. Ən azı gənc qələm dostlarının
ruhu qarşısında.
Elə bu illər idi. Səməd
Vurğun “Vaqif” dramını yazdı. Süleyman
Rüstəm isə xalq
dastanı əsasında
“Qaçaq Nəbi”
pyesini qələmə aldı.
Həmin vaxt
o, Azdramanın
direktoru
idi. 1940-cı
ildə “Qaçaq
Nəbi” əsərinin burada
ilk ta-
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maşası oldu.
Sonra ağır müharibə illəri gəldi. 37nin qara buludları dağılmamış, 1941-ci il
müharibəsinin dəhşətləri, od-alovu başladı. Bu zaman o, Sovet Ordusu sıralarında Cənubi Azərbaycana göndərilmişdi.
Orada nəşr olunan “Vətən yolunda” qəzeti redaksiyasında M.İbrahimovla, C.Xəndanla və
digər Azərbaycan
şair və yazıçıları
ilə birgə əməkdaşlıq edirdi.
Süleyman
Rüstəmin
yaradıcılığında
həmin
illərin
xatirəsi
olaraq
“Cənub
şeirləri”
xüsusi yer
tutur.
Sənin çiçəyinə, gülünə qurban,
Mənə qardaş deyən dilinə qurban.
Vətəninə qurban, elinə qurban,
Baxdıqca hüsnünə doymayır gözüm,
Təbrizim, Təbrizim,
gözəl Təbrizim.
Şair sanki körpə bir uşağını
bağrına basıb onu
oxşayır.

47

tədqiqatçı münasibəti

Canından qopmuş canına can deyir,
gözəlliyindən, dadından-duzundan doymayır. Sanki Təbriz adlı incilərdən poetik
abidə ucaldılıb. Sonralar bu nəğmələr
Rübabə Muradovanın səsində doğmalaşaraq o tayda və bu tayda səmum yelitək
yayılırdı.
İndi hər birimizin qəlbində bir dava
yükü, müharibə ağrısı yaşayır. Torpaqlarımızın beşdə biri düşmənlərimizin cəngindədir. Oğullarımız əsgər geyimində
sərhəd boyu sıralanıb, Vətənin ortasında
Vətən səngəri qurublar. Bundan acı, ağrılı xidmətçi, keşikçi ovqatı ola bilməz.
Neynək ki, dünyanın bütün şər qüvvələri
şeytan cildinə dolub düşmən dəyir manına
su tökürlər. Yoxsa, er məni nə dığadır ki,
gücümüz yetməyə. Bax, bu zaman hər
kəsin içindən bir ah qopur –
Gün o gün olsun ki, qur tarsın dava,
Dağılsın buludlar, açılsın hava.
Alınsın düşməndən intiqam, qisas,
Torpaq nəfəs alıb dincəlsin bir az.
Bu şeir Süleyman Rüstəmin müharibə
dövr yaradıcılığına aiddir. Hitler Almaniyasının Sovetlər ölkəsinə hücumu vaxtı
bütün Azərbaycan müdafiə əzminə, intiqam hissinə dolduruldu. Hamı bir nəfər
kimi böyük SSRİ-ni müdafiəyə qalxdı (kaş
ki, indi də bütün evlərimiz, insanlarımız
torpağımızı beləcə müdafiəyə qalxsın).
Onda Süleyman Rüstəm şair qəlbiylə Şimali Qafqaz, Mozdak və Kerç ətrafında
döyüşlərdə batalyon komissarı, siyasi işçi
kimi əsgərlərin arasında idi. Müharibənin od-alovunu, ölüm-dirim mübarizəsini
gözləriylə görən şairin yaşantıları təbii
idi. Ona görə bu şeirlər sanki hər kəsin
içindən doğan istəklər, arzular idi. “Ana
ürəyi”, “Qafqaz ordusu”, “Sarsılmaz qala”, “Koroğlu”, “Səliməyə məktub”, “Hücum”, “And”, “Gözlə” və s. şeirlərindəki
qələbəyə inam hissi ana-bacılara toxtaq,
əsgərlərə isə güc-qüvvə idi.
“Ana və poçtalyon”dakı ruh, çırpıntılar, nikbinlik gözəl poetik lövhələrlə qələmə alınmışdır. Orta məktəb dərsliklərində
tədris olunan bu şeir bütün hamının dodağındadır. Uşaqların belə asanca əzbərləyə bildiyi “Ana və poçtalyon” hər kəsin
ruhunu oxşayır, qəlbinə yatır –
Dörd ay vardı ananın
gözləri yol çəkirdi:
Başqa bir dərdi yoxdu,
oğul dərdiydi dərdi.
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Sorurdu: – “Balam hanı?”
- hər cəbhədən gələndən,
Ondan xəbər gəlməyir,
xəbər gəlir öləndən.
Yerəmi batdı oğlum,
göyəmi çıxdı oğlum?
Bəlkə mən yanılmışam
əzəldən yoxdu oğlum?!
Şair bir ananın cəbhədəki oğlunun nigarançılığını yazmışdır. Ana oğlundan bir
xəbər tutmaq üçün ümidini poçtalyona
bağlayır. Poçtalyonun gətirdiyi məktublar oğlunun sağ-salamat olması deməkdir,
oğlunun hənirtisidir, nəfəsidir. Amma
poçtalyon da onu ümidsizləşdirəndə ana
canını qoymağa yer tapmır, ancaq əli
çatan poçtalyonu yamanlayır. Ananın
həyəcanı poçtalyonu da çətin vəziyyətə
qoyur, daha o həndəvə hərlənmir, nəhayət, bir gün poçtalyon görünür və ananı
sevindirir!
Şair sanki oxucusunu inandır maq istəyir ki, müharibə od-alovdur, ürək çırpıntısıdır, can üzən həsrətdir, dərddir, amma
bir gün sevinc dolu xəbərlə sona yetəcək.
İnsanları məhz bu inama səsləyir, ümidli edir. Xalq şeiri diliylə yazılmış “Ana və
poçtalyon” o dövrün real yaşantılarından
çəkilmiş poetik tablodur. Əsrlər ötsə də
saralmayacaq, solmayacaq duyğu rəngləridir. Orada ana məhəbbəti və oğul
qayğısı var. Od-alov içində olan oğul ana
ürəyinə məlhəm olacaq məktubunu ondan əsirgəmir. Azərbaycanın xalq artisti
Vera Şirye vaxtilə bu şeiri oxuyarkən
insanlara sanki o səhnəni canlı yaşadırdı, əsəri canlı ruha dodururdu.
Süleyman Rüstəmin əruz vəznində
yazdığı qəzəllərinin çoxu məşhurdur və
bütövlükdə çağdaş şeirimizin dəyərli nümunələrindəndir. Onun aşiqanə qəzəllərini oxumaq, dinləmək su içimi qədər
asandır, xoşdur. Ruhu tərpədəcək duyğulara dolmuş saf eşq, atəşin məhəbbət,
dünyanın şahı aşiq, hicran dəvası vusal,
aşiqini saya salmayan zülfü pərişan gözəllər, bir nazlı baxış... onun qəzəllərinin
mövzusudur. Sanki yaşanmış bir eşq hekayətləridir Deyirəm, sevgili cananıma
bu can qurban,
Canı qurban deməyən eşqi
müqəddəs bilməz.
Rüstəmin onda kı,
canan görünür gözlərinə,
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İmtahançın sən onun barmağını
kəs, bilməz.
– bu qəzəlləri şairin öz ifasında eşitmək isə başqa ovqat idi. O, qəzəllərini,
ümumiyyətlə, şeirlərini elə yüksək ahənglə, həyəcanla, şeirin məna və fəlsəfəsinə
xüsusi vurğularla toxunaraq, alovla deyərdi ki, dinləyənin ruhuna hopdurardı.
Bir anlıq o səsə ruhumuzun yaddaşıyla
dinşək kəsilərək eşidərik Sənə üz versə kədər,
məclisə canını çağır,
Dodağı qönçəli, al gözləri
ceyranı çağır.
Eşqdir, hicrdir aləmdə
vüsaldır məna
Varsa şübhən, bunun
isbatına dünyanı çağır.
Səni qəmlər dənizi
boğmağa eylərsə hücum,
Özgə bir kimsəni yox,
təkcə Süleymanı çağır.
Xalq artisti Zeynəb Xanlarova mahnılarına çox vaxt Süleyman Rüstəmin
qəzəllərindən muğam çələngi toxuyub
oxuyub, bu isə bir ayrı estetik zövq, gözəllikdir. Sözlər, şeirin ruhu ki, müğənnini də öz kəməndinə salır, onda o kəs
kəmənddə çırpınan bülbülə dönər.
Süleyman Rüstəmin aşiqanə qəzəllərindən savayı, ictimai məzmun kəsb edən
qəzəllərindən də söz açmaq yerinə düşər.
Məlum həqiqətdir ki, o, ədəbiyyatımıza
proletar şairi, inqilab şairi kimi daxil olmuşdur.
Yeni dövr şeirinin gənc qızıl qələm sahibidir. Oktyabrı, Lenini, Partiyanı vəsf
etməkdən, belə deyək ki, “doymazdı”.
Yazdıqlarını ürəkdən yazırdı, səmimi yazırdı, inanıb yazırdı. Həm də yazmalıydı,
çünki o proletar şairi kimi “doğulsa” da,
qələm dostlarının - Seyid Hüseyn, Hüseyn Cavidin, Mikayıl Müşfiqin, Hacı
Kərim Sanılını 37-də həmən proletarın
məhək daşında un kimi ovulduğunu görmüşdü. Orada ovulmaq onun taleyinə
yazılmamışdı, bu səbəbdən o sağ qalmışdı. 37-nin qara burulğanından sonra, Cənubi Azərbaycandan yazdıqları şeirlərdə
dərin bir məhəbbət, kövrək qardaşlıq yaşantıları adamın üzünü qarsalayır Mənə getmə, qal, dedin sən, qardaşım,
Duydum təzə hicran yaran qan sızır.
O gündən ta bu günəcən, qardaşım,
Kəsilməyib ürəyimin ağrısı.
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Şairin bu ürək ağrısı xeyli vaxtdır ki,
içdən yaşadığı dostluq, yoldaşlıq ağrısının
təzə sızıltısıdır. Bu məqam təzədən o fikrə qayıdıram ki, “proletar şairi” ölkənin,
millətin dərdlərindən, bəlasından ürək
ağrısı ilə yazıb. O nəşəli şeirlərini hansı
yüksək pafosla oxuyurdusa, bax həmin
ağrılı şeirlərini-qəzəllərini də eyni dərdlə
oxuyurdu:
O qədər nalə etdim ki,
qızardı lalətək bağrım,
Baxıb öx dövrəmə gördüm,
qərənfil, yasəmən yandı,
Ürəkdə min yaran vardır,
yazıq millət, yazıq millət,
Sənə öz ömrünü
hər an sənə qurban edən yandı.
Durubdur başım üstündə,
əlimdə xəncəri cəllad ,
Nə gül qaldı, nə bülbül qaldı,
bağ yandı, çəmən yandı.
Mənə elə gəlir ki, 37-ni gör müş, Azərbaycanı müstəqil, bütöv dövlət kimi görmək istəyən millətçi şairin ictimai məzmun daşıyan milli elegiyasıdır. Bu qəzəli
belə mənada qəbul etdiyimizdən yazılma
tarixini, ədəbiyyatşünaslarımızın fikrini
aramadıq. Çünki ola bilməz ki, o boyda
Süleyman Rüstəm - hör məti, cənnəti,
ülfəti, sərvəti, vəhdəti, neməti, qeyrəti,
cürəti... Azərbaycanda görən şair onun
əbədi olaraq rus buxovunda yaşamasını
istəyir, bu, belə deyil. Ona görə yazıb ki,
“qəmin, dərdin əlindən od tutub heyhat,
bədən yandı”. Yaddaşlara bir şeir həsr etdi:
Vaxt gələndə, mən öləndə,
Məni Vətən torpağına
təntənəsiz basdırın,
Sevməyənlər gendə dursun.
Sevənlər, siz basdırın.
Arzum budur məndən
sonra ölüm-itim olmasın
Dostlarımın qəlbi qəmlə,
gözü yaşla dolmasın,
Həyat daha gözəlləşsin,
gülsün bağlar, bağçalar.
Süleyman Rüstəmin dəfn mərasimi yadımdadır. 1989-cu ilin 10 iyunu idi.
“Daim sol döşündəki cibində partbiletini gəzdirən” şair vəsiyyət etmədi ki,
mən öləndə partbiletimi cibimdən çıxarmayın”, qəbrim üstdə proletar bayrağı
dalğalansın və ya mənim tabutumu elə
o bayrağa bükün (halbuki şair bunları
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rəmzi mənada da olsa belə deyə bilmək
haqqını qazanmışdı). O, vəsiyyət etdi ki,
Azərbaycanın bu tay torpağında basdırın,
o tay torpağından - Şəhriyarın uyuduğu
məzar torpağından bir ovuc torpaq səpin
üstümə. Bilin ki, ruhum kimi, cismim də
bütöv Azərbaycan torpağındadır. Bundan
böyük Vətənə - Azərbaycana məhəbbət
dastanı - özü də yazılmış yox, yaşanmış
məhəbbət dastanı ola bilməz.
Bəlkə mənim bu qeydlərimin Süleyman Rüstəmin yaradıcılıq dünyasına heç
bir dəxli yoxdur və ya heç lazım deyil.
Amma onun poeziya dünyasını vərəqlərkən, taleyini izlədikcə, onun haqqında
yazılmış ədəbi qeydlərə, düşüncələrə,
ədəbi-tənqidi məqalələrə nəzər yetirdikcə
bu ovqata doldum. Süleyman Rüstəm bütün yaradıcılığı boyu nüfuzlu ədəbi qüvvələr əhatəsində olmuşdur. Hələ gənc ikən
Azərbaycan ziyalıları ilə yanaşı Ümumittifaq miqyasında tanınan yazıçılarla,
şairlərlə görüşmüş, dostluq əlaqələri yaratmışdır. Rus yazıçısı Maksim Qorki ilə
görüşü həyatında xüsusi səhifə olmuşdur.
Süleyman Rüstəm özü yaradıcı şəxs olaraq bu insanların şəxsiyyətini, yaradıcılığını dəyərləndir miş və xeyli ədəbi qeydlər,
xatirələr yazmışdır. Bunlardan “Ağamalıoğlu”,”Ruhulla Axundov”, “Maksim
Qorki”, Cəlil Məmmədquluzadə”, “Əziz
Əzimzadə”, “Süleyman Sani Axundov”,
“Rəşidbəy Əfəndiyev”, “Nazim Hikmət”,
“Mikayıl Müşfiq”, “Seyid Hüseyn”, “Mirzəağa əmi” və s. onlarla ədəbi xatirə
qeydlərini misal göstər mək olar. Bu qeydlərdə dostluq əlaqələri, səmimi münasibətlər, ehtiram daha qabarıq verilir.
Süleyman Rüstəmin ictimai xadim kimi də fəaliyyəti böyükdür. 1938-ci ildə
yaranmış Azərbaycan Respublikasının Ali
Sovetinin deputatı olmuş Süleyman Rüstəm ömrünün axarınacan bu missiyanı
qazanmışdır. Hətta bu 50 illik deputatlıq
fəaliyyəti dövrünün 19 ilini (1971-ci ildən) Ali Sovetə rəhbərlik etmişdir. Bəlkə
də bu Aparatın başında xalqın tanıdığı,
sevdiyi, hətta daha çox partiya şairi kimi
görünən Süleyman Rüstəm dayandığından Ali Sovet bizə təkəbbürlü kommunistlər məclisi təsiri bağışlamırdı. Hər
halda bu belə idi. Hətta ciddi, siyasi çıxışlarında belə onun üzündə-gözündə bir
şair alicənablığı görünürdü. Kiçicik də
olsa belə, o məqam səmimi zarafatını,
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təbəssümünü qəlbindən, üzündən əsirgəmirdi. Bunlar onun sadəliyindən, insanlara ali münasibətlə yanaşdığından, şairlik
səmimiyyətindən irəli gəlirdi. Onunla ünsiyyətdə olan adi insanların, qələm dostlarının söylədikləri, yazdıqları xatirələr
dediklərimizi təsdiq edir.
1906-cı ilin 12 martında - təbiətin yaza dolduğu çağda Bakının Novxanı kəndində dünyaya gələn Süleyman Rüstəm
indi bir əsrlik xatirəyə dönmüşdü, hikmət
dolu əfsanəli, nağıllı-nəğməli “Süleyman
Rüstəm” adlı xalq dastanına çevrilmişdi.
Dastanların, nağılların ömrü isə xalq ömrü qədərdir. O, ömürboyu ictimai həyatımızda göründü. Müxtəlif ictimai vəzifələri
yerinə yetir məklə bəlkə də çoxlarının himayəçisi də olmuşdu. Özü bu qayğını yaşadığından yaşatmaq borcu vicdanında,
qəlbində idi. Ölkənin ən ali mükafatlarına
dönə-dönə təltif olundu. Bütün dünyanı gəzdi, gözəlliklər gözündən ilhamına
xoş ovqat çatdı. Nə elədisə, nə yaratdısa
Azərbaycan üçün etdi. Sağlığında ona
“Alovlu şair” deyərdilər. Şeirlərini özü kimi heç kəs ifa edə bilməzdi. Coşardı-daşardı. 70 illiyində dediyi şeiri çoxlarının
canlı olaraq yadında qalar. “Sıfırı yeddinin yanından pozun, yaşım hələ o qədərdir” – dedi. 70 yaşında bu şeiri elə gənclik çılğınlığı ilə oxudu ki, məktəblilər onu
doğrudan da elə qəbul etdilər. Boynuna
pioner qalstuku bağladılar. Bəli, ”Süleyman Rüstəm nağılı” hələ çox əsrlər söylənəcək, xatırlanacaq. Nəğmələrə dönüb
ulduzlarda yaşayacaq –
Köçər bir gün bu aləmdən,
keçər illər Süleymansız,
Gözəl, xoş mahnılar söylər
irin dillər, Süleymansız.
Uzun illər elə bir məclis olmaz ki,
məhəbbətlə
Şeirdən söhbət açsınlar bizim ellər,
Süleymansız.
Almaz ÜLVİ
Filologiya üzrə elmlər doktoru
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Svana doğu
(bir parça)
Qaston Kalmetə dərin və səmimi minnətdarlıq hissi ilə...
Axşamlar yatağa erkən girməyə
çoxdan alışmışdım. Bəzən şam sönərsönməz gözlərim elə tez yumulurdu
ki, öz-özlüyümdə “yuxuya gedirəm”
belə deməyə imkan tapa bilmirdim.
Amma yarım saat sonra “artıq yatmaq
zamanıdır” fikri ilə yuxudan ayılırdım.
Mənə elə gəlirdi ki, kitab əlimdədir; onu
yerinə qoymalı və şamı söndürməliyəm.
Yuxuda hələ də oxuduqlarım haqqında
düşünürdüm, amma hiss edirdim
ki, fikirlərim qəribə yön alır, haldanhala düşür. Özümü kitabda təsvir
olunan əşyalar, hadisələr, şəxslər kimi
təsəvvür etməyə başlayırdım – kilsə,
kvartet, I Fransiska ilə V Karlın1
rəqabəti... Ruhumda onların hər
birinin cildindəymişəm kimi qəribə bir
duyğu baş qaldırırdı. İstər əşyası olsun,
istər şəxsiyyəti, istərsə də hadisəsi...
Ayıldıqdan bir neçə saniyə sonra
qarabasma yenə də davam edirdi. O
mənim şüurumu coşdurmurdu, əksinə,
pul-pul olub gözlərimin qarşısını elə
tuturdu ki, şamın yanıb-yanmadığına belə
əmin ola bilmirdim. Sonra bu qarabasma
metempsixozdan2 dəyişərək əvvəlki
həyatla bağlı xatirələr kimi dumanlı
bir şeyə çevrilirdi. Sanki kitabın süjeti
cismən məndən qopur, ayrılırdı, mən isə
özümü orada baş verənlərlə bağlayıbbağlamamağa qərar verə bilmirdim.
Bundan sonra görmə qabiliyyətim,
yavaş-yavaş da olsa, geri qayıdırdı və
təəccübümə rəğmən əmin olurdum ki,
gözlərim və bu qaranlığı izaholunmaz,
anlaşılmaz, zülmət kimi görən ağlım indi
hər yeri yumşaq və sakitləşdirici toranlıq
tək qavramaqdadır.
Öz-özümdən soruşurdum: görəsən,
1
I Fransiska ilə V Karlın münaqişəsi – Fransız
kralı I Fransiska ilə (1515–1547-ci illərdə hakimiyyətdə
olub) Müqəddəs Roma İmperiyasının imperatoru V
Karl (1519–1556-cı illər) arasında olan otuz ildən də
artıq davam edən münaqişədən söhbət gedir.
2
Öləndən sonra ruhun bir bədəndən
başqasına keçməsi haqqında dini-mistik etiqad.
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saat neçədir? Sonra paravozların fit
səsini eşidirdim: onlar gah uzaqdan,
gah da meşəni başına götürmüş quş
səsləri kimi haradansa yaxınlardan
gəlirdi. Adətən, bu cür səslərin əsasında
məsafəni müəyyən etmək olur. Bu
səslər təsəvvürümdə bomboş çöllərin
genişliyini, stansiyaya gedən cığırı,
tələsən yolçunu, bir də tanımadığı
yerləri görər-görməz o yolçunun
yaddaşında oyanan həyəcan hissini
yaradırdı. Bu həyəcanın səbəbi qatarın
qeyri-adi hərəkəti, lampa altında yad
insanların bir-biri ilə vidalaşması,
gecənin səssizliyində yol gedən
yolçunun kiminləsə bu yaxınlarda etdiyi
söhbəti xatırlaması və tez bir zamanda
qayıdacağı fikri ilə özünə təskinlik
verməsi idi.
...Mən oyanar-oyanmaz üzümü
yüngülcə yastığa toxundururam –
yastıq lap uşaq yanağı kimi təzə-tər və
yupyumşaqdır. Kibriti yandırır, saata
baxıram. Tezliklə gecəyarı olacaq.
Bu bilirsiniz, nəyə bənzəyir? Yad bir
mehmanxanada yataqdan çıxa bilməyən
xəstə səyyahın içini qovuran sancı ilə
yuxudan ayılmasına və qapının altından
düşən işıq zolağını görüb sevinməsinə:
“Nə böyük xoşbəxtlik! Artıq səhər
açılır! İndi qulluqçular oyanacaq!
Zəngi çalacağam, onlar mənə köməyə
gələcəklər...”
Bir qədər sonra yüngülləşəcəyinə
ümid etməsi ona güc verir. Və bu zaman
ayaq səsləri eşidilir. Sonra addımlar
yaxınlaşır, yaxınlaşır... uzaqlaşır..
uzaqlaşır... Və birdən qapının altındakı
işıq zolağı yoxa çıxır. Sən demə,
gecəyarısı imiş; qazı söndürürmüşlər.
Beləcə, axırıncı qulluqçu da çıxıb gedir
– deməli, o bütün gecəni əzab çəkməli
olacaq.
...Məni yenə də yuxu aparır, amma
aradabir döşəmənin hər zamankı
cırıltısını eşidəcək, gözlərimi açacaq və
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baxışlarımla qaranlığın kaleydeskopunu
tutacaq qədər özümə gəlirəm. Şüurumun
bir saniyəlik oyanışı sayəsində indiyə
qədər kiçik zərrəsi olduğum və bundan
sonra da olacağım hissiyyatsız əşyaların
və otağın necə bərk yatdığını anlayacaq
qədər ayılıram. Ya da.... əksinə... heç bir
əziyyət çəkmədən yuxuya gedərək geri
qayıtmayacaq uşaqlıq illərimə dönürəm.
Bu vaxt yenidən uşaqlıq çağımda
yaşadığım qorxular ruhuma hakim kəsilir.
Məsələn, o zamanlar çox qorxurdum ki,
babam saçlarımdan tutaraq məni sürüyəsürüyə özü ilə aparacaq. Amma saçlarım
qırxıldıqdan sonra bu qorxu da yoxa çıxdı
– həmin gün həyatımda sanki yeni bir
eranın başlanğıcı idi.
Sonra yuxuda ikən bu hadisəni
unuduram. Amma elə ki babanın əlindən
qurtulmaq üçün birtəhər ayılmağa nail
oluram, o dəqiqə də hər şey yenidən
yadıma düşür. Bununla belə, yuxular
dünyasına qayıtmamışdan əvvəl işimi
ehtiyatlı tutaraq, hər ehtimala qarşı,
başımı yastığın altına soxuram.
Bir dəfə isə yatanda ayaqlarımı
elə narahat qoymuşdum ki, onların
bu görkəmindən gözlərim önündəcə
qadın silueti əmələ gəlmişdi – Adəmin
qabırğasından yaranan Həvva kimi.
Onu xəyalən mənə həzz verən bir duyğu
əmələ gətirirdi və təsəvvür edirdim ki,
bu həzzi mənə, həqiqətən də, o yaşadır.
Öz hərarətini hiss edən bədənim onunla
yaxınlığa can atırdı... Sonra da yuxudan
ayılırdım. Mənə elə gəlirdi ki, insanlar
indi məndən çox-çox uzaqdadırlar, amma
elə bu dəqiqələrdə “yanından” ayrıldığım
o qadının öpüşündən yanaqlarım hələ
də od tutub yanırdı. Bədənim isə onun
iniltisi və ağırlığı altında qovrulmaqda idi.
Bu qadının cizgiləri reallıqda tanıdığım
birini xatırladırdı, ona görə də onu
yenidən görmək həvəsi ruhumu rahat
buraxmırdı. Adətən, həsrətində olduğu
şəhəri görmək istəyən insanlar bu cür
həvəslə yola hazırlaşırlar, elə təsəvvür
edirlər ki, guya həyatda hər zaman
arzunun gözəlliyi ilə zövq almaq olar...
Sonra yavaş-yavaş xatirələr dağılmağa
başlayır və mən yuxuma girən o qadını
unuduram.
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Adətən, yatmış insanın ətrafında
saatlar zənciri yaranır – illər və
dünyalar ard-arda düzülür. Yuxudan
hər ayıldığında isə o, instinktiv olaraq
bunları yoxlayır, ani bir həvəslə vurubçıxır ki, Yer kürəsinin hansı yerində
olduğunu dərk etsin. Anlasın ki, yatdığı
andan ayıldığı ana kimi nə qədər zaman
keçib. Amma yatıb-ayılma sırası qarışa
və pozula da bilər. Əgər o, kitab oxuyaoxuya bir müddət yuxusuz qaldıqdan
sonra adət etmədiyi şəkildə səhərə
yaxın yuxuya gedibsə, əlini uzadaraq
günəşi dayandırması və geri qaytarması
lazımdır. Çünki ilk dəqiqələrdə saatın
neçə olduğunu başa düşməyəcək. Ona
elə gələcək ki, yatağa elə bu dəqiqələrdə
uzanıb.
Əgər onu qeyri-adi bir vəziyyətdə
yuxu aparıbsa – məsələn, nahardan
sonra oturduğu kreslodaca yuxulayıbsa,
öz orbitindən çıxan dünyalar tam
anlamında bir-birinə qarışacaq, oturduğu
sehrli kreslo isə gözlənilməz sürətlə
onu zamandan və məkandan ayıraraq
uzaqlaşdıracaq. Kirpiklərini qovuşduran
kimi ona elə gələcək ki, bir neçə ay
bundan əvvəl elə bu şəkildəcə başqa
ölkələrdə də yatağa uzanıb...
Mən isə yatağımda şüurum üçün
tam bir istirahət məqamının yetişdiyini
xəbər verən dərin yuxuya getdiyim an
otağın quruluşu haqqında təsəvvürüm
itirdi. Məsələn, gecə ayıldığımda harada
olduğumu başa düşə bilmirdim. Hətta
ilk saniyələrdə kim olduğumu da dərk
etməyə çətinlik çəkirdim. Ruhumu
varlığımla bağlı çox köhnə bir təəssürat
tərk etmək istəmirdi. Belə bir təəssürat
hər hansı bir heyvanın da ruhunda
çırpına bilər... Mən həmin an mağara
adamından belə miskin olurdum,
amma bir qədər sonra, sanki göylər
köməyimə çatırmış kimi, hər şey yadıma
düşürdü. Onda da harada olduğumla
bağlı deyil, əvvəllər yaşadığım, ya
da yaşaya biləcəyim yerlərlə əlaqəli
xatirələr gözlərim önündə canlanmağa
başlayırdı. Onlar məni öz gücümlə
içindən çıxa bilmədiyim boşluğun içindən
dartıb çıxarırdılar və mən bir anlıq
sivilizasiya əsrinə yollanırdım... Beləcə,
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kerosin lampaları ilə, qatlama yaxalıqlı
köynəklərlə bağlı dumanlı xayallar
yavaş-yavaş “mən”imi bərpa etməyə
başlayırdı.
Ola bilsin ki, ətrafımızdakı əşyaların
hərəkətsizliyi məhz bizim əminliyimiz
sayəsində əldə edilir. Məsələn, biz
haqqında “tərpənməzdir” deyə
düşündüyümüz bu əşyaların “məhz
bildiyimiz kimi” olduqları təsəvvürünə
sahibik... Hər dəfə belə şəraitdə yuxudan
ayıldığım zaman şüurum bihudə yerə
harada olduğumu anlamağa çalışır,
ətrafımdakı zülmət qaranlığın içərisində
isə əşyalar, ölkələr, illər fırlanmağa
başlayırdı. Quruyub taxtaya dönmüş
bədənim yorğun halda öz vəziyyətini
müəyyən etmək istəyirdi. Məhz bu
vəziyyətdən nəticə çıxararaq divarın hara
getdiyini, əşyaların necə qoyulduğunu
və bunun əsasında da mənzilin necə
qurulduğunu aydınlaşdırmağa, onun üçün
ad tapmağa çalışırdım. Bir tərəfimin,
qollarımın, dizlərimin, çiyinlərimin
yaddaşı bir zamanlar yatdığım otaqları
mənə bir-bir göstərirdi. Bu vaxt ərzində
isə gözəgörünməz divarlar qaranlıqda
təsəvvürümdəki otağın sahib olduğu
formaya uyğun şəkildə hərəkət
etməyə başlayırdı. Forma və zamanın
astanasında tərəddüd içərisində ayaq
saxlayan şüurum hadisələri bir-biri ilə
qarşılaşdıraraq mənzili tanımamışdan
əvvəl bədənim yatağımın harada
olduğunu, qapıların hansı istiqamətdə
yerləşdiyini, pəncərələrin hara açıldığını,
dəhlizin olub-olmadığını yada salırdı.
Eyni zamanda da yuxuya gedərkən
və yuxudan ayılarkən beynimdə olan
fikirləri xatırlamağa başlayırdı. Beləcə,
keyimiş olan bir tərəfim olduğu yerin
səmtini müəyyən etməyə çalışırdı.
Gözümün qabağında isə müəyyən bir
mənzərə canlanmağa başlayırdı: mən
bəzəkli talvarın yanında, divarın dibindəki
çarpayıda uzanmışam.... Bunu görən
kimi deyirdim: «Həəəə... Xatırladım!
Deyəsən, anamın mənə “gecən xeyirə
qalsın” deməyə gələcəyini gözləmədən
yuxuya getmişəm...” Sonra da dərk
etməyə başlayırdım: kənddə – uzun
illər bundan əvvəl dünyasını dəyişmiş
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babamın evində idim. Bədənim, üstündə
yatıb keyitdiyim bir tərəfim olubkeçənlərin sadiq qoruyucuları idilər.
Baş verən o hadisələri isə şüurum heç
vaxt yaddan çıxarmazdı. Onlar urna3
formasında və bohem şüşəsindən
düzəldilmiş, zəncirlərlə tavandan asılmış
gecə lampasının, bir də yataq otağımdakı
sien mərmərindən olan buxarının
işığında yaddaşımı yavaş-yavaş özünə
qaytarırdılar.
Uzaq keçmişdə babamla nənəmin
evində yaşayırdım və indi həmin yataq
otağında yaşadığım dövrü keçmiş deyil,
bu gün kimi qəbul edirdim. Halbuki onu
dəqiq şəkildə təsəvvür də edə bilmirdim.
O ancaq tamamilə yuxudan ayıldığım
zaman gözlərimin önündə aydınlaşaraq
canlana bilərdi.
Sonra bədənimin cismimdə başqa bir
yatış forması ilə bağlı xatirələr oyanır.
Divar başqa istiqamətdə hərəkət edir
və mən kənddə – xanım de Sen-Lunun
evindəki otağımda peyda oluram.
Aman Allah! Saat on bir olmalıdır.
Yəqin ki, artıq şam etmişdilər. Deyəsən,
xanım Sen-Lu ilə hər zamankı axşam
gəzintisindən sonra çox yatmışdım –
axı mən hər gün frak geyinərək şam
yeməyinə düşməzdən əvvəl mütləq
gəzintiyə çıxmalı idim.
Bu, uzun illər əvvəl baş vermişdi. Bir
gün Kombredə gəzintidən qayıdırdıq.
Çox gec idi. Birdən pəncərəmin
şüşələrində qürub edən günəşin qızılı
şəfəqlərini gördüm. Bu mənzərə o
zamandan bəri xatirəyə çevrilərək
yaddaşımın bir küncündə hələ də
yaşamaqdadır.
Tansonvildə, xanım Sen-Lunun evində
tamamilə başqa bir həyat yaşanırdı və
mən nə zamansa günün altında gülüboynadığım o yollarda indi axşamlar ay
işığında gəzintiyə çıxırdım. Bu, tamamilə
başqa bir həzz idi. Geri qayıtdığımız
vaxt yuxuya gedəcəyim, sonra isə şam
edəcəyimiz otağı uzaqdan görürdüm.
Gecənin qaranlığında lampa işığı onu
mayaka bənzədirdi.
Mənim şüurumda yayğın xatirələrin
3
Yandırılmış meyitin külünü saxlamaq üçün
vazşəkilli qab.
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oyanışı hər dəfə bir neçə saniyə davam
edirdi. Bir çox hallarda harada olmağımla
bağlı hiss etdiyim anlaşılmazlıq və
ehtimallar kinetoskopda qaçan atların
hərəkətinə bənzəyirdi. Mən nə zamansa
yaşadığım gah bir, gah da başqa bir
otağı görürdüm və nəhayət ki, yuxudan
ayıldığım zaman uzun müddət xəyallara
dalaraq onların hamısını bir-bir yadıma
salırdım...
Bax bu da başqa bir qış otağıdır.
Orada yatağa uzanan kimi üzümü
“yuva”ya basırdım. Onu müxtəlif
əşyalardan düzəltmək olurdu: yastığın bir
küncündən, adyalın üst qatından, şalın
bir kənarından, yatağın bir ucundan,
qəzetdən... Və bu mənim ən çox
sevdiyim məşğuliyyət idi.
Sonra da bütün bunları bərkidir və
müəyyən bir zaman ərzində quş kimi
içində “yuvalana” bilirdim. Maraqlı bir
hiss idi...
Hava soyuduqda qış otaqları
xüsusilə xoşuma gəlirdi, çünki bütün
dünyadan təcrid olunurdum və hiss
edirdim ki, dəniz qaranquşu da torpağın
dərinliklərində, yerin isti qatında özünə
eynilə mənim kimi yuva qurur... Bu
otaqda dumanlı-tüstülü havanı yorğan
kimi üstümə örtüb sakitcə yuxuya gedə
bilirdim. Sanki xəyal tək görünən bir
taxtda uzanmışdım. Otağın içindəcə
hazırladığım isti bir mağaraya sığınaraq
gözləyirdim... Pəncərəyə yaxın,
buxarıdan isə uzaq olan bir küncdən
gələn və soyuq olduğu üçün üzümü
sərinlədən hava axınının altında özümü
isti bir yuvanın sakini tək rahat hiss
edirdim.
Bir də o evdə yay otaqları var idi –
isti gecələrdə orada olmaq da xoşuma
gəlirdi. Yarıaçıq pəncərədən içəri sızan
ay işığı öz sirli-sehrli “pilləkənlər”ini
çarpayının ayağına qədər uzadırdı.
Sanki günəş şüasının ucunda, tüklərini
külək dalğalandıran arıquşu kimi təmiz
havadaca yatırdım... Mən bu bənzərliyi
bütün ruhumla duyurdum...
Bəzən XVI Lüdovik üslubunda olan bu
otaq o dərəcədə şən olurdu ki... Hətta
orada yatdığım ilk gecədə belə, özümü
elə də bədbəxt hiss etməmişdim. Tavanı
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çiyinlərində saxlayan nazik sütunlar
daşıdıqları yükün ağırlığına baxmayaraq,
kübar bir zərifliklə aralanaraq çarpayı
üçün yer açırdılar. Bəzən bu, balaca,
amma hündür tavanlı, qırmızı ağacdan
düzəldilmiş və iki mərtəbə yüksəkliyində
piramidaya bənzəyən çarpayı olurdu.
Ora girdiyim ilk saniyədəcə hind
sünbülü4 ətrini ciyərlərimə çəkir, sonra da
bənövşəyi pərdələrə qarşı düşmənçiliyə
bənzər bir hiss duyurdum. Bəzən
də mən yoxmuşam kimi dil boğaza
qoymayan divar saatlarının həyasızlığına
heyrətlənirdim. Burada hər şeyə yad
görünən ayaqlı, dördkünc güzgü otağın
künclərindən birinə çəpəki şəkildə
qoyulmuş, bu yolla da arakəsməyə
çevrilmişdi. O mənim artıq öyrəşdiyim
məkanın rahatlıq gətirən mühitinə
gözlənilməzlik təəssüratı bağışlayır, qəribə
bir boşluqla birlikdə sanki içəri soxulmaq
istəyirdi.
Orada saatlarla oturub fikrimi
toplamağa çalışırdım. Amma o elə hey
yuxarılara doğru can atırdı. Ruhum
otağın dəqiq formasını ala bilmək və
onu ağzına kimi doldurmaq üçün bir çox
gecələr əzab çəkibdir. Mən isə həmin
zaman ərzində gözlərim açıq, ürəyim
səksəkə içində çırpına-çırpına uzanaraq
qulaqlarımı şəkləyir və nəfəs almamağa
çalışırdım. Bu vərdişim pərdələrin rəngini
dəyişənə, saatı susmağa vadar edənə,
çəpəki və kobud saata mərhəmət təlqin
edərək onu yumşaldana qədər beləcə
davam edirdi. Sonra bu gərginlik hind
sünbülü qoxusunu qovur və tavanın
adamın gözünə girən hündürlüyünü göz
görəsi azaldırdı.
Çox məharətli bir vərdiş idi, amma
həddindən artıq gec qazanılırdı. Əvvəlcə
o, ümumiyyətlə, şüurumuzun müvəqqəti
məskənlərdə tab gətirməyə çalışdığına
əhəmiyyət vermirdi. Amma, hər halda,
onu əldə edənlər xoşbəxtdirlər, çünki
vərdiş olmadan biz heç bir məkanı
yaşamağımız üçün yararlı hala sala
bilmərik.
...İndi artıq tamamilə ayılmışdım.
Bədənim sonuncu dairəni də cızdı və
mərhəmətli “əminlik ilahəsi” əl ataraq
4

Ətirli bitki.
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bayaqdan mənzilimdə fırlanmaqda olan
hər şeyi dayandırdı. Adyalı üstümə çəkdi,
komodu, yazı masasını, buxarını, küçəyə
açılan pəncərəni və iki qapını qaranlıqda
az-çox düzgün şəkildə yerinə yerləşdirdi.
Görünüş o qədər də aydın olmasa da,
artıq dəqiq bilirdim ki, nə zamansa
olduğum o mənzillərdə deyildim.
Yaddaşıma təkan verilmişdi.
Mən, adətən, dərhal yuxuya getməyə
çalışmırdım. Demək olar ki, bütün
gecəni Kombredə, nənəmin bacısının
evində, Balbekdə, Parisdə, Donsyerdə,
Venetsiyada və digər şəhərlərdə necə
yaşadığımızı xatırlayır, məkanları, orada
tanıdığım insanları, onlar haqqında
öyrənməyə imkan tapdıqlarımı və
başqalarının onlar haqqında danışdıqlarını
yada salırdım.
Kombredə, toranlıqda – o zamana
kimi mən artıq yatağa getməli idim
– anamdan və nənəmdən uzaqda,
yuxusuzluqdan əldən düşərək çabaladığım
yataq otağım məşəqqətli bir həyəcan
yerinə çevrilirdi. Axşamlar çox bədbəxt
göründüyümdən kimsə mənim üçün
bir əyləncə fikirləşib tapmışdı: şam
yeməyindən əvvəl divara sehrli bir fənər
bərkidirdilər. Bu fənər ilk memar və
rəssamlar kimi qotika epoxasına məxsus
şüşədə keçilməz divarları adlayan rəng
axınları yaradır, yanıb-sönərək hər
yanı fövqəltəbii, rəngarəng xəyallarla
doldururdu.
Amma bütün bunları gördükdə mən
daha da kədərlənirdim, çünki hətta
işıqlandırmada olan xırda dəyişiklik belə
otağa alışmaq bacarığıma zərər yetirirdi.
Axı uzanmaq əzabını çıxsaq, mən yalnız
bu vərdiş sayəsində burada yaşamağa
davam gətirə bilirdim.
İndi artıq öz otağımı tanıyırdım və
özümü mehmanxanada, ya da hər
zaman qatardan düşən kimi üz tutduğum
yaylaq evindəki kimi narahat hiss
etmirdim.
...Qəddar niyyətim məni məhv
edəcəkdi. Qolo atın belində qorxaqlıq
edirdi; təpənin yamacını tünd-yaşıl
məxmərə bürümüş meşəlikdən
çıxaraq həyəcanla bədbəxt Jenevyeva
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Brabantskayanın5 qəsrinə doğru
istiqamət almışdı. Qəsr çox gözəl
tikilmişdi – sadə və çərçivəyə salınmış
oval şüşə kimi işıq altında sayrışırdı.
Bu, qəsrin ancaq bir hissəsi idi. Onun
qarşısında isə çəmənlik uzanırdı.
Çəmənlikdə də Jenevyeva mavi kəmərli
donunda xəyala dalmışdı.
Həm qəsr, həm də çəmənlik sarı
rəngə çalırdı və mən bunun belə
olduğunu təsəvvürüm mənzərəni fənər
işığında mənə təqdim edəcəyi ana qədər
artıq bilirdim – çünki onların rəngini
“Brabant” sözünün qızılı təəssürat
yaradan səslərinin axını arasında açıqaydın görmüşdüm.
Qolo ayaq saxladı və nənəmin
bacısının hündürdən dediyi sözləri
kədərlə dinlədi. Çox güman ki, bu
məsələ ona aydın idi, çünki deyilənlərlə
uyğun şəkildə əzəmətli bir görünüş
almışdı. Sonra yenə də qorxdu və heç bir
qüvvə artıq onun yorta-yorta qaçmasına
və buradan uzaqlaşmasına mane ola
bilməzdi.
Əgər fənəri bir qədər tərpətsə idilər,
mən Qolonun atının pəncərə pərdələri
və onun büküşləri üzərində qalxa-enə
getdiyini görərdim. Qolonun bədəni
sanki elə onun atının bədəni kimi qeyriadi bir maddədən yaradılmışdı: qarşısını
kəsən hər bir maneəyə, qarşısında duran
hər bir əşyaya uyğunlaşırdı. Maneələr
onu görünüşünə qaytarır və bu görünüşü
öz kölgələri ilə örtür, gizlədirdilər. Hətta
qapının dəstəyi belə bir anın içərisindəcə
onun qırmızı geyiminə və solğun üzünə
5
Jenevyeva Brabantskaya – hersoq
Brabantskinin qızı. İtalyan agioqrafı Yakop de
Voraginin redaktəsində "Qızıl əfsanə" (1260) adı ilə
təqdim olunan, V və ya VI əsrlərə aid olan orta əsr
əfsanələrinin qəhrəmanı. Müharibəyə yola düşən
zaman Ziqfrid öz arvadı Jenevyevanı eşikağası
Qolonun himayəsinə etibar etmişdi. Qolo isə onu
yoldan çıxarmağa çalışmışdı. Amma bu cəhdi uğursuz
olduğundan o, Jenevyevanı ərinin qarşısında şərlədi
və Ziqfrid də arvadının ölümünə fərman verdi. Əmrin
yerinə yetirilməsinin həvalə olunduğu muzdlu qatillərin
Jenevyevaya yazıqları gəldi və onu meşədə atdılar.
O, bir neçə il meyvə və bitki kökləri ilə qidalanaraq
yaşadı. Jenevyevanın uşağını isə ələ öyrətdiyi xallı
maral əmizdirdi. Bir dəfə Ziqfridin ovlamaq istəyərək
ardınca düşdüyü xallı maral onu arvadının yanına
gətirib çıxardı. Jenevyeva öz günahsızlığını sübut etdi
və Qolonu ifşa etdi. Bununla belə, məhrumiyyətlərdən
əldən düşdüyü üçün tezliklə öldü.
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uyğunlaşırdı. Hər şey onun həssas və
kədərli, amma zərrə qədər də olsun
həyəcan keçirməyən sümüksüz sifətinə
doğru axıb gedirdi.
Aydın məsələdir ki, mən işıq
təsvirlərinin gözəl olduğunu düşünürdüm.
Adama elə gəlirdi ki, onlar mənim
ətrafımda uzaq keçmişin şölələrini
səpələyir, merovinq zamanının6 ruhunu
yayırdılar. Amma təsvir edə bilmirəm
ki, “mən”imlə doldurmağa çalışdığım
və özümdən daha çox diqqət yetirdiyim
otağıma sirr və gözəlliyin bu cür
müdaxiləsi məni necə həyəcanlandırırdı.
Elə ki vərdişimin keyləşdirici təsiri
bitdi, kədərli xəyallar və pəjmürdə hislər
yenidən geri qayıdırdı. Otağımdakı
qapı dəstəyi indi mənim üçün Qolonun
mistik bədəninə7 çevrilmişdi. O bütün
digər qapı dəstəklərindən fərqlənirdi:
sanki öz-özünə, mən heç bir xüsusi
cəhd göstərmədən fırlana bilirdi. Hətta
bu mənim üçün o dərəcədə şüursuz
hərəkətə çevrilmişdi ki...
Elə ki məni şam yeməyinə
çağıran zəng çalınırdı yemək otağına
götürülürdüm. Hər axşam orada böyük
asma lampa yanırdı və onun nə Qolo, nə
də Göysaqqal haqqında heç bir təsəvvürü
yox idi. Amma əvəzində doğmalarımı
tanıyırdı və buğda bişirilmiş ətin nə
demək olduğunu yaxşı bilirdi.
Özümü anamın qucağına atırdım.
Jenevyeva Brabantskayanın bədbəxtliyi
məni anama daha çox bağlamışdı.
Qolonun cinayəti isə öz vicdanımı
daha böyük şövqlə sorğu-suala tutmağa
məcbur edirdi.
Şamdan sonra məcbur idim ki –
təəssüf! – anamdan ayrılım. Anam isə,
əgər hava yaxşı olardısa, başqaları ilə
birlikdə bağçada söhbət edir, ya da
hava buludlu olanda hamının toplaşdığı
balaca qonaq otağında otururdu. Hamı,
bircə “Kənd yerində havasız oturmaq
heyifdir”, – deyən nənəm istisna
6
Merovinq zamanı – frank Merovinq kral
sülaləsinin hakimiyyəti dövrü nəzərdə tutulur. V–VIII
əsrlər.
7
Qolonun mistik bədəni – fövqəltəbii elmlərdə
ruhla bədən arasındakı birləşdirici halqanı mistik
bədən adlandırırlar. Bu sanki bədəni əhatələmiş
gözəgörünməz halə kimi bir şeydir.
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olmaqla, o otağa yığışırdı. Nənəm isə,
xüsusilə yağışlı günlərdə, məni otağıma
kitab oxumağa yollayan atamla yorulubusanmadan mübahisə edirdi. “Belə
etsəniz, sizin oğlan heç vaxt möhkəm
və enerjili olmayacaq, – o, kədərlə
söyləyirdi, – o isə mütləq yaxşı olmalı,
iradəli olmağı öyrənməlidir”.
Atam çiyinlərini çəkərək
barometrə baxardı. O, meterologiya
ilə çox maraqlanırdı. Anam isə onu
əsəbiləşdirməkdən qorxaraq səs-küy
salmadan atama yaltaq bir ehtiramla
nəzər salır, bununla da onun verəcəyi
qərardan asılı olduğunu bildirirdi. Amma
onun atama baxışı bir o qədər də diqqətli
olmazdı, çünki onun üstünlüyünün əsl
sirrini anlamaq istəmirdi.
O ki qaldı nənəmə, o, istənilən
havada, hətta yağış yağdığı zamanlarda
və Fransuaza dəyərli kreslolarımızı
islanmasınlar deyə içəri daşıdığı anlarda
belə bomboş bağda, leysanın altında,
ağarmış saçlarını arxasına ataraq və
alnını yağışın, küləyin canlandırıcı
təmasına doğru tutaraq gəzinirdi.
“Nəhayət ki, nəfəs almaq mümkün oldu!”
– deyə təbiəti duymaq bacarığından
məhrum olan yeni bağbanın – atam hər
gün ondan havanın açılıb-açılmayacağını
soruşardı – həddindən artıq simmetrik
düzəltdiyi islaq cığırla ora-bura gedir,
aradabir də qaçırdı. Özü də həyəcanla
tullana-tullana qaçırdı. Bu vaxt çox fərqli
hislər içərisində çırpındığı uzaqdan belə
duyulurdu. Onun ruhundakı bu hisləri
tufandan aldığı zövq, sağlam həyat
tərzinin əzəməti, mənim tərbiyəmin
cəfəngliyi və bağçanın simmetrikliyinə
qarşı narazılıq hissi doğururdu. Bənövşəyi
ətəyini palçığa bulaşmaqdan qorumaq
isə, ümumiyyətlə, onun heç ağlına da
gəlmirdi. O bu ətəyə o dərəcədə palçıq
sıçratmışdı ki, hər dəfə ləkələrin çoxluğu
qulluqçunu heyrətə salır, altdan-altdan
deyinməsinə səbəb olurdu.
Əgər nənəm bağçada şam
yeməyindən sonra gəzişirdisə, onu ancaq
bir şey evə gəlməyə vadar edə bilərdi:
bu da balaca qonaq otağının işıqlanmış
pəncərəsi idi. Elə bil mığmığa kimi ona
rahatlıq vermirdi. Adətən, bu otaqda
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lomber8 stolunun üstündə müxtəlif içki
şüşələri düzülərdi və hər dəfə nənəm
növbəti gəzintidən sonra pəncərənin
altına çatdığı zaman əmisi qızının səsini
eşidərdi: “Batilda! Ərin yenə konyak içir
ha!”
Əslində, o, nənəmə ilişmək, onu
cırnatmaq üçün belə deyərdi. Çünki
nənəm atamdan da, ailənin digər
üzvlərindən də kəskin şəkildə fərqlənirdi.
Bu səbəbdən də hamı onu lağa qoyur və
zəhləsini tökürdü.
Babama içmək olmazdı. Nənəmin
əmisi qızı isə onu içmək üçün qızışdırardı.
Zavallı nənəm otağa girəndə, az qala,
ərinə dil tökə-tökə yalvarardı ki, qədəhi
kənara qoysun. O isə əsəbiləşar, amma
yenə də içməyindən qalmazdı. Nənəm
cəhdləri nəticəsiz qaldığı üçün kədərli
və qanıqara, amma yenə də üzündə
təbəssüm çıxıb gedərdi. O dərəcədə
mehriban və mülayim insan idi ki,
yaxınlarına olan məhəbbəti və ona qarşı
edilmiş haqsızlıqları unutmaq bacarığı hər
zaman üzündə təbəssümə çevrilib çiçək
aça bilirdi. Bir çox adamlardan fərqli
olaraq, nənəmin ironiyası ancaq özünə
qarşı çevrilərdi. Bizə isə o, baxışları ilə
tez-tez öpüşlər göndərərdi. Ümumiyyətlə,
ruhunda zərif hislər yaşadan insanları
gördükdə nənəm həmişə onları baxışları
ilə oxşayardı.
Əmisi qızının verdiyi işgəncə, nənəmin
boş yerə yalvarması və iradəsizliyi,
məğlubiyyətə dözməyə məhkum
edilməsi və cidd-cəhdlə babamın əlindən
qədəhi almağa çalışması – bütün bunlar
insanın alışa bildiyi hadisələr sırasına
aiddir. Hətta sonunda sən də onları
gülə-gülə izləməli olurdun. Bu azmış
kimi, əminliklə və sevinclə qarşı tərəfin
“tərəfi”nə adlayır, sonra da özünü
inandırırdın ki, burada qəribə heç nə
yoxdur. Amma o zamanlar bütün bunlar
məndə o qədər güclü ikrah hissi yaradırdı
ki, hətta böyük məmnuniyyətlə nənəmin
əmisi qızını əzişdirə də bilərdim. Amma
“Batilda, ərin yenə də içir!” – sözünü
eşidəndə mən də haqsızlıq görəndə
böyüklərin etdiyi kimi davranır, üzümü
8
Üstündə kart oynamaq üçün üzərinə mahud
çəkilmiş stol.
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yana çevirirdim. Sonra da ağlamaq üçün
yuxarıya – çardağa, sinif otağı ilə yanaşı
olan otağa qaçırdım. Ora həmişə süsən
qoxusu verirdi. Bir də içəri girən kimi
məni hasarın daşları arasında bitən, çiçək
açmış budaqlarını açıq pəncərəyə tərəf
uzadan yabanı qarağatın ətri vururdu.
Xüsusi, amma daha çox cansıxıcı təyinatı
olan bu otaq – hətta Rusenvil-de Pen
qəsrinin qülləsi də uzaqdan görünürdü
– uzun müddət mənə sığınacaq kimi
xidmət edib. Çox güman ki, bu ancaq
burada qapını açarlaya bildiyim üçün
belə idi. Mən bircə burada kiminsə poza
bilməyəcəyi bir tənhalığa və onun tələb
etdiyi hislərə qapıla bilirdim. Oxumaq,
xəyal qurmaq, kef çəkmək və ağlamaq
bu otaqda sərbəst idi!
Təəssüf ki, nənəmin öz ərinin bu
əhəmiyyətsiz azğınlıqlarından qat-qat
güclü olduğunu o zamanlar bilmirdim.
Amma əmin idim ki, iradəsizliyim və
gələcəyimlə bağlı narahatlıq yaradan
zəif səhhətim hər zaman onun qanını
qaraldırdı.
O, gündüz də, axşam da başını yana
əyərək və yuxarı baxaraq ara vermədən
bağçada gəzişirdi. Bu zaman qəşəng
üzü, qırışlı, payızda şumlanmış yer kimi
bənövşəyi rəngə çalan sifəti duvağın
altında gah görünür, gah da yox olurdu.
Bəzən də soyuqdan, ya da kədərli
fikirlərdən yanaqları boyu çağırılmamış
gözyaşlarının axdığını görürdüm.
Yatmağa gedərkən bir fikirlə özümə
təskinlik verirdim ki, yerimə uzanan
kimi anam məni öpmək üçün otağıma
gələcək. Amma o elə qısa müddətə
gəlir və tez də çıxıb gedirdi ki, əvvəlcə
pilləkəndə eşidilən ayaq səsləri, sonra da
muslindən tikilmiş, küləşlə bəzədilmiş,
dəhlizdəki iki qapı arasından süzüb
keçərkən xışıldayan donunun səsi
ruhumu ağrıdırdı... Xışıltı və ayaq
səsləri onları bir daha anam yanımdan
çıxıb getdiyi zaman – pilləkənlərə aşağı
enərkən eşidəcəyəmi əvvəlcədən mənə
xəbər verirdi. O an istəyirdim ki, vida anı
– bu mərasimi çox sevirdim – nə qədər
mümkündürsə, gec olsun; bircə anamın
yanıma gəlişi yubansın...
Bir dəfə, anam məni öpüb çıxmaq
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üçün qapını açdığı zaman onu çağırıb, –
“Məni bir dəfə də öp”, – demək istədim.
Amma bilirdim ki, hirslənəcək; çünki
kədərli və həyəcanlı olduğum üçün
yanıma gələrək məni sakitləşdirməsi,
öpməsi, buna görə müəyyən mənada
uşağına güzəştə getməsi atamı bərk
əsəbiləşdirirdi. O belə hesab edirdi
ki, bu, cəfəng ritualdır və anam da
bu vərdişimdən əl çəkim deyə çox
canfəşanlıq edirdi. Ona görə də artıq
qapıdan çıxdığı zaman bir daha məni
öpməsini xahiş etmək mənasız cəhd
olacaqdı...
Bir sözlə, onun əsəbi görünüşü həmin
o dinclik hissini dağıdırdı. Halbuki o, bir
neçə saniyə əvvəl məhəbbətlə çarpayıma
doğru əyilərək sanki rahatlığı müqəddəs
bir bəxşiş kimi mənə bağışlamaqda idi...
Üzünü mənə tərəf uzadırdı ki, dua edəedə onun burada olduğunu hiss edim və
yuxu üçün özümdə güc toplayım. Amma,
hər halda, anamın bir neçə dəqiqəlik
yanıma gəldiyi axşamlarda şam yeməyinə
qonaq gözlənildiyi üçün gələ bilmədiyi
axşamlarla müqayisədə mən daha çox
xoşbəxt olurdum.
Bizim evimizə, adətən, ancaq
Svan qonaq gələrdi. Əgər təsadüfi
qonaqları nəzərə almasaq, o, demək
olar ki, Kombredə qonşu kimi hərdən
evimizə şam etməyə gələn yeganə
adam idi (uğursuz evliliyindən sonra
isə bu daha nadir hallarda baş verərdi,
çünki valideynlərim Svanın arvadını
bəyənmirdi). Bəzən o hətta şam
yeməyindən sonra da qəfildən gəlib çıxa
bilərdi.
Biz axşamlar evin yaxınlığında, hündür
şabalıd ağacının altında, dəmir stolun
arxasında oturardıq. Elə bu zaman bağın
o biri başından qulağımıza zınqırovların
asta, cingiltili səsi gələrdi. Onların bizə
doğru axan və qulaqbatıran cingiltisi
“xəbər vermədən gələn” qonağın
olduğunu bildirər və həmin anda hər
kəsin öz-özünə ünvanladığı sual belə
olardı: “Qonaq? Bu vaxt kim ola bilər
ki?” Halbuki heç kim üçün sirr deyildi:
bu ancaq Svan ola bilərdi. O zaman
nənəmin əmisi qızı bizə dərs olsun
deyə, daha sərbəst şəkildə danışmağa
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başlayardı. Əlbəttə ki, pıçıldaşmalara son
qoymağımız üçün... Çünki bu hərəkət
qonağa qarşı həddindən artıq böyük
hörmətsizlik hesab edilirdi. Məsələn, o
düşünə bilərdi ki, öz aramızda başqa biri
deyil, məhz onun haqqında pıçıldaşırıq...
Gələnin kim olduğunu öyrənmək üçün
hər dəfə kəşfiyyata nənəmi göndərərdilər.
O, bağda bir dəfə də artıq gəzə biləcəyinə
görə sevinər və bu fürsətdən bacardıqca
daha uzun zaman istifadə etməyə
çalışardı. Məsələn, qızılgül kollarının təbii
görünüşlərini yenidən bərpa etmək üçün
hiss edilmədən altındakı dayaqları dartıb
çıxarardı. Adətən, bərbərin sığal verdiyi
oğlunun saçlarını analar bu cür dağıdırlar.
Biz nənəmizin gətirəcəyi düşmən
haqqında, sanki üstümüzə böyük bir
qoşun hücum çəkə bilərmiş kimi xəbər
gözləyə-gözləyə baş sındırardıq. Amma
bir qədər sonra babamın səsi eşidilərdi:
“Svanın səsi gəlir”.
Svanı, həqiqətən də, ancaq səsindən
tanıyırdılar. Çünki, onsuz da, qaranlıqda
onun donqar burnu, yaşıl gözləri,
hündür alnı, Bressan9 üslubunda
daranmış və demək olar ki, kürən rəngə
çalan saçlarını seçmək çox çətin idi.
Amma buna mane olan təkcə qaranlıq
deyildi. Axı biz oturduğumuz yerdə
mığmığalardan qorunmaq üçün işığı
yandırmazdıq. Bəzən isə yandırsaq belə,
bu, çox zəif işıq olardı...
Svanın gəldiyini dərk edən kimi
mən heç bir təklif gözləmədən süfrəyə
sirop gətirilməsi üçün mətbəxə göstəriş
verməyə yollanardım. Çünki nənəm
qorxurdu: birdən elə bir təəssürat yarana
bilər ki, bizdə siroplar ancaq müstəsna
hallarda – həm də qonaqlar gəldiyi
zaman təqdim edilir. Onun düşüncəsinə
görə, qonaq gələrkən siropun artıq stolun
üstündə olması daha münasib idi.
Svan aradakı yaş fərqinin çox
olmasına baxmayaraq, babamla yaxın
dost idi. Əslində, babam onun çox gözəl
bir adam, eyni zamanda da qəribəliklərlə
dolu olan atasının ən əziz dostlarından
olmuşdu. Niyə qəribəliklər? Çünki
9
“Fransız komediyası” aktyoru Jan Bressanın
(1815–1886) dəbə gətirdiyi saç düzümündən söhbət
gedir.
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istənilən bir mənasız hərəkət və söz onun
qəlbinin böyük coşqunluğunu söndürə,
fikrinin axınını darmadağın edə bilərdi.
Babam ildə bir neçə dəfə mənim
yanımda – süfrə arxasında ata Svan
haqqında danışardı. Daha doğrusu, bu
söhbət can verən arvadının yanından
gecə-gündüz uzaqlaşmayan, o öldüyü
zaman isə özünü qəribə aparan bu adam
haqqında idi.
O vaxtlar babam onu çoxdan idi ki,
görmürmüş, amma arvadının ölüm
xəbərini alan kimi Kombre yaxınlığında
olan Svanlar malikanəsinə yollanıbmış.
O, Ölümü tabuta qoyduqları zaman
gözyaşları içərisində boğulan dostunu
indi arvadının deyil, Ölümün köçüb
oturduğu otaqdan güclə çıxara bilmişdi.
Daha doğrusu, uzun zaman onu dilə
tutmalı olmuşdu.
Həmin gün onlar gün işığının
çox az düşdüyü kölgəli parkda bir az
gəzişmişdilər. Svan qəfildən babamın
əlindən yapışaraq qışqırmışdı: “Ah,
köhnə dost! Belə gözəl gündə gəzmək
necə də xoşdur. Yəni siz görmürsünüz ki,
hər yer çox gözəldir? Ağaclar, yemişan
kolları, mənim qazıb düzəltdiyim, sizin
isə heç fikir də vermədiyiniz bu göl...
Necə də sərin külək əsir – hiss edirsiniz?
Kim nə deyirsə desin, həyatda gözəl
şeylər çoxdur... Amma mənim sevimli
Amedeyim...”
Elə bu sözdən sonra da o, birdənbirə arvadının öldüyünü xatırlamış
və çox güman ki, belə bir məqamda
necə sevinə bildiyinə təəccüblənsə də,
bu fikrə çox qapılmamaq üçün qəribə
bir jestlə kifayətlənmişdi: əlini alnına
aparmış, gözlərini silmiş və gözlüyünü
təmizləmişdi. Deyilənə görə, hər dəfə
çətin məsələ ilə qarşılaşdığında o belə
edərmiş.
Svan arvadından sonra cəmi iki
il yaşadı və bütün bu zaman ərzində
heç cür təskinlik tapa bilmədi. Amma
bununla belə, günlərin bir günü babama
belə bir etiraf etmişdi: “Çox qəribədir!
Zavallı arvadım haqqında tez-tez
düşünürəm, amma uzun müddət düşünə
bilmirəm”.
“Tez-tez, amma qısa müddətlik...
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Zavallı qoca Svan kimi”... Bu, sonralar
babamın ən çox sevdiyi ifadələrdən
birinə çevrildi. O bu sözü çox müxtəlif
səbəblərlə və müxtəlif zamanlarda
təkrarlayırdı.
Mən qoca Svanın qəddar olduğunu
düşünürdüm, amma dünyada ən ədalətli
hakim hesab etdiyim və çıxardığı hökm
əsasında sonralar da bir çox qəbahətli
hərəkətlərimi dərk etdiyim babam isə
mənə etiraz edirdi: “Sən nə danışırsan?
Onun ki qızıl kimi ürəyi var idi...”
Beləliklə, uzun illər ərzində rəhmətlik
Svanın oğlu tez-tez Kombredə olurdu,
xüsusilə də evlənənə qədər. Valideynlərim
isə heç bilmirdilər ki, o öz ailəvi tanışları
ilə bütün əlaqələri qırıbdır. Amma
bizimkilər öz evinə məşhur qulduru
buraxmış və sadəlövhcəsinə heç bir
şeydən şübhələnməyən karvansara
sahibləri kimi idilər – bu adama
qonaqpərvərlik göstərirdilər. Onun
familiyası bizim üçün təxminən inkoqnito
kimi bir şey idi, çünki Svan Cokey-klubun
ən kübar üzvlərindən biri hesab edilirdi.
Qraf Parijskinin10 və şahzadə Uelskinin11
ən yaxın dostlarından idi. SenJermenski12 malikanənin ən arzulanan
qonaqlarından sayılırdı...
Svanın parlaq kübar həyatı ilə
bağlı bizim məlumatsız olmağımız,
əlbəttə ki, əsasən onun təmkinliliyi
və sirverməzliyi ilə izah oluna bilərdi.
Amma bir də onunla ki, ozamankı
meşşanlar öz cəmiyyətləri haqqında
qəribə təsəvvürə malik idilər: onlara elə
gəlirdi ki, bu cəmiyyət qapalı kastalara
bölünür və onun hər bir üzvü anadan
olduğu zamandan etibarən ata-anasının
tutduğu eyni yeri mənimsəyir. Özü də bu
yeri başgicəlləndirici karyeradan və ya
gözlənilməz nikahdan başqa heç bir şey
dəyişdirə və bu nümayəndəni ali kastaya
keçirə bilməzdi.
10
Qraf Parijski – Lüdovik-Filipp-Albert
Orleanski (1838–1894), Kral Lüdovik Filippin nəvəsi.
1886-cı ildə Fransadan taxt-taca iddiası olan adam
kimi sürgün edilmişdir.
11
Prons Uelski – ingilis taxt-tacının varisinin
titulu. Söhbət VII Eduarddan gedir (1841–1910 ),
kraliça Viktoriyanın onun ölümündən sonra 1901-ci
ildə taxta çıxan oğludur.
12
Sen-Jermen malikanəsi – Parisdə aristokrat
kvartalıdır.
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Svan-ata birja makleri idi. Onun
övladları da düz öldükləri günə qədər bu
kastaya aid olacaqdılar. Bu kastalarda
isə, adətən, gəlir məbləği vergi cədvəli
üzrə filan məbləğlə filan məbləğ arasında
oynayırdı.
Onun atasının münasibətləri bəlli
idi. Buna müvafiq olaraq elə onun da
münasibətləri müəyyən edilirdi. Kiminlə
dostluğunu davam etdirməli, kiminləsə
münasibətlərə son qoymalı olduğu da
bəlli məsələ hesab olunurdu. Əgər onun
başqa xarakterli tanışlıqları var idisə də,
bu cür əlaqələrə ailənin köhnə dostları
– məsələn, elə mənim doğmalarım –
barmaqarası yanaşırdılar...
Svan yetim qaldıqdan sonra da bizim
evə tez-tez gəlirdi. Mərcə belə girmək
olardı ki, o, kənarda əlaqə qurduğu və
cəmiyyətimizdə tanınmayan adamlarla
bizim olduğumuz yerlərdə salamlaşmağa
belə cəsarət edə bilməzdi. Əgər Svanın
çəkisini və tutuduğu yeri onun atası kimi
eyni ölçülü digər birja maklerlərinin
uşaqlarının çəkisi ilə müqayisə etsəydik, o
zaman bu, bir qədər aşağı olardı. Çünki
o, tələbkar adam deyildi. Düzdür, qədimi
əşyaların və şəkillərin dəlisi idi. Ağzına
qədər öz kolleksiyaları ilə doldurduğu və
nənəmin də çox getmək istədiyi köhnə
bir evdə yaşayırdı. Amma bu malikanə
Orlean sahillərində yerləşirdi. Nənəmin
əmisi qızı elə hesab edirdi ki, orada
yaşamaq ədəbsizlikdir. “Siz, həqiqətən
də, bu işin bilicisisiniz? – deyə o, teztez Svandan soruşurdu. – Mən bu sualı
elə sizin maraqlarınızı nəzərə alaraq
verirəm... Mənə elə gəlir ki, alverçilər
ancaq öz bərbad cızma-qaralarını sizə
soxuşdururlar».
O, həqiqətən də, əmin idi ki, Svan
bu məsələdən qətiyyən baş çıxarmır.
Bundan başqa, o, ümumiyyətlə, Svanın
ağlı, dərrakəsi ilə də bağlı yüksək fikirdə
deyildi, çünki Svan söhbət əsnasında
həmişə ciddi mövzulardan qaçırdı. Amma
əvəzində cansıxıcı məsələlərdə yetərincə
məlumatlılıq nümayiş etdirirdi. Məsələn,
o təkcə bizi kulinariya reseptləri ilə təmin
etmirdi, nənəmin əmisi qızları incəsənət
haqqında danışanda da söhbətə maraqlı
istiqamətdən müdaxilə edə bilirdi.
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Amma simicliklə... Əgər hansısa sənət
əsəri ilə bağlı fikirlərini və heyranlığını
söyləmək üçün onun yaxasından asılıb
qalmırdılarsa, o, inadkarlıqla susub
otururdu. Ona görə də, demək olar ki,
ədəbsizlik edir, sadəcə, onlara bu əsərin
hansı muzeydə saxlanıldığı və nə zaman
çəkildiyi ilə bağlı məlumat verməklə işin
içindən çıxır, canını birtəhər qurtarırdı.
Svan, adətən, bizi əyləndirməyə
çalışaraq hər dəfə tanıdığımız adamlarla
birlikdə başına gələn hansısa yeni
əhvalatlardan söz açırdı: kombreli əczaçı,
bizim aşpaz qadın, bizim faytonçu...
Təbii ki, onun danışdığı əhvalatlar
nənəmim əmisi qızlarını çox güldürürdü,
amma onlar başa düşə bilmirdilər ki,
Svanın bu əhvalatlarda mütləq olaraq
oynadığı rol gülməli idi, yoxsa nağılçının
hazırcavablığı?! Ona görə də tez-tez
deyirdilər: “Siz lap əcaibsiniz, Svan!”
O bizim ailənin yeganə “qonaq”
nümayəndəsi olduğu üçün Svan
haqqında başqalarının yanında söhbət
düşdüyü zaman bu məsələnin müzakirəsi
yetərincə bayağı alınırdı. Nənəmin
əmisi qızı söhbətə söz qataraq deməyə
çalşırdı ki, əgər Svan istəsə, Osmanlı
bulvarında, ya da Opera küçəsində
yaşaya bilərdi. Axı ona atasından dörd,
ya da beş milyon pul qalmışdı... Amma
o nə üçünsə tərslik edirdi. Bu tərslik isə
nənəyə çox əyləncəli görünürdü.
Svan yeni ildə ona şəkərə batırılmış
şabalıd gətirdiyi zaman yanlarında yad
bir adam olurdusa, o, mütləq belə bir
sual vermək fürsətini əldən buraxmazdı:
“Hə, cənab Svan, siz hələ də şərab
anbarlarının yaxınlığında yaşayırsınız?
Heç nə başa düşə bilmirəm... Nədir, Lion
yolu ilə getmək istədiyiniz zaman qatara
gecikməkdən qorxursunuz?”
Bu sözləri dediyi vaxt nənə eynəyinin
üstündən qonaqları süzməyi və altdanaltdan qımışmağı da yaddan çıxarmırdı.
Amma nənəyə desə idilər ki,
mərhum ata Svanın oğlu olan Svan
öz evində “üçüncü zümrə”nin qaymaq
nümayəndələrini – çox hörmətli Paris
natariuslarını və vəkillərini (bu arada
deyim ki, o özünün bu üstünlüyünə hər
zaman etinasızlıq edirdi) qəbul edənlər
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“kateqoriyası”na aiddir və ikili həyat
yaşayır – o, təbii ki, buna inanmazdı.
Məsələn, Svan Parisdəki evimizdən
çıxarkən yatmaq üçün öz evinə getmək
əvəzinə – halbuki bizdən ayrılanda
hamımızı buna inandırırdı – tindən
geri dönür və elə bir mehmanxanaya
gedirdi ki, heç bir makleri, ya da makler
köməkçisini onun astanasından belə
içəri buraxmazdılar. Elə bunu desə
idilər, nənəmin əmisi qızı bu məsələyə
o dərəcədə qeyri-real bir iş kimi baxardı
ki... Halbuki Svanın Aristeya13 ilə
tanış olduğu, onunla söhbətdən sonra
Fetidanın14 yeraltı məmləkətinə – insan
baxışları üçün əlçatmaz olan məkana
endiyi və ya Vergilinin nağıl etdiyi kimi,
orada böyük sevgi ilə qəbul edildiyi ona
daha inandırıcı görünə bilərdi. Ya da
müqayisə üçün deyə bilərəm ki, nənəmin
əmisi qızının ağlınca Svanın Əlibaba ilə
nahar etməsi daha həqiqətəuyğun fikir
kimi səslənirdi. Bu nahardan da sonra
o, yəqin ki, par-par alışıb-yanan ləlcəvahiratlarla dolu mağaraya girəcəkdi.
Bir dəfə Svan Parisdə haradasa nahar
etmiş və oradan çıxaraq birbaşa bizə
gəlmişdi. Ona görə də frakda olduğu
üçün üzrxahlıq edirdi. O çıxıb getdiyi
zaman Svanın faytonçusunun sözlərinə
əsaslanaraq Fransuaza xəbər verdi
ki, qonağımız, sən demə, “şahzadə
xanım”ın yanında olub.
“Səhər obaşdandan şahzadənin
yanında?» – nənəmin əmisi qızı çiyinlərini
çəkərək və toxuduğu əşyalardan başını
qaldırmadan soyuqqanlı bir təbəssümlə
sözü havadaca tutdu. Əlbəttə ki,
səsindəki istehza da öz yerində...
Bir sözlə, o, Svana yuxarıdan
aşağı baxırdı. Elə hesab edirdi ki,
bizimlə tanışlıq onun üçün fərəhli hal
olmalıdır, ona görə də yayda Svanın
heç vaxt bizə öz bağından topladığı
şaftalı, ya da moruqla dolu səbət
13
Aristey – qədim yunan mifologiyasında
Apollonon və çay nimfası Kirenanın oğlu. İnsanlara
arıçılığı öyrədib. Aristeya haqqında mif roma
şairi Vergilinin “Georqiki” poemasının dördüncü
nəğməsində verilib.
14
Fetida – qədim yunan mifologiyasının
dəniz ilahələrindən biridir. Vergili Aristeyin Kirenanın
şahlığına çökdüyünü danışır, Fetidanın deyil.
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olmadan gəlməməsini tamamilə təbii
hal hesab edirdi. Svan hər dəfə mənə
İtaliyadan məşhur sənət əsərlərinin
reproduksiyalarını da gətirirdi.
Mənim doğmalarım bizə gözəl bir
sous resepti lazım gəldikdə heç bir
çəkingənlik etmədən onun arxasınca
adam göndərirdilər. Ya da bir o qədər də
geniş populyarlığa malik olmadığından
onu evimizə ilk dəfə gələn qonaqların
qarşısına çıxarmaq istəmədikləri vaxt
ziyafətə dəvət etməsələr də, hər halda,
ananas kompotu hazırlamaq üçün yenə
də kimsə o malikanəyə resept almağa
gedə bilərdi...
Əgər söhbət fransız kral evinin
qadınlarından düşürdüsə, nənəmin
əmisi qızı, bəlkə də, həmin an cibində
Tvikengemdən15 gəlmiş məktubla
dolaşan Svana üz tutaraq deyirdi: “Nə
sizin, nə də mənim bu adamlarla heç
vaxt ümumi bir şeyimiz olmayacaq – biz,
hər halda, onlar olmadan da keçinə
bilərik, düzmü deyirəm?»
Adətən, birlikdə keçirdiyimiz
axşamlarda, nənəmin əmisi qızı mahnı
oxuyardı və mütləq Svanı onu müşayiət
etməyə, ya da notları çevirməyə vadar
edərdi. O, bir çoxlarının tanış olmaq
üçün fürsət axtardığı bu adama qarşı
dəyərli bir əşya ilə qəpik-quruşluq qiyməti
varmış kimi davranan sadəlövh uşaq
kobudluğu nümayiş etdirirdi.
Svanı o zamanlar klubların bir çox
daimi üzvləri tanıyırdılar. Nənəmin əmisi
qızı isə, əlbəttə ki, onu tamamilə fərqli
şəkildə qəbul edirdi: cəsarətsiz halda iki
dəfə zəng çalındıqdan sonra Kombre
bağçasının axşam alatoranlığında peyda
olan, nənəmin yanına salıb gətirdiyi
və bizim də səsindən tanıdığımız adam
kimi... Amma eyni zamanda da Svanlar
ailəsi haqqında bütün bəlli hadisələri
xəyalında canlandıraraq...
Əgər bizim məişətimizin xırdalıqları
nəzərə alınarsa, heç özümüz də
zahirən bütöv və dəyişməz adamlar
deyildik. Adətən, ticari müqavilə, ya da
vəsiyyətnamə ilə tanış olduqda orada
sözü gedən adamın zahiri görünüşü ilə
15
Tvikemgem – Londonətrafı şəhər. Orada
Fransadan qovulmuş qraf Parijskiy yaşamışdır.
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tərcümə

bağlı insanda bir təəssürat yaranır. Axı
kiminsə haqqında fikir formalaşdıran
əsas əlamət zahiri görünüşdür. Hətta “bir
tanışımı gördüm” kimi sadə bir ifadə də
müəyyən mənada “intellektual akt”dır.
Biz onun simasını artıq onunla bağlı
özümüzdə mövcud olan təəssüratlarla
tamamlayırıq və cızmağa başladığımız
ümumi obrazda da bu təsəvvürlər, heç
şübhəsiz ki, çox vacib rol oynayır.
Əlbəttə, doğmalarım bir çox şeylərdən
bixəbər olduqları üçün öz xəyallarında
yaratdıqları Svana onun kübar
cəmiyyətdə qazandığı və əksər insanların
gözündə “ali gözəllik səltənətinə sahib
biri” kimi göstərən bir çox cəhətləri
aid edə bilmirdilər. Yeri gəlmişkən, bu
səltənətin ən təbii sərhədi Svanın donqar
burnu idi... Əvəzində mənim doğmaların
onun cazibədarlıqdan məhrum olan,
dərinliklərində öz gözəlliyini itirmiş
gözlərində tutqun və şirin, yarıcanlı və
yarıunudulmuş bir məna hiss edirdilər.
Xüsusilə də onunla birlikdə hər həftə
şam yeməyindən sonra bağçada, ya da
lombren stolun arxasında keçirilən asudə
zamanlardan qalan əlavə saatlarda...
Bizim dostumuzun obrazı valideynləri
haqqında olan xatirələr kimi bütün
bu təəssüratlarla o dərəcədə zəngin
idi ki, bu Svan artıq bitkin və canlı bir
varlığa çevrilmişdi. Və bəzən mənə elə
gəlirdi ki, sanki yaxşı tanıdığım Svanla
sağollaşır, onun yanından ayrılaraq ona
bənzəməyən başqa bir adamın yanına
gedirəm.
Birinci Svanda, adətən, öz gəncliyimin
məftunedici yanlışlıqlarını görürdüm və o,
yeri gəlmişkən, ikinci Svana oxşamaqdan
daha çox mənim o zamanlar tanış
olduğum başqa insanlara bənzəyirdi.
Məsələn, təsəvvür edin ki, bizim
həyatımız muzeydir və orada müxtəlif
epoxalara aid portretlər asılıb. Amma
onların hamısı irsi bir bənzəyişə malikdir.
Sadəcə, ümumi ab-hava, ümumi
təəssürat azadlıq yelləri əsdirən, şabalıd
və moruq, bir qədər də kərtənkələ otu
qoxusu verən birinci Svana doğru can
atırdı.
Bir dəfə nənəm əsilzadə Buyon16
16

Buyon – fransız hersoq nəsli.
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nəslindən olan markiza de Vilparizidən
bir söz eşitmişdi... Onlar Sakre-Kerdə17
tanış olmuşdular. Amma bizim kastalar
haqqında olan təsəvvürlərimizə uyğun
olaraq hər ikisi bir-birinə qarşılıqlı rəğbət
bəsləsələr də, münasibət saxlamaq
istəməmişdilər. Deməli, belə: markiza
onda nənəmə demişdi: “Əgər səhv
etmirəmsə, siz de Lom familiyalı
qardaşım uşaqlarının ən yaxın dostu olan
Svanla tanışsınız”.
Nənəm pəncərələri bağçaya açılan
həmin o evdən böyük heyranlıq
içərisində qayıtmışdı. Hətta Markiza
de Vilparizi ona bu yerlərdə mənzil
kirayələməyi də məsləhət görmüşdü.
Eyni zamanda jilet tikən dərzi və
onun qızının yanına da baş çəkməsini
tapşırmışdı – onların həyətdə
emalatxanaları var idi və nənəm
pilləkənə ilişdirərək cırdığı ətəyini orada
tikdirməli olmuşdu.
Bu adamlar nənəmdə çox gözəl
təəssürat buraxmışdı. Az qala,
mükəmməl şəxsiyyətlər kimi... Hətta o
qayıdandan sonra dedi ki, bu oğlan əsl
tapıntıdır. Jilet ustası olasan, özü də bu
cür tərbiyəli və sevimli olasan?!.. Deyirdi
ki, ümumiyyətlə, heç vaxt beləsinə rast
gəlməyib. Məsələ ondadır ki, tərbiyəlilik,
nənəmin fikrinə görə, heç bir vəchlə
sosial vəziyyətdən asılı deyildi. O, jilet
ustasının bir cavabından heyranlıq
duyaraq anama bu sözləri söyləyirdi:
“Heç Sevinye18 də belə deyə bilməzdi”.
Amma əvəzində nənəm markiza de
Vilparizinin orada olarkən gördüyü
qardaşı oğlu haqqında başqa fikirdə idi:
“Ah, qızım, o necə də sıradan adam
idi...”
Markiza de Vilparizinin söylədiyi sözlər
Svanı mənim nənəmin əmisi qızının
gözlərində hörmətə mindirmədi. Amma
Markiza de Vilparizinin özünü gözdən
saldı. Sən demə, bizim nənəmizin
fikrinə görə, markiza gərək öz şərəf və
17
Sakre-Ker (İsanın ürəyi) – katolik kilsəsinin
kult anlayışlarından biridir. Burada qapalı qadın təhsil
müəssisəsi nəzərdə tutulur.
18
Sevinye – Mari de Rabüten-Şantal, markiza
de Sevinye (1626–1696), onun qızı qrafinya de
Qrinyana ünvanlanmış məşhur “Məktublar”ın müəllifi.
Prustda da bu, tez-tez xatırlanır.
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ləyaqətini alçaltmayaydı. Amma alçaltdı,
çünki Svanın kimliyini bilə-bilə qardaşı
uşaqlarına onunla görüşməyə icazə
vermişdi. “Necə? O, Svanı tanıyır? Hələ
bir sən bundan sonra məni inandırmaq
istəyirsən ki, o, marşal Çak-Maqonla19 da
qohumdur?”
Mənim doğmalarımın Svanla bağlı
düşüncələrini onun aşağı təbəqədən və
əxlaqı şübhəli olan bir qadınla evlənməsi
daha da möhkəmləndirdi. O qadın,
demək olar ki, fahişə idi. Amma onu da
deməliyəm ki, Svan onu heç bizə təqdim
də etmədi. Yenə də evimizə hər zamankı
kimi tək gəlib-gedirdi. Sadəcə olaraq,
əvvəlkindən nisbətən seyrək hallarda...
Sanki bu bizimkilərə onun dolaşdığı
mühit haqqında fikir yürütmək üçün
daha çox imkan yaradırdı. Çünki onlar
düşünürdülər ki, Svan bu qadını davamlı
olaraq dolaşdığı o bərbad yerlərdən tapıb
gətirib...
Və budur, bir dəfə babam qəzetdən
oxudu ki, Svan atası və babası LuiFilippin zamanında ən yüksək vəzifələri
tutmuş hersoq “İksin” bazar günü verdiyi
səhər ziyafətlərinin davamlı qonağıdır.
Onu da demək lazımdır ki, babam
istənilən xırda fakta xüsusi olaraq maraq
göstərirdi. Bu faktlar ona xəyalən Mole20
, hersoq Pakye21, hersoq de Broy22 kimi
insanların şəxsi həyatlarını başa düşmək
üçün imkan yaradırdı. O, xoşbəxt idi ki,
Svan onları tanıyan insanlarla görüşür.
Nənəmin əmisi qızı isə bu yeniliyi Svan
üçün heç də yaxşı olmayan bir anlamda
izah edirdi: “Anadan olduğu zamandan
etibarən məxsus olduğu təbəqədən,
ictimai qrupundan kənarda tanışlar
axtaran və seçən adam öz qrupundan
uzaqlaşma kimi çox zərərli bir mərhələyə
keçir”.
19
Mak Maqon Patris de (1808–1893) – fransız
marşalı, respublikanın prezidenti. 1873–1879-cu
illərdə.
20
Mole Lui-Matye, qraf (1781–1855),
Lüdovik-Filippin zamanında baş nazir, 1837–1839-cu
illərdə.
21
Hersoq Pakye Etyen-Deni (1767–1862) –
Lüdovik Filipp zamanında perlər (İngiltərə, Fransa və
Yaponiyada yüksək zadəgan titulu) palatasının sədri.
22
Hersoq de Broy Leons Viktor (1785–1870)
– Lüdovik-Filipp zamanında baş nazir (1835–1836-cı
illərdə) .
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Ona elə gəlirdi ki, belə bir adam bütün
mötəbər insanlarla münasibətlərdən
gələn xeyirdən imtina etmiş olur,
halbuki ehtiyatlı insanlar hər zaman öz
uşaqlarının gələcəyi haqqında düşünərək
bu cür münasibətləri qorumağı özləri
üçün şərəf bilir və dəyərləndirirlər.
(Nənəmin əmisi qızı hətta ailəmizin
dostu olan notariusun oğlunu belə
evdən qovmuşdu. Çünki o, “əlahəzrət”
biri ilə evlənmişdi və bununla da onun
gözlərində o dərəcədə alçalmışdı ki,
“hörmətli notariusun oğlu” mövqeyini
nökər və mehtərlərin, fırıldaqçıların
mövqeyinə dəyişmişdi.)
Nənəmin əmisi qızı Svanın şam
etməyə gələcəyi axşamlardan birində
babamın ondan yoldaşlıq etməyə
başladığı adamların kim olduğunu
soruşmaq fikrinə qarşı etiraz etdi.
Nənəmin iki əmisi qızı – iki qarımış
qız – insanı öz mənəvi keyfiyyətləri
ilə daha çox heyran edirdilər. Amma
ağılları haqqında bu sözü söyləmək
mümkün deyildi. Onlar heyrət edirdilər
ki, axı kürəkənləri bu cür boş məsələlər
haqqında söhbətlərdən nə tapır? Hər
ikisi yüksək təsəvvürlərə malik insanlar
idi. Ona görə də, necə deyərlər, olduqları
məclislərdə kimlərinsə qeybətinin
edilməsinə dözə bilmirdilər. Hətta
tarixi anekdotlar belə onları qətiyyən
maraqlandırmırdı. Ümumiyyətlə, gözəl
və ali məsələlərə aidiyyəti olmayan heç
bir şey onlarda rəğbət hissi oyatmırdı.
Elə kübar cəmiyyəti ilə birbaşa əlaqəsi
olan bütün hadisələrə qarşı da laqeyd
idilər. Onların duyğu orqanları süfrə
arxasında gedən söhbətlərin yüngül
xarakter aldığını, ya da ən azından, aşağı
səviyyəyə düşdüyünü hiss edən kimi,
həmçinin söhbəti özləri üçün dəyərli
olan məsələlərə yönəldə bilməyəcəklərini
anladıqları zaman bütün bunların lazım
olmadığı siqnalını ötürür və bu vaxt
ətrafdakı səsləri qəbul etməkdən imtina
edirdi. Mahiyyət etibarilə bu onların
atrofiyasının23 başlanğıc mərhələsi
olurdu.
Əgər baba hər iki bacının diqqətini
23
itirmə.

Fəaliyyətdən qalma, həyat qabiliyyətini
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özünə cəlb etmək istəyirdisə, o, adətən,
bu cür patoloji dalğın subyektlərlə iş
zamanı psixiatrların istifadə etdikləri
siqnallara üz tuturdu: bu, qışqırıqla və
zəhmli baxışla müşayiət olunan bir
hərəkət edirdi. Məsələn, stəkanı bıçaqla
dınqıldadırdı. Psixiatrların sağlam
insanlara qarşı da istifadə etdikləri bu
qəddar vasitə idi. Adətən, onlar ya
professional vərdişlərinə uyğun olaraq
belə davranırdılar, ya da ona görə ki
hər kəsi, yüngülcə də olsa, dəli hesab
edirdilər.
Svan bizə şam yeməyinə gəlməyə
hazırlaşdığı gündən bir gün əvvəl bacılara
bir yeşik asti24 göndərmişdi. Onlar da,
öz növbələrində, Svana qarşı daha canlı
bir maraq göstərməyə başlamışdılar,
çünki nənəmin əmisi qızı “Fiqaro”nun bir
nömrəsini əlində tutaraq gözlənilmədən
belə bir söz səsləndirmişdi: “Siz diqqət
etdinizmi ki, “Fiqaro”da Svanın adı
çəkilib? Çox böyük şərəfdir...”
Yeri gəlmişkəm, orada Koronun
sərgiyə qoyulmuş əsərlərinin adı ilə
yanaşı, Svanın da adı qeyd edilmişdi:
“Şarl Svanın kolleksiyasından”.
– Mən hər zaman demişəm ki, onun
yaxşı zövqü var, – nənəm dedi.
– Hə, əlbəttə... Məgər sən nə
zamansa nədəsə bizimlə razılaşırsan ki? –
nənəmin əmisı qızı kinayə ilə soruşdu.
Nənəmin onunla heç vaxt
razılaşmadığını, bizim isə heç də hər
zaman onun tərəfində olmadığımızı
bildiyi üçün istəyirdi ki, biz də nənənin
düşüncələrinin ağına-bozuna baxmadan
onu məzəmmət edək. Bir sözlə, o bizi
özünə tərəf çəkmək fikrində idi.
Amma hamımız susur, ona cavab
vermirdik. Nənənmin əmisi qızları
Svanla “Fiqaro”da dərc olunan o
məqalə haqqında danışmaq istədiklərini
bildirdilər, amma nənəm bunu onlara
qətiyyən məsləhət görmədi. Hər dəfə o
kiminsə özündən daha üstün olduğunu
hiss etdikdə – hətta ən əhəmiyyətsiz
məsələlərdə belə – özünü bir fikrə
alışdırırdı ki, bu, əslində, üstünlük
deyil; əksinə, nöqsandır və həmin o
adama qibtə etməmək üçün ona yazığı
24

Şirin şərab.
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gəldiyini söyləməyə başlayırdı: “Mənə
elə gəlir ki, siz bunu deməklə onu
məmnun etməyəcəksiniz. Məsələn,
mən öz familiyamın qəzetdə bu şəkildə
dərc olunduğunu görsəydim, bundan
xoşum gəlməzdi. Əgər kimsə mənimlə
bu barədə danışmağa başlayardısa,
qəzəblənərdim”.
Amma o, uzun müddət nənəmin əmisi
qızlarını dilə tutmaq məcburiyyətində
qalmadı: bayağılığa olan ikrah hissi
üzündən onlar öz düşüncələrini çox
fəndgir eyhamlar altında gizlətmək
sahəsində o dərəcə təkmilləşmişdilər ki,
insan hətta eyhamı belə hiss etmirdi.
Anam isə atamı Svanla danışmaq
üçün inandırmağa çalışırdı. Amma onun
arvadı haqqında yox, qızı haqqında... O
qıza Svan, az qala, səcdə edirdi və məhz
ona görə də sonunda nikaha girməyə
cəsarət edə bilmişdi: “Ona ikicə kəlmə
söz de, soruş gör o, necə yaşayır. Axı
insan bu dərəcədə qəddar ola bilməz”.
Atam isə hirslənirdi: “Bircə elə bu
qalmışdı! Bu nə cəfəngiyyatdır ağlına
gəlib?! Bu, sadəcə, axmaqlıq olardı”.
Evimizdə əzabverici bir həyəcan
içərisində Svanı gözləyən yeganə
adam mən idim. Məsələ onda idi ki,
axşamlar bizdə qonaq olan zaman,
ya da, sadəcə, Svan gəldiyində anam
mənim otağıma baş çəkmirdi. Mən
hamıdan tez şam edir, sonra qonaqlarla
birlikdə bir qədər oturmaq üçün aşağı
düşürdüm. Saat səkkizdə isə nə olurdusa,
olsun, öz otağıma yollanmalı idim. Bu
vaxt anamın bir qayda olaraq mənə
bağışladığı o dəyərli və zərif öpüşü
özümlə birlikdə qonaq otağından yataq
otağına aparmalı olurdum. Yatağımda
uzandığım zaman – yuxuya getməmişdən
əvvəl, düz paltarlarımı dəyişənə qədər
onun hərarətini qorumağa çalışırdım....
İstəyirdim ki, zərifliyi itməsin, pərənpərən olub uçub buxarlanmasın...
Həmin gecələrdə mən özümdə
bu öpüşlərin xatirəsinə qarşı xüsusi
şəkildə ehtiyatlı olmaq məcburiyyəti
hiss edirdim. Bu təəssüratı tələsə-tələsə,
tövşüyə-tövşüyə hamının gözü qarşısında
oğurlamalı olurdum. Hətta bu zaman
daxili azadlığım o qədər məhdud idi
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ki, hərəkətlərimə diqqət edə, fikrimi
bir yerə toplaya bilmirdim. Adətən,
maniyalı insanlar qapını bağladıqları
vaxt çalışırlar ki, başqa heç bir şey
haqqında düşünməsinlər, çünki çox tez
bir zamanda onlara iztirablı bir tərəddüd
hissi hakim kəsiləcək və qapını necə
bağladıqları ilə bağlı xatirələri qarşıqarşıya qoyaraq onları narahat edəcəkdi:
görəsən, bağladımmı, bağlamadımmı?
...Qapının zəngi iki dəfə tərəddüdlü
bir şəkildə cingildədiyi zaman hamımız
bağda idik. Bilirdik ki, bu, Svandır.
Amma bununla belə, yenə də şübhə ilə
bir-birimizə baxdıq və nənəmi kəşfiyyata
göndərdik.
– Ona şəraba görə təşəkkür etməyi
unutmayın, – babam öz baldızlarına
məsləhət verdi, – özünüz də bilirsiniz ki,
şərab çox gözəl idi. O da düz bir yeşik
göndərmişdi... Sözünüzü də açıq deyin...
Daha üstüörtülü, ya da eyhamla yox.
– Bircə öz aranızda pıçıldaşmayın,
– nənəmin əmisi qızı dedi, – hər kəsin
pıçıldaşdığı bir evdə qonaq olmaq heç
kimin xoşuna gəlməz.
– Hə, bu da Svan! İndi biz ondan
soruşarıq görək, sabah hava necə olacaq!
– atam dedi.
Anam düşünürdü ki, Svan evləndikdən
sonra bizim ailənin ona münasibəti
nəticəsində yaranan bütün incikliklərə və
küskünlüklərə son qoymaq üçün bircə
kəlmə söz yetərli olacaq.
O, Svanı bir kənara çəkdi. Bunun
üçün bəhanə də tapdı. Mən isə onun
ardınca yollandım. O zamanlar ondan
bir addım belə aralana bilmirdim,
çünki tezliklə ayrılacağımıza əmin idim.
Yemək otağından çıxaraq öz otağıma
yollandığım zaman artıq digər gecələrdə
olduğu kimi onun mənimlə sağollaşmağa,
məni öpməyə gələcəyi fikri ilə özümə
təskinlik verə bilmirdim.
– Bizim balaca qızcığaz haqqında
danışın, Svan, – anam dedi, – yəqin
ki, o da artıq atası kimi gözəl əşyaları
sevməyə başlayıb.
– Gedək eyvanda əyləşək, – bizə
yaxınlaşan babamın səsi eşidildi. Anamın
söhbəti yarımçıq kəsməkdən başqa əlacı
qalmadı, amma bu əngəl onu daha yaxşı
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bir fikrə gələrək özünü xoşbəxt hiss
etməsinə səbəb oldu: adətən, qafiyələrin
tiranlığı yaxşı şairlərin bu yolla daha
mükəmməl nəticə əldə etməsinə gətirib
çıxarır.
– Biz onun haqqında təklikdə
danışarıq, – o, pıçıltı ilə Svana dedi. –
Sizi ancaq bir ana başa düşə bilər. Mən
əminəm ki, onun anası da eynilə mənim
kimi düşünür.
Biz dəmir stolun ətrafında əyləşdik.
Mən öz otağımda keçirməli olacağım
tənha, yuxusuz və kədərli saatlar
haqqında düşünməməyə çalışırdım.
Özümü dilə tutaraq inandırmaq
istəyirdim ki, buna görə məyus olmağa
dəyməz, çünki səhər açıldığı zaman
təklikdə keçirdiyim o saatları yaddan
çıxaracağam. Mən diqqətimi gələcəklə
bağlı düşüncələr üzərində toplamağa
cəhd edirdim. O fikirlər məni körpü
kimi yaxın və uzaq uçurumların,
təhlükəli və qorxulu yerlərin üzərindən
keçirməli idi. Bununla belə, narahatlıqla
yüklənmiş şüurumun – o da anama
zillənmiş gözlərim kimi gərgin idi – zahiri
təəssüratlara əli yetmirdi. Ona düşüncələr
təsir edirdi. Ancaq məni həyəcanlandıra
və yaxud əyləndirə bilmək imkanı
olan bütün gözəl və gülməli şeylər
düşüncəmdən də, hislərimdən də
kənarda qalırdı.
Üzərində cərrahiyyə əməliyyatının
aparıldığını aydın şəkildə başa düşən,
ağrıkəsicinin sayəsində heç nə hiss
etməyən xəstə kimi mən də, zərrə
qədər də olsun, həyəcan keçirmədən
ən sevdiyim şeirlərimi təmtəraqla
söyləyə, ya da üzümdə təbəssüm
kölgəsi belə olmadan babamın Svanla
hersoq d`Odifre-Pakye25 haqqında necə
söhbət etməyə çalışdığını müşahidə edə
bilərdim.
Babamın cəhdləri heç bir nəticə
vermədi. Onun Svana bu natiq haqqında
bircə sual belə verməsi bəs edirdi ki, o
dəqiqə nənəmin əmisi qızlarından biri
– onun qulaqları babamın sualını dərin,
25
Hersoq d”Odifre-Pakye (1823–1905) –
monarxiya müxalifətinin liderlərindən biri. O, Tyeri
1873-cü ildə prezident postundan çıxıb getməyə vadar
edə bilmişdi.
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amma yerinə düşməyən sükut kimi
qavrayırdı və bu sükutu pozmaq insandan
böyük bir nəzakət hissi tələb edirdi – o
birinə üz tutaraq dedi:
– Bilirsən, Flora, mən gənc bir
isveçli müəllimə ilə tanış olmuşam və
o mənə Skandinav dövlətlərində olan
kooperativlərlə bağlı həddindən artıq
maraqlı təfərrüatlar danışdı. Onu bir gün
bizə şam yeməyinə dəvət etmək lazımdır.
– Hə, əlbəttə, – Flora cavab verdi,
– heç mən də öz zamanımı boşuna
keçirməmişəm. Venteyllərin evində geniş
düşyagörüşlü, ziyalı bir qoca ilə tanış
olmuşam. O, Mobini26 çox yaxşı tanıyır.
Və Mobin də ona öz rolu üzərində necə
hazırlaşdığını təfərrüatı ilə, ən incə
detallarına qədər danışıb. Bu, həddindən
artıq maraqlı məsələdir. Sən demə, bu
qoca həm də Ventelin qonşusu imiş,
mən isə bunu heç bilmirdim də. O, çox
mehriban adamdır.
– Bircə Ventellərin mehriban qonşuları
yoxdur ki... – onun bacısı Sedina utansa
da, hündürdən, eyni zamanda da süni
səslə cavab verdi. Sonra da Svanı özünün
də “çoxmənalı” adlandırdığı bir baxışla
süzdü. Sedinanın bu yolla astiyə görə
öz minnətdarlığını ifadə etdiyini başa
düşən Flora da gözünü Svana zillədi,
amma onun baxışları ancaq minnətdarlıq
hissi ilə dolu deyildi. Bu gözlərdə eyni
zamanda da istehza var idi. Bu istehza
isə ya Sedinanın fərasətli olduğunu
diqqətə çatdırırdı, ya da onun Svana
paxıllıq etdiyini göstərirdi.
Bu, bacısının qətiyyən xoşuna
gəlmədi.
Bəlkə də, o, sadəcə, Svana istehza
etmədən dayana bilmirdi.... Çünki əmin
idi ki, indi qonaq özünü müttəhimlər
kürsüsündə oturmuş kimi hiss edir.
– Mənə elə gəlir ki, həmin bu cənab
bizə qonaq gəlməkdən imtina etməz, –
Flora sözünə davam etdi, – o, Moban,
ya da Matern27 haqqında saatlarla danışa
bilər. Yetər ki, onlarla bağlı söhbəti
yerində və məqamında sala biləsən.
26
Mobin – Moban Anri (1821–1902) –
“Fransız komediya”sının aktyoru.
27
Materna Amaliya (1847-1918) – Avstriya
müğənnisi, Vaqnerin operalarında çıxış edibdir.
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– Bu, yəqin ki, çox maraqlı söhbət
alınardı, – babam köks ötürərək
danışmağa başladı. Bədbəxtlikdən
ana təbiət onun şüurunu isveç
kooperativlərinə də, Mobanın öz rolu
üzərində apardığı işə də canlı bir maraq
göstərmək qabiliyyətindən məhrum
etmişdi. Amma bu təkcə babama aid
məsələ deyildi. Çünki təbiət eyni şəkildə
də nənəmin əmisi qızlarının ağlına,
zərrə qədər də olsa, duz qatmağı yaddan
çıxarmışdı. Buna görə də hətta Molenin,
yaxud qraf Parijskinin intim həyatı
haqqında olan əhvalatlar belə insana
duzsuz təsir bağışlayırdı.
– Bilirsinizmi, – Svan babama
müraciət edərək dedi, – mənim indicə
sizə deyəcəyim sözün verdiyiniz suala
çox böyük aidiyyəti var. Amma bu, ilk
baxışdan belə görünməyə də bilər. Əgər
həyata müəyyən edilmiş bir rakursdan
baxırsınızsa, onun bir elə də dəyişilmədiyi
ilə bağlı qərara gələ bilməzsiniz. Bu
gün səhər mən Sen-Simonu28 təkrarən
mütaliə edirdim və sizin üçün heç də az
maraq kəsb etməyən bir yer tapdım.
Sen Simonun yazdığına görə, bu onun
İspaniyada səfir olduğu zamanlardan
bəhs edən ən əhəmiyyətli kitabıdır.
Düzdür, mənə elə gəlir ki, ən yaxşı kitabı
deyil... Və ümumiyyətlə, mən buna
daha çox gündəlik deyərdim. Amma...
Çox gözəl şəkildə qələmə alınmış bir
gündəlikdir. Və elə bircə bu yetərlidir
ki, o, darıxdırıcı qəzetlərlə müqayisədə
üstünlük əldə etsin... Halbuki o qəzetləri
biz səhərlər də, axşamlar da oxumağı
özümüzə borc bilirik.
– Mən sizinlə razı deyiləm. Bəzən
qəzet oxumaq adama çox böyük zövq
verir, – Flora nənə onun sözünü kəsdi.
Bunu deməklə o, “Fiqaro”da Svana
məxsus olan Koro tablosu haqqında
yazılan yazıya işarə edirdi.
– Bu qəzetlərdə bizim üçün maraqlı
olan hadisələr və insanlar haqqında
məlumatlar da verilir, – Sedina nənə də
28
Sen-Simon – Lui de Rurvrua, hersoq de SenSimon (1675–1755 ), XIV Lüdovikin saray adamı
və Filip Orleanskinin naibi, “Memuarlar”ın müəllifi.
Bu əsər 1691–1723-cü illəri əhatə edir və saray
cəmiyyətinin adətlərini çox geniş bir şəkildə təsvir edir.
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onun sözünü havadaca tutaraq bacısını
dəstəklədi.
– Bəli, mən bununla bağlı mübahisə
etmirəm, – Svan heyrət içərisində
söylədi, – Mən qəzetləri ona görə
ittiham edirəm ki, onlar hər gün
bizim diqqətimizi mənasız xırdalıqlara
yönəldirlər. Amma həyatımız boyu cəmi
üç-dörd dənə vacib məsələlərdən bəhs
edən kitab oxuyuruq, ya yox. Əgər biz
hər gün səhər tezdən qəzet banderolunu
belə bir səbirsizliklə açırıqsa, deməli,
məsələlərin qoyuluşunu bir qədər
dəyişməliyik. Qəzetlərdə material çap
edərkən daha diqqətli olmalıyıq. Məsələn,
tutaq ki... Paskalın “Düşüncələr”ini29
çap edə bilərdik. (Xırdaçılıq etdiyini
düşünməsinlər deyə, Svan “düşüncələr”
sözünü dəbdəbə ilə və bir az da ironiya
ilə ifadə etdi). Və yaxud əksinə: tez-tez
deyil, on ildə bir dəfə açıb oxuduğumuz
kitabların yerinə, yaxşı olardı ki, ellinlərin
kraliçasının Kana yola düşməsi, şahzadə
Lionskayanın kostyumlu bal təşkil etməsi
haqqında xəbərləri oxuyaydıq. Bu yolla
da tarazlıq bərpa edilmiş olardı.
Svan bu zaman yüksək cəmiyyətə
qarşı elə bir etinasızlıq nümayiş etdirdi ki,
adətən, kübar insanlar bu cür danışırlar:
yəni “biz” deyərək...
Bu sözləri deyər-deməz Svanını dərhal
təəssüfləndiyi hiss olundu. Axı o ötəri də
olsa, hər halda, ciddi məsələlər haqqında
söhbət salmışdı.
– Bu gün nə isə söhbətimiz çox
ciddi alındı. Başa düşmürəm, axı biz
nə üçün birdən-birə “yüksək mətləblər”
haqqında danışmağa başladıq? – o
zarafatyana soruşdu və üzünü babama
tutaraq əlavə etdi: – Hə, deməli, SenSimon həmin kitabında Molovryenin30
onun oğlanlarına necə əl uzatmaq
cəsarətinə qapıldığından danışır. Həmən
bu Molovrye haqqında isə hersoqun
kitabında belə deyilir: “Bu yekəqarın
butulkada mən heç vaxt hirs-hikkədən,
29
Blez Paskal (1623–1662) – fransız fiziki,
riyaziyyatçı və filosof. “Düşüncələr” adı ilə onun
ölümündən sonra, 1670-ci ildə onun xristian dininin
müdafiəsi məqsədilə hazırladığı qeydləri dərc edilmişdi.
30
Molovrye (Molovrye–Lanjeron, 1677–1754)
– markiz, Fransanın marşalı, Vadriddə səfir işləyib
(1721–1723).
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kobudluqdan və cəfəngiyyatdan başqa bir
şey görmədim”.
– Yekəqarındır, ya yekəqarın deyil
– bu, başqa məsələdir. Amma mən
“butulkalar” tanıyıram ki, onların içinə
tamam başqa şeylər tökülüb saxlanılır, –
Flora cəld cavab verdi. Əslində, o, Svana
minnətdarlıq bildirmək üçün özünü
borclu hiss edirdi. Çünki Svan astini hər
iki bacıya hədiyyə etmişdi. Sedina isə
gülürdü. Svan bir qədər karıxmışdı.
– “Bunun nə olduğunu bilmirəm,
– Sen-Simon yazır, – diqqətsizlik idi,
ya da hiylə... Amma Molovrye mənim
uşaqlarıma əl uzatmaq qərarına gəlmişdi.
Mən isə bunu lap vaxtında hiss etdim və
qarşısını aldım”.
“Səhv idi, yoxsa hiylə” ifadəsi
babamı vəcdə gətirmişdi. Amma yazıçı
Sen-Simonun familiyası madmuazel
Sedinanın eşitmə qabiliyyətini tamamilə
itirməsinin qarşısını aldı və o əməlli-başlı
qeyzləndi:
– Sizə nə olub? Siz axı bu haqda necə
belə məftunluqla danışa bilərsiniz? Və
ümumiyyətlə, bu nə deməkdir axı? Bir
insan başqa birindən nə ilə pis ola bilər
ki? Əgər bir insanın ağlı və ürəyi varsa, o
zaman nə fərqi var, o, hersoqdur, yoxsa
mehtər? Sizin Sen-Simonun çox gözəl
tərbiyə üsulu var imiş. Bir halda ki o öz
uşaqlarına düzgün insanlarla münasibət
qurmağı bu cür asanlıqla qadağan
edib... Deməli.... Yox, bu, sadəcə, ikrah
doğurur! Niyə siz bu cür sözləri sitat
gətirirsiniz?
Bu məqamda babam başa düşdü
ki, belə bir səs-küy və qarmaqarışıqlıq
içərisində Svan maraqlı heç bir şey
danışmayacaq, ona görə də ovqatı təlx
olmuş halda anama dedi:
– Sənin o sevdiyin şeiri bir yada
salsana... Onu dinləyəndən sonra
yaşamaq mənim üçün daha asan olur.
Necə idi o? Ah, hə! “Tanrı bizə bir çox
igidliklərə nifrət hissi təlqin edib!”31 Necə
də gözəl söylənilib...
Mən gözümü anamdan çəkmirdim.
Bilirdim ki, şam yeməyinin sonuna qədər
orada oturmağıma icazə verməyəcəklər.
31
Kornelinin “Pompeyin ölümü” (1645)
faciəsindən sitat.
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Bir yandan da atamı narazı salmamaq
üçün anam qoymayacaq ki, onu bir
neçə dəfə dalbadal öpüm. Adətən,
öz otağımda olarkən onu mən bu cür
ara vermədən öpə bilirdim. Bax elə
buna görə də qərara gəldim ki, yemək
süfrəyə gətirilməmişdən və ayrılıq vaxtı
yetişməmişdən əvvəl bu ani və ötəri
öpüşdən nə qədər gücüm yetirsə, bir o
qədər çox şey əxz edim. Yanaqlarında
dodaqlarımı yapışdıracağım yeri seçim,
xəyalən buna hazırlaşım, öpüşün ilk
anlarını və toxunuşun ilk hərarətini hiss
edim... İstəyirdim ki, anamın mənə
ayırdığı bir dəqiqə ərzində dodaqlarımın
onun yanaqlarına necə toxunduğunu
bütünlüklə və dəqiqliklə duya bilim. Bu
təəssüratı yaddaşıma yazmaq keçirdi
könlümdən... Axı rəssamlar da seanslar
qısamüddətli olduğu üçün palitranı
əvvəlcədən hazırlayır və yaddaşlarında öz
eskizlərindən istifadə etməyə çalışırlar...
Bir sözlə, onlar naturanın olmasını bir
o qədər də tələb etməyən bütün işlərini
görüb-bitirirlər ki, iş prosesinə tam
hazırlıqlı olsunlar.
Amma şam yeməyinin süfrədə
olduğunu xəbər verən zəng
səslənməmişdən əvvəl babam qeyriixtiyari şəkildə olsa da, hər halda, mənə
münasibətdə əsl qəddarlıq etdi: “Uşaq
yorğun görünür, – dedi, – deyəsən,
axı yatmaq zamanıdır. Bu gün bizim
yeməyimiz bir az yubanıb”.
Atam, adətən, qoyulan qaydalara
əməl edilməsinə bir o qədər də ciddi
yanaşmırdı. Heç bunu xüsusi olaraq
izləmirdi də... Elə nənəm və anam da
həmçinin... Amma bu dəfə elə o da nə
üçünsə dərhal babamla razılaşdı: “Hə,
sən get yat”.
Mən elə yaxınlaşıb anamı öpmək
istəyirdim ki, zəng bir daha səsləndi.
– Yox! Ananı rahat burax! Bu yersiz
nəvazişlər yetər! Bir-birinizə xeyirli
gecələr arzulayın, vəssalam! Get! Get!
Və mən bu mütləq ayini icra etmədən
çıxıb getməli oldum. Pillələri bir-bir,
asta-asta qalxdım. Necə deyərlər, canımı
dişimə tutaraq getdim... Çünki ürəyim
məni öpməmiş və buna görə də öz
ürəyinin mənimlə birlikdə olmasına icazə
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verməyən anamın yanına qayıtmaq
istəyirdi. Məndə nifrət yaradan bu pillələr
lak qoxusu verirdi və bu qoxu sanki
içimdəki kədər hissini özündə daşıyırdı...
Daşıyırdı yox, gizlədirdi... Bu pilləkənlərlə
mən hər zaman belə məyus-məyus yuxarı
– öz otağıma qalxardım... Bu kədəri isə,
az qala, hər axşam yaşayırdım...
Amma bir şey da var idi ki,
pilləkənlərə ayaq basar-basmaz hiss
etdiyim lak qoxusu içimdəki kədəri
mənim həssas naturam üçün daha ağrılı
hala salır, daha əzabverici edirdi. İdrakım
onunla mübarizə aparmaq gücündə
deyildi... O mənim iybilmə bacarığıma da
təsir göstərirdi.
Biz, adətən, yuxuda ikən sızlayan
dişimizin ağrısını yüz dəfələrlə suya
baş vurub çıxarmağa çalışdığımız
gənc bir qız görkəmində qavrayırıq...
Ya da yorulmadan və təkrar-təkrar
əzbərdən dediyimiz “Molyer misraları”
kimi hiss edirik... Yuxudan ayıldığımız
zaman və idrakımıza diş ağrısı fikrini
qəhrəmancasına özündən uzaqlaşdırmağı
əmr etdikdən sonra isə ruhumuzda böyük
bir yüngüllük hiss edirik.
Mən isə belə bir təəssürata tamamilə
zidd olan bir hiss yaşayırdım...
Pilləkənlərlə qalxa-qalxa lak qoxusunu
ciyərlərimə çəkirdim. Bu cür nəfəs
almaq, əslində, beyin üçün daha
zərərlidir... Bir yandan da bu pilləkənlərlə
yuxarı qalxmalı olduğum fikrinin yaratdığı
kədər hissi ruhumu ölçüyəgəlməz bir
sürətlə öz cənginə alır, demək olar ki, bir
saniyənincə içərisində, hiyləgərcəsinə və
ildırım sürətilə bütün vücuduma hakim
kəsilirdi.
Öz otağıma gələrək bərk-bərk qapını
bağlamalı, pəncərə qapaqlarını örtməli,
üstümə adyal ataraq özüm üçün “qəbir
qazmalı” və gecəköynəyi formasında
olan kəfənimi əynimə geyinməli idim.
Mənim hiss etdiklərim bu idi... Ancaq
özümü dəmir çarpayının içərisində dəfn
etməmişdən əvvəl (yeri gəlmişkən, bu
dəmir çarpayını mənim otağıma ona
görə daşıyıb gətirmişdilər ki, yayda o
biri böyük çarpayının üstündən asılmış
örtüyün altında yatmaq mümkün
deyildi; çox isti olurdu) mən cığallıq
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edir, məhkum olunmuş bütün adamlar
kimi hiyləyə əl ataraq sonuncu şansımı
dəyərləndirməyə çalışırdım.
Anama məktub yazır və çox vacib
bir məsələ üçün – bunu mən ona
ancaq şifahi şəkildə və ancaq özünə
deyə bilərdim – yanıma qalxsın deyə
yalvarırdım. Qorxurdum ki, nənəmin
əmisi qızının aşpazı olan Fransuaza –
Kombredə olduğumuz müddət ərzində
mənə göz qoymaq ona tapşırılmışdı
– bu məktubu anama çatdırmaqdan
imtina etsin. Bir yandan da çox ehtiyatla
davranır, yaşadığım hissin əzabı içində
qovrulurdum. Çünki qorxurdum ki,
qonaqların yanında anama məktub
ötürmək fikri ona da mümkünsüz kimi
görünsün. Məsələn, tutaq ki, səhnədə
olan aktyora məktub ötürmək məsələsinə
kapeldiner32 mümkünsüz bir şey kimi
yanaşardı. Elə Fransuazanın da nə olar,
nə yox məsələsi ilə bağlı öz qanunlar
məcəlləsi var idi... Ciddi, geniş, çox
incə işlənmiş, amansız, dərkedilməz
və gərəksiz sərhədlərlə (bu isə onu
qədimi qanunlara oxşadırdı, o qanunlar
isə o dərəcədə qəddar idi ki, südəmər
körpələrin öldürülməsini belə buyura
bilirdilər. Eyni zamanda da keçi balasının
öz anasının südündə bişirilməsinə adi
yanaşmaları mümkün idi...)
Əgər Fransuazanın qanunlar külliyyatı
haqqında mövcud və gözlənilməz
inadkarlığı əsasında mühakimə
yürütsək, məsələn, məhz bu qanunlara
görə, o bizim bəzi tapşırıqlarımızı
yerinə yetirməkdən imtina edirdi – o
zaman istər-istəməz belə bir nəticəyə
gəlirsən ki, bu məcəllə ilə nəzərdə
tutulan ictimai münasibətlərin qəlizliyi
və kübar cəmiyyətin təfərrüatları
Fransuazaya çıxdığı mühit və kənd
qulluqçusunun həyat tərzi vasitəsilə təlqin
edilə bilməzdi. Çox güman ki, onun
daxilində, haralardasa lap dərinliklərdə
fransız qəhrəmanlığı mövcud idi. Bu
bilirsinizmi, nəyə bənzəyir? Sənaye
şəhərlərində gördüyümüz, əsilzadə və
ətrafda olan insanların başa düşməsi
üçün əlçatmaz olan qədimi binaların
əvvəllər burada saray olduğuna şahidlik
32

Teatrlarda: bilet yoxlayan işçi; kontrolyor.
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etməsinə... Təsəvvür edin ki, kimya
zavodu fəhlələrini hər tərəfdən müqəddəs
Teofilin33 başına gələn möcüzəni və
Emonun34 dörd oğlunun faciələrini əks
etdirən gözəl heykəltəraşlıq nümunələri
əhatə edir... Bu necə bir mənzərə kimi
görünə bilər?
Mənim zəif də olsa, bir ümidim var idi
ki, Fransuaza indiki halda öz kodeksinin
bir maddəsini pozacaq... Svan orada
olduğu zamanlarda məhz o mənim kimi
əhəmiyyətsiz bir adama görə anamı
narahat etmək hüququna malik idi...
Bundan başqa əlahiddə bir hadisə isə
ancaq yanğın ola bilərdi.
Yeri gəlmişkən onu da deyim ki,
Fransuaza bu maddə ilə nəinki mənim
valideynlərimə hörmətini ifadə edirdi,
eyni zamanda da qonaq dəvət edilmiş
yad insanlara qarşı necə dərin bir ehtiram
göstərdiyini nümayiş etdirirdi. Adətən,
dünyasını dəyişmiş insanlara, ruhani
xadimləri və hökmdarlara bu cür ehtiram
göstərirlər. Əgər onun bu münasibəti
haqda hansısa bir kitabda oxusa idim,
mənə çox təsir göstərmiş olardı. Amma
indi Fransuazanın özünün bəyan etdiyi
zaman bu məni hirsləndirirdi. Xüsusilə
də səsinin dəbdəbəli və yaltaq ahəngi
əsəblərimi qıcıqlandırırdı. O niyə belə
davranırdı? Çünki onun nəzərində bu
süfrə müqəddəs idi və buna görə də
qətiyyən onun təntənəsini pozmağa
cəsarət etməzdi.
Və budur... uğur qazanmaq üçün
mövcud şansımı bir qədər də artırmaq
məqsədilə, sadəcə, yalan danışmaqla
da kifayətlənmədim. Dedim ki, anama
öz istəyimlə yazmıram. O mənimlə
sağollaşdığı zaman bir məsələ ilə bağlı
ona cavab verməyi, bir də hansısa əşyanı
axtarmağımı xahiş etmişdi. İndi də əgər
yazdığım məktub ona çatdırılmasa, buna
görə bərk hirslənəcək.
Deyəsən, Fransuaza mənə inanmadı.
Hər halda, mənə belə gəldi.
33
Orta əsrlərə aid bir əfsanədə öz ruhunu
şeytana satmış, amma Məryəm Ananın köməkliyi
ilə bu işi poza bilmiş monax Teofil haqqında
danışılır.
34
Emon imperator Böyük Karla qarşı mübarizə
aparan qəhrəman haqqında XII əsrə aid eyni adlı
poemanın adıdır.
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Hissiyyatı bizimkinə nisbətən daha
kəskin ibtidai insanlar kimi o bizim
üçün anlaşılmaz olan hansısa əlamətlər
əsasında gizlətməyə çalışdığımız
həqiqətin yerini asanlıqla müəyyən edirdi.
Beş dəqiqənin içərisindəcə konverti
gözdən keçirdi. Sanki kağızın və xəttinin
bu şəkildə diqqətdən keçirilməsi ona
məktubun içərisində yazılmışlar haqqında
müəyyən təsəvvür əldə etməyə şərait
yaradacaq və hansı maddənin tətbiq
edilməli olduğuna işarə verəcəkdi. Sonra
o, itaətkar bir görkəmlə çıxıb getdi.
Amma görünüşü və yerişi həmin an
mənə bu sözləri söyləyirdi: “Belə bir
övlada sahib olmaq valideynlər üçün,
doğrudan da, böyük bir bədbəxtlikdir!”
O elə çıxdığı kimi də tez bir zamanda
geri qayıtdı və dedi ki, onlar dondurma
yeyirlər və bufetçi hər kəsin gözü
qarşısında bu məktubu anama ötürə
bilməz. Bununla belə, söz verib ki,
ağızlarını yaxaladıqları zaman birtəhər
verməyə çalışacaq.
Mən dərhal sakitləşdim. Bir qədər
əvvəl anamla sağollaşdığım anla
müqayisədə vəziyyətim daha yaxşı
idi. Göndərdiyim məktub, əlbəttə ki,
anamı hirsləndirəcəkdi (xüsusilə də ona
görə ki bu fəndgirliyim məni Svanın
qarşısında gülməli vəziyyətə salacaqdı),
amma o mənim kimi gözəgörünməz bir
adamı böyük sevinc içərisində anamın
oturduğu otağa aparacaqdı. O, anama
nəsə pıçıldayacaq və bunun sayəsində də
qadağan edilən və düşməncə gördüyüm
yemək otağı da artıq mənim üçün də
açıq olacaqdı. Halbuki o otağın aurasında
hətta dondurmalar və ağız yaxalanması
üçün nəzərdə tutulan stəkanlar da
gözümün qarşısındaca əriyib yox olurdu.
Mənə elə gəlirdi ki, Fransuazanın
qayıtmasından düz bir saniyə əvvəl çox
zərərli və ölümcül dərəcədə darıxdığırıcı
olan bu qaydalar öz qabığını dağıdan
yetişmiş meyvə kimi partlayacaq və
anamın diqqətini mənim əzab çəkmiş
ürəyimə yönəldəcək. Çünki o bu sətirləri
oxuyar-oxumaz partlamış meyvənin
üstümə sıçramış parçalarının fərqinə vara
biləcəkdi.
Artıq mən özümü ondan ayrı hiss
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etmirdim. Maneələr aradan qaldırılmışdı,
yenə də hərzamankı kimi bizi bir-birimizə
gözəl münasibətlər bağlayırdı. Və bu
da hələ ki hamısı deyildi. Anam mütləq
mənim yanıma gələcəkdi.
Təsəvvür edirdim ki, əgər Svan
məktubumu oxusaydı və onun
məqsədinin nədən ibarət olduğunu başa
düşsəydi, o zaman yaşadığım bu kədər
ona gülməli görünərdi. Amma məhz bu
kədər nəticəsində mənə sonralar məlum
oldu ki, Svan da uzun illər ərzində eyni
hislərdən əzab çəkmişdir. Və məncə,
məni heç kim onun qədər başa düşə
bilməzdi.
Ruhuna əziz olan bir varlığın sənin
olmadığın yerdə şənləndiyini bilmək
və onunla birlikdə ola bilmədiyin üçün
üstünə hücum çəkən ağrı sonradan
ancaq sevgi hissi doğura bilərdi. Bu
kədər, öz mahiyyəti etibarilə, elə
bunun üçün yaranmışdı... Mütləq
sənin ruhunu mənimsəyəcək və özünə
uyğunlaşdıracaqdı... Əgər məndə olduğu
kimi həyatınızda məhəbbət peyda olana
qədər kədər hissi meydana çıxırsa,
o zaman bilin ki, sevgi həsrəti ilə o,
anlaşılmaz və azad bir şəkildə, xüsusi
təyinata malik olmadan və bir hisdən
başqa birinə uçub-qonaraq bu gün
oğulun anaya bağlılığına xidmət edirsə,
sabah dostluğa xidmət edəcək. Bundan
başqa, Fransuaza mənim yanıma gələrək
kağızı anama çatdıracaqlarını söylədyi
zaman yaşadığım sevinc hissini Svan
hiss etmirdi... O, aldadıcı bir hiss idi...
Adətən, ya dostumuz, ya da sevdiyimiz
qadının qohumları bizi bu cür yalançı
sevinclərlə təmin edə bilirlər. Necə?
Məsələn, siz kiminsə evinə, ya da teatra
üz tutursunuz və bilirsiniz ki, sevdiyiniz
xanım öz qohumu ilə birlikdə balda,
şənlikdə, ya da premyeradadır. Görüş
alınmır, amma siz boş yerə ayağınızı
sürüyür və ümid edirsiniz ki, hansısa
bir təsadüf sizi onunla qarşılaşdıracaq...
Qohum sizi tanıyır, sərbəst şəkildə
yaxınlaşır və bizim burada nə etdiyimizi
soruşur. Biz də özümüzdən uyduraraq
deyirik ki, guya onun qohumu, ya da
tanışı olan həmin qız təcili bir iş üçün
bizə lazımdır. O da bizi əmin edir ki,
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qızla görüş təşkil etmək sadədən də
sadə məsələdir. Sonra vestibülə dəvət
edir və vəd verir ki, beş dəqiqədən
sonra onu yanımıza göndərəcək. Biz isə
əvəzində öz təşəkkürümüzü bildirir və
ona bacardığımız şəkildə xeyir-dua edirik.
Bax elə mən də bu dəqiqə Fransuazaya
qarşı eyni minnət hissini duyurdum.
O mənim xeyirxah vasitəçim idi...
Onun bir sözü bizim üçün anlaşılmaz,
şeytani bir məsələni, hissi, düşüncəni
qəbul edilə bilən və insani bir şeyə
çevirmişdi... Halbuki həmin an şeytan
qulağımıza pıçıldayırdı ki, orada indilərdə
nəşələndirici qasırğalar düşməncəsinə
və əxlaqsızcasına tüğyan edir. Bu azmış
kimi, o bizim sevdiyimiz insanı da bizi ələ
salıb gülməyə məcbur qoyur.
Əgər ən qəddar sirlərə vaqif olan
bu qohumumuza baxaraq mühakimə
yürütsək, o zaman digər dəvətlərdə də
qeyri-adi və iblisanə heç bir şey yoxdur.
Və budur, bizim üçün əlçatmaz və
əsrarəngiz olan, onun isə gizlətməyə
və qorumağa çalışdığı ləzzətlərin əzab
dolu dünyasına daxil oluruq. Sanki
gözlənilmədən qarşımızda açılmış
bir dəliyə düşürmüşük... Artıq özözlüyümüzdə nələrisə təsəvvür edir,
nələrəsə sahib çıxır, kimlərləsə ünsiyyət
qururuq. Və demək olar ki, elə özümüz
də həmin şənliyi formalaşdıran, təşkil
edən məqamları və anları yaradırıq. Bu
anlar həyatımızın qalan anlarından heç
də daha az real deyil. Hətta, ola bilsin ki,
bizim üçün daha vacibdirlər. Çünki sevgili
cananımızla əlaqəlidirlər.
Bu həmin o andır ki, bizim aşağıda
gözlədiyimizi ona söyləyirlər. Və aydındır
ki, bu şənliyin növbəti anı öz mahiyyəti
etibarilə həmin söylənmə məqamından
fərqlənməməli idi. Amma ondan daha
gözəl ola da bilməzdi. Bizdə mənəvi
ağrı yaratması da mümkün deyildi. Bir
halda ki xeyirxah dostumuz bizə təskinlik
verərək “Əşşi o, böyük məmnuniyyətlə
sizin yanınıza enəcək! Yuxarıda oturub
darıxmaqdansa, sizinlə burada söhbət
etmək ona daha xoş olacaq!” – deyirdi,
niyə də buna inanmayaydın ki?
Amma, təəssüf! Svan öz
təcrübəsindən bilirdi ki, üçüncü şəxsin
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hər hansı xeyirxah məqsədi qadın
üzərində heç bir hakimiyyətə malik
deyil. Çünki o qadın sevmədiyi insanın
onu hətta balda belə izləməsini biləndə
bundan bərk qəzəblənir. Bunun da
nəticəsində əksər hallarda dostunuz
yanımıza təkcə enməli olur.
...Anam gəlib çıxmadı və mənim
heysiyyətimə, zərrə qədər də olsa,
rəhm etmədən (axtarışlarla bağlı
uydurmamla heç maraqlanmadı da...
Axı mən Fransuazaya demişdim ki, guya
o məndən məlumat verməyimi xahiş
edibdir... Bir sözlə, bu uydurmam elə
ifşa edilməmiş də qaldı) Fransuazaya
əmr verdi ki, bu sözləri kəlmə-kəlmə
mənim üçün təkrarlasın: “Heç bir cavab
olmayacaq!”
Sonralar tez-tez mən bu sözləri
mehmanxanalarda, ya da oyun evlərində
lakeylərin zavallı qızlara söylədiyini
eşidirdim... “Necə? Heç bir söz demədi?
– onlar heyrət içərisində təkrar-təkrar
soruşurdular. – Ola bilməz! Amma siz
ona mənim məktubumu çatdırdınız da?
Hə, yaxşı, mən gözləyərəm!”
Mən indi öz halımla qapıçıdan əl
çəkməyən və gözləmək üçün burada
qalacağını bəyan edən o qızlardan birinə
bənzəyirdim. Qapıçı isə xidmətçi ilə
aradabir pıçıldaşaraq əlavə problem
istəmədiyini deyir və birdən-birə
müəssisənin daimi müştərilərindən
kiminsə getmək zamanının çatdığını,
yaxud kiminçünsə buz dolu vedrəyə içki
qoyulmasının lazım gəldiyini eşidərək
oradan uzaqlaşırdı. Mən də Fransuazanın
mənim üçün içməyə nəsə isti bir şey
hazırlaması və bir az yanımda qalması
təklifini rədd edir, onu bufet olan otağa
yollayıram. Özüm isə uzanıb gözlərimi
yumuram. Çalışıram ki, bağçada kofe
içən doğma insanların səslərinə diqqət
verməyim, onları eşitməyim.
Amma bir neçə saniyədən sonra
hiss edirəm ki, anama məktub
yazıb göndərməklə, həmçinin onu
əsəbiləşdirmək kimi bir riskə getməklə,
əslində, onunla elə yaxınlaşmışam ki,
sanki burada peyda olacağı anı artıq
cismən də hiss edirəm. Buna görə də
özümü onunla görüşmədən yuxuya
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getmək imkanından məhrum edir
və ürəyimin hər dəqiqə daha sürətlə
döyünməyə başladığını duyuram.
Özümü sakitləşdirməyə çalışmaqla,
öz acı taleyimlə barışmaq üçün dilə
tutmaqla mən ancaq həyəcanımı daha da
artırırdım.
Sonra birdən-birə içimdəki kədər
hissi keçdi və məmnunluq hissi ilə əvəz
olundu. Sanki güclü bir ağrıkəsici yavaşyavaş öz təsirini göstərməyə başlamışdı.
Mən hətta anamla görüşməmiş yuxuya
getmək üçün cəhd göstərməməyə və
nəyin bahasına olursa-olsun onu öpməyə
qərar verdim. Və onu da özlüyümdə
dəqiqləşdirdim ki, bunu o, yataq otağına
getmək üçün yuxarı qalxacağı zaman
edəcəyəm. Hətta o bundan sonra
mənə nə qədər hirslənirsə-hirslənsin...
Əzablara, intizara, yanğıya və təhlükə
qorxusuna son!
Bütün bu düşüncələr ruhumu qeyriadi bir sevinc hissi ilə doldurdu. Mən
səssiz şəkildə pəncərəni açdım və
çarpayının ayaq tərəfində əyləşdim.
Aşağıda eşitməsinlər deyə, demək olar
ki, yerimdə qımıldanmadan oturmuşdum.
Pəncərədən o tərəfdə bütün əşyalar
da sanki gərgin bir səssizlik içərisində
donub-qalmışdı... Elə bil onlar da ay
işığını narahat etməkdən qorxurdu.
Ay isə hər bir əşyanın qarşısında
onun kölgəsini özündən daha qalın və
daha dəqiq cizgilərlə uzada-uzada iki
dəfə böyüdür və yerini bir qədər irəli
itələməklə dəyişdirirdi. Bununla da bütün
görüntünü zəriflədirdi... Eyni zamanda da
hissə-hissə parçalayırdı... Hərəkət üçün
xüsusi ehtiyac duyan hər şey – məsələn,
şabalıdın yarpaqları asta-asta tərpənir,
lazım olduğu kimi hərəkət edirdi.
Amma onun cidd-cəhdlə minalanmış
kimi görünən titrəyişi özünün ən xırda
çalarlarını belə nümayiş etdirərək
– özü də mümkün ola biləcək ən
kamil səviyyədə – heç kimin üzərinə
sıçramadan yerindəcə qalırdı. Özü də
hamıdan ayrı...
Bu səssizliyin fonunda qulağa çatan,
amma heç cür qavranıla bilməyən uzaq
səslər bütün ehtimallara görə şəhərin o
biri ucunda olan bağlardan axıb gəlirdi.
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Özü də hər birinin tonallığı o dərəcədə
işlənilmiş kimi duyulurdu ki, adama elə
gəlirdi, uzaqlıq təəssüratı ancaq onların
zəif ahəngindən asılıdır. Bu eynilə
surdinanın35 təsiri ilə konservatoriya
orkestrinin ifa etdiyi həmin o motivlərə
bənzəyirdi: bircə dənə də olsun not arada
itib-batmırdı. Bununla belə, dinləyicilərdə
elə bir təəssürat yaranırdı ki, sanki bu
səslər haradasa konsert zalından çox-çox
uzaqlarda səslənir.
Və yaşlı xanımlar – əksər hallarda
da nənəmin bacıları – Svan öz yerini
onlar üçün təklif etdiyi zaman diqqət
kəsilərək qulaqlarını şəkləyir, başlarını elə
uzadırdılar ki, sanki marşlayan əsgərlərin
hələ Treviza küçəsinə dönməyə macal
tapmamış uzaqdan eşidilən addım
səslərini aydınlaşdıra biləcəklər.
Öz valideynlərimi tanıdığım üçün
əmin idim ki, bu hoqqabazlığım yad
adamların ağlına gələnlərdən daha
ağır nəticələrə səbəb olcaq. Məsələn,
yad adam düşünə bilərdi ki, bu cür
hərəkətlər, həqiqətən də, öz ardınca
daha bərbad əməllər dartıb gətirə bilər.
Elə uşağın alacağı cəzanı da məhz
bu düşüncənin təsiri altında müəyyən
edərdilər. Mənim aldığım tərbiyəyə görə
isə hərəkətlərin vacibiyyət dərəcəsi o biri
uşaqlarda olduğundan tamamilə fərqli
müəyyən edilirdi. Valideynlərim ən böyük
günahlar cərgəsinə mənim indi etdiyim
kimi, bizim, adətən, əsəbi çılğınlıq
zamanı yol verdiyimiz davranışları aid
edirdilər. Onlar bu düşüncəni mənə də
təlqin etmişdilər (yəqin ki, məni bu cür
hərəkətlərdən xüsusi olaraq qorumağa
çalışdıqları üçün). Amma o zamanlar
əsəbi gərginlik sözündən mənim yanımda
qətiyyən istifadə edilməzdi. Mənə bu
cür hərəkətləri əmələ gətirən səbəblər
haqqında işarə belə vurmurdular. Çünki
bu zaman mənə elə gələ bilərdi ki, bu
hərəkət bağışlanası günahdır. Ya da elə
düşünə bilərdim ki, bunun öhdəsindən
gəlmək mənim gücüm daxilində olan bir
şey deyil.
Bununla belə, bu hərəkətləri
onlardan əvvəl yaranan kədər hissindən
də, ardınca gələn ağır cəzalandırma
35
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qorxusundan da artıq ayırd edə bilirdim.
Elə indi də başa düşürdüm ki, bu dəqiqə
etdiyim hərəkət mənim üçün ağır bir
cəza ilə nəticələnəcək hərəkətlər qisminə
aiddir. Ancaq bununla bərabər, onu
da anlayırdım ki, o mənim həyatımda
həddindən artıq böyük əhəmiyyət daşıyır.
Əgər anam yuxarı – öz yataq otağına
qalxdığı zaman onu qarşılamaq üçün
çıxsam, ona xeyirli gecələr arzulmaq
üçün yataqdan qalxdığımı və dəhlizdə
dayandığımı görsə, məni artıq bu evdə
saxlamayacaqdılar; elə günü sabah
kollecə yola salacaqdılar. Buna tam
mənası ilə əmin idim. Amma neyləmək
olardı?! Hətta cəmi beş dəqiqə sonra
özümü pəncərədən atmalı olsaydım
belə, yenə də bu hal qarşımı kəsə
bilməyəcəkdi. Mənim ancaq bircə arzum
var idi: anamı görmək və ona xeyirli
gecələr arzulamaq. Və bu istəyimdə də,
inadımda da artıq həddindən artıq uzağa
getmişdim. Geri çəkilmək üçün isə çox
gec idi.
Mən Svanı yola salan doğmalarımın
addım səslərini eşitdim. Doqqazdakı
kiçik zınqırov Svanın çıxıb getdiyini
xəbər verər-verməz özümü pəncərəyə
tərəf atdım. Anam atamdan lanqustun
yaxşı olub-olmadığını soruşurdu. Bir də
soruşurdu ki, Svan yemək zamanı ona
kofeli və püstəli dondurma qoyulmasını
xahiş etmişdimi.
– O mənim elə də xoşuma gəlmədi, –
anam deyirdi. – Gələn dəfə nə isə başqa
bir şey hazırlamaq lazım gələcək.
– Svan çox dəyişilib, – nənəmin
əmisiqızı o dəqiqə söhbətə qarışaraq öz
fikrini bildirdi, – o, əməlli-başlı qocalıbdır!
Nədənsə, Svan onun gözlərinə hər
zaman gənc bir oğlan kimi görünürdü,
amma bu gün birdən-birə fərqinə
varmışdı ki, o artıq qətiyyən cavan deyil.
Bir sözlə, bundan sonra doğmalarımın
hamısı Svanın anormal, erkən gələn,
rüsvayçı yaşlanması haqqında ümumi
və yekdil bir fikirə gəldilər. Onu da
bildirdilər ki, bütün subay adamlar
kimi, o da bu cür erkən qocalığı özü
qazanıbdır. Çünki bu cür subay kişilər
üçün “sabahı” olmayan “bu gün”lər
başqaları üçün olduğundan daha uzun
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olur. Çünki onların “bu gün”ləri heç nə
ilə doldurulmayıb. Bomboşdur. Səhər
tezdəndən başlayan dəqiqələr uşaqlar
arasında bölüşdürülmədən biri digərinin
ardınca axıb gedir.
– Yəqin ki, onun o alçaq arvadı qanını
çox qaraldır. Axı deyilənlərə görə, o
bütün Kombrenin gözləri önündəcə Şarl
adlı biri ilə yaşayır. Bu lap dillərdə dastan
olub.
Anam bu söhbətləri bir qədər
dinlədikdən sonra etiraz edərək bildirdi
ki, son zamanlar Svan daha şən görünür:
– Özü də indi o əvvəllər olduğu kimi
elə də tez-tez gözlərini silmir. Əlini də
əvvəlki kimi dəqiqədəbir alnına aparmır.
Bu onun atasının ən xarakterik hərəkəti
idi. O da əsəbi və narahat olduğu
zamanlarda belə edərdi. Mənə elə gəlir
ki, o artıq arvadını ürəyindən çıxarıb.
– Əlbəttə, çıxarıb, – babam anamın
sözünü təsdiqlədi. – Mən artıq xeyli
vaxtdır ki, ondan bununla bağlı bir
məktub da almışam. O özü bu barədə
yazmışdı. Düzdür, o vaxt buna elə də
böyük əhəmiyyət verməmişdim, amma
yenə də bu məktub Svanın arvadı ilə
olan münasibəti məsələsində, zərrə
qədər də olsa, şübhə yeri buraxmır. Hər
halda, ən azından Svanın ona münasibəti
məsələsində. Hə, yeri gəlmişkən...
Axı siz nə üçün astiyə görə ona öz
minnətdarlığınızı bildirmədiniz? – babam
öz baldızlarına üzünü tutaraq soruşdu.
– Necə yəni təşəkkür etmədik? Mən
yetərli qədər nəzakətli bir şəkildə bunu
etdiyimi söyləyə bilərəm, – Flora nənə öz
etirazını bildirdi.
– Hə, səndə bu, həqiqətən də, çox
yaxşı alındı. Mən səninlə lap qürur
duydum, – Sedina nənə o dəqiqə öz
münasibətini bildirdi.
– Heç sən də pis deyildin.
– Hə, mən lütfkar qonşularla bağlı
dediyim sözlərə görə, doğrudan da, qürur
duyuram.
– Necə məgər? Siz bunu təşəkkür
etmək adlandırırsınız? – babam qışqırdı, –
mən hər şeyi çox yaxşı eşidirdim, amma
Allah mənə lənət eləsin, əgər bu sözlərin
Svana aid olduğunu zərrə qədər də olsa,
ehtimal etdimsə... Əmin ola bilərsiniz ki,
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heç o da bunun özünə aid bir təşəkkür
olduğunu başa düşməyib.
– Yox elə... Mən bununla qətiyyən razı
deyiləm. Svan elə də axmaq adam deyil.
Əminəm ki, o hər şeyi başa düşübdür.
Hər halda, mən neçə butulka olduğunu
və onların dəyərinin nə qədər olduğunu
soruşa bilməzdim ki...
Bu söhbətdən sonra ikilikdə qalan
atamla anam hələ bir qədər də oturdular.
Sonra atam dedi:
– Hə, nə deyirsən, əgər istəyirsənsə,
gedək yataq.
– Əgər sən bunu istəyirsənsə,
dostum... Mənim, nədənsə, heç
yuxum gəlmir. Düzdür, o zərərsiz kofeli
dondurmanın yuxumu qaçırdığını
güman etmirəm. Amma yenə də...
Bufet otağında işıq yanır... Bir halda ki,
əziz Fransuza, onsuz da, məni gözləyir,
sən əynini dəyişənə qədər ondan xahiş
edərəm ki, korsajımı açmaqda mənə
yardım etsin.
Anam bu sözləri dedikdən sonra giriş
qapısını açdı. Bundan sonra mən onun
öz otağındakı pəncərələri bağlamaq üçün
necə yuxarı qalxdığını eşitdim. Yavaşca
sivişib dəhlizə keçdim. Ürəyim elə sürətlə
döyünürdü ki... Demək olar ki, güclə
addım atırdım. Amma indi o kədərdən
deyil, sevincdən və qorxudan bu cür
sürətlə çırpınırdı.
Mən dəhliz meydançasını işıqlandıran
şamın işığını gördüm. Sonra da anam
göründü. Dərhal özümü onun üstünə
saldım. O ilk saniyədə nə baş verdiyini
başa düşmədən heyrət içərisində üzümə
baxdı. Sonra isə gözlərimin önündəcə
onun üzündə qəzəb ifadəsi peyda oldu.
O mənə bircə kəlmə də olsun söyləmədi.
Burası da var ki, bu mənasız hərəkətimə
görə mənimlə, onsuz da, bir neçə gün
danışmadılar. Amma... Əgər anam
mənə, heç olmasa, bircə kəlmə də
söyləmiş olsaydı, bu o demək idi ki,
mənimlə danışmaq olar. Bəlkə də, bu
mənim üçün daha dəhşətli hadisə hesab
edilə bilərdi... Amma indiki halda belə
güman edə bilərdim ki, məni gözləyən
qorxunc cəza yerinə indi bu susqunluq
qoyulub... Bu isə boş şeydir...
Bu an mənə deyiləcək söz öz sakit
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tonuna görə işdən çıxarılması istənilən
qulluqçu ilə danışıq tərzinə, ya da hərbi
xidmətə çağırılmış oğula bəxş edilən
öpüşə bənzəyirdi. Yəni başqa şərait
olsa idi, bu öpüşü ona heç zaman əta
etməzdilər... Amma indi o iki günlük belə
bir “etibardan düşmə” ilə üz-üzə qalmışdı.
... Elə bu vaxt anam tualet otağında
əynini dəyişərək çıxan atamın addım
səslərini eşitdi və məni burda görərdisə,
yaradacağı gərginlikdən qaçmaq üçün
qəzəbdən qırıq-qırıq olan bir səslə dedi:
– Qaç! Qaç! Bircə elə o qalmışdı ki,
atan sənin axmaq kimi hələ də burada
veyilləndiyini görsün!
– Mənimlə sağollaşmağa gələrsən!
– mən atamın əlindəki şamın divarla
yuxarı doğru sürünməkdə olan işığından
dəhşətə gələrək, eyni zamanda da onun
yaxınlaşmasından şantaj üçün vasitə
kimi istifadə edərək kəkələyə-kəkələyə
dedim. Ümid edirdim ki, anam atamın
məni burada görməsindən qorxaraq inad
etməkdən əl çəkib “Öz otağına get, mən
də indi gələcəyəm”, – deyəcək.
Amma artıq gec idi. Atam bizim düz
qarşımızda dayanmışdı. Mən qeyri-ixtiyari
“Mən məhv oldum!” sözünü ağzımdan
qaçırdım... Özü də elə səssizcə ki,
demək olar, heç kim mənim bu sözlərimi
eşitmədi belə...
Ancaq qorxduğum hadisə baş
vermədi. Adətən, atam mənə nənəm
və anam tərəfindən daha geniş şəkildə
təqdim edilmiş güzəştləri ləğv edirdi. O
heç bir prinsiplərə əhəmiyyət vermir və
“insan hüquqları”36 ilə hesablaşmırdı.
Məsələn, tamamilə təsadüfi bir səbəbdən,
ya da heç bir səbəb olmadan ən son
dəqiqədə məni gəzintidən məhrum
edirdi. Və bu o dərəcədə vərdiş edilmiş
və o dərəcədə ənənəvi bir gəzinti
olurdu ki, bu onun üçün, əslində, andın
pozulması kimi bir mənaya gəlirdi. Ya da
bu gün axşam etdiyi kimi bir hərəkətə yol
verirdi: təyin edilmiş saata hələ uzun bir
müddət qalsa belə, “Get yat, heç bir söz
belə eşitmək istəmirəm!” – deyirdi.
Ancaq onun prinsipləri olmadığı
36
Bu, 1789-cu ildə Fransa inqilabı zamanı
qəbul edilmiş “İnsan və vətəndaş hüquqları”
deklorasiyasına ironik bir eyhamdır.
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üçün (bu nənəmin anladığı anlamda
yox idi) onu, əslinə qalsa, bir o qədər də
dözümsüzlükdə ittiham etmək olmazdı. O
mənə heyrət içərisində və qəzəblə baxdı,
ancaq anam hıqqana-hıqqana gizlində
ona məsələnin nə yerdə olduğunu izah
etdikdə dedi:
– O zaman get onun yanına...
Axı sənin özün də dedin ki, yatmaq
istəmirsən. Bir az onunla birlikdə
olarsan... Mənə, onsuz da, heç nə lazım
deyil.
– Amma, əzizim, – anam cəsarətsiz
şəkildə etiraz etdi, – mən yatmaq
istəyirəm, ya istəmirəm, bu vəziyyəti
qətiyyən dəyişdirmir, uşağı alışdırmaq
olmaz ki...
– Əşşi, onu heç kim heç nəyə
alışdırmır, – atam çiyinlərini çəkərək
dedi. – Özün ki hər şeyi yaxşı görürsən...
Oğlanın qanı qaradır, elə bil çox dilxor
olub. Nədir, biz cəlladıq məgər? Birdən
o sənə görə xəstələndi, yatağa düşdü,
onda necə olacaq? Onun otağında iki
çarpayı var. Bu gecəni onunla yat. Hə,
gecən xeyrə qalsın. Mən sizin qədər
əsəbi deyiləm, təklikdə də yuxuya gedə
bilərəm!
Atama minnətdarlıq etmək olmazdı.
O özünün “sentiment” adlandırdığı bu
hərəkətlərdən bərk qıcıqlanırdı. Mən
yerimdəcə donub-qalmışdım. Atam isə
hələ də ağ gecə xalatında və bənövşəyi,
çəhrayı xanaları olan kaşemir dəsmalda
qarşımızda dayanmışdı: o, başında
əsəblə bağlı ağrılar başlayandan bəri
hər zaman beləcə dəsmalla bürünürdü.
Onun görünüşü İsaak Avraam37 ilə
sağollaşan və əmrə tabe olan Sarra kimi
idi. Bu mənzərə Svanın mənə bağışladığı
Benosso Qotsolinin38 freska qravüründə
əks olunmuşdu.
Həmin o axşam çoxdan uzaqlarda
qalıbdır. Atamın əlindəki şamın işıqlarının
37
Avraam – “İncil”ə görə, yəhudi patriarxı
və yəhudi xalqının ulu babalarından biridir. Sarra ilə
nikahdan dünyaya gəlib. Tanrının iradəsi ilə Avraam
İsaakı qurban gətirməli idi, amma sonuncu anda uçub
gələn bir mələyin hərəkəti ilə bıçaq onun boynundan
kənarlaşdırılmışdı.
38
Benotso Qotsoli (1421–1497) – italyan
rəssamı. Florensiya məktəbi. Avraamın qurban vermə
səhnəsi onun Kampo Santo məzarlığında – Pizada
olan freskaları arasındadır.
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sürünərək yuxarı qalxdığı həmin divarlar
artıq çoxdandır ki, yoxdur. Mənim içimdə
də o zamanlar dağılmaz, pozulmaz hesab
etdiklərimin çox böyük bir qismi artıq
darmadağın olubdur. Eyni zamanda bir
çox şeylər də qurulub... Onlardan da yeni
sevinclər, yeni kədərlər doğulub...
O zamanlar mən bütün bunları
əvvəlcədən görə bilməzdim. Necə ki
indi o vaxtlar baş verən bir çox şeyləri
sona qədər dərk edə bilmirəm. Artıq
çoxdandır ki, atam da anama daha
“Sən uşaqla get”, – kimi bir söz demir.
O anlar mənim üçün bir daha təkrar
olunmayacaq...
Amma diqqətimi toplayaraq ötənlərə
qayıtdığım zamanlar hönkürtü səsini
çox aydın və dəqiq şəkildə eşidirəm.
Bu hönkürtünü atamın yanında
olarkən birtəhər tutub saxlamışdım,
amma anamla birlikdə tək qaldığımız
zaman qarşısını ala bilmədim. Əslində,
mənim bu cür hönkürtülərim heç vaxt
ara vermirdi... Və əgər mən onları
bu gün belə eşidirimsə, bu ona görə
belədir ki, ətrafımdakı həyat getdikcə
daha çox səssizləşməkdədir... Beləcə,
monastır zənglərini gündüzlər küçələri
başına götürən səslər o dərəcədə
boğub susdurur ki, adama elə gəlir,
onlar tamamilə batıb, amma axşamın
səssizliyində onlar yenə də çalınmağa
başlayırdı.
Anam həmin gecəni mənim
otağımda keçirdi. Elə bilirdim ki, bu
günahıma görə məni evdən qovacaqlar,
amma əvəzində valideynlərim mənə
qarşı elə bir xeyirxahlıq etdilər ki, o
zamana kimi, əslində, heç vaxt heç
bir yaxşı hərəkətimə görə bu cür
mükafatlandırmamışdılar. Hətta belə bir
lütf göstərildiyi zaman belə atamın mənə
qarşı münasibətində nə isə deyilməmiş,
ifadə edilməmiş və layiq olmadığım bir
şey görünürdü və bu, ümumiyyətlə, onun
mənə olan münasibəti üçün xarakterik
hal idi. Amma bu onun əvvəlcədən
düşünüb-daşındığı bir məqsədi yox,
sadəcə, həmin anda mövcud olan
təsadüfi əhvali-ruhiyyəsi ilə bağlı idi.
Tərcümə etdi: Nərgiz Cabbarlı
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qısametrajlı filmlər

“Yıxılmaqdan qorxan adam”

Səma FUADQIZI
Qorxu hissi insanı təhlükələrdən
qoruduğu kimi, onu yaşana biləcək
gözəlliklərdən də məhrum edir. Bəllidir
ki, qorxuların əksəriyyəti naməlumluqla
əlaqədardır və onun dayanıqlı şəkildə
qalması isə fobiya adlanır. Kimi kütlə
qarşısında çıxış etməkdən qorxur,
kimi yüksəklikdən, kimi də təyyarəyə
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minməkdən... Bu siyahını bir xeyli
uzatmaq da olar. Təqdim edəcəyim
qısametrajlı film isə qorxuların, əslində,
heç də qorxulu olmadığını göstərir.
4 dəqiqə 28 saniyə davam edən bu
film “Yıxılmaqdan qorxan adam” (The
man who was afraid of falling) adlanır.
Film Joseph Wallace və Emma Rose
Dadenin diplom işidir. Qısametrajlı film
2011-ci ildə, 8 ay müddətində çəkilib.
“Stop motion” (Kukla animasiyası)
üslubunda çəkilən filmdə bütün detallar
əllə hazırlanıb: güllərdən tutmuş
qəhrəmanın paltarına qədər. Səhnə
kartondan qurulub və bütün detallar akril
boya ilə rənglənib. Film 40-a yaxın film
festivalında iştirak edib, 5 mükafata və
5-dən çox nominasiyaya layiq görülüb.
Filmin qəhrəmanının adı İvordur.
İzdihamlı şəhərin tənha sakini İvor
hündürmərtəbəli binada yaşayır. Qoca
İvor təbiəti sevir. Bu sevgini onun
dibçəkdə yetişdirdiyi güllərində, İvroun
divardan asılmış portet fotosunda görmək
olar. Tənha qocanın yeganə təsəllisi bu
güllərdir.
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Bir gün İvor pəncərəsinin ağzına
yeni dibçək qoyarkən həmin dibçək
pəncərədən aşağı düşür və qırıqqırıq olur. Dibçəkdəki güllər isə ətrafa
səpələnir. İvorda belə bir sual yaranır:
“Əgər mən yıxılsam, nə baş verər?” O
özünü dibçəyin yerinə qoyur və yuxarı
mərtəbədən aşağıya yıxılmasını təsəvvür
edir. Beləliklə, İvorda qorxu yaranır və o

başqa bir yerə (ikimərtəbəli evə) köçməli
olur. Yeni evində əşyalarını yerbəyer
edərkən əlindəki kitablar pilləkəndən
aşağı düşür. Kitabın vərəqləri ətrafa
səpələnir. Bu dəfə isə İvor özünü kitabın
yerində hiss edərək pilləkəndən necə
yıxıldığını gözünün önünə gətirir və
yenə qorxur. Və bu səbəbdən başqa
bir evə köçmək qərarına gəlir. Bu dəfə
isə əşyaları yerbəyer edərkən saxsı
çaydan əlindən sürüşüb düşür və parçaparça olur. Bu zaman İvor otaqda stul
görür. Zərərli qorxusu İvoru məcbur
edir ki, stula əyləşsin və heç bir yerə
tərpənməsin. Bu zərərli qorxunun insanı
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hansı vəziyyətə saldığına işarədir. Zərərli
qorxular insanı məcazi mənada iflic edir.
Ona rahat yaşamağa imkan vermir.
İvor üçün stul çıxış yolu kimi görünür.
O elə bilir ki, əyləşsə və heç bir yerə
tərpənməsə nə hansısa əşya qırılar, nə
də özü yıxılar. Amma bunun əksi baş
verir. Stulun divara dəyməsi ilə divarda
çərçivəyə salınmış fotolar yerə düşür və
çərçivələrin şüşələri çilik-çilik olur. Qoca
İvor bunu görüb dəhşətə gəlir. Sonda
isə özünün ayağı büdrəyir və o, həyətə
yıxılır, amma zədələnmir. İvor gözünü
açanda ətrafında al-əlvan çiçəklər
görür. Sən demə, yıxılmaq heç də onun
təsəvvür etdiyi qədər qorxulu deyilmiş.
Əlbəttə, yıxılmaq və ya zədələnmək
qorxusu hər kəsdə var. Lakin İvorun
qorxusu əsassızdır. Yıxılacağından
qorxduğu üçün 3 dəfə evini dəyişdirməli
olur. Sonuncu ev birmərtəbəli
olduğundan İvor elə bilir ki, məhz bu
evdə heç vaxt yıxılmaz. Amma o yıxılır.
Bütün bu qorxular onun qocalığından,
həm də tənhalığından irəli gəlir.
Rejissor burada qorxu ilə yanaşı
yaşlı insanların kövrəkliyinə də diqqət
çəkib. Əbəs yerə biz “insan yaşlaşdıqca
kövrəkləşir, uşaqlaşır” fikrini işlətmirik.
Joseph Wallace: “Yaşlı insanların bədən
və ruhları arasındakı əlaqə onların
kövrəkliyi daim məni düşündürürdü.
Filmin əsas ideyası da bu kövrəkliyə
baxmayaraq qorxulara qarşı insanın
cəsarətli olmasıdır”.
İvor film boyu əşyalarının başına
gələn bədbəxtlikləri özü ilə müqayisə
edir və qorxur. Bu, əslində, rejissorun
ahıl insanlar, onların kövrəkliyi haqqında
düşüncələrinin fəlsəfi təqdimatıdır. O,
tamaşaçıya “Qorxunun üzərinə getmək
və onunla mübarizə aparmaq” mesajını
vermiş olur. Bir sözlə, elə etmək lazımdır
ki, qorxunun özü səndən qorxsun! Zərərli
qorxular “qonaq olanda” isə özünü gülçiçəklə bəzənmiş çəmənlikdə təsəvvür
et. Onların səni qaranlıq bir otağa həbs
etmələrinə imkan vermə!
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“İki sevda çəkənlərin
cəzası var”

Soltan SOLTANLI
Rəssam Həsən Haqverdiyev
1917-ci ildə Güney Azərbaycanın
Mamağan şəhərində doğulub. O,
doğulmamışdan bir il öncə valideynləri
İrəvana köçmüşdülər. Ona görə də
çoxları rəssamı irəvanlı bilir. 1918-ci
ildə İrəvanda ara qarışır, ona görə ailə
Gəncəyə köçür. 1925-ci ildə isə onlar
biryolluq İçərişəhərdə yerləşirlər. Həsən
ailənin bircə övladı idi. Çoxuşaqlı ailədən
bircə o, sağ qalmışdı.
Həsən Haqverdiyevlə Güllü
Mustafayeva 1938-ci ildə ailə qurublar.
1939-cu ildə ailənin ilk övladı Əli
doğulub. Əli altıaylıq olanda – 1940cı ildə H.Haqverdiyev hərbi xidmətə
çağırılıb. Güllü xanım həmişə yanvarın
26-sı olanda deyərmiş: “Bu gün mənim
üçün ən ağır tarixdir – Həsənin əsgərliyə
getdiyi gündür”. Dalınca Böyük Vətən
Müharibəsi başlayıb.
Həsənlə Güllü Dövlət Rəssamlıq
Məktəbində tanış olub, bir-birini dərindən
seviblər. Bir gün Həsən yuxuda ikən
“Güllü” adını çəkib. Anası bunu eşidib,
Güllünün kim olduğunu soruşub. Həsən
evin bir övladı olduğu üçün könlünü
qırmayıblar, istəyinə qarşı çıxmayıblar,
beləcə onlar ailə qurublar. Onların
uşaqları Əli və Zemfira da İşərişəhərdə
doğulublar.
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Tanınmış fırça ustaları Həsən
Haqverdiyev və Güllü Mustafayevanın
uğursuz sevgisini rəssamlar
çevrəsində çoxları bilir. Bu sevgidən
iki istedadlı övlad dünyaya gəlsə
də, onlardan biri çoxdan aramızdan
gedib. Ailənin sağ qalan tək övladı
tanınmış musiqişünas, sənətşünaslıq
üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan
Bəstəkarlar İttifaqının katibi,
Prezidentin fərdi təqaüdçüsü Zemfira
Qafarova valideynlərinin çətin
və uğursuz həyatı, körpəlikdən
taleyinə yazılan faciəvi məqamları
söhbətimizdə dilə gətirdi.

Xalq rəssamı Güllü Mustafayevanın
kökü şamaxılıdır, sayılıb-seçilən
nəsildəndir. 1902-ci ildə Şamaxıda
zəlzələ olanda atasıgil Orta Asiyaya –
Türkmənistanın Türkmənabad şəhərinə
köçüblər. Güllü orada doğulub. Atası
Hacı Naim Mustafa M.Ə.Sabirlə
qohum olub. Anası Nabat xanım
isə S.Ə.Şirvaninin nəslindəndir.
Hacı Naim maarifpərvər adam olub,
Türkmənistanda qızlar üçün məktəb
açıb, Ü.Hacıbəyovun operettalarını
tamaşaya qoyub. Orada indi onun adına
küçə də var. Hacı Naimin beş qızı olub.
Düşünüb ki, qızlar böyüyürlər, onlar
yalnız öz millətindən olan oğlanlarla ailə
qurmalıdırlar. Ona görə 1927-ci ildə
Bakıya köçərək İçərişəhərdə yerləşir.
***
1942-ci ildə Həsəni orduda yaxşı
xidmətinə görə məzuniyyətə buraxırlar.
Evə gəlir və bununla da qızı Zemfira
anasının boynuna düşür. Zemfira
anadan olanda atasını görməyib. Həsən
məzuniyyətə gələndə hamı ona yalvarıb
ki, cəbhəyə qayıtma, sən istedadlı
rəssamsan. Hətta Mirzə İbrahimov da
deyibmiş ki, Həsən, getmə, burada səni
saxlatdıra bilərik, bizə çox gərəksən. O
isə deyib: “Getməliyəm, komandirimə
söz vermişəm”. Beləliklə, o, cəbhəyə
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Həsən
Haqverdiyev
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qayıdır və almanlara əsir düşür. Bir
müddət Berlində M.Ə.Rəsulzadənin
yanında “Azərbaycan” qəzetində rəssam
olaraq çalışır. Almanlar savaşı uduzanda
Sovetlər Həsəni “xalq düşməni” kimi
Sibirə sürgün edirlər.
Bundan sonra Güllü xanım
ərinin yolunu çox gözləyir. O, “xalq
düşməni”nin arvadı olduğundan
basqılarla üzləşir, ona iş vermirlər. Güllü
xanım 1947-ci ildə “Məhsəti Gəncəvinin
portreti”ni çəkir və bundan aldığı
qonorarla Sibirə – əri Həsəni görməyə
gedir. Əri ona deyir ki, get məndən
boşan, sənə yaşamağa və işləməyə
imkan versinlər.
Onda boşanmaq haqqında hökmən
rəsmi qəzetdə elan çap olunmalıydı.
Güllü xanım ərindən rəsmən boşanır.
Üstündən iki il keçir və o vaxt subay
oğlan olan gənc rəssam Nəcəfqulu
(Əməkdar incəsənət xadimi Nəcəfqulu
İsmayılov (1923-1990) – S.S) Güllü
xanıma evlilik təklif edir. 1949-cu
ildə onlar ailə qururlar. Güllü xanımın
İçərişəhərdə iki körpəsi ilə qaldığı ev nəm
idi, ona görə rəssam vərəm xəstəliyinə
tutulmuşdu. O, ev məsələsindən ötrü
respublikanın birinci katibi M.C.Bağırova

müraciət eləyir, bundan sonra ona ev
verilir. Həsənin anası isə yeni evdə
onlarla yaşamadı, İçərişəhərdəki nəmli
evinin qapısında oturub oğlunun yolunu
gözləyirdi.
“Nəcəfqulu müəllim çox gözəl
insan idi. Uşaqlarıyla bizim aramızda
fərq qoymazdı. Biz ona “ata” deyirdik.
1950-ci ildə Nəcəfqulu müəllimdən
anamın Rəna adlı bir qızı oldu. İndi o,
tanınmış orqançalandır. 1958-ci ildə
anamın Sevinc adlı qızı da doğuldu. O
da skripkaçıdır”. – bunu Zemfira xanım
söyləyir.
***
1953-cü il. Bu, Həsən və Güllü
münasibətlərinin zirvə nöqtəsidir:
Həsən Haqverdiyev uzun illərdən sonra
sürgündən evə qayıdır. Ailəsində isə heç
kim onun qayıdacağını gözləmirdi. Bu,
Stalin öləndən sonra baş verir, Həsən
bəraət alaraq sürgündən evə dönür.
1953-cü il avqustun 25-də Güllü,
övladları Zemfira və Əli, Güllünün
qardaşı Faiq (Əməkdar incəsənət xadimi,
dirijor mərhum Faiq Mustafayev; xalq
artisti, bəstəkar Ramiz Mustafayevin
qardaşı) dincəldikləri Xaçmazdan Bakıya
qayıdırdılar. Həsən əsgər gedəndə Faiqin

Zemﬁra
Qafarova
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10 yaşı vardı. Onlar stansiyada oturub
qatar gözləyirdilər. Bir də görürlər
qabaqda bir kişi gedir, Faiq durub onun
dalınca düşür və bir neçə dəfə “Həsən”,
“Həsən” çağırır. Həsən də dönüb baxır,
Faiqi tanıyır. Həsən görür ki, Güllü də,
uşaqlar da buradadırlar.
Z.Qafarova: “İndiki kimi yadımdadır.
Mən anamla qarşı-qarşıya oturmuşdum.
Atamı görməmişdim, ona heç bir
duyğum yox idi. Bir də gördüm anam
ağappaq oldu, əl-ayağı əsməyə başladı,
özünü itirdi. Onun davranışından
anladım ki, o, atamı görüb. Sonra
hündür, yaraşıqlı bir kişi gəldi, hamımızla
görüşdü. Bu, çox təsirli səhnə idi. Onda
atamın 36 yaşı vardı”.
***
Həsənin gözlənilməz qayıdışından
sonra Güllünün çətin günləri başladı.
Düşünürdü ki, Həsən onun ərə
getməyinə necə baxacaq? Artıq Güllünün
Nəcəfqulu İsmayılovdan bir uşağı
vardı. Həsənin qayıdışı Nəcəfqulunu
da qayğılandırmışdı. Onda o, “Kirpi”
jurnalının baş rəssamı işləyirdi. Bir dəfə
“Kirpi”nin baş redaktoru, yazıçı Əvəz
Sadıq Güllünün evinə gəlir və deyir:
“Güllü xanım, birdən fikrinizi dəyişib
eləyərsiniz...” Görünür, Nəcəfqulu ona
dərdini danışıbmış. Ancaq artıq gec idi –
həm Həsən, həm də Güllü üçün.

Güllü Mustafayeva övladları
Əli və Zemfira ilə
Həsən içində çox çəkirdi. O, Güllüyə
“boşan” demişdi, ancaq “ərə get”
deməmişdi. Onu qıraqdan qızışdıranlar,
dedi-qoduçular da vardı. Onların

Həsən Haqverdiyev oğlu Əli ilə
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söhbətlərindən sonra Həsənin kefi çox
pozulurdu. Bir yandan da Güllü də
həmişə özünü qınayırdı. Uşaqlar atasıyla
görüşəndən sonra onlardan soruşardı ki,
atan məndən nə dedi?
***
Həyat Həsənlə Güllünü sonradan
bir binada, həyətdə həmişəlik
görüşdürməklə gözdağı verdi. 1958ci ildə indiki İnşaatçılar prospektindəki
rəssamlar evində Həsənə də, Güllüyə də
ev verdilər. Artıq Həsən də evlənmişdi.
O, ikinci dəfə Vera Kalinina adlı rus
xanımla ailə qurmuşdu. Həsən evlənəndə
həmin xanımı Güllünün yanına gətirib
ondan xeyir-dua da almışdı. Vera xanım
həkim idi, Rusiyadan Bakıya ezamiyyətə
gəlmişdi. Həsənin rəssam dostu Əlibala
Kazımovun bacısı həkim idi. Yeni ildə bu
rus qadını qonaq çağırıblarmış, Həsən
onunla orada tanış olur, sonra evlənirlər.
Bu evlilikdən rəssamın 4 uşağı olur.
Güllü ilə Nəcəfqulu ailə qurandan
sonra Əli və Zemfira onların evində
böyüsələr də, uşaqlar ataları Həsəni
görmək üçün onun evinə gedib-gəlirdilər.
Onlar eyni binada, eyni mərtəbədə
yaşayırdılar. Güllügil ikinci, Həsəngil
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dördüncü blokda
olurdular. Evi
Güllüyə vermişdilər.
Amma Həsən
sürgündən
qayıdanda onu
Bakıda yaşamağa
qoymadılar. Ucara
göndərdilər, ailəsilə
orada yaşadı. 1956cı ildə Hüseyn
(heykəltəraş Hüseyn
Haqverdi), 1957-ci
ildə Səidə (rəssam
Səidə Haqverdi)
doğuldu. Sonra Ucal
(mərhum rəssam
Ucal Haqverdiyev)
və Aida anadan
oldular.
Zemfira xanım
Nəcəfqulunun ona
olan atalıq qayğısını
indi də yüksək
dəyərləndirir:
“Nəcəfqulu
müəllimin xeyirduası ilə ailə qurdum. Əfsuslar olsun ki,
toyuma atamı dəvət etmədilər. Bundan
atam çox incimişdi. Atam məni yaradıb,
Nəcəfqulu məni böyüdüb”.
***
Maraqlı məqamlardan biri iki həmkar
– Həsən Haqverdiyevlə Nəcəfqulu
İsmayılov arasındakı münasibətlərdir.
Deyilənə görə, onların rəssam kimi
bir-biriylə salam-kəlamı olub. Məsələn,
1958-ci ildə Həsən heykəltəraş Cəlal
Qaryağdı ilə onun maşınında Ağsu
dolaylarında qəzaya düşəndə Nəcəfqulu
Həsənə baş çəkmək üçün xəstəxanaya
gedibmiş. 1978-ci ildə Həsən öləndə
Nəcəfqulu və Güllü xanım yasda
yaxından iştirak ediblər. Bir il sonra
Həsənin ikinci yoldaşı dünyasını dəyişir.
O, xəstəxanada yatanda Güllü xanım
onu yoluxmağa gedibmiş.
Həsənin elə bir dərin xəstəliyi
yoxuymuş. Axşamacan emalatxanasında
olardı. Emalatxanadan evə gəlmək
istəyəndə pilləkəndə ölüb. Görünür,
ürəyi tutubmuş, çünki sonradan
emalatxanasında “Volidol” tapıblar.
“Mən həmişə fəxr etmişəm ki, Həsən
Haqverdiyevin qızıyam. Ona görə ki,
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Əməkdar incəsənət xadimi Nəcəfqulu İsmayılov
o, çox istedadlı rəssam, gözəl insan
idi. Həyatımızın belə gətirməsində
atamın suçu olmayıb. Ona görə atamı
başa düşməyə çalışmışam. Mən daha
çox taleyi, zamanı suçlamışam. Hələ
bilmək olmaz ki, atamla anam birgə
yaşasaydılar, taleləri bundan yaxşımı
olacaqdı? Atam xaraktercə sərt idi,
Nəcəfqulu müəllimsə anama güzəştə
getməyi bacarırdı”. – deyə Zemfira
xanım ata və anasını qınamaqdan çəkinir.
***
Hamının rəssam, vokalçı, aktyor
kimi tanıdığı Əli Haqverdiyevi rəssam
edən nənəsi olub. Bu haqda özü
həmişə danışarmış. Ona uşaqlıqdan
atasının rəsmlərini göstərər, əlinə
kağız-qələm verərmiş ki, sən atan kimi
rəssam olmalısan. Həsənlə Güllünün
ilk övladı olan Əli bu soyun ən istedadlı
insanlarından biri idi. O, Rəssamlıq
Məktəbinə gedəndə elə biliblər onun
rəsmlərini atası, ya da anası çəkib.
Həmin illərdə Əlidə səs də üzə çıxıb.
A.Zeynallı adına Musiqi Məktəbinin
direktoru, bəstəkar Midhət Əhmədov
onu rəhbəri olduğu məktəbə dəvət edib.
Əli üçün imkan yaradıblar və o, eyni
vaxtda iki məktəbdə oxuyub. Niyazi
konsertlərin birində Əlinin səsini eşidir
və onu Opera və Balet Teatrına çağırır.
Sonra Konservatoriyanın rektoru Cövdət
Hacıyev və Bülbül Əlini konservatoriyaya
qəbul edirlər.
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Əli çox istedadlı idi. Operada
qrimlərini özü eləyirdi. Səhnədə 30-dan
çox obraz yaratmışdı. Bir neçə filmə
çəkilmişdi. Ən yaddaqalan rolu “Dədə
Qorqud”dakı Yalıncıq obrazıdır. Di gəl
ki, o filmə çəkildiyinə görə sonradan
peşman olmuşdu. Yolda adamlar onu
“Yalıncıq” deyib çağırırdılar, bu da ona
pis təsir edirdi.
O, 1990-cı ildə ikinci dəfə evlənir.
Birinci ailəsindən uşağı olmamışdı. İkinci
evliliyindən Fərhad adlı oğlu var, indi
Rumıniyada rəssamlıq təhsili alır. Onun
da səsi var.
Bu istedadlı insan 1992-ci il
sentyabrın 14-də yaşamdan getdi.
O dəhşətli günü Zemfira xanım belə
xatırlayır: “Biz onda Buzovnadakı
bağımızda dincəlirdik. Sentyabrda
həftəsonu Əli bağa gəlmişdi. Ayın 14-də
o, səhər tezdən dedi ki, gedib dənizə bir
baş vurum, gəlirəm. Gözlədik, gəlmədi.
Oğlanlarım dənizə Əlini axtarmağa
getdilər. Sən demə, Əli heç dənizə
çatmayıbmış. Qayaların yanında nəm
qum üstünə yüksək gərginlikli elektrik
xətti düşübmüş. Əli ayağını basan kimi
yerindəcə qalıb. Onda anam şəhərdə
idi. Qardaşımın ölümündən sonra anam
Güllü xanım şəkər xəstəliyi tapdı, 1994cü ildə özü də yaşamdan getdi”.
Həsən Haqverdiyev və Güllü
Mustafayeva ilə başlayan nəslin rəssamlıq
ənənəsi indi də uğurla davam edir.
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Mifologiyada və şifahi xalq
ədəbiyyatında qızıl almanın “sirri”

Ülviyyə KƏRƏMQIZI
Ağac, meyvə motivi dünya
ədəbiyyatında, eləcə də onun əsas
qollarından biri olan Türk xalqlarının
mifologiyasında və şifahi xalq
ədəbiyyatına məxsus janrlarında geniş
şəkildə istifadə edilmişdir. Müxtəlif
missiyaları yerinə yetirən meyvələr
insanların taleyinə öz təsirini göstərərək
dünyanın yaranmasına, formalaşmasına,
qəhrəmanların doğulmasına, onun
gələcəyə doğru ruhlanması üçün
toxunulmazlıq qazanmasına vasitə
rolunu oynayır. Xüsusilə meyvələrin
içərisində almanın məna çalarlarının və
funksiyasının xalqlara və janrlara görə
dəyişməsi onun din öncəsi və din sonrası
qaynaqlarda dəfələrlə xatırlanmasına
səbəb olmuşdur. Yer üzündə dindən
öncəki təfəkkürü ifadə edən mifologiyada
alma yaradılışın əsasında dayanan əsas
ünsürlərdən hesab edilir.
Yunan mifologiyasına görə bütün
Allahların başında Xaos dayanır. “Xaos”
etimologiyasına görə fəza, heçlik və
qarmaqarışıqlıq deməkdir. Belə hesab
edilir ki, təklikdən yorulan Xaos dünyanı
yaratmaq qərarına gəlir. İlk olaraq həyat
qüvvəsini özündə birləşdirən yer (Geya)
ardınca gecə (Niks), axirət (Tartar),
qaranlıq (Ereb), onlardan törəyən şəffaflıq
(Efir) və gün üzü (Hemer) formalaşır.
Yaranan dünyanın Tanrıları Afrodit
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(gözəllik), Hera (evlilik, ailə) və Afinanın
(müdriklik və ədalət) iştirak etdiyi
məclislərin birində bura dəvət edilməyən
Ereb (qaranlıq) nifaq salmaq üçün ortaya
üstündə “ən gözəlinə” yazısı olan alma
atır. Nəticədə üç Tanrı arasında “ ən
gözəli mənəm” yarışı başlayır. Zevs bu
yarışa Parisi hakim olaraq seçir. Elena
adlı gözəl qadının sevgisini Parisə vəd
edən Afrodit yarışın qalibi seçilir. Tanrılar
arasında müharibə başlayır. Beləliklə,
Qədim Yunan mifologiyasında narazılığın
əsası alma ilə qoyulur. Eyni yaradılış
hekayəsini türklərin “Altay-Yaradılış”
dastanında da görmüş oluruq. Tanrı
Qara xan təklikdən yorulduğu üçün
özünə dünya yaratmaq qərarına gəlir. Və
nəticədə sudan başqa heç nə olmayan
boşluqda insan və onun yaşaması üçün
dünya yaranır. Türk mifologiyasında,
şifahi xalq ədəbiyyatı örnəklərində alma
canlılıq, uzunömürlülük, yerinə görə itaət
edilən, bəzən də toxunulması qadağan
edilən ünsür olaraq qarşımıza çıxır.
Qaynaqlarda, Övliya Çələbinin, eləcə
də bir çox qədim türk səyyahlarının
uyğur mətnlərinə əsaslanaraq yazıya
aldığı qeydlərdə qədim zamanlarda
alma ağaclarının türk döyüşçü qadınlar
tərəfindən (amazonkalar) qorunduğu
qeyd edilmişdir. Qoruyucu missiyanı
qadının yerinə yetirməsinə dünya
xalqlarının əksəriyyətinin mifologiyasında
rast gəlirik. Alma qoruyucusu qadınlar
əbədiliyin, almalar isə tükənməz gücün
və işığın simvolu hesab edilirdi.
Alman tədqiqatçıları Karl
Brockelmann ve Martin Hartman Qızıl
alma və alma ilə əlaqəli düşüncələrinin
Hesperidlərin qızıl almalarından gəldiyini
müdafiə etmişdirlər. Herakl – qədim
yunan mifologiyasının qəhrəmanı Tanrı
Zevsin Alkemenadan olan oğludur.
Homerin “İlliada” poemasına əsasən
Herakl, Alkid adı ilə doğulsa da, sonralar
“Herakl” adı ilə adlandırılmışdır. Onun
haqqında olan rəvayətlərin ən məşhuru
“Heraklın on iki qəhrəmanlığı” hekayələr
silsiləsidir. Onun on birinci qəhrəmanlığı
isə “Herakl dünyanın o biri başına gedib
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Hesperidlərin almalarını əldə edir” kimi
tanınır.
Dünya qaynaqları da daxil olmaqla
qədim döyüşçü qadınlar türk hesab
edilir. Bədii qaynaqlarda olduğu kimi,
kimmer, skif, sak, alban tarixi ilə
bağlı məlumatlarda da bu nüansa rast
gəlinir. XII əsr Nizami Gəncəvinin
“İskəndərnamə” poemasının
“Şərəfnamə” hissəsində Nüşabənin idarə
etdiyi dövlətin təsvir edilməsi buna əyani
sübut olaraq verilə bilər.
Ümumiyyətlə, alma motiv olaraq
Türk xalqlarının şifahi xalq ədəbiyyatının
janrlarında geniş şəkildə istifadə
edilmişdir. Janrlar dəyişdikcə almanın
yerinə yetirdiyi funksiya da buna uyğun
olaraq dəyişir. Yəni mifologiyada
“qadağan edilmiş ağacın meyvəsi”,
müqəddəs kitablarda “cənnət ağacının
bəhrəsi”, dastanlarda “zürriyyət simvolu”,
nağıllarda “gözəllik, uzunömürlülük
vasitəsi”, türkülərdə “sevgiliyə sevgi
bəyanı”, bayatılarda “sevgilinin sevgiliyə
qovuşma ümidi” olaraq qarşımıza çıxır.
Qırğızlara məxsus Türk dünyasının
həcmcə ən böyük dastanı olan
“Manas”da da alma motivi mövcuddur.
Manasın atası Qara xanın oğlu Çakıb xan
Heydər xanın qızı Çıyırdı ilə evlənir. On
dörd il keçməsinə baxmayaraq, uşaqları
olmur. Çakıb xan bunun günahını həyat
yoldaşında görür və onu müqəddəs
yerləri ziyarət etməməkdə və almalığa
yuvarlanmamaqda günahlandırır. Xanın
qadını yuxuda müqəddəs kişi tərəfindən
alma aldıqdan sonra hamilə qalır və
Manas doğulur. Bu motivi “Şah İsmayıl”
dastanı da daxil olmaqla “Tahir və
Zöhrə”, “Lətif şah”, “Nəcəf və Pərzad”,
“Şahzadə Bəhram”, Türkiyə türklərinə
məxsus olan “Seyyid Battal Qazi” ,
“Əsli və Kərəm” dastanlarında da görə
bilirik. Nəzərə alsaq ki, dastanlar miflərə
və qədim inanclara əsaslanan xalqın
təfəkkürünün təzahürüdür, bu da bizə
almanın motiv olaraq türklərin tarixində
daha qədim olduğunu sübut edir.
Almanın, ağacın kult olaraq
ideallaşdırılması və onun mistikasına
olan inanc türklərin dövlət qurmaq,
dünya idarə etmək iddiası ilə bir araya
gəlmiş, nəticədə “Qızıl alma” ifadəsi
ortaya çıxmışdır. “Qızıl” kəlməsinə
ilk olaraq Göytürk kitabələrində Bilgə
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Tonyukuk adına olan yazılarda rast
gəlinir. Orada onun qızıl qanını tökdü
mənasında “Kızıl kanını tükti” verilir.
Mahmut Kaşğari XI əsrin türkçəsində
“kızıl benizli” ifadəsini yanağın qırmızılığı
kimi istifadə edildiyini göstərirdi. “Qızıl
alma” ifadə forması olaraq türklərin
xüsusi ilə Oğuz türklərinin arasında
cahan hakimiyyətinin simvolu olaraq
işlədilir. Qədim elxanlıqlardan sonra
unudulmağa doğru gedən Qızıl alma
ideyası Osmanlı imperiyasının qüdrətli
zamanında yenidən türklərin lüğət
tərkibinə və psixologiyasına geri qayıdır.
Türklərin əsrlər boyu sarsılmaz istəyi
olan cahan hakimiyyətinin bədiiləşmiş
forması, folklorda və mifologiyada
geniş istifadə edilən almaya əlavə məna
çalarları qazandırdı. Yerli əhali və ordu
daxilində dillərdən düşməyən Qızıl
alma bütün Türk dünyası tərəfindən
həyəcanla qarşılanmış, cəmiyyətin
tarixinə və milli-mənəvi kimliyinə olan
yadlığını aradan qaldırmağa, tarixdəki
bir sirri ortaya çıxartmağa xidmət
etmişdir. Türklər dünyanı ələ keçirmək
uğrunda mübarizələrini davam etdirərkən
xəyallarında çatmağa çalışdıqları
ideal dünyaya “Qızıl alma” deyə ad
vermişdilər. Əgər Qızıl almanın konkret
hansı mənalar ifadə etdiyini təhlil etsək,
belə təsnif edə bilərik:
– Mütləq dünyanın, cahan
hakimiyyətinin simvoludur;
– Haqqın (Tanrının) zamanın qüdrətli
türk hökmdarını göndərdiyi yerdir;
– Türkün arzusunda olduğu və
qədim zamanlardan bu günə qədər
gerçəkləşdirməyə çalışdığı idealdır;
– Sirri açıqlana bilməyən, haradan
gəlməsi məlum olmayan ilahi şifrədir;
– Milli mənəviyyat, milli əxlaq, milli
kimliyin bütünləşmiş ifadə tərzidir;
– Türkün mənəvi hədəfidir, türkləri
birləşdirən dəyərdir;
– Türkün öz nəfsindən azad olduqdan
sonra Tanrı tərəfindən qiymətləndiriləcəyi
hədiyyəsidir;
– Qızıl alma tarixən konkret
məkanlardır: Anadolu, İstanbul, Roma,
Vyana və.s;
– Türkün bütün dünyaya hökm
edəcəyi mərkəzin adıdır.
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“Qəddar millətçi”nin “ifşası”
– TAĞI ŞAHBAZİNİN
GÜLLƏLƏNMƏSİ
“...etiraf edirəm”
edilir və Tağı Şahbazi özünün günahkar
olduğunu boynuna alır, ifadələrinin
səmimiliyini nəzərə almağı xahiş edir.
Elə həmin gün onun haqqında ittiham
qərarı tərtib olunur. Tağı Abbas oğlu
Şahbazi Azərbaycan SSR CM-nin 64,
70, 73-cü maddələrində nəzərdə tutulan
cinayətlərdə ittiham olunurdu.
Bəs kim idi Tağı Şahbazi və onu niyə
həbs etmişdilər?
“Marselyoza” oxuyan şagird

Cəlil CAVANŞİR
Müstəntiq: “Üzləşmələr sizi əksinqilabi millətçi terrorist təşkilatın fəal
üzvü kimi də ifşa edir. Azərbaycan SSR
Xalq Daxili İşlər Komissarının adına
yazdığınız ərizədə əks-inqilabi təşkilatda
iştirakınızı və praktiki olaraq şəxsən
özünüz apardığınız işləri boynunuza
almısınız”.
Tağı Şahbazi: “Bəli, mən 1937ci il noyabrın 2-də yazdığım ərizədə
olduğu kimi, özümün əks-inqilabi millətçi
təşkilatda iştirakımı tamamilə etiraf
edirəm”.
...1937-ci il noyabrın 9-da yazıçı,
həkim, ictimai xadim, “Azərbaycan” (ilk
adı “Maarif və mədəniyyət”) jurnalının
ilk baş redaktoru, Azərbaycan Dövlət
Universitetinin (İndiki BDU) rektoru
Tağı Şahbazi ilə ikinci və axırıncı istintaq
keçirilib. Yuxarıdakı etiraf həmin istintaq
materiallarından götürülüb. Uzun müddət
psixoloji təzyiqlərlə üzləşən Tağı Şahbazi
sağ qalacağına inandığı üçün “cinayət”ini
etiraf edir.
1937-ci il noyabrın 13-də istintaqın
başa çatması haqqında protokol tərtib
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Yazıçı-publisist Tağı Şahbazi Simurğ
1892-ci il iyulun 2-də Bakıda anadan
olub. İbtidai təhsilini mollaxanada alıb.
1902-1905-ci illərdə İçərişəhərdə
9 saylı məktəbdə, sonra Həbibbəy
Mahmudbəyovun müdir olduğu birinci
rus-tatar məktəbində təhsilini davam
etdirib.
Tağı Şahbazi 1933-cü ildə qələmə
aldığı “Keçdiyim yol” adlı məqaləsində
ilk təhsil illərini belə xatırlayır: “Mənim
“Realnı məktəb”ə daxil olduğum
1905-ci il inqilab ili idi. Az bir zaman
içərisində məktəbdə inqilab hərəkatının
başlanmış olduğunu öyrəndik. Yuxarı
siniflərdə olan böyük şagirdlər arasında
təşkilat olduğunu bilirdiksə də, bizə
yuxarıdan-aşağı baxan bu böyüklərlə heç
bir əlaqəmiz yox idi. Buna müdiriyyət
də yol vermirdi. Bizi yuxarı siniflərin
bulunduğu üst qatlara da buraxmırdılar.
Buna baxmayaraq, gizlin-gizlin inqilabi
mahnılar öyrənirdik. “Marselyoza” və
başqa mahnıları bilən yoldaşlarımız
dərslərin arasındakı fasilələrdə sinfin
qapısını bağlayıb mahnı oxuyur, biz
də onlarla xor təşkil edirdik. Bundan
ruhlanır və özümüzü inqilabçı mübariz
kimi hiss edirdik. Gözəl çocuqluq!..”
Büro sədri, komissar müavini,
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universitet rektoru, yazıçı...
“ Realnı məktəb”i bitirdikdən
bir il sonra – 1913-cü ildə Xarkov
Darülfünunun fizika və riyaziyyat
fakültəsinin tibb şöbəsinə daxil olub.
Tələbəlik həyatı inqilabi hadisələr
mühitində keçib. 1915-ci ildə “SosialDemokrat Bolşevik Firqəsi”nin tələbə
fraksiyasına daxil olub. 1917-ci ildə
Bakıda “Hümmət” təşkilatında, 1918-ci
ildə Xarkovda “Cənub türk-tatar işçisi”
hərəkatında fəaliyyət göstərib. 1919cu ildə Ukrayna K(b)P MK yanında
“Hümmət” müsəlman bürosunun sədri,
RSFSR Xalq Milli İşlər Komissarlığının
Zaqafqaziya müsəlmanları şöbəsinin
katibi olub. 1922-1923-cü illərdə
Azərbaycan xalq maarif komissarının
müavini, “Maarif və mədəniyyət”
jurnalının redaktoru, 1923-1926-cı
illərdə Azərbaycan MİK-in katibi, 19261929-cu illərdə Azərbaycan Dövlət
Universitetinin rektoru, 1930-1937ci illərdə Azərbaycan xalq səhiyyə
komissarının müavini vəzifələrində
çalışıb. Bədii yaradıcılığa inqilabdan
əvvəl başlayıb. “Quşlar kimi azadə”,
“İyi aləm”, “Südçü qız”, “Aclar” və s.
hekayələrində istismar dünyası, dini
fanatizm, xalqa yad “ziyalılar” tənqid
olunub.
“Qəddar millətçi”nin “ifşası”
Dövrünün ən məşhur simalarından
biri hesab olunan Tağı Şahbazi
repressiya maşınından xilas ola bilmir.
İctimai-siyasi fəaliyyəti, sayılıb-seçilən
bir ziyalı olması onu güdaza verir.
1937-ci il iyulun 11-də həbs edilir.
Amma həbsindən xeyli əvvəl, 1937-ci
il martın 4-də “gizli milli təmayülçülər
qrupuna məxsusluğuna”, “əks-inqilabi
millətçi çıxışlarına” və “ikiüzlülüyünə
görə” Sov.İKP sıralarından xaric edilir.
“Kommunist” qəzetinin 5 mart 1937ci il tarixli sayında M.Məmmədov
imzalı şəxsin Tağı Şahbazinin partiya
sıralarından qovulması haqqında
məqaləsi dərc olunub: “Azərbaycan Tibb
İnstitutunun müəllimi, eyni zamanda
Sovet Yazıçıları İttifaqının üzvü ikiüzlü
Tağı Şahbazi son günlərədək özünün
nasional uklonçu olduğunu partiyadan
gizlədərək öz antipartiya fəaliyyətini
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davam etdirmişdi. Partiyamız və
bütün ölkə, kontrrevolusion trotskiçi
– zinovyevçi antisovet mərkəzin
mühakimələri dövründə, mitinq və
yığıncaqlarda, xalq düşmənlərinə – faşist
xəfiyyə idarələrinin mənfur agentləri olan
trotskiçilərə, diversiyaçılara, casuslara,
terrorçulara min qat lənət yağdıraraq
onların külünün göyə sovrulmasını
tələb etdiyi bir zamanda millətçi Tağı
Şahbazi ağzına su alaraq bir kəlmə belə
danışmayır və susmağı lazım bilirdi.
Tağı Şahbazi özünün çürük millətçilik
ideyalarını, sovet yazıçılarından bəziləri
ilə söhbəti əsnasında şərh etməkdən
də həyasızcasına çəkinməmişdir.
Azərbaycan Tibb İnstitutunun partiya
komitəsi partiyanı aldadan ikiüzlü,
millətçi Tağı Şahbazini partiya
sıralarından kənar etmişdir. Lakin
bununla iş bitməməlidir. Tağı Şahbazi
kimi qəddar millətçi hələ “Azərnəşr”in
rus ədəbiyyatı şöbəsi kimi mühüm bir
uçastoka “rəhbərlik” edir. “Azərnəşr”
və Sovet Yazıçıları İttifaqı bundan özləri
üçün ciddi nəticə çıxarmalıdırlar”.
Üzləşdirilmə
1937-ci il oktyabrın 4-də Tağı
Şahbazini başqa bir “xalq düşməni”,
repressiya qurbanı tarixçi alim
Əziz Qubaydullinlə üzləşdirirlər.
Üzləşdirilmədən çox əvvəl Qubaydullinin
iradəsini qırmışdılar və onun Tağı
Şahbazinin “üzünə durması” bu
baxımdan təəccüblü görünmür: “Tağı
Şahbazinin əks-inqilabi işdə iştirakını mən
ilk dəfə 1926-cı ildə Əhməd Pepinovdan
eşitmişdim. O vaxt – 1927-ci ildə Tağı
Şahbazi ilə əks-inqilabi əlaqəyə girdim.
1927-ci ildə o, Azərbaycan Dövlət
Universitetinin rektoru təyin edildi.
Pantürkist təşkilatın iştirakçısı kimi məni
Şərq fakültəsinin dekanı vəzifəsinə irəli
çəkdi və bir sıra əks-inqilabi göstərişlər
verdi. Xüsusilə 1927-1928-ci illərdə
deyirdi ki, türk Nazim Hikmətə professor
adının verilməsi məsələsini irəli sürüm,
halbuki Tağı Şahbazi bilirdi ki, Hikmət
əks-inqilabi iş aparır və buna görə
də SSRİ-dən kənara çıxarılır. 1930cu ilədək Tağı Şahbazi ilə əks-inqilabi
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Əks-inqilabi təşkilata 1935-ci
ildə Həmid Sultanov və Bağı Cəfəri
tərəfindən cəlb edilmişdim. Onlarla da,
Ruhulla Axundovla da əlaqə saxlayırdım.
Müəllim Ələsgər Əliyevi, şair Sanılını
və tələbə, tibb işçisi Lətifi isə əksinqilabi təşkilata mən cəlb etmişdim.
Sovet hökuməti əleyhinə silahlı üsyana
hazırlıq haqqında və əks-inqilabi təşkilatın
AK(b)P-nin rəhbərlərinə qarşı terror
tətbiq etmək haqqındakı niyyətlərindən
xəbərdar idim”.
Ən ağır cəza və gecikmiş bəraət

Tağı Şahbazi
əlaqə saxladım. Nəhayət, 1936-cı ildə
Azərbaycandakı əks-inqilabi millətçi
təşkilatın fəal üzvlərindən biri dedi ki,
bu təşkilat əks-inqilabi üsyançı iş aparır.
O, əks-inqilabi millətçi təşkilatın üzvləri
içərisində Tağı Şahbazinin də adını
söyləmişdi”.
İfadə bitdikdən sonra müstəntiq
sual verir: “Qubaydullinin ifadəsini təsdiq
edirsinizmi?” Tağı Şahbazinin cavabı isə
konkret olur: “Rədd edirəm”.
Etiraf
Təəssüf ki, böyük ziyalı təzyiqlərə
dözmür. Onun istintaqa sərf edən
“düzgün və səmimi” ifadələr verməməyi
ona qarşı ən ağlasığmaz, insanlıqdan
kənar metodlarla işgəncələr tətbiq
edilməsinə gətirib çıxarır. Nəhayət,
işgəncələrə dözməyən yazıçı 1937-ci
il noyabrın 2-də müstəntiqin diktəsilə
Xalq Komissarı Sumbatov-Topuridzeyə
ərizə yazır: “Bununla bildirirəm ki,
bu günədək mən istintaqa ifadələr
verməmişəm. Susmağın və istintaqdan
öz cinayətlərimi gizlətməyimin mənasız
olduğunu başa düşdüm. Hər şeyi səmimi
şəkildə boynuma almaq qərarına gəldim.
Mən burjua-millətçi quruluş yaratmaq
məqsədilə Azərbaycan SSR-də çevriliş
hazırlayan avantüra xarakterli əks-inqilabi
təşkilata ürəkdən inanmışdım.
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1937-ci il dekabrın 31-də Qroznı
şəhərində (Bakıdakı “üçlük” Matuleviç,
Zaryanov, Jiqur ölüm hökmlərinə
möhür vurmağı belə çatdıra bilmirdilər
və ona görə də istintaq işlərinin bir
hissəsi iş az olan yerlərə göndərilirdi)
SSRİ Ali Məhkəməsi Hərbi Kollegiyası
(Nikitçenko, İyevlev, İşenko) səyyar
sessiyasının iclası keçirildi. Burada Tağı
Şahbazinin işi üzrə ittiham qərarı təsdiq
edildi. 1938-ci il yanvarın 1-də Tağı
Şahbazi ittiham qərarının bir surətini
aldı. Bir gün sonra –1938-ci il yanvarın
2-də hərbi Kollegiyanın bağlı məhkəmə
iclası keçirildi. Cəmi 15 dəqiqə çəkən
iclasın protokolunda yazılır: “Müttəhim
Tağı Şahbazi özünü günahkar bilmişdir.
Son sözdə demişdir ki, əks-inqilabi
millətçi təşkilatın avantürist xarakter
daşıdığına inanmış, peşman olmuş və
öldürülməməyini xahiş etmişdir”.
Hərbi Kollegiya Tağı Abbas oğlu
Şahbazini ən ağır cəzaya – güllələnməyə
məhkum etmiş və hökm dərhal yerinə
yetirilmişdir.
“Vətən xaininin ailə üzvü” kimi səkkiz
il həbs cəzası çəkmiş Tağı Şahbazinin
həyat yoldaşı Mariya Kirillovna PaşinaŞahbazi 1954-cü il iyulun 29-da ərinin
işinə yenidən baxılması xahişi ilə
Xruşşova ərizə ilə müraciət edir. Uzun
yazışmalardan, şikayət ərizələrindən
sonra 1956-cı il sentyabrın 25-də SSRİ
Ali Məhkəməsi Hərbi Kollegiyası Tağı
Abbas oğlu Şahbaziyə bəraət verilməsi
haqqında arayış verir.
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YOXOLMA

Qorxu janrında povest

Müşfiq XAN
5-ci hissə
Həmişə səs-küydən qopan darısqal
məktəb dəhlizində indi milçək uçsaydı
səsi eşidilərdi. Daşqının sinif yoldaşları
təzə salınmış parka tələm-tələsik
basdırılmış qırxgünlük sütül şam ağacları
kimi divar boyunca sıra ilə düzülmüşdü.
İki saat olacaqdı, amma nə gələn vardı,
nə gedən. Məktəbdə çıxmadıqları oyun
qalmayan bu uşaqlar indi ağızlarına su
alıb nə baş verəcəyini müəmmalı qorxu
içində gözləyirdi. Rayon polis idarəsindən
gələnlərinsə başı bayaqdan bəri
direktorun otağında qızğın mübahisəyə
qarışmışdı.
– Müzəffər müəllim, neçə ildi məktəb
direktoru işləyirsiz? – zəhrimarsifət
polis bu dəfə hər iki əlinin barmaqlarını
şəstlə masanın üstündə daraqlayıb
ayağa qalxdı. Məktəb direktoruna tərəf
əyilib sual işarəsi almış bədəni indi ona
daha zəhmli görkəm verdi. Bu halda
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kreslosunda büzüşən çəlimsiz gövdəli
Müzəffər müəllim onun qarşısında
günahları boyunu aşan sısqa uşağı
xatırladırdı.
Araya bir neçə saniyəlik sükut çökdü.
– Mən anlaya bilmirəm ki, bunun
məsələyə nə aidiyyatı var? – direktor
bezikdirici suallar burulğanından canını
qurtarmağa çalışıb çəmkirdi.
– Siz, deyəsən, hələ də vəziyyətin
necə ciddi olduğunu başa düşməyibsiz!
Bilirsiz bu məsələlər yuxarıya qədər gedib
çıxsa başımıza nələr gələcək? Atamızı
yandırarlar! Sizi bilmirəm, amma mən
nə canımdan bezmişəm, nə də işimdən!
Dərsə gəlməyən uşaqlarla əlaqə saxlayıb
təcili bura gətizdirin!
– Yaaa, – direktor bu dəfə də “yaba”
deyəcəkdi ki, yenə hıqqanıb hərfləri
çeynəyib uddu. Başını əməllicə itirmişdi.
– Şəmsi müəllim, otur bir taksiyə, get o
dərsə gəlməyən avara şagirdlərini yığ,
gətir bura!
– Evdə olmasalar? – Şəmsinin çəp-çəp
baxaraq dediyi bu sözlər sualdan daha
çox minnət vurmağa bənzədi. Direktorun
onunla əmrlə danışması xoşuna
gəlməmişdi. Başqa vaxt olsaydı mübahisə
edər, “mənnən danışanda səsinin tonunu
aşağı sal!” – deyə qışqırıb onu danlayardı
da. Amma indi Yaba Şəmsi çıxılmaz
vəziyyətdə qalmışdı. Polislərdən zəndeyizəhləsi gedən bu adam onları görəndə
qorxudan tük salırdı.
– Get, tapşırılanı et!
Müzəffərin gözü ayağının altını
görmürdü. İkinci dəfə onun üstünə
şeşələndi.
Şəmsi başını aşağı salıb otaqdan
çıxmağa hazırlaşdı.
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– O Eldara da de, yüyürsün bura! –
direktorun beyni əməlli-başlı çönmüşdü.
Bayaqdan bəri ancaq əsəbi formada
danışırdı. Eldar dediyi qırx yaşlarındakı
adam məktəbin gözətçisidi. İşəyaramazın,
əhli-kefin biridi.
***
Bayramqulunun babasındanqalma
sınıq-salxaq “VAZ 2103” markalı maşını
keçən həftə zillətlə təmir elədiyim
taxta piyada qapısına dirənib, nəhayət,
dayandı. İki-üç saniyə sonra motorun
baş aparan uğultulu səsi də kəsildi.
Maşının qapısını açmaq üçün daha bir
neçə saniyə əlləşən Şəmsi müəllim axır
ki, nimdaş paltosunun yaxasını çəkişdirəçəkişdirə özünü yerə atdı.
– Ayə Daşqın, məktəbə niyə
gəlmirsən? – məni həyətdə görcək
üstümə qışqırdı.
Əslində əlimdə çanta var idi. Gözləri
qızmışdı deyə buna məhəl qoymadı. Sinif
rəhbərimin sorağı bizə özündən əvvəl
gəlib çıxmışdı. Bir az əvvəl katibə evimizə
zəng edib xəbər vermişdi ki, Şəmsi
müəllim polislərin və direktorun tapşırığı
ilə məktəbə gəlməyən uşaqların dalınca
qapı-qapı düşüb yığmağa başlayıb. Ayrı
gün olsaydı Şəmsi müəllimə müraciət
formalarını, nitq etiketlərini başa
salardım. Onsuz da ona və başqa bir-iki
müəllimə həmişə belə dərslər keçməli
oluram. Amma indiki durumundan
gözüm su içmədi deyə risk eləmədim.
– Xəstəydim, müəllim. Bu gün
babatlaşmışam.
Bunu deyəndə fikrim çox uzaqlara
getdi. Qəribə idi, bu neçə gün
müddətində baş verənlər haqqında kimsə
danışmamışdımı? Danışmışdılarsa nələri
bilirdilər? Nələri yox?
Bu düşüncələrlə maşının arxa qapısını
açıb bir küncdə sıxılıb oturdum.
– Sürə ə, sən də! – sürücüyə
qoçulandı. Bu vaxt Şəmsinin gur səsi
motorun uğultusunu uddu.
– Baş üstə! – Bayramqulu müticə
qarşılıq verdi.
Maşın kəndimizin yola bənzəməyən
çala-çuxur boz küçələri ilə irəlilədikcə
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bilmirəm hardansa bilik günündəki çalçağırlı tədbirdə rayonumuzun müdrik icra
başçısı Xeyrənisə xanımın dediyi sözlər
küy kimi gəlib qulağımda peyda oldu:
– Asfalt örtüyü nəyinizə gərəkdi,
onnansa beş-on ağac əkin.
Beləcə kəndin mərkəzi küçələrinin
abadlaşdırılması məsələsini bağlamışdı.
Özümü oturacağa bir az da möhkəm
sıxıb qapının tutacağından yapışdım.
Gözlərimi yumdum. İndi ucsuzbucaqsız gözəl dənəvər qumlu sahildən
Aralıq dənizinə açılan nəhəng bir
gəminin kayutunda yırğalanırdım. Və
qağayılar ovcumdan dən götürürdü...
Fikirlərim beş gün əvvəl başıma gələn
hadisənin yanındaydı...
Ehtiramın ölümündən bir aya yaxın
vaxt keçmişdi. Sinif yoldaşlarım, elə
müəllimlərimiz də onun yoxluğuna
çoxdan qəbullanmışdılar. Doğrusu
getdikcə mən də unutmağa başlamışdım.
Amma hər dəfə Züleyxanı görəndə
Ehtiramın kinli baxışları gözümün
qabağına gəlirdi. Onun intihar
etməsində özümü günahkar sayırdım.
Bu barədə Aydəmirdən başqa heç kimə
danışmamışdım. O da məcbur qaldığıma
görə. İki həftəyə yaxın bütün yuxum
pozulmuşdu. Səhərə kimi qorxulu-əcaib
şeylər görüb sayaqlayırdım. Əslində heç
indi də Ehtiram kimi sakit bir oğlanın
özünü asmasını başa düşə bilmirəm.
Züleyxanın yoxa çıxması ilə hər şeyin
düyünə düşməsi bir oldu mənimçün.
İndi bunu tam ifadə edə bilmirəm,
amma mənə elə gəlir ki, kimsə bizi
qarabaqara izləyir. Əvvəlcə Ehtiramın,
sonra Züleyxanın ölümünə səbəb olan
da odur. İndi isə mənim növbəm çatıb.
Belə olanda özümü “Dörd nömrəli
mənəm” romanının qəhrəmanı kimi
hiss edirəm. Tükürpədicidir. Hərdən
də “Şerlok”un birinci bölümündəki
qatilin bizi də təqib etdiyini fikirləşirəm.
Ehtirama kəndiri boynuna keçirməsini,
Züleyxaya özünü dənizə atmasını
əmr edir. Mənə isə... Bilmirəm... Beş
gün əvvəl Züleyxanı məktəbimizin
zirzəmisində asılı görmüşəm. İndi buna
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bəlkə də heç kim inanmaz. Çünki özüm
də tam əmin deyiləm ki, bunu yuxuda
görmüşəm ya yox. Bircə yolu – məktəbə
gedib xəlvəti zirzəmiyə düşəcəm. İndi
bilirəm ki, direktorun otağına çatan kimi
polislər məni də sorğu-sual edəcək. Bəlkə
onlara hər şeyi danışım? Nəyin yuxu,
nəyin uydurma olduğunu özləri axtarıbtapsınlar.
Sevinc deyirdi ki, bizim məktəbin
dəhlizlərində gecələr əcinnə dolaşır. Özü
də fənərlə gəzib bir-bir bütün otaqlarda
nəsə axtarır. Unutdum deməyi, Sevinc
bizim qonşunun gəlinidir. Məndən 10
yaş böyük olsa da söhbətimiz yaxşı tutur.
Üstəlik savadlı qadındır, ondan xeyli
maraqlı şeylər öyrənmişəm. Bir dəfə
Ehtirama, Sevincdən “maraqlı şeylər
öyrənmişəm” deyəndə dişlərini ağardıb
hırıldamışdı. Onda buna əhəmiyyət
verməmişdim. İndi nə deməyə çalışdığını
anlayıram.
Hə, Sevinc danışmışdı ki, gecələr
məktəbin dəhlizlərində sülənən əcinnə
axtardığını tapmayanda əsəbiləşib
otaqların şüşələrini sındırır. Hətta bir
dəfə gecə vaxtı cəld hərəkət edən fənər
işığını gördüyünü, dalınca da yola baxan
otağın şüşəsinin çiliklənib töküldüyünü
öz gözləri ilə gördüyünü deyirdi.Şüşələri
sınmış həmin otağı gündüz vaxtı mən də
görmüşdüm.
Züleyxa yoxa çıxandan sonra bu
əcinnə məsələsi beynimi yormağa
başladı. Elə həmin gün də, yəni beş
gün əvvəl də dərsin ortasında icazə alıb
zirzəmiyə əcinnə axtarmağa düşməyinin
səbəbi bu idi. Yadımdadı ki, binanın
yarıqaranlıq künclərinə qədər hər yerə
baş çəkdim. Demək olar hər yerə...
İki gün əvvəlsə üzünü görə bilmədiyim
nəhəng bir canlının Züleyxanı çiyninə
atıb məktəbimizin zirzəmisinə düşdüyünü
görmüşdüm yuxuda. Və zirzəmidə
gördüyüm mənzərə... Kimsə asılmışdımı?
Bu dəqiq idi məncə. Zirzəmidə biri
özünü asmışdı. Bəs nə üçün onun
Züleyxa olduğunu düşünürəm? Əslində
bu beş gün içərisində bu sualı özümə
yüzlərcə dəfə vermişəm. Mən Züleyxanın
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orda olduğunu sadəcə düşünmürdüm,
Züleyxanın özünü orda görmüşdüm!
Başım maşının tavanına dəyəndə
diksindim. Nə nəhəng gəmi vardı, nə
onun kayutu, nə də ki, Aralıq dənizinin
dalğaları qoynunda uçuşan qağayılar.
Bayramqulunun cındırı çıxmış “VAZ
2103”-də idim. Maşın məktəbimizin düz
qarşısındakı işıq dirəyinə çırpılıb dayandı.
– Əyə, Allah başına daş salmasın,
a Bayramqulu, yazıqsan! Bu antikvar
maşınının tormozunu düzəltdir də barı.
Evi tikilmiş bir gün hamımızı qıracaqsan!
Onsuz da qaxılıb oturmağa qoymurlar
yerimizdə, sən də niyə burnumuzdan
gətirirsən?!
Şəmsi müəllim hökküldəyib deyinədeyinə maşından düşdü.
Çatmışdıq. Qapıda iki polis serjantı və
məktəbin gözətçisi Eldar əmi dayanmışdı.
Birdən mənə ellə gəldi ki, onlar məktəbin
həyətinə girən uşaqlar arasından təkcə
mənə baxmağa başladılar.
Nifrətlə, acıqla... Elə bil hər şeyin
baiskarı mən idim.
Eldarsa qanlı-qanlı lap gözümün
içinə baxırdı. Özümü itirdim. Ayağım
səndələdi. Yıxılmamaqçün növbəti
addımı atmayıb dayandım.
– Ə, qırışmallar, tez olun görək! –
arxamca gələn uşaqların da dayandığını
görən Şəmsi müəllim kürəyimdən
dümsüklədi. Bəlkədə bu doğru deyil,
amma indi ürəyimdən ən çox keçən şey
Yaba Şəmsini mitilinə çırpmaq idi.
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Füruğun hekayəti
XX əsr İran ədəbiyyatının görkəmli yazıçılarından biri də Cəlal
Xosrovşahidir. Onun əsərlərinin izini İran kinematoqrafiyasında da
görmək olar. Hətta bu nümunələri kinonun istiqamətini müəyyənləşdirən
əsas amillərdən də hesab etmək mümkündür.
“Ustad” dərgisinin bu sayında Cəlal Xosrovşahinin “Füruğun
hekayəti” adlı öyküsünü sizə təqdim edirik. Bu hekayə Cəlal Xosrovşahi
ilə eyni illərdə yaşamış şairə Füruğ Fərruxzadın həyatı haqqındadır. O,
yazarın romantik dünyasını üzə çıxarmaqla bərabər, o dövrlər İranda baş
verən siyasi hadisələrə də işıq tutur.
“Cafe Nadiri”...
Böyük qapıdan girən kimi “Nadiri”
şirniyyat evini görərdin. Vitrinlər göz
oxşayan tortlar, kekslər və şokoladlarla
bəzədilmişdi. Və kassada bir kişi oturardı.
Bığları qulaqlarına qədər çatırdı. Kök
olsa da, yaraşıqlı idi. Heç kim adını
bilmirdi. Hamı onu “Bığ” deyə çağırırdı.
Butulka materiallı şüşə qapıdan “Cafe
Nadiri”nin qış salonuna keçilərdi. Burada
divarlara söykənmiş masalar var idi. Hər
masanın yanında divarda bürünc çərçivəli
uzun aynalar asılmışdı və bura masada
oturanların əksi düşərdi. Güzgülərin
üstündə çiçək kimi açmış gecə lampaları
ətrafa sarı işıq saçardı. Sağda vitrinin
altındakı rəfdə çay və qəhvə içmək
istəyənlər üçün kekslər və tortlar
olardı. Solda isə qalın və solğun qırmızı
pərdələr kafeni ikiyə bölərdi. Pərdənin
arxasındakı bölüm qış aylarında yemək
yeyənlərə ayrılmışdı. Düz qarşıda isə
köhnə şüşələrdən düzəldilmiş qapı var idi.
O qapı ancaq yay aylarında açılardı və
oradan pillələrlə bağçaya düşmək olurdu.
Payız vaxtı, günortadan sonra idi. İş
üçün Nadir küçəsində idim. Təxminən bir
saat tez gəlmişdim. “Cafe Nadiri”yə girib
bir az vaxt öldürmək istədim. Şirniyyat
evindən keçib şüşə qapını açaraq içəri
girdim. Divara söykənmiş masalar, gecə
lampaları ilə ilk görüşdə hər şey əvvəlki
kimi idi. Amma yenə də içəri girən kimi
bir qəribəlik hiss etdim. Elə bil kafe
daha qaranlıq idi və xəfif bir kif qoxusu
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duyulurdu. Zalda heç kim gözə dəymirdi.
Küncdəki masalardan birinə oturdum.
Aynada üzümün bir hissəsi görünürdü.
Gece lampasının işıqları bəzək
yarpaqlarını keçə bilmir, oradaca donub
qalırdılar.
Aynanın üzü incə kül təbəqəsi ilə
örtülmüşdü. Üzümün aynadakı əksi çox
uzaq və bulanıq idi. Ya da mənə elə
gəlirdi. Dönüb ətrafıma baxdım. Soldakı
masada üzbəüz iki qoca kişi oturmuşdu.
Kül rəngli formalı, qalın saçlı ofisiant da
masanın yanında idi. Məni görən kimi
gülümsəyərək yaxınlaşdı. Üzü əvvəllər
burada işləyən bir ofisianta oxşayırdı.
Yaxınlaşıb təbəssümlə dedi:
– Xoş gəlmisiniz.
Təəccübləndim. Görəsən, məni
haradan tanıyırdı?
– Nə gətirim sizə?
Sualına başqa bir sualla cavab verdim:
– Deyəsən, bura bağlıdır, hə?
Cavab verməyərək yanımdan
uzaqlaşdı. Çox keçmədi ki, məcməyinin
içində südlü qəhvə və tort gətirib
masama qoydu. Xəfifcə baş əyib getdi.
Təzədən dönüb yandakı masada oturan
qocalara baxdım. Elə bil illərdir ki, orada
oturmuşdular və stollarındaca quruyub
qalmışdılar. Kül rəngli forma geyinmiş
ofisiantı görə bilmədim. Harasa getmişdi.
Zal getdikcə daha da qaranlıqlaşırdı və kif
qoxusu dərimə işləyirdi.
Çox keçmədi ki, qocaları da görə
bilmədim. Yanımdakı güzgüyə baxdım.
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Özümə. Bayaqkından daha uzaq və
bulanıq idi. Buna rəğmən orada başqa
bir üzün də əks olunduğunu gördüm.
Üzümü güzgüdən çevirib soluma
baxdım. Yanımdakı stula qoca bir adam
oturmuşdu. Təəccüblə gah mənə, gah da
güzgüyə baxırdı.
Özümdən asılı olmayaraq ağzımdan
bir söz çıxdı: “Salam...”
O isə səsimi eşitmirmiş kimi
danışmağa başladı:
“Görürsünüz, illər keçib-gedib. Ancaq
elə bil dünən idi...”
Yay… “Cafe Nadiri”nin bağçası.
İzdihamlı səkilərdən keçərək “Cafe
Nadiri”yə tərəf gedirdim. Kafenin
qabağında həmişə olduğu kimi çoxlu
insan var idi. Gənclər, şairlər, alfonslar,
avaralar... İçəri girənlər və çıxanlar
qapıda sıxlıq yaratmışdılar.
Birtəhər içəri keçə bildim. İşıqlı,
bəzəkli şirniyyatçını keçəndə “Bığ”a
salam verdim və şüşə qapını açaraq
kafenin qış zalının masalarının arasından
keçib-getdim. Açıq şüşə qapıdan
bağçaya tərəf addımladım. Nərdivanların
yuxarısında dayanıb ətrafımı süzdüm.
Masalar, işıqlar, orkestr... Hamısını
görürdüm. O, düz qabağımda, orkestrin
yanında, dördnəfərlik masada iki şair
dostu ilə otururdu. Nərdivanlardan
tezcənə düşdüm. Masaya yaxınlaşdım.
Birinci o məni gördü – Füruğ. Əlini
yellədi və güldü. O, adətən, bütün
çöhrəsi ilə gülürdü. Yanına gedib
boş stolda oturdum. Mavi xallı ağ bir
don geyinmişdi. Xoşxbət görünürdü.
Masadakılarla əl verib görüşdüm.
“Cafe Nadiri”nin bağçasının özünə xas
sərinliyini və çiçəklərinin qoxusunu
canımda hiss etdim. Yenə bir-birimizə
baxdıq və yenə gülümsədik.
Elə həmin vaxt nəsə oldu. Hə, nəsə
baş verdi. İzah edə bilmirəm ki, necə,
amma ona toxundum. Elə bil ətrafdakı
çiçəklər açdı, hər yeri təravətli qoxu
bürüdü. Sanki ipək qanadlı yüzlərlə ağ
göyərçin yanımızdan uçub-keçdi... Elə bil
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yenidən doğuldum...
Birdən-birə zaldakı hava isindi.
İçəridəkilərin ayaq səsləri eşidildi.
Qadınlar, kişilər, gənc qızlar, cavan
oğlanlar... Zalın bağça qapısı açıq idi.
Oradan sərin, çiçək qoxulu bir mehin
müşayiəti ilə orkestrin səsi gəlirdi. Giribçıxanların arasında uzunboylu bir gənci
görə bildim. Tələsik qarşımdan keçdi
və bağça çıxışına tərəf getdi... Ortaya
sükut çökdü. Və kafe təzədən öz sakit,
yarıqaranlıq, soyuq vəziyyətinə qayıtdı.
Aynadakı adam gülümsəyirdi. Səsini
eşitdim.
Bir dəfə gecə saatlarında telefonuma
zəng gəldi. Götürdüm. Bir səs özünü
polis məmuru kimi təqdim etdi. 17-ci
bölmənin növbətçisi olduğunu dedi və
əlavə etdi:
– Bura Füruğ adında bir xanım
gətiriblər. Telefon nömrənizi də o verib.
Tez gəlməyinizi xahiş edir.
Narahatlıqla soruşdum:
– Nə olub? Füruğ niyə ordadır?
Sakit bir tövrlə cavab verdi:
– Narahat olmayın, vacib bir şey deyil,
qorxmayın.
Ancaq mən dayanmadan sual
verirdim:
– Niyə də, nə olub axı?
Bir anlıq sakit dayanıb, nəhayət ki,
dilləndi:
– Bu gün bir mitinq vaxtı həbs edilib.
Polisi təhqir etmə və döymə maddəsi
ilə… İzahatını aldıq. Saat beşə qədər
burada qalacaq, sonra özünü qadınlar
həbsxanasına göndərəcəyik, işi də
prokurorluğa verəcəyik…
Elə danışırdı, elə bil rəsmi bir sənədi
üzündən oxuyurdu. Sözünü kəsdim:
“De, Füruğ xanıma de ki, indi
gəlirəm”.
Telefonu bağladım. Evimiz Şimranda
şəhər kənarında böyük bağçanın
içərisində yerləşirdi. Tez özümü çölə
atdım və maşına mindim. Həyəcandan və
narahatlıqdan ürəyim sürətlə döyünürdü.
Görəsən, gecənin bu vaxtı kimi tapa
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bilərəm? Vəzifəli dostlardan hansını?
Təkcə bir şey haqqında fikirləşirdim:
Necə edəcəyəm bilmirəm, amma mütləq
Füruğu oradan çıxartmalıyam.
Polis idarəsinin qarşısında xeyli adam
var idi. Deyəsən, həbs edilənlər çox idi.
Polis heç kimin içəri girməyinə icazə
vermirdi, çünki içəri də dolub-daşırdı.
Qapıda duran polisə həyəcanla məni
gözlədiklərini dedim. Öz adımı və zəng
edən növbətçinin adını dedim. Bir-iki
dəqiqə sonra bir polis gəldi və məni onun
otağına apardı. Qarşılayan polis dilləndi:
– Füruğ xanımı ayrı otaqda saxlayırıq.
Ümumi təcridxanaya göndərməmişik.
Yadınızdan çıxmasın, onu apara bilmək
üçün iki-üç saat vaxtınız var. Beşdən
sonra həbsxanaya göndərməliyik.
Sonra uzun bir dəhlizdən keçdik.
Otaqlardan birinin qabağında dayandıq
və o, qapını açdı… Mən Füruğu gördüm.
Matrasın kənarında oturub gözlərini yerə
zilləmişdi.
Başını qaldırdı, məni gördü. Üzü bir
gül kimi birdən-birə açıldı. Qapqara
gözlərindən sevinc alovu püskürdü.
Ayağa qalxdı. Mənə yaxınlaşdı. Əllərimi
tutdu. Sonra da saçlarıma sığal çəkdi.
Növbətçi polis çoxdan getmişdi. Bir neçə
saniyə beləcə dayandıq. Bir-birini itirmiş,
sonra yenidən tapmış iki körpə heyvan
kimi onu qoxladım. Sonra təzədən
matrasın üstünə oturtdum. Özüm də
yanında oturdum.
– Nə əcəb belə tez gələ bildin, – dedi.
– Belə tez gözləmirdim. İndi nə edəcəyik?
– Narahat olma – deyə onu
sakitləşdirdim. – Bir yolunu taparıq. İndi
de görüm, səni niyə bura gətiriblər?”
Titrək səs ilə danışmağa başladı:
– Universitetin qabağında idim. Bir
də gördüm ki, mitinq başlayıb. Mən də
qoşuldum tələbələrə. Hökumət əleyhinə
şüarlar səsləndirirdik. Sonra polislər
gəldi. Üstümüzə hücum etdilər. Biri ilə də
mən tutaşdım. Məni vurdu. Mən də onun
üzünə yağlı bir şapalaq ilişdirdim. Elə
sürətlə vurdum ki, papağı yerə düşdü.
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Məni sürütləyib polis maşınına atdılar.
Sonra da buraya gətirdilər. Elə o vaxtdan
burdayam. Neçə dəfə xahiş etdim ki,
səni çağırsınlar. Axırda bu polis növbəni
dəyişdi, o razılaşdı sənə zəng etməyə.
Bir neçə dəqiqə sonra ondan
ayrıldım. Növbətçi polisə təşəkkür edib
çölə çıxdım. Saatlarla dəli kimi şəhərin
küçələrində gəzindim. Dostlarımı
yuxudan qaldırdım, polis şöbəsinə
zənglər etdirdim. Nəhayət, Füruğun azad
edilməyi ilə bağlı əmri verdirtdim.
Təzdən şöbəyə qayıdanda dan yeri
ağarırdı. Sonra Füruğla oradan çıxanda
saatıma baxdım. Beşə on dəqiqə
qalırdı. Qara pəncərələri məhəccərli
həbsxana maşını qapıda dayanmışdı.
İçində qadınların söhbətləri və gülüşləri
eşidilirdi.
Füruğu maşında yanıma oturtdum
və anasının evinə tərəf sürməyə
başladım. Səhərin alaqaranlığında şəhər
sakit-sakit oyanırdı. Küçələrdə tək-tük
maşınlar görünürdü. Yenə də ətrafımız
yalqız və gözəl idi. Yolun iki tərəfində
çinar və ağcaqayın ağacları qaranlığa
tərəf uzanırdı. Zibilyığanlar uzun saplı
süpürgələri ilə səkilərə tökülmüş sarıqırmızı yarpaqları süpürürdülər. Payızı
yara-yara şəhərin şimalına doğru
gedirdik. Elbrus dağları bütün əzəməti
ilə qarşıda ucalırdı. Səhərin sərin mehi
maşının pəncərəsindən süzülür, üzümüzü
qıdıqlayırdı. Bir də baxanda gördüm
ki, Füruğ başını çiynimə qoyub yatıb.
Saçları rüzgarda uçuşur, üzümə dəyirdi.
Hava adamı sərxoş edirdi. Ürəyimə
rahatlıq yayılırdı. Artıq narahat deyildim
və ürəyimə əmin-amanlıq hökm etməyə
başladı. Füruğun səhər yuxusu kimi..
O susdu. Güzgüdəki üzü qaraldı. Tozlu
ərp güzgünü örtmüşdü. Üzü şüşədə
parçalanırdı. Yenə külək əsdi. Soyuq
və dondurucu bir külək… Kafe getgedə daha da qaranlıqlaşırdı. Güzgünün
üstündəki sarı işıqlar parçalanır və işıq
pərdəsi üstündə qaranlıq ləkələr əmələ
gəlirdi. Ətrafda yalqızlıq hökm sürürdü və
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heç tərəfdən səs gəlmirdi.
Ətrafıma baxdım. İşıq qarşıdakı
güzgüdə yayılaraq yox oldu, yox
olmamışdan qabaq isə son dəfə iki qoca
adamın üzünü işıqlandırdı. Hərəkətsiz
oturmuşdular… Və kif qoxusu hər tərəfi
əsir almışdı. Bir anlıq gözlərimi bağladım
və yenə onun səsini yeşitdim.
Yazın ortaları idi, deyəsən. Şimran
bağçası çiçəklərlə əhatələnmişdi. O və
bir neçə yaxın dostu ilə görüşmüşdük.
Zöhrab da aramızda idi. Füruğun çox
sevdiyi bir dostu idi... Elə hamımızın...
Danışanda ancaq şeirdən danışardı, ya
da ümumiyyətlə, susardı. Danışmasa
belə, yanımızda olmağı da kifayət
edirdi. Zöhrab hara gedirdisə, ora sanki
bilmədiyimiz bir gülün ətri yayılırdı. Bu
qoxu adamı sakitləşdirirdi. Gözləri almaz
kimi parlayır, baxışları daima ətrafı süzür,
ağzının kənarında xoş, sevimli və inam
verən bir təbəssüm olurdu. Həmçinin də
həm çox yaxşı şair, həm də çox yaxşı
rəssam. Şeirlərində rəsmin, rəsmlərində
də şeirin izlərini görmək olardı.
Həmin gecə də Zöhrab yanımızda idi.
Hindistan haqqında danışırdı. Bemaresi,
Buddanın altında oturduğu müdriklik
ağacını, gecələri oxuyan qəribə quşları
təsvir edirdi. Bir şeirinə o quşun səsi ilə
başlamışdı:
“Dinlə, bax yer üzünün ən uzaq quşu
oxuyur…”
Füruğ o gecə xoşbəxt və kefikök idi.
Otağın aurasında da xoşbəxtliyin havası
var idi. O hava ilə sərxoş olmuşduq.
Və əlbəttə ki, pəncərələrdən gələn
çiçəklərinin qoxusu ilə... Bağçanın
havasında nəsə qəribə bir şey var
idi. Ruhumuzu oxşayan bir şey... Və
ürəyimizi sevindirən.
Uzaqlardan bayquşun səsi gəlirdi:
Hak!Hak!Hak!... Səsi yaz gecəsinin
dərinliklərində elə yumşaq süzülürdü ki,
hətta çiçəkləri belə oyandırmırdı.
Elə bil möcüzənin içində idik. Ağaclar,
otlar və dünya... Nəsə gözləyirdik:
məsələn, xoşbəxtliyin dünyanı sarmaşıq
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kimi dolamasını...
Füruğ da şeir oxudu:
Quş dedi: “Nə gözəl qoxudur bu, nə
gözəl günəş!
Artıq yaz da gəlib!
Yarımı tapmağa gedirəm mən!”
Gecənin bir aləmi idi. Hamı getmişdi.
Füruğla mən qalmışdıq. Bir tərəfdə
uzanıb yaxınlaşan sabahın ayaq səslərini
dinləyirdik.
Bağçanın qaranlığı solurdu. Hava
tüstü və süd rənginə çalırdı. Qalxıb
çölə çıxdım. Müxtəlif rəngli güllər
qoparıb içəri girdim. Füruğ yatırdı.
Güllərin yarpaqlarını qopardım və onu
oyandırmadan yavaşça üstünə sərdim.
...Səs kəsildi… Kafenin qapısı sürətlə
açıldı. Başına yun araxçın taxmış,
ayaq biləklərinə qədər uzun qalın palto
geyinmiş yaşlı adam çəkmələrini yerə
vura-vura içəri girdi.
Xəfifcə saqqalı var idi və saqqalında
yağış damcıları parlayırdı. Onunla
birlikdə qapıdan müdhiş bir soyuq girdi.
Adam əllərini bir-birinə sürtdü. Və ətrafa
nəzər yetirərək danışmağa başladı: “Hava
dəhşət soyuqdur. Amma səhər tezdən,
elə gözəl payız günəşi çıxırdı ki... Belə
getsə, qar yağacaq. Buz kimi bir yağış
yağır çöldə”.
Vitrinə tərəf getdi.
Güzgüyə baxdım. Onun görünüşü
tərtəmiz və doğma idi. Dodaqları xəfif
aralı qalmışdı, gözləri yol çəkirdi. Birdənbirə bədənim ürpərdi, üşüdüm. Elə bil
bir buz parçasını sinəmə basmışdılar.
Soyuq və dondurucu külək getdikcə
şiddətlənməkdə idi. Küləkdən gözlərim
yaşardı. Gözyaşımın dalınca yaşlı adamın
ağladığını görürdüm. Və güzgü halını
pozmadan incə bir buz təbəqəsi ilə
örtüldü.
Füruğun həyat eşqi yüksək idi.
Ondakı bu canlılıq məni xoşbəxt edirdi.
Ətrafındakı hər şey ona maraqlı gəlirdi.
İnsanları və təbiəti sevirdi, dənizin isə
ölüsü idi. Gülərək zarafatlaşardı: “Kiçik
sular böyük balıqlara görə deyil!”
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Güləndə də bütün siması və bədəni ilə
birlikdə gülərdi. Gülüşü ürəkdən gələrdi.
Elə ağlamağı da… Həmişə aynanın
qarşısında ağlayardı. Kefi pozulanda,
bezəndə aynasını gətirər və ona baxaraq
ağlayardı: “Bütün gün aynada ağladım”.
Düz deyirdi. Güzgüdə ağlayırdı və bu,
əsl ağlamaq idi.
Bir dəfə gecə dostumla onun evinə
getdik. Evdə yox idi. Hər tərəfdə onu
axtardım. Heç kim yerini bilmirdi. Düzü,
bəzi vaxtlarda belə yoxa çıxmasına
öyrəşmişdim. Həmişə harasa gedər,
bunu bizdən gizləyərdi və heç kim onu
tapa bilməzdi.
Günlər sonra qayıtdı. Bu barədə bir
kəlmə belə danışmadı.
– Harada idin?
– Heç harda.
Evində yox idi. Dostumun maşını ilə
geri qayıtdıq. Şimranda küçələrə diqqətlə
baxa-baxa keçdik. Küçə bomboş idi.
Aradabir şütüyüb-keçən maşınlardan
başqa bir ins-cins gözə dəymirdi.
Lap uzaqda bir qaraltı gördük. Bizə
tərəf gəlirdi. Dayandıq. O idi. Başını
əymişdi, vecsiz-vecsiz gəzişirdi. Çağırdım,
eşitmədi. Maşından düşüb yanına
qaçdım, qoluna toxundum. Diksindi,
dərin xəyallardan ayıldı.
– Sənsən? – soruşdu.
– Hə, mənəm. Hara gedirsən?
– Heç... Upuzun bir şeirin küçəsində
gəzişirdim... Çox üşüyürəm. Yaman
soyuqdu...
– Gəl, – dedim. – Min maşına. Evə
aparım səni.
Diqqətlə üzümə baxdı:
– Yox, tək qalmaq istəyirəm.
Səssiz-səmirsiz keçib-getdi. Arxasınca
xeyli baxdım. Gecənin qaranlığında
gözdən itirdi.
Nəhayət, qaranlığa qərq oldu. Artıq
onu görə bilmirdim. Bir anlıq sanki
kimsə sinəmə buz parçası basıbmış kimi
titrədim...
Zalda əsən külək getdikcə
şiddətlənmişdi. Elə bil kafeni yerindən
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söküb çıxaracaqdı. Birdən-birə qapısı
guppultu ilə açıldı. Zalda olan qalan
hər şey uçuşmağa başladı. Masalar,
süfrələr, lampalar, stollar, pərdələr,
stəkanlar, fincanlar, boz geyimli
ofisiant, iki qoca – hamısı, hər şey göyə
sovruldu və bağçanın qapısından çölə
töküldü. Güzgülər divardan sökülüb
fırlanmağa başladı. Hamısının da içində
o adamın üzü var idi. O da aynalarla
birlikdə dönürdü. Sonra bir-biriləri
ilə toqquşdular. Şaqqıltı ilə qırıldılar
və içlərində də o adamın üzü qırılıbparçalandı. Hər şey bir-birinə qarışdı.
Gözlərimi bərk-bərk yumdum. Başım
dönürdü. Bədənimdən soyuq tər gedirdi.
Ofisiantın amiranə səsi ilə özümü
toxtadım. “Nəsə olub? – deyirdi. –
Heç yaxşı görünmürsünüz. İsti bir çay
gətirim?”
Sayıqlayan kimi danışmağa başladım:
“Nolar... qapını... bu qapını... Necə?...
Siz...Aynalar... Aynalar?..”
Gözlərimi açıb ətrafıma baxdım.
Hər şey yerində idi. O iki qoca adam
da. Heç bir şey dəyişməmişdi. Ofisiant
üzümə şübhəli-şübhəli baxdı: “Hə, bir
çay gətirim sizə”, – deyib getdi. Adamın
üzü hələ də aynada idi. Mənə baxır və
gülümsəyirdi.
– Sən heç bulud uçurtmusan? –
qəfildən soruşdu.
– Nə, bulud uçurtmaq nədir?..
– Yəni çərpələng kimi bulud
uçurtmamısan heç?
– Yox, heç vaxt etməmişəm...
– Mən... Biz çox uçurtmuşuq...
Payız yaxınlaşanda, demək olar ki,
hər gün Elbrus dağlarına doğru gedirdik.
Onda oralar təmiz yaşıllıq, güllük-çiçəklik
idi. Bəzi yerlərdə açıq havada kafelər
var idi. İnsanlar gəzməyə, çay içməyə
gəlirdilər. Biz də səhər tezdən gedərdik.
Buludların gəlişini gözləyərdik.
Bəzən buludlar bizdən əvvəl gəlirdilər.
Füruğ uşaq kimi sevinər, əllərini bir-birinə
çırpardı.
“Bax!” – deyərdi. – Buludlarımız
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bizdən qabaq gəliblər. Tez ol, birini seç.
Birini də mən... Başla da!..”
Buludlar üfüqdən aşağı süzülürdü.
Dağılır, genişlənir, daralır, böyüyür,
kiçilirdi. Gözümüzün qarşısında
formalaşır, qurdlar, ayılar, uşaqlar,
insanlar olurdular. Füruğ öz buludunu
izləyır və qışqırırdı:
– Mənim buluduma bax, indi də böyük
bir ayı oldu. Qucağında da balası...
Sonra qucağında balası olan ayı
küləklə sovrular, formasını dəyişib o biri
bulud topalarına qarışardı.
Günlərin bir günü də başqa bir buludu
göstərdi:
– Bax bu bulud yox, əslində, üç
uşaqdır. Əl-ələ tutub gedirlər...
– Hara gedirlər bəs?
– Analarının yanına... Hə, hə
analarının yanına. Anaları da dənizdir.
Ona qovuşacaqlar... Amma belə
getməyəcəklər, dəyişəcəklər. Bulud
olaraq getsələr, anaları onları heç vaxt
qəbul etməz. Yağış olub yağacaqlar.
Ağacları, bitkiləri, çiçəkləri sulayacaqlar.
İnsanların susuzluqlarını yatıracaqlar.
Sonra kiçik dərələr olacaq, sonra çaylar,
sonra da dəniz anaya qovuşacaqlar...
Dəniz anaya çata bilmək üçün mütləq
dəyişmək lazımdır.
Səs getdikcə uzaqlaşdı. Sükut çökdü.
Gözləri bağlı oturdum. Kafenin havası
ağır və boğucu idi. Birdən telefon səsi
sükutu pozdu. Yarıyuxulu qulaq verdim.
Uzun-uzun zəng gəldi. Sonra kəsildi.
Yatdım.
Yaşıl bir küçədə gedirdi. Tünd yaşıl...
İstiqamətimi tapa bilmirdim. Küçə
dümdüz uzanırdı. İki tərəfdə də çinar
ağacları cərgələnirdi. Hər iki yanda
çinarların arxasında divarlar ucalırdı.
Qapısız, keçidi olmayan divarlar.
Onun da arxasında yenə çinarlar.
Yorulmuşdum. Ürəyimdə bərk qorxu var
idi. Qaçmağa başladım. Küçəni dönüb
başqasına keçdim. O da birincisinin
eynisi idi. Hündür divarlar və iki sıra
çinarlar. Onu da keçdim. Üçüncü küçə
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də eyni idi. Nə qədər küçə keçdim,
xatırlamıram. Hamısı da səssiz və birbirinin bənzəri idilər. Tövşüyürdüm.
Dəqiq bilirdim. Haradasa çıxmağa bir yer
olmalı idi. Dar bir çıxış... O qatı sükutda
fikirləşməyə başladım. O harada idi?..
Birdən-birə iki maşının toqquşmasından
çıxan səs ətrafı bürüdü. Yerimdəcə
donub qaldım. Qaranlıq gecəyə yenə
də qulaqbatırıcı sükut hakim kəsildi.
Bir anlıq quşun qanad səslərini eşitdim.
Sonra o da uzaqlaşdı.
Gözlərimi açanda başdan-ayağa tərə
batmışdım. “Cafe Nadiri”də bir masada
otururdum. Zal bomboş idi. Heç kim
yoxdu. O iki qoca da görünmürdü.
Qapılar, pəncərələr bağlıydı. Havada
kif qoxusu vardı. Elə bil illərdir heç kim
gəlmirdi bura. Güzgünün üstündəki işıq
sönmüşdü. Aynaya baxdım. Şiddətli
qar yağırdı. Yavaş-yavaş güzgüdəki yolu
qar örtürdü.Yolun kənarındakı ağacların
budaqlarını da. Ayağa durdum. Aynaya
tərəf getdim. Qarın altında, ağacların
kənarı ilə gəzərək oradan uzaqlaşdım.

Türk dilindən uğunlaşdırdı:
Rövşən Danyeri
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Barmaqlarımın ucu boyda
olan sevincimi paylaşdım
sizinlə, sevdiklərim
Dostum,
bizi səssizliyə,
sənsizliyə göndərəcək....
***
Sənin olmadığın bir məkanda
sənsizlik səssizlik kimidir,
həm də
yaşamaq çox çətindir...

Faiq BALABƏYLİ
Bu bizim alın yazımızdı
yumruqlarınla silinməz
Yaşanar ömrün sonuna qədər
amma,
hansı dildə yazılıb,
Görünməz,
oxunmaz, dostum.
Bir bəri dur
heç nə olmayıbmış kimi
yeriyək kor taleyin üstünə
Barmaqlarımızı batıraq qanımıza
çəkək alnımıza,
görək poza bilirikmi? –
İnanma dostum, inanma.
Hələ havaların soyuqluğu
canımızdan çıxmayıb
gözlədiyimiz ağır xəstəliklərin virusları
qanımızdan çıxmadığı kimi...
Dostum, bilirsən nə var?
Bu gün yağış yağacaq,
gün çıxacaq,
mülayim şərq küləyi əsəcək
alın yazılarımızın altında qalan
gələcək günlərimizi
yaş yuyub quru sərəcək.
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Yadına düşürmü
gözündən düşənlər?
Əlindən düşənlər
gözündən düşənlərdən
daha qiymətliydi o zaman –
əyilib qaldırardın...
Elə pis olmuşam ki..
Küçələrin boy verən
işıq dirəklərinin
altındakı zülmət kimidir
ürəyimin döyüntüsündən
bəbəyimin közərən işartısı..
Yuxusuzluq yoxsulluq kimi
əlini üstümüzdən çəkmədi heç...
mən hələ də səni xatırlayıram
özüm yadıma düşmürəm heç...
***
Sənə bir söz deyim:
bir az da gözlə
amma bu sözümü qərib eləmə
Xəlvəti baxışla üz ürəyimi
amma ki, gül bilib dərib, eləmə.
Şəklini paylaşma, şəklimə baxma
üzünü gözünü gizləmə məndən..
Mən sənə qəlbimi aça bilərəm
amma sevgi-filan gözləmə məndən.
Nə desən, dərd edib çəkərəm elə
amma şirin-şirin nağıl danışma.
Həkimlər söyləyib, şəkərəm elə
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dilinin altında noğul danışma...
Yaxşı, otur burda,
burda otur ki,
səni görər olsam düz çıxım gedim,
O qədər tabladım, tab gətirmədim
indi də sən mənə döz, çıxım gedim...
Ağlına nə gəldi, ağrındın belə
dodağın bir belə büzülməzdi heç?
Deyəsən, saçından asılıb qalıb
ürəyim, bir belə üzülməzdi heç...
Yaxşı, yaxın otur, üşütmə məni
görmürsən üst-başı yalın gəlmişəm?
Dərdi yorğan kimi çəkib üstümə
ağrıdan üst başı qalın gəlmişəm.
Sən nə istəyirsən, deyirsən ki sən
hələ də uşaqsan, ağıllanarsan?
Bədbəxtin balası, bilirsənmi heç
Sən mənim dilimdə nağıllanırsan?!
***
Ayaqlarım
ürəyimin ağrısını hiss etmədi.
Daşıdı bütün ağrıları özüm qarışıq...
hara aparırdı bizi...
Bir ovuc su kimi çiləndim
çiliklənmiş taleyimin alın yazısına
silmək çətin olacaq –
gözyaşları yanaq boyu süzülür
nə edər alının qalın yazısına?
Əlini göy üzünə tutub
ruzi diləməyin əbəs olduğunu görən
çocuq,
nə qaçırsan harınlaşmış adamın üstünə?
Göydən sənə ruzi göndərməyən kişi
yağış, qar tökər üstünə.
Bu adam isə
tüpürcəyinə torpağı yaraşdırmır,
sifət gəzir tüpürsün,
geri çəkil.
Geri çəkil ki, sənin də
ağrılarını ürəyimə yükləyə bilim
hələ dizlərimdə hey var,
gəzdirəcək özüm qarışıq bu ağrıları...
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***
Gecədən çox keçmiş çalınan zəngdən
Gələn xəbər kimi
yağdı bu yağış.
İslandı içimin hirsi, hikkəsi –
İndi ha çabala, indi ha boğuş...
Yarımçıq açılan tumurcuq kimi
Büzüşdüm, bir qəfil səsə büründüm.
Nə sevinə bildim,
nə göz yaşımı
Bu qəfil yağışdan
gizləyə bildim...
Yuyundum, qorxum yox gələn zökəmdən
Bu yağış aydınlıq gətirir yəqin...
Sevdiklərim
Üzümə ağ oldunuz,
dost bildiklərim,
üzünüz ağ olsun,
qara rəngi heç sevmədim...
Günümü zəhər edən
Xəstəliyimin adı şəkər –
şirinliyimdən bəhs etdiz elə
çəkdiyim acıdan xəbər tutmadız...
Barmaqlarımın ucu boyda olan sevincimi
paylaşdım sizinlə, sevdiklərim,
çəkdiniz başınıza pivə parçı kimi –
yanğınınız soyudu.
Ayaq barmaqlarımdan başlayan ağrılarım
ürəyimdə qalaqlanan acılar idi,
siz onu görə bilmədiz –
dost başa baxar,
siz düşmən deyilsiz...
Xəbər göndərin ona
Xəbər göndərin ona
deyin, ölməmişəm mən
Həyatından getmişəm
yuxuna gəlməmişəm mən?
Deyin, neçə il qabaq
səni atıb gedəndi.
Ürəyi səndə qalıb
gəzdirdiyi bədəndir.
Dağım olmuş sinədə
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dağlanır arzusu da.
Gözyaşından boy atıb
cücərir ruzusu da.
Deyin ki, əvvəlkidir,
dəyişməyib, həməndir.
Səni ürəkdən sevib
həm o zaman, həm indi..
Heç nə boşalda bilməz
ürəyinin yükünü.
Sənin adına tutub
qəm adında mülkünü.
Qayıt gəl
İndən belə gözyaşına rəhm elə,
indən belə gəlirsənsə, qayıt gəl.
Üz-gözünü turşutmağa əsas yox
yatmışları silkələ gəl, oyat gəl.
Dərdim mülkdür ürəyimdə – daşınmaz,
daş yumşalar, daş nazilər, daş anmaz.
Aparıbsan sevincimi, daşınmaz
sənsiz mənə, məndən sənə, boyat gəl.
Söz danışmaq, düz danışmaq səninki
sevincini parçalamaz qəmin ki.
Hər şey elə həmənkidi, həmən ki
Ürəyini gəl buz elə, soyut gəl

İlahi, rəhm eləmə
Üzümü söykəməyə gövdəndə yer
gəzirəm
budaqların qol kimi sarmaşmır daha
mənə,
qaranlıq dərə bilib ovcumda əl gəzirəm
qoşa əlin ovucu, qaranlıq kaha mənə...
İlahi, daha rəhmin gəlməsin mən zalıma
çöhrəmdə sevinc nədir,
kədər də donmaz daha
bu mənasız həyatda çiynimi söykədiyim
bu ağac budağına
quşlar da qonmaz daha...
Gözlərimin işığı öləziyib şam kimi
əriyib yoxa çıxır qəlbimin nisgili də.
Bir həyatın dibindən boylanıb üzü bəri
alın yazım oxunur ... oxunur kölgəlikdə.
Daha heç nə qəlbimin sarı simini qırmaz;
nə bacımın gözyaşı, nə anamın ağısı
çiynimi söykədiyim bu ağacın gövdəsi
üzümü söykədiyim yarpaqların ağrısı....
İlahi, rəhm eləmə, qoy uzansın bu ömür
yaş olan yanaqların tamı, duzu bilinsin
İlahi, qələmindən boy verən alnımdakı
hər yetənə oxunan yazıların silinsin...
Qəmini göndər

Çağır məni
Tanrım, özün bilirsən ki
ətraf necə sıxır məni
səs ver, uzat əllərini
öz yanına çağır məni.
Zərrə-zərrə kiçilirəm
Qurtum-qurtum içilirəm
Görürsən ki keçilirəm
Yetən bilir cığır məni..
Hanı o gün; nadinc, dəcəl
Belə üzül, belə incəl
yaxın qoymur zalım əcəl
yetim məni, fağır məni...
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İndi sən nə bilirsən
Mən burda nə çəkirəm
Hissimi hirsimə qatıb
Misralara tökürəm.
Yorulmuşam, nəfəsim
Ağırlaşıb bir qədər.
Sevincim olsa götür,
Qəmini mənə göndər.
Məndən nigaran olma
Göndər qəmini, yetər
At dənizin qoynuna
Qağayılar gətirər..
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Sənsizlik və səssizlik

Aşağı baxmır Allah

İndi,
sənsiz günlərin həzzini yaşayıram,
Kirpiyimlə od götürmürəm
Odlana-odlana daş daşıyıram.

Niyə axı, niyə, niyə
o məni başa düşmədi.
Yaz ömrümü yas elədi
payıza, qışa düşmədi

Yadında saxla məni,
yaddaşından gileylənsən də
daşa bax,
göydə quşa bax
bax və gör nə deyir sənə Allah...

Göy üzündə nə görüb ki
Aşağı baxmır Allah
uğrumuza qəm gətirir
yenə də sabah-sabah

Anamın məni soyundurub,
tut ağacına sarıyıb
döydüyü gün yadıma düşdü,
əlləri nə qədər yumşaq idi
o məni döymürdü,
elə bil böyüdürdü,
əmizdirirdi...
İndi kirpiyimlə od götürmədiyim
Amma odlana-odlana yaşadığım bu gün
Sənsizliyin və səssizliyin qədər
Həzz verir mənə
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ARMUD AĞACI
(hekayə)

Vaqif İSAQOĞLU
– Qonşu, ay qonşu!
– Can qonşu. – Divara söykədiyi
qoltuqağaclarını götürüb sol ayağını yerə
basaraq ayağa durdu və yavaş–yavaş
bağa sarı yollandı. Bağın sol tərəfində
– məftillə hörülmüş çəpərin yanında
Hilal müəllim oğlanları Zakir və Şakirlə
yanaşı dayanıb onun gəlişini gözləyirdilər.
İyirmi beş metrlik yolu qoltuqağacı ilə
beş dəqiqəyə qət edən Səlim onlara
yaxınlaşıb təbəssümlə “eşidirəm, qonşu”,
– deyə gülümsədi. Bu təbəssüm onun
təmiz və saf ürəyinin parıltısı idi.
– Ay bala, sənin armud ağacının bir
budağı uzanıb biz tərəfə keçib. Onu
kəsmək lazımdır, – deyə Hilal müəllim
üz–gözünü turşutdu.
Səlim Hilal müəllimin “ay bala”
sözündən alınsa da, özünü o yerə
qoymadı. Yenə də əvvəlki təbəssümlə
dedi:
– Ay müəllim, necə istəyirsən, eləcə
də olsun, amma o budağa bax, gör
üstündə nə qədər armud var, beş–on
günə saralıb yetişəcək, dərib yeyərsiniz…
– Sənin armudun bizə lazım deyil. –
Krasnoyarsk şəhərindən üç gün əvvəl
gələn Şakir acıqlandı və acıqlı–acıqlı
sözünə davam etdi. – Gözünə girsin
sənin armud ağacın. Bunun boyuna bax,
qoltuq ağacına bax, atama məsləhət
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verməyinə bax.
– Ay oğul, bir səbr eylə. – Hilal
müəllim mehriban baxışları ilə Şakiri
süzüb yenidən üzünü Səlimə tutdu: –
Sənə deyirəm ki, bizim bağımıza sarı
uzanan budağı öz əlinlə kəs, yoxsa…
– Yoxsa nə? – Səlimin üzündəki
təbəssüm yoxa çıxdı. Üz-gözünü qara
buludlar bürüdü.
– Yoxsa sənin o biri ayağını da mən
şikəst eləyəcəm. – Şakir özündən razı
halda dilləndi.
Dünya-aləm Səlimin başına fırlandı.
Nə deyəcəyini bilmədi. Qoltuqağacları
bir andaca yerə düşdü. Yıxılmamaq üçün
armud ağacına söykəndi. Bu dəfə Zakir
nəsə demək istədi, amma susdu. Səlimin
qulaqlarında bir uğultu vardı. Bir andaca
özünü Ağdərədə gördü. Gördü ki, üstünə
erməni tankı gəlir. İstər–istəməz əlilə üstbaşını yoxladı, sanki qumbara axtarırdı.
Elə bu anda Şakirin səsi yenidən eşidildi:
– Ayə, ay topal, özünü tülkülüyə
vurma. – Get, balta gətir, bu armud
ağacını dibindən baltala. – Hırıldadı.
Səlim heç nə eşitmirdi, hələ də
qulaqlarında bir uğultu vardı. Az sonra
bu uğultu çəkilib getdi və o, məftillə
hörülmüş çəpərin o tayında Hilal
müəllimi və onun pəhləvan cüssəli,
möhkəm əzələli oğlanlarını gördü və
nədənsə gözünü Şakirin üzünə dikdi. O,
sanki qonşusu Şakirə yox, Qubadlıda əsir
götürdüyü erməni zabitinə baxırdı.
– Nə baxırsan, ə… Adam
görmüyübsən? – Şakir onun
baxışlarından sıxılan kimi oldu.
– Görmüşəm. – Səlim gözlərini ondan
çəkməyərək cavab verdi və əlavə elədi. –
Amma sənin kimi adam görməmişəm.
– Bu nə deyir ə? – Şakir məftillə
hörülmüş çəpəri tank kimi yarmaq istədi,
amma atası onun qolundan tutub geri
çəkdi. – Sənə demirəmmi ki, tələsmə,
səbr eylə. Sonra ölçü götürərik.
Bayaqdan bəri bir kəlmə də
danışmayan Zakir daha dözə bilmədi:
USTAD dərgisi \ Yanvar 2017

hekayə guşəsi

– Ay ata, deyəsən, bu topalın nazıyla
çox oynayacağıq. Onun dərsini vermək
vaxtıdır. Ona dedilər ki, armud ağacının
budağını kəs, vəssalam. İndi ki kəsmir,
onda armud ağacının özünü kəsdirərik.
Bununla da söz-söhbətə yekun vurular.
Necə deyərlər, keçi öldü, qoturu da
kəsildi. Bu topal isə hələ bizimlə söz
güləşdirir. Daha bu zavallı başa düşmür
ki, bizimlə söz güləşdirənin anası ağlar
qalıb.
Səlimin yenə də gözlərinə qaranlıq
çökdü, lakin o bu qaranlıqda hər şeyi
aydınca görürdü. Görürdü ki, yenə
də Azadlıq meydanındadır. Meydana
milyonlarla adam toplaşıb. Və həmin
o adamlar ermənilərin Topxana
meşəsində bir ağacı kəsdiklərinə görə
öz etirazlarını bildirirlər. O da həmin
adamlarla birgə yumruğunu göyə qaldırıb
Topxana meşəsində bir armud ağacının
kəsilməsinə qarşı öz səsini qaldırır.
O vaxtlar Səlim tələbə idi. Hüquq
fakültəsində oxuyurdu. Onda Səlim
Vətən hayında idi, hüquqşünas olmaq
hayında deyildi. Sonra o, könüllü
olaraq Qarabağa yollandı. Düz dörd
il ermənilərə qarşı vuruşdu, üç dəfə
yaralandı, sonra minaya düşdü, sağ
ayağını itirdi. Altı ay hospitalda yatdı. Bir
daha Bakıya qayıtmadı. Qoltuqağaclarını
götürüb doğma kəndlərinə döndü. Aylar,
illər ötdü və ona günlərin bir günü ayama
da qoşdular: “Topal Səlim”.
Səlimin gözlərinə çökən qaranlıq yenə
də çəkilib yox oldu. O yenə də özünü
Hilal müəllimlə, onun pəzəvəng oğlanları
Zakir və Şakirlə üz-üzə dayandığını
gördü və üz-üzə dayandığı bu üç nəfər
armud ağacının nə vaxt kəsiləcəyini
gözləyirdilər.
– Hə, topal, nə düşünürsən? Armud
ağacını kəsirsən, ya yox? – Şakirin
gözünü qan örtmüşdü. Səlim yenə
də Topxanada bir ağacın kəsilməsinə
görə meydana toplaşan milyonlarla
adamın arasında özünü gördü və istəristəməz yumruğunu düyünləyib göyə
qaldırdı. Hilal müəllim və oğlanları bir
anlıq qorxuya düşüb iki addım geri
çəkildilər. Az sonra onların üçünün də
gözü Səlimin dizdən yuxarı kəsilmiş sağ
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ayağına dikildi və onlar ürəklənib təzədən
iki addım irəli gəlib üçü də bir ağızdan
hirslə dedilər:
– Ay topal, deyəsən, ölümün çatıb? –
Və üçü də cavab gözləmədən aşağı əyilib
hərəsi yerdən bir daş götürdü.
Səlimi gülmək tutdu, amma gülə
bilmədi, çünki gülmək halında deyildi.
Ağlamaq istəyirdi, ağlaya da bilmirdi.
“İlahi, gör nə günə qalmışam”.
Bu sözləri dilinə gətirmədi. Bu
sözlər od olub onun içini yandırdı.
Atası çoban Qurban yeddi il bundan
əvvəl qayadan uçub öləndə onun ürəyi
bu qədər ağrımamışdı. Qarabağdan
qoltuqağacı ilə evə dönəndə onu ayaqsız
görüb ürəyini tutaraq köksüz ağac kimi
yerə yıxılan anasının ölümü də onu bu
qədər sarsıtmamışdı. İndi isə… “Eh,
gidi dünya”, – deyə o, zorla pıçıldadı.
Və istər-istəməz pulun şeytana namaz
qıldırdığı bu dünyada yaşamağın mənasız
olduğunu anladı.
Vaxt var idi ki, hamı Səlimdən
danışırdı. Danışırdılar ki, çoban Qurbanın
oğlu universitetdə oxuyur, hüquqşünas
olacaq. Amma o, hüquqşünas ola
bilmədi. Cəbhəyə yollandı. Sonra
danışırdılar ki, çoban Qurbanın oğlu
ermənilərə qan uddurur. Özü də dəstə
komandiridi. Ağdərənin ermənilərdən
azad edilməsində onun da öz payı var.
Deyilənlərin hamısı doğru idi. Çoban
Qurbanın oğlu Səlim Bakıdan birbaşa
Qarabağa yollananda Hilal müəllimin
oğlu Şakir qaçıb Rusiyaya getdi. Düz
on iki il ondan xəbər çıxmadı. On iki
ildən sonra Şakir yenidən kənddə peyda
oldu. Gələn kimi də atasının köhnə evini
buldozerin qabağına verdirib dağıtdı.
Və altı aydan sonra həmin evin yerində
gözoxşayan üçmərtəbəli bir “villa”
ucaldı. O, sonra yenə də Rusiyaya xiyar,
pamidor satmağa yollandı. Bir ildən
sonra gəlib atasına da, özünə də “Prado”
avtomobili aldı.
Çoban Qurbanın oğlu Bakıdan
Qarabağa yollananda Hilal müəllimin
oğlu Zakir gecələr evlərində yatmırdı,
gəlib çoban Qurbanın evində gecələyirdi.
Qorxurdu ki, onu tutub müharibəyə
apararlar. O vaxtlar çoxları çarpayının
105

hekayə guşə si

üstündə yox, altında yatırdılar. Teztez yoxlamalar olurdu. Müharibəyə
getməyənləri, çağırışdan yayınanları,
necə deyərlər, fərariləri gündüz əldə
çıraqla da gəzib tapa bilmirdilər.
Çoban Qurbanın evində, bir dəfə
də olsun, axtarış aparmadılar, çünki
yaxşı bilirdilər ki, Səlim qəhrəmandır,
cəbhədə kişi kimi döyüşür, özü də
evin tək oğludur. Ona görə də Hilal
müəllimin oğlu Zakir də gecələr çoban
Qurbanın evində yumşaq yorğandöşəkdə qorxusuz-hürküsüz yatırdı. Bunu
kənddə hamı bilirdi. Ancaq Səlim bunu
sağ ayağını Qarabağda qoyub kəndə
gələndən sonra eşitdi və heç nə demədi,
sakitcə gülümsədi.
Səlim başını qaldırıb əvvəlcə Zakirin,
sonra isə Şakirin üzünə baxdı. İyrəndi.
Əlini cibinə salıb bir siqaret yandırmaq
istədi, ancaq o dəqiqə yadına düşdü ki,
siqareti qurtarıb. Düz bir saat bundan
əvvəl beşinci sinifdə oxuyan bacısı
oğlunu siqaret dalınca göndərmişdi,
ancaq bacısı oğlu əliboş geri qayıdıb
demişdi ki, Bayram əmim nisyə siqaret
vermədi. Dedi ki, dayının yüz manata
yaxın borcu var. Ayın sonuna hələ on
beş gün qalırdı. On beş gündən sonra
Səlim taqaüd alacaqdı və aldığı təqaüdü
aparıb “Bayram market”in sahibinə, yəni
Bayram kişiyə verib yenidən qənddənçaydan alıb günlərini birtəhər yola
verəcəkdi.
Səlimin bacısı oğlu “Bayram əmi nisyə
siqaret vermədi”, – deməsindən iki–üç
dəqiqə keçməmiş Hilal müəllim “Qonşu,
ay qonşu”, – deyə onu səsləmişdi. Və
budur Səlim düz bir saata yaxın idi
ki, Hilal müəllimlə, onun oğlanları
“mersedes Zakir” və “dollar Şakir”lə
üz-üzə dayanıb armud ağacına görə
mübahisə edirdilər. Mübahisə edirdilər
deyəndə, Səlim hələ birinci kursda
oxuyarkən öz əllərilə əkdiyi armud
ağacını kəsmək istəmirdi. Hilal müəllim
və oğlanları isə tərs damarlarına salıb
armud ağacının onların məhləsinə sarı
uzanan budağını yox, indi də ağacın
özünü kəsdirmək istəyirdilər. Armud
ağacı Səlimin gözündə Topxana
meşəsini canlandırırdı. Onun gözləri
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qarşısında Topxana meşəsi canlandıqca
əsəbləri tarıma çəkilirdi. Əsəbləri tarıma
çəkildikcə o da geri çəkilmək fikrindən
vaz keçirdi. Ona elə gəlirdi ki, yenə də
döyüş cəbhəsindədir və yenə də altı-yeddi
nəfərlə erməni tanklarına qarşı üz-üzə
dayanıblar. Ancaq Səlim indi erməni
tankı ilə yox, qonşuları Hilal müəllim və
onun gözləri ayaqlarının altını görməyən
oğlanları ilə iki addımlıq məsafədə üzüzə dayanıb öz bağında əkdiyi armud
ağacının kəsilməsinə qarşı tək ayağı ilə
mübarizə aparırdı. Zakirin də, Şakirin
də Səlimin nazı ilə oynamaq fikirləri yox
idi. Ona görə də Zakirin beyninin qurdu
qımıldadı və o, erməni tankı kimi məftillə
hörülmüş çəpəri bir göz qırpımındaca
yararaq əl atıb Səlimin yaxasından
yapışdı. Səlimin nəfəsi tıncıxdı, gözləri
bərələ qaldı. Az sonra “mersedes Zakir”
onun yaxasını buraxıb dəli kimi qışqırdı:
– Ə, topal nə deyirsən?Armud ağacını
kəsirsən, ya yox?
– Yox. – Səlimin səsi güclə çıxdı.
“Yox” sözünü eşidən kimi Zakir cin
atına mindi və onun üzünə bir şapalaq
ilişdirdi. Şapalağın ilişməsilə Səlimin
gözündən qığılcım tökülməsi bir oldu.
Sonra bu qığılcım alova döndü və hər
yan alışıb-yanmağa başladı. Səlimə elə
gəldi ki, onu da alov bürüyüb. “Mersedes
Zakir” elə bil ki, taun mikrobu idi, onun
canına düşmüşdü və o da bu mikrobdan
canını qurtarmaq üçün alışıb-yanırdı.
Səlim onu da hiss elədi ki, alışıb-yanan
onun öz dünyasıdı. O öz dünyasını otuz
doqquz il idi ki, qoruyub-saxlayırdı.
Heç kimə öz dünyasına soxulmağa
imkan vermirdi. Öz dünyasının saflığını,
təmizliyini qorumaq üçün nə qədər
əzablara dözmüşdü, amma yenə də
özünü sındırmamışdı, taleyindən,
güzəranından şikayət etməmişdi.
Hərdən dördyol ayrıcında müharibədən
söz düşəndə deyirdi ki, tək ayağımla
da vuruşmağa hazıram. Torpaqlarımız
azad olmayınca, mən də rahatlıq nə
olduğunu bilməyəcəyəm. – Onun bu
sözlərinə gülürdülər, onu ələ salırdılar,
kənddə böyük market işlədən, yeddinci
sinfi birtəhər başa vurub, oxumağın
daşını biryolluq atan “Market Bayram”
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demiş, onu hoydu-hoyduya götürürdülər,
onun tək ayağıyla döyüşmək istəyinə
gülürdülər… Amma Səlim öz fikrindən
dönmürdü. Müharibə başlayan kimi
cəbhəyə gedəcəyini deyirdi.
Səlim gecələr yata bilmirdi.
Kəlbəcəri, Şuşanı, Laçını… düşünürdü.
Düşündükcə də az qalırdı ki, ürəyi
bomba kimi partlayıb bağırsaqlarını çölə
töksün. Gecələr gözlərinə yuxu gedən
dəqiqələrdə isə özünü odun-alovun
içində görürdü. Görürdü ki, sürünəsürünə erməni tankına sarı gedir və bir
anda ayağa qalxıb əlindəki qumbaranı
tankın tırtılları altına tullayır. Erməni
tankı dövrə vurub yerində dayanır. O isə
avtomatını işə salır. O bu yuxunu teztez görürdü və hər dəfə də sevincindən
yuxudan ayılırdı, çünki ona elə gəlirdi
ki, sağ ayağı yerindədir və hər dəfə də
sevinə-sevinə əlini yorğanın altından
sağ ayağına sarı uzadırdı, ancaq ayağını
yerində görməyəndə bir daha döyüşə
bilməyəcəyinə görə ürəyindən qara
qanlar axırdı.
…Zakir onun dünyasını bir sillə
ilə alt–üst eləmişdi. Səlimin qurduğu
dünya dağılmışdı, xaraba qalmışdı.
Gözləri önündə illərlə qurduğu dünya
alışıb-yanırdı. O, alışıb yanmaqda
olan dünyasını söndürməkdə aciz idi,
istəsəydi də bunu bacarmazdı. O, tək
idi. Hamı kimi olammırdı. Ona görə
də əzab çəkirdi, adamlarla dil tapa
bilmirdi. “Hamı necə, sən də elə”
prinsipi ilə yaşamağı bacarmırdı. Bu da
ona çox baha başa gəlirdi. Sağ ayağını
Qarabağda itirib “topal” ləqəbi qazansa
da bu “qazanc”dan da gileylənmirdi.
Öz dünyasına çəkilib Allahın verdiyi
ömrü halallıqla yaşayırdı. Zakir bir
sillə ilə nəinki onun dünyasını altüst eləmişdi, hətta onun dünyasını
əlindən almışdı. Səlim öz qurduğu
dünyasından ayrı yaşaya bilməzdi. O,
öz qurducu dünyasından ayrı yaşasaydı
özü öz gözündən düşə bilərdi. O, isə öz
gözündən düşmək istəmirdi. Səlim dünya
dağılsaydı da Hilal müəllimin oğlanları
kimi ola bilməzdi. Hilal müəllimin
oğlu Şakir Rusiya bazarlarında xiyar,
pamidor… yeşiklərini açıb özü demişkən
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tərəzidə «babulya»ları aldadanda Səlim
güllə, mərmi yeşiklərini açıb ermənilərə
qan uddururdu. Hilal müəllimin
oğlu Şakir suyuşirin rus qızlarının
saçlarına sığal çəkəndə Səlim barıt
qoxulu səngərlərdə əlilə avtomatının
qundağından bərk-bərk yapışıb yayın
istisinə, payızın yağışına, qışın şaxtasına
əhəmiyyət vermədən havadan gələn
barıt qoxusunu ciyərlərinə çəkirdi. Hilal
müəllimin oğlanları kənddə üç mərtəbəli
“villa”nın həyətində kabab bişirəndə
Səlim atasından ona miras qalmış iki
otaqlı evdə bişirdiyi soyutma kartofu
ləzzətlə yeyərək hər açılan sabaha şükür
edirdi.
Öz əlilə qurduğu dünyası dağılıb
xaraba qalandan sonra Səlim bir həqiqəti
də dərk elədi. Dərk elədi ki, daha yaşaya
bilməz. Ölümün yaşamaqdan şərəfli
olduğunu həmin dəqiqələrdə anlayıb
üzünü yana çevirdi. Və o dəqiqə də
beynindən belə bir fikir gəlib keçdi. Və
o titrək səslə öz-özünə pıçıldadı: “Vətən
uğrunda döyüşmək üçün bu dünyaya
gəlməyə dəyərdi”.
… Səhər kəndə acı bir xəbər yayıldı.
Xəbər yayıldı ki, topal Səlim bağındakı
armud ağacından özünü asıb.
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Çəkdiyi tablolarla
Vətənə baxan rəssam

Pərvanə MƏMMƏDLİ

Əşrəf Heybətov rəssamdır. Çəkdiyi
əsərlərin çoxu Azərbaycana, Türk
dünyasına həsr olunub. Kataloqlarda
əsərlərinin adı Bakı və Qarabağla
başlayır. Almaniyada yaşayır.
Almaniyadan öncə isə Rusiyada yaşayıb.
Azərbaycana tez-tez gəlir, doğulduğu
İçərişəhərdəki qədim məhəlləni,
sahilində böyüdüyü dənizi görmək
üçün. Darıxmağa vaxtı olmur. Hər il
dünyanın bir-birindən fərqli yerlərində
əsərləri sərgilənir. Çox zaman da bu
məkana ayağı ilk dəyən azərbaycanlı
olur. Rəssam olmağına, Vətəni,
ədəbiyyatı çox sevdiyinə görə özünü
iki şəxsə borclu sayır. Onda kitablara,
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mədəniyyətə maraq yaradan bunun üçün
isə əlindən gələni əsirgəməyən beyin
cərrahı olan atalığı Surxay Axundova və
Azərbaycanda adı əfsanələrdə dolaşan
rəssam Səttar Bəhlulzadəyə.
Səttar Bəhlulzadə ona rənglər, cizgilər
bir də onlardan doğan hislər, duyğular
dünyasının sirrini anlatdı. Daim səmaya
baxıb yetmədiyi sevgilisinin gözlərini
mavi ümmanlarda arayan, gözyaşlarını
köksündə açılmış oyuğa axıdan qocaman
ağaca yağış selinin içindən baxan
rəssamdan çox şey öyrəndi. Sonralar
Azərbaycana uzaqdan baxıb yaşamaq
düşdü qismətinə. Amma özünün
dediyi kimi, cismi Almaniyada, ruhu
Azərbaycanda, fikirləri isə Rusiyada
olur. Beləcə, Bakı-Moskva-Berlin
üçbucağında, yolayırıcında yaşayır.
Amma bu nə Bermud üçbucağı, nə
də üç yolayırıcıdır. Bu, bəlkə də, yollar
qovşağıdır...
Əşrəf Heybətov Cenevrədə BMT
sarayında, Rumıniya Prezidenti
sarayında, NATO-nun iqamətgahında,
İordaniya kral sarayında, Lüksemburq
hersoqunun iqamətgahında, Vatikan
dəftərxanası sarayında, habelə Maltanın,
Hindistanın nüfuzlu salonlarında sərgiləri
keçirilmiş ilk azərbaycanlı rəssamdır.
20 ildir ki, Almaniyada yaşayır. Ondan
öncə 15 il də Moskvada yaşayıb. Orada
“Bakı” cəmiyyətini quranlardan olub.
Moskvadan köçəndən orada
yaşayan dostları tanınmış
rəssam Tahir Salahov,
ünlü azərbaycanlı yazıçı
Çingiz Hüseynov və b. üçün
darıxır.
Bakıda İncəsənət
İnstitutunu bitirdikdən
sonra məşhur Xalq rəssamı
Tahir Salahovun köməkliyi
ilə Moskvaya gedib.
1980-ci ildə Moskvada
Olimpiada keçirilirdi.
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təbiətini, ənənələrini və mədəniyyətini
tərənnüm edir. Əsərlərinin kataloqda
sıralanması ölkə haqqında müəyyən
təsəvvür yaradır: “Abşeron motivi”,
“Azərbaycan kəndinin bir günü”,

Həmin ərəfədə idman kompleksləri və
müəyyən binaların üzərinə mozaikalar
işləyirdi. 1981-ci ildə Moskva Beynəlxalq
Münasibətlər İnstitutunda ilk sərgisi
olur. Sərginin təşkil olunması o illərdə
universitetdə müəllim işləyən bugünkü
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
təşəbbüsü və köməkliyi ilə olub. Çingiz
Aytmatovla uzun illər dostluq edib. O,
Lüksemburqda səfir işlədiyi zamanlar

həmin şəhərdə bir neçə dəfə sərgiləri
olmuşdu. Görkəmli qırğız yazıçısı
Çingiz Aytmatov onun yaradıcılığına
yüksək qiymət verərək deyib: “Əşrəfin
əsərlərində Şərqin qədim ənənələri və
Qərbin müasir plastikası üzvi şəkildə
birləşir. Bu da seyrçini düşünməyə vadar
edir”.
Əşrəf Heybətov istedadlı, yaxşı
tanınmış Azərbaycan rəssamıdır, öz
yaradıcılığında Azərbaycan lövhələrini,
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“Salam, Azərbaycan”, “Azərbaycan
dağları”, “Bakı və bakılılar”, “Köhnə
Bakı”, “Şuşa məscidi”, “Xocalı qətliamı”,
“Qarabağ mənzərəsi”, “Gəlin”,
“Sarvan”...
Əsərlərinin çoxu
yağlı boya və qrafika
üslubundadır. Eskizləri
əsasında Nepalda Tibet
motivləri mövzusunda
xalça toxunub. Bu
bizim Şərq xalçalarının
naxışlarından
fərqlidir. 2010-cu ildə
Frankfurtda alman
nağıllarına illüstrasiyaları
və iki kitabı işıq üzü
görüb.
Son illər Prezident
İlham Əliyev ona ev verdikdən sonra
Bakıya tez-tez gəlir. Mənzil çəkdiyi
əsərlərlə bərabər uzun illər gəzdiyi
ölkələrdən gətirdiyi eksponat və
suvenirlərlə doludur. 600-ə yaxın əsər və
eksponatı özündə birləşdirən bu üçotaqlı
mənzil kiçik muzeyi xatırladır. Burada
İtaliyadan gətirilmiş çoxlu farfor gəlincik
və maskalar, Hindistandan cürbəcür
suvenirlər və Şərq ölkələrindən çeşidli
silah kolleksiyası var.
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Bir daha Aşıq Ələsgərin savadsız olduğu
iddiası haqqında
“Dərsi azlar Ələsgərdən dərs alsın...”

Hüseyn ŞAHBƏNDƏYEV
Aşıq Ələsgərin vəfatından 90 ilə yaxın
bir vaxt keçir. Göyçənin işğalından isə 27
il ötüb. Bu illəri elə-belə xatırlatmadım.
Ələsgərin vəfatından min il də keçsə,
aşıq sənəti və Azərbaycan xalqı yaşadıqca
bu böyük el sənətkarı da xalqla birlikdə
yaşayacaq, zəngin milli koloritli və tarixietnoqrafik cəhətdən misilsiz sənət inciləri
Göyçəni Azərbaycan türklərinin məskəni və
Azərbaycan saz-söz sənətinin tarixi mühiti
kimi ölməz edəcəkdir. Aşığın indiyədək
üzə çıxarılmış və çap olunmuş söz inciləri
nəsildən-nəslə keçərək saz-söz sərraflarının
ruhunu oxşayacaq, öz qüdrətli sehri ilə
onları ovsunlayacaq, onun novator sənətkar
yaradıcılığı folklor araşdırıcılarımızın daim
diqqət mərkəzində olacaqdır. Yeni-yeni
yanaşmalar bu sənət nəhəngi haqqında
qiymətli fikirlərin meydana çıxmasına səbəb
olacaqdır...
Bu yazımda illərdən bəri Aşıq Ələsgərin
yaradıcılığındakı elmilik, savadlılıq haqqında
düşüncələrimi bölüşmək fikrindəyəm.
Doğrudanmı, Aşıq Ələsgərin savadı
olmayıb?
Məlumdur ki, şairin yaradıcılığı haqqında
bu vaxtadək aparılmış bütün tədqiqatlar
onun savadsız olması, “yazı-pozu bilməməsi”
haqqında fikir formalaşdırmışdır. Lakin Aşıq
Ələsgərin öz əsərləri həmin fikirləri təkzib
etmək üçün ciddi fikirlər söyləməyə əsas
verir və aşığın yaradıcılığından əlimizə gəlib
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çatmış nümunələr içərisində fikirlərimizi
təsdiq edən kifayət qədər faktlar mövcuddur.
Onun yaradıcılığından götürülmüş ayrıayrı misraları, beytləri və bəndləri təhlil
etsək, deyilən mülahizələri isbat etməyə
əlavə ehtiyac olmaz. Bizim üzərimizə düşən
vəzifə odur ki, sənətkarın özünün söylədiyi
həmin deyimləri ümumiləşdirməyə çalışaq
və müəyyən qədər sistemləşdirərək folklor
araşdırıcılarımıza təqdim edək. Yazını
öhdəmə götürərkən məqsədim də məhz bu
olmuşdur.
Əvvəlcə Ələsgərin dini savadı haqqında.
Aşıq Ələsgərin doğulub böyüdüyü Göyçə
mahalı və daha dəqiq desək, Ağkilsə kəndi
o zamankı tipik türk-islam dindar mühiti
olmuşdur. Azərbaycanda o zamanlar dünyəvi
məktəblərin azlığı əksəriyyətə mollaxana
səviyyəsində savadlanmağa imkan verirdi.
Görünür, gələcək şair-aşıq da məhz ilkin
mollaxana təhsili ilə kifayətlənməli olmuşdur.
Aşığın həyatı haqqında məlumatlarda
onun 14 yaşından Kərbəlayı Qurbana nökər
durması haqqında fikir bütün mənbələrdə
təsdiq olunur. Əsərlərindəki dərin dini fikirlər
isə Ələsgərin məhz 7-14 yaşlarda dini
biliklərə yiyələnməsini güman etməyə əsas
verir. Bu əsərlərdə “Quran”dan götürülmüş
ayrı-ayrı deyimlər, islam dininin müqəddəs
şəxsiyyətlərinin həyat və fəaliyyəti haqqında
mülahizələr və s. Aşıq Ələsgərin dini-ruhani
savadının dərinliyini sübut edir. Fikirlərimizi
təsdiq edən misra və bəndlər Aşıq Ələsgərin
“Şərq-Qərb” nəşriyyatında 2004-cü ildə
çap olunmuş “Əsərləri” adlı kitabından
götürülmüşdür. Böyük təəssüf hissi ilə
bildirmək istəyirəm ki, həmin nəşrdə xeyli
sayda təhriflərə də yol verilmişdir…
“Allahın adı ilə” adlı gəraylısında (Adı
çəkilən kitabda bu şeirin janrı qoşma kimi
göstərilmişdir!) ərəb əlifbasındakı 28 hərfin
hər birinin maddi-mənasını, rəmzi-dini
məzmununu “Quran”a istinadən açıqlayır:
İbtidada “Əlif”–Allah,
“Ve”– birliyə dəlalətdi,
“Te”– təkdi vahidi-yekta,
Arif bu elmə bələddi…
Bu yazıda nümunə gətirilmiş şeirləri
axıradək yazıb hörmətli oxucularımızın
vaxtını almaq istəmədik. Əgər məsləhətdirsə,
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qoy özləri söylədiklərimizlə birbaşa tanış
olmaq üçün həmin şeirləri bir daha
oxusunlar…
“Peyğəmbərin meracı”, “Rənc ali-əba”,
“İmamlar” kimi qoşmalarda da dərin dini
fikirlər təsdiqini tapmışdır. Eyni zamanda
burada onun öz elmi, biliyi, yazı-pozu savadı
haqqında da müəyyən eyhamlar işlənmişdir:
Yazıq Ələsgərəm, azdı kamalım,
Vacibdi ki, bir ustaddan dərs alım,
Dərs aldım, öyrəndim, oldu öz malım,
Bizdən də ustada nəfi-rəhmətdi.
(“Peyğəmbərin meracı”)
İbtida “əlif”dən dərsim almışam,
Ələst aləmində demişəm “bəli”.
Həqiqətdən iki gözəl sevmişəm,
Birisi Məhəmməd, birisi Əli.
“Əlif”dən dərs aldım, eylədim əzbər,
Ərşin sütunudu, yerlərə ləngər,
Fatimeyi-Zəhra şafeyi-məşhər,
Onu seçdim gözəllərin gözəli.
Xaliqi-ləmyəzəl, vahid əl-yektay
Qüdrətindən kamal verib mənə pay.
Oxu “əlif”, “ğeyn”, eylə haqq-say,
Arif seçər əbcəd ilə cəm əli. ( “Rənc aliəba”)
Altı bənddən ibarət “İmamlar”
qoşmasında isə on iki imamın hər birinin
adını çəkir və islam aləmində xidmətlərini
tərənnüm edir:
Bismillahir-rəhmanir-rəhim!” – deyib
Sidq ilə çağırram şahi-Heydəri.
Xişmə gəlib bir əlində götürdü
Səksən min batmanlıq dəri-Xeybəri.
Həsən əl-müctəba aləmə rəhbər,
Hüseyn şəhiddi şafeyi-məhşər,
İmam Zeynalabdın dilimdə əzbər,
Qoyma darda məni zəlilü müztər!..
Aşıq Ələsgər “Olmuşam” qoşmasına isə
belə başlayır:
Ələstü birəbbiküm qalu bəladan
Mərdin mövlasına nökər olmuşam.
Sürtmüşəm üzümü xaki-payına,
Elm tapıb, sinədəftər olmuşam.
Göründüyü kimi, aşıq dini elmə bələd
olmasını, hətta “sinədəftər” olduğunu
söyləyir, bələd olduğu elmdən bəhs edir.
“Vardır” qoşmasında daha dərin
mətləblərdən söz açır:
...Beş –Pənci-Ali-Əbadı, əzimü əziz,
On iki imam, çardəh məsum düzbədüz,
Yüz iyirmi dörd min peyğəmbərimiz,
Hər birinin ayrı məqamı vardır.
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Altı min altı yüz altmış altı gül,
Yüz on dörd surədi “Quran”, yəqin bil,
Altmış nisbi, otuz cüzi müttəsil,
Doxsan min kəlmədə tamamı vardır...
Dini elmlər haqqında şeirlərdə ifadə
olunmuş bu və ya digər fikirlərə də istinad
edərək demək olar ki, aşıq sənətinin yeni,
təkrarolunmaz nümunələrini yaradan
Aşıq Ələsgərin şeirlərində islam dininin
incəliklərinə qədər bələd olduğunu əks
etdirən çoxlu qeydləri var. İslami istinadlar
aşığın bütün yaradıcılığında öz təsdiqini
tapmışdır. Onun müxtəlif janrlarda olan
əsərlərində dinə dərindən bələd olan, iman
nuruna bələnmiş bir haqq aşığının Tanrı
sevgisi böyük coşqunluqla əks olunmuşdur.
Bu kimi istinadlar çoxdur, burada yalnız
bir qisminə toxunmaqla kifayətlənirik.
Nəticə olaraq qətiyyətlə söyləmək olar ki,
belə nümunələr aşığın ilkin ruhani təhsili
olduğunu sübut edir.
Ələsgərin müəyyən səviyyədə təhsilli
olması barədə ikinci fikrimiz də aşığın
yaradıcılığında özünü göstərən şeirlərdən
irəli gəlir. Onun elə şeirləri var ki, bunlarda
tərənnüm etdiyi qəhrəmanı, yaxud hadisəni
təqdim edərkən bütövlükdə ad söyləmək
və ya yazmaq əvəzinə, həmin adın bir neçə
hərfini söyləyərək kimliyini bildirir. Gəlin
diqqət edək:
Bir dili qurumuş “kaf”, “lam“, “sad”, dedi
Yandı, ürəyimin yağı töküldü.
Huş başımdan getdi, ağlım dağıldı,
Əlimdə istəkan sağı töküldü…(“Töküldü”,
işarə olunmuş ad Gilasdır).
Qılma Ələsgəri məhrumi-didar,
Tərəhhüm et mənə bir busə, ey yar,
İsmin üç hərf ilə eylərəm aşkar:
Biri “kaf”dı, biri “lam“dı, biri “sad”. (“Bu
dünyada üç şey başa bəladı”, işarə olunmuş
ad Gilasdır ).
İsmin üç hərflə eylərəm bəyan:
“Mim”di, “nun”du, “sin” yazılıb
daldala…(“Daldala”, işarə olunmuş ad
Sənəmdir).
İsmin üç hərifdi, ay çeşmi-xumar,
Biri “mim”di, biri “nun”du, biri “sin”,
Həsrətindən yüz min gizli dərdim var,
Kimsəm yoxdu, açam, deyəm birisin.
(“Biri “sin””, işarə olunmuş ad Sənəmdir).
“Əlif”in hökmüylə, “cim” fərmanıyla,
Ara kəlmə-kəlmə, dağıt “əmmə”ni.
Vədəm tamamdırsa, gəl al canımı,
Qurtar bu düyündən, dağıdan məni.
(“Dağıdan məni”, “əcəl” sözünə işarədir).
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Ələsgərin xətti çıxdı çal indi,
“Hey”i “yey”ə, “dal”ı “rey”ə çal indi,
Hərcayının kəlləsindən çal indi,
Çal çəngəlin, çək ciyərin çataçat.(“
Çataçat”, “Heydər”(İmam Əlinin adlarından
biri) sözünə işarədir).
“Dörd kitab hər yana yolu göstərir”
müstəzad-qoşmasında isə daha irəli gedərək
yazır:
Qasım “qaf”nandı, Həsən “hey”nən,
Xeyir görməz ustadınan deyinən.
Əgər yazmaq-oxumaq bilmirdisə, İrəvanlı
aşıq Xəstə Həsənin öz adına yazdırıb
göndərdiyi qıfılbəndin müəllifinin Xəstə
Qasım olduğunu necə müəyyənləşdirir və
belə açıq-aydın düzəliş verirdi?
Belə misalların sayını xeyli artırmaq olar.
Ancaq burada dayanırıq və ərəb əlifbasındakı
bütün hərflərin aşığın yaradıcılığında
işlənməsinə dair fikirlərimizi Ələsgərin öz
sözü ilə desək, “Vacibatda hürufatın sayı
“lam” misrası ilə yekunlaşdırırıq (Əbcəd
hesabı ilə hər bir hərfin maddi-mənasına
uyğun olaraq “lam”-30 rəqəmini ifadə edir).
Bir qədər də Ələsgər yaradıcılığında
“dərs” ifadəsinin işlənməsinə dair
mülahizələrimizi təqdim edirik. “Klassik
Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəbfars sözləri lüğəti”ndə göstərilir ki, “dərs”
ərəb sözü olub təhsil, oxuma, öyrənmə
mənalarını verir. Ümumən, Azərbaycan
dilində bu söz həm yuxarıdakı mənada,
həm də məcazlaşaraq “öyüd” mənasında
işlənir. Aşığın yaradıcılığında da hər iki məna
çalarında işlənməsinə rast gəlinir:
Kamil ovçu, ovun görcək sin, ayə,
Oxu dərsin əzəl başdan “sin” ayə…(“A
yağa məni”)
...Şahi-Mərdan nökəriyəm,
Dərsimi pünhan verir.(“Verir”)
…Həqiqətdən dərs almışam,
Təriqətdən söz qanam,
Şahi-Mərdan sayəsində
Elm içində ümmanam… (“Endirir”)
Bir xoş günü əvəz min aya billəm,
Boyun nəqqaş çəkib minaya billəm,
Pirim dərsim verib, min ayə billəm,
Bir sözünə min söz deyim dəsbədəs,
Sən eylə həvəs (müstəzad-təcnis)
Kişi gərək zəhmət çəksin dər
salsın,
Süfrə açsın ad qazansın, dər salsın,
Dərsi azlar Ələsgərdən dərs alsın,
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Altı min altı yüz ayə məndədi (“A
yəməndədi”)
Dərs almışam, oxumuşam hər ayə,
Bayram ayı demək olmaz hər aya…
(“Daldala”)
Əlifdən dərs aldım, əbcəd oxudum,
Huş verdim, öyrəndim yazı “əmmə”ni…
Nəhayət, aşığın çoxsaylı əsərləri içərisində
elə nümunələrə də rast gəlinir ki, bunlarda
birbaşa yazmaq qabiliyyətindən söhbət gedir:
Ələsgərəm, cəm eylərəm dəftəri,
Mərdlərin adıdı dilim əzbəri...(“Ola
bilməz”)
Oxudum, yetişdim mən bu hesaba,
Niyyəti ayrıdı, mənzili Kəbə…(“Olur”)
Xanım xələt bağışladı,
Ələsgər yazdı dəftərə…(“Pişik”)
Orucu çox bəyənmişəm,
Məhəbbətim var Qəfərə.
Qasımı mərdana gördüm,
Vəsfini yazdım dəftərə…(“Kimi”)
Aşığın “Olsun” rədifli qoşmasından aydın
olur ki, Zod kəndinin mollası Molla Tağı
Ələsgərin “Mollalar” rədifli şeirindən narazı
qalıb aşığa məktub yazır. Ələsgər ona doqquz
bəndlik bir qoşma ilə cavab verir. Həmin
şeirdən iki məqama toxunmağı vacib bilirəm.
Əgər Ələsgər oxumaq bilmirdisə, yazının
xoşagələn bir təəssürat doğurmasını nə ilə
izah etmək olar? Qoşmanın iki bəndində
“dərs almışam” və “dərs alan” bir adam kimi
öz savadından, malik olduğu elmdən də fəxr
hissi ilə bəhs edir:
Xoş xətt ilə xub yazıbsan yazını,
Haqq desən, eylərəm qəbul sözünü...
.
..Şirin ləhcə, xub yazıbsan kəlamı,
İnsaf məqamında “bəyənər” hamı…
Ustad Ələsgər haqqında yazımızı burada
yekunlaşdırırıq. Lakin düşüncəmizi məşğul
edən bir nigaranlığımızı da Ələsgərsevərlərlə
bölüşürük: Kim bilir, Ələsgərin yazılı irsi,
bəlkə, mənfur düşmənlərimizin əli ilə məhv
edilib?! Bəlkə də, zamanın hansısa xoş
saatında Aşıq Ələsgərin “cəm etdiyi dəftər”
əlimizə keçdi və aşığa sovet ideologiyasının
təpkisi ilə yapışdırılmış “savadı olmayıb”
hökmü tamamilə aradan qaldırıldı. Bu günsə
“savadı olmayan” Aşıq Ələsgərin elə şeirləri
və hətta misraları var ki, akademik səviyyə
onun məna tutumunu tam açmağa qadir
deyil...
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