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20 Yanvarın gündəliyimdəki 
izlərindən…

Niyazi MEHDİ

1990-cı il, yanvar-mart

Yayı dostlarla Pirşağada bir bağda 
keçirdik. Orada elə hey eşidirdik ki, 
mitinqlər olur, AXC partiyaya və 
Dövlətə elə hey xəbərdarlıqlar edir. 
Nəhayət, sentyabrda özüm də mitinqlərə 
qoşuldum.

Hamısının salnaməsi kimlər 
tərəfindənsə yazılıb, ona görə də buna 
yer ayırmayacam. Ancaq 20 Yanvarla 
bağlı bir az qıraqda qalmış mənim nələr 
keçirdiyimi yazacam.

19-unda MK-nın (Mərkəzi Komitənin) 
qabağında idik. Avtobuslar gəlirdi 
və onlardan qışqırırdılar ki, Səlyan 
kazarmasında filan yerə filan qədər 
adam gərəkdir. Gözlənilirdi ki, ordu 
Bakıya girəcək və fövqəladə vəziyyət 
elan ediləcək. Fikir beləydi ki, fövqəladə 
vəziyyət elan olunsa, yenə Vəzirov 
atını sağa-sola çapacaq. Respublika 
Parlamentinə hərəkatçı deputatların 
seçilməsinə imkan verilməyəcək. Ona 
görə də ordunun gəlməsinin qabağını 
almaq düz sayılırdı. Və fikir də beləydi ki, 
Tiflisdən sonra ruslar qan tökməyə bir 
də cürət etməzlər. Axı Noyabrda tanklar, 
əsgərlər özlərini xeyli “qabiliyyətli” 
aparmışdılar – indi bilinir ki, o zaman 
meydanda ölənlər olmamışdı.

Avtobuslardan çağırışlar ediləndə, 
əsasən, gənclər gedirdilər, adi cavanlar 

– belələrini küçədə görəndə işıqlı 
saymırıq və bəyənmirik. Bəziləri getmək 
istəmirdi… Bilmirəm, bəlkə də, kimsə 
qorxurdu. Ola bilər ki, kimsə meydandakı 
çıxışlara qulaq asmaq üçün gedirdi, kimsə 
bütün gecəni evdəkilərdən ayrı düşmək 
istəmirdi. Hər halda, mən getmədiyim 
üçün utanırdım, bəlkə də, gedərdim, 
ürəyim gedənlərin yanında idi, ancaq 
uşaqları evdə qoyub gəlmişdim…

Evə qayıtdım. Evdə arxayın idim, ordu 
silah işlətməyəcək. Bizim Sovet hökuməti 
haqqında nə qədər belə aldanışlarımız var 
imiş!

Ancaq gecə güllələr açılmağa başladı. 
Evdə oturub güllə səslərinə qulaq asırdım. 
TV-nin enerji blokunu partlatmışdılar. 
Televizorlarda heç nə görünmürdü. Yaxşı 
olardı radioda Moskvaya qulaq asmaq. 
Moskva isə, deyəsən, öz kefində idi.

Adamlar eşiyə çıxmışdılar. Möhkəm 
olan, dalaşqan olan bir qonşumun rəngi 
qaçmışdı. Əsgərlər Balet məktəbindən 
aşağıdakı küçədə – Rəşid Behbudovda 
güllə ata-ata adamları aşağı – dənizə 
tərəf sıxışdırırdılar. Əsgərlərin arxasınca 
isə əllərində taxta-tuxta tinlərdə gizlənə-
gizlənə gənclər gedirdi.

Köməksiz oğlanlar bu qorxunc 
vəziyyətdə evə qaçmağı ayıb, alçaqlıq 
saydıqları üçün öz qorxmazlıqlarını bu 
hərəkətləri ilə göstərirdilər. 

Pilləkəndə durmuşdum, qabağımızdan 
yanğınsöndürən maşın şütüdü keçdi. 
Sonra isə xəbər gəldi ki,  maşını 
gülləyə tutublar və sürücü – tatar oğlan 
qarnından yaralanıb ölüb.

Mən və bir qonşu oğlan 3-cü 
mərtəbəyə çıxdıq, baxmağa başladıq, 
göydə işaran güllələr qövs cızırdı.

Evdə avtomat səslərinə qulaq asırdıq. 
Hərdən qorxurduq ki, pəncərədən evə 
güllələr töküləcək. 

Dörd divar arasında güllə səsləri ilə 
bilinən şəhərin o tayına qulaq asırdım. 
Güllə səsləri isə elə-belə səslərdən başqa 
heç nə bildirmirdi və bu heçnəsizlik 
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qorxutmurdu, hərçənd nəsə alçaqlıq kimi 
məni əsəbiləşdirirdi.      

89-90-cı illərdə başıma gələnlər mənə 
humanizmin nə olduğunu anlayış kimi 
yox, yaşam kimi qandırdı. 

Artıq 21.01.90 mənə dərs oldu. 
21-i  MK-nın qabağında idim. Dostum 
Zeynalla Baksovet metrosuna qayıdanda 
zirehli maşın gördüm, qabaqdan 
üstümüzə gəlirdi. Birdən qürurla ürəyim 
döyündü, bəlkə, bizim igidlərdir, maşını 
oğurlayıblar, indi camaata göstərmək 
istəyirlər (bəlkə də, maşın tək gəldiyi 
üçün belə düşündüm). Maşın mənə 
çathaçatda Zeynal öfkə ilə məni qırağa 
dartdı. Maşınsa yanımızdan sürətlə 
keçərək camaatın üstünə cumdu. 
Camaatı görmədim, ancaq birdən haray-
həşir qopdu. Deyirlər ki, maşın bir oğlanı 
vurub keçdi. Belə maşın həmlələri sonra 
da olubmuş və onun qabağını gənclər 
kəsiblərmiş.

Maşın yanımızdan keçəndə onun 
ardınca gələn əsgərlər göründü. Zeynal 
dedi ki, bir dəstə gənc onların qabağını 
tutdular ki, camaat qurtulmağa macal 
tapsın. Biz metroya cumduq, hamı 
dayanmış eskalatorun üstü ilə aşağı 
qaçırdı. Bir oğlan elə hövlnak qaçdı 
ki, sürahidən aşıb lampaya dəydi. 
Mən “igidliklə” əllərimi qaldırdım ki, 
arxadakılara göstərim, adam kimi 
düşmək gərəkdir. Ürəyimdə isə qorxu 
vardı, əsgərlər dalımızca girib bizi bu 
darısqallıqda güllələyə bilərlər. Bax 
bu zaman Sovet hökumətinə, Sovet 
ordusuna və Kommunist Partiyasına 
qorxunc bir nifrət duydum – onlar bizim 
başımıza hər oyunu aça bilərlər.

O biri gün şəhidləri basdıranda mən 
Tərlan Qorçu ilə gördüm ki, Dağüstü 
parka qalxa bilməyəcəyik. MK-nın 
dalında onun dostu yaşayan mənzilə 

getdik. Oranın artırmasından MK-nın 
həyəti, bir az da qənşəri görünürdü. Sıx 
insan axını ara kəsmədən getməkdəydi. 
Birdən güllə açıldı, yenə qışqırıq düşdü, 
adamlar qaçdı seyrəlmə baş verdi. 
Biz mənzilə girdik və mən ən pis 
hallarımdan birini keçirdim. Qorxub 
içəridə oturduğum üçün özümə nifrət 
edirdim. Küçədə qalanların indi gülləyə 
tutuluacağını gözlədiyim üçün ürəyim 
parçalanırdı.

Bu durumda mənə bir gerçək açıldı. 
Yaraqsız, döyüşə qalxmamış adamları 
qırmaq, bu hətta ermənilər də olsa, 
məndə hiddət doğurmalıdır. Mən öz 
yazılarımla gərək bu əxlaqı camaatımıza 
aşılayım.

***
Sonralar 20 Yanvardakı güllə səslərinə 

məni Vaqif İbrahimoğlunun İncəsənət 
və Mədəniyyət Universitetinin Tədris 
teatrında qoyduğu “Oğul” tamaşası 
qaytardı. Oğuz elindən danışan bu 

tamaşada birdən-birə səhnəyə və zala 
qaranlıq çökür, sonra projektor işıqları 
həyəcanla divarlarda dolaşanda aktyorlar 
əllərindəki daşla döşəməyə vururlar 
və 20 Yanvarda məni əsəbiləşdirən 
güllə səslərini təzədən eşitməli oldum. 
Fasilədə foyeyə çıxanda Vaqifin 
qardaşı Rəşid Şerifin 20 Yanvara həsr 
olunmuş tablosuna baxdım. Orada 
aeroport yolunun üfüqi xətti görünürdü, 
nə tanklar, nə əsgərlər, nə adamlar 
görünürdü. Ancaq bu tablo mənim 
üçün 20 Yanvar duyğularımızı və 
düşüncələrimizi ən güclü göstərən iş 
oldu.   
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Rəsulzadə
və

ədəbiyyat

Azərbaycan Cümhuriyyətinin əsas 
qurucularından Məhəmmədəmin 
Rəsulzadə 19 yaşında ikən Bakıda 
yaratdığı “Azərbaycanlı Gənc İnqilabçılar 
Dərnəyi”nin əsas vəzifələri içərisinə 
ədəbiyyatın da önəmini qeyd edir: 
“Gənclərdə milli hislər yaratmaq, rus 
məktəblərində oxudulmayan türkcəni 
inkişaf etdirmək, yerli ədiblərin əsərlərini 
oxumaq, çarlıq əleyhinə yazılmış şeirləri 
əzbərləmək və arada-sırada mətbəə üsulu 
ilə çap edilmiş bəyannamələri paylamaq, 
fəhlələr arasına gedib, hürriyyət və 
inqilab fikirlərini onların arasında sistemli 
surətdə yaymaq...”.

Digər müasirləri kimi XX əsrin 
əvvəllərində onun da yaradıcılığında 
ədəbi nümunələrə rast gəlinir. Bu dövrdə 
yazdığı şeirlərin bəziləri bunlardır: 
“Növhə”, “Təsəvvürati-əhraranə”, 
“Məzaliyyət içində mübhəmiyyət”, 
“Saillərə”, “Hədəfi-Amallama”, 
“Qardaşım, arkadaşım”.

“İrşad” qəzetinin 1906-cı il 16 fevral 
sayında yazdığı “Qara pul” şeirində isə 
Razi təxəllüsündən istifadə edir. 1907-ci 
ilin 12 oktyabrında “Füyuzat” jurnalında 
“Həsbi-hal” adlı etiraz dolu bir şeirini çap 
etdirir. “Təkamül” qəzetinin 1907-ci il 
3 fevral, 7-ci sayında “Nagəhan Bəla” 
adlı pyesi yayımlanır, 1908-ci ilin 5 
dekabrında isə “Qaranlıqda işıqlar” adlı 
pyesi tamaşaya qoyulur. 

Rəsulzadə Cümhuriyyətin elanına 
qədər olan dövrdə müxtəlif siyasi 
proseslərin iştirakçısı olsa, mətbuatda 
davamlı yazılar yazsa, çarizmdən qaçaraq 
bir müddət İran və Türkiyədə yaşasa da, 
ədəbi proseslərə daim diqqət yetirir. 

1915-ci ilin 8 fevralında o, gürcü şairi 
Akaki Seretelinin Tiflisdə keçirilən dəfn 
mərasimində iştirak edir, çıxışında deyir: 
“Ey böyük şair, ey nəcib bir millətin 
yetirdiyi ali düha, sən sağlığında birlik 
və məhəbbət təlqin edirdin. Öldün: 
fəqət əmin ola bilərsən ki, sənin ruhun 
ölməmiş, o hələ diridir”.

1919-cu ildə Bakıda Dövlət 
Universitetinin qurulmasından sonra 
burada tarix-filologiya fakültəsində 
Osmanlı ədəbiyyatı tarixindən 
mühazirələr oxuyur.

Bu illərdə həmçinin tərcüməçilik 
fəaliyyəti ilə də məşğul olur. Hafiz 
Şirazinin şeirini, Krılovun təmsilini, 
L.Tolstoyun “Asarxadon”, “Tövbə”, 
M.Qorkinin “Ana” romanından bir 
hissə, Dostoyevskinin “Qartal” povesti, 
Lermontovun “İsmayıl bəy” poemasını 
və s. əsərləri çevirir. 

Nəsiman Yaqublunun yazdığına 

Dilqəm ƏHMƏD
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görə, Rəsulzadə İstanbulda olarkən 
o zaman İtaliyanın Kapri adasında 
yaşayan rus yazıçısı Maksim Qorkinin 
bəzi hekayələrini tərcümə edərək 
ona göndərib və daha hansı 
əsərlərini türk dilində 
görmək arzusunda 
olduğunu soruşub. 
M.Qorki mövzusu 
şərq həyatından 
alınmış “Xan və 
oğlu” hekayəsini 
tərcümə etməyi ona 
məsləhət görüb.

Siyasi yüksəlişdən 
ədəbiyyata doğru

1920-ci ildə Azərbaycan 
Cümhuriyyətinin işğalından sonra 
Məhəmmədəmin Rəsulzadə bir müddət 
Lahıcda gizlənir. Buradakı zamanını 
mükəmməl dəyərləndirən Rəsulzadə 
Şərqin məşhur bir dastanından, yəni 
ədəbi bir nümunədən ilhamlanaraq 
sonralar Türkiyədə çap etdirdiyi 
“Əsrimizin Səyavuşu” kitabını yazır. 
Həmin günlərlə bağlı əsərində qeyd 
edir: “Lahıcda bir vətəndaşın evində 
müsafir idik. Bu evdə kiçicik bir 
kitabxana vardı. Bir qismi farsca, bir 
qismi türkcə, bir qismi də rusca kitab və 
dərgilərdən ibarət olan bu kitabxananın, 

məncə, ən diqqətə layiq cildi Firdovsinin 
–”Şahnamə”si idi... “Səyavuş” dastanını 

oxudum. Əvvəlcə aşina olduğum 
dastanı ilk dəfə oxuyurmuş 

kimi oldum. O qədər 
sevdim, o qədər anladım 
ki, bir daha təkrar etdim. 
Yüksəkdən oxudum. 
Arkadaşıma dinlətdim. 
Heç şübhə yoxdur 
ki, ilham almışdım“.
Arkadaş, tariximizin 
Səyavuşunu dinlədin. 
İndi sənə əsrimizin 
Səyavuşunu yazacağam” 
dedim”.

Rəsulzadə bir 

müddət 
Moskvada nəzarətdə 

qaldıqdan sonra 
Finlandiyaya, 

oradan isə 
Türkiyəyə 

keçir. 

əsərlərini türk dilində 
görmək arzusunda 
olduğunu soruşub. 
M.Qorki mövzusu 
şərq həyatından 
alınmış “Xan və 
oğlu” hekayəsini 
tərcümə etməyi ona 
məsləhət görüb.

Siyasi yüksəlişdən 
ədəbiyyata doğru

Şərqin məşhur bir dastanından, yəni 
ədəbi bir nümunədən ilhamlanaraq 
sonralar Türkiyədə çap etdirdiyi 
“Əsrimizin Səyavuşu” kitabını yazır. 
Həmin günlərlə bağlı əsərində qeyd 
edir: “Lahıcda bir vətəndaşın evində 
müsafir idik. Bu evdə kiçicik bir 
kitabxana vardı. Bir qismi farsca, bir 
qismi türkcə, bir qismi də rusca kitab və 
dərgilərdən ibarət olan bu kitabxananın, 

məncə, ən diqqətə layiq cildi Firdovsinin 
–”Şahnamə”si idi... “Səyavuş” dastanını 

oxudum. Əvvəlcə aşina olduğum 
dastanı ilk dəfə oxuyurmuş 

kimi oldum. O qədər 
sevdim, o qədər anladım 
ki, bir daha təkrar etdim. 
Yüksəkdən oxudum. 
Arkadaşıma dinlətdim. 
Heç şübhə yoxdur 
ki, ilham almışdım“.
Arkadaş, tariximizin 
Səyavuşunu dinlədin. 
İndi sənə əsrimizin 
Səyavuşunu yazacağam” 
dedim”.

Rəsulzadə bir 

müddət 
Moskvada nəzarətdə 

qaldıqdan sonra 
Finlandiyaya, 

oradan isə 
Türkiyəyə 

keçir. 



ədəbiyyat tariximiz

7USTAD dərgisi \ Fevral 20176 USTAD dərgisi \ Fevral 2017

Türkiyədə çap etdiyi “Yeni Qafqaziyyə”, 
“Azəri-türk”, “Odlu yurd” kimi mətbu 
orqanlarda bolşevizmlə mübarizə 
çərçivəsində ancaq siyasi yazılar yazır, 
ədəbi fəaliyyətini bir növ dondurur. Bu 
dövrdə onun ədəbi fəaliyyəti kimi “Yeni 
Qafqaziyyə” dərgisinin 27 aprel 1926-cı 
il sayında “Mim.Əlif” imzası ilə çap etdiyi 
“Qəzetəçi Seyyid” hekayəsini qeyd edə 
bilərik. 

Mühacirətdə yazdığı “Mayıs duyğuları” 
şeiri də Cümhuriyyətin elanı, işğalı və 
yenidən istiqlal qazanacağı inancı ilə 
bağlıdır. 

Daha sonra Polşa, Almaniya, 
Rumıniyada yaşadığı illərdə də II 
Dünya Müharibəsi ilə əlaqədar 
qarmaqarışıq siyasi proseslərin içində 
olur, Azərbaycanın yenidən azad ola 
biləcəyi ümidi ilə mübarizə aparır. Lakin 
bu dövrdə fürsət tapıb Azərbaycan 
ədəbiyyatı ilə bağlı ən mükəmməl 
kitabını yaza bilir. Belə ki, 1941-ci ildə 
Buxarestdə olarkən “Azərbaycan şairi 
Nizami” əsərini yazır, lakin yayımlaya 
bilmir. Amma əsərin gec yayımlanması 
ortaya daha samballı kitabın çıxmasına 

səbəb olur. Rəsulzadə 
10 il sonra, 1951-
ci ildə çap etdiyi bu 
kitabının girişində yazır: 
“Kitabımız Nizaminin 
anadan olmasının 800-cü 
ildönümü münasibətilə 
1941-də bitmiş, fəqət 
müharibənin doğurduğu 
çətinliklər üzündən çapı 
gecikmişdir. Bu gecikmə 
bir yandan müəllifin 
təəssüfünü doğurmuşsa 
da, o biri tərəfdən hər 
keçən il əsərin bir az 
daha dolğunlaşmasına 
və gözəlləşməsinə səbəb 
olmuş və yeni materiallar, 
əlavələr, təsvirlər və 
haşiyələr gətirmişdir. 
Qaynaqlardakı bəzi – 
1941-ci ildən sonrakı 
tarixlər kitabda bu 
yolla yer almışdır. 
Əlavələr hissəsində, 

xüsusən, “Nizamidən çevirmələr” qismi 
varlığını bu gecikməyə borcludur. Fəsil 
başlarındakı Nizamidən alınan beytlərin 
türkcə çevirmələri bu gecikmədən 
qazanılan zamanda edilmişdir”.

XII əsrin şairi olan Nizami Gəncəvi 
haqqında kitab yazma ehtiyacına 
gəldikdə isə Rəsulzadə bu barədə qeyd 
edir: “Nizamiyə həsr olunmuş bu qələm 
təcrübəsinə şairin 800-cü ildönümü 
münasibətilə girişilib. Çox ehtimal ki, 
bu ildönümü sahibinin milliyyəti də bir 
sıra münaqişələrə səbəb olacaq və kitaba 
verdiyimiz “Azərbaycan şairi” adı onu 
“İran şairi” kimi tanıyanların bir qismində 
etiraz da olmasa, adət etdiklərinin 
pozulmasından doğan bir narahatlıq 
hissi doğuracaq. Fəqət nə etməli: dünya 
böyüklərinin adları ətrafında millətlər 
arasında çəkişmə yeni bir şey deyildir. 
Bir də başqalarının yanlış adətlərini 
pozmamaq üçün Azərbaycan öz təbii 
haqqından necə vaz keçsin?!”.

Rəsulzadə kitabında Nizamidən 
əvvəl və sonra da Azərbaycanın farsdilli 
ədəbiyyata Xaqani Şirvani, Fələki 
Şirvani, Mücirəddin Beyləqani, Əbülüla 
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Gəncəvi, Qətran Təbrizi, Əhməd ibn 
Məhəmməd Təbrizi, Qasım Ənvar, Sadıq 
Əfşar, Saib Təbrizi kimi şəxsləri bəxş 
etdiyini yazır və Nizami ilə bağlı qəti 
fikrini bildirir: “Əsərlərini araşdırdıqca 
Nizaminin fars millətçiliyindən uzaq 
olub, türk sevgisi ilə dolu, Zaqafqaziya 
mühit və şəraitinə bağlı, yurdunun tarixi 
müqəddərat və geosiyasətindən doğan 
daimi qayğılarda məşğul olduğu aydın 
görünür ki, beləliklə də, o, əlbəttə, bir 
Azərbaycan şairidir”.

Xaqani, Xətai, Füzuli
Rəsulzadə 1949-cu ildə çap etdiyi 

“Azərbaycan kültür gələnəkləri” adlı 
başqa bir kitabında isə XI-XII əsr farsdilli 
ədəbiyyatın inkişafına türk sülalələrinin 
dəstək verdiyini yazır.  Qeyd edir 
ki, Eldənizlər, Şirvanşahlar sülalələri 
farsdilli ədəbiyyata göstərdikləri himayə 

ilə məşhurdur: “Fransız şərqşünası 
Darmsteter Şirvan sarayını ədəbiyyata 
verdiyi qiymət baxımından Qəznəli 
Sultan Mahmudun sarayı ilə müqayisə 
edir”. 

Rəsulzadə bu dönəmə aid şairlərdən 
biri kimi Xaqani Şirvanini xatırladır: 
“Nizami ilə bərabər Şirvan sarayının 
baş şairi Xaqani də Azərbaycanın farsca 
yazan şairlərindəndir. Xanıkov onun 
yaradıcılıq qüvvətini fransız şairi Viktor 
Hüqo ilə müqayisə edir. Şirvan şahı 
Axsitanın ruslar üzərində çaldığı zəfər (XII 
yüzil) onun parlaq bir qəsidəsində təsbit 
olunub. Onun da dili farscadır. Fəqət, 
türkcə sözləri, məzmunlu beytləri vardır”.

(Qeyd edək ki, Rəsulzadənin Xaqani 
Şirvani haqqında ayrıca bir məqaləsi 
“Azərbaycan” jurnalında yayımlanıb.)

Rəsulzadə kitabında bu dövrdə 
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formalaşan xalq ədəbiyyatına da 
diqqət çəkir, “Kitabi-Dədə Qorqud” 
dastanındakı dillə bugünkü Azərbaycan 
türk dilinin, demək olar ki, eyni olduğunu 
bildirir.

Orta əsrlər ədəbiyyatında 
Rəsulzadənin öygü ilə bəhs etdiyi şairlər 
içərisində Xətai və Füzuli xüsusi yer 
tutur. O, Xətai haqqında yazır: “Şah 
İsmayılın sarayı azəri türk ədəbiyyatının 
yaradıcı ocağı və bir akademiyası idi. Bu 
saraya Həbibi kimi şairlər mənsubdu. 
Şeirdə “Xətai” təxəllüsündən istifadə 
edən İsmayıl, xalqın vurulacağı sadə 
bir dillə yazırdı. Səfəvi sarayının rəsmi 
dili də türkcə idi. Qonşu dövlətlərə 
göndərdiyi notalar türkcə yazılırdı. 
Səfəvi İranın Osmanlılara göndərdiyi 
notalar türkcə ikən, Osmanlı sarayının 
Səfəvilərə yazdıqları notalar farsca idi. 
Rəsmi türk dövlətlərində misali yox ikən, 
çevrəsindəki türkdilli şairlər Şah İsmayıla 
“Türki-tacdar” deyə xitab edirlərdi”. 

Füzulinin Kərbəla hadisəsi ilə 
bağlı türk dilində məqtəl yazmasının 
səbəbindən bəhs edən Rəsulzadə Şərqi 
yaxşı bilən avropalıların ona heyran 
olduqlarını qeyd edir. Həmçinin artıq 
farsdilli ədəbiyyatdan sonra Füzulinin 
həm də türk dilində əsərlər yazmasını 
mühüm hal kimi qiymətləndirir: “Atəşli 
hürufi Nəsimi ilə Şərqin ən böyük liriki 
Füzuli yalnız Azərbaycan deyil, türkcə 
oxuyan bütün dünyanı həyəcanlandırır... 
Mister Gibbə görə, duyumunun 
səmimiliyi ilə ifadələrindəki şairanə 
şəkil baxımından bütün Şərqdə Füzuliyə 
bərabər ikinci bir şair yoxdur... Ustad 
M.F.Köprülüyə görə, ən böyük türk şairi 
sayılacaq müstəsna bir şəxsiyyətdir”. 

Rəsulzadəyə görə, Azərbaycan 
ədəbiyyatı XIX əsrin əvvəllərinə qədər 
tamamilə Füzulinin təsiri altında 
qalıb: “Onun külliyyatı indi də hər 
azərbaycanlının masası üstündə duran bir 
kitabdır”. 

Vaqif və Səməd Vurğun
Azərbaycanın XVII-XVIII əsrlərinin 

qarmaqarışıqlıq, böhran içərisində 
olduğunu qeyd edən Rəsulzadə bu 
hadisələrin ədəbi fəaliyyətin səngiməsinə, 
mədəniyyətin böhran keçirməsinə səbəb 

olduğunu yazır, Koroğlu ilə bağlı şeirlərin 
də bu dönəmin məhsulu olduğunu, 
xanlıqlar dönəmində ədəbiyyatda xüsusi 
janrın önə çıxdığını bildirir: “Heca 
vəzniylə yazılan bu janrın ən böyük 
nümayəndəsi Qarabağ xanının talesiz 
vəziri, XVIII əsrin şairi Molla Pənah 
Vaqifdir… Vaqifin elm və fəzilətinə 
qiymət verən müasirləri onun üçün “hər 
oxuyan Molla Pənah olmaz” deyiblər... 
Şairin tarixi şəxsiyyəti son zamanlarda 
şöhrət qazanan Səməd Vurğunun 
“Vaqif” adındakı mənzum dramına 
mövzu olub”. 

Axundzadə haqqında
Rəsulzadə Rusiyanın Qafqazı işğal 

etdikdən sonra XVIII əsrin mütərəqqi 
fikirlərinin ölkədə yayılmağa, bununla da 
mövcud düşüncələrin tənqid edilməyə 
başladığını yazır. Belə bir durumda 
isə Azərbaycan ədəbiyyatında yeni 
hadisələrin baş verdiyini bildirir: “Bu 
şərtlər altında Azərbaycanda Avropa 
tərzində yeni bir ədəbiyyat yaradılır. 
Bu məktəbin ən böyük ustadı isə Mirzə 
Fətəli Axundzadədir. Onun simasında 
biz Azərbaycan rasionalist ədəbiyyatının 
böyük banisinə malikik. Klassik 
ədəbiyyatımız üçün Füzuli nədirsə, 
çağdaş ədəbiyyatımız üçün Mirzə Fətəli 
odur. Müsəlman dünyasının bu ilk 
dramaturquna avropalı tənqidçilər Şərqin 
Molyeri, ruslar isə Qoqolu deyirlər”. 

Qeyd edək ki, Rəsulzadə 
“Azərbaycan” jurnalında Axundzadə 
haqqında ayrıca bir məqalə də yayımlayıb 
və Sovetlərin onun yaradıcılığını öz 
siyasətlərinə alət etdiklərini bildirib: 
“Kommunizmin ana fikri olaraq qəbul 
edilən allahsızlıqdan bəhs edərkən, 
bolşeviklər daha çox Mirzə Fətəlinin 
adını çəkirlər. Onun ateistliyindən bəhs 
edərlər. Bu, bir iftiradır. Bu yalana 
əsla inanmayınız. Mirzə Fətəli Allah 
fikrinə, yəni mütləq həqiqət idealına 
qarşı qətiyyən mücadilə etmirdi. Onun 
mücadilə apardığı şey iman və düşüncəyə 
müsəlləd olan sxolastik təfəkkür tərzi idi”.

Mirzə Fətəlidən sonra ikinci dramaturq 
kimi Nəcəf bəy Vəzirlini qeyd edən 
Rəsulzadə onun “Müsibəti-Fəxrəddin” 
əsərinin məşhur olduğunu bildirir: “Fəqət 
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Azərbaycan ədəbiyyatının ən yetkin 
əsərlərini Əbdürrəhim bəy Haqverdili 
təqdim edir. Nöqsansız ədəbi bir azəricə 
yazılan “Dağılan tifaq” pyesi güclü, 
orijinal və əxlaqi bir əsərdir”.

Rəsulzadəyə görə, Cəlil 
Məhəmmədquluzadənin “Ölülər” pyesi 
Azərbaycan tənqidçi ədəbiyyatının şah 
əsəridir, Sabir isə Füzulidən sonra bütün 
azərbaycanlıların qəbul etdiyi ikinci bir 
şairdir. Romantik axında isə Məhəmməd 
Hadinin adını çəkən Rəsulzadə çadrasız 
müsəlman qadınının şairin gözündə xilas 
olunan Şərqin simvolu olduğunu yazır. 

“Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı”
1950-ci ildə Türkiyədə Rəsulzadənin 

“Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabı 
yayımlanır. Bu kitabda Rəsulzadə 
dönəmin nəhəng şair və yazıçılarının 

– Əhməd Cavad, 
Hüseyn Cavid, Cəlil 
Məhəmmədquluzadə, 
Məhəmməd Hadi, 
Süleyman Axundzadə 
və digərlərinin 
əsərlərini təhlil 
edir, bolşeviklərin 
bu əsərlərə biganə 
yanaşmasından 
bəhs edir: “Hüseyn 
Cavidin “Topal 
Teymur” ilə mənzum 
“Peyğəmbər”i 
sovet rəhbərlərini 
çox məşğul edir. 
Şairin bu iki əsəri 
oxucularda olduqca 
dərin təsir buraxır. 
Öncə oynanmasına 
icazə verilən “Topal 
Teymur” tamaşaçıları 
həyəcana gətirir. 
Dövlət teatrında pyes 
bir neçə dəfə oynanır. 
Əhali türklüyün 
ümumi qəhrəman 
tipi Teymurləngdən 
fövqəladə dərəcədə 
məmnun və coşğun 
olur. Məsələni 
sonradan başa 
düşən bolşeviklər 
pyesin göstərilməsini 

qadağan edirlər”.
Rəsulzadəyə görə Cəfər Cabbarlının 

“Od gəlini” əsəri Sovetlərin əleyhinə 
yazılmış rəmzi bir əsərdir: “Od gəlini”ni 
Cəfər “Çeka” həbsindən çıxdıqdan 
sonra yazıb. Bu əsərdə atəşpərəst 
Azərbaycanın müsəlman-ərəb istilasına 
qarşı mübarizəsi təsvir edilir. Yeni 
sahiblər məmləkətin bütün zənginliklərini 
çapıb aparırlar. Neft dövlətin malı 
elan edilir. Ərəbistana daşınır. 
Azərbaycanlıları islam dinini qəbul 
etməyə məcbur edirlər. Xalq üsyan edir. 
Gənc Elxan sevgilisinin baş örtüyündən 
düzəltdiyi bir bayraqla meydana atılır. 
Müdhiş bir mübarizədən sonra onu 
tuturlar, əsir edirlər və edamına qərar 
verirlər. Əlləri arxasında bağlı halda dar 
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ağacının altında onu şəhadət kəlməsini 
oxumağa məcbur edirlər. O isə “bütün 
dünya desə də, mən demərəm “La ilahə 
illallah” - deyə hayqırır. Mənzərənin 
rəmziliyi göz qabağındadır. Tamaşaçılar 
üçün “ərəb” və “islam” sözləri yerinə 
“rus” və “kommunizm” sözlərini qoymaq 
mənanı aktuallaşdırmaq üçün kifayətdir”.

Rəsulzadə bu kitabında Cəlil 
Məmmədquluzadənin “Kamança” 
və “Anamın kitabı”, Süleyman 
Axundzadənin “Laçın yuvası”, Hüseyn 
Cavidin “Peyğəmbər”, “Uçurum”, 
“İblis”, Əhməd Cavadın “Göy göl”, 
Cəfər Cabbarlının “Oktay”, “Aydın”, 
Sabit Rəhmanın “Vəfasız” əsərlərini 
təhlil edir, Almas İldırım, Gültəkin kimi 
mühacirətdə fəaliyyət göstərmiş şairlərin 
yaradıcılığından nümunələr verir. 

Stalinlə bağlı xatirələr
1947-ci ilin sentyabrında Rəsulzadə 

Avropadan Türkiyəyə dönür. Artıq 
II Dünya Savaşını qazanmış SSRİ ilə 
mübarizə aparmaq olduqca çətin idi. 
Ona görə də Rəsulzadə siyasi fəaliyyətini 
görüntüdə arxa plana keçirirərək 
ədəbi-mədəni fəaliyyətə üstünlük verir. 
1949-cu il fevralın 2-də Ankarada onun 
fəxri sədr seçildiyi Azərbaycan Kültür 
Dərnəyi yaradılır. 1952-ci il aprelin 
1-də isə onun başçılığı ilə “Azərbaycan” 
jurnalı fəaliyyətə başlayır. Bu jurnalın 
səhifələrində Rəsulzadənin ədəbiyyatla, 
mədəniyyətlə bağlı bir çox yazıları 
yayımlanır. Xaqani Şirvani, Dədə Qorqud 
dastanı haqqında məqalələri çap olunur. 

Onun bu jurnalda Məhəmmədhüseyn 
Şəhriyarla bağlı yayımlanmış məqaləsi 
isə olduqca qiymətlidir. Güney 
Azərbaycandan olan şairin “Heydər 
babaya salam” poeması Rəsulzadəni 
olduqca sevindirir, onun haqqında yazı 
yazmaqla yanaşı poemanı jurnalda hissə-
hissə çap etdirir. 

Onun ədəbiyyatla bağlı Azərbaycana 
bəxş etdiyi ən son qələm məhsulu isə 
yazdığı xatirələrdir. Belə ki, 1954-cü 
il 27 mayında Türkiyədə nəşr edilən 
“Dünya” qəzetinin 5-ci sayında “Stalinlə 
ixtilal xatirələri”ni çap etdirir. Bu 
xatirələrin nəşri qəzetin 15-16 iyunda 
çap olunan 25-26-cı sayına qədər davam 

edir... 
Beləliklə, tale onu peşəkar 

siyasətçi kimi yetişdirsə də, ilk qələm 
təcrübələrindən ömrünün sonlarına qədər 
ədəbiyyat onun həyatında önəmli rol 
oynayır. 

Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın 
istiqlalının 35 illiyi ilə bağlı 1953-cü 
ildə “Amerikanın səsi” radiosundan 
ölkəsinə müraciət edərkən mühacirət 
ədəbiyyatının tanınmış siması Əmin Abid 
Gültəkinin şeiri ilə nitqini bitirir:

Sən bizimsən, bizimsən durduqca 
bədəndə can,

Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı 
Azərbaycan!

P.S. Bir neçə ay bundan 
öncə Türkiyədə bir kitabçıdan 
Rəsulzadənin “Azərbaycan şairi 
Nizami” kitabının imzalı orijinal 
bir nüsxəsini əldə etdim. 23 
noyabr 1951-ci ildə imzalanmış 
kitabda belə yazılıb: “Kore 
kahramanlarımızdan Enver Kolana 
sevgilerimle. 23.XI.1951”. Ankarada 
yaşayan türkiyəli tədqiqatçı 
dostumuz Ömər Özcan bəydən 
əldə etdiyimiz bilgilərə görə, Ənvər 
Kölan İrəvandan İğdıra yerləşən bir 
ailədə doğulub. Hərbçi olub, gənc 
yaşda vəfat edib.
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Redaksiyamızdan:

Yanvarın 23-də Şəmil Sadiq və Müşfiq XANın birlikdə qələmə aldıqları, 
əsas süjeti Qarabağ və Xocalı soyqırımı olan tarixi detektiv janrda yazılan 
“Ümidlərin izi ilə” romanının rusca ikinci nəşri Qazaxıstanın Əl-Fərabi 
adına Qazax Milli Universitetində, yanvarın 25-də isə Qırğızıstan Dövlət 
Hüquq Akademiyasında oxuculara təqdim olunub.
Tədbirin təşkilatçısı “Global Karyer İnstitut”unun Direktoru və Azərbaycan 
Şimali Kipr Dostluq Cəmiyyətinin sədri Orxan Həsənoğlu olub. Xocalı 
faciəsinin 25-ci anım ilində “USTAD” dərgisi Qazaxıstan və Qırğızıstan 
ədəbiyyatında roman haqqında dərc olunan məqalələrdən ikisini oxuculara 
təqdim edir.

Ümidlərin izi ilə
(esse)

Saykal MURATBEK QIZI

Əminəm ki, həyatımda baş verən 
bütün hadisələr uyğun zamanda olur və 
mən  bunların hər birində məna axtarır 
və dərs çıxardıram. Düşünürəm ki, 
yanvarın 25-i “Ümidlərin izi ilə” kitabının 
təqdimatında iştirak etməyim təsadüfi 
deyildi. Kitabın süjeti və adı məni dərhal 
cəzb etdi. Düşündüm ki, həyatımın bu 
çətin dönəmində “Ümidlərin izi ilə” kitabı 
fikirlərimin  aydınlanması, həyata başqa 

yöndən baxmaq üçün stimul verəcək.  
Ümumiyyətlə, mən kitab 

narkomanıyam, ancaq bütün kitabları 
birdən həzm edə bilmirəm, öncədən 
tənqidləri oxuyuram və ədəbiyyat 
seçiminə həssas yanaşıram. Axı hər bir 
kitab dərin iz qoyur və sənin bir hissənə 
çevrilir. Mən yanılmadım!

Oxuduqdan bir neçə dəqiqə sonra 
kitaba qapıldım, mənə elə gəlir ki, 
məhz bu kitabla bağlı başqa cür ola da 
bilməz. Kitab qəlbimi təlatümə gətirdi. 
Mən qəhrəmanların həyatını onlarla 
birgə yaşamağa başladım və onların 
bütün əzablarını, sevinclərini yaxından 
hiss etdim.  Düşünürəm ki, mənim 
və başqalarının kitabı bu  qədər çox 
sevməsinin əsas səbəbi odur ki, o sevgi 
mövzusunu müxtəlif yönlərdən əks 
etdirir. Sevgi çoxyönlüdür və şübhəsiz, 
insanın ifadə edə bildiyi ən güclü hisdir. 
Mənə elə gəlir ki, insanı digər canlılardan 
fərqləndirən məhz bu duyğudur, çünki 
insan sevgisinin obyekti həm vətən, həm 
ailə, həm də ölkə ola bilər.

Kitabda ilk sevgi movzusuna da 
toxunulub.  Məncə Aytəkinlə Ramil 
arasında yaranan ən incə və güclü 
hisdir. Onlar gənc yaşda tanış olublar 
və elə ilk səhifələrdən aydın olur ki, 
bu adi coşğunluq deyil, iki gəncin 
taleyinə yazılmış, bütün imtahanlardan 
keçmiş həqiqi sevgidir. Kitab bizə həm 
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xatırladır, həm də nümunə kimi göstərir 
ki, əsl sevgi illər sonra belə zəifləmir və 
azalmır. Əksinə, Ramilin yazdığı kimi 
“külək odu alovlandırdığı kimi, illər də 
əsl sevgini alovlandırır”, əsl məhəbbət 
illər keçməsinə, məsafələrə və başqa 
şərtlərə baxmayaraq güclənir. Mən əsas 
qəhrəmanların ən çətin məqamlarda 
belə ən yaxşı insani keyfiyyətlərini 
qorumalarına valeh olmuşdum.  

Vətənə sevgi də hər birimizin hiss 
etdiyi gözəl duyğulardandır. Əsər bu 
mövzuya da geniş miqyasda toxunur. 
Müəlliflər ailəsi, xalqının gələcəyi üçün 
hər şeyini fəda etməyə hazır olan, vətəni 
sevən Azərbaycan oğullarını nümunə 
kimi təqdim edirlər.  Bundan gözəl nə ola 
bilər?! Mən, həqiqətən də, Ramilin, onun 
yoldaşlarının və Qüdrətovun qəhrəmanlıq 
təsvirlərinə məftun olmuşdum. Onların 
fədakarlığına, cəsarətinə, ləyaqətinə... 
Mənim üçün kitabda Xocalı faciəsində 
əziyyət çəkmiş insanlarla bərabər 

əhəmiyyətli olan digər mövzu 
da şərəf və ləyaqət mövzusudur. 
Qəhrəmanların timsalında bir müddət 
öncə sülh içində yaşayan, yaxınları,  
gələcəklə bağlı çoxlu planları olan 
sadə insanların necə vəhşiliklərə 
və əzablara məruz qaldıqlarını hiss 
etmək olar. Və birdən hər şey dəyişir. 
Ancaq həyatın bütün çətinliklərinə 
baxmayaraq onlar insanlığını itirmir, 
bütün işgəncələr, qeyri-insani 
əzablar, çətinliklər onların qəlbini 
qatılaşdırmır, əksinə onları birləşdirir. 
Hətta ən çətin anlarda belə onlar bir-
birilərinə ürək yandırır, fərəhləndirir, 
tezliklə bütün bu dəhşətlərin 
bitəcəyinə dair ümid və inam təlqin 
edirlər.  Bir çox hallarda, hətta 
ölümlə üz-üzə gəldikləri zaman belə 
onlar öz şərəflərini itirmir və böyük 
bir xalqın nümayəndəsi olduqlarını 
unutmurdular. Qırğız olduğum halda 
oxuduqca türk mənşəli olduğumuz 
üçün, eyni qanı daşıdığımız üçün 
qürur duyurdum. 

Hər bir kitabda olduğu kimi, burda 
da çox sevdiyim və əksinə özünün 
qəddarlığı və çəkinmədən deyə 
bilərəm ki, “qeyri-insani və heyvani” 
münasibətilə məni təəccübləndirən 
qəhrəmanlar oldu. Qüdrətova 
qarşı dərin simpatiya duydum. O 
mənim üçün heç nədən qorxmayan, 
vətəni üçün hər şeyə hazır olan və 

bir qadına sədaqət göstərən əsl kişi 
prototipidir.  Bu dönməz prinsipləri olan 
insan nümunəsidir. Onun prinsipləri 
ölkəsinin təhlükəsizliyinin qorunması 
və Azərbaycana böyük təhlükə yarada 
biləcək əməliyyatın qaşısının alınması idi. 
Düzünü desək, buna görə o uzun illərin 
təkliyindən sonra çox sevdiyi,  ilk olmasa 
da, bəlkə də ona bu qədər əziz olan 
axırıncı qadını qurban verməli oldu. 

Dərin mərhəmət duyduğum 
qəhrəmanlardan biri də Ramil və 
Aytəkin idi. Aytəkinin yaşadıqları gün 
kimi aydındır, onun qismətinə düşmüş 
vəhşilik və alçaldılma izsiz qala bilməzdi. 
Ramil də həyat yoldaşına və ailəsinə 
layiq olduqları sevgini verə bilmədiyi 
üçün əzab çəkirdi. Aytəkinin ruhu 
20 il ərzində ondan əl çəkmirdi. O 
Aytəkini tapmaq, əsirlikdən xilas etmk 
üçün  cəhd edirdi, uzun illər ərzində 
bunun mümkünsüzlüyünü anladı və onu 
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unutmağa çalışdı, lakin alınmadı. 
Mənfi qəhrəmanlara gəlincə, 

Voskanyanın, Safaryanın əməllərindən 
saçlarım biz-biz dururdu. Heç cür anlaya 
bilmirdim ki, bu cür cinayətləri törədə 
bilmək üçün bu qədər nifrəti, qəzəbi 
ürəkdə necə gəzdirmək olar. Xocalı 
faciəsi elə qəddar bir qırğındır ki, onun 
qurbanları unudulmamalı, günahkarlar 
isə layiq olduqları cəzanı çəkməlidirlər. 

Bu kitab, şübhəsiz, qəlbimdə silinməz 
iz qoydu. Belə kitablar qiymətsizdir, 
çünki onlar insan xarakterinin ən yaxşı 
tərəflərini tərbiyə edir. “Ümidlərin izi ilə” 
kitabından özüm üçün bu dərsi aldım. 
Hər şəraitdə insan qala bilməlisən, bu 
onu gərəkdirir ki, özünə, prinsiplərinə 
sadiq olasan. Öz doğma yurdunu, ananı, 
atanı, bütün xalqını ürəkdən sevməlisən, 
axı bu hər bir insanın həyatında olan ən 
dəyərli amillərdir. Öz sevgin üçün sonuna 
qədər mücadilə etməlisən, hər zaman 
xoşbəxt sonluq olmasa da, sevgi uğrunda 
mücadilə edilməyə dəyər duyğudur. 
Mənim üçün bu dəyərli kitabın əsas 
mənası bu idi. 

P.S. Bu əsəri oxumaq şəraitini 
yaratdığınız üçün təşəkkür edirəm, 
qəhrəmanlarla həyəcanlı və maraqlı 
günlər yaşadım. Gözəl kitabdır, 
oxuduqdan sonra güclü təəssürat 
buraxdı. 
                                                                
Rus dilindən tərcümə: Asifə Əfəndi

Üzüntü
daşıyan kitab

(təəssürat yazısı) 
 Son zamanlar bir neçə kitabın 

təqdimat mərasiminin şahidi olduq. 
Əlbəttə, bu kimi təqdimat mərasimlərində 
iştirak edərkən, kitabın müəllifini mədh 
edib, ona təriflər yağdırmağın sevincini 
də yaşayırıq. Ancaq mədh etdiyimiz 
yazarı və onun kitabının içindəkilərinin 
nə olduğunu bilmədən bunları edirik. 

Qısacası... Əminliklə deyə bilərik ki, 
dünənki açılış mərasimi çox fərqli idi. 
Bir xalqın ağrısını və acısını daşıyan 
bu kitab, bizlərə ənənəvi şəkildə 
öyrəşmiş olduğumuz tərifilər deməyə 
imkan vermədi. Açılış mərasimində 
iştirak edən hər bir insanın  gözlərində 
yaşların saxlandığının, ürəyinin telinə 
toxunduğunu hiss etdik...

23 yanvar 2017-ci ildə Əl-Fərabi 
adına Qazaxıstan Dövlət Universitetində 
azərbaycanlı yazarlar Şəmil Sadiq 
və Müşfiq XANın “Ümidlərin izi ilə” 
kitabının təqdimatı keçirilmişdi. Tarixi 
detektiv janrda yazılan əsərdə Qarabağ 
və Xocalı soyqırımından bəhs olunur. 

Kitabın Qazaxıstanda təqdimatının 
keçirilməsini təşkil edən “Global Karyer 
İnstitut”nun direktoru və Azərbaycan 
Şimali Kipr Dostluq Cəmiyyətinin sədri 
Orxan Həsənoğlu vurğulayıb ki, “Son 
illərdə Azərbaycanın əsas ağrılı yeri 
olan Dağlıq Qarabağ haqqında bir çox 
əsərlər yazılmaqdadır. “Ümidlərin izi 
ilə” bu hadisələri daha əhatəli şəkildə 

                        Tulpar Janibeyk qızı      
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oxucuya çatdırır. Əsərin əsas üstün 
xüsusiyyəti də, məhz budur. Müharibənin 
nəticəsi və gənc bir Azərbaycan qızının 
eşq hekayəsinin geniş şəkildə əks 
olunduğu əsərdə, həsrət və vətən sevgisi 
var. Sevgi və vətənpərvərlik hislərinin 
bir yerdə olduğu bu roman əminəm 
ki, Qazaxıstanda da öz oxucularını 
tapacaqdır. Bu kitabın bu gün burda, 
Almatıda təqdimatının keçirilməsinin 
əsas səbəblərindən biri, dilimizin, 
tarixmizin və milli dəyərlərimizin eyni 
kökdən gəlməsidir. Bizim niyyətimiz 
hazırkı dövrdə qardaş xalqların bir-birinin 
sevincindən və kədərindən xəbərdar 
olmasıdır. Azərbaycan xalqının üzərindəki 
dərdi “Ümidlərin izi ilə” romanını 
oxumaqla, qardaşlarımız duya, hiss edə 
bilərlər. 

Daha sonra çıxış edən kitabın 
müəlliflərindən Şəmil Sadiq  bu əsərin 
sadəcə azərbaycanlıları deyil, eyni 
kökdən gələn türk xalqlarını da əhatə 
etdiyini qeyd etmişdi. 

Daha sonra tədbir, kitab müəlliflərinə 
iştirakçıların suallar ünvanlaması ilə 
davam etmişdir. 

Sual: Roman içərisində yer alan 
hadisənin bütün insanlığın ortaq 
kədəri olduğunu söylədiniz. Kitabın 
bütün dünyada hamı tərəfindən 
oxuna bilməsi üçün ingilis dilinə 
tərcümə olunmasına ehtiyac var. 
Bununla bağlı hər hansı bir fəaliyyət 
var mı?

Cavab: Əsərin hal-hazırda ingilis dilinə 
tərcümə məsələsi nəzərdə tutulmamışdır. 
Ancaq “Odərlər” deyə bir kitabım alman 
dilinə tərcümə olunmuşdur. Kitabın 
Frankfurt şəhərində təqdimatını keçirdik.

Sual: Romanın davamı olacaqmı?
Cavab: Kitabın davamı olacağı haqda 

bir fikrmiz yoxdur. Ancaq yuxarıda qeyd 
etdiyim kimi, alman dilinə tərcümə 
olunan “Odərlər” kitabı da Dağlıq 
Qarabağ haqqındadır. Ona görə də, eyni 
məzmunlu “Ümidlərin  izi” ilə əsərini 
“Odərlər” əsərinin davamı olaraq düşünə 
bilərsiniz.

Siyasi və mənəvi dəyərinin yüksək 
səviyyədə olduğu əsərin müəllifi 
haqqında danışmalı olsaq, filologiya 
üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şəmil Sadiq 
Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı əsərlər 
yazan gənc bir yazardır. Bu günə qədər 
40-a yaxın əsərin müəllifidir. Romanın 

ikinci müəllifi, Azərbaycanda dedektiv 
janrda özünəməxsus imzası və üslubu 
ilə tanınan, gənc yazar Müşfiq XANdır. 
Dedektiv janrda yazılan romanın 
hekayəsi əsir  olaraq gedən gənc bir 
qızın gündəliyindən təsirlənərək gerçək 
hekayədən alınmışdır. Əsər çox qalın 
olduğu üçün tam şəkildə oxuya bilmədik.

Kitab müəllifinin söylədiklərinə görə, 
yaxın zamanlarda “Ümidlərin izi ilə” 
kitabının qazax dilində də çapı nəzərdə 
tutulur. 

Tədbirin sonunda çıxış edən Türk 
Dilləri Fondunun direktoru Nazya 
Coyamergenqızı “romanın çapdan 
əvvəl əlyazmasını oxuduğunu qeyd 
edərək, bu xəbəri, həyəcanla tədbir 
iştirakçılarına çatdırdı. Daha sonra 
tədbir iştirkaçılarına bir daha Dağlıq 
Qarabağ və Xocalı soyqırımı haqqında 
məlumat verdi. Bu soyqırımların erməni-
rus ordusunun Azərbaycanda törətdiyi, 
tarixin ən böyük faicələrindən olduğunu 
tədbir iştirakçılarına çatdırdı. Əlbəttə, 
bu faiciə və soyqırımın bütün həqiqətləri 
Türk dünyasına çatdırılmalıdır. Eyni 
kökdən gələn türklər bir-birilərinin acı 
həqiqətləri haqqında davamlı məlumatlı 
olmalıdır. Ona görə də,  “Ümidlərin izi 
ilə” romanını hər bir türk övladı oxumalı 
və yuxarıda qeyd olunan  həqiqətlər 
haqqında məlumatlı olmalıdır.

                   

                 Türkcədən uyğunlaşdıran:               
Elçin İbrahimov



“Xəyanət”in üzü və astarı
Ramiz Rövşənin yaradıcılığında 

müharibə və insan

Kadr arxasında və kadrda

Ramiz Rövşənin “Azərbaycan” jurnalında (№12, 2016) nəşr  edilmiş 
“Xəyanət” kinopovesti əsərdə təqdim olunan hadisələrin baş verdiyi 
tarixdən 17 il sonra, əsərin nəşr edildiyi tarixdən isə 8 il əvvəl – 2007-ci 
ildə qələmə alınıb. “Xəyanət”in baş verdiyi tarixdən indi bizi 25 ildən artıq 
zaman ayırır. İlk baxışda əhəmiyyətsiz görünsə də, bu rəqəmlərin əsərin 
oxunması üçün mühüm yeri var. Ömrümüzdən, taleyimizdən keçən1991-ci 
il dünyanın altıda birini əhatə edən və içində araya-ərsəyə gəldiyimiz, bəzən 
“şər imperiyası” kimi yad edilən nəhəng bir imperiyanın, onun yetişdirdiyi 
münasibətlər və dəyərlər sisteminin rəsmən süqut etdiyi, dağıldığı, onillər 
boyu insanların içində oturuşmuş ideologiyanın, əxlaqın sarsıldığı tarixdir.  
1991-ci ilin sonundan yeni era, təzə dövran başlayırdı... 
Elə həmin vaxt – 1991-ci ildə Azərbaycan torpağının üstündə müharibə gedirdi, 
qanlar axırdı: dövləti, qoşunu, əsgəri olmayan, öz istəyindən və ixtiyarından 
asılı olmadan müharibəyə cəlb edilmiş, azadlıq eyforiyasına qapılmış toplum 
yurdunu, torpağını, öz fiziki varlığını qorumaq məcburiyyətində idi...

“Xəyanət” kinopovesti keçid tarixinin – 
1991-ci ilin dekabr ayında SSRİ-nin son 
rəhbəri olan Mixail Sergeyeviç Qorbaçov 
“şələ-küləsini Kremldən yığışdırdığı”, 
dünyanın sovet epoxası ilə vidalaşdığı 
dekabr günlərinin xəyanət hekayəsini əks 
etdirir. 
Povestdə dağılan “şər səltənəti”, yeni 
qurulan dövlət(lər), dünyanı dəyişdirən, 
yerindən oynadan siyasi hadisələr, tarixi 
proseslərin ortaya gətirdiyi sədaqət, 
xəyanət, top-tüfəng, müharibə, torpaq 

(və insan) alıb-satmaq, od-alov səhnələri 
sona qədər kadr arxasında saxlanılır. 
Kadrda təqdim edilən hadisələr isə bütün 
zamanlarda baş verə biləcək qadın-kişi, 
ata-oğul, ana-övlad münasibətləridir. 
Bu münasibətlərdə sədaqətin harada 
bitdiyini, xəyanətin haradan başladığını, 
ya da tərsinə – xəyanətin harada 
bitdiyini, sədaqətin haradan başladığını 
kəsdirmək, qiymətləndirmək çətindir. 
Əsərin ən maraqlı cəhətlərindən 
bir də elə budur: qiymətləndirmək, 
yozmaq, xasiyyətnamə vermək, haqq 
qazandırmaq, ittiham etmək oxucunun 
(tamaşaçının) öhdəsinə buraxılır. Buna 
da tam əminəm ki, bu əsərlə bağlı Ramiz 
Rövşənin yazıçı yanaşmasından əlavə, 
oxucu kimi gördüyü və qiymətləndirdiyi 
xeyli fərqli məqamlar var (və bu, onun 
yaradıcılıq keyfiyyətlərindən biridir...).  
Povestin əvvəlində sovet ictimai 
mühitinin yetişdirdiyi adlı-sanlı yazıçı 
İsmayıl müəllimin bağ evini görür, 
kimsəsizləşmiş bağ evinə gətirdiyi 
məşuqəsi – Suğra ilə tanış oluruq. 
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İsmayıl müəllim sovet cəmiyyətinin təmin 
olunmuş ziyalı tipidir: maşını, mənzili, 
dolanmağa pulu var. Məşuqəsi də öz 
yerində. Hələ üstəlik cəmiyyətdə hörmət-
izzəti, nüfuzu, şöhrəti. Yüzlərlə (bəlkə 
də minlərlə) insan İsmayıl müəllimin bir 
sözü ilə könüllü əsgər getməyə, vətən 
uğrunda canından keçməyə hazırdır. 
(Əsərin məntiqi ilə yanaşanda müharibə 
ilə bağlı “döyüşmək”, “vuruşmaq”, 
“rəşadət göstərmək” kimi sözlərdən 
burada ən yerinə düşəni məhz “canından 
keçmək”dir.)       
Nə İsmayıl müəllimin, nə  də Suğranın 
həyatının bizə təqdim olunan tərəfində 
1991-ci ilin siyasi münaqişələrinin səs-
səmiri, əks-sədası qabarıq göstərilir, 
burada zamanın təlatümlü mənzərəsi 
aydın görünmür. Sadəcə, Xalq Cəbhəsi 
İsmayıl müəllimi mitinqlərə dəvət edir, 
onun üçünsə mitinqə getməklə yasa 
getməyin elə bir əsaslı fərqi yoxdur 
(xüsusilə də SSRİ dağılandan sonra). 
İsmayıl müəllimdən boşanıb işlədiyi 
teatrın baş rejissoruna ərə getmiş aktrisa 
xanımın, onun yeni ailəsinin həyatında 
da əmin-amanlıqdır: ad günü məclisi, 
“növbətçi” zarafatlar, şablon təbrik 
nitqləri, xəlvəti öpüş, oğurluq him-cim... 
Arvadına söyəni öldürdüyünə görə səkkiz 
il həbsxanada yatıb, sovet hökuməti 
dağılanda azadlığa buraxılan Teymur 
– Suğranın qanuni  əri üçün də vətən 
çağırışı, torpaq harayı eşidilməzdir, 
yaddır. Onun, uğrunda canından 
keçməyə hazır olduğu yeganə dəyər 
sevdiyi qadının “adının təmizliyidir”. Özü 
demiş, Suğraya “söyən adamın, hürən 
itin ağzını cırar”... 
Tarixin gətiridiyi təlatüm, siyasi 
münaqişələr, müharibə haradasa 
insanların fərdi həyatının arxa 
planındadır. Fərdi həyatlarsa boğazadək 
xəyanət bataqlığındadır...
İsmayıl müəllimin yeməkxanada 
qarşılaşdığı köhnə qəhrəmanı – haqqında 
“Mahmud və Mariya” dastanı qoşduğu 
Mahmud kişinin ictimai mövqeyi bir 
qədər fərqli olsa da, o da başqaları 
kimi Qarabağ müharibəsindən çox-çox 
“uzaqdadır”: onu daha çox “başıxallı 
köpəkoğlunun” –  Qorbaçovun sovet 
hökumətinə xəyanəti narahat edir. 

1990-cı ilin 20 Yanvarı Mahmud kişinin 
həyatına bir silkələnmə, sarsıntı gətirsə 
də, onun ruhundakı təlatüm tarixin ritmi 
ilə xaric səslənir. 20 Yanvardan sonra 
arvadı Moskvaya – oğlunun yanına 
köçən Mahmud kişi əqidə adamıdır, 
Böyük Vətən müharibəsinin (İkinci 
Dünya müharibəsinin) ordenli-medallı 
qəhrəmanıdır...

Bu dünyanın dörd ili –
Dava ili dərd ili...
Ramiz Rövşən dünyaya gələndə 
İkinci Dünya müharibəsinin üstündən 
il yarım ötmüşdü. Lakin ədəbiyyata 
gəlişində kifayət qədər müqavimətlə 
qarşılaşan Ramiz Rövşən 1970-ci 
illərdə ədəbiyyatda özünü dava illərinin 
ağrılarını, faciələrini əks etdirən silsilə şeir 
və hekayələri ilə təsdiq etdi, “müharibə 
şairi” kimi tanındı:
Bulud gəldi göy başına
Dedi: anam, döy başına.
Hər kənddən hər öybaşına
Oğul getdi qayıtmadı...

Ramiz Rövşən yaradıcılığının 
başlanğıcında görmədiyi müharibənin 
oğulsuz qoyduğu evlərin ağılarını yaratdı 
və həmin ağıların ədəbiyyatımızda xüsusi 
yeri olduğunu bu gün heç kəs inkar edə 
bilməz. Ramizdən əvvəlsə müharibə 
illərinin ağrı və ağı havasını İsa Hüseynov 
“Saz”da, “Tütək səsi”ndə dilləndirmiş, 
Əkrəm Əylisli “Adamlar və ağaclar”da 
canlandırmış, bədii sözə gətirmişdi. 
Məmməd İsmayıl şeirdə müharibənin 
fərqli  havasını yaratmışdı. İsa Hüseynov 
da, Əkrəm Əylisli də, Məmməd İsmayıl 
da özlərini, öz gördüklərini, yaşadıqlarını 
yazmışdılar. İsa Hüseynovun, Əkrəm 
Əylislinin, Məmməd İsmayılın 
əsərlərindəki müharibə illərinin uşaqları 
onların özləri və ya yaşıdlarıdır. Ramizin 
qəhrəmanları isə bunlardan tam 
fərqlidir. Ramiz yaşından əvvəlin tuşunu 
(yuxusunu) danışırdı. Gözəl, təkrarsız, 
bənzərsiz danışırdı. Onun danışdığı 
– müharibənin yaddaşlara çökmüş 
nağılı idi. Ramizin ilk hekayələrinin və 
şeirlərinin əksəriyyəti yaddaşın içindən 
gəlir, ədəbiyyata eposun, nağılın dilini, 
intonasiyasını, havasını gətirirdi.
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Burada biz real müşahidələri əks 
etdirən detallar, konkret təfərrüatlar 
əvəzinə, müharibəni rəmzləşdirən, 
bəzən sürrealistik təsvirlərə çevirən 
ümumiləşdirilmiş obrazların görüntülərini 
müşahidə edirik. Dörd il oğul yolu 
gözləyən Şahxanım nənə üçün müharibə 
ayaqları dizdən aşağı kəsilib qayıdan, 
dörd il yolunu gözləyən qapının cəftəsinə 
əli çatmayan oğul idi. Müharibə 
Şahxanım nənənin oğul boyuna uzanıb 
boşa çıxan qolları idi, ananın qolları 
uzanıb-uzanıb dünyanın boynuna dolanır, 
dünyanın boynundan boş qayıdırdı...
Ramiz Rövşənin poeziyası dizinə 
qədər gəlmiş oğulun dizdən aşağısını 
soraqlayırdı:
Oğul gəlib dizinəcən
Hanı dizdən aşağısı?..
Bu suala cavab tapa bilməyən oxucu 
üçünsə dünyaya gəlişin özü bir aldanış 
kimi qavranılır: 
Bilsək, dünyaya gəlməzdik,
Analar aldatdı bizi...   
Bədii düşüncə tərzi sərbəstliyə meyilli 
olan Ramiz Rövşənin gəraylı janrında 
yazdığı ağılar (sonradan Ramiz Rövşən 
bu ağıları “Nəğmələr” adı ilə ayrıca 
kitabda nəşr etdirdi) oxucu ilə fərqli bir 
dildə danışırdı. Bunu təxminən Vaqif 
Mustafazadənin elə həmin illərdə “caz 
dilində” səsləndirdiyi muğamların dili ilə 
müqayisə etmək mümkündür...  
***
Ramiz Rövşənin müharibəyə həsr etdiyi 
hekayələrin və şeirlərin poetikasında 
aparıcı amil stilizasiyadır. Həmin yazıların 
intonasiyasında daha çox danışıq üstə 
verilən nəsrlə ritmik şeirin növbələşdiyi 
dastan – epos poetikasının stilizasiyasını 
görürük. Bu, “Qapı” silsiləsində daha 
aydın müşahidə edilir. “Qapı”dakı nəsr 
və şeir növbələşmələri epos yaddaşından 
gəlsə də, tamamilə yeni estetik hava 
yaradır. Burada, heç şübhəsiz ki, Ramiz 
Rövşənin  mükəmməl filoloji təhsili 
və ciddi mütaliəsi, dünya ədəbiyyatına 
və incəsənətinə yaxından bələdliyi də 
müstəsna rol oynayır... 
Ramiz Rövşənin 1970-71-ci illərdə 
qələmə aldığı hekayələr (“Yağışlı bir 
günün günortasında”, “Hamı oğul 
böyütmüşdü”, “Belə-belə işlər”) 

məzmununa və strukturuna görə İsa 
Hüseynovun və Əkrəm Əylislinin 
müharibə povestlərindən xeyli fərqlidir. 
Ramiz ənənəvi nəsr əvəzinə, müharibə 
barədə düşünməyə, ibrət götürməyə 
vadar edən pritça yaratmağa nail 
olmuşdu. Hekayələrdə müharibənin 
konkret, görümlü insan mənzərələrini 
əyaniləşdirən realist tablolarından 
daha çox, müharibə və insan barədə 
eyhamlara, rəmzlərə üstünlük verilir...   
Ramiz Rövşənin hekayələrində 
müharibənin rəmzi illüstrasiyalarını 
görürük: müharibəyə oğullar, atlar 
gedir, müharibədən, qara kağızlar, ölüm 
xəbərləri gəlir. Bir də bir dəstə “nemes 
pleni” gətirilir. Dörd il əyilib oğullar 
gedən tərəfə boy atan insanların “nemes 
plenlərini” görəndə başa düşdükləri 
isə bircə şey olur: “...bu nemeslər hər 
nəydilərsə, adam idilər...”
Mövzuya təpədən dırnağa məhəbbət 
və mərhəmət işığı ilə yanaşan Ramiz 
Rövşən özünün görmədiyi müharibənin 
bütün bəşəriyyətə ağrı verən çizgilərini 
yaratmağa üstünlük verir və həmin 
cizgilərlə ağrının hamıya tanış üzünü 
ədəbiyyat dilinə çevirir.  Həsən kişinin 
dili ilə. “Həsən kişi nə deyirdi? Deyirdi 
ki, bu külleyi-aləm ibarətdi xırda-xırda 
dünyalardan. Yəni hər adamın öz balaca 
dünyası var. Özü də bu dünyalar üçtərəfli-
üçtərəflidi. Bir tərəfində adam özü durur, 
bir tərəfində ölüm, bir tərəfində də kəhər 
at”.   
Beləliklə, Ramiz Rövşən müharibənin 
çoxtərəfli “adam yönünü” görüb 
göstərdi, oxucunun və ədəbiyyatın 
yaddaşında müharibənin “adam 
yönündəki” ölümləri, ağrıları, həsrətləri, 
ananın gözündən oğulun alnına 
düşən gözyaşlarını tutub saxlamağa, 
tablolaşdırmağa, əyaniləşdirməyə 
müvəffəq oldu. 
Bu hekayələri təhlil etmək üçün istənilən 
qədər yozum, müxtəlif mövqelərdən 
interpretasiyalar irəli sürmək, mətnaltı 
mənalar oxumaq mümkündür. Əslində, 
bunu bizə mətn, mətnin quruluşu və 
Ramiz Rövşənin təqdimat tərzi, üslubu 
təklif edir...

“Xəyanət”ə qədər...
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Ramiz Rövşənin kinorejissor Şamil 
Nəcəfzadə ilə birgə yazdığı ssenari 
əsasında 2008-ci ildə çəkilmiş “Qala” 
filminin mövzusu da “Xəyanət”in baş 
verdiyi zamanı – “Qarğalar” kəndinə (ad 
təsadüfi seçilməyib, filmdə izahı var) ilk 
qaçqınların gəldiyi, az sonra isə kəndin 
əhalisinin “təhlükəsizlik” məqsədilə 
köçürüldüyü, “şəhid” adlandırılan ilk 
ölünün dəfn edildiyi zamanı  əhatə edir... 
Valideynlərinin evlənməyə razı olmadığı 
rus qızını götürüb qaçdığı, övladlarının 
dünyaya gəldiyi qonşu ölkədən qovulmuş, 
ata yurduna qaçqın kimi qayıtmış Osman 
doğma torpaqda ürək tutmasından 
ölür və onun dəfnində Ramiz Rövşənin 
“Qapı”sından gələn ağı səsləndirilir:
Göydə bulud dolar gedər, 
Quşlar qanad salar gedər,
Oğulları alar gedər, 
Analara ölüm gəlməz...
Filmdə şeirin mətnində kiçik dəyişiklik 
edilib, son misradakı “analara” sözü 
“atalara” sözü ilə dəyişdirilib. Və çox 
aydın görünür ki, “Qala”da səsləndirilən 
ağı “Qapı”nın mətnində yaratdığı 
poetik əhvali-ruhiyyəni filmdə yarada 
bilmir. Burada birinci səbəb filmin bədii 
səviyyəsinin “Qapı”dan xeyli aşağı 
olmasıdırsa, başqa bir ciddi səbəb də 
var. Çünki qonşu ölkədən qaçıb yenidən 
ata-ana yurdunun – “Qarğalar”ın üstünə 
gələn Osmanın taleyi ilə Şahxanım 
nənənin, tanımadığı torpaqlar uğrunda 
müharibədən dizdən aşağı gəlmiş 
oğlunun faciəsini eyniləşdirmək, hər 
ikisinə eyni tarixi qiymət vermək, hər 
ikisinin dərdini eyni ağı ilə ağlamaq, 
sadəcə, yerinə düşmür. Məsələnin incə 
tərəfi isə budur ki, Şahxanım nənənin 
oğlunun iştirak etdiyi müharibənin 
qurbanlarına bəslənilən sonsuz məhəbbət 
və mərhəməti “Qala”da Ramiz Rövşənin 
bir şeirində deyildiyi kimi, “təpədən 
dırnağa  hirs” əvəzləyir...      

Gəldik “Xəyanət”in üstünə 
Kinopovestdəki hadisələrin üst 
qatında xəyanət toru var və ictimai 
mövqelərindən asılı olmayaraq insanlar 
bu tora düşüb çapalayırlar. İsmayıl 
müəllimin Suğra ilə münasibəti öz 
ailəsinə xəyanətdir. İsmayıl müəllimin 

arvadı ilə arvadın təzə əri – rejissor da 
xəyanət üstündə ailə qurub. Rejissorun 
qızı Kəmalənin nişanlısının qulağının 
dibində  İsmayıl müəllimin oğlu Ceyhuna 
imrənməyi xəyanətdir.  Suğra namus 
üstündə türmədə can çürüdən ərinə 
xəyanət edir. Ceyhunun öz atasının 
sevgilisinə münasibətində xəyanət motivi 
görməmək mümkün deyil. Ömrünün 
son günlərini sayan Mahmud kişinin rus 
arvadının 20 Yanvardan sonra Bakını 
tərk etməsində xəyanətin izi var. 
Mahmud kişini himayə eləyən, ölüsünə 
sahib çıxan qonşu oğlanın münasibətində 
xəyanət olmasa da, məkr, qərəz və 
minnət var: Mahmud kişinin ölümünü 
gözləyir ki, ikiotaqlı mənzili ona qalsın...
Mahmud kişi üçün vətən öldüyün yerdir, 
onun söylədiyi ən səmimi tost “vətəndə 
ölməyin sağlığıdır”. (Yeri gəlmişkən, 
Ramiz Rövşənin şeiri “Ölməyə vətən 
yaxşı” fəlsəfəsini inkar edir: “Ölməyə 
yox, ilahi, yaşamağa vətən ver!..”)
Mahmud kişi canını vətəninə bağışlayır – 
Bakıda ölür...
Teymur üçün xəyanət hər şeyin 
sonu deməkdir, arvadının xəyanətini 
dəqiqləşdirəndən sonra onun daha 
bu dünyada dayanacağı bir söykək, 
söykənəcəyi bir dayaq qalmır. Qisas 
almağın da mənası yoxdur, onun üçün  
heç nə dəyişməyəcək. Xəyanətin qurbanı 
olan Teymur intihar edir...
İsmayıl müəllimin oğlu Ceyhun atasının 
çağırışı ilə müharibəyə – Qarabağ 
uğrunda “canından keçməyə” gedən 
gənclərlə birlikdə cəbhəyə yola düşür. 
Onun müharibəyə getməsinin də bir ucu 
xəyanətlə bağlıdır: Ceyhun üçün atasının 
apardığı mitinqdən birbaşa müharibəyə 
getmək, bəlkə də yaşadığı mühiti sarmış 
xəyanətdən qurtuluşun bir yoludur. 
Ceyhun müharibədə – Daşaltı döyüşündə 
daha böyük və amansız xəyanətin 
– Vətənə xəyanətin qurbanı olur. 
Tanımadıqları bələdçi yol göstərmək 
əvəzinə,  könüllü olaraq torpaq uğrunda 
canlarından keçməyə gedən döyüşçüləri 
güdaza verir: 
“Sağa-sola güllə ata-ata əlindəki 
avtomatın darağını boşaltdı, amma 
ürəyindəki hirsi, acığı soyumadı ki, 
soyumadı.
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Onu öldürən güllə də düz ürəyinin 
başından dəydi. 
Üzüqoylu yıxıldı. Ürəyinin isti qanı 
soyuq qarı əridə-əridə axıb getdi. Sönən 
gözləriylə qana bulaşıb qızaran qara 
baxdı, baxdı. Sonra əlini uzadıb tərtəmiz, 
ağappaq qardan bir az götürdü. O qarı 
güclə ağzına sarı apardı. Bəlkə son 
nəfəsində ürəyinin hirsini, acığını o qarla 
soyutmaq istədi. 
Amma əli açıldı və qar yerə səpələndi...” 
Ssenari bu təsirli sonluqla bitir və Ramiz 
Rövşənin ustalıqla canlandırdığı bu 
mənzərə uzun müddət göz önündən 
çəkilmir...

Filmin sonu və əvvəli
Ssenarinin son cümlələrində “hirs”, 
“acıq” sözlərinin iki dəfə yanaşı 
işlənməsini heç də təsadüf saymıram: 
bu sözlər əsərin semantik strukturu 
və ümumiyyətlə, müəllifin yaradıcılıq 
mövqeyi ilə üzvi şəkildə əlaqəlidir. Bu, 
yazıçının mövzuya münasibətindən, 
ictimai ağrını ifadə tərzindən gəlir. 
Ceyhunun ölüm səhnəsinin təsviri Ramiz 
Rövşənin illər əvvəl yazdığı şeirindən 
qaynaqlanır:  
Təpədən dırnağa hirs içindəyəm
Dönmüşəm dustağa hirs içindəyəm
Bu hasar içində, bu hirs içində
Ürəyim özünə yer tapa bilməz
Bir çiçək qoxusu, bir quş qoxusu
Daha ürəyimə yol tapa bilməz…

Təbii ki, təpədən dırnağa hirs içində 
dünyanı, dünyanın üstündəki “bir 
tərəfində adamın özünün, bir tərəfində 
ölümün, bir tərəfində də kəhər atın 
durduğu üçtərəfli-üçtərəfli dünyaları” 
məhəbbət və mərhəmət gözü ilə görmək 
çətindir. Dünyanın və onun üstündəki 
dünyalarınsa məhəbbətə və mərhəmətə 
çox böyük ehtiyacı var. Elə vətənin 
də: “üstündə neft ləkəsi”, “təpədən 
dırnağa günah içində” olan “milyonçular 
ölkəsinin, dilənçilər  vətəni”nin də!  
Azərbaycanın ən yeni tarixində, xüsusilə 
də ustalıqla cəlb olunduğu və içindən 
çıxa bilmədiyi müharibə ilə bağlı xəyanət 
amilini inkar etmək mümkün deyil. 
Ramiz Rövşən kinopovestdə xəyanətin 
tarixini ustalıqla, böyük sənətkar qələmi 
və vətəndaş yanğısı ilə sənətə çevirib...
Bunu da heç birimiz inkar edə bilmərik 
ki, yeni tariximizin “hərəkətverici 
qüvvəsi” yalnız  xəyanətdən, neft 
ləkəsindən, qaz üfunətindən, itirilmiş 
bərəkətdən və bəkarətdən ibarət deyil. 
Bizim hamımızın varlığından keçən bu 
proses görünməmiş dərəcə dramatik 
bir tarixdir. Həmin dramın daşıyıcısı 
üçtərəfli-dördtərəfli-beştərəfli dünyaları 
olan insan taleləri ilə doludur. İndi 
xəyanətin xronikasından daha aktual 
olan ən böyük iş İNSANIN TALEYİNİ 
yaratmaqdır...  
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Payızın ilk ayında mənə Urmiyada 
tanınmış tənz (Güney Azərbaycanda və 
İranda satiranı belə adlandırırlar) Mirzə 
Hüseyn Kərimi Marağalının 85 illik 
yubileyinə məruzə ilə qatılmaq qismət 
oldu.

 Qədim Manna dövlətinin başkəndi 
olan, Zərdüştü, Şərqdə musiqiyə  və 
ədəbiyyata aid qiymətli traktatların  
müəllifi Səfiəddin Urməvini, Səfəvilərin 
sarayında yaşayan satirik ruhlu bəhri-
təvillərin yaradıcılarından Tərzi Əfşarı, 
Məhəmmədəmin Rəsulzadənin İranda 
əsasını qoyduğu demokratik fikirlərin 
davamçısı Heydər Əmioğlu Əfşarı, 
əfsanəvi opera müğənnisi Fatma xanım 
Muxtarovanı və daha kimləri yetişdirən 
Urmiyanı görmək çoxdankı arzum idi.

Urmiyadakı tədbirə Naxçıvandan İİR 
Naxçıvan konsulluğunun Mədəniyyət 
Mərkəzinin rəhbəri Hüseyn Ağazadənin  
dəvəti ilə, eləcə də AMEA Ədəbiyyat 
İnstitutunun  direktoru, akademik İsa 
Həbibbəylinin tövsiyəsi ilə getdim. 
Azərbaycan Respublikasından gəlmiş  
yeganə dəvətli kimi böyük məsuliyyət 
hissi keçirdiyimi də boynuma alıram. 
Hüseyn Kərimi bəlkə də həyəcanımı 
azaltmaq üçün, məni təqdim edərkən 
bədahətən bir  bənd şeir də  söylədi:

Şəmi, cəmi məcalisi şüara 
İftixari məhaxile üdəba
Bakıdan lütf edibdir,
Doktori xoş səliqə Pərvanə.

Onun bu təqdimi təbii ki, məni çox 
cəsarətləndirdi.

 “Zəmanəmizin gerçək Sabiri” adını 
qazanmış Hüseyn Kəriminin təntənəli 
törəninə Tehrandan, Təbrizdən, 
Marağadan, eləcə də İranın türklər 
yaşayan bir çox bölgələrindən çox  sayda 
dövlət rəsmiləri, dəvətli qonaqlar, şairin 
oxucu və pərəstişkarları gəlmişdilər.

Urmiyada kültürə, ədəbiyyata böyük 
sevgi, məhəbbət gördüm. Urmiya İranda 
tənzin-tənqidin mərkəzi seçilib. Burada 
yetişən yazarlar sələfləri Tərzi Əfşar 
kimi satiraya meyilli olublar. Həcv, 
tənqid yazmaqda məharətlidirlər. Elə 
Hüseyn Marağalının yubileyinin burada 
keçirilməsi də təsadüfi deyildi. “Ədəbi-
tənz” – Satira dərnəyinə istedadlı gənc 
şair Səid Süleymanpur  başçılıq edir. 
Urmiyada fürsət tapıb onun apardığı 
dərnəyin qonağı oldum. Gənclərin 
bir-birilə şeirlə deyişməsi xoş təsir 
bağışladı. Onlara qulaq asarkən hiss 
edilirdi ki, ədəbiyyata yeni nəfəs, yeni 
duyum, duyğu gəlir. H.Kəriminin yubiley 
törəninin aparıcısı  da S. Süleymanpur 
idi. O hətta bu mötəbər tədbirdə 
özünəməxsus tənz yarışması da elan edib 
tədbirə yeni bir rəng  qatdı.

Urmiyanın qədim üstüörtülü  bazarı, 
məscidləri və kitabxanası, bir də üzüm və 
alma bağları onun bir növ vizit kartıdır.

Urmiyada olduğum günlər orada 

Pərvanə MƏMMƏDLİ
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üzüm sərgisi keçirilirdi. Bizim rayonlarda 
keçirilən nar, alma bayramları kimi. 
Vaxtın darlığından bu meyvə  və bolluq 
bayramına gedə bilmədimsə, axşam 
qaldığım hoteldəki televizordan seyr 
edə bildim. Mənə bu da maraqlı oldu ki, 
24 saat işləyən Urmiya TV-nin əksər 
proqramları Azərbaycan türkcəsində 
yayımlanır. Kanalın “Ulduz” proqramında 
Kəriminin törənində bir gün öncə şairin 
araşdırıcıları ilə  Urmiyada çap olunan 
”Dəniz” qəzetinin redaktoru Mustafa 
Quluzadənin söhbətini həvəslə seyr 
elədim. Urmiya TV-nin bir serialını da 
izləyə bildim. ”Dörd divar” adlanan bu 
yerli serial çox diqqətimi çəkdi, yerli şivə 
qatışıq, təmiz Azərbaycan türkcəsində 
film seyr etməkdən məmnun qaldım. 
Demək, Urmiya TV Azərbaycan 

türkcəsində serial filmlər 
də çəkir. Televiziya ilə 
yanaşı çox sayda yerli qəzet  
və dərgilər də gördüm. 
Bunlar Əli Mustafazadənin 
redaktorluğu ilə çıxan 
“Ağrı”, eləcə də  Mustafa 
Quluzadənin “Dəniz”, 
Mehran Təbrizinin “Nəvide 
Azərbaycan”, Hüseyn 
Ağazadənin “Araz” 
qəzetləri və ”Mahnı” 
dərgisi idi. Bundan  başqa 
Urmiya radiosu da fəaiyyət 
göstərir. Radionun “El 
sözü”, “Xonça”,”Bu axşam 
bir salam” proqramları 
dinləyicilər arasında çox 
populyardır. “El sözü”nün 
qonağı olub, radioda 
müsahibə də verdim.

Törən keçirlən zalın 
binasında kitab sərgisi 
də açılmışdı. Burada 
Urmiyanın bir çox 
nəşriyyatlarının, eləcə də 
yaxşı tanıdığım Məhəmməd 
Sobhdel, Bəhram Əsədi 
ilə görüşüb nəşr etdikləri  
kitablarla tanış oldum.

Urmiyada qısa bir 
sürəcdə olsam da, geriyə 
zəngin təəssüratlarla 
qayıtdım. Yolboyu alma, 

üzüm bağları göz oxşayırdı.
Bütün bu maraqlı, zəngin 

görüşlərimdən dolayı bir az da 
pərişanlığım  vardı. Vaxtın darlığındanmı, 
gördüyümdən sarsılacağımı  öncədən 
bildiyimdənmi Urmiya gölünü yaxından 
görə bilmədim. Daha doğrusu, bir 
zamanlar ünlü şairlərin  vəsf edib, 
ilham mənbəyi olan indi isə suyu çəkilib 
öləziyən gölü. Çıxışımın sonunda da 
bunu xatırlatdım. Allahım, gözəl Urmu 
gölü, Urmu çölünə dönməsin bircə... 
Cavid əfəndi demiş, o torpağı, insanları, 
hər sözü, sazı xoş olan Urmiyadan, 
gölünü öncəki kimi bol sulu görmək 
arzusu ilə ayrıldım.

Hüseyn Kəriminin yaradıcılığına həsr 
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olunmuş məqalənin mətnini  hörmətli 
oxuculara təqdim edirəm.

                                                                       
Pərvanə Məmmədli

Şairəm, şamü səhər fikr edərəm, 
şeir yazaram

Acığın gəlsə də, gəlməsə də düz 
yazaram 
 
                       H.M.Kərimi

 Sağlığında şeirləri xalqın dilində əzbər 
olub sevilən şairlərə zəmanəmizdə çox az 
rast gəlmək olar. Vətənimizin Güneyində 
yaşayıb yaradan olan Marağalı Hüseyn 
Kərimi belə şairlərdəndir. Onun  şeirləri 
dildən-dilə, eldən-elə dolaşıb, şairə böyük 
sevgi  və şöhrət qazandırıb. Bütün İran 
boyu gəzsən, onun şeirlərindən bir misra 
da olsa əzbər bilməyən çətin ki tapıla.

Mirzə Hüseyn Kərimi 85 il öncə 
Marağada dünyaya gəlib. İlk müəllimi 
atası Məhəmməd Əli Zakir  olub. 
Ailəsinin maliyyə durumu yaxşı olmadığı 
üçün həm ticarət etmək, həm də təhsilini 
davam etdirmək məcburiyyətində qalıb. 

Atası Məhəmməd Əli Zakir Kərimi 
də böyük satira ustası  Mirzə Ələkbər 
Sabir kimi sabun bişirib  açdığı dükanda 
satır, ailəsini dolandırırdı. Məhəmməd 
Əli Zakir  xalq arasında seçilib sayılan 
şairlərdən olub. Hətta adı 1945(1324)-ci 
ildə Təbrizdə Milli Hökumət zamanı çap 
olunmuş “Ana dili” adlı dərslik kitablarına 
salınmış, məktəblərdə bir şair kimi  onun 
yaradıcılığından bəhs olunmuşdu.

Hüseyn Kərimi atası vəfat  etdikdən  
sonra onun sabun dükanını kitab dükanı 
kimi işlətməyə başlayır. 

O bədii yaradıcılığa  artıq İranda 
ənənə halını alan nəzirə ilə başlamadı. 
H.Kərimi ilk müəllimi olmuş atasının 
təsiri və tövsiyəsi ilə növhələrlə 
ədəbiyyata gəldi.

Ümumiyyətlə İranda, Güney 
Azərbaycanda əsrlər boyu din faktoru 
güclü olduğundan mərsiyə və növhə 
ədəbiyyatı bu məkanda geniş yayılıb. 
Raci, Dilsuz, Sərraf, Pürğəm, Qumri və 
başqa mərsiyə şairlərinin yaratdıqları 
mərsiyə ədəbiyyatı Güneydə dilimizin 

qorunub, yaşadılmasına xidmət 
edib. M.Ə.Rəsulzadə vaxtilə mərsiyə 
ədəbiyyatından bəhs edib yazırdı: 
“Mərsiyənin Azərbaycan ədəbiyyatına 
böyük xidməti olmuşdur. Əgər türkcə 
mərsiyə olmasa, türk şeir və nəzmi 
də bu dərəcədə ümumiləşməyəcək və 
Azərbaycan xalqı, ehtimal ki, bir çox 
zaman daha doğma ədəbiyyat üzü 
görməyəcəkdi... İştə mollası, taciri, 
mə’muru hamısı farslaşır ikən, milli 
hiss və təəssübü qorumaq baxımından 
mərsiyələrin rolu əvəzsiz olmuşdur”.

Hüseyn Kəriminin növhələri, mərsi-
yələri çoxdur. O, 14 məsumun və 
Kərbala əhvalatları ilə bağlı növhələr 
yazıb. H.Kəriminin  növhə  və mərsiyə 
sahəsində 21 məclisdən artıq dəyərli 
əsəri işıq üzü görüb. Sadə dildə yazılan 
bu növhələr asan əzbərlənib yadda 
qaldığından xalq tərəfindən çox sevilir.

Gənclik illərində Hüseyn Kərimiyə ən 
böyük və düzgün  qiyməti vaxtilə yaxın 
təmasda olduğu bu gün artıq ədəbiyyatın 
önündə gedən Məhəmmədhüseyn 
Şəhriyar, B.Qaraçorlu Səhəndlə yanaşı 
Əli Təbrizli, Yəhya  Şeyda, Barışmaz və 
b. verib.

“Məndən sonra İranda türkcə 
şeirin ən böyük ustadı Hüseyn 
Kərimidir” söyləmişdi  ölməz şairimiz 
Məhəmmədhüseyn Şəhriyar.

Əli Təbrizli “Dil və ədəbiyyat” 
əsərində Hüseyn Kəriminin bütün 
maneə çətinliklərə baxmayaraq yazıb-
yaratmasını önə çəkirdi: “Muvəffəqiyyət 
ardınca düşənlərin heç biri xalqın 
şivəsində, xüsusiyyətində yazmayıblar və 
bunlardan hətta mində biri də Kərimi ola 
bilməzlər. O kişi iddiası olmadan, papyon 
(boyuna taxılan kəpənək, qalstuk.P.M.) 
nə şey olduğunu bilmək istəməyən, 
kəndlərdə, şəhərlərdə, yaxınlarda, 
uzaqlarda milyonlarca İran, hətta İraq 
türklərinin ürəklərində bəslənməkdə və 
dillərində əzbər olmaqdadır… Bu kişi, 
tuturlar, basırlar, kəsirlər demək yerinə və 
üzr və bəhanə əvəzinə yorulmadan gecə-
gündüz çətin-çətin batlaqları, alçaqları 
aşıb və hətta töhmətləri aşmadan milli 
yolunu düzgün getməkdədir. Niyə ki, 
minnətsiz  çörəyi sadə olan bozbaşı onun  
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üçün birinci xanlıq və şahlıqdır”.
 İstedadlı şair Bulud Qaraçorlu 

Səhəndə görə – “Ana dilimizdə satirik 
şeirdə bu qədər axıcılıq və güc Hüseyn 
Kərimidən başqa heç bir şairdə yoxdur”.

Ustad Kərimi satirik şeirdə təkdir
 Yarı hənək olsa da, yarı tənəkdir.

  (Burada hənək zarafat və satira, 
dəyənək isə çomaq mənasındadı. – P.M.)                                                                 

   Həm növhədə ustaddı, həm tənzdə, 
qəzəldə

  Azərbaycan ölkəsinə şanlı bəzəkdi,
  misralarını tanınmış  ədəbiyyatşünas 

və şair Yəhya Şeyda Hüseyn Kərimiyə 
ünvanlamışdı.

Hüseyn Kərimi sələfi M.Ə.Sabirin

Şairəm, çünki vəzifəm budur, əşar 
yazım

Düzü düz, əyrini əyri edəm izhar 
yazım, şeirinə qarşılıq olaraq –

Şairəm, şamü səhər fikr edərəm, şeir 
yazaram

Acığın gəlsə də, gəlməsə də düz 
yazaram.

– söyləməsi Hüseyn Kərimiyə 
əsrimizin gerçək Sabiri deməyə haqq 
verir.

Şair özəl olaraq tənz-satira və 
həcv ustası kimi  daha çox tanınır. 
H.Kəriminin yazdığı şeirlər istər yaşlı, 
istərsə də gənc nəslin arasında çox 
bəyənilir  və dildən dilə dolaşır. Deyilənə 
görə hətta farslar belə Kərimini oxuya 
bilmək üçün türk dilini (Azərbaycan dilini) 
öyrənirlər.

Satiranın, həcvin Güney 
Azərbaycanda dərin,  möhkəm kökləri 
var. 

Növhə və mərsiyələrlə yanaşı  yazdığı 
satirik şeirlər H.Kərimini xalq arasında 
çox məşhurlaşdırıb. Belə ki, mərsiyə və 
növhələri ilə xalqı ağladan şair satiraları 
ilə onları güldürüb düşündürməyə vadar 
edib.

Şairin “Rəngarəng” və ya “Külliyyate 
Ədəbiyyate Kərimi” adlı ilk kitabı 1958-

ci ildə Təbrizin “Sədi kitabxanası” 
tərəfindən nəşr edilib. H.Kərimi şeirlərini 
2001-ci ildə altı cilddə “Rəngarəng 
Kərimi” adı ilə yenidən çap etdirir. 
Daha sonrakı nəşrlərdə isə tək satira və 
həcvləri deyil, mədhiyyələri, qəsidələri, 
nəsihət və səfərnamələri də daxil edilir. 
Artıq “Rəngarəng”in 17-ci cildi çapa 
hazırlanır. Dini mövzuda şeirlər yazan 
şairin  növhə və mərsiyələri bir neçə  
cilddə ayrıca çap olunub. Onun indiyədək 
çap olunan kitablarının sayı  40-ı aşır.

Kərimi cəmiyyətdə gedən hadisələrə 
etinasız qalmayıb, Siyasi durum 
və ictimai vəziyyət hər zaman onu 
düşündürüb.  İçində yaşadığı elin-obanın 
gileylərini, dərd-sərlərini qələmə alıb, 
şah rejiminin yarıtmaz üsul-idarəsini, 
məmurların sadə xalqa yuxarıdan aşağı 
baxmasını hədəfə alıb. Güneyli araşdırıcı 
Rza Həmrazın yazdığına görə Kəriminin 
şeirləri Şah dönəmində 12 il yasaq 
olunmuşdu. 

 Ey Kərimi, sözü rəng ilə boya
Görüsən camiə bazdır boyağa 
– yazan şairin həmyerlisi Məhəmməd 

Rza Müqəddəsi Marağalı yazırdı ki, 
Hüseyn Kərimi el-oba dərdlərinə duzlu 
deyimlər geydirib-insan əzablarının söylər 
dili olmuşdu.

“Şairin qəlbi” qəzəlində şair ürəyini 
gah “çox mənzərəli bir biyabana, basəfa 
gülüstana, gah da şurezar səhraya” 
bənzədən  H.Kərimi “onda min min 
xəzinənin pünhan olmasını”bildirir. Özü  
kimi həcv yazanların kəskin sözlərindən 
inciməməyə çağırır, əksinə bu “şiveyi 
meqalatın”  yalnız  xalqın xidmətində  
durduğunu bildirir.

Elinin, ölkəsinin qayğısını çəkən şair 
ictimai-sosial mövzulara yaradıcılığında 
geniş yer verir. Şah zamanında 
Amerikanın təsiri altına düşən və  az qala 
onun müstəmləkəsinə çevrilən ölkəsinin 
halına acıyır. İstəkli sevgili və ana kimi 
sevdiyi İranın  amerikalara boyun 
əyməsinə dözə bilmir, cəsarətlə “İran ərə 
getdi “ şeirində etiraz səsini ucaldır.

Dövrün sosial və ictimai ziddiyyətlərini 
tənqid atəşinə tutan şair cəmiyyətin 
həyatında baş verən təzadları tənqid 
etməkdən çəkinməyib, zəmanəsinin 
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ictimai eyiblərini satira və həcv  dili ilə 
ifşa edir. Kərimini rahatsız edən böyük 
məsələlərdən biri də, həmvətənlərinin 
mənəvi qəfləti, bu halın törənmə səbəbi 
və bu vəziyyətdən çıxma yollarıdır. O 
dini xurafatı,fanatizmi, nadanlığı, geriliyi, 
savadsızlığı, məmurların özbaşınalığını 
kəskin tənqid edir.

H.Kərimi düzlükdən, qanundan, 
şəriətdən  danışıb, İslamın  buyurduqlarını 
ayaqlayıb, haramı halal sanıb, sonra 
da  axına qoşulub müqəddəs quranı 
oxuyanları, rüşvət alıb haqqı batil, batili  
haq göstərənləri satirik  dillə tənqid edir. 
Bu tip insanları həm  xalqı, həm də 
tanrını aldatmaq istəyənləri “ Saqqalım 
ağardı” şeirində Sabirin tərzilə gülür.

Avam xalqın cəhalətdən ayılmağını 
istəməyənlərin “Qorxan baş salamat 
olar” deyimini əsas tutaraq xalqa qan 
udduran  “yönünü hər səmtə salan”, 
”millətin qanını zəli kimi soran”, ”aləmi 
yeyib amma doymayan”ları kəskin satira 
atəşinə tutur.

Ana-qızlarımızın təhsili,biliyi olmazsa, 
//Qalar övladımız həsrət mədəniyyət 
üzünə// söyləyən həməsri M.Ə. Möcüz 

kimi qadınların təhsilə, bilgilənməyə, 
azad düşünüb, nəfəs almağa və s. 
ehtiyacı olduğunu bildirir. Kərimi 
qadınları evdə dustaq edən kişiləri 
qəlbiqara və zalım sayır. ”Oğlanlar 
sözü” şeirində” oğlanın dilindən atasına  
qadınların da kişilər kimi eyni hüquqlu 
olduğunu, oxumağa, işləməyə, işdən 
sonra əylənməyə, dincəlməyə haqqı 
olduğunu yazır. 

Kəriminin kitab mağazası Marağada 
qədim bazarın içərisində ürək açan 
bir yerdədir. Bura həm də ədəbiyyat, 
maarif ocağını xatırladır. Qış aylarında 
Marağanın söz, şeir əhli ora yığışıb 
şeirləşir. Gənclər ana dilində yazmağı, 
şeirin fəzilətini, texnikasını H.Kərimidən 
öyrənirlər. Şair  “Ana dilim” şeiridə 
doğma dilə olan ən səmimi, ülvi hislərini 
gətirir.

Kərimini bir çox müasirlərindən 
fərqləndirən cəhətlərdən biri də özəl 
dil və üsluba sahib olmasıdır. Onun 
əsərlərinə milli ruh hakimdir, dili xalqa 
yaxındır, xalqın anlayacağı dildə yazan 
şair şeirlərini Marağa ləhcəsində qələmə 
alır.



cənubdan izlər
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Kəriminin şeirlərində bəzən İranda 
söyləndiyi kimi qəbih ifadələr (vulqarizm) 
işlədir. Şərq ədəbiyyatında “Ziştü Ziba” 
deyilən bir şeir növü də var. Fars dilində 
“Pis, çirkin və gözəl” deməkdir. Adətən, 
qəzəl janrında olan şeirlərdə istifadə 
olunur. Belə ki, qəzəlin hər beyti iki 
misradan ibarət olur. Birinci misrada 
şair rəsmən söyüş söyür, tam vülqar 
bir ifadə işlədir. İkinci misranı isə elə 
gətirir ki, məna dəyişilir, söyüşdən əsər 
qalmır. Onun bəzi qəzəlləri belə “nöqtəli 
ədəbiyyat” nümunələrinə məxsusdur.

Onu çox zaman XIII əsrdə yaşayıb 
yaratmış qəzvinli həcv ustası Übeyd 
Zəkani, eləcə də ötən əsrdə yaşamış 
Molla Cavad Müznüb, Məhəmməd Bağır 
Xalxali ilə  də müqayisə edirlər.

H.Kəriminin çeşidli ədəbi növ və 
biçimlərdə  yazılmış əsərləri  arasında 
həm xalq ədəbiyyatının növhə, mərsiyə, 
bayatı, qoşma, gəraylı təcnis kimi, 
həm də klassik  ədəbiyyatımızın qəzəl, 
məsnəvi və s.kimi nümunələrini görmək 
olar. 

Kəriminin yaradıcılığında klassik 
poeziya ənənələri  çox qüvvətlidir. 
O satirik qəzəllərində və dini 
ruhlu şeirlərində, klassik poeziya 
gələnəklərindən Hafiz, Füzuli Saib 
Təbrizi, Nəbati, Ləli kimi şairlərin 
irsindən bəhrələnir. 

 Şair Marağanın, Urmiyanın, 
Təbrizin və başqa  Azərbaycan kənd və 
şəhərlərinin həyat lövhələrini, müxtəlif 
tipajlarını duzlu, məzəli boyalarla 
əsərlərində  vəsf edir.

Təbrizli şair Ləli məşhur “Kətli” 
(Kəndli-P.M.) şeirində biri sürü qoyun 
saxlayıb ətə həsrət qalan kəndlinın halına 
açıyır.

H.Kərimi isə duzlu dili ilə, Ləlinin 
göstərdiyi “kətli”nin  artıq “cız-bızı 
görəndə burnun tutub yandan keçən 
və  daim səndvic, kolbas yeyən kətliyə” 
döndüyünü bildirir. Kərimi  özü də 
orijinal formalar yarada bilir. Xalq 
ədəbiyyatında, aşıq şeirində cinaslara 
müraciət edən şairin uğurlu misraları  
qəlbi oxşayır.

Sadə xalq dilində yazan şairin 
əsərlərində atalar sözləri, atmacalar, 

qarğışlar, zərb-məsəllərə çox rast gəlmək 
olar. Şairin xalq yaradıcılığına bağlı olan 
xüsusiyyətlərindən biri də şairin ifadə 
tərzidir.

Yəhya Şeyda Hüseyn Kəriminin 
əsərlərində işlətdiyi – Xalqın dilindən 
götürdüyü 400 arxaik sözü seçib bir lüğət 
hazırlamışdır. 

Kəriminin mükalimələri iki şəxs 
arasında olan dialoq üzərində qurulub. 
İki şəxsin, iki heyvanın və ya insanla 
heyvanın danışıqları əsərin süjet xəttini 
təşkil edir. Qoyulan bir mövzu, məsələ ilə 
bağlı aparılan dialoqda bir-birinə  iki zidd  
qütblər  arasındakı mübahisəli fikirlər 
ortaya atılır, sonda isə doğru və obyektiv 
nəticə ortaya qoyulur. ”Qara qarğanın 
bülbüllə mükaliməsi”, “Pişik və xoruz”, 
”Qarğa və qoca leylək”, ”Qarğa və 
bülbül”, ”Dəvə və eşşək”,”Ev sahibinin 
siçanlarla danışığı”təmsilləri buna  gözəl 
örnəkdir. ”Əhd Həzrəti Süleyman” və 
”Əzrayıl” isə xalq arasında ən çox sevilən 
və yayğın olan alleqorik şeirlərdir.

”Quşların  seçkiləri” təmsilində 
seçkilərin haqq, ədalətli olması ifadə 
olunur.

 H.Kəriminin  yaradıcılığını araşdıran 
Dərbəndi  yazır ki, Şəhriyardan onun 
şeirləri ilə Kəriminin şeirləri arasında olan 
fərqi soruşanda demişdi ki, Kəriminin 
əsərləri livana (istəkan-P.M.), mənimki isə 
taxçaya qoyulan  bəzəkli kasaya bənzər. 
Amma livandan hamı kasıb, dövlətli, 
əkinçi, savadlı, savadsız istifadə edər”.

 Ölməz Şəhriyarın uzaqgörənliklə 
söylədiyi bu sözlər  bu gün özünü tam 
doğruldur. Yazdıqları ilə xalqını  həm 
həyəcanlandırıb ağladan, həm də 
güldürüb düşündürən, onların sorunlarını 
dilə gətirb yazan şairi xalq necə sevməyə, 
dəyərləndirməyə bilər!?

  Kəriminin əsərlərinin bir zaman 
Bakıda da çap üzü görüb oxucuları 
sevindirəcəyi gün yəqin uzaqda deyil.



musiqili müsahib

“Məni Hüseyn Cavid roluna 
çəkilmək üçün dəvət etsəydilər, 

razılıq verərdim”.

Əgər 4-5 il əvvəl mənə 
desəydilər ki, bir gün 
müəllimlərinlə birgə çox sevdiyin 
sənətkarların birindən müsahibə 
alacaqsan, inanmazdım. Daha 
doğrusu, təsəvvür etməzdim. 
Demək, hər bir şeyin öz vədəsi var 
imiş.

Müsahibimiz sadə, nəcib, 
səmimi bir insan, öz sözünü sənəti 
ilə deyən və sənəti ilə sevilən İlqar 
Muradovdur. 

Şəmil Sadiq: İlqar müəllim,  
dəvətimizi qəbul edib  görüşümüzə  
gəlməyiniz  bizim üçün şərəfdir.

İlqar Muradov:  Bu siz tərəfən 
böyük diqqətdir. Dəvətiniz mənə şərəf 
verir. 

Şəmil Sadiq: Qarşılıqlıdır.  İstəyirik 
ki, insanların hörmət və sevgisini 
qazanan  sənətkarları oxucularımızla 
daha yaxından tanış edək. Bəzi 
insanlar elələrindən dərs alır, elələrini 
özlərinə kumir seçib onların yolu 
ilə gedirlər ki, bu millətə və dövlətə 
zərərlidir. Biz çalışırıq ki, jurnalımızda 
oxucularımızı maarifləndirən, onların 
zövqünü oxşayan, sənətinin ustadı olan 
sənətkarların yaradıcılığını işıqlandıraq. 

İlqar Muradov: Xoşdur. 
Məhəmməd Xankişiyev: İlqar 

müəllim, uzun illərdir ki, musiqi ilə 
məşğulsuz. Maraqlıdır ki, bəstələdiyiniz 
musiqi varmı?

İlqar Muradov:  60 yaşım var. 55 
ildir ki,  musiqi ilə məşğulam. Lap kiçik 
yaşlarımdan  pianoda  ifa edib  mahnı 

“Akif İslamzadə o mahnını yazdıranda  
Bədii Şura onda siyasi məqam axtarmışdı”.
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oxumuşam. Məndən həmişə soruşurlar: 
“Niyə öz bəstən yoxdur?”  Nə zaman 
pianonun arxasında otursam, qəlbimin 
musiqisini bəstələməyi istəmişəm. 
Amma görmüşəm ki, hər bəstələməyə 
çalışdığım musiqi hansısa  musiqiyə 
bənzəyib. Ona görə də musiqi 
bəstələmək məndə heç vaxt alınmayıb. 

Məhəmməd  Xankişiyev: Bu il 60 
illik yubileyiniz olacaq.  İlqar Muradov  
üçün 60 yaş nədir? 

İlqar Muradov: Kənardan baxanda 
insana 60 yaş çox görünür.  Amma  
60 il sanki bir göz qırpımında keçib. 
Vaxt nə qədər  amansızdır.  Cavid 
Qurbanovun sözlərinə bir mahnı 
yazdırmışam : “Sevgi-məhəbbətdən 
güc alır insan, Yaşa dolduqca ucalır 
insan”. İnsan yaşa dolduqca təkmilləşir  
və düşünür ki, kaş vaxtdan səmərəli 
şəkildə istifadə edərdim. 

Məhəmməd Xankişiyev:  Şəxsən 
öz adıma deyirəm və yəqin ki, burda 
olanlar da  təsdiqləyər ki, İlqar 
Muradov o sənətkarlardandır ki,  biz 
onu şou-biznesdə həm görürük, həm 
də görmürük. Azərbaycan musiqisinin 
bir elit təbəqəsi var ki, İlqar Muradovu 
məhz orda görürük. 

İlqar Muradov:  Düz görürsünüz. 
Xalqın gözü tərəzidir. Sırf  bu işlə 
məşğul olduğum üçün   burda mənim 
müəyyən bir biznesim var. Amma 
mən heç vaxt mahnıları lentə yazanda 
onu pul qazanmaq xətrinə yazmıram. 
Toylar üçün heç vaxt mahnı yazmıram. 

Məhəmməd Xankişiyev:  
Geyiminiz 70-ci illərin geyim tərzinə 
bənzəyir. Heç dəyişməmisiniz, yoxsa 
dəyişib yenidən o illərin geyim tərzinə 
qayıtmısınız?

İlqar Muradov: 70-ci illəri ona 
görə vurğuladınız ki, şalvarım trapez 
formasındadır?

Məhəmməd Xankişiyev:  Bəli 
(gülür).

İlqar Muradov:  Gənc vaxtlarımdan 
trapez şalvarlar geyinirəm. Həm də o 
vaxtlar bu şalvarlar dəbdə idi. Bu geyim 

tərzinə vərdiş etmişəm və bu mənə 
rahatlıq gətirir.

Səma Fuadqızı: İfa etdiyiniz 
mahnılar  zövqlü mahnılar sayılır. İspan 
rəssamı Pablo Pikassoya görə yaxşı 
zövq yaradıcılığın düşmənidir. Bəs sizə 
görə yaxşı  zövq yaradıcılığın düşməni, 
yoxsa dostudur?

İlqar Muradov:  Bu, bəlkə də, 
insanın əhvali-ruhiyyəsindən asılıdır. 
Bəzən insan çox bildiyindən ölmək 
istəyir. Kənarda olan hadisələri o 
qədər yaxşı anlayır ki, o qədər çox 
bilir ki, heç yaşamaq istəmir, çünki bu  
çirkinlikləri görmək istəmir. Məsələn,  
bəzən çox yüksək səviyyədə zövqü 
olan insan  zövqsüzlərin arasında 
olanda özünü qəfəsdəki kimi hiss edir. 
Bəlkə də, Pikasso  zövqün yaradıcılığa 
düşmən olduğunu  ona görə deyir ki, 
zövqlü insanı başa düşmür və qəbul 
etmirlər. Yaxşı zövqü olan insan isə ən 
yaxşı əsəri yaratmaq istəyir, lakin kim 
üçün yaratsın?  

 Məhəmməd Xankişiyev:  Rus 
şairəsi Anna Axmatovanın bir fikri 
var: “Mən hansı şeirimi ki, həvəslə 
yazırdım və fikirləşirdim ki, bu şeirdən 
qiymətli şeirim olmayacaq, oxucu bunu 
sevəcək, o  şeirlərim uğursuz olurdu. 
Hansı şeiri ki, elə-belə yazırdım, o 
şeir bəzən cəmiyyətdə elə bir ajiotaja 
səbəb olurdu, elə bir sevgi qazanırdı 
ki, özüm də bunu gözləmirdim”.  Sizin 
elə bir mahnınız olubmu ki, yazdıranda 
fikirləşmisiz ki, bu mahnı uğurlu 
olacaq, amma uğurlu olmayıb və yaxud 
da əksinə?

İlqar Muradov: Yazdırdığım 
mahnıların böyük əksəriyyəti elə 
birinci dəfədən lentə yazılıb.  Amma 
elə mahnılar var ki... Məsələn, Norveç 
xoru “Skruk” la birgə  bizim  layihəmiz 
var idi. O layihə 1997-ci ildə Qremmi 
mükafatını alıb və ən yaxşı layihələrdən 
biri kimi seçilib.  O layihənin üzərində  
1 il işlədik.  Orda ifa etdiyim mahnıları 
bəlkə də 100 qat daha yaxşı oxuya 
bilərdim. Bəlkə  də o mahnıları 
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istədiyim bir məqamda  yazdırsaydım 
daha yaxşı alınardı.  Bəzən elə hallar 
olur ki,  musiqinin yaxşı yazılması 
əhvali-ruhiyyədən asılı olur. 

Məhəmməd Xankişiyev:  Sənət 
aləmində belə bir şey var. Məsələn, 
ifaçılar görəndə ki, hansısa söz 
mahnıya uyğun gəlmir, onu müəlliflə 
razılaşdırıb dəyişdirirlər. Sizin 
mahnılarda belə məqamlar varmı?

İlqar Muradov:  Dəyişmək 
deyəndə, müəyyən şairlər var ki, 
onların şeirlərinə dəymək olmaz. 
Amma bəzi şairlər var ki,  mahnının 
sözlərini müzakirə edib  dəyişə bilirik.  
Elə sözlər var ki, nəğmə sözləri 
deyil. Ona görə də belə sözlərlə 
qarşılaşanda istər-istəməz dəyişməli 
olursan. Elə mahnılar da var ki, onların 
musiqisini dəyişməli oluruq.  Məsələn, 
“Peşman olarsan” mahnısı. O 
mahnıya  Riqada da klip çəkdirmişik. 
Bəstəkarı Rauf Məmmədovdur. O  
mahnını Zeynəb Xanlarova da ifa 
edib. Zeynəb Xanlarovanın ifasında o 
mahnının ritmi tam fərqlidir.  Mən o 
mahnını”ilqarlaşdırmışam”.

Şəmil Sadiq: Sözün musiqiyə təsiri 
və yaxud da musiqinin sözə təsiri nə 

dərəcədədir?
İlqar Muradov: Ən vacib olan 

sözdür. 
Şəmil Sadiq: Məsələn, elə 

mahnılar var ki, heç söz yada düşmür. 
Və yaxud da ki, mahiyyətsiz sözlər 
yığınağıdır. Amma ritm və ahəngi o 
qədər gözəldir ki, musiqisi yadda qalır. 

İlqar Muradov:  Deməli, o 
mahnının keyfiyyəti yoxdur. Söz, 
musiqi və ifa vəhdətdə olmalıdır. Onlar 
olmasa, hansısa biri yarımçıq olsa  o 
mahnı  uğurlu olmur. 

Məhəmməd Xankişiyev:  İlqar 
müəllim, sizinlə bağlı  təsəvvürümdə 
həmişə bir obraz olur. Əgər İlqar 
Muradov səhnəyə çıxacaqsa orda sanki 
ağ-qara fon, qara səhnə olacaq və İlqar 
Muradov  royalın yanında dayanıb  ifa 
etdiyi mahnı ilə sanki  mənimlə söhbət 
edəcək.

İlqar Muradov:  Bəli, mən 
konsertlərimi həmişə belə görürəm. 

Şəmil Sadiq:  Ağ-qara hardasa 
rəngsizliyin simvoludur. Bu rənglər sizi 
niyə yormur?

İlqar Muradov: Mənim səhnə 
kostyumlarımın rəngləri boz və 
qaradır. Bayram əhvali-ruhiyyəli 



musiqili müsahib

“Əlvan rənglər gözə çarpmaq  məqsədini 
daşıyır, mənə isə gizlənmək lazımdır”.



musiqili müsahib

tədbirlər olanda isə boz rəngə üstünlük 
verirəm. Əlvan rənglər gözə çarpmaq 
məqsədini daşıyır. Mənə isə gizlənmək 
lazımdır. Gizlənmək dedikdə, yəni gözə 
çarpmamaq. 

Məhəmməd Xankişiyev: Bunu 
İlqar müəllim deməsəydi, mən 
deyəcəkdim. Boz rəngin özündə bir 
gizlənmək istəyi var. Niyə bu qədər 
seçilməyi, önə çıxmağı sevmirsiniz?

İlqar Muradov: Sizdən özümə 
qarşı duyduğum o  xoş münasibəti 
Azərbaycanın hansı diyarına getsəm, 
hiss edirəm.  Allahın mənə bəxş etdiyi 
ən böyük xoşbəxtlik insanların mənə 
olan sevgisi, məhəbbətidir. Xalqımız 
məni o qədər ərköyün edib ki, başqa 
ölkəyə gedəndə bir-iki gündən sonra  
darıxıram. Populyarlıq üçün seçilmək 
mənə lazım deyil. İnsanlar həm məni 
tanıyır, həm də sevir. 

Səma Fuadqızı: İfa etdiyiniz 
mahnıların əksəriyyətində keçmişə 
qayıtmaq, itmiş vaxtı axtarmaq istəyi 
var. Nostalgiyaya sevginiz nədəndir?

İlqar Muradov:  Həyata sevgidən. 
Ümumiyyətlə, insanın bir əlində şükür, 
bir əlində isə  səbir olmalıdır. Əsl 
insan bu balansla yaşayır. Mən  şəxsən 
şükür, səbir edərək yaşayıram. Mənim 
həyatım  günbəgün  gözəlləşib, nəinki 
çirkinləşib. Gələcəkdə  isə nə baş 

verəcəyini bilmirəm.
Şəmil Sadiq: Bir mahnının sözləri 

yadıma düşdü:  “Keçən günlərimi 
qaytaraydılar, gələn günlərimi qurban 
verərdim”.  Siz gələn günlərinizi 
qurban verərdiz?

İlqar Muradov:  Yox. ( Gülür). 
Gələn günlərimdə nələrin olacağını 
bilmirəm. Onları necə qurban verə 
bilərəm? Məni o qədər gözəl günlər 
gözləyir. Əslində, Akif İslamzadə o 
mahnını yazdıranda  Bədii Şura o 
mahnının sözlərində siyasi məqam 
axtarmışdı. 

Məhəmməd Xankişiyev:  Elə bu 
mahnının adını çəkdik digər bir mahnı 
yadıma düşdü: “Aman təklik əlindən”. 
İfa etdiyiniz bu mahnıda da Bədii Şura 
siyasi məqam axtarmış, “təklik” sözünü 
“kəklik”lə əvəz etmişdi. O mahnını nə 
vaxtsa oxumaq fikriniz var? 

İlqar Muradov: Əslində, bütün xalq 
mahnılarımızı və Aygün Səmədzadənin 
mahnılarının hamısını lentə yazdırmaq 
istəyirəm. Vaxt amansızdır. Bilmirəm, 
bunları etməyə imkan olacaq, yoxsa 
yox. Amma hər dəfə bir xalq mahnısı, 
yeni bəstəkar mahnısı yazdırıram. 
Sonuncu dəfə lentə yazdırdığım mahnı 
“Taksi” adlanır. Sözlərin müəllifi 
ANARdır.

Şəmil Sadiq:  Hüseyn Cavidin 
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sözlərinə yazılmış mahnı ifa 
etmisinizmi?

İlqar Muradov:  İfa etmək istərdim.  
Bu mənə şərəf verər. Hüseyn Caviddən 
oxumaq çox məsuliyyətlidir. Məsələn, 
Tünzalə Ağayeva onun sözlərinə 
müraciət edib, musiqi yazıb. O mahnını 
bəyənirəm.  

Səma Fuadqızı: Bildiyimə 
görə, rəsm çəkməyi sevirsiz. Gənc 
yaşlarınızda çəkdiyiniz çoxlu rəsmləriniz 
var. O rəsmlər nə ilə çəkilib və onların 
janrı nədir?

İlqar Muradov:  Karandaş, akvarel, 
yağlı boya ilə işlənmiş rəsmlərim 
var. Rəsmlərin janrları müxtəlifdir: 
mənzərə, portret və s. Hətta bir əl işimi 
akvarellə taxtanın üzərində işləmişəm, 
üzərinə lak çəkilib ki, rəsm qalıcı olsun. 
Rəsmlər ata evimdə – Naxçıvandadır. 
Bəzi rəsmlərimi hədiyyə etmişəm. 
Hərbi xidmətdə olanda da rəsmlər 
çəkmişəm. Sonra musiqiyə sevgim 

rəssamlığa qalib gəldi və sırf musiqi ilə 
məşğul olmağa başladım. 

Şəmil Sadiq:   İlqar müəllim, 
bütün  ədəbiyyat, teatr, incəsənət 
nümayəndələri insanların sənətə olan 
münasibətindən narazıdır. Musiqi adına 
siz nə deyə bilərsiz? Musiqidə də o 
vəziyyətdir? 

İlqar Muradov:  Bir tərəfdən şou-
biznesə görə narazılıq var  təbii ki. 
Amma  məni razı salan məqamlardan 
biri də odur ki, istedadlı gənclərimiz 
var. Milli Konservatoriyada Siyavuş 
Kərimi tələbələr üçün elə gözəl şərait 
yaradıb ki. Gənclərimiz orda yüksək 
səviyyədə təhsil alırlar. Milli musiqimiz 
inkişaf edir. Bu məni çox sevindirir. 

Səma Fuadqızı:  Səhnəyə 
gəlməyinizdə bəstəkar, cazmen Rafiq 
Babayevin böyük rolu olub. Onu necə 
xatırlayırsız?

İlqar Muradov:  Rafiq Babayev  
mənim müəllimim olub. Onun dəvəti 
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ilə 1981-ci ildə Bakıya gəlmişəm.  
Əslində, o məni 1979-cu ildə dəvət 
etmişdi. Bakıya gələn kimi mənim 
səsimi öz studiyasında lentə yazdırdı 
və məni  Simfonik Estrada Orkestrinə 
solist kimi götürdü.  Siyavuş Kəriminin 
studiyasında Rafiq Babayevin aurası 
həmişə var. Onlar çox yaxın dost idilər. 
Rafiq Babayev çox nəcib, mehriban, 
gözəl insan, həm də gözəl musiqiçi idi. 
Allah ona rəhmət etsin. 

Səma Fuadqızı:  90-cı illərdə 
musiqiyə münasibət necə idi?

İlqar Muradov: Həmin illər, 
xüsusilə 90-cı illərin əvvəllərində, 
müharibə illərində yaradıcılığa meyil elə 
də yox idi. Çünki vəziyyət çox gərgin 
idi.

Səma Fuadqızı: Sizə görə 
müharibə yaradıcılığın düşmənidir, 
yoxsa onu stimullaşdırır? Elə 
sənətkarlar var ki, onların ən yaxşı, 
məşhur əsərləri müharibənin təsirindən 
yaranıb. 

İlqar Muradov:  Ola bilər ki, 
müharibənin dəhşətindən, ağrı-acısının 
təsirindən hansısa rəsm əsərləri, 
musiqilər  və s. yarana bilər. Amma 
müharibə  həyatın düşmənidir.  

Şəmil Sadiq:  İlqar müəllim, 
Facebookda varsınız?

İlqar Muradov: Yox. ( Gülür.) 
Şəmil Sadiq: Amma Facebookda 

adınıza səhifə var. 
İlqar Muradov:  Yəqin ki, məni 

sevənlər o səhifəni açıb. 
Şəmil Sadiq: Niyə özünüzə bir 

profil yaratmırsınız? Məncə, Sizə  
dinləyicilərinizin fikirlərini oxumaq 
maraqlı olar. 

İlqar Muradov:  Facebookda 
olsam, insanlara diqqətsiz 
yanaşacağam. Çünki sosial şəbəkədə 
olmaq üçün  vaxtım yoxdur. 

Şəmil Sadiq:  Biz şagirdlərimizlə 
görüşsəydik, onlar sizə sual 
verəcəkdilər :“İlqar Muradov üçün 
uğurun açarı nədir?”  İnsanların 
müğənnilərə qarşı birmənalı sevgisi çox 

az müşahidə olunur. Yəni elə insan var  
kiminsə şəxsiyyətini bəyənir, amma 
səsini bəyənmir, eləsi var ki, səsini 
bəyənir, lakin şəxsiyyətini bəyənmirlər. 
Şəxsiyyətlə sənətin bütövləşməsi 
az adamda olur. Məsələn, biz bunu 
Hüseyn Caviddə, İsa Muğannada, 
Nəsimidə görürük. Onların 
yaradıcılıqları ilə şəxsiyyətləri bir-birini 
tamamlayır. İlqar Muradov üçün uğur 
nədən başlayır?

İlqar Muradov:  Düşünürəm ki, 
uğur düzlükdən, dürüstlükdən başlayır. 
Hansı yolla gedirsən get, amma düz 
get. Düşünürəm, bu  həmişə uğur 
gətirəcək. 

Şəmil Sadiq: Amma əyri də düzü 
kəsir axı.

İlqar Muradov:  Əyriyə qoşulmaq 
olmaz.  Mənim düşüncəmə görə, 
insanın həyatda düzgün mövqe tutması 
ona uğur gətirir. 

Şəmil Sadiq:  İlqar müəllim, 
xarakter olaraq mən sizi Hüseyn 
Cavidə çox bənzədirəm. 

İlqar Muradov:  Hüseyn Cavidə 
oxşasaydım, çox xoşbəxt olardım. 
Hüseyn Cavid roluna çəkilmək üçün 
məni dəvət etsəydilər, razılıq verərdim. 

Şəmil Sadiq: Hüseyn Cavid 
haqqında film çəksəydim, hökmən o 
rolu sizə həvalə edərdim. İlqar müəllim, 
bədii əsərlər oxuyursunuz?

İlqar Muradov:  Təəssüf ki, kitab 
oxumağa vaxtım olmur. 

Hazırladı: Səma Fuadqızı
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Danışdıqca halımın xarablaşdığını hiss 
edirdim. Direktorun otağında olmağımın 
zəhmi bir yandan, polisin verdiyi kəm-
kəsir suallar da o biri yandan beynimi 
didik-didik eləmişdi. Deyəsən, nə 
danışdığımı da bilmirdim. Şəmsi müəllim 
gülləri suladığı çatlaq stəkanı hardansa 
tapıb doldurub tələm-tələsik içəri girib 
mənə uzatdı:

– Al, iç, özünə gəl.
– Ə, sən də dayan görüm, bu nə gic-

gic danışır?! – Müzəffər müəllim onun 
üstünə qışqırdı.

– Nə deyir?
– Deyir Züleyxa itkin düşməyib, 

zirzəmidə özünü asıb.
– Vayyy, başıma xeyir! – qapının 

arasından məktəbin xadiməsi Südabə 
xalanın cır səsi eşidildi.

– Sən bura gəl!
Südabə xala ürəklənərək başını bir 

az da içəri soxub göz-qaş işarəsi ilə 

direktordan sanki “məni deyirsiz?” – kimi 
sual elədi.

– Hə, hə, sən, sən! Gəl içəri, utanma, 
gəl!

– Buyurun, Müzəffər müəllim, – 
qadın direktorun qabağına yüyürüb 
biraddımlığında dayandı.

– Südabə, sənə neçə dəfə demişəm, 
burnunu hər işə soxma?

– Məəəəəən...
– Nə mən-mən salıbsan?! İşlərin 

tökülüb qalıb, qapının dibini pusursan! 
Cəld düş zirzəmiyə, gör Züleyxa ordadı, 
ya yox.

Direktorumuzun axırıncı tapşırığından 
sonra Südabəni əsməcə tutdu. Əlləri, 
bədəni titrəməyə başladı. Sonra ayaqları 
sözünə baxmadı. Tir-tap yerə sərildi. 
Şəmsi stəkanın dibindəki suyu üzünə-
gözünə çiləyib bir-iki də şapalaqdan 
sonra onu özünə gətirdi. Qıvraq 
hərəkətlə təkəlli sürüyüb stula oturtdu.

– Səndə də fil gücü var!
Müzəffər müəllim gülünc təqdiredici 

nəzərlə Şəmsini süzüb ayağa qalxdı.
– Zirzəmiyə gedək! – bayaqdan baş 

verənlərə səbirlə qulaq asan zəhrimarsifət 
polisin, nəhayət ki, səsi eşildi.

İndi sarımı əməlli-başlı udmuşdum.
– Dayanın, izləri qarışdırmamış 

əvvəlcə mən nəzərdən keçirməliyəm, 
– aralarından bir nəfər dilləndi. Mən 
otağa gələndən bəri söhbətə diqqətlə 
qulaq asan bu adam güman ki, rayon 
müstəntiqi idi.

– Sən də mənimlə gəlirsən, Daşqın, – 
deyib üzünü mənə tərəf çevirdi.

Direktorun otağından çıxanda Eldar 
əmi əli-qol işarəsi ilə “nə məsələdi? 
hara gedirsiz?” – soruşmağa çalışdı. 
Çiyinlərimi çəkib dodağımı büzdüm. 
Barmağımla döşəməni göstərdim, aşağı, 
zirzəmiyə mənasında. Mənə elə gəldi 
ki, laldili izahımdan sonra onun üzünün 

YOXOLMA
Qorxu-detektiv  janrında povest

(əvvəli ötən saylarımızda)
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ifadəsi dəyişdi. Yerinə yenə məktəbin 
həyətinə girərkən gördüyüm qəzəbqarışıq 
nifrət qondu. Başını yelləyib getdi. Elə 
bil olub-keçənlərin hamısının günahkarı 
mən idim. Amma nədənsə hiss elədim ki, 
mən müstəntiqlə dəhlizin qurtaracağına 
gedəndə kimsə arxamızca baxır. 
Doğrusu, bu dəfə yenidən özümdən 
gedəcəyimdən qorxduğumçün geriyə 
dönüb kim olduğuna baxmağa ürək 
eləmədim. Məncə o idi, həmin əcinnə. 
Beş gün əvvəl də qışqırıb zirzəmidən qan-
tər içində çıxanda indi dayandığım bu 
yerdə özümdən getmişdim.

Artıq aşağı düşən balaca giriş 
qapısının düz ağzına çatıb dayanmışdıq. 
Ürəklənib gözucu nəzər saldım, dəhlizdə 
bizdən başqa heç kim yox idi. İkimizdik – 
müstəntiq və mən.

– Mən gəlməsəm olarmı? – bilmirəm 
necə oldusa dilimə bu sual dolaşdı.

– Qorxma, əvvəlcə mən girirəm. 
Yanındayam, sən Züleyxanı gördüyün 
yeri göstər yetər. Yaxşı?

Başımın işarəsi ilə təsdiq elədim. 
Mənə elə gəldi ki, həmin an dilim də 
söz tutmadı. Amma müstəntiq istiqanlı 
adam təsiri bağışladı. Bircə dəqiqədə şirin 
dili ilə məni necə ovsunlayıb ələ aldısa 
özümü ondan əvvəl zirzəmiyə saldım.
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– Tələsmə, əvvəlcə mənə qulaq as, 
– qabağa düşdüyümü görüb qolumdan 
yapışdı.

Həmin anlar özümdə deyildim. Kimsə 
yaxamdan tutub beş gün əvvəl zirzəmidə 
Züleyxanın meyitini gördüyüm yerə tərəf 
çəkirdi və mən bu qüvvəyə qarşı çıxa 
bilmirdim. Beynimin içində küyqarışıq 
məchul səslər eşidirdim. Hətta müstəntiq 
qolumdan tutub məni saxlayanda bir 
anlıq yerimdən geri sıçrayıb heyrətlə ona 
baxmağa başladım. Hiss elədi ki, bərk 
qorxmuşam.

– Sən yaxşısan?
Dilim bu dəfə də söz tutmadı. Başımın 

işarəsi ilə hər şeyin qaydasında olduğunu 
bildirməyə çalışdım.

– Daşqın, iki işdə mənə kömək 
etməlisən. Amma söz ver ki, mən icazə 

verməyənə qədər bu barədə heç kimə 
danışmayacaqsan. Bu çox təhlükəlidir. 
Təkcə iki nəfər biləcək – sən və mən. 
Razılaşdıq?

Başımı aşağı-yuxarı salladım. Gün-
günorta çağı belə qorxduğumçün 
özümdən utanmağa başlamışdım. Amma 
etiraf edim ki, zirzəminin alatoranlığında 
mənim görüb-bildiklərimi kim görsəydi 
halı mənimkindən daha acınacaqlı olardı.

Getdikcə müstəntiqin sözlərindən bir 
az ürəklənməyə başladığımı hiss etdim. 
Artıq tək deyildim, gördüklərimin xəyal 
olmadığına inanan biri var idi. Bir-iki 
addım irəli gedib divara söykəndi.

– Beş gün əvvəl zirzəmiyə niyə 
düşmüşdün?

– Desəm sizə gülməli gələcək...
– Yox, bunu danışmağın vacibdi. 

Sənin özündən getdiyini, hətta öldüyünü 
rayonun baş həkimi dünən mənə danışdı. 
Bilirəm ki, bizim heç birimizin bilmədiyi 
bir hadisənin şahidi olubsan.

– Mən onu bir az əvvəl direktorun 
otağında hamıya dedim. Baxıram ki, 
hamıya gülməli gəldi.

– Mənə gülməli gəlmədi.
Müstəntiqə qarşı haqsızlıq etdiyimin 

fərqinə vardım. O, sözlərimə inanıb 
mənimlə zirzəmiyə gəlmişdi. Direktordan 
fərqli olaraq dediklərimi gicləmə hesab 
etməmişdi.

– Mənə elə gəlir ki, gecələr 
məktəbimizdə əcinnə, ya da hansısa 
şeytani varlıq dolaşır.

– İndi də belə düşünürsən?
– Bəli.
– Anladım, xahiş edirəm davam et. 

Zirzəmiyə onu axtarmağa düşmüşdün?
– Bəli. Hər gecə yuxularım qarışırdı. 

Qonşumuz var, Sevinc, o da əcinnələrin 
varlığına inanır. Üstəlik məktəbimizin 
şüşələrini sındırdığını da mənə o danışıb.

– Zirzəmiyə düşəndən sonra nə baş 
verdi?

– Dediyim kimi, axtarmağa başladım. 
Hər yeri. Sonra ora doğru getdim, 
– zirzəminin ən sonunda qaranlıq və 
əslində gözlə tam görünməyən istiqaməti 
işarə verdim.

– Bir azdan ora baxacağıq. Züleyxa 
həmin yerdədi?
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– İndi bilmirəm. Amma beş gün əvvəl 
ordaydı.

– Onu görərkən necə qışqırdığını 
təsəvvür edirəm.

– Var gücümlə bağırıb çıxacağa 
qaçdım. Elə bildim arxamca gəlib 
məni də tutacaqlar. Çox möhkəm 
qışqırmışdım. Məncə məktəbdəki uşaqlar 
səsimi eşitməliydi. Amma dəhlizə qalxıb 
iki-üç addım atandan sonra özümdən 
getdim. Qalanını xatırlamıram...

– Başa düşürəm. Sən bilirsən ki, 
kliniki ölüm keçiribsən?

– Hə, həkim dedi. Bəs sizcə 
gördüklərim qarabasma ola bilər?

– İndi yoxlayarıq.
Müstəntiq bunu deyib bir az əvvəl 

göstərdiyim qaranlıq istiqamətə doğru 
getməyə başladı. Qaranlıq hissəyə 
çatmamış əlindəki gur işıq saçan 
fənər hər yanı aydınlatdı. Bir anlıq 
sanki nitqim tutuldu. Əllərimlə sıx-sıx 
gözlərimi bağladım. Bədənimi yenidən 
əsməcə bürümüşdü. Beş gün əvvəl 
Züleyxanın asılmış bədənini gördüyüm 
yerdəydim. Əvvəlcə barmaqlarımın 
arasından baxdım. Heyrət içindəydim. 
Əllərimi üzümdən çəkdim. Tanış bir 
üfunət qoxusu ciyərlərimə doldu. Və 
bütün iradəmi toplayıb diqqətlə o yerə 
baxdım...
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– Bura idimi? – müstəntiq cavab 
vermədiyimi görüb əlimə toxundu. 
Diksindim.

– Bura idi...
Baxdığım istiqamətdə – Züleyxanın 

meyitini gördüyüm yerdə kimsə yox idi. 
Özümü topladım:

– Meyiti burdan aparıblar!
Müstəntiq bu dəfə fənərin işığını 

çənəmə qədər qaldırıb üzümə diqqətlə 
baxdı. Sözlərimin məntiqli olduğunu hiss 
etdirirdi. Heç nə demədi. Aşağı çömbəlib 
yeri fənərin işığında ehtiyatla yoxlamağa 
başladı. Bir neçə dəqiqə yerimdən 
tərpənmədim. Bunun müstəntiqin işinə 
yaradığını düşünürdüm. Çox keçmədi ki, 
səsi sükutu parçaladı:

– Haqlısan, dostum, – cibindən şəffaf 

əlcək çıxardı. Yerdən tapdığı sırğa tayını 
fənərin işığına tutub diqqətlə baxdı. 
Udqundum. Sırğanı tanımışdım.

– Tanış gəlir?
– Züleyxanındı...
Ciblərini eşib kiçik bir paketi çıxardı. 

Tapdığı sırğa tayını da içərisinə qoyub 
mənə işarə elədi:

– Hələlik burda işimiz bitdi. Gedək.
Dinməzcə hər ikimiz zirzəminin 

çıxışına doğru getdik. Yenə qabaqda mən 
gedirdim. Bura gələrkən bəlkə ürəyimdə 
ən çox dua etdiyim şey gördüklərimin 
həqiqətən də, xəyal olması idi. Amma 
əksi çıxmışdı. Bilmirəm, bəlkə də mənim 
dəli olmağımdansa həqiqəti öyrənməyim 
daha yaxşı idi...

***

Direktorun otağına qayıtdıq. Biz içəri 
gələndə polislər dəhlizdə dayanıb nə 
barəsindəsə söhbət edirdilər. Arxamızca 
içəri girdilər. Müstəntiq qısa danışıb 
zirzəmidə şübhəli heç nə olmadığını 
bildirdi. Züleyxaya aid olan sırğanın bir 
tayını tapması ilə bağlı da heç nə birüzə 
etmədi.

– Amma işimiz bununla bitmədi. 
Sabah Daşqın, Züleyxa və Ehtiramın 
valideynləri ilə görüşmək istəyirəm.

– Lazımdısa indi çağırtdırım, gəlsinlər, 
– direktor irəli yeridi.

– Bu gün yox, sabah, – müstəntiq 
fikrini yenə qısa bildirdi. Onun 
düşüncəli olduğunu, nə barəsindəsə baş 
sındırdığını hiss etsəm də, özümü o yerə 
qoymadım. Çünki onun icazəsi olmadan 
sirrimizi kiməsə açmayacağıma dair 
söz vermişdim. Yadıma əvvəlcə Sevinc 
düşdü. Yox, ona bu barədə heç nə deyə 
bilməzdim. Sonra Aydəmiri düşündüm. 
Bəlkə onunla bölüşə bilərdim. Amma 
yenə də sözümə xələf çıxmış olacaqdım. 
Axı mən uşaq deyiləm, verdiyim sözün 
üstündə dayanmağı bacarmalıyam. 
İndi Züleyxa burda olsaydı, o da söz 
saxlamağı yaxşı bacardığıma görə məni 
tərifləyib gözlərini süzərdi.

– Yoldaş müstəntiq, valideynlərlə 
harda görüşəcəksiz?

– Mənə qalsa rayon polis şöbəsində. 
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Amma gərək yoxdu, elə məktəbdə də 
söhbət edə bilərik.

– Baş üstə, – hadisələrdən vaxtında 
xəbərdar olmaqda işinin rahatlaşdığını 
bilən direktor məsud bir görkəm aldı.

– İcazə versəniz sizin otağınızda.
– Bu məktəb sizə qurbandı, – Müzəffər 

ağzını şappıldatdı. Elə həmin an da hiss 
elədi ki, dediyi cümlə bayağı və düşük 
səsləndi. Tez də özünü yığışdırdı:

– Siz necə məsləhət görürsüz, elə 
olsun.

– Danışdıq.

9

Polislər məktəbdən gedən kimi 
bizi evə buraxmışdılar. Daşqın məni 
məktəbdən götürüb birbaşa xəstəxanaya 
son müayinə üçün gətirmişdi. Həkimin 
dediyinə görə hər şey qaydasındaydı. 
Sadəcə yazdığı dərmanlara daha bir neçə 
gün davam etməliydim.

Hava qaralmağa başladıqca içimdəki 
narahatlıqlar artmağa başladı. Bir gözüm 
saatın əqrəblərində fikirlərimdə gah beş 
gün əvvələ, gah günorta müstəntiqlə 
zirzəmidə gördüklərimin yanına gedib 
çıxırdı.

Yadıma yenə Sevinc düşdü. Bəlkə 
də gündüz zirzəmidə şahidi olduqlarımı 
ona danışmaq ən yaxşısı idi. Mesaj 
yazıb xəstə yatdığım günlərdən bəri 
söhbətlərimiz üçün darıxdığımı, çıxıb bir 
az həmişəki kimi söhbətləşməyi, hava 
almaq istədiyimi təklif etdim. Etiraf edim 
ki, Aydəmirlə əcinnələr mövzusunda 
heç bir fikir ortaqlığımız yox idi. Daha 
doğrusu mən keçən il ona bu barədə bir 
dəfə danışıb ağzını aramışdım. Gülüb 
üstündən keçmişdi. Sevinclə isə həmişə 
belə söhbətlərimiz maraqlı keçirdi. 
Amma bu dəfə məqsədim başqa idi.

Telefonuma Sevincdən cavab bildirişi 
gəldi:

– On dəqiqəyə qapımızın yanında səni 
gözləyirəm.

Təxminən 15-20 dəqiqə gəzişib 
yolumu bilərəkdən məktəbimiz tərəfdən 
saldım. Sevinc etiraz etmədi. Onsuz 
da hər ikimizin evi məktəbə yaxın 

ərazidə yerləşirdi. Ona əcinnələrlə bağlı 
həmişəkindən daha çox sual verdiyimi 
hiss etmişdi.

– Daşqın, deyəsən, o dünyaya 
gedib-gəlib əcinnələrlə də görüşübsən 
ha! – zarafata saldı. İkimiz də gülüb 
sakitləşəndən sonra əsas mətləbə keçmək 
zamanı olduğunu düşündüm.

– Sevinc, səncə gecə vaxtı məktəbin 
şüşələrini sındıran kim ola bilər?

Ciddi bir görkəm aldı.
– Məndən şübhələnirsən?
Bu dəfə daha yüksək səslə gülüşdük. 

Amma tez sakitləşdik.
– Bilirsən, mənə elə gəlir ki, o əcinnə 

ancaq gecələr məktəbə gəlir.
– Bəs gündüzlər?
– Nə bilim, sən daha yaxşı bilərsən. 

Məncə gündüzlər başqa yerlərdə 
daldalanır.

– Niyə? Məktəbdə daldalanmağa yer 
yoxdu?

– Yoooxx... – bilmədən sözü ağzımda 
dartıb uzatdım.

– Bəs zirzəmi?
Bədənimdən elektrik cərəyanına 

bənzəyən nəsə keçdi. Ürəyim sürətlə 
döyünməyə başladı. Sevinc sanki 
düşüncələrimi oxuyurdu. Ürpəndim.

– Əşi, nə zirzəmi e... Bizim uşaqlar 
bütün günü oranı ələk-vələk edirlər. 
Siqaret çəkməyə düşən kim, kart sıxan 
kimi, qızlarla görüşən kim.

– Yaxşı, sən bunları hardan bilirsən?
Qımışıb həyəcanlı bir baxış fırlatdı. Ay 

buludların arxasına çəkildiyi üçün üzünün 
cizgilərini dəqiqliklə seçə bilmirdim. 
Amma nədənsə bu gün Sevincdə 
həmişəkindən daha fərqli gözəllik 
sezirdim. Bunu ara-sıra açıq qollarıma 
şıltaqlıqla toxunan barmaqlarının 
ahəngindən daha aydın hiss edirdim.

– Yadından çıxarma ki, mən bütün pis 
və yaxşı işlərlə maraqlanıram.

– Çoxbilmiş!

Və, nəhayət, beynimdə tutduğum əsas 
planı Sevincə danışmağa ürəkləndim. 
Çünki onu məhz elə buna görə 
çağırmışdım.

– Sevinc, gəl məktəbə girib əcinnəni 
axtaraq!
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– Sən ciddisən?!
– Ciddiyəm.
– Qorxmursan?
– Sən qorxursan?
– Mənə baxma, sən hələ uşaqsan.
– Gedək!
– Dayan görüm, ora qaranlıqdı. Barı 

qayıdaq evə, fənər götürək.
Cibimdən fənəri çıxardıb ona 

göstərdim. Heyrətlə üzümə baxdı.
– Deməli, plan qurubmuşsan?
– Bəyənmədin?
– Xoşuma gəldi. Gedək!
Bu dəfə özü qolumdan dartışdırmağa 

başladı. Bir anlıq içimə qəribə bir 
hiss çökdü. Sanki günorta məktəbin 
zirzəmisində məni Züleyxanın asıldığı 
yerə tərəf çəkən qüvvə Sevincinki ilə eyni 
idi.

***

Məktəbin həyətindəydik. Hələ ki, 
fənəri işə salmadan səssizcə müşahidə 
edirdik. Qəfildən məktəbin həyətindəki 
kiçik anbarın yaxınlığında kiminsə 
əlində fənər sürətlə keçdiyini gördük. 
Bura artıq parta, lövhə və digər məktəb 
ləvazimatlarının saxlanıldığı yer idi. İkimiz 
də səksənib qorxudan dayandığımız 
yerə mıxlandıq. Tərpənməyə ürək 
eləmirdik. Bu möcüzəli bir iş idi. Beş 
gün əvvəl Züleyxanın asılmış meyitini 
məktəbin zirzəmisində görürəm, bu gün 
onun özü orda olmasa da, sırğası tapılır, 
indicə təsadüfən qorxumu yenməyə 
gəldiyimi sandığım halda məktəbin 
həyətindəcə kimliyini bilmədiyim əliişıqlı 
ilə rastlaşıram.

Sevincin tir-tir əsdiyini hiss etdim. 
Mən də çox qorxmuşdim. Bir-birimizin 
üzünə baxmağa da ürək eləmirdik. 
Birdən göz-gözə gəldik, rəngimiz ağ-
appaq idi. Qucaqlaşdıq. Möhkəm-
möhkəm sarıldıq. Sevinc var gücü ilə 
əllərimdən yapışmışdı. Üzümdə isti bir 
şey hiss etdim. Tez də yox oldu. Çənəmə 
doğru süzüldü. Sevincin göz yaşı idi. Onu 
özümə sarı sıxdım.

– Qorxma, mən yanındayam, – 
pıçıldadım.

Əslində bunu dilim topuq vurmadan 

deyə bilmək üçün bayaqdan bəri neçə 
dəfə ürəyimdə təkrarlamışdım. Amma, 
deyəsən, inandırıcı oldu. İçini çəkməyinə 
ara verdi. Buna baxmayaraq, sinəsi hələ 
də sürətlə qalxıb-enirdi.

Birdən Sevinc dodaqlarını dodaqlarıma 
yapışdırıb marçıltı ilə öpməyə başladı. 
Bir-iki saniyə də belə davam etsəydi 
huşumu itirəcəkdim. Yadıma Sevincin əri 
düşdü. Aydəmirlə bir sinifdə oxumuşdu. 
Qazaxıstana işləmək üçün getdiyi üç ili 
keçirdi. Amma gedəndən hələ bir dəfə 
də olsa, kəndə gəlməmişdi. Qardaşım 
deyirdi ki, rayonumuzdan başqa ölkələrdə 
işləyən uşaqlardan onu Rusiyada görən 
olub. Gecənin vahiməsi uzanıb gedirdi. 
Sevincin öpüşləri də... Huşum da 
özümdəydi. Məst olmuşdum. Çünki 
ilk dəfə idi ki, həyatımda bir qadına bu 
qədər yaxınlaşırdım.

Özümüzü internetdəmi, ya da hansısa 
kitabdamı gördüyümüz, nümayişin, 
inqilabın ortasında sarmaşıb öpüşən 
qəhrəman sevgililər kimi hiss edirdik. 
Lakin şücaətimiz çox çəkmədi. Daha 
doğrusu mən bu oyunda piyada idim. 
Əcinnənin yenidən peyda olması ilə 
Sevincin qəhrəmanlığı başa çatdı. İkimiz 
də titrəşməyə başladıq. Əlində fənər olan 
naməlum varlıq məktəbin içərisinə girib 
yoxa çıxdı. Və çox keçmədi ki, yenidən 
məktəbin dəhlizində göründü. Sonra 
təzədən məktəbdən çıxaraq anbara tərəf 
qayıtdı.

Qorxudan içimizi yeyib-bitirirdik. 
Artıq başımızı çıxardıb həmin tərəfə 
baxmağa da cürət edə bilmirdik. Hər 
şeyin sakitləşməsini və xəlvət düşən kimi 
burdan qaçmağı planlaşdırdıq. Nəhayət, 
fürsət yetişdi, əcinnə dayandığımız 
yerdən xeyli aralıya – məktəbin arxa 
bağçasına tərəf üz tutdu.

Və həmin an da tanış bir cüyültü səsi 
eşitdim. Anbardan odun daşıdığımız  
birtəkərli köhnə yük arabasının səsi 
olmalıydı. Həmişə qucağımızda 
sinif otaqlarına daşıdığımız şələ ilə 
odunlardan canımızı qurtaran cənnət 
arabası. Yaba Şəmsi qoçaqlıq edib onu 
keçən il zibillikdənmi hardansa sürüyüb 
gətirmişdi. Mən də təmir edib işəyarayar 
vəziyyətə salmışdım. Amma indi belə xoş 
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havada odun, o araba əcinnənin nəyinə 
lazım idi, bunu kəsdirə bilmədim. Heç 
bu barədə düşünməyə zaman da yox 
idi. Bircə saniyə vaxt itirmədən Sevinclə 
ordan qaçdıq...

Hər şey bizim məktəbin 
həyətindən qaçmağımızla bitmədi. Elə 
daldalandığımız yerdən qalxıb ayağımızın 
altını görmək üçün fənəri bircə saniyəlik 
yandırıb-söndürmüşdüm ki, arabanın səsi 
gələn istiqamətdən qəfil dönüb üstümüzə 
tərəf şığıyan bayaqkı əliişıqlıdan daha 
böyük bir qaraltı gördük. İldırım sürəti 
ilə bizə tərəf gəlirdi. Necə oldusa 
səsimizi də udduq. Qışqıra bilmədik. 
Qaçmaq lazım idi! Dizimizin bütün gücü 
ilə qaçmaq! Sevinclə iki dəfə az qala 
bir-birimizə çırpılıb yerə dəyəcəkdik. 
Arxamızca gələn qaraltının kölgəsini 
biz qaçdıqca önümüzdə daha uzun, 
boy-buxunlu görürdük. Bizə yetişmişdi. 
Bəlkə də əlləri çox uzun idi və indi 
qamarlayıb ikimizi də ağuşuna alacaqdı. 
Amma deyəsən, bu oyunu uzadıb həzz 
almaqda israrlı idi. Yola qədər qaçıb 
qaraltının mənə lap yaxın olduğunu hiss 
elədim. Sevincsə qaçıb xeyli aralana 
bilmişdi. Dizlərim taqətdən düşdü. Ən 
sonuncu ümidlərimi səfərbər edib ona 
çatmağa çalışdım. Amma cəmi bircə 
addım atıb büdrədim. Arxamda dayanan 
naməlum varlığın məni bu saniyə necə 
parçalayacağı keçdi gözlərimin önündən. 
Dəhşətlə bağırdım. Var gücümlə. Yerə 
yıxıldım. Qaraltı dayandı. Ayaq səslərini 
eşitmədim. Qəfil rüzgar kimi yenə coşdu 
və bu dəfə ayaqları sanki yeri titrədirdi, 
ya da qulağım torpağa söykəndiyi üçün 
belə hiss edirdim. Düşündüm ki, məni 
əzib üstümdən keçərək Sevincin dalınca 
düşməyə çalışır. Amma səs getdikcə 
uzaqlaşdı. Bir az da uzaqlaşdı və itdi. 
Əsməcə tutan başımı boynumun deyil, 
iki əlimin köməkliyi ilə geriyə çevirdim. 
Naməlum varlıq qaçıb gəldiyi istiqamətdə 
yoxa çıxmışdı. Mən bağırandan sonra nə 
baş verdiyini anlamadım. Yuxuda idimmi, 
qışqırıb öz səsiməmi ayılmışdım, nə 
idi? Yuxu olmadığına əmin idim. Çünki 
irəlidən bir qaraltı mənə sarı gəlirdi. 
Sevinc idi. Təhlükənin sovuşduğunu 
anlayıb yanıma qayıdırdı:

– Daşqın!..
– Sevinc!..

10

Gecə olub keçənlər qorxulu yuxu kimi 
idi. Bilən, soruşan olmasaydı yəqin ki, nə 
Sevinc, nə də mən bu barədə heç kimə 
bircə kəlmə də danışmayacaqdıq.

Səhər məktəbə valideynlərimlə birlikdə 
gəldim.

Züleyxanın, rəhmətlik Ehtiramın ata-
anası da gəlmişdi.

Müstəntiq artıq direktorun otağında 
idi və çağırdığı adamları gözləyirdi. 
Səbəbini bilməsəm də birinci məni və 
valideynlərimi içəri dəvət etdi:

– Əyləşin. Daşqın, sən də otur.
Qapıya yaxın sıra ilə düzülmüş 

stulların birində özümə yer elədim.
– Özünüzü təqdim edin, – atama 

qəribə bir diqqətlə nəzər saldı.
– Adım Firidundu.
– Daşqının Züleyxanı sevdiyindən 

xəbəriniz var idi?
Sual beşatılan kimi açıldı. 

Xəcalətimdən qıpqırmızı oldum.
– Yoldaş nəçəlnik, o hələ uşağdı. Elə 

şeyləri qanmaz!
– Mənim xəbərim var idi, yoldaş 

müstəntiq, – söhbətə anam qarışdı.
– Zəhmət olmasa, adınızı da deyin, 

protokola yazmalıyam.
– Səyyarə.
– Aydındı, çox sağ olun, çıxa bilərsiz.
Mən də, valideynlərim də təəccüblə 

müstəntiqə baxdıq.
– Elə bu?! – atam əsəbi şəkildə ayağa 

qalxdı. – Ay qız, düş qabağıma görüm! 
Demişəm, deyəcəm, bu rayonun yiyəsi 
yoxdu!

Atamın danışıq tərzi həmişə beləydi. 
Buna görə ölüb-yerin dibinə girmək 
istəyirdim. Onun dalınca çıxmağa 
hazırlaşırdım ki, müstəntiq məni çağırdı:

– Züleyxanın valideynlərinə de 
gəlsinlər. Özün də bura qayıt.

Başa düşdüm ki, müstəntiq söhbətləri 
eşitməyimi istəyir. Bəlkə də işin elə bir 
mərhələsində idi ki, gözündən uzaq 
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düşüb dünənki sirri kiminsə yanında 
ağzımdan qaçıracağımdan ehtiyat edirdi.

– Özünüzü təqdim edin, – bu dəfə 
Züleyxanın anasından başladı.

– Mehriban.
– Qızınızın sevdiyi adamı tanıyırsız?
– Rəis, belə şeyləri bu qədər açıb-

ağartmazlar! Yanımızda uşaq var! – 
söhbətə Züleyxanın atası qarışdı.

– O uşaq deyil. Sizsə əvvəlcə özünüzü 
təqdim edin.

– Züleyxanın atasıyam. Adım da 
Ərəstundu. Siz bizi istintaqa çağırmısız, 
yoxsa uşaq söhbətləri ilə yormağa?

– Həddinizi aşmayın, Ərəstun! Bu 
qızınızın olub?

Müstəntiq dünən zirzəmidən tapdığı 
sırğa qoyulmuş şəffaf paketi göstərdi.

Mehriban içini çəkib cikkə vurdu.
– Sakitləşin. Bu barədə kiməsə 

bir kəlmə də deməyin. Bu iş bu gün 
bitəcək. Çıxa bilərsiz. Daşqın, Ehtiramın 
valideynlərinə de gəlsinlər. Özün yenə 
bura qayıt.

Qapının ağzında və dəhlizdə gələn 
valideynlərin qızğın söhbətləri davam 
edirdi. İki-üç dəqiqə sonra çağırılanlar 
içəri girib oturmaq üçün icazə istədilər. 
Müstəntiqin fikri isə həyətə baxan 
pəncərədəydi. Onun baxdığı istiqamətdə 
baxdım. Eldar əmi güllə kimi tələm-
tələsik məktəbin çıxışına tərəf gedirdi. 
Nədənsə mənə elə gəldi ki, o, indicə içəri 
girən Ehtiramın valideynlərinin gözünə 
görünmək istəmir. Və əgər beləydisə 
müstəntiqin də diqqətini çəkən bu 
olmuşdu. Sirr dostum nəhayət, gələnlərə 
yer göstərib əyləşmələrini işarə elədi.

– Adınız nədir?
– Zahid.
– Oğlunuzun nə üçün intihar etdiyini 

bilirsiz? – müstəntiq üzünü kişiyə tutdu.
– Üzr istəyirəm, o mənim ikinci 

ərimdir, Ehtiramın atası deyil, – qadın 
soyuqqanlı tərzdə müdaxilə etdi.

– Özünüzü təqdim edin.
– Səlimə. Ehtiramın anasıyam.
Bayaqdan bəri direktorun otağında 

müstəntiqin apardığı söhbətlərə qulaq 
asırdım. Qısa danışmasına baxmayaraq, 
hər şeydən məlumatlı görünürdü. 
İki günün içində sinfimizdə dönən 

hadisələrdən tutmuş, kənddəki ab-
havaya qədər xeyli məsələni özüyçün 
aydınlaşdıra bilmişdi. Üstəlik təmkinlə 
danışması, öyrənmək istədiyini duyuq 
salmadan soruşması bir ayrı diqqətçəkici 
idi.

– Birinci əriniz kənddə yaşayır?
– Yox, rayondan çoxdan çıxıb, – 

Səlimə inamla dilləndi.
– Yanılırsız.
– Nə deməyə çalışırsız? – Zahid 

kükrədi.
– Oğlunuzun sevdiyi qızın itkin 

düşdüyünü bilirsiz?
– İtkin düşməyib, Allahdan cəzasını 

alıb! – qadın nalə ilə zarıdı.
Doğrudu, ona yazığım gəlirdi, amma 

dediyi sözlər ürəyimi xıncım-xıncım 
elədi. Axı söhbət Züleyxadan gedirdi, 
öldüsü-qaldısı bilinməyən mənim gözəl 
Züleyxamdan...

11

– Sən burda qal, – Ehtiramın da 
valideynləri otaqdan çıxandan sonra 
müstəntiq mənə işarə elədi. Sözlü adama 
oxşayırdı. Bəlkə də mən bir həftədən 
çoxdur ruh kimi gəzib dolaşdığıma 
görə belə hiss edirdim. Qımışdığını, üz 
ifadəsinin dəyişdiyini hiss etdim.

– Deyəsən, sirrimizi qoruya 
bilməyibsən axı, dostum, – söz atdı.

– Yanılırsız, – bu sözü eynilə bayaq 
onun Səliməyə dediyi ahənglə işlətdim.

– Bilirəm, bilirəm. Yaxşı, mənə 
nəsə danışmaq istəmirsən? Axı biz sirr 
dostuyuq.

– Məsələn, nə?
– Gecə yanındakı qız kim idi?
Özümü necə itirdimsə yerimdən 

dikələndə stulu aşırtdım. Gözlərim bu 
dəqiqə hədəqəsindən çıxacaqdı. Elə bil 
başımı götürüb divara çırpdılar. Gecənin 
qaranlığında səyrişən kadrlar beynimdə 
sürətlə sürüşdü. Qaçmağımız, dalımızca 
düşən cüssəli adam qaraltısı, mən 
bağırıb yerə yıxılandan sonra qayıdıb 
getməsi. Heyrətdən, nə baş verdiyini 
anlamazlıqdan, quruyub yerimdə 
qalmışdım. Handan-hana bir az özümə 
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gəldim:
– Deməli, gecə arxamızca gələn siz 

imişsiz?
– Mən idim. Amma xəbərin olsun ki, 

planımı pozdun.
– Xahiş edirəm, məni başa salın. Belə 

getsə dəli olacam.
– Mən ora şübhəlinin dalınca 

gəlmişdim, sizin yox.
– Əcinnə axtarmağa?
– Olsun əcinnə. Yanındakı kim idi?
– Qonşumuz Sevinc.
– O da əcinnələrə inanır?
– Siz inanmırsız?
– Daşqın, vaxtımız azdır. İmkan 

versəydin, elə gecə hər şeyi bitirmişdim. 
Amma indi qaranlıq qalan bir-iki 
məsələni aydınlaşdırmalıyıq.

– Mənimlə gəlmək istəyirsən?
– İstəyirəm.
– Getdik.

12

Müstəntiqlə ilk baş çəkdiyimiz yer 
məktəbimizin anbarı oldu. Diqqətlə 
nəzərdən keçirirdi. Təxminən on dəqiqə 
sonra odunların arasından ilişib cırılmış 
paltar parçası tapdı. Deyəsən, hər şey 
aydınlaşırdı, Züleyxaya aid olan nə varsa 
hamısı da tapılacaqdı, bircə özündən 
başqa...

Paltardan cırılmış parçanı mənə 
göstərib təsəlliedici baxışlarla, 
“onundur?” – soruşanda, sadəcə başımla 
təsdiq etdim. Bu cinayəti törədən kim 
idisə bilmirəm, bircə bunu bilirəm ki, 
o, güllü donun Züleyxaya necə gözəl 
yaraşdığının fərqinə belə varmamışdı...

***

Züleyxanın meyiti anbardan da yoxa 
çıxmışdı. Bircə şey dəqiq idi – dünən 
gecəyə qədər onun cansız bədəni 
anbardakı odunların altında gizlədilibmiş.

Müstəntiqin dalınca məktəbin arxa 
bağçasına getdim. Hiss edirdim ki, 
müstəntiq təhqiqatını mənimlə söhbət 
edirmiş kimi ətrafdakıları duyuq 
salmadan xəlvəti aparır.

Arxa bağçaya doğru getdiyimiz yolu 

sona çatdırmadan müstəntiq tələsik 
geriyə qayıdıb səkilərə təkrar nəzər 
saldı. Daşlardan 3-ü sökülmüşdü və yeri 
nəm idi. Açıq-aydın görünürdü ki, gecə 
çıxarmışdılar. Yaba Şəmsinin cənnət 
arabası da uzaqda deyildi.

– Bununla gətirib, – müstəntiq arabanı 
işarə elədi.

Başa düşdüm ki, meyiti nəzərdə tutur. 
Sonra dayanmayıb arabanın izi ilə irəli 
gedib çarhovuzun yanında dayandı:

– Və səkidən sökdüyü o 3 daşa 
bağlayıb bura atıb. Alçaq! – şiferi yerinə 
tam oturdulmamış çarhovuzu göstərdi. 
– Daşı bağlayıb ki, meyit suyun dibində 
qalıb çürüsün.

Mən heyrət içindəydim. Yaxınlaşıb 
əlini çiynimə qoydu və dərin bir ah çəkdi.

– Axı bunları edən kimdi?
Cavab vermədi. Mobil telefonla zəng 

edib qısaca bildirdi:
– Meyiti tapdım. Məktəbin gözətçisi 

Eldarın qollarını qandalla.

Qatilin – məktəbin gözətçisi 41 yaşlı 
Eldarın istintaq ifadəsindən

Mən doğma oğlumun – Ehtiramın 
qisasını almışam. Və peşmanam ki, bu işi 
axıra çatdıra bilmədim. Oğlum Züleyxanı 
sevirdi. Elə o qıza görə də intihar edib 
özünü də, məni də bədbəxt elədi. 
Daşqın isə Züleyxanın ağlını başından 
almışdı, qızın gözləri mənim oğlumu 
görmürdü. İkisi xoşbəxt olub oğlumun 
canına qıymasına göz yumacaqdılar. 
Mən də əvvəlcə Züleyxanın canını aldım. 
Növbə Daşqının idi. Heyif! Çox heyif ki, 
bacarmadım!

SON
03.02.2017

41USTAD dərgisi \ Fevral 201740 USTAD dərgisi \ Fevral 2017



Yeni şeirlər
yeni şeirlər

43USTAD dərgisi \ Fevral 201742 USTAD dərgisi \ Fevral 2017

Fərid HÜSEYN

Çağırış

Müqəddəs İsa,  
bəzən kürək söykənməyə 
bircə yer qalır insana –  
o da çarmıxda. 
Çəkil, çəkil o yana –  
“yer ver mənə yanında”. 

Əllərim alnımdan əcəl tərini silmir – 
yorğun ömrün izlərini 
itirməyə qıymır əllərim, 
bir körpə ağacın 
çarmıxa çevrilməsidir ömrüm... 

İtirdim, sındırdım, atdım, 
götürmədim özümlə,  
insanlardan yadigar saxlamadım,  
yığdım gözümü hamıdan, 
mən daha sənin qollarına vurulan 
mismar səsindən özgə 
heç nə aparmaq istəmirəm dünyadan...

***

Demişdi, bir səs demişdi bizə: 
“...xəzinəniz harda olacaqsa, 
ürəyiniz orda olacaq”1 

1   “İncil” –  “Mattanın müjdəsi”, dördüncü 
fəsil,   “Səmavi xəzinələr” 21

hər şeyi itirdim – 

amma ürəyim ağrımır ölüm ayağında.

 
Qulağımızdan sırğa eləmədik: 
“İki ayağa qulluq eləmək olmaz, 
birini sevəcəksinizsə, o birinə nifrət 
edəcəksiniz”2,

İndi bütün ömrüm keçir gözümün 
önündən 
və xatırlayıram ki,  
nifrət elədiyim ayağımla getmişəmmiş 
arzuların dalınca.

Aharon Appelfeldin müsahibəsi

“41-ci ilin yayı idi.  
güllələdilər 
anamı da,  
nənəmi də.  
9 yaşım var idi onda...  
Anamsa 31 yaşında idi. 
O həmişə elə cavan qaldı,  
...mən isə qocaldım.  
Atam səbirli idi  
və anam öləndən sonra  
sükut idi dini... 
Həmişə bu sualı düşünmüşəm, 
zəngin atam niyə  
müharibə vaxtı olan-qalanını 
satıb qaçmadı? 
Sonrasa öyrəndim ki, 
onun bütün var-dövləti 
vətənin  
təpəlikləri,  
meşələriymiş, 
onlarısa satıb 
qaçmaq olmur...” 
Və bir gün bir siyahı tutdum 
əvvəl anamın, 
sonra atamın adını yazdım ora 
və anladım ki, mən tək deyiləm...

 

2   “İncil” – Mattanın müjdəsi”, dördüncü 
fəsil, “Səmavi xəzinələr” 24
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Birinin gündəliyində mən barədə 
qeydlər

Yazardı şeirlərini dərman qutularına, 
Vurulardı rentgen gözlü qadınlara, 
Ümidlərin edam günü yağlayardı ürəyini, 
Söykəyərdi gecələr təkliyinə kürəyini, 
Ömrü qəlbiylə dili arasındakı yolda 
keçərdi,

Sözü nəvəyə meyvə axtaran babatək 
seçərdi, 
Xatirələri əsir düşmüşdü şəkillərin əlinə, 
Ağrı-acıları güzgülənərdi şeirlərində, 
Düşmən gülləsitək yayınardı yalanlardan 
Necə oldusa yoxa çıxdı aynalardan… 

Mələklərin haqqımda “yazdıqları»

1. Sol çiynimdəki mələyin 
“yazdıqları”:

Nəfs dağlarında keçdi ömrü – 
alma uzadılanda Adəm oldu. 
Cənnət uşaqlığından 
cəhənnəm gəncliyinə qovuldu.
Verilmişdi ona dost yolunda 
şəhidlik mərtəbəsi, 
o isə içindəki şamı söndürüb 
edama tamaşa elədi.
Biganə qaldı insan talelərinə, 
sağ əlinin verdiyini sol əli gördü, 
sağ əlisə şahidi boğaraq öldürdü.
Bir gün əcəl elçi düşəndə,  
ömründə çox şey yarım idi, 
içindəki pişik ürəyinin döşəməsindəki 
qurumuş süd ləkəsini yalayırdı.

       2. Sağ çiynimdəki mələyin 
yazdıqları

Sözlərin təmizliyin qorumaqçün susardı, 
Anasının əllərindən cənnəti qoxlardı, 
Sevdiyi qadına son ümidini bağışlardı.
Nə ülfət dağının mehindən xoşallanar, 
Nə riya kölgələrində sərinlərdi ürəyi, 
Ancaq zəhmət şallağından əzilərdi canı. 
Xeyir meyvələri dərmək vaxtı yetişəndə 
o saatca yerdən üzülərdi dabanları. 
 
 

Açarlar

Qulaqlarınız tutulub öz səsinizdən,  
gözləriniz kor olub cibimin qaranlığından, 
dişləriniz əyilib sərxoş gecələrdə 
qürbət dəlikləri çeynəməkdən...
Sizsiz idim – Allah açan qapılarda, 
çarəsiz idiniz – şanssızlıq kilidi qarşısında, 
qorxurdunuz – işdən ayrılanda, 
ağlayırdınız – evə gəlməyəndə...
Biz doğulandan “kəmərimizə” 
bir topa gözəgörünməz açar asılır, 
bir qapı bağlanır üzümüzə həmişə, 
bir qapı açılır...

Yaddaş ilanı

Dustaqlara “görüş yoxdu” xəbəridir 
getməyin. 
Məhbəsdə siqaret paylanan gündü sən 
gələndə,  
baxışların meşə yanğını kimi yayılır 
gözlərimə.

İpək saçlarına ilişir gözəl sözlər, –  
keçmir kəlmə kəndirbazlığı. 
Birgəlik günlərdə zülmümüz bol olur, 
dodaqlarımız ruzisini daşdan çıxarır, – 
yeməklərində əriyir güzəran narazılığı.

Bu sevgi də ömrün ağ bayraqlı yalanıdı 
Unutmağa qorxuram – yaddaşım piton 
ilanıdı.
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Rəsm əsərlərində müharibənin 
sərt üzü

Rəssamlığın ən çətin sahələrindən  
olan batal janrı təsviri sənətdə müharibə 
və hərbi həyat mövzularına həsr olunur. 
İbtidai insan rəssamlığa başladığı gündən 
savaş mövzusuna müraciət edib. Bizim 
Qobustan qayalarında ibtidai insanın 
cızdığı ov və döyüş səhnələri buna 
örnəkdir. 

Batal janrında qanlı savaşlardakı 
amansız mübarizə, döyüş səhnələri 
olduğu kimi kəskinliyi ilə təsvir edilir, 
eyni zamanda xalq qəhrəmanları və 
başqa döyüşkən tarixi şəxsiyyətlərin 
qazandıqları uğur və qələbələr sənətin 
bənzərsiz gücü ilə tərənnüm edilir. 
XV-XIX yüzillərdə batal janrının ən 
yaxşı örnəklərini Dieqo Velaskes, Piter 
Paul Rubens, Faransisko Qoyya, Ejen 
Delakrua və başqaları yaradıblar. 

Rus təsviri sənətində də batal janrı 
çox böyük yer tutur. Qeyd edək ki, rus 
batal sənəti XVIII yüzildən başlanıb. 
Rusiyanın imperiya olaraq başqa 
ölkələrlə ardıcıl savaşlar aparması, bu 
döyüşlərdə rus ordusunun qazandığı 
qələbələr rəssamların əsərlərində də 

öz bədii əksini ustalıqla tapıb. Özəlliklə 
XVIII-XIX yüzillərdə Rusiyada sayılıb-
seçilən batalistlər yetişməyə başladı. 
Bunların içərisində Aleksandır İvanov, 
Karl Brulluyov, Kozmiç Şebuyev, 
Vladimir Moşkov, Aleksandr Koçebu, 
Adolf Şarleman, Mixail Lermontov (şair 
M.Y.Lermontov), Qriqoriy Qaqarin, 
Vasiliy Timm özəlliklə seçilirlər. 

Qardaş Türkiyənin batal sənətinə 
gəldikdə, maraqlı məqamlar ortaya 
çıxır. I Dünya Savaşı (1914-1918) 
illərində İstanbulun Şişli bölgəsində 
Osmanlı dövləti tərəfindən savaş 
əsərləri yaradılması üçün bir emalatxana 
qurulmuşdu. Emaltaxananın qurulması 
haqqında göstərişi hərbi nazir Ənvər 
Paşa vermişdi. Burada ölkənin ən güclü 
rəssamları döyüş səhnələri ilə zəngin və 
əsgərlərin qəhrəmanlıqlarını göstərən 
sanballı əsərlər yaradırdılar. Bu əsərlər ilk 
dəfə 1918-ci ildə ölkədə göstərildikdən 
sonra Vyana və Berlində də sərgilənmiş, 
almanca mətnlə kataloqu da buraxılmışdı. 

Dünyada çağımızın ən məşhur batalist 
rəssamlarından biri polşalı illüstratordur. 
O, “Lacedemon” imzası ilə dünyada 
geniş tanınmaqdadır. Rəssamın bütün 
tabloları savaş mövzusuna həsr olunub. 
Ən başlıcası, bu əsərlərdə rəssam 
son dərəcə dəqiq və incəliyə gedərək 
obrazların xarakterlərini ustalıqla verə 
bilib. O, əsərlərini daha çox kompüter 
vasitəsilə yaradır. 

Azərbaycan rəssamlığında da 
batal janrı ayrıca yer tutur. Bir çox 
rəssamlarımız əsərlərində savaş 
səhnələrini canlı şəkildə, böyük ustalıqla 
təsvir ediblər. Ortaçağ Azərbaycan 
kitab miniatürlərində və XVIII yüzil Şəki 
xanları sarayının divar rəsmlərində döyüş 
səhnələri geniş yer tutur. 

XVIII əsrin 60-cı illərinə aid 
Azərbaycan memarlıq abidəsi olan 
Şəki Xan Sarayındakı divar rəsmləri 

Soltan SOLTANLI
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XIX yüzildə dəfələrlə bərpa edilib. 
Müxtəlif çağlarda yaşamış rəssamların 
işlədiyi bu təsvirlər, nəbati ornament 
kompozisiyaları, insan və quş, ovla 
yanaşı, müharibə səhnələrindən ibarətdir. 
Sarayın əsas tərtibatçısı-rəssamı nəqqaş 
usta Abbasqulu olub.   

1941-1945-ci illər Böyük Vətən 
Müharibəsi illərində demək olar, 
rəssamların çoxu müharibədə sovet 
ordusunun qələbəsini tərənnüm edən 
əsərlər yaradıblar. Həmin fırça ustalarının 
çoxu müharibədə düşmənlə mübarizə 
aparmış, savaşın dəhşətlərini öz gözləri 
ilə görmüşdülər. 

Məşhur Azərbaycan rəssamları 
Əbdülxalıqın Xürrəmilər hərəkatının 
başçısı, böyük sərkərdəmiz Babəkə həsr 
etdiyi “Xalq qəhrəmanı”, Xaq rəssamı 
Səttar Bəhlulzadənin eyni mövzuda 
çəkdiyi “Babək”, Sadıq Şərifzadə, Mikayıl 
Abdullayev, Böyükağa Mirzəzadənin 
birlikdə yaratdıqları “Babəkin yürüşü”  
əsərləri diqqətəlayiqdir. Xalq rəssamları 
Tağı Tağıyevin “Koroğlunun döyüşü”, 
Cahangir Rüstəmovun “Müharibə illəri” 

əsərləri də Azərbaycan təsviri sənətində 
batal janrının gözəl örnəkləri kimi 
məşhurdur. 

Xalq rəssamı Toğrul Nərimanbəyovun 
böyük qardaşı Vidadi Nərimanbəyov 
Azərbaycanda batal janrına ən çox 
müraciət edən rəssam olub. Onun bu 
janrda yaratdığı əsərlər başlıca olaraq 
rus-alman savaşına həsr edilib. Ötən 
ilin yayında Milli İncəsənət Muzeyində 
mərhum xalq rəssamı V.Nərimanbəyovun 
32 əsərdən ibarət anım sərgisi keçirildi. 
Sərgilənən əsərlərin mövzu baxımından 
çoxu müəllifin iştirakçısı olduğu İkinci 
Dünya müharibəsinə həsr etdiyi tablolar 
idi. 

Onun bu mövzudakı əsərləri 
həcminə görə böyükdür. Rəssam 
həmin əsərlərində sovet əsgərlərinin 
döyüşkən, qorxmaz obrazlarını 
yaratmağa çalışıb. Sözügedən tablolar 
həm də sərt üslubda işlənməsinə görə 
seçilir. Obrazların üzlərində, əllərində, 
hətta geyimlərin qırışlarında dərin 
bir sərtlik görünür. Rəssam bəlkə 
də savaşın ağrı-acısını daha qabarıq 
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vermək üçün sərt üsluba müraciət edib. 
“1941-ci il”, “Bakılıların xatirəsinə”, 
“Müharibə yollarında”, “1945-ci 
ilin baharı”, “Adsız yüksəkliklərdə”, 
“Yolasalma”, “Bayraq” əsərlərində 
insanda müharibəyə qarşı dərin nifrət, 
döyüşməyə çağıran məqamlar daha 
qabarıqdır. Adıçəkilən əsərlərdə qara 
və qırmızı rənglərin üstünlüyü aydınca 
sezilir. Bu rəsmlər həm də onu göstərir 
ki, V.Nərimanbəyov sovet dönəminin bir 
çox yaradıcı insanları kimi ideologiyanın 
yalan təbliğatına ürəkdən inanaraq onun 

yolunda öz böyük istedadını sərf edib.
Rəssamın Azərbaycanın müstəqilliyini 

tərənnüm edən əsəri də diqqətçəkəndir. 
Bu baxımdan onun 1996-2000-ci 
illərdə yaratdığı “Vətən bayrağı altında” 
əsəri maraq doğurur. İrihəcmli əsərdə 
üçrəngli bayrağımızın altında döyüşkən 
Azərbaycan əsgərləri təsvir olunub. 

Mərhum fırça ustası Fəxrəddin 
Məmmədvəliyev rəssamlıq tariximizdə 
ən çox tarixi mövzulara müraciət edən 
rəssamlarımızdan olub. Onun “Nadir 
şahın Hindistana yürüşü” əsəri miniatür 
üslubuna yaxın olsa da, realist əsərdir. 
Burada obrazların çoxluğu, eləcə də 
döyüş səhnəsinin gərginliyi əsərdə təbii 
qarışıqlıq yaradıb. Əsər həm də incə 
işlənməsilə diqqəti çəkir. Rəssamın 
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının 
motivləri əsasında yaratdığı bir çox 
əsərlərində gərgin döyüş səhnələri yer 
alıb. 

Çağdaş Azərbaycan rəssamlığında da 
bu janra müraciət edən fırça ustalarımız, 
az da olsa, var. Batal janrında son 
dönəmlər daha çox əsər yaradan 
rəssamlarımızdan biri keçmiş komandir, 
Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı 
olmuş İntiqam Ağayevdir. Müharibənin 
ağrı-acısını dərindən duyan rəssamın 
döyüşə həsr etdiyi əsərləri milli koloriti 
və inandırıcılığı ilə seçilir. Onun bu 
mövzudakı əsərləri rəssamın ötən il 
keçirilən fərdi sərgisində sənətsevərlərə 
təqdim olundu. 

Rəssam Ramiz Abbasov realistdir. 
Onun bəzi çoxfiqurlu kompozisiyalarında 
döyüş səhnələri ayrıca yer tutur. Həm 
də keramika ustası olan Ramizin gildən 
düzəltdiyi müxtəlif döyüşçü obrazları da 
diqqət çəkir.

Miniatürçü-rəssamlar Fəxrəddin 
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Əlinin, Pərinisə Əsgərovanın incə zövqlə 
işlənmiş əsərlərində döyüş motivlərinə 
də rast gəlinir.  Türkiyədə yaşayan 
soydaşımız, Əməkdar incəsənət xadimi 
Rafiq Əzizovun türk dəniz qüvvələrinə 
həsr etdiyi əsərlər bu qəbildəndir və 
Türkiyənin dövlət muzeylərində saxlanılır. 
Rəssam Elrəng Əliyevin “Babək” əsəri 
ayrıca diqqət çəkir. Əsərin mərkəzində 
böyük qəhrəmanımızın yenilməz 

görkəmi, döyüşün gərginliyi, hərəkətliyi 
və psixologiyası insanı əsərə inandıra 
bilir.  

Bu yazının müəllifinin ötən ilin aprel 
döyüşlərinə həsr etdiyi “Kalva ətrafında 
döyüş” əsəri bir ay öncə İspaniyanın 
Madrid şəhərində keçirilən beynəlxalq 
müsabiqədə ikinci yerə layiq görülüb. 
Yarışmaya 56 ölkədən 283 rəssam 
1000-ə yaxın əsərlə qatılıb. Müsabiqənin 

final mərhələsinə adlayan 77 
əsərdən ibarət sərgi fevralın 
26-na kimi nümayiş etdiriləcək.  
Əsərdə səngər ənənəvi biçimdə 
yox, hər əsgərin ayrıca qəbri 
kimi təsvir edilib. Yəni hər 
əsgər səngəri öz məzarı kimi 
qazaraq döyüşə atılıb, yağıya 
qarşı öz səngər-məzarından 
döyüşür. 

Sənət savaşdan danışanda 
belə insanda həyata inam 
yaradır. Sənət bizə deyir ki, 
savaşı yox, qələbəni sevin!
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TƏĞYİRİ – LİBASDA
(hekayə)

Rayon Daxili İşlər şöbəsinin rəi-
si Alməmmədov kabinetə girən kimi 
əlüstü küncə qoyulmuş rəngli televizo-
run düyməsini basdı. Sonra yerinə keçib 
kresloya yayxandı. Sağ tərəfində, xüsusi 
dolabçanın üstünə düzülmüş ağ, qırmızı, 
qara telefonları bir-bir yoxladı, işlədiklərinə 
əmin olduqdan sonra arxayınca  tele-
viziyaya  baxmağa başladı.  Ekranda “İnsan 
və qanun”  verilişi gedirdi.  Hansı rayon-
dasa baş vermiş bir cinayət  hadisəsindən  
danışırdılar. Üç dost oğurladıqları malın 
üstündə  dalaşmış, ikisi birləşib üçüncünü 
öldürmüşdü. Kişi verilişə baxa-baxa öz-
özünə hirsləndi:

– Əşşi, belə də zülüm olar dünyanın bu 
dar vaxtında  biz düşmüşük? Ölkə 

kosmosa uçur. Amma bunlar... – O, 
əliylə bütöv ekranı tutmuş cinayətkarın  
gözlərini  göstərdi, – oğru pişiyə dönüblər 
də. Özü də  bu qədər tuta-tuta, mübarizə 
apara-apara, təbliğat eləyə-eləyə. Düzəl-
mirlər də.  Molla Nəsirəddin demiş, kişinin 
sözü bir olar!  Kor tutduğun buraxmaz! 
Əh, bu dünya düzələn döyül,  vallah. – Əl 
atıb üst tərəfindən olan radioqəbuledici-
nin də düyməsini basdı. – Görək  bu nə 
deyir,  nə danışır dünyanın gərdişindən, 
gedişindən....

Radioda  uşaqlar üçün nağıl söyləyird-
ilər. Rəis qulaqlarını şəklədi. Qocalsa da, 
nağıldan, rəvayətdən yaman xoşu gəlirdi. 

Harda, kimdən nə eşitsə yığırdı  cinədanı-
na. Deyirdi, əsl kişi söhbəti, kişi sözü bu 
nağıllarda qalıb. İndikilər bir-iki şüardan 
başqa  bir şey bilmirlər...

Diktor qız elə həzin, sakit, təmkinlə 
danışırdı ki, elə bilirdin yüz ilin qarısıdı, 
nağılı sinəsindən söyləyir: “Bir gün şah 
oğlu Şah Abbas gecə yarısı yatağından 
qalxıb sevimli vəziri Allahverdi xanı yanına 
çağırtdırır:

– Vəzir, yuxum ərşə çəkilib.  Heç cür 
yata bilmirəm. Deyəsən, məmləkətdə  

dara düşən var! Dur bir şəhəri dolanaq. 
Bəlkə, köməyimiz dəydi!

Vəzir bir söz demədən razılaşır. Onlar 
təğyiri-libas  olub şəhərə çıxırlar”.

 – Aha, tapdım!  – Rəis bığaltı güldü. 
– Təğyiri-libas olub milislərin işini yoxlam-
aq! Görək bunlar yerlərdə necə mübarizə 
aparırlar ki, oğru-əyrilər azalmaq əvəzinə 
günü-gündən çoxalır? Hə... Bu lap yaxşı 
oldu! – O, tez dostlarından birinə zəng edib 
onunçün bir dəst köhnə kəndli paltarı, bir 
at, arabası ilə evinə gətirilməsini xahiş etdi. 
Sonra katibəni çağırıb tapşırıq verdi:

– Məni soruşub  eləyən olsa, həkimə 
getmişəm. Oldu?

– Baş üstə! – Katibə öz yerinə keçəndə  
o kabinetindən çıxdı. Bir-bir bütün 
şöbələri  gəzdi. Hamı obyektdə – yerlərdə 
cinayətkarlara qarşı mübarizə  apar-
masında idi. Bircə növbətçi milis qalmışdı 
burda.  Binadan çıxıb  birbaşa evə yol-
landı.  Həyətdə onu at arabası gözləyirdi,  
içində də  istədikləri  paltarlar.  Bir neçə 
kəlmə ilə arvadını başa salıb təğyiri-libas 
oldu. Ata minib həyətdən çıxdı. O, rayon 
mərkəzinin aşağı hissəsindən hərlənib üst 
tərəfdən yenə şəhərə girməli idi. Ayrı-ayrı 
küçələri, postları yoxlamalı, milislərin işinə 
gizlicə göz qoymalı idi.  Belə də elədi. 
Araba şəhərdən, şose yoldan uzaqlaşıb 
torpaq yola düşdü. Açıq hava, səhərin 
sərin mehi, Qarabağ  atının yorğa yerişi 
onu məst eləmişdi. Rəis elə bil tərs-avan 
geyindiyi cırıq çuxada yox, bəylik paltarın-
da Məşədibad idi, adaxlıbazlığa gedirdi... 
Özünü sərbəst, göyün yeddinci  qatında 
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hiss eləyirdi.  Hər şey yadından çıxmışdı.  
Rəisliyi də,  milislər də,  oğru-əyrilər də... 
Bir həzin küləkli  çöllər idi,  bir xəyalları,  
bir də yorğa yerişli Qara Kəhər... Cavan-
lığında kür boyunda şikəstə oxuya-oxuya o 
qədər at çapmışdı ki...  İndi də o vaxt çox 
sevdiyi, dillərdə əzbər olan bir mahnının  
misraları düşdü yadına, dodaqaltı zümzümə 
eləməyə başladı:

Kür, Araz xəyaldadı,
İlin yaz, yay ayında.
Gör necə nəğmə yaşar
Səsində, harayında...
El onun nəğməsilə
Oyanar kür boyunda, kür boyunda...
Müfəttişin uzun fiti onu xəyaldan ayırdı. 

Şəhərə xeyli qalmış dörd yol ayrıcına bir 
dəstə müfəttiş, milis yığılmışdı. 

“ – Afərin, yaxşı yerdə mövqe tut-
musunuz! Bura lap Ümid burnudur”.  “Hər 

oğru,  cinayətkar burdan yol  sala 
bilməz!” – Ürəyində milislərinə  təşəkkür 
eləyirdi ki, ala-bula çubuq  havada  “Düş 
aşağı!” əmrini  cızdı. Rəis əmrə tabe oldu. 
Atın boynundan sürüşüb  yerə düşdü. On-
ların yanına gəldi.

– Hardan gəlib hara gedirsən, kişi? – 
Baş müfəttiş sərt, qəzəblə dilləndi.

– Qış yaxınlaşır, qadan alım, gedirəm 
meşəyə odun yığmağa. – Sakit

səslə cavab verdi.
Baş müfəttiş qarnı atlana-atlana xeyli 

güldü:
– Hara?
Yanındakı milislər də züy tuturmuşlar 

kimi xorla cikgildədilər. Müfəttiş gülüşünü  
kəsən kimi  onların da üzündən təbəssüm 
silindi.

– A kişi, o meşə hardadı elə, biz heç  
görüb-eləməmişik?

– A bala, məni çaşdırmayın görüm, 
bu yol Kür boyuna getmir?

– Gedir...
– Bəs orda meşə yoxdu?  – Kişi əvvəl 

qısıla-qısıla, sonra ürəkli dilləndi.
Baş müfəttiş yenə qarnı atlana-atlana 

güldü və  birdən ciddiləşdi:
– De görüm  hansı kənddənsən?
– Çayırlıdan...
Hamı bir-birinə baxdı, sonra müfəttiş 

əmr verdi:  
– Arabanı yoxlayın!
Milislər müxtəlif istiqamətdən arabanın 

üstünə şığıdılar. Bir az axtarışdan 
sonra samanın altından konserva qu-

tuları, çörək, bir şüşə konyak çıxdı.  Dos-
tu, yəqin ki, onun gəzməyə gedəcəyini  
düşünüb, arabaya bir günlük  yemək də 
qoyubmuş.

– Bunu da odunların şərəfinə içəçəkdin, 
ya meşədəki sığırçınların? –  Milislərdən 
biri konyak  şüşəsini az qala kişinin gözünə 
soxacaqdı.

– Yaxşı,  Çayırlıya axı  qaz çəkilib, sən 
neyləyirsən odunu? – Baş müfəttiş  sanki 
bir cinayətin izinə düşübmüş kimi ciddi-
yyətlə dedi. Bunu hiss eləyən kişi əsəbiləş-
di: 

– Əşşi, nə yapışmısınız yaxamdan 
ey... gəzməyə gedirəm, sonra?

– Xeyir, sən qarpız oğurluğuna ge-
dirsən! – Milislərdən biri  qışqırdı.  – Elə 

bilirsən, bizim dünyadan xəbərimiz 
yoxdu? Meşənin ağaclarının çoxdan kəsilib 
yerində qarpız əkildiyini bilmirik? Sənin ora 
oğurluğa getdiyini  başa düşməyəcəyik?  
Bunun əl-qolunu  bağlayıb  şöbəyə apar-
maq  lazımdı,  orda ayırd eləyərik.  – Onda   
atın böyründə gözləsin, axşam apararıq. – 
Baş müfəttiş qəti qərar verdi.

Rəisin dil-dodağı təpidi. Deyəsən, bu 
zalımlar onun bugünkü böyük planını 
həyata keçirməyə imkan verməyəcəkdilər! 
Bütün günü yolun qırağında  oturub qal-
maq?  Dəhşətdi!.. Görəsən,  Şah Abbas  
belə yerdə neyləyərdi?  Əşşi,  deyirsən, 
indi səndən Şah Abbas çıxacaq? Dədən 
soğan, nənən sarımsaq, istəyirsən olasan 
çinar ağacı!.. Durduğun yerdə durmursan,  
başlamısan  özünə iş açmağa, təğyiri-libas 
olmağa.  Bu da təğyiri-libas! Kişi ürəyində  
min dəfə özünə soyüb səkinin  qırağına 
çökdü.  At da boynunu burub ona baxırdı.  
Neyləyəydi? Cilovu keçəl həmzələrin  əlinə 
keçmişdi.  Rəis ta dillənmədi.  “Çünki  old-
un dəyirmançı, çağır gəlsin dən Koroğlu!” 
Başladı müfəttişlərin işinə altdan-altdan göz 
qoymağa.

Sehrli çubuq yenə havanı yardı. Bir 
“jüquli” dayandı. Sürücü yayxanıb otur-
muşdu,  yerə düşmək fikri yox idi.  

– Hardan  gəlirsən? – Müfəttiş özü 
maşına yanaşdı.

– Dağdan.
– Yükün nədi?
– Ceyran südü.
– Sənədlərini gətir görək.
– Neçəsini?
– Nə qədər çox olsa, başının 

ucalığıdı.
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– Sərraflarını göndər on ədədini  
götürsün. Bəsinizdi!

Milislərdən  ikisi yüyürüb maşının arxa 
hissəsindən  on araq şüşəsi götürdü.

– Nuş olsun! – sürücü əlini yelləyib 
maşını işə saldı və uzaqlaşdı.

Sehrli  çubuq daha bir “jüquli”ni saxlat-
dı:

– Hardan gəlirsən?
– Şəhərdən.
– Sənədlərini gətir.
– Neçə razmer?
– Otuz doqquzdan qırx doqquza kimi 

hansı olsa “mojnadı”.
Kişi arxa oturacaqdan  bir bağlanca 

götürüb yerə atdı: 
– Gəlin aparın, sağlıqla geyinəsiniz! – 

Maşını sürüb getdi.
Bu dəfə sehrə düşən “Qaz-69” idi.
– Hardan gəlirsən?
– Bağdan....
– Sənədlərini....
Kişi maşından yerə bir quzu salıb, – 

Nuşican! – dedi.
... Axşam düşmüşdü. Rəis arabasını da, 

özünü də unutmuşdu.  Bərəlmiş  
gözləri baqqal  dükanına dönən müfət-

tişin maşınına  dikilib  qalmışdı.  Dünyanın 
gərdişini  düşünə-düşünə  gedişinə bax-
ırdı...

Sehrli çubuq da öz işində idi.  Yüksəlir-
di, enirdi, fırlanırdı və hər dəfə tora bir 
maşın salırdı. Növbəti tora düşən Zil oldu. 
Sürücü maşından düşüb  onlara yaxınlaşan  
kimi birnəfəsə başladı:

– Daşüzdən gəlirəm. Dostumgilə 
getmişdim.  Əlli dənə daş almışam. Evin 
pilləkənləri  sökülüb, onları hörmək istəy-
irəm...

– Biz hələ səndən heç nə 
soruşmamışıq! – Baş müfəttiş qəzəbləndi. 

– Amma bu əllimetrlik yolda əlli 
daşdan ötrü əlli dəfə məni saxlatdırıb 
abrımı  büküblər ətəyimə!  – Sürücü də 
hirsləndi.

– Nolar, biz də o bükülü ətəyini  açıb 
tökərik yerə. Sənədlərini gətir! 

Kişi maşının, özünün sənədlərini gətirib 
onlara  verdi. 

– Bəs daşın sənədləri?
– Əlli daşa nə sənəd? Dedim ki, dos-

tumdan almışam!
– Bir daşa da sənəd lazımdı! Yaxşı, 

onu şöbədə  ayırd edərik. Gözlə.
– Bir daşa da... 

– Ay canım, məni işə salmayın 
görüm.  Axşamdı.  İstəmirəm  o daşı, 

götürün, maşını aparıb qaraja sal-
malıyam.

– Bizə sənəd lazımdı,  daş yox.  O ki, 
qaldı  dostuna,  onun da işini  

yoxlayarıq.  Görək hardan alıb bu 
daşları ki, hələ pay da verir. Yoxsa  daş 
karxanası  var onun?

Sürücü suçlu-suçlu susdu. Nə edirlər barı 
ona etsinlər. Dostunu bu işə qatmasınlar.

Rəisliyini “unutmuş” “kəndli”,  nəhayət, 
dilə gəldi:

– A bala,  səhərdən  o qədər maşın, 
adam yola salmısız, əcəb eləmisiz.  

Qoyun  biz də çıxıb gedək xarabamıza 
də... Nigaran qalarlar axı evdə.

– Olmaz, dədəcanı. – Müfəttiş bic-bic 
güldü.

– Niyə axı? – Kişi təəccübləndi.
– Onda rəis bizdən soruşa bilər, bal-

am, bütün günü dörd yol ayrıcında 
dayanmısınız,  amma bir nəfər də  olsun 

oğruya, əyriyə rast gəlməmisiniz?  Yəni 
hamı belə qayda-qanun sevəndi? Yəni heç  
qarpız oğurluğuna  gedən də olmayıb dey-
irsiniz? Bax biz də deyəcəyik ki, olub, özü 
də bir yox,  iki nəfər yaxalamışıq! İki böyük 
oğurluğun  qarşısını almışıq! Biri qarpız 
oğrusu, biri də budur  daş!  O da deyəcək, 
afərin! Həmişə belə işləyin! İndi siz bizi 
bağışlayın.  Burdan düz  gedirik şöbəyə. 
Qorxub eləməyin. Günahınız yoxdusa çıxıb 
gedəcəksiniz. Ta bizi üzürlü hesab eləyin, 
vəzifəmiz tələb eləyir  bunu. – Müfəttiş 
maşınına minib qabağa düşdü.  Arxasınca 
zil, onun arxasınca da araba sıralandı...

Rəis arabada oturub fikrə getmişdi. 
Cilov müfəttişin əlində idi. O, bu günkü  
planını qismən  həyata keçirə bilmişdi.  
Yəni axtardığı suala cavab tapmışdı. Sən 
demə, indiyə  kimi onlar odu qoyub, külü 
ayaqlayıblar! Sonra da qışqırıb deyirlər ki, 
ay aman biz yandıq, bu od niyə sönmür? 
Dağılasan zamana!!!

Sabah o həmkarlarına hansı cəzanı 
necə versin ki, bütün bu həngamələr öz 
düzgün həllini tapsın?!

Görəsən, Şah Abbas belə yerdə nə 
edərdi?

1982
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Keçmİşİmİz ruhumuzda yaşayır – 

bİz öldürmədİkcə ölməz
“Var olan hər şey diridir” (epiqrafına) 

– biz diri saxlamaq istədikcə...” (əlavəsi)

Nərgiz CABBARLI

Bir neçə onillikdir ki, müasir 
Azərbaycan romanı milli-tarixi 
keçmişə, tarixi qəhrəmanlara, millət 
olaraq bizim üçün əhəmiyyət daşıyan 
tarixi mərhələlərə göstərdiyi (kütləvi!) 
maraqla diqqət çəkir. Və bu maraq 
mətndə iki istiqamətdə – 1. tarixə 
postmodern-dekonstruktiv yanaşma ilə 
və 2. ənənəvi yanaşma ilə reallaşdırılır. 
Yəni bu bir tərəfdən genetik yaddaşı 
oyatmaq, özünün olanı təkrarən 
dəyərləndirmək, böyüklüyünü nümayiş 
etdirmək və təsdiqləmək məqsədi 
daşıyır;  digər istiqamətdə isə tarixi 
hadisələrin kiçildilməsi, fərdi rakursdan 
dəyərləndirilməsi, tarixi şəxsiyyətlər 
haqqında mövcud təsəvvürlərin 
dağıdılması, hər hansı bir tarixi dönəmin 
indiyə qədər qəbul edilmiş əhəmiyyətinin 
aradan qaldırılması və tarixi faktın 

“ədəbiyyat invariantının yaradılması” baş 
verir. 

Əslində, istiqamətindən asılı 
olmayaraq, müasir dövrdə roman 
mövzusu üçün tarixə üz tutmanın 
müəyyən səbəbləri var: bu, həm ümumi 
prosesin axın gücünün nəticəsidir ki, 
istər-istəməz yazıçını eyni istiqamətə 
doğru itələyir; ikincisi, tarixin 
canlandırılmasına (və ya dağıdılmasına) 
duyulan yazıçı marağının bu prosesdə öz 
rolu var; üçüncüsü isə müasir cəmiyyət, 
reallıq, problemlər və bu gün var olanın 
yazılmasında müəllifin sərhədlərini adlaya 
bilmədiyi daxili senzurası bu işdə az 
əhəmiyyət daşımır və önəmli faktordur. 
Çox güman ki, bu günlə bağlı düşüncələri 
və problemlər haqda onları “tarixi fakta 
yükləyərək” danışmaq yazıçı üçün daha 
asan başa gəlir. 

Tarixə üz tutan son romanlardan 
biri də Vüsal Nurunun “Azərbaycan” 
jurnalının 9-cu sayında dərc olunan 
“Dorantağ” romanıdır. Əsər tam olaraq 
tarixi roman kimi yazılmasa da, onda 
tarixi keçmişə adlama baş verir. Daha 
doğrusu, əsər macəra romanı modeli 
üzərində qurulmuş, bəlli ideoloji xətt 
daşıyan, son illərdə roman üçün aktual 
olan dini-fəlsəfi mühakimələrlə yüklənmiş 
bir mətndir. Belə bir yüklənmə müəyyən 
məqamlarda mətnə ağırlıq gətirsə də, 
macəra elementləri oxucunu öz ardınca 
apara bilir. Yeri gəlmişkən, “Dorantağ” 
Əshabi-Kəhf dağının məhz bu macəra 
nəticəsində meydana çıxarılan qədim adı 
kimi göstərilir.  

Romanda təyyarə ilə Naxçıvana – 
Əshabi-kəhf haqqında yazacağı əsər üçün 
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müəyyən materiallar toplamağa gedən 
gənc yazıçıdan söhbət gedir. 

Əlbəttə, müəllifin burada yararlandığı 
bir üsul – zamanlar arası sıçrayışlar, 
keçmişin hansısa bir mərhələsinə 
keçid son iyirmi-otuz il ərzində istər 
Azərbaycan ədəbiyyatında, istərsə də 
dünya ədəbiyyatında tez-tez istifadə 
edilən üsuldur. Amma hər dəfə də bu 
üsul (təbii ki, müəllifin istedadından 
asılı olaraq) fərqli nəticələr verir. Bu 
romanda isə adlama prosesi müəllifin 
qarşıya qoyduğu ideoloji istiqamətə 
dəstək vermək, onun milli kimlik, 
keçmiş, bu gün və dini inanclar haqqında 
mühakimələrini ifadə etməsi üçün vasitə 
funksiyasını daşıyır.

Ümumiyyətlə, romanın oxunuşu 
zamanı müəllifin konkret üç məqsədə 
doğru yol aldığı və istəyinə nail olduğu 
dəqiq hiss edilir.

1.Tarixi faktları üzə çıxarmaq 
və bunlara türkçülük prizmasından 
yanaşmaq. Yəni ideoloji istiqamət (dağın 
adının türk versiyasının yaradılmasından 
başlayaraq dini inanc kimi şamanlığın 

təklifinə qədər). 
2. Dinlə, 

Allahla, dinlərin 
qəbulu ilə bağlı 
fəlsəfi müəllif 
mühakimələrini 
əsərə yükləmək;

3. Əsərdə 
imkan olduğu 
qədərində və 
bəlkə də müasir 
nəsrə çox da 
uyğun gəlməyən 
poetik dil 
eksperimentləri 
aparmaq; bu 
gün təəssüf ki, 
hər yazıçı bu cür 
eksperimentlərə 
getmir. Amma 
Vüsal Nuruda bu 
uğurlu alınır. 

Əsərin 
qəhrəmanı dini 
inancı olmayan 

biri olsa da, inanclara söykənən bir 
əfsanənin dalınca gedir. Və bu inamsızlıq 
özünü onun təyyarədən düşdüyü 
andan etibarən gördüyü hər şeyə qarşı 
münasibətində ironik ifadə ilə göstərir. 
Onu qarşılayan sürücüyə də (“Onda 
başa düşdüm ki, bu Hüseyn kişi torbadı, 
bura yanına gəldiyim tanışım onu mənim 
başıma keçirib” ifadəsi ilə), sonradan 
dağı ziyarət etdikdə gördüyü mənzərələrə 
də (“Əfsanədəki kimi, yatmaq mümkün 
olsaydı, gedib orda yatardım, bir də bu 
adamlar cəhalətdən ayılanda oyanardım”) 
ironiya ilə baxır. Onu da qeyd edim ki, 
ümumiyyətlə problemə, situasiyaya, 
yaradılan xarakterlərə ironik yanaşma 
əsərin əsas məziyyətlərindən biri kimi 
qeyd oluna bilər. Çünki bu yalnız 
əsərin əvvəlində – görünən problemə 
münasibətdə deyil, sonralar da müxtəlif 
məqamlarda və müxtəlif məsələlərə 
yanaşmada özünü göstərir. Məsələn, 
Dəli Qəriblə yaşanan münasibətdə. 
Yaxud sonradan liliputun meydana 
çıxmasında və onun yanaşmasında s. 

Vüsal NURU
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Lakin bu xüsusiyyəti ümumilikdə əsərin 
əsas intonasiyası kimi dəyərləndirmək 
mümkün deyil. Çünki əsərin ümumi 
intonasiyası çox ciddidir.

Amma bu ironiyanın, bu qeyri-
ciddi münasibətin davamında, ironik 
münasibətlər ardıcıllığında birdən-birə 
Dəli Qərib kimi ciddi və hadisələrin 
axarını dəyişən, eyni zamanda, gənc 
yazıçının daxilində gizlənən hisləri, 
düşüncələri meydana çıxaran bir xarakter 
peyda olur. Bu xarakter yalnız dini bir 
əfsanənin həqiqiliyinə işarə vuran ciddi 
keçid deyil, həm də roman yazmağa 
gələn yazıçının özündə – təhtəlşüurunda 
gizlənən həqiqətə “salınan” açardır. 
Onu çox asanlıqla və gözlənilmədən 
açır. Çünki əsərin qəhrəmanı olan gənc 
müəllif də düşüncələrini gözlənilmədən 
ifadə edir – sanki özünə də bəlli olmayan 
bir həqiqəti kəşf edibmiş kimi: “Əslində, 
o dağ məni çəkir. Hiss edirəm ki, 
mənə nəsə demək istəyir”, – ürəyimin 
dərinliyindəki əsl səbəbi dedim”. 

Əsərin əvvəlindəki inamsızlıqla daxildə 
gizlənən inamın mübarizəsi nəticəsində 
dağa “sirr donu” geyindirmək bir 
tərəfdən müəllifin müəyyən etdiyi 
istiqamətə – mağaralara gedən yolun 
qaçılmazlığını təmin edirsə, üst qatda da 
oxucu marağını şərtləndirir.

Dəli Qəriblə gedən mükalimə Əshabi-
kəhfdə zaman tuneli ilə bağlı deyilənləri 
təsdiq istiqamətində işarə rolunu 
oynayır. Bu dəfə yazıçının axtardığına 
bir tədqiqatçı düşüncəsi də yön verir: “– 
Orda zaman qapısı var. Mən onu tapmaq 
üçün illərimi, sağlamlığımı vermişəm. 
–Tapmısız? – Yox! – Bəs, niyə bu qədər 
əminsiz? – Çünki mən o qapıdan keçib 
atamı axtarmağa gəlmişdim”.

Vəssalam. Bu işarə macəranın ilk 
pilləsini qurur və təklif edir. Sirrə doğru 
addım atmaq üçün ilk əsaslı səbəbi. 
Və yazıçı bu təkanla o zaman tunelinə 
“düşür”, qədim türklərə İslamın zorla 
qəbul etdirildiyi dövrə adlayır. 

Bu mərhələ həm zaman etibarilə 
adlamadır, həm də əsərin texnikası, 
üslubu baxımından adlama baş verir. 

Belə ki, bu mərhələdə yaşananlar və 
təsvir edilənlər artıq magik realizmin 
çalarları və mistik elementlərlə süslənir. 
Qəhrəman düşdüyü mühitdə xurafata, 
zorən qəbul etdirilən İslama qarşı dirənən 
insanların faciələrini çox dəqiq, maraqlı 
detallarla təsvir edir. Ümumi mənzərədə 
mühitin, zamanın etnoqrafik çalarları 
demək olar ki, yox dərəcəsindədir. 
Bəzi dil elementləri, bir az da məişət 
detalları mühit haqda ümumi təsəvvür 
formalaşdırır. Lakin əsas diqqət 
“islamlaşdırılma” prosesinə və insanların 
buna təpkisinə, eyni zamanda da bu 
gündən o zamana adlayan qəhrəmanın 
düşdüyü mühitdə rəftarına etnoqrafik 
çalarlar arxa planda qalır. 

Həmçinin əsərdə bir çox proseslərə 
mistik keyfiyyət qazandırılır. Qəhrəmanın 
əlində ağac çıxması, onun arabaya 
çevrilməsi (daha doğrusu arabaya bitişmiş 
bir təkər olması), daşıdığı ölülərin əslində, 
ölməməsi, yəni ruhların onları tərk 
etməməsi (bu yenidən dirilmə inancına 
söykənir), əgər “daşqanı” əlindən 
qoyarsa, ölülərin ruhlarının onları tərk 
edəcəyinə inamın verilməsi, qarğalar, 
qarğa başlı adam və s. kimi təsvirlər 
və detallar buna xidmət edir. Halbuki, 
məsələn, ölüləri tərk etməmək kimi bir 
məqsəd mistik keyfiyyət olmadan da 
təsvir edilə bilərdi. Lakin müəllif bu yolu 
seçir. Və bununla “sirr”ə daha bir “sirr” 
qatmış olur.

Əsərdə keçmişə qayıdışın əsas səbəbi 
– İslamdan əvvəlki türklərin dini inancları, 
yaşayışları, şamançılıq, insanla təbiət 
arasındakı yaxınlıq və bu yaxınlığın hər 
şeydən daha üstün tutulması və s. kimi 
düşüncələrin ifadəsinə göstərilən çabadır. 
Bütün mətn boyu müəllif islamlaşmanı 
detallardan yararlanma ilə təsvir edir 
(bu onun uğurudur). Və  bu detallar o 
qədər dəqiqdir ki, zorla qəbulun bütün 
mənzərəsi yaradıla bilir. Aparılan 
qətliamlar, boyun əymək istəməyənlərin 
məhvi, əyənlərin isə düşdüyü vəziyyətin 
detallı təsviri (kişilərin paltarlarını darta-
darta gəzməsi, qadınların yalnızca 
gözlərinin görünməsi, dildə deyilən 
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duaların ürəkdə olanlardan fərqli 
olması və s.) dəqiq təsəvvür yarada bilir. 
Təsviri yaradılan obrazların düşüncələri, 
mühakimələri bu detalları, eyni zamanda 
da detallar düşüncələri dəstəkləyir.

Əsərdə yalnız modellərin sintezi deyil, 
eyni zamanda təsirlərin qarışdırılması da 
var. Belə ki, əsərin əsas qəhrəmanının 
düşdüyü situasiyada gözlənilən reaksiyanı 
– qəhrəmanlığı göstərməməsi, əksinə 
özünü qorxaq aparması (bu o dövrün 
türk qadını ilə müqayisədə və üzləşmədə 
daha qabarıq görünür) qəhrəmana 
postmodernist yanaşmanın göstəricisidir. 
Amma əsərdə eyni zamanda yuxarıda 
qeyd etdiyimiz kimi, magik realizm və 
mistika elementləri də bir arada görünür.  

Əsərin əsas diqqət çəkən 
məziyyətlərindən biri müəllifin öz 
qəhrəmanlarının dilinə və düşüncələrinə 
yüklənən fikirləridir. Və bu yalnız İslama 
qarşı yönəlməyib. Ümumilikdə din 
haqda düşüncələrdir. Lakin maraqlıdır 
ki, bu fikirlər həm məntiqi cəhətdən, 
həm də səmimiyyət etibarilə o qədər 
əsaslandırılmış ifadə olunur ki, münasibət 
qətiyyən qınaq doğurmur... Və ideoloji 
istiqamət olaraq o qədər həssaslıqla 
götürülüb ki, bəzən əsas qəhrəmanın – 
müəllifin düşüncələri başqa personajların 
düşüncələrinə də sirayət edir və onların 
dilindən də səsləndirilir. Bu səsləşmə isə 
artıq Vüsal Nurunun özünü bir müəllif 
kimi meydana itələmiş olur. Halbuki  
yazıçı orada görünməməli idi. Bu əslində, 
əsər üçün mənfi cəhət kimi dəyərləndirilə 
bilər.  

Əsərin ümumi təəssüratı onda ifadə 
edilən fikirlərin islama, yaxud xristianlığa 
qarşı olduğu düşüncəsini yarada bilər. 
Lakin diqqət edildikdə görünür ki, bu 
haqsız bir cəmiyyətə düşən İnsanın 
həqiqətə çatmaq üçün özü ilə (və ya 
başqaları ilə) etdiyi mükamilələrdir. 
Məsələn, “Həmişə məni düşündürür 
ki, əgər bir Allah varsa, bəs niyə ayrı-
ayrı dinləri göndərib hər yerdə insanı 
bir-birinə qırdırır? Olmazdımı bir Allah 
bir din göndərib yer üzündə bir şüurlu 
məxluq olan insanı imanlı yaradaydı, 

özü də razı qalaydı, insanlar da. Demək 
ki, kamil olmayan qədim insan Allahı 
da mükəmməl uydura bilməyib, odur 
ki, müharibə yer üzündən ayağını 
çəkməyəcək. Bütün hallarda aldanmış 
insan məğlubdur”.

Bu bir qəhrəmanın düşüncələridir. 
Amma oxşar fikirlərlə bütün əsər boyu 
rastlaşmaq mümkündür. Məsələn, başqa 
bir qəhrəmanın düşdüyü situasiyanı 
ifadə edərkən yazılır: “Tumarın naləsi 
içimi yandırdı: “Tanrı, balama qıysan, 
səni öldürəcəm”. Yəni bu, əslində eyni 
məsələyə fərqli rakurslardan yanaşmanın 
nəticəsidir. Birincidə məsələnin təhlili nə 
qədər rasionaldırsa, ikincidə bir o qədər 
hislə, duyğu ilə bağlıdır. Ana üsyanının, 
psixoloji durumunun dəqiq ifadəsidir.

Onu da qeyd edək ki, sanki müəllif 
bilərəkdən qəhrəmanını məhz bu dövrə 
və məhz bu insanların yanına gətirir 
ki, İnsanla Təbiətin arasında dinlərin 
girmədiyi zaman nələrin baş verə 
biləcəyini aydınlaşdırsın. O dövrdə 
insanlığın da, inancın da, sevginin də, 
igidliyin də daha saf bir hiss olduğu, daha 
ilkin mərhələdə göründüyü meydana 
çıxır. 

Adlama prosesi üçüncü dəfə – burada 
da yenə də təkcə zaman deyil, üslub da 
dəyişir – geri qayıdış şəklində baş verir. 
Ölülərin şamanın yanına aparılması, 
bu inancın təsviri, ruhların diriləcəyinə 
olan inamın bir addımlığında olma və s. 
sonra birdən-birə qırılır. Qəzadan sonrakı 
situasiyanın təsviri həm gözlənilməz, 
həm də ideoloji istiqaməti dağıdan bir 
görüntü kimi meydana çıxır. Halbuki 
yazıçının Əshabi-kəhfə gəlişi, mağarada 
axtarışı, zaman tunelini tapması və 
keçmişı adlaması və s. o qədər təbii bir 
axarla davam edirdi ki, bu gedişatda yad, 
qondarma, uyğunsuz heç bir şey yox idi. 
Lakin sonda qəhrəmanın özünə gəldiyi 
zaman təyyarə qəzası keçirdiyinin bəlli 
olması bütün  ideoloji xətti dağıdır. Belə 
ki, sanki bu hadisələr ümumiyyətlə baş 
verməyib, yazıçının xəyalının oyunudur: 
“Mən həqiqəti dedikcə adamlar məni 
axmaq hesab elədilər. Elə bildilər 
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dəliyəm. İndi Dəli Qəribi bütün varlığımla 
başa düşürdüm”. 

Beləliklə, Boldurqanın bu zamana 
adlaması qeyri-müəyyən bir sonluğa 
dirənib qalır. Daha doğrusu, hər oxucu 
öz sonluğunu təqdim edə bilər.

***

Əsər dilinə görə daha müsbət 
təsir bağışlayır. Nəsrdə poetik dil 
eksperimentləri aparmaq, məsələn, 
70-80-ci illər nəsri üçün aktual idi. 
O mərhələnin nasirləri dilin poetik 
qatına daha çox fikir verirdilər. İfadə və 
təsvir formaları üzərində xüsusi olaraq 
işləyirdilər. Müasir nəsrdə isə əksinı, 
süjetə diqqət yetirilir. Hadisələrin axarına 
və nəqlinə...

Vüsal Nurunun romanında isə səlis, 
axıcı və poetik dil ilk diqqəti çəkən 
xüsusiyyət kimi qeyd edilməlidir. Bu həm 
yaşanan situasiyanın uğurlu təsvirinə 
xidmət edir. Məsələn: “Bədənimin 
ağırlığından, yaralarımın ağrısından 
ləzzət alırdım. Bədənli olmaq necə böyük 
səadət imiş. Sevincimdən hönkürə-
hönkürə gülürdüm”. Yaxud “Huşsuz 
yatan bədənimin üstündən iki gün 
keçib” ifadəsi.  Və ya “Gecənin yarısı 
daxmanın qapısını döydüm. Sən demə, 
mənim kimi Sunqatın ailəsi ilanvurmuşu 
yatırdıb özləri keşik çəkirmişlər”. Eyni 
zamanda da yaşanan hislərin təsirli 
ifadəsi üçün yararlı olur: “Daxmanın 
yaxınlığından keçdik. Eləcə həyətə 
boylandım. Baxışlarım gözümdən uçub 
kərpic hasarın üstündən həyətə keçdi, 
daxmanın qapısını yumruqladı, Ulaşın 
dəri ayaqqabılarını, Qonçayın həyətdə 
dolaşan səsini, Tumarın doqqazın 
arasından yola boylanan gözlərini, əriyib 
tökülmüş baxışlarını, çilik-çilik olub yerə 
dağılmış hıçqırıqlarını axtardı. Həyət 
cansız tablo kimi çöllükdən asılmışdı”. 

Ümumiyyətlə, bu cür maraqlı 
ifadələr və təsvirlər bütün roman boyu 
səpələnib.  Həm mətnin orijinallığını 
təmin edir, həm də müəllifin təsvir və 
ifadəni gerçəkləşdirərkən qətiyyən “sozü 

qırmadığını, əymədiyini”, asanlıqla 
reallaşdırdığını göstərir. Məsələn, “Hər 
addımda bir əzam tökülüb qalırdı, 
keçdiyim yola tökülə-tökülə gedirdim”, 
“Onların gözləri daş dəymiş şüşə kimi 
çiliklənmişdi” kimi ifadələri göstərmək 
olar. Bu cür ifadə və təsvirlər mənzərənin 
və ruh halının təsəvvürdə canlanması 
üçün daha güclü təsirə malikdirlər. 
Və Vüsal Nuru hər anı, situasiyanı, 
görüntünü, mənzərəni də hislərin, 
duyğuların iştirakı ilə mənalandırmağı 
bacarıb: “Amma daxma utandığından 
kiçilir, kiçilir, yerə girirdi”.   

Amma onu da qeyd edək ki, dil 
eksperimentlərinin heç də hamısı uğurlu 
alınmayıb. Bəzən elə ifadələr vardı ki, 
özünü təsdiqləyə bilmirdi. 

***

 Romanda ruhun diriliyi, ümumiyyətlə, 
var olan hər şeyin diri olması inancı ifadə 
olunub. Təbii ki, bütün təzadlı fikirlərinə, 
təəssüratlarına, üslub qarışmalarına 
baxmayaraq, əsər məzmun-məna qatında 
olan bir xüsusiyyəti ilə xüsusi olaraq 
qeyd edilməlidir: bitməyən axtarışı ilə. 
Çünki inanca qarşı inanc, dinə qarşı din 
təqdim edilsə də, bu axtarış bitməmiş 
qalır. Yəni bu fikirlərin istifadəsi təsadüfi 
deyil: “Özümə sual verə-verə beynimin 
otaqlarının qapılarını açır, içəri girib işığı 
yandırırdım. Görünürdü ki, cavab ən 
axırıncı otaqdadı, ora zülmətdir”. 

Həqiqətən də, elə bəşəri suallar var 
ki, onun cavabı mətndə deyil, düşüncədə 
deyil, ruhda açılır. Və fərdi olaraq.  Və 
diri olan hər şey biz onu diri saxlamaq 
istədikcə diri qala bilər. İnancımız kimi... 
Tariximiz kimi...



ONUN ŞAİRLİK HAQQI

Əgər belə demək mümkündürsə, 
Vüqar Əlisoyun şeirlərini tanıyanda 
onun özü ilə tanışlığımız yox idi. Qəzet 
səhifələrində təsadüfən şairin bir səhifəlik 
şeirlərini oxumuşdum. Bu şeirlər mənə 
çox qəribə və bənzərsiz gəldi. Bu 
qəribəlik və bənzərsizlik nə idi? Hər 
şeydən əvvəl, bu şeirlər ənənəvi deyildi. 
Orijinal və yeni bir təsir bağışlayırdı. 
Təəssüf ki, bəzən orijinallıq və yenilik adı 
altında söz yığını ilə rastlaşırıq. Nə bədii 
həzz alırıq, nə də duyğulanırıq. Amma 
bütün bunlar başlıca şərtdir. Şeir qəlbi 
titrədib ruhu tərpədəndə gözəldir:

Ağacların fatasında 
Yellənən yengəciklər 
Çiçəklərin 
Nazını çəkir.

Hər biri 
Meyvə olacağını düşünür. 
Baharda çiçəklərin düşüncəsinə çox 
qərq olmuşuq. Biz çiçəkləri düşünmüşük. 
Amma ağlımıza belə gəlməyib ki, çiçəklər 
özləri nə düşünürlər. Bəli, çiçəklər də 
meyvə olacaqları barədə düşünürlər. Bu 
cür yozumlar Vüqar Əlisoyun şeirlərində 
olduqca çoxdur. Bəzən ilk misrada bir 
sual qoyulur. Sonrakı misraların hər 
bir bu ilk misranın cavabını tapmağa 

yönəldilir.
Tanıdığın şairin şeirlərini oxuyanda 

adam bəzən ikili hislər keçirir. Bir 
yandan şeirin ovqatına qatılırsan, digər 
tərəfdən də müəllifin şəxsiyyəti göz 
önünə gəlir. Vüqar Əlisoyun şeirlərini 
oxuyarkən, şeirlərin bədii ovqatı, şairin 
şəxsi keyfiyyətləri səninlə birgə olur. 
Yuxarıda qeyd etdim ki, Vüqar ənənəvi 
formada yazmır, onu qafiyə, şeirin daxili 
bölgüsü və digər ölçü-biçilər o qədər də 
düşündürmür. Onun üçün başlıca meyar 
söz və onun gücü-qüdrətidir. Şair sözə 
çox həssas və məsuliyyətlə yanaşır. Söz 
olmasa, şeir də yoxdur prinsipilə yaşayır:

Sözəm… 
Sözsüz gərəksizəm… 
ağrılardan yerə düşüb 
ölmüşəm 
“Sən öl” ölən kimi…

… Sözəm… 
ağrılardan 
Sovulmuşam 
beyinlərdən  
qovulmuşam 
Ürəklərdə 
donmuşam 
atəşim də 
sönüb çoxdan…

İnsan təfəkkürünün əvəzsiz neməti, 
insanın insanla ünsiyyət vasitəsi söz şair 
üçün son dərəcə qiymətlidir. Ölmüşəm 
“sən öl” ölən kimi. Zamanında bir “sən 
öl”ə müharibələr dayanıb, aşılmaz dağlar 
aşılıb. İndi bu söz adi müraciət forması, 
“yolavermək”dir. Şairi ağrıdan sözün 
adiləşməsi, onun arxasında gizlənən 
mətləblərin adiləşməsidir. Sözün gücü 
öləndə söz adiləşir. Şairi narahat edən 
sözün kəsərdən düşməsidir.

Söz barədə Vüqar Əlisoyun sözü-sovu 
qurtarmır. Əmin olursan ki, bu bir silsilə 
deyil, bu, şairin daim yaşadığı bədii və 
ədəbi mövzudur:

Mən bir sözəm, 
qatın sözlərinizin 
gözünə. 
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Taleh HƏMİD



Şəkər edin dilinizi, 
pıçıldayın qulağına 
sevginizin.

Yaxud:
Düşündüm, 

ağlıma bir söz düşdü. 
Bu sözü ağlımda 
bişirmək istədim. 
Ağzım yandı,

uddum bu sözü,
içim alışdı.

Bu cür axtarışlar və aramalarla o, sözü 
sözlə qoruyur.

Saflıq və duruluq Vüqar Əlisoyun 
təbiətindən, aldığı ata-ana tərbiyəsindən 
gəlir. Şairin “Mən düz olmazdım” adlı 
şeiri dediklərimin bədii təsdiqidir:

Mən 
düz olmazdım,
İndi
düzdə qalmazdım…
Atam məni aldatdı.

… İndi o
ölməyə hazırlaşır,
mənsə yerə girməyə,
qonşudan borc alıb
atamı dəfn etməyə…
Təsirlidir. Təsirli olduğu qədər də 

ibrətamizdir. Aldığı saf tərbiyə şairi təmiz 
böyüdüb, cəmiyyət adamı edib.

Vüqar Əlisoy bir şair kimi özünü, 
öz təbiətini yazır, öz təbiəti isə insani 
duyğulara köklənib. Şairin təbiətlə, 
güllə-çiçəklə, dənizlə, dağlarla söhbətləri 
də özünəməxsusdur, orijinal və təzədir. 
Onların dili şairin öz dili, sevgisi öz 
sevgisidir:

Pəncərəmə
lələk-lələk qar düşər,
rəngi düşməz taleyimin rənginə.
Yenə sənsiz şər qarışar,
şər düşər,
könlüm keçər əzabların cənginə,
rəngi düşməz taleyimin rənginə…
Şübhəsiz ki, ağla qara bir-birinə 

qarışmır, qarışanda belə ağ qarada itib-
batır. Şairin bənzətmələri maraqlıdır. 
Onun poeziyasının gözəlliyi də bundadır. 
“Hardasa payıza yağışlar yağar”, 

“bu qərib oğlan da, qəfil sevgi də 
qəfil yağışlara qovuşub gedir”, “məni 
sevdiyinçün, mənsə səni sevə bilmədim” 
kimi misralar şairin sözə qarşı həssaslığını 
ifadə edir.

Poeziyamızda gözəllərə hansı 
təriflər vurulub, hansı bənzətmələr 
edilməyib?! Şairin gözəli nə alagözdür, 
nə qıvrımsaçdır və ilaxır. Onun gözəli 
sarıbənizdir:

Sən ki çiçək idin…
Sinifdə hamıdan
göyçək idin,
Sarıbəniz?!
… Hanı 
gözündəki qızlıq ədası,
gəlinlik sevdası;
Hanı
üzündəki 
sevilmək iddiası,
Sarıbəniz?!
Sən ki Çiçək idin?..
Artıq ümumilikdən xüsusiliyə keçilir. 

Şairin lirik qəhrəmanı sarıbəniz birdən-
birə Çiçək olur və burada nə qədər şirin 
bir təəssüf yaşanır!

Vüqar Əlisoy bizim az yazan 
şairlərdəndir. Bu o demək deyil ki, şairin 
ilhamı hər deyəndə dil açmır. Yuxarıda 
qeyd etdik ki, şair sözə olduqca həssasdır. 
İnanıram ki, onun yazdığı şeirlər olub 
ki, Vüqar Əlisoyu bir oxucu kimi qane 
etmədiyindən, sığınıb varaqlara, oxucu 
görüşünə həsrət qalıbdı.

Qarşıda vaxt da var, yazmağa ilham 
və istedad da. Şair qardaşıma yaz-yarat 
deyərək, ondan yeni şeirlər gözləyirik. 
Bunu deməyə bizim bir oxucu kimi, onun 
da bir şair kimi haqqı var.
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İncəvardan         
sözəm
sözsüz gərəksizəm
ağızlardan yerə düşüb
ölmüşəm
sən öl ölən kimi

sözəm
yerim görünür
azdırılmış başlarda
korşaldılmış 
yaddaşlarda
yadırğayıb məni 
gödəldilmiş dillər
yumulmuş ağızlar
boşaldılmış boğazlar
yerim göynüyür
boğazlardan aşağı

sözəm
canım məhbəsdə
çürüyürəm
qıcanmış dişlərin
dibində

sözəm
ağızlardan
sovulmuşam
beyinlərdən
qovulmuşam
soyuqluqdan 
donmuşam 
atəşim də  
sönüb çoxdan
bir ümidlik közüm qalıb
incəvardan
közərirəm

bir şairin ürəyində
qızdırıram misralarını
altdan-altdan

Hərənin öz həqiqəti

mənim həqiqətim –
alma çiçəyi
pəncərəndə görünər
qışın oğlan çağında
əyləndirər səni
isti ocağın qırağında
düşündürər səni
hərdən
başın ağrıyanda
dilində bitər sənin 
sağlığı
sağlığa calayanda

sənin həqiqətin
sənin sahibin
saxlayar səni
ağzını yallayar sənin
hətta
ağzını bağlayar sənin
gərəkəndə
sən də onu qoruyarsan
məndən
və mənim həqiqətimdən
mənim həqiqətim
sənin 
əbədi
məğlubiyyətin

Müharibə

nə çox divarı var
              bu evin belə
bu evdə gecələr 
        zindan qoxuyur
divarlar səssizcə
        verib əl-ələ
bir tənha gözələ 
        meydan oxuyur

sonsuz gecələri
      bütün dünyanın
günəşdən yayınıb
            gizlənir burda
qəhqəhə səsindən 
        qaçan sükutlar
hıçqırıq səsinə
        dincəlir burda

Vüqar ƏLİSOY

“Bir ümidlik közüm qalıb 
incəvardan”
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duyub təkliyini
        tül pərdələr də
cansız əşyalar da
        vəhşilik edir
girib yuxusuna
        hər yoldan ötən
biçarə gəlinə
         kişilik edir

bircə həmdəmi var 
        bu qara bəxtin
o da ağ balışdı
        əlində qalıb
ağ atlı oğlanı 
vətən uğrunda
kirkirə dünyanın
 çölündə qalıb

nə çox divarı var
              bu evin belə
bu evdə gecələr 
        zindan qoxuyur
divarlar səssizcə
        verib əl-ələ
üçaylıq gəlinə 
        meydan oxuyur

Gül  yanaqlar  məni  görcək  
qızarmır

daha qızlar
mənə dayı deyirlər
gül yanaqlar
məni görcək qızarmır
ha yoluram saçlarımdan ağ tükü
şoğəriblər
azalmır ki, azalmır

vaxt var idi
tələsəndə görüşə
sevib
seçib
gül alardım həmişə
yəqin güllər elə bilir ölmüşəm
daha əlim
o güllərə uzanmır

yadımdadı
mən qızları
ram edərdim sözümlə
yandırardım
söndürərdim özüm də
vaxt var idi
bacarmazdım özümlə
indi yarım gözlərimlə bacarmır 

 
 

               Gözəl Bakı

bir gecəlik
sevgisən
Gözəl Bakı
sirli  şəhər

yenə səhər 
işıqların sönəcək
yenə günəş
üzünü göstərəcək
sarıköynək qadınların
qaş-qabağı
gecələrin artığını
küçələrdən
süpürəcək

gecədən səhərəcən
darıxan dayanacaqlar
oyanacaqlar
üzü yola dayanacaqlar 
gecədən səhərəcən
turşuya qoyulmuş
sifətlər 
boylanacaq
son ucu tıxac
düz
dolanbac
yollara
donuq gözlər
bir suala dikiləcək
Biləcəriyə yol çəkəcək
çirkli  avtobuslarda
boş yer keçəcək
sınıq-salxaq ürəklərdən

tüstü hopacaq
bənizinə bir gözəlin 
qalstuklu bir şorgözün
nəfəsindən
tüstü qopacaq qafasından
o gözəlin
daş keçəcək ürəyindən
daş yağacaq ürəyində
doğum evlərinin kürəyinə
                 
bacılar görməsin deyə
qardaşlar qısılacaq
avtobusun dal küncünə
plan oturacaq gözünə
üzü  tüklü sürücünün 
bir də 
Röya güləcək üzünə
qarşıdakı avtobusun
dalından
bir də
kənddəki atası
düşəcək yadına
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onu əkdiyi yerdə

duracaq Qız qalası
üzü qibləyə
verəcək
səhərin ilk salamını
şortik geymiş bir gəlməyə
açacaq sirli qapılarını
əfsanələrinin
sonra da əlləri açılacaq 
Qız qalasının
gələnlər başına çıxacaq
Qız qalasının

DAŞ ÜZƏRİNDƏ YAZI
       (I yazı)

ağlamayın
məndən sonra
sağlığımda ağlamışam
ölənəcən
gördüklərimi
anladıqca
ağladıqca ağlamışam

anladım ki,
siz
xoşbəxtliyə 
israrlı 
olduğunuz  üçün
bədbəxtsiniz

anladım ki
yağlı loxma sərmayədir
ac qarnına
yatırılmaz
şər
xeyirli əməldir
onsuz
xəyallar gerçək olmaz

anladım ki
haqsızlıq
haqqın bəstəsidi
dilsiz 
ağızsız
bir körpənin naləsidi 
durmadan
çır-çır çığırır
yalvarır
köməyə çağırır
ağladım ki
acizəm

anladım ki
yaşamaq başağrısıdır
ölüm əlverilişli türkəçarə
ağlamayın

məndən sonra 
sağlığımda ağlamışam
ölənəcən 

DAŞ ÜZƏRİNDƏ YAZI
       (II yazı) 

Allah məni öldürsün
yasımda 
ağlayacaqsız
arvadlar
qara rənglərə
üstünlük verəcək
kişilər
saqqal saxlayacaq
səbəbini  bilmədən
güc verəcəksiniz
gözünüzə
dolub boşalacaqsız
yumub 
tökəcəksiz 
duzunuzu 
dizinizə
dil deməkdən 
boğazınız boşalacaq
kimsə 
yaş borcunu
qaytarınca
ölənlə
ölmək olmur
deyəcək
on dəqiqəlik
fasilə elan edəcək
fasilədə
tanışlıqlar başlayacaq
çənələr çaqqıldayacaq
ağızlar
yumulub açılacaq
boşqablar
dolub
boşalacaq
xısın xısın
gülməcələr danışılacaq
gülüş arası
başsağlığı verənlərə
mısmırığınızı 
sallayacaqsız
hıçqıracaqsız
məndən sonra
ağlamağınız
allahı  xatırlamağınız
məni
öldüyümə görə 
sevməyiniz
güldürəcək məni
Allah sizi güldürsün
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Hüseyn Baykaranın 
ədəbi-fəlsəfi yaradıcılığında 
Azərbaycan Milli İstiqlalının əksi

XX əsrin əvvəllərində Şimali 
Azərbaycanda ictimai-fəlsəfi fikrin milli-
demokratik yönü birmənalı şəkildə 
türkçülük (Türk birliyi), islamçılıq (İslam 
birliyi), qərbçilik (Qərb mədəniyyətini 
mənimsəmək, ya da müasirləşmək/
yeniləşmək) və istiqlalçılıq (müstəqil 
Azərbaycan) ideyaları ilə bağlı olmuşdu. 
Burada başlıca məqsəd milli və dini 
məsələlərin əsas prinsiplərindən kənara 
çıxmamaq şərti ilə Qərbin müsbət 
demokratik dəyərlərini də təbliğ etmək 
idi. Deməli, bu dövrdə milli-demokratik 
cərəyan Azərbaycan milli ictimai-fəlsəfi 
fikrində önəmli yer tutmuşdur.

Bu dövrdə Azərbaycan türk aydınlarının 
böyük əksəriyyəti (Əli bəy Hüseynzadə, 
Əhməd bəy Ağaoğlu, Məhəmməd Əmin 
Rəsulzadə, Əlimərdan Topçubaşov, 
Nəsib bəy Yusifbəyli və b.) milli fəlsəfi 
dünyagörüşlərində əsas üstünlüyü milli-
dini xüsusiyyətlərə və liberal-demokratik 
dəyərlərə vermişlər. Bu aydınlar dövrünün 
tələblərini və ideyalarını da nəzərə almaqla 
milli və dini dəyərlərə sadiq qaldılar. 
Onlar Azərbaycan Türk millətinin fəlsəfi, 

mədəni və dini dünyagörüşü əsasında 
yeni ideyalar irəli sürdülər. Bu ideyalar 
idealist dünyagörüşündən əsasən kənara 
çıxmamış və milli fəlsəfi fikir zəminində 
təşəkkül tapmışdır. Məhz bu aydınların irəli 
sürdüyü ideyalar nəticəsində Azərbaycan 
çar Rusiyasının müstəmləkəsindən 
qurtularaq azad və müstəqil bir dövlətə 
çevrilmişdi. Belə ki ilk rüşeymləri XIX 
əsrin ikinci yarısında qoyulan və XX əsrin 
əvvəllərində sistemləşən milli azadlıq 
ideyası Azərbaycan Cümhuriyyətinin 
yaranması (1918) ilə nəticələndi. Ölkənin 
siyasi-ideoloji mənzərəsinin dəyişməsində  
I (1905) və II (1917) Rusiya inqilabları 
çox mühüm rol oynadı. Şübhəsiz ki, bu 
inqilablar dövründə xalq arasından milli 
liderlərin, ideoloqların xalqı öz arxalarınca 
aparmaları müstəsna yerə malikdir. 
Məhz onların sayəsində yeni dövrdə 
Azərbaycanda milli ideologiyanın təməl 
prinsipləri müəyyənləşdirildi. Azərbaycanın 
siyasi azadlığı milli muxtariyyətdən milli 
istiqlala qədər çox mühüm bir mərhələ 
keçmiş oldu. Ən əsası odur ki, “tarixi-
coğrafi Azərbaycan” deyimini, müstəqil və 
milli Azərbaycan anlayışı əvəz etdi. Milli 
istiqlalın birmənalı şəkildə ideoloqu olan 
M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycan türkçülüyü 
ideyasını Azərbaycan milli ideologiyasına 
qədər yüksəldə bilmişdi.  
 
    Hüseyn Baykara Azərbaycanda    
     yeniləşmə hərəkatı haqqında 
 
Azərbaycan Türk aydını Hüseyn 
Baykaranın yaradıcılığında 19-cu əsrdən 
başlayaraq Azərbaycan xalqının yeni 
bir dövrə qədəm qoyması, çar Rusiyası 
tərəfindən qəsb edilmiş azadlığın yenidən 
qazanılması məsələləri xüsusi yer 
tutmuşdur. O, “Azərbaycanda yeniləşmə 
hərəkatları. XIX yüzil” və “Azərbaycan 
istiqlal mübarizəsi tarixi” kitablarında 
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bu məsələlərə geniş yer vermişdir. 
“Azərbaycanda yeniləşmə hərəkatları. 
XIX yüzil” əsərində Baykara göstərməyə 
çalışmışdır ki, Azərbaycan xalqı 
hansı şərait və mühitdə yeniləşmənin 
zəruriliyini dərk etmişdir. O yazırdı: 
“Millətlərin həyatında  hər dövr, hər çağ 
bir neçə yüz ili əhatə edir. Bu çağların 
dönüm illəri də olduqca uzun müddətdə  
inkişaf edir və yetkinləşir. Azərbaycan 
tarixində yeniləşmə hərəkatının əvvəlcə 
ziyalıların fikir dünyasında doğması və 
fikirlərin həqiqi xalq həyatına keçirilməsi, 
yəni Qərb anlamında renessans, 
reformasiya çağları ondan sonra bu 
çağların üstündə qurulan hüriyyət, 
azadlıq mübarizəsi dövrü əsrdən  çox 
bir müddəti əhatə etmişdir. Millətlərin 
oyanış, renessans çağında o millətin 
içindən yetişən ziyalı rəhbər şəxslərə 
görə, əvvəlcə  mənsub olduğu millətin 
kimliyi və keçmiş zamanlardakı vəziyyəti 
araşdırılır, incələnir sonra geri qalmış və 
bu geriliyin səbəbi ilə yabançı imperialist 
millətin əsarəti altına düşmüş olan 
xalqa onun kimliyi tanıdılır. Beləliklə, 
müstəmləkədə olan xalq öz mənliyini 
öyrənir, keçmiş zamanlarda atalarının 
əsarət altında yaşamadıqlarını və 
sözün əsil mənasında müstəqil, azad 
yaşadıqlarını, müstəqil dövlət qurduqlarını 
anlayır. Nəticədə millətin şüuru oyanır, 
azadlıq mübarizəsinə başlayır” (1, s. 56-
57).

Onun fikrincə, şimali Azərbaycan 
xalqında da milli oyanış, yeniləşmə 
hərəkatı A.A.Bakıxanov və Mirzə 
Kazım bəylə başlamış, M.F.Axundzadə 
və H.B.Zərdabinin timsalında yüksələn 
xətlə davam etmişdir (2, s.57, 71, 
75). Çünki ilk dəfə A.A.Bakıxanov  və 
Mirzə Kazım bəy müsəlman xalqlarının 
tənəzzül etməsini daha aydın şəkildə 
görmüş, hər ikisi tarixi əsərlər 
yazmışlar.  Baykaraya görə, Mirzə 
Kazım bəy ilk olaraq “Dərbəndnamə”, 
Bakıxanov daha sonra “Gülüstani-
İrəm” tarixi əsəri ilə Azərbaycan və 
Qafqazda milli vətənpərvərliyi yenidən 
gündəmə gətirmişlər (1, s.57). Burada 
Baykaranın Mirzə Kazım bəyin türk-

tatar qrammatikasını yazmasını yüksək 
qiymətləndirərək ilk Azərbaycan Türk 
vətənsevəri kimi qiymətləndirməsi də 
diqqəti çəkir: “Mirzə Kazım bəyin bu 
incələmələri, türk-tatar qrammatikasını 
yazması və o dövrdə rus çar hökumətinə 
verdiyi raportda rus idarəsi altında olan 
bütün türklərin başa düşə biləcəkləri türk 
dili yaradılması fikrini təklif etməsi ilə onu 
ilk Azərbaycan Türk vətənsevəri saysaq, 
elə bilirəm ki, yanılmarıq” (1, 57). Bizcə, 
Mirzə Kazım bəyin məqsədi “rus idarəsi 
altında olan bütün türklərin başa düşə 
biləcəkləri Türk dili yaradılması” deyildi. 
Mirzə Kazım bəy yalnız Qafqazdakı, 
özəlliklə Azərbaycan türklərinin dilini 
formalaşdırmağa çalışmış, “Azərbaycan 
ləhcəsi”ndən bəhs etmişdir. Bu işə 
isə Mirzə Kazım bəyi çar Rusiyasının 
ideoloqları cəlb etmişdilər (3, s.84). 

Ancaq H.Baykaranın o fikriylə 
razılaşırıq  ki, çar Rusiyasının 
Bakıxanovun “Gülüstani-irəm” adlı 
tarixi əsərini çap etməməsi məhz onun 
milli ruhu ilə bağlı ol muş dur. Çünki çar 
Rusiyası onun əsərin nəşr olunmasına 
razılıq verməməklə Qafqaz xalqlarının 
şanlı keçmişlərini öyrənmələrini 
istəməmişdir (3, s.58). Baykara yazırdı: 
“İlk dəfə Şirvan və Dağı stanın ümumi 
tarixini yazan A.Ağanın yaşadığı çağ və 
mövzunun zorluğu düşünü lürsə, ona XIX 
yüzyılın ən önəmli Türk tarixçisi yerini 
vermək lazımdır” (2, s.73).

H.Baykaranın fikrincə, 
M.F.Axundzadə və H.Zərdabi isə 
müasirləri arasında Avropa mədəniyyətini 
daha dərindən başa düşmüş və onun 
dönməz təbliğatçısı olmuşlar. Baykara 
yazırdı: “Mirzə Fətəli və H.Zərdabinin 
o dövrdəki yazılarında, mübarizələrində 
Azərbaycan üçün istədikləri bunlardır: 
Azad siyasi bir həyat, xalq demokratiyası,  
məhsul vasitələrinin inkişaf etdirilməsi, 
təbii sərvətlərdən xalqın rifahı üçün geniş 
surətdə fayda təmin edilməsi… Bütün 
bu nemətlərin xalq üçün əldə edilməsi 
tezisinin başında, onların ən öndə gələn 
ideoloji arzuları “feodal monarxiya” 
rejimini zorla devirmək istəyi vardır. Bu 
iş yerinə yetirilmədən o biri işlərin həyata 



bilməli olduqlar ımız

63USTAD dərgisi \ Fevral 201762 USTAD dərgisi \ Fevral 2017

keçməycəyini daha çox Mirzə Fətəli başa 
düşmüş və anlamışdır” (1, s.62-63). 
Ancaq mühacir aydınımızın fikrincə,  
siyasi anlamda “millət” sözünü ilk dəfə 
M.F.Axundzadə işlətsə də, H.Zərdabi 
“Əkinçi” qəzetində “millət” anlayışını 
daha da inkişaf etdirmşdir. Ancaq 
Azərbaycanda millətçilik ruhunun daha 
qabarıq şəkildə  ortaya çıxması Ünsüzadə 
qardaşlarının nəşr etdirdiyi “Kəşkül” və 
“Ziya” qəzetləri ilə bağlı olmuşdur. Belə 
ki, həmin qəzetlərdə 1880-ci illərdə 
nəşr  olunan məqalələrdə “türk milləti”, 
“Azərbaycan türkləri” sözlərindən istifadə 
olunmuşdur.  Eyni zamanda, həmin 
qəzetlərdə  “millət”, “istibdad”, “haqq” 
sözlərinə də müraciət olunmuşdur (1, 
s.81). 

H.Baykara Azərbaycan milli 
mədəniyyəti və fəlsəfəsinin inkişafında 
milli aydınlarımızın rolunu göstərmək 
üçün, onların ana dillərində əsərlərinin 
sayının çoxalmasını göstərirdi.   O 
yazırdı ki, XIX əsrədək nisbətən fars və 
ərəb dillərində yazmağa üstünlük verən 
Azərbaycan türk mütəfəkkirləri, bu 
dövrdən etibarən  əsasən türk dilində 
əsərlər yazırdılar. Özəlliklə, Avropada baş 
qaldıran milliyyətçilik hisləri Azərbaycan 
ziyalıları arasında da baş qaldırmışdı. 
Şübhəsiz, Azərbaycan türkləri arasında 
avropasayağı milliyyətçilik hislərinin 
yaranmasında polyaklar, gürcülər, ruslar, 
ermənilər və başqa əcnəbi millətlərin 
mühüm təsiri olmuşdu. Bu anlamda 
Azərbaycan türklərinin ziyalı təbəqəsi 
arasında yaranan milliyyətçilik hisləri 
düzgün dəyərləndirilməlidir. Hər halda, 
bütövlükdə dünyada, o cümlədən 
Avropada baş verən ideoloji-siyasi, 
elmi-fəlsəfi yeniliklər Azərbaycan 
mədəniyyətinə və fəlsəfəsinə  də öz 
təsirini göstərirdi. 

Bütün bunları Azərbaycan türklərinin 
yenidən milli oyanışı baxımdan mühüm 
amillər hesab edən Baykaraya görə, 19-
cu əsrin sonu – 20-ci əsrin əvvəllərində 
yaşamış H.Zərdabi, N.Nərimanov, 
C.Məmmədqulu zadə, H.Mahmudbəyli, 
S.M.Qənizadənin və başqalarının 
yorulmadan çalışmaları sayəsində 

Azərbaycanda 1880-ci ildən sonra 
“rus-tatar məktəbi” adlanan bir çox 
məktəblərin açılması yeni bir mərhələni 
təşkil etmişdir. Onun fikrincə, bu 
məktəblərin Azərbaycanın elmi həyatında 
oyna dığı rolu inkar etmək olmaz: “1890-
cı ildə Azərbaycanda on iki gimnaziya 
və realnı məktəb vardı. Bu məktəblərdə 
oxuyan 5700 tələbə dən 91 nəfəri türk 
idi” (1, s.53).

Ümumilikdə, XIX əsrdə, xüsusilə 
həmin əsrin orta larından etibarən 
milli ictimai-fəlsəfi fikir əsasən, milli-
dini (milli özünüdərk-millətləşmə və əsl 
islamı təbliğ etmək) və müasir ləş mək 
(Qərb mədəniyyətini mənimsəmək) 
ideyaları ilə bağlı olmuşdur. Xüsusilə, 
1830-1900-cu illərdə təməli qoyu lan 
milli ideologiyanın, yəni milli-dini və 
yeniləşmək ideyalarının ilham vericiləri 
isə məzhəbpərəstlər, ruhanilər, saray 
şairləri deyil, mədəni millətçilər, mədəni 
inqilabçılar – A.A.Bakı xanov, M.Kazım 
bəy, M.F.Axundzadə, C.Əfqani, 
H.B.Zərdabi, “Əkinçi”nin müəllifləri və 
b. olmuşlar. Məhz, ilk dəfə onlar millətin 
oyanması, birləşməsi və azadlığı üçün 
savaşa başlamış, milliyyətdən millətə 
keçməsi prosesində mühüm rol oynamış-
lar. 

Eyni zamanda bu ziyalılar, “müsəl-
man” dini mən subiy yəti içində itib-batan 
Azərbaycan türk lə rinin milli varlığını 
qoru ması üçün yeni həyat və yeni ic-
timai münasi bətlər tərzini yaratmağa 
çalışmışlar. İlk növ bə də, köhnə ictimai 
münasibət ləri, sxolastik dünya görüşü 
yıx maq üçün savaşa atılan mədəni 
inqilabçılar xalqına müasir ləşmiş bir 
ədəbiyyat, mətbuat, sənət, teatr, dünyəvi 
məktəb və maarif verməyə başlamışlar. 
H.Baykara yazır: “Belə bir ağır zamanda, 
azəri türk cəmiyyəti bir millət olaraq 
meydana çıxma şüuruna çatmışdır. Çünki 
miladdan öncə min illərə varan dövrdən 
bəri ata və babalarının yaşadıqları bir 
torpaq parçası – “Vətən” vardı, bu 
torpaqda yaşayan və zamanın axarı ilə 
inkişaf edən bir Azəri türk cəmiyyəti 
vardı. Üçüncü ünsür, bu cəmiyyətin 
haqqını, iradəsini, varlığını, malını, canını 
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qoruyan, kültür və mədəniyyətini yaradan 
ziyalı liderləri idi. Onların rəhbərliyi 
altında tarixin səhnəsinə çıxmaq 
və üzərlərinə düşən “millət” rolunu 
oynamaq lazım gələcəkdi. Beləliklə, 
sözdə deyil, işdə azadlıq uğrunda 
mübarizə aparmaq lazım idi. Etnik birliyə 
malik Azərbaycan xalqı vardı, neçə 
əsrlərdən bəri coğrafi sərhədlərə malik 
Azərbaycan ölkəsi vardı, yalnız siyasi 
hakimiyyət, azadlıq yoxdu. Lakin nəyin 
bahasına olursa-olsun, bütün bunları əldə 
etmək lazımdı...” (1, 82). 

De məli, M.F.Axundzadə, H.Zərdabi, 
C.Əfqani və başqaları XIX əsrin 
ikinci yarısında mədəni inqilabın 
(yeniləşmənin), mədəni türkçülüyün və 
islamçılığın əsasını qoymuşdur ki, onların 
davamçıları da XX əsrin əvvəllərində, 
həmin ide ya la ra əsaslanaraq azadlıq 
və milli istiqlal uğrunda mübarizə 
aparmalı idilər. Çünki artıq müstəqillik 
üçün gərəkən bütün şərtlər Azərbaycan 
xalqında vardı. Baykara yazırdı: “Millətin 
etnik birliyə və kökə əsaslanması 
lazımdır. Bu sürətlə millət fərdləri 
arasında tarix birliyi, dil birliyi, ideya 
birliyi, mədəni və mənfəət birliyi  kimi 
ünsürlər mövcud olmalıdır. Beləliklə, 
milləti təşkil edən xalqın vətəndaşları 
arasında bir-birilərinə bağlılıq və keçmiş, 
yüz illərdən əvvəl yaşamış ulularından 
və atalarından onlara qalan iftixaredici 
və kədərləndirici xatirələr ümumi anlayış 
yaratmaqdır” (1, s. 79).

Beləliklə, XIX əsrdə yaranan mədəni 
islamçılıq, mədəni türkçülük və mədəni 
inqilabçılığı, XX əsrin əvvəllərində Azər -
baycan türk ziyalıları Ə.Hüseynzadə, 
Ə.Ağaoğlu, Ə.M.Top çubaşov, 
M.Ə.Rəsulzadə, N.Yusifbəyli və b. 
ideoloji şəkilə salmağa çalışaraq, əvvəlcə 
onu islamçılıq və türkçülük, daha sonra 
isə Azərbaycan türk milliy yətçiliyi və 
azər bay cançılıq (“Azərbaycan” ideyası) 
kimi formulə etməyə cəhd göstərmiş lər.  

H.Baykaranın yaradıcılığında 
Milli İstiqlal mübarizəsinin siyasi-

ideoloji təhlili 

H.Baykaraya görə, XX əsrin 
əvvəllərində Azərbaycan türkləri yeni 
bır mərhələnin başlanğıcında olduğunu 
anlayırdılar. Çünki artıq Azərbaycan 
xalqı yenidən toparlanmaq gücünə 
çatmışdı. Bunun bariz örnəklərindən 
biri Azərbaycanda milli oyanışın açıq 
müstəviyə keçməsi  idi. Onun fikrincə, 
milli oyanışın əsas dayağı milli ziyalılar 
və onların ərsəyə gətirdikləri əsərləri 
idi. Milli aydınlar bir tərəfdən xalqı 
maarifləndirir, digər tərəfdən milli-
demokratik dövlət qurmaq üçün ideyalar 
irəli sürürdülər. Özəlliklə, Azərbaycan 
milli aydınlarından Əli bəy Hüseynzadə, 
Əhməd bəy Ağaoğlu, Əlimərdan bəy 
Topçubaşov və başqaları mətbuatda 
dərc olunan yazılarında xalqı oyanışa, 
birləşməyə, 1905-ci il inqilabının verdiyi 
haqq və azadlıqlardan maksimum 
istifadə etməyə çağırmışdı. Baykara 
yazırdı: “Dünənə kimi uşaqları üçün 
ana dilində məktəb açmaq imkanı 
olmayan, qəzet nəşr etdirə bilməyən, 
seçki hüququ məhdudlaşdırılan və daha 
bir sıra haqları əlindən alınan bir xalqın 
birdən-birə nailiyyətlər əldə etməsi çar 
hökuməti üçün gözlənilməz bir sürpriz 
oldu” (1, s.111). Doğrudan da, itirilmiş 
müstəqilliyin yenidən qazanılması 
yolunda xeyli işlər görülmüşdü. Bu milli 
işdə Azərbaycan aydınlarının əvəzsiz rol 
oynadığını dəfələrlə vurğulayan Baykara 
hesab edirdi ki, XX əsrin əvvəllərində 
əsas mübarizə ilk növbədə ruslaşdırma 
siyasətinə qarşı aparılmışdır. Burada 
söhbət türk torpaqlarına rus kəndlilərin 
köçürülməsinə qarşı mübarizədən, 
türk dilinin məktəblərdə keçirilməsinə 
nail olmaqdan, milli mətbuatın, 
milli kitabxanaların  yaranmasından 
gedirdi. H.Baykara yazırdı: “Bu zaman 
ideologiya baxımından “avropalaşmaq, 
islamlaşmaq və türkləşmək” fikirləri 
ətrafında mübahisələr gedirdi. Bütün 
bu mübahisələrin ətrafında azəri 
xalqının milli azadlıq hərəkatı dururdu. 
Azərbaycan azadlıq hərəkatını azəri 
xalqının tərəqqipərvər və vətənsevər 
ruhundan gələn demokratik adət-
ənənələrə bağlamaq istəyən ziyalılar 
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çoxluq təşkil edirdilər” (1, 119).
Qeyd edək ki, 20-ci əsrin əvvəllərində 

Azərbaycan milli aydınları əsasən, üç 
cəbhədə fəaliyyət göstəriblər: 1) İslamçılıq 
və türkçülük;  2) Liberal-demokratik;  3) 
Sosial-demokratik. Baykaranın fikrincə, 
ilk iki cərəyan milli müxalifətə aid olduğu 
halda, sonuncular beynəlmiləlçi olmuşlar. 
Ancaq sonralar, 1910-cu illərdən 
etibarən yerli sosial-demokratlardan 
bir çoxu, o cümlədən M.Ə.Rə sul zadə 
də milli-demo kratik cəbhəyə keçmişdir. 
Baykaranın fikrincə, bu üç siyasi-ideoloji 
cəbhə ilə yanaşı, Türk Azərbaycanının 
istiqlalı uğrunda mübarizə də maarifçi-
demokratik (realist və romantizm) ədəbi 
cərəyanları da mühüm rol oynamışdır (1, 
s.163-164). 

Məlum olduğu kimi, həmin dövrdə 
Azərbaycanda  milli-demokratik ideyalar  
bir yönlü olmamışdır. Bu dövrdə Əhməd 
bəy Ağaoğlu geniş və dərin, teoretik 
şəkildə “İslam millətçiliyi”ni, Əli bəy 
Hüseynzadə “Osmanlı türkçülüyü”nü 
təbliğ etdiyi bir zamanda, Əlimərdan 
Topçubaşov “Rusiya müsəlmanlarının 
birliyi” devizi altında, daha çox türk 
xalqlarının milli-mədəni muxtariyyəti 
üçün çalışmışdır. H.Baykara belə bir 
doğru qənaətə gəlir ki, bütövlükdə həmin 
dövrdə milli ideologiya baxımından 
mübahisələr “avropalaşmaq, türkləşmək 
və islamlaşmaq” ətrafında getmiş və bu 
mübahisələrin ətrafında Azərbaycan 
türklərinin milli azadlıq hərəkatı 
dayanmışdır (1, s.119). Bu xəttin 
aparıcı daşıyıcıları Əli bəy Hüseynzadə, 
Əhməd bəy Ağaoğlu və Əlimərdan bəy 
Topçubaşov bir tərəfdən dini-əxlaqi 
keyfiyyətləri, milli mən su biy yəti sinfi 
mübarizə adı altında in kar edən marksist-
leninçi və qərbpərəst ifrat tərəqqiçilərə, 
digər tərəf dən isə hər cürə yeniləşmənin 
əleyh inə olan mühafizə karlara qarşı idilər. 
Milli ideo loq lar cəmiyyətin həyatında 
milli, dini-əxlaqi keyfiyyətlərin qorunub 
saxlanılması ilə yanaşı, müs əl man-türk 
cəmiyyətinin yeniləşməsinin zəruri liyin -
dən də bəhs edirdilər.

H.Baykara nın mülahizələrinə görə, 
Azərbaycan türk ləri arasında ilk dəfə 

Ə.Ağaoğlu islamçılığa daha çox üstünlük 
vermiş, geniş və dərin, nəzəri şəkildə 
“İslam millətçiliyi”ni təbliğ etmişdir. Onun 
fikrincə, 1900-1910-cu illərdə Ağa-
oğlu bir müsəlman ziyalısı kimi əsasən, 
İslamda islahatlar aparmaqla müsəlman 
millətlərinin tənəzzüldən qurtarıb 
tərəqqisinə və yüksəlişinə çalışmışdır (1, 
s.112). Bununla da “panislamizm”in 
siyasiləş məsi, yəni “İslam millətçiliyi” 
nəzəriyyəsinin yaranması milli məsələnin 
gündəmə gəlməsi üçün təkanverici rol 
oynamış, həmin ideyanın əsasında siyasi 
türkçülük (türk birliyi) və daha sonra etnik-
milli türkçülük (Azərbaycan türkçülüyü) 
təşək kül tapmışdır. Şübhəsiz, islamçılıqdan 
türkçülüyə, türkçü lük dən Azərbaycan 
türkçülüyünə-azərbaycançılığa gedən 
yol təkamül nəticəsində baş vermişdir. 
Bu baxımdan, Ağa oğlu həmin dövrdə 
“İslam mil lət çiliyi” uğrunda mübarizə 
aparsa da, türkçülüyə də meyil etmiş və 
bununla da, Az ər baycan milli ideyasının 
– azərbaycançılığın meydana gəlməsinə 
zəmin hazır layanlardan biri olmuşdur. 
Ə.Ağaoğlunun elmi-rasional islamçılıqdan 
kənara çıxıb siyasi islam çılığa – “İslam 
mil lətçiliyi”nə meyil etməsin də ən başlıca 
amillər Qafqazda ruslaşdırma, farslaş dır ma 
siya səti, o cümlədən 1905-1906-cı illərdə 
çar Rusiyasının təhriki ilə planlı şəkildə baş 
verən erməni-türk münaqişəsi olmuşdur 
(4, s.50). 

Baykaraya görə, Milli İstiqlal 
mübarizəsində Azərbaycanın milli 
partiyaları da mühüm rol oynayıblar. 
Onun fikrincə Azərbaycanın ilk milli 
partiyası “Hümmət” olmuşdur ki, onun da 
əsas qurucularından biri M.Ə.Rəsulzadə 
olmuşdur (1, s.190). Doğrudan da, 
bir müddət Rəsulzadə marksistlərlə 
eyni cəbhədə olmuşdur. Onlarla bir 
cəbhədə olarkən Rəsulzadə sübut 
etməyə çalışmışdır ki, İslam dini nəinki 
sosial-demokratizmə ziddir, əksinə 
bir çox müddəaları üst-üstə düşür. Bu 
mənada o, sosial-demokratizmlə yanaşı, 
islamiyyət üzrə birləşməyin də vacib 
olduğunu qeyd etmişdi. Çünki İslamda 
da, sosial-demokratizmdə də əsas məsələ 
insaniyyətdir. M.Ə.Rə sul zadə sonralar 
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yazırdı: “Hüm mət bayrağına o zaman, 
xəlifə Həzrət Əlinin bir kəlamını almışdı 
və içəri sində üləmayı dinindən, burjuva 
və fabrikatör dən başlamış orta əsnaf, 
orta münəv vər sinfinə və əmələsinə 
qədər hərkəs vardı” (5, s.193). 

H.Baykara yazır ki, Azərbaycan 
tarixində ikinci siyasi partiya da 1905-
ci ildə Qafqazda ermənilərin türk və 
müsəlman əhalisinə qarşı törətdikləri 
qırğın zamanı Əhməd bəy Ağa oğlu 
tərəfindən yaradılan “Difai” Partiyasıdır. 
Bu partiya yarandığı gündən Azərbaycan 
xalqı üçün çox böyük işlər görmüşdür. 
Ağaoğlu 1908-ci ilin sonlarında 
Türkiyəyə mühacirət edib və “Difai” 
sonralar “Müsavat”a birləşib (1, s.120-
121).  

H.Baykaranın fikrincə, Azərbaycanın 
siyasi tarixində yer alan üçüncü 
partiya “Rusiya Müsəlmanları İttifaqı” 
Partiyasıdır (1, s.71). H.Baykaraya 
görə, həmin dövrdə “Rusiya 
Müsəlmanları İttifaqı” Partiyasının lideri 
olan  Ə.Topçubaşov Ə.Ağaoğludan 
fərqli olaraq liberal baxışları ilə 
tanınmışdır. O, Ə.Ağaoğlunun 
teosentrik panislamizmindən daha çox, 
dövrün gerçəklərindən çıxış etməyə 
çalışmışdır: “Sanki o, belə bir ideyanın 
müvəffəqiyyətlə başa çatmayacağını 
qabaqcadan hiss etmiş və anlamışdı. 
Bu məqsədlə o, 1905-ci il inqilabının 
gətirdiyi azadlıq nemətlərindən Azərbay-
can xalqı üçün əlindən gələn qədər 
daha çox pay qoparmaq istəyirdi” (1, 
s.112). Onun fikrincə, bu anlamda 
Ə.Topçubaşov islamçılıq və türkçülük 
kimi “utopik axınların heç birində iştirak 
etməmişdir. Dərin biliklə hüquqşünas 
və siyasətçi olan Əlimərdan bəy həyatı 
boyu realist və uzaqgörən bir şəxs kimi 
tanınmışdır. “Rusiya Müsəlmanları 
İttifaqı” türklərin tarixində ilk dəfə birlik 
fikrini irəli sürmüşdür” (1, s.160). 

Bizcə, H.Baykaranın qeyd etməsi ki, 
Ə.Top çu baş ov ümumiyyətlə, islamçılıq və 
türkçülük axınlarında iştirak etməmişdir, 
doğru deyildir. Sadəcə, Topçubaşov 
Ağaoğlu və Hüseynzadə ilə müqayisədə 
daha çox realist mövqedən çıxış edərək, 

milli ideyanı mücərrəd və ümumi 
mahiyyət daşıyan nə “islam birliyi”, nə 
də “Osmanlı türkçülüyü” olaraq qəbul 
etməmiş, onu daha çox Rusiyanın əsarəti 
altında olan türk xalqlarının azadlıq 
hərəkatında və bu hərəkatın əldə edəcəyi 
milli-mədəni muxtariyyətlər çərçivəsində 
görmüşdür. Bu isə daha çox, liberal-
demokratizmə əsaslanan milli baxış idi 
(6, s.25). Bizcə, Topçubaşov ümumi və 
utopik xarakter daşıyan türkçülüyü (türk 
birliyini) və islamçılığı (islam birliyini) 
ideallaşdırmaqdansa, ilk növbədə konkret 
olaraq Rusiya ərazisində məhkum 
həyat yaşayan müsəlman türklərinin 
milli birliyini vacib saymışdır. O, bu 
zaman reallıqlardan çıxış edərək Rusiya 
türklərinin müəyyən mədəni və məhəlli 
muxtariyyət və başqa azadlıqlara sahib 
olmasına çalışmışdır (1, 112).

H.Baykara hesab edir ki, Qafqaz 
müsəlmanlarını “ümmətçilik”dən 
“millətçiliy”ə yönəldən, onları 
türkçülük-millətçilik, Azərbaycan 
milli ideyası ətrafında birləşdirən və 
“Açıq söz” qəzetində bunu təbliğ edən 
isə “Müsavat”ın lideri Məhəmməd 
Əmin Rəsulzadə olmuşdur: “1913-
cü ildə Romanovlar sülaləsinin 300 
illiyi münasibətilə çar tərəfindən elan 
edilən amnistiya siyasi məhbuslara 
da aid edilirdi. Bundan istifadə edən 
M.Ə.Rəsulzadə Bakıya döndü və 
“Müsavat” partiyasına daxil olaraq 
liderliyi tezliklə əlinə aldı. 1915-ci ildə 
“Açıq söz” adlı qəzət çıxarmağa başlayan 
M.Ə.Rəsulzadə bu qəzet vasitəsilə 
İstanbuldan gətirdiyi Ziya Gökalpın 
“türkçülük” fikirlərini yaymağa başladı” 
(1, 186). 

Əslində burada Baykaranın demək 
istədiyi odur ki, Rəsulzadə Gökalpdan 
bu ideyaları daha dərin şəkildə 
məmimsəmişdir. Çünki türkçülük ideyası 
Türkiyə dən Azərbaycana ixrac olunma-
mışdır. Bu baxımdan əvvəllər də, hazırda 
da xalqa bəzən yanlış bir fikir təl qin edilir 
ki, Azərbay cana millətçilik, türkçülük və 
bu kimi milli ideyalar kənardan-xaricdən 
gətirilmişdir. Bu, qətiyyən doğru deyil. 
Milli ideyaların beşiyi Azərbaycan xalqı, 
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Azərbaycan türkləri özü olmuşdur. 
Yuxarıda apar dı ğımız araşdırmalar da 
göstərir ki, milli ideologiyanın başlıca 
qaynağı Azərbaycan türklərinə məxsus 
milli mənəvi dəyərlər olmuşdur. Milli 
mənəvi dəyərlərin ideyalar şəklində 
forma laş  ması isə birdən-birə baş 
verməmişdi, o təkamül nəticə sin də, tarixi 
şəraitə uyğun olaraq ortaya çıxmış və 
forma laş mış dır. Bunu, Baykara özü də 
görmüş və bunu düzgün qiy mət lən  dirərək 
yazmışdır: “Azərbaycana milliyyətçilik 
fikrini Əhməd Ağaoğlu Fransadan, Əli 
bəy Hüseynzadə, Məhəm məd Əmin 
Rəsulzadə İstanbuldan gətirdiyi düşüncəsi 
yanlış və əsassızdır. Şəraitin yetişmədiyi 
bir zamanda kənardan heç kim, heç bir 
fikir gətirib toplum həyatına yerləşdirə 
bilməz” (1, s.76). 

Deməli, türkçülük məfkurəsi 
bütün türk ölkələrin də, o cümlədən 
Azərbaycan və Türkiyədə eyni zamanda 
yaranmış və inkişaf etmiş dir. Yeni 
dövr tədqiqatçılarından Y.Qarayev, 
A.Balayev, R.Mirzə və başqaları qeyd 
edirlər ki, türkçülük şüuru öncə çar 
Rusiyasının türk xalqları arasında 
yaranmış, siyasi türkçülüyün əsaslarını 
isə “Həyat” və “Füyu zat”da Azərbaycan 
türklərindən Ə.Hüseynzadə işləyib hazır-
lamışdır. Y.Qarayev yazır: “Azərbay-
canda milli bir ideologiya səviyyəsində 
türkçülüyün ilk dəfə hərəkətə gəldiyi 
qatarın sükanı arxasında hamıdan əvvəl 
Əli bəyi görürük” (7, s.276). Türkiyə 
tədqiqatçılarından M.Ertuğrul Düzdağ 
da hesab edir ki, Osmanlı dönəmində 
türkçülük cərəyanı nın yaranmasında “çar 
Rusiyası idarəsindəki Türk diyarlarından 
gəlmiş fikir və hərəkat adamlarının təsiri 
olmuşdu” (8, s.18). Y.Akçuraya görə 
də, Ə.Hüseynzadə müsəl man türkləri 
arasında ilk turan çı, ilk panturançı 
hesab olunurdu (9, s.174, 205). 
M.B.Məmmədzadə də qeyd edir ki, 
Azərbaycan milli hərəkatının kamilləş-
mə  sində, Azərbay can ictimaiyyətinin 
şüurlanmasında “Füyuzat” jurnalı 
və onun əsas yazarı Ə.Hüseynzadə 
müstəsna rol oynamışdı (10, s.47). 
M.Ə.Rəsulzadə isə bu məsələni bir qədər 

də dəqiqləşdirərək yazırdı: ““Füyuzat” 
jurnalı “Türk Yurdu”nda olduğu kimi 
aydın, ardıcıllıqla olmasa da türkçülük 
konusunu daha öncə işə salmış, hətta 
mərhum Ziya bəyin son çağlarda “Türk 
millətindənəm, islam ümmətin də nəm, 
qərb mədəniyyətində nəm” çağırışı ilə 
göstər diyi anlamı Əli bəy Hüseynzadə 
“Türk qanlı, islam imanlı və firəng 
geyimli olaq” formulu ilə açıqlamışdı. 
Azərbaycan mətbuatının, eləcə sonra kı 
ədəbiyyatı nın şüurlu metodik bir biçimdə 
milli türk ideologiyasını işə salmaq 
düşüncəsi isə I Dünya savaşı öncəsində, 
illərində daha çox gəlişmişdir” (11, s.48). 
Onun fikrincə, beləliklə, balkan və dünya 
müharibələri dövrü türk milli ideyasının 
inkişafında dönüş nöqtəsi olmuşdur (12, 
s. 49). 

Baykaraya görə, ilk dövrlərdə sosial-
demokratlarla eyni cəbhədə çalışmış 
M.Ə.Rəsulzadə 1911-1913-cü illərdə 
müsəlman mütəfəkkiri Cəmaləddin 
Əfqaninin yazılarının təsiri altında 
türkçülük hərəkatına qoşulmuş və 
Azərbaycanda bu ideyanın əsas 
ideoloqu olmuşdur: “M.Ə.Rəsulzadənin 
Azərbaycan istiqlalının elanında və 
Azərbaycan dövlətinin yaradılmasında 
xidmətləri əvəzsizdir” (1, s.192). Hesab 
edirik ki, ümumilikdə XX əsrdə Azərbay-
can ədəbiyyatına, tarix i nə, mədəniy-
yətinə də M.Ə.Rəsulzadə qədər diqqət 
yetirən, bunları qələmə alan, qiymətlən-
dirən ikinci bir azərbaycanlı mütəfəkkir 
yoxdur. Bu baxımdan Məhəmməd Əmin 
mədəniyyətimizin, adət-ənənə lər imizin, 
milli dövlətçiliyimizin unudulmaması və 
yaşadılması üçün əlindən gələni etmiş, 
yeni nəslin yaddaşında əbədi bir iz 
buraxmışdır (13, s.260).

H.Baykara onu da əlavə edir ki, 
Rəsulzadənin lideri olduğu, “Müsavat” 
və Bitərəf demokratik qrup öncə milli 
ərazi və milli muxtariyyət tərəfdarı 
olsalar da, 1-ci və 2-ci rus inqilablarının 
gedişi, Qafqaz hadisələri onları özlərinin 
öncədən “uzaq məqsəd” olaraq 
planlaşdırdıqları Azərbaycan istiqlalı 
yoluna sürükləmişdi: “Azərbaycan 
istiqlal mübarizəsi tarixində “Azərbaycan 
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istiqlalına” nə rast gəlinmiş, nə də baş 
verən siyasi hadisə olmuşdur. Azərbaycan 
xalqının ruhundan doğan bu istiqlal 
hadisəsi tarixin axarı içində öz yerini 
tapmışdır” (1, s.133). Fikrimizcə, 
Baykara yuxarıdakı sözləri ifadə edərkən 
əsas vurğunu “Azərbaycan” anlayışına 
salmış, bu mənada tarixən “Azərbaycan 
istiqlalına” rast gəlinmədiyini iddia 
etmişdir. Məlum olduğu kimi, 1918-ci 
ilə qədər “Azərbaycan” anlayışı coğrafi 
ərazi mənasında işlədilmiş, bu ərazidə 
təşəkkül tapmış dövlətlər isə müxtəlif 
adlarla (Manna, İskit, Atropatena, 
Albaniya-Aran, Şirvanşahlar, Eldənizlər, 
Qaraqoyunlular, Ağ qoyun lular, Səfəvilər 
və b.) tarixə düşmüşdür. Dünya tarixində 
“Azərbaycan” adlı ilk müstəqil dövlət isə 
1918-ci ildə yaranmışdır. Baykara da 
məhz bu faktordan çıxış etmişdir.

Baykara Azərbaycan Milli İstiqlalının 
məğlubiyyətindən də geniş şəkildə bəhs 
etmişdir. Onun fikrincə, Azərbaycan 
Cümhuriyyətinin süqutunda əsas 
rolu xarici amillər oynamışdır. Bu 
baxımdan Baykara Sovet Rusiyasının 
Türkiyəyə hərbi yardım adı altında 
Azərbaycanı işğal etməsi məsələsini 
özəlliklə, vurğulamışdır. O zaman 
Türkiyənin rəhbərləri başda Mustafa 
Kamal olmaqla, hesab edirdilər ki, az 
qala bütün Qərb ölkələrinin Türkiyəyə 
müharibə açdıqları bir vaxtda türklərin 
bolşeviklərlə, yəni Sovet Rusiyası ilə 
əməkdaşlıq etməsi məcburidir (14, s.12-
13). Xüsusilə, Türkiyə və Azərbaycandakı 
bəzi kommunist düşüncəli qüvvələrin 
(Xəlil paşa, Kazım Qarabəkir paşa, 
N.Nərimanov, Ə.Qarayev və b.) 
Sovet Rusiyasına həddən artıq etimad 
göstərməsi, xüsusilə Azərbaycan 
Milli hökumətinin Sovet hökuməti ilə 
əvəz olunmasının zəruriliyi ilə bağlı 
mülahizələr Azərbaycanın faciəsi, 
yəni Milli hökumətin devrilməsi ilə 
nəticələnmişdir. Hər halda, bunu yalnız 
Azərbaycan tədqiqatçıları deyil, bir sıra 
Türkiyə alimləri – Tarık Zafer Tunaya, 
Doğan Avçıoğlu, Səlahəddin Tansel, 
Aclan Sayılqan və başqaları da etiraf 
ediblər  (1, s.261). 

Bu baxımdan Azərbaycan 
Cümhuriyyətinin süqutunda milli 
ideoloqların başarısızlığını önə çəkmək 
bir o qədər də inandırıcı deyildir. 
Bəzi tədqiqatçıların yazdığının əksinə 
olaraq Azərbaycan Cümhuriyyətinin 
dövlət başçısı M.Ə. Rəsulzadə həmin 
dövrdə Sovet Rusiyasının Türkiyəyə 
yardım bəhanəsindən istifadə edərək 
Azərbaycanı işğal edəcəyini anladığı 
üçün, parlamentin son toplantısında 
hakimiyyətin yerli kommunistlərə təslim 
edilməsinin əleyhinə çıxmışdır. O, 
bəyan edirdi ki, Sovet-Rus ordusunun 
Türkiyəyə yardım etməsi naminə 
Azərbaycanın qapıları bolşeviklərin 
üzünə açıq olsa da, bu onun müstəqilliyi 
bahasına başa gəlməməlidir (15, s.146-
147). Baykaranın da Azərbaycanın 
süqutu ilə əlaqəli gəldiyi qənaət, məhz 
bunun daxili problemlərdən çox, xarici 
amillərdən qaynaqlanmasıyla bağlı 
olmuşdur. Özəlliklə, Azərbaycanla 
Türkiyə arasında nifaq yaradılaraq, 
Azərbaycanın meydanda tək buraxılması 
türk düşmənlərinin əsas vəzifəsi idi. 
Baykara yazırdı: “Bu uzun hərəkat 
və Azərbaycan hökumətinə qarşı 
yürüdülən xaincəsinə intriqanı açıqlamaq 
yönündən çox maraqlıdır.  Burada 
deyilir ki. Azərbaycana axırıncı dəfə 
gedən türk zabitləri hökumətin yeni 
yaranmış ordusuna qəbul edilmir və 
vaqe olan nüraciətlər bir-bir başdan 
edilirdi. Bu vəziyyətdə ingilislərin təsiri 
olduğu kimi, Azərbaycan hökuməti türk 
zabitlərinin ordunun nüfuzunu əllərinə 
almalarından  qorxurdu” (1, s.273). 
Bundan sui-istifadə edən türk düşmənləri, 
o cümlədən bolşeviklər Azərbaycanı ələ 
keçirmək üçün bu oyundan məharətlə 
istifadə etdilər. Baykara yazırdı ki, 
Azərbaycan hökumətinə qarşı birləşmiş 
qüvvələrin oyunu nəticəsində Türkiyə 
rəhbərliyi Azərbaycana inanmamaq 
həddinə gəlmişdi: “Anadolu milli 
azadlıq hərəkatına heç bir vaxt laqeyd 
qalmayan və etmək istədiyi yardım 
Moskva agentlərinin ustalığı sayəsində 
türk paşa və zabitlərinin əllərilə sabotaj 
edilən, önlənən məsum, günahsız 
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Azərbaycan xalqı haqqında qardaş bir 
millət tərəfindən qəti qərar verilmişdir” 
(1, s.274).

Bu baxımdan etiraf etmək lazımdır 
ki, Rəsulzadə deyil, Türkiyənin və 
Azərbaycanın bəzi ideoloqları (Mustafa 
Kamal, Xəlil paşa, N.Nərimanov və 
b.) ilk dövrlərdə, doğrudan da, Sovet 
Rusiyasına etimad göstərmiş, onun 
sovetləşmə ideyasının Azərbaycanda 
reallaşmasında ya maraqlı olmuş, ya 
da bu prosesdə birbaşa şəkildə iştirak 
etmişlər. Ancaq sonralar onlar Sovet 
Rusiyasının “sovetləşmə” ideyası adı 
altında işğalçılıq siyasətini anlamışdılarsa 
da, artıq çox gec olmuşdur. Bunu, 
Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu 
Atatürk də, N.Nəri man ov da etiraf 
etmişlər. Yəni onlar “sovetləşmə”dən 
Azərbaycanın, müəy yən mənada da 
Türkiyənin də qazanacağını ümid 
etdikləri halda, Sovet Rusiyasının ikiüzlü 
və riyakar siyasəti nəticəsində, N.Nərima-
novun təbirincə desək, Azərbaycan yalnız 
müstəqilliyini deyil, həm də torpaqlarını 
itirmişdir (16, s.466). 

H.Baykaranın fikrinə görə, türkçülyün 
milli ideoloqları ilə yanaşı, Azərbaycanın 
milli azadlıq hərəkatında romantizim 
(H.Cavid, M.Hadi, A.Səhhət, A.Şaiq 
və b.) və realist (C.Məmmədquluzadə, 
Ö.F.Nemanzadə, M.Ə.Sabir, F.B.Köçərli 
və b.) ədəbi məktəbin nümayəndələri də 
mühüm rol oynamışlar: “Azərbaycan 
türklərinin milli azadlıq, mütərəqqi 
mədəniyyət mücadiləsində bu 
romantik ədib və şairlər xalqın 
arzularını, ideyalarını və bu ideyaları 
gerçəkləşdirmək, həyata keçirmək üçün 
səy edən, hətta həyatlarını qurban verən 
millət qəhrəmanlarını bədii əsərlərində 
dilə gətirib, xalqı ruhlandıraraq onlara 
milli azadlıq mübarizələrini həyata 
keçirmək üçün rəhbərlik etmişdilər. 
Azərbaycanda romantizm cərəyanı ilə 
yanaşı çox qüvvəli, realist və Azərbaycan 
xalqının coğrafi çevrəsindən xarici aləmə 
köçmək həvəsi göstərmədən, öz kökü 
üzərində tarixi keçmişi və ənənələrilə 
qaynaşaraq öz milli azadlıq və mütərəqqi 
mədəniyyət məsələlərini həll etməkdə 

böyük səy göstərən, düha dərəcəsində 
enerji və qabiliyyətə sahib ədib, şair və 
yazarların təmsil etdikləri realist ədəbi 
məktəbi vardı” (1, s.164).

H.Baykaranın fikrincə, milli 
romantizmin nümayəndələri Azərbaycan 
türklərinin təkcə elmə yiyələnməsi və 
onu mənimsəməsi ilə kifayətlənməmişlər: 
“Azərbaycan türklərinin hüquq larına, 
hürriyyət və istiqlaliyyətlərinə qovuşması 
üçün mücadiləyə də səsləmişlər. 
Onların fikrincə, mütərəqqi cəmiyyət 
elmsiz, irfansız olmaz. Elmi-irfanı 
olan toplum isə irəliləyər, ucalar və 
başqa toplumlar arasında özünəlayiq 
yeri əldə etmək üçün öncə haqqını, 
hüriyyətini, istiqlalını almağa çalışır, 
ölür, öldürür, ən nəhayət də qurtuluşa 
çatır” (1, s.166). Başqa sözlə, onlar 
Azərbaycan türklərinin milli azadlıq, 
mütərəqqi mədəniyyət mücadiləsində 
xalqın arzularını, ideyalarını və bu 
ideyaları gerçəkləşdirməyə çalışan millət 
qəhrəmanlarını tərənnüm etmişlər (1, 
s.164). 

Azərbaycan realistlərinə gəlincə, 
Baykara onların Milli İstiqlal 
mübarizəsindəki yerlərini və rollarını da 
şərh etmişdir. Onun fikrincə, Azərbaycan 
xalqının maariflənməsində böyük 
xidmətləri olan realist ədəbi məktəbinin 
səyləri Azərbaycan sərhədlərini aşaraq 
Orta Asiya ölkələrinə qədər yayılmışdır. 
Baykara yazırdı: “Mən bu məktəbin 
Azərbaycan mədəniyyətində oynadığı 
rolu, ensiklopedistlərin Fransada 
inqilabdan əvvəl oynadıqları rola 
bənzətmək istəyirəm. Həqiqətən, 
Azərbaycan realist məktəbinə mənsub 
olanlar ensiklopedistlərdən Didro və 
Dalamberin (1751-1752-ci illərdə) çap 
etdirdikləri kimi bir ensiklopediya nəşr 
etdirmişlər. Təkcə “Molla Nəsrəddin”in 
ətrafında toplaşan Azərbaycan yazarları 
xalq üçün ondan daha çox işlər 
görmüşdülər” (1, s.172). 

Hüseyn Baykaranın mədəni-fəlsəfi 
irsinin əsas cəhətlərini ümumiləşdirərək, 
belə qənaətə gəlmək olar ki, onun 
yaradıcılığında Azərbaycan Milli 
İdeyasının yaşadılması kontekstində, 
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Azərbaycan mədəniyyətinin, fəlsəfəsinin 
tədqiqi və təbliği dayanmışdır. Başqa 
sözlə, onun Azərbaycan mədəniyyəti və 
fəlsəfə ilə bağlı araşdırmaları Azərbaycan 
Milli İdeyası ilə sıx bağlı olmuşdur. 
Baykara hər bir əsərində mədəniyyət və 
fəlsəfənin problemlərini araşdırmaqla 
yanaşı, dövrün onun qarşısında 
qoyduğu çətinlikləri də ifadə etməyə 
çalışmışdır. Bu mənada, SSRİ rejiminin 
Azərbaycan mədəniyyəti və fəlsəfəsinə 
qarşı yürütdüyü “sovet beynəlmiləlçiliyi” 
ideyasını Baykara həmişə tənqid atəşinə 
tutmuşdur. 

Eyni zamanda, o, bacardığı qədər 
bir tərəfdən “sovet beynəlmiləlçiliyi”nin 
iç üzünü açıb göstərməyə çalışmış, 
digər  tərəfdən isə Azərbaycan 
mədəniyyətini və fəlsəfəsini obyektiv 
şəkildə dünya ictimaiyyətnin nəzərinə 
çatdırmağa çalışmışdır.. Bu baxımdan 
onun A.A.Bakıxanov, M.F.Axundzadə, 
H.Zərdabi və başqa klassiklərimizə 
həsr etdikləri saysız-hesabsız məqalələri 
onların dünyagörüşlərinin doğru şəkildə 
cəmiyyətə çatdırılmasında da mühüm rol 
oynamışdır.

Gördüyümüz kimi, Baykara 
Azərbaycan mədəniyyətinə və 
fəlsəfəsinə əvəzsiz töhfələr vermiş, 
öz dünyagörüşündə Azərbaycan Milli 
İdeyasını sonsuza qədər yaşatmaq 
prinsipindən bir an olsun belə geri 
çəkilməmişdir. Əksinə, onun üçün 
Azərbaycan mədəniyyəti və fəlsəfəsini 
öyrənmək və tədqiq etmək, rus 
kommunizminin saxta mahiyyətini açıb 
göstərmək  Azərbaycan Milli İdeyasını 
yaşatmaq və Milli İstiqlala nail olmaq 
üçün ən ümdə vasitələr olmuşdur. 
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 “Tamara de Lempiçka 
kimdir?”

Modernizmin ikonu kimi göstərilən nadir 
qadın sənətçilərdən olmağı bacarmış, 
dövründə olduğu kimi, bu gün də işlərinə 
böyük maraq göstərilən, Chanel, Louis 
Vuitton, Max Mara və Armani kimi 
brendlərə ilham verən, hətta Madonna, 
Cek Nikolson, Barbra Streyzand kimi 
bir çox Hollivud ulduzlarını da əsərlərini 
almaq üstündə qırğına sövq edən, ağ 
əlcəkli, yaşıl donlu qadındır Tamara de 
Lempiçka. 

Polşalı rəssam Lempiçka 
çətinliklərlə dolu həyatına 
rəğmən, özünə soyadının 
da bizə xatırlatdığı kimi 
işıqlı bir dünya yaratmağı 
bacarmışdır. Varşavada 
dünyaya gəlib, İsveçrədə 
internat məktəbində oxuyub. 
12 yaşında valideynləri 
boşandıqdan sonra xalası ilə 
Sankt-Peterburqda yaşayıb. 
Sənətlə isə İtaliya və Fransaya 
səyahətləri zamanı tanış olub. 
Tanışlıq sevgi ilə nəticələnmiş 
və xanım qız rəssamlığa aşiq 
olmuşdu. Sənət tarixində iz 
qoymuş rəssamların rəsmlərini 
gördükdən sonra bir küçə 
rəssamına çəkdirdiyi şəkli 

bəyənməyib: “Mən daha yaxşı çəkə 
bilərəm”, – deyərək şəkli cırmışdı. 
13 yaşına görə çox iddialı bir cümlə 
olduğunu deyirsinizsə, mən də: “Ooo bu 
hələ harasıdı?”– cavabını verirəm.

18 yaşında soyadını götürdüyü bir rus 
vəkil ilə evləndi. Əri Bolşevik çevrilişi 
zamanı həbs olunanda bu balaca qız 
yaşından böyük işlər gördü, düzgün 
kontaktlar tapdı və ərini xilas etdi. 
Parisə yerləşən cütlük maddi problemlər 
yaşadı, üstəlik rəssamın məşhur 
tablolarına modellik edən Kizette adlı 
qızları dünyaya gəldi. Lempiçkanın rəsm 
bacarığı tezliklə özünü göstərdi. Andre 
Lhote, Mauris Denis kimi rəssamlardan 
dərs aldı. Lempiçka xanımın özü kimi 
sənətə baxışı da fərqli idi. 13 yaşındakı 
iddialılığı hələ də aktuallığını saxlamışdı. 
O, rəsm çəkəcəkdisə, çəkdiyi iş yüzlərlə 
rəsm arasından seçilməli, rəsmin ona 
aid olduğu baxan kimi məlum olmalı idi. 
İmpressionistlərin əsərlərini maraqsız 
hesab edirdi, kubistləri isə olduqca çılğın. 
Onun rəsmləri zərif və aydın olmalı idi. 
Daha çox memarlıqda istifadə olunan 

Aytəkin MİRİŞ
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Art-deko onun rəsmlərini ən yaxşı ifadə 
edən cərəyan oldu. 1925-də Milanda 
ilk sərgisini keçirən Tamara 6 ay içində 
çəkdiyi 28 portretlə ildırım sürəti ilə 
yüksək cəmiyyətə daxil oldu və portret 
sahəsində modaya çevrildi.  Həmin illərin 
yaşam tərzi olan bohem həyatı onu da 
ağuşuna aldı, nə də olsa Pikasso, Jan 
Kokto, Andre Gide kimi dostları vardı. 
Sənətində iddialı olsa da, tez təsirə 
düşən qız bir müğənni qadınla Frida 
Kahlosayağı münasibətdə olduğu üçün 
Lempiçka əri tərəfindən tərk edildi.
Bohem həyata alışan Lempiçka anasının 
ona etdiyini qızı Kizetteyə etdi: onu 
internat məktəbində oxutdu. Qızına 
ayırdığı yeganə zaman onu model kimi 

istifadə etdiyi günlər idi. O 
günlərin birində Tamaranın 
çəkdiyi portretlərdən biri 
də “Kizette çəhrayıda”dır. 
Yəqin ki, bir yay günündə 
çəkilmiş şəkildə mənim ağ 
gördüyüm, amma əslində 
çəhrayı olan bir don ilə 
oturub sarışın Kizette. 
Əlində də bir kitab. Diqqət 
etsək, Kizettenin bir 
ayaqqabısı ayağında deyil 
və onu gizlətmək üçün 
digər ayağının arxasına 
söykəyib. Beləliklə ayaqları 
çarpazlaşıb. Bəzi tənqidçilər 
qızın çarpaz ayaqlarını 
ortodoks dünyasının önəmli 
ikonlarından olan “The 
Virgin of Tikhvin”dəki 
İsanı, əlindəki kitabınsa 
müqəddəs kitabı simvolizə 
edə biləcəyini qeyd edirlər. 
Əsasən məsumluğu 
ifadə etdiyi bu kimi bir 
qrup portretləri sanki 
Lempiçka qızına qarşı olan 
layqeydliyini düzəltmək 
arzusu ilə çəkmişdir. 
(“Kizette on Balcony”, 
“Kizette Sleeping”, “Portrait 
of Barones Kizette” və s.)

Tamara Polyak qızı 1929-
da Amerikaya bir sərgi 
üçün gedir və qazandığı 

ən böyük pulları orada qazanır. Lakin 
29-cu ilin böhranı Tamaranı və onun 
pullarını məyus edir. Eyni ildə onun 
başına gəlməyən hadisə qalmadı. Amma 
Tamara bundan da işıqlı gələcəyə 
çıxa bilir və tabloları artıq muzeylərdə 
sərgilənməyə başlayır. 1933-cü ildə 
Çikaqoya gedib George O’Keefe, 
S.Delgado, W.Kooning ilə birgə işləyir. 
Eyni ildə onu bohem həyatından çıxarıb 
təkrar aristokrat həyata atan Baron 
Kuffer ilə evlənir və Hollivuda köçür. 
Burada Tamara ulduzlar arasında 
tanınaraq daha da məşhurlaşır və ərinin 
ölümündən sonra qızı ilə birgə Meksikaya 
köçür. 1980-ci ildə yuxuda olarkən vəfat 
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“Kizette in Pink” (1926)
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edən Tamara Lempiçkanın külləri öz 
arzusuna uyğun vulkana səpilir. 

Neokubist hesab olunan Lempiçkanin 
rəsmlərində rənglər, adətən, sadə və bir-
birinə çox yaxın tonlarda olur. Qadınları 
hərdən hüznlü, erotik olsa da, o, 
güclü, maskulin portretləri ilə yaşadığı 
dövrün – cazz dövrünün qadınlarını, 
onların psixoloji və sosial vəziyyətlərini 
çatdıracaq dərəcədə ustalıqla təsvir edir. 
1925-ci ildə azad qadın imajı yaratdığı  
portretlərdən biri və ən güclüsü olan 
“Yaşıl Buqattidə Avtoportret” rəsmini 
çəkir. Lempiçka burada özünü həmin 
vaxtların ən populyar maşını olan yaşıl 
Bugattidə təsvir etmişdir. Burada öz 
taleyini idarə edə bilən gözəl, azad, 
stil sahibi, avtomobilləri, lüksü sevən 
gözqamaşdırıcı qadın tipi yaradılmışdır. 
Amma rəsm həqiqətlə uzlaşmayan 
qurulmuş bir kompazisiyadır. Belə ki 
bu rəsm alman jurnalı “Die Dame”in 
redaktorunun tələbi ilə çəkilmişdir. 
Redaktor Tamaranın kim olduğunu 
bilmədən Monte-Karloda sarı Renault 
markalı maşında görür. Bu xanım 
avtomobilinə uyğun sarı paltardadır, 
azadlığını nümayiş etdirirmişcəsinə 
əda ilə redaktorun yanından keçir. 
Redaktor bu sarı Renaultun arxasınca 
düşüb Lempiçkaya çatır və jurnalın üz 
qabığında yayınlamaq üçün rəsmini 
çəkməsini istəyir. Elə o vaxtdan bəri 
də sarı Renaultu niyə yaşıl Bugattiyə 
çevirdiyini heç kim bilmir. Rəsmlərində 
zərifliyə çox önəm verən rəssam ya 
heç sahib olmadığı Buqattiyə özünü 
daha çox layiq görüb, ya da yaşıl rəngi 
rəsmə daha çox yaraşdırıb. Həmçinin 
başqa yöndən baxsaq, burada əsas olan 
Bugatti ilə qadın arasında yaradılan 
münasibətdir. Rəsmi haqqındakı bu fikri 
bir də öz dilindən oxusaq:  “Mən həmişə 
avtomobil kimi bahalı, stil sahibi və 
gözqamaşdırıcıyam, avtomobil də mənim 
kimi...” 
Bu tablo artıq modern qadın üçün bir 
simvola çevrilmişdir. Bu kompozisiya, 
onun vermək istədiyi qadın imajı o qədər 
güclüdür ki, illərlə və hətta bu gün də 
bir çox jurnallarda, moda dərgilərində, 

feminist yazılarda istifadə edilməkdədir. 
Öz həyatının izlərini rəsmlərində 
tapdığımız Lempiçka çəkdiyi qadın 
tiplərindəki cazibədar, özünə güvənən 
qadınla yanaşı qızına aid rəsmlərindəki 
məsumiyyət və şəfqət kimi həyatında 
əskik olan duyğuları da əks etdirir. 

Ən gözəl əsərləri portretləri sayılsa da, 
onlardan başqa natürmortları da olduqca 
uğurludur. İstər boya istifadəsindəki 
ustalığını, istər işlətdiyi xüsusi boru 
şəkilli qollar, ayaqlar, sadə cizgilər, əlvan 
parçalar, şəhər fonları kimi obyektlərini, 
istərsə də illüstrasyonvari, geometrik 
rəsmlərini misal göstərsək, əminliklə deyə 
bilərik ki, Tamara Lempiçka arzuladığı 
özünəməxsus sənəti yarada bildi. Təbrik 
edirik! Təbriklərə Frensis Skott Fitscerald 
da qoşulur!
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ERNEST HEMİNQUEY

YENƏ UZANIB YATIRAM

Amerikalı jurnalist və yazıçı Ernest Heminquey 1899-cu il 
iyulun 21-də anadan olub. “Əlvida, silah” , “Qoca və dəniz” , 
“Zənglər kimin üçün çalır” kimi romanları var. Heminqueyə görə 
hadisənin mahiyyəti onun görünən səthində deyil, səthin görünməyən 
altındadır; bu Aysberq (ingiliscə “Iceberg”) üslubu adlandırılır. 
1960-cı ildə depressiya və ciddi əqli pozuntu diaqnozu ilə Minnesota 
ştatındakı Mayo klinikasına yerləşdirilmişdir. Sonradan aşkarlandığı 
kimi, həkimlər düzgün müalicə apara bilməmişdilər. Nəticədə yazıçı 
daha dərin ümidsizliyə qapılmışdır. Bundan sonra heç vaxt yaza 
bilməyəcəyinə özünü inandıran Ernest Heminquey dərin ruhi sarsıntı 
içərisində ov tüfəngindən atəş açaraq intihar etmişdir. Maraqlıdır ki, 
yazıçının babası və atası da həyatlarına intiharla son qoymuşdular.

“USTAD” jurnalı Ernest Heminqueyin “Yenə uzanıb yatıram” 
hekayəsini təqdim edir.

Həmin gecə yerdə yatdıq və mən 
ipəkqurdlarının səslərini dinlədim. 
Qurdlar gecə boyu tut yarpaqlarını 
xıtır-xıtır yedilər. Onsuz da, yatmaq 
istəmirdim. Neçə vaxtdır qaranlıqda 
gözlərimi yumub yuxuya gedəndə 
sanki ruhum bədənimdən uçub 
gedəcəkmiş kimi olurdum.

Bir dəfə bombardman edilmişdik, 
elə bil o biri dünyaya getdim-gəldim. 
Həmin gecədən bəri beləyəm. Bu 
barədə düşünmək belə istəmirəm, 
amma yuxuya gedəcəyim anda 
yenidən ağlıma gəlir. Yaddan 
çıxarmaq üçün çox çalışıram. İndi bu 
hisdən yaxamı qurtara bilməyəcəyimi, 
o vaxtdan – həmin yaydan bəri 
cəhdlərimdə niyə könülsüz olduğumu 
başa düşürəm.

Yuxusuz keçən gecələrimdə 
başımı qatmaq üçün müxtəlif üsullar 
tapmışdım. Hələ uşaqkən qızılbalıq 
sürüsünü yaxalamağımı xatırlayırdım. 
Diqqətlə kötüklərin altlarına baxar, 
sahildə gəzər, dərin çuxurları, şəffaf  
dayaz yerləri bittə-bittə axtarardım. 
Bəzən bir-ikisini tutar, bəzən də evə 
əliboş geri qayıdardım. Günorta 
qırmağı bir yana qoyar, yemək 
yeyərdim. Gah çaydakı bir kötüyün 

üstündə oturar, gah sahildə bir ağacın 
altında sərilərdim. Bir tərəfdən yavaş-
yavaş yeməyimi yeyər, bir tərəfdən 
də çayın suyuna baxardım. Bəzən 
günortaya qədər yemim qurtarırdı, 
çünki evdən çıxanda ondan çox qurd 
götürməzdim. Onlar da qurtaranda 
təzədən yem axtarmalı olurdum. Sidr 
ağacları çay kənarlarına kölgə salar, 
oraları rütubətləndirər, qurd tapmağı 
çətinləşdirərdi. Hərdən heç nə tapa 
bilmirdim. Belə olanda özümdən 
yem uydururdum. Bir dəfə bataqlıqda 
heç bir şey tapmadım və tutduğum 
balıqlardan birini kəsib yem kimi 
istifadə etdim.

Bəzən də sulu çəmənlikdə, 
ayıdöşəyi otlarının arasından milçək 
tapıb istifadə edirdim. Çürümüş 
ağacların üstündə qıldan nazik 
ayaqları olan böcəklər tuturdum. 
Bu xırda başlı böcəkləri də qarmağa 
keçirmək olmurdu. Kötüklərin 
altından tapdıqlarım isə qarmağı 
qaldıran kimi sürüşüb gedirdi. 
Günlərin bir günü də kərtənkələdən 
yem kimi istifadə etmişdim. Bu 
kərtənkələcik arıq, kiçik, rəngli bir 
şey idi. Bapbalaca ayaqları ilə ağacın 
üstündə dayanmağa çalışmışdı. 
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O gündən sonra çoxlu kərtənkələ 
gördüm, amma tutmağa tövbə etdim. 
Bir də çəyirtkələrə əl vurmazdım, 
çünki ürkək görünüşləri var idi.

Çay bəzən çəmənliyin içindən 
keçərdi. Quru otların arasında 
böcəkləri tutar, onları yem kimi 
istifadə etməsəm də, suya atar, 
axıntı istiqamətində fırlana-fırlana 
üzməklərini, balıqlardan birinin 
yaxınlaşmasını və onu yeməsinə 
tamaşa edərdim.

Elə vaxt olurdu ki, bir gecədə dörd-
beş sürü ilə qarşılaşırdım. Balıqların 
mənbəyinə tam yaxınlaşmağa çalışar, 
onları əks istiqamətdən tutmağa cəhd 
göstərərdim.

İşim tez qurtarsa, çayı başdan-
ayağa – gölə töküldüyü yerdən 
üzüyuxarı təzədən axtarar, əlimdən 
qaçanları da ovlamağa çalışardım. 
Bəzi gecələr də sürüləri özüm 
yaradırdım. Elə həyəcanlı bir 
məşğuliyyət idi ki... Yuxu kimi… Bu 
sürülərdən bəzilərini hələ də yaddan 
çıxarda bilmirəm, elə bil hamısını 
ovlamışam. Həqiqiymiş kimi qarışdırır, 
onlara ad da qoyurdum; qatarla 
qovduğum, tutmaq üçün minlərlə mil 
piyada gəzdiyim olurdu. 

Amma bəzi gecələr bir dənə də 
olsun balıq tuta bilmirdim. Lal-dinməz 
oturar, ürəyimdə bildiyim bütün 
duaları təkrar-təkrar oxuyardım. 
Dualarım uzun çəkərdi. O vaxta 
qədər tanıdığınız hamını, başınıza 
gələn bütün hadisələri xatırlamağa 
çalışsanız, sizin də dualarınız uzun 
çəkərdi... Dünyaya göz açdığım 
zirzəmidən tutmuş, tavandan asılı 
atam və anamın toy şəklindən, atamın 
uşaqlıqdan qalmış içki qablarında 
saxladığı ilanlar və spirtdən kənarda 
qalan bədənləri ağarmış məxluqlara 
qədər.. Fikirləşəndə adamın ağlına 
başqa nələr gəlməzdi ki... Bunların 
hamısına bir-bir dua eləsəm, sabah 
açılırdı. Ancaq günəş işığında yuxuya 
gedə bilirdim.

Həmin gecələrdə, başıma gələn 
hadisələri bir-bir xatırlamağa 
başlayırdım. Müharibəyə getdiyim 

günlərdən başlayar, keçmişlərə 
gedər, hər dəqiqəsini düşünərdim. 
Babamın evindəki zirzəmiyə çatanda 
dayanardım. Bu dəfə də oradan 
başlayar, müharibəyə qədərki günləri 
təkrar-təkrar xatırlayardım.

Yadımdadır, babam öləndə o 
evdən çıxıb anamın tikdirdiyi yeni bir 
evə köçmüşdük. Lazımsız əşyaları 
da evin arxasında yandırmışdıq. O 
spirt butulkalarının alovun içində 
parta-part yanmağını heç vaxt 
unutmaram. Hələ ilanları... Yananlar 
canlı deyildi. Amma bunları kim oda 
atmışdı, bilmirəm... Bütün bunları 
xatırlayandan sonra növbə tanışlarıma 
gələr, onlar üçün dua edərdim.

Təzə evimizdə anam ocağımız 
təmiz olsun deyə, gecə-gündüz 
istirahət etmədən təmizlik işləri 
görərdi. Bir dəfə atam ova çıxmışdı, 
anam da zirzəmini təmizləyirdi. 
Zir-zibili – əlimizə nə keçmişdisə 
hamısını yandırdıq. Atam qayıdıb atını 
bağlayanda alov hələ də közərirdi. 
Mən qarşılamağa getdim. Atam 
silahını mənə tərəf tutdu, alova 
baxaraq: “Bu nədir?” – deyə soruşdu.

Anam: “Zirzəmini təmizlədim”, – 
deyə cavab verdi. Atam oda baxdı, 
hirslə yerdəki daşa təpik vurdu. Sonra 
əyilib külləri eşələdi. Mənə: “Nik, get 
dırmığı gətir”, – dedi.

Aşağı düşüb dırmığı gətirdim. Atam 
külləri dırmıqladı. Daşdan düzəldilmiş 
baltanı, dəri bıçaqları, oxun başını 
düzəltmək üçün olan alətləri bir 
kənara itələdi.

Hamısı odda qaralmışdı. Atam 
xüsusi həssaslıqla bunları ayırıb yolun 
kənarında otların üstünə düzdü. 
Oxları qoyduğu dəri qoburları ilə silahı 
ov alətlərini qoyduğu yerdə idi.  

“Silah və qoburları içəri apar, 
Nik, mənə də bir az kağız gətir”, – 
dedi. Anam artıq içəridə idi. Silahı 
götürdüm, bir xeyli ağır idi, dizimə 
vurdum. Çantaların ikisini də çiynimə 
atıb evə tərəf getdim. Evə çatmamış 
atam məni çağırdı: “Tək-tək apar. 
Hamısını birdən aparma”. Çantaları 
yerə qoydum, silahı götürərək içəri 
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keçdim, sonra atamın iş stolunun 
üstündən bir qəzet alıb geri qayıtdım. 
Atam alovdan çıxardıqlarını kağıza 
bükdü: “Ən yaxşı ox başları yanıb...” 
– dedi. Paketi qoltuğuna vurub evə 
girdi. Mən otların üstündəki çantaların 
yanında qaldım. Bir neçə dəqiqə 
sonra onları da içəri apardım... Bütün 
bunlar yadıma düşəndə həyatda dua 
edəcəyim təkcə iki nəfər olduğunu 
düşünürəm.

Bəzi gecələrdə dualarımı da 
yadımdan çıxardırdım. “Allahım, sən 
bizə kömək...” – deyə başlayar, amma 
axırını tamamlaya bilməzdim. Dua 
edə bilməyəcəyimə qərar verəndə də 
başqa bir şey haqqında fikirləşərdim. 
Məsələn, dünyada nə qədər heyvan 
varsa, adlarını xatırlamağa çalışırdım; 
sonra da quşları, sonra da balıqları, 
sonra da ölkələri, şəhərləri, yeməkləri 
və Çikaqoda bildiyim bütün küçə 
adlarını... Heç nəyi xatırlaya 
bilməyəndə isə durar, səssizliyə 
qulaq asardım. Amma başdan-ayağa 
səssiz keçən bir gecə xatırlamıram. 
Otaqda işıq yananda yata bilirdim. 
Çünki bilirdim ki, ruhum məni 
ancaq qaranlıqda buraxıb gedə bilər. 
Həmişə işıqlı bir yer axtarar, onsuz 
da, yorğun olduğum üçün orada 
yatardım. Çox vaxt yuxulayıram. Hələ 
özüm istəyərək yatdığım olmayıb. Bu 
gecə də ipəkqurdlarına qulaq asıram. 
Gecənin sükutunda bu səsləri eşitmək 
o qədər asan idi ki... Gözlərim açıqdı, 
qulağım isə onlarda...

Otaqda məndən başqa bir adam 
da var. O da yatmayıb. Bir neçə 
saatdır onun da yatmadığını bilirəm. 
Təcrübəsi olmadığı üçün mənim kimi 
səssiz dayana bilmirdi. Samanların 
üstünə adyal sərib yatırdıq. Tərpənən 
kimi samanlar səs çıxarırdı. Amma 
ipəkqurdlarının vecinə də deyildi, 
onlar qarınlarını fikirləşirdilər. Yeddi 
kilometr o tərəfdə də səslər eşidilirdi, 
ancaq bu səslər qaranlıq otaqdakı 
ipəkqurdlarının səsinə bənzəmirdi. 
Yazıq tərpənmədən yatmağa çalışırdı. 
Bir dəfə qımıldananda mən də oyaq 
olduğumu bilsin deyə, tərpəndim. 

Çikaqoda on il yaşamışdı. 1914-cü 
ildə ailəsinə yoluxmağa gələndə əsgər 
aparmışdılar. İngiliscə bildiyi üçün 
rütbəsi məndən yuxarı idi. Gördüm 
ki, o da qulaqlarını şəkləyib, adyalın 
içində ona tərəf döndüm:

– Deyəsən, siz də yata bilmirsiniz, 
Cənab Tenente? – deyə soruşdu.

– Yox, yata bilmirəm.
– Elə mən də.
– Nəsə olub?
– Heç özüm də bilmirəm... Yata 

bilmirəm də... – dedi.
– Xəstələnməmisiniz ki?
– Yox, yaxşıyam... Amma yata 

bilmirəm.
– İstəyirsinizsə, bir az söhbət edək, 

– deyə soruşdum.
– Həə, əlbəttə... Amma burada 

nədən danışmaq olar?
– Bura pis yer deyil.
– Daha yaxşıları var.
– Mənə Çikaqodan bəhs edin, – 

dedim.
– Neçə dəfə danışmışam.
– Onda necə evlənmisən, ondan 

danış.
– Onu da demişəm...
– Birinci gün sənə gələn məktub... 

Arvadından idi?
– Həə... Sağ olsun, həmişə yazır... 

Dükanda yaxşı pul qazanır.
– Onda sən qayıdanda yerin var, 

deməli.
– Həə, arvadım mənim əvəzimə 

baxır. 
– Görəsən, səsimizdən oyanmazlar 

ki? – deyə soruşdum.
– Yox, əşşi. Eşitməzlər heç... Bax 

donuz balaları kimi yatırlar. Ren “belə 
yata bilmərəm, əsəbi adamam”, – 
demişdi. 

– Yavaş danış, – dedim. – Siqaret 
istəyirsən?

Qaranlıqda yavaş-yavaş tüstünü 
ciyərlərimizə çəkdik.

– Siqaret çox çəkmirsiniz, deyəsən, 
Cənab Tenente.

– Həə, siqareti atmaq istəyirəm, 
onsuz da...

– Yaxşı fikirdir. Onsuz da, heç nəyə 
faydası yoxdur. İnsandır da öyrəşir. 
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Eşitmisiniz, deyirlər bir kor var imiş, 
dumanı görmədiyi üçün siqaret 
çəkməzmiş.

– Yox əşşi, inanmıram.
– Düzü mən də inanmadım, amma 

haradansa eşitmişdim. İnsanın qulağı 
gündə bir söz eşitməsə kar olar...

İkimiz də susduq. Mən 
ipəkqurdlarının səslərinə qulaq 
asırdım.

– İpəkqurdlarını eşidirsiniz? – deyə 
soruşdum. – Xırt-xırt necə yeyirlər...

– Qəridədir, hə?
– Siz Allah, deyin, Cənab Tenente, 

niyə yata bilmirsiniz, nəsə probleminiz 
var? Sizi, demək olar ki, heç yatan 
görməmişəm. Bura gələndən bir gecə 
də olsun yatmamısınız.

– Niyəsini bilmirəm, Con. Keçən 
yayın əvvəllərində pis xəstələnmişdim. 
Gecələri narahatlıq yaradır.

– Elə mənim kimi. Hərbiyə heç 
gəlməməliydim. Əsəbim pozulub.

– Yaxşı olar...
– Cənab Tenente, siz bura nə əcəb 

gəlmisiniz?
– Düzü, Con, heç özüm də 

bilmirəm. O vaxtlar həvəsli idim.
– Həvəsli idiniz? – dedi. – Hə də, 

bundan yaxşı səbəb olar?

– Qışqıra-qışqıra danışmayaq, 
məncə, – dedim.

– Onlar donuz balası kimi 
yatırlar. Onsuz da, ingiliscə bilmirlər. 
Ümumiyyətlə, nədən xəbərləri var 
ki? Müharibədən sonra Amerikaya 
qayıdanda nə işlə məşğul olacaqsan?

– Qəzetdə işləyərəm, yəqin.
– Çikaqoda?
– Yəqin ki.
– Birzbanenin yazılarını oxuyursan? 

Arvadım qəzetdən kəsib göndərir.
– Həə, oxuyuram.
– Özünü heç görübsünüz?
– Yox, amma belə uzaqdan 

görmüşəm.
– Onunla tanış olmaq istəyərdim. 

Yaxşı yazır. Arvadım ingiliscə bilmir, 
amma qəzeti hər dəfə alır, məqalələri 
və idman səhifəsini kəsib göndərir. 

– Uşaqların necədir?
– Yaxşıdırlar. Qızlarımdan biri 

bu il dördüncü sinifə keçdi. Cənab 
Tenente, uşaqlarım olmasaydı, sizin 
rəisiniz olmayacaqdım. Məni ön 
cəbhəyə göndərəcəkdilər.

– Uşaqlarınızın olduğuna sevindim.
– Mən də sevinirəm. Yaxşı 

uşaqlardır, amma bir də oğlum olsa... 
Üçü də qızdı, heç olmasa biri oğlan 
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olsaydı...
– Yat, ən azından yatmağa çalış.
– Daha gecdi, yata bilməyəcəyəm. 

Yuxum qaçdı. Mən daha çox siz yata 
bilmirsiniz deyə, narahat oluram.

– Mənə fikir vermə, Con.
– Sizin kimi gənc adamın yuxusu 

niyə gəlməsin ki?
– Əvvəl-axır keçib-gedəcək, amma 

bir müddət buna öyrəşməliyəm.
– Sağalmalısınız, cənab Tenente. 

Yuxusuz yaşamaq olar? Deyin mənə, 
problem nədədir?

– Yoo, məncə yoxdur.
– Evlənin, cənab Tenente. Bütün 

dərdləriniz qurtarar...
– Nə bilim, əşşi...
– Evlənməlisiniz. Niyə imkanlı, 

gözəl-göyçək bir italyan qızı 
tapmırsınız? Yalvara-yalvara gələrlər 
sizə. Gəncsiniz, yaraşıqlısınız, 
medallarınız var, yaralanmısınız.

– İtalyanca yaxşı bilmirəm.
– Öyrənərsiniz, öyrənərsiniz. Həm 

italyancanı neynirsiniz? Qızlarla 
danışmayacaqsınız ki, evlənəcəksiniz.

– Bu barədə fikirləşərəm.
– Heç tanıdığınız qızlar yoxdur?
– Əlbəttə ki, var... 
– Yaxşıdı da, ən varlısını seçin, 

qurtarsın. Burada qızlara yaxşı tərbiyə 
verirlər, yaxşı arvadlıq edərlər sizə.

– Fikirləşərəm, baxaq da...
– Fikirləşmək vaxtı deyil, cənab 

Tenente. Cəld olun.
– Yaxşı.
– Kişinin evlənməyi əsas şərtdir. 

Peşman olmazsınız. Evlənmək 
lazımdır.

– Yaxşı da, “fikirləşərəm” dedim. 
Gecdir, yataq.

– Yaxşı, cənab Tenente. Bir də 
cəhd göstərək. Amma dediyimi 
yaddan çıxartmayın.

– Oldu, – dedim. – Yataq, Con.
– Yataq, ümid edirəm, siz də 

yatarsınız, cənab Tenente.
Adyalının içində qurcalandığını 

eşitdim. Sonra səsi kəsildi, nəfəs alıb-
verməyinə qulaq asmağa başladım. 
Sonra da xoruldamağa başladı. Bir 
xeyli qulaq asdım. Birdən qulağıma 

yenidən ipəkqurdlarının səsləri gəldi. 
Dayanmadan yeyir, yarpaqları deşik-
deşik edirdilər. Qaranlıqda gözlərim 
açıq yatarkən düşünə biləcəyim təzə 
bir şey tapdım.Tanıdığım nə qədər 
gənc qız varsa, hamısını gözümün 
qabağına gətirdim. “Mənə necə 
arvad olarlar, görəsən?” – deyə 
xəyallar qurdum. Bu o qədər xoşuma 
gəldi ki, balıq ovunu da unutdum, 
dualarımı da. Amma bir müddət 
sonra yenidən balıqlara qayıtdım. 
Onlarda həmişə xatırlayacağım yeni 
bir şey tapa bilirdim. Amma qızları 
bir neçə dəfə fikirləşəndən sonra 
xəyalları bozlaşır, bir müddət sonra 
isə tamamilə yoxa çıxırdılar, heç cür 
yada sala bilmirdim. Onda birinin 
digərindən heç bir fərqi qalmırdı. 
Mən dualarımı yaddan çıxartmamağa 
çalışırdım. Gecələri tez-tez Con üçün 
dua edirdim. Oktyabr döyüşündən 
sonra taboru arxa cəbhəyə göndərildi. 
Ön cəhbədə qalmadığı üçün sevindim. 
Əgər qalsaydı, onun üçün çox 
narahat olacaqdım. Bir neçə ay 
sonra Milanoda xəstəxanaya məni 
yoluxmağa gələndə evlənmədiyimi 
eşidib dəli oldu. Kefinin pozulacağını 
bilirdim. Amerikaya qayıdırdı və 
evlənməyin bütün problemləri  həll 
edəcəyindən əmin idi.
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Poetizmin “yağlı üzü” 
 – üslubi fiqurlar

Elxan NƏCƏFOV

Bədii əsərlərin dilində istifadə оlunan 
üslubi vasitələr arasında sintaktik fiqurlar 
xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Sintaktik 
fiqurlar və ya üslubi fiqurlar (latın sözü 
fiqura — оbraz, şəkil) — antik ritоrikada 
rəqs sənətindən götürülmüş “fiqura” 
tеrmini nitqə bəzək vеrən qеyri-adi 
sintaktik nitq ifadələrini bildirmişdir. 
Sintaktik fiqurun həqiqi mənası оdur ki, о, 
nitqi fərdiləşdirir, оna yüksək еmоsiоnal 
çalar vеrir, bununla da nitqin ümumi 
sintaktik quruluşundan asılı оlaraq, kоnkrеt 
ifadəli məna qazanır.

Bədii əsərlərdə fikrin 
qüvvətləndirilməsinə xidmət еdən üslubi 
hadisələrdən biri də antitеzadır. Antitеza 
bədii və publisistik üslublarda tеz-tеz 
müraciət оlunan fiqurdur. Bu üslubi fiqur 
haqqında bir sıra еlmi-nəzəri əsərlərdə 
məlumat vеrilmişdir. Antitеza (yunan sözü 
antithеsis — ziddiyyət, qarşılaşdırma) 
dilin iki səviyyəsinin ünsürləri — lеksik 
və sintaktik vahidlərin iştirakı ilə yaranır. 
Antitеza təsirli üslubi fiqurdur. О, canlı 
və оbrazlı nitqin еmоsiоnallığını artırır. 
Təzadlı müqayisə qarşılaşdırılan оbrazların, 
xaraktеrlər və sairənin kеyfiyyəti haqqında 

canlı təsəvvür yaradır, оxucuya güclü təsir 
göstərir: – Siz bu gün müdirsiniz, sabah 
hеç kim… adicə bir müəllim! — Qadının 
dili təpirdi, al qırmızı bоyanmış dоdaqları 
tir-tir titrəyirdi. Bərk həyəcanlanmışdı, 
əsəbdən, hikkədən bütün içi qaynayırdı. 
— Bəli, yеrivizi bilin. Mənim yоldaşım isə 
Əhmədlidir. Siz bu gün varsız, sabah yоx, 
Əhmədli isə həmişə Əhmədlidir! (Anar, 
“Macal”).

Antitezanın geniş yayılan 
növlərindən hesab edilən akroteza 
və amfitezadır. Akroteza (yun. acro – 
yuxarı + thesis – fikir) hər hansı bir fikrin 
və ya əlamətin ona əks olan fikri inkar 
etməklə vurğulanan təsdiqidir. Bu zaman, 
adətən, əvvəlcə inkar olunan fikir, sonra 
isə təsdiq gəlir: Məsələn: “Qanun yalanın 
deyil, həqiqətin keşiyində durmalıdır”. 
Amfiteza (yun. amphi – yanında, 
ətrafında + thesis – fikir) – isə eyni 
predmetin iki antoqonist xüsusiyyətinin 
qarşılaşdırılmasıdır. Məsələn:                    

Necə rəhmlidir, necə amansız,                               
Necə mehribandır qadın ürəyi!.. 
Bahar da olar o, qış da olar o,

Damladır, ümmandır qadın ürəyi. 
(T.Bayram)

Xiazm (yun. xiazmos – xaçvari 
düzülüş) – iki paralel sintaqmada 
sözlərin və ya cümlə üzvlərinin əks sıra 
ilə düzülüşüdür. Terminin adı yunan 
əlifbasındakı “x” (xi) hərfinin xaçvarı 
forması ilə əlaqədardır. Adətən, xiazmda 
təkrirlə antitezanın elementləri sintez 
olunur. Sokratın “Biz yemək üçün 
yaşamırıq, yaşamaq üçün yeyirik” aforizmi 
xiazmanın ən parlaq nümunələrdən 
biridir. Xiazmın iki tipi fərqləndirilir: 1. 
Sintaktik xiazm; bu zaman yanaşı gələn iki 
cümlədən ikincisi öz sintaktik strukturuna 
görə birincisinə əks-simmetrik olur, yəni 
oradakı cümlə üzvlərini əks ardıcıllıqla 
təkrar edir: 

Sevinci bölməyə hazırdır hamı, 
Heç kəs can atmır qəmi bölməyə 

(M.Y.Lermontov). 
Birinci cümlədəki “tamamlıq – xəbər 

– mübtəda” ardıcıllığı ikinci cümlədə 
əks ardıcıllıqla əvəz olunur. C.Novruzun 
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şeirindən aşağıdakı parçanı da sintaktik 
xiazm nümunəsi hesab etmək olar:

Tələsin, insanlar, şadlıq görməyə, 
Qəm-qüssə görməyə gecikin bir az.

2. Semantik xiazm: cümlədə iki və daha 
artıq leksik vahidin sintaktik funksiyalarının 
yerdəyişməsi: “Ən yaxşı insan daha çox 
öz fikirləri və başqalarının hisləri 
ilə yaşayan, ən pis insan başqalarının 
fikirləri və öz hisləri ilə yaşayandır”. 
(L.N.Tolstoy)

Canı kim cananı üçün sevsə, cananın 
sevər, Canı üçün kim ki, cananın sevər, 
canın sevər. (M.Füzuli)

Maraqlı fiqurlardan biri də izokolondur. 
İzokolon (yun. izos – bərabər + kolon 
– üzv) – qonşu cümlələrin tam sintaktik 
paralelliyi prinsipi əsasında qurulur. 
Bu zaman nitqin iki və ya daha artıq 
parçasında cümlə üzvləri eyni ardıcıllıqla, 
tam paralel yerləşdirilmiş olur. Məsələn:

Mən onu sevmişdim bir ilk baharda,
O məni tərk etdi boranda-qarda. 

(S.Rüstəm)
Qomeotelevton (yun.  homoios – 

oxşar + teleutao – bitirirəm) adlı üslubi 
fiqur yanaşı gələn sözlərdə eynitipli 
morfemlərin (allomorfların) təkrarı 
yaradılır. Çox zaman sadalama ilə müşayiət 
olunması qomeotelevtonun ekspressiv 
imkanlarını artırır. Bəzən daxili qafiyə 
yaradır. Məsələn:

Əslimizin, soyumuzun dilidi,
Yasımızın, toyumuzun dilidi.
Odumuzun, suyumuzun dilidi,
Odda yanan, qanda çimən şerimiz.            

(Z.Yaqub)
Bədii əsərlərdə təkririn gеniş yayılmış 

növlərindən biri də geminasiya və ya 
reduplikasiya (qоşalaşma) adlanır.  Bu 
təkrir növlərində  еyni nitq vahidi bir misra 
və ya cümlənin əvvəlində, оrtasında, yaxud 
da sоnunda ardıcıl оlaraq təkrar еdilir ki, 
bu da həmin ifadəyə xüsusi məna çalarları 
əlavə еdir: 

Tеz оl, tеz оl, gеdək qəzеtə xəbər 
vеrək! (Mir Cəlal, “Muştuluq”); 

 Mən artistka оlacağam!.. İndi məktəbin 
səhnəsinə çıxıram, bu üzümüzə gələn il də 
dramanın studiyasına yazılacağam… Qоy 
salоndan səhnəyə sarı о qədər əl vursunlar 
ki, о qədər əl vursunlar ki! (S.Rəhimоv, 
“Mеhman”). 

Bütövlükdə gеminasiya təkrir növü 
əsasında yaranan şеirlərə də rast gəlinir. 

Məsələn, M.Ə.Sabirin “Bu bоyda!..” 
adlı satirası buna nümunə оla bilər. 
Bеlə ki, hər bəndi iki misradan ibarət 
оlan bu satirik şеirin ilk bəndinin hər 
iki misrasının, sоnrakı bəndlərinin isə 
yalnız ikinci misrasının sоnunda bu bоyda 
söz birləşməsi ardıcıl şəkildə iki dəfə 
təkrarlanmışdır. Nümunə üçün həmin 
şеirin ilk iki bəndinə nəzər salaq:   

Nədir оlur bu çоcuqlar əyan, bu boyda, 
bu boyda?

Hara gеdir bu yazıqlar, aman, bu bоyda, 
bu bоyda?

adinaton (yun. adynaton – qeyri-
mümkün) – haqqında danışılan hadisənin 
qeyri-real situasiya ilə müqayisə edilərək 
qarşılaşdırılmasıdır. Bu cür müqayisə yolu 
ilə mübaliğə (hiperbola) yaradılır, lakin 
adi mübaliğədən fərqli olaraq burada 
sözügedən hadisənin mümkünsüzlüyü 
vurğulanır. Məsələn: “Göylər uçub yerə 
tökülər, Dunay tərsinə axar, İzmail təslim 
olmaz” (1790-cı ildə İzmail qalasının 
sərkərdəsi Mehmet Paşanın rus sərkərdəsi 
Suvorova cavabı). “Qurani-Kərim”də bu 
üslubi fiqurdan geniş istifadə edilir: Əgər 
yer üzündəki bütün ağaclar qələm olsaydı, 
dəniz də (mürəkkəb olub) ardından ona 
yeddi dəniz qatılsaydı, yenə də Allahın 
Sözləri qurtarmazdı (Loğman, 27); 
Onlar üçün səma qapıları açılmaz, dəvə 
iynənin gözündən keçməyənə qədər onlar 
cənnətə daxil olmazlar (əl-Əraf, 40). Araz 
tərsinə axar, mən sənə yalvarmaram 
(Ə.Məmmədxanlı). 

amplifikasiya (lat. amplificatio – 
genişlənmə) – bədii ifadəni gücləndirmək 
məqsədilə sinonimlərin, antonimlərin, 
məcazların və ya üslubi fiqurların yanaşı 
işlədilməsi. Əsasən, ritorikada işlədilən 
bu vasitədən bədii ədəbiyyatda, xüsusilə 
poeziyada da geniş istifadə olunur:

Pusqular var, pusduran var, pusan var, 
Qan axıdan, qusduran var, qusan var. 
Qorxusundan ömrü boyu susan var.
Kimdi səni bu qapıdan buraxan? 

(Z.Yaqub)
Bəzi üslubi fiqurlar var ki, A. şəklindədir. 

Məsələn, epistrofanın genişləndirilmiş 
forması olan simplokanı A. hesab etmək 
olar. Məsələn: “Ağ saqqallı baban yanına 
vardın, can vermədi, ağ birçəkli anan 
yanına vardın, can vermədi”. (“Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastanı).
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Saat səsi

Xəstəxananın qapısından  icəri 
girəndə bir tərəfdən divarlara hopmuş 
dərman qoxusu, bir tərəfdənsə  xəstə 
yaxınlarının səs-küyü mənə “Xəstə 
ziyarəti qısa olar” ifadəsini xatırlatdı. 
Düşündim ki, hal-əhval tutub çıxaram. 
Otağın qapısını ehtiyatla döydüm. 
İcəridən xırıltılı kişi səsi gəlirdi.

“Tulla, ə.. bunu”, – deyə kiməsə 
göstəriş verirdi. Heç nə başa düşmədim. 
Asta səslə salam verdim. Görmək 
isdədiyim xəstə sakitcə uzanıb gözlərini 
tavana zilləmişdi. Ağ saçlı kişi səsini 
kəsmək bilmirdi. “Qoy müharibə 
başlasın, öldürəcəm hamınızı, köpək 
qızının başını kəsirdim, olmadı. 
Haradansa başa düşdü. Az qalsın o 
mənim başımı kəsəcəkdi”. Bıçaq qarın 
boşlugundan girmişdi. Səsə qonşular 
tökülüşüb onu xəstəxanaya aparmışdılar. 
Həkimlər qarnını tikib bıçaq yarasını 
sağaltsalar da, Qarabag döyüşündə 
kantuziya alan, müharibə veteranının 
yaşadığı dəhşətləri, aldığı kantuziyanı 
müalicə edə bilmirdilər. Yaşadıqları 
yaddaşında sağalmayan iz buraxmışdı. 
Elə bir necə gün əvvəl də həmişəki kimi 
arvadına acığı tutub, əsəbləri gərilmişdi. 
Yapışıb arvadın boğazından “Səni 
öldürəcəm, kəsəcəm başını. Sən satdın 
torpaqlarımızı gavurlara. Tamahkar 
qarı nə qədər pul aldın”, – deyə üstünə 
şığımışdı. Arvad bilirdi ki, bir gün ərinin 
əlindən özünü qurtara bilməyəcək. Elə də 

oldu. Bir neçə gündən sonra müharibə 
veteranının əsəbləri yenidən pozuldu. 
Bıçağı  qapıb arvadın üstünə yeridi. 
Olanlardan həyəcanlanan qadın var 
gücü ilə ona tuşlanan bıçagı ərinə tərəf 
qaytardı. Kişinin səsi ərşə qalxdı. Qadın 
özü qışqırıb qonşuları köməyə çağırdı. 
Qonşular kişini xəstəxanaya aparandan 
sonra qadın ağlaya-ağlaya yaxındakı polis 
məntəqəsinə yollandı.

İndi də neçə gün idi müharibə veteranı 
xəstəxanada idi. Artıq hiss olunurdu ki, 
palatadakı xəstələrin səbri də tükənib. 
Necə oldusa, otaqdakı xəstələrdən biri 
Qarabağ barədə nə isə dedi. Veteran 
yenidən gərginləşdi.

“Torpaqlarımızı, Qarabağımızı verdik. 
Şuşada olsaydım, çoxdan sağalıb  ayağa 
qalxmışdım. Qurban olum Şuşaya. 
Havası, suyu hər dərdə dərmandı. 
Şuşasız qalandan mən xəstə düşmüşəm. 
Qoy bir müharıbə başlasın. Alacam 
Şuşanı. Heç kəsin gücü catmasa da 
özüm alacam”. 

Get-gedə səsi kallaşırdı. İçəri girən baş 
həkimi görəndə uşaq cəldliyi ilə onun 
qarşısında dayanıb ağappaq xalatının 
yaxasından yapışdı: ”Ə, çıxar demədim 
o saatı divardan? İşləməyən saat görəndə 
dəli oluram. Başınız xarabdı, işləməyən 
saati divara vurursunuz?”  

Həkimin hələ də hərəkət etmədiyini 
görəndə tullanıb saatı qapdı və hikkəylə 
döşəməyə çırpdı. Saatın səsi otağa 
yayıldı. Müharibə veteranının gülüş səsi 
saat səsinə qarışdı. Bir necə dəqiqədən 
sonra qəh-qəh səsi yanğılı hıçqırıq 
səsinə çevrildi. Hamı susub durmuşdu. 
Gördüyüm mənzərə məni yaman 
məyus etmişdi.Orada dayanmağa 
gücüm qalmamışdı. Astaca sağollaşıb 
bayıra çıxdım. Onun səsi qulaqlarımdan 
getmirdi. Yəqin ki, getməyəcəkdi də: 
“Çıxar divardan o saatı, işləməyən saatı 
divarda niyə saxlayırsınız?” Qeyri-ixtiyari 
qolumdakı saata baxdım. Saat işləmirdi. 
Ürəyimdən saatı çıxarıb atmaq keçdi. 

Mərziyyə Səlahəddin
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Amma cəsarətim çatmadı.  
         ŞAİRİN SƏSİ

İsti avqust günləri idi.  Anamın dili ilə 
desək, qora bişirən ay idi.

Ananın bağrı parçalanırdı. Görəsən, 
əsgər balası əynində qalın libası bu qədər 
istiyə necə dözür?

Yay belə isti gələndən ananın yuxuları 
da ərşə çəkilmişdi. Öz-özündən nə qədər 
suala cavab istəyirdi.  Körpə uşaqlar 
anaları sorğu-suala tutan kimi, ana da 
öz-özündən Azərini soruşurdu. Görən, 
istilərə necə dözür balam? Nə yeyir, nə 
içir o düzəngahda. Mil düzündə? Ana 
bircə dəfə əsgər oğluna baş çəkməyə 
getmişdi. Hərbi hissənin yaxınlığında 
nə bir ağac, nə bir daldalanacaq vardı. 
Ananın istilər düşəndən narahatlığı daha 
da artmışdı.

Oğlunun günəşdən yanmış sir-sifəti 
gözləri önünə gəlir, ürəyi parçalanırdı. 
Allaha yalvarmaqdan başqa gücü heç 
nəyə çatmırdı: “Allahım, sən biz analara 
rəhm elə. Biz çarəsizləri sınağa çəkmə, 
onsuz da, çox sınaqlara çəkilmişik”.

Gecə keçirdi. Ana isə yata bilmirdi. 
Səhər tezdən işdə olmalıydı.  Oğlu 
əsgərliyə getməzdən əvvəl  ona yaxşı 
qulluq edə bilsin deyə  yay məzuniyyətini 
qışda götürmüşdü.

Ana bir hovur yuxulamaq istədi. 
Ancaq nə isti onu yatmağa qoydu, nə də 
qarışıq fikirlər. Ancaq səhərə yaxın göz 
qapaqları  yumuldu.

Ana yuxu görürdü. Azər qır 
qaynadırdı. Ancaq əynində qırçı paltarı 
deyil, əsgər libası var idi.  Azərin üz-gözü 
tər içində idi.  Üzünün dərisi tamam 
qaraldığından gözləri daha çox parlayırdı.

Ana yaxın gəlib oğlunun boynuna 
sarılmaq istədi. Azər bunu görüb anasını 
yaxın buraxmadı.

– Ana sənə isti olar, yaxın gəlmə, həm 
də yanıb qaralmışam.

Ana: “Bu nə işdi bala, sən əsgər 
paltarında nədən qır qaynadırsan?” – 
deyə oğlundan soruşdu.

Azər kədərli-kədərli anasını süzdü. 
Ancaq səsini çıxarmadı. Ərimiş qırları 
torpağın üzərinə yaydı. Nədənsə evlərin 

damını deyil, torpağın üzərini qırladı. 
Elə bil ürəyi soyumadı. Yenə yaydı 
qırları torpağın üzərinə, hər tərəf qırın 
isti buxarına qərq oldu.  Qırın buxarı 
torpağın üzərində daha da çoxalırdı. Bir 
azdan ana istidən və buxardan  Azəri 
görmədi. Azər torpağın üzərinə sərdiyi 
qıra qarışdı.  Ana: “Azər”, – deyə qiyyə 
çəkdi. Azərdən heç bir əsər qalmamışdı.  
Yalnız kənarda bir qarış torpaq üstündə  
Azərin yaşıla çalan, xəritədəki məkanları 
andıran əsgər libası qalmışdı. Ana Azəri 
tapmayınca əlacsız oğlunun əsgər libasını 
qucaqladı.  

Saatın zəngi çaldı. Ana yuxudan 
durdu. Ürəyi quş ürəyi kimi köksündən 
çıxırdı.

– Allahım, yuxumu xeyirə cala, – 
deyə  əlini əlacsız-əlacsız yuxarı – Allahın 
hüzuruna qaldırdı.

Günəşin təzəcə doğmasına 
baxmayaraq  istidən nəfəs almaq 
olmurdu.  Asfalt yolun istisi adamı 
yandırırdı. Ana irəliləyir  və yuxunun 
təsirindən çıxmaq istəyirdi.  İşinin lap 
yaxınlığında  ticarət mərkəzi yerləşirdi. 
Azərin hələ əsgərliyə getməzdən əvvəl 
kiçicik maqnitafonunun  köhnəlib 
xarab  olduğunu bildiyi üçün ona mütləq  
maqnitafon alacağına söz vermişdi.  
Gördüyü yuxu ananın qəlbini daha da 
kövrəltmişdi. Yolüstü ticarət mərkəzinə  
girdi. Bir-birindən irili-xırdalı rəngli 
televizor  və maqnitafonlar  yan-yana 
düzülmüşdü.  Ana baxıb  köks ötürdü. 
Hamısı od qiymətinə idi.

Kiçicik bir maqnitafondan  başqa heç 
nə almağa gücü  çatmazdı. Çantasında 
saxladığı pulu  bir də saydı. Ancaq hələ 
üstünü düzəltmək  lazım gəlirdi.

Tələsik ticarət mərkəzindən çıxıb işinə 
yollandı.

İşi necə başa vurduğunu özü də hiss 
etmədi. Xəstəxananın girəcəyində balaca 
bir yeri var idi. Bura yoxlanmağa gələn 
xəstələri siyahıya alırdı.

Bu gün isə iş vaxtı saat ikidə 
qurtarırdı. Xalatını çıxarıb asılqana 
asdı. Ürəyi şiddətlə döyünürdü. Buna 
əhəmiyyət vermədi. Yəqin istidəndir. 
Küçəyə çıxdı. Öz-özünə deyindi:

– Allaha ağır getməsin. Elə bil Allah-
təalanın da bu fağır bəndələrə rəhmi 
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gəlmir. Əvvəllər qış qış idi, yay da yay. 
İndi qışda nə qar olur, nə şaxta. Yay da 
ki, belə...

“Can ay balalar. İndi görən istidə necə 
dözürsüz”. Səsinə qəhər qondu.

“Azarınız canıma. Sizə gələn qada-
bala biz analara gəlsin!”

Elə bil birdən içində nə isə qırıldı. 
Gözü qaraldı. Az qaldı dizləri yerə gəlsin. 
Başını birtəhər qalxızdı. Ancaq elə bil 
hər yer  qaranlıq idi.  Əvvəl düşündü 
ki, yəqin gözləri qaralıb, ancaq özünə 
gələndə gördü ki, bir saat əvvəlki günəş 
yoxdu, üzərini qara bir bulud alıb. Sanki 
günəş ananı haldan saldığına görə 
xəcalət çəkib, buludun arxasına keçmişdi. 
Ya da ananın yanında təqsirli idi.

Gecə keçəndən sonra qapı aramla 
döyüldü. Ana vaxtsız qapı zəngindən 
qorxub hürkdü. Neçə illər idi bu qapı belə 
vaxtsız-vədəsiz döyülmürdü. Ana özünü 
qapıya atdı. Əvvəl qapının gözlüyündən 
baxdı. Gələnlərin hərbi və ya milis 
geyimli olduğunu ayırd edə bilmədi. Özü 
də fərqinə varmadan qapını açdı.

Gələnlərin çətinliklə danışdıqlarını elə 
ilk sözlərindən hiss etdi. Bir azdan Azər 
kəlməsi qulaqlarında uğuldayıb yox oldu. 
Gələnlər ananı heysiz bir vəziyyətdə 
çarpayıya uzadıb, əl-ayağını ovuşdurdular.

Bir azdan ana özünə gəlib Azərini 
xəbər aldı. Hərbi hissədən gələn zabit öz 
səsini özü belə tanımadı.

– Azər gün vurmadan vəfat etdi, – 
dedi.

Ana üçün dünyada nə varsa hamısı o 
an yerə dəyib parçalandı, çilik-çilik oldu.

Qadının nəfəsi güclə gedib-gəlirdi. 
Heç kəsə qarşı üsyan edə bilməzdi. Heç 
kəsə heç nə deyə bilməzdi. Bu gücsüz, 
halsız vəziyyətində yerdəkilərə heç nə 
deyə bilmirdisə, göydəki günəşə, ulduza, 
buluda, yağışa nə deyə bilərdi.

Gücü bircə özünə qalırdı. Gücü bircə 
Azərsiz həyatdan, dünyadan əbədiyyətə 
qədər ayrılmağa çatırdı.

Ölmək üçün anaya heç nə lazım 
deyildi. Bu halsız qadının ürəyinin 
dayanması üçün Azərin günəşdən yanıb 
qaralmış cansız cəsədini görmək bəs idi.

O səhər açılsa da, günəş əvvəlki 
günlərdəki tək şığıyıb düz-dünyanı 
yandırmadı. Bulud gəlib günəşin 

qarşısında dayandı, onu xəcalət 
çəkməkdən qurtardı… Sonra həyətin 
hələ də əvvəllər olduğu kimi xeyirinə, 
şərinə yarıyan bəndələri yığışıb olanlarını-
qalanlarını topladılar. Şəhərdən çox-çox 
kənarda vətəni qorumaq üçün torpağımız 
uğrunda şəhid olan  əsgər və onu 
dünyaya gətirən anaya bir balaca yer 
aldılar. Məzar qazıb basdırdılar… Günəş 
baxıb daha da kiçildi, daha da zəiflədi. 
Yavaş-yavaş əriyib yoxa çıxdı.  Bir neçə 
gündən sonra  ananın əsgər balasına  
maqnitofon almaq istədiyi ticarət 
mərkəzindən rəngli televizorlar  cərəyana 
qoşulmuşdu. Satıcılar alıcılara  hamısının 
daha gözəl və rəngli olduğunu bilmələri 
üçün televizorların səslərini daha da 
qaldırmışdılar.

O gün şair Qabil “Şəhid olan əsgərlər 
haqqında” şeirini oxuyurdu. Ananın 
demək istədiklərini şair öz səsi ilə 
dünyaya  yayırdı. İnsanları çağırırdı.  
Anlamağa çağırırdı, yanmağa çağırırdı.  
Şair göydə günəşi günahkar bilmirdi. 
Özümüzük yandırıb qovuran, özümüzük, 
öz  əməllərimizdir deyirdi.  Bəlkə də 
insanların eşidə bilmədiyindən əmin 
olduğu üçün  səsi gəldikcə qışqırırdı.

Şəhidlik qanunu
Nədən ibarət?
Torpağa, bayrağa,
Xalqa sədaqət!
 Adı bir, şəkli min
Qəhrəmanlığın
Daş-tərəzisimi,
Arşınımı var? – 
Deyin! Axı deyin, – 
Qəhrəmanlığın?!
Əndazə verilir
Köşkün-qaçqına
Bir əsgər təlimdə
Düşür uçquna
 –  Şəhid oldu-demir,
 –  Öldü! – deyirik,
 –  Tabutu hörmətlə
Gəldi deyirik.
Ticarət mərkəzi ağzına qədər  dolu idi.
Ancaq bilmək olmurdu ki, onlar 

bir-birindən bahalı televizorlar üçün 
yığışıblar, yoxsa şairin çağırışına!



qalereyalarımız

87USTAD dərgisi \ Fevral 201786 USTAD dərgisi \ Fevral 2017

“BİZ RƏSSAMLA 
ALICI ARASINDA 

VASİTƏYİK”
“Qalereya” rubrikasında sizi Bakının incəsənət qalereyaları 
ilə  tanış edəcəyik. Məqsədimiz onların bugünkü fəaliyyəti, 

insanların rəsm əsərlərinə marağının olub-olmamasının 
araşdırılmasıdır. Qonağımız Xətayi Sənət Mərkəzinin 

direktoru Zahid Əvəzovdur.

– Əvvəlcə Xətayi Sənət Mərkəzi 
haqqında  qısa məlumat alaq:

– Biz əslində 1998-ci ildən fotodükan  
kimi fəaliyyətə başlamışıq. Bakı Dəmiryol 
Vağzalının yaxınlığında bir fotodükanımız 
var idi. Bildiyiniz kimi, fotoçərçivələr foto 
üçün lazım olan məhsullardan biridir. 
Çox zaman çərçivələrin daşınmasında 
problemlər yarandığına görə düşündük 
ki, çərçivələri özümüz istehsal edək. 
Beləliklə, fotoçərçivə istehsal edən 
emalatxana qurduq. Emalatxanamızda 
fotoçərçivələrlə yanaşı, fərqli ölçüdə 
rəsm çərçivələri üçün sifarişlər almağa 
başladıq. Bu, rəssamlarla ünsiyyətimizin 
formalaşması üçün vasitə oldu. 2008-ci 
ildə Xətayi Sənət Mərkəzinin yerləşdiyi 
məkana köçəndən sonra buradakı şərait 
bizi  çərçivə sifarişi, milli suvenir, rəsm 
əsərlərinin reproduksiyaları (poster) və  
rəssamlıq ləvazimatları bölümlərini, o 
cümlədən, ikinci və üçüncü mərtəbədə 
yerləşən rəsm qalereyalarını yaratmağa 
həvəsləndirdi. Məqsədimiz  ideal 
qalereya olmaqdır. Bu gün dövlətimiz 
uşaq və gənclərdə vətənpərvərlik 
ruhunun, intellektual və mədəni 
inkişafının formalaşması istiqamətində 
sistemli tədbirlər həyata keçirir. Belə 
ki müstəqilliyi əldə etdikdən sonra 
yeni təlim-tədris mərkəzləri ilə yanaşı, 
qalereyalar, sənət evləri və müxtəlif 
yaradıcılıq məkanları yaradıldı. Biz də 
bu şəraiti dəyərləndirdik və Xətayi Sənət 
Mərkəzi yarandı.

– Bəs Xətayi Sənət Mərkəzinin adı 
necə yarandı?

– O zaman bu məkanın adını qoyanda 
çox düşündük. Binanın  Xətayi 
rayonunda yerləşməsi Xətayi Sənət 
Mərkəzinin adını müəyyən etdi. Həm də 
Azərbaycan rəssamlığına nəzər salanda 
görürük ki, ən böyük məktəb Təbriz 
miniatür məktəbidir və bu məktəb Şah 
İsmayıl Xətayinin hakimiyyəti dövründə  
inkişaf  edib. Xətayi Sənət Mərkəzi də 
mədəniyyətin, incəsənətin inkişafı üçün 
çalışır. Bəlkə də, Xətayi Sənət Mərkəzi 
Təbriz miniatür məktəbinin davamıdır 
və bizi onlarla hansısa bağlar bağlayır. 
Keçən dəfə bir müştərimiz soruşur ki, 

Zahid ƏVƏZOV
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“Nə vaxtdan fəaliyyət göstərirsiniz?”  
Deyirəm ki,  XV əsrdən fəaliyyətə 
başlayıb, arada fasilə vermişik. (S.F. – 
Gülür)

– Xətayi Sənət Mərkəzi 3 mərtəbədən 
ibarətdir. Mərkəzin 2 və 3-cü mərtəbəsi 
qalereyadır. 1-ci mərtəbə və zirzəmidəki 
emalatxana mərkəzin maliyyə qaynağıdır. 
Birinci mərtəbədə  rəssamlıq ləvazimatları 
şöbəsi, baqet çərçivələrin hazırlandığı 
şöbə, qədim silahlar, milli musiqi alətləri 
və geyimlər, naxışlarla bəzədilmiş 
mütəkkələrin yer aldığı milli guşə, milli 
suvenirlər, Azərbaycan kəlağayıları 
guşəsi, məşhur rəssamların reproduksiya 
olunmuş əsərləri ( öz rəssamlarımızın da 
reproduksiyalarını yüksək keyfiyyətdə 
müştərilərimizə təqdim edirik) yer alır. 
Qalereya elə bir fəaliyyət növüdür ki, 
əlavə dəstək tələb edir.

– Xətayi Sənət Mərkəzinin qalereyası 
digər qalereyalardan nə ilə fərqlənir? 

– Bizim qalereyamız digər qalereyalardan 
onunla seçilir ki, biz gənclər 
qalereyasıyıq. Məqsədimiz bugünkü 
rəssamlığa təsir etməkdir. Gənclər 
qalereyası olmağımız incəsənətdə yeni bir 
nəslin formalaşmasına təsir göstərib. 

– Fəaliyyətinizə dəstək olanlar 
varmı?

– Xətayi Rayon İcra Hakimiyyəti, 

Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı, 
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan 
Dövlət Rəsm Qalereyası ilə sıx 
əlaqələrimiz var. Demək olar ki, bütün 
tədbirlərimizi Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi ilə birlikdə təşkil etmişik. Son 
illər fəaliyyətimizdə böyük irəliləyişlərə 
nail olmuşuq. Belə ki Xətayi Sənət 
Mərkəzində uşaq və gənclərə xitab 
edən bir sıra tədbirlər keçirilib: “Xocalı 
qəlbimizdə”, “Yurdumuza bahar 
gəlir”, “Mənim düşüncəm”, “Mənim 
yay tətilim”, “Özbəkistan Azərbaycan 
uşaqlarının gözü ilə”, “Şimali Kipr Türk 
Respublikası Azərbaycan uşaqlarının 
gözü ilə”, “Yeni il-yeni arzular”,  “Vətən 
buradan başlayır”, “İstedad sorağında-2”, 
“Akvarel” və s. Qeyd edim ki, 2017-ci 
il üçün tədbirlər planımız, demək olar 
ki, hazırdır və Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə təqdim 
etmişik. Bunlardan biri də uşaqlar 
üçün nəzərdə tutulan “Doğma diyar” 
ümumrespublika uşaq rəsm festivalıdır. 
Bu festivalın özəlliyi  respublikamızın  
bütün  bölgələrindəki   uşaqların  bizə 
birbaşa çıxışını təmin  etməkdir. Belə 
ki, uşaqlar çəkdikləri rəsmlərin fotosunu 
whatsapp nömrəsi və ya facebook 
ünvanına göndərməklə bizimlə əlaqə 
saxlaya biləcəklər. Düşünürük ki, bu 
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daha çox effekt verə bilər.  Hər bir 
istedadlı uşaq bizim gələcəyimizdir. Onu 
üzə çıxarmaq lazımdır. Yəqin ki, bu 
müsabiqəmiz özünü doğruldacaq.

– Bəs ziyarətçilər, alıcıların sayı  
qane edirmi sizi? Rəsm əsərləri 
alınırmı?

– Əslində, biz onlara qonaq desək, daha 
doğru olar. Çünki bu işə sırf biznes kimi 
yanaşsan,  nə sənət adamı ilə ünsiyyət 
qura bilərsən, nə də işin inkişaf edər.  
Qonaqlarımız bütün peşə sahibləri, o 
cümlədən, millət vəkilləri, biznesmenlər, 
müəssisə rəhbərləri, yazıçılar, şairlər 
və adi sənətsevərlərdir.  Yaxşı əsər 
həmişə alınır. Əsər elə bir şeydir ki, onu 
alıb divardan asacaqsan, hər kəs onu 
görəcək. İnsanlar evlərində, ofislərində, 
bağ evlərində asdığı rəsm əsərlərindən 
zövq almalıdırlar. Əsər həm də zövqün 
göstəricisidir. Hər kəs o rəsm əsərinə 
baxanda istər-istəməz  həm rəssam, həm 
əsərin sahibi, həm də qalereya haqqında 
düşünür. Çünki qalereya rəssamla alıcı 
arasında vasitəçilik edir. 

– Bəs məktəblilər, tələbələr Xətayi 
Sənət Mərkəzini ekskursiyaya  
gəlirlərmi?

– Bu mövzu bizim üçün aktualdır. 

İnsanların gəzmək üçün muzeylərə, 
qalereyalara, sənət mərkəzlərinə gəlməsi 
məsələsini təşkil etməyi çox müzakirə 
etmişik. İnsanlar əsasən  gəzmək üçün 
ticarət, istirahət mərkəzlərinə  daha 
çox gedir.  Bilmirəm,  işi hansı meyarla 
qurasan ki, şagird və tələbələrin  sənət 
mərkəzinə axınını formalaşdıra biləsən. 
Amma bu sahədə irəliləyişlər hiss olunur. 
Belə ki, 55 N-li məktəbin direktoru 
bizim mərkəzə gəlmişdi. O dedi ki, 
“Məktəbimiz  sizin mərkəzlə qonşudur. 
Birgə nə təşkil edə bilərik?” Mən də 
dedim ki, istəsəz sinifləri ekskursiyaya 
gətirin. Müşahidə etmişəm ki,  həmin 
məktəbdən müəllimlər şagirdləri  bir neçə 
dəfə bura gətiriblər. Bakı Sosial Pedaqoji 
Kolleci, Müasir İnnovasiyalar Liseyi və 
Heydər Əliyev adına Liseyin şagirdləri 
bir neçə dəfə mərkəzimizdə ekskursiyada 
olublar. Əgər bu gün uşaqların zövqü 
formalaşsa  onlar  pis vərdişlərdən 
uzaqlaşmış olacaqlar. Türklərin  bir 
ata sözü var: “Harda türkü söyləyən 
görsən, qorxma, yanında otur. Çünki 
pis insanların türküləri yoxdur”. Rəssam 
da sanki bir türkü söyləyəndir. Türkü 
söyləyən canlı söyləyir, rəssam isə cansız 
. Bəlkə, o, türkü söyləyəndən də  ağır iş 
görür. Çünki rəssam sözlə deyil, təsvirlə 
öz düşüncəsini, hislərini bölüşür. Ola 
bilsin ki, rəssam nədəsə sənə kömək edə 
bilməz. Amma ondan sənə ziyan gəlməz. 
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Rəssamların xarakterinə bələdəm.  Bir 
gənc rəssama köməklik edəndə digər 
rəssamlar bunu qiymətləndirir, ona 
etdiyin hörmət kimi qəbul edirlər. 

– Xətayi Sənət Mərkəzinin sosial 
şəbəkələrdə hesabları varmı?

– Bəli, Facebook, Instagram və Youtube 
sosial şəbəkələrində səhifələrimiz aktivdir. 
Məqsədimiz daha böyük auditoriyaya 
çıxmaqdır.

– Bəs Xətayi Sənət Mərkəzi xarici 
ölkələrlə, xarici rəssamlarla əlaqə 
saxlayırmı?

– Demək olar ki, xariclə əlaqələrimiz çox 
azdır. Xarici rəssamların əsərlərini bizim 
bazara gətirməyi düşünmürük, çünki öz 
rəssamlarımızın bazarını kiçiltmiş olaraq. 
Bizim rəssamların əsərlərini xaricə 
çıxarmaq lazımdır.

– Bəs, qalereyanıza turistlər maraq 
göstərirlərmi?

– Bəli, turistlər gəlir. Mərkəzimizdə qədim 
əşyalar, milli suvenirlər, rəsm qalereyası, 
milli posterlər, çərçivə sifarişi və 
rəssamlıq ləvazimatlarının bir məkanda 
olması, həm də buranın sənət mərkəzi 
kimi inşa olunması həm yerli əhalinin, 

həm də şəhərimizin qonaqlarının 
marağına səbəb olur. 

– Qalereyanızda rəsmlərin 
qiymətləndirilməsi necə aparılır?

– Rəssam özü əsərini qiymətləndirir. 

– Mətbuatla əlaqələriniz necədir?

– Mətbuatla əlaqələrimiz yaxşıdır. Hansı 
mətbuat orqanına müraciət etmişiksə 
onlar gəlib tədbirimizi işıqlandırıblar. 
Xalqımızın ən müsbət cəhətlərindən 
biri  odur ki, hər kəs mənəvi işə dəstək 
olmağa çalışır.  

Hazırladı: Səma Fuadqızı
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Türk düşüncə və 
gələnəyİndə Dağlar

Türk mifologiyasında və düşüncəsində 
dağ anlayışı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
Müqəddəs dağlar bütün mistik inanc 
sistemlərində göyə yüksəlmə ritualı hesab 
olunur. Dağlar göy üzünə və dolayısı ilə 
Tanrıya ən yaxın yerlərdir və yer üzünü 
göy üzünə bağlayan bir əlaqəni yerinə 
yetirir. Türkün düşüncə gələnəyində 
Ulu dağlar müqəddəsdir və inanc yerinə 
çevrilə bilər, ancaq əsla bir inanc vasitəsi 
deyildir. İlahi dağlar eynilə ağaclar kimi 
dünyanın mərkəzindədir və göy üzü ilə 
əlaqəni təmin edən xüsusi yerlərdir. 

Türk mifologiyasında Tanrı ay 
və günəşə toxunan qızıl (qırmızı) bir 
dağın təpəsindən dünyanı yaradır. Yer 
üzündə müqəddəs qəbul edilən inanc 
və dağların, göy üzündə qarşılıqları və 
arxatipləri vardır. Ural-Altay xalqlarına 
görə, dünyanın mərkəzindəki dağ Altay1 
(Altın-Tağ) dağıdır və göy üzündəki 
ideal prototipi olan “qütb ulduzu” ilə 
bərabərdir. Altay dağlarından əlavə türk 

1  Altay dağları türklərin tarixən yaşadıqları torpaqlardır. 
Türklərin ən qədim izlərini də burda görmək mümkündür. Altay 
dağlarının türklər üçün əhəmiyyəti hər zaman çox olub. Hun-türk 
dastanlarında, Göytürk əfsanələrində hər zaman baş rolda Altay 
dağları olub.  

inanc sistemində Tanrı2 dağlarının da 
xüsusi yeri vardır. Mifologiyada yerin 
qapısı dağlardakı mağaralar, göyün 
qapısı qütb ulduzu hesab olunur. Türk 
mifologiyasında və nağıllarında “dəmir 
dağlar”, “qızıl dağlar”, “mis dağlar” çox 
tez-tez istifadə olunan motivlərdir. 

1. Türklərin müqəddəs dağları

Böyük dağlar, digər mədəni millətlərdə 
olduğu kimi, türklərin qəlblərində və 
dolayısıyla dini inanclarında xüsusi bir 
yer tutur. Zirvələri göy üzünə çatacaq 
dərəcədə yüksələn və başları buludlar 
içərisində yoxa çıxan, sanki Tanrı ilə 
ünsiyyət qururmuş kimi görsənir. Göyün 
dirəyi dağ, yeri basdıran dağ və Tanrıya 
gedən ən yaxın yol da yenə dağ idi. 
Bu səbəblə, “Orta Asiyadakı dağların 
çoxu, Tanrı ilə əlaqədar adlar almışlar”. 
Bu yalnız türklərdə deyil; Çində, 
Hindistanda, İranda və Sami dünyasında 
da belə idi. İranlıların Elburz dağları, hind 
mifologiyasının Himalayları (Himavat), 
çinlilərin Kuan-Iung və Ki-lien sıra dağları 
ilə Tur-ı Sina, Qafqaz dağları dünya 
mifologiyasının motivlərini təşkil edir. 

Böyük dağlar, türk mifologiyasının 
da ən önəmli motivləridir. Hər türk 
əfsanəsində bu müqəddəs dağlar, 
açıq və ya qapalı bir şəkildə qarşımıza 
çıxır. Uyğurların ataları olan Kao-çı 
Toleslərinin mənşə əfsanəsində, “Xaqan 
qızlarını Tanrı ilə evlənməkləri üçün 
bir dağın zirvəsinə aparır və kiçik qız 
bu dağ üzərində erkək bir canavarla 
evlənərək yeni nəsillər meydana gətirir”. 
“Erkək qurd” bu əfsanədə Tanrının 

Tanrı Dağları (ya da Tien-Şan, əski Türkcə: غات ىركنت, Tenğri 
tağ; Uyğur dilində: غاتىرڭەت, Tengri Tagh; Çin dilində: �
�;pinyin: Tiānshān; Wade–Giles:Tien-shan), Orta Asiyada 
olan böyük dağ sistemlərindən ibarət olan sıra dağlardır. 
Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan ve Çinin Şincan Uyğur 
Muxtar Bölgəsinin mərkəzi hissələrini əhatə edir.

Elçin İBRAHİMOV
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simvolundan başqa bir şey deyildir. 
Göytürk mənşə əfsanəsində isə, “Dişi 
qurd, uşağı götürərək Turfanın şimal-
qərbindəki bir dağa aparmış və orda 
olan bir mağaradan içəriyə girmişdi. Bu 
mağara da yer altı dünyasına gedən bir 
yoldu”. Bu yollar, ümumiyyətlə yenə 
belə müqəddəs dağlardan hesab olunur. 
Böyük Orta Asiya imperatorluqlarının 
paytaxtlarının yerləşdiyi “Ötüken dağlar”3 
da türklərin müqəddəs dağlarından hesab 
olunur.

2. Türklərə görə dünya dağı

X və XI əsrlərdə, böyük dövlətlər 
quran türklər, olduqca realist bir düşüncə 
içərisinə girmişlər. Bu düşüncələrin 
formalaşmasında əlbəttə ki İslam dininin 
də böyük təsirləri olmuşdu. Buna 
baxmayaraq, türk atalar sözlərində və 
şeirlərində əski inancların izlərini də 
görmək mümkündür. Bu baxımdan 
aşağıdakı atalar sözünü qeyd etməyin 
faydası vardır.

“Yür basrukı tag, budun basrukı beg”, 
“Yerin hakimi dağ, xalqın hakimi bəy və 
ya hökmdardır”! 

Bu qədim türk atalar sözünü başqa bir 
şəkildə də izah edə bilərik: 

“Yeri tutan dağ, milləti tutan isə 
bəydir”. 

Bu atalar sözünə görə, “Əgər dağlar 
olmasaydı yer olmayacaqdı. Bəlkə də 
dağılıb gedəcəkdi. Eynilə hökmdarların 
cəmiyyətləri idarə etdiyi kimi”. Əlbəttə ki, 
bütün bunları da idarə edən Tanrıdır. 

Bununla bağlı bir başqa atalar 
sözündə:

“Tengri, tag birle yerig basurdu”. 
Yəni “Tanrı dağları yaradaraq yeri daha 
möhkəm etdi”.

3. Türk mifologiyasında 
“Altundağ”

Türk inancında uca dağlar Tanrıların 
yeri olaraq qəbul edilir. Bu inanc, türklər 

 3   Bu günkü Monqolustanda Orhun çayı yaxınlıqlarındakı dağ. 
Ancaq bu yer də qəti şəkildə qəbul olunmuş yer sayılmır. Ötüken 
adı “seçmək” mənasına gələn Uygur dilindəki ötü – kəliməsi ilə 
“sevilən dağ meşəsi” olaraq tərcümə edilmişdir.

arasında çox yayılmışdır. Bununla bağlı 
həm qədim türk mənbələrində, həm 
də qədim İran mənbələrində çoxlu 
məlumatlar olduğunu bilirik. Bilirik ki, 
türklər ölən türk böyüklərini, uca dağ 
başlarında dəfn edirlər. Altay dağlarındakı 
rast gəlinən kurqanların çoxunun, uca 
dağlarda tapılmasının səbəbi də hər halda 
bunlardan irəli gəlir. Elə, Göytürk yazılı 
abidələrinin (Tonyukuk yazılı abidəsində) 
bəhs etdiyi “Tinesi oglı yatıgma tag”, yəni 
“Tinesi oğlunun yatdığı yer”, bunlardan 
biridir. Qədim türklər, çox yüksək dağlara 
“Kan” adını verirdilər. Uyğur elinə yaxın, 
çox yüksək bir dağa da “Altun-Kan” 
deyirdilər. “Altun” dağları haqqında bir 
çox qədim yazılı mənbələrdə xüsusilə, 
Göytürk yazılı abidələrində danışılır. 
“Altundağ” motivi bütün incəlikləri 
ilə, yanlız Altay türklərinə aid mifoloji 
nağıllarda rast gəlinir. 

4. Müqəddəs “Dəmirdağ”

Türk mifologiyasına görə dünyanın 
mərkəzindən yüksələn Dəmirdağ 
“Ergenokon” əfsanəsinə görə, 
“Dəmirdağ” motivi üzərində xüsusilə 
dayanmaq lazımdır. “Dəmirdağ” 
haqqında bir çox türk mənbələrində 
danışılır. Eyni zamanda Ergenokon da, 
bu dəmirdağdan başqa bir şey deyildi. 
Ancaq bu dağın, dünyanın ortasından 
yüksəldiyindən və dünyanın dirəyi ilə 
göbəyinin, bu dağ olduğundan, çox az 
mənbələrdə danışılır. Qədim qırğızların 
nəvələri olan Abakan tatarları isə öz 
nağıllarında, “Bu dağın, dünyanın 
ortasında olduğunu və dünyanın 
mərkəzinin də, bura olduğunu” açıq 
şəkildə söyləyirlər. 

5. Yer Qurşağı

“Dünyanın qurşağı olan dağlar” bu 
inanca daha çox türk mədəniyyətinə 
yaxın olan Fin-Uqorlarda rast gəlirik. 
Ural dağları bölgəsində yaşayan türk və 
fin xalqları, Ural dağlarını “Dünyanın 
qurşağı” olaraq qəbul edirlər. Onlara 
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görə, “Ural dağları, dünyanı başdan-başa 
əhatə edən, daş bir qurşaqdan başqa bir 
şey deyildi”. Bunun üçün ruslar da Ural 
dağlarına “zemnoy poyas”, “Yer qurşağı” 
deyirlər. Türklər arasında hal-hazırda bu 
dağlarla bağlı hər hansı geniş bir bilgi 
yoxdur.

“Qaf dağı” da Ön Asiya 
mifologiyasının ən vacib bir motividir. 
Qaf dağı haqqında rəvayətlər çoxdur. 
Bir çox mifoloji qaynaqlara görə, 
Qaf dağı “Dünyanı əhatə edən böyük 
bir silsilə dağlar” idi. Bir rəvayətə 
görə, “Qaf dağının ətrafını da böyük 
bir okean ağuşuna almışdı. Yaşıl bir 
zümrüddən yaradıldığı” da söylənilən 
rəvayətlərdəndir. Bu baxımdan, uyğur 
əfsanəsindəki “Yaşıl sıra” dağları ilə 
aralarında hər halda hansısa əlaqə vardır. 

“Yeddi iqlim” və “Yeddi bölgə” də 
həmişə Qaf dağına görə tənzimlənirdi. 
Babildə də, “7 Altundağ zənciri” ilə “7 
bürc” haqqında danışılırdı. Buddizimdəki 
“Paqodalar” da bir növ dünya dağının 
simvolu olaraq yanırdı. Buddistlərə görə 
Pagoda, təmsili olaraq Qütb ulduzlarına 
qədər uzanırdı. 

Yazımızın sonunda “Qutadqu-bilik”4 
əsərində də qeyd olunan dağlarla bağlı 
bir neçə nümunəni qeyd etmək istərdik. 

1. “Dağları Tanrı yaratdı”: Göytürk 
kitabələrində göy, yer və insanlığın, 
yəni üç böyük varlığın, Tanrı tərəfindən 
“kılınmış” yəni yaradılmış olduğu fikirləri 
üzərində dayanılırdı. Dağ, dəniz və s. 
kimi varlıqlar isə kiçik və “cuz” idilər. 
Bəlkə də şərq düşüncələrinin təsiri ilə və 
ya şeir dili ilə, digər kiçik varlıqlar da, 
xatırlanırdı:

“Yarattın milyonlar qədər (tümen 
ming), saysız canlını (tirig)! Yazıyı dağı, 
denizi, tepeyi (kötki) və çukur yerleri” 
(Qutadqu-bilik, 21)

 

 4    Bu kitab 1069-cu ildə Yusif Uluq Xas Hacib tərəfindən 
yazılmışdır. “Qutadqu-bilik” Tanrıya xitab şeirilə başlayır, sonra 
da peyğəmbərin və ilk dörd xəlifənin mədhi, bahar təsviri və 
Buğra xanın tərifi gəlir. Sonra yeddi ulduz, on iki bürc və elm, əql 
və dildən danışılır, sonra əsas mövzu başlayır və mübahisə dörd 
şəxsiyyət arasında cərəyan edir. Bu şəxslərin hər biri bir vaqiəti və 
ya bir həqiqəti təmsil edir.

2. “İnsanın arxası: dağlar və 
qayalar”: İnsanın söykənəcəyi, 
arxalanacağı bir yer, olmalıdır. Bu 
anlayış, bugün də, dil və düşüncəmizdə 
yaşayır. İndi də, dağ və ya qaya kimi 
arxası var deyirlər.

“Kimin adaşı və qoldaşı çok olarsa, 
onun arxası yalçın (yalım) bərk qaya 
olar”. (Qutadqu-bilik 1698).

3. “Şəhidlərin dağlara 
bənzədilməsi”: Göytürk yazılı 
abidələrində, “Sümüklər  dağ kimi 
(yıgılup) yatdı” kimi ifadələrə tez-tez 
rast gəlmək olar. Burada sevərək canını 
fəda edənlərdən, (sevük can yuluğlap), 
deyərək söz açılır. “Yoluğ, yuluğ” 
sözlərinin əski türkcədə çox dərin bir 
mənası vardır. Sevərək canlarını fəda 
edərək yatan igidlər, ancaq bu şəklə 
dirilirlər: 

“Ancaq bu şəkildə dirilir, alp-ərənlər, 
igidlər (ersig eren); sevdikləri canlarını 
fəda edərək, dağlar və qayalar (kayan) 
kimi yatarlar” (Qutadqu-bilik 2281).

4. “Dağlar başını əymə”: Dağların 
başlarını tutub əymək istəyi və ya 
düşüncəsi, digər türklərin, xalq atalar 
sözlərində də müşahidə edilir. Kaşğarlı 
Mahmudun XI əsrdə toplamış olduğu 
iki atalar sözündə də bu anlayış motivini 
görə bilərik:

“(Yayın) qurulmuş (kurmış) kirişi 
dugunlenmez; kementle de (ukruq), 
dağ egilmez”. Bu motivlə əlaqədar iki 
anlayış üzərində yuxarıda geniş şəkildə 
danışmışdıq. Yəni “böyük işlər kiçik işlər 
edilə bilməz”  deyilirdi. Qutadqu-Bilik isə 
uca dağ başlarının, ancaq ərdəm ilə əyilə 
biləcəyi” fikirindədir. 

“Ərdəm ilə əlini uzadıb,  uca dağ 
başlarını əyib (egip) yerə endirərsən”.
(Qutadqu-bilik 2084).
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Türk inancında 
Tenqriçilik1

1    “Tenqriçilik nədir? Türk inancı” Özgün Nesim araşdırması

Tenqriçilik nədir? Tenqriçilik türklərə 
aid olan bir inanc və düşüncə formasıdır. 
Tenqriçilikdə tək Tanrı inanışı vardır. 
Tenqriçiliyin müqəddəs kitabı yoxdur. 
Tenqriçiliyə görə ən böyük müqəddəs 
kitab təbiətin özüdür. Tenqriçilik 
türk mifologiyası, ya da şamanizmlə 
qarışdırılmamalıdır.  Tenqriçilik türk 
mifologiyasından, ya da şamanizmdən 
müəyyən parçalar daşısa da, bu 
anlayışlarla birbaşa əlaqəli deyildir.  
Tenqriçilkdə tək Tanrı inancı vardır. Bu 
Tanrı qadın, ya da kişi deyil. Məlum  bir 
görünüşü yoxdur. Yaşayan canlılara 
bənzəməz. Tenqri kəlməsi orta asiya 
dillərində “göy üzü” mənasına gəlir. 

Eyni zamanda mavi rəngi də ifadə 
edir. Müasir türk dilində işlətdiyimiz 
Tanrı sözü birbaşa əski türkcədəki tenqri 
sözündən gəlmişdir. Tenqri sözünün ən 
qədim köklərini eramızdan beş min il 
əvvəl mövcud olmuş Şumerlərdə görmək 
olar. Şumerlərdə “dingir” sözü birbaşa 
Tanrı mənasını verirdi. Tenqri sözü digər 
türk dillərində Tanrı, tanqara, tingir, 
tinür kimi formalarda da işlənməkdədir. 
Xüsusilə Göytürk dövrü yazılı abidələrində 
tez-tez rast gəlinən və ən açıq ilahi 
anlayışdır.  Tenqriçilk, göy Tanrı dini, 

tenqrizm, göy tenqri inancı bu inanc və 
dünyagörüşünün başlıca adlarıdır.  

Tenqriçiliyin əsas xüsusiyyətləri: Göy 
Tanrı inancında qulluq anlayışı yoxdur. 
İnsanlar Tanrının qulu deyildir. Onun 
tamamlayıcı bir hissəsidirlər. İnsanlar göy 
Tanrının uşaqlarıdır. Tenqriçi inanc və 
düşüncə tərzində qadın və kişi arasında 
fərq yoxdur. Bu səbəblə aralarında 
bir-birilərinə qarşı bir üstünlükləri də 
yoxdur. Göy Tanrı inancına görə yer 
üzündə yaşayan ilk insan göy üzündən 
törəmişdir. Bu ilk insan göy üzündə bir 
işıq olaraq yaradılmış, sonra yer üzündəki 
bir ağacın içinə düşmüş və ağacın kölgəsi 
getdikcə şişməyə başlamışdır. Ağacın 
yarılan gövdəsinin içindən də bu ilk insan 
çıxmışdır. 

Qıpçaq türklərinin adı olan “qıpçaq” 
sözü qədim türkcədə “ağac qabığı” 
mənasını ifadə edir. Qıpçaq türkləri 
özlərinin bir ağacın içindən çıxdığına 
inanırdılar. Buna görə də ağaclar türk 
yaşayışı üçün xüsusi müqəddəslik 
ifadə edir. Orta Asiyada atası olmayan 
uşağa bir ağac göstərilərək “bu sənin 
atandır” deyilməkdədir. Həmçinin, əri 
olmayan qadınlar da simvolik olaraq 
bir ağacla evləndirilə bilməkdədir. Göy 
Tanrı inancında cənnət və cəhənnəm 
kimi anlayışlar yoxdur. Cənnət və 
cəhənnəm kimi anlayışlar insanlar 
arasında eqoistliyə və fərdçiliyə səbəb 
olmuşdur. İnsanları ölümdən sonrakı 
həyat üçün Tanrı ilə razılaşma aparmağa 
sövq etmişdir. Hər biri ölümdən sonrakı 
xoşbəxtlik üçün yalnız özünü düşünməyə 
başlamışdır. Bunun kimi eqoist və fərdçi 
yanaşmalar tenqriçilikdə yoxdur.

Göy Tanrı inancında fərdlər bir-
birilərinin etdiklərinə görə məsuliyyət 
daşıyırlar. Bir insanın yanlışı eyni 
zamanda cəmiyyətin yanlışıdır. 
Bir insanın doğrusu eyni zamanda 

Zibeydə QULİYEVA
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cəmiyyətin doğrusudur. Bu səbəblə 
fərdlər bir-birilərinə qarşı məsuliyyətli 
olmalı və bir-birilərini yönləndirməlidirlər. 
Göy Tanrı inancında fərdçilik deyil, 
cəmiyyətçilik vardır. Göy Tanrı inancına 
görə ölən insanın kölgəsi təbiətə 
qarışır və kainatın bir hissəsi olur. Ruh 
mənasına gələn ölən insanın təni də 
müxtəlif hissələrə ayrılaraq, bildiyimiz yer 
və zamandan sovrulur. Məsələn, tənin 
bir hissəsi təbiətdəki digər canlıların içinə 
girir və o canlılarla birlikdə gəzir. Tənin 
digər hissələri də ölən adamın atalarının 
yanına gedər. Həmçinin bu inancda tən 
digər bir neçə növə də ayrılır.

Göy Tanrı inancında insanın 
yaşayarkən etdiyi əməllərin məsuliyyəti 
öləndən sonra, öz nəslindən olanların 
üstünə qalar. Tenqriçiliyə görə bir 
insan öldükdə yaşayarkən etmiş olduğu 
əməllərin məsuliyyətindən azad olmuş 
olur. O, insan artıq ölmüş, yaşayanların 
dünyası ilə əlaqəsi qalmamışdır. Ancaq 
belə bir hal vardır: Həyat yaşamında pis 
əməl sahibi olmuş, adı uşaqları tərəfindən 
anılmaz. Adı anılmayan insanın ruhu 
yoxluq aləminə qarışır. Yoxluq aləmi 
qaranlıq və sıxıntı verən ruhlardır.  Bu 
vəziyyət ölən insanın digər dünyada çəkə 
biləcəyi ən böyük kədərdir.

Göy Tanrı inancına görə hər bir fərd 
özündən əvvəl yaşamış ən az yeddi 
nəsil əvvəlki atalarının adını bilməlidir. 
Ölmüş ataların ruhu nəvələri onları yad 
etdikcə sevinərlər. Bu adət Qazaxıstan və 
Qırğızıstan kimi Orta Asiya ölkələrində 
geniş şəkildə davam etməkdədir. 
Yaşayan fərdlər öldükdən sonra adlarının 
yad edilməsini istəyirlərsə həyatları 
boyunca yaxşı əməllər etməlidirlər. Bu 
inanc türklərdə körpü tikdirmək, bulaq 
tikdirmək, su quyusu düzəltdirmək kimi 
adətlərin yaranmasına yol açmışdır. 
Burada məqsəd körpüdən keçənlərin 
körpünü tikdirənin adını yad etməsi, 
bulaqdan su içənin bulağı tikdirənin adını 
yad etməsinə səbəb olmaqdır. Buna 
bənzər şəkildə, öz atalarının görmüş 
olduğu pis əməllərin yükünü üstündən 
atmaq istəyən nəvələr, bu kimi, xeyirli 
işlər görmüşlər.

Tenqriçilikdə məndən əvvəlkilərin və 

sonrakıların nə etdikləri və nə edəcəkləri, 
həmçinin, ətrafdakıların da nə etdiyi kimi 
fikirlər yoxdur. Tenqriçilikdə fərdçiliyin 
olmadığını demişdik.  Lakin belə bir 
xüsusi hal var. Tenqriçiliyə görə hər fərd 
öz daxilində bir kainatdır. Fərdlər bir-biri 
ilə eyni deyildir. Beləliklə tenqriçilikdə 
hər fərdin özünəməxsus olan düşüncə 
və insanı xüsusiyyətlərinə hörmət 
göstərilir. Hər fərdin də bir-birindən fərqli 
xüsusiyyətlərinin olması gözlənilir. 

Tenqriçi düşüncə və inanc formasında 
konkret olaraq ayrılmış yaxşı və pis 
anlayışı yoxdur.  Yaxşı və pis anlayışı bir-
birinin içinə keçmiş bir-birini tamamlayan 
anlayışlardır. Nəyin nəyə görə yaxşı və ya 
pis olması kimi qiymətləndirici meyarlar 
yoxdur. Bunlar mücərrəd anlayışlardır. 

Tenqriçiliyə görə kainat bir-birindən  
konkret olaraq ayrılmış anlayışlardan 
ibarət deyildir. Kəskin şəkildə bir-
birindən ayrılmış ziddiyyətlərin çatışması 
tenqriçilikdə yoxdur. Tenqriçiliyə 
görə daxili və xarici tarazlığa qovuşa 
bilmiş adamlar xüsusi insanlardır. 
Bu tarazlıq yolunu tapa bilməmiş 
cəmiyyətin digər fərdləri bu xüsusi 
insanları taparaq tarazlığa qovuşmağın 
yolunu öyrənməlidir.  Türk yaşamında 
soyuqqanlı olmaq və ortaq yolu tapa 
bilmək önəmlidir. İnsanlar  daxili və 
xarici tarazlıqlarını pozacaq əməllərdən 
çəkinməlidirlər. Göy Tanrı inancında 
atalar anlayışı əhəmiyyətli yer tutur. 
Atalarımızdan qalan xatirələri qorumaq, 
onların istifadə etdikləri əşyaları 
saxlamaq, onların olduğu yerlərə 
hörmət etmək, onların adını yad etmək 
önəmlidir. Məzar başında dua etmək, 
uşağa öz babasının adını vermək 
kimi əməllər göy Tanrı inancından 
gəlməkdədir.

 Göy Tanrı inancına görə həftə ortası 
ölüləri yad etmək günüdür.  Müasir 
təqvim quruluşuna görə, cümə axşamı 
günü ölüləri anmaq günüdür.  Cümə 
axşamı günündə dünyasını dəyişən 
insanlar yad edilir.  Onların yaşayarkən 
sevdikləri yeməklər bişirilir. Bişirilən 
yeməklərin qoxusunun onların ruhunu 
şad etdiyinə inanırlar. Bu günlərdə paltar 
yumarıq. Kirli suyun atalarımızın ruhunu 
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narahat edəcəyinə və onların evimizə 
gəlməyəcəyinə inanarıq. Yenə orta gündə 
evdəki işıqları yandırarıq. Atalarımızın 
ruhunun qaranlıq evə gəlməyəcəyinə 
inanarıq.

 Bu adətlər bu gün də Türkmənistanda 
və bir çox türk toplumunda 
yaşanmaqdadır.  Tenqri müqəddəslik 
anlayışının mənbəyidir. Müqəddəslik 
insanları ucaldır, bolluq mənbəyidir, sağlıq 
qaynağıdır, rəhbər şəxslərə cəmiyyəti 
daha yaxşı idarə edə bilməsi üçün 
güc verir. Bütün bunların qarşılığında 
tenqri insanların gündəlik həyatlarında 
nələr etdikləri ilə maraqlanmaz. Tenqri 
insanların gündəlik həyatına qarışmaz və 
onları yönləndirməz.  Tenqri insanlara 
onu edin, bunu edin, onunla savaşın, 
bunu öldürün deməz.  Bütün bunlar 
insanların öz gündəlik işləri ilə bağlı 
anlayışlardır. 

Bu səbəblə göy Tanrı inancında 
peyğəmbərlik anlayışı yoxdur.  Tanrı heç 
kimə başqalarının eşidə bilməyəcəyi sözü 
söyləməz. Tanrı heç kimi başqalarından 
ayırmaz.  Əgər Tanrı kiməsə bir söz 
söyləmək istəyərsə bunu digər bütün 

insanlar da eşitməlidir. 
Göy Tanrının ən 

böyük sözü təbiətin 
özüdür. Tenqriçi inanc 
formasına görə canlı və 
ya cansız bütün varlıq 
aləminin ruhu vardır. 
Tədqiqatçı ilahiyyatçılar 
bu anlayışa animizm 
deyirlər. 

Torpağın, suyun, 
yerdəki daşın bir təni-
ruhu vardır.  Bunlar 
yiyələrdir. Yiyə əski 
türkcədə sahib mənasını 
verir. Axan suyun 
yiyəsi o suyun içində 
olan ruhudur, hörmət 
göstərilir. Yanan 
alovun içində o alovun 
yiyəsi vardır, hörmət 
göstərilir. Alovun içinə 
tüpürülməz, alov su ilə 
söndürülməz. Alovun 
yiyəsini şad etmək üçün 

onun içinə yağ və bunun kimi qidalar 
atılır.  Bütün bunlar yaşayan, ya da 
yaşamayan bütün varlıqların ruhu olduğu 
düşüncəsindən gəlir. İnsanın mehriban 
və bərabərlik içərisində həyatını 
davam etdirə bilməsi üçün yaşayan və 
yaşamayan bütün varlıqların ruhuna 
hörmət göstərmək lazımdır. 

Göy Tanrı inancında insanın səcdə 
etməsi qadağan edilmişdir.  Ancaq 
kölələr səcdə edərlər və göy Tanrı 
inancında köləlik quruluşu qadağan 
edilmişdir. Bir insanın alnı yerə 
dəyməməlidir. Çünki torpaq mənfi 
enerjini təmsil edir, xəstəliklərin, 
eqoistliyin, sıxıntıların mənbəyi torpaqdır. 
Türklər bu səbəblə torpağa dəyməyi 
sevməzlər. Səcdə edən insanlar eqoist 
və maddiyyatçı bir xarakterə bürünmüş 
olur.  Bir insan hətta gəzərkən yerə 
çox baxmamalıdır.  Yerə baxan insanlar  
yerdən mənfi enerji alırlar. Qadın, kişi 
hər insan gəzərkən göy üzünə doğru 
baxmalıdır. Göy üzündə müqəddəslik 
vardır, göy üzündə müsbət enerji vardır. 
Göy üzü bizə hər zaman qucaq açar.  
Bizlər göy üzünün azad övladlarıyıq.  Bu 
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səbəblə başımız dik və yuxarı baxaraq 
gəzmək lazımdır. 

Tenqriçilikdə Tanrıya yalvararkən əl 
açılmaz, çünki ancaq dilənçilər əl açarlar. 
Dilənçilik türk dünyagörüşündə oğurluq 
hesab olunur. Əski türklər dilənçilərə 
oğrulara tətbiq etdikləri qanunları tətbiq 
edərdilər.

 Göy Tanrı inancına görə, heç kim 
Tanrıdan özü üçün bir şey istəməz. Bir 
insan ancaq yaxın ətrafı üçün Tanrıdan 
bir şey istəyə bilər.  Məsələn, yoldaşı 
və uşaqları üçün. İnsan Tanrıdan ancaq 
sağlıq, yaxşılıq, salamatlıq istəyə bilər. 
Maddi şeylər istənməz. Bir insan Tanrıya 
yalvararkən də bəzəkli sözlər istifadə 
etmək əvəzinə içdən gələn və sadə sözlər 
seçməlidir. İnsan əvvəlcə özünü Tanrıya 
tanıdar, sonra dilədiyi şeyləri Tanrıya 
söyləyər. Hörmət göstərmək üçün insan 
əsla səcdə etməz. Sağ diz qabağa atılır 
sol diz qırılaraq yerə vurulur, sağ əl sol 
sinənin üstündə olar. Buna diz vurmaq 
deyilir. Diz vurularkən də baş yuxarı 
baxmalıdır.  Bu türklərə xas olan bir 
hörmət əlamətidir.

 Göy Tanrı inancına görə, yalnız 
qadın və kişi cinsi arasında yaşanan cinsi 
bərabərlik forması məqbuldur. Bunun 
xaricindəki əməllər uyğun deyildir. 

Tenqriçilikdə qadın və kişilərin saç 
düzümü də xüsusi qanunlara bağlıdır. 
Məsələn, türk kişilərinin  yanlardan 
kəsik təpədən uzun hörüklü saçları 
vardır. Qadınların saçları isə tamamən 
uzun və hörüklüdür.  Saç Tanrıya olan 
bağlılığın simvoludur. Tenqriçilikdən 
din olaraq bəhs etsək də əslində din 
olmaqdan çox yaşam tərzidir.  Tenqriçiliyi 
bir inanc forması, ya da düşüncə və 
həyat tərzi olaraq qəbul oluna bilər. 
Tenqriçilikdə sünilik yoxdur. Göy Tanrı 
özünə inananlarla və inanmayanlarla  
maraqlanmaz. Bu səbəblə tenqriçilikdə 
missionerlik də yoxdur. Göy Tanrı inancı 
yayılmağa çalışmaz, buna aid öyüdlər 
də verməz. Göy Tanrı düşüncəsinin 
çox geniş yayılmamış olmasının səbəbi 
də budur. Bu məsələdə bizim üzərimizə 
düşən vəzifə sadəcə budur: bizə bənzəyən 
insanları tapmaq və maraqlanarlarsa göy 
Tanrı düşüncəsini onlara çatdırmaqdır. 

Göy Tanrı düşüncəsində bərabərlərin 
bərabərliyi qanunu vardır. Təbiətdəki heç 
bir canlının digərinə üstünlüyü yoxdur. 
Eyni zamanda insanların arasında da 
birinin digərinə üstünlüyü yoxdur. İnsan 
yer üzünün qoruyucusu və gözətçisi 
deyildir. Bütün kainatın sıradan bir 
hissəsidir.  Göy Tanrıçılıq doğuşdan 
gələn bir düşüncə tərzi və yaşam 
forması deyildir, dövrlər boyu yeniləşmə 
prosesindən keçmişdir. Tenqriçilik elmlə 
iç-içədir, elimin göstərdiyi yoldan gedər 
və özünü inkişaf etdirər. Tenqriçiliyə 
görə yer üzündə qüsursuz din yoxdur.  
Tenqriçilik də qüsursuz deyildir. Hər 
inanc və düşüncə tipi mənsub olduğu 
cəmiyyətin şərtlərinə əsasən öz 
doğrusunu öz yolu ilə tapmışdır.

Tenqriçi olmaq bütünlükdə bir türk 
kimi düşünmək, bütünlükdə bir türk 
kimi yaşamaqdır. Göy Tanrı inancı və 
yaşam tərzi türklərin tarixi kimliyidir. 
Tenqriçi yaşam tərzini unutmuş olan 
türk cəmiyyəti sürətlə yadlaşmış, digər 
xalqların həyat tərzinə öyrəşmiş və öz 
köklərini unutmuşdur. Mədəni türklük 
göy Tanrı inancından keçər. Göy 
Tanrı inancı türklərin həqiqi dinidir.  
Atalarımızın həyata baxış forması 
və həyat tərzinin böyük bir hissəsini 
göy Tanrı inancına olan bağlılıqları 
ilə izah etmək olar. Tenqriçiliyə görə 
bütün türklər bir gün Altay dağlarının 
ətəklərində yenidən görüşəcəklər.  Buna 
“Atanar daş” deyilir. Altay dağlarındakı 
bir inanca əsasən, Altay dağlarından 
qopan hər bir daş parçası bir gün Altay 
dağlarına geri qayıdacaq. Göy Tanrının 
övladları da bir gün Altay dağlarının 
ətəklərində görüşəcəkələr.

Tenqriçilik kitabı olmayan, peyğəmbəri 
olmayan, simvolu olmayan bir həyat tərzi 
və düşüncə formasıdır. Tanrı, atalar və 
təbiətin yiyələri tenqriçi inanc və düşüncə 
quruluşunun əsasən hissələridir. Göy 
Tanrı inancının tətbiqlərinə, adətlərinə və 
tarixi köklərinə gələcəkdə toxunacayıq...

Qeyd: Tenqriçiliklə bağlı daha 
ətraflı məlumatı “Göy Tanrı inancının 
bilinməyənləri” adlı kitabdan əldə etmək 
mümkündür.
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Xalq şairi gəncləri niyə 
KQB-yə satmışdı? 

1944-cü il mayın 10-da 
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının 
plenumunda Səməd Vurğun 
müasir Azərbaycan ədəbiyyatının 
səviyyəsinin aşağı olmasından 
narazılıqla dolu məruzə ilə çıxış edir 
və həmin plenumda şair Azərbaycan 
Yazıçılar İttifaqı sədrliyindən kənar 
uzaqlaşdırılır...

 Azərbaycanda antisovet meyillərin 
gücləndiyi bir dövrdə 8 gənc öz 
aralarında razılaşaraq gizli fəaliyyət 
göstərən antisovet təşkilatın adından 
Səməd Vurğuna aşağıdakı məzmunda 
məktub yazırlar: 

 “Hörmətli Səməd Vurğun! Bu 
məktub sizə Azərbaycanın azadlıq 
və istiqlaliyyətini, sərbəst inkişafını 
düşünən, arzulayan və öz həyatını 
bu yolda qurban verməyə hazır olan 
gənclərin adından yazılır.

Hörmətli Səməd, bu məktubu 
yazan bizlər – zəncirlənmiş 
Azərbaycan xalqının vətənpərvər 
gəncləri çox şadıq ki, bizim, bu cür 

ağır şəraitdə olsa belə, böyük sənətkar 
şairimiz vardır. Biz sizinlə, sizin 
sənətiniz və tutduğunuz müqəddəs 
amalla fəxr edirik.

Bu sonsuz fəxr ilə yanaşı, 
bizim həm də böyük kədərimiz, 
həyəcanımız, təşvişimiz vardır: 
bütün dünya ədəbiyyatında özünə 
mühüm yerlərdən birini tuta biləcək 
Azərbaycan dahilərinin, yüksək 
sənət ustalarımızın əlimizdən alındığı 
yadımıza düşərkən biz həyəcanlanır 
və qorxuruq ki, sənətə və ədəbiyyata 
mane olan, onun çiçəklənməsinin 
qarşısına sədd çəkən indiki həyasız 
qanunlar sizin də qaynar istedadınızı 
çərçivə içərisinə ala bilər.

Biz qızıl qəfəs içində süni mahnılar 
oxuyan bülbülü yox, gözəl bahar 
bağında əlvan çiçəklər içində incə, 
zərif rübailər tərənnüm edən bülbülü 
dinləmək istəyirik.

Hörmətli Səməd, nə üçün vaxtilə 
bütün dünyada dahi şairləri ilə 
tanınmış Azərbaycan indi, sovet 
cümhuriyyəti qurulduğu bir dövrdə 
60 üzvü olan bir yazıçılar ittifaqına 
malik olsun? Nə üçün öz Vətənində 
əsarət və ehtiyac içərisində yaşayan 
azərbaycanlı öz milli hüquqlarından 
istifadə etməsin? Buna səbəb 
azərbaycanlıların özləridirmi?

Əcnəbi balaların təhsil almağa hər 
cür imkanları olduğu halda, böyük 
zəkaya, zehnə malik azərbaycanlı 
uşaqların səhərdən axşama kimi bir 
parça çörək üçün avara qalmalarına 
səbəb nədir?

Azərbaycanın institutlarında tədris 
edilən elmi kitabların dilimizə tərcümə 
edilməməsinə səbəb nədir?

Azərbaycanlıları daim ruslardan 

Cəlil CAVANŞİR
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asılı etməkdirmi?
Cəbhədə ruslarla birlikdə çarpışan 

azərbaycanlıların milli dövlət dilinə 
malik olmamasına səbəb nədir?

Ədəbiyyatımızın süniləşdirilməsinə 
və çərçivə içərisinə alınmasına səbəb 
nədir?

Bunlar bizi daim düşündürən 
məsələlərin cüzi bir hissəsidir!

Əziz Səməd! Biz Sizə edəcəyimiz 
mübarizənin məqsəd və yollarının 
hamısını şərh etmək fikrində deyilik. 
Lakin sizə çatdırmaq istəyirik ki, 
qolları bağlı Azərbaycan xalqının 
istiqlaliyyəti uğrunda son ana qədər 
mübarizə edəcəyimizə and içmişik. 
Bizim sayımız sonsuzdur: bir sıra 
qab dibi yalayanlardan başqa hamı 
bizimlədir!

Hörmətli dramaturqumuz Cəfər 
Cabbarlının aşağıdakı misraları isə bu 
gün bizim şüarımızdır:

Döndər günəşin atəşə,
saç qərbə, şimala.
Topla nə gücün varsa,
giriş qəti cidalə.
Ya haqqını al, ya əbədi ol
laməhalə.
Qoy gülləri ya qan
sulasın, yaxud ədalət,
Qoy ya bəşəriyyət yaşasın,
yaxud əsarət.
Bizim bu məktubu yazmağımıza 

əsas səbəb sizin son çıxışınız oldu. 

Həmin çıxışınız bizə Namiq Kamalın 
bu sözlərini xatırlatdı: “Ədəbiyyatsız 
bir xalq dilsiz insana bənzər”. Dil 
kəsənlər isə cəlladlardır.

Siz heç bir şeydən çəkinməyin. 
Bütün xalq sizinlədir! Biz gənclər isə 
siz ziyalılardan dərs almaq istərdik. 
Əfsus ki, sizinlə danışmağa ümumi 
“dilimiz” yoxdur.

Hörmətli Səməd! Əgər siz, heç 
olmazsa, bizim bu fikirlərimizin biri 
ilə razılaşırsınızsa, o zaman bunu 
bizə bildirmək məqsədilə Azərbaycan 
şərəfinə “Vətən ulduzları” adlı bir 
şeir yazın. Biz yalnız o zaman fəxr ilə 
əmin ola bilərik ki, müasir şerimizin 
atası bizim səsimizə səs verdi. 11 may 
1944-cü il.

 “Dönməzlər”.
  
Bu imzasız məktub hansı 

yollarlasa dörd il beş aydan sonra 
Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin 
əməkdaşlarının əlinə düşür. Məktub 
Səməd Vurğunun əlinə çatmışdımı? 
Bunu bilmirik. Amma məktubun DTK 
əməkdaşlarının əlinə düşməsinin iki 
ağlabatan variantı var: ya Səməd 
Vurğun nəzarətdə saxlanılırdı,  ya da 
şair partiyaya sədaqətini sübut etmək 
üçün məktubu şəxsən DTK-ya təqdim 
etmişdi. Dövrün şərtlərini nəzərə alsaq, 
hər iki variant inandırıcı görünür.

Amma yazıçı Şərif Ağayar bu faktla 
bağlı maraqlı bir məqamı vurğulayır: 

“Təşkilat üzvlərindən biri 
olan xalq şairi Gülhüseyn 
Hüseynoğlu şəxsən mənimlə 
olan söhbətində dedi ki, 
Səməd Vurğun onların agent 
olmasından qorxaraq KQB-
yə məlumat vermişdi. Yəni 
düşünmüşdü ki, şairi yoxlamaq 
üçün bu gənclər öyrədilərək 
onun yanına göndərilib. 
Buna görə Gülhüseyn 
müəllim ondan incimədiyini 
söyləyirdi. Deyirdi ki, xüsusilə 
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yaşlanandan sonra Səməd Vurğunu 
çox yaxşı başa düşdüm”.

 
“İldırım”ın andı: xalqın tam 

istiqlaliyyəti uğrunda mübarizə!
 
1948-ci il sentyabrın 22-də 

DTK beşinci şöbəsinin dördüncü 
bölməsinin rəisi mayor İsmayılov 
qərar çıxarır:  “1944-cü ilin mayında 
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının sədri 
şair Səməd Vurğunun adına açıq 
antisovet məzmunlu məktub gəlmişdir. 
Həmin məktubun müəllifi partiya və 
hökumətin milli siyasətinə əks-inqilabi 
böhtan ataraq Səməd Vurğunu Sovet 
hökumətilə mütəşəkkil mübarizəyə 
girişən “həmfikirlərə” qoşulmağa 
çağırırdı. 1945-ci ilin yanvarında 
ekspertlər müəyyən etmişlər ki, həmin 
məktubun müəllifi APİ-nin aspirantı 
İsmixan Məmməd oğlu Rəhimovdur. 
Azərbaycan SSR DTK-də olan 
materiallar izah edir ki, Rəhimov 
İsmixan praktiki antisovet fəaliyyəti ilə 
məşğul olurmuş.

 Bundan sonra Rəhimovun azad 
gəzməsini ictimaiyyətə təhlükəli hesab 

edərək qərara alıram: İ.M.Rəhimov 
həbs edilsin”.

1948-ci il sentyabrın 27 və 28-i 
ikinci dəfə dindirilən İsmixan Rəhimov 
istintaqa aşağıdakıları bildirir:  “Mən 
həmişə dövlətimiz, partiyamız 
tərəfindən qayğı görmüşəm. Odur ki, 
mənim şüurumda heç bir yaramaz 
fikirlər doğa bilməzdi. Bir dəfə mənə 
ADU-nun filologiya fakültəsində 
oxuyan Elman Əliyev Azərbaycanın 
əsl demokratik qanunları olmadığı 
üçün əsl Demokratik Kommunist 
Partiyasının yaradılmasını təklif etdi 
ki, bu da gələcəkdə bütün Şərqi 
bürüyəsi idi. Elman öldü və fikir 
də yox olub getdi. 1944-cü ildə 
ADU-nun filologiya fakültəsində 
mənimlə oxumuş Gülhüseyn 
Abdullayev (Gülhüseyn Hüseynoğlu-
red.) bir təşkilat düzəltməyi təklif 
etdi. Bu da elə bir təşkilat olmalıydı 
ki, Azərbaycanın tam müstəqil 
bir respublika olması haqqında 
çalışsın. Baxmayaraq ki, bizim indiki 
Azərbaycan Sovet Respublikasının 
Konstitusiyasında azəri dilinin dövlət 
dili olduğu qeyd olunmuşdur, əsl 
həqiqətdə bütün idarələrdə rəsmi dil 
rus dilidir, burada dövlət aparatında 
işləyənlərin əksəriyyəti ruslar olur. 
Odur ki çoxlu azərbaycanlı kadrlar 
yetişə bilmir. Biz elə bir Azərbaycan 
kommunist respublikası nəzərdə 
tuturduq ki, orada bu kəsir olmasın, 
bütün idarələr azərbaycanca işləsin, 
vəsiqələr, arayışlar belə azərbaycanca 
verilsin. Bütün dünya mədəniyyətinin 
ən yaxşı nailiyyətlərinə öz ana 
dilimizdə nail olmaq istəyirdik. Biz 
bunlara nail olacaq bir respublika 
düzəlməsini nəzərdə tuturduq. Bu 
təşkilata sonra Hacı Zeynalov, 
Aydın Vahidov, Kamal Əliyev, Musa 
Abdullayev də üzv oldu”.

Üçüncü dindirmədə də İsmixan 
Rəhimov antisovet fəaliyyətini etiraf 
etməsə də, Səməd Vurğuna yazılan 
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məktubu Gülhüseyn Abdullayevlə 
birlikdə onun evində yazdığını 
etiraf edir. Və demokratik sovet 
Azərbaycanı qurmaq istəyən təşkilat 
üzvlərinin adını açıqlayır. Sonrakı 
istintaq materiallarına nəzər salanda 
məlum olur ki, “İldırım” adlandırılan 
antisovet təşkilatının sədri İsmixan 
Rəhimov olsa da, lideri və ideya 
müəllifi Gülhüseyn Abdullayev olub. 
İsmixan Rəhimovun səkkizinci və 
doqquzuncu dindirməsində təşkilatın 
andı haqqında geniş məlumat var.

 Səməd Vurğuna məlum məktubu 
göndərən gənclər, həm də mübarizə 
üçün and içirdilər: “Duz-çörəyə 
and içirəm ki, Anamın qanına, ana 
torpağa and içirəm ki, xalqımın tam 
istiqlaliyyəti uğrunda mübarizədə öz 
yoldaşlarıma ömrümün sonunadək 
sadiq qalacağam. Əgər mən bu andı 
pozsam, onda öz cəzamı almalıyam”.

Dissident şairin planları: gizli əlifba, 
adsız sənədlərin nəşri üçün mətbəə
 
 1948-ci il oktyabr ayının 21-

də ADU-nun aspirantı Abdullayev 
Gülhüseyn Hüseyn oğlunun həbs 
olunması haqqında (Azərbaycan SSR 
CM-nin 72 və 73-cü maddələrilə 
ittiham olunurdu) qərar qəbul edilir və 
o, oktyabrın 23-də 339 nömrəli order 
əsasında həbs olunur.

İlk dindirmələrdə ifadə verməsə 
də, üçüncü dindirmədə Gülhüseyn 

Abdullayevin iradəsini 
qırırlar və o ifadə 
verməyə razılaşır:  
“Mən qərara gəldim 
ki, müqaviməti atıb 
bütün məsələ haqqında 
doğru ifadə verim. 
1944-cü ilin yazında 
Rəhimov İsmixan mənə 
antisovet-millətçi qrup 
yaratmağı təklif etdi. 
Bu qrupa antisovet-
millətçi ruhlu ali 

məktəb tələbələri daxil olmalı idilər. 
Mən buna razılıq verdim”.

Növbəti dindirmələrdə Abdullayev 
Gülhüseyn daha incə detalları və 
təşkilatın fəaliyyətinin gizlinlərini 
açıqlayır. 1948-ci il noyabrın 23-də 
keçirilən dindirmədə o göstərdi ki, 
təşkilatın sədri Rəhimov İsmixan və 
katibi Vahidov Aydın olub. Təşkilat 
gizli şifrli əlifba düzəltmək istəyirdi və 
adsız sənədlərin nəşri üçün mətbəə 
axtarırdı.

Ümumiyyətlə, istintaq 
materiallarından və ifadələrdən 
məlum olur ki, İsmixan Rəhimov və 
şair Gülhüseyn Hüseynoğlu təşkilatın 
işində daha fəal olub. Aydın məsələdir 
ki, təşkilatın Səməd Vurğuna məktub 
yazması da onun ideyasıdır...

Cəza və bəraət

1949-cu il martın 22-də keçirilən 
son iclasda prokuror Ramazanov 
gənclərə iş istəyir: “Müqəssirlərə 
istinad edilən cinayəti kafi dərəcədə 
sübuta yetirilmiş hesab edirəm. 
Ona görə xahiş edirəm onları 
müqəssir bilib Rəhimov İsmixanı 
– 25 il, Abdullayev Gülhüseyni 
– 25 il, Zeynalov Hacını – 25 il, 
Əliyev Kamalı – 10 il, Vahidov 
Aydını – 10 il, Ələsgərov Azəri – 
10 il və Abdullayev Musanı – 10 
il müddətinə azadlıqdan məhrum 
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etməklə, hər birinin 5 il seçki 
hüquqlarını alasınız və əmlaklarını 
100 faiz müsadirə edəsiniz. Rzayev 
Kamili – 8 il müddətinə azadlıqdan 
və 3 il müddətinə seçki hüququndan 
məhrum etməklə əmlakını 100 faiz 
müsadirə etməklə cəzalandırılmalarını 
tələb edirəm”.

1949-cu il 21 fevral tarixli 
qərarla “İldırım”çıların SSRİ DİN 
xüsusi dustaq düşərgələrinin birinə 
göndərilməsinə qərar verilir və 
məhkumlar “ictimaiyyət üçün təhlükəli 
şəxslər” hesab edilir. Üç nəfər  25 illik 
sürgünə göndərilir, qalan beş nəfər 
isə 10 illik həbsə məhkum olunur. 
Beləliklə, məhkumlar ən uzaq və 
sərt iqlimli dustaq düşərgələrində öz 
günlərini saymağa başladılar.

1953-cü il martın 27-də SSRİ 
Ali Sovetinin “Amnistiya haqqında” 
fərmanı dərc olundu. 1955-ci ilin 
əvvəlində məhkumların qohumları 
yuxarı təşkilatlara göndərdikləri 

şikayətlərdə yazırdılar ki, onların 
məhkum olunan qohumlarının 
heç bir təqsiri yoxdur və 
onların məhkum edilmələri 
respublikanın ifşa olunan keçmiş 
rəhbərlərinin fitnəsi idi. Buna görə 
məhkumların əfv olunmasını xahiş 
edirlər.

1956-cı il iyulun 22-də SSRİ 
Ali Məhkəməsinin Cinayət 
işləri üzrə məhkəmə kollegiyası 
Rəhimov İsmixanın, Abdullayev 
Gülhüseynin, Zeynalov Hacının, 
Vahidov Aydının, Ələsgərov 
Azərin, Abdullayev Musanın, 
Əliyev Kamalın və Rzayev 
Kamilin işlərində cinayət tərkibi 
olmadığı üçün Azərbaycan SSR 
Ali Məhkəməsinin 1949-cu il 
21-22 mart tarixli hökmünü və 
həmin Ali Məhkəmənin 1955-ci il 
9 aprel tarixli qərarını da ləğv etdi 
və onlar haqqında cinayət işi xətm 
olundu.

1956-cı ilin iyul və avqust 
aylarında “İldırım” adlı “antisovet-

millətçi gənclər təşkilatının üzvləri” 
bütün hüquqlarının bərpa edilməsi 
haqqında arayış aldılar.
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RƏSUL RZA və sovet 
pasportuna ironik münasibət

Rəsul Rza yaradıcılığı Azərbaycan 
ədəbiyyatında xüsusi yer tutur. Bir 
tərəfdən Rəsul Rza görkəmli sovet şairi 
kimi tanınır. Digər tərəfdən isə Rəsul 
Rza yaradıcılığı Sovet dövrünədək 
Azərbaycan ədəbiyyatının ənənələrini 
öz şəxsiyyətində və yaradıcılığında 
cəmləşdirib, SSRİ hakim dairələrin 
destruktiv təsirindən qoruyaraq gələcək 
nəsillərə bu ənənələri ötürə bilmişdir. 
Maraqlı məqamdır ki, bu missiya onun 
oğlu Anar tərəfindən davam etdirilmişdir. 
Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafı 
Sovet dövrünə xas əbədi ənənələrin 
əvvəlki tarixi dövrlərdə formalaşmış 
ənənələrə qovuşaraq onun əsasında 
inkişafda olmuşdur. Rəsul Rza bir 
tərəfdən sovet şairi olaraq sosialist 
ideyaların təbliği ilə məşğul idi. Digər 
tərəfdən isə onun yaradıcılığı vahid 
Azərbaycan ədəbi məkanın qorunub 
saxlanılmasında xüsusi rol oynamışdır. 
Bir tərəfdən Rəsul Rza məsul vəzifələrdə 
(o cümlədən Azərbaycan Yazıçılar 
İttifaqının rəhbəri vəzifəsində) fəaliyyət 
göstərmişdir. Digər tərəfdən Rəsul 
Rza Sovet hakimiyyətinin keçirdiyi 
represiyalara qarşı açıq etiraz etmişdir. 
Bir tərəfdən Rəsul Rza Sovet sistemini 

tənqid etmiş, bu sistemin əsas prinsip 
və ideyalarını inkar etmişdir. Digər 
tərəfdən, faşizm ilə mübarizədə Böyük 
Vətən Müharibəsində hərbi müxbir kimi 
fəaliyyət göstərmişdir. Bu baxımdan, 
Rəsul Rza yaradıcılığını bir körpü kimi 
qəbul etmək olar: Azərbaycan ədəbi 
ənənələri keçmişdən müasirliyimizə 
ötürən, vəzifəli şəxsi vətəndaşlıq borcu 
ilə birləşdirən, Şimali Azərbaycanın 
ədəbi məkanını Cənubi Azərbaycanın 
ədəbi məkanı ilə birləşdirən, millilikdən 
ümumbəşəriliyə aparan körpü.

Keçmişi müasirliklə birləşdirən 
mədəni-mənəvi körpü

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində 
sərbəst şeir vəzninin inkişafına təkan 
vermiş, sərbəst şeirin formalaşmasında 
ardıcıl axtarışlar aparmış, əsərlərinin çox 
hissəsini bu şeir vəznində qələmə almış 
Rəsul Rzanın yaradıcılığının alt qatında 
həmişə Sovet hakimiyyətinə qarşı olması 
özünü bildirmişdir. Bu istər müasir 
mövzuda yazılmış əsərlərdə, istərsə 
də tarixi mövzularda qələmə alınmış 
əsərlərdə özünü göstərmişdir. Məsələn, 
Sovet dövründə qələmə alınmış və milli 
özünüdərki təbliğ edən “Babək” (1977) 
poemasında da bununla rastlaşırıq:

Qan qurumuş dodaqlarından
qopdu qaynar kəlmələr.
Gəlmələr!
İtlər!
Bu nifrəti təkrarladı
qolu bağlı
babəkçilər – igidlər. 
Qulaqlara qaynar ox kimi
sancıldı bu kəlmələr.
Gəlmələr!
İtlər!
Rəsul Rza bu misralarla yalnız xilafətə 

qarşı mübarizə aparmış Babəkin etdiyi 
şücaəti, qəsbkarlara, doğma Vətənini 

Salidə ŞƏRİFOVA
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işğal edənlərə qarşı nifrətini deyil, həm 
də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini 
məhv edənlərə olan münasibətini də əks 
etdirir. Doğma yurdunu qəsb edənlər istər 
keçmiş tarix zaman kəsiyində, istərsə də 
müasir durumda qəsbkar gəlmələrdir:

Vurun!
Vurun!
Bu torpağın oğulları!
Tapdamasın yurdumuzu
gəlmələr.
Kimdir onlar! –
Xilafətin qulları!
Xalqın yaralı dilinə
Mütilik məlhəmi qoyanlar.
Sənətkarlıq xüsusiyyətləri ilə fərqlənən 

Rəsul Rzanın qələmə almış olduğu bu 
misralar istibdada, mütiliyə bədii etirazı 
kimi diqqətdən yayınmır. Qəlbi Vətənin 
istiqbalı üçün döyünən şairin müasir 
durumu keçmiş dövrdəki qəsbkarların 
durumunda təqdim edilir.

Rəsul Rzanın “Çinar” (1935) şeirində 
şair öz gücünün mənbəsinin keçmişə 
bağlı olmasını vurğulayır:

Bu torpaqda dərindən kök salaraq,
hər tərəfə uzatmışam qolumu,
övladlarım bürüyüb sağ-solumu.
Belə məğrur dayanmağa haqlıyam.
Mən kökümlə bu torpağa bağlıyam
Rəsul Rzanın tərcüməçilik 

fəaliyyəti də Azərbaycan bədii irsinin 
qorunub saxlanılmasına, onun 
müasir soydaşlarımız tərəfindən 
unudulmamasına yönəlmişdır. Dünya 
ədəbiyyatından etdiyi tərcümə 
nümunələri ilə yanaşı Rəsul Rza, 
həmçinin Azərbaycan ədəbiyyatında 
fars və ərəb dillərində qələmə alınmış 
klassiklərin əsərlərini doğma dilimizə 
tərcümə edərək Azərbaycan oxucularının 
ixtiyarına verməyə nail olmuşdur. Rəsul 
Rzanın XII əsr Azərbaycan şairi Nizami 
Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poemasını, 
XIII əsr Azərbaycan şairi Şəms Təbrizini, 
XIII əsr türk şairi Cəlaləddin Rumini, 
XIV əsr türk şairi Yunis İmrəni və digər 
ədiblərin yaradıcılıqlarını tərcümə etməsi 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Rəsul Rza yaradıcılığı ilə yanaşı onun 
həyatı da keçmişi müasirliklə birləşdirən 
mədəni-mənəvi körpü olmuşdur. Rəsul 

Rzanın Nigar Rəfibəyli ilə ailə həyatı 
qurması da bunu əks etdirir. Rəsul Rza 
komsomol qəzeti olan “Gənc işçi”də 
işləyərkən – 1931-ci ildə Nigar Rəfibəyli 
ilə tanış olur. Nigar Rəfibəyli isə xalqının 
azadlığı yolunda mübarizə aparan 
siyasi və ictimai xadim olmuş Xudadat 
bəyin qızı idi. Bəy nəslindən olan Nigar 
Rəfibəyli Sovet ideologiyası baxımından 
həmişə şiddətli tənqidlə üzləşmişdir. 
Qeyd etməliyik ki, Nigar xanımın babası 
Ələkbər bəy Rəfibəyli tanınmış maarifçi, 
“Difai” partiyasının yaradıcılarından 
biri olmuşdur. Atası isə Azərbaycan 
Demokratik Cümhuriyyəti dövründə ilk 
səhiyyə və sosial təminat naziri, daha 
sonralar isə Gəncə quberniyasının valisi 
olmuş Azərbaycanın şuralaşdırıldığı 
ilk günlərdə daşnaklar tərəfindən həbs 
edilərək Nargin adasında güllələnmiş 
ilk ali təhsilli cərrah-həkim Xudadat bəy 
Rəfibəyov idi. Nigar Rəfibəyli özünün 
poetik dillə qeyd etdiyi kimi şanlı nəsilə 
aid idi:

Vətən torpağında iftixar olan
Şanlı nəsillərin yadigarıyam.
Nigar Rəfibəyli bəy nəslindən olduğu 

üçün Sovet hakim dairələr tərəfindən 
təzyiqlərə məruz qalırdı. Lakin Nigar 
xanıma qarşı olan birtərəfli münasibətlər 
Rəsul Rzanı qorxutmur. Rəsul Rza 1937-
ci il fevralın 11-də Nigar Rəfibəyliylə 
evlənir. Rəsul Rzanın bu addımı dövrü 
üçün, yəni 1937-ci ildə hökm sürən 
represiyaların tüğyan etdiyi dövr üçün 
cəsarətli addım idi. Rəsul Rza bu addımı 
ilə yalnız Bağırova verilən siyahıda 
adı yazılmış bəy qızını sürgündən xilas 
etmir, həmçinin Nigar Rəfibəyli imzasını 
Azərbaycan ədəbiyyatına qaytarır. Rəsul 
Rza özü qeyd etdiyi kimi, ağıllı, qayğıkeş, 
mərd bir qadın olan Nigar xanım ona 
lazım olan xanım kimi onunla birlikdə 
dövrün keşməkeşli sınaqlarına bərabər 
sinə gələrək Azərbaycan ədəbiyyatına 
Anar kimi ədib də bəxş edirlər.

Qulluqdan vətəndaşlığa keçid 
körpüsü

Maraqlıdır ki, repressiyalara qarşı 
açıq çıxış etmiş Rəsul Rza 1939-cu ildə 
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Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının sədri 
təyin olunmuşdur. Rəsul Rza müxtəlif 
illərdə əməkdar incəsənət xadimi, 
Azərbaycanın Xalq şairi, SSRİ Dövlət 
mükafatı laureatı, Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı, müxtəlif illərdə Azərbaycan 
Dövlət Filarmoniyasının müdiri, 
Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqının 
sədri, Azərbaycan SSR Kinematoqrafiya 
naziri, ilk Ensiklopediyamızın Baş 
redaktoru, Asiya, Afrika Ölkələri Sovet 
Həmrəyliyi Komitəsinin sədri və s. kimi 
məsul vəzifələrdə fəaliyyət göstərmişdır. 
Bununla belə, Rəsul Rza vətəndaş 
movqeyini açıq şəkildə nümayiş etdirmiş, 
qələmə almış olduğu bədii əsərlərində, 
məqalələrində və çıxışlarında Sovetlərin 
nöqsanlarını tənqid etmişdir. Bu 
baxımdan, represiya problematikasına 
həsr olunmuş “Qızılgül olmayaydı” 
poemasına xüsusi diqqət yetirmək 
olar. R. Rzanın repressiya qurbanı, şair 
Mikayıl Müşfiqin həyatı və taleyi əsasında 
Sovet rejiminin antihumanist mahiyyətini 
açıb göstərən “Qızılgül olmayaydı” 
poeması Azərbaycan ədəbiyyatında 
repressiya qurbanları mövzusunda 
yazılmış ən dəyərli əsərlərdən biridir. 
Şairin repressiya qurbanlarını Sovet 
dönəmində xatırlaması və bunun 
haqqında əsər qələmə alması şücaət 
tələb edirdi. Mikayıl Müşfiqlə yaxın 
münasibətdə olmuş Rəsul Rza onunla 
dost olmasını gizlətməmişdir: “Yaşıdlarım 
olan yazıçılar arasında mən M. Müşfiq 
ilə çox yaxından bağlı idim. Müşfiq 
yaradıcılığının çiçəkləndiyi bir dövrdə, 
1937-ci ildə faciəli surətdə məhv oldu. 
Biz Müşfiqlə yalnız dost deyildik. Eyni 
zamanda onunla yaradıcılıq işi ilə bağlı 
idik”. R. Rza şair həmkarının həyat 
və taleyinin simasında zəmanəsinin 
cəmiyyətinin faciəsini açıqlamağa 
nail olmuş, ümumiyyətlə, 30-cu illər 
cəmiyyətinin faciəsini açıb göstərmişdir. 
Əsər müəllifin nakam şairimiz Müşfiqin 
həyat yoldaşı Dilbər xanımla söhbəti 
şəklində başlanır. Mikayıl Müşfiqin 
bədii obrazını təsvir edən “Qızılgül 
olmayaydı...” poemasında təhkiyənin 
bu forması əsərin sonuna qədər davam 
etdirilir və şairin canlı obrazı oxucunun 

gözündə canlandırılır:
Ürəyi sadəydi, zəngin idi,
Bahar kimi.
Tək – nadir deyildi,
Şairlərdən biri
Vətəndaşlardan biri,
ən yaxşı adamlardan biri idi.
Sovetlər İttifaqının apardığı siyasətə 

qarşı etiraz Rəsul Rza yaradıcılığında 
bəzi hallarda satirik şəkildə özünü büruzə 
vermişdir. Bu baxımdan, Rəsul Rzanın 
V. Mayakovskinin “Sovet pasportu” 
şeirinin tərcüməsi kəskin tənqidə məruz 
qalmışdır. M. Arif Rəsul Rzanın XX əsr 
rus şairi Vladimir Mayakovskidən etdiyi 
tərcümələrə toxunaraq qeyd etmişdir 
ki, “Mayakovski sovet pasportunun 
üstünlüyünü və qüvvətini vətənpərvərlik 
iftixarı ilə təsvir edərək deyir: 
“Молоткастый, серпастый советский 
паспорт”. Burada işlədilən sifətlər yeni 
sözlərdir.

“Молоткастый, серпастый” 
(yəni çox böyük çəkicli, çox böyük 
oraqlı) sözləri ilə sovet pasportu daha 
əzəmətli və qüdrətli səslənir. Rəsul Rza 
bu sözləri “Çəkicciyəzli, oraqcığazlı 
sovet pasportu” şəklində tərcümə 
etməklə Mayakovskinin təşbehlərini 
qüvvətləndirmək əvəzinə daha da 
zəiflətmişdir”. Bunları Mayakovski özü 
yaratmışdır, mənası “çəkicli, oraqlı sovet 
pasportu” deməkdir. Lakin bu yeni 
sifətlərdə bir qüvvət, mübaliğə vardır. 
Rəsul Rzanın V. Mayakovskinin “Sovet 
pasportu” şeirində “молоткастый, 
серпастый советский паспорт” ifadəsini 
özü bilərəkdən “Çəkicciyəzli, oraqcığazlı 
sovet pasportu” şəklində tərcümə edərək, 
Sovet sisteminə qarşı mənfi münasibətini 
ironik şəkildə oxuculara çatdırmışdır.

R. Rzanın Mayakovskiyə münasibəti 
onun sovet təbliğat ədəbiyyatına ümumi 
münasıbətini əks etdirir. Rəsul Rzanın 
Mayakovski haqqında yazdığı fikirlər 
bunu təsdiq edir: “1927-1930-cu illərdə 
mən Yesenini çox oxuyurdum. Bəzi 
tənqidçilər mənim yaradıcılığımı demək 
olar ki, ilk günlərdən Mayakovski ilə 
bağlamaq istəyir və şeirlərimdə mütləq 
onun təsirini tapmağa çalışırdılar. 
Əlbəttə, Mayakovski elə böyük 
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sənətkardır ki, onun müasir bir sovet 
şairinə yaradıcı təsiri təbiidir. Ancaq 
deməliyəm ki, 31-ci ilə qədər mən 
Mayakovskinin yaradıcılığına mənfi bir 
münasibət bəsləyirdim. Hətta, mən 
Tiflisdə təhsil aldığım zaman Mayakovski 
Tiflisə gəlmişdi, bizim məktəbdə onun 
gecəsi oldu. Mən o gecəyə getmədim”.

Şimalı və Cənubu birləşdirən 
mədəni-mənəvi körpü

1941-ci ilin avqust ayında sovet 
qoşunları İrana daxil olmuşdur. Qısa bir 
müddətə olsa belə Azərbaycan yenə 
də vahid bir məkan kimi yaşamağa 
başlamışdır. Arazın iki sahilində böyük 
ümidlər çıraq kimi alovlanırdı. Rəsul Rza 
Cənubi Azərbaycana ezam olunmuşdur. 
Onun qarşısında bədii və ictimai fəaliyyəti 
ilə Şimali Azərbaycan və Cənubi 
Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlıların 
ədəbi-mədəni və ideoloji həyatlarında 
mənəvi körpü yaratmaq vəzifəsi 
qoyulmuşdur. Rəsul Rza bu istiqamətdə 
uğurlu addımlar atmışdır. “Azərbaycan” 
jurnalının 1945-ci ildə çapdan çıxmış 
3-cü nömrəsində məsul rеdaktoru kimi 
Rəsul Rza “Milli şüur və Milli iftixar” 
məqaləsində milli şüur və özünüdərkin 
oyanması probleminə toxunaraq 
yazmışdır: “İran Azərbaycanında 
yaşayan Azərbaycan xalqının yеtirdiyi 
alim, yazıçı və inqilabçılar bu xalqın milli 
şüurunun artmasında, onun azadlıq və 
istiqlaliyyət yolunda apardığı mübarizədə 
çox böyük xidmət göstərmişdir”. Ərəb 
əlifbası ilə nəşr olunan bu jurnal Günеy 
və Quzеy Azərbaycanın ictimai-siyasi, 
mədən-ədəbi, tarixi mühiti vəhdət 
şəklində təqdim edirdi. Xüsusi qeyd 
etmək lazımdır ki, jurnalda nəşr olunan 
yazılar Şimali Azərbaycanda hakim olan 
Sovetlərin təbliğ etdiyi ideologiyadan 
yayına bilmiş, Azərbaycan milli ideyaları 
təbliğ edirdi. Bu isə Rəsul Rzanın 
fəaliyyəti nəticəsində mümkün olmuşdur. 
Rəsul Rza “Azərbaycan” jurnalının məsul 
rеdaktoru olarkən ətrafına ən istedadlı 
yazarları toplamağa nail olmuşdur. 
Jurnalının rеdaktor müavini Mеhdi 
Hüsеyn, rеdaksiya şurasının üzvləri 

isə Səməd Vurğun, Mirzə İbrahimov, 
Əhəd Yaqubov, Həsən Həsənov və Rza 
Quliyеv olmuşdular.

Rəsul Rzanın həyata keçirdiyi 
addımların uğurları ilk növbədə vahid 
Azərbaycan ideyasına dərindən inamı 
ilə əlaqəlidir. Rəsul Rza Azərbaycanın 
sakral mərkəzi kimi Bakını yox, Təbrizi 
qəbul edir: “Təbriz bizim üçün adi şəhər 
deyil, sözün əsl mənasında paytaxtdır. 
Şah İsmayıl Xətainin, Səttarxanın, Bağır 
xanın, Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin, 
neçə-neçə söz dahilərinin yadigar qoyub 
getdiyi şəhərdir”.

XX əsrin ortalarında yaranmış 
siyasi və beynəlxalq vəziyyətin vahid 
Azərbaycanın qorunub saxlanılmasına 
qarşı olmasını Rəsul Rza anlayırdı. 
Şairin sətirlərində dərin kədər öz əksini 
tapmışdır:

Təbrizin yolları oyum-oyumdur
Yanıq dağdan qalxan
duman olaydım.
Dərdli könüllərdə ümid olmasam,
Heç olmasa zəif güman olaydım.
Şimalın və Cənubun ayrılmaz taleyinə 

Rəsul Rza ədəbi əsərləri ilə yanaşı, 
həm də kinematoqrafik əsərlərində 
toxunmuşdur. Rəsul Rzanın ictimaiyyətə 
təqdim etdiyi “Arazın o tayında” filmində 
ikiyə parçalanmış Azərbaycan xalqının 
faciəsi geniş əksini tapa bilmişdir.

Millilikdən ümumbəşəriliyə 

Qeyd etmək lazımdır ki, Rəsul Rza 
Böyük Vətən müharibəsi illərində 
hərbi müxbir kimi cəhbədə iştirak 
etmişdir. Hərbi müxbirliklə yanaşı ədib 
müharibənin törətmiş olduğu faciəni 
əks etdirməklə yanaşı, düşmən üzərində 
qələbəyə inamı əks etdirən nəzm 
nümunələri də yaratmağa nail olmuşdur. 
Rəsul Rzanın qələbəyə inamını “Vətən” 
(1942), “İntiqam! İntiqam…” (1943) şeir 
kitabları, “Ölməz qəhrəmanlar” (1942), 
“Qəzəb və məhəbbət” (1943) hekayə və 
oçerk topluları, “Vəfa” (1943) pyesi və 
s. qələmə aldığı bədii nümunələrdə əksini 
tapmışdır.

Rəsul Rzanın Böyük Vətən Müharibəsi 
mövzusunda qələmə almış olduğu “Vəfa” 
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adlı pyes diqqəti cəlb edir. 1943-cü ildə 
qələmə alınmış pyes 416-cı Azərbaycan 
Atıcı Diviziyasında tanış olduğu tibb 
bacısının prototipi əsasında qələmə 
alınmışdır. 5 pərdəli, 10 şəkilli “Vəfa” 
(1943) pyesi inam, dostluq, sədaqət, 
məhəbbət, paxıllıq, dönüklük, satqınlıq, 
ara qarışdırmaq kimi müsbət və mənfi 
keyfiyyətləri əks etdirir. Rəsul Rza pyesdə 
Böyük Vətən müharibəsində göstərilmiş 
şücaəti ümumxalq hünəri kimi təqdim 
edir. Vətəni sevmək, xalqına bağlı olmaq 
pyes boyu müəllif tərəfindən vurğulanır. 

Məsələn, pyesin baş qəhrəmanı 
Bahadırın düşmən tərəfə verdiyi cavabda 
Azərbaycana bağlılığı qabardılır. Alman 
zabitinin (mayor) əsirlikdə olan Bahadıra 
dediyi “Siz ağıllı adamsınız, kapitan. 
Mənim sizə heyfim gəlir. Bu böyük millət 
arasında gedən amansız mübarizədir. 
Siz azərbaycanlılar kimi kiçik bir millət 
bu davada nə qazana bilər? Siz qolunu 
daha bərk bağlamaq üçün zəncir 
hazırlayan bir qula bənzəyirsiniz” kimi 
fikirlərinə Bahadırın faşist həbsxanasında 
dustaq olmasına baxmayaraq mərdliklə 
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verdiyi cavab bunu əks etdirir: “Millətin 
böyüklüyü sayında deyil, cənab mayor. 
Ali irq dediyiniz siz almanların babaları 
vəhşi dəstələrlə basqın edib Roma 
mədəniyyətini dağıdanda, kiçik millət 
dediyiniz azərbaycanlılar sənət sarayları 
yaradırdı. Azərbaycan torpaqlarından 
gələn şeir, musiqi səsləri bütün dünyaya 
yayılırdı. Biz qolumuza bağlanmış 
zəncirləri qırıb qılınc qayırdıq. Bu gün 
o qılıncları kinimizin alovunda yenidən 
qızardırıq”.

Ədibin faşizm üzərində qələbənin 
30 illiyi münasibətilə qələmə almış 
olduğu “Min dörd yüz on səkkiz” (1975) 
poemasında müharibə dramatik hadisə 
kimi təqdim edilir. Poemanın adına 
çıxarılmış min dörd yüz on səkkiz sayı 
müharibənin davam etmiş olduğu faciəli 
günlərin sayıdır:

Bir min dörd yüz on səkkiz
Bu, günlərin
sayıdır.
Rəsul Rza müharibənin törətdiyi 

faciəni poemada tam təsvir edə bilmişdir. 
Odlu-alovlu mənzərəni göz önündə 
canlandırmağa nail ola bilən Xalq şairi 
yazır :

Bir od gülləsi –
bir düşmən gülləsi
sancıldı döyüşçünün sinəsinə.
Alışdı ilk tank –
üzü şərqə
düşdü torpağa,
ilk şəhid üzü qərbə
Şairin müharibə səhnəsini təsvir 

edərək onun faciəsini oxucusunun 
gözündə çılpaqlığı ilə açıqlaya bilir.

Rəsul Rzanın faşist amansızlığının və 
buna qarşı qoyulan ana məhəbbətinin 
real cizgilərini təsvir edən “Leytenant 
Bayramın gündəlikləri” povesti müharibə 
mövzusunda qələmə alınmış nəsr 
nümunəsi kimi maraq doğurur. Belə ki, 
povest həmçinin sənədlilik baxımından 
diqqəti cəlb edir. “Leytenant Bayramın 
gündəliyi”ndə Qanlı Kalafa adlanan 
yerdə almanların güllələdiyi adamların 
meyiti ilə dolu bir xəndəkdən danışan 
müəllif müharibənin törətmiş olduğu 
faciəni qabarda bilmişdir: “Orda körpə 
balasını qucaqlamış bir ana vardı. Uşaq 

sarı güllü yorğana bükülü idi. Yəqin 
ki, güllələnməzdən bir saat əvvəl ana, 
körpəsinə soyuq dəyməsin deyə, onu 
yorğana bükübmüş. Meyit ana balasını 
qolları arasında elə sıxmışdı ki, heç bir 
qüvvə onları bir-birindən ayıra bilməzdi”.

Rəsul Rza yaradıcılığına 
ümumiləşdirilmiş qiyməti şairin “Vətən 
dedim” (1980) şeirinin sətirləri ilə 
vermək olar:

Vətən adlı bir torpağın
borcu hər an boynumdadır.
Qeyrətini çəkmişəm də,
çəkirəm də.
Rəsul Rza həyat və yaradıcılığı ilə 

Azərbaycan ədəbiyyatının qorunması və 
inkişafında əvəzedilməz rol oynamışdır. 
Müəyyən mənada, müasir ədəbiyyatmızın 
tanıdığımız şəkildə mövcudluğu məhz 
Rəsul Rzanın şəxsi qəhrəmanlığının 
nəticəsidir.
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O, bir övlad böyütmüşdü, 
cüssəli, boylu-buxunlu. Bir ana kimi 
borcunu həmişə yerinə yetirmişdi. 
Oğlunun gülüşü ilə gülmüş, kədəri 
ilə kədərlənmişdi. Xadimə işləyib 
oğlunun dost-tanışdan geri qalmaması 
üçün hər nə vardısa etmişdi. Hətta 
aylıq maaşı 200 manat olsa da, 
oğluna “Ayfon 5” də almışdı ki, 
dostlarının yanında başıaşağı olmasın. 
Gün gəlir Fəridə xala onu vətənin 
keşiyində durmaq üçün əsgərə 
göndərir. 

Özü də bilmədən hicaba 
bürünmüşdü Xeyrənsənin təsiri 
ilə. Xeyrənsə bir gün ona demişdi: 
“Vallah hicaba keçəndən elə 
rahat olmuşam ki... Əvvəllər hara 
gedirdimsə, kişi sorğu-sual edər, toy-
düyündə zəhləmi tökərdi. Hicabdan 
sonra heç belə dərdim yoxdur”. 

Bundan sonra Fəridə xala da 
hicaba keçmişdi. Hətta bir dəfə 
Xeyrənsə ilə müqəddəs ocağa – 
Kərbəlaya ziyarətə də getmişdi. 
Oğlunun əsgər yola salandan sonra 
bir dəfə də məhəllə qadınları ilə bu 
əzablı yolu getmiş, qəlbi və ruhunu 
dincəltmişdi. 

Oğlunun əsgərdən qayıtmasına 
2-3 ay qalırdı ki, ermənilərin işğal 

atlındakı torpaqlarımıza yenidən 
hücuma keçməsi nəticəsində kiçik 
bir müharibə başlamışdı. Bu həmin 
müharibə idi ki, xalq arasında “Aprel 
döyüşləri” adı ilə anılırdı. Bir çox ana 
oğlunu şəhid deyə bağrına basmışdı 
həmin o acılı günlərdə.

Bu ərəfələrdə Fəridənin də yuxuları 
qaçmış, sərhəd xəttində olan oğlunun 
sağ-salamat evə qayıtması üçün 
Allahdan başqa bütün imamlara dua 
etmiş, Əlinin zülfüqarından kömək 
istəmişdi, Həzrət Abbası köməyə 
çağırmışdı, həm də “ey qolsuz 
Əbəlfəz”, – deyərək. 

Bir gecə qəribə bir yuxu görüb 
oyanmış, elə ordaca niyyət etmişdi ki, 
oğlu sağ-salamat gəlsin, onu İmam 
Hüseynin məzarını ziyarət etmək 
üçün Kərbəla ziyarətinə aparacaq. 
Yuxuda görmüşdü ki, qeybdən bir 
səda gəlir: “Ey bəni adəm, bütün 
mələklər İmam Hüseyn faciəsinə 
gözyaşı tökərkən, onların  gözündən 
axan bir damcı yaşın cənnəti nura 
qərq etdiyini bilərkən, sən hələ də 
İmamdan feyzini almamısan!” 

Səhər tez-tələsik bu yuxusunu 
kərbəlayi Xeyrənsəyə danışmışdı. İkisi 
bir yerdə məşədi Zeynəbin yanına 
gedib yozmasını xahiş etmişdilər. 
Məşədi Zeynəb də ona demişdi 
ki, “bu, İmamın lütfüdür. Onun 
xətrinə oğlun sağ-salamat qayıdacaq 
əsgərlikdən. Amma hökmən 
onu ağanın ziyarətinə apar və 
məhəcərlərindən opdür... Yoxsa bunu 
sənə bağışlamaz”.

Günlər keçmiş, oğlu evə 
dönmüşdü. Fəridə xala verdiyi vədə 
xilaf çıxmamaq üçün oğlunu apar-
topar Kərbəlaya aparmaq istəmişdi. 
Oğlundan aldığı sərt cavab onu məyus 
etsə də, arzusundan əl çəkməmişdi.

– Ay oğul, sən nə danışırsan?! 
Milyonlarla insan axışır hər gün 
ora, deyirsən, yəni onların hamısı 

İmam Hüseyn şəhidi

Şəmil SADİQ
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ağılsızdır, savadsızdır?
– Ay ana, incimə, bu dünyada 

sənin kimi o qədər savadsız var ki... 
– Qınından çıxıb qınını 

bəyənmirsən... Qurban olduğum 
sənin xilasın üçün yezidlə döyüşüb 
şəhid olub.

– Nə danışırsan sən? Mənim üçün 
döyüşüb şəhid olan dostum Oğuzdur 
ki, qollarımda can verib. Mənim üçün 
şəhid olan əsgər yoldaşım Elnurdur 
ki, iki qıçını itirib, indi də xəstəxanada 
canı ilə əlləşir. İstəyirsən, gəl gedək 
onları ziyarət edək.

– Oğul, il yarımdır yolunu 
gözləyirəm ki, ananı belə biabır 
edəsən  el içində? Mən bütün bacılara 
demişəm ki, gələn qrupda oğlum 
da gedəcək. Ziyarətin pulunu da 
ödəmişəm. Gəl gedək, çoxdandır 
xaricə getmək istəyirdin, həm də 
gəzmiş olarsan.

Bunu eşidəndə tarixə marağı 
olduğundan gedib görmək fikri 
beyninə batdı. Anasını xar etməmək 
üçün onunla Kərbəlanı ziyarət etdi, 
qurban kəsdi, imamlara təşəkkürlərini 
də bildirdi. Lakin dönüşdə baş verən 
hadisə bir cavanı İmam Hüseyn 
şəhidinə çevirdi... Qəfil yağan güllə 
yağışı bir neçə zəvvarla bərabər 

ananın oğlunu da əlindən aldı. 
İşidin tələsinə düşən avtobusda 8 

nəfər həlak olmuşdu. Əslində, Fəridə 
xalanın düşüncəsinə görə, şəhid 
olmuşdular. Fəridə isə boz səhrada 
canı çıxmış oğlunu dizlərinin üstünə 
qoyub üzünü göylərə tutmuşdu... 
Amma heç nə deyə bilməmişdi. 
Çünki “Allah bilən məsləhətdir” 
ifadəsinə qəlbinin dərinliyndə üsyan 
etsə də, üzdə buna əməl etmişdi. 
Yeganə təsəllisi İmamlara verdiyi vədi, 
nəzirini yerinə yetirməsi  və oğlunun 
məhz onun üçün müqəddəs olan 
torpaqlarda şəhid olması idi. Yaxşı ki, 
oğlu Kərbəlada şəhid olmuşdu, yoxsa 
Qarabağda döyüşərkən şəhid olsa idi, 
ana o qədər adamı günahlandıracaqdı 
ki... Dövləti, məmurları, lap belə 
Allahı da. Amma indi yaxasından 
yapışacaq günahkar belə yox idi.  
O inancına çox sadiq idi... İmam 
sevgisi onun dilini-ağzını bağlamışdı. 
Bir də ki, başqa çarəsi də yox idi, 
axı oğlunun bura gəlməsinə o səbəb 
olmuşdu. 

Oğlunun başını dizlərinin üstünə 
alıb başını göylərə belə qaldırmağa 
cəsarət  etməyən qadının artıq 
edəcəyi niyyət yox idi.
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Acı  sükutun,
şirin anları olur:
bir qədər təbəssümün
işıq salır,
qaranlıq dünyama...
Sən külək kimi
hiss olunacaq dərəcədə
varsan,
 yalnız keçən ömrümdə...
İndi külək dəli bir ümid verir,
Hardasa  “sən” adlı xoşbəxtliyin
Ünvanını söyləyir: 
orda yer yoxdu mənə...
Və  bundan sonra 
sənə deyəcəyim sözləri
gözyaşlarıma boğdum...

*** 

Deyirəm mesaj yazardın,
“necəsən” sözündən sonra
ürək döyüntülərini
sual kimi qoyardın...
O şirin mesaj səsindən sonra,
öz əllərinlə məni darıxmağa
təslim edərdin...
Sənə gedən yolları,
inadın bağlı etdi.
Gözlərimi sükutun 
rəngləri ilə boyadım....
Sənsizlik hər addımda 

iz saldı həyatıma...
Onsuz da bu həyatın
kədər üzü açıqdı həmişə...
Fərqinə varmasaq da,
Hər görüş bir əlvida,
bir ayrılıqdı,  bəlkə...

*** 

“Əlvida” kəlməsi
bütün ağrıların əvvəlidi...
Birdəfəlik ölüm yaxşıdı,
bu əzab dolu sözün,
çarəsiz baxışında...
Xəyallar aləmində
yuva quran ümidin
bir anda uçmasıdı,
soyuq silah kimi
ürəyinə sancılan
“əlvida” kəlməsi...

*** 

Aramızda “zaman” dayanıb,
sevginin uzun sürməyən
xoşbəxtliyinin rəsmi çəkilib
ikimizin yol ayrıcında...
Düşünürdüm ki, şeir yazmaq günahımı,
bir də yazmamaqla yuyacam...
Üzümə dediyin yalanların
əvəzinə, tüpürsəydin
daha yaxşı olardı...
bu döyüşün qələbə ümidini,
mən çoxdan itirmişdim...
Bilmirən bu halıma,
 ağlayımmı,  gülümmü?
İçimdə sən boyda
xaos varkən,
Yaşayımmı, ölümmü?!

*** 

Hərdən arzuların arxasınca
Uşaq kimi qaçmağım gəlir...
Günəş boyda sevinib,
arzuların üfüqündə
quş kimi uçmağım gəlir.

Şeirlər

Tural CƏFƏRLİ
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Belə nikbin olmağımdan,
özümün də xoşum gəlir...
Ən kədərli səslənən
sözümdən də xoşum gəlir...
Demək belə olurmuş,
arzu edəndə insan.
sabaha ümidlərlə,
çıxa biləndə  insan...

*** 

Bu gecə marian çökəkliyinin
dərinliyini yenidən ölçür həsrətin,
ürək adlı sonsuzluğun
ümid okeanında...
Dəli fırtına kimi dolaşır,
ağrılarım canımda...
Əllərim buz bağlayır,
yalnızlığın soyuğunda.
Səni əllərim gəzir,
sükutun qucağında...
Dünənkindən baha olur,
yaşamağın şərtləri.
Yoxluğunu daha  aydın hiss edirəm,
hər açılan səhərin səssizliyində...

*** 
Sevginin hesabını
gözyaşları ödəyəndə
ümidlər doğulur,
ölü sevginin bətnində...
Alın yazısını silmək istəyir,
peşman əllərin
soyuq nəvazişi...
Adam da külək kimi,
uzaqlaşır qəfildən...
Bəzən qızmar Günəşin altında
üşüyür nakam sevgilərin
tumurcuq budaqları...
Gedirsən, beləcə sükut çökür ortaya,
sual verir səni axtaran gözlər hər 
addımda,
Hardasan, harda ?!

*** 
Ona deyin:
yoxluğunu  ağ  bayraq  kimi qaldırmışam,
ömrün savaş meydanında...
Bütün yoxluğunu,
varlığımın ölçüsü boyda
saxlamışam yanımda...
Mən onu ancaq kəsir imtahanından

qovulan tələbə kimi sevdim...
yəni ondan o yana yox idi...
Zəhləmi tökən ağcaqanad kimi
qanımı sovurdu
yalnızlığın sivri uclu bıçağı...
Daha səni kimsə  sevməz  mənim kimi,
get, narahat olma,
heç kim bilməz bu sirri..




