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Ernest Heminquey:
roman, povest hekayə
müəllifliyindən Nobel mükafatına
Ernest Miller Heminquey 1899-cu ilin
21 iyulunda Çikaqo yaxınlığındakı Ouk – Park
şəhərciyində doğulmuşdur. Onun anası opera
müğənnisi, atası isə həkim olmuşdur. Ailədə
altı uşağın böyüyü Ernestin təbiətə böyük marağı və həvəsi vardı. Ona görə
də o, kiçik yaşlarından təbiətdəki bütün ağacları, gülləri,
heyvanları tanıyırdı və adlarını bilirdi. Ernest kiçik
yaşlarından sərrast güllə atmağı da öyrənmişdi. Hətta
balıq ovuna da marağı böyük idi. O, ovçuluq qabiliyyəti
sayəsində bəzən gün ərzində 400 dovşan, 2 minə yaxın
balıq ovlaya bilibdir. O, balıqçılığı özü üçün əyləncə hesab edibdir. Onun fikrincə, “Əgər heyvan öldürmək istəyin yoxdursa, onu yemək haqqın da yoxdur”. Bir dəfə
balıq ovu zamanı qarmaqla üzünü yaraladığına görə
atası onun yarasını tikməli olur. Həm də bununla bir növ
Ernesti ağrıya, əzaba dözməyə hazırlayır. Belə ki,
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balaca Ernestin üzünü qarmaq yaraladığı üçün ağlayır.
Atası isə onun üstünə qışqırır ki, ağlama. Ernest isə
deyir ki, üzünün yarası onu ağrıdır. Atası deyir:
– Nə olsun ki, ağrıdır, sən ağlama.
– Bəs nə edim?
– Fit çal, oğlum. Ağrıdan göz yaşlarını saxlaya
bilməyəndə fit çalmağa başla və ağrı yox olacaq, başa
düşdün?
Bu sözlər Ernestin yaddaşına ömürlük həkk olunur. Onun düşüncəsində və yaddaşında həmişə belə qalır: kişilər ağlamırlar, kişilər yalnız məyus olurlar.
Ernest Heminquey bir neçə dəfə özünü intihar
etmək istəmişdir. Verdiyi müsahibələrin birində deyirdi:
“Əsl kişi yataqda ölə bilməz. O ya həlak olmalıdır, ya
da güllə ilə alnına atəş açmalıdır”. 1961-ci ilin iki
iyulunda o, ov silahı ilə öz alnına atəş açır. Bununla da
həyatla vidalaşır.
***
Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatçısı Amerika ədəbiyyatının şöhrətini bütün dünyaya yayan Ernest
Heminquey “Qadınlarsız kişilər” (1927), “Əlvida, silah”
(1929), “Kilimancaro qarları” (1938), “Əcəl zəngi”
(1940), “Qoca və dəniz” (1952), “Afrikanın yaşıl təpələri”, “Fırtınadan sonra”, “Qorxulu yay fəsli”, “Məğlubedilməz”, “Qatillər”, “Frensis Makomberin uzun sürməyən xoşbəxtliyi” və s. əsərlərinə görə dünya ədəbiyyatında əbədi yaşayacaqdır. Ernest Heminqueyin həyatı
və yaradıcılığı dəfələrlə yüksəliş və tənəzzül dövrünü
yaşayıbdır. Məsələn, onun həyatında dəfələrlə təhlükə,
4
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ölümlə üzləşməsi, könüllü olaraq Birinci Dünya müharibəsinə yollanması, Amerika Qırmızı Xaçının sürücüsü kimi hərbi əməliyyatlarda iştirak etməsi, ayağından
yaralanması, igidliyinə görə İtaliyanın iki hərbi medalı
ilə təltif olması, müharibə ilə bağlı bir sıra hadisələri,
personajları öz gözü ilə görüb yazdığı əsərlərə gətirməsi
bir daha təsdiq edir ki, o, təhlükəli, ziddiyyətli bir həyat
yaşamışdır. Onun həyat tərzindəki qəribəliklər, qeyriadiliklər yaradıcılığında da görünür, müşahidə olunur.
1929-cu ildə yazdığı “Əlvida, silah” romanında gözü
ilə gördüyü hadisələri, müşahidə etdiyi hadisələri yazmışdır. Bu, onun ən yaxşı əsəri kimi ədəbi yaradıcılığının yüksəlişini, yüksəliş mərhələsini təşkil edir. Ancaq
bu əsərdən sonra onun yaradıcılığında tənəzzül dövrü
başlamışdır. 1930-cu illərdə onun yaradıcılığı tənəzzül
dövrünü yaşayan yaradıcılıq kimi xarakterizə olunur.
Ernest Heminqueyin yaradıcılığında belə yüksəliş və
tənəzzül mərhələləri dəfələrlə olmuşdur.
O, 1927-ci ildə çap etdirdiyi “Kişilərsiz qadınlar”
(bəzən bu əsərin adı “Qadınlarsız kişilər” kimi də verilir) kitabında toplanmış hekayələrindən xeyli qonorar
alır. Bu hekayələr toplusundan ibarət olan kitabını atasına göndərir və fikirləşir ki, atası onunla fəxr edəcəkdir.
Ancaq belə olmur. Atası bərk əsəbiləşir. O vaxtdan
oğlunu danışdırmır. Kitabları isə geri qaytarır. Ona görə
ki, personajların vulqar dili, baş qəhrəmanın qoneraya
xəstəliyindən əziyyət çəkməsi Heminqueyin atasını
əsəbiləşdirir. Atası oğluna belə bir məktub yazır: “Mən
ümid edirdim ki, sənə verdiyim tərbiyə cinsi xəstəlik5
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lərini yalnız həkimin kabinetində açıqlaya bilmək
ağlında olmağına kifayət edib. Görünür, yanılmışam”.
Ernest Heminquey “Əcəl zəngi” romanını Con
Donnun bu sözləri ilə başlayır: “Dünyada elə bir insan
yoxdur ki, Ada kimi tək-tənha dayanıb dursun: hər insan
Qitənin bir hissəsi, Qurunun bir parçasıdır; Dalğalar sahildəki qayanı yuyub aparsa – Avropa bir qaya qədərində kiçilər, Tufan sənin, ya dostunun evini yerlə yeksan
eləsə – dünya bir ev azalar; eləcə də hər insanın ölümü
mənim ömrümü gödəldir, çünki mən bəşəriyyətin ayrılmaz bir parçasıyam və elə ona görə də kilsə zənginin
harayını eşidəndə heç vaxt soruşma ki, kimdir dünyadan
köçən; sənsən dünyadan köçən”.
Ernest Heminqueyin “Əcəl zəngi” əsəri XVII əsr
ingilis şairi Con Donun yuxarıda qeyd olunan şeiri ilə
başlayır, daha doğrusu, həmin şeir roman üçün epiqraf
seçilir.
Ernest Heminquey “Əcəl zəngi” romanında “Məğlubiyyətə uğramış məğlubedilməz insan” obrazının –
Robert Cordanın simasında həm də öz qələmini süngüyə
çevirmişdir. O, qələmini faşizmə qarşı süngüyə çevirmişdi. Ona görə də ustalıqla qeyd edirdi: “Yalnız bir
siyasi sistem var ki, heç vaxt yaxşı yazıçı yetirə bilməz,
bu – faşizmdir. Faşizm – yalan deməkdir, buna görə də
o, əbədi qısırlığa məhkumdur. Keçmişə gömüləndən
sonra onun qanlı qəlblər tarixindən başqa, heç bir tarixi
olmayacaqdır”. Ernest Heminquey insanı məğlubedilməz sayır. Hətta “Qoca və dəniz” povestindəki qoca
balıqçı Santyaqonun simasında, onun həyat eşqini
6
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qoruyub saxlayan simasında “İnsan övladı məğlubiyyət
üçün yaranmayıb; insanı məhv etmək olar, lakin onu
məğlub etmək mümkünsüzdür” qənaətinə gəlir. Onun
bu qənaətini müasiri, həmyerlisi, ədəbiyyat üzrə Nobel
mükafatı laureatı Uilyam Folkner də Nobel kürsüsündən
bütün dünyaya bəyan etmişdi: “Mən insanın ölümü fikrini rədd edir, buna inanmıram; insan nəinki duruş
gətirəcək, mən qəti əminəm ki, o – qalib gələcək”.
Ernest Heminquey “Qoca və dəniz” əsəri barədə
jurnalistlərə qısaca olaraq bunu söyləmişdir: “Mən əsl
qocanı və əsl uşağı, əsl dənizi, əsl balığı və əsl akulaları
göstərmək, onların necə olduğunu vermək istəmişəm.
Hərgah bunu kifayət qədər yaxşı və düzgün göstərməyə
nail olmuşamsa, onda onları müxtəlif cür yozmaq da
mümkündür”. Təsadüfi deyil ki, Folkner Ernest Heminqueyin “Qoca və dəniz” əsərini yüksək qiymətləndirmişdir: “Bu əsər Heminqueyin ən yaxşı əsəridir, çünki bu əsərdə Heminquey əvvəllər tapa bilmədiyi Allahı
tapıb. Buna qədər onun qəhrəmanları vakuumda hərəkət
edirdilər, onların keçmişi yox idi, lakin qəfildən– “Qoca
və dəniz”də Heminquey Allahı tapdı. Orada nəhəng
balıq var; Allah bu nəhəng balığı yaradıb ki, onu
ovlasınlar. Allah qocanı da yaradıb ki, bu nəhəng balığı
tutsun. Allah bu balığı yeməli olan akulanı da yaradıb
və Allah onların hamısını eyni məhəbbətlə sevir”.
Deməli, Ernest Heminqueyin qənaəti belədir ki, hər şeyi
Allah yaradıb və Allah yaratdıqlarının hər birini eyni
məhəbbətlə sevir.
7
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Ernest Heminqueyin “Qoca və dəniz” povesti
onun Nobel mükafatına layiq namizəd kimi seçilməsində ciddi rol oynayıb və həm də bu mükafatı almaq üçün
stimullaşdırıcı povest olub. O, “Qoca və dəniz” povestində təhkiyə ustalığını nümayiş etdirməyi bacarıb. Odur
ki, Ernest Heminquey Nobel mükafatına “Qoca və
dəniz” povestində nümayiş etdirdiyi təhkiyə ustalığına,
həm də müasir nəsrə göstərdiyi təsirə görə layiq görülmüşdür.
Bədii əsərlərdə bədii təsvir və ifadə vasitələri güclü olmalıdır. Belə olmasa, bədii əsər quru və solğun
olar. Bir sözlə, bədii əsərlərdə bədii təsvir yerində olmalıdır. Bu mənada “Qoca və dəniz” povestində (hətta
tərcümədə) bədii təsvir və ifadə vasitələri güclü olan
bədii detallar var. Məs.: Dənizdən ağır, nataraz balıqları
dartıb çıxarmaqdan kəndir əllərini kəsib çat-çat, yarıqyarıq etmişdi. Bu yarıqların heç biri təzə deyildi; onlar
susuz səhralardakı köhnə çatlara oxşayırdı.
Gözlərindən başqa, onun hər şeyi köhnəlib qartımışdı, təkcə dəniz kimi mavi gözləri gənclik ehtirasından alışıb-yanırdı; bu gözlər qocanın nə qədər məğlubedilməz olduğunu göstərirdi”. (Qoca və dəniz. – Ernest
Heminquey. Seçilmiş əsərləri. “Şərq-Qərb” Bakı, 2010,
s.574)
İnsan bəzən özündə olan müsbət keyfiyyətləri
saxlamaqla yanaşı, başqalarında olan müsbət cəhətləri
də özünə arzulayır. Məsələn, Heminqueyin “Qoca və
dəniz” povestindəki qoca kimi: “Görəsən o niyə birdənbirə suyun üzünə çıxdı? – qoca özündən soruşdu, –
8
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yəqin, necə nəhəng olduğunu mənə göstərmək istəyirdi.
Çox yaxşı, gördüm, niyyətini də başa düşdüm. İndi
növbə mənimdir, gərək mən də necəliyimi ona göstərəm. Görəsən, qıc olan əlimi görsəydi, neylərdi? Kaş o,
mənim barəmdə əslində olduğundan daha yaxşı
düşünəydi, mən də onun arzuladığı kimi olmağa çalışardım. Elə mən özüm də belə bir nəhəng balıq olmaq istərdim: bir şərtlə ki, məndəki iradə, ayıqlıq, zəka da
özümdə qalaydı, balıqdakı güc də məndə olaydı” (Qoca
və dəniz. – Ernest Heminquey. Seçilmiş əsərləri. “ŞərqQərb”, Bakı, 2010, s.612). Deməli, Ernest Heminquey
insan üçün arzu etdiyini, insanın olmaq istədiyini və
özündə görmək istədiyini ondan əsirgərmir. “Qoca və
dəniz” povestində hər şeyin insan naminə olduğunu
bədii bir formada təqdim edir.
Ernest Heminquey həm də dahiyanə hekayələr
müəllifidir. Onun “Kilimancaro qarları”, “Frensis Makomberin uzun sürməyən xoşbəxtliyi”, “Təmiz, işıqlı
yerdə”, “Fırtınadan sonra”, “Hindu qəsəbəsi”, “Qoca kişi körpüdə” hekayələri ədəbi-bədii dəyərləri baxımından
çox orijinaldır. Təsadüfi deyil ki, Markes “Fırtınadan
sonra” hekayəsini hekayə janrının ən mükəmməl nümunəsi hesab etmiş və bu hekayə barədə belə demişdir:
“İlk baxışda bəsit görünən hekayələrin gücü onların
görünən tərəfində deyil, bütün bunların arxasında
gizlənmiş görünməyən hissədədir, yəni qısa bir hekayə
üçün lazım olan materialın həcmindədir; aysberq də elə
budur – bütün əzəməti ilə gözümüzə görünən yaşıl buz
parçası; halbuki bu nəhəng parça ümumi kütlənin sək9
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kizdə bir hissəsidir, səkkizdən yeddisi isə suyun altındadır və hamısını da saxlayan odur...”
Ernest Heminqueyin “Kilimancaro qarları” hekayəsində Harri obrazı, onun aqibəti bir növ Heminqueyin
öz aqibətidir. Ona görə də ömrünün son illərini ruh
düşkünlüyü ilə yaşayan Heminquey barədə bəzən deyilir
ki, onun aqibəti yaratdığı Harri obrazının aqibətidir.
“Kilimancaro qarları” hekayətində deyilir: “...Orada, irəlidə o, göz önünə pərdə çəkib bütün dünyanı görünməz edən, günəşin şəfəqləri altında bəyazlığı göz
deşən ağlasığmaz dərəcədə parlaq, başı göylərə qalxıb
dirənmiş kvadrat şəkilli nəhəng Kilimancaro zirvəsini
gördü. Onda başa düşdü ki, bu yer elə onun üz tutub
getdiyi həmin yerdir...” Harrinin də, Heminqueyin də üz
tutub getdiyi yer elə həmin yerdir.
Ernest Heminqueyin 1954-cü ildə ədəbiyyat üzrə
Nobel mükafatı alması yazıçının sənətinə olan diqqət və
ehtiram olmuşdur. Onun Nobel mükafatı ilə bağlı Nobel
nitqi maraqlıdır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Heminquey səhhəti ilə bağlı olaraq Nobel nitqini oxumağı
ABŞ-ın İsveçdəki səfiri Con Kebota tapşırmışdır. Nobel
medalını isə Kubanın tarixi müqəddəs yerlərindən olan
El Kobre kilsəsindəki Müqəddəs Karidada bağışlamışdır.
Ernest Heminqueyin Nobel nitqi:
“İsveç Akademiyasının üzvləri, xanımlar və cənablar!
Nitq söyləmək ustası olmasam da, öyüd-nəsihət
verməyi və natiqlik sənətini bacarmasam da, bu müka10
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fata görə Alfred Nobelin səxavətli bəxşişini idarə
edənlərə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Əvvəllər bu mükafatı necə böyük yazıçıların almadığını bilən hər bir yazıçı onu təvazökarlıq hissiylə
qəbul edir. Həmin böyük yazıçıları sadalamağa ehtiyac
yoxdur – burada olanların hər biri öz biliklərindən və öz
vicdanından çıxış eləyib şəxsi siyahısını tərtib eləyə
bilər.
Vətənimin səfirindən yazıçının bütün qəlbindəkiləri tökdüyü nitqini oxumaq üçün xahiş eləməyi mümkün saymıram. İnsanın yazdıqlarında ilk qavrayışda
nəzərdən qaçan fikirlər ola bilər, bəzən də bu, yazıçının
xeyrinə işləyir; amma gec-tez həmin fikirlər tamam
açıq-aydın üzə çıxır. O fikirlərdən də, eyni zamanda,
yazıçının qismətinə düşən istedaddan da onun adının
əbədiyyətə qovuşacağı, yaxud unudulacağı asılıdır.
Ucalıqda olanda yazıçının həyatı tənhalıq içində
keçir. Yazıçı təşkilatları onun tənhalığını bəzəyib-düzəyə bilər, amma çətin ki, işinin keyfiyyətini yaxşılaşdırsın. O, tənhalıqdan canını qurtarıb ictimai fiqur kimi
ucalır, çox vaxt da bu, onun yaradıcılığına ziyan vurur.
Çünki tək yazıb-yaradır, əgər kifayət qədər yaxşı yazıçıdırsa, onun işi günlər keçdikcə irəlidə əbədiyyətin,
yaxud boşluğun olduğunu görməkdir.
Əsl yazıçı üçün hər kitab başlanğıc, əlçatmaz bir
şeyə yetməyə yeni cəhddir. O, həmişə hələ heç kəsin gerçəkləşdirmədiyinə, yaxud başqalarının gerçəkləşdirməyə
səy göstərib, amma bacarmadıqlarına can atmalıdır. Bu
zaman əgər bəxti çox gətirərsə, uğur qazana bilər.
11
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Əgər bundan ötrü yalnız qələmə alınanlar, həm də
yaxşı yazılanlar barədə yeni tərzdə yazmaq tələb edilsəydi, ədəbiyyat yaratmaq çox asan olardı. Məhz ona
görə ki, əvvəllər çox böyük yazıçılar olublar, müasir
yazıçılar çox uzağa, əlçatmazlıq hüdudundan o tərəfə,
kimsədən yardım ala bilməyəcəyi yerə getməyə məcburdur.
Hə, budur, mən artıq həddən çox danışdım. Yazıçı
adamlara söyləmək istədiyi hər şeyi danışmamalıdır. Bir
daha təşəkkür edirəm”. (Ernest Heminquey. Seçilmiş
əsərləri. “Şərq-Qərb”, Bakı, 2010, s.14-15)
Ernest Heminqueyin Nobel nitqindəki məqamlar
bunlardır: hər bir Nobel mükafatçısı bilməlidir ki, bu
mükafatı almayan böyük yazıçılar da vardır. Bundan
başqa, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatını alanlar yaxşı
bilir ki, bu ada layiq olan digər yazıçılar kimlərdir. Eyni
zamanda yaradıcılıq tənhalıq içərisində keçən bir prosesdir. Ancaq yaxşı yazıçının işi irəlidə bir əbədiyyətin
olduğunu təsdiq edir. Ernest Heminqueyə görə, əsl yazıçının bir kitabı yazmağa başlaması əlçatmaz bir işə cəhd
etməsidir. Bu cəhddə onun bəxti gətirirsə, təbii ki, uğur
qazana bilir. Onun fikrincə, ədəbiyyat yaratmaq asan
deyildir. Ona görə ki, hər bir yazıçının yazdıqlarından
çox-çox qabaq böyük yazıçılar ədəbiyyatı yaradıblar.
Ernest Heminqueyin Nobel nitqindəki bu
məqamların hər biri yazıçılar üçün, eləcə də ədəbi mühit
üçün gərəkli və dəyərli fikirlərdir.
13.04.2015
12
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Conatan Sviftin
“Qulliverin səyahəti” əsərindən
bəzi məqamlar – I yazı
XVIII əsrin görkəmli ingilis yazıçısı
Conatan Svift “Qulliverin səyahəti” (1726) satirik-fantastik romanıyla dünyada şöhrət qazanıbdır. “Qulliverin səyahəti” dünya ədəbiyyatında
sevilə-sevilə
oxunan əsərlərdəndir.
Əsərdə elə bədii detallar vardır ki, onları oxuyanda düşünməmək olmur. Bir sıra məsələlərə cavab axtarmamaq olmur. Əslində bu da əsərin satirik fəlsəfi bir
roman olduğunu bir daha təsdiq edir. Fikrimizi sübut
etmək üçün bəzi məqamlara diqqət yetirək. Conatan
Svift “Qulliverin səyahəti” əsərində liliputlar ölkəsi barədə yazır: “İndi mən xalqın içərisində çoxdan bəri hər
sahədə inkişaf etməkdə olan elm və fənn haqqında yalnız qısaca məlumat verməklə kifayətlənəcəyəm. Ancaq
diqqəti onların çox orijinal yazı yazmaq tərzinə cəlb
edirəm; liliputlar avropalılar kimi bu sayaq soldan sağa
yazmırlar: ... Ərəblər kimi bu sayaq sağdan sola
13
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yazmırlar: ...Çinlilər kimi bu sayaq üstdən aşağı yazmırlar... Onlar ingilis xanımları kimi, səhifə boyu köndələninə, səhifənin bir küncündən o biri küncünə yazırlar”.
(Conatan Svift. Qulliverin səyahəti. Bakı, “Öndər nəşriyyat”, 2004, s.73-74) Bunlar yazı sistemində məlum
olan məsələlərdir. Ancaq indiyə qədər bu məsələnin
fəlsəfəsi açıqlanmamışdır ki, nə üçün avropalılar soldan
sağa, ərəblər sağdan sola, çinlilər üstdən aşağıya doğru
yazırlar? Ancaq Conatan Svift liliputların ingilis
xanımları kimi köndələninə, səhifənin bir küncündən o
biri küncünə yazdıqlarını söyləməklə oxucunu
düşündürür, sosial-siyasi mənzərə barədə gülüş yaradır.
Conatan Svift yaxşılıq bilməyənlər, pislik edənlər
barədə çox maraqlı fikir söyləyir. Həmin fikri o, “Qulliverin səyahəti” əsərində liliputlar ölkəsinin simasında
oxucuya belə çatdırır: “Liliputlarda yaxşılıq bilməmək
cinayət sayılır. Liliputlar deyirlər: “Hətta yaxşılığını
gördüyü bir adama da pislik etməyi bacaran şəxs yəqin
ki, heç bir yaxşılıq görmədiyi bütün başqa adamları
özünə düşmən bilir. Buna görə də belə adam ölümə
layiqdir”. (Conatan Svift. Qulliverin səyahəti. Bakı,
“Öndər nəşriyyat”, 2004, s.77) Buradan bir sıra suallar
meydana çıxır ki, dünya durduqca insanlar bu suallara
cavab axtarmalı olacaqdır. Niyə bir qrup insanlar
yaxşılıq edir? Bəs niyə bir qrup insanlar yalnız pislik
etməyi bacarırlar. Hətta yaxşılıq edənlərin yaxşılığı
əvəzində onlara pislik edirlər. Bunların fəlsəfəsi nədir?
Conatan Svift “Qulliverin səyahəti” əsərində liliputlar ölkəsini Liliputustan adlandırır. Və onların əha14
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lisi, oradakı heyvanlar, bitkilər barədə məlumat verir. O
yazır: “Yerlilərin orta boyu altı düymədən azacıq uzundur. Bütün heyvan və bitkilərin də boyu buna tamamilə
uyğundur: məsələn, orada at və öküzlərin boyu dörd və
ya beş düymədən, qoyunlarınkı isə bir yarım düymədən
uca olmaz. Qızları bizim sərçə boydadır. Xırda
heyvanları, quşları və həşəratları isə mən, demək olar ki,
gözlə seçə bilmirdim. Ancaq təbiət liliputların gözlərini
ətraflarındakı şeylərə uyğun yaratmış və onlar ancaq
yaxın məsafəni çox yaxşı görürlər. Onların gözlərinin
itiliyinə bir misal göstərim: mən, bizim milçəkdən
böyük olmayan bir torağayın tüklərini ütən bir aşpaza və
gözə görünməyən iynənin gözünə ipək sap keçirən bir
qıza tamaşa etməkdən böyük ləzzət apardım. Liliputustanda ən böyük ağac yeddi futdan hündür deyildir; mən
böyük padşahlıq parkında olan ağacları nəzərdə
tuturam. Mənim əlim bu ağacların təpəsinə güclə çatırdı. Bütün başqa bitkilər də buna uyğun ölçüdədir, ancaq
mən bunu hesablamağı oxucunun öz öhdəsinə buraxıram” (Conatan Svift. Qulliverin səyahəti. Bakı, “Öndər
nəşriyyat”, 2004, s.72-73). Conatan Svift liliputlar
ölkəsinin adamları, heyvanları, bitkiləri barədə oxucuda
təsəvvür yaradır. Bununla da yazıçı gülüş, məhz məzəli
və ağıllı gülüşlə cəmiyyətin eybəcərlikləri ilə mübarizə
aparır. Dünyanın əhalisi, heyvanlar və bitkilər aləmi
lazımi səviyyədə öyrənilərsə, görün nə qədər maraqlı
mənzərə üzə çıxa bilər. Dünyanın qəribəliklərlə və
qeyri-adiliklərlə zənginliyi bir daha öz təsdiqini tapar.
Conatan Svift qanun, qayda, o cümlədən fırıldaqlar,
15
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oğrular barədə də liliputlar ölkəsinin simasında məharətlə yazır: “Bu imperatorluqda çox qəribə qanun və adətlər var. Bu qanun və adətlər mənim əziz vətənimin qanun və qaydalarına tamamilə zidd olmasaydı, mən
onları müdafiə edərdim. Ancaq arzu edərdim ki, bu
qanun-qaydalara işdə də ciddi surətdə əməl edilsin. Hər
şeydən əvvəl, xəbərçilər barədəki qanunu göstərim.
Bütün dövlət cinayətlərinə görə burada adamları çox
ağır cəzalandırırlar. Ancaq müttəhim məhkəmədə müqəssir olmadığını sübut edərsə, ona şər atmış adam təxirsiz olaraq rüsvayçılıqla edam edilir və safa çıxmış
adamın xeyrinə olaraq vaxtını itirməsi, məruz qaldığı
təhlükə, həbsxanada qaldığı müddətdə çəkdiyi məhrumiyyətlər üçün və müdafiəyə sərf etdiyi bütün məxaric böhtançıdan cərimə kimi alınır. Bu cərimə həqiqi
miqdardan dörd qat artıq olur. Şər atan adamın əmlakı
cəriməyə kifayət etmədikdə, çatışmayan məbləğ dövlət
xəzinəsindən verilir. Bundan əlavə, imperator azad
edilmiş adamı öz lütfünün əlaməti olan bir ictimai nişanla mükafatlandırır. Onun günahsız olduğu bütün
ölkədə elan edilir.
Liliputlar fırıldaqçılığı oğurluqdan da ağır bir
cinayət sayırlar. Buna görə də yalnız tək-tək hallarda ola
bilər ki, fırıldaqçını ölümlə cəzalandırmasınlar. Onlar bu
fikirdədirlər ki, adam müəyyən dərəcədə ehtiyatlı, sayıq
və bir qədər də sağlam düşüncə sahibi olsa, öz malını
oğrudan qoruya bilər; ancaq mahir fırıldaqçıdan qorunmaq mümkün deyildir. Onlarda bütün ticarət alver edənlərin bir-birinə qarşılıqlı surətdə etibar etməsi əsasında
16
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qurulmuşdur. Buna görə də qanun ticarət işlərində hər
cür adamaldatma və hiylə işlətməyi ciddi surətdə təqib
etməlidir. Belə olmasa, sədaqətli tacir həmişə zərərli
çıxar, fırıldaqçı və hiyləgər adamlar isə bütün qazanca
sahib olarlar.
Bir dəfə mən padşahın hüzurunda bir cani üçün
minnətçi olmuşdum. Onun təqsiri bundan ibarət idi ki,
öz ağasının etibarnaməsi üzrə çoxlu miqdarda pul alıb
mənimsəmiş və qaçmaq istəmişdi. Mən onun cəzasının
yüngülləşdirilməsini xahiş edəndə, imperatora demişdim ki, burada yalnız etibardan pis istifadə məsələsi
vardır. Müqəssiri müdafiə etmək üçün məhz onun cinayətini ağırlaşdıran bir cəhəti, yəni etibara xəyanət etməyi mənim dəlil göstərməyim imperatoru son dərəcə
təəccübləndirdi. Boynuma alıram ki, buna mən heç bir
cavab verə bilmədim: sadəcə belə bir mülahizə söylədim ki, müxtəlif xalqların adətləri də müxtəlifdir. Bu
zaman mən yaman pərt olmuşdum.
Biz adətən mükafat və cəzanı dövlət maşınını
hərəkətə gətirən başlıca yaylar hesab ediriksə də, ancaq
bu qayda yalnız Liliputustanda ciddi bir surətdə yerinə
yetirilir. Yeddi ay ərzində ölkənin adətlərinə doğrudürüst əməl etdiyini sübut edən hər bir adam özü də
orada müəyyən imtiyazlar almağa haqq qazanır. Dövlət
vəsaitindən ona müəyyən pul mükafatı verilir. Bundan
başqa o, snilpel, yəni qanunlara əməl edən adam rütbəsi
qazanır. Bu rütbə onun familiyasına əlavə olunursa da,
övladlarına keçmir. Mən liliputlara bizim ölkədə vətəndaşların qanunu gözləməsinin yalnız cəza qorxusu ilə
17
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təmin edildiyini, qanunları doğru-dürüst gözləmək üçün
heç bir mükafat verilmədiyini danışdıqda, liliputlar bunu bizim idarə üsulumuz üçün ən böyük bir nöqsan
saydıqlarını söylədilər. Buna görə də buradakı məhkəmə
müəssisələrində ədalət altı gözlü bir qadın surətində təsvir olunur. Bu qadının – ikisi qabaqda, ikisi arxada və
hər böyründə bir gözü vardır ki, bu da sayıqlıq timsalıdır. Onun sağ əlində qızıl ilə dolu ağzı açıq bir kisə,
sol əlində isə qın içində bir qılınc var; bunun mənası belədir: o, cəzalandırmaqdan artıq mükafatlandırmağa
hazırdır.
Hər bir vəzifəyə namizəd seçdikdə, adamın zehni
istedadından artıq əxlaqi sifətlərinə fikir verilir. Liliputlar belə bir fikirdədirlər ki, orta dərəcədə zehni inkişafa
malik olan hər bir adam, bu və ya digər vəzifəyə
qabildir. Axı tale ictimai işləri idarə etməyi hələ heç bir
zaman elə dərin və mürəkkəb bir sirrə çevirməyi nəzərdə tutmamışdır ki, bu sirri yalnız bir əsrdə üç nəfərdən
artıq doğulmayan böyük dahilər həll edə bilsinlər.
Əksinə, liliputlar bu fikirdədirlər ki, doğruluq, yumşaqlıq və başqa bu kimi sadə xoş sifətlər, təcrübə və xeyirxahlıqla birlikdə hər bir insanı öz vətəninə xidmətkar bir
adam edir. Belə bir adam xüsusi bilik tələb edən
vəzifələrdən başqa, hər bir vəzifəni tuta bilər. Onların
rəyincə, ən yüksək zehni istedad əxlaqi ləyaqəti əvəz
edə bilməz. Onlar deyirlər ki: “Mühüm vəzifələri belə
istedadlı adamlara tapşırmaqdan təhlükəli bir şey yoxdur. Xeyirxah məqsədlər güdən bir adamın cəhalətindən
əmələ gələn səhvi, həmişə asanlıqla düzəltmək olar.
18
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Amma öz nöqsanlarını gizlətməyi və heç bir cəza görmədən bunlara uymağı bacarmaq qabiliyyətinə malik
olan bədniyyət bir adamın fəaliyyəti ictimai mənafe
üçün çox böyük bir təhlükədir”.
Mən öz təsvirimdə ölkənin köhnə, ən qədim adət
və qanunlarını nəzərdə tuturam. Onlardan bir çoxu indi,
demək olar ki, unudulmuşdur. Bir çox başqa ölkələrdə
olduğu kimi, indi Liliputustanda da əxlaq kökündən
pozulmuşdur. Bu da xalqın əslini itirməkdə olmasına bir
əlamətdir. Məsələn, yüksək dövlət vəzifələrinə mahir
kəndirbazları təyin etmək və ya ağacın üstündən çox zirəkliklə hoppanan, ya da onun altından sürünüb keçən
adamlara xüsusi nişanlar vermək kimi eybəcər adət ilk
dəfə indi hökmranlıq edən imperatorun babası tərəfindən tətbiq edilmişdir”. (Conatan Svift. Qulliverin səyahəti. Bakı, “Öndər nəşriyyat”, 2004, s.74-77) Conatan
Sviftin liliputlar ölkəsində gördüyü qanun-qayda, fırıldaq və oğrular barədə olan qanun və qaydalar
Liliputustan ölkəsinin özəlliyi kimi tədqim olunur.
Bəlkə də qanun-qayda, fırıldaq və oğrular barədə digər
yerlərdə daha maraqlı özəlliklər var. Ancaq bu
özəllikləri təsvir edə bilən başqa bir Conatan Svift yoxdur. Eyni zamanda istedadlı adamlarla əxlaqlı adamları
bir-birindən fərqləndirən Conatan Svift kimi yazıçı
yoxdur.
10.08.2015
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Conatan Sviftin
“Qulliverin səyahəti” əsərindən
bəzi məqamlar – II yazı
Conatan Svift ailə,
uşaq, ata-ana, təhsil məsələlərinə də liliputlar ölkəsinin
simasında maraqla yanaşır
və bunlar barədə yazır:
“Onların ailəyə, uşaqlara,
ata-ana arasındakı münasibətlərə baxışları da bizimkindən xeyli fərqlidir. Liliputlar belə hesab edirlər ki,
uşaqların tərbiyəsini cəmiyyət və hökumət öz üzərinə
götürməlidir. Odur ki, hər bir şəhərdə xüsusi tərbiyə
müəssisələri təşkil edilmişdir ki, hamı iyirmi aylığa çatmış uşaqlarını ora verməyə məcburdur.
Bu məktəblərdə şagirdlərin təlim və tərbiyəsi,
onların tərkibindən asılı olaraq müxtəlifdir. Oğlan və
qızlar üçün adlı-sanlı adamların və varlıların, peşəkarların və yoxsulların uşaqları üçün ayrı-ayrı məktəblər
vardır. Məktəbləri təhsil görmüş təcrübəli müəllimlər
idarə edirlər. Bunlar uşaqları ata-analarının ictimai vəziyyətinə və onların öz qabiliyyət və meyillərinə uyğun
olan işlərə hazırlayırlar.
20
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Mən əvvəlcə oğlan uşaqları üçün, sonra da qızlar
üçün olan tərbiyə müəssisələri haqqında bir neçə söz
deyəcəyəm.
Nəcabətli və əyan uşaqlarına məxsus tərbiyə
müəssisələri nüfuzlu və təhsil görmüş müəllimlərin idarəsi altındadır. Uşaqların geyimləri və yeməkləri sadə,
adidir. Onlar namuslu, ədalətli və cürətli olmaq ruhunda
tərbiyə edilməklə, onlarda təvazökarlıq, mehribanlıq,
dini hisslər, vətənə məhəbbət də inkişaf etdirilir. Onlar
həmişə məşğuldurlar. Yeməyə və yatmağa çox az vaxt
verilir. İstirahət və bədən tərbiyəsinə gündə iki saat ayrılır. Qalan vaxt isə təlim və tədrisə sərf olunur. Uşaqları
dörd yaşına qədər xidmətçilər geyindirib-soyundururlar.
Ancaq dörd yaşından başlayaraq, bunu onlar özləri
edirlər. Uşaqlara heç bir vaxt xidmətçilərlə danışmağa
icazə verilmir. İstirahət zamanı onlar həmişə mürəbbinin və ya köməkçisinin nəzarəti altında olurlar. Beləliklə, onlar hər cür dedi-qodu, axmaq cəfəngiyat və pis
təsirlərdən qorunmuş olurlar. Ata-analara ildə yalnız iki
dəfə uşaqları ilə görüşməyə icazə verilir. Hər görüş bir
saatdan artıq davam etmir. Onlar uşaqlarını bir görüşəndə, bir də ayrılanda öpə bilərlər. Görüş zamanı mürəbbi
həmişə onların yanında olur. O, nəzarət edir ki, ata-analar uşaqlarla pıçıldaşmasınlar, onlara cürbəcür nəvazişli
sözlər söyləməsinlər, oyuncaq, şirniyyat və sairə bu
kimi şeylər gətirib verməsinlər.
Orta mülkədarların, tacirlərin və peşəkarların
uşaqları üçün olan tərbiyə müəssisələri də belə qurulmuşdur. Bütün fərq bundan ibarətdir ki, peşəkar olacaq
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uşaqlara on bir yaşından başlayaraq peşə öyrədilir. Əyan
uşaqları isə ümumi təhsilə on beş yaşına qədər davam
edirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarı yaşlı məktəblilər
üçün məktəb rejimi bir qədər yumşaldılır.
Qızlar üçün olan tərbiyə müəssisələrində adlı-sanlı
ailələrin qızları, demək olar ki, oğlanlar kimi tərbiyə
edilirlər. Ancaq xidmətçi kişilər əvəzinə bunları əxlaqlı
dayələr geyindirib-soyundururlar. Bu zaman həmişə ya
mürəbbiyə, ya da köməkçi onların yanında olur. Dayələrə qızlar üçün cürbəcür qorxulu və ya axmaqcasına
nağıllar danışmaq, sarsaq oyunlar çıxarmaq çox ciddi
surətdə qadağan edilir. Bu qaydanı pozmaqda müqəssir
olan dayə, camaat arasında üç dəfə qamçı ilə döyülür,
bir il həbsə alınır, sonra isə həmişəlik ölkənin ən uzaq
bir guşəsinə sürgün edilir. Belə bir tərbiyə sistemi
sayəsində Liliputustanda cavan xanımlar da kişilər kimi
qorxaqlıqdan, axmaqlıqdan çəkinir, təmizlik və səliqədən başqa hər cür bəzək-düzəyə nifrət edirlər. Mən qızlarla oğlanların tərbiyəsi arasında heç bir mühüm fərq
görmədim. Yalnız, qızlar üçün bədən tərbiyəsi bir qədər
yüngüldür və fənn kursları çox geniş deyildir; bunun
müqabilində qızlara evdarlıq öyrədirlər; çünki Liliputustanda belə hesab edirlər ki, yüksək siniflərdə də arvad
kişinin düşüncəli və mehriban yoldaşı olmalıdır. Qız on
iki yaşa, yəni oranın adətinə görə ərə getmək yaşına
çatanda, ata-anaları və ya qəyyumları onları öz evlərinə
aparırlar. Bu zaman cavan qızın öz yoldaşları ilə vidalaşması çox az-az hallarda ağlaşmasız keçir.
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Aşağı siniflərdən olan qızlar üçün tərbiyə müəssisələrində onlara cürbəcür işlər öyrədirlər. Peşə ilə
məşğul olacaq qızlar tərbiyə müəssisəsində yeddi yaşına
qədər, başqaları isə on bir yaşına qədər qalırlar.
Kəndlilər və kənd fəhlələri öz uşaqlarını evlərində
tərbiyə edirlər. Onlar əkinçiliklə məşğul olduqlarından,
hökumət onların təhsili işinə xüsusi əhəmiyyət vermir.
Xəstələr və qocalar xeyriyyə müəssisələrində saxlanılır.
İmperatorluqda dilənçilik deyilən şey yoxdur.
Ancaq ola bilər ki, maraqlanan oxucular mənim
bu ölkədə necə yaşadığımı və nə ilə məşğul olduğumu
bilmək istəyirlər. Axı mən orada doqquz ay on üç gün
qalmışam.
Mən əl işini həmişə xoşlamışam. Odur ki, burada
dülgərlik sənətindəki vərdişlərim mənim xeyli işimə
yaradı, padşahlıq parkının ən iri ağaclarından mən özüm
üçün xeyli rahat bir stol və stul qayırmışdım.
İki yüz dərzi qadına mənim üçün köynək, yorğandöşək və süfrə tikmək əmri verilmişdi. Bunlar ölkədə
olan ən möhkəm və qalın kətandan tikilməli idi. Ancaq
bu kətan bizim ən zərif kiseyimizdən də nazik idi. Buna
görə, dərzi qadınlar parçanın davamlı olması üçün bir
neçə qat parçanı üst-üstə sırımalı olmuşdular. Onların ən
iri kətan parçasının uzunu üç fut, eni üç düymə idi. Mən
yerə uzandım ki, dərzi qadınlar ölçümü götürə bilsinlər.
Bir tikici qadın mənim boğazımın yanında, o birisi isə
dizimin yanında durdu. Onların hərəsi ipin bir ucundan
tutub çəkdilər, üçüncüsü isə bir düymə uzunluğunda
olan xətkeşlə ipin uzunluğunu ölçdü. Sonra onlar mənim
23
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sağ əlimin baş barmağını ölçdülər. Onlara daha heç bir
şey lazım deyildi. Onlar biləyin dairəsinin baş barmağın
dairəsindən iki qat artıq, boyun dairəsinin isə biləyin
dairəsindən ikiqat artıq olduğunu bildiklərindən, mənim
üçün əynimə yaxşı gələn alt paltarı tikdilər. Onlar üçün
nümunə olaraq mən köhnə köynəyimi səliqə ilə yerə
sərmişdim.
Elə həmin vaxtda üç yüz dərziyə mənim üçün
kostyum tikmək də tapşırılmışdı. Mən dizi üstə
oturdum. Dərzilər çiynimə nərdivan qoydular, onlardan
biri bu nərdivanla çiynimə çıxıb, boğazlığımdan aşağı
şaquli bir ip salladı, beləliklə, o, koftanın uzunluğunu
təyin etdi. Qollarımı və belimi özüm ölçdüm. Şəhərdə
heç bir elə ev tapılmadı ki, mənim kostyumumun hissələrini orada yerə sərə bilsinlər. Buna görə dərzilər
mənim qaldığım qəsrdə işləməli oldular. Kostyum zahiri
cəhətdən ingilis xanımlarının cürbəcür parçalardan
tikdikləri qurama yorğanlara bənzəyirdi. Ancaq
buradakı parçalar hamısı bir rəngdə idi.
Mənim xörəyimi üç yüz aşpaz bişirirdi. Onlar öz
ailələri ilə birlikdə mənim evimin yanında tikilmiş kiçik
və rahat baraklarda yaşayırdılar. Mənə hərəsi iki cür
yeməkdən ibarət, səhər, günorta və axşam yeməyi bişirməyə məcbur idilər. Mən iyirmi xidmətçini götürüb
stolun üstünə qoydum, onların yüz nəfər yoldaşı aşağıda
döşəmə üzərində işləyirdi. Bəziləri yemək daşıyır,
bəziləri çiynlərində şərab və sair içki ilə dolu çəlləklər
gətirirdilər. Stol üstündəki xidmətçilər Avropada quyudan su ilə dolu vedrədən çəkdikləri kimi, təkərli qarqa24
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ralarla onları məharətlə stolun üstünə qaldırırdılar.
Onların gətirdikləri hər dolu boşqabı birdəfəyə ağzıma
boşaldır, hər şərab çəlləyini bir uduma içirdim. Buradakı qoyun əti bizimkindən dadsızdır. Amma mal əti çox
ləzzətlidir. Bir dəfə mənə elə bir qabırğa rast gəldi ki,
onu üç tikəyə bölməli oldum. Ancaq bu, müstəsna bir
hal idi. Bizdə torağayları yedikləri kimi, mal ətini sümükqarışıq yediyimə baxan xidmətçilər heyrət edirdilər.
Bunların qaz və hinduşkalarını mən adətən birdəfəyə
ağzıma qoyub yeyirdim. Düzünü söyləmək lazımdır ki,
buranın quşları bizimkilərdən çox dadlıdır. Xırda quşların iyirmisini-otuzunu birdəfəyə bıçağın ucuna keçirib
yeyirdim”. (Conatan Svift. Qulliverin səyahəti. Bakı,
“Öndər nəşriyyat”, 2004, s.77-81) Conatan Svift liliputlar ölkəsinin simasında elə məsələlərdən bəhs edir ki,
həmin məsələlər bütün cəmiyyətlərdə və dövrlərdə
mövcuddur.
Conatan Svift liliputlar ölkəsində ölülərin dəfni ilə
bağlı yazır: “Liliputlar ölülərini qəbrə başıaşağı qoyub,
dəfn edirlər. Onlar inanırlar ki, ölülər on bir min aydan
sonra diriləcəklər. O vaxta qədər isə yer (liliputlar yerin
yastı olduğunu güman edirdilər) başı aşağı çevriləcək,
ölülər də dirildikdə, düz ayaq üstə durmuş olacaqlar.
Alimlər bu etiqadın mənasız oduğunu təsdiq edirlər.
Ancaq qara camaat arasında bu adət indiyə qədər də
davam edir”. (Conatan Svift. Qulliverin səyahəti. Bakı,
“Öndər nəşriyyat”, 2004, s.74)
Conatan Svift liliputlar ölkəsində dilşünaslıq
məktəbinə və riyaziyyat məktəbinə getdiyi və orada mü25
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şahidə etdiyi məsələləri də yazır. Hər halda onun bu
yazdıqları düşündürücüdür. Düşündürdüyü qədər də
sətiraltı mənaları var. O yazır:
“Bundan sonra biz dilşünaslıq məktəbinə getdik.
Orada üç professor ana dilini təkmilləşdirmək üçün cürbəcür layihələri müzakirə edirdi. Birinci layihədə təklif
edilirdi ki, bütün çoxhecalı sözlər birhecalı edilsin. Feilləri və feili sifətləri atmaqla danışıq dili sadələşdirilsin.
Müəllif göstərirdi ki, yalnız cisimlər, həqiqətən, mövcud
cisimlərə uyğundur.
İkinci layihədə tələb olunurdu ki, bütün sözlər tamamilə atılsın. Layihənin müəllifinə görə, bu işin başlıca olaraq sağlamlığa və vaxta qənaət etmək üçün xeyri
çoxdur. Axı tamamilə aydındır ki, söz söyləmək insanın
boğazını və ciyərlərini yorur və beləliklə, bizim ömrümüzü qısaldır. Sözlər yalnız cisimlərin adlarından ibarət
olduğu üçün, öz fikir və arzularımızı ifadə etmək üçün
lazım gələn cisimləri yanımızda gəzdirmək xeyli əlverişlidir.
Sağlamlıq üçün çox faydalı bu ixtira yəqin ki, çox
geniş yayıla bilərdi. Ancaq qadınlar, avam, qara camaatla birləşmiş, alimləri üsyan qaldıracaqları ilə hədələmişdilər. Onlar dillərinin tamamilə azad qalmasını qəti
surətdə tələb etmişdilər. Doğrudan da, qara camaat elmin barışmaz düşmənidir! Bununla bərabər, bir çox tamamilə alim və ağıllı adamlar öz fikirlərini cisimlər vasitəsilə ifadə etməkdən ibarət olan o yeni üsuldan istifadə edirlər. Onun yeganə nöqsanı bundan ibarətdir ki,
bir-birilə danışanlar söhbət zamanı lazım olacaq
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müxtəlif şeylərlə dolu iri bağlamaları dallarında
gəzdirməli olurlar. Ağır yükün altında, bizim hamballar
kimi, ikiqat olmuş belə alimlərə tez-tez rast gəlirdim.
Bunlar küçədə bir-birini gördükdə, öz kisələrini
çiyinlərindən yerə qoyub açır və ordan lazım olan
şeyləri çıxarıb, bu surətlə də bir-birilə söhbət edirdilər.
Sonra öz şeylərini yenə kisəyə yığıb, yükü çiyinlərinə
qaldırmaq üçün bir-birinə kömək edir və xudahafizləşib
ayrılırdılar.
Ancaq qısa və sadə söhbətlər üçün lazım gələn
şeyləri cibdə və ya qoltuqda gəzdirmək mümkün idi. Ev
şəraitində söhbət etdikdə isə, bütün bu çətinliklər asanlıqla aradan qaldırıla bilərdi. Ancaq bu dilin tərəfdarlarının yığışdıqları otaqlar ən müxtəlif şeylərlə dolu
olmalıydı.
Bu dilin ən böyük üstünlüyü onun beynəlxalq mahiyyətdə olmasıdır. Bütün mədəni xalqların mebel və ev
şeyləri təxminən bir-birinə bənzəyir. Bunun sayəsində
elçilər xarici krallarla və ya nazirlərlə onların dillərini
əsla bilmədikləri halda şeylər vasitəsilə asanlıqla danışa
bilirlər.
Mən həmçinin riyaziyyat məktəbinə də getdim.
Burada dərs bizim Avropada əsla tətbiq oluna bilməyəcək bir üsulla aparılır. Hər teorem sübutu ilə birlikdə
nazik bir təbəqəyə yazılır. Mürəkkəb yerinə başağrısı
dərmanı işlədilir. Şagird bu həbi acqarına udur və bundan sonra üç gün ərzində çörək və sudan başqa bir şey
yeyib-içmir. Həb həzm olunduqdan sonra dərman onun
beyninə yeriyir və özü ilə birlikdə teoremi də ora aparır.
27
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Ancaq bu vaxta qədər bu üsulun müvəffəqiyyəti cüzi
olmuşdur. Bunun bir səbəbi budur ki, dərmanın miqdarı
və ya tərtibində səhvə yol verilir; ikinci səbəbi isə uşaqların dəcəlliyidir, çünki onlar bu həbləri xoşlamırlar.
Onlar çox vaxt kənara çəkilir və həbi tüpürüb atırlar.
Bundan başqa, dərmanın təsiri üçün zəruri olan üçgünlük pəhriz saxlamağı bu vaxta qədər onlara qəbul etdirmək mümkün olmamışdır”. (Conatan Svift. Qulliverin
səyahəti. Bakı, “Öndər nəşriyyat”, 2004, s. 224-225)
22.08.2015
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Conatan Sviftin
“Qulliverin səyahəti” əsərindən
bəzi məqamlar – III yazı
Conatan Svift adamları
vəzifəyə seçəndə liliputlar ölkəsində hansı keyfiyyətlərə
üstünlük verilməsi barədə yazır: “Hər bir vəzifəyə namizəd
seçdikdə adamın zehni istedadından artıq əxlaqi sifətlərinə fikir verilir. Liliputlar
belə bir fikirdədirlər ki, orta
dərəcədə zehni inkişafa malik
olan hər bir adam, bu və ya digər vəzifəyə qabildir. Axı
tale ictimai işləri idarə etməyi hələ heç bir zaman elə
dərin və mürəkkəb bir sirrə çevirməyi nəzərdə tutmamışdır ki, bu sirri yalnız bir əsrdə üç nəfərdən artıq doğulmayan böyük dahilər həll edə bilsinlər. Əksinə, liliputlar
bu fikirdədirlər ki, doğruluq, yumşaqlıq və başqa bu kimi
sadə, xoş sifətlər, təcrübə və xeyirxahlıqla birlikdə hər bir
insanı öz vətəninə xidmətkar bir adam edir. Belə bir
adam xüsusi bilik tələb edən vəzifələrdən başqa, hər bir
vəzifəni tuta bilər. Onların rəyincə, ən yüksək zehni
istedad əxlaqi ləyaqəti əvəz edə bilməz. Onlar deyirlər ki:
“Mühüm vəzifələri belə istedadlı adamlara tapşırmaqdan
təhlükəli bir şey yoxdur. Xeyirxah məqsədlər güdən bir
adamın cəhalətindən əmələ gələn səhvi həmişə asanlıqla
29
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düzəltmək olar. Amma öz nöqsanlarını gizlətməyi və heç
bir cəza görmədən bunlara uymağı bacarmaq
qabiliyyətinə malik olan bədniyyət bir adamın fəaliyyəti
ictimai mənafe üçün çox böyük bir təhlükədir”.
Mən öz təsvirimdə ölkənin köhnə, ən qədim adət
və qanunlarını nəzərdə tuturam. Onlardan bir çoxu indi,
demək olar ki, unudulmuşdur. Bir çox başqa ölkələrdə
olduğu kimi, indi Liliputustanda da əxlaq kökündən pozulmuşdur. Bu da xalqın əslini itirməkdə olmasına bir
əlamətdir. Məsələn, yüksək dövlət vəzifələrinə mahir
kəndirbazları təyin etmək və ya ağacın üstündən çox zirəkliklə hoppanan, ya da onun altından sürünüb keçən
adamlara xüsusi nişanlar vermək kimi eybəcər adət ilk
dəfə indi hökmranlıq edən imperatorun babası tərəfindən tətbiq edilmişdir”. (Conatan Svift. Qulliverin səyahəti. Bakı, “Öndər nəşriyyat”, 2004, s.76-77)
Conatan Svift kəşf etdiyi liliputlar ölkəsində gördüklərinin əsasında yazır: “Kəşf etdiyim ölkələrə öz
padşahım adından rəsmi surətdə yiyələnmək məsələsinə
gəlincə, bu fikir heç bir zaman mənim başıma gəlməmişdir. Ancaq mən bu barədə fikirləşmiş olsaydım da, o
zamankı vəziyyətimi nəzərə aldıqda bu rəsmiyyəti daha
müvafiq bir zamana təxirə salmaqla yəqin ki, ağıllı bir iş
görmüşəm.
Beləliklə, bir səyyah kimi mənə ediləcək yeganə
töhmətə cavab verməklə, möhtərəm oxucularla axırıncı
dəfə vidalaşır, öz Redrifdəki bağıma çəkilirəm. Orada
mən gözəl quiqnqnmlar ölkəsi barədə xatirələrimdən
ləzzət alacaq və yexuları mümkün olduğu qədər maarif30
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ləndirməyə çalışacağam. Tez-tez güzgüdə öz əksimə baxacaq və beləliklə, özümü, mümkün olarsa, tədricən insanların üzünə baxa bilməyə öyrəşdirəcəyəm, vətənimdəki quiqnqnmların vəhşi halda qalmalarının dərdini çəkib, mənim nəcib ev sahibim, onun ailəsi, dostları və bütün quiqnqnmlar nəslinə hörmət olaraq onlara həmişə
rəğbət bəsləyəcəyəm; çünki bizim atlar bədənlərinin quruluşuna görə onlara bənzəmək şərəfinə nail olmuş, ancaq təəssüf ki, zehni qabiliyyətləri cəhətdən onlardan
xeyli geridə qalmışlar. Keçən həftədən arvadıma mənimlə bir yerdə, uzun stolun o biri başında süfrəyə oturmağa
icazə verməyə və mənim suallarıma (mümkün qədər qısa) cavab verməsinə razı olmağa başlamışam. Hərçənd
yaşlı bir adama öz köhnə vərdişlərindən əl çəkmək çətindir, ancaq mən ümid edirəm ki, bir müddətdən sonra qonşularım olan yexularla bir yerdə olmağa razılaşacağam və
onların dişlərindən və dırnaqlarından çəkinməyəcəyəm.
Əgər yexular təbiətin onlara verdikləri nöqsan və
ağılsızlıqlarla kifayətlənmiş olsaydılar, mənim üçün bütün yexu cinsi ilə barışmaq xeyli asan olardı. Məhkəmə
məmuru, cibgir, təlxək, əyan, qumarbaz, siyasətçi, aradüzəldən, həkim, yalançı şahid, aldadıcı, xain və sair
buna bənzər adamları görmək məni əsla əsəbiləşdirmir;
çünki bunların varlığı tamamilə təbii bir şeydir. Ancaq
mən başdan-başa nöqsan və xəstəliklər içində olan bir
heyvanın bütün bunlara bir də qürur və lovğalıq əlavə
etdiyini gördükdə daha səbrim tükənir. Mən belə bir
heyvanın qürur və lovğalıq iddiasına necə düşdüyünü
heç bir zaman anlaya bilməyəcəyəm. Şüurlu bir məx31
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luqu ziynətləndirə bilən, bütün xeyirxahlıqlara malik
olan ağıllı və xeyirxah quiqnqnmların dilində hətta bu
nöqsanları ifadə edən sözlər də yoxdur. Amma mən öz
təcrübəmin çoxluğu sayəsində vəhşi yexuların arasında
qürur və lovğalığın bəzi əlamətlərini seçə bilmişdim.
Lakin mən iki əlim olduğu ilə nə qədər öyünürəmsə, ağlın hakimiyyəti altında yaşayan quiqnqnmlar da öz
yaxşı sifətləri ilə o qədər öyünürlər. Heç bir ağıllı adam
heç bir zaman bununla lovğalanmaz, doğrudur, bunlardan biri olmasa, o, çox bədbəxt ola bilər. Mən bu məsələ üzərində ona görə çox durdum ki, gücüm çatdığı qədər ingilis yexuları cəmiyyətini özüm üçün dözümlü bir
hala gətirmək istəyirəm. Buna görə də qürur və lovğalıq
nöqsanları ilə azacıq da olsa ləkələnmiş şəxslərdən
xahiş edirəm ki, gözümə görünməyə cürət etməsinlər”.
(Conatan Svift. Qulliverin səyahəti. Bakı, “Öndər
nəşriyyat”, 2004, s.329-330)
Conatan Svift “Qulliverin səyahəti” əsəri ilə
XVIII əsr burjua-dvoryan İngiltərəsini, onun dövlət quruluşunu, qayda-qanunlarını, adət-ənənələrini tənqid
edir. Eyni zamanda hakim siniflərin riyakarlığını, müftəxorluğunu, amansız olmalarını, öz mənafelərini və
mənfəətlərini güdmələrini ifşa edir. O, Qulliverin səyahəti əsasında onun başına gələnləri, acınacaqlı vəziyyətləri verir. İmkan tapan kimi yazıçının özünün, yəni
Sviftin istehzalı, kinayəli, səlis, mövqeyi hiss olunur. O,
müftəxorlara, parazitlərə, rüşvətxorlara öz nifrət və
qəzəbini gizlətməmişdir. Müəllif bu əsəri yazarkən macəra-xatirat ədəbiyyatdan, uydurma səyahətnamələrdən,
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nağıllardakı cırtdanlardan, nəhənglərdən istifadə etmişdir. Conatan Svift bu romanın üzərində altı ildən artıq
işləmişdir. Svift Liliputustanı təsvir edərkən liliputların
boyunun Qulliverin boyundan on iki dəfə kiçik olduğunu nəql edir. Ona görə də liliput dərziləri üçün Qulliverə
kostyum hazırlamaq və ona ev tapmaq çətin, böyük bir
zəhmət hesabına başa gəlir. Beləliklə, Svift eyham və
işarələrlə liliputlar ölkəsi ilə İngiltərə arasındakı oxşar
cəhətlərin olduğunu qeyd edir. Hətta hər iki ölkədəki
adət və ənənələr də eynidir. Hətta liliputlar ölkəsində də
xırdaca cırtdanlar böyük iddiaya düşürlər. Onlar şöhrətpərəstlik, xudbinlik, sərvət toplamaq iddiasında olurlar.
Öz balaca krallarını dünyanın ən böyük hökmdarı
sayırlar. Liliputlar ölkəsində yaşayanlar bir-biri ilə vuruşur, mübarizə aparır, intriqalara qoşulur, hətta daxili
müharibələrə girişirlər.
Yazıçı liliputlar ölkəsindəki bənzərliklə İngiltərədə olan bənzərlik arasında digər yaxınlıqları da göstərir. Məsələn, liliputlar ölkəsində də bir-birinə zidd olan
siyasi partiyalar var. Liliputlar ölkəsində olan siyasi
partiyalar bunlardır: hündürdaban tərəfdarları və alçaqdaban tərəfdarları. Bunlar ingilislərdəki tori və viqlər
partiyasına bənzəyir. Çox qəribə məsələlərlə bağlı onların arasında problemlər yaranır. Hətta yumurtanı iti
ucundanmı, yoxsa küt ucundanmı sındırmaq lazımdır?
Bu barədə razılığa gələ bilmirlər. Bununla da Svift
ictimai-siyasi hadisələrə işarə edir.
Romanın ikinci hissəsində Qulliverin nəhənglər
ölkəsindəki macəraları təsvir edilir. Qulliver özü lilipu33
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ta dönür və nəhənglər ölkəsində əzab və əziyyət çəkir.
Bununla da Svift idarə sistemini, dövlət quruluşunu tənqid edir. Maraqlıdır ki, liliputların həyatı, məişəti Qulliverə miskin görünürdü. Eynilə nəhənglər ölkəsində
insanların həyatı krala miskin görünür.
Svift əsərin ikinci hissəsində İngiltərədə siyasi xadimlərin satqınlığını, azad seçkinin olmamasını, məhkəmədə
olan özbaşınalığı, süründürməçiliyi və s.-ni tənqid edir.
Romanın üçüncü hissəsində Qulliverin müxtəlif
uydurma ölkələrə səyahəti təsvir edilir. Məsələn, Laputa, Balnibarbi, Laqqneqq, Qlabbdobdrib, Yaponiya.
Qulliver Balnibarbidə olan zaman yerli filosofla görüşür. Qulliver belə söyləyir: “Bədbəxtlər elə üsullar
axtarırlar ki, onların vasitəsilə padşahları inandırsınlar,
onlar da öz nədimlərini ağıllı, qabiliyyətli və xeyirxah
adamların içərisindən seçsinlər, nazirləri ümumi rifahın
qayğısına qalmağa öyrətsinlər, yalnız cəmiyyətə görkəmli xidmətlər göstərən adamları mükafatlandırsınlar;
padşahları inandırsınlar ki, onların həqiqi mənfəətləri
ləyaqətli adamlara tapşırılmalıdır”.
Svift zəhmətkeşləri hörmətə layiq hesab edir:
“Eyni tarlada bir sünbül və ya bir ot əvəzinə ikisini bitirməyi bacaran hər kəs insanlığa və öz vətəninə bütün
siyasətçilərin bir yerdə etdiklərindən daha artıq xidmət
etmiş olur”. Ancaq bu da faktdır ki, Svift şəri, böhtanı,
ədalətsizliyi, riyakarlığı, ikiüzlülüyü, boşboğazlılığı və
digər neqativ halları aradan qaldırmaq sualına cavab
tapa bilmir. Bəşəriyyət yarandığı gündən belə neqativ
hallar olub və olacaqdır. Neqativ halları aradan qaldır34
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maq sualına cavab axtarılıb və axtarılacaqdır. Ancaq
bunlar hələ də öz həllini tapmayıbdır. Svift Qulliverin
dili ilə deyir: “Hər varlının müqabilində mindən artıq
yoxsul var. Açıq-aşkar söyləmək olar ki, bizim xalqın
çox böyük əksəriyyəti miskin həyat keçirir”. Beləliklə,
Svift Qulliverin dili ilə məsləhət görür ki: “Padşahların
və nazirlərin köməyi olmadan da keçinmək mümkün
ikən onlara etibar edilməməlidir”.
Svift istehza ilə Laqudodakı Böyük akademiyanın
alimlərinin mənasız layihələr hazırladığını, boş xəyallarla məşğul olduqlarını istehza ilə təsvir edir. Svift elmə fayda verməyənləri, zamanla, dövrlə ayaqlaşmayan
elmi tənqid edir. Belələri həmişə olub, indi də var.
Romanın dördüncü hissəsində qəhrəman xəyali
olaraq quiqnqnmlar ölkəsinə düşür. Həmvətənlərinə
sübut etmək istəyir ki, onlar çox pis, miskin yaşayırlar.
Qulliverin yadına “mədəni” həmvətənləri düşür. İkiayaqlı vəhşilər olan yexular bunu onun yadına salırlar.
Yexuları gördükdə o, “mədəni” həmvətənləri ilə onların
arasında müqayisə aparır. Atlar ona daha mehriban
görünür, nəinki “insani” adamlar. Onların dilində yalan
anlayışı yoxdur. İnsanlıq isə kökündən xarab olub,
insanlıq simasını itirib, insanlar yexulara çevrilibdir.
Svift bu əsəri ilə bir məsələni də təsdiq edir. O da
mövcud həyatdır. Həyat var və ona ümidi itirmək olmaz. Sviftə görə, “Nəhayət, ağıl kobud qüvvəyə qalib
gələcəkdir”.
30.08.2015
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Nobel mükafatçısı
Moris Meterlink və “Arıların həyatı”
əsəri – I yazı
Belçikalı Moris Meterlink
(1862-1949) şair-dramaturq, esseçi,
filosof, Nobel mükafatı laureatı kimi
dünya ədəbiyyatının ən görkəmli
nümayəndələrindən biridir. Moris
Meterlink 1862-ci il avqustun 29-da
Belçikada imkanlı ailədə anadan
olmuşdur. Onun dünyaya gəldiyi
ailədə peşə seçimi baxımından bir ənənə olmuşdur.
Ənənəyə görə ailə üzvləri hüquqşünas ixtisasına yiyələnmişdir. Meterlink də hüquqşünas olmağı qərarlaşdırmışdı.
O, Sent Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil almış,
buranı bitirdikdən sonra təcrübə keçmək üçün Parisə getmişdir. Burada Stefan Mal və Vilye de Lil-Adanla tanış
olmuşdur. Bu tanışlıq onun gələcək həyatını dəyişmişdir.
O, Parisdən Sentə qayıtdıqdan sonra atasının notariat kontorunda işləsə də, ancaq gələcək taleyini ədəbiyyata bağlamağa üstünlük vermişdir. Beləliklə, Moris Meterlink gələcək həyatını ədəbiyyata bağlamaqla heç nə itirmədi, əksinə
qazandı. Bir çox yaradıcı insanlara nəsib olmayan xoşbəxtlik ona nəsib oldu. O, 27 yaşında fransız ədəbi mühitində “böyük istedad” kimi qəbul olundu. “Şahzadə
Malen” əsəri dram əsəri kimi onu 27 yaşında məşhurlaş36
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dırdı. Təsadüfi deyil ki, öz dövrünün tanınmış yazıçısı
Oktav Mirbon 1889-cu ildə “Şahzadə Malen” əsəri ilə
bağlı “Fiqaro”da çap etdirdiyi məqalədə yazırdı: “Mən
bilmirəm Meterlink kimdir və hardandır; bilmirəm
qocadır, yoxsa cavan, kasıbdır yoxsa varlı. Bir onu bilirəm
ki, onun qədər tanınmayan, haqqında eşidilməyən ikinci
şəxs yoxdur. Bir də onu bilirəm ki, o, şedevr yaradıb...
Meterlink günümüzün ən möhtəşəm əsərini bizə bəxş
edib”. (Moris Meterlink. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “ŞərqQərb” Nəşriyyat Evi, 2013, s.5-6) Bu məqalədən sonra
Moris Meterlink “Belçikalı Şekspir” adı ilə məşhurlaşır.
Onun barəsində yazılmış məqalədə o, Şekspirlə müqayisə
olunur. Bu cür müqayisə də onun şöhrətlənməsində az rol
oynamır. Gənc dramaturqun bu cür məşhurlaşması onu
notariat kontorundan uzaqlaşdırır. Və o özünün gələcək
həyatını bədii yaradıcılığa həsr edir. Moris Meterlink
məşhur olduğu dövrdə Sentdə yaşayırdı. Ancaq əsərləri
Parisdə çap olunurdu. O, 1895-ci ilə qədər, yəni Parisə
köçənə qədər “Çağırılmamış qonaq” (1890), “Korlar”
(1890), “Yeddi şahzadə” (1891) və s. pyeslərini yazır.
Moris Meterlink Parisə köçəndən sonra bir müddət esselər
və traktatlar yazmaqla məşğul olur.
Moris Meterlink 1905-ci ildə “Göy quş” pyesini
yazır. Və bununla da o, yaradıcılığının yeni bir zirvəsinə
ucalır. O, yaradıcılığı ilə əbədi şöhrət qazanmaq zirvəsini
fəth edir. Moris Meterlink 1911-ci ildə Nobel Mükafatına
layiq görülür. O, “Təxəyyül zənginliyi və poetik fantaziyanın qüdrəti ilə diqqətçəkən pyeslərinə görə” Nobel
mükafatı alır. Nobel mükafatı alarkən onun “çoxcəhətli
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ədəbi fəaliyyətini” də əsas götürmüşlər. Yəqin ki, şairdramaturq kimi fəaliyyətinə də önəm verilmişdir.
Moris Meterlink müharibənin əleyhinə olmuşdur.
O, müharibə əleyhinə mühazirələr aparmış, bununla da,
bəşəriyyətdə sülh carçısı kimi diqqəti cəlb etmişdir.
Onun I Dünya müharibəsindəki bu mövqeyi onu bir insan kimi xarakterizə edən cəhətlərindən biridir.
Moris Meterlinki Fransa Akademiyasına üzv qəbul etmək istəmişlər. Ancaq şərt ondan ibarət olmuşdur
ki, o, Fransa vətəndaşlığını qəbul etsin. Ancaq Moris
Meterlink bundan imtina etmişdir. Moris Meterlink
bütün ömrü boyu müharibənin əleyhinə olmuşdur. O, II
Dünya müharibəsi ərəfəsində Lissabona köçmüş, sonra
alman faşizminə etiraz əlaməti olaraq, daha doğrusu,
almanların Portuqaliya sərhədinə yaxınlaşmasını hiss
edərək ABŞ-a mühacirət etmişdir. Moris Meterlink
1945-ci ildə “Janna Dark” faciəsini yazmış, 1947-ci ildə
müharibədən sonra Fransaya qayıtmışdır.
Moris Meterlink ədəbi mühitdə “Xoşbəxt Meterlink” adlanır. Onun “Xoşbəxt” olmasını şərtləndirən bir
sıra amillər içərisində təfəkkür şairi, böyük fikir sahibi,
ədəbiyyatın ən işıqlı adamı olması da diqqəti cəlb edir. O,
yaradıcılığında insanlara xoşbəxt olmağı aşılayır, təbliğ
edir. Hətta yaradıcılığında bədbinlikdən nikbinliyə doğru
dəyişdiyini sübut edir. Məsələn, “Çağırılmamış qonaq”,
“Korlar”, “Tentajilin ölümü” pyesləri ümidsizliklə
yazılsa da, “Göy quş”, “Monna Vanna”, “Beatris bacı”
əsərləri nikbin ruhda yazılmışdır. Nikbin ruhda yazdığı
əsərlərində inam, həyata bağlılıq, sevgi, həyatsevərlik
38

ƏB ƏDİYAŞ AR

ƏDƏBİYYAT

yüksək səviyyədə ifadə olunur. Onun bədbinlikdən nikbinliyə doğru dəyişməsi barədə İ.İ.Meçnikov yazır:
“...daxili evolyusiya keçib, dəhşətli bədbinlikdən həyatsevər nikbinliyə qədər” dəyişib. (Moris Meterlink. Seçilmiş
əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi, 2013, s.8)
Moris Meterlinkin belə bir fikri “Müdrik ol, onda
hər şeydən əvvəl xoşbəxt olmağı öyrənəcəksən” onun
yaradıcılığının əsasını təşkil edir. Bəzən onun düşüncə
tərzini Şərq təfəkkürünə yaxın hesab edirlər. Məsələn,
onun “Xoşbəxtlik – arzulamamaqdır”, “İnam və həyatı
olduğu kimi qəbul edib sakit yaşamaq ruhi rahatlıq
gətirir” fikrini Şərq təfəkkürünə, Şərq düşüncə tərzinə
uyğun hesab edirlər. (Moris Meterlink. Seçilmiş
əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi, 2013, s.9)
Moris Meterlink 1949-cu il may ayının 6-da (bəzi
mənbələrdə may ayının 5-də) Fransada dünyasını dəyişir.
“Arıların həyatı” romanı, “Göy quş”, “Çağırılmamış qonaq”, “Korlar”, “Nişanlanma”, “Müqəddəs Antoninin möcüzəsi” pyesləri Moris Meterlinki Azərbaycan oxucusuna
təqdim edə bilir. “Arıların həyatı” romanı yeddi hissədən
ibarətdir. Birinci hissə “Arı pətəyinin önündə” adlanır.
Yazıçı burada arıçılıq haqqında traktat, yaxud da vəsait
yazmadığını bildirir. Ancaq bütün mədəni ölkələrdə belə
vəsaitlərin olduğunu söyləyir. Eyni zamanda onun “Arıların həyatı” əsərinin elmi monoqrafiya, ya da yeni müşahidələr, tədqiqatçılar toplusu olmadığını da deyir. Ancaq
iyirmiillik arıçılıq haqqında apardığı müşahidələr əsasında
özəl səciyyəli, məhdud maraq dairəsinə aid olan bir əsər
yazdığını diqqətə çatdırır. Yazıçı yazır: “Gəlin həyatın
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ehtişamını sirli – müəmmalı şeylərlə axtarmayaq. Ən adi
şeylər ehtiramla doludur və biz hələ onlardan birini də
düz-əməlli tədqiq etməmişik. Ona görə də mən yalnız
faktlarla danışacağam. Onlar ya şəxsən mənim tərəfimdən
yoxlanılmış, ya da apidologiyada tamamilə təsdiqləndiyi
üçün yoxlamağa ehtiyacı olmayan faktlardır. Mənim işim
ondan ibarətdir ki, faktları elmi, ancaq daha canlı formada
təqdim edim, onları bir çox daha dərin və daha sərbəst
düşüncələrlə əlaqələndirim və onlara dərslikdə, praktiki
vəsaitdə, yaxud elmi monoqrafiyada olduğundan daha
harmonik şəkil verim. Bu kitabı oxuyan adam arı təknəsini
idarə etmək vərdişlərinə yiyələnməsə də, bu təknənin içindəkilər barədə gerçək, maraqlı, intim və dərin bilgilər əldə
edəcəklər. Ancaq əlbəttə, hələ öyrənilməli olan şeylərin
yanında bu, heç nədir. ( Moris Meterlink. Seçilmiş əsərləri.
Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi, 2013, s.13) Doğrudan
da, bu dünyada öyrənilməli şeylər çoxdur. Elə arıçılıqla
bağlı, onun təbiətinin gerçək dərinlikləri ilə bağlı
öyrənilməli çox məsələlər var.
Yazıçıya görə, arıların ətrini, ruhunu, ab-havasını,
sirlərini hiss etmək üçün arı təknəsinin içərisinə nüfuz
etmək lazımdır. Bir çox kitablarda olan çatışmazlıq odur
ki, nəticələr, irəli sürülən müddəalar, fikirlər “qeyrisəhih lətifələr toplusundan başqa bir şey deyil”. Çoxları
yanlış fikirlərə, qabaqcadan hasil olunmuş yanlış fikirlərə istinad etməklə arıçılıqdan bəhs etmişlər. Ancaq yazıçı belə hesab edir ki, onun istinad nöqtələri, baxışları
tamamilə fərqlidir.
21.12.2015
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Nobel mükafatçısı Moris Meterlink
və “Arıların həyatı” əsəri – II yazı
Arılar cəmiyyət halında
yaşayır, öz qanunları ilə idarə
olunur.
Moris
Meterlink
arılarla məşğul olanlardan da
bəhs edir. Məsələn, Aristotel,
Katon, Varron, Plini, Kolumella, Paladias bu qəbildəndir.
Moris Meterlink bu müəlliflərin arılar barədə yazdıqlarını
oxuyub öyrənir və geniş məlumat alır. Eyni zamanda arı yuvasının birillik tarixçəsini izləyir. Ona görə də baharda ayılıb öz işinə başlayan ayrıca
bir arı təknəsi üzərində müşahidə aparır. O, çox əhəmiyyətli epizodları öz gözləri ilə görür və müşahidə edir.
Məsələn, arının beçə verməsini, beçənin uçub getməsini, uçub gedən beçənin başqa bir yerdə məskunlaşmasını, beçələrin doğulmasını, cavan məlikələrin nikah
uçuşlarını, tənbəl arıların məhv edilməsini, arıların qış
yuxusuna dalmasını və s.
Moris Meterlink arı ilinin aprel ayından başlandığını və ən uzağı sentyabr ayının sonuna qədər davam
etdiyini qeyd edir və bunu arı ili kimi xarakterizə edir.
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Moris Meterlink arı təknəsinin içərisində olan sakinləri də təqdim edir. Onların içərisində ana arını, minlərcə işçi arını təqdim edir. İşçi arıların içərisində dişi
arının (minlərlə) və erkək arının (bir neçə yüz) olduğunu
söyləyir. Ana arı padşahlıq edir. O, könüllü surətdə
uzaqlaşdıqdan sonra işçi arıların arasında gələcək
məlikənin əri–erkək arı seçilir.
Moris Meterlink arı təknəsinin açılmasında olan
mənzərəni də xarakterizə edir. Bu zaman arının insanı
çalmaması üçün görüləcək tədbirləri sadalayır. Qeyd
edir ki, bir az tüstü püskürtməklə arının sancmasının
qarşısını almaq olur. Tüstü püskürdərkən arı elə bilir ki,
təknəyə heç kəs hücum etmir, bu, sadəcə olaraq təbii
hadisədir, fəlakətdir və ona tabe olmaq lazımdır. Belə
məqamda onları hissiyyatları aldatdığı üçün öz
gələcəklərini xilas etmək naminə təknədəki materialları
götürüb bal ehtiyatı toplamağa doğru tələsirlər.
Moris Meterlinkə görə, arı qarışqadan da ictimai
məxluqdur. Arı cəmiyyəti təşəkkül tapıb inkişaf etdikcə
onun hər bir üzvünün fərdi həyat maraqları ümumi
maraqlara qurban verilir. Ancaq naqisliklər var. Məsələn, yaşlı işçi arılar sürfələrin ətrafında dolaşıb onları
yeməyə çalışır. Ana arı isə var gücüylə onu qorumağa
çalışır.
“Arıların həyatı” əsərinin ikinci hissəsi “Arı beçəsi” adlanır. Qeyd olunur ki, fevralın ilk günlərindən
məlikə sürfə qoymağa başlayır. İşçilər bal toplamaq
üçün güllüklərə, çiçəkliklərə, ağaclıqlara... üz tuturlar.
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Bahar gəlir. Gündə minlərlə arı doğulur. Arılar saxlanan
yerlər çiçək tozu ilə dolub-daşır.
Erkək arılar arı şanının üstündə ora-bura qaçışırlar. Arıların sayı o qədər artır ki, yüzlərlə işçi arı özünə
yer tapmır və kandarda gecələməli olur. Bəzən soyuq
onların sırasını seyrəldir.
Qoca məlikə arı hökmdar olduğu təknəni tərk
etməli olur. Halbuki o, bu təknəni qurub yaradıb. Bütün
işçi arıları, erkək arılar, sürfələr, puplar gənc şahzadələr
onun bətnindən çıxmışdır.
Beçəvermə vaxtı firavan həyat sürən qüdrətli bir
xalq (arı) öz əməyinin bəhrəsini gələcək nəslə qurban
verir, heç bir təminatı olmayan yerə, naməlum yerə,
Vətən axtarışına çıxır.
Arıların “köç” hadisəsi kor-koranə hadisə deyil.
Bu, gələcək nəslə olan sevgidir.
“Arıların həyatı” əsərinin üçüncü hissəsi
“Məskunlaşma” adlanır.
Ana arı – məlikə öz yeməyini özü götürmür. Onu
cəfakeş işçi arılar körpə uşaq kimi yemləyirlər. Ana arı
sürətlə yumurta qoyur və bunu görən işçi arılar yeni
hücrələr tikməyə tələsirlər.
Əsərin “Gənc məlikələr” adlanan dördüncü hissəsində, “Nikah uçuşu” adlanan beşinci hissəsində, “Erkəklərin məhv edilməsi” adlanan altıncı hissəsində maraqlı
müşahidələr verilir. Məsələn, məlikə mayalandıqdan
sonra işçi arılar erkək arıların şıltaqlığına dözür. Erkək
arılar avara-avara gəzib dolaşır, kef edirlər. Başqalarının
işinə maneçilik törədirlər. Yuvanın ən yaxşı və isti
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yerində yatırlar. Yuxudan ayılan kimi ən yaxşı balın
toplandığı hücrələri talan edirlər. İsti iyul-avqust aylarında saat 12-16 arası onlar təknənin kandarına ayaq da
açırlar. Onların bu təkəbbürlü hərəkətlərinə olan səbr
tükənir. Nəticədə onların dəbdəbəli həyatları alt-üst olur.
İşçi arılar onlara mərhəmət göstərmir. Onların qanadlarını sındırır, onlara hücum edir, özü də amansız hücumlar
edirlər. Erkək arıların cəsədləri yığışdırılır, növbəti bahar
mövsümünə qədər onların xatirəsi yaddaşlardan silinir.
Moris Meterlink belə hesab edir ki, yaxşı arı yuvasının
hər biri səksən-yüz litrə qədər bal verir.
Əsərin yeddinci fəsli “Nəslin tərəqqisi” adlanır.
Burada arının sakit qış yuxusuna getməsindən bəhs
olunur.
Moris Meterlink belə hesab edir ki, arının dörd
min beş yüz növü var. Onun fikrincə, müşahidələr əsasında arılardan ciddi əsərlər yazmaq üçün insan ömrü
yetməz, kifayət etməz.
Moris Meterlink fərdin özünü nəslə qurban verməsindən, hər şeyin materiyadan təşkil olunmasından
söhbət açır. O yazır: “Əgər bu dünyada hər şey materiyadan təşkil olunubsa, materiyanın buradakı immaterial
hərəkətinin təzahürlərinə necə təəccüblənməmək olar?
Burada təsadüfi, miskin yaşayışı daha sabit, daha
xoşbəxt həyata çevirməkdən söhbət gedir. Söhbət real
olaraq bədəndə bir-birindən ayrı olan şeyləri ruhda birləşdirməkdən, fərdin özünü nəslə qurban vermək dərəcəsində tabeliyini təmin etməkdən, gözlə görünən,
sezilən nəsnələri hiss olunmayan nəsnələrlə əvəz
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etməkdən gedir. Şüurumuzu nurlandıran ali yüksəkliyin
işığında belə həll edə bilmədiyimiz problemləri arıların
dərhal aradan qaldıra bilməməsinə təəccüblənməyə
dəyərmi? Zülmətin içərisindən doğulan yeni ideyanın
kövrək titrəyişlərini izləmək də riqqət doğuran və
maraqlı hadisədir. Bu ideya materiyadan doğur və hələ
maddidir. O, hələ soyuqdan, aclıqdan və şəklini dəyişmiş, amma hələ ifadə olunmamış qorxudan ibarətdir. O,
böyük təhlükələrlə, uzun gecələrlə, ölümün özünə bənzəyən qış mövsümü ilə dumanlı şəkildə təmasa girir”.
(Moris Meterlink. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”
Nəşriyyat Evi, 2013, s. 169-170).
Moris Meterlinkin eşşəkarıları barədə fikri də
maraqlıdır. O yazır: “Eşşəkarıları – iri, tüklü, daim səsküylü, qorxunc görünsələr də, əslində, fağır, tənha məxluqlardır. Qış mövsümünün bütün məhrumiyyətlərinə
sinə gərən mayalanmış eşşəkarısı martın ilk günlərindən
etibarən mənsub olduğu növün vərdişlərinə uyğun
olaraq ya torpağın altında, ya da kolluqda yuva qurmağa
başlayır. O, yuva qurmaq üçün seçdiyi yeri eşərək orada
səliqə-sahman yaradır. Sonra kifayət qədər yöndəmsiz
hücrələr qurur, onları balla və çiçək tozu ilə doldurur,
sürfələrə qulluq edir və tezliklə ona həm evdə, həm də
çöldə yardım edən bir bölük törəmənin əhatəsinə düşür.
Gənc eşşəkarılarının bir qismi də, öz növbəsində,
yumurta qoyur. Güzəran yaxşılaşır, quruculuq işləri
vüsət alır, koloniya böyüyür. Koloniyanın əsasını qoyan
“ana arı” şahlığı idarə edir. Onların cəmiyyəti bizim adi
ev arılarının qurduğu şahlığa bənzəyir. Ancaq bu kifayət
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qədər uzaq oxşarlıqdır; eşşəkarıları həmişə məhdud rifaha qovuşa bilirlər; qayda-qanunlara heç kəs riayət etmir;
ibtidai hannibalizm və uşaq qətli hallarına tez-tez rast
gəlinir; onların yöndəmsiz arxitekturası o qədər də işə
yaramır; bu iki yaşayış məskənini bir-birindən
fərqləndirən başlıca cəhət isə onlardan birinin daimi,
digərinin müvəqqəti olmasıdır. Eşşəkarılarının məskəni
payızda tamamilə dağılır, sakinlərdən üç-dörd yüzü
özündən sonra heç bir iz qoymadan məhv olur, onların
səyləri nəticəsiz qalır. Bütün koloniyadan yalnız bir dişi
arı qalır və o tək-tənha öz anasının keçənilki faydasız
işini davam etdirir. Ancaq qardaşlıq ideyası bu dəfə də
öz gücünü nümayiş etdirə bilmir.
Eşşəkarılarından qardaşlıq ideyası müəyyən
çərçivəni aşıb keçə bilmir, amma qarşısıalınmaz metampsixoz nəticəsində, sonuncu uğurundan ruhlanaraq Meliponitae qrupunda dəyişilmiş şəkildə təzahür
edir. Bu qrup bizim ev arılarının sonuncudan əvvəlki
sırasında yer alır. Haqqında danışdığımız ideya da məhz
bu qrupda özünün pik həddinə çatır”. (Moris Meterlink.
Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi,
2013 s. 171-172).
29.12.2015
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Nobel mükafatçısı Moris Meterlink
və “Arıların həyatı” əsəri – III yazı
Moris Meterlink arılarda
hər şeyin təkmil olmaması barədə
də öz müşahidələrini yazır: “Nəzərdən keçirdiyimiz ideyanın ev
arılarında mükəmməl şəkil almasına baxmayaraq, yuvanın qüsursuz olduğunu iddia etmək doğru
olmazdı. Şübhəsiz, altıguşəli
hücrə arı sənətinin şedevridir.
Onlar sözün əsl mənasında mükəmməl bir əsər yaradıblar və əgər dünyanın bütün dahiləri yığışsaydı, burada
nəyisə dəyişdirməyə lüzum görməzdilər. Arıların öz
sahəsində yaratdığı şeyi insan belə yarada bilməyib.
Əgər başqa bir dünyadan gəlib bizdən məntiqi mükəmməl şəkildə təcəssüm etdirən bir predmet göstərməyi xahiş etsəydilər, onlara arı pətəyinin bir hissəsini göstərmək olardı.
Lakin arılarda heç də hər şey pətəklərdəki kimi
təkmil deyil. Biz yuxarıda bəzən aşkar, bəzən gizli çatışmazlıqlar və boşluqlar haqqında danışmışdıq; məsələn,
erkək arıların lazımsız say çoxluğu və onların müftəxor
həyat sürməsi, partenogenez, nikah uçuşunu müşayiət
edən təhlükələr, aralıqsız beçəvermə, mərhəmət hissinin
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yoxluğu və amansızcasına fərdin kollektivə qurban verilməsi. Arıların lazım olduğundan artıq çiçək tozu tədarük etməsini də buraya əlavə etmək lazımdır. Axı istifadəsiz qalan bu qida ehtiyatı tezliklə quruyur, xarab olur
və artıq yer tutur. Birinci beçəvermə ilə ikinci məlikənin
mayalanması arasında keçən müddət ərzində hökm
sürən ikihakimiyyətliliyi də xatırlamaq lazım gəlir. Bu
cür misalların sayını kifayət qədər artırmaq olar. Ancaq
arıların faciəsi ilə nəticələnən ən ciddi çatışmazlıq təkrar
beçəvermə ilə bağlıdır. Burada bir məqamı unutmaq
olmaz: insan əhliləşdirilmiş arıların təbii seçiminə
minilliklər boyu mane olmuşdur. Fironların zamanındakı Misir arıçılarından başlayaraq indiki kəndlilərə qədər
bu sahədə çalışanların hamısı arıların mənfəətini və
istəklərini gözardı edib. Ən yaxşı arı yuvası yay girdikdən sonra yalnız bir dəfə beçə verən yuva sayılır. Bu
beçəvermə ilə arıların analıq hissi təmin olunur, məlikə
yenilənir, varislik gözlənir. Bununla da yuvanı vaxtından əvvəl tərk etmiş beçənin gələcəyi təminat altına
alınır. Çünki onun yaxşı yuva qurmaq və qida ehtiyatı
toplamaq üçün kifayət qədər vaxtı olur. Əlbəttə, başlıbaşına buraxılmış arıların bir qismi müxtəlif həşəratların
bütün koloniyasını məhv edən qış mövsümünü birtəhər
başa vura bilərdi və beləliklə, məhdud beçəvermə
qanunu tədricən bizim şimal ölkələrində özünə zəmin
tapardı. Ancaq insan məhz bu ehtiyatlı, zəngin və mühitə uyğunlaşmış arıların yuvasını xaraba qoyur. Arıçı
yuvanın bal ehtiyatlarını götürdükdən sonra buradakı
heydən düşmüş koloniyanın vəziyyəti tamamilə ağır48
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laşır. Arıların qışı başa vura bilməsi üçün onlara keyfiyyətsiz bal verməli olurlar. Nəticədə bütün irq zəif düşür.
Yəqin ki, hədsiz beçəverməyə meyil də bununla əlaqədardır. Hazırda bütün əhliləşdirilmiş arılar, xüsusən də
qara arılar böyük intensivliklə beçə verirlər. Bir neçə il
bundan əvvəl arıçılar bu təhlükəli vərdişlər əleyhinə
mobilistik üsullarla mübarizə aparmağa başladılar.
Öküz, qoyun, it, göyərçin və bu kimi ev heyvanlarının
süni seçimi ilə bağlı əldə olunan uğurlar belə düşünməyə əsas verir ki, yaxın zamanlarda yeni arı cinsi yaradılacaq və bu arılar təbii beçəvermədən tamamilə imtina
edərək bütün diqqəti bal və çiçək tozu toplamağa
yönəldəcək” (Moris Meterlink. Seçilmiş əsərləri. Bakı,
“Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi, 2013 s. 175-176).
Moris Meterlink arıda intellektin olub-olmaması
ilə bağlı qəti hökm vermir. Bu barədə yazır: “Bəs digər
çatışmazlıqlar? Birgə yaşayışın üstünlüklərini yaxşı
dərk edən intellekt niyə də bu çatışmazlıqlardan azad
olmasın? Həm yuvanın özündəki sirli səbəblərdən, həm
də qismən bizim səhvlərimizdən qaynaqlanan çatışmazlıqlar haqqında çox danışmaq olar. Ancaq arıda
intellektin olub-olmaması ilə bağlı bəlli olan
məlumatlara əsasən qoy hər kəsin özü qərar versin. Mən
arıları müdafiə etməyə səsləmirəm. Şəxsən mənə elə
gəlir ki, onlar bəzi hallarda ağıl nümayiş etdirirlər.
Amma davranışları qeyri-şüuri olsaydı belə, onlara
marağım azalmayacaqdı. Soyuq, aclıq, ölüm, əlverişsiz
hava şəraiti, tənhalıq kimi canlı materiyanın bütün
düşmənləri ilə mübarizədə beyinin hansı üsullardan
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istifadə etdiyini izləmək çox maraqlıdır. Bu kiçicik
varlıqlar instinktin hüdudlarını aşmadan, adi işlər
görərək necə həyatda qala bilirlər? Adi və möcüzəvi
təzahürlər təbiətin qoynunda bir araya gətirilir, bir-biri
ilə çuğlaşır. Ancaq bizim diqqətimizi çəkən, həyatımıza
rəng qatan, fikirlərimizi, hisslərimizi və nitqimizi daha
anlaşıqlı məcraya yönəldən şeylər necə gəldi
adlandırılmış predmetlər yox, dərk edə bilmədiyimiz,
müəmmalı məsələlər olmalıdır. Müdriklik məhz bunu
tələb edir” (Moris Meterlink. Seçilmiş əsərləri. Bakı,
“Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi, 2013 s. 176-177).
Moris Meterlink arıların nöqsanı haqqında hökm
verə bilmək səviyyəsində məlumatlı olmadığımızı da
söyləyir. O yazır: “Bundan başqa, öz intellektimizə
əsaslanaraq arıların nöqsanları haqqında hökm verə
bilmək üçün o qədər də çox məlumatlı deyilik. Bizim öz
intellektimiz də yanlışlıqlardan və çatışmazlıqlardan
xali deyil və uzun müddətdir ki, onlarla mübarizə aparmaq üçün təsirli vasitələr tapa bilmir. Əslində, xalis şüur
qanunlarına görə, taleyin hökmü ilə şüurlu şəkildə
cəmiyyət qura biləcək bir varlıq varsa, o da insandır.
Bununla belə, insanın necə bir cəmiyyət qurduğuna baxın və arı yuvasındakı çatışmazlıqlarla insan cəmiyyətinin yanlışlıqları arasında müqayisələr aparın. Əgər biz
insanları müşahidə edən arıların yerində olsaydıq, xeyli
təəccüblənərdik; məsələn, bir çox hallarda ağlının imkanlarından çox gözəl yararlanan insan əmək prosesini
səmərəli və ədalətlə təşkil edə bilmir. Ümumi həyatın
mənbəyi olan torpaq çox pis becərilir. Bu işlə yalnız
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onda biri və ya onda ikisi məşğul olur. Əhalinin
tamamilə müftəxor həyat sürən onda biri onların əməyinin bəhrəsini mənimsəyir, yerdə qalanlar isə daim əzabəziyyətə, ağır zəhmətə qatlaşır və heç vaxt öz əməklərinin bəhrəsini dadmırlar. Görünür, onların əməyi yalnız
müftəxorların həyatının daha müəmmalı, daha anlaşılmaz olmasına xidmət edir. Bütün bunlardan belə qənaətə gəlmək olar ki, ağıl və mənəvi şüur bizə tamamilə
yad sferalara istinad edir və bu insanların əldə rəhbər
tutduğu prinsipləri haçansa başa düşəcəyimizə ümid
bəsləməməliyik. Ancaq gəlin çox da dərinə getməyək.
Biz öz çatışmazlıqlarımızı bilirik, amma bir həqiqət də
var ki, bu, demək olar, heç nəyi dəyişdirmir. Yüz ildə bir
dəfə, adda-budda kimsə təəccübdən gözünü döyə-döyə
dərin yuxudan oyanır, başını üstünə qoyub yatdığı
qolunun üyüşüyünü açır, yerini rahatlayıb yenidən
yuxuya dalır və bədəni üyüşməyənə kimi ayılmır”.
(Moris Meterlink. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”
Nəşriyyat Evi, 2013 s. 177-178).
Moris Meterlinkin əsərində düşündürücü məqamlar çoxdur. Hətta cəmiyyətin faydalanacağı məqamlar
da az deyil. Məsələn, onun istinad etdiyi bu fikir: “Batıb
gedən ölkədə varlı-hallı fərd olmaqdansa, çiçəklənən
ölkənin kasıb vətəndaşı olmaq yaxşıdır”. Moris
Meterlink yazır: “Əgər arılar ətrafı bürümüş zülmətdə
zəif bir işıq yandırsalar belə, bu kifayətdir ki, bizim
ehtiraslarımıza və müqəddəratımızla bağlı təkəbbürlü
fikirlərimizə həm yaxın, həm də uzaq olan bu kiçik
varlıqların həyatını və vərdişlərini öyrəndiyimiz vaxta
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görə təəssüf hissi keçirtməyək”. (Moris Meterlink.
Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi,
2013 s. 179).
Bu əsərin ideyası onu söyləməyə əsas verir ki,
qarışqaların, lap milçəklərin də həyatından yazılmalıdır.
Ümumiyyətlə, heyvanat aləmindən və bitkilər
aləmindən də müşahidələr əsasında yazmağa ehtiyac
var. Onların hamısı təbiətin maddi hissəsi kimi çox
maraqlıdır.
05.01.2016
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Moris Meterlinkin “Korlar” pyesi:
İnsan sığınacaqlardan qaçmağa
tələsir... I – yazı
Vaxtilə “İnsan sığınacaqlara doğru tələsir” adlı məqalə yazmışdım. İnsan dünyaya gəldiyi
gündən ömrünün sonuna qədər sığınacaqlar axtarışında olduğunu
qeyd etmişdim. Bunun insan həyatının fəlsəfəsində dayandığını
söyləmişdim. Ancaq Moris Meterlinkin “Korlar” pyesini oxuyandan sonra belə bir qənaətə də gəlməli oldum: İnsan
sığınacaqlardan da qaçmağa tələsir. “Korlar” pyesində
bütün obrazlar, demək olar ki, kordur: birinci kor, ikinci
kor, üçüncü kor, ən qoca kor, beşinci kor, altıncı kor,
ibadət edən üç kor qadın, ən qoca kor qadın, gənc kor
qadın, dəli kor qadın. Pyesdə on iki kor obraz var.
Bunların hər biri bu işıqlı dünyadan məhrumdur. Onlar
nə ay işığını, nə günəş şüasını, nə də bir-birlərini
görürlər. Dünya onlar üçün qaranlıqdan ibarətdir. Onlar
üçün qaranlıq, kölgə, işıq – hər bir şey eynidir. Bu
korlar bir-birini səsləri ilə seçib ayırırlar. Bir-birinin səsi
ilə bilirlər ki, kim kimin yanında əyləşibdir. Dünyanı və
bir-birini görməyən korlar məndə belə bir sual yaradır.
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Görəsən korlar yuxu görürlərmi? Görəsən korlar yuxuda
bir-birini görürlərmi? Görəsən korların gözü yuxuda
görürmü? Hər halda bu suallara cavab axtarmaqla
yanaşı, pyesdəki beşinci korun belə bir fikri təsirli
görünür: “Görməyənlərə yazığınız gəlsin!” Birinci
kordoğulan isə deyir: “Bu mənasız sözləri kim dedi?”
Bu zaman İkinci kordoğulan belə söyləyir: “Deyəsən,
bu eşitməyən kəsdir”. Birinci kordoğulan Beşinci korun
“Görməyənlərə yazığınız gəlsin!” fikrini acizanə xahiş
hesab edir: “Bu cür acizanə xahişlərin vaxtı deyil”.
Korlar sığınacaqda nə qədər qala bilərlər? Axı sığınacaqda qalmaq onları yorur. Heç nəyi görməyən korlar sığınacaqdan kənara çıxmaq istəyirlər. Bəlkə də onların sığınacaqdan kənara çıxmaları çörək, su dalınca
getmələridir, çörək və su axtarışına çıxmalarıdır.
Bu korların görənlərdən bir fərqi də var. Görənlər
hara getdiklərini yaxşı bilirlər. Xoşlarına gəlməyən yerlərə getmirlər. Ancaq korlar isə hara getdiklərini bilmirlər. Bilmirlər ki, getdikləri yer yaxşıdır, yoxsa pis. Bilmirlər ki, onları qarşıda nə gözləyə bilər. Ancaq sığınacaqda dayanmaq da onları bezdirir. Onlar sığınacaqdan
gəzintiyə çıxmağı da xahiş etmirlər. Ona görə də dənizin səsi, suyun səsi və bir çox şeylər onlara yaddır.
Onlar bəlkə də elə bilirlər ki, dənizdə, suda, dünyada nə
varsa hamısı yatıbdır. Odur ki, Ən qoca kor deyir:
“Dəniz, sanki, yatırmış, indi ayılıb”. Birinci kor doğulan
isə deyir: “Gərək o, bizi buraya gətirməyəydi. Bu səsdən
xoşum gəlmir”. Ən qoca kordoğulanın cavabı isə
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belədir: “Axı bilirsiniz ki, ada böyük deyil: sığınacaqdan kənara ayaq basan kimi dənizin uğultusu eşidilir”.
Korlar üçün dünya çox balacadır. Onlar elə hesab
edirlər ki, əllərini uzatsalar əlləri hər yerə çatar.
Maraqlıdır ki, korların bir qismi kordoğulanlardır.
Digərləri isə sonradan kor olan kordur. Heç şübhəsiz ki,
sonradan kor olan korlar kordoğulanlardan fərqlənir.
Sonradan kor olan korlar vaxtilə dünyanı görə bildikləri
üçün gördüklərinin az qala tamarzısıdırlar. Ancaq kordoğulanlar anadan kordoğulduqlarına görə onlar görməyin
nə olduğunu bilmirlər. Ona görə də kordoğulanlar sığınacaqdan kənara çıxmağı tam şəkildə tələbat kimi qəbul
etmirlər. Axı onlar anadan kordoğulduqlarına görə həyatı
bir rəngdə qəbul edirlər. Sonradan kor olanlardan fərqli
olaraq həyatın rəngini bilmirlər. Odur ki, İkinci kordoğulan deyir: “Hə, axı biz gəzintiyə çıxarılmağı xahiş etməmişdik”. Üçüncü kordoğulan isə deyir: “Əvvəllər heç
vaxt buralarda olmamışıq. O, nahaq yerə bizi belə uzaqlara gətirdi”. Bunlarla müqayisədə dünyanın, həyatın
rənglərini vaxtilə görmüş Ən qoca kor qadın deyir: “Səhər elə yaxşı idi ki! O istəyirdi ki, nə qədər ki bizi sığınacağa salıb qapıları üzümüzə bağlamayıblar, sonuncu günəşli günlərin dadını çıxaraq”. Bilərəkdən, ya da bilməyərəkdən Birinci kordoğulan sığınacağı tərk etməməyə
üstünlük verir. Əslində o, sığınacaqdan başqa heç nəyi
görməmişdir. Heç sığınacağı da görmür. Axı anadan kor
doğulubdur. Ona görə də o deyir: “Mən sığınacağı tərk
etməməyi üstün tuturam!” O, elə hesab edir ki, dünyada
baxmalı, görməli heç nə yoxdur. Həm də o, anadangəlmə
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kor olduğu üçün belə düşünür. Bunu Birinci kordoğulanın bu sözləri də təsdiq edir: “Sığınacağın divarlarının o
üzündə baxmalı heç nə yoxdur”. Hətta kordoğulanlar həyatda harada olmalarından asılı olmayaraq həyatı mağaraya bənzədirlər. Məsələn, Birinci kordoğulan deyir: “Elə
səslər gəlir, elə bil, mağaradayıq”. Ancaq gecəni, gündüzü, mağaranı... vaxtilə görmüş Ən qoca kor deyir: “Məncə, indi axşam olduğuna görə belə səslər gəlir”. Vaxtilə
ulduzu, ayı, günəşi görmüş Gənc kor qadının “Mənə elə
gəlir ki, əllərimdə ayın işığını hiss edirəm” fikri, Ən qoca
korun “Deyəsən, ulduzlar çıxdı. Mən onları hiss edirəm”
fikri bir daha təsdiq edir ki, anadan kor doğulanların hissiyyatı ilə, sonradan kor olanların hissiyyatı bir-birindən
fərqlənir. Təsadüfi deyil ki, Birinci kordoğulan deyir:
“Mən heç vaxt ulduzları hiss etməmişəm”. Yaxud Birinci
kordoğulan kor hissiyyatlı doğulduğu üçün “Bu nə səsdir,
başa düşmürəm. Mən geriyə, sığınacağa qayıtmaq istəyirəm” deyir. Kordoğulan üçün dünya başdan-başa kordur,
həyat kordur, sığınacağın özü kordur. Məsələn, Birinci
kordoğulan görün nə deyir: “Biz heç sığınacaqdan çıxmarıq. Mən heç çıxmamağı üstün tuturam”. Yaxud Üçüncü
kordoğulan nə deyir: “O, niyə bizi günəşə çıxarır? Bizlərdən kim günəşi görür ki? Mən günorta, yaxud gecəyarısı
gəzdiyimi heç vaxt kəsdirə bilmirəm”. Ancaq kordoğulanlardan fərqli olaraq sonradan kor olanlar görün nə
deyirlər. Məsələn, Ən qoca kor: “Mən günəşi görmüşəm,
lap gənc vaxtlarımda”. Yaxud Ən qoca kor qadın: “Mən
də uzun illər bundan qabaq, onda lap uşaq idim, güclə xatırlayıram”. Altıncı kor: “Mən günorta gəzməyi xoşla56
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yıram. Bu vaxt gözümə parlaq işıq görünür və mənə elə
gəlir ki, gözlərim indicə açılacaq”.
Beləliklə, anadan kordoğulanlar heç sığınacaqdan
çıxmaq istəmirlər. Ancaq sonradan kor olanlar sığınacaqdan çıxmağı, həyatın vaxtilə gördükləri rəngini yenidən görməyi istəyirlər. Vaxtilə görənlər, yəni sonradan
kor olanlar hissiyyatlarının köməyi ilə gördükləri
yerlərdən keçəndə hər şeyi yada sala bilirlər. Məsələn,
Altıncı korun dedikləri fikrimizi təsdiq edir: “Mən harada olduğumuzu anlamağa başlayıram... Sığınacaq böyük
bir çayın sahilindədir; biz köhnə körpüdən keçdik. Bu
yol bizi adanın şimal hissəsinə gətirib çıxardı. Biz çayın
yaxınlığındayıq, diqqətlə qulaq assaq, bəlkə də, onu
eşidə bilərik. O gəlib çıxmasa, oraya getmək lazımdır...
Oradan gecə-gündüz gəmilər keçir, matroslar bizi görərlər. Bəlkə də, biz mayakın olduğu meşədəyik, ancaq
mən buradan necə çıxmaq lazım olduğunu bilmirəm...”
“Korlar” pyesindəki fəlsəfi məqamlardan biri də
korların heç birinin bir-birini görməməsidir. Artıq bu
cəhətdən anadan kordoğulanlarla sonradan kor olanlar
arasında heç bir fərq yoxdur. Onların hamısı kordur.
Onlar bir-birini görə bilmirlər. Bir-birinin gözəlliyinə
qiymət verə bilmirlər. Axı onlar kordur. Məsələn,
Altıncı kor qadın Gənc kor qadına deyir: “Deyirlər, sən
uzaq ölkələrdəki qadınlar kimi çox gözəlsən”. Gənc kor
qadın isə cavab verir: “Mən özümü heç vaxt
görməmişəm”.
11.01.2016
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Moris Meterlinkin “Korlar” pyesi:
İnsan sığınacaqlardan qaçmağa
tələsir... – II Yazı
Pyesdəki
məqamlardan
biri də “gözlərin əllərdən çox
bilməsidir”. Yəni gözlər təkcə
görmür, həm də bilir. Bu mənada Ən qoca kor deyir: “Bizim
hamımız bir-birimizi heç vaxt
görməmişik. Bir-birimizə sual
verib, cavab alırıq; bir yerdə
yaşayırıq, həmişə vaxtımızı bir
yerdə keçiririk, amma kim olduğumuzu bilmirik!.. Boş yerə əllərimizlə bir-birimizə
toxunuruq – istənilən halda gözlər əllərdən çox bilir...”
Pyesdə “Görmək nədir və nəyə lazımdır?” sualına
da cavab var. Birincisi, görmək olmasa, işıq da lazım
deyil. Məsələn, Birinci kordoğulan deyir: “Görməyən
adamlara işıq lazım da deyil”. İkincisi, görmək olmasa,
insanlar, heyvanlar yolu azarlar, itirərlər. Məsələn, Altıncı kor deyir: “Mən sığınacağın yaxınlığında qoyun
otararkən qoyunlar qüllədəki işığı görüncə özləri evə
dönürlər...Onlar bir dəfə də olsun yolu azmayıblar”.
Üçüncüsü, görmək olmasa, sevmək olmaz. Məsələn, Ən
qoca kor deyir: “Biz artıq uzun illərdir bir yerdə yaşayı58
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rıq və bir-birimizi heç vaxt görməmişik! Düşünmək olar
ki, bizim hər birimiz tənha ömür sürürük!.. Sevmək
üçün görmək lazımdır”.
Pyesdə “Bəs görəsən korlar nə vaxt görür?”
sualına da cavab axtarılır. Məsələn, Ən qoca kor deyir:
“Mən yalnız yatanda görürəm”. Birinci kordoğulan
deyir: “Mən yuxuları yalnız gecəyarısında görürəm...”
“Korlar” pyesində düşündürücü suallardan biri də
korun, karın, yaxud da digər əlillərin hansının daha çox
bədbəxt olması məsələsidir. Məsələn, Üçüncü kordoğulan ağır eşidən Beşinci kor barədə deyir: “Sözün
açığı, korlar çox bədbəxtdirlər”.
“Korlar” pyesində düşündürücü bir məqam da var.
Bu da odur ki, korlarda qorxu hissi, ümumiyyətlə
qorxmaq varmı? Məsələn, Ən qoca kor qadın Dəli kor
qadın barədə deyir: “O, uşaq doğandan bəri danışmır...
Elə bil, hər şeydən qorxur...” Ən qoca kor isə deyir:
“Bəs siz qorxmursunuzmu?” Bu zaman Birinci kordoğulan soruşur: “Kim?” Ən qoca kor deyir: “Siz hamınız!” Bu söhbət zamanı Ən qoca kor qadın deyir: “Hə,
hə, biz qorxuruq!” Gənc kor qadın isə məsələyə belə
müdaxilə edir: “Biz çoxdan qorxmağa başlamışıq!”
“Korlar” pyesinin əsas ideyası yenə də düşündürür. Düşündürür ki, hansı korlar sığınacaqdan qaçmağa
tələsir, hansı korlar sığınacağa tələsir. Hər halda sığınacaqdan qaçmağa tələsən korlar vaxtilə görən korlardır.
Onlar sonra kor olmuşlar. Ancaq sığınacağa tələsən
korlar isə anadangəlmə korlardır. Onlar anadangəlmə
kor olduqları üçün sığınacaqda qalmağı hər şeydən
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üstün tuturlar. Pyesdəki Birinci kordoğulanın dediyi
kimi: “Biz yolu tapacağıq. O, məni dartır!.. O, məni dartır! Sevincindən özünə yer tapa bilmir!.. Onu saxlaya
bilmirəm!.. Arxamca! Arxamca! Biz sığınacağa
qayıdırıq!..”
Ancaq bir həqiqət də var. Sığınacaqdan qaçanları da,
sığınacağa qaçanları da, anadan kordoğulanları da, sonradan kor olanları da bir sual həmişə və əbədi olaraq düşündürür: “Aman Tanrım! İlahi! Bizim axırımız necə
olacaq?”
Bəlkə də kor olanlar kar olmadıqları üçün özlərini
xoşbəxt sayırlar. Bəlkə də kar olanlar kor olmadıqları
üçün özlərini xoşbəxt sayırlar. Hər halda kor olanlarda
eşitmək hissiyyatı, kar olanlarda görmək hissiyyatı
güclənir. Kor olanlar görmədiklərini eşitmək hesabına,
kar olanlar isə görmək hesabına konpensasiya etmək
istəyirlər. Odur ki, kor olanlar səs gələn tərəfə daha
diqqətlə baxırlar. Kar olanlar isə gördüklərini daha çox
eşitmək, dinləmək, hiss etmək, duymaq, anlamaq istəyirlər. Bu mənada Moris Meterlinkin “Korlar” pyesində
Gənc kor qadın Birinci kordoğulanın addım səslərinə
olan reaksiyası barədə belə deyir: “Addım səsləri gələn
tərəfə!.. Baxın! Hamınız baxın! Mən onu bu tərəfə
tuturam, o isə yenə də o tərəfə baxır... O görür! Görür!
Görür!.. Görünür, nəsə qeyri-adi bir şey görüb!..” Bu zaman Ən qoca kor qadın irəli çıxaraq Birinci kor doğulan
qadının uşağı yaxşı görə bilməsi üçün (halbuki kor necə
görə bilər?!) deyir: “Onu bacardıqca yuxarı qaldır ki,
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yaxşı görə bilsin”. Deməli, yaşamaq uğrunda hər bir kəs
mübarizə aparır. O cümlədən korlar da, karlar da...
Bütün bunların hamısı həyatın reallıqlarıdır. İnsanların bir qisminin taleyidir, qismətidir. Bəli, sığınacaqlara doğru tələsənlər də, sığınacaqlardan qaçmağa
tələsənlər də insandır. Moris Meterlinkin “Göy quş”
pyesində İt obrazının dediyi kimi: “Səfeh!.. İnsan – hər
şey deməkdir!.. Onun əmrinə müntəzir durmaq və bütün
istəklərini yerinə yetirmək lazımdır!.. Həqiqət budur...
Mən yalnız bunu qəbul edirəm!.. Yaşasın İnsan!.. İnsan
naminə yaşamalı və ölməli!.. İnsan səcdəgahdır!..”
(Moris Meterlink. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”
Nəşriyyat Evi, 2013, s.204).
18.01.2016
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Mixail Şoloxov:
təbiətə və cəmiyyətə
dərin bələd olan yazıçı – I yazı
Uşaqlıqda bəzən yazın
tez gəldiyini görmüşəm.
Böyüklər onun mahiyyətinə
varıblar. Mən isə başa düşməmişəm. Ancaq gözümlə
görmüşəm ki, yazın tez gəlişi ilə qarın altından güllər
çıxıb: danaqıran , bənövşə...
Sonra qar yağıb, soyuq düşüb həmin gülləri məhv edib. Bəzən isə yazın tez gəlişi
dağda və düzdə olan qarı əridib, çaylar daşıb, sel-su hər
yeri götürüb. Hətta onu da görmüşəm ki, yazın gəlişi ilə
əriyən qarın suları o qədər çox olubdur ki, balaca, hətta
yayda quruyan bir çaydan keçmək mümkün olmayıb.
Qıjıltı ilə axan çayın səsindən adam qulağını tutmalı
olub.
Mixail Şoloxovun “İnsanın taleyi” əsəri belə başlayır: “Müharibədən sonra gələn yaz Yuxarı Donda çox
az-az görünən və tez düşən yazlardan idi. Martın sonunda Priazovyedən isti küləklər əsdi, iki gündən sonra
Donun sol sahilindəki qumsallığın qarı tamam əridi, qar
basmış dərələr və qobular su ilə doldu, buzu sınmış kiçik çaylar aşıb-daşdı, yollarda gediş-gəliş son dərəcə
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çətinləşdi”. (bax: Mixail Şoloxov. Seçilmiş əsərləri.
“Şərq-Qərb Nəşriyyat Evi”, Bakı, 2013, s.14).
Bunların hamısını mən uşaqlıqda gözlərimlə görmüşəm. Hətta yadımdadır ki, qardaşım Məzahiri çayın
suyu alıb aparırdı. Anam köməyinə çatmasaydı, çayın
suyu onun başına nə oyun gətirəcəkdi onu bir Allah bilir.
“İnsanın taleyi” əsərini oxuyanda uşaqlıqdakı
xatirələrim yada düşür. Əsərdə təbiətin təsviri ilə bağlı
yerlər uşaqlığımı xatırladır.
Mixail Şoloxovun “Yol-iz” povesti belə başlayır:
“Getman yolu Don boyunca çöllə dənizin özünə qədər
uzanır. Donun sol sahili maili qumlu yamaclar, solğuncasına ilğımlanan yaşıl subasar çəmənliklər, hərdənbir
ağımtıl şəfəqlərlə işıldayan adsız göllər, sağ sahilində iri
çıxıntılı geniş dağlar, dağların, Getman yolunun bozumtul haşiyəsinin, alçaq gözətçi təpələri silsiləsinin və
kiçik çayların arxasında isə kazakların böyük və kiçik
çöl xutorları, stanitsalar yerləşir, kəkilli ağotu sahələri
dənizi xatırladır”. (bax: Mixail Şoloxov. Seçilmiş
əsərləri. “Şərq-Qərb Nəşriyyat Evi”, Bakı, 2013, s.54)
“Yol-iz” povestindən başqa bir məqam: “Sısqa şəfəq. Toxaclanıb bərkimiş yoldan təzəlikcə at ilxısı keçib. Çöl yovşanlarının başları toz içindədir. Təpəlikdə
şum vururlar. Orada adamlar əlləşir, gavahın qoşulmuş
öküzlər ağır-ağır irəliləyirlər. Külək çodarların qışqırığını, fit səslərini və qırmanc şaqqıltısını havada fırladır”. (bax: Mixail Şoloxov. Seçilmiş əsərləri. “ŞərqQərb Nəşriyyat Evi”, Bakı, 2013, s.54).
63

B UL UDXAN

XƏL İL OV

Bu hadisələr uşaqlığımdakı bir çox müşahidə etdiyim anları yada salır. Mixail Şoloxov təbiəti təsvir etməkdə mahirdir. Təbiəti belə təsvir etmək üçün təbiətlə
çox bağlı olmaq, təbiətin içində olmaq lazımdır. Təbiətin içində olmadan belə təsvir etmək olmaz: “Xoş yay
günlərində Don çöllərində sünbüllər xışıldayır, səslənəsəslənə dalğalanır. İndi, biçinqabağı sünbülün içində
buğdanın qılçıqları on yeddi yaşlı oğlanın bığları kimi
qaralır, taxıl isə yuxarı boylanaraq adamdan da uca
durmağa can atır”. (bax: Mixail Şoloxov. Seçilmiş əsərləri. “Şərq-Qərb Nəşriyyat Evi”, Bakı, 2013, s.111).
Mixail Şoloxovun “Don hekayələri” silsiləsindən
“Naxırçı” hekayəsi təbiəti tərənnümlə, daha doğrusu,
vəsf etməklə başlayır. Bu, yazıçının həm də üslubudur:
özünəməxsus, bənzərsiz üslubu. “Naxırçı” hekayəsində
oxuyuruq: “Gün yandırmış boz çöldən, çatlaq-çatlaq
olmuş ağ şoranlıqdan, gündoğandan on altı gün idi isti
külək əsirdi.
Torpaq kömürə dönmüşdü, otlar saralıb bürüşmüşdü, yol qırağındakı quyuların damarlarından su çəkilmişdi; hələ sünbülləşməmiş taxıl saralıb-solmuş, qocalar kimi belini bükərək başını yerə əymişdi.
Günortaçağı mürgüləyən xutora zəngin mis səsi
dalğa-dalğa yayıldı.
İsti. Sakitlik. Yalnız çəpərlər boyunca ayaqlar şappıldayır, toz qaldırır, qocaların əsaları kəsəklərə dəyib
taqqıldayır, yolu yoxlayır”. (bax: Mixail Şoloxov. Seçilmiş əsərləri. “Şərq-Qərb Nəşriyyat Evi”, Bakı, 2013,
s.120).
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Mixail Şoloxovun “Don hekayələri” silsiləsindən
olan “Xal”, “Naxırçı”, “Ərzaq komissarı”, “Şibalkonun
toxumu”, “Alyoşkanın qəlbi”, “Bostan qoruqçusu”,
“Sırtıqcığaz”, “Qan düşməni”, “Dayça”, “Mavi göl”,
“Muzdurlar”, “Özgə qan” və s. hekayələr olduqca həyatidir. Bundan başqa, onun “Burulğan”, “Əyri yol”,
“Qaloşlar”, “İradəsiz adam”, “İkiərli qadın” hekayələri
də həyatın real anlarını əks etdirir.
Mixail Şoloxov istedadlı yazıçı olub. İstedad qarşısında hər şey acizdir. Rus ədəbiyyatının görkəmli,
dünya miqyaslı ədibləri içərisində Mixail Şoloxovun öz
yeri var. O, Fyodor Dostoyevski və Lev Tolstoydan
sonra rus ədəbiyyatının ən görkəmli yazıçılarındandır.
Mixail Şoloxovun təsviretmə imkanları, yəni hadisələri
təsviretmə imkanları olduqca təsirlidir. Bu da oxucuda
maraq yaradır, hadisələri, personajları canlı edir.
Mixail Şoloxov “sovet ideologiyası”na xidmət
etmişdir. O, sovet ideologiyasının və sovet ədəbiyyatının keşiyində dayanmış, geniş təbliğatçısı olmuşdur.
Mixail Aleksandroviç Şoloxov 1905-ci il may
ayının 24-də Rostov vilayətinin Veşenskaya stanitsasının Krijilino adlı xutorunda anadan olub. Onun yeniyetməlik dövrü I Dünya müharibəsinə təsadüf etdiyindən
yaxşı təhsil ala bilməyibdir. O, yalnız dörd sinfi tamamlayıb. Buna baxmayaraq, axşam məktəblərində dərs
deyib və 1920-1922-ci illərdə Sovet Rusiyasında savadsızlığın ləğvi kampaniyasında fəal iştirak edibdir. Yaşlı
adamlara yazıb-oxumağı öyrədibdir. Rostovda Vergi
kursunu bitirdikdən sonra Bukanovskaya stanitsasında
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satış inspektoru kimi çalışmışdır. Onun barəsində mənimsəmə faktı ilə bağlı cinayət işi qaldırılmış və 1922-ci
ildə ölüm hökmü çıxarılmışdır. Mixail Şoloxov bunu
sonralar belə xatırlamışdır: “İki gün güllələnəcəyimi
gözlədim... Amma sonra gəldilər və məni buraxdılar”.
Onun təcrübəsizliyini və yaşının az olduğunu nəzərə
alaraq məsuliyyətdən azad edirlər. Mixail Şoloxov
1922-ci ildə ali təhsil almaq üçün Moskvaya gəlir. Ancaq onun iş stajının azlığı və “komsomol təqdimatı”nın
olmaması onun ali təhsil almasını ürəyində qoyur. Özü
müstəqil surətdə oxuyur, mütaliə edir. Və ən ağır, çətin
işlərdə çalışır.
Mixail Şoloxovun ilk felyetonu 1923-cü ildə,
1924-cü ildə isə “Xal” adlı ilk hekayəsi çap olunur. Bu
hekayə onun ədəbiyyatdakı gələcək taleyini həll edir.
“Xal” hekayəsinin çox sadə, lakin mənalı və məzmunlu
süjeti vardır. Belə ki, komsomolçu Nikolay Koşevoy
antisovet kazak dəstəsinə qarşı vuruşur. Kazak dəstəsinə
isə rəhbərlik edən ataman onun atası olur.
Nikolay Koşevoyun atası I Dünya müharibəsində
itkin düşdükdən sonra kazak dəstəsinə atamanlıq edir.
Mixail Şoloxov hekayədə Nikolay Koşevoyun
yaşadığı daxmanı belə təsvir edir: “Nikolkanın yaşadığı
daxma Donun sıldırım sahilində yerləşir. Pəncərədən ləpələnən mavi Donun zağlı poladı andıran suyu görünür.
Gecələr fırtına zamanı dalğalar sıldırım sahili döyəcləyir, pəncərələrin qapıları bərk cırıldayır və Nikolkaya
elə gəlir ki, su oğrunca döşəmənin deşiklərinə tərəf
sürünür, getdikcə artaraq daxmanı silkələyir”. Nikolay
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Koşevoya atasından sol ayağında, topuğundan yuxarıda,
atasının ayağındakı kimi, göyərçin yumurtası boyda xal
miras qalır. On beş yaşına qədər muzdurluq edən
Nikolay sonra yalvarıb-yaxarmaqla bir uzun şinel əldə
edir və qırmızı əsgərlər alayına qoşulub Vrangelin
üstünə hücuma keçir.
İtkin düşən ataman əsirlik, sonra əsirlik düşərgəsindəki həyatı ilə diqqəti cəlb edir. Əksinqilabçılar dəstəsindəki fəaliyyəti də qeyri-adi olur.
Kazaklarla ölüm-dirim savaşında ataman öz oğlunu öldürür. O, ölüm-dirim savaşında Nikolay Koşevoyun çəkməsini çıxaranda onun ayağındakı xalı görür. Bu
xalla oğlunu tanıyır. O, sarsılır və sonra özünü öldürür.
Bəli, oğlunun qatili ata sonra özünü öldürür. Atamanın
oğlunu öldürməsi səhnəsini Mixail Şoloxov təsirli bir
formada ifadə edir: “Xam, südəmər qızmışdır, buna
görə də buradaca ölüm yaxalayacaqdır”, – ataman qırıqqırıq düşündü və Nikolkanı patrondaşı qurtaranadək
gözlədi, sonra atın cilovunu buraxıb çalağan kimi şığıdı.
Yəhərdən sallanaraq qılıncı vurdu, zərbənin altında bədənin necə yumşaldığını və itaətlə yerə sürüşdüyünü dərhal hiss etdi. Ataman yerə sıçradı, durbini ölünün
döşündən qopartdı, yavaş-yavaş titrəyən ayaqlarına
baxdı, ətrafa nəzər saldı və oturdu ki, ölünün ayaqlarından xrom çəkmələri çıxartsın. Öz ayağını ölünün xırçıldayan dizinə dayayaraq çəkmənin bir tayını cəld və
məharətlə çıxartdı. O biri tayı, görünür, coraba ilişmişdi,
çıxmırdı. Ataman hirsli-hirsli söyərək dartdı, çəkməni
corabla birlikdə çıxartdı və ölünün ayağında, topuqdan
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yuxarıda göyərçin yumurtası boyda xalı gördü. Soyumaqda olan başı oyatmaqdan qorxurmuş kimi yavaşca
üzüüstə çevirdi, əllərini oğlanın ağzından gur axan qana
buladı, diqqətlə baxdı və yalnız bu zaman onun
yöndəmsiz çiyinlərini kobud bir tərzdə qucaqladı və
alçaqdan dedi:
– Oğlum!.. Nikoluşka!.. Əzizim!.. Mənim canımciyərim...
Rəngi qarala-qarala qışqırdı:
– Barı bir kəlmə danış! Axı bu, necə oldu, hə?
Sönməkdə olan gözlərə baxaraq yıxıldı; qan sağılmış göz qapaqlarını qaldırıb, gücsüz, taqətsiz bədəni
silkələdi... Amma Nikolka dilinin göyərmiş ucunu bərk
dişləmişdi, sanki, nə isə son dərəcə böyük və mühüm bir
şeyi ağzından qaçırmağa qorxurdu.
Ataman oğlunun soyuyan əllərini sinəsinə basaraq
öpdü və dişlərini mauzerin tərləmiş poladına bərk-bərk
basıb gülləni öz ağzına sıxdı”. (bax: Mixail Şoloxov.
Seçilmiş əsərləri. “Şərq-Qərb Nəşriyyat Evi”, Bakı,
2013, s.118)
Yazıçı üçün təkcə mövzunun aktuallığı hər şeyi
həll edə bilməz. Aktual olan mövzunu oxucuya təqdim
etməyi bacarmaq lazımdır. Məhz bacarmaq lazımdır.
Bunu Mixail Şoloxov bacarmışdır. Elə ilk “Xal” hekayəsi də onun bacarığı və istedadı ilə ona uğur gətirmişdir.
Mixail Şoloxovun “Don hekayələr” kitabı çap olunanda 21 yaşı vardı. “Don hekayələri” 21 yaşlı müəllifə
şöhrət gətirdi, məhz “yetkin yazıçı” şöhrəti.
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Mixail Şoloxov sovet ölkəsinin, təbii ki, sovet
sisteminin qatı tərəfdarı kimi müxtəlif mükafatlara,
ordenlərə layiq görülmüşdür. O, 1932-ci ildə partiya
sıralarına qəbul olunmuşdur. Ali Təhsili olmasa da,
1939-cu ildə SSRİ Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü
olmuşdur. I dərəcəli Stalin (1940-cı ildə), Lenin mükafatı (1950-ci ildə) almışdır. O, iki dəfə “Sosialist Əməyi
Qəhrəmanı” kimi yüksək adla (1960 və 1980-ci illərdə)
təltif edilmişdir. Mixail Şoloxov müxtəlif çağırışlarda
SSRİ Ali Sovetinin deputatı seçilmişdir. Onun aldığı ən
böyük mükafat Nobel mükafatı olmuşdur. Mixail
Şoloxov ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatını 1965-ci ildə
almışdır. Ona Nobel mükafatı “Sakit Don” əsərində
“Rusiya tarixi üçün mühüm dövrdə Don kazakları
haqqında eposun mükəmməlliyinə və bədii təsir gücünə
görə” verildi.
25.01.2016
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Mixail Şoloxov:
təbiətə və cəmiyyətə
dərin bələd olan yazıçı – II yazı
Mixail Şoloxov “Sakit
Don” əsəri ilə Sovet ədəbiyyatında roman janrını
yeni bir müstəviyə qaldırdı. Romançılığı irihəcmli
epopeya kimi təqdim etdi.
O vaxt Mixail Şoloxov
müzakirələrin, dedi-qoduların, ətrafında baş verən
şayiələrin yaranması ilə üzləşir. Dedi-qoduların, şayiələrin mərkəzində o dayanır ki, ali təhsili olmayan bir
adam belə bir əsər yaza bilməz. Həm də iyirmi yaşında
olan bir adamın “Sakit Don” əsərini yazmağa başlaması
çoxlarına inandırıcı görünmürdü. Təcrübəsi olmayan insanın belə bir əsər yazması da çoxlarına şübhəli görünürdü. Mixail Şoloxovun “Sakit Don” əsərinin 1928-ci
ildə iki cildi çapdan çıxır. “Sakit Don” əsərinin müəllifi
kimi bəziləri Fyodor Kryukovun adını hallandırırdılar.
Guya ki, bu əsəri Mixail Şoloxov Fyodor Kryukovdan
oğurlamışdır. Ancaq “Sakit Don” əsərinin 1932-ci ildə
üçüncü cildi çapdan çıxdıqdan sonra Sovet İttifaqının siyasi rəhbərliyi onu müdafiə etmişdir. Buna baxmayaraq,
Mixail Şoloxova qarşı suçlamalar davam edirdi. Və
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1940-cı ildə əsərin dördüncü cildi çap olundu, “Sakit
Don”un əlyazması isə itdi. Belə bir məsələ “Sakit
Don”un Mixail Şoloxov yazmadığı fikrini yenidən gündəmə gətirdi. “Sakit Don”u Mixail Şoloxov yazmamışdır iddiasında olanlar bir növ imkan əldə etdilər. Bu da
bir faktdır ki, 1970-ci ildə Nobel mükafatına layiq
görülən Soljenitsın ilə Şoloxov arasında bir-birini ittiham edən söhbətlər olmuşdur. Məsələn, Mixail Şoloxov
Soljenitsın barədə qeyd edirdi ki, o, sovet həqiqətlərini
təhrif edir və qeyri-peşəkardır. Soljenitsın Nobel mükafatını siyasi konyunkturaya baş əymədiyinə görə almışdı. Bununla belə, Mixail Şoloxov sovet ədəbiyyatının
görkəmli nümayəndəsi kimi “Sakit Don” əsərində hər
bir şeyi real boyalarla əks etdirirdi. “Sakit Don” əsərində siyasi kataklizmlər öz əksini tapırdı. Müəllif bu zaman (siyasi kataklizmlər zamanı) baş verənləri real
boyalarla qələmə almışdı.
Mixail Şoloxov ömrü boyu “ədəbi oğurluq” ittihamı ilə üzləşmişdir. Ancaq 1987-ci ildə “Sakit Don”un
əlyazmasının böyük bir hissəsinin tapılması ittihamlara,
şübhələrə birdəfəlik son qoymuşdur. Fin slavyanşünası
və riyaziyyatçısı Qyer Xetsun kompüter müqayisələri və
təhlilləri əsasında Mixail Şoloxova olan ittihamlara son
qoydu. Sübut etdi ki, “Sakit Don” əsəri Mixail Şoloxovun qələmindən çıxıb, onun qələminin məhsuludur.
Mixail Şoloxov bütün yaradıcılığı boyu üç böyük
epopeyanı işləyibdir. “Sakit Don”u 1926-1940-cı illərdə, “Oyanmış torpağ”ı 1932-1959-cu illərdə, “Onlar vətən uğrunda vuruşurdular” əsərini – sonuncu trilogiyanı
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isə tamamlaya bilməmişdir. Bunu tamamlamaq ona
qismət olmamışdır.
Mixail Şoloxov Nobel mükafatını alarkən İsveç
kralı VI Adolf Qustava baş əyməmiş, təzim etməmişdir.
Nobel mükafatını alarkən belə söyləmişdir: “Biz kazaklar heç kimin qarşısında təzim etmirik, yalnız xalqdan
başqa”.
Bu da faktdır ki, Mixail Şoloxov SSRİ-nin razılığı
ilə Nobel mükafatı alan yeganə sovet yazıçısıdır.
Mixail Şoloxovun Nobel nitqi
Mixail Şoloxov Nobel nitqində peşəkarlığını və
yazıçıya xas olan keyfiyyətlərini məmnunluq doğuran
bir hiss kimi qeyd etmişdir. O demişdir: “Məni Nobel
mükafatına layiq görmüş İsveç Kral Akademiyasına bu
təntənəli mərasimdə bir daha təşəkkür etməyi özümə
xoş bir borc bilirəm.
Mixail Şoloxovu məmnun edən cəhətlərdən biri
də roman janrına verilən qiymət olmuşdur. Bəzən roman
janrının vaxtının keçdiyini, onun problemləri həll etmək
imkanlarının azaldığını söyləyənlərlə bağlı o, Nobel
nitqində deyirdi: “Bu mükafatın özümün peşəkar xidmətlərimin və bir yazıçıya xas olan keyfiyyətlərimin
beynəlxalq təsdiqi olaraq məndə məmnunluq doğurduğunu ifadə etmək imkanım da oldu. Mən bir rus, bir
sovet yazıçısının bu mükafata layiq görülməsi ilə fəxr
edirəm. Mən burada öz vətənimdə yaşayıb yaradan bir
sıra böyük yazıçıları təmsil edirəm”.
Bu mükafatı roman janrının daha bir təsdiqi hesab
etməklə yanaşı, məmnun qaldığımı da artıq demişəm.
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Son zamanlar roman janrının köhnəldiyi, müasir həyatın
tələblərinə uyğun gəlmədiyi barədə çox oxumuş, çox
çıxışlar eşitmişəm və açığını deyim ki, bu, məni xeyli
təəccübləndirib. Bununla belə, razılaşaq ki, məhz roman
həqiqət dünyasını tam ələ almağa, bu dünyaya, onun
qaynar problemlərinə özünün, həmfikirlərinin münasibətini təsvirlərdə ifadə etməyə imkana verir”.
Mixail Şoloxova görə, roman janrı dünyanın mənzərəsini təqdim etmək baxımından geniş imkanı olan bir
janrdır. Onun fikrincə, roman janrı realist sənətkarın imkanlarını (yaradıcılıq imkanlarını) açmaqda mühüm rol
oynayır. Bu mənada o, Nobel nitqində deyirdi: “Belə
deyək, roman yazıçının özünün balaca mənini dünyanın
mərkəzi kimi təqdim etmək cəhdinə deyil, bizi əhatə
edən nəhəng dünyanın dərin dərkinə yönləndirir. Təbiət
etibarilə bu janr realist-sənətkar üçün ən geniş mənzərəni təqdim edir. İncəsənətdəki yeni cərəyanların bir
çoxu realizm dövrünün, guya, artıq geridə qaldığını deyərək onu inkar edir. Geridəqalmışlıqla ittiham olunmaqdan qorxmadan bəyan edirəm ki, realist sənətin
tərəfdarı kimi bunun tamamilə əksini düşünürəm”.
Mixail Şoloxova görə, roman janrı avanqardçılar
üçün həyatın əsas xüsusiyyətlərini bədii şəkildə əks
etdirməkdə əsaslı rol oynayır. Həm də keçmişdəki romanlar bədii təcrübəyə, indiki romanlar isə müasir həyata, müasir cizgiləri əks etdirməyə əsaslanır. O deyirdi:
“İndi ədəbi avanqarddan çox danışırlar və bunu forma
məsələsində dəbdə olan təcrübələr kimi başa düşürlər.
Mənə qalsa, əsl avanqardçılar – öz əsərlərində əsrimiz73
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dəki həyatın əsas xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirib yeni
mətn təqdim edən sənətkarlardır. Həm bütünlükdə
realizm, həm də realist roman keçmişdəki böyük ustadların bədii təcrübələrinə əsaslanır. Amma inkişaf zamanı
bu əsərlər mahiyyətcə yeni və çox müasir cizgilər əldə
elədi.
Mən özündə həyatın yenilənməsi, onun insanın
xeyrinə dəyişməsi ideyasını daşıyan realizmdən danışıram. Təbii ki, bu, bizim indi sosialist realizmi adlandırdığımız realizmdir. Bu realizmin özünəməxsusluğu
onun gerçəklikdən qaçmayan, insanlığı inkişafa istiqamətləndirmək uğrunda aparılan, bəşəriyyətə milyonlarca
insanın ortaq məqsədlərinə çatmaqda kömək edəcək
mübarizəyə çağıran, onların mübarizəsinin yolunu işıqlandıran dünyagörüşünü ifadə etməsidir”.
Mixail Şoloxov bəşəriyyətə bütöv bir tam halında
yanaşmaqla, Yer üzərində yaşayanların problemlərini,
qayğılarını və tələblərini anladığını bildirirdi. Həm də
Yer üzərində yaşayan insanların maraq və məqsədlərini
bir-birindən ayırmırdı. O, Nobel nitqində deyirdi: “Bəşəriyyət özlərini Yerin cazibə qüvvəsinin sərhədlərindən
kənar çıxan kosmonavtlar sayağı çəkisizlik vəziyyətində
hiss edən təklərə, fərdlərə bölünməyib. Biz Yer üzündə
yaşayır, Yerin qanunlarına tabe oluruq. İncildə deyildiyi
kimi, günümüz bu dünyanın şəri, qayğıları və tələbləri,
sabahın daha yaxşı olacağına ümidləri ilə doludur. Yer
əhalisinin nəhəng təbəqələri eyni məqsədlərlə hərəkət
edir, eyni maraqlarla yaşayır və bu məqsədlər, maraqlar
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onları ayırmaqdan daha çox, yaxınlaşdırmağa xidmət
göstərir.
Bunlar – hər şeyi öz əllərinin və beyinlərinin əməyi ilə yaradan zəhmətkeş insanlardır. Mən özünün ən
yüksək şərəfini qələmi ilə zəhmətkeş xalqa xidmət
etmək imkanının heç nə ilə məhdudlaşmayan azadlığında görən yazıçılardanam”.
Mixail Şoloxov Yer üzərində qurub-yaradan insanları zəhmətkeş insanlar kimi dəyərləndirirdi. Və belə
insanlara xidmət edən sənətkar olduğunu qeyd edirdi:
“Hər şey buradan başlanır. Mənim, sovet yazıçısının
fikrinə görə, sənətkarın müasir dünyadakı yeri barədə
gəldiyi qənaətlər də buradan qaynaqlanır”.
Mixail Şoloxov deyirdi: “Biz çaxnaşma illərini
yaşayırıq. Amma dünyada müharibə istəyən heç bir xalq
yoxdur. Sadəcə, xalqları bütünlüklə müharibə alovlarına
atan güclər var. İkinci Dünya müharibəsinin nəhəng
tonqallarının külü yazıçı ürəyində qalaqlanmaya bilərmi? Şərəfli yazıçı bəşəriyyəti özünüməhvə məhkum etmək istəyənlərə qarşı etiraz etməyə bilərmi?”
Mixail Şoloxov Nobel nitqində “yazıçının işi nədən ibarətdir?” sualına da cavab verirdi: “Bəs özünü
Olimp dağlarına qaldırılmış, insanların iztirablarına laqeyd ilahi varlıq deyil, öz xalqının oğlu, bəşəriyyətin bir
zərrəsi hesab edən yazıçının işi nədən ibarətdir?
Oxucu ilə səmimi olmaq, insanlara bəzən acı, heç
də həmişə ləyaqətli olmayan həqiqəti demək, onların
ürəyində gələcəyə, bu gələcəyi qurmağa qadir olan güclərinə inamı möhkəmləndirmək. Bütün dünyada sülhün
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bərqərar olması uğrunda mübarizə aparmaq və öz sözünün gücü ilə bu mübarizəyə qoşulacaq insanlar yetişdirmək. İnsanları inkişafa canatma adlanan təbii və
ləyaqətli bir məqsəd ətrafında birləşdirmək.
İncəsənət insan beyni və ürəyinə böyük təsir gücünə malikdir. Məncə, sənətkar bu gücü insanların ürəyində, insanlığın xeyrinə işləyəcək gözəlliklərə yönəldən
bir insan adına layiqdir”.
Mixail Şoloxov yazıçı kimi fəaliyyətini xalqına
xidmətdə görürdü. O xalq ki, o, zəhmətkeş, qurucu,
azadlığı uğrunda mübarizə aparandır: “Mənim doğma
xalqım tarix boyu irəliyə heç də həmişə asan yollarla
getməyib. Bu yollarda öndərlər, həyat pionerləri addımlayıb. Mən bir yazıçı kimi öz borcumu indiyə qədər
yazdıqlarımda və bundan sonra yazacaqlarımda bu zəhmətkeş, qurucu, heç vaxt heç kimə hücum etməyən,
amma öz qurduğu ölkəni, öz azadlığı və şərəfini, öz
gələcəyini öz seçimi ilə qurmaq hüququnu ləyaqətlə
müdafiə etməyi bacaran qəhrəman xalqa təzim etməkdə
görürəm”.
Hər bir istedadlı yazıçı bəşəriyyətə və onun bir
parçası olan insana xidmət edir. Bu işə yalnız və yalnız
istedadlı yazıçılar nail ola bilir. Mixail Şoloxov kimi. O
deyirdi: “Mən istəyərdim ki, kitablarım insanlara
özlərinin daha yaxşı adam olmasına, mənəviyyatlarının
daha da təmizlənməsinə xidmət etsin, insanı sevdirsin,
bəşəriyyətin inkişafı və humanizm idealları uğrunda fəal
mübarizə aparmağa səsləsin. Əgər buna azacıq da olsa
nail ola bilmişəmsə, mən xoşbəxt yazıçıyam.
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Bu zalda oturanlara, Nobel mükafatına layiq
görülməyim münasibətilə mənə təbrik göndərən bütün
insanlara təşəkkür edirəm”.
Bu gün dünyanın mənzərəsi, məhz siyasi mənzərəsi dəyişsə də, Mixail Şoloxovun əsərlərinin ədəbibədii dəyəri dəyişməmişdir. Başqa sözlə, azalmamışdır.
Çünki, onun ədəbi istedadı hər şeyi üstələmişdir.
Hətta “Oyanmış torpaq” epopeyasını ikinci nəşrə
hazırlayarkən o, əsərin üzərində xeyli redaktə işinin
aparmasına baxmayaraq, bu da onun istedadına kölgə
sala bilməmişdir. Baxmayaraq ki, ona irad tutulmuşdur
ki, “Oyanmış torpaq” epopeyasının ikinci nəşrini ona
görə redaktə yolu ilə nəşr etdirmişdir ki, guya M.Şoloxova siyasi təzyiq olmuşdur. Guya siyasi təzyiq əsəri
sovet ideologiyasının tələblərinə tam şəkildə uyğunlaşdırmışdır. Ancaq bu irad da onun ədəbiyyatdakı nüfuzuna qətiyyən xələl gətirməmiş, onun nüfuzunu qətiyyən
azaltmamışdır.
Mixail Şoloxov kazakların həyat tərzini bütün
təfərrüatı ilə bilən yazıçıdır. Kaş hər bir yazıçı mənsub
olduğu xalqı Mixail Şoloxov qədər dərindən tanıyaydı.
Mənsub olduğu xalqı dərindən tanıyan yazıçı mənsub
olduğu xalqdan yazarkən dərindən yazır. Həm mənsub
olduğu xalqı, həm də özünü oxucuya sevdirə bilir.
Mixail Şoloxov yaradıcılığında zəngin bir məişəti,
daha doğrusu, məişəti əks etdirmək qabiliyyəti var.
Onun yaradıcılığındakı bu ifadələr xalqa və onun məişətinə dərindən bələd olmasından xəbər verir: qatranın
məstedici tünd qoxusu, tənbəki, alaqotu, tufanda qovaq
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yırğalanan kimi, kəkilli ağot, madyan, təzək, daş
mağara, qırmanc, dayça, tövlə, Pəhriz bayramı, taya və
s. Bu sözlərin və belə yüzlərlə, minlərlə sözün Mixail
Şoloxovun yaradıcılığında öz kodu, məqamında və
yerində işlənmə kodu var. Bu da yazıçını real həyat
hadisələrinin təqdimatçısı kimi oxucuya sevdirir.
01.02.2016
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İvan Bunin:
həyatı və yaradıcılığı – I yazı
İvan Bunin 1870-ci ildə
Voronejdə, zadəgan nəslində
anadan olubdur. Onun mənsub
olduğu nəslin Rusiyanın ictimai
və mədəni həyatında rolu böyük
olmuşdur. Bu nəsildən dövlət
xadimləri, hərbçilər, şairlər,
yazıçılar çıxmışdır. Məsələn,
onlardan biri Vasili Jukovski
olmuşdur. Vasili Jukovski İvan
Buninin ulu babasının qeyriqanuni oğlu olmuşdur. Belə ki,
İvan Buninin ulu babasının əsir türk qızı Səlimə ilə olan
münasibətindən Vasili Jukovski anadan olmuşdur. Vasili
Jukovski XIX əsr rus ədəbiyyatının inkişafında
xidmətləri olan yaradıcı insanlara mənəvi cəhətdən qayğı,
diqqət göstərmiş, onlara mənəvi dayaq olmuşdur.
Məsələn, Puşkin, Lermontov, Nekrasov və digərləri bu
mənəvi dayağı görənlər içərisində olmuşdur.
İvan Alekseyeviç Buninin həyatının üç ili anadan
olduğu Voronejdə keçmişdir. Sonra onun atası Orlov
quberniyasının Yelits əyalətinə gəlmişdir. Və burada
Butırkı xutorunda yaşamışdır. İvan Buninin uşaqlıq
illəri burada keçmişdir.
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İvan Alekseyeviç Buninin ilk müəllimi Nikolay
Romaşkov olmuşdur. Nikolay Romaşkov Buninin dünyagörüşünün formalaşmasında böyük rol oynamışdır.
Nikolay Romaşkov Moskvada Lazarev adına Şərq Dilləri İnstitutunu bitirmişdir. Çoxlu dil bilirdi və geniş
dünyagörüşə malik idi. O, Bunində Şərq aləminə maraq
yaratmışdı. Eyni zamanda onda poeziyaya, rəssamlığa
məhəbbəti artırmışdır. Təsadüfi deyil ki, Buninin şeirlərində Türkiyə, Suriya, Misir, Səudiyyə Ərəbistanı, Hindistan xatırlanır, bu ərazilərlə bağlı mənzərələr canlandırılır. Buna Bunin ona görə nail ola bilir ki, o, gənc
yaşlarından bütün Şərq ölkələrinə səyahət etmişdi. Onda
Şərq ölkələrinə olan bu marağı məhz müəllimi Nikolay
Romaşkov yaratmışdı. Bunin öz şeirlərində Şərqdə gözləri ilə gördüyü canlı mənzərələri əks etdirməklə yanaşı,
həm də Şərqin dini dəyərlərinə də üstünlük verirdi. Məsələn, “Quran”a, Məhəmməd Peyğəmbərə, islamın yaşıl
bayrağına və s. Əlbəttə irəlidə onun şeir yaradıcılığından bəhs edərkən bu məsələlərə bir daha qayıdacağıq.
İvan Buninin atası övladına və onun tərbiyəsinə
biganəlik göstərmişdir. Bunun səbəbi isə onun atasının
içkiyə və qumara aludə olması ilə bağlı olmuşdur. Belə
olduğundan Buninin tərbiyəsində, formalaşmasında
anasının rolunu xüsusilə qeyd etmək lazım gəlir. Onun
anası Lyudmila Çubarova övladının tərbiyəsində, zövqünün formalaşmasında, nəcib keyfiyyətlərin yaranmasında xeyli rol oynamışdır. Buninin böyük qardaşı universitet bitirmişdi və o da kiçik qardaşının yazıçı kimi
formalaşmasında mühüm rola malik olmuşdur. Kiçik
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qardaşına həyat, ədəbiyyat barədə müstəqil fikir
söyləməkdə müstəqilliyi öyrətmişdir.
Bunin təbiətə, kənd həyatına çox bağlı olmuşdur.
O, gimnaziyada cəmi dörd il təhsil aldıqdan sonra buradan çıxmışdır. Onun gimnaziyadan çıxmasının səbəbi
məlum olmamışdır. Ancaq gimnaziyadan çıxdıqdan
sonra təbiətə, kənd həyatına bağlılığı daha da artmışdır.
Bunin qırmızıların Rusiyada törətdikləri bolşevik
çevrilişindən sonra öz vətənindən didərgin düşür və ömrünün qalan hissəsini Parisdə yaşayır.
Bunin proletar inqilabını qəbul etməmişdir. Onun
proletarlardan xoşu gəlməmişdir. Hətta proletarlara nifrəti də olmuşdur. Bolşeviklər hakimiyyətə gəldikdən
sonra Bunin Rusiyanı tərk etmək niyyətində olur. 1920ci ilin fevral ayında mühacirət edir və ömrünün sonuna
qədər Sovet Rusiyasına düşmən münasibətdə qalır. Bunin 1953-cü il noyabr ayının 8-də Parisdə dünyasını
dəyişir və orada da torpağa tapşırılır.
Bunin mühacirət həyatı yaşasa da, rus dilini, rus
torpağını, rus düşüncə tərzini dərin məhəbbətlə sevibdir.
Bunu onun yaradıcılığı da təsdiq edir. O, yaradıcılığında
rus düşüncə tərzi ilə rus kəndini, onun həyatını güclü
şəkildə təsvir edibdir.
İvan Alekseyeviç Bunin 1933-cü ildə Nobel mükafatı alıb. O, Nobel mükafatı alanda yaradıcılığının ən
qaynar dövrü idi. İvan Bunin Nobel mükafatı alan ilk
rus yazıçısıdır. O, yazıçı, şair, tərcüməçi kimi populyar
olmuşdur.
Buninin şeir yaradıcılığı onun yaradıcılığının orijinallığını təsdiq edir. O, ilk şeirini 1887-ci ildə (aprel
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ayında) Peterburqda çap olunan “Rodina” jurnalında
nəşr etdirmişdir. XIX əsrin 90-cı illərindən başlayaraq
onun şeir yaradıcılığı daha da genişlənməyə başlayır.
Yazdığı şeirləri 1900-cü ildə kitab şəklində çap etdirir.
Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, onun A.M.Qorki ilə
dostluq münasibəti olmuşdur. A.M.Qorki onun şeirlərini
yüksək qiymətləndirirdi. 1901-ci ildə Buninin şeirləri
barədə yazıçı Valeri Bryusova məktub da yazmışdı.
Həmin məktubda yazırdı: “Böyük məmnuniyyətlə sənə
məlum edirəm ki, Buninin gözəl şeirlərindən ibarət kitabı almışam. Onu bu günlərin birinci şairi hesab edirəm”.
İvan Buninin şeir yaradıcılığında diqqəti cəlb edən
məqamlardan biri “Quran”a olan rəğbətdir. “Quran”dakı
“Biz sizə kövsər verdik”, “Ölümündən qorxub, vətənini
atanları unutma”, “O, yol göstərən işarələr qoyur”, “Əlif,
Lam, Mim”, “Bu gecə mələklər göydən enir”, “Biz mələklərə: “Adəmə səcdə edin!” – dedik. Oddan yaranmış İblisdən başqa hamı səcdə edir”, “O yatmır, mürgüləmir” və s.
kəlmələr İvan Buninin şeirlərinin qaynaq yeri, mənbəyidir.
İvan Bunin “Quran”dakı “Biz sizə kövsər verdik”
kəlməsinə istinad edərək “Kövsər” adlı şeirində yazır:
Duman arxasında çayların çayı,
Çağlayır Kövsərin lacivərd suyu.
Bütün yer üzünü xoşbəxt edəcəkİnan – ibadət et, döz ömrün boyu.
“Quran”dakı “Ölümündən qorxub, vətənini atanları unutma” kəlməsinə istinad edərək “Xəyanətə görə”
şeirini yazır:
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Allah qırdı Vətənə xəyanət edənləri,
Kəllə sümükləriylə səpildi çöl, biyaban.
Peyğəmbərsə dirildib: Haqdan həyat dilədi,
Yer torpaq təhqirini bağışlamır heç zaman.
İvan Bunin “Quran”dakı “O, yol göstərən işarələr
qoyur” cümləsindən faydalanaraq “Yol göstərən işarələr” şeirini, “Bu gecə mələklər göydən enir” cümləsindən faydalanaraq “Qədr gecəsi” şeirini, “O yatmır,
mürgüləmir” cümləsindən faydalanaraq “Təmcid”
şeirini yazır. “Quran”dakı “Biz mələklərə: “Adəmə səcdə edin!” – dedik. Oddan yaranmış İblisdən başqa hamı
səcdə edir” cümləsindən qaynaqlanaraq “İblis-Allaha”
şeirini yazır:
– Adəmin qarşısında səcdə edin! – dedin sən,
Mən oddan yaranmışam, o, palçıqdan, bilirsən.
Quru yarpaqlar ilə alov yola gedərmi?
Atəş ehtirasını yarpaqlar söndürərmi?
Mən öz od bayrağımı daha uca tutaram,
Sənin o Adəmini atəşimə qataram.
Dulusçu kimi onu odumda bişirərəm.
Onu bərkidib, sonra ona nəfəs verərəm.
İvan Buninin İslam dininə hörmət və ehtiramını
əks etdirən xeyli şeirləri vardır. Məsələn, “Peyğəmbərin
xələfləri”, “İbrahim”, “İstanbul”, “Kəbənin qara daşı”,
“Məhəmməd qovulanda”, Məhəmməd və Sofiya”,
“Yaşıl bayraq” və s. şeirlər bu qəbildəndir. İvan Bunin
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yaradıcılığına şair kimi başlasa da, sonralar onlarla
hekayə və povestlər yazmışdır. Onun nəsr yaradıcılığı
1910-cu ildən sonra başlamışdır. Hekayələri kifayət
qədər həyat hadisələrini dolğun əks etdirən nümunələr
kimi diqqəti cəlb edir. İvan Buninin “Natali”, “Gözəl”,
“Gicgici”, “Antiqona”, “Zümrüd”, “Qurdlar”, “Vizit
kartları”, “Bir tanış küçədə”, “Xaç analığı”, “Gecə vaxtı”, “Ballada”, “Qafqaz”, “Henrix”, “Parisdə”, “Qisas”,
“Gecə qonağı”, “Başlanğıc”, “Quzğun” və s. hekayələri
real həyatı əks etdirmək baxımından bədii dəyəri ilə
seçilən hekayələrdir. Onun hekayələrinin əksəriyyəti
1940-cı illərdə yazılmış hekayələrdir. 1940-cı ilin 28
sentyabrında yazdığı “Gözəl” hekayəsi gözəllik barədə
düşünməyə əsas verir. Belə ki, bu hekayə “Dünyanı
gözəllik xilas edəcək” fikrini təsdiq etmir. Gözəllik bir
göstərici kimi yaxşıdır, göz oxşayandır, həyata bəzəkdir.
Ancaq gözəllik dünyanı xilas edə bilərmi?! Axı
gözəlliyin özünün qorunmasına, mühafizə olunmasına
ehtiyac var. Yaxşı olar ki, konkret olaraq “Gözəl”
hekayəsinin öz məzmunundan çıxış edək. Bu mənada
hekayədəki konkret bədii parçalara müraciət edərək
təhlil aparmaq yerinə düşər. Hekayə belə başlayır:
“Dövlət palatasının dul, qoca məmuru hərbi rəisin gözəl, gənc qızı ilə evləndi. O, təvazökar və azdanışan idi,
qız isə öz qiymətini bilirdi. O, arıq, uzun, vərəmlilərə
xas bədən quruluşuna malik idi, yod rəngli eynək taxır,
bir az boğuq səslə danışırdı, əgər nəyisə ucadan demək
istəsə, səsi elə gəlirdi ki, sanki, hansısa deşikdən çıxır.
Qız isə bəstəboy idi, həmişə zövqlə geyinərdi; ev
işlərində çox diqqətcil, təsərrüfatçı qabiliyyəti vardı,
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nüfuzedici baxışlara malik idi. O, bütün münasibətlərdə
quberniyanın bir çox başqa məmurları kimi maraqsız
görünürdü, ancaq birinci nikahda da gözəl qadınla
evlənmişdi; - hamı əlini yelləyərək fikirləşirdi ki, görəsən, nəyə görə gözəllər buna ərə gedirlər?” (İvan Bunin.
Seçilmiş əsərləri. Bakı: “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi,
2013, s.50) Sual olunur: Niyə belələri həmişə gözəllə
evlənməlidir? Niyə belələrinin qismətinə həmişə
gözəllər çıxmalıdır? Nə üçün belə dul, qoca məmurlar
gözəl, göyçək bir qızla evlənməlidirlər? Nəyə görə hər
kəs öz tayını tapmamalıdır? Nəyə görə hərə öz ayağını
yorğanına görə uzatmamalıdır? Nəyə görə hər kəs öz
gördüyü iş barədə düşünməməlidir? Etdiyi və gördüyü
işlər barədə fikirləşməməlidir?
İvan Buninin “Gözəl” hekayəsində gözəlliyin
gətirdiyi ziyan da suallara səbəb olur. Belə ki, hər hansı
bir gözəlliyə vurğunluq başqa bir gözəlliyi məhv edir,
öldürür. Bu mənada hekayənin digər bir bədii parçasına
diqqət edək: “Budur, ikincinin (dul, qoca məmurun
ikinci arvadı, gözəl gənc qız – B.X.) onun birinci arvadından olan yeddiyaşlı oğlundan zəhləsi getməyə
başladı, elə bil, onu heç görmürdü də. Uşağın atası isə
arvadının qorxusundan özünü riyakarlıqla elə göstərməyə başladı ki, guya, heç əvvəldən oğlu olmayıb. Təbiətən çılğın və mehriban oğlan onlar evdə olanda söz
deməkdən qorxub özünə qapandı, evdə mövcud olmayana çevrildi”. (İvan Bunin. Seçilmiş əsərləri. Bakı:
“Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi, 2013, s.50) Yenə də suallar
yaranır. Bir-birinin ardınca doğan suallar gözəlliyin
gətirdiyi acı nəticələri üzə çıxarır. Suallar belədir: Dul,
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qoca məmurun birinci arvadından olan yeddiyaşlı
oğlundan niyə zəhləsi getdi? Dul, qoca məmurun özünü
riyakar göstərməsinin səbəbi nə oldu? Təbiətən çılğın və
mehriban oğlan niyə söz deməkdən qorxdu, evdə
mövcud olmayana çevrildi? Cavab belədir: Ona görə ki,
dövlət palatasının dul, qoca məmuru hərbi rəisin gözəl
və gənc qızı ilə evlənmişdi. Deməli, dövlət palatasının
dul, qoca məmuru gözəl və gənc bir qızla evləndiyi
üçün başqa bir gözəlliyi – yeddiyaşlı oğlan uşağının
gözəlliyini məhv edir. Onun görəcəyi bütün gözəl
günləri uşağın əlindən alır. Bunların hamısını gənc və
gözəl bir qızla ailə qurmaq üçün edir. Yenə də
hekayənin süjetinə diqqət yetirək: “Toydan sonra onu
atasının yataq otağından balaca qonaq otağındakı məxmər üzlüklü divana köçürdülər. O, narahat yatır, gecə
üstündən adyal və döşəkağını yerə salırdı. Çox keçmədi
ki, gözəl ev sahibəsi qulluqçuya dedi:
– Bu biabırçılıqdır; belə getsə, o, tezliklə divanın
məxmərini sürtüb çıxaracaq, Nastya, onun üçün yatağı
dəhlizdə sənə gizlətmək üçün verdiyim, rəhmətlik xanımın sandığının üstündəki döşəkcədə, özü də yerdən
salarsan.
İşıqlı dünyada tamamilə yalqız qalan oğlansa tam
müstəqil, evdən tamamilə təcrid olunmuş bir həyat yaşayırdı – eşidilməz, görünməz, gündən-günə yeknəsəq
olan bir həyat... Özü üçün qonaq otağının küncündə
farağat oturur, qrifel lövhədə evciklər çəkir, vərəqləri
qatlanmış, hələ anası sağ ikən ona alınan yeganə şəkilli
kitabı pıçıltı ilə oxuyur və pəncərələrdən baxırdı... O,
kiçik divanla palma basdırılmış çəlləyin arasında
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yatırdı. Özünə axşamlar yer salır, səhərlər isə səliqə ilə
yığıb qatlayır, dəhlizdəki anasındanqalma sandığa
qoyurdu. Ona əziz olan hər nə varsa, orada gizlədilmişdi”. (İvan Bunin. Seçilmiş əsərləri. Bakı: “ŞərqQərb” Nəşriyyat Evi, 2013, s.50-51)
Yeddiyaşlı uşağın atasının yataq otağındakı divana köçürülməsinin, oradan dəhlizdəki sandığın üstündəki döşəkçə üstündə yerləşdirilməsinin səbəbi nədir?
Əlbəttə, yeddiyaşlı uşağın atasının gözəl bir qızla evlənməsi.
Gözəl bir qız... Onun qarşısındakı acizlik... Gözəl bir
qızın yeddiyaşlı oğlan uşağının həyatına gətirdiyi bədbəxtlik... Dul və qoca məmurun gözəl bir qızla ailə qurması və
bunun naminə yeddiyaşlı oğluna əzablar gətirməsi...
Bunların hamısı gözəlliyin dəyərini azaldır. Əgər
gözəllik naminə kimlərəsə əzab-əziyyət veriləcəksə,
onda o gözəllik gözəl görünmür. Belə olanda gözəl də,
gözəllik də kiçik maraqların, ötəri və keçici zövqlərin
təsiri altında olur. Belə gözəl və gözəllik hamı tərəfindən qəbul olunmur. Necə ki, “Gözəl” hekayəsində gözəl
və gənc qız zahiri gözəllikdən o yana gedə bilmir.
Daxili aləmi, mənəvi dünyası baxımından kasıb, lakin
zahirən gözəl olan qız çox aldadıcı görünüşü ilə insan
həyatına bədbəxtlik gətirir.
08.02.2016
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İvan Bunin:
həyatı və yaradıcılığı – II yazı
İvan Buninin hekayələrini oxuyanda insanın
həyatının müxtəlif dövrləri ilə bağlı hadisələrlə
qarşılaşmalı olursan. Əslində həmin hadisələrin
bəziləri oxucuya da tanış
gəlir. Oxucu həmin hadisələrin bəzilərinin ya iştirakçısı, ya da müşahidəçisi ola bilmişdir. Məsələn, “Qurdlar” hekayəsində baş verən hadisə,
hekayənin süjet xətti bir neçə cəhətdən maraqlıdır.
Birincisi, isti avqust ayının kənd həyatındakı təsviri
baxımından. İkincisi, kəndin gecə vaxtı qərq olduğu
qaranlıq və onu müşahidə edərək hekayəyə gətirmək
baxımından. Üçüncüsü, şam yeməyi zamanı qurdun həyətlərə girib qoyunları parçalaması, onların hülqumunu
qoparması baxımından. Ancaq bunların hamısının mərkəzində kənd həyatının insanların taleyində buraxdığı
izlərdir ki, bu da hekayədə öz əksini tapır. Məsələn,
meşənin yaxınlığında üç boz qurdun olması at arabasını
öz yolundan çıxmasına səbəb olur. At arabası əkin
sahəsinə üz tutur. Bu zaman at arabasının sıçrayışından
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qızın dodağının yanı at arabasının oturacağına çırpılır və
bu çapıq ömrü boyu qalır. Onun üçün “...daim zərif
gülüşü xatırladan bu çapıqdan əziz dünyada heç nə
yoxdur”. (İvan Bunin. Seçilmiş əsərləri. Bakı: “ŞərqQərb” Nəşriyyat Evi, 2013, s.69)
İvan Buninin hekayələrində hadisələr təbii olduğu
kimi, həmin hadisələrin içərisində olan obrazlar da təbii və
hisslərini, duyğularını ifadə etməyi bacaran obrazlardır.
Məsələn, “Bir tanış küçədə” hekayəsində hisslər və
duyğular, yaşanmış və geridə qalmış günlər müəllifin özü
ilə – İvan Bunin ilə bağlıdır. Moskvaya kursa gəlmiş bir
qızla onun arasında baş verənlər sonralar bir xatirə kimi
hekayənin (“Bir tanış küçədə”) mövzusuna çevrilir. Hekayənin sonunda müəllifin bu etirafını səmimi qəbul etməmək olmur: “...biz isti çayla ağ çörək və qırmızı dəriyə
bükülmüş pendir yeyə-yeyə qırmızı pərdənin altından içəri
vuran təmiz qış havasını hiss edər, pəncərəni döyəcləyən
qar dənələrinin səsinə qulaq asa-asa öz gələcəyimizdən
danışardıq... “Yadımdadır köhnə ev, tanıdığım küçədə...”
Başqa nə yadımdadır? Onu Kursk vağzalından yola saldığım yadımdadır: əlimizdə söyüd çubuğundan hörülmüş
səbət və kəmərlə çəkilmiş qırmızı adyallı bağlama, platformada yola düşməyə hazır olan uzun qatarın yanı ilə, yaşıl
vaqonlardakı basabasa baxa-baxa tələsik qaçırdıq.
Nəhayət, onun bu vaqonların birinin dəhlizinə çıxdığı,
xudahafizləşdiyimiz, öpüşdüyümüz, ona iki həftədən sonra
Serpuxovaya gələcəyimi dediyim yadımdadır...
Bundan artıq heç nə yadıma düşmür. Bundan
artıq heç nə olmamışdır”. (İvan Bunin. Seçilmiş əsərləri.
Bakı: “Şərq-Qərb”, Nəşriyyat Evi, 2013, s.117).
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İvan Buninin hekayələri oxucuya rus məişətinin,
həyat tərzinin, adət-ənənəsinin necə olmasını təqdim
edə bilir. Bunun səbəbi onunla bağlıdır ki, İvan Bunin
zadəgan nəslindən olsa da, Rusiyada yaşadığı dövrdə
kənd həyatına dərindən bələd olmuşdur. Bu bələdçilik
nəticəsində o, həm rus danışıq dilini, həm də yuxarı
təbəqənin istifadə etdiyi ifadələri mükəmməl bilmişdir.
Ona görə də o, bir yazıçı kimi yüksək zirvəni fəth
etmişdir. Onun qədər rus dilinin ifadə imkanlarını duyan
yazıçı olmamışdır. Onun yaradıcılığında, o cümlədən
hakayələrində işlənmiş atalar sözləri, aforizmlər, zərbiməsəllər rus dilinin zəngin xüsusiyyətlərini yaşadır.
Oxucuda obrazlı rus dili barədə geniş təsəvvür yaradır.
Qeyd etdiyimiz kimi, İvan Buninin hekayələri rus
məişətini, adət-ənənəsini, həyat tərzini təqdim edə bilir.
Bu mənada “Xaç analığı” hekayəsi maraqlıdır.
Hekayədə ruslarda kirvəliyin nə demək olduğu oxucuya
anladılır. Belə ki, xristianlar, o cümlədən ruslar uşağı
xaç suyuna salanda tanıdıqları adamlardan ona xaç
atalığı və xaç analığı tuturlar. Onlar uşağı xaç suyuna
birgə salırlar. Bundan sonra onlar öz aralarında qohum
kimi sayılır və bir-birinə “kirvə” deyə müraciət edirlər.
İvan Bunin “Parisdə” hekayəsində Pasxa bayramını xatırladır. Yaxud “Quzğun” hekayəsinin sonunda
xaçın boyundan asılmasını təsvir etməklə dini dəyərləri
təqdim edir. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, İvan Bunin
eyni dərəcədə Şərq ədəbiyyatına, mədəniyyətinə də
meyilli olubdur. Məsələn, “Xaç analığı” hekayəsində
oxuyuruq:
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“O, dodaqlarını qadının dirsəyinə toxundurub
deyir:
– Kirvə...
– Nədir, kirvə?
– Bilirsiniz nə baş verib: bir adamın ürəyi əldən
gedib, o da ağlına deyib: “Əlvida”.
– Necə yəni ürək əldən gedib?
– Bu, Sədi yaradıcılığındandır, kirvə. Belə bir fars
şairi olub.
– Bilirəm. Ancaq “ürək əldən getdi” nə olan
şeydir?
– Bu, o deməkdir ki, həmin adam vurulub. Bax
mən sizə vurulan kimi”. (İvan Bunin. Seçilmiş əsərləri.
Bakı: “Şərq-Qərb”, Nəşriyyat Evi, 2013, s.127-128).
İvan Buninin yaradıcılığında dini, tarixi, psixoloji
məsələlər üstünlük təşkil edir. Onun yaradıcılığında
lirizm, realizm və romantizm bir-birini tamamlayır. O
mənada bir-birini tamamlayır ki, onların hər birini İvan
Bunin yaradıcılığında müşahidə etmək olur.
İvan Buninin “Kənd”, “Qurudərə”, “San-Fransiskolu cənab” povestləri bədii baxımdan güclüdür. Məsələn, “Kənd” povesti rus həyatını, mənəviyyatını,
özünəməxsusluğunu əks etdirmək baxımından xüsusilə
qeyd olunmalıdır. Bu baxımdan povestdə xarakterik bədii detallar kifayət qədərdir. Onlardan bəzilərinə diqqət
yetirək: “Ayaqlar, çarxlar və heyvan dırnaqları altında
tapdanmış, zir-zibilə batmış, hər yerinə təzək yayılmış
tozlu örüş boşalırdı – yarmarkanın camaatı dağılışırdı.
Lakin Tixon İlyiç satılmamış atları, elə bil, kiminsə
acığına istidə, tozun içində saxlamışdı, arabanın içində
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oturub, yerindən tərpənmirdi ki, tərpənmirdi”. (İvan
Bunin. Seçilmiş əsərləri. Bakı: “Şərq-Qərb” Nəşriyyat
Evi, 2013, s.297) Yaxud: “Soba qızdığı üçün otaq isti və
rahat idi, ayna bir qədər aydınlaşdı, lakin pəncərədən
bayırda heç bir şey görünmürdü: şüşələr buxardan
donuq rəng almışdı – deməli, həyətdə hava soyumuşdu.
Ac donuzların zəhlətökən xortultusu aydın eşidilirdi.
Birdən bu xortultu yekdil və güclü nəriltiyə çevrildi:
deyəsən, donuzlar içi horra ilə dolu ağır ləyəni onlara
tərəf çəkən aşpaz qadınla Oskanın səslərini eşitmişdilər”. (İvan Bunin. Seçilmiş əsərləri. Bakı: “Şərq-Qərb”,
Nəşriyyat Evi, 2013, s.336). Başqa bir bədii detal: “Külək getdikcə şiddətlənir, yamyaşıl ağaclardan su zərrələri sıçrayırdı; bağdan o tərəfdə, haradasa aşağılarda göy
guruldayırdı, solğun mavi şəfəqlər xiyabana işıq saçırdı,
hər tərəfdə bülbüllər oxuyurdu”. (İvan Bunin. Seçilmiş
əsərləri. Bakı: “Şərq-Qərb”, Nəşriyyat Evi, 2013, s.386)
Beləliklə, İvan Buninin “Kənd” povestində kənd
həyatı dolğun bir şəkildə əks olunur.
İvan Bunin əslən azərbaycanlı fransız yazıçısı
Ümmülbanu ilə Parisdə tanış olur və bu tanışlıq
sonradan dostluq münasibətinə çevrilir. İvan Buninin
Ümmülbanuya ünvanlanmış 33 məktubu olmuşdur. Bu
məktubları Ümmülbanu 1987-ci ildə Sovet Mədəniyyət
Fondunun Azərbaycan şöbəsinə hədiyyə etmişdir.
15.02.2016
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Sükutu pozan poeziya – I yazı
Gördüyümüz və görmədiyimiz, bildiyimiz və
bilmədiyimiz, duyduğumuz
və duymadığımız hər bir
şeyin fəlsəfəsi var. Fəlsəfəsi olmayan heç nə yoxdur. Var olan hər bir şey
fəlsəfi mahiyyətinə görə
vardır. Hətta yox olan hər bir şey də fəlsəfi mahiyyətinə
görə yoxdur. Dünyada var olan və yox olan hər bir şey
fəlsəfədir. Fəlsəfədən kənarda həyat yoxdur. Fəlsəfədən
kənarda təbiət və cəmiyyət yoxdur. Hətta fəlsəfənin öyrəndiyi qanunlardan kənarda olanlar da fəlsəfədir. Təbiətin və cəmiyyətin qanunlarına sığmayan insanlar da
fəlsəfədir. İstənilən bir obyekti, predmeti yaxşı anlamaq,
duymaq və dərk etmək üçün onun fəlsəfəsinə varmaq
lazımdır. Nəyinsə fəlsəfi mahiyyətinə varırıqsa, fəlsəfənin tələbləri səviyyəsində öyrəniriksə, onu hərtərəfli və
dərindən öyrənə bilirik. Fəlsəfi baxımdan öyrənilənlər
biliyə çevrilir, beyinə həkk olunmuş əbədi biliyə, silinməz və unudulmaz biliyə. Öyrəndiklərimizin hansını tez
unuduruqsa, deməli, o, fəlsəfi baxımdan öyrənmədiklərimizdir. Dünyanın bütün kəşfləri də, yenilikləri də o
zaman yaranıb ki, mahiyyətə, məzmuna fəlsəfi baxımdan yanaşılıb, fəlsəfi idrak hər şeyi üstələyib. İstedad
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sahibləri, dahilər də idrak fəlsəfəsinin yüksək anında və
məqamında istedadlı, dahi kimi özlərini təsdiq ediblər.
İdrak fəlsəfəsi güclü olmayan istedad və dahi yoxdur.
Elmin müxtəlif sahələrində tanıdığımız istedad və
dahilər belə olubdur, gələcəkdə də belə olacaqdır. Bütün
peşə və sənət sahəsində olan istedadlar, dahilər, hər
şeydən əvvəl, məşğul olduqları işin peşəkarlarıdır. Onlar
məşğul olduqları peşənin, sənətin fəlsəfəsini öyrənirlər.
Onlar məşğul olduqları peşə və sənətdəki səbəbləri, nəticələri soyuqqanlıqla qəbul etmirlər. Səbəbdə də, nəticədə də niyə?, nə üçün?, nədən ötür? suallarına cavab
axtarırlar. Bu cavabı tapmamış rahat olmurlar. Bu cavabı tapmaqla peşəkar olduqlarını təsdiq edirlər. Görün
indiyə qədər nə qədər həkim, müəllim, mühəndis, alim,
bəstəkar və digər sənət sahələrinin nümayəndələri olub.
Ancaq onların içərisində görkəmli olanların, peşəkarların, istedadların, dahilərin adları və əməlləri qalıb. Adilər, sadəcə olaraq peşəsi ilə məşğul olanlar adi və sadə
olaraq da qalıblar, sonralar da unudulublar. Adi və sadə
olanlar mahiyyətə varmadan qəbul edilənləri qəbul ediblər, qəbul etdilməyənləri qəbul etməyiblər. Qəbul olunanların və qəbul olunmayanların hansı səbəbdən qəbul
olunub-olunmadığını fikirləşməyiblər. Bax fəlsəfə buradan başlayıb, fikirləşənlərin imkanlarını, yaradıcı
imkanlarını genişləndirib. Əslində yaradıcılıq da buradan başlayıb. Yaradıcılıq düşünmək və düşündürmək
qabiliyyətinin imkanıdır. Bu imkan hər kəsə qismət olmur. Bu imkan hər kəsin girdiyi meydan deyil. Yetər ki,
içində daxili güc, təpər, tükənməz enerji olsun. Yetər ki,
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hər şeyi ağlın, ürəyin vəhdətindən keçirmək qabiliyyətin
olsun. Yetər ki, “hə”, “bəli” prinsiplərindən uzaq olasan.
Yetər ki, niyə?, nə üçün? nədən ötrü? suallarına cavab
axtarasan. Yetər ki, mahiyyətin mahiyyətinə varasan,
məzmunun məzmununa varasan, həqiqətin niyə həqiqət
olduğunu idrak fəlsəfəsindən keçirəsən. Məhz bu cür
idrak fəlsəfəsindən keçənlər içərisində şairlər xüsusi yer
tutur. Dünya bina olandan nə qədər şairlər olub, indi də
şeir yazanlar az deyil. Ancaq hər əsrin bir dahi şairi
(bəzən bir neçəsi) dövrümüzə gəlib çıxıb. Onlar şair
kimi zirvəni fəth ediblər. Həmin şairlər o kəslərdir ki,
onlar bütün dövrlərdə oxucunu şeirlərinin fəlsəfəsinə
enməyə məcbur ediblər. Onların şeirlərinin – yaradıcılığının fəlsəfəsi olub. Həmin fəlsəfə onları əsrlər boyu
yaşadıb və yaşadacaqdır. Kimlər yalnız sözü sözə qoşub, qafiyəni qafiyəyə calayıb, eyni zamanda şeir texnologiyasını tətbiq etməklə şeir yazıbsa, onlar ədəbiyyatda
yaşamayıb, yaşadıqları dövrdən o yana keçməyib, unudulmuşlar, yaddan çıxmışlar cərgəsinə keçiblər. Belələrinin yaradıcılığının fəlsəfəsi olmamışdır. Nizami, Nəsimi, Y.İmrə, Füzuli, Xətayi, M.P.Vaqif, Vidadi və digərləri həm də ona görə oxunur və bütün dövrlərdə oxunacaqdır ki, onların yaradıcılığının fəlsəfəsi var. Həmin
fəlsəfə onları yaşadır və yaşatdıqca ucaldır. Ədəbiyyatdakı vəziyyət tarix boyu belə olub və belə də olacaqdır. Çağdaş ədəbiyyatımızda şeirlərin və şeir müəlliflərinin çoxluğu göz qabağındadır. Ancaq bu şeirlərin fəlsəfəsi, fəlsəfi ruhu çatmır. Fəlsəfi ruh o qədər canlı, diri
və dinamik olmalıdır ki, oxucunu özünə məftun edə
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bilsin. Eyni zamanda oxucunun ruhunu yaxşı mənada
oğurlaya bilsin.
Oxucunu öz qanadları arasına alıb apara bilsin.
Oxucunu bayağılıqdan uzaqlaşdırsın və düşünməyə
vadar etsin. Nizami, Füzuli ... kimi. Nə ilə? Yaradıcılığının fəlsəfəsi ilə. Yaradıcılığın fəlsəfəsi güclü olanda
dil də adilikdən çıxır, möcüzəyə dönür. Yenə də Nizaminin, Y.İmrənin, Nəsiminin... dili kimi. Bu gün nəinki
Azərbaycan ədəbiyyatının, o cümlədən, dünya ədəbiyyatının buna ehtiyacı var.
Alim də, rəssam da, şair də, yazıçı da – yəni yaradıcı insan hər şeyin fəlsəfi mahiyyətinə vardıqda düşüncə, dərketmə, obyektin ifadəsi milli çərçivədən çıxır,
dünyəviləşir. Beləliklə, hər bir şeyin fəlsəfəsi dünyəvi
mahiyyət və məzmun kəsb etməklə dünyanın maraq
dairəsinə çevrilir. Dünya insanlarının hər biri öz marağını, istəyini, arzusunu orada tapır. Öz hissini, duyğusunu orada görə bilir. Ən güclü sənət əsərləri belə
olduğundan ona dönə - dönə qayıdırlar: rəsm əsəridirsə,
dönə - dönə baxırlar və doymurlar, şeirdirsə, dönə dönə oxuyurlar və hər dəfə də yeni bir məqamla, anla
qarşılaşırlar, mahnıdırsa, təkrar - təkrar dinləyirlər və
hər dinlədikcə yeni bir duyğu və hisslə yanaşırlar. Güclü
sənət əsərləri təkrarolunmaz yaradıcılıq olduğu kimi,
insanları da təkrar - təkrar özünə bağlayan olur. Çünki
bu sənət əsərlərinin müəllifləri puçur-puçur tər tökməklə
yazırlar və yaradırlar. Onların yaradıcılığında fikir,
düşüncə qaynaya - qaynaya, bişə - bişə hazırlanır, hazır
olur və doğulur. Uşaq kimi doğulur və sevilir. Hər bir
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kəs uşağı sevdiyi kimi, onun səsi qarşısında, qığıltısı
qarşısında aciz olduğu kimi yüksək sənət əsərlərinin də
möhtəşəmliyi qarşısında baş əyir.
Təbiət və cəmiyyətdə mövcud olanlar bir-birini
tamamlayır, vəhdət təşkil edirlər. Belə demək olarsa,
bir-birinə xidmət edirlər. Təbiətin cəmiyyətə xidməti
kifayət qədər təbii və əvəzsizdir. Ancaq cəmiyyət bu
xidmət prosesində tarazlığı və vəhdəti bəzən pozur.
Cəmiyyətdə təbiətə və cəmiyyətin özünə münasibətdə
tarazlığı pozmaq istəməyənlər daha çox fikir, düşüncə
sahibləri, yaradıcı insanlardır. Onlar cəmiyyətin özünə
və təbiətə olan tarazlıq, vəhdət harmoniyasını görmədikdə daha həssas, daha qayğılı, daha duyğusal olurlar.
Şairlər də, rəssamlar da, bəstəkarlar da, digər yaradıcı
insanlar da belədir. Onlar duyduqlarını, hiss etdiklərini,
bir sözlə, ürəklərini gizlədə bilmirlər. Onlarda görmə,
müşahidəetmə, hissetmə, duyma, təhliletmə olduqca
üstündür. Onlar məhz bu cəhətdən başqalarından, böyük
əskəriyyətdən fərqlənirlər və fərqlidirlər. Hissləri,
duyğuları ilə özlərini və ürəklərini yükləyirlər. Fikir,
düşüncə, hissetmə, dərketmə, görmə və digər duyğusal
keyfiyyətlər o qədər yüksəkdir ki, burada ürəyin istəyini
açmaq böyük əksəriyyət üçün deyil, bir az poetik desək,
zərgərlər, mizan tərəzisini çəkməyi bacaranlar üçündür.
Gəlin şeirə fikir verək:
Gedim bir az ağlayım,
Elə - belə ... astaca.
Ürəyimi gizlədim yastığımın altında.
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Pəncərəni açaraq
Kövrəlmiş ürəyimi
Bəlkə həyətə atım?!
Həyatın ağuşuna?!
Yox, yaxşısı budur ki,
Gedim bir az ağlayım,
Elə - belə ... astaca.
Ürək varsa, deməli, hər şey var. Ürək insan üçün
nədirsə, yaradıcı insanın qələmi üçün də elədir. Ürəyi
olmayan yaradıcı insan nədən yaza bilər, necə yaza
bilər?! Ürəyi olan (döyünən ürəyi!) insan yaşadığı kimi,
ürəyi olan (!) yaradıcı insan da yaşayır və yaradır. Ancaq
ürəyin nə çəkdiyini görən hər kəs bilirmi?! Həyatın özü
ürəyi nə qədər yüklədiyini bilirmi?! Dəryalar, ümmanlar,
bağ-bağatlar, gecələr, gündüzlər, qaranlıqlar, işıqlar,
günəş, ay, ulduzlar ürəyin nə çəkdiyini bilirmi?! Bu çarpışan ürək təkcə insanları silkələmir, oyatmır, ayıltmır,
həm də təbiətlə əlləşir, onun qulağına hayqırır. Ürək
təbiətlə, cəmiyyətin pozulmuş harmoniyasına ağlayır.
Ürək təkcə özünün yüklənmiş, gərilmiş, yorulmuş halına
deyil, təbiətin və cəmiyyətin pozulmuş harmoniyasına
acıyır. Ürəyin gücü ona çatır ki, o, heç olmasa, ağılla
vəhdətdə olsun. Və belə də olur. Fikir verin:
Kimsə duyuq düşməsin
Kədərimdən, qəmimdən,
Durub yol alım bağa
Astaca ağlamağa...
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Götürüm ürəyimi
Atım çoşan ümmana –
Dalğaların qoynuna.
Heç dinə də bilməsin –
“Niyə sığmır sinəmə?”
Gah tufan, gah da rüzgar
Apardıqca uzağa...
Ürək nə qədər gərilsə də, nə qədər qəmə, kədərə
qərq olsa da, hər bir şeyin fəlsəfəsinə, ürəyin – subyektin – lirik “mən”in fəlsəfəsinə vararaq ağılın köməyi
ilə özünü yaşatmaq istəyində olur. Axı bu ürək təkcə bir
lirik “mən” üçün deyil, o, dosta, tanışa, insanlara gərəkdir. Axı o ürək adi bir ürək deyil. Belə olduğu üçün də o
ürək ağılla yüklənir, ağılla dopdolu dolur. Bununla da
ağrını, acını qovmaq istəyilə ağılla vəhdətdə olur və
ürəklərin çiçək açması naminə ürəklərə çağırış edir:
Yox! Yaxşısı budur ki,
Qoy dirrikdə basdırım,
Dirilib çiçək olsun.
Ya da ki, bala tutum,
Acısın unutdurum.
Ürəklə ağılın vəhdətində, birliyində duyğu və düşüncənin – narahatlığın bədii ifadəsi bir üsul və formadır. Bu üsul və forma Azərbaycan ədəbiyyatında indiyə
qədər işlənsə də, ancaq ağıla tabe olmaq, ürəyin gətirdiyi və yaratdığı gərginliyə etiraz əlaməti olaraq ağılı
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tərənnüm etmək fonunda baş vermiş, həm də işlənmişdir. Məsələn, vaxtilə Bəxtiyar Vahabzadə belə yazmışdı:
– Bu nə iniltidir, bu nə nalədir,
Ey ürək, de görək istəyin nədir?
– Soruşma gəl bunu bir nadan kimi,
Hissim olmasaydı anlaşılardım.
Yox! Əgər bilsəydim öz istəyimi,
Mən ürək olmazdım, ağıl olardım!..
Bəxtiyar Vahabzadə ürək – ağıl qarşılığında ürəyə
yük düşdüyünü, hətta ağılın da ürəyi yüklədiyini bildiyindən “ürəyin ürək olmasından geri çəkildiyi, “ağıl
olardım!” qənaətinə gəldiyini söyləyir. Bax bu cəhətdən
“Gedim bir az ağlayım” şeirindəki “ürək – ağıl” qoşalığı
bir-birini tamamladığı halda, Bəxtiyar Vahabzadənin
şeirində ağıla tabe olmaq qənaəti ürəyi tək buraxır, ürəyi
yalqız qoyur. Hər iki şeir müəlliflərinin orijinal fəlsəfəsi
var. Ancaq bu fəlsəfələrin, yaxud da fəlsəfi fikrin,
düşüncənin qütbləri bir-biri ilə təzaddadır. Birində
(“Gedim bir az ağlayım” şeirində) qütblər (ürək – ağıl)
bir-birini tamamlayır, bir-birinə yardımçı olur, digərində
(B.Vahabzadənin şeirində) qütblərdən biri (ürək) yorğun
halda o birinə (ağıla) tabe olur, istəyini ağıl olmaqla
bitirir. Beləliklə, dərin bəşəri düşüncə şeirlərin hər
ikisinin ruhunda və fəlsəfəsində bədii ifadəsini fərqli
şəkildə tapır. Kimin mövqeyi düzdür, kimin mövqeyi
yanlışdır, kimə haqq qazandırmaq olar, kimin ictimai və
estetik idealı ədalətlidir? və sair, və ilaxır. Cavab
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eynidir: Hər ikisinin. Niyə? Niyəsi belədir: hər ikisi
zaman qarşısında mənəvi cavabdehlik daşıyır, hər ikisi
narahatlıq keçirir (bu əsl poeziyanın əlamətidir), hər
ikisinin narahatlığında işıq, hərəkət, həyat və dirilik var,
hər ikisi konkret bir dövrün hüdudundan kənara çıxır,
hər ikisində dərindən duymaq və düşünmək qabiliyyəti
var, hər ikisi dünya və ömür haqqında fikirləşir, hər
ikisini sükut və təklik darıxdırır, hər ikisində ağrılara,
acılara qarşı romantik etiraz var, hər ikisini insan və
onun problemi düşündürür və sair, və ilaxır. Bəzi
müqayisələrə diqqət yetirək. Məsələn, Bəxtiyar
Vahabzadə insana sərhədsiz ömür arzulayır:
Mən sahili olmayan dənizlər istəyirəm,
Mən axşamı olmayan gündüzlər istəyirəm!..
Yaxud:
Sonu olan ömrü istəmirəm mən,
Çıxaydım zamanın çərçivəsindən.
Bəs “Gedim bir az ağlayım” şeirinin müəllifi nə
deyir? Bu şeirin müəllifi Leyla xanım Əliyeva insana –
onun ürəyinə, lirik “mən”ə – onun ürəyinə əbədilik arzulayır:
Hərdən üsyana qalxıb
Həm Günəşə, həm Aya
Hayqırıram: “Götürün,
Verdim onu Allaha!”
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Amma qərar vermədim,
Neyçin qərar vermədim,
Bu geniş ürəyimi
Sənə bağışlamağa?!
Əslində “Gedim bir az ağlayım” şeirində Mövlana
Cəlaləddin Ruminin eşq fəlsəfəsi, insanları mənəvi
paklığa çağıran, insanları daxili təkamül yolu ilə sevgili,
şəfqətli olmağa çağıran, insanlara qardaşlığı təbliğ edən,
millətləri, dilləri, dinləri Haqqın yaratdığı gözəllik kimi
qəbul etməyi “gəl-gəl” deyən bir çağırış var. Vaxtilə
Mövlana Cəlaləddin Rumi öz çağırışında deyirdi:
Gəl-gəl, yenə gəl! Kim olursan-ol, yenə də gəl,
İstər xristian, istər məcusi, istər bütpərəst ol,
Bizim dərgahımız ümidsizlik dərgahı deyil,
Tövbəni yüz dəfə pozmuş olsan belə, yenə gəl!
Əgər bəqa istəyirsən, dünyanı,
Liqa istəyirsən, uqbanı tərk et.
Əgər Allahı istəyirsən, dünyanı da, uqbanı da,
Bütün kövnü-məkanı da tərk et
Və elə gəl bizə.
Mövlana Allahı istəyənlərə üzünü tutub deyir ki,
onlar əgər Allahı istəyirsə, dünyanı da, uqbanı da (axirət
dünyası) tərk edib, Yaradanı tanımalıdırlar. Allah rizası
üçün Düzlüyə, Həqiqətə, Qüdrətə qul olmalı, Gözəlliyə,
Kamilliyə aşiq olmalı və ən başlıcası Yaradanı
tanımalıdırlar. Bax bu fəlsəfə “Gedim bir az ağlayım”
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şeirinin ruhu, cövhəri, ideyasıdır. Dəqiq desək fəlsəfi və
intellektual keyfiyyətidir. Bu mənada bir daha fəlsəfi və
intellektual keyfiyyət daşıyıcısı olan lirik “mən”in
düşüncəsinə istinad etməli oluruq:
Hərdən üsyana qalxıb
Həm Günəşə, həm Aya
Hayqırıram: “Götürün,
Verdim onu Allaha!”
Amma qərar vermədim,
Neyçin qərar vermədim,
Bu geniş ürəyimi
Sənə bağışlamağa?!
Əsl şeir odur ki, o, sərhədlərə, çərçivələrə meydan
oxuyur. Əsl şair odur ki, o, məhdud çərçivələrə qarşı
üsyan edir, hayqırır. Belə olanda poetik novatorluq
aydınca görünür. Ona görə ki, əsl şair şeiri ilə yenilik
gətirir və bununla da bəhs olunan məsələlərdən,
problemlərdən asılı olmayaraq poetik fikir də, misralar
da müasir səslənir. Poetik fikir və misralar müasir
səslənmədikdə şeir sanki “ölü” doğulur və “ölü” kimi də
qalır. O, “ölü” olaraq sənət əsərinə çevrilə bilmir. Belə
“ölü” şeirlərdə problemlər, məsələlər müasir səslənmir.
Odur ki, ədəbi prosesdə yalnız və yalnız orijinal poetik
fikir sahibləri yaşayır, sevilir. Eyni zamanda onlar
oxucu nəsillərinin təlabatını da ödəyir. Həm də bütün
zamanlarda müasirliyi ilə fərqlənir. İstənilən ədəbi
nəslin nümayəndələri içərisində öz fərdi düşüncə tərzi,
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ifadə forması ilə fərqlənənlər yaxşı mənada ədəbi
mühitə meydan oxuyur. Belələri öz yaradıcılığı ilə ədəbi
mərhələni (yaxud mərhələləri) səciyyələndirir. Vaxtilə
görkəmli tənqidçi Yaşar Qarayev Bəxtiyar Vahabzadə
barədə yazırdı: “Yeni, müasir mənada fikir poeziyasına
qüvvətli meyl indi ədəbi prosesə bütünlükdə xas olan
ümumi bir istiqamətdir. Yaradıcılıq üslublarının bu
günkü şeirlərimizə məxsus zənginliyi və fəallığı şəraitində biz bu ümumi istiqamətin bir çox fərdi təzahür
formalarına rast gəlirik. Bu fərdi təzahür formalarından,
fəlsəfi və intellektual keyfiyyət dəyişikliyinə doğru
yolda şeirimizin keçirdiyi orijinal mərhələlərdən biri,
şübhəsiz, şair Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığı ilə
ifadə və təmsil olunur.
Artıq qeyd etdiyimiz kimi, Bəxtiyar sərhədlərə və
çərçivələrə meydan oxuyan bir şairdir”. Doğrudan da,
şairin poetik “mən”i, fərdi üslubu, lirik qəhrəmanı
poeziyada aydın cizgiləri ilə seçilirsə, həmin şair ədəbi
mühit üçün öz yaradıcılığı ilə hadisəyə çevrilir. Hələ
onu da əlavə etsək ki, şeirdə bədii-fəlsəfi cəhətdən
qavranılan, duyulan daxili poetik vəhdət olarsa, bu,
ideya-fikir sərvəti kimi böyük bir keyfiyyətdir. Məsələn,
“Hər kəsin öz sonu var” şeirindən məqamlar:
Qatar, rels, bir də ki, yol,
Hamı deyir: – Yaxşı yol!
Taq- qa-tuq, çarxların səsi
Amma ki, eşidilmir,
Ürəklərin naləsi.
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İnsanlar, talelər, müxtəlif qəlblər,
Onlar da çoxalır, uzandıqca yol.
Fəlsəfi-eyham yolu ilə burada çox mətləblər
açıqlanır: insanlar, talelər, onların həyat yolu, ömür-gün
və sair, və ilaxır.
Burada fəlsəfi-eyham yolu ilə başlanğıc və son,
insan və tale, vaxt və imkan, ümid və inam, ürək və
istək, köhnə və yeni dünyanın sərnişin fəlsəfi-poetik
fikirləri sərhəd tanımadan bəşəriyyətdəki hər bir insanın
alın yazısı kimi təqdim olunur. Şeirin enerjisi o qədər
güclüdür ki, şeir həm misraları ilə nəfəs alır, həm də
oxucunu düşündürür. Hər birimizin sığınacaq yerimiz
olan bu dünya stansiyadan stansiyaya şütüyən bir
vaqona, bəzən bələdçiyə bənzəyir, biz isə sərnişinlərə
bənzəyirik. Tələsirik, vuruşuruq, çarpışırıq, stansiyadan
stansiyaya çatırıq, ömür-günümüz gedir, vaqonlara
doluruq və boşalırıq, dünya isə bizlərə tamaşa edir, öz
sirrini heç kəsə vermir:
Stansiya görünür,
Sevinirik: – çatmışıq!
Vaqon boşalır – dolur.
– Vaxt azdır! - əsəbindən
Bələdçi saçın yolur.
Qatarsa yola düşür.
Həyat kimi, ahəstə
Köhnələr yerin verir,
Yeni sərnişinlərə.
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Fəlsəfi-eyhamla dünya, həyat yolu, alın yazısı, hər
gün, hər saat, hər dəqiqə, hər anda qarşılaşdıqları, ağrı
və acıları, göz yaşları bəşər övladları üçün şeirdə bir
sığınacaq yeri hesab olunur. Dünya – qatar tələsmir,
tələsməyin bir faydası da yoxdur.
O tələsmir, şütümür,
Tələsməyi faydasız.
İnsanlara vaxt verir
Yalvarışa, tövbəyə,
Ya da günah etməyə.
Fəlsəfi-eyhamla qatar dünya obrazında simvollaşır. Qatar tuneldən, zülmətlərdən, qaranlıqlardan keçir
və hər keçdikdə zaman, vaxt yenidən dirilir. İnsanlar isə
qatarın sərnişini kimi qatara minir və düşürlər. Qatara
minmək istəyənlərin gözləri isə yol çəkir. Darıxırlar
qatarın – dünyanın sərnişini olmağa. Ancaq unudurlar
ki, bu qatara minməyin sonu ölümdür. İnsanlar beləcə
ömür-günlərini yaşayırlar. İnsanların, məhz şüurlu
insanların heç olmazsa, birinin də qatara – dünyaya
üsyan səsi, etiraz səsi olmur.
Ağıl iztirab verir,
Şüur dinmir – danışmır.
Alına yazılana
Heç kim üsyana qalxmır.
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Şeirdə zaman hər bir insanın ömründən keçir,
insanları udur, dən kimi üyüdür. Belə olduqda zaman
həm də dünya ilə tərəf müqabilinə çevrilir. Şeirin poetik
fəlsəfəsindəki tərəf müqabilləri belədir, o tərəf
müqabilləri ki onlar bir – birini tamamlayır: qatar – dünya, qatar – zaman, zaman – dünya, qatar – insan, qatar –
dünya – insan, insan – zaman, yaxud zaman – insan, ağrı,
acı, dərd – insan, ağrı, acı, dərd – qatar – dünya və s. Bu
tərəf müqabillərinin fonunda şeirdə vəhdətdə, bütövlükdə, tamlıqda olan bir həyat fəlsəfəsi yaranır. Bu həyat
fəlsəfəsində insan amili önə çəkilir, onun qayğıları,
problemləri, istəkləri ciddi bir məsuliyyətlə müəllifi –
şairi narahat edir. Müəllif – şair həm də həyat fəlsəfəsindəki belə bir məqama da narahat olur: Dünyanı, zamanı, vaxtı, lap elə vaqonu, alın taleyini sığınacaq kimi
seçən insan, daha doğrusu, qəbul edən insan bəs niyə bu
sığınacaqların insanın ömür-gününü yediyini, insanı
ölümə apardığını fikirləşmir?! Bu poetik fəlsəfədə
müəllifin – şairin gücü ondadır ki, o, bunları duyur, hiss
edir. Ancaq təkcə öz içində poetik axtarışa çıxmır, həm
də oxucunu axtarışa cəlb edir. Mən buna “sığınacaqlar”
fəlsəfəsini anlamaq və onun mahiyyətinə varmaq deyərdim. Bəlkə də bu fəlsəfəni anlamamağın nəticəsidir ki,
dünya qan ağlayır, bəşəriyyətin saysız-hesabsız problemləri və qayğıları olur, müharibələr, qırğınlar baş verir. Gələcəkdə dünyanı daha hansı fəlakətlər gözləyir,
bunu zaman deyəcək. Zamandan düzgün faydalanmayan
insanlar isə hələ də susur, hələ də dinmir, hələ də “sığınacaqlar” fəlsəfəsini anlamaq iqtidarında deyil. Yeri
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gəlmişkən “sığınacaqlar” fəlsəfəsi dünya ədəbiyyatında
bəzilərini düşündürmüşdür. Məsələn, Nobel mükafatı
laureatı Herman Hessenin “Sığınacaq” essesindən bir
məqam yada düşür: “Mən yenə də nəyin dalınca gedəcəyimi, nəyi rəhbər tatacağımı, öz qanımı nəyə verəcəyimi
tapdım, anladım. Bu nə istəkdi, nə də arzu, bu
məqsəddir.
Bu məqsəd – yenə də sığınacaqdır. Ancaq nə
mağaradır, nə də gəmi. Mən o sığınacağı öz içimdə
axtarıram, dağlardan, mağaralardan etibarlı, tabutdan,
qəbir çalasından etibarlı və rahat, tək qaldığım,
dünyanın əli yetmədiyi məkan, yaxud nöqtə axtarıram.
Budur mənim məqsədim. Ora heç nə keçə bilməz, çünki
ora mənimlə yoğrulub”.
Deməli, məqsəd arzu və istəkdən üstündür. Ancaq
məqsəd də sığınacaqdır. Yaradıcı insanlar – şairlər,
rəssamlar, bəstəkarlar və digərləri bu sığınacağı elə bir
nöqtədə axtarır ki, ora nə dünyanın, nə zamanın, nə də
məkanın gücü çatmasın. Necə ki, Herman Hesse belə
düşünür. Necə ki, Leyla xanım Əliyeva belə düşünür.
Onlar ruh və düşüncə baxımından bir-birinə çox
yaxındır, ancaq fərdi üslubları, ifadə formaları ilə birbirindən fərqlidir. Biri nasir kimi (Herman Hesse)
düşünür, biri Leyla xanım Əliyeva – şairə kimi düşünür.
Hər ikisində ali bir məqsəd var. Həmin ali məqsəd ən ali
sığınacaq yeridir. Oradakı boran, qar, şaxta, fırtına,
qasırğa, ağrılar, acılar, qan-qadalar – heç nə onları
çəkindirmir, qorxutmur. Ali məqsədlə ali sığınacağa
getmək ən müqəddəs iş hesab olunur. Adətən kamil
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poetik düşüncə burada hər şeyə nə qədər müvəffəq nail
olsa da, yenə də hələ başlanğıcda olduğunu etiraf edir.
Bu cür etiraf poetik düşüncənin kamilliyi və intellektual
səviyyəsi ilə bağlı olur. Axı kamillik və intellektual
səviyyə adilikdən çox uzaqdadır. Yenə də Herman
Hessenin “Sığınacaq” essesindən bir məqamı xatırlamalı oluruq: “Mən hələ bu məqsədimdən çox uzaqdayam, mən hələ yolun lap başlanğıcındayam, ancaq indi
bu, əsl mənim yolumdur. Adi arzu deyil.
Ey dərin sığınacaq! Sənə heç bir tufan yetməz,
səni alov yandıra bilməz, səni heç bir müharibə dağıda
bilməz. Öz cismimin dərinliyində balaca yuva! Daxma,
balaca tabut, balaca beşik, mən sənə can atıram”. Yaradıcı adamlar bu cür hisslərlə, hətta bəlkə də çoxlarına
qəribə gələn romantik hisslərlə (halbuki burada hissdən
qat-qat çox dərketmə, anlama var!) öz cisminin
dərinliyindəki kiçik yuvaya can atır. Ona görə ki, ətraf,
aləm, bütövlükdə bəşəriyyət cismin içərisindəki kiçik
yuvadan işığa, gücə bələd olmağa, qiymət verməyə,
ondan mənəvi qida almağa hələ hazır deyil. Cismin
içərisindəki kiçik yuva məhz ətrafı, cəmiyyəti, insanları
buna hazırlamağı ən ali məqsədlərdən biri sayır. Bu
məqsədə çatmaq yolunda daxili aləmi ilə çarpışır.
Çarpışmanın sonu görünmür, ona görə ki, dünyanın
sonu yoxdur.
02.09.2014
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Sükutu pozan poeziya – II yazı
Odur ki, o qədər ruh
adamı olmalısan ki, o
qədər güc və enerji sahibi olmalısan ki, sonu
olmayan bir dünyanın
gəliş-gedişi ilə vuruşa
biləsən. Bu qəbildən
olanlar içərisində Leyla xanım Əliyeva da vardır ki, o, ali məqsədə doğru gedən yolun başlanğıcında öz poetik düşüncələrini söyləyir.
Onun poetik düşüncəsi, adi olmayan fəlsəfi poetik
düşüncəsi, lirik “mən”inin həssaslığı, duyğusallığı, narahatlığı fonunda Allahın yaratdığı hər bir şeyə, daha çox
dünyanın əşrəfi olan insana ünvanlanır. İnsanın problem
və qayğıları çox olduğundan onun lirik “mən”inin axtarışları da az olmur. Axtarışlar içərisində o, lirik “mən”inin fəlsəfəsinə, fikir və düşüncə karvanına sarvan olur.
Bu mənada “Mənə dərman verin...” şeirinin fəlsəfəsi
yerinə düşür. O dərmanın adı nədir, o dərman hansı
xəstəliklərə əlacdır, o dərman nələrə sipər çəkir? Lirik
“mən” dərman axtarışında belə söyləyir:
Mənə bir dərman verin –
Dərdim, ağrım yox olsun
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Sevgim baldır, şirindir.
Dərman “şəkər”i salsın
Yaxud:
Mənə bir dərman verin
sinə gərim tufana,
Eliksir içən kimi
başlayım yaratmağa.
Yaxud:
Bir dərman verin mənə,
yox olsun hiylə - kələk.
Əslində lirik “mən”in dərman istəyi özü üçün
deyil, dərmana ehtiyacı olan hər bir insan, hər bir bəşər
övladı üçündür. Bu dərmanın adı lirik “mən”in poetik
axtarışının fəlsəfəsində “Yaxşılıq”dır. O “Yaxşılıq” ki,
ona hər kəsin ehtiyacı var. Ancaq hər kəsdə “Yaxşılıq”
varmı?! Təzad da burasındadır ki, bu gün hər kəsin, bütövlükdə bəşəriyyətin “Yaxşılığ”a ehtiyacı var. İnsanlar
arasında bir sorğu keçirilsə və soruşulsa ki, bu gün
insanların nəyə ehtiyacı var?! Çoxlu cavablar içərisində
bütün cavabları ümumiləşdirən bir cavab var: Yaxşılıq.
Dərman verin – çox verin,
Heç xəsislik etməyin!..
Dərmanlar bol olsun ki,
Mərəzləri ram edim

111

B UL UDXAN

XƏL İL OV

Sizdə bir dərman da var –
“Yaxşılıq” derlər ona,
Ondan da verin mənə
Paylayım insanlara...
Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, əsl şeirdə narahat
dolu hisslər şeirin müəllifini rahat buraxmır. Əsl şairin
poetik düşüncəsində Allahın yaratdığı bütün varlıqlar
barədə narahatçılıq hissləri keçirilir, onlara qayğı və
diqqət ön plana çəkilir.
Gözümüzlə gördüyümüz bütün varlıqlara – gülə,
çiçəyə, arıya, qarışqaya, kəpənəyə bir gözəllik kimi
yanaşılır. Gözəllik əbədi olmadığı kimi, Allahın yaratdığı bütün varlıqlar da əbədi deyil. Bir sözlə, gözəllik də,
xoşbəxtlik də əbədi deyil. Onların hər birinin sonunda
bir qorxu vardır. Əlbəttə, bunlar şeir müəllifinin poetik
düşüncəsində gözəllik – qorxu, xoşbəxtlik – qorxu,
sevinc – qorxu və s. olmaqla həyatın iki tərəfi kimi var.
Bu mənada “Pərvanə” şeirinin fəlsəfəsindəki önəmli
məqamlardan biri də budur:
Şam yanır, şöləsi nur
Pərvanəm, bir dayan, dur.
Şam gözəldir, amma ki...
Özünü oda az vur
Başına dolandıqca,
Bir az da gur yanacaq
Səhər açılanacan
Yalnız külün qalacaq.
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Pərvanənin şam oduna yanması, ancaq bununla
belə, hər dəfə pərvanənin şam ətrafında uçuşda olması
folklorumuzda az işlənməmişdir. Söhbət ondan gedir ki,
pərvanənin bu işi, bu əməli real bir yaşayışdır. Pərvanənin şam ətrafında uçub-uçub, ən nəhayət alovu qucması
məhəbbətə inanmayanlar üçün ən böyük örnəkdir. Bunu
şeirdəki xeyli nümunələr təsdiq edir:
Düşünürsən məhəbbət
Heç vaxt xəyanət etməz,
Sevgiyə yalan qatıb
Heç kəsi zəhərləməz.
Pərvanəm, sən isə uç!
Bilsən ki, öləcəksən
Lap külə dönəcəksən
Uç! Uç! Alovunu quc!
Məhəbbət misraları,
Hədiyyə et bizlərə
Əsl yaşamaq budur,
Yaysın bütün qəlblərə.
Pərvanənin hərəkətində məmnunluq yaradan məqam var. Ancaq bununla yanaşı nisgil, qorxu da var.
Söhbət ondan gedir ki, şeirdə məmnunluq, nisgil, qorxu
gözəl bir poeziya nümunəsi yaradır. Kifayətdir ki, bu
gözəl poeziya nümunəsini və nümunələrini görə biləsən,
şeir mövzusuna çevirə biləsən, təqdim etmək qabiliyyətinlə seçilə biləsən. Bu məqamda XX əsr alman ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, Nobel mükafatı laureatı
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Herman Hessenin “Knulp” povestindəki bəzi məqamları
xatırlamalı oluruq: “Bir də baxırsan, dünyanın ən gözəlgöyçək şeyi mənim üçün dönüb oldu göylərdə azadca
süzən qəşəng bir quş. Bir az keçmiş, qanadları üstündə
qırmızı xallar olan ağ kəpənək...
Ancaq mənim bir fikrim də var. Məncə, gözəl o
şeydir ki, onda məmnunluqla yanaşı nisgil də, qorxu da
var...
Gözəl olan şey əbədiliyə qovuşa bilsəydi, ürəkdən
sevinərdim. Amma o zaman mən ona gözucu baxıb düşünərdim ki, bunu sən istədiyin vaxt görə bilərsən, bu
gün olmasa da, olar. Əksinə, ötəri, dəyişkən gəldi-gedər
şeylərə daha çox baxıram, baxdıqca da təkcə zövq almır,
həm də yanıram”.
Lirik “mən”in istəyi gözəl olan hər şeyin, mövcud
olan gözəlliyin əbədiliyə qovuşmasıdır. O, gözəllikdən
zövq alır, gözəllik dağıldıqda, məhv olduqda, öldükdə
gözəlliyin halına yanır. Necə ki, Herman Hessenin yaradıcılığında da bu hisslər aparıcı rol oynayır. Ancaq
Herman Hesse nəsrlə öz sözünü deyir. Onun nəsrinin
imkanları ümumiyyətlə, nəsrin imkanları daha genişdir.
Ancaq Leyla xanım Əliyeva öz sözünü şeirlə deyir.
Şeirdə zərrə qədər olsa da, artıq söz və ifadəyə ehtiyac
yoxdur. Onun imkanları nəsrlə müqayisədə məhduddur.
Bu məhdudluq çərçivəsində Leyla xanımın şeirləri
gözəlliyin poetik fəlsəfəsinə də tam incəliyinə qədər
aydınlıq gətirir. Gözəlliyə mərhəmət, vicdan, ləyaqət
fəlsəfəsi ilə yanaşır. Gözəlliyi, sevgini, istəyi, məhəbbəti
müəyyən həddə qədər deyim kimi qəbul edir. Müəyyən
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həddən sonra gözəllik də, sevgi də, məhəbbət də
insanlığın kamilliyinə, zirvəsinə doğru bir hərəkətdir.
Bunlar insanı nəcibləşdirir, yüksəldir, ali edir. Nəticədə
insanlığın təkzibolunmazlığı hər kəsi inandırır. Yenə də
nəticədə insanların bir-birinə olan münasibətində həmahənglik yaranır və inam, etibar, sadaqət artır. Yenə də
nəticədə bütün hisslər də, duyğular da, istək də,
məhəbbət də vicdan adlı tərəzidə çəkilir və dönə - dönə
çəkilir. “Məktub” şeirində olduğu kimi:
Mən məktub yazmamışam,
Sənə bircə kərə də,
Hisslər yığılıb qalıb
Qəlbin dərinliyində...
Çəkinmişəm, qorxmuşam, –
Bilirsən nəyə görə? –
Layiqli söz tapmıram,
Ürəyin sözlüyündə.
Yaxud:
Mən məktub yazmamışam
Sənə heç bir kərə də.
Axır ki, qərar verdim –
Məktub yazacam – deyə
Lüğəti varaqladım,
Kasad göründü mənə,
Bircə “sevirəm” sözü
Bəs etdi hisslərimə...
Qanad verdi naməmə...
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Vaxtilə Dostoyevski belə bir fikir söyləmişdi:
“Dünyanı gözəllik xilas edəcək”.
Bu barədə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatçısı
Aleksandr İsayeviç Soljenitsin 1975-ci ildə Nobel
mükafatı alarkən geniş bir nitq söyləmişdi. Həmin nitqin
bəzi məqamlarını qeyd etmək yerinə düşər: “Bədii əsər
isə öz sınağını özündəcə daşıyır: süni, qondarma
konsepsiyalar obrazlarla sınaqdan keçə bilmir: həm
birincilər, həm də ikincilər dağılıb gedir, çəkimsiz,
solğun görkəm alır, heç kəsi inandıra bilmir. Həqiqəti
canına hopdurmuş və onu kəskin canlı şəkildə təqdim
edən əsərlər isə bizi amiranə tərzdə öz təsirləri altına
salır, özlərinə cəzb edirlər – və heç kəs, heç vaxt, hətta
əsrlər keçəndən sonra da onları təkzib etmək fikrinə
düşmür”. Məhz bu mənada “Sevgi və nifrət” şeirində
həqiqət o qədər cəzbedicidir ki, indi də, gələcəkdə də,
əsrlər keçəndən sonra da heç kəs onları təkzib etmək
fikrində olmayacaq və bu heç mümkün də deyildir.
Sevgi və nifrət insan olan hər bir kəsdə var və onun
obrazı, modeli “Sevgi və nifrət” şeirində öz əksini tapır.
Sadəcə olaraq öz əksini tapmır, təkzibolunmaz bir
model, formul alır. “Sevgi və nifrət” şeirindəki
təkzibolunmaz model və formul bunlardır:
Sevgini tanı, nifrətə ürək vermə.
Sevgi, dostunu tanı.
Nifrətə ürək vermə!..
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Yaxud:
Sevgi olan yerdə qürura inanarlar?!
Ağlın olsun, ay sevgi,
Qürura inanarlar?
O bir səddir arada,
Bərk vur, tökülsün daşlar!..
Yaxud:
Sevgi xoşbəxtdən xoşbəxtdir
Bil ki, sevgi hər zaman
Xoşbəxtdən də xoşbəxtdir,
Sənsə ondan hürkürsən
Ondan qorxan bədbəxtdir.
Yaxud:
Sevgi də tükənə bilər.
İstəyirsən bu sevgi
Tükənib, heç bitməsin?
Günəş batsın, yerini,
Heç vaxt Aya verməsin?
Bu heç mümkün də deyil –
Gün doğub – batmalıdır.
Qaranlıq gecədə də
Arzu boy atmalıdır...
Yaxud:
Sevgi səni, məni, onu, bizi, sizi, onları
yaradandır.
Nifrətə dost deyirsən... –
117

B UL UDXAN

XƏL İL OV

Sevgi, görəsən niyə?!
Ürəyim sənin deyil,
Kinlisən buna görə?
Mən səni tanıyalı
Məni başdan almısan...
Hərdən inanıram ki,
Məni sən yaratmısan...
Sevginin nifrətə keçməməsi və ümumiyyətlə,
nifrətin olmaması üçün gözəllik, həqiqət, xeyir
əzilməməli, onlar vəhdət təşkil edərək yaşamalıdır. Elə
buradaca yenə də Aleksandr İsayeviç Soljenitsin Nobel
mükafatı alarkən söylədiyi nitqdən bəzi məqamları qeyd
etmək istərdik: “Ola bilər ki, həqiqət, xeyir və gözəllik
üçlüyünün bu qədimi vəhdəti materialist gəncliyimizdə
düşündüyümüz kimi, sadəcə, təmtəraqlı formul deyil?
Əgər bu üç ağacın başları, tədqiqatçıların dedikləri kimi,
birləşirsə, lakin bu zaman Həqiqət və Xeyirin yetərincə
açıq, yetərincə aşkar duyulan pöhrələri basılıb əzilmişdirsə, kəsilmişdirsə, irəli buraxılmırsa – onda da bilməzmi ki, Gözəlliyin ecazkar, öncədən necə olacaqları
bilinməyən, gözlənilməz pöhrələri özlərinə yol tapa bilsin, elə həmin yerdəcə üzə çıxsın və onların hər üçünün
işini görmüş olsun?
Belə olan halda Dostoyevskinin “Gözəllik dünyanı xilas edəcək” deyimi təsadüfən yox, peyğəmbərcəsinə söylənilmiş olunur ki? O axı çox şeyi görə
bilirdi, hər şey ona heyrətamiz dərəcədə əyan olurdu”.
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Deməli, incəsənət, ədəbiyyat, doğrudan da, müasir
dünyaya kömək edə bilər? Deməli, Həqiqət, Xeyir və
Gözəllik vəhdətdə olmaqla pöhrə verə bilər, gələcəyə
doğru özlərinə yol tapa bilər. Təklikdə bunların heç biri
digərinin işini görə bilməz. Təklikdə bunların biri digərini, yaxud digərlərini irəli apara bilməz. Bundan başqa,
incəsənət, ədəbiyyat, məhz ədəbiyyat gözəllikdir. O,
dünyanı xilas edə bilər. Və ədəbiyyat – Gözəllik Həqiqət və Xeyirlə vəhdətdə olmaqla müasir dünyamıza kömək edə bilər. Bir ideoloji silah kimi Həqiqət, Xeyir və
Gözəlliyin vəhdəti irəliyə buraxılmalıdır. Bu mənada
“Gecə qüsura baxma” şeirində Həqiqət, Xeyir, Gözəllik
Gecə obrazında fəlsəfi izahını tapır. Gecə obrazı vasitəsilə
Gecə Həqiqət, Xeyir və Gözəlliklə oppozisiya yaradır.
Gecənin poetik düsturu belə ifadə olunur: gecə sən mənə
dost deyilsən, gecə məkrlə yatan arzuları ayıldırsan, gecə
günün qaranlığında hamını buraxıb gedirsən və s.
Gecə sən mənə dost deyilsən:
Sən mənə dost deyilsən,
Gecə, incimə küsmə,
Yalnız dostlar söyləyər,
Sözün düzünü üzə.
Gecə məkrlə yatan arzuları ayıldırsan:
Gecə, bir mənə söylə,
Axı, nəyə lazımsan,
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Xatirələrdə uyan,
Hissləri oyadırsan,
Məkrlə ayıldırsan
Yatan arzularımı?...
Gecə günün qaranlığında hamını buraxıb
gedirsən:
Gecə, sən də hamı tək,
Məni tərk edəcəksən...
Günün qaranlığında,
Buraxıb gedəcəksən.
Şeirdə oxucu özü üçün nəyisə tapırsa, ya da özünü
görürsə, yaxud da təsəlli yeri kimi ona sığınırsa, onda,
deməli, nəsə var. Deməli, şeir var, poeziya var. Onun
hikməti var. Onun təmiz niyyəti var. Bu mənada “Səni
tərk edəcəyəm”, “Ana, nə olar, getmə!”, “Ulduzlar pilləpillə düzülsəydi səmaya”, “Səni atmaq istəmirəm”, “Ruhuma yaxındır o”, “Çıxıb getmə” şeirləri məhəbbət
mövzusunda yazılmış şeirlər olmaqla məhəbbətin poetik
fəlsəfəsini yüksək ruhla, təmiz niyyətlə, böyük hikmətlə
oxucuya təqdim edir. Bu şeirlərin hər birində görürsən
ki, şeirin bütövlükdə ruhu müəllifin canı, qanı ilə
qidalanır.
Mən çıxıb gedəcəm –
Səni tərk eyləyəcəm,
Vuracaqsan qəlbimə
“Ürəksiz” damğasını.
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Bağışlamayacaqsan,
Bilirəm bunu...
Cismən ayrılsaq da biz,
Unuda bilməz ruhun...
Bu şeirləri oxuyanda fikirləşirsən: görəsən dünyada insanların inam və imanları olmasaydı nələr baş
verərdi? Bəs biganəlik, laqeydlik, kənarda dayanıb seyr
edənlər olmasaydı nələr baş verərdi? Həyat həm də baş
verən və baş verəcəklərdən ibarətdir. Bir sözlə, “Ana, nə
olar, getmə!” şeirində yetim uşağın dilindən səslənən
sosial həyatın fəlsəfəsi olduqca canlı və təsirlidir.
Ana, nə olar, getmə!
Məni atıb, tərk etmə!
Təlatümlü həyata
Əbədiyyən qərq etmə.
Mən hələ çox körpəyəm,
Büdrəyirəm gəzəndə.
Sizi gözəl duyuram,
Həyatı bilməsəm də.
Leyla xanım Əliyevanın şeirlərində yeni rənglər,
yeni çalarlar o qədərdir ki, onları dönə - dönə oxumaqla
hər dəfə yeni-yeni mənaları tapmaq olur. Həm də
şeirlərin ruhu iddiadan uzaq olduğu qədər də qəlbləri
qaynadan, ürəkləri isidən, duyğulara fəlsəfi düşüncələri
ilə od verən əlamətləri ilə təsirlidir, məhz təsirlidir. Şeirlərdəki hisslər qeyri-adi və həyatidir. Şeirlərdəki hisslər
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ülvi və ucadır. Tərənnüm olunan duyğuların, hisslərin,
lirik “mən”in hisslərinin özü böyükdür. Bu da insanı
həyatda fədakarlığa, eyni zamanda mənəvi təmizliyə
səsləyir. Şeirlərdə lirik “mən”in idrakı, hər şeyin mahiyyətinə varmaq, hər şeyi dərk etmək ehtirası güclüdür.
Ona görə də lirik “mən”in idrakı cəmiyyətin fövqünə
qalxır. “Ulduzlar pillə - pillə düzülsəydi səmaya”
şeirində hisslərin qeyri-adiliyi və səmimiliyi dərindir:
Ulduzlar pillə - pillə
Düzülsəydi səmaya,
Ay da nurun səpsəydi
Kəhkəşanlı yollara
Birər-birər qalxardım,
Baş vurardım göylərə,
Səni oradan alıb,
Qaytarardım geriyə...
Nağıllarımızda, dastanlarımızda aşiqlərə buta verilir, yaxud eşq şərbəti içirlər. Bununla da aşiqlərin başına
gələcək işlər onlara yuxu vasitəsilə əyan olur. Bu hal nə
qədər qəribə görünsə də, hazırda elm sübut edir ki, bir
həqiqətdir. Belə ki, psixotronika deyilən elmin yenilikləri sübut edir ki, iki yaxın adamdan biri o birinin başına
gələcək hadisədən qabaqcadan xəbərdar olur. Deyərdim
ki, şairdə məhz intuitiv olaraq bu keyfiyyət olmalıdır.
Ona görə olmalıdır ki, o, başqalarından fərqlənməklə
qabaqcadan görsün, duysun. “Səni atmaq istəmirəm”
şeirində deyildiyi kimi:
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Aramızda uçurum –
Dərinliyi bir ümman.
Torpaq tökmə – bitişməz
Heç cəhd etmə, ay oğlan.
Gedirəm, qəzəbliyəm,
Kinim – oddan – alovdan!..
Addımlarımsa kövrək,
Arxasında bir inam...
Leyla xanım Əliyevanın şeirlərində ruh və düşüncə tərzi fərqliliyi və özünəməxsusluğu ilə seçilir. Onun
şeirləri Azərbaycan dilində yazılmasa da, ruh, və düşüncə tərzinin kamilliyi, bütövlüyü imkan verir ki, onun
şeirləri müasir ədəbiyyatımızın sevilən, zövqləri oxşayan, yaşam, düşüncə tərzlərini cilalayan, formaya salan
örnək nümunələr hesab olunsun. Onu da qeyd edək ki,
ruh və düşüncə tərzinin özəlliyi və spesifikliyi imkan
verir ki, Leyla xanımın şeirləri tərcümə olunduğu dillərdə də sevilsin. Necə ki, Azərbaycan dilinə olan tərcümələr– yazıçı-publisist Mahir Qabiloğlunun tərcümələrində
uğurlu alınır və oxucu qəlbinə yol tapır. Bir daha qeyd
edək ki, bu həm şeirlərin ifadə etdiyi böyük məna yükü
ilə bağlıdırsa, həm də tərcüməçinin şeir müəllifinin
qəlbinə, ruh və mənəviyyatına girib onun duyğu və
hisslərini özləşdirmək bacarığıdır.
Leyla xanım Əliyevanın şeirlərində insan hər şeyin mərkəzində götürülür. Lirik “mən” isə gözəl və çirkin olanları elə dəyərləndirir ki, gözəlliyə məhəbbət,
çirkinliyə isə nifrət edir. Lirik “mən”in qənəatinə görə,
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gözəllik də, çirkinlik də insan üçündür və bu dünyada
hər ikisindən zövq alanlar vardır. Leyla xanım şeirlərində hər ikisini mizan tərəzisi ilə dəqiq ölçür, hər ikisini
doğru-düzgün dəyərləndirir. Heç kəsi yamsılamır, təqlid
etmir. Ən başlıcası öz yolunu – insanları doğruluğa,
düzgünlüyə, sədaqətə, ədalətə, böyüklüyə, ülviyyətə,
ucalığa və təmizliyə səsləyən yolunu gedir. O, poetik
fikirlərində nəfəs alır, poetik fikirlərində yaşayır, duyğu
və hissiyyatı ilə sükutu pozur. Elə buradaca ədəbiyyat
üzrə Nobel mükafatçısı, Uilyam Folknerin belə bir fikri
yada düşür: “Mənim üçün sükut səsdən üstündü,
sözlərlə ifadə olunmuş obraz isə sükutda mövcuddur”.
Bir sözlə, müasir Azərbaycan ədəbiyyatında yeni bir
nəfəs, yeni bir dəstxət, yeni bir imza var. Bu, şairə Leyla
xanım Əliyevanın nəfəsi, dəstxəti və imzasıdır.
04.09.2014
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Qılman İlkinin Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti ilə bağlılığı
Bəlkə də hər gün eyni vaxtda –
saat on iki - bir arası o vaxtkı Azərbaycan Pedaqoji İnstitunun (indiki
ADPU-nun) qabağından keçib gedərkən bu qocaman təhsil ocağını
həm də ziyarət edirdi. Axı o, APİnin (indiki ADPU-nun) tarixədəbiyyat fakültəsində təhsil almışdı.
Daha doğrusu, 1936-cı ildə özünün də dəfələrlə
müsahibələrində qeyd etdiyi kimi, APİ-nin (indiki
ADPU-nun) tarix-ədəbiyyat fakültəsini bitirmişdi. 1932ci ildə bu fakültəyə daxil olmuş və 1936-cı ildə fakültənin məzunu olmuşdu. Ona görə də bu müqəddəs məbədgahın qabağından hər gün keçərək ona öz hörmət və ehtiramını bildirirdi. Mən bunu XX əsrin 80-ci illərində tələbə olanda da görmüşəm, XX əsrin 90-cı illərində
universitetdə işlədiyim müddətdə də görmüşəm, 2000-ci
illərdən ta onun ömrünün sonuna qədər – 2009-cu ilə
qədər də görmüşəm. Çox səliqəli geyimi, sadə və təmiz
geyimi, ciddi görkəmi ilə yadımda qalıbdır. O vaxtlar o
qədər də bunun əhəmiyyətinə varmamışam. Heç bu barədə fikirləşməmişəm də. Sonralar o, dünyasını dəyişən125
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də – 2009-cu ildə onunla vida mərasimi ADPU-da təşkil
olunanda bilmişəm ki, Qılman İlkin bizim universitetimizi (o vaxtkı İnstitutu) bitirib və bir müddət burada
dərs də deyibdir. Daha sonra onun 100 illik yubileyi keçiriləndə oğlu Ayaz Musayevdən öyrəndim ki, o, hər
gün eyni vaxtda universitetimizin qabağından keçib indiki Səbail rayon İcra hakimiyyətinin yaxınlığında olan
ağsaqqallar, veteranlar şurasına gedirmiş. Orada taytuşları, tanıdıqları adamlarla həmsöhbət olurmuş...
Qılman İlkinin bizim universitetin və fakültənin
məzunu olduğunu biləndə onun həyatı, fəaliyyəti ilə daha da geniş maraqlanmalı oldum. Verdiyi müsahibələrdən öyrəndim ki, Qılman İlkin hələ tələbəlik illərində
acı repressiyanı dadmışdır. O vaxt ona dərs deyən müəllimlərin repressiya olunduğu bir vaxtda o da bu repressiyadan yan keçməmişdir. O vaxt İnstitutun hər küncündə, hər bucağında təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyəti
hiss olunurmuş. Hətta milləti erməni olan Budaq Budaqyan adlı bir partkom İnstitutda oxuyan və işləyənlərin
hər addımını izləyirmiş.
Qılman müəllim müsahiblərinin birində deyirdi:
“Bir erməni partkom vardı – Budaq Budaqyan – o, hər
addımımızı izləyirdi. Hətta belə bir şüar da yazıb divara
yapışdırmışdı: “Sən yoldaşını ifşa et!” Bu “ifşa et!” şüarının birinci qurbanı mən oldum. Tələbə yoldaşlarımdan
biri – M.Nəsirli (Allah rəhmət eləsin!) mənim hərbi
hazırlıq dərsində leksiyanı ərəb əlifbası ilə yazdığımı
görüb bunu Budaqyana çatdırdı. Təcili məni “ora” çağırdılar və dedilər: “Get, sənin məsələni həll edəcəyik!”.
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Ağlaya-ağlaya çıxdım bayıra. Cavan bir müəllimimiz
vardı – Ağamməd Abdullayev, gəlib dərdimi ona danışdım. O, mənə kömək etməsəydi, ən azı institutdan qovulacaqdım”. Yeri gəlmişkən Allah hər ikisinə – Ağamməd Abdullayevə də, Qılman İlkinə də rəhmət eləsin.
Mən həmişə belə eşitmişəm ki, Ağamməd Abdullayev
çox xeyirxah bir ziyalı olub. Onun xeyirxahlığından
Qılman müəllim də dadıbdır. Yaxşılıq heç zaman itmir,
onun
yaxşılığını
Qılman
müəllim
itirməyib,
unutmayıbdır.
Qılman İlkini ADPU ilə (keçmiş APİ ilə) bağlayan məqamlardan biri də onun burda ali təhsilini başa
vurandan sonra aspirant kimi saxlanılmasıdır. O, aspiranturada saxlanıldıqdan sonra təhlükəsizlik orqanlarının nümayəndələri onu tez-tez narahat etmişdir. Müxtəlif suallarla onu narahat etmiş, bəhanələr axtarmışlar.
Qılman müəllim bu barədə deyirdi: “KQB isə bizi (yəni
aspiranturada saxlanılanları – B.X.) tez-tez narahat edirdi. Məni bir neçə dəfə “ora” çağırdılar. Müşfiq tutulmamışdan əvvəl onun uşaq şeirləri haqqında məruzə etmişdim. Bir də soruşurdular ki, niyə sizi aspiranturada
saxlayıblar? Niyə Əli Nazim sizə zəmanət verib? Nəhayət, bir səbəb tapa bilməyib əl çəkdilər”. Qılman İlkinin
aspirantlıq dövründəki fəaliyyəti də o dövrün təhlükəsizlik orqanı tərəfindən izlənilmişdir. Bəlkə də o vaxtın
bir günü on ilə bərabər günlər olubdur. Özü də ağrılı,
acılı günlər olubdur. Bir tərəfdən istedadlı, qabiliyyətli,
təhsilli adamlara ehtiyac olub. Digər tərəfdən istedadlı,
qabiliyyətli, təhsilli adamlar repressiya edilibdir.
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Qılman İlkinin APİ-dəki (indiki ADPU-dakı) aspirant yoldaşları və dərs dediyi tələbələr barədə söylədikləri də maraqlıdır: “Üç nəfəri – məni (Qılman İlkin
özünü nəzərdə tutur – B.X.), Mirzağa Quluzadəni və
Məhərrəm Əlizadəni aspirant kimi kafedrada saxladılar.
Biz III-IV kurslara dərs deməliydik. Təsəvvür edin,
gecə-gündüz oxuyurdum, rus ədəbiyyatından mühazirəyə hazırlaşırdım. Mənim tələbələrim kimlər idi? Böyükağa Qasımzadə, Əziz Mirəhmədov, İsmayıl Şıxlı, Tələt
Əyyubov, Zeynal Cabbarzadə. 21-22 yaşım vardı və tələbələrdən seçilmirdim. Bir dəfə, hətta süpürkəçi məni
tələbələrlə dəyişik salıb içəri buraxmırdı. Yaxşı ki, Böyükağa Qasımzadə onu başa saldı ki, mən müəlliməm”.
Göründüyü kimi, bu hadisələr Qılman İlkinin gənclik
yaddaşına elə həkk olunmuşdur ki, onu heç cür unuda
bilməmişdir. Əslində bunu unutmaq da mümkün deyildir. Ən azı ona görə ki, bu, Qılman müəllimin həyatının
bir parçasıdır.
Qılman İlkinin yaddaşında ADPU (keçmiş APİ)
ilə bağlı olan sonralar xatırladığı, yada saldığı bir məqam da onun M.Müşfiqin dərs dediyi məktəbə praktikaya getməsi ilə bağlıdır. Yenə də Qılman müəllimin
xatirələrinə müraciət etməli oluruq. O yazırdı: “Müşfiqin çılğınlığı, emosionallığı barədə çox yazıblar. Ürəyi
təmiz olduğundan bəzən dilini dinc saxlaya bilmirdi. Bir
dəfə APİ-də (indiki ADPU-da – B.X.) oxuyanda, onun
dərs dediyi məktəbə (M.Müşfiqin dərs dediyi məktəbə –
B.X.) praktikaya getmişdik. Dərs zamanı küləyin təsirilə
pəncərə açıldı. Müşfiq şagirdlərindən birinə dedi: “Get
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bağla pəncərəni. Sovet hökumətinin düzəltdiyi pəncərə
bundan artıq olmaz ki...” Əlbəttə Qılman İlkinin bu dedikləri bir daha təsdiq edir ki, M.Müşfiqin repressiyası
heç də təsadüfi olmamışdır.
Qılman İlkin APİ-də (indiki ADPU-da) tələbə və
müəllim kimi fəaliyyət göstərəndə ədəbi prosesə daxil
olmuş, ədəbi dərnəklərin fəal üzvü olmuşdur. O illərdə
Qılman müəllim görkəmli şəxsiyyətlərlə tanış olmuş,
onlarla ünsiyyətə girmişdir. Bu mənada o, M.Müşfiqi
həm də belə xatırlayır: “Bir dəfə Müşfiq hansı ədəbi
məclisdəsə “Küləklər” şeirini oxudu. Hamı əl çaldı. Zala enərkən Cavid Əfəndi (Hüseyn Cavid – B.X.) onu
yanına çağırdı, qulağına nəsə pıçıldadı. Deyirlər ki,
Cavid Müşfiqə: “Sən “Küləklər”i elə oxudun ki, sanki
məni də küləklər apardı” deyib.
37-ci ili də Azərbaycan ziyalılarının başı üstündə
əsən amansız küləklərə bənzətmək olar”.
Qılman İlkin M.Müşfiqin yaxın dostlarından biri
olan Almas İldırımı da həmin ədəbiyyat dərnəklərində
görmüşdü. Təəssüflə qeyd edirdi ki, Almas Yıldırım
məlum səbələrə görə Azərbaycanı tez tərk etdi. Onun
rəhbərlik etdiyi dərnəyə sonralar Seyid Hüseyn rəhbərlik edir. Qılman müəllimin xatirələrindən oxuyuruq:
“Mən o illərin ədəbi mühitində sözün əsil mənasında
parlaq şəxsiyyətlərlə üz-üzə gəlmişəm, onlarla adicə ünsiyyətdə olmağı belə indi böyük qürur hissilə xatırlayıram. 29-cu ildə Əzizbəyov adına kitabxanaya – ədəbiyyat dərnəyinə gedirdim, dərnəyin rəhbəri Almas İldırım
idi. Sonra onu Seyid Hüseyn əvəz etdi”.
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Qılman müəllimin “Gənc işçi” qəzetində işə düzəlməsi (30-cu illərdə) imkan yaratmışdır ki, o, qaynar
ədəbi mühitə daxil ola bilsin. Çünki o vaxt “Gənc işçi”
qəzetinin redaksiyası indiki Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının binası ilə üzbəüz olan binanın birinci
mərtəbəsində yerləşmişdir. İndiki Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının birinci mərtəbəsində isə Azərbaycan Proletar Yazıçılar Cəmiyyəti yerləşmişdir.
“Gənc işçi” qəzeti ilə Azərbaycan Proletar Yazıçılar Cəmiyyətinin bir-birinə bu yaxınlığı imkan yaratmışdır ki,
Qılman müəllim qaynar ədəbi mühitdə tez-tez iştirak
etsin. Belə də olur. O, qaynar ədəbi mühitdə tez-tez
iştirak edir. O vaxt Azərbaycan Sovet ədəbiyyatının yaradıcıları olan S.Vurğun, S.Rüstəm, M.Müşfiq, M.Rahim, M.Hüseyn, Əbülhəsən, Əli Vəliyev və digərləri ilə
tez-tez qarşılaşır. Bu gənc ədəbi qüvvələrin ədəbi mübahisələrinin şahidi, iştirakçısı olur. Qılman müəllimin xatirələrində oxuyuruq: “ “Gənc işçi” qəzetinə kimlər gəlirdi? Kimlər gəlmirdi desək yaxşı olar. O zamankı
bütün gənclər ədəbi qüvvələr – Azərbaycan Sovet ədəbiyyatının yaradıcıları – S.Vurğun, S.Rüstəm, M.Müşfiq, M.Rahim, M.Hüseyn, Əbülhəsən, Ə.Vəliyev...”
İnanıram ki, bu görkəmli ədiblərin hər biri ilə bağlı
maraqlı ədəbi hadisələr olmuşdur ki, onu Qılman
müəllim özü ilə haqq dünyasına aparmışdır. Yəni onu
vaxtında heç bir ədəbiyyatşünas toplamamış, təhlil
etməmişdir. Heç şübhəsiz ki, o dövrün qaranlıq səhifələrini Qılman müəllim qədər bilənlər az olmuşdur.
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Qılman İlkin o dövrün ən görkəmli ədəbiyyatşünaslarını da məmnunluq hissi ilə xatırlayırdı. O, Əli Nazim, Atababa Musaxanlı, Mikayıl Rəfili barədə ağızdolusu danışırdı. Əli Nazimin də, Atababa Musaxanlının
da, Mikayıl Rəfilinin də həyat və fəaliyyətinin ən mühüm hissəsi APİ ilə (indiki ADPU ilə) bağlı olmuşdur.
Odur ki, Qılman İlkin hər üç ədəbiyyatşünası təkcə
Yazıçılar İttifaqının iclaslarından deyil, həm də APİdən (indiki ADPU-dan) xatırlayırdı və onlar barədə xoş
sözlərini deyirdi. Məsələn, o, Əli Nazim barədə belə
deyirdi: “Əli Nazim çox savadlı ədəbiyyatşünas idi,
nitqə başlayanda 1-2 dəqiqə sanki nə danışdığını bilmirdi, sonra hər şey qaydasına düşürdü. Bədii əsərin
təhlilində ona əvəz tapmaq çətin olardı – dərinliklərəcən
gedirdi. Amma mən Atababa Musaxanlını da unuda bilmirəm. O, zahirən çox qəşəng idi. Amma onu sevdirən
ölçülüb-biçilmiş, sanki İlahi tərəfindən bir üstünlük
kimi ona bəxş olunmuş cazibəli nitqi idi”.
Təbii ki, Əli Nazim də, Atababa Musaxanlı da,
Mikayıl Rəfili də görkəmli ədəbiyyatşünas olmaqla
yanaşı, həm də natiq olmuşlar.
Qılman İlkin Mikayıl Rəfili barədə bir ədəbiyyatşünas kimi də, bir şair kimi də, bir hazırcavab kimi də,
bir siyasi əqidə sahibi kimi də bəhs etmişdir. Qılman
müəllim otuzuncu illərin repressiyasından danışarkən
mənəvi cəhətdən təqiblərə, təzyiqlərə məruz qalmış
Mikayıl Rəfilini unutmurdu. Və onu belə xatırlayırdı:
“Bəs Rəfilini necə, unutmaq olarmı? Rəfili rusca çox
sərbəst danışırdı. Özünü çox təmkinli və soyuqqanlı
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aparırdı. Azərbaycan ədəbiyyatında sərbəst şeiri ədəbi
praktikaya məhz Rəfili gətirdi. Doğrudur, onun şeirlərində formalizm ünsürləri də yox deyildi, Mayakovskinin, N.Hikmətin, Verxarnın, Uitmenin təsiri də duyulurdu, amma Rəfili bu şeirlərlə ədəbi aləmdə bir canlanma yaratdı. Çoxu başladı sərbəst şeir yazmağa”.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Qılman İlkin Mikayıl Rəfilinin hazırcavablılığı, vaxtilə müsavatçı olması barədə də çoxlarının bilmədiyi faktları xatırlayırdı:
“Rəfili çox hazırcavab insan idi. Bir dəfə ondan soruşurlar ki, kənd yazıçıları haqqında nə deyə bilərsən? Rəfili
deyir:
Kəndin iki şairi var,
Biri Sanılı, biri Katib.
Heyhat, hər ikisi yatıb.
Bir dəfə hansı iclasdasa Mübariz Əlizadə onu tənqid etmək istədi, dedi ki, mən Rəfilini yaxşı tanıyıram,
haqqında 2-3 məqalə də yazmışam, lakin...
Rəfili onun sözünü ağzında qoyub dedi:
– Mən heç səni tanımıram, belə bir imzaya da rast
gəlməmişəm.
Rəfili müsavatçı olmuşdu. Gəncədə Müsavat
partiyası gənclər özəyinin üzvü idi. Amma Müşfiq kimi
çılğın olmadığından, kimsə bununla maraqlanmadı”.
Əslində bunu da bilməliyik ki, Mikayıl Rəfilinin bütün
nəsil-nəcabəti repressiya olunmuşdu. Ona mənəvi cəhətdən o qədər təqiblər, təzyiqlər olmuşdu ki, o, soyuqqanlı
olmalı və ədəbiyyatın naminə yaşamalı idi.
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Qılman İlkinin – Azərbaycanın görkəmli nasirinin, M.F.Axundov adına Dövlət mükafatı laureatının,
Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadiminin, Prezident
təqaüdçüsünün həyatı və fəaliyyəti canlı bir tarixdir. Bu
tarixin bəzi məqamlarına toxunduq. Heç şübhəsiz ki,
onun həyatı, fəaliyyəti, yaradıcılığı geniş şəkildə tədqiq
olunmalıdır.
01.12.2014
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Qılman İlkinin Mircəfər Bağırovla
görüşü – Şimali və Cənubi
Azərbaycanı birləşdirmək ideyası
niyə baş tutmadı?
Qılman İlkinin publisistikasında Böyük Vətən müharibəsi ilə bağlı və həmin dövrdə
Təbrizdə olması ilə əlaqəli xatirələr az deyil. O, xatirələrində
qeyd edir ki, xəstəliyinə görə
hərbi xidmətdən azad olsa da,
Böyük Vətən müharibəsi başlayan zaman Mərkəzi Komitə tərəfindən cənub cəbhəsinə
hərbi xidmətə göndərilib. O vaxt cənub cəbhəsində “Za
rodina” adlı üç dildə qəzet çıxırmış. Qılman İlkin Azərbaycan dilində çıxan bu qəzetdə işləməli olur. Ağır
döyüşləri öz gözləri ilə görür. Döyüşlər bir az səngiyən
kimi əsgərlərlə söhbət edir, qəzet üçün material hazırlayırmış. Dəfələrlə ölümlə üz-üzə dayandığını qeyd edir.
O, dəfələrlə ölümdən xilas olub, Allahın himayəsindən
kənarda qalmayıb. Bir dəfə Cəfər Xəndanla birlikdə
ölümdən necə xilas olmasını belə xatırlayır:
“Bir dəfə cəbhə xəttindən geri dönəndə şərq
tərəfdən üç təyyarə qalxdı. Cəfər Xəndan təcrübəli idi,
mənə dedi ki, günəbaxanda gizlənmək lazımdı, ancaq
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ayaqqabıları çıxarıb kənara tulla, qara rəng diqqəti çəkir. Elə də etdik. Təyyarələr yaylım atəşi açıb ötdü. İnanırsınızmı, güllələr ayaqqabılarımızı aşsüzənə döndərmişdi... Cəfər Xəndan olmasaydı, çətin ki, xilas ola
biləydim”.
O vaxt bu hadisə baş verən zaman Cəfər Xəndan
mayor rütbəsində imiş. Həm də bir zabit kimi təcrübəsi,
biliyi çoxlarından üstün olması ilə fərqlənirmiş.
1941-ci ilin sentyabr ayında cənub cəbhəsinə teleqram
gəlir və Cəfər Xəndanı, Qılman İlkini Bakıya çağırırlar.
Məqsəd ondan ibarət olur ki, ziyalılardan ibarət bir heyət yaradılsın və onlar Təbrizdə yaşayan həmvətənlərimiz arasında təbliğat işi aparsınlar. Qılman İlkin bu
məqamları belə xatırlayırdı:
“Bizi, yəni ərəb əlifbasını yaxşı bilən ziyalıları –
yazıçı və jurnalistləri Mircəfər Bağırov öz yanına çağırdı. Tapşırıq belə oldu ki, biz İranda “Vətən yolunda”
qəzetini nəşr etməliyik. İrandakı qəzetlər cəbhədəki
vəziyyət barədə yanlış məlumatlar dərc edir, almanpərəst mövqe tuturlar. Mircəfər Bağırov açıqca dedi ki,
məqsədimiz Şimali və Cənubi Azərbaycanı birləşdirməkdir”.
Beləliklə, o vaxt Təbrizə 100 nəfər ziyalı ezam
olunur. Onların içərisində Cəfər Xəndanla yanaşı, Qılman İlkin, Mirzə İbrahimov, Məmməd Rahim, Əvəz
Sadıq, Cabbar Məcnunbəyov, Ənvər Məmmədxanlı,
Qulam Məmmədli, İsrafil Nəzərov, Osman Sarıvəlli,
Mehdixan Vəkilov, Məmmədəli Sidqi və digərləri də
olur. Onu da qeyd edək ki, Təbrizə göndərilən 100 nəfər
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ziyalının ümumi rəhbəri isə o zaman Mərkəzi Komitənin katiblərindən biri – Əziz Əliyev olur.
1941-ci ilin sentyabr ayında Təbrizdə Azərbaycan
dilində çap olunan “Vətən yolunda” qəzetinin baş redaktoru Mirzə İbrahimov təyin edilir. Digər ziyalıların
hər birinə isə fəaliyyət göstərmək üçün konkret sahələr
tapşırılır. Məsələn, Mirzə İbrahimovun tapşırığı ilə İsrafil Nəzərov, Qulam Məmmədli, Məmməd Rahim, Osman Sarıvəlli, Mehdixan Vəkilov, Məmmədəli Sidqi
İranın müxtəlif bölgələrinə baş çəkir, qəzet üçün
məqalələr hazırlayırlar. “Əziz Əliyevin qrupu” adlanan
bu ziyalılar o vaxt Cənubi Azərbaycanda milli azadlıq
hərəkatına yaxından köməklik göstərirlər. Qılman İlkin
o vaxt bəzi hadisələri belə xatırlayırdı:
“Qulam Məmmədli fars dilini mükəmməl bildiyindən arxivlərə gedir, ayrı – ayrı adamların evlərindəki
kitab və qədim əlyazmaları ilə tanış olurdu. Qısa vaxt
ərzində güneyli şair Mirzə Əli Möcüzün, Heyran xanımın əlyazmalarını üzrə çıxartdı. Bax, Balaş Azəroğluyla
məni o zaman “Vətən yolunda” qəzeti redaksiyasında da
Qulam Məmmədli tanış etmişdi”.
Qılman İlkin Seyid Cəfər Pişəvəri barədə və “Qızıl səhifələr” adlı kitabın çapı barədə xatirələrində belə
qeyd edir: “Bir gün yerli hökümətin başçısı Seyid Cəfər
Pişəvəri Əziz Əliyev, Qulam Məmmədli və məni çağırıb
güneydəki milli azadlıq hərəkatı haqqındakı materialları
toplayıb kitab halında nəşrə hazırlamağı tapşırdı”.
Bu tapşırıqdan sonra Qulam Məmmədli və Qılman İlkin gecə - gündüz çalışaraq bir ay ərzində “Qızıl
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səhifələr” adlı kitabı hazırlayırlar. İlk nüsxəni Seyid Cəfər Pişvəriyə göndərirlər. Seyid Cəfər Pişvərinin məsləhəti ilə kitabın üstündən onun tərtibçilərinin – müəlliflərinin adı çıxarılır. Yəni kitabın üstündə Qulam Məmmədli ilə Qılman İlkinin adı yazılmır. Ona görə ki, istəmirdilər ki, kitabın sovet zabitləri tərəfindən hazırlandığı bilinsin. Onu da qeyd edək ki, bu kitaba görə Seyid
Cəfər Pişəvəri Qulam Məmmədlini və Qılman İlkini
milli hökümətin ali – “21 Azər” medalı ilə təltif edir.
“Əziz Əliyevin qrupu” Böyük Vətən müharibəsi
qurtarana qədər Təbrizdə qalır və həmyerlilərimiz arasında maarifləndirici işlər görür, təbliğat aparırlar. Təbii
ki, Qılman İlkin də Böyük Vətən müharibəsi qurtarana
qədər Təbrizdə qalır. Düzdür, Mircəfər Bağırovun
Şimali və Cənubi Azərbaycanı birləşdirmək ideyası baş
tutmasa da, hər halda o ziyalıların İranda gördükləri
işlər bəhrəsini verir. Belə ki, milli şüur oyandı, azərbaycançılıq ruhu gücləndi, Cənubi Azərbaycan şairləri öz
şeirlərini Azərbaycan dilində yazdılar və s. Qılman İlkin
Şimali və Cənubi Azərbaycanın birləşdirilməsi ideyasının baş tutmaması ilə bağlı xatirələrində belə qeyd
edirdi:
“Əlbəttə, sonralar iş elə gətirdi ki, Mikoyan və
Beriya bu ideyanın baş tutmasına mane oldular. Stalini
inandırmağa nail oldular ki, Azərbaycan birləşsə, nə
boyda respublika olar, bunların qabağında durmaq
olmaz”.
Qılman İlkin Təbrizdə “Vətən yolunda” qəzetində
çalışarkən belə bir hadisə olur. Günlərin birində Mirzə
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İbrahimov Qılman İlkini yanına çağırır və ona deyir ki,
belə bir məqalə yazmaq lazımdır: Məqalədə daşnakların
faşist agenturasının təmsilçiləri olduğu əks olunmalıdır.
Qılman İlkinin belə bir məqaləsini oxuyan ermənilər
redaksiyaya şikayətə gəlirlər. Ancaq Qılman İlkin
şikayətə gələn ermənilərə tutarlı dəlil və sübut gətirir.
Bununla da şikayətə gələn ermənilər redaksiyadan
gedirlər. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Mircəfər Bağırov
Təbrizdə olan ziyalılarla maraqlanıb və onları müdafiə
etmişdi. Hətta Qılman İlkinin daşnaklarla bağlı yazdığı
məqaləni də oxumuşdu. Bunu sonra bir məsələ ilə bağlı
Qılman İlkinlə görüşəndə ona demişdi də. Həmin görüş
barədə Qılman İlkin xatirələrində deyirdi: “Bağırovu
rəsmi məclislərdə çox görmüşəm. Şəxsi görüşüm də
olub. Mən “Töhfə” adlı bir hekayə yazmışdım.
Hekayənin əsas mövzusu Lenin və Azərbaycan idi. Onu
“Kommunist” qəzeti redaksiyasına – Əli Vəliyevin
yanına apardım. Əli Vəliyev hekayəni oxudu, amma
dərc etməkdən imtina etdi. Bəhanəsi bu oldu ki, şeirdə
Lenin obrazı var, amma nəsrdə yoxdur”.
Qılman İlkin xatirələrində qeyd edir ki, onlar
birlikdə (Əli Vəliyev və Qılman İlkin) MK-nın ideologiya üzrə katibinin yanına gedirlər. Onun kabinetində
hekayəni oxuyurlar. MK-nın ideologiya üzrə katibi
onları Mircəfər Bağırovun yanına aparır. Sonra nə baş
verəcəyi onları da, Qılman İlkini də təşvişə salır.
Qılman İlkin bu barədə xatirələrində belə deyir: “Böyük
təşviş içindəydim. Ürəyim tez-tez döyünürdü. Bağırov
bizə “oturun” dedi. Əli Vəliyev məsələni izah etdi.
138

ƏB ƏDİYAŞ AR

ƏDƏBİYYAT

Bağırov “oxusun” dedi. Çox çətinliklə hekayəni oxuyub
başa çatdırdım. Bir anlıq sükutdan sonra Bağırov nəyi
isə xatırlayıbmış kimi, mənə sual verdi: “Vətən yolunda” qəzetində daşnakların əleyhinə məqaləni sən yazmısan? “Bəli” – dedim. Bağırov üzünü Əli Vəliyevə
tutub dedi: “Dərc edin!”.
Qılman İlkin bu hadisəni, eləcə də o dövrü yaşamış bir ziyalı kimi digər hadisələri xatırlayaraq Mircəfər
Bağırova birmənalı münasibət bəsləmirdi. Onun
səhvlərini, eləcə də bəzi xidmətlərini də xatırlayırdı:
“Mənim Mircəfər Bağırova – Azərbaycanın bu görkəmli
partiya və dövlət xadiminə – bu mürəkkəb və ziddiyyətli şəxsə münasibətim birmənalı deyil. Yəni onun rəhbərliyi dövründə çoxlu səhvləri də olub. Öz məhkəməsində bu səhvlərinin bir çoxunu etiraf etdi. Lakin onun
müharibə illərində Kremldə planlaşdırılmış azərbaycanlıların kütləvi şəkildə köçürülməsinin qarşısını alması, yaxud Şimali Azərbaycanla Cənubi Azərbaycanı birləşdirmək arzusu ünvanına söylənilən bir çox günahlarla
müqayisə edilsə yaxşıdır”.
O vaxt azərbaycanlıların Qərbi Azərbaycandan,
eləcə də Azərbaycandan köçürülməsi məsələsi gündəmdə olmuşdu. Qərbi Azərbaycandan azərbaycanlıların
xeyli hissəsinin köçürülməsinə nail olsalar da, Azərbaycandan azərbaycanlıların köçürülməsinə nail olmamışlar.
09.12.2014
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Qılman İlkin:
xeyirxahlar və bədxahlar...
Yazıçının ədəbi prosesə qayğısı
Qılman İlkin 19631966-cı illərdə “Azərbaycan” jurnalının baş redaktoru vəzifəsində çalışıb. O,
bir sıra yazıçı və şairlərin, o
cümlədən Yazıçılar İttifaqının sədri Mehdi Hüseynin
təkidi ilə “Azərbaycan” jurnalına baş redaktor olmağa
razılıq vermişdi. Qeyd edək ki, o zaman Azərbaycana
rəhbərlik edən Vəli Axundov da Qılman İlkinə baş redaktor olmağı tövsiyə edibmiş. Qılman İlkin “Azərbaycan” jurnalına baş redaktor təyin olunduqdan sonra bir
sıra islahatlar aparır. Məsələn, əhəmiyyətli yazıçıların
çap olunmasına diqqəti artırır:
“Bir çox gərəkli, çap olunmalı yazılar ləngidilirdi,
jurnalda pis mənada ənənəçilik hökm sürürdü. Halbuki,
jurnalda Əli Kərim, Yusif Səmədoğlu, İsa Hüseynov,
Əliağa Kürçaylı kimi istedadlı qələm sahibləri çalışırdı”.
Bundan başqa, jurnalın tirajını çoxaldır, rəssamların əsərlərindən istifadə edərək formasını dəyişir.
Qılman İlkin bu barədə verdiyi müsahibələrinin birində
belə deyirdi: “Baş redaktor işlədiyim dövrdə (söhbət
“Azərbaycan” jurnalında baş redaktor işlədiyi dövrdən
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gedir – B.X.) jurnalın tirajını qaldırdım – 30 min rəqəmi
60 minə çatdı. Jurnalın formasını dəyişdim, rəssamlarımızın maraqlı əsərlərindən reproduksiyalar təqdim
olundu”.
Qılman İlkinin jurnalda apardığı mütərəqqi işlərdən biri də ədəbi gəncliyə qayğı olub. Ədəbi gəncliyin
həmişə qayğıya ehtiyacı var. Bu qayğını görən gənclik
ədəbiyyata fayda verir və ədəbiyyatın inkişafı istiqamətində əhəmiyyətli işlər görə bilir. Bu mənada Qılman
İlkin deyirdi: “Ədəbi gəncliyə meydan verildi. Xüsusilə
60-cı illərin novator gənclərinə – İsaya, Ələkbərə, Vaqif
Səmədoğluna, Fikrət Qocaya. Bir çox əsərlər vardı ki,
Əbülhəsənin seyfində yatırdı. Məsələn, İlyas Əfəndiyevin “Dağlar arasında üç dost” romanı... Dərhal
mətbəəyə göndərdim”.
Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, İlyas Əfəndiyevin “Dağlar arxasında üç dost” əsəri xeyli vaxt imiş
ki, “Azərbaycan” jurnalının redaksiyasında yatıb qalırmış. Qılman İlkin redaktor təyin olunduqdan sonra əsəri
oxuyur və əsər onun xoşuna gəlir. O, müsahibələrinin
birində bu barədə deyirdi:
“Oxudum (“Dağlar arxasında üç dost” əsərindən
söhbət gedir – B.X.), xoşuma gəldi. O zaman baş redaktor müavini işləyən Əliağa Kürçaylıyla məsləhətləşib
növbəti nömrə üçün çapa göndərdim”.
Əsərinin taleyini bilməyən İlyas Əfəndiyev günlərin birində Qılman İlkinin yanına gəlir və ona deyir ki,
xeyli vaxtdır “Azərbaycan” jurnalına əsər təqdim edib.
Ancaq nədənsə əsər çap olunmayıb. Bu hadisəni Qılman
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İlkin belə xatırlayırdı: “Dedim göndərmişəm çapa, növbəti nömrədə oxuyarsan. İnanmadı. Çağırdım Əliağanı
ki, İlyas müəllimin jurnala təqdim etdiyi əsəri hanı? Dedi: “Qılman müəllim, bəs onu çapa göndərmədin?”. Dedim: “Göndərmişik, yaxşı əsərləri vaxtında çap etmək
lazımdı”. İlyas Əfəndiyev böyük sənətkar, yaxşı insan
idi”.
Qılman İlkin “Azərbaycan” jurnalında təzəcə işləri qaydasına qoyurdu ki, onu başqa bir yerə “Azərnəşr”ə
direktor təyin edirlər. O, “Azərnəşr”ə gedəndə də, bundan qabaq “Azərbaycan” jurnalına baş redaktor gedəndə
də ilki fəaliyyəti nəşriyyatın da, jurnalın da portfelini
yoxlamaqdan ibarət olub. Məqsədi o idi ki, görsün çap
olunmamış nə var. Və çap olunmamış əsərlər hansılardır. Sonrası isə artıq onun öz boynunda idi. Belə ki,
həmin əsərləri bir-bir oxuyub əsl həqiqəti üzə çıxarırdı.
Hansı səbəbdənsə çap olunmamış əsərləri çapa göndərir
və onların ədəbi mühitə böyük fayda verəcəyinə
inanırdı. Doğrudan da, o, inamında yanılmırdı.
Qılman İlkin “Azərnəşr”ə direktor təyin olunandan sonra nəşriyyatın portfelini yoxlayır. Görür ki,
Mehdi Hüseynin “Yeraltı çaylar dənizə axır” əsəri nəşriyyatın portfelində yatıb qalır. Qılman İlkin müsahibələrinin birində deyirdi: “Oxudum (“Yeraltı çaylar dənizə
axır” əsərindən söhbət gedir – B.X.), çox xoşuma gəldi.
Qərara gəldim ki, əsər mütləq nəşr olunmalıdı. Bu
yandan da rəhmətlik Mehdi Hüseyn yanıma gəlib deyir
ki, filan - filan istedadlı yazıçılara kömək et. Dedim ay
Mehdi müəllim, siz onun - bunun xahişini edirsiniz,
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ancaq öz əsəriniz nəşriyyatda yatıb qalır, bəs onun
xahişini kim edəcək? Onun bir cür gülümsünüb “əh”
eləməyi var idi, eləcə əlini yelləyib “əh” elədi”.
Hər şeyi öz adı ilə çağırmaq lazımdır. Birincisi,
Qılman İlkinin hər bir layiqli əsərin çap olunmasını
istəməsi, ikincisi, Mehdi Hüseynin özünü deyil, məhz
istedadlı yazıçılara köməklik göstərməyi xahiş etməsini.
Bunları yalnız əsl ziyalılar, əsl istedad sahibləri edə
bilərdi və edirdilər də. Necə ki, Mehdi Hüseyn edirdi,
Qılman İlkin edirdi. Belə olmasa, heç bir sahədə, o cümlədən ədəbiyyatda inkişaf ola bilməz. Həmişə ədəbiyyat
istedadlı adamlara, qələm sahiblərinə, o cümlədən
gənclərə yol açmaqla inkişaf edibdir. Mətləbdən uzaqlaşmadan onu da qeyd edək ki, Qılman İlkin “Yeraltı
çaylar dənizə axır” əsərində bir sıra “məqamlar”ın
olmasına baxmayaraq əsəri çap etdirir. Hətta Mehdi
Hüseyn ona deyir ki, əsərdə elə yerlər var ki, onlara
görə sənin başın ağrıya bilər. Ancaq Qılman İlkin heç
nədən qorxmadan bu əsəri çap etdirir və bununla da öz
mövqeyindən geri çəkilmir.
Qılman İlkin “Azərbaycan” jurnalında da, “Azərnəşr”də də işlədiyi vaxt istedadlı qələm sahiblərinin
əsərlərinin çap olunmasında əlindən gələni əsirgəməyib.
O, istedada, zəhmətə qiymət verib, qiymətləndirib, bunu
fəaliyyətində yüksək bir amala çevirib. Bir sözlə,
Qılman İlkin istedadların adının çəkilməsində, onların
çap olunmasında səxavətini əsirgəməyib. Onların hər
biri barədə həmişə ürəkdən danışıb. Məsələn, Söhrab
Tahir barədə belə deyirdi:
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“Söhrab Tahirin bir şeirini oxumuşdum, xoşuma
gəlmişdi. Çağırıb dedim ki, get şeirlərini topla gətir, çap
edək. İmkan var idi, diqqət, qayğıkeşlik bəs edirdi ki,
istedadlılara yol açılsın. Mən həmişə zəhmətə qiymət
verirdim, qiymətləndirirdim”. Bununla da Qılman İlkin
ədəbiyyata öz istedadı, zəhməti ilə gələnlərə qayğı və
diqqət göstərirdi. O, yaxşı bilirdi ki, ədəbiyyata başqa
yollarla gələnlər də olar. Həm də şan - şöhrət naminə
ədəbiyyata gələnlər də az deyil. Onlar şan - şöhrət
naminə ədəbiyyata yox, özlərinə “xidmət” edirlər. Öz
maraqları naminə ədəbi mühitdə “parlamaq” istəyirlər.
Bəzən öz istəklərinə nail də olurlar. Belələri yazmaq
xatirinə yazdıqları üçün əslində ədəbiyyata heç bir
xidmət göstərmirlər. Qılman İlkinə görə, ədəbiyyat
yolunda ömür - gününü şam kimi əridənlər də az deyil.
Onların ədəbiyyata gəlişi xeyir, fayda verir. Həm də
insani duyğuları, xeyirxah niyyətləri, istedadları imkan
verir ki, onlar ədəbiyyata xidmət edə bilsinlər. Qılman
İlkin öz təcrübəsindən çıxış edərək fikir söyləyirdi.
Məsələn, İsa Muğannanın, Balaş Azəroğlunun “Ədəbiyyat qəzeti”ndəki müsahibələri barədə deyirdi: “Bu
adamlar (İsa Muğanna, Balaş Azəroğlu – B.X.) böyük
ömür, böyük yaradıcılıq yolu keçibdir. Ancaq yenə də
ustadlarının adı çəkiləndə nanə yarpağı kimi titrəyirlər.
Bu, sevgi, sayğı titrəyişidi. Sənətkar içində bu titrəyiş
varsa – o, tükənmir, bitmir”.
Belə bir titrəyiş Qılman İlkinin də içində vardı. O
deyirdi ki, “mən kitablardan xeyirxahlıq dərsi almışam,
ona görə də belə əsərlər yazmışam. Doğrudan da, hər bir
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kitabın mayasında xeyirxah, munis duyğular var.
Bunları əxz etmək, mənimsəmək lazımdır. Xeyirxahlar
bunları xeyirxah kimi, bədxahlar bədxah kimi öyrənir”.
Qılman İlkin gəncliyə düz yol göstərir, qeyd edir
ki, gənclik hər şeyin qədrini bilməlidir. O deyirdi:
“Gəncliyində hamı az - çox nəsə yazır. Lap istedadla yazanlar da olur. Ancaq gəlin baxıb görək hamı bu istedadı illərin sınağından çıxarıb sonacan apara bilirmi?”.
Bununla da o, gəncliyində bir neçə şeir, hekayə
yazıb kimlərinsə qayğısı sahəsində ədəbiyyata vəsiqə
alanlara etirazını bildirirdi. Onları dəyanətli, dözümlü
olmağa və ucuz şeylərin arxasına düşüb getməməyə
çağırırdı. Gənclərə məsləhət bilirdi ki, ədəbiyyata peşə
kimi baxsınlar, peşəkarlığın başlıca amil olduğunu
unutmasınlar.
05.01.2015
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Mahir Qabiloğlu:
Heminquey, yoxsa kefli İsgəndər?
Hörmətli Mahir Qabiloğlu,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
üzvülüyünə qəbul olunmağınız
münasibətilə ürəkdən təbrik edir,
yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Açıq məktub yazmaqda məqsədim sizin Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinə üzv qəbul
edilməyinizlə bağlı deyildir. Siz Azərbaycanın Xalq
şairi Qabilin oğlu kimi heç bir sətir yazmasaydınız belə,
bu quruma üzv olmalıydınız. Ona görə ki, siz Qabilin
ailəsində, onun yaradıcılıq mühitində böyümüsünüz.
Çoxlu hadisələrin şahidi, iştirakçısı olmusunuz. Həmin
mühitdə baş verənlər sizin üçün böyük bir məktəb
olubdur. Özünüz də bilmədən bu məktəbin məzunu olmusunuz. Özünüzə çox vaxt həmin məktəbin adi üzvü,
bəlkə də yaradıcı adamlar tərəfindən diqqəti cəlb etməyən üzvü kimi baxmısınız. Ancaq belə bir həqiqət var
ki, insan hər hansı bir mühitdə yaşamaqla, fəaliyyət
göstərməklə özü də bilmədən böyük bir məktəb keçir.
Yazdığınız məqalələrin əksəriyyəti bunu təsdiq edir. Siz
yazdığınız məqalələrdə ədəbiyyatdan kənarda qalan
ədəbiyyatı yazırsınız. Bunun özü yeni bir janrdır və
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ayrıca bir söhbətdir. Mənə elə gəlir ki, Qabil kimlərlə
oturub-durubsa, kimlərlə ədəbi söhbətlərdə iştirak
edibsə, orada olmusunuz – bütün bunların hamısını öz
gözlərinizlə görmüsünüz, zaman-zaman baş verənlərin
hamısı sizin yaddaşınıza yazılıbdır. Sizin özünüz də
əhəmiyyətinə varmadan ədəbiyyatın içində bişmisiniz.
Bir sözlə, mühit sizi yazmaq üçün hazırlayıbdır.
İndi isə ədəbi düşüncənizin fontan vurduğu bir
mərhələyə gəlib çatmısınız. Artıq sizin yazmamağınız
mümkün deyil. Daxili aləminiz o qədər doludur ki,
yazmalısınız, həm də bununla rahatlıq tapmalısınız. Bunu
son illərdə yazdığınız məqalələr, hekayələr də sübut edir.
“Ərmən – Şuşanikin sevgisi”, “Canavar qanunu”, “Arvad
və maşın”, “Arvadla kişinin fərqi öləndə olur” və s.
hekayələriniz, “O dünyadan məktublar” silsiləsindən olan
məqalələriniz, “Həyat müşahidələrim” başlığı altında
yazdıqlarınız, “Atam Qabilin və dostlarının baməzə
əhvalatları” sərlövhəsi ilə çap olunmuş yazılarınız diri,
canlı və həyatidir. Bunların hər biri ədəbiyyatımızda yeni
bir hadisədir. Siz müasir ədəbiyyata yeni təhkiyə üsulu,
oxunaqlı və sadədən-sadə bir dil gətirmisiniz. Bunun
sayəsində öz üslubunuz və dəstxətiniz ilə seçilirsiniz.
Sizin məqalələrinizi də, hekayələrinizi də, hətta təzə çap
olunmuş “Cəncəhim” romanınızı da oxumağa başlamaq
lazımdır. Oxucu oxumağa başlayan kimi axıra çıxmaq
istəyində olur. Bu fikri mənə sizin əksər oxucularınız da
söyləyibdir. Siz olduqca aktual mövzulara toxunursunuz,
oxucunun istək və zövqünə uyğun hərəkət edirsiniz.
Bunların hamısı sizin uğurunuzdur.
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Yazdıqlarınızın hamısı sizin beyninizdə uzun illər
boyu hazırlanıbdır. İndi isə siz onları sadəcə olaraq ipəsapa düzürsünüz. Mən sizin yazdıqlarınızdan onu da
hiss edirəm ki, yaza-yaza rahatlaşırsınız, içində püskürən odun istisini sətir-sətir vərəqlərə köçürməklə sakitləşirsiniz. Yaşınızın və düşüncənizin elə bir mərhələsindəsiniz ki, yazmaq sizin üçün hava və su qədər lazımdır.
Yazmadığın vaxt, elə bil ki, havanız və suyunuz çatışmır. Müşahidəm belədir ki, yazmayanda depressiyaya
qapılırsınız. Ona görə də yazmalısınız və yazdıqlarınızı
çap etdirməlisiniz.
Hörmətli Mahir Qabiloğlu, yazdıqlarınızı çap etdirməlisiniz. Oxucularınız sizin heç kəsə bənzəməyən
yaradıcılıq üslubunuzdan xoşhal olurlar. Sizin yaradıcılığınızda Mirzə Cəlil, Sabir, Əziz Nesin üslubu özünü
açıq-aydın göstərir. Ancaq siz bu üslubları və onların
ruhunu yaşatmaqla yanaşı, öz üslubunuzda, təhkiyə
üslubunuzda, Mahir Qabiloğlu üslubunda yazırsınız.
İnanıram ki, gələcəkdə bu barədə çox deyiləcək, çox
yazılacaq. Sizin qələminizdə yeni ruh, yeni nəfəs hiss
olunur. Düşüncə tərziniz yenidir, hadisələri canlı və diri
təsvir etməyiniz yenidir. Oxucunu ovsunlamaq, ələ
almaq qabiliyyətiniz başqalarından fərqlidir. Düşündürmək gücünüz və potensialınız qənaətbəxşdir. İndiyə
qədər heç zaman üzünüzə demədiyimi yazmaq istəyirəm. Siz Qabilin ailəsində macəralarla dolu qeyri-adi
həyat yaşamısınız. Bu da sizin özünüzü, daha doğrusu,
bədii düşüncənizi sərbəst ifadə etmək qabiliyyətini
formalaşdırıbdır. Bunun nəticəsində şəxsən gözünüzlə
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gördüyünüz hadisə və personajları, eləcə də müşahidə
etdiklərinizi yazırsınız. Özünüz də bilirsiniz və inanırsınız ki, yaxşı yazırsınız. Ancaq “müvəffəqiyyətdən başı
gicəllənən”lərə bənzəyərək “ulduz xəstəliyi”nə tutulmaq
arzusundan uzaq olun. Yazdıqlarınız və həyatda səmimi
olduğunuz kimi, uğurlarınızda da səmimi olun. Açığı
deyim ki, həyatda olduğu kimi, yazdıqlarınızda da fərqli
görünürsünüz. Bu fərqlilik yaradıcılığınıza yaxşı
mənada təsir edibdir.
Yazdığınız “Cəncəhim” romanında da bunu görməmək mümkün deyildir. Ona görə də yazdığınız romanı dövrün ən uğurlu, maraqlı əsəri hesab etmək olar.
Təsvir etdiyiniz səhnələr həyatın ən qaynar nöqtələri kimi diqqəti cəlb edir. Bunu özünüz də çox yaxşı bilirsiniz. Ona görə də yazdıqlarınızı oxucuların mühakiməsinə verərkən bir şeyi umursunuz. Bu da birmənalı şəkildə yazdıqlarınızın hamı tərəfindən oxunmaq istəyidir.
Ancaq unudursunuz ki, hamı sizin yazdıqlarınızı oxuya
bilməz. Oxu mədəniyyətinin, bədii düşüncənin, zövqün
azaldığı bir dövrdə bu, mümkün deyildir. Bu, laqeydlik,
biganəlik deyil, məhz reallıqdır. Ona görə də heç nə sizin gücünüzü, iradənizi, dözümünüzü, ədəbiyyata sevginizi və ehtirasınızı azaltmamalıdır. İnciməyin ki, mən
sizin yaradıcılığınızın anatomiyasını açmaq istədiyim
kimi, həm də arzu və istəyinizi də təhlil etmək istəyirəm. Görürəm və müşahidə edirəm ki, yazdıqlarınızın
qarşılığında və müqabilində münasibət görməyəndə dərin ruhi sarsıntı keçirirsiniz. Ancaq unudursunuz ki, yazıçıların böyük əksəriyyəti sağlığında və ölümündən bir
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müddət sonra da diqqətdən kənarda qalmışdır. Daha
doğrusu, onların yaradıcılığı mübahisə və polemika
mövzusu olmamışdır. Ona görə də narahat olmağa dəyməz. Elə bil ki, sizin istəyiniz ədəbiyyat üzrə Nobel
mükafatçısı Ernest Hemenqueyin istəyinə bənzəyir.
Ancaq mən sizi heç kəsə yox, özünüzə bənzədirəm.
Ernest Hemenquey “Qadınlarsız kişilər” hekayələr
kitabının nüsxəsini atasına göndərir və düşünür ki, atası
onunla fəxr edəcək. Ancaq onun düşündüyü kimi olmur.
Ernest Hemenqueyin atası hekayələri diqqətlə oxuduqdan sonra kitabları geri qaytarır. Oğluna yazdığı məktubda isə oğlunu, onun yaradıcılığını sevmədiyini bildirir. Oğluna əsəbiləşmiş ata məktubunda bunu da yazır:
“Mən ümid edirdim ki, sənə verdiyim tərbiyə cinsi xəstəliklərini yalnız həkimin kabinetində açıqlaya bilmək
ağlında olmağına kifayət edib. Görünür, yanılmışam”.
Ata oğluna belə əsəbi məktubu ona görə yazmışdı ki,
oğlunun “Qadınlarsız kişilər” hekayələr kitabında bütün
personajların küçə dili ilə danışmaları, baş qəhrəmanın
honoreya xəstəliyindən əziyyət çəkməsi və s. məqamlar
Ernest Hemenqueyin həkim atasını qıcıqlandırmışdı.
Əziz Mahir Qabiloğlu, sizin yazdığınız romanda
(“Cəncəhim” romanında) personajların açıq-saçıq dialoqları, hərəkətləri ola bilsin ki, kimlərisə qıcıqlandırsın.
Atanız Qabil sağ olsaydı, bilmirəm, onu qıcıqlandırardımı?! Axı onun özü də açıq danışır və açıq yazırdı.
Onun 20 Yanvardan bəhs edən “Mərsiyə”si, “Səhv düşəndə yerimiz”, “Ümid sənədir ancaq, Azərbaycan əsgəri” şeirləri buna bariz nümunədir. Mənə elə gəlir ki, o,
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sizi başa düşərdi. Siz isə hamıdan umursunuz ki, sizi
başa düşsünlər. Bu, mümkün deyil və mümkün də
olmayacaqdır.
Mənə elə gəlir ki, Mirzə Cəlilin “Ölülər” əsəri bütün zamanların əsəri olduğu kimi, bütün dövrlərdə
aktuallığını itirmədiyi kimi, “Cəncəhim” romanı da hər
zaman oxunacaq və hər bir kəsi düşündürəcəkdir. “Ölülər” əsəri həyatın, məişətin, dünyagörüşün, münasibətin
və s.-nin kodu olduğu kimi, “Cəncəhim” romanı da
insan üçün heç zaman əhəmiyyətini itirməyən koddur.
Bu kodu açmaq üçün sadəcə olaraq insan kimi yaşamaq
lazımdır. Romanın adındakı kodun açımı isə dünyanın
strukturu, modelidir. Romanın son səhifələrində qeyd
etdiyiniz kimi: “Adını da qoydum CƏNCƏHİM –
Cənnət, Cəhənnəm sözlərinin ilk hecasını, İnkir-Minkir
sözünün də baş hərflərini birləşdirdim. Alındı – CənCəHİM. Ay İnkir-Minkir, Siz də gedib dincələ bilərsiniz.
Mən burdayam. Arxayın ola bilərsiniz”. (“Cəncəhim”.
Bakı, “Bakı Çap Evi” nəşriyyatı, 2014, s.219).
Bir daha qeyd edirəm ki, romanınızda dərin
mətləblər, dərin qatlar var. Dərk edənləri və dərk etmək
istəyənləri düşündürürsünüz. Oxucunu fani dünyanın və
haqq dünyasının qanunlarını dərk etməyə çağırırsınız.
Oxucunu məcbur edirsiniz ki, bu dünyaların (fani və
haqq dünyası) mahiyyəti barədə düşünsünlər. Oxucunu
“Ölüm nədir?” sualına cavab axtarmağa çağırırsınız.
Ölülərə müraciətlə deyirsiniz: “Bu cür həyatı gözünüzün
qabağına gətirərək ömrü boyu sürünüb, sonda da
ölmüsünüz. İndi siz yeni Cəncəhimin övladlarısınız. Siz
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sanki ikinci və sonuncu dəfə dünyaya gəlmisiniz. Siz
azadsınız. Siz xoşbəxtsiniz. Çünki artıq Cəncəhimlisiniz”. (“Cəncəhim”. Bakı, “Bakı Çap Evi” nəşriyyatı,
2014, s.221).
Diriləri isə qayda-qanun çərçivəsində yaşamağa
dəvət edirsiniz. Sizin bu istəklərinizi hərə bir cür yoza
da bilər. Ona görə ki, sətiraltı düşünür və yazırsınız. Romanın müəllifi kimi “Ölülər”dəki kefli İsgəndərə
bənzəyirsiniz. Fərq ondadır ki, kefli İsgəndər “Ölülər”də
bir obrazdır. Həm də real həyatdan götürülmüş obrazdır.
Siz isə “Cəncəhim” romanının müəllifisiniz. Kefli İsgəndər hadisələrin birbaşa iştirakçısıdır, hadisələrə lazım gələndə müdaxilə edir. Siz isə hadisələrin müşahidəçisisiniz, dərin müşahidələr əsasında hadisələri qələmə alırsınız. Elə məqamlar var ki, kefli İsgəndərin işi
rahatdır. Elə məqamlar da var ki, sizin işiniz rahatdır.
Kefli İsgəndər Şeyx Nəsrullaha və onun əsabələrinə sözünü deməklə rahatlıq tapır. Siz isə müşahidə etdiyiniz,
gördüyünüz tipləri bədii düşüncənizin imkanlarından
istifadə edərək qamçılayırsınız. Hər ikiniz öz işinizi görürsünüz. Hərəniz özünəməxsus üslubda özünüzü ifadə
edirsiniz.
Əziz Mahir Qabiloğlu, yazıçı üçün ən vacib iş
yazmaqdır. Siz də yazırsınız, özü də çoxlarından fərqli
olaraq riskli yazırsınız. Bunların qədir-qiymətini görməyəndə sizdə yenə də ruh düşkünlüyünə meyillik yaranır.
Hiss edirəm ki, bir müddət ruh düşkünlüyünün təsiri
altında olursunuz və bu ovqatla yaşayırsınız. Sonra yenidən yazmağa başlayırsınız. Yeni-yeni mövzular qələ152
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mə alırsınız. Sizin bu cür fəaliyyətiniz mənə Ernest
Heminqueyin fəaliyyətini xatırladır, yada salır. O da
tez-tez ruh düşkünlüyünə qatılıb, yazdıqlarının müqabilində almaq istədiyi ləzzətdən uzaq düşürdü. Onun yaradıcılığının ədəbi yüksəlişinin hər mərhələsindən sonra
tənəzzül başlayıb. Mən sizi Ernest Heminqueylə müqayisə etmək istəməsəm də, hələ bu müqayisəyə sizin yaradıcılığınız hazır olmasa da, dəst-xəttinizdə və taleyinizdə bir oxşarlıq görürəm. Ona görə də tam səmimiyyətimlə deyirəm: siz yaradıcılığınızın, ədəbi yaradıcılığınızın yüksəliş mərhələsindəsiniz. Ruh düşkünlüyünüz
isə ədəbi yaradıcılığınızın növbəti yüksəliş mərhələsi
yolunda olan məyusluqdur. Görünür ki, növbəti əsərləriniz barədə, onların personajları və süjet xətti barədə
düşündükdə əzab çəkir, ruh düşkünlüyünə qapılır, məyus olursunuz. Göy üzünü alan qara bulud boşaldıqdan
sonra göy üzü təmiz göründüyü kimi, yağış yağandan
sonra gün çıxdığı kimi, siz də ədəbi yaradıcılıq yolunda
təmizlənərək irəliyə doğru gedirsiniz. Əslində ədəbiyyat
uğrunda mübarizə aparanların həyatı belə olur. Bu yolda
sizə səbir, təmkin, tələbkar oxucu və sınaqlardan üzüağ
çıxmağı arzulayıram.
24.01.2015
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Bədii ədəbiyyat oxumaq barədə
vahid tələblər qoyulmalıdır
Bədii əsər oxumayan şagird mənəvi cəhətdən kamil ola bilməz.
Vaxtilə oxumaq ənənəsi,
daha doğrusu, bədii əsər
oxumaq ənənəsi olubdur. Bədii əsər oxumayan şagird olmayıbdır. Hətta proqramda olan, dərslikdə
özünə yer alan bədii əsərlər deyil, həm də proqramdan,
dərslikdən kənar olan bədii əsərlər də şagirdlər tərəfindən oxunurdu. Bu istiqamətdə yaxşı mənada bir rəqabət
vardı. Şagirdlər oxuduqları bədii əsərlər barədə bir-birinə məlumat verir, həmin əsərlərin oxunmasını tövsiyə
edirdilər. Nəticədə hər bir bədii əsəri şagirdlər oxuyur
və müzakirə edirdilər. Çox da uzaqda olmayan bu tarixi
ənənə uşaqların bədii təfəkkürünü və bədii zövqünü
inkişaf etdirirdi. Bədii cəhətdən zövqlü olan şagird
gələcəkdə vətəndaş kimi də yüksək intellektual səviyyəyə malik olurdu. Hətta səviyyəsindən asılı olmayaraq
hər bir şagird bədii əsərləri oxumağı özünə mənəvi borc
bilir və daxili tələbat hesab edirdi. İndi isə şagirdlərin
böyük əksəriyyəti bədii əsər oxumaq tələbatından və
ehtiyacından çox-çox uzaqdırlar. Onlar nəinki çap olunan yeni bədii əsərləri, heç dərslikdə olanları da
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oxumurlar. Bunun bir neçə obyektiv və subyektiv səbəbi
vardır. Obyektiv səbəbi onunla bağlıdır ki, mövcud test
sistemi imkan vermir ki, şagirdlər dərslikdə olan bədii
əsərlərin məzmununu, təhlilini, ideyasını öyrənsinlər və
mənimsəsinlər. Başqa bir tərəfdən isə informasiya kommunikasiya texnologiyaları vasitələrinin məişətimizə
daxil olması şagirdlərin böyük əksəriyyətinin vaxtını
əlindən alır. O mənada əlindən alır ki, şagirdlər informasiya kommunikasiya texnologiyaları vasitələrinin
əsirinə çevrilir, onun imkanlarından istifadə qaydalarını
xeyirlərinə istifadə edə bilmirlər. Şagirdlərin böyük
əksəriyyəti informasiya kommunikasiya texnologiyaları
vasitələrindən bilgi əldə etmək əvəzinə, daha çox vaxt
itirmək, gününü ötürmək, oyun oynamaq və s. məqsədi
ilə istifadə edirlər. Bu da nəticə etibarilə şagirdlərin vaxtını alır, onların bədii əsər oxumaq imkanını məhdudlaşdırır. Ona görə də yaxşı olar ki, orta məktəbdə oxuyan şagirdlər üçün bədii ədəbiyyat oxumaq barədə vahid
tələblər qoyulsun. Həmin tələblərə görə, proqramda olan
bədii əsərləri oxumayan, şeir parçalarını əzbərdən bilməyən şagirdlərə qiymət vermək olmaz. Necə ki, keçmişdə ən zəif şagird belə Nizamidən, Nəsimidən, Füzulidən, Xətaidən, Səməd Vurğundan və digərlərindən
müvafiq şeir parçalarını əzbərdən bilirdilər. Həm də
proqramda olan nəsr əsərlərini oxuyur, məzmununu bilir
və ideyasını anlayırdılar. İndi isə ən güclü hesab olunan,
yüksək qiymət alan şagird hər hansı bir şairin istənilən
bir şeirini başdan ayağa qədər əzbər bilmir. İstənilən bir
yazıçının hər hansı bir əsərini başdan ayağa qədər oxu155
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mur. Necə ki biz oxu mədəniyyətini bərpa etməmişik,
oxu vərdişini yaratmamışıq, onda bədii zövqü və
intellektual səviyyəsi olan şagirdlərdən, gələcəyin bədii
təfəkkürə malik vətəndaşlarından danışmaqda ehtiyatlı
olmalıyıq. Biz robot deyil, vətəndaş hazırlayırıq. Həmin
vətəndaş isə bədii əsər oxumasa, onda quru,
humanistlikdən uzaq, dünyagörüş baxımından zəif,
insani hislərdən məhrum olar. Bu haqda hər bir kəs,
xüsusilə mütəxəssislər, ziyalılar fikirləşməli və çıxış
yolu istiqamətində əlindən gələni əsirgəməməlidir. Bir
daha qeyd edirəm ki, orta məktəb proqramında olan
bədii əsərləri oxumayan şagirdə orta məktəb attestatının
verilib-verilməməsi barədə düşünmək lazımdır. Orta
məktəbdə işi elə qurmalıyıq ki, şagird heç olmazsa,
proqramda olan bədii əsərləri oxusun və mənimsəsin.
Ona görə də hazırda orta məktəbdə dil-ədəbiyyat
müəllimlərinin öhdəsinə düşən vəzifələr birə-beş qat
artır. Onlar indi şagirdlərə bədii əsərlər oxutmaq
yolunda müxtəlif vasitələrə əl atmalıdırlar. Disputlar,
diskusiyalar, müzakirələr təşkil etməlidirlər. Yaxşı olar
ki, orta məktəblərdə fəaliyyət göstərən ədəbiyyat
dərnəklərinə geniş meydan verilsin. Ədəbiyyat
dərnəklərinə ən fəal, bacarıqlı, işgüzar ədəbiyyat
müəllimləri rəhbərlik etməlidir. Eyni zamanda yaxşı
nəticə əldə etmək üçün onların əməyi lazımi səviyyədə
stimullaşmalıdır.
Bu gün bədii əsərlərdən uzaq düşən şagirdlər müstəqil danışmaq və yazmaq bacarıqlarını da itirirlər. Ona
görə ki, bədii əsər oxumayan şagirdin lüğət tərkibi də
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kasad olur. O, danışanda çətinlik çəkir, fikrini ifadə etmək üçün sözlər tapa bilmir. Bir sözlə, şagirdin şifahi
nitqi qüsurlu olur. Bədii əsər oxumayan şagirdin bədii
zövqü zəif olduğundan o, yazı mədəniyyətində də qüsurlu olar. Fikrini yazılı şəkildə ifadə edə bilmir. Bədii
zövq olmadan şagird fikrini bədii şəkildə ifadə edə
bilməz. Daha doğrusu, yazılı nitqini qura bilməz. Ümumiyyətlə, bədii zövqü bədii əsərlər formalaşdırır. Bədii
əsərləri oxumayan şagirdlərin isə şifahi və yazılı nitqi
qüsurlu olur. Məhz bu ciddi qüsurları aradan qaldrmaq
istiqamətində görüləcək bəzi işləri vacib sayırıq.
Birincisi, ibtidai siniflərdə tədris olunan bədii
əsərlərin standartları elə asan və sadə olmalıdır ki, onu
hər bir ibtidai sinif şagirdi mənimsəmiş olsun.
İkincisi, ibtidai siniflərdən yuxarıda, yəni yuxarı
siniflərdə ən vacib bədii əsərlər dərsliklərə salınmalıdır.
Üçüncüsü, dərsliklərə salınmış bədii əsərlərin şagirdə milli ruhda, vətəndaş kimi, dünyagörüş əldə etməsi istiqamətində nə verəcəyini nəzərə almaq lazımdır.
Mövzu dairəsi üzrə ən vacib ədiblər və onların əsərləri
dərsliklərdə özünə yer almalıdır.
Dördüncüsü, həm ibtidai siniflərdə, həm də yuxarı
siniflərdə şagirdlərin bədii ədəbiyyata marağını artırmaq
üçün bədii qiraətlər keçirilməlidir. Bu gün bədii qiraət
müsabiqələrinə çox böyük ehtiyac var.
Beşincisi, vaxtilə orta məktəblərdə fəaliyyət göstərən dərnəklərdən biri də özfəaliyyət dərnəkləri idi. Bu
dərnəklərdə səhnəciklər hazırlanır və şagirdlərin ifasın157
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da təqdim olunurdu. Məhz bu özfəaliyyət dərnəklərinin
işini gücləndirmək lazımdır.
Altıncısı, yaradıcılıq fəaliyyəti olan şagirdlərin
(şeir, hekayə və s. yazan) həvəsini artırmaq üçün divar
qəzetlərinin işini fəallaşdırmaq olduqca vacibdir.
Yeddincisi, respublikada uşaqlar üçün çap olunan
qəzet və jurnalların sayının və tirajının çoxalması işin
xeyrinə olar.
Səkkizincisi, orta məktəb uşaqları üçün çap olunan
kitablara – bədii əsərlərə xüsusi yer ayrılmalıdır.
Doqquzuncusu, şair və yazıçılarla görüşlərə xüsusi
fikir verilməlidir. Bu görüşlərin sayı artırılmalıdır.
Onuncusu, ali məktəblərin filologiya fakültələrində oxunması məcburi olan bədii əsərlərin siyahısı tərtib
olunmalı və tələbələrin həmin bədii əsərləri oxuması
məcburi sayılmalıdır və s.
30.09.2014
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Vaqif Səmədoğlunun çıxışı və
diqqəti cəlb edən bəzi məqamlar
13 iyun 2014-cü ildə
“Ədəbiyyat” və “525-ci qəzet”də Azərbaycan Yazıçılarının XII Qurultayının nümayəndələrinin adları çap olunmuşdu. Mən nümayəndələrin
içərisində 51-ci idim. 17 iyun
2014-cü il tarixdə saat 1100da Azərbaycan Milli Dram
Teatrında Azərbaycan Yazıçılarının Qurultayı öz işinə
başladı. Düzü, həmişə insanların bir qismi tədbirə vaxtında gəlir, bəziləri isə gecikirlər. Adətən mən heç yerə
gecikməyi sevmirəm. İstənilən bir tədbirə və görüşə
vaxtından əvvəl gedirəm. İndi də vaxtından 15-20 dəqiqə qabaq getmişdim. Ancaq zal dolu idi. Demək olar ki,
oturmağa yer yox idi. Axı belə tədbirlərdə iştirak etmək
istəyində olan həvəskarlar da çox olur. Onlar vaxtından
qabaq yerləri tuturlar. Nə isə... Şamil Vəliyevlə birlikdə
arxa cərgədə bir təhər yer tapdıq və əyləşdik.
Tədbirdə bir neçə məqam mənim yadımda qaldı.
Məsələn, Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin çıxışında
belə bir fikir məni yaman tutdu. O dedi ki, insan qocalanda öz yaşında olan adamların hamısına dost kimi baxır. Yeri gəlmişkən, Nəriman Həsənzadənin Vaqif Sə159
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mədoğlu ilə vida mərasimindəki çıxışı da kövrək notlar
üzərində qurulmuşdu: “Görkəmli şairimiz Vaqif Səmədoğlu da getdi. Səməd Vurğunun, Yusif Səmədoğlunun,
Bəxtiyar Vahabzadənin, İsa Muğannanın əbədiyyət hücrəsinə. Vaqif həmin silsilədən idi...”
Qurultayda mənim diqqətimi cəlb edən məqamlardan biri də Vaqif Səmədoğlu ilə bağlı oldu. O, qurultaya
gecikmişdi. Rəyasət heyətində ön cərgədə – Anarın yanında ona yer verdilər. Vaqif Səmədoğluna söz verəndə
o, tribunaya çətinliklə getdi. Hiss olunurdu ki, xəstəlikdən əziyyət çəkir. Ancaq özünü o yerə qoymurdu və zarafatından da qalmırdı. Mən Vaqif Səmədoğlunu xərçəng xəstəliyinə tutulandan sonra ilk dəfə idi ki, görürdüm. Çox düşmüşdü. Fiziki cəhətdən görkəmində böyük
dəyişiklik var idi. Amma yaddaşı və ruhu yerində idi. O,
tribunadan çox ruhlu danışdı. Vaqif Səmədoğlunu tribunaya Çingiz Abdullayev qolundan tutub kömək edərək
apardı. Hətta Vaqif Səmədoğlu zarafatla qeyd etdi ki,
gör nə günə qalıb ki, onun tribunaya çıxmasına Çingiz
Abdullayev kömək edir. Onun ruhlu çıxışı mənə ləzzət
etdi. Vaqif Səmədoğlu dedi ki, “mən uşaqlıq xatirəmə,
uşaqlıq illərimə, gəncliyimə – yəni Anara səs verəcəyəm”. O, bir neçə maraqlı faktı da söylədi. Dedi ki, “siz
bilirsinizmi o vaxt – 1990 və 1992-ci, hətta 1993-cü illərdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin binasının qorunmasında Yusif Səmədoğlunun böyük rolu olub... Amerika səfirliyi o vaxt bu binanı yüksək məbləğə almaq
istəyirmiş. Yusif Səmədoğlu bunu bilən kimi bütün imkanlarından istifadə edərək məlumatı Prezident Heydər
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Əliyevə çatdırır. O vaxt Yusif Səmədoğlunun özü də
deputat imiş. Maraqlıdır ki, o, bütün vasitə və imkanlarından istifadə edərək Heydər Əliyevə çatdırıb ki, onun
bir tapançası var və tapancanın darağında yeddi güllə
var. Amerika səfiri, yaxud səfirliyin nümayəndələrindən
hansı birisi bu binaya gəlsə, gülləni bir-bir onların
başına çaxacaq. Sonuncu gülləni isə öz başına vuracaq.
Heydər Əliyev bunu eşidəndə gülür... Və deyir ki, “elə
edərik ki, heç kəsin başına güllə çaxılmasın”. Ulu öndər
həmişə ziyalılara diqqət və qayğı göstəribdir. Odur ki,
zarafatla, bir az da Yusif Səmədoğlunun kefini açmaq
istəyilə deyib:
– Amma bir şey də vardır. Mən indi göstəriş verərəm siz bu tapancanı əldə etdiyiniz orqan (Daxili İşlər
Nazirliyi) bunu əlinizdən alsın.
Əlbəttə Heydər Əliyev bunu zarafatla söyləmişdi.
Axı Ulu öndər ziyalılarla yubiley tədbirlərində, müxtəlif
görüşlərdə tez-tez zarafatlar edərdi. Beləliklə, Heydər
Əliyev işə qarışandan sonra Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin binasını almaq istəyənlər gözünü bu binadan
çəkirlər.
Vaqif Səmədoğlu onu da dedi ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin binasının qorunması ilə bağlı bütün
narahatlığın həm özü, həm də Çingiz Abdullayev iştirakçısı olub. O, hadisəni çox qürurla danışdı. Fəxrlə
qeyd etdi ki, atası Səməd Vurğunun oturduğu, fəaliyyət
göstərdiyi binanı hansısa bir səfirliyin binası etmək olmazdı və bu, yaxşı ki, o vaxt Yazıçılar Birliyinin binası
kimi qorunub saxlandı. Azərbaycan Yazıçılarının XII
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Qurultayında Vaqif Səmədoğlunun çıxışı hələ sözlərini
qurtarmamış belə, alqışlarla qarşılandı. Hiss olunurdu
ki, o, ölümün gözünün içinə dik baxır. Bunun sayəsində
hamının ürəyincə olan bu sözləri də söylədi: “Xərçəng
mənim mədəmdədir, dilimdə deyil”.
Bununla da o, ruhlu və zarafatla bol olan danışığını davam etdirdi. Axırda hamıya cansağlığı arzuladı.
Və dedi ki, xəstəlikdən pis, axmaq şey yoxdur. Onu da
dedi ki, xərçəng xəstəliyi ona qalib gələ bilməyəcək. O,
son ana qədər xərçənglə vuruşacaq. Dedi ki: – Mən eləbelə oğul deyiləm ki, xərçəng məni üstələsin.
Onun hər kəlməsi, hər sözü yaşamaq uğrunda mübarizə idi. Ancaq belə bir məsəl də var: Sən saydığını
say, gör fələk nə sayır. Artıq Vaqif Səmədoğlu haqq
dünyasındadır. Allah ona rəhmət etsin. Qəbri nurla
dolsun.
Qurultayda çıxış edən Seyran Səxavət dedi ki,
“Mən keçən qurultayda da bir qrup yaxın adamlara Anarın sədr seçilməsi ilə bağlı qonaqlıq vermişdim, indi də
buna hazıram. Anar sədr seçiləndən sonra həmin adamlar
bir yerə yığılsın, mən onlara qonaqlıq verəcəyəm”.
Anar da söz altında qalmadı, hazırcavablıq etdi və
dedi ki, “Əgər mən sədr seçilməsəm, onda mən qonaqlıq
verəcəyəm”.
Nizami Cəfərov çıxışında qeyd etdi ki, türk
dövlətlərindən və Müstəqil Dövlətlər Birliyindən gəlmiş
nümayəndələr Anarı yenidən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri kimi görmək istədilər. Türkdilli dövlətlərdən, Müstəqil Dövlətlər Birliyindən gəlmiş nümayən162
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dələrin, yazıçıların hər birinin çıxışında Anarın özəl və
gözəl keyfiyyətləri bir-bir sadalandı. Odur ki, Nizami
Cəfərov bu məqamı xüsusilə qeyd etdi. Həm də dedi: –
İndi bütün dünya yazıçıları bunu deyəsi deyil ki... Yəni
deyəsi deyil ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədrliyinə Anar layiqdir. O, çıxışını bu cür qurtardı və keçib
yerində əyləşdi. Onun çıxışının bu qeyri-adi sonluğu,
əsas mətləblə bağlı mövqeyi olduqca uğurlu alındı.
Anar və zalda əyləşənlər onun çıxışını poetik çıxış kimi
qəbul etdilər. Anar Nizami Cəfərova dedi ki, elə poetik
danışdın ki, çıxışını nə vaxt qurtardığını bilmədim.
Şair Ənvər Əhməd çıxışında qeyd etdi ki, “Elə
adamlar var ki, beş-altı vəzifədən bərk-bərk yapışıblar.
Anar isə yazıçıdır, şairdir, ssenaristdir, publisistdir, ziyalıdır və s. Anar deyəndə mən bu cür çoxlu sayda Anar
görürəm. Ancaq bunların hamısı bir Anarın ətrafında
birləşibdir. Həmin Anarın isə bir vəzifəsi var:
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri”.
Hər hadisə insanın yaddaşına həkk olunmur. Və hər
hadisə də insanın yaddaşında qalmır. Azərbaycan Yazıçılarının XII qurultayı bu cür mənim yaddaşımda qaldı.
Anarın Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri seçilməsi,
Nəriman Həsənzadənin, Vaqif Səmədoğlunun, Seyran
Səxavətin, Nizami Cəfərovun, Ənvər Əhmədin, Ramiz
Rövşənin və digərlərinin çıxışı yadımda qaldı.
2015-ci il yanvarın 28-i Vaqif Səmədoğlunun vəfatı da yadımda qaldı. Yanvarın 29-da müasir Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, Xalq şairi
Vaqif Səmədoğlunu son mənzilə yola salanda Azərbay163
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can Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində,
vida mərasimində Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri
Anarın bu sözləri də yadımda qaldı: “Azərbaycan ədəbiyyatının ən böyük şairlərindən birini itirdik. Bu gün
Azərbaycan xalqı böyük şair və dramaturqlarından biri
ilə vidalaşır. Böyük Səməd Vurğun ailəsi sonbeşiyini
itirdi. Vaqif Səmədoğlu mənim ən yaxın dostum idi.
Onun simasında ömrü boyu ölümə qalib gəlməyi bacaran ən yaxın dostumu itirdim. Vaqif ölümdən yazsa da,
həyatı çox sevən bir insan idi. Ölümlə zarafat etməyi,
bizə kişi kimi yaşamağı öyrətməyi bacaran bir insan
kimi köçdü dünyadan”.
Dediklərimiz, yazdıqlarımız, əməllərimiz yadda
qalır. Yaxşı ki, hər şeyi tarixin özü yaddaşına yazır və
qoruyub saxlayır. Belə olmasa, həyat da, fəaliyyət də,
yaşamaq da mənasız olar. Bu dünyanın bir mənası da
dəyərli adamların ona tab gətirməsi, dözməsi, onda
yaşamasıdır. Bu, dünyaya minnət qoymaq deyil. Dünyanın özünün də dünyanı mənalı edən böyük və dəyərli
insanlara borclu olduğunu anlamaqdır, həm də anlatmaqdır. Dünyada böyük, dəyərli insanlar olmasaydı,
dünya nə qədər cansıxıcı və mənasız görünərdi. Dünya
onu gözəlləşdirən və bəzəyən hər bir şeyə borcludur.
Odur ki, dünya, çox da öyünmə, sənin də çoxlu
borcların var...
Danışmaq da, çıxış etmək də, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri olmaq da, ölmək də asan iş deyil.
Çoxlarına asan görünən bu iş Allahın izni ilə həyata keçən alın yazısıdır. Alın yazısının əleyhinə olanlara Allah
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gülür. Çünki hər şeyin əleyhinə olanlar Allaha qarşı
çıxdıqlarını unudurlar.
Bizim hər birimiz bilməliyik ki, yazıçının, şairin
işi nədən ibarətdir? Görəsən bu barədə oxucular, mütəxəssislər nə düşünür? Bu, işin bir tərəfidir. Əsas tərəfi,
ikinci tərəfi odur ki, şair, yazıçı gələcəyə olan inamı
gücləndirməli, öz yazdıqları ilə dünyada insanpərvərliyi
inkişaf etdirməlidir. Bir sözlə, bəşəriyyətin inkişafına
ləyaqətlə xidmət etməlidir. Yaradıcılığı, istedadı, xidməti, qabiliyyəti, şəxsi keyfiyyətləri olanları bilərəkdən
və bilməyərəkdən, bəzən də qəsdən, qərəzli bəyənməyənlərə Nobel mükafatçısı Mixail Şoloxovun Nobel
nitqindən bir məqamı xatırlatmaq yerinə düşər: “Mən
istəyərdim ki, kitablarım insanlara özlərinin daha yaxşı
adam olmasına, mənəviyyatlarının daha da təmizlənməsinə xidmət etsin, insanı sevdirsin, bəşəriyyətin inkişafı
və humanizm idealları uğrunda fəal mübarizə aparmağa
səsləsin. Əgər buna azacıq da olsa nail ola bilmişəmsə,
mən xoşbəxt yazıçıyam”. (Mixail Şoloxov. Seçilmiş
əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi, 2013, s.12)
Özünü xoşbəxt sayanların hər biri (söhbət yaradıcı
adamlardan gedir) belə fikirləşməlidir. Təbii ki, haqqdan, ədalətdən dəm vuranlar və başqasına qiymət verməyə mənəvi statusu olmayanlar da bu barədə düşünməlidirlər. Gəlin düşünək, düşünək və ən azı özümüzü
dərk edək...
06.02.2015
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“Kitabi-Dədə Qorqud”:
oxuduqlarım, gördüklərim,
eşitdiklərim
“Kitabi-Dədə
Qorqud”un elm aləminə məlum olan Drezden və Vatikan nüsxələrini indiyə qədər hər kəs görməyib,
əlinə almayıbdır. Ancaq
görənlər, əlinə alanlar,
onunla üz-üzə dayanıb, nəfəs-nəfəsə duranlar da
olubdur. Təbii ki, onların sayı çox azdır. Belələrindən
biri Samir Tağıyev olmuşdur. Bu həmyerlimiz Türkiyədə çalışıb və tale elə gətirib ki, Drezdendə olarkən Drezden nüsxəsini gözləri ilə görüb, əlinə alıb və onunla üzüzə dayanmaq şərəfinə nail olubdur. Bunu Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirinin
müavini Ədalət Vəliyev Bilik Fondunun Dədə Qorqudla
bağlı təşkil etdiyi tədbirdə söylədi. O, vaxtilə “KitabiDədə Qorqud”un 1300 illik yubileyinin keçirilməsi ilə
bağlı tədbirlərdə xarici ölkələrə gedən nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi Drezdendə olmuşdur. Drezden kitabxanasında olarkən görmüşdür ki, kitabxananın xatirə
kitabında belə sözlər yazılıb: “Mən xoşbəxtəm ki, Dədə
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Qorqudu əlimə aldım, onu gördüm”. Bu cümləni Drezden kitabxanasındakı xatirə kitabına 1978-ci ildə Samir
Tağıyev yazmışdır.
“Kitabi-Dədə Qorqud”un izləri torpağımızın hər
qarışında, yurdumuzun hər bir yerində qorunub saxlanılır. Dastandakı adlar övladlarımıza ad kimi verilir.
Oradakı bəy və xanım adlarının əksəriyyəti dilin lüğət
tərkibinin fəal fonduna daxil olur. Təsadüfi deyil ki,
Qaraca Çoban obrazı əsasında professor Əbdüləzəl Dəmirçizadə “Qaraca Çoban” pyesini yaratdı. Qaraca sözü
şəxs adı kimi işləndi. Bu söz yer-yurd adlarında qorunub saxlanıldı. Hətta Xocavənd rayonunda Nərgiztəpə deyilən ərazidə Qaraca Çobanın qəbri aşkarlandı. Bu
qəbrin ətrafında xeyli sayda iri daşlar var. Bu daşlar
deyilənlərə görə, o vaxt Qaraca Çobanın sapanda qoyub
atdığı daşlar olubdur. Deyilənlərə görə, Dədə Qorqud
dövründə Qaraca Çoban Salur Qazanın qoyun sürülərini
yağılardan qorumaq üçün sapanda bu iri daşları qoyub
düşmənlərin üstünə yağdırıbdır. O, bu daşlar qurtardıqdan sonra qoyunları bir-bir sapanda qoyub və yağıların
üstünə atıbdır. Yaxşı ki, Nərgiztəpə deyilən ərazi və
Qaraca Çobanın qəbri, qəbrin ətrafındakı daşlar sənədli
bir filmdə öz əksini tapıbdır. Yeri gəlmişkən daş abidələr, çoban obrazı və onun daşa dönməsi ilə bağlı abidələr türklərin yaşadığı müxtəlif ərazilərdə də vardır. Məsələn, Qırğızıstan ərazisində olan qoç, qoyun heykəlləri,
yaxud mən uşaqlıqda öz gözlərimlə gördüyüm qoç heykəllər buna ən bariz nümunələrdir. Mən qoç heykəlləri
Amasiya rayonunun Ellərkənd kəndində görmüşəm.
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Ermənilər bu qoç heykəllərini XX əsrin 70-ci illərinin
sonu, 80-cı illərin əvvəllərində o vaxtkı Leninakan, indiki Gümrü şəhərindəki muzeyə apardılar. O vaxt insanlar, yerli camaat (azərbaycanlılar) ermənilərin bu məqsədinin mahiyyətini başa düşmürdü. İndi bu məqsədin
arxasında nəyin dayandığını hər bir kəs başa düşür. Xüsusilə bir hadisə qoç, qoyun heykəllərinin mahiyyəti
barədə əsl həqiqəti mənə də anlatdı. Bu hadisə Qırğızıstana elmi konfransa gedən zaman baş verdi. Belə ki,
1992-ci ildə Qırğızıstanda elmi konfransda olarkən çoxlu sayda daşdan olan qoyun heykəllərini gördüm. Qoyun
kultu, qoyuna səcdə vaxtilə hun babalarımızda da olubdur. Bahəddin Ögəlin “Böyük hun imperiyası” əsərində
də “qoyun kultu” barədə xeyli bilgi vardır. Yeri gəlmişkən, onu da qeyd edək ki, Amasiya rayonunun Ellərkənd kəndində dağ yolu ilə Axılkələk, Əsmincə,
Adıgey – bir sözlə, repressiya olunana qədər Mesxeti
türklərinin yaşadığı əraziyə doğru gedərkən qəribə bir
mənzərə vardı. Burada daşdan çoban və qoyun
heykəlləri insanın diqqətini cəlb edirdi. Yəqin ki, həmin
daş heykəllər gözdən və könüldən uzaq bir yerdə olduğu
üçün ermənilərin diqqətindən yayınırdı. Əks təqdirdə,
ermənilər həmin daş heykəlləri ya uçurdar, ya məhv
edər, ya da muzeyə qoymaq adı ilə aparardılar. Bəlkə də
həmin daş heykəlləri indi dağıdıblar. Nə isə... Həmin
daş heykəllərin görünüşü belə idi: Daşdan olan çoban
heykəli qoyun heykəllərinin düz ortasında dayanmışdı.
Çobanın əynində yapıncısı, ətrafında isə daşdan olan
qoyunlar vardı. Yaşlı adamlar bu qəribə mənzərə
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haqqında belə deyirdilər ki, guya qədimdə çoban öz
sürüsü ilə daşa çevrilibdir. Mifik təsəvvürlərə görə,
çoban və onun sürüsü düşmən əlinə keçməsin deyə daşa
çevrilmişdir. Hər halda belə daş abidələr, türkün
yaşadığı ərazilərdə az deyildir. Oğuz türklərinin, o
cümlədən Cənubi Qafqazdakı türklərin, azərbaycanlıların yaşadıqları ərazilərdə belə faktları toplayıb
sistemə salmaq tarixi həqiqətləri bərpa etməkdir.
Azərbaycanlıların yaşadıqları müxtəlif ərazilərdə
daşdan qoç, qoyun heykəlləri vardır. Məsələn, Sisyan və
Qafan rayonlarında qədim dövrlərə məxsus qoç heykəlli
qəbir daşları olmuşdur. Məsələn, Sisyan rayonunun
Ərəfsə kəndinin ərazisində üstü alban əlifbası ilə
yazılmış qəbir daşları, üstü ərəb əlifbası ilə yazılmış erkən orta əsrlərə məxsus qoç heykəlli qəbir daşları qədimlikdən xəbər verir (bax: “Zəngəzurun səsi” qəzeti.
№ 06-07 (240-241), 13 fevral 2015-ci il, s.12). Bir
sözlə, ermənilərin daşdan olan abidələri muzeyə aparmaq adı ilə məhv etmələri tarixi, məhz türkün tarixini
məhv etmək məqsədinə xidmət etmişdir.
Türklərdə at, qoyun kult səviyyəsində olubdur.
Ona görə kult səviyyəsində olub ki, türklər atdan, qoyundan faydalanıblar. Məsələn, atın, qoyunun ətindən,
südündən istifadə ediblər. Türklər atı təkcə minmək,
çapmaq üçün deyil, həm də südündən kımız hazırlamaq
üçün istifadə ediblər. Türklər dəvə südündən də içki hazırlayıblar. Dəvə südündən hazırlanan içkinin adı
kımran olubdur.
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Kımız, kımran, ayran qədim türklərin istifadə etdiyi içki növləri olubdur. Bunlardan kımız, kımran eyni
etimoloji (kım-) mənbədəndir. Kımran və ayran sözləri
eyni strukturda və modeldə formalaşmış sözlərdir (kımran, ay-ran).
Kımız, kımran daha çox qıpçaq türklərinin istifadə
etdiyi içki növü olsa da, ayran oğuz türklərinin hazırladıqları və istifadə etdikləri ağartı məhsullarından olmuşdur. Bunlardan kımız və ayran hal-hazırda içki növü
kimi istifadə edilir. Kımızdan qıpçaq türkləri, ayrandan oğuz türkləri gen-bol indi də istifadə edirlər.
Daşa daş kimi baxmaq olmaz. Dünyadakı daşlar
həm də tarixdir. Daşa tarix kimi baxmaq lazımdır. Bunu
daş üzərinə həkk olunmuş rəsmlər, yazılar da təsdiq
edir. Orxon-Yenisey, Qobustan, Gəmiqaya yazılı abidələri buna sübutdur. Dünyada çox şeylər dəyişir, yox
olur. Daşlar isə, demək olar ki, elə daş olaraq qalır. Axtarsan onların yaşı ağacların yaşından da böyükdür. Axtarsan, görərsən ki, o daşların başına nələr gəlib. O daşlar nələr görüb. Bəlkə o daşlar gördüklərindən qorxaraq
dilləri tutulub, lal olublar, daş olublar. Özündə tarixi
yaşadan belə daşlar çoxdur. Yadımdadır ki, uşaq olanda
belə daşları ziyarətgaha çevirən nənələrimiz, babalarımız daşlardan çox şeylər danışardılar. Daş ziyarətgahlara gedər, ora nəzir-niyaz edib, dualar qılardılar. Bu
mənada yuxarıda qeyd etdiyimiz daş abidə barədə, yəni
çobanın otardığı qoyunlarla birlikdə daşa çevrilməsi
barədə çox danışardılar. Biri düz ortada çiynində yapınçı olan çobanı, digərləri isə onun ətrafında olan qoyun170
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ları əks etdirən daş abidə insanı heyrətləndirməyə bilmirdi. Bu doğrudanmı çobanın və qoyunların daşa çevrilməsi idi?! Yoxsa Allahın bir sehri, möcüzəsi idi?! Hər
halda qeyri-adi bir mənzərə idi. İndi, gəl aç, görüm, bu
mənzərənin sirrini, sehrini?!
12.11.2015
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“Koroğlu” dastanında bəzi təhriflər
barədə
“Koroğlu” dastanında Koroğlunun Giziroğlu
Mustafa bəy haqqındakı
tərifində diqqəti cəlb edən
bəzi məsələlər var. Əvvəlcə Koroğlunun Giziroğlu
Mustafabəyi tərif edən
şeir parçasına diqqət yetirək:
Şeşpərinin ucu qanlı,
İyidlər var dəmir donnu,
Bir iyiddi, addı, sannı,
Giziroğlu Mustafa bəy!
Bir atadan beş olaydım,
Beşinnən on beş olaydım,
Mən onnan qardaş olaydım,
Giziroğlu Mustafa bəy!
Alapaça haya təpər,
Hayxıranda huya təpər,
Koroğlunu çaya təpər,
Giziroğlu Mustafa bəy!
(bax: Koroğlu. Bakı, “Lider nəşriyyat”, 2005, s.508)
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Koroğlunun Giziroğlu Mustafa bəyi tərif etdiyi bu
şeir parçasında ikinci bəndin xüsusi izahata ehtiyacı
vardır:
Bir atadan beş olaydım,
Beşinnən on beş olaydım,
Mən onnan qardaş olaydım,
Giziroğlu Mustafa bəy!
Bu bənd “Koroğlu” dastanında “Durna teli”
qolunda belə gedir:
Bir atadan kaş olaydıq,
Bir-birindən xoş olaydıq,
Doğmaca qardaş olaydıq,
Giziroğlu Mustafa bəy.
(bax: Koroğlu. Bakı, “Lider nəşriyyat”, 2005, s.139)
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Koroğlunun Giziroğlu Mustafa bəyi tərif etdiyi şeir parçası “Durna teli”
qolunda fərqli bir variantdadır. Yəni Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun elmi arxivində saxlanılan, yuxarıda qeyd etdiyimiz üç bəndlik
şeir “Durna teli” qolunda fərqli bir variantda və beş
bənddən ibarətdir:
Analar oğul doğubdu,
Giziroğlu Mustafa bəy.
Bu dünyaya tək gəlibdi,
Giziroğlu Mustafa bəy.
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Nizəsinin ucu qanlı,
Dəliləri dəmir donlu,
Bir igiddi adlı-sanlı
Giziroğlu Mustafa bəy.
Bir atı var Alapaça
Aman vermir Qırat qaça,
Nizəsinin ucu haça,
Giziroğlu Mustafa bəy.
Bir atadan kaş olaydıq,
Bir-birindən xoş olaydıq,
Doğmaca qardaş olaydıq,
Giziroğlu Mustafa bəy.
Hay deyəndə haya basar,
Huy deyəndə huya basar,
Koroğlunu çaya basar,
Giziroğlu Mustafa bəy.
(bax: Koroğlu. Bakı, “Lider nəşriyyat”, 2005, s.139-140)
Bundan başqa, buradakı:
“Bir atadan kaş olaydıq,
Bir-birindən xoş olaydıq,
Doğmaca qardaş olaydıq,
Giziroğlu Mustafa bəy.”
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bəndi Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun
elmi arxivində saxlanılan üç bəndlik şeir parçasından da
və bu bənddən də:
“Bir atadan beş olaydım,
Beşinnən on beş olaydım,
Mən onnan qardaş olaydım,
Giziroğlu Mustafa bəy.”
fərqlənir. Bizə elə gəlir ki, bu bənd daha qədimdir. Sonralar bu bəndin mahiyyətini başa düşməyənlər onu dəyişib, sadələşdiriblər. Əslində isə buradakı etnoqrafiyamızla bağlı olan faktı təhrif ediblər. Təhrifin nədən ibarət olduğunu izah etmək üçün bir daha bu bəndə fikir
verək:
Bir atadan beş olaydım,
Beşinnən on beş olaydım,
Mən onnan qardaş olaydım,
Giziroğlu Mustafa bəy.
Koroğlu “Bir atadan beş olaydım” deməklə anadan doğulanda beş günlük uşağın sağlamlığında olmasını söyləyir. “Beşinnən on beş olaydım” dedikdə isə
beş günlük uşaqlıq günlərini keçirib on beş günlük olmasını nəzərdə tutur. Niyə bəs beş günlük uşaq və on
beş günlük uşaq? Bu, elə - belə işlənməmişdir. Belə ki,
beş günlük uşağın ana südü çox güclü olur. Ümumiyyətlə, on beş gün ərzində ananın südü gücünü, vitaminini və dəyərini itirmir. Beş və on beş gün arasındakı
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ana südü övladı güclü, sağlam edir və xəstəliklərdən qoruyur. Təbii ki, beş və on beş günlük süd çox yağlı olması ilə fərqlənir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, bu süd
heyvanlarda ağuz adlanır. Ağuz sağmal heyvanlar doğduqda məmələrindən çıxan ilk süddür. Məs.: (Səba) camışı oxşaya-oxşaya sərnic dolusu ağuz sağdı. S.Rəhimov. (bax: Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. I cild. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006, s.72) Sağmal heyvandan sağılan ağuz südündən bulama hazırlanır.
Deməli, bulama təzə doğan sağmal heyvanların
ilk günlərdə sağılan südündən hazırlanır. Məs.: Nənəm
o şişək qoyun; Yunu bir döşək qoyun; Bulamanı tez yetir; Qırıldı uşaq, qoyun. (sayaçı sözü). Məmmədağanın
inəyi də yenicə doğmuşdur. Ləzzətli bulaması var, –
deyə Tağı əmi tərif etdi. S.S.Axundov. (bax: Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. I cild, Bakı, “ŞərqQərb”, 2006, s.357). Ağız südündən hazırlanan bulamanın içərisinə yumurta və şəkər qatmaqla köppəcə də
hazırlanır. Ancaq bu köppəcə, “Azərbaycan dilinin
izahlı lüğəti”ndə səhv olaraq bulama kimi izah edilmişdir. Bu mənada “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”ndə
oxuyuruq: “Yumurta, süd və şəkərdən hazırlanan yemək
(yəni bulama – B.X.). (Mərdəli:) Bəs bulama necə? Bu
ondan deyil!.. Anam yumurta vurub. Ə.Əbülhəsən.
(bax: Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. I
cild, Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006, s.357).
Beləliklə, Koroğlu Giziroğlu Mustafabəyin qəhrəman, igid olmasını tərif edərək “Mən onnan qardaş
olaydım” fikrini də söyləyir. “Bir daha “Bir atadan beş
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olaydım”, “Beşinnən on beş olaydım” misralarının mənasını aydın şəkildə başa düşmək üçün bu misraların
özünə yer aldığı bəndi olduğu kimi verməyi məqsədəuyğun sayırıq.
Bir atadan beş olaydım,
Beşinnən on beş olaydım,
Mən onnan qardaş olaydım,
Giziroğlu Mustafa bəy!
“Koroğlu” dastanında “Həmzənin qıratı aparması”
boyundakı bir məqamla bağlı da fikir söyləmək yerinə
düşər. Qeyd etdiyimiz boyda Koroğlu qarıya deyir:
Qarı deyəndə tozlanır,
Gəlin deyəndə nazlanır,
Qabaqda qarpız gizlənir,
Dalında topxanası var.
Burada “Qabaqda qarpız gizlənir” misrası qarının
qarnının olmasına, kök olmasına işarədir. Eyni zamanda
“Dalında topxanası var” misrası da qarının tam əldən
düşməsinə, gücü qalmadığına bir ehyamdır.
14.12.2015
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Qabilin ədəbi portreti
Uşaq ana bətnində ananın
qanı ilə, dünyaya gəldikdən
sonra anasının südü ilə böyüyür. Bir müddətdən sonra qidaya düşür və dünya nemətləri ilə qidalanır. Qan və
süddən başqa, yerdə qalan
dünya nemətləri – qidalar insanın nəfsini daha tez üzə
çıxarır. Yüzlərin, minlərin,
milyonların içərisində barmaqla sayılacaq adamlar nəfsini qoruyur, dünya nemətlərinə uymur, dünya nemətlərinə şirniklənmir, nəfsinin quluna çevrilmir. Burada
insanın mənəvi aləmi, daxili keyfiyyətləri, şəxsiyyəti,
böyüdüyü mühit və s. böyük rol oynadığı kimi, onun genetikası da az əhəmiyyət kəsb etmir. Bax bu genetikanın
içərisində qanın və südün rolunu heç cür inkar etmək olmaz. Qanı təmiz, südü halal olanların övladları da halal
yaşamağa, dünya nemətlərinin qulu olmamağa üstünlük
verirlər. Xalq şairi Qabil kimi.
Qabil təmiz qanın, halal südün acında ola-ola, bu təmizlik və halallıqla qidalana-qidalana böyümüş boyabaşa çatmış, Azərbaycan xalqının görkəmli şairini Xalq
şairi kimi yüksək mərtəbəyə ucalmışdır. “Şöhrət” və
“İstiqlal” ordenlərinə layiq bilinmişdir. Əməkdar
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incəsənət xadimi, Dövlət mükafatı laureatı kimi adlarla
təltif olunmuşdur. Onun mayası anası Suğra xanımın
qanı, südü ilə yoğrulmuşdur. Elə onun anasına olan
sadiqliyi, həyat yoldaşı Bəyim xanıma olan məhəbbəti,
nəvələri Suğraya və Bəyimə etdiyi babalıq qayğısı, oğlu
Mahirə öyrətdiyi həyat məktəbi − bütün bunların
hamısının kökündə təmiz qana, halal südə bağlılıq
dayanmışdır. Təsadüfi deyil ki, onun “Anamın sözləri”,
“Ana” şeirləri, “Anamın qanı...” novellası anası Suğra
xanımın xatirəsinə həsr olunmuşdur. Bu şeirlərdə Qabil
anasının halallığına övlad kimi etirafını gizlətmir. Həm
də bu şeirlərlə Qabil tərcümeyi-halının müəyyən
məqamlarını yazır. Bununla da biz Qabili daha yaxından
tanımalı oluruq. Onu tanıdıqca, ona dərindən bələd
olduqca Qabilin böyüklüyünü qəbul etməli olursan. Hiss
edirsən ki, Qabil uşaqlıqdan hər şeyin səbəbinə varan,
hər şeyin nəticəsini axtaran, hər şeyin kökünü
öyrənməkdən çəkinməyən bir uşaq olmuşdur. Sonralar
bu keyfiyyətlər onun daxili aləmində əsas gostəricilərə
çevrilmişdir. “Anamın qanı...” novellasında Böyük
Vətən Müharibəsi illərində anası Suğra xanımın
yaralılara qan verərək əvəzində ailəsinin dolanışığını
qazanması səhnəsi o qədər təsirli və təbiidir ki, oxucu o
anları, məqamları yaşamalı olur, həm də hissini,
duyğusunu
gizlədə
bilmir.
“Anamın
qanı...”
novellasında Qabil yazır:
Bir gün dərsdən evə gəldim:
Bu nə deməkdir?
179

B UL UDXAN

XƏL İL OV

Bu nə süfrə, bu nə dəsgah, bu nə yeməkdir?
Lap ağ çörək... qolbas... süzmə... holland pendiri,
Hələm-hələm ələ düşməz dənəvər kürü...
Kərə yağı... şəkər tozu... mürəbbə, filan...
Təsvirsiz bir təbəssümlə
Anam dedi ki:
−Gəl çıx, hardasan
Keç əyləş, bala!
Süfrəyə baxdım, getdim xəyala.
Kişilik − qeyrət hissim oyandı,
Qəlbimdə şübhə alovu yandı.
Soruşdum:
−Ay ana, hardandır bular,
Axı, hansı evdə bu saat bu var?..
Anam söylədi ki:
− Boyuna qurban
Əyləş, çörəyini ye,
Olma nigaran...
Allah ruzusudu – pakdı, halaldı.
Bunun boyuna bax, bu nə sualdı?
Könülsüz yedim, uddum... yemədim,
Heç nə demədim.
Axı bu dünyada başqa xislətli analar da var. Övladına laqeyd, biganə analar. Odur ki, Qabil anası Suğra xanımın timsalında əsl ananın necə olmasını oxucuya təqdim edir. Bu nizam tərəzisini itirmiş dünyada, həm də
narahat dünyada, terrorun, qətlin haqsızlığın baş alıb
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getdiyi dünyada Suğra xanımlara ehtiyac var. “Cənnət
anaların ayaqları altındadır” kəlamının hər zaman aktual
olduğuna inam hissi ilə Qabil anasının dili ilə yazır:
Gedirəm qan verirəm yaralılara, oğlum.
Tapılmayan bu şeylər taqətimçün verilir.
Yenə də qan verməyə növbətimçin verilir.
Bu süfrə, bu naz-nemət qanıma əvəz, oğlum!
Get, ay anası ölmüş, get arxayın gəz, oğlum!
Qabilin xarekterindəki etiraf etməyi bacarmaq keyfiyyəti anası Suğra xanıma münasibətdə də ən ali hiss
kimi aydınca görünür.
Düşdüm ayaqlarına məsum anamın bu dəm:
−Ay anam, belə çıxır mən qanını yeyirəm?
Qan bahası süfrəni bir də açsan əgər sən,
Axtarma, baş götürüb qaçacağam bu evdən.
Açığı deyək ki, “Ana” mövzusu Azərbaycan ədəbiyyatında şah mövzulardandır. Bu mövzuya müraciət
edənlər az olmamışdır. “Ana” mövzusuna müraciət edib
uğur qazanmaq da asan deyildir. Ancaq Qabilin “Ana”
mövzusunda yazdıqları uğurludur. Bunun çoxlu səbəbləri sırasında bir də o dayanır ki, Qabilin anaya münasibətində genetik halallıq hər şeyi üstələyir. Bir də ki
Qabildə, görünür ki, uşaq təmizliyi də var. Həmin uşaq
təmizliyi onu ömrü boyu müşayiət etmiş, izləmişdir. O,
namaz qılan, ibadət edən, din-iman sahibi olan qadın181

B UL UDXAN

XƏL İL OV

ları, xanımları ana kimi qəbul etmişdir. Necə ki, akademik Bəkir Nəbiyevin anası Zəhra xanımı ana deyə çağırmışdır. Bu, onun təbiətindən və təbiiliyindən irəli
gəlmişdir. Qabilin təbiətindəki təbiilik, saflıq onu təbii
olan hər şeyə bağlamışdır. O cümlədən akademik Bəkir
Nəbiyevin anasına da. Bəkir Nəbiyev yazırdı: “Qəbri
nurla dolmuş Suğra xanımı 1962-ci ildə itirmiş Qabil bu
zaman artıq beş il idi ki, anasız qalmışdı. Mənimlə də,
mənsiz də Şirvan tərəflərə yolu düşəndə anamın, ailəmizin əziz qonağı olardı...” İş elə gətirir ki, Bəkir Nəbiyevin anası Zəhra xanım dünyasını dəyişəndə Qabil
hadisədən bir-iki saat gec xəbər tutur. Dəfnə gecikir.
Bəkir Nəbiyev yazır: “Bakıdan gələnləri, o cümlədən də
bəzi qonşularını görüb dedi:
− Ay insafsızlar, qardaşım evinə təziyyəyə gəlirsiz,
mənə isə barı bir xəbər də vermirsiz?! Axı mən Zəhra
xanıma ana... demişdim!
Əl-üzünü yumamış, bir stəkan çay belə içməmiş təkid etdi ki, onu qəbir üstə aparaq. Qardaşım Mahmud
müəllimlə birlikdə arzusuna əməl etdik. 15-20 dəqiqədən sonra Qabil anamın qəbrinin hələ təravətini itirməmiş narın torpağını hamarlaya-hamarlaya dodaqaltı nəsə
pıçıldayır, gözlərindən gildir-gildir yaş tökürdü.” Bəli,
bu elə bir mənəvi keyfiyyətdir ki, onu hər adamda
axtarmaq, hər adamda görmək olmur. Onu yalnız sədaqətli, səmimi, sözü və özü bütövlərdə görmək mümkündür. Şair Qabil məhz belələrindən − bu sırada
olanlardan olmuşdur.
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Qabil Azərbaycan ədəbiyyatına XX əsrin 40-cı illərində gəlmişdir. Artıq XX əsrin 50-ci illərində o, şeir,
ədəbiyyat aləmində peşəkarlığı ilə fərqlənmişdir. XX
əsrin 60-cı illərində Qabil Azərbaycan ədəbiyyatında
aparıcı simalardan biri olmuşdur. Onu da qeyd etmək
yerinə düşər ki, Qabil ədəbi prosesə qoşulanda, daha
doğrusu, gələndə onunla çiyin-çiyinə addımlayan B. Vahabzadə, N.Xəzri, H.Arif, Ə.Kürçaylı, İ.Səfərli, A. Babayev və başqaları poeziyada öz isti nəfəslərini,
üslublarını diqqət mərkəzinə çevirə bilmişdilər. Məhz
ədəbi prosesdə layiqincə özünü doğruldan bu aparıcı
simalar içərisində öz dəstxəti ilə seçilmək, bənzərsizliyi
və özəlliyi ilə diqqət mərkəzində olmaq hər şairin işi ola
bilməzdi. Heç şübhəsiz ki, Qabil bu baxımdan seçildi,
fərqləndi və ədəbi mühitin ən parlaq nümayəndələrindən
birinə çevrildi. Nəyin sayəsində? Hər şeydən əvvəl
duyğularını, hisslərini tərənnüm etmək istedadına malik
olması ilə. Həm də bu istedad üzərinə onu da əlavə
etmək lazımdır ki, o, müraciət etdiyi mövzuların hər
birini özünəməxsus üslubda, ifadə və deyim tərzində
çatdırmaq istedadı ilə də fərqlənmişdir. Məsələn, “Vətən” mövzusunda yazdığı şeirlərdə Qabil dili, üslubu,
ifadə forması, məslək və əqidə sahibliyi baxımından
bənzərsizdir. O, “Vətən” şeirində yazır:
Bir birindən hər şey qopar, ayrılar−
Ayrılmayan bəs nə var?
Mən,
Vətən!
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Bu cür dəqiq fikir söyləmək Qabilin öz xarakter dəqiqliyindən irəli gəlir. Qabil “mən”inin Vətəndən, Vətənin isə Qabil “mən”indən ayrılmazlığı maddə kütləsinin
itməməsini, heçdən yaranıb heçdən yox olmamağı yada
salır. Bir daha Qabil “mən”inin hətta bölünən atomlara
ironiya ilə yanaşdığını xatırlayır. Bunların hamısının
səbəbi də, nəticəsi də yenə də Qabil xarakterinin bütövlüyündən, bölünməzliyindən irəli gəlir. Ona görə ki, o,
həyat tərzini əqidəsinə tabe etmiş, əqidəsinin içərisinə
paylamışdır. Xarakter bütövlüyü həyat tərzinə, lap
məişətinin hər anına sadiq olmağı təmin etmişdir. O
yazır:
Mən gözümü bu torpaqda açmışam,
Mənim dilim bu torpaqda söz tutub,
İməkləmiş, yerimişəm, qaçmışam−
Dizlərimi qanadanda daş-kəsək
İlk yaram da bu torpaqda köz tutub.
Qabil “Vətən” mövzulu şeirlərində Vətənin şəhərinə, kəndinə, qumlu sahilinə, gölünə, dağına, yaşıl ormanlarına sevgi və məhəbbətini gizlətmir. Onun üçün
dünyanın bütün gözəllikləri Vətəndən – Azərbaycandan
başlayır.
Azərbaycan torpağı,
Öpüm, öpüm səni gəl!
Axı, səndə görmüşəm
Hər şeyi əvvəl-əvvəl.
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Bu dünyaya sevgi, məhəbbət, bu dünyada hər şeyin
gözəli, bir sözlə, xoş olan nə varsa, onların hamısı Qabil
üçün Azərbaycan torpağından başlayır. O yazır:
Dünya mənə xoş gələr
Həyatın hər bir çağı? −
Sən bir dünyasan demək,
Azərbaycan torpağı.
Qabilin “Azərbaycan torpağı”, “Göygöl”, “Pirşağı”, “Gül bağı”, “Qoy danışsın təbiət”, “Göyçay narı”,
“Çıxdım Əlincəyə”, “Qız qalası”, “Mərdəkan”, “Bakı”,
“Yardımlıya qonaq gəlin” və s. şeirləri Azərbaycan torpağına bağlılığın ən bariz nümunələri olmaqla şairin təmiz, pak, isti və hərarətli nəfəsini oxucunun qəlbinə
toxumtək səpir. Qabil Vətənin gözəlliklərini Vətənin
özünə anlatmaq yolunda heç kəsə bənzəməyən bir üsluba, ifadə tərzinə malik şairdir. Yəni Qabil Vətənlə həmsöhbət olan şairdir. Məsələn:
Axı, bircə ovuc su deyilsən sən
Anasan, torpaqsan, Vətənsən, Vətən!
Yaxud:
Azərbaycan – çınqısından vulkanınacan,
Azərbaycan – çeçməsindən ümmanınacan,
Azərbaycan – dahisindən adisinədək,
Azərbaycan – fəhləsindən aliminədək,
Azərbaycan – Babəkindən əsgərinədək,
Azərbaycan – Şahdağından düzlərinədək,
185
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Tarixlərin yarpağında təvazölüdür,
Hər anında, hər çağında təvazölüdür.
Qabilin xarakterində kişilik, sözündə bir kəsər var.
Ona görə o, hər cür asanlıqla kiməsə baş əyməyi, kiməsə tabe olmağı sevmir və bəlkə də sevməkdən qabaq belə şeylər onun təbiətinə uyuşmur. Ancaq o, el-obaya və
ən başlıcası torpağa münasibətdə tamamilə fərqlidir.
Özü demişkən:
Körpə, yaşıl çəmənlikdə nəhəng lalə tək,
Mən baxıram bağrı yanıq Yanardağıma.
Qürur ilə baş əyirəm səcdə edərək
Bu elimə, bu obama, bu torpağıma.
Qabil yaradıcılığında “Vətən” mövzusu bir obyekt
kimi həm seçim, həm də bu seçilmişləri tərənnüm etmək, bundan başqa, çoxlarının diqqətini cəlb etməyənləri diqqət mərkəzində saxlamaq, zahiri parıltıya aludə
olmamaq baxımından çox cəlbedicidir. Bunun səbəbi
onunla bağlıdır ki, Qabil Vətənin nəyindən yazırsa, onu
yüksək səviyyədə, sözün yaxşı mənasında plagiat
etməyi bacarır. Hətta onu plagiatlıqdan daha çox Qabilin haqqında yazdıqlarını yaxşıya çevirməyi bacarması
adlandırardım. Bu məqamda Nobel mükafatçısı Tomas
Eliotun “Məxfi meşə” adlı essesində yazdıqlarını xatırlatmaq istərdim. O yazırdı: “Yetişməmiş şairlər təqlid
edir, yetkin şairlər oğurlayır, pis şairlər oğurladıqlarını
təhrif edir, yaxşı şairlər isə onu daha da yaxşıya çevirir
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və ya necəsə fərqləndirirlər.” Bu mənada Qabil sözün
həqiqi mənasında yaxşı şairdir. Axı o, həm də istənilən
mövzuda yazarkən onun yazdığı bir mətn parçası kimi
mövcud olanların (ona qədər mövcud olan mətnlərin)
daxili proporsiyasını dəyişir. Mən buna ədəbi
evolyusiya deyərdim ki, bunu Qabil bacarır və öz
üslubunun ənənəsinə çevirə bilir. Bunu onun şeirlərinin
əksəriyyətində müşahidə etmək olur. Sadəcə olaraq
“Duz” şeirinə fikir verək:
Duz!
Hər yerdə dolu,
Hər yerdə ucuz.
Ucuzdur iynədən-sancaqdan.
Düymədən, daraqdan,
Acı siqaretdən,
Şit qaletdən.
Duz!
Qışda qar da
Duzdan baha olur.
Bir parça
Buz...
Qonşudan duz istəyəndə
Adam utanmır heç,
Rişğənd ediləcəyinə
İnanmır heç.
Duz üstündə heç kimin
Tamahı sürüşməyib.
Duz üstündə bir kişi
Bərkə-boşa düşməyib.
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Duz
Duz
Duz!
Hər yerdə dolu,
Hər şeydən ucuz...
Bəli, Qabil mətndə daxili proporsiyanı dəyişir, ədəbi
evolyusiya yaradır və bununla da öz üslubuna (//üslub
ənənəsinə) qol-qanad verir. Yeri gəlmişkən, bu qeyri-adi
üslub onun şifahi nitqində də qorunur. Qabil şifahi
danışığında da vaxtından qabaq dəfələrlə götür-qoy
etmədən, məqsədli bir işə çevirmədən, danışacaqları
barədə saatlarla baş sındırmadan sərbəst və asan bir
yolla hamıya məlum olan həqiqətləri hamıdan fərqli
şəkildə, hamının etiraf və təqdir edəcəyi formada deyə
bilir, başqalarına çatdırır. Onu tanıyanların hər biri,
yəqin ki, onun ali məclislərdəki nitqini dinləyiblər. Həmin nitq nə böyükdə, nə kiçikdə, nə vəzifəlidə, nə vəzifəsizdə qıcıq doğurmayıbdır. Bu cür üslub hər kəsə nəsib olmayan qeyri-adi üslubdur ki, o da Qabilin qisməti
kimi ona mənsubdur. Bunun bir səbəbini həm də onda
görmək olar ki, Qabil öz dəyərini dəyər kimi cəmiyyətə
vaxtında təqdim etməyi bacarıbdır. Ona görə də heç
zaman dəyərə etiraz etmək mümkün olmadığı kimi,
Qabilin dəyərinə də yuxarıdan baxmaq, yaxud da
hesablaşmamaq barədə düşünməyə ehtiyac olmayıbdır.
Qabil mübariz şairdir. O, Azərbaycanın bütün ağrılarını ürəyindən, beynindən keçirərək poeziyanın dili ilə
mübarizə aparmağı bacarır. Mübarizədə hədəfləri düz188
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gün seçir. Qətilik və əminliklə, çəkinmədən və geri çəkilmədən öz sözünü deyir. Təbii ki, poeziyanın dili ilə.
Hətta elə poetik söz deyir ki, o, aforizmə çevrilir. Onun
“Çalsın Azərbaycan haray zəngini”, “Təndir”, “Türkün
qəbri”, “Mərsiyə”, “Qeyrət, a vətəndaşlar”, “İnanmaq öz
yerində...”, “Çalma qaboy”, “Nisbi sakitlik nədir?”,
“Özgədən çək gözünü”, “Xəcalət”, “Çadırlar”, “Çadırlara alışmayın”, “Rəqs”, “Ümid sənədir ancaq...” və s.
şeirlərinin hər biri siyasi-ideoloji mübarizənin poeziyanın dili ilə, poetik şəkildə ifadəsidir. Bu, Qabil yaradıcılığında çox yaxşı alınır, uğurlu və təsirli görünür.
Siyasətçilər də bəzən belə mövzulara toxunmamağa
üstünlük verirlər. Çünki, həqiqəti söyləmək o qədər də
asan başa gəlmir. Ancaq Qabil bu baxımdan o qədər
məlumatlıdır ki, onun poeziyasında siyasi-ideoloji mübarizə siyasətçinin də, siyasətdən kənarda olanın da
qəbul edəcəyi həqiqət olur. Məsələn:
Qəlbi yanan xalqa bircə qurtum su,
Lap bircə gilə də, qətrə də bəsdir.
Bütün sualların cavabıdır bu:
− Xalq var, xalqdan başqa hər şey əbəsdir.
Yaxud:
Tutulub vahimədən nitq bu gün, dil bu səhər,
Bəzəyib Abşeronu qanlı qərənfil bu səhər,
Bakı fəryad eləyir, gözdən axır sel bu səhər.
Gəmilər nalə çəkir, ərşə çıxır zil bu səhər,
Gecəni atəş ilə qırmızı dan eylədilər,
Xalqımı-millətimi güllə-baran eylədilər!
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Qabil o tipli şairdir ki, onun siyasi bilgisi heç də
poetik duyumundan geri qalmır. Ona görə də o, siyasi
həqiqətləri, dünyanın narahatlıqlarını poeziyasında səsləndirir. O, dünyanın siyasi mənzərəsində həqiqətin və
yalanın, eləcə də onların sərhədlərinin dəqiq görüntüsünü görə bilir. Bunun sayəsində öz poeziyasında çağdaş
dövrümüzə də, yaxın və uzaq keçmişimizə də boylanır,
baş çəkir, söhbət açır, danışır. Ona görə də onun şeirlərinin böyük əksəriyyətində siyasi superlərin apardığı siyasətə münasibəti görməmək olmur. Bu baxımdan Qabilin mövqeyi 2005-ci ildə Nobel mükafatına layiq görülmüş ingiltərəli Harold Pinterin mövqeyi kimi çox
açıq və sərtdir. Harold Pinter Nobel nitqində deyirdi:
“...İraq üzərinə hücuma haqq qazandıran cəhət Səddam
Hüseynin fövqəladə qorxulu kütləvi qırğın silahına, o
cümlədən 45 dəqiqə ərzində işə salınaraq dəhşətli dağıntılar törətməyə qadir silaha malik olması idi. Bizi inandırdılar ki, bu, həqiqətdir. Lakin yalan imiş. Bizə məlumat verdilər ki, İraq “Əl-Qaidə” ilə əlaqədardır və 2001ci ilin sentyabr ayının 11-də baş vermiş Nyu-York faciəsinin məsuliyyətini onunla bölüşür. Bizi inandırdılar
ki, bu, həqiqətdir. Lakin yalan idi. Bizə dedilər ki, İraq
dünyada təhlükəsizliyə qarşı yönəlmiş təhlükədir. Bizi
inadırdılar ki, bu, həqiqətdir. Lakin bu da yalan idi.
Həqiqət tamam başqa şeydədir. Həqiqət Birləşmiş
Ştatların dünyada öz rolunu necə təsəvvür etdiyində və
bu rolu necə reallaşdırmaq istəməsindədir.”
Bu mənada Qabil dünyanın siyasi dairələrinə, super
qüvvələrinə, siyasi xadimlərinə Azərbaycan dilində öz
poeziyası ilə deyir:
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Uzanır danışıqlar,
İmzalanır sənədlər.
Xəritədə aləmə
Göstərilir sərhədlər...
Səsimizə səs verir
Dünya başbilənləri;
Ümid sənədir ancaq,
Azərbaycan əsgəri!
Yaxud:
Deyinə-deyinə
Camaat gəzir:
Kremlə sadəlövh
Məktublar yazır...
Başqa bir misal:
Düşmən Xocalıya
Raketlər düzür...
Yansın baxışlarda
Döyüş atəşi.
Səfərbər etməli
Eli-mahalı,
Dəyişsin millətin
Halı-əhvalı.
Yığıb-yığışdıraq
Hırıltıları,
Yığıb-yığışdıraq
Zırıltıları,
Gileyi-güzarı,
Qırıltıları.
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Qabil dünyanın ikili standartlarını qamçılayır.
Azərbaycana olan qeyri-səmimi münasibəti tənqid edir.
Əslində o, bununla belə, hərbi diktaturanın əleyhinə
çıxır. Dolayısı yolla haqqı tapdalananları, başına min
cür oyun açılanları müdafiə edir. Onun müdafiəsi fərdin,
subyektin taleyindən başlayaraq məmləkətin, dövlətin,
bütövlükdə dünyanın müdafiəsinə yönəldilir.
Qabilin haqq-ədalət müdafiəsində haqqı vaxtilə
tapdalananların və haqqı hər gün, hər an pozulanların
payı var: İndoneziyanın, Yunanıstanın, Uruqvayın, Braziliyanın, Paraqvayın, Haitinin, Türkiyənin, Filippinin,
Qvatemalanın, Salvadorun, Çilinin və digərlərinin.
Qabilin yaradıcılığında diqqəti cəlbedən məqamlardan biri də onun şeirlərində yüksək əxlaqın olmasıdır.
Bu, yaradıcı insanın özü üçün də, yaradıcılığının mənası
üçün də vacib şərtdir. Özü də bu əxlaqın içərisində bir
vicdan və məsuliyyət də vardır. Əxlaq, vicdan və
məsuliyyət Qabil yaradıcılığının ölçüsüdür, meyarıdır.
Qabilin yaradıcılığı üçün səciyyəvi olan bir cəhət
də vardır. Bu da onun Azərbaycan dilinə və onun imkanlarına tələbkarcasına yanaşmasıdır. O, dilin hamıya
məlum olan normalarını sözün yaxşı mənasında sındırmaqla məşğul olur. Sözün yaxşı mənasında dilin normalarını sındırması onun sözlə oynamasında, söz sırasını
qurmasında, durğu işarələrini istifadə etməsində, fikri
cümlə formasına salmasında sərbəstliyinə, azadlığına
imkan yaradır. Nəticədə onun özünəməxsus, ölçülübiçili, nizamlı, canlı və təsirli, qeyri-ənənəvi dili (//üslubu) yaranır. Bu dil vasitəsi ilə Qabil öz təfəkkürünü,
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düşüncəsini oxuculara daha dəqiq çatdırır. Ona görə də
onun kristallaşmış, qəlibləşmiş saysız-hesabsız misraları
və sətirləri hər bir oxucunun yaddaşına əbədi həkk
olunmuşdur. Məsələn:
Gecəni atəş ilə qırmızı dan eylədilər,
Xalqımı-millətimi güllə-baran eylədilər!
***
Mən tufandan əvvəlin
Sükutundan qorxuram.
Təbiətin bu təslim
Süqutundan qorxuram.
Nisbi sakitlik nədir?Yəni düşmən dəm alır...
Səni yatırtmaq üçün
Şirin layla da çalır.
Nisbi sakitlik nədir?
Şimşəklər çaxsın gərək.
Suyumuz da düşməni
Yandırıb-yaxsın gərək.
Nisbi sakitlik nədir?
Məəttəldir camaat.
Düşməni göz açmağa
Qoyma bir an, bir saat!
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Nisbi sakitlik nədir?
Əldən fürsət verirsən.
Öz əlinlə düşmənə
Özün möhlət verirsən.
1998-ci ildə Nobel mükafatı almış Portuqaliya
yazıçısı Joze Saramaqonu deyirdi: “Dilimiz qəribə və
əsrarəngizdir. Onu nə qədər çox burur, nə qədər çox
sındırırsansa, bir o qədər dərin mətləbləri anlada bilir...
Ah, kaş ifadələrin baş-ayaq çevrilməsini qanuniləşdirə
biləydik, görün onda necə qəribə, gözəl dünya
yaradardıq.” Bax Qabilin yaradıcılığı məcbur edir ki,
ona bu baxımdan yanaşaq. Və bu baxımdan yanaşmalı
oluruq. Nə görürük? Görürük ki, Qabil dilimizin qəribə
və əsrarəngiz olduğunu duyur. Ona görə də dərin
mətləbləri anlatmaq üçün dili burur, sıxır, sındırır... Başayaq məsələləri dilin imkanları çərçivəsində oxucuya
çatdırır. Həm də sadəcə olaraq çatdırmır, fikrinə,
düşüncəsinə, mövqeyinə etibar və ehtiram hisslərini
oxucuya aşılayır. Onun aşağıdakı misraları bu
missiyanın dəqiq nümunələrindən bir neçəsidir.
Duman dağı dolanar,
Qiyamət olar.
Duman yola sallanar,
Müsibət olar.
Müsibət oluruq biz,
Səhv düşəndə yerimiz.
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***
Nisbidir həm yaxşı,
Nisbidir həm pis.
Ancaq nisbi deyil,
Nə qızıl, nə mis.
Ancaq nisbi deyil,
Cins ilə nacins.
Gəzirik xalisi
Gəzirik xası.
Nə baş ağrıdım ki,
Sözün qısası,
Biz ayrı sövdanın xiffətindəyik,
Yaxşı adamların həsrətindəyik.
***
Dirinin şəninədir məclisimiz-ehsanımız,
Dirinin şəninədir tapşırılan Quranımız.
Ölüdən yox, dirilərdən utanır vicdanımız,
Gözümüzdən özümüzçün tökülür leysanımız.
Diriyə hörmətimizdir ölüyə hörmətimiz,
Olmasın yasin onun ruhuna qoy minnətimiz.
***
Can çürüyür,
Şan çürümür,
Çürüyüb gedən deyiləm.
***
Tayfa deyil, millətik Biz,
Bir evik, bir külfətik Biz,
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Saraylara şöhrətik Biz,
Çadırlara alışmayın!
***
Ağsan – ağ kimi görün
Qarasan – qara kimi,
Sağsan – sağ kimi görün,
Yarasan – yara kimi.
***
Xəmir oldun, daş olma!
Yoğrulub yapılmazsan.
Daş oldun – yoldaş olma!
Cərgədə tapılmazsan.
Qabil yaradıcılığında qoşayarpaqlar və dördlüklər
xüsusi yer tutur. O, bununla çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatına yeni nəfəs, yeni bir üslub gətirmişdir. Yeni nəfəs,
yeni bir üslub deyirəm, ona görə ki, onun qoşayarpaqlarında və dördlüklərində poetik fikir, düşüncə, qeyriadi yanaşma, qeyri-adi ifadə tərzi kifayət qədərdir. Bu
mənada bəzi qoşayarpaqlara fikir verək:
O gün olsun, o gün olsun! − Söyləyir millət,
Yox, yox o gün olmayacaq yoxdursa qeyrət.
***
Girmək üçün qapı var – girirsən qapıdan gir,
Deşik kişi işi yox, filan-filan... işidir...
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***
Ən böyük dilşünas xalqın özüdür,
Söz də ki... qulaq as, xalqın sözüdür.
***
Qanda şəkərin dərmanı çoxdur...
Dildə zəhərin dərmanı yoxdur...
***
“Milçək bir şey deyil”− deyə öyrənib adamın dili,
Milçək girib qulağına öldürür dağ boyda fili.
Qabilin dördlükləri həyatın ibrətamiz anları və məqamları ilə bağlıdır. Bunun da səbəbi var. Qabil Azərbaycanı, bu xalqın dilini, dinini, adət-ənənəsini nə qədər sevirsə, bir o qədər də çatışmayan cəhətlərə, qüsurlara reaksiyasını gizlətmir. Vaxtilə Amerika Birləşmiş
Ştatlarının yazıçısı Nobel mükafatçısı Luis Sinkler
Nobel nitqində deyirdi ki, “Mən Amerikanı sevirəm,
amma o, mənim xoşuma gəlmir.” Bəli, Qabil Azərbaycanı sevir, ancaq çatışmayan cəhətlər, qüsurlar onun
xoşuna gəlmir. Ona görə də o, çatışmayan cəhətlərə, qüsurlara Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir
sayağı mövqeyini bildirir və yazdığı dördlüklərdə həyatımızın, məişətimizin, dilimizin, dinimizin, bir sözlə,
bizə aid olanların (hətta dünyaya aid olanların) hər
birində gördüyü nöqsanlara qarşı mübarizə aparır. Bir
daha qeyd etmək yerinə düşər ki, bu, Qabilin üslubu kimi XX əsrin 1990-2000-ci illərində Azərbaycan ədə197
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biyyatında yenilik kimi diqqəti cəlb edir. Həmin dördlüklərin hamısı olmasa da, bir neçəsinə diqqət yetirmək
fikrimizi bir daha təsdiq etmiş olar.
Anadangəlmə dəli, anadangəlmə dahi,
Bətndəki rüşeymə özün də mat, İlahi!
Dəli-dahi arası olsa belə tük qədər,
Dahi olmur dəlilər... Dəli olur dahilər.
***
Sözünün yerini bilməyən kəslər,
İnan, zarafata girişir hədər.
Zarafat nazik tel, iti bıçaqdır,
Qanmazlardan zəriflik, itilik çox uzaqdır.
***
Bir gündə qohum yası, bir gündə qohum toyu,
Demə, toyda-vaydaymış insan həyatı boyu.
Bəs atalar deməyib "yarıyın xeyrə-şərə?!"
Yox, ziddiyyət deməyin siz bu zərurətlərə.
Qabil nə yazıbsa, nədən yazıbsa heç kəsə yazdıqlarını sırımaq istəyində olmayıbdır. Onun yazdıqlarının hamısı təbii yolla doğulub, yaşamaq vəsiqəsi alıbdır. Ona
görə də həyatın baş-ayaq məqamlarında Qabildən (daha
doğrusu, yaradıcılığından) bərk-bərk yapışırıq.
Qabildən çoxları yazıb və çox məqamlara toxunublar. Onların hər birinin haqqına hörmət xatirinə bəlkə
adlarını çəksəm yerinə düşər: Anar, Abbas Abdulla,
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Ayaz Vəfalı, Arif Əmrahoğlu, Atababa İsmayılov, Azər
Abdulla, Balasadıq, Balaş Azəroğlu, Bəkir Nəbiyev,
Çingiz Abdullayev, Əli Səmədli, Fəxriyyə Quliyeva,
Fikrət Qoca, Fikrət Sadıq, Xeyrəddin Qoca, İsa İsmayılzadə, İsmayıl Şıxlı, Kəmalə Ağayeva, Kərəm Kürqıraqlı, Qəşəm İsabəyli, Mahcamal, Mənzərə Sadıqova, Minayə Dəyanətqızı, Mirzəli Cəfər, Mürsəl Qocayev, Ramiq Muxtar, Ramiz Əkbər, Seyidmiri Aslanov, Teyyub
Qurban, Tofiq Hacıyev, Vaqif Səmədoğlu, Zəlimxan
Yaqub, hətta oğlu Mahir Qabiloğlu və digərləri. Deyəsən, adların sayı bir az çox oldu. Eybi yox, bu adlar içərisinə öz adımı da əlavə etdim. Qabil haqqında belə bir
məqalə yazdım. Onun 90 illik yubileyi şərəfinə oxucularla bölüşdüm. Hələ yazmadığım məqamlar var ki, onu
da Qabilin gələcək yubileylərində yazacağım inamı ilə
hələlik deyirəm.
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