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        ARAN YOLU 

 

Aran yolu... 

Apar məni... 

Qızmar Günəş olan yerə... 

Xatirəmdə... 

Al şəfəqlər qalan yerə... 

Apar məni... 

Oyaq qalan ...gözü açıq yaddaşıma... 

rənglərində göy qurşağı... 

yaz yağışı yağan yerə... 

Parlaq gözlü...qaynar üzlü... 

uşaqlığım  ... 

Günəş kimi qızıl üzlü... 

uşaqlığım ... 

indi məndən uzaqlarda... 

xəyallarda..yuxularda... 

doğma olan...əziz olan... 

ətirlərdə...qoxularda... 

Aran yolu.. 

dolan mənə...zaman kimi... 

Apar məni... 

nəfəsimiz çatanadək... 

ruhumuza yetənədək... 
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Orda qalan ruzgarlara... 

orda qalan gecələrə, 

gündüzlərə... 

Ulduzları nağıl olan... 

Sevgiləri xəyal olan... 

çağlara  dön... 

Dan yerinə..qürubuna... 

vürğun olan 

çağlara dön... 

Gedək... isti arzulara... 

Gedək... qaynar duyğulara... 

Gedək... 

qorxu tanımayan... 

oddan-alovdan  qaçmayan... 

ölümü gözə almayan... 

dəli-dolu duyğulara... 

Aran yolu... 

Açsam...məni tanıyarmı... 

Qırx qapının arxasında 

qalan sirrim..? 

Ovsun  kimi açılmayan... 

Sehr kimi  qaçılmayan... 

Toz altında  solan sirrim..? 

Daşa dönmüş təbəssümüm... 

Yaşa dönmüş  ümidlərim... 
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Hansı sağ çıxar qarşıma..? 

Gözləməkdən gözləri kor... 

ürəyi gor olan dərdim... 

Apar məni..Aran yolu... 

nəfəsimiz çatanadək.. 

ruhumuza yetənədək... 

Qarşımıza çıxan yolun 

biri  kara gəlməsə də.. 

Bu yolların ... 

biri geri dönməsə də... 

Apar məni Aran yolu... 

Apar məni... 

doğulduğum 

o Günəşə..! 
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                                *** 

2009-cu ilin son şeiri 

 

Yenə şerimlə tək qaldım, 

Yenə sehr ilə bağlandım... 

Yenə dünya o tərəfdə, 

Mən də... 

bu yanda  saxlandım... 

Durub haqqın dərgahında, 

Ömrümə bir can dilədim... 

Yenə candan dirilməyə 

Özümü qurban  dilədim. 

Zaman ötdü aramızdan, 

Söz qatına  keçdi adım... 

Ruhumun getdiyi yerdən 

Bəlkə,bir də qayıtmadım...  
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          *** 

2010-cu ilin ilk şeiri 

Gün çıxmış... 

sanki bahar... 

Hər şey sakit... 

duyumlu... 

Dünəndən başladığım 

Söz səfərim... 

doyumlu... 

 

Vaxt da durub 

elə bil, 

Özünü əzizləyir... 

Bayaqdan elə könlüm 

Dost 

mesajı 

gözləyir... 

Bilmək olmur, 

qəlbimi 

İntizarmı   oyadır?  

Yoxsa... 

itirdiklərim... 

Yenə mənə  qayıdır?.. 
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                 *** 

 

Ulduzlar sayrışır... 

                             sinirlərim tək... 

Kölgələr oynayır 

                            vaxtın üzündə... 

Kim gəlir...kim gedir... 

                           sürüşür  zaman... 

Heç kim görə bilmir 

                             Vaxtı özündə... 

 

Dəniz həyəcanlı... 

                                 sular  əsəbi... 

Dalğalar 

               özündən 

                             qaçırmış kimi... 

Sanki 

            içdən  qovur 

                            qorxu-qorxunu, 

Dünya 

              tilsimini 

                              açırmış kimi... 
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             *** 

 

Vaxt da heç bənzəmir 

                          özünə indi... 

Vaxt da hesablaşmır 

                     haqqı-sanıyla... 

Ya   çarxa bağlanır... 

                         ya  əyrintiyə, 

Vaxt da baş girləyir 

                        indi canıyla... 

 

Hər şeyi yüklədik 

                       vaxtın üstünə, 

Dedik ki, 

     hər şeyi zaman həll edir... 

Zamanı 

          ömürlə tutmaq istədik, 

Gördük, 

ömrümüz də  zamanla gedir...  
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                 ***    
             

Məni bilmək olmaz... 

                    qərarsızdı vaxt... 

Məni bilmək olmaz 

                        arzularımda... 

 

Yarımda dərd donar... 

                    könlüm üşüyər... 

Yarım çiçəkləyər .. 

                    payız donunda...  

 

Məni bilmək olmaz...bəlkə, 

                             bəlkə də... 

Göyləri özümə yuva bilərəm... 

Bəlkə, 

             inanaram möcüzələrə, 

Bəlkə, 

         günahları qova bilərəm...  

 

Dünyayla dil tapıb...bəlkə, 

                                 bir təhər... 
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Yoluna qoyaram bir incikliyi... 

Düşüb  yalqizlığın 

                            sərt sinağına... 

Özümlə bölərəm... 

                           bəlkə, 

                                     təkliyi...  

Ulduzlar  dənizə tökülən zaman... 

Bəlkə... 

           uzaqlıqda   qəribsəyərəm... 

Tələsik yığışıb ... 

                          vaxtsız-vədəsiz... 

Hər kəsin üzünə 

                           gülümsəyərəm... 

 

Məni bilmək olmaz... 

                            ömür nədir ki... 

Elə... gecələrə... 

                           çəkilər yuxum... 

Özümlə baş-başa qaldığım zaman, 

Bəlkə... 

              için-için uyuyar ruhum...    

 

Məni bilmək olmaz... 

                             bu dünya kimi... 
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Açılıb-qapanar  qəlb  gizlinlərim... 

Nəyə əlim çatar... 

                              nəyə ürəyim... 

Məni bilmək olmaz... 

                      ...olmaz...əzizim...  
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                *** 
 

İndi  Vaxt bağlıdır... 

                          ürəyim kimi... 

Yad gəlir  adamlar, 

                       adlar  gözümə... 

 

Məni qəbul etmir... 

                        düşüncələrim... 

Sinəm... sözə yatmır... 

                    canım...  özümə... 

 

Sanki... 

       əhvalımın damarı qaçmış, 

Sanki... 

 heç qəlbimin  çəkisi yoxmuş... 

Əllərim...gözlərim... 

                    qeybə qapanmiş... 

Sanki... 

        məndən mənə 

                    təklik yoluxmuş... 

 

Sanki...  qəm  yüklənir 

                        vaxt limanına... 
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Dərd dərdin üstünə 

                       bir qıfıl  vurur... 

İndi mən 

             özümdən 

                       belə uzaqda... 

Qarşımda  özümə 

                   uzaq yol durur... 
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             *** 
 

İndi... 

         gəl açmayaq... 

                              gizli mətləbi... 

Bizim 

         bu  baxt ilə 

                              nə işimiz var? 

İndi...     

        toxunmayaq... 

                            eşq  yarasına... 

Bizim ki... 

              çarx ilə 

                            sazişimiz var... 

 

İndi... dilə gələn 

                                arzuların da 

Üstündə 

           zamanın  möhürü vardı... 

Ürəkdə gizlənən 

                      mümkünsüzlüyün 

Uzaqda 

             bir ümid 

                           zühuru vardı... 
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Nəyi itirsək də 

                        ömür yolunda, 

Hələ ki...itməyib 

                       vaxtın  tilsimi... 

Nə vaxtsa ... 

               bizi də səsləyəcəklər, 

Görüb-biləcəklər ... 

                      elə...  vaxt kimi... 
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                 *** 
 

Yenə də ... 

             vaxt ilə verib baş-başa, 

Qəmdən özümüzə 

                        ömür hörürük... 

Dərdləşə-dərdləşə 

                           bir- birimizlə, 

Xəstə gecələri 

                           yola veririk... 

 

Hərdən  könlümüzdən 

                         keçən günlərin 

Şəklini  çəkirik 

                           gözlərimizə... 

Hərdən  unuduruq 

                            vacib anların 

Dəyən zərbəsini... 

                            dizlərimizə...  

 

İndi... biz vaxt ilə 

                          yaşıd kimiyik, 

Üzümüz-gözümüz 

                        əkiz  bənzəri... 
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Bir yerdə çıxırıq 

                    haqqın önünə, 

Bir yerde tuturuq 

               baxtdan  nəzəri...  

 

İndi... biz bir qədər... 

                ötkəm... sinirli... 

Alıb-çəkdiyimiz 

              dünyanın  yükü... 

Dəyərmi  bir qəlbin 

                   göz yaslarına, 

Bu qədər  nizamsız , 

           yalnış.. bir çəki ?.. 

 

Fələk dediyimiz 

                    bu tərəzinin 

Bir gözü ağırdı, 

            bir gözü yüngül... 

Verdiyi həyatın 

               sonu bir ölüm... 

Yandırıb-yaxdığı 

          ocaqsa... bir  kül... 

 

İndi...  biz vaxt ilə 

                ömür sirdaşı... 
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Ayrılmaz... bölünməz 

                yol yoldaşıyıq... 

İndi... nəyimiz var 

                ortaq ...şərikli... 

İndi... biz ... dünyanın 

             can  yaddaşıyıq...  
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               *** 
 

Mənə ilahilər dinlədən adam, 

Sənə ilahidən xəbər verimmi? 

Könlümdə, gözümdə haqqın nişanı, 

Sənə ilahidən xəbər verimmi? 

 

Uca dərgahina  gözüm dikilir, 

Önündə heyrətdən dizim  bükülür, 

Qəlbimdən dualar, sözlər tökülür, 

Sənə ilahidən xəbər verimmi? 

 

Dünya yaratdığı sirlə doludur, 

Zalım da, məzlum da onun quludur, 

Eşqini bulduğum  haqqın yoludur, 

Sənə ilahidən xəbər verimmi? 
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                *** 
 

Sən ... 

         mənim səhvlərim... 

                             haqsızlıqlarım... 

Bütün dərdlərimin 

                              başlanğıcısan... 

Gözümün, könlümün, 

                              göz yaşlarımın, 

İçimə tökülən 

                               qəlb acısısan...   

  

Başıma dünyanı 

                               zindan eleyən, 

Qapadıb 

               təkliyə 

                           məhkum eləyən, 

Məni 

            öz-özümə düşmən eləyən, 

Ömrümün -günümün 

                           bac-xəracısan...  

   

Dünyanın 

                    dəyişən tarazlığında 
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Özünə qənimsən... 

                         mənə qənimsən... 

Bu yara... 

                  bu ağrı... 

                                bu zülm ilə... 

Elə həminkisən... 

                            elə mənimsən... 
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                    *** 
 

Ağlımı çaşdıran 

                               baxışlarından 

Qopmaq istəyərəm... 

                              unudulmadan... 

Qaçmaq istəyərəm... 

                          təbəssümündən ... 

Saxlanmaq istərəm... 

                            aşkar olmadan... 

 

İstərəm çəkici 

                                 yanlışlıqların 

Bağı qırılmasın 

                            barmaqlarında... 

Qəsdən uydurulmuş 

                                bəhanələrin... 

Düyünü  qaçmasın 

                             dodaqlarında...   

 

Vaxt vaxtın üstündən 

                              sürüşən anda... 

Özümə oxşamaq 

                         istəməzdim heç... 
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Hər şey bir tərəfə... 

                     hər şey bir yana... 

Taleyə qarışmaq ... 

                ...istəməzdim...heç... 
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                *** 
 

Bizi ayrılığa 

                        aparar bu vaxt, 

Bizi ayrılığa 

                         atar küləklər... 

Dənizdə damla tək... 

                  səhrada qum tək... 

Qabarıb içindən... 

                     qopar küləklər... 

 

Qoşulib gedərik 

                     vaxt karvanına... 

Qaçan izimizə 

                   ümid də çatmaz... 

İtən ömrümüzün 

                        hər bir  anının 

Dadına 

        sehrli qanad da çatmaz... 

 

Bəlkə... 

           baxa-baxa gözlərimizə, 

Bəlkə... 

yanımızdan... yad kimi ötdük ... 
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Bəlkə... 

               özümüzü tanımadıq heç... 

Bəlkə... 

        üzümüzü... özümüz... örtdük... 

 

Bəlkə...istəmədik ürəyimizdə... 

Dərin yaraların...üzü  açılsın... 

Keçib gəldiyimiz... 

                             dərdli yolların... 

Üstündən...illərin ahı asılsın... 

 

Bizi... ayrılığa aparar bu vaxt... 

Ötən bir anını... 

                                tuta bilmərik...  

Qayıda bilmərik...dönə bilmərik... 

Bizi ...özümüzdən... 

                            ayırar...bu vaxt... 
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                    *** 

Qar yağır.. 

               quşbaşı... 

                              dünya yüklənir... 

Göydən yerə  qədər... 

                                     axın  asılır... 

Sənin  baxışların 

                                   içində azıb ... 

Mənsə... 

          uzaqlara... məktub yazıram... 

 

Hec nə... tuta bilməz 

                             məni   özümdən, 

Heç nə... 

            bu dünyanı 

                              dəyişə bilməz... 

Kimsə  öz-özünü 

                         duyub- dinləməz... 

Mənsə... 

        uzaqlara... məktub yazıram...  

 

Qar yağır... 

               quşbaşı... 

                             vaxtın üstünə... 
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Quşlar da... 

                 sallayıb  qanadlarını... 

Göylər buz bağlayıb... 

                          sular da donub... 

Mənsə... 

       uzaqlara... məktub yazıram... 

 

Fərqində deyiləm... 

                             unvanın belə... 

Getdiyim yerlərin... 

                            adını bilməm... 

Bəlkə də, 

               bir kimsə 

                         gözləmir məni... 

Mənsə... 

     uzaqlara... məktub yazıram... 

 

Uzaqlıq qoxusu... 

                             gəzir içimdə... 

Məni ... 

            uzaqlığın  havası tutub... 

Doluxan...ürəyim... 

                             içimi  sökür... 

Mənsə ... 

    uzaqlara ...məktub yazıram... 
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              *** 
 

Sənin ürəyinin... 

               yaddaşı yoxmu... 

Necə nəfəs alır... 

                  necə yaşayır? 

Yıxıb sürüdüyü, 

                    əzib keçdiyi, 

Ömrün günahını 

                 necə... daşıyır? 

Sənin ürəyinin... 

             yaddaşı yoxmu... 

Nədən... saxlandığı 

                   goru tanımır? 

Düşüb islandığı 

                  leysan yağışı, 

Əriyib  itdiyi 

                   qarı tanımır? 

Nədən... xatırlamır 

                məni gözlərin, 

Nədən...  ümidlərin 

            vaxtı keçəmmir? 

Nədən ...uçub gəlmir 
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                 xəyalın mənə, 

Nədən ... ruhun qoşub... 

                       mənə köçəmmir?.  

 

Sənin ürəyinin... 

                          yaddaşı yoxmu... 

Acıyan ... bu kədər 

                              sənin deyilmi? 

Yuxunu qaçırdan dərdli gecələr, 

Ağrıyan bu qədər... 

                              sənin deyilmi ? 

Nədən... əllərinin sözünə baxmır... 

Başını qaldırmır, 

                          güzgüyə baxmır... 

Nədən... öz-özünün... 

                             ...üzünə baxmır, 

Sənin ürəyinin... yaddaşı... yoxmu? 
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                     *** 

Biz də ... 

          quşlar kimi... 

                                sevmək istərik... 

Quşlar tək... 

                     sevgiyə qanadlanarıq... 

Qəlbimiz 

                     çırpınıb uçar göylərə... 

Dağılıb səmaya... 

                                  buludlanarıq... 

 

Açılıb-yumular... 

                             dərya könlümüz... 

Günəşlə bir çıxib, 

                               batar ömrümüz... 

 

Günəşlə gedərik 

                                biz də qüruba... 

Eşq ilə tükənib, 

                              bitər ömrümüz...  

 

Biz də...quşlar kimi ... 

                                sevmək istərik... 

Yaxını-uzağı 
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                             görə bilmədən... 

Ağlını itirib... 

                            kor olmuş kimi... 

Bircə dəfə belə... 

                               dilə gəlmədən... 
    
Biz də... 

            nəhayətsiz, 

                                sonsuz səmada, 

Uçmağın  dadını 

                               bilmək istərik ... 
 

Təəssüf etmədən, 

                             peşman olmadan, 

Biz də... 

            quşlar kimi... 

                                ölmək istərik...  
 

Ömrün yuxusunu... 

                               çimir almadan... 

Olub-olacaqdan... 

                              agah olmadan... 

Biri-birimizi... 

                                yaralamadan... 

Biz də... 

         quşlar kimi... 
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                              sevmək istərik... 

 

                *** 
 

Sənin gözlərinə... sığarmı... 

...Bilməm... 

Mənim ürəyimin... 

                             axan yaşları... 

Özünlə qaytara bilərdinmi... 

                                        ...sən... 

Səndən istəsəydim... 

                             ... o...yağışları  

 

Sənin ürəyinə ...sığarmı... 

                                 ...bilməm... 

Tapıb-itirdiyim 

                           taleyin  qəmi... 

Mənimlə bir yerdə 

                         başlayıb-bitən... 

Dünyanın... 

             gizlində... 

                             inləyən simi...  

 

Əllərin...  saxlaya bilərmi... 

                                ...bilməm... 
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Qopmaq istəyəndə... əlindən... 

                                   ...məni... 

Çarəsiz bir anda... 

                           tuta bilərmi... 

Saxlaya bilərmi... 

                     əllərin... 

                                  ... məni... 
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              *** 
 

Bax...yenə pəncərəndə... 

Yenə də 

              yağmur yağır... 

Yenə də 

                 damla-damla 

Ömrün nağılı axır...  

 

Ürəyindən  keçəni 

Yağışa 

                  söyləsənə... 

Göyü yerə 

                     bağlayan 

Sirli sözü 

                     desənə...    

 

Bu qırıq xətt kimindi... 

Yarı bölür ovcunu... 

Sən... 

      hələ də... 

                  bilmirsən... 

Yağış kəsən... 

                    ovsunu... 
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              *** 
 

...bunun... 

hardasa ... bir... 

                                   ...adı olmalı... 

Yuxu tək...qoxu tək... 

                        duyğu tək...hiss tək... 

Dilimin ucunda... 

                             göz qırpımimda... 

Hardasa... işıq tək... 

                            hardasa ...səs tək... 

Hardasa... 

               bunun ...bir... 

                                       adı olmalı...  

 

Dərdin ...ya  ağında... 

                                   ya qarasında... 

Üzü qurumayan 

                              qəlb yarasında... 

Ovulan...  ürəyin... 

                                  hər parasında... 

Bunun ...bir... 

                  görünən... 

                            ...üzü   olmalı... 
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Başladığı anda... 

                                  bitdiyi sonda... 

Sancdığı  məqamda... 

                              donduğu qanda... 

Dəyişdiyi donda... 

                                verdiyi canda... 

Hardasa... 

                 bunun ...bir... 

                                    adı  olmalı...  

 

Yetmir kölgəsinə... 

                          əlinə... 

                                             əlim... 

Yatmır nəfəsinə... 

                              səsinə... dilim... 

Bir tərəfi zülm  ... 

                          bir yanı ... ölüm... 

Bunun... buralarda... 

                            adı... 

                                         olmalı... 

 

Yerdə ayağıma... 

                            göydə başıma... 

Dolaşır... 

                  içimə... axan yaşıma... 
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Diri yaddaşıma... 

                                   ölü daşıma... 

Bunun...bir... 

                    yazılan 

                                      adı olmalı... 
 

Can deyil... 

                  öldürüb 

                               yas saxlayasan... 

Günaha batasan... 

                             baxt bağlayasan... 

Eşq deyil...tutulub... 

                                qan ağlayasan... 

Bunun...hardasa...bir... 

                                   adı ...olmalı... 
 

Ömür tək ... 

                    bir anda... 

                                    içə bilməyə... 

Ahını ruhundan... 

                                  seçə bilməyə... 

Əcəl  qapısından... 

                                 keçə bilməyə... 

Bunun... 

                              ... hardasa...bir... 

                                     adı... olmalı... 
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                 *** 

Mənim... baxtdan özgə ... 

                         nəyim var idi?.. 

Onun da...önünə... 

                  sən... çıxdın...belə... 

Sən...kəsdin yolunu... 

                            arzularımın... 

Məni...zülmlərə... 

              sən ... 

                      ... yıxdın...belə...  

 

Bağladın...yolunu... 

                    bəxt ulduzumun... 

Dünya harda qaldı... 

                        bilə bilmədim... 

Baxdım arxasınca... 

                   ...qıydığım canın... 

Baxdım...arxasınca ... 

                       ölə... bimədim... 

 

Sən... məni... bağladın... 

                              ayrılıqlara... 

Məni ... 

       həsrətlərin... ağzına atdın... 
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Məni... 

         nələrinsə... 

                           ayaqlarına... 

Məni... 

         kimlərinsə... 

                         ağzına atdın... 

 

Sən...mənim  gözümü... 

                    bağladın...belə... 

Sən...örtün... 

           könlümün qapılarını... 

Dünyanın üzünə... 

                       özünlə birgə... 

Bağladın... 

           ömrümün qapılarını...  

 

Baxtın... gedər-gəlməz... 

                        uzaqlığına... 

Məni də... 

    götürdün...özünlə birgə... 

Gözüm... baxa-baxa... 

                 hələ... diriykən... 

Məni də... yox etdin... 

                  ...özünlə birgə... 
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                 *** 
 

Sən... 

     mənə...gəlmirsən... 

                     bilirəm ...bunu... 

Mənim ürəyimdə... 

                 sirrin var... sənin... 

O sirdir... 

      ardınca ...səni...sürüyən... 

Könlümdə...gözümdə... 

                 sirrin var...sənin...  

 

Rahat ol... 

          təşvişə salma qəlbini... 

Mən onu...çoxdannan 

                     su eyləmişəm... 

Tökmüşəm ... 

       ağacın...kolun ...dibinə... 

Mən onu... 

  çoxdannan gül eyləmişəm...  

 

Onu yandırmışam... 

                      qəlb atəşində... 
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Ocağın  içində... 

                        od  atəşində... 

Közü alovlanan 

                  eşq  atəşində... 

Mən... onu... 

     çoxdannan... 

               kül eyləmişəm... 

 

Səpmişəm...göylərə... 

                 ulduzlar kimi... 

Onu...gündüzlərə... 

              gün eyləmişəm... 

Aylı gecələrin... 

                    yuxularında... 

Mən... onu... 

         çöxdannan... 

                çin eyləmişəm...  

 

Sıxmışam sinəmə... 

                  tel-tel  ayırıb... 

Onu...dilləndirib... 

                saz eyləmişəm... 

Mən...onu... 

      çoxdannan... 

                    içimə çəkib... 
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Şeir eyləmişəm... 

          ... söz  eyləmişəm...  

 Rahat get ... 

       ömrünün dalınca...artıq... 

Daha...məndə... 

                 sənin... 

                    sirrin qalmayıb... 

Onu ...öz yerimə... 

                         sənin yerinə... 

Öldürüb... 

         ...coxdannan... 

                ...dəfn eyləmişəm... 
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               *** 
 

Məni ...öz vaxtına... 

                         alıb aparsan... 

Nəfəs tək... içinə ... 

                   çəkib... aparsan... 

Könlün yuva olsa... 

könlümə ... 

                                    əgər... 

Ürəyin  bağlansa... 

                nəbzimə ... 

                                    əgər... 

Əllərin  əlimi ... 

                      tutmaq istəsə... 

Gözlərin...gözümü... 

                      udmaq istəsə... 

Bilmirəm... 

         bilmirəm... 

                  bilmirəm...hələ...  

 

Alıb qanadına ... 

                     götürə bilsən... 

Adının yanına... 

                       bitirə bilsən... 
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Uçduğun... göyləri ... 

                vermək istəsən... 

Məni...gozlərində... 

               görmək istəsən... 

Bunu ... 

  ...mənə...desən... 

             ... desən... 

                       bilmirəm...  

 

Bilmirəm... 

       bilmirəm... 

               bilmirəm...hələ... 

Geri...götürərmi... 

                ürəyim...məni... 

Götürə bilərmi... 

         ... bilmirəm...səni... 
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                     *** 
Nədən... 
        Cəzalıyam... 
                        Rəbbim...   cəzalı... 
Burax...   günahımın 
                           üzünü ... görüm... 
Burax... 
            burax...məni... 
                         qoy... dərdlərimin... 
Gözümə ...dikilən... 
                            gözünü ...görüm...  

 
Nədən... cəzalıyam... 
                               baxtın önündə... 
Burax...  dünya ... 
                ...  məndən... 
                               yıxılıb...gedir... 
Ürəyim  içimdən... 
                           canim ..canımdan... 
Ruhum... yoxluqlara... 
                               yaxılıb...gedir... 
 
Məni... çəkdiklərim... 
                               çəkir...içinə... 
Məni...çəkdiklərim... 
                               əlimdən...alır... 
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Məni... göz yaşlarım... 

                             məni ahlarım... 

Məni...  günahlarım... 

                               əlimdən alır...  

 

Alovlar  içində... 

                           əriyir...könlüm... 

Yansam... 

               əzablarım... 

                              sonamı yetər... 

Bütün peşmanlıqlar... 

                            bütün...ağrılar... 

Mənimlə birlikdə... 

                       kül  olub...   bitər...  

 

Ya... burax könlümü... 

                                 ayrılıqlara... 

Bircə...göz yaşımı... 

                     tapım... 

                                hönkürüm ... 

 

Ya... məni bağışla... 

             bağışla...mənə... 

                          Burax...günahımın... 

                             üzünü...görüm... 
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                       ***  
          

Nəyin... 

              arxasınca...gəlmisən...indi... 

Bir ovuc kül... qalıb... 

                              getdiyin...yerdə... 

Göylə yer birləşib... 

                                     aləm bitişib... 

Dünya ... 

               sel... su... olub... 

                              getdiyin...yerdə...   

  

             Səni... kim tanıyar... 

                             kim ...qarşılayar... 

Sənin... buralarda ... 

                                 izin...qalıbmı?.. 

Sənin ... bir gecəyə... 

                                sənin bir günə... 

Qanrılıb  baxmağa ... 

                              üzün ...qalıbmı?.. 

 

Səni..bir...ot ...belə ... 

                               götürməz daha... 
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Səni...bu..yerlərin ... 

                             ahı ... götürməz... 

Vaxtın apardığı ... 

                                 çırpıntıları... 

Rüzgarlar bir daha... 

                           geri  gətirməz...  

 

Sən özün... 

        hər şeydən... 

                            pozdun adını... 

Sildin... daş üstünə... 

                             düşən izləri... 

Dodaqda  yaşayan... 

                         gözdə yaşayan... 

Sildin...söylənilən... 

                        bütün...sözləri...  

  

Bir canlı qalmadı... 

                          xatirələrdə... 

Xəyal  yaddaşında 

                       yerin qalmadı... 

Toxtaqlıq...naminə... 

                             olsa da... bele... 

Nə edim... 

                  qarşına ...çıxan olmadı...  
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                   *** 

Üzümə çırpıldı... 

                            Yubiley yaşım... 

Günah tək... asıldı... 

                             baxışlarımdan... 

Özümü-özümdən 

                          heç kəs tutmadı... 

Ayıra bilmədi... 

                           can...savaşımdan... 

 

Sinəmin üstünə... 

                                yazılan yazı... 

Baxtın götürdüyü 

                         yaşdan  ağırmış... 

Bu yazı... ağırmış... 

                        ölümdən ...mənə... 

Ömrümə...atılan... 

                          daşdan ağırmış...  

 

Bulud tək tutulan... 

                         bulud tək dolan... 

Mənim taleyimin... 

                             yağışlarıymış... 

Könlümdə...gözümdə... 

                             sıxlaşıb yatan... 
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Sevib- saxladığım ... 

                             göz yaşlarıymış... 

Mənim nəyim varmış... 

                          qəmimdən özgə... 

O da mən sarıdan... 

                                gileyli imiş... 

İçimin  çölümdən 

                              yoxmuş xəbəri... 

Demə... 

              bir-birindən... 

                                 gileyli imiş...  

 

Demə... 

         dünya ...məni... 

                            çoxdan atıbmış... 

Yükün...heç... 

              yüngülü...ağırı...yoxmuş... 

Bu...baş da... 

          bu... yaş da... 

                              bəhanə...imiş... 

Demə...heç... 

               dünyanın... 

                                axırı...yoxmuş... 

                                                      2010 
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SƏNƏ 

ƏMANƏT... 
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              *** 
 

Mən elə...sevgi əkdim... 

                             ürəyinə...qəlbinə... 

Mən elə çiçək tökdüm... 

                             yollarının üstünə... 

Araya düşən tozu göz yaşlarımla 

                                             yudum... 

Qoymadım izi  düşə... 

                               əllərinin üstünə... 

 

Mən elə layla çaldım...sənə... 

                                nəğmə oxudum... 

Könlüm  şikəstə dedi... 

                             kədərinə, qəminə... 

Səni dualarımın amanında saxladım... 

Baxtımdan uğur kəsib 

                            döşədim qədəminə... 

 

Neyləyim ...göyərmədi... 

                          bir gülü də bitmədi... 

Neyləyim... 

            ürəyimin  arzusu viran oldu... 
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Mən canımı demişdim... 

                     sənin qurbanlığına... 

Mən könlümü vermişdim... 

                 əlimdə... al qan oldu...   
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                *** 
 

Gecələrimi... 

                          sənə əmanət   dedim... 

Ürəyimi... 

                          sənə əmanət verdim... 

Göz yaşlarımı- sənə... 

                                saxla...söylədim... 

Bəlkə... mən bu dərddən.. 

                              bir də dönmədim... 

Hıçqırığım düşsə ayaqlarına... 

Keçmə...təpik vurub... 

                               keçmə üstündən... 

Batma gözlərimin günahına sən... 

Batma günahına... 

                                   günahsızlığın... 

Əlindən qoyma yerə... 

                                 itirərsən ahımı... 

Dilindən qoyma yerə... 

                              unudarsan adımı... 

Məni ...səndən ayırma... 

                           sındırma qanadımı... 

Ruhun.. mənə əmanətdi... 



Nisə Bəyim ___________________________________ 

 

~ 58 ~ 
 

Öldürmə...əmanəti... 

 

                   *** 
 

Bəlkə...ürəyimi  didib tökəsən... 

Hirsin də soyuyar... 

                       hikkən də keçər... 

Bəlkə...qapadasan... 

                           özünü  mənə... 

Aradan buludlar... 

                        küləklər  köçər... 

 

Bəlkə... səbəbini açıb deyəsən... 

Boşalar bir yolluq...için zəhərdən... 

Mənim də biryolluq canım qurtular... 

Canımı acıdıb  boğan qəhərdən... 

 

Bəlkə...ağrıtmayaq bir-birimizi... 

Bəlkə...susaq bir az... 

                                  bir az ağlayaq... 

Bəlkə...gizli gələn 

                                 sərt sınaqların... 

Önünə çıxmamış... 

                               burda...ayrılaq...? 
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     QAR DƏLƏN 

 

Onu eşq ahı tutmuş... 

Qar üstündə uyutmuş... 

Ləçəkləri buz atmış... 

Sevmə..qardələni... 

                        sevmə... 

 

Azıb yolda qalarsan... 

Sazağında solarsan... 

Sevsen...yazıq olarsan... 

Sevmə...qardələni... 

                         sevmə... 

 

Açar ömrün qışında... 

Qarında...yağışında... 

O...  ölüm ağuşunda... 

Sevmə qardələni... 

                      sevmə... 
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              *** 
 

Durub dəryalarıma gəlmə- 

orda yoxam... 

Uçub... xəyallarıma gəlmə- 

orda yoxam... 

 

Gecə röyalarıma gəlmə- 

orda yoxam... 

Tapsam...öz yerimi ... 

deyərəm sənə... 

 

Səslənsən... 

dodağından  düşərəm... 

Axıb... 

yanağından  düşərəm... 

Əlindən... 

ayağından düşərəm... 

Mən sənə... 

göz yaşımdan düşərəm... 

Tapsan...hardayamsa... 

deyərsən mənə ...  
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Ölümə varsam da... 

diriyəm... 

Özümdən o yana...səndən bəriyəm... 

Mən səninlə...daha ... 

çətin  kiriyəm.... 

Heç harda   tapmasan... 

deyərsən  mənə... 
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             *** 
 

Göylər öz göylüyündə... 

Günlər öz günlüyündə... 

Güllər öz güllüyündə ... 

açıldı... 

Bircə mən açılmadım... 

Dünənin 

dünlüyündə... 

 

Sızladım kimsəsizcə... 

Səssizcə...kirimişcə... 

Öləzədim...gizlicə... 

Günümün   günlüyündə... 

 

İçimi sovurdular 

Qorğa tək qovurdular... 

Sonra da hovurdular... 

Xırmanın ... dənliyində... 

 

Nə üz... gördüm dönəndə..? 

Nə buz... gürdüm donanda..? 

Hər kəsi öz donunda... 

Gördüm...günülüyündə... 
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Sağı- solu bilmədim... 

Dəli- dolu...bilmədim... 

Nələr olur...bilmədim... 

Könlümün düyünündə... 

 

Daha dərdə qarışmam... 

Bir söz belə soruşmam... 

Özümə də baş qoşmam... 

Dünyanın  tünlüyündə... 
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               *** 
 

Ürəyim bilməsin... 

Bilməsin  bunu... 

Bilməsin arada 

                 qəlp duyğular  var... 

Ötəri həvəslər... 

                      yalançı  hisslər... 

Ondan da betəri... 

                    saxta bağlar  var... 

 

Ürəyim  bilməsin... 

                            aldandığını... 

Daha betərini...sözlərim çəkər... 

Aldığı ağrının   göz yaşlarını... 

Gözlərim daşıyar... 

                        gözlərim çəkər... 

 

Hələ...betərini...əllərim bilər... 

Əllərim...titrəyib çaşar yerini... 

Nə duyar...nə deyər...səssiz... 

                                   gizlicə... 

Biri...o birinə.... 

                        verməz sirrini... 
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Başım...yazıq başım...dikilər yerə... 

Gördüyü bəlalar...zülümdən beter... 

Ölümə nə var ki... 

                                  ölüm...nicatım... 

Sənin dönüklüyün....ölümdən  betər... 

 

Ürəyim bilməsin... 

                                    bilməsin hələ... 

Aranın  tutulub 

                                    çən olduğunu... 

Bilməsin... 

                 mən artıq çoxdan bilirəm... 

Sənin ...sənin artıq ... 

                                SƏN 

                                          olduğunu... 
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            *** 

Məni yaraladıqca... 

Dərinimə işlədin... 

Sümüyümə...qanıma... 

İliyimə  işlədin... 

 

Məni yaraladıqca... 

Ən əziz dərdim oldun... 

Öz məcrandan ayrılıb... 

Mənim məcrama doldun... 

 

Gətirdiyin  ağrının 

Sonu yox...əlacı yox... 

Dərdindən qurtulmaqa 

Bir ümidin ucu yox... 

 

Dağmı dağa rast gəlir... 

Günmü aya rast   gəlir... 

Bu dünyada kim bele... 

Tərs yazıya rast gəlir..? 

 

Ya..Allah mənə sınaq... 

Sənə də bir yol  verir... 

Bu bəlanın sirrini 

Haqdan başqa kim bilir..? 
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               *** 

Sənsən... 

bu gecənin səssizliyində... 

Sonsuz kədərində... 

Kimsəsizliyində... 

Tənhalığımda qəmli-qəmli susan... 

Qəlbimə gizli- gizli qulaq asan... 

Gözlərində yaş..dodağında təbəssüm... 

Ürəyimin səsini... ruhumun nəğməsini... 

Bölüşürsən mənimlə... 

Doğma bir xəyal kimi... 

Bitməyən nağıl kimi... 

Nəhayətsiz qəlbimi... 

Dinləyirsən mənimlə... 

Bu gecənin ruhunda... 

Səsində ...nəfəsində... 

Çəkilməyən ahında ... 

Usanmayan canında ... 

Bir duyğu varsa...sənsən... 

Bir canlı varsa ...sənsən... 

Bir həyat varsa...sənsən... 

Gecənin səssizliyində... 

Sonsuz kədərində... 

Kimsəsizliyində... 

Tək sən...sən...sən... 
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               *** 
 

Bir ömür boyu... 

baxmaq... 

Dünyaya dolanan yollara... 

Gedib-qayıtmayan... 

zamana dönməyən yollara... 

bir ömür boyu... 

arzuların...ümidlərin 

itən sonsuzluğuna baxmaq... 

gözlərimə dolanacan... 

Ürəyimə çatanacan... 

ruhumda qalanacan... 

Bir ömür boyu sənsiz olmaq... 

Yaralardan sağalmadan... 

yanlışlıqdan saxlanmadan... 

darıxmaqdan yorulmadan... 

Heç nəyi 

gözə almadan, 

həyatı gözə almadan... 

sənsiz olmaq... 

Ayrılıqdan ayrılmadan... 

yalqızlıqdan sıyrılmadan... 

Gecələrin yoxluqunda... 



___________________________ Aran fraqmentləri... 
 

~ 69 ~ 
 

acıların  çoxluğunda... 

gözlərimə dolanacan... 

ruhumda qalanacan... 

ürəyimə çatanacan... 

nəfəsimin sonunacan... 

yaşamımda...ölümümdə... 

Bir ömür boyu 

sənsiz olmaq... 

Heç olmamaq... 
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                *** 

Vaxt  tapmıram ağlamağa... 

Sən  yerimə ağla...dostum... 

Yığ mənim göz yaşlarımı... 

Dar günümə...saxla... dostum... 

 

Könlüm dolub...al yükümü... 

Döymə-döymə...sal yükümü... 

Ürəyimdən sal yükümü... 

Çək...sinəmdən...ahla...dostum... 

 

Mən  divanə...fələk  zalım... 

Peşimandı demə...halım... 

Neynək...neynək...dərdin alım... 

Gəl..yaramı...bağla  dostum... 

 

Dəli dövran oyun qurdu... 

Öz əlim üzümə durdu... 

Tale məni yaman vurdu... 

Kürəyimdən...oxla... dostum... 

 

Neynəyirəm...  boş olmuram... 

Daş olmuram... quş olmuram... 

Tək ağlayıb boşalmıram... 

Sən mənimlə ...ağla dostum... 



___________________________ Aran fraqmentləri... 
 

~ 71 ~ 
 

 

                 *** 
 

Dünya ... 

nədən belə yorğun... 

nədən  belə kədərlisən... 

Ürəyinə dəyənmi var... 

Nədən belə qəhərlisən..? 

Gecələrin belə tənha... 

Dənizlərin belə laldı... 

Niyə ulduzlar uzaqda... 

Ayın axan bir xəyaldı... 

Bəlkə...bizdən bezib belə 

Öz-özünə çəkilmisən... 

Dərd əlindən yumrulanıb... 

Buludlara bükülmüsən... 

Gəl yanıma... 

Sən də mənim günümdəsən... 

Sən də mənim... dərdimdəsən... 

Sən də mənim göz yaşımda... 

Sən də mənim qəmimdəsən... 

Ah...bu yükü götürmək zor... 

Götürməmək daha ağır... 

Heç bilmirəm... göz yaşımmı... 

Ürəyimmi daha fağır...? 
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Gəl yanıma... 

Görək  kimin dərdi çoxdu..? 

Kim daha çox yaralıdı..? 

Kim başını çox itirir... 

Kimin ağlı haralarda..? 

Sənmi daha çox çəkirsən... 

Mənmi daha çox çəkirəm... 

Ayrılığın qəhərini... 

Əlimizdən alan varmı... 

Fələyin kor zəhərini... 

Gəl...yanıma... 

Sirdaş olaq.. bir bağlaşaq... 

Könlümüzün  dərdin alaq... 

Qucaqlaşıb... bir...ağlaşaq... 
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             *** 
 

Bu gecədən sonra...daha... 

Açılacaq ...səhər  yalan... 

Verdiyin acıdan  sonra... 

Udacağım...zəhər yalan... 

 

Dünya çəkə biləcəkmi... 

Yoxluğunun qoxusunu... 

Könlüm görə biləcəkmi... 

Sənsizliyin  yuxusunu... 

 

Çarəsi yox gözlərimin... 

Ürəyimin  çarəsi  yox... 

Ölümümü gözləməyə... 

Baş daşımın çarəsi yox... 
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              *** 
 

Salam  verib-almazlar... 

Heç yada da salmazlar... 

Bumu dostların adəti... 

Dar gününə...qalmazlar..? 
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                 *** 
Dostum... 
Sənə... belə deyə bilərəmmi...yenə...? 
Sənin qaib səsin indi haralarda...? 
Yenə gecələr olurmu... 
Yenə rüzgar əsirmi 
sizin  oralarda...? 
Hər an dəyişirmi... 
qəlbini acıdan hava...? 
Ordadamı sevgi qan bahasına... 
ölüm bedava...? 
Yenə günlərin sərsəmmi... 
fikrinin  sıxlığından... 
Hərdən başın açılırmı... 
vaxtının  yoxluğundan...? 
Yenə ağlamaq keçirmı... 
könlündən ara-sıra.. 
Ürəyin sızlayırmı...içini yara-yara...? 
Qəlbini sıxmaq üçün 
bir dostun varmı yenə...? 
Bir ürək tapırmısan... 
qırmaqçun dönə-dönə...? 
İndi tənha olanda... 
dərdini  neyləyirsən...? 
Mən yoxam ... ürəyini 
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kimlərə... söyləyirsən...? 

 

             *** 
 

Ötüb gedən günlərə... 

Çiçəklərə...güllərə... 

Vəfasız  könüllərə... 

Darılma...dərdim...darılma... 

 

Göylərin yağmuruna... 

Taleyin ağırına... 

Dünyanın axarına... 

Dağılma...qəlbim...dağılma... 

 

Dərdinlə tək qalsan da... 

Göz yaşıyla dolsan da... 

Öz-özündən olsan da... 

Darıxma... Bəyim... darıxma... 
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              *** 
 

Yenə də... ağlayaqmı... 

Ah...Bəyim... necə çıxaq... 

Qarışıq  qəlbimizdən 

Necə ayrılıb  gedək... 

Qaçaq öz-özümüzdən... 

 

Ürəyimiz dərində... 

İndi ona səs çatmaz... 

İndi ona nə ümid... 

İndi ona söz çatmaz... 

Boşaltmağa nə dersən...? 

Dəniz də kömək etməz... 

Yağmur da dada çatmaz... 

Küləklər də dağıtmaz... 

Bölüşməyə nə dersən...? 

Kim kimi alıb dinlər... 

Kim...adamı dərinlər... 

Bir yolluq...bir dəfəlik... 

Unutmağa ...nə dersən...? 
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              *** 
 

Böyümək təhlükəsindən... 

Kiçilmə... 

dünya daralır... 

Yıxılmaq  qorxusundan... 

Uçuram... 

gözüm qaralır...  

 

Yük çatılıb... 

hər qoluna... 

Yanıram... 

yazıq halına... 

Ömrümün keçən yoluna.. 

Baxıram... içim    saralır... 

 

Dərdim... 

mənim əlimdəmi... 

Mənimdəmi... sənimdəmi...? 

Qəlbim hələ sinəmdəmi..? 

Üzülüb sapı... 

qırılır... 
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               *** 
 

Ağlama gecələri... 

boğma kədərlə... 

Boğma gecələri...göz yaşlarında... 

Bu gecə sabaha ... 

sağ çıxmaq istər... 

Yağar...kipriklərin yağışlarında... 

 

Bu gecə...sabaha açıilmaq istər... 

Yığar ürəyinin... döyüntüsünü... 

Gizlədər ahını...gözdən...könüldən... 

Saxlayar içində qəm tüstüsünü... 

 

Bu gecə sabaha sağ çıxmaq istər... 

Bir ümid göyərdər...bəlkə...çatından... 

Bəlkə... ağrısından bir nur doğurar... 

Bir işıq sızdırar... bəlkə..qatından... 

 

Alıb yuxusunu...çimir içində... 

Bu gecə..sabaha açılmaq istər... 

Götürər özüylə uldüzlarını... 

Başqa gecələrə yol almaq istər... 
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Göylər olub-qalan səbrini tökər... 

Buludlar özünü qınayar belə... 

Səni də... özündən buraxmaz gecə... 

Özünü səninlə tanıyar belə... 

 

Çəkilməz karvanı ağır dərdlərın... 

Gecə də dərd ilə ...bağrıdaş olar... 

Hər yağan yağışa..əsən rüzgara... 

Hər axan ulduza ...bir sirdaş olar... 

 

Boğma gecələri... göz yaşlarında... 

Gecə...ürəyindən  sıyrılmaq istər... 

Dünyanı çarəsiz buraxma...Bəyim... 

O da öz-özündən ayrılmaq istər... 
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              *** 
 

Gözlərinin dibində... 

                   peşmanlıq sezilmədən.. 

Sən baxa bilərmisən ... 

                           gözlərimin içinə... 

Qəlbin tab gətirərmi... 

                incimədən... yanmadan... 

Dolu-dolu sürünən... 

                        buludların köçünə... 

 

Bir  damcının ahına... 

                        dayanarmı ürəyin... 

Qopub düşsə ovcuna... 

                      bir qəlbin hıçqırığı... 

Saxlaya bilərsənmi... 

                        ömrün itkilərində... 

Uzaqlaşıb...yox olan... 

                         bircə kiçik qırığı... 

 

Sən dözə bilərsənmi... 

                    üzünə dursa bir gün... 

Üz çevirib getdiyin... 

              dost-doğma duyğuların... 



Nisə Bəyim ___________________________________ 

 

~ 82 ~ 
 

Görən...bağışlayarmı... 

                     yerə düşüb dağılan... 

Götürərmi yenidən... 

                   səni...lal duyğuların... 
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                    ***  
       

Hər dərdi götürüb...ağlamır ürək... 

Dərdin doğması var...dərdin yadı var... 

Dərd var ki...gözündə yaşı qurudur... 

Dərd var ki...üstündə zülmün adı var... 

 

Dərd var ki...  içinə çəkib susarsan... 

Dərd var ki... alovu qarsalar səni... 

Əlini uzatsan...  çırpılar sənə... 

Çırpılar üzünə...  qamçılar   səni... 

 

Yaxına buraxmaz...dərdin dəlisi... 

Boyata qalarsan...matın quruyar... 

Dərd var ki...çürüdüb tökər canını... 

Dərd var ki...içində gizli qarıyar... 

 

Dərd var ki... gözünü yaşa döndərər... 

Bağrına basarsan...əzizləyərsən... 

Dərd var ki...könlünü daşa döndərər... 

Bilməzsən nə deyib...nə söyləyərsən... 

 

Dərd də var ...öz əlin yetməz əlinə... 

Sevgi tək...burnuna gələr qoxusu... 
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Qısqanıb dilinə almazsan belə... 

Layla tək...çalınar qudsal yuxusu... 

 

Dərd var ki...eybini qara yer örtməz... 

Qaya da götürməz... dağ da götürməz... 

Dərd də var...mərd olar...dərd dərdliyilə... 

Adamın üstünə bir dərd  gətirməz... 

 

Dərd də tale kimi...ölüm kimidi... 

Dərdi də baxt kimi alıb...yaşarsan... 

Hər kəsin dərdi də...özünə oxşar... 

Özünlə goradək  çəkib...daşırsan... 
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                   *** 

Məni tut..Bəyim...buraxma... 

Buraxma...gedim özümdən... 

Dayanmağa söz vermişəm... 

Buraxma... dönüm sözümdən... 

 

Qoyma ...ürəyim  apara ... 

Tut səbrimin əllərindən... 

Al məni...qəlp duyğulardan... 

Tut ...yalanın dillərindən... 

 

O nə dostdu... nə düşməndi... 

O ilandı...haçadilli... 

Gör necə ovsun oxuyur... 

Zəhəri  uzaqdan bəlli... 

 

Yol gəzir qisas almağa... 

Çalmağa məqam axtarır... 

O sanki div... bir təpəgöz... 

Udmağa adam axtarır... 

 

Qoyma...məni küyə gedim... 

Düşüm hiylə   davasına... 

Burax...qoy özü oynasın... 
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Öz çaldığı havasına... 

                 

                *** 
 

Sevda... 

könüllərin sonsuz dəryası... 

Burda... ağır-ağır gəmilər batar... 

Azıb tənhalığın uzaqlığında... 

Yalnız limanlarda lövbər də atar... 

 

Dənizdən dənizə üzər gəmilər... 

Yükünün ağırı ayrılıq olar... 

Rüzgar yelkənini çəkər ...aparar... 

İtər...  üfüqlərdə bir xəyal qalar... 

 

Dəryadan dəryaya yol alıb gedər... 

Sevdadan  sevdaya düşər  güzarı... 

Bilməz  hayanadı...dalğa   axını.. 

Bilməz hayanadı...  tale rüzgarı... 

 

Bilməz...öndə onu nələr gözləyir... 

Qəzəbli dalğalar xırçalar onu... 

Bəlkə... su altında gizli qayalar... 

Bəlkə... qasırğalar parçalar onu... 
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Ümiddən-ümidə adlayıb keçər... 

Ruhunun dalınca... gedər inadla... 

Hansı bir duyğusa...səsləyər onu... 

Düşüb arxasınca...gedər inamla... 

 

Könüldən-könülə üzər gəmilər... 

Yükünün ağırı xülyalar olar... 

Bir ümman sevgisi yaşar içində... 

Ən böyük sevdası...dəryalar olar... 
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                 *** 
 

Yaman darıxdım...bu gecə... 

Yaman təkləndim...içimdə... 

Ürəyimi nəfəs sıxdı... 

Tamam tükəndim içimdə... 

Gücüm  çatmadı özümə... 

Bir gecəni çəkəmmədim... 

Bir ulduzu...bir buludu... 

Bir damcını çəkəmmədim... 

Dayan...Bəyim...dayan hələ... 

Dünyaya belə darılma... 

Bir dayağın yoxsa belə... 

Kökündən belə vurulma... 

Dayan bir az... 

Gecələri atma belə... 

Gözü sənin gözündədir... 

Əli sənin əllərində... 

Üzü sənin üzündədir... 

Hara getsən... 

İzini tutub izləyər... 

İtirdiyi qoxusunu 

Səndən alıb əzizləyər... 
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Bu gecəni atma belə... 

Bu ürəyi... 

bu yuxunu... 

Bu  kədəri atma belə... 

Gör nə qədər ağrısı var... 

Gör nə qədər yarası var... 

Əlacsızdı... 

yarımcandı... 

Sənə möhtac...sənə umud... 

Bu qədəri... 

atma belə... 
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               *** 
 

Ay adam...sən kimdəsən... 

Nə halda... nə yöndəsən..? 

Mən özümdən sürgündə... 

Bəs sən ...hansı gündəsən...? 

 

Öz-özünə vurduğun... 

Yaran üzə gəlirmi..? 

Ağlayıb boşalmağa... 

Yaşın gözə gəlirmi..? 

 

Alırsanmı uzaqdan... 

Qiyamət  qoxusunu... 

Mən çoxdan itirmişəm... 

Bu ömrün yuxusunu... 
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              *** 
 

Gəl...ataq üstümüzdən ... 

Bədxahların nəfsini... 

Qaytaraq özümüzə... 

İnamın ...  nəfəsini... 

 

Yenə alsın ümidlər... 

Bizi qanadlarına... 

İnanaq...nağılların 

Uçan yel atlarına... 

 

Uçaq küləklər kimi... 

Dünyanın axırına... 

Qoy...vaxt alıb aparsın... 

Bizi  öz axarına... 
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             *** 
 

Dünya bir yol...dolayları... 

Gedir burula-burula... 

Adamları...buludları... 

Yağır durula- durula... 

 

Gülür...təzə uşaqları... 

Ölür...köhə aşiqləri... 

Ocaqları...işıqları... 

Sönür qarala-qarala... 

 

Əcəl gəzir   can qəsdində... 

Baş   girlənir  tüstüsündə... 

Hər kəs ömrünün üstündə... 

Solur sarala-sarala... 
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           *** 
 

Səninlə...çarəsizcə... 

çarəsizcə... bir  dərddə... 

çarəsizcə... bir   vaxtda... 

bir adda... bir ömürdə... 

Nə sənə yer yoxdu... 

nə də mənə dirilik ... 

Vaxtı gah sən çəkirsən... 

gah da tutub ucundan... 

mən çəkirəm  özümə ... 

Gecəni-gündüzü bölə bilmirik... 

gah sən qovlayırsan... 

gah mən qovuram... 

Bir əldə...könüldə... 

aramımız yox... 

gah sən dayanırsan.. 

gah mən qaçıram... 

Hər şeyin yerini bilirik...amma... 

harda dayanmağı... 

bilə bilmirik... 

Səninlə...çarəsizcə... 

bir dərddə...  bir ömürdə... 

Dəyən dəyintilərdən... 
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yan keçmir ürəyimiz... 

Qorumuruq...almırıq... 

bizi öz əlimizdən... 

saxlamırıq .... tutmuruq... 

bizi öz dilimizdən... 

 

Səninlə çarəsizcə... 

bir dərddə... 

bir ömürdə... 

Söküb dağıdırıq öz-özümüzü... 

Dönürük səhvlərin yağışlarına... 

Heyfimiz də gəlmir...bu yazıq dərdə... 

Heyfimiz də gəlmir... 

göz yaşlarına... 

Belə məhv edirik...bir-birimizi... 

Almırıq... 

uzanan əlimizi də... 

Belə basdırırıq...bir-birimizi... 

Belə yandırırıq...külümüzü də... 

Səninlə...çarəsizcə... 

bir dərddə ...bir ömürdə... 

Get-gedə əriyirik... 

qeyb oluruq ...ölürük... 

Yox oluruq taleyin 

görünməz zəncirində... 
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Biz məhkumuq... 

Səninlə...bir əhfdə...bir  hökmdə... 

Səninlə...çarəsizcə... 

bir dərddə...bir ömürdə... 
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             *** 
Gecənin bu vədəsində... 
Yaşımın bu vədəsində... 
İnsaf et...bir az mənə... 
İnsaf et... 
vaxt ver mənə... 
Darıxmayım dünyanın 
Qarışan sıxlıqindan... 
Küləklər  şəhərində 
Havanın yoxluğundan... 
Bir nəfəs ver...yürüyüm... 
Davam edim yoluma... 
Bir ümid ver...bir inam... 
Gücü dolsun  qoluma... 
Ulduzlardan işıq ver... 
Qayalardan dözüm ver... 
Gecələrə bir nizam... 
Gündüzlərə düzüm ver... 
Tutum səbrin əlindən... 
Ürəyim dağılmasın... 
Hər yoxuşda... enişdə 
Nəfəsim  darılmasın... 
Gecənin bu çağında... 
Ömrümün bu çağında... 
İnsaf et...vaxt ver mənə... 
Oyaq bir baxt ver mənə... 
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              *** 
 

Ya rəbbim...səndədir haqqın hikməti... 

Varlığın ən ali mizanı sənsən... 

Könül məbədinin dualarında... 

Ən qudsal məqamın əzanı sənsən... 

 

Sənin kərəminlə...sənin rəhminlə... 

Sənin nəfəsinlə var olar  aləm... 

Sən sevgi ehramı...sən eşq zirvəsi... 

Adınla  dost olar...yar olar aləm... 

 

Səndə qərar tutar bütün kainat... 

Səndə aram olar...bir könül ahı... 

Səninlə dirilər... canlanar həyat... 

Səninlə yaşayar...varlığın ruhu..!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nisə Bəyim ___________________________________ 

 

~ 98 ~ 
 

 

              *** 
 

Biryolluq çəkdim içimə... 

Daha bir  acı qalmadı... 

Öz-özünə   qapanmağa... 

Gözümün gücü qalmadı... 

 

Əcəl  ilə macal çıxdı 

Könlümdə qan davasına... 

Ömür də düşüb oynadı... 

Fələklə haqq havasına... 

 

Can ayrıldı...öz- özündən... 

Yerini...bir qiyam   aldı... 

Ürəyim də... gözüm kimi 

Qapanmayıb açıq qaldı... 
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              *** 
 

Dost olduğum gecələri... 

Kim məndən alar...aparar..? 

Ürəyimdən...gözlərimdən... 

Ulduzları kim qorarar..? 

 

Kim alar haqq sevgisini... 

Haqq döyünən damarımdan..? 

Məni  rüzgar  ayırarmı... 

Can bildiyim diyarımdan...? 

 

Söz düşərmi məndən uzaq... 

Məni salarmı  gözündən..? 

Dözə bilərmi  ruhumuz... 

Bir gün küssəm öz-özümdən..? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nisə Bəyim ___________________________________ 
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               *** 
 

Bu...bir gerçək...bilməzmisən... 

Hər kəs ...sənin birin deyil... 

Ürəyində saxladığın ... 

Daşlar sənin sirrin deyil... 

 

Can verib...könül tikdiyin... 

Alıb... bağrına bükdüyün... 

Göz yaşlarını tökdüyün... 

Qəmlər sənin dərdin deyil... 

 

Durub kimə ərk edərsən.. 

Öz-özünü tərk edərsən... 

Axır...bunu dərk edərsən... 

Dünya sənin yerin deyil... 
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              *** 
 

Gözdağı verməyin... 

                         yetməzmi mənə... 

Yetməzmi bu qədər... 

                            çəkdiyim cəza... 

Mənimmi...səninmi... 

                                 ikimizinmi... 

Ağır günah kimi... 

                          çökdüyüm cəza...   

 

Dibinə çökürəm  get-gedə dərdin... 

Batıram...günlərin 

                                  dərinliyində... 

Bir səs qımıldanmır... 

                             bir nəfəs əsmir... 

Rüzgarın soyumuş sərinliyində... 

 

Gözümü dağlayır...yoxluğun səmti... 

Hayana  baxıram... 

                                matəm sükutu... 

Özüylə nə qədər gerçəyi gömür... 

Vecsiz bir yalanın... 

                                    labüd süqutu... 



Nisə Bəyim ___________________________________ 
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Qaranlıq gecələr...sonsuz bir quyu... 

Cansız  qüssələri... 

                                    çəkir özünə... 

Simləri qırılmış...  telləri qopmuş ... 

Gecə düşə bilmir... 

                                  bir not izinə... 

 

Gözünün yaşını... unudub yağış ... 

Nəm çəkmir... 

                     göylərin buludu belə... 

Məni xatırlamır... 

                           yığıldığım qəm ... 

Büzüşüb vaxtın da ...   qanadı belə... 

 

Bəlkə...bir oyundur... 

                                   bəlkə, ittiham... 

Bəlkə də...nəfsinə keçdiyim qəza... 

Sənin... 

                   inadında qərar tutduğun... 

Mənim... 

                ağrısında ... 

                                   bitdiyim  cəza... 
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               ***  

                Tutmaz daha əllərimdən... 

Küləklər saxlamaz  məni... 

Yağışlar baxmaz  üzümə... 

Göz yaşından almaz məni... 

 

Gözlərim dikilib qalar... 

Özüm düşdüyüm quyuya... 

Od düşər səbrimə...baxmaz.. 

Nə yaşa, nə də quruya... 

 

Ağlım çaşar...nə qəlbimi... 

Nə də  özünü  anlayar... 

Gözdən düşən duyğularım... 

Yığılıb... məni danlayar... 

 

Yollar da dönmək istəməz... 

Can çəkişən... xəyallara ... 

Tapılmaz heç bir cavab da... 

Gözü dolmuş suallara... 

 

Kimsə çıxmaz qarşısına... 

Dərdini  alıb... dindirə... 

Kimsə yox...bu dərbədərdə 

Könlümdən  məni döndərə... 



Nisə Bəyim ___________________________________ 
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             *** 
 

İstisi azalır xatirələrin 

İşığı azalır,odu azalır... 

Hərdən düşüncəmdən, 

Hərdən qəlbimdən 

,,Bağlıdır”   yazılmış 

lövhə asılır... 

Hərdən öz-özümdən 

keçə bilmirəm, 

Nədən öz-özümə 

düşmür açarım... 

Dəyişən qapımı, 

dəyişən  yolmu , 

Kimin keşiyini 

çəkir hasarım? 

Kim  idim, 

Kim oldum ömrün sonunda? 

Nə özüm deyiləm, 

nə sən deyiləm... 

Dünya elə həmin, 

vaxt həminkidi, 

Şəklimə baxıram... 

həmin deyiləm... 



Nisə Bəyim ___________________________________ 
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Tale 

susqun-susqun baxır üzümə, 

Sanki yazıqlaşmış, 

sanki qısılmış ... 

İndi ərki çatmır 

qəlbin  özünə, 

Bütün ölçülərin 

boyu qısalmış... 

Teli  kökdən düşən 

saza bənzəyir, 

Su üstə can verən 

qaza bənzəyir, 

Köynəyi 

uzaqdan  qıza bənzəyir, 

Allahım! 

Bu, mənəm ya mən deyiləm... 
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                 *** 

Dostum, 

Tənhalığın qapısı 

açıq olur  hər səsə... 

 

Danışmaq istəyirsən 

ürəyini 

hər kəsə... 

Qorxusu yoxdur daha 

Aldanmağın ,sınmağın... 

Yeri yox, 

məqamı yox, 

Özünü  qısqanmağın... 

Hər  yağan yağışdısa, 

yağıb yağmura qoşul... 

Hər gedən ümiddisə, 

boş qalan yeri məşğul... 

İndi  bir mənası yox 

boşalmağın,dolmağın... 

Bu qədər dərd içində 

baxtla tənha qalmağın... 

Atılıb adsız qalan 

bu vaxtla neyləyəsən? 

Kimi yox , kimsəsi yox, 



Nisə Bəyim ___________________________________ 
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dəfnini  söyləyəsən... 
                 *** 

Yadında ayrılıq qalacaq, 
Bir də tənhalıq... 
Bir az  incidəcək 
qəlb ağrısı tək , 
Bir az 
ağrıdacaq 
damarlarını... 
Tez-tez keçəcəksən 
yoxlamalardan,  

   
Elə hey 
qəlbini soruşacaqlar 
Sən də susacaqsan... 
Sonuncu dəfə 
Nə zaman , 
Harada itirdiyini 
Daha  xatırlaya 
bilməyəcəksən. 
Başına-gözünə heyfin gələcək, 
Heyfin də gələcək 
göz yaşlarına... 
Üzülən hər şeyə, 
itən hər şeyə, 
Heyfin də gələcək 
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baş daşlarına... 
Sən ki qaydaları 
yaxşı bilirsən, 
O da qeyb olacaq 
hiss olunmadan... 
Nəyə arxayınsan,nəyə əminsən, 
Gözləmə, 
At onu... 
...tərk  olunmadan... 
Gərək 
bəri başdan  inanmayasan 
,,Sonranın”  vədinə, 
ümidlərinə, 
Aldanıb   qapalı 
təbəssümünə, 
Gərək 
düşməyəsən vaxtın felinə. 
 
Bu da bir qaydadır, 
ömrün yolunu 
Tapıb-itirirsən 
özün bilmədən, 
Hər zaman,hər yerdə 
gözlədiyin şey 
Çıxır qabağına 
gözlənilmədən... 



Nisə Bəyim ___________________________________ 
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                       *** 
 

Rəbbim! 

Mən səndəyəm... 

Ağlımın, ruhumun, 

sinirlərimin 

Önündə 

qaibəm, 

sirr içindəyəm...  

 

Bir vaxt mənim olan, 

indi yuvadan 

uçan duyğuların keşiyindəyəm. 

Bəlkə,elə   belə 

keçəcək rüzgar, 

Bəlkə,aclığından qəlbim doyacaq, 

Mən eşq bağladığım,könül verdiyim, 

ürək də 

ömrümü viran qoyacaq... 

Bu gündən sabaha keçəcək  vaxtım 

Düşəcəm dünyanın 

qərarsızlığına, 

Əlimin altından sürüşəcək baxt, 
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Tutub-tutmasam da 

ölümdən  yana... 

Mən elə qaibəm... 

Baxsam da aynada oz gözlərimə, 

Gəzib-dolansam da 

sim üzərində, 

Özgə adam kimi, 

yad kölgə kimi 

Heç cür düşəmmirəm 

öz hisslərimə... 

Qaibəm... 

bu rəngdə, 

bu çərçivədə, 

Bu dərddə, 

bu təndə, 

bu mərtəbədə, 

Soruşsan, 

kiminsə yadına gəlməz , 

Yatıb yuxusuna,ağlına girməz, 

Olan ona olar, 

it-bata  düşər,   

  

Bilməzsən, 

ya suya, 

ya oda düşər 



Nisə Bəyim ___________________________________ 
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Vaxt  vaxtın  üstündən gedər, 

bilinməz, 

Əriyib tökülər, 

külü bilinməz... 

Ahım da,ruhum da 

qeybə çəkilər, 

Odum da,tüstüm də 

qeybə çəkilər... 

Səsim qərar tutar 

sənin səsində...  

 

Bircə mən bilərəm, 

bir sən bilərsən... 

Allahım! 

Qaibəm...qaibəm səndə... 
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                 *** 

Məni çağırma... 

Onsuz da eşitmirəm... 

Gözümə düşən işığı, 

Ayağıma ilişən 

adamı  görmürəm... 

Qulağımda qarışıq səslər... 

Utanmadan   üzə duran 

qərəzlər.. 

İstər yaxın olsun,istərsə uzaq , 

İstər doğma olsun,istərsə iraq, 

İstər yağı daşsın, 

istər su bassın, 

İstər dünya düşüb dərdə, 

dağılsın, 

Dönə bilmərəm mən 

sirr səfərindən, 

Dua  səfərindən... 

nur səfərindən... 

Arxamda qışqırma, 

qarşımda durma, 

Diksinmə 

qəflətin qorxularından, 



Nisə Bəyim ___________________________________ 
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Taleyin oyanmış  yuxularından...  

  

Açilıb-qapanma, 

düşüb-qırpınma, 

Hay-həşir qoparıb 

özünü yorma, 

Heç nə eşitmirəm... 

Heç nə görmürəm... 

Məni  də eşitmir, 

məni də duymur, 

Hələ kodumu da bilmir özgələr, 

Gizli adımı da bilmir özgələr... 

Yatsam, 

yuxularda çin olar ruhum... 

Yatmasam, 

ruhumda açılar  yuxum... 

Desəm... 

baş yormağa  bir qafam da yox, 

Başdan da,daşdan da  tutacağım yox, 

Kimisə basdırım... 

nəyisə asım... 

Qanına susayım hansısa 

dərdin... 

Çarxın qılıncında 

oynasın başım... 
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Bu qatın  içində 

vaxt da  didərgin... 

Hansısa əcəlin  dərinliyində... 

Hansısa bir eşqin 

qaninda batım, 

Hansisa duyğunun , 

hansısa sehrin, 

Hansısa bir hökmün 

qınında yatım... 

Bəlkə, 

ağılsız da gəzə bilərəm, 

Bəlkə, 

ürəksiz də keçə bilərəm... 

Qanadsız ,lələksiz uça bilərəm... 

Ayaqsız ,dırnaqsız qaça bilərəm... 

Şerin hökmündəyəm, 

desəm, 

bəs edər... 

 

Şerin hökmündəyəm, 

desəm... 
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                 *** 
 

Sən mənim gözümün 

                        yorğunluğunda, 

Gecəni-gündüzü 

                           itirmiş kimi... 

Belə iddiasız, 

                             belə çəkisiz, 

Ömrün yuxusunu 

                         bitirmiş kimi... 

 

Sən mənim  qəlbimin 

                              ağırlığında, 

Bir az həyəcanlı, 

                      bir az duyğulu... 

Fikrini çəkirsən 

                      qəm divanının... 

Gələn xəbərlər də 

                      bir az qorxulu... 

 

Sən mənim ruhumun 

                           dərinliyində 

Daha etibarlı, daha qərəzsiz... 
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Kimsə məndən başqa, 

                   kimsə daha var... 

Kimsə 

           daha sənsiz... 

                       daha əvəzsiz... 
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                 ***  

           Hələ 

              ayrılıqdan söz düşməmişdi... 

Hələ vaxtin üzü həyalı idi... 

Rəngi getməmişdi  yazın, payızın, 

Göy göydən, gün gündən  boyalı idi... 
 

Hələ  ayrılığa köz düşməmişdi... 

Hələ ömür belə buzlanmamışdı... 

Hələ göz yaşları, hələ yağışlar, 

Hələ dəniz belə duzlanmamışdı...  
  

Dünya da qüruba əyilməmişdi... 

Acı küləklərin əsəri yoxdu... 

Aradan keçsə də illərin köçü, 

Hələ ayrılığın kəsəri yoxdu... 
 

Ömrün  qapısını kəsən ağrılar 

Qəlbə yad duyğular gətirməmişdi... 

Baxtın hansı üzü olursa-olsun, 

Ümid etibarı itirməmişdi... 
 

Hələ tənhalığın hökmü önündə 

Çarəsiz  susmağın anı deyildi... 

Hələ bir yol vardı... çıxıb getməyə... 

Hələ... ayrılığın  sonu  deyildi... 



___________________________ Aran fraqmentləri... 
 

~ 119 ~ 
 

 

                ***  
            

Günəşi içimdə yaşatdım... 

Zülmət gecələrin  sıxıntısında 

İçimdə günəşə sarıldım... 

Sarıldım ...darlıqdan qurtulmuş kimi... 

Günəşlə rəngləndim... 

qövsi-qüzeh tək... 

Qızıl şəfəqlərə 

qovuşmuş kimi... 

Günəşlə rəngləndim... 

Yer kimi,göy kimi,dənizlər kimi, 

Od kimi,köz kimi,ulduzlar kimi... 

Açıldı ürəyim göy qübbəsinə... 

Al-əlvan buludlar  çəkdi ruhumu, 

İşığa çəkildim... 

Nura  çəkildım... 

Yüngül təbəssümə 

hopurmuş kimi... 

Günəşi yaşatdım... 

Ruhumda, canımda, 

damarlarımda, 

İçdim zərrə-zərrə hərarətini, 

Qanim qətrə-qətrə 
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od tutmuş kimi... 

Ömrüm günəşləndi... 

Günəş tək saçan, 

Günəş tək yaşayan 

Ürəklər   kimi... 
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                 *** 

Yaralı quşa baxıb, 

Qanlı yağışa baxıb, 

Ovulan daşa baxıb, 

Özümü bağışladım... 

 

İçim-çölüm yox olur, 

Könlüm-gözüm yuxalır, 

Gördüm,dünya  yıxılır, 

Özümü bağışladım... 

 

Yandım ömrün ahına, 

Yetdim  əcəl atına, 

Bir Allahın adına, 

Özümü bağışladım... 

 

Ümidim daralanda, 

Ürəyim qırılanda, 

Nəfəsim qaralanda 

Özümü bağışladım... 

 

Bir misra düzüm idim, 

Hər dərdə dözüm idim, 

Günahım-özüm idim, 



Nisə Bəyim ___________________________________ 
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Özümü bağışladım... 
                *** 
Məni bilmək olmaz... 
                           qərarsızdı vaxt... 
Məni bilmək olmaz... 
                              arzularımda.... 
Ümidin üzülüb qırılan anda, 
Çıxaram qarşına 
                             xilas donunda... 
 

Məni bimək olmaz...bəlkə... 
                                      bəlkə də... 
Göyləri 
                     özümü yuva bilərəm, 
Bəlkə,inanaram möcüzələrə, 
Bəlkə, günahları 
                              qova  bilərəm...   

  

Dünyayla dil tapıb, 
                             bəlkə, bir təhər, 
Yoluna qoyaram... 
                                bir incikliyi... 
Düşüb sınaqların 
                                  çərçivəsinə, 
Dərdimlə bölərəm, 
                                bəlkə, təkliyi ...   
Ulduzlar 
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                      dənizə tökülən zaman, 
Bəlkə, uzaqlıqda 
                               qəribsəyərəm.... 
Tələsik yığışıb 
                             vaxtsız-vədəsiz... 
Hər kəsin 
                   üzünə gülümsəyərəm... 
 
Məni bilmək olmaz... 
                              ömür nədir ki... 
Elə gecələrə 
                              çəkilər yuxum... 
Özümlə baş-başa 
                             qaldığım zaman, 
 
Bəlkə, 
                için-için  uyuyar ruhum...  

 
Məni bilmək olmaz... 
                               bu dünya kimi... 
Açılıb-qapanar 
                             qəlb gizlinlərim... 
Nəyə əlim çatar... 
                                 nəyə  ürəyim... 
Məni bilmək olmaz... 
                               ...eh... 
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                                       əzizlərim... 

 

 

 

 

 

 

 

 

...DAHA... 

SONRA... 
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                     *** 
 

...bir də olmayacaq... 

                         bir də... heç zaman... 

...bir də ...ürəyimə 

                               qıymayacağam... 

...kim olur...nə olur... 

                                   olursa-olsun... 

...gözümə...könlümə ... 

                             qoymayacağam... 

 

Əti kəsilsə də   dəli  həsrətin... 

Qışqırıb...qaçsa da 

                                 havalı günlər... 

Kim duyar...səsini...qəlbim... 

                                       nə...inlər... 

Kim bilər...içimdə... 

                        ...  yaram... irinlər... 

 

Üstünə duz  basıb... arzularımın... 

Yanıq   gecələri diri açaram... 

Mənim günüm yox ki... 

                            vaxtın əlindən... 
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Qopub...öz-özümdən... 

                           uzaq  qaçaram... 

Gah yağış aparar...gah külək qovar... 

Bilmərəm ...  dünyanın... 

                                   harasındayam? 

Bir nicat taparmı.. .canım?.. 

                                      ...bilmirəm... 

Hansı...günahların... 

                                   sırasındayam... 

 

Susaram... 

                   könlümün  səsi önündə... 

Zatən...söyləməyə... 

                            bir sözüm də yox... 

Bu qədər... 

                 ölümdən-dirimdən  sora... 

Özümə dönməyə... 

                              bir üzüm də yox... 
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                *** 
 

Buracan...gəlmişik... 

Bəlkə...qayıdaq..? 

Bəlkə..özümüzdən...əvvələ dönək?.. 

Çox getdik  uzağa... 

                                çox aralandıq... 

Bəlkə... könlümüzün dibinə enək?..  

 

Bizim ağrımızı illər götürməz... 

Qoymaz  əlimizi  əlinin üstə... 

Bizi əzizləməz vaxtın nəfəsi... 

Tutmaz adımızı dilinin üstə...  

 

Biz elə dünyayla gendən tanışdıq... 

Gendən salamlaşdıq... 

                             gendən dolaşdıq... 

Biz elə başdan  da  qərib kimiydik... 

Sonda da...  yıxılıb... 

                               dərdə bulaşdıq...  

 

Bir az bulud kimi  yığıldıq göyə... 

Bir az yağmur kimi yağdıq göllərə... 
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Bir az içimizi dağıda bildik... 

Tökdük qanımızı...bir  az ...güllərə... 

 

Bəlkə...daha bəsdi... 

                                  qayıdaq  geri... 

Bəlkə... 

          baş götürüb dünyadan gedək... 

Ömür də bir vəfa  qılmadı bizə... 

Bəlkə... ruhumuza... 

                              ... bir  əlac edək... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________ Aran fraqmentləri... 
 

~ 129 ~ 
 

 

 

                 *** 
 

Görə bilirsənmi... 

İndi bu dünya... 

Sənin gözlərində... 

                           hansı rəngdədi?.. 

 

Güləmi böyanıb... 

                          küləmi   dönüb... 

Yaddaşın könlündə... 

                            hansı rəngdədi?.. 

 

Gedib  çıxdığın yer...indi...oyaqmı... 

Yağırmı yağışı ...getdiyin yerin... 

Səninlə danışa bilirmi  ruhun... 

Oyaqmı yaddaşı...getdiyin yerin..? 

 

Dururmu göylərin nizamı...yenə... 

Yenə qoşadırmı gecəylə...gündüz... 

Gözünə içindən bir göz baxırmı... 

Axırmı başının  üstündən ulduz?.. 

 

Yenə quruyurmu dili-dodağı... 
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Hardasa yarımçıq bitən sevginin... 

Yenə islanırmı ürpək yanağı... 

Susuz səhralarda  itən sevginin?.. 

 

Qəlbin çırpınırmı...həyacanından... 

Gizlədə bilirmi   əlin    üzünü... 

Bətninin   boğulan  dərinliyində 

Yenə yandırırmı dəniz özünü ?.. 

 

Yaddaşı oyaqmı getdiyin yerin... 

Ürəyin asılı qalıbmı ahdan... 

Açıqmı dünyanın yolları...sənə... 

Keçə bilirsənmi indi...bu vaxtdan..? 
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               *** 

Kim susayib... 

                            öz canına... 

Bu geceni keçen varmı..? 

Səndən başqa...məndən başqa ... 

Öz qanını ...içən varmı...? 
 

Dəryaları dolu-dolu... 

Bu dünyanın nəyi boşdu? 

Yerin-göyün arasında... 

Bölünməyin nəyi xoşdu..? 
 

Əllərini göstər mənə... 

Əllərimin izi hanı? 

Biz  baxtı görə bilmirik... 

Bəs...taleyin gözü hanı? 
 

Əridikcə gilə-gilə... 

Qəlbimizdən yaş gəlirmi? 

Nədir vaxtın ölçüləri, 

Ömrümüzə tuş gəlirmi? 
 

Tutuşub ürək-ürəyə... 
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Biz  təzədən yoğruluruq... 

Bəlkə...elə könlümüzdə 

Biz  sevgidən doğuluruq?.. 

 

                 *** 
 

Məni ...sənə qarışdırıb... 

Ürəyin... nələr...ələyir?.. 

Bir nəfəsin...arasında ... 

Kim...kimə...zülüm eləyir? 

 

Ayrılıqdan...  ayrılığa... 

Daha uzun ...bir yol varmı... 

Görmədiyin...bilmədiyin... 

Yerlər səni  xatırlarmı? 

 

Açıb...dərdin qapısını ... 

Kim gedəcək...kim qalacaq... 

Bilirsənmi...bu enişdə... 

Sona qalan...kim...olacaq?.. 
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                *** 
 

Dözə biləcəyin ...bir... 

                                   vaxtmı qalıb... 

Üstünə... 

               “çarəsiz”... 

                           yazım...göndərim... 

Bir anın...dəli tək... 

                                  qısqanclığına... 

Hər şeyi... hər kəsi... 

                              sənə...döndərim...  

 

Söylə...bəri başdan... 

                                    elə bu dünya... 

Sənəmi oxşasın... 

                                sənəmi dönsün?.. 

Bəlkə, bütün qızlar...bütün qadınlar... 

Bütün gözəlliklər... 

                             mənəmi  dönsün?.. 

 

Gözü olmasınmı ... 

                              heç bu dünyanın.. 

Özünə baxmağa...  bizə baxmağa... 
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Kimin əlindədi...bəlası... 

                                       ... canım... 

İnciyib...incidib...könül yıxmağa?.. 

 

Dözə biləcəyin...bir..vaxtmı qalıb... 

Keçə biləcəyin... 

                           bir  ümidmi var?.. 

Artıq ürəyini  yeyən   sevginin... 

Önünə çıxacaq... bir cavabmı var?.. 

 

Bizim üzümüzdən... 

                             küsən  günlərin... 

Qəddini... 

                        həsrətin ağrısı əyər... 

Araya... tökülən... 

                                 qəlb yağışları... 

Kimə nə söyləyər... 

                              kimə nə deyər?.. 
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                *** 
 

Haraya üz tutum... 

                                    belə...əliboş... 

Hansı...yoxluqların...üstünə qaçım?.. 

Hansı ayrılığın...hansı həsrətin... 

Hansı əzabların ... 

                                  eybinı...açım?.. 

 

Mənim  tanıdığım...dünya... 

                                      buydumu?.. 

Əlimi...qolumu çatıb...bağladı... 

Mənim inandığım...arxa sandığım... 

Ürəyim...sarılıb  mənə... 

                                           ağladı... 

 

Məni vaxt ...önündə qoydu... 

                                         çarəsiz... 

Sorğular-suallar... yıxdı   qəlbimi... 

Mənimlə tutuşan... 

                              bütün ümidlər... 

Alova bürünüb...  yaxdı qəlbimi...  
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Mən harda gizlədim lal...cavabları... 

Nəyini...  gizlədim... 

                                      ölü...taleyin... 

Qoy...  harda qırılır... qırılsın   daha... 

Çatlasın...qoy  bağrı... 

                                   dəli...  taleyin... 

 

Yığsın gözlərini biryolluq... daha... 

Qayıtmaz yollara... bükməsin... məni... 

Yığıb-yığışdırmaq olmaz...bu qanı... 

Öldürüb... 

                   üstümə... 

                                 tökməsin ...məni... 
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                 *** 
 

Ürəyim gizləndi... 

                           bir an... 

                                         özümdən... 

Çıxmaq istəmədi...bir an...dünyaya... 

Sıxılıb...büzüşdü.. 

                               incidi...məndən... 

Döndü...öz içində...batan  dəryaya... 

 

Bir anlıq...içimə çəkildi qanım... 

Üzümə baxmadı...küsülü könlüm... 

Nəyi uzatdımsa...tuta bilmədi... 

Əlləri əlimdən üzülü...könlüm... 

 

Məndən necə qopar sənin ürəyin... 

Özüylə nələri...aparıb...gedər... 

Qatı bir-birinə keçən dünyanın 

Bütün bağlarını qoparıb... gedər... 

 

Məndən necə qopar... necə ayrılar... 

Məndən necə qopar...könlünün ahı... 

Bilməzmi... dallınca sürünüb gedər... 

Qapısı çırpılan...eşqin günahı... 
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Bilməzmi... getdiyi yolun sonunda... 

Gəldiyi...bir ömrün..ayrılığı...var... 

Bilməzmi...həsrətin...məndən başlayan... 

Bir daha...dönməyən... ayrılığı... var... 
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                    *** 

...bu  yalnızlıq vardı...elə... 

nəyi gətirdin...üstünə...? 

bu həsrətin  üzü vardı... 

birin də çəkdin üstünə... 

 

...bu tənhalıq vardı elə... 

bir az da uzandı...yolu... 

biri qırıq...biri sınıq... 

yanına sallandı...qolu... 

 

baş qoymağa nə gecəsi... 

dolanmağa gündüzü yox... 

ağlamağa nə göz yaşı... 

danışmağa bir üzü yox... 

 

...bu yalnızlıq vardı elə... 

sıxlaşıb...dumana döndü.. 

sonsuzluğun astanası... 

böyüyüb ...limana döndü... 

 

...dünya ...elə qərib idi... 

bir az da yad oldu  mənə... 

hardasa azan  ruhumun... 

səsi ...fəryad oldu mənə... 
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                 *** 

Ayrılıq  əvvəlcə qəlbimi apardı... 

Gözlərimə söykəndim... 

Göz yaşlarım vardı hələ... 

Ayrılığın gözü düşdü göz yaşıma... 

uzanıb məndən qopardı... 

Göz yaşlarım... 

göy üzünə dağıldı... 

Əllərimə qapandım... 

Əllərim vardı hələ... 

Sonra gəlib əllərimi aldı... 

Uzanıqlar boşuna  qaldı... 

Başımı gecələrin üzünə qoydum... 

Ayrılıq yenə gəldi... 

Gecələri məndən aldı... 

Həsrətlər havadan asıla qaldı.. 

Yalnızlığımla qaldım... 

Ayrılığın gözü düşdü... 

Əli yalqızlığıma uzandı... 

Bir-birinə uzandılar... 

Bir-birinə həsrətlə boylandılar... 

Sən də...getsənə...-dedim... 

Bəlkə...elə bir azdan... 

Mən də... gəldim...söylədim... 
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                   *** 
 

Yata bilmədiyin ...gecələrə dön... 

Gör nişan qalıbmı... 

                        bir göz yaşından... 

Düşüb üzüqoylu...vaxtın üstünə... 

Gör bir iz qalıbmı... 

                        dərd  yağışından... 

 

Bir ulduz nişanla göyün üzündə... 

Tut o ulduzun işığını... get... 

Çəkmə gözlərini...o ağ işıqdan... 

O ulduz yolunun işığına get... 

 

Ara ...gecələrin itən qatını... 

Bəlkə... bir xatirə... qoxu tapasan... 

Bəlkə...ürəyini... bir not dindirə... 

Bəlkə..bir pərdədə ...yuxu tapasan... 

 

Bəlkə...bir lövh çəkdi...bir hiss apardı... 

Bəlkə...ip ucuna bağlana  bildin... 

Bəlkə...bir tam çəkdi...bir sirr misalı... 

Bəlkə...bir boşluqda...saxlana bildin... 
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Dön...yada düşməyən...ağla gəlməyən... 

Dön...gedər-gəlməzin  haça yoluna... 

Bəlkə... bir ovsunu...sehri  açarsan... 

Dönərsən...yenə də...adam halına... 

 

Yata bilmədiyin gecələrə dön... 

Gör...ömrün yaddaşı   harada itir... 

Gör izi qalıbmı...biçarə dərdin... 

Sağ isə...ondan   bir nişanə gətir... 
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                   *** 
 

Dəli qafam...bir az uyu... nə olur... 

Düşmə dəli ürəyimin  felinə... 

Bir az uyu...əllərini uzatma... 

Qoy dəyməsin...həsrətlərin əlinə... 

 

Bir az mənə lay-lay oxu...nə olur... 

Qapat yorğun gözlərimi...uyuyum... 

Bir az mənim saçlarıma sığal çək... 

kömək elə...bir an səni unudum... 

 

Bir az mənə lay-lay oxu..nə olur... 

Asta-asta  qoy alışım ölümə... 

Bir az mənim ürəyimi tumarla... 

Yavaş-yavaş...qoy sığınım...əlinə... 
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                  *** 
 

...bu gecəylə bərabər... 

...ölən varmı,-mənə deyin... 

...ölümünə... 

... gülən varmı,-mənə deyin... 

...kim dəlidi... kim divanə... 

...bilən varmı,-mənə deyin... 

...gör...dünyanın harasıdı... 

...nə toyudu...nə yasıdı... 

...könlüm...  əcəl qapısıdı... 

...gələn varmı,-mənə deyin... 
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                 *** 
 

Dəlidi...heç nə bilmir... 

Yığışıb ...köçə bilmir... 

Məndən də keçə ...bilmir... 

Ürəyinə... qurban olum... 

 

Dediyi tək bu deyil ki... 

Düşdüyü quyu deyil ki... 

Qəlb- bir udum su deyil ki... 

Ürəyinə... qurban olum...  

 

Baş qoyduğu haqq divanı... 

Tökülüb üstünə qanı... 

Bir könlü var... iki canı... 

Ürəyinə... qurban olum... 
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                 *** 

Demədiyin gerçəklərdən... 

Bir kin boylanır mənə... 

Üzümə çırpılacaq ... 

Bir gün boyıanır mənə... 

 

Bəlkə...elə dünyada... 

Kor olası biriyəm... 

Saxladığım...sirlərə ... 

Gor olası biriyəm.. 

 

Nədən  qəbul eləmir... 

Könlün mənim könlümü... 

Uzatdığı...ümiddən... 

Şillə... yeyən könlümü... 

 

Nə  qədər gizləsən də... 

Oxun ucu görünür... 

Zəhərinin acısı... 

Ürəyimə sürünür... 

 

Nələr oldu...Eh...nələr... 

Belə... qısa zamanda... 

Kaş... üzünü görəydim... 

Məni vurduğun anda... 
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                 *** 

Sanki işi-gücü yoxdu dünyanın... 

Sanki bəlaları... başına qalmış... 

Sanki sellər –sular... çıxıb cızından... 

Sonu...atılacaq ...daşına qalmış... 

 

Fələyin  çarxı da...çıxmış oxundan... 

Boşuna fırlanır... dünya ... yerində... 

Elə bil vaxt durmuş...zaman dayanmış... 

Güc tapmır...adamlar...biri-birində... 

 

Sanki...ürəyimdən keçən duyğu tək... 

Gecəylə gündüzün  bağı qırılmış... 

Bütün ayrılıqlar...bütün həsrətlər... 

Düşüb  ayağıma...mənə sarılmış... 

 

Keçmək istədiyim...qatlar...qıfıllı... 

Yolun bir ağı yox... bir qarası yox... 

Hər şeyi...əlacsız ...çəkə bilərəm... 

Daha ürəyimin...bir carəsi...yox... 

 

Ahımla...ruhumun... nə  bağlantısı... 

Sonuncu yuxum da... yadıma...gəlmir... 

Özümə  yazdığım...mesaylarımın... 

Biri də... qayıdıb...adıma... gəlmir... 
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                *** 

Yox kimi görünür... 

hər şey gözümə... 

Yoxluq var içimdə.. 

Dünya yox olmuş...! 

Mən də yox kimiyəm... 

Sən də yox kimi... 

Cəsəd də yox kimi... 

can da yox kimi... 

Vaxt uçmuş... 

Xeyiri 

xaraba qalmış.. 

göyü də...yeri də... 

xaraba qalmış... 

Yox kimi gömülür... 

Hər şey könlümə... 

Əl yetmir...səs yetmir... 

Köpük könlümə... 

İÇİMİ su almış.. 

Susqunluq almış... 

Xəbərsiz yolların 

Gözü saralmış... 

Biz hara yox olduq... 

Öz-özümüzdən... 

Çıxıb-uzaqlaşdıq 
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ürəyimizdən.. 

Nə vaxt uddu bizi.. 

Zaman...bilmədik.. 

NiYə...Niyə axı... 

Görə... bilmədik... 

İndi bu... nə acı... 

Nə kədər...nə qəm... 

İndi bu nə hüzn... 

Nə dərd...nə ələm!!! 

İndi bu yoxluğun 

harasındayıq..? 

Başında...sonunda... 

Yarısındayıq...? 

Kim kimi izləyir... 

Kim- kimi qovur... 

Kim kimin rununu... 

Çəkib...sovurur... 

Yoxluğum yıxılmış... 

yoxluğum uçmuş... 

Bəyim... anlasana... 

Ruhun ...yox  olmuş... 

Gecənin izni yox 

Qəbul etməyə... 

Ruhun yox...yoxluqdan 

Keçib getməyə... 
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                 *** 
 

Səbrimin qapısı açıq... 

Kim gəlir...kim gedir... 

Vecimə deyil! 

Hirsimin qapısı açıq... 

Sərtliyi...itiliyi... 

Vecimə deyil! 

Araz aşığımsan... 

Kür topuğumdan... 

Neynim..daşır-daşsin... 

Vecimə deyil... 

Aparır...aparsın... 

Sellər Saranı... 

Yıxıb...qamarlasın 

Suyu  ARANI... 

Aparsın  Şirvanı... 

Vecimə deyil... 

Küll-aləm yığıla... 

Dünya dağıla... 

Üstümə sel gələ... 

İçim yıxıla.... 

Yazıla alnıma 

Sonuncu dərd tək... 
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Yazıla başımın 

Daşına ad tək... 

Hünəri var isə 

Gəlsin əcəl tək... 

Hünəri var isə... 

Gəlsin...də... 

gedək... 
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                 *** 

Bəyim...yola salaq ...gəl bu dünyanı... 

Dalınca su ataq... bir az ağlayaq... 

Taleyi bağlayaq... vaxtın üzünə... 

Oyaq yuxumuzu ...gəl ...qucaqlayaq... 

 

Siniri gərilmiş indi zamanın... 

Dözülməz inadın...üzü bozarmış... 

Həyası qalıbsa bircə anın da... 

Dolub boşalmaqdan... gözü qızarmış... 

 

İndi səbrimiz də... açıq taybatay... 

Gələnin-gedənin kölgəsi qalmır... 

Nə yazıb-pozursa... baxt alnımıza... 

Yaddaşın üstündə bir izi qalmır... 

 

Ürəyim oynayır sel havasına... 

Başımda dərd çaxır fikir yerinə... 

Su ilə dəyişir nəbzimin sayı... 

Deyirlər...bu qədər getmə dərinə... 

 

Gəl...elə biryolluq ataq...acığa... 

Dünyanın bağını çəkib bağlayaq... 

Açıq gözlərini qapayaq...Bəyim... 

Oyaq yuxumuzu ...gəl...qucaqlayaq... 
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              *** 

Könlüm...acılar içində... 

Ürəyimdə talanmı var..? 

Dövranın köç fərmanından... 

Düşüb yerdə qalanmı var..? 

 

Fələk əyəndə...tərs əyir... 

Zərbəsi məzluma dəyir... 

Dildə çoxları ,,gəl” deyir.. 

,,Gəl” deməklə gələnmi var? 

 

Elim-obam qalıb darda... 

Qatarlarda...çadırlarda... 

Qıfıllanan  qapılarda... 

Qəlbi açıq olanmı var..? 

 

Bu dünyada yerim yoxdu... 

Soyulmuşam...dərim yoxdu... 

Yarı mənəm...yarım yoxdu... 

Bir sirrimi bilənmi var..? 

 

Sel gəlib...kəsib aranı.. 

Basıb Şirvanı...Aranı... 

Nicat...qoparma yaramı... 

Bu dərd ilə... ölənmi var..? 
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                 *** 

Bəlkə də.. gələrəm... 

Bir günlüyə... 

İnanaram  sözünə... 

Gələrəm... 

Ürəyinə... 

Gəlsəm... 

Göz yaşlarımı 

Özümlə gətirimmi? 

Çəkdiyim acıları... 

Ağrıları...dərdləri.. 

Özümlə götürümmü..? 

Məndən 

bir uzun yol var... 

Ayrılığa...həsrətə... 

Bir ucu mənə bağlı... 

Bir ucu qiyamətə... 

Bir körpü keçir məndən... 

Üstündə qəm karvanı... 

Axirətə aparır... 

Məndən-mənə fərmanı... 

Bir ömür var əlimdə... 

Sütunları yıxılmış... 

Uçqunların altında... 

Qalıqları...dağılmış... 
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Vaxt mənə yaxın gəlmir... 

Duyğularım yaralı... 

Ruhum da yaralanmış... 

Öz-özümdən aralı... 

Bu sarınmış ...ürəklə... 

Durum sənəmi gəlim... 

Ya da... 

zarafat bilim... 

Elə..sözünə gülüm... 

Dostum! 

Vaxt da sel kimi... 

Alıb...bizi aparır... 

Sənə ... bir şübhəm də yox... 

Qəlbin gercəkdən yanır... 

...Sel də... keçib gedəcək... 

Yalnız adı qalacaq... 

Yenə... sınaqdan çıxan... 

Dost ürəyi... olacaq... 
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                  *** 
 

Qəlb tutmasıyla yatıb... 

Baş ağrısıyla oyanmaqdan... 

Səbrimi  dilə tutmaqdan... 

Vaxtla baxtın arasında 

zər atmaqdan... 

Yoruldum...əməllicə... 

Günlər tapmaca tək... 

Ya qıfıllı...ya açıq... 

Hər şey üst qatda yaşanır... 

Ya bütöv...ya yarımçıq... 

Ömür sanki bir oyun... 

Seyr edənlər... 

Ya gülüş...ya da 

göz yaşı gözlər... 

Kim nə istər... 

Ya şəkər...ya da zəhər... 

Hər kəs keyfinə görə... 

Məzəsinə...zövqünə... 

Könlünə qatqu istər... 

Kimi sevgi...ehtiras... 

kimi göz yaşı..kədər... 

kimi də ağu istər... 
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Ömürdən –ömürə.. 

addan-ada keçməkdən... 

Zamandan-zamana... 

qatdan- qata köçməkdən 

And içməkdən... 

Yol ölçməkdən ... 

Yüz ölçüb-bir biçməkdən... 

dərk etməkdən...vaz keçməkdən... 

yoruldum ...əməllicə... 

Savaşlardan...barışlardan... 

İçimdə  yığılmaqdan... 

Bərpa olunmaqdan... 

Heç olanı...puç olanı... 

Tapıb yerinə qoymaqdan... 

Vaxt olmaqdan... 

Sən olmaqdan... 

Mən olmaqdan... 

Yoruldum ...əməllicə... 

Yoruldum...Allah haqqı! 
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                     *** 
Bu gün 
yenə ikimizik... 
Sən və mən... 
Günəş yoxdu aramızda... 
Hava tutqun... 
Proqnoz da... yağış dedi... 
Bu... heç... 
İstənilən zaman... 
mümkün olan şey... 
Sən özündən danış... 
Yenə qovmuşlarmı səni ... 
hər yerdən... 
gözdən...könüldən... 
sözdən...baxışdan... 
Bilirəm...üzünə baxmamışlar... 
Yenə sinəndən vurmuşlar... 
Gəl yanıma...dərdləşək bir az... 
elə səssizlikdə...elə susaraq... 
Məni ki ağrıda bilməzsən daha... 
Ağrım ...o qədər çox ki... 
Yaram daha dərin... 
Daha səndən qorxum yox ki.. 
İncitmək istəsən də 
özəyinə  çatmazsan... 
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Bilirəm...qovmuşlar səni... 
Hər yerdən... 
Yoxsa... gəlməzdin mənə... 
Çarəsizsən... 
Bir könül   axtarırsan... 
Sındırmağa...qırmağa... 
Nəfəsini kəsməyə... 
Ürəyini sıxmağa... 
İndi həvəsim də yox... 
Nə özümü yormağa... 
Nə səni danlamağa... 
Başın əllərində gəlmisən mənə... 
Dönmüsən peşiman yenə üstümə... 
Neyləyək səninlə..?. 
Yola gedəcəkmisən bilmirəm heç mənimlə..? 
Təbimiz də tutmur...səbrimiz də tutmur... 
Getsən də...qalsan da özün bilərsən... 
Üstəlik nəbzimiz də... 
Yaşımız-daşımız da... 
Ağlımız- başımız da... 
Tutmur ... 
özün bilirsən... 
Getsən də tənhalıqsan... 
Qalsan da tənhalıqsan... 
Sən elə əvvəlki tək... 
Üzü yox tənhalıqsan... 
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                        *** 
 

Burda sən...burda mən... 

Burda sən də varsan... 

Burda mən varam... 

Burda ürəyimiz... 

Sevdiklərimiz... 

Burda... 

gəl...ağlayaq... 

Bu səsin üstdə... 

“Döymə Kərəminin” 

Nəfəsi üstdə... 

Öləmi bilərdik... 

Belə yanmadan? 

Belə ağrımadan... 

Belə dolmadan..? 

Ölüm tanımazdı ... 

Göz yaşımızı... 

Kimsə tanımazdı... 

Qucaqlamazdı... 

Bağrına basmazdı ... 

Baş daşımızı... 

Torpaq da qoynuna 

Almazdı bizi... 

Alıb götürməzdi... 



Nisə Bəyim ___________________________________ 
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Əzizləməzdi... 

Qurban olmasaydıq ... 

Biz bu torpağa... 

Bir can... o birini 

Əvəzləməzdi... 

Burda sən də varsan... 

Burda mən varam... 

Burda ürəyimiz... 

Burda ruhumuz... 

Burda bir-birinə 

Qarışan zaman... 

Burda yaddaşımız... 

duyğularımız... 

Burda arzuların 

ümid yolları... 

Burda layla çalan... 

yuxularımız... 

Burda...candan əziz... 

analarımız... 

Dərdini alaram .. 

Mən bu dərdlinin... 

Bu dərdin üstündə... 

Ölüb gedərəm... 

Neynəy ey... neynəy..yy... 

Bir can nədir ki... 
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Keçərəm canımdan... 

Ölüb gedərəm... 

Burda sən...burda mən... 

Burda ...dərdimiz... 

Burda... göz yaşımız... 

Sevdiklərimiz... 

01.09.2010 
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                        *** 

Sürgünə göndərmisən... 

Məni səndən uzağa... 

Heç  yazığın gəlmirmi... 

Bəs...mən boyda yazığa..? 

 

Bu ölçüsüz...əqrəblər... 

Ömrümün   cəzasımı..? 

İçimdən yıxılmağım... 

Taleyin qəzasımı..? 

 

Gözlərimi dikmişəm... 

Allahın lal daşına... 

Ahım gedib çatarmı... 

Ürəyimin  yaşına...? 

 

Vaxtı da qıfıllayıb... 

Atmısan bir kənara... 

Bundan sonra...yolların... 

Heç biri  gəlməz kara... 

 

Bəlkə də,açılmadı... 

Baxt qapısı üzümə... 

Bəlkə də,rast gəlmədim... 

Bir daha ...öz-özümə... 
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             *** 
 

“Sağ ol” deməmək üçün... 

Bir şey olmayıb...dostum... 

Məni yola salmağa... 

Bir şey qalmayıb...dostum... 

 

O zaman hamıdan çox... 

Bəlkə...yanan sən oldun... 

Bəlkə də...yoxluğumdan... 

Düşüb sınan sən oldun... 

 

Bir andan o birinə... 

Keçməyə ...ümid yox ki... 

Biz ,,xeyir” arzulayaq... 

Gecəyə ümid yox ki... 
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             *** 

Aşıq...  çal ... 

,,Gor “ havasını... 

Dəlilər... düşüb oynasın... 

Dirilər tutsun başını... 

Ölülər...düşüb oynasın... 
 

Gör nə günə saldın məni... 

Yaram...ün salıb ünnədi... 

Bir ah qopdu...nəfəsindən... 

Ürəyimi  düyünnədi... 
 

Çal üstümdə...ünüm ünlə... 

Çal...könlümün ağısını... 

Anam dözməz...dil ağlamaz... 

Çal...könlümün  laylasını... 
 

Al dərdimin  ağrısını ... 

Yükümü karvan götürməz... 

Günahı üstündə qalar... 

Bu zülmü ...dövran götürməz... 
 

Məni peşman etdi fələk ... 

Göz yaşına...dayanmadım... 

Aşıq...çal ... 

,,Gor” havasını... 

Bəlkə...bir də oyanmadım... 
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                       *** 
 

Mənim  ürəyimdən... 

bir yol uzanır... 

Elə mənim kimi...tənha...uzun...yol... 

Əvvəli ürəyim... 

Sonu ürəyim... 

Dünyanı dolanıb qayıdar mənə... 

Hara uzansa da ...dönər özümə... 

Bir ucu məndədir... 

Onu zaman tək... 

Elə hey çəkərəm...hey dolayaram... 

Bir ucu əlimdə... 

çəkib yığaram... 

çəkib bir-birinə hey calayaram... 

O yollar əlimin içindən keçər... 

Ovcumun içi tək...tanışdı yollar... 

Gözümdən ...könlümdən...köksümdən keçər... 

Dil olub dillənər...danışar yollar... 

Yollar nələr deyər... 

nələr söyləyər... 

Getdiyi yerlərdən soraq gətirər... 

Üstündə ayrılıq... 

ya da göz yaşı... 
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ya vüsal...ya həsrət...ya gül bitirər... 

Yolun hər üzünü görüb bilərsən... 

Gedib öyrənərsən hər ağırıını... 

Yolun ağını da... 

Qarasını da... 

Yolun ölüsünü...dirisini də... 

Bilərsən sonunda... 

hər nağılını... 

Qarşına yol çıxar...ucu düyünlü... 

Atsan ayağını... 

dönüb daş olar... 

Adı gedər-gəlməz...adı yarıtmaz... 

Gedərsən...ömrünün yükü yaş olar... 

Duz yükü çəkərsən 

ümid yolunda... 

Yolun yalanında azıb qalarsan... 

Dolu duyğuların çəkişməsindən... 

Yolun yarısında yorğun olarsan... 

Saxlaya bilməzsən... 

vaxt axarını... 

Bilməzsən  səmtini...hara gedəsən... 

Bilməzsən...özündən... 

ya özgəsindən... 

Əl çəkib...biryolluq ... 

üz döndərəsən... 
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Yolun boşunu da... 

dolusunu da... 

Yolun rahatını... 

dəlisini də... 

Yolun axarını  ...gedib bilərsən... 

Yolun yatımını...görüb bilərsən... 

O yollar... 

kiçildər...  böyüdər səni... 

Yollarla bərabər... 

tamam olarsan... 

Ya itib gedərsən...ya puç olarsan... 

Ya...yolun sonunda... 

adam olarsan... 

Yolların hamısı ... 

özündən keçər... 

Özündən başlayar...özündə bitər... 

Dünyanı dolanıb ...qayıdar yenə... 

Hara uzansa da...qayıdar sənə... 
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                   ARAN YOLU 

 

Bütün yollar səndən keçir... 

Başlanğıcsan... 

Aran yolu... 

Babam yolu... 

                  Epiqraf: 

                  N.Qafuroğlundandır.        

Aran yolu... 

Sonsuzluğa...uzaqlığa... 

Aram-aram  uzanırsan... 

Səbrlisən... qərarlısan... 

öz-özünə.. öz izinə... 

öz içinə... 

ağır- ağır uzanırsan... 

Dodaqların susuzluqdan 

cadar-cadar... 

Təşnəlisən  yağışlara... 

Sinən açıq... 

Küləklərin çırpıldığı 

boşluqlara... 

Aran yolu... 

Nəfəsində çöl qoxusu... 

acı yovşan... 
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sarı sünbül... 

qanqal... 

yulğun... 

el qoxusu... 

Gözlərində 

itirdiyim...darıxdığım... 

doğmalığın...uşaqlığın 

süd yuxusu... 

Aran yolu... 

Apar məni... 

yaddaşımın tələsdiyi 

uzaqlığa... 

Apar məni.. 

ürəyimin çağırdığı 

uşaqlığa... 

Orda mənim göy qurşağım... 

rənglərində arzularım... 

orda mənim sevdikləriklərim... 

əzizlərim... 

Orda hələ bir uşaq var... 

Günəş onun oyuncağı... 

qaynar gözlü ..od nəfəsli.. 

qayış kimi...qara... ariq... 

Orda hələ bir uşaq var... 

oyunlara  aldanmayıb... 
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orda hələ cığırlar var... 

gedilməyib...tapdanmayıb... 

Orda hələ bir uşaq var... 

bəlkə..hələ doğulmayıb... 

böyük-böyük yalanların 

tüstüsündə boğulmayıb... 

Aran yolu... 

Atam yolu...Anam yolu... 

Sən müdriksən... 

səbrlisən...dözümlüsən... 

sükutunu pozur hərdən... 

maşınların təkər səsi... 

Bürkü basan ürəyini 

hərdən oxşar 

meh nəfəsi... 

Aran yolu... 

bəzən itib əriyərsən 

qaynarlığın ilğımında... 

aldadarsan... aldanarsan... 

xəyalların ilğımında... 

Səndən uzaq şəhərlərin... 

səndən uzaq dənizlərin... 

meşələrin...zirvələrin 

həsrətinə bürünürsən... 

Aran yolum  ... 
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Yox.. darıxma... 

Sən hər şeydən mənə yaxın... 

mənə doğma ... 

mənə gözəl görünürsən... 

Anam yolu...Atam yolu... 

Apar məni 

Nəfəsimiz bitənəcən... 

Ruhumuza yetənəcən... 

Aran yolu ... apar məni... 
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                        *** 
 

Ay allah ! 

Mənə ağıl ver... 

Bəlkə də... var... 

İtirmişəm... 

Bəlkə...azdı... 

Ya dayazdı... 

Çox  işlədib bitirmişəm... 

Hər kəsə ağıl verirdim... 

Ağlım olmaya-olmaya... 

Bu kasad ağlımdan mənə... 

Bir şey qalmaya-qalmaya... 

Ağlımın kəsdiyi yerdən 

O tərəfə keçəmmədim... 

Harda bitdi... 

Orda bitdim... 

heç bilmirəm.. 

içimdəmi...çölümdəmi... 

harda itdim..? 

Ağlım kəsdi...böldü məni... 

Yarı orda...yarı burda... 

qalammadım... 
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~ 175 ~ 
 

köçəmmədim... 

İndi  ağlım çatmır...mənə... 

Öz halımı düşünməyə... 

Başımda bir qəza gəzir... 

Başımda bir bəla gəzir... 

Ağlın yerinə gəlməyə.. 

Bu dərbədər  ürək ilə... 

Bir yerdə qalmaqmı olar..? 

Gah günəşdi...gah yağışdı... 

Heç bel bağlamaqmı  olar? 

Varsa da...heç mənim deyil... 

Yoxsa da... heç mənim deyil... 

Sevinər...başqası üçün... 

Ağlayar...başqası üçün... 

Gedər mənə dərd gətirər... 

Üstümə kədər gətirər... 

Ağrı verər...əzab verər... 

Nə utanar...nə usanar... 

Çırpınıb iztirab verər... 

Olan-olmaz ağlımı da... 

Bezdirib...çöllərə salar... 

Qənim kəsilər özümə... 

Çıxarıb canımı alar... 

Ağıl dayaz... 

Ürək dəli... 
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Bu ağılla ...bu ürəklə... 

Axı...mən yazıq neyləyim..? 

Hər ikisi üzü dönük... 

Dərdimi kimə söyləyim..? 

Biri yazıq...biri pozuq... 

Biri yanıq...biri sınıq... 

Aralıqda...mən yanaram... 

Gah birinin ... 

Gah o birinin  oduna... 

Ay Allah...mənə ağıl ver... 

qoyma məni .. 

bu havalı ürəyimin umuduna... 
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                         *** 
 

Şeirimlə söhbət... 

Mənə çox şey öyrətdin... 

Danışmağı... 

Susmağı... 

Boşluqda sağ qalmağı... 

Dayaqsız dayanmağı... 

Səni görmək istədim... 

Görməməyi öyrətdin... 

Söz söyləmək istədim... 

Dinməməyi öyrətdin... 

Kövrəlib ağlayanda... 

göz yaşımı gizlədim... 

Qəlbimdə ola-ola... 

hər an səni gözlədim... 

Mənə... 

çox şey öyrətdin... 

Dərdə üstün gəlməyi... 

Tənhalığı dindirıb... 

özünə dost etməyi... 

Səssizliyi dinləyib... 

hərdən cavab verməyi... 
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Ağrılara...qəmlərə... 

əzablara gülməyi... 

Mənə öz-özüm ilə 

savaşmağı öyrətdin... 

mənə məğlubiyyətlə 

barışmağı öyrətdin... 

Budaqdan töküləndə 

Yarpaqlarla saraldım... 

Yağışlarla ağladım... 

Buludlarla qaraldım... 

Üşüdüm sazağında 

Şaxtalı gecələrin... 

Yoruldum addımında 

Adamsız küçələrin... 

Öz-özümə darıxmağı... 

Duyğulara yoluxmağı... 

var olmağı...yox olmağı... 

ucalmağı...yıxılmağı... 

sən öyrətdin...dostum...mənə... 

Bir yerdə çox...qəmlər  yedik... 

şirin yedik...acı yedik... 

şəkər yedik...zəhər yedik... 

Gah taledən...gah fələkdən... 

gah zamandan...gah dövrandan... 

gah düşməndən...gah da dostdan... 
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gah qardaşdan zərbə yedik... 

qamçı yedik...qurşun yedik... 

Bəzən susduq... 

içimizdə boğduq hərdən... 

vulkan kimi hirsimizi... 

Udduq bəzən... 

hikkəmizi... səbrimizi... 

Haraylandıq... 

Səsimizi düymadılar... 

bizi bəzən... 

sevmədilər...saymadılar... 

Biz sınmadıq... 

Biz itmədik... 

Biz- biz olduq... 

Bir kimsəsiz...bir köməksiz... 

Şeir olduq... 

Biz ikimiz bir can olduq... 

Ürək olduq... 

Səndən... 

çox şey öyrəndim mən... 

Bəs...sən ... 

məndən nə öyrəndin..? 

07.09.2010 
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               SUSMA VƏTƏN... 

 

                          *** 

Vətən...susma... 

Qışqır hərdən... 

Hirslən ...bəzən... 

Övladların nankor olar... 

Belə ərköyün böyütmə... 

Bilməz torpağın qədrini... 

Yerin-yurdun qiymətini... 

Doğulduğu evi sevməz... 

Böyüdüyü eli saymaz.. 

Danışdığı dili duymaz 

Duymaz  ... 

quşun yuvası var... 

qarışqanın ...kəpənəyin... 

arının da  duası var... 

Bu dünyada... 

hər şeyin öz havası var... 

Biri özgə havasına... 

özgə küyünə oynayar... 

biri özgə parasına... 

özgə puluna oynayar... 
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Biri çıxar cızığından... 

Bəzən özünü tapdayar... 

Kəsər yaşam ağacını.... 

Durub   soyunu tapdayar... 

Keçər yaranın üstündən... 

Bəzən izini itirər.. 

Azar...yalanın üstündə... 

Üstünə günü gətirər... 

Yağlı vədə... 

Yalan sözə... 

rahatlığa... 

tox qarına... 

satar səni... 

Dar ayaqda...çətin gündə... 

ağrıyanda atar səni... 

Susma Vətən... 

Hirslən hərdən... 

Sən dinməzsən... 

danışmazsan... 

gözlərin gizlı ağlayar... 

ürəyinə dəyən sözlər... 

Bağrını dəlib....dağlayar... 

Anlayıram...sən anasan... 

Övaladının günahını 

bağışlarsan... 
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Sənə yara vursalar da... 

ağrısan da... 

incisən də... 

bağışlarsan... 

Bağışlama... 

Susma Vətən... 

Hirslən hərdən... 

Qışqır hərdən... 

danla...dərs ver... 

Üstündə yer vermə ...keçmə.. 

Səni Vətən  bilməyənə.. 

Sənin üçün ölməyənə... 

Susma Vətən... 

Yoxsa səni... 

Həmişəlik susdurarlar... 

imkan vermə... 

Susma  Vətən..! 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________ Aran fraqmentləri... 
 

~ 183 ~ 
 

 

 

                          *** 
 

Daha nələri... 

göz altına  almalıydım... 

yaşamaqçın... 

Daha nələri... 

Özüm 

özümə 

bəs deyilmiydim..? 

Bir az ağlımdan çəkdim... 

Bir az  qəlbimdən... 

Bir az baxtdan çəkdim... 

Bir az da  vaxtdan... 

Özüm-özümə bəs deyilmiydim... 

üstəlik də sən... 

sənin ömrün... 

sənin dərdin... 

Hələ başqaları..? 

Birinin dərdini çəkdim... 

Birinin nazını... 

Gördüm  acıların... 

çoxunu...azını... 

Biri mənə təpik atdı... 



Nisə Bəyim ___________________________________ 

 

~ 184 ~ 
 

biri söz atdı... 

biri uzaqdan-uzağa 

çaşıb göz atdı... 

Biri yuxarı bildi... 

biri aşağı... 

bəzən ...mənə dərs verdi... 

dünənin uşağı... 

Özümü niyə aldadım... 

Yanlışım da...səhvim də çox... 

bilə-bilə ... 

özümü aldatdığım da çox... 

Daha nələri ... 

sübut etməliydim... 

özümə...özgəsinə... 

daha nələri atmalıydım... 

bu ömrün öhdəsinə..? 

Dünyayla hesablaşmaq 

nəyimə lazım idi ? 

Bu ömür məndən başqa... 

hər kəsə həmdəm oldu... 

hər kəsi haqlı bildi... 

özümə qənim oldu... 
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                            *** 
 

Məni... 

özümə qaytar... 

Atma acıqlara... 

Atma  hikkələrə... 

Çırpma hirslərə... 

Qaytar ...necəydimsə... 

Sındırılmamış... 

nəfsə satılmamış... 

parçalanmamış... 

Necə varıydımsa... 

Sənə inamlı... 

ürəyi  təpərli...sözü təpərli... 

Məni harda yaxdın... 

harda dağıtdın..? 

Gücümü tükətdin... 

Səbrimi yıxdın..? 

Hardayam..? 

Özümü harda axtarım... 

Salıb itirdiyin yeri de mənə... 

bizim aramızda  qapalı qalan... 

söhbəti de mənə... 
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sirri de  mənə... 

Mən yoxam... 

Mənim yoxluğumda 

sən də yoxsan... 

Varlığımız... 

Yoxluğumuz... 

bizə  bağlı... 

sənə bağlı... 

mənə bağlı... 

sən var ol ki... 

mən var olum... 
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UZAQLARA MƏKTUB 
 

(hekayə) 

 

Artıq bir həftədən çox idi ki, qar dayanmır-

dı. Əvvəl-əvvəl gözəlliyi ilə gözləri oxşasa da, 

gətirdiyi qayğılar adamları bezdimişdi. Axşam-

lar şaxtadan sular donur, elektrik kəsilir, yollar 

buz bağlayır, gediş-gəliş çətinləşir, adamlar sa-

atlarla tıxaclarda gözləməli olurdu. Bu gün də 

quşbaşı tökürdü. Sanki göylər ələnirdi. 

Akifin evdən çıxdığı saatdan da çox idi... 

Maşını asta-asta sürürdü...gözünün qabağında 

nə qədər qəza olurdu. Maşınlar sürüşərək bir-bi-

rinə dəyir, sürücülər hirslənərək bir-birini söyür-

dülər... Onsuz da tələsməyin bir adı yox idi 

...Havaların belə pozulması  ilə əlaqədar müştə-

rilər qat-qat azalmışdı. Son on gün ərzində cəmi 

bir avtobus yola sala bilmişdi...Bu vəziyyət onu 

yaman dilxor eləyirdi... Qar da bir yandan...elə 

güclü yağırdi ki, beş addım uzağı görmək müm-

kün deyildi... 
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Maşını  yavaş-yavaş döndərib ofisin yanın-

da saxladı. Düşüb qapını bağladı. Ətrafa göz 

gəzdirdi. Onun ofisinə bitişik qonşu dükanın yi-

yəsi əlində uzun süpürgə qapının ağzını təmizlə-

yirdı. Akifi görüb əl saxladı, əlcəkli əli ilə yun 

papağını gözünün üstündən geriyə itələyib: 

-Merhaba, -dedi, nasılsın? Gör ha... bu bit-

mek bilmiyor... 

Onun yanından keçerken xala –xətrin: 

-Evet,- dedi. 

Gözucu baxdı ki, onun da qapısının ağzını  

təmizləyib. Qapısını açıb içəri keçdi. Əllərini bir 

birinə sürtərək, kondisionerini, kompyuterini aç-

di, elektrik çaynikini qoşdu. Onun bu qızdan 

heç xoşu gəlmirdi. Heç özü də bilmirdi niyə. 

Əvvəllər qız atasının yanına tez-tez gələr ,yerli-

yersiz  Akifin ofisinə keçər, soruşardı: 

-Akif, dükana gedirəm, sana bir şey lazım-

mı? 

O sa heç nə istəməz, qıza elə də üz verməz-

di. Sonralar Məltəm, deyəsən, bunu başa düşdü-

yündənmi, ya nə isə daha onun yanına keçmədi. 

İndi atasının yerinə çox vaxt işə o gəlir, balaca 

dükanda gecədən xeyli keçenə qədər outrur, be-

karçılıqdan əlində dəsmal  pəncərənin şüşələrini 
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sürtür ya da qapıya söykənib küçədəki adamlara 

baxır, kimlə desən söhbət eləyirdi.  

Kompyuterin arxasına keçib oturdu: 

-Baxaq...ne heber...öz-özünə mızıldandı... 

Ekran açılanda adamın üzünə  gülümsəyən gö-

zəl bir qız işıqlandı... bu,yay mövsümündə, də-

niz kənarında çəkilmiş bir foto idi. Saçlari topla-

nıb yığılmış, bir hissəsi islaq halda üzünə dağıl-

mış, qıvrım kipriklərinin arasından gülməkdən 

qıyılmış qara gözlərində qəribə bir atəş parlayan 

gənc bir qız idi. Bütün  üzü boyu güldüyündən 

dişlərinin hamısı görünürdü. Əlində pepsi şüşəsi 

tutmuşdu...dodaqlarından, çənəsindən su damla-

ları axırdı. Bu rəsmə baxan hər kəs ilk andaca 

hiss edərdi ki, foto xəbərsiz çəkilib...Həqiqətən, 

bu belə idi . Şəkli  Akif özü çəkmişdi. Qaratelin 

xəbəri olmadan. 

-Gün aydın...nasılsın...e...e..? Ne heber?...-

bərkdən soruşdu. Bir an dayandı, qızın şəklinə 

baxdı, bir az duruxub fikrə getdi...sonra səhifəni 

çevirib  interneti açdı. Bir-bir onlayndakı qadın-

ları nəzərdən keçirməyə başladı. Ele gözünə  

xoş gələn, suyuşirin birinciyə icazə  göndərib 

gözlədi... Bu zaman qapısı cingildəyərək açıldı, 

Kərəmlə Camal gülə-gülə içəri girdi: 
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-Ay....bu ne guzeller...ay bu ne canlar...Alla-

hım...bizi öldürsene...ne yapalım yani?-deye 

özünəməxsus artistliklə ortada bükülüb fırlandı. 

Camal da xırıldaya-xırıldaya: 

-Şuna baksana,oğlum,şuna tamam soyunub 

zalim...eehee...Kerem bak...bak... 

Kərəm: 

-Bakıram, oğlum, bakıram...ay Allahın cə-

zası...  

Akif: 

-Çəkil, ulan, baka-baka yanırsan ...oğlum, 

anlasana, şular senlik deyil...kiymeti var şuların 

kiymeti...sanıyorsan ...ele-belemi soyunublar 

şular... yok...şuları bura bele koyannar var. 

Kərəm: 

-Nə  yani, biz erkek deyilmiyiz? -deyə özü-

nü dartdı, əlini sinəsinə qoyub, dik dayandı. 

Akif: 

-Sana Kafarın heprimişleri  düşer...Çəkil... 

Kərəm incimiş halda: 

-Ne olur yani...Akifciyim ...sendemi acıq çı-

kıyorsun...gedelim ya Kafara...bir az vuralım... 

He...ne dersen... 

Camal onun küreyinə  vuraraq: 
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-Səhərin gözü açılmamış,oğlum,hale ayıl-

mamışsan heç... 

Akif ona sarı dönərək: 

-Qafam çatlıyor, hayvan, çık dışarı...ulan, 

hale bir müşteri de yok...sanki dünya kırıl-

mış...əli ilə boynunun dalını ovxaladı...allah, 

boyle serhoş olmaqmı olar... sen beni oldüre-

ceksin...çıkın aye ..çıkın ...allahı seversiz... din-

lenmek istiyorum... 

Kərəm əllərini qabağa verərək: 

 Gediyoruz...oğlum, ne olmuş, qafan  ağrı-

yor...düzelderiz... 

 Ay,ay...,əli ilə ekranı göstərərək...senin  

Karatelin...hale duruyo....allahım... ne qader gu-

zel...hale bir ses-soraq yokmu? 

Akif astaca: 

-Yok, ulan, yok...bütün dunya kibi  o da bat-

mış... 

Camal ciddiləşərək: 

-Nasil olur  şu ya...millet internetle bir cani-

yi tapıyo...sen bir kızı tapa bilmiyorsun... 

Akif əsəbi halda: 

-Neynim, ulan, her unvana soraq veriyo-

rum...yaşadığı yere, universiteye, dediyi rayona 
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...hepsinden –boyle adam yok, -deye bilgi geli-

yor. Ne yapım? 

Kerem təəccüblə: 

-Nə o? Yaşadığı  yerde yokmu? 

Akif özündən çıxmış halda: 

-Orda müharibe, ulan, müharibe...onun ya-

şadığı yeri ermeniler tutmuş...millet didergin 

düşmüş...Bir universiteyi biliyorum ..ordan da 

burda bu adda adam yok diyorlar... 

Kərəm çənəsini qaşıya-qaşıya: 

-Hm...bu lap zor oldu... 

Qəfildən ağlına gəlibmiş  kimi: 

-O zaman sen de turistlere sor...gör ya...ne 

qadar kişi geliyor...alvere gelennerin çoku da 

kaçkınnar...demi? 

Akif əlini yellədi. Bu fikir onun ağlına heç  

batmadı. 

-Eh, deryada balıq tutmaq kibi bir şey... 

Camal da  Kərəmin tərəfini tutdu... 

-E...E, ne var bunda, bak, şu resm var ya, 

şunu dışarı vur,gör her gün ne qadar kişi keçiyor 

şurdan? Sen koy...hayrlsı allahdan...demi? Kim-

se tanıdı  birden... 

Akif bir dədər fikirləşərək... 

-E....e  ,nasıl asalım...şunu? 
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Kərəm: 

-Nə varmış...sen şu resmi İdrise apar,böyle 

guzel bir çerçive yapsın...gerisini biz hell ede-

riz... -deyə sinesini qabartdı. Ama tebi xerci-

ne...sen bir rakı qonaklığı verirsen... 

- Akif bezikmiş halda: 

-  İyi, senin her zaman bahenen var... Gede-

rem İdrise... 

Kərəm: 

 O zaman  biz kulluqdayız... 

Sonra əyilib Akifin qulağına deyirmiş kimi: 

-Bak, oğlum, sen şu...erotik sitlere az gir... 

gözü ilə ekrana işarə eledi, Şular para kazanı-

yor, senin de canını yakarlar, yazık olursun... 

Akif lap özündən çıxaraq: 

-Nə siti, ulan, ora girenmi var? Yeter ya...çı-

kın dışarı... 

Kərəm: 

- Hmm...belli...gediriz ya...adama iyilik yok 

ki... 

Onlar gedəndən sonra durub özünə çay süz-

dü. İçə-içə gəlib rəsmin qarşısında dayandı. Dü-

şündü ki, Kərəm düz deyir...Bura hər gün Azər-

baycandan adam gəlir, ola bilsin ki, içərilərin-
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dən nişan verən biri olardı, indiyədək bunu elə-

səydi... 

Yenidən Qarateli tapmaq ümidi  alışdı... 

ürəyi xəyallandı... 

Üç il öncə, bu ofis təzə açılanda, Azərbay-

candan çox adamlar gəlirdi. Sərhədlər təzə açıl-

mışdı, azərilərin çoxu Türkiyəni, İstanbulu gör-

mək istəyirdi...O zaman bir dəstə tələbə də  gəl-

mişdi ... Yeddi nəfər idilər. İçlərində bir qız var-

dı, Qaratel...o biriləri ona,qrupkom” deyirdilər. 

Akif onları otelə aparıb yerləşdirdi. Onlar Tür-

kiyədə beş gün qalacaqdılar. Bir gün  Bursaya, 

bir gün İzmirə, bir gün İstambul muzeylərinə, 

bir gün universiteyə, bir gün də şəhəri gəzəcək-

dilər. Akif onlara heyran olmuşdu. O qədər sə-

mimi, mehriban, savadlı idilər ki...Akif yaxşı 

təhsil almamışdı, buna heç vaxt həvəsi olma-

mışdı. İndi bu gənclərə  baxdıqca  özünü onların 

yanında görmək istəyirdi. Bu qız onun ağlını ba-

şından almışdı. Ətəyi qısa şalvarda,sadə yay 

köynəyində olan bu qiz  o qədər yaraşıqlı və ca-

zibədar idi ki, ilk gordüyü andanca  Akif bu qıza 

tutuldu. Heç bir bəzəyi olmayan qız qara saçla-

rını boynunun dalında bərk bağlamışdı. Gün ey-

nəyinin arxasından belə gözlərinin necə bir 
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sehrlə baxdığı aydınca görünürdü. Çox zirək, 

cəsur və çox da ciddi idi. Dostları o nədeyirdisə, 

ona da əməl edirdilər. Tələbələrin üçü oğlan, 

dördü isə qız idi. İkisi sevgili idi. Fərhadla Bə-

yaz. Akif oteldən əl çəkmirdi. Elə hey onların 

ətrafında fırlanırdı. İş-gücünü atıb düşmüşdü 

onların dalına. Ele hey qulluq göstərməyə, on-

lara yaxınlaşmağa çalışırdı. 

Deyəsen, artıq onun niyyətindən xəbər tut-

muşdular. Onu görən kimi qızlar gülüşməyə, 

söz atmağa başlayırdılar... Qaratel tez ciddiləşib 

onlara acıqlanır, özünü də o yerə qoymamağa 

çalışırdı. Guya ki, heç nə başa düşmürdü. Bu 

dörd günün  içində o dəridən-qabıqdan çıxdı kı, 

bu qıza yaxınlaşıb təklikdə bircə dəqiqə də olsa 

qala bilsin... amma nə fayda ki divar o qədər dü-

şünülmüş və qalın idi ki, onu keçmək mümkün-

süz idi. Nəhayət ki, sonuncu gün onlarla şəhəri 

gəzməyə icazə ala bildi. O, oğlanlara yanaşıb 

onları qonaq etmək arzuzunda olduğunu bildir-

di. 

Məsləhətləşmədən sonra qızlar dəniz kəna-

rına getmək istədiklərini bildirdilər. 

Akifin əli-ayağı yerə  dəymirdi. Bütün baca-

rığını işə salıb özünü göstərməyə çalışırdı. Am-
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ma qala o fikirləşdiyindən də  yenilməz idi. Bə-

zi anlarda qızlar bir-birinə üstüörtülü  işarələr 

verib uğunurdular. Onlar Akifə çox uzaq, namə-

lum olan ibarələrlə danişır və onu öz birliklərin-

dən və açıqlıqlarından kənarda saxlayırdılar . 

Ona müraciət edən zaman çox nəzakətli 

və ciddi olurdular. Yəni bizi qonaq etdiyin üçün 

saq ol, amma sən bizdən deyilsən...Dəniz kəna-

rında  onlar zarafatlaşır, gülür, məzəli  hərəkət-

lər edirdilər... Hətta xorla mahnı oxuyur, şeir 

söyləyirdilər... 

Akif çox təəccüblənirdi. Qaratel qolları-

nı açaraq: 

Ah,Kara dəniz, səninlə bir çırpınıyor qəlbim 

mənim, -deyə oxuyanda  hamısı  ona qoşularaq 

oxumağa başladılar. Bütün bunlar Akifə yad 

gəlsə də, onlara qoşulmaq, onlar kimi olmaq is-

təyirdi. O, gəzlərini Qarateldən ayıra bilmirdi, 

ona nələr deyəcəyini də bilmirdi...Sadəcə, ürəyi 

həyəcanla döyünür, əli-ayağı sözünə baxmırdi. 

Onlar fotoaparatla çoxlu çoxlu şəkillər çəkirdi-

lər. Birdən Akifin ağlına gəldi ki, telefonla onla-

rın şəklini çəksin. Diqqəti cəlb etmədən telefo-

nunu çıxardıb Qarateli çəkdi. Bu zaman o əlin-

dəki şüşədən su içirdi...Qəfil çeçədi, Şüşəni do-
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daqlarından çəkdi, ağzındakı su çənəsinə, boy-

nuna axdı, bərkdən gülməyə başladı. Bu anda 

Akif onun iki şəklini dalbadal çəkdi. Deyəsən, 

bundan heç kəsin xəbəri olmadı. Çünki hamısı 

Qaratelin çeçeməsinə baxıb gülürdü. 

Gün əyiləndə  onlar otelə qayıtdılar. Səhəri 

gün onlar qayıtmalı idilər. 

Akif neyləyəcəyni bilmirdi. Səhər tezdən 

onları yola salmağa gəldi. Hələ otaqlarından 

çıxmamışdılar. Allaha yalvarırdı ki, elə  bir şey 

olsun ki, onunla danışa bilsin. Bir azdan hamı-

sı bir yerdə çıxdılar. Tələsirdilər.Akif onlarla 

avtobusa qədər getdi. Bu gün daha danışıb-gül-

mürdülər. Əksinə, tutqun və kədərli idilər. Bu 

da Akifi artıq addım atmaqdan  çəkindirirdi. Ha-

mısı bir-bir onunla səmimi görüşüb avtobusa 

minirdilər. Minnətdarlıqlarını, təşəkkürlərini  

bildirirdilər Sona Qaratel qalmışdı. 

Əlini ona uzadaraq: 

- Hər şeyə görə  saq ol ...Xoşca qal,-dedi. 

Akif onun əlini tutub, həyəcanla: 

-Gələcəm...Gələcəm sənin dalınca...bekle 

meni... gələcəm... 

Qaratelin üzü o qədər yaxin idi ki, Akif 

onun bəbəklərinin necə böyüdüyünü, dodaqları-
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nın necə titrədiyini gördü...Qız gülümsəyərək 

onun gözlərinin içinə baxdı, -Hələlik..., deyərək, 

əlini çəkdi və avtobusa qalxdı. 

Bu təbəssüm Akifin gözlərinə  əbədi həkk 

olundu. 

Onlar getdi...amma Akifin bütün rahatlığı  

da, qayğısızlığı da onlarla getdi. Qeyd kitabın-

dan Qaratelin ünvanını götürdü. Cəbrayıl rayo-

nu, Diridağ kəndi. Əhmədli Q. 

Bir zaman özündə olmadı. Qaratelin günəş-

dən yanmış hamar dərisi, həyat dolu qaynar 

gözləri, həssas dodaqları xəyalından getmirdi. 

Əvvəllər həqiqətən qızın dalınca getməkdə,onu 

tapmaqda qərarlı idi. Amma Azərbaycanda gü-

nü-gündən vəziyyət pisləşirdi. Müharibə şiddət-

lənir, fövqəladə vəziiyyət tətbiq edilir, dalbadal 

rayonlar işğal olunurdu. Bir də qızın yerini də 

dəqiq bilmirdi. Hara getsin? Bildiyi unvanlara 

sorğu göndərir, hər dəfə  belə adam qeydiyyatda 

yoxdur cavabı gəlirdi. 

Günlər-aylar keçdikcə ümidləri azalır, Qara-

tel bir xəyala çevrilirdi... 

Dolabdan bir disk götürüb, rəsmin üzünü  

köçürtdü. Onsuz da işi-gücü  yox idi, geyinib  

ofisdən çıxdı, İdrisin yanına yollandı. 
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Səhəri gün işə gələndə özüylə iri bir çərçi-

vəyə salınmış, üstü şüşələnmiş rəsm də gətirdi. 

Yenə  də qar tökürdü...Ofisin qarşısında dayanıb 

Rəsmi asmaq üçün uyğun bir yer aradı. Sonra 

içəri keçdi...zəng vurub Kərəmlə Camalı çağır-

dı. 

Bir azdan üçü də  ofisin qarşısında dayanıb 

hay-küylə nərdivanı divara sıykəyirdilər. 

Kərəm yuxarı dırmaşa-dırmaşa: 

-Allahım, bu ne ceza ya,şimdi yıxılsam... 

aye, berk tut...he şimdi ver ...yox evvel burdan.. 

Akif  canfəşanlıqla: 

-Korkma, möhkem tutmuşuq...bağlasana... 

Kərəm onu yamsılayaraq: 

-Korkma...özün çıksaydın... 

Səs-küyə Məltəm də  gəlib yaxında dayan-

mışdı. 

Gözləri ilə rəsmə  işarə edərək: 

-Guzel qızmış,-dedi. 

Akif ürəyində “bir sen eskikdin”-deyə  mı-

zıldandı. 

Məltəm: 

-Allahım, ne kadar canlı, sanki heç ölme-

miş kibi... 

Kərəm: 



Nisə Bəyim ___________________________________ 

 

~ 200 ~ 
 

-Nədən ölsün, qız! O hale buralara çox gele-

cek... 

Məltəm: 

-Bu Qumrunun rəsmi, demi? 

Camal: 

-Ne Qumrusu qız, Bu Qaratel...Qaratel... 

Meltem israrla: 

-Evet...Qumru Qaratel...Asl ismi Qumru... 

Qumru Ehmedli...Qaratel onun texellüsü... 

Kərəm əl saxlayıb: 

-Sen nereden biliyorsun... qız, sen şaşırdın-

mı? 

Məltəm: 

-Biliyorum...Qəzeteler yazıyordu...tv-ler de 

gösteriyordu...Qumru Qaratel bu... özü de şimdi 

deyil, çokdan ölmüş... 

Üçü də heykəl kimi dayanıb Məltəmə baxır-

dı...Məltəm də soyuqdan ayaqlarının birini götü-

rüb, o birini yerə qoyur, əsə-əsə danışırdı... 

-Bizim  bu Barış Yılmazın  qəzetesi var ya... 

“Zaman”...orda bir mekale vardı... 

Qumrunu ermeni snayperi vurmuş, kardeçi-

ni diri-diri üstünü nüft töküb yandırmışlar... ba-

bası  itkin düşmüş...annesi de dayana bilmemiş 
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daha...ben o qazeteni saxlaram ..bekleyin ...şim-

di getiriyim... 

-Bu ne ya... ne diyor...ulan...Kərəm quru-

muş halda Akifə  baxdı... Akif yerindəcə donub- 

durmuşdu...Deyəsən,heç  Kərəmi eşitmədi də... 

Məltəm içəridən çıxıb tələsdiyindən ayağı 

sürüşdü...az qala yıxılacaqdı...Camal tez tərpə-

nib onu tutdu. O, əlindəki qəzeti Akifə uzada-

raq: 

-Bak burda...görüyormusan..”Günəşi sevən-

lər” adlanıyor mekale...Burda Qaratelin şeirleri 

de var...çok guzel şeirlər...o üzden qazeteni sak-

lıyorum... 

Qəzeti Akifə verib üzünü  Kərəmə tutdu: 

-Çök guzel yazırmış yazıq...biri var ..lap gü-

zeldi...Seni uzaqlığın qokusu çekmir... 

Birdən onu dinləmədiklərini görüb dayandı. 

Təəccüblə onlara baxdı: 

-Siz bilmiyordunuz...qaliba... 

Akif qəzeti ondan aldı..bir söz bele demeyə  

taqəti qalmadığından key-key Məltəmə baxdı... 

Qiz: 

-Ne oldu? Akif, sen iyimisen?.. 

Akif zorla..səsi batmış kimi: 

-Yok..yok bir şey...Deyib ofisə keçdi. 
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Kərəmlə Camal bir-birinə  baxıb susdular. 

Məltəm: 

-Bu nə ya? -deyerək Camala sordu. 

-Get,qızım,get... senlik bir şey yok... 

İkisi de Akifin dalınca içəri keçdi.O, əlində 

qəzet gözümü yerə dikib oturmuşdu. 

Kərəm yavaşca: 

-Oğlum...sen iyimisen?-deyə  sordu. 

Akif onlara baxmadan: 

-Gedin...tek kalmaq istiyorum... 

-Evet ...kal...gediyoruz...bir şey lazım olsa... 

biz buralardayız... 

Kərəmlə Camal  sakitcə getdilər... 

Nəhayət ki,Akif özünü toplayıb qəzetə bax-

dı...93 –cü il idi...,,Günəşi sevənlər” adlı bir mə-

qalə idi.Qaratelin rəsmi verilmişdi. Burdakı ki-

mi deyildi. Saçları qısa, gözləri kədərli, dodaq-

ları bir-birinə qısılmış...Altında yazılmışdı:,,Bu 

xəbər bizi çox sarsıtdı. Cəbhə bölgəsindən re-

portaj hazırlayarkən Azərbaycanın istedadlı jur-

nalisti Qumru Əhmədli düşmənin snayper güllə-

silə  susdurulmuşdur...Bu həmin Qumru Əh-

mədlidir ki, müharibənin ilk günlərindən univer-

sitetin son kursunda ikən qrup yoldaşları ilə bə-

rabər könüllü cəbhəyə yollanmış,sərhəd zona-
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sından xəbərlərlə ölkəni məlumatlandırmışlar. 

Onların çoxu artıq Azərbaycanın şəhidlik bayra-

ğını qaldırmışlar ...O cümlədən qardaşı Mahir 

Əhmədlini ermənilər yaralı tutaraq diri-diri üs-

tünə neft töküb yandırmışlar... Qumru həm də 

istedadlı bir şair idi.. O, Qaratel təxəllüsü ilə 

seirlər yazardı...Biz Qumru Qaratelin bir neçə 

şeirini sizin diqqətinizə çatdırırıq... 
 

Daha oxuya bilmədi...ürəyi sıxıldı... 

Heç nə bu dünyanı dəyişə bilməz... 

Heç nə tuta bilməz  məni özümdən... 

Səni uzaqlığın qoxusu çəkməz... 
 

Mənimsə ... ...gözlərin getməz gözümdən... 

Kompyuterdə onun şəklinə  baxdı...ona elə  

gəldi ki, Qaratel daha gülmür...onun yanaqların-

dan, çənəsindən süzülən göz yaşlarıdır...Sən de-

mə, bu neçə ildə o ağlayırmış... 
 

Günəşlə bir çıxıb,batar ömrümüz... 

Qəlbimiz günəşlə birgə döyünər... 

Sənin ürəyinin yaddaşı yoxmu, 

O mənsiz...dənizsiz... necə döyünər? 
 

Artıq neçə saat idi ki ,oturduğu yerdə qal-

mışdı...heç nə düşünə bilmirdi, nə edəcəyini də 

bilmirdi... 
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Hər şey qəfildən, gözlənilmədən...bir anın 

içində elə dəyişdi ki, onun bu hadisələri dərk et-

məyə belə gücü çatmırdı. Qapının yavaşca açıl-

dığını hiss elədi. Gələn Kərəm idi. 

-Qaranlıqda niyə oturmusan...işığı yandırsa-

na... 

Elektrik düyməsini basdı,otaq işıqlandı. 

-Yapma, canım, keçer vallahi ...boyle yap-

ma...iyimisin sen? 

Akif başını buladı: 

-Serhoş olmaq isteyirem... 

-İstersen tebi...istersen... 

-Gedelim...Qafara... 

-Yok...canım..ben gede bilmem şimdi... 

-Neden? 

-Ayşeni doktora götürmüliyem..bekliyor... 

-Ya Camal? 

-Q da yok...getmiş..işleri varmış... ben gedi-

yim...özünə bak... 

Akif dinmədi.Bir az da oturdu...qəfil ağlına 

gəldi ki, Meltemle danışsın...Meltem daha çox 

bilir onun haqqında...Bəlkə, daha nəsə dedi... 

Tələsik çölə çıxdı, Meltəmin dükanına keç-

mək istədi. Birdən yolun o tərəfindəki dükanın 

yiyəsi Bayramın iti, kəskin baxışları ilə toqquş-
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du. Bayram ona elə baxırdı ki, durduğu yerdəcə 

mıxlanıb qaldı. Elə bil kimsə onu silkələyib 

ayıltdı, geri döndü. 

Yalnız indi Bayramın son vaxtlar Məltəmin 

yanına bir neçə dəfə gəldiyini  xatırladı. Əvvəl-

lər heç bunun fərqinə belə varmamışdı. 

Gəlib Qaratel ilə üzbəüz oturdu...Demək... 

sen... böyle... yapdın...şimdi ben... neynim...söy-

ləsənə... neynim? Sana gele bilmedim...bilme-

dim... bunu... bacara bilmedim... Sözümü ...tuta 

bilmedim...bilmedim... 

Onun içindən qaynar bir hönkürtü  qop-

du...içi tökülə-tökülə ağladı...ürəyi boşalana qə-

dər... ağladı... 

Elə bil yüngülləşib sakitləşdi...Nə qədər 

vaxt keçdiyini bilmirdi... 

Qaratelin rəsmini  bağladı, boş ekranla üz-

bəüz qaldı...Baxdı...baxdı...sonra da ekrana iri 

hərflərlə yazdı: 

Uzaqlara məktub... 
 

Son 

                                                Qar ayı, 

2010 
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KLASSİK NOTLAR ... 
 

- 1 - 

 

Heç Dərvişi görmədim sən tək... 

 

Aşıq Şakirlə...başlayıb-bitən gecə...“Şirvan 

Şikəstəsi...” onda ki...hələ huşum başımda idi... 

bilirdim ki...hələ adamam...getdiyim  də yoldu.. 

əvvəlini-sonunu bilməsəm də...bir addim önümü 

görürdüm...ayağımın altında ümidin bərkliyini 

...işığın parıltısını...səsin uzaqlığını sezirdim... 

gözlərimə dəyən küləyi hiss edirdim...sinəmə 

dəyən dalğanı tuturdum...və ən əsası ətrafımda 

genişlənən...böyüyən ...uzaqlaşan çölü duyur-

dum… içimin məni qabaqlamağından... bilirdim 

ki... döğmalığa gedirəm...doğmalığa...qəfildən... 

başımın üstündə ayı gördüm...düz  ürəyimin içi-

nə  baxdı...“SEHR istəyirsənmi..?” Dərhal... dü-

şünmədən... ,,İstəyirəm...”- dedim...Gözlərimə 

gülümsədi...“Gəl...”-dedi...,,Gəlirəm”-dedim... 

...onda ki... dünya yuxuda idi...hər kəs yuxuda 

idi...bir nəfəs belə yox idi... gördüm ki...kim-
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sə baxır gecədən...gecə kimi qara gözləri...gecə 

kimi dərin... gecə kimi kədərli...gecə kimi yor-

ğun...və gecə kimi ulduzlu...görən kimi tanı-

dım... ...uşaqlıqımda görürdüm tez-tez...həmin 

Dərviş idi... dəyişməmişdi...heç...niyə də dəyiş-

məlidi...o ...adam deyil axı...o  Dərvişdi...istə-

dim soruşam...“Niyə  gec gəldin..?”...Elə həmin 

an da anladım...Dərvişlərin  vaxtımı olur...?... 

Vaxtın bura nə dəxli? Əvəzinə soruşdum: “Har-

da idin...?”...Cavab verdi: “Xan Dərəsində...” 

...Xan Dərəsi...ürəyim uçundu...dayan... 

sonra danışaram...sonra... 

 

Gözlərin... harda saxlar... 

Gecə gələn qonağı... 

Göz yaşın ...necə ağlar... 

Gecə gələn  qonağı... 

 

Dərvişin gözlərinə  baxırdım...ürəyini görür-

düm...səsini eşidirdim...ürəyi oxuyurdu...elə  hə-

min-həmin...min il bundan əqdəm hecə oxuyur-

dusa...elə... tel-tel  olub tellənirdi...sel-sel olub 

sellənirdi...alıb məni aparırdı...götürüb aparır-

dı Xan Dərəsinə... 
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Sənin adın Əcəlmi... 

Məni qana salırsan... 

Bu gecəni öldürüb... 

Sən...canımı alırsan... 

 

Bu dərənin uzununu keçirdik...yolumuza ağ  

işıq yağırdı...üzümə düşəndə gördüm göz yaşla-

rıdı...Dərvişin göz yaşları...Ağlayırdı...dərə uzu-

nu...Gümüş çay axırdı...Dərvişin gözlərinə bax-

dım...baxdım...və bu gözlərin dibində özümü 

gördüm...görən kimi ...rəngim-rufum saraldı... 

uçub getdi... ürəyimlə...ruhumla... gördüm ki... 

elə mən... bu Dərvişə oxşayıram... çox oxşayı-

ram...bir gözlərim var...bir ürəyim  var... bir də 

...səsim var... qalan heç nə yoxdu... heç nə.... 

... Dərvişə yazığım gəldi... əllərindən tutmaq 

istədim... əlləri yox idi... elə mənim də...əllərim 

yox idi... təkcə göz yaşlarım var idi... səsim var 

idi...ağlayırdım... 

...”Sən Əcəlsənmi...”-soruşdum...belə...doğ-

ma olduğunu bilmirdim...ürəyi gülümsündü... 

Gözləri ilə göstərib... “buna bax...”,-dedi... İşıq   

Ağacı... 

 Gümüş  çayın  üzərində  İşıq Ağacını gör-

düm... budaqları nur çiçəkləyən... işıq çıçəklə-
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yən...sehrli ağac...dəfələrlə yuxuma gəlib ağlı-

mı alan...qəlbimi işıqlandıran...məni varımdan 

yox eləyən... İşıq ağacı...Sehr ağacı...yanında bir 

Saz asılmışdı göydən...ağ...yüngül nur ilə halə-

lənmiş Saz... və bu Sazın  simləri öz-özünə  dil-

lənirdi...öz-özünə  oxuyurdu...öz-özünə çalınır-

dı...  
 

...Gecənin qərib çağında... 

Bu nə haldı...ay divanə... 

Bu tutqunun gözləri kor... 

Dili laldı...ay divanə... 

Kim çalıb şirin yuxunu... 

Çəkib çarmıxa rununu... 

Alıb sinəndən ahını... 

Yükün çuldu...ay divanə... 

Sirr-sehrini  arayırsan... 

Haqq qədrini arayırsan... 

Sən bədrini arayırsan... 

Ay hilaldı...ay divanə... 
 

...Dərvişə baxdım...gecə kimi dolmuşdu... 

ürəyi ağrıdan dağılırdı...dağılırdı... ağrının səsi 

gəlirdi... 
 

Neynək...neynək...a dərdin alım... 

...........................a dərdin alım... 
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Saz da qoşulmuşdu ona.... simlərindən axır-

dı...süzülürdü... 

 

Axtardı...səyyadın tapa bilmədi... 

Gördüm ki...peşiman oldu qayıtdı... 

 

...Peşiman oldu...qayıtdı...bilirsənmi peş-

manlıq nədi..peşiman oldu... 

Eyy...dadi-bidad...bu ...hardan  deyir... kim-

dən deyir...nədən deyir... ...deyir ...deyir... 

Dostumu nəfsimə sata bilmərəm... ...bu... 

hansı dərdi döyür...hansı yanğını döyür...hansı  

eşqi döyür...mizrabı  ilə... simdə...pərdədə...bu.. 

Aşıq Şakirin “Döymə Kərəmi” di axı... 

Bu gecə...sübhədək yata bilmərəm... 

Eyy...dadi-bidad... hara yatırsan...necə yatır-

san daha...ay  zalım...ay bədbəxt ...sübhədək 

yox eyyy....ömur boyu yata bilməzsən da-

ha...ömür boyu... ...deyir...dostumu nəfsimə  sa-

ta bilmərəm...belə deyir...satmaram ,-deyir... 

Dərviş! Amma məni satdı...elə  belə deyə-

deyə satdı...bir yalana satdı...gözümün içinə ya-

lan deyə-deyə  satdı...dərviş... bilirsənmi satıl-

maq nədi...kəndiri kəsilmək nədi... quyuya atıl-

maq nədi...bilirsənmi... 
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Yerdən-göydən üzülərsən... 

Dağılıb puça gedərsən... 

Tuta bilməzsən özünü... 

Əriyib  heçə gedərsən... 

Dönüb baxmaq istəməzsən... 

Bir də dünyanın üzünə... 

Hər şey qaranlıq görünər... 

Yaşı çəkilmiş gözünə... 

Əlin çatmaz ...ünün yetməz... 

Çəkdiyin ahda yanarsan... 

Matdım-matdım...çarəsizcə... 

Odlanarsan...dağlanarsan... 

 

...Sən  Əcəlmisən...niyə  məni...belə asta-as-

ta...yavaş-yavaş... öldürürsən...niyə mənə zülm 

eləyirsən... 

 

Ya...ya...məni burax ...gedim... 

Ya ...bir yolluq al canımı... 

Ya...ver məni  ölümümə... 

Ya da...bağışla  qanımı... 

 

...Dərviş düz  ürəyimin içinə baxdı...elə bax-

dı ki... olan-qalan heyim də getdi... ürəyim nam-

nazik sapdan asıla qaldı...taqətim tükəndi... de-
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dim...Allah ...bu nə loodu...məni salmısan...bun-

dan necə qurtulum...necə qopum...necə qaçım... 

Ay  Allah... al məni bunun əlindən... ya öl-

dür al... ya dirilt al... 

 

Ya öldür al...ya dirilt al... 

Vermə məni dərd əlinə... 

Ürəyim min bir paradı... 

Vermə məni dərd əlinə... 

 

Hər tikəm ağzında gedər... 

Hər tüküm ağzında gedər... 

Hər yüküm ağzında gedər... 

Vermə məni dərd əlinə... 

 

Hicrini gizli çəkərəm... 

Özümü qəmdən tikərəm... 

Get-gedə yanıb çökərəm... 

Vermə məni dərd əlinə... 

 

...Gördüm ki...Dərvişin halı özündə deyil 

daha...dərd onu alıb gedib...səsindən asılıb qa-

lıb...göyün-yerin hansı qatıdı...vaxtın hansı mə-

qamıdı...dünyanın hansı məkanıdı...bilinmir... 
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Ölüb-ölüb dirilməyə... 

Vallah...daha bir tabım yox... 

Əcəlsənsə...al canımı... 

Gözləməyə taqətim yox... 

 

...Ağacın altında... işığın altında...saz bir na-

lə çəkdi... bir nalə çəkdi...hər pərdəsindən...hər 

zənguləsindən... ulduz dağıldı...yeri göyü  sanki 

od bürüdü... 

 

Könül...kül ol...yan biryolluq... 

Uyma ...bu Əcəl eşqinə... 

Qayıt...peşiman olarsan... 

Düşmə..bu Əcəl eşqinə... 

 

...kimin oxuduğu bəlli deyildi daha...Saz idi-

mi oxuyan...Dərviş idimi... mən idimmi... bil-

mədim...daha...gözüm dumanlandı... başım  du-

manlandı...ürəyim yox oldu...cəkisizləşdim... 

yüngülləşdim...əriyib yox oldum... təkcə Ruhum 

qaldı... 

Dərviş kimi... 
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Ehram səsi ... 

 

...Təkcə Ruhum qaldı Dərviş kimi... Sanki 

hər şey yadımda idi...eyni zamanda yadımda  

deyildi...Öz yaddaşımla ..özümlə aramda bir 

vaxt məsafəsi... gözə-görünməz bir pərdə...sehr-

li bir boşluq yaranmışdı...hər şeyi hiss edir-

dim...eyni zamanda heç nəyi hiss etmirdim... 

Mən idim... həm də daha mən deyildim... 

... bu səhralıqdan... bu intəhasız  qumluqdan 

keçib getmişdik haçansa...Dərvişlə...ilğımdan-

ilğıma...düşərək... ilğımdan-ilğıma bürünərək... 

ilğım kimi uzaqlıqda  əriyib yox olmuşduq  nə 

vaxtsa...nə vaxt idi o...ay Dərviş....xatırla... 

nə olar...yadına sal bir... 
 

Ürəyini yarıb çıxan... 

Ahın hara uçub getdi... 

Allahın yanı...boşuydu... 

Səsin hara köçüb getdi... 
 

...birdən qulağıma əzan səsi gəldi...Dərvişə 

baxdım... o da bu səsi tutmuşdu... Səs 

göydən gəlirdi... göy kimi təmiz idi...göy ki-

mi pak idi...duru idi...əzəmətli  idi...dayanıb bu 

qaibanə... ilahi səsi dinləyirdik... 
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Yükləndin qəm karvanına... 

Yükün dəryada batdımı..? 

Uçurdun ölümə sarı... 

Canın ölümə yatdımı..? 

 

...Canın bir ölümə  yatdı... eləmi...canın bir 

ölümdə rahatlandı...eləmi ...təkcə ölümü  sevə  

bildin ...eləmi...eləmi...  

 

Tökmə dünyanın qanını... 

Göylər bu qanı yuyarmı... 

Səni səsindən assalar.. 

Söylə...ruhun uyuyarmı..? 

 

...Yoxmu? Daha bir səbri-qərar...daha bir 

aram...daha asudəlik...rahatlıq yoxmu..? 

Bu axının...bu fəzanın...bu sönsuzluğun so-

nu yoxmu...hara gedirik...hara..? Niyə gedirik... 

kimdi bizi çəkib aparan? 

...Alim...niyə oxudun bu şikəstəni...göylər 

uçub dağılmışdı axı...ulduzlar tökülmüşdü axı... 

bu dərd ölüb getmişdi axı...niyə  diriltdin...ni-

yə oxudun bu qara bəxti... indi necə götürək 

yerdən bu...qara daşı... necə aparaq...qara dər-

di...biz elə dəvəsi ölmüş ərəb idik...suyu kəsil-
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miş dəyirman idik...biz elə qana dönmüş könül 

idik...aman... aman... 

Neynək...neynək...a dərdün alım...dərdün 

alım.... ...neynək...buna da dözərik...qoy eləsin 

zülmünü fələk...neynəəəəyy... 
 

Qoy qanımı içsin fələk... 

Neynəy...zülmünü içərəm... 

Neynəy...neynəy...ağu versin... 

Alıb... ölüm tək  içərəm... 
 

...neynək...gözlərimi qoyaram bu yolda... 

ürəyimi qoyaram...səsimi...nəfəsimi qoyaram... 

sən “aman “ deyib nalə çəkərsən... “yandım” de-

yib zəbanə  çəkərsən.. yol yoxdu axı çıxıb get-

məyə...yadında deyilmi...kəndirini kəsdilər... ki-

çik qardaşı quyuda qoydular...kiçik qızı təndirə 

atdılar...min ilin namərdləri vətən satdılar... 

yurd satdılar...namus satdılar...min ilin dərdini  

təzələdilər...min il keçmişdən.. min il gələcək-

dən...sən nə deyib... nə öxuyursan...Alim... 
 

Bir can nədi...dərd yanında.. 

Alıb  dərdini... ağlaram... 

Dünya nədi...ondan keçib... 

Gözümə qara bağlaram... 
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Heç dedilər...puç dedilər... 

Ağır günaha girdilər... 

Öldürüb haqq aşiqini... 

Sonra məfaya girdilər... 

 

...Alim...haqqımızı alaq çiynimizə...aparaq... 

ruhumuzacan...bu şikəstə bizim qan haqqı-

mız...can haqqımız...götür gedək...ruhumuza-

can... 

 

Alim... qoyma yerdə qala... 

Götür... gedək haqqımızı... 

Ölüdüsə...diridisə... 

Götür... gedək haqqımızı... 

 

...Səs güclənib... böyüyüb...bütün səhranı 

tutmuşdu...biz...ilğım kimi ...karvan kimi...ilğı-

ma dönmüş karvan kimi gedirdik... bizim 

nə əvvəlimiz var idi.. .nə sonumuz var idi... bit-

məz-tükənməz karvan idik...itə-itə...görünə-gö-

rünə  gedirdik...uzaqdan ...ehram kimi görü-

nən...səsə doğru ...ehrama doğru gedirdik... 

 

Ey Müəzzin!!! 

Eşqin ehramını ucalt göylərə ! 
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Könlünün ilahi sevgisi – Əzan ! 

Bəşərin Allaha səs ibadəti... 

Duası... inamı...səcdəsi –Əzan ! 

 

Müəzzin ! 

Əzan çək...oyat dünyanı! 

Göyün mehrabına bağla  səsini..! 

Könüllər eşq ilə imana gəlsin... 

Haqqın dərgahına tutsun üzünü..! 

 

...sanki bu səhranın  özü  məbəd idi...bu kar-

van...bu ilğım...bu  ehram ...bu səs bir məbəd 

idi...və bu məbəddən yüksələn səsin özü bir mə-

bəd idi... 

 

Nə eşq olaydı, nə aşiq, nə nazlı afət olaydı... 

Nə xəlq olaydı, nə xaliq, nə eşki-həsrət olaydı... 

Nə dərd olaydı...nə dərman, nə sur olaydı,  

                                             nə  matəm... 

Nə aşiyaneyi-vüslət...nə bari –firqət olaydı... 

 

...Bu məbədin zirvəsində...bir müəzzin da-

yanmışdı...üzünü göylərə tutub...gözlərini yu-

mub...əllərini  Haqqa uzadıb... nalə çəkirdi... 

onun naləsində dünyanın, əbədiyyətin iztirabla-
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rı... haqsızlıqları...ədalətsizlikləri... dövranın  

firqəti...həsrəti.. bəşərin zilləti...tökülən qanların 

günahsızlığı...qəhr olan  ömürlərin acısı...zalı-

mın zülmü... amırin əmri...hakimin hökmü...cəl-

ladın qəddarlığı... zamanın amansızlığı...və bu 

qarışıqlığın yaratdığı atəşdə qovrulan külli-bəşə-

rən ağrıları qıvrıla-qıvrıla...yana-yana goylə-

rə ucalırdı... 

 

Könüldə nuri-məhəbbət,  

                                  gözümdə pərdeyi-zülmət... 

Nə nur olaydı,  

                     nə zülmət...nə böylə xilqət olaydı... 

 

...olmayaydı...olmayaydı  ..belə naqis dün-

ya... gözlərə çəkilən nadanlıq...zülmət pərdəsi 

olmayaydı... şəfqətdən...mərhəmətdən ...məhəb-

bətdən bixəbər  məxluq olmayaydı...könlü  nur-

dan, işıqdan məhrum qaraguruh olmayaydı...in-

san cildində şüursuz...düşünə bilməyən cahillər 

olmayaydı...olmayaydı kaş..ürəklərə vurulan 

zəncirlər...beyinlərə qoyulan qadağalar... sər-

hədlər ...sədlər...bölgülər...saylar... rəqəmlər ol-

mayaydı kaş...bəşərin qaldıra bilməyəcəyi...yox 
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edə bilməyəcəyi fərqlər olmayaydı kaş...ah...us-

tad...olmayaydı kaş... 

 

Nədir bu xilqəti-bimərhəmət... 

                                    bu pərdeyi-hikmət..? 

Bu zülmə qarşı nolur bir də bir ədalət olaydı... 

 

...hanı bəşər övladının minilliklərlə zərrə-

zərrə topladığı hikmət...kamillik xəzinəsi...hansı 

pərdədi  o...? Hardadı o? Nədən bu qədər dərin-

dədi...Bu qədər gizlindədi... hanı... hanı o ədalət 

ki...axan bir damla göz yaşını qurudacaq... bir 

zülmün önünü kəsəcək... bir damla qan dayan-

dıracaq...hanı o ədalət...Ustad? 

...Müəzzin məbədin zirvəsində... üzünü göy-

lərə tutub... gözlərini yumub... əllərini başına 

dayaq edib...nalə çəkirdi... əzan çəkirdi... 

 

Tükəndi taqəti-səbrim, ədalət! Ah, ədalət! 

Nə öncə oylə səadət, nə böylə zillət olaydı... 

 

...Bu dünyanı sarmış dəhşət...vəhşət...şəh-

vət...siyasət...cəhalət...səfalət... xəyanət...əziy-

yət.. qəflət...zillət...zülmət-cümlə qəbahət  önün-

də bir  Ədalət necə dayansın...Ustad...? 
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Hanı  ədalətin inamı... gücü...qüdrəti...etiba-

rı...vəfası...Hanı ədalətin...haqqın yolu...?Varmı 

haqqın yolu ...Ustad..? 

 

Naleyi-ney... 

 

...Səhranın bütün boşluğunu ney səsi tut-

muşdu...naləsi yerdən göyə bülənd olmuşdu... 

Nalədəndir ney kimi avazeyi-eşqim bü-

lənd... 

Nalə tərkin qılmazam mən ney tək kəsilsəm 

bəndü bənd... ...özündən qopduqca...səsindən 

qopduqca... bənd-bənd kəsildikcə...bənd-bənd 

doğrandıqca...hissələrə bölündükcə...inləyirdi... 

nalələndikcə avazı genişlənirdi... pərdə-pər-

də dalğalanırdı...yüksəlirdi... ucalırdı...göylərin 

tağına bağlanırdı.. ...göylər bu ünləyən... inlə-

yən  harayı içinə çəkirdi...udurdu...göylər insan 

iztirabını...insan duasını qəbul edirdi... 

...Balabanı düz  ürəyinin başına saplamış 

ovsunçu isə... bütün içini nəfəsə döndərmişdi... 

səsə döndərmişdi...naləyə..aha döndərmişdi... 

özü də bu ahın dalınca uçurdu...haqqa sa-

rı...yaradana sarı...qopub gəldiyi  vəhdətə sarı... 

Nalə tərkin qılmazam mən...,-deyirdi... 
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...sən elə nalənin tərkibindəsən... nalənin 

içindəsən...nalənin özündəsən...özünü  nece tərk 

edə bilərsən...özündən necə qurtula bilərsən..ne-

cə qopa bilərsən... mümkünmü, səncə...? 

Ney tək... bənd-bənd kəsilsəm də...doğran-

sam da... min para olsam  da...yenə tərk etməm, 

- deyirdi ovsunçu... 

...bu onun qəlbində  haqqa inamın...Allaha 

...imanın  ifadəsi idi...bu...vəhdətə  qovuşmağın 

yanğısı idi... bu - ilahi eşq idi... 

...onun nəfəsi ovsun idi...ovsununu oxuyur-

du...səhranı..səhrada ləngərlənən karvanı...kar-

vanın yolunu... karvanın ürəyini ovsunlayırdı... 

ovsunçu yolun ürəyini ovsunlayırdı...və o yol da 

dolanıb-dolanıb...qıvrılıb-qıvrılıb...yenə də ov-

sunçunun ürəyinə qayıdırdı...bitməz-tükənməz 

dünyaya qayıdırdı...o dünya  şaman duasından 

başlayırdı...simdən...qopuzdan...sazdan başlayır-

dı...şikəstədən...muğamdan keçirdi...çöldən... 

səhradan...karvandan keçirdi....gecədən ...Dər-

vişdən... məndən keçirdi... 

Ey Füzuli...surəti-fəqrin qəbuli-dustdur... 

...Ey Füzuli...dostdur...surətin, qəbuldur qə-

min mənə...ruhun doğmadır...dərdin əzizdir... 

eşqin sehrdir...bitməz-tükənməz sehr...səhraların 
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qumu kimi...dəryaların damcısı kimi...ulduzların 

sayı kimi... 

Hiç dərvişi sənin tək  görmədim... ...mən də  

görmədim Ustad...mən də görmədim  heç...sən 

kimi dərvişi...sultanlarlardan...şahlardan...hökm-

darlardan...tiranlardan uca olsun... cahangirlər-

dən...sərkərdələrdən..fatehlərdən qüdrətli  ol-

un...ey bəşərin möcüzəsi... könüllərin sulta-

nı...qəlblərin həmdəmi...  görmədim...görmədim 

heç sən kimi dərvişi...zamanın yaddaşına hop-

sun...vaxtın fövqünə yüksəlsin...arxasınca əbədi 

ruh karvanını çəkib aparsın...o ruh karvanının 

saribanı olsun... 

...Karvanbaşı...yolun hayanadır..? 
 

Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadi var... 

Aşiqi - sadiq mənəm,  

                                Məcnunun yalnız adı var... 
 

...Ey aşiqi dövran...bu eşq məqamına necə 

yüksəldin...bu eşqi necə fəth etdin... 

nəyini sevdin bu eşqin...dərdinimi...qəmini-

mi...hicranınımı...göz yaşınımı sevdin... 
 

Əhli-təmkinəm...ey gül,  

                              bənzətmə məni bülbülə... 
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Dərdə yox tabı onun...hər ləhzə  

                                           min fəryadı var... 

 

...dərdə tabı  olmayanın...dərd məkanında 

nə azarı var...nə işi var...dərdi sevməyənin eşq 

diyarında nə itiyi var... təmkini olmayanın...səb-

ri olmayanın... dərdməndəm... dərdməndəm.. 

dərdməndəm söyləməyə nə haqqı var...ustad? 

 

Şəbi-hicran...yanar canım... tökər qan  

                                           çeşmi-giryanım... 

Oyadar xəlqi əfğanım... 

                            qara bəxtim  oyanmazmı... 

 

...bu hicran gecələrinin əzabında kimin ca-

nı yandısa...kimin gözlərindən qan-yaş töküldü-

sə... hamısı  axıb sənin göz yaşlarına qovuş-

du...atəşlərin yaxdığı tənlər sənin külünə qarış-

dı...eşq adı tutanın adı  sənin adına yazıldı...çün-

ki sən aşiqi-dövransan...aşiqi-sadiqsən...aşiqi-

dərdsən... şiqi-eşqsən... 

...kimlər səni dərk etdisə...eşqi  də dərk et-

di... kainatı da dərk etdi...özünü də dərk et-

di...Allahı da dərk etdi... 
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“Şəbi-hicran” ...onsuz yola çıxmaqmı olar... 

Üzeyirsiz  “şəbi-hicranı” dərk etməkmi olar...o 

ilahi  melodiyanı eşitmədən...duymadan...anla-

madan dərkmi var...kamillikmi var..? Bəşərin 

ağrısını...acısını...hissini...ürəyini duymadan... 

ruhunu bilmədən   tamlıqmı var...bütövlük... 

vəhdətmi  var, Dərviş... 

 

Heç Dərvişi görmədim sən tək... 

 

...Niyə dinmirsən...ay Dərviş... Hardasan... 

Sənidəmi qəm apardı..? 

...Dərviş  ürəyimdən boylanıb mənə baxdı... 

dünyanın yorğunu idi...sözün yorğunu idi...özü-

nün yorğunu idi... 

Təcridəm özümdən... tərki-tərkəm... 

Bu qəm diyarında  dərki –dərkəm... 

 

...Gəl susaq...Dərviş...Gəl...əbədiyyət boyu 

susaq... danışmayaq...gəl...əbədiyyət boyu bir-

birimizi dinləyək...bu səssizliyi...bu sukutu...bu 

dərəni...çölü...səhranı dinləyək... bu ilğımı...bu 

karvanı...bu xəyalı dinləyək...bizi göylərə qaldı-

ran ehramı...o ehramdan ucalan əzanı...bizi çə-

kib aparan ruhu dinləyək... 
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Gəl...dinləyək ruhumuzu... 

Ruhumuzdan keçən nədi..? 

Dünya bizim içimizdə... 

Ömrümüzdən köçən nədi..? 

 

Vaxtmı alıb gedir bizi... 

Vaxtın özü hara  gedir..? 

Bu dövranın kəndirində... 

Zaman üzü hara gedir..? 
 

...Dərviş...ay Dərviş... 
 

Vaxt bizi görürmü...görən... 

Buludların alt qatında... 

Ölümə çatmaq üçünmü... 

Uçuruq əcəl  atında..? 
 

...Dərvişin gözləri...dərin...dibsiz quyu kimi 

açılmışdı...gecənin sonsuzluğu kimi qaralmış-

dı... Bu gecə  niyə bitmir...niyə qurtarmır...Ay 

dərviş...sən...Əcəlsənmi..? 
 

Sənin ilə bir bədəndə 

Ölümdənmi doğulmüşüq..? 

Hansı qanda...hansı canda... 

Qarışıb sirdaş olmuşuq..? 
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Bilmirəm kimin səsidi... 

İçimdə belə ağlayan... 

Yoxsa sənin  ürəyindi... 

Göz yaşı belə çağlayan... 

 

...Niyə susursan... ölməliyiksə...elə...indi 

ölək... elə bu gecədə... görmürsənmi gecə necə  

ölür... görmürsənmi gecə necə can verir... 

 

Gəl... qarışaq bu gecəyə... 

Bizi başqa kim götürər..? 

Belə yorğun...belə yalqız... 

Bizi  yerdən kim  götürər...? 

 

- ...Bəyim...Ay Bəyim...bəsdi daha...bəsdi 

özünə zülm elədin...özünə yazığın gəlsin...bəsdi 

daha... 

...Səsə diksindim... bu kimin səsidi...Dər-

viş...sənsənmi...sənmi çağırdın məni...? 

Yox..? Bəs, bu kimin səsidi...kimdi məni 

səsləyən... kimsən sən...? 

...Gəlib bir ocağın başına çatmışdıq...gecə-

nin bağrında bu ocaq  öləzəyib közərərək öz 

içində şölələnirdi...ətrafında bir adam başı aşağı 

oturub...gözlərini ocağa zilləmişdi... 
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-Ziyarətin  qəbul olsun ! 

-Ziyarətin qəbul  olsun ! 

- ...Nə zülüm...zülüm nədi... mən heç vaxt 

belə rahat olmamışam... belə yüngül olmamı-

şam...belə asudə ...belə azad olmamışam...dəy-

mə mənə...qoy boşalım... 

-Bəsdi bu qədər əridin...aram ol...bir az... 

dincəl...hələ yolumuza çox var... 

-Kimsən sən..? 

-Tanımadınmı..? 

-Hə...şair...sənsənmi...səndəmi karvanla 

idin...gördünmü hər şeyi...? 

-Gördüm... 

-Eşitdinmi...? 

-Eşitməmək mümkünmü... 

-Yazarsan o zaman... 

-Yazacam... 

-Şair...bax...görürsənmi...bu karvanın nə ucu 

var...nə bucağı var...bəlkədə...bu heç karvan de-

yil...bu...dünyanın ruhudu...dünyanın canıdı... 

gözümüzə belə görünür...bu...bir ilğımdı..bir mi-

rajdı... bir sehrdi...karvana dönüb aparır bizi... 

özünə qoşub aparır bizi... 

-Qoy... bir nəfəs də  mən deyim... 
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- De...şair...de...nəfəsin  qoşulsun bu karva-

na... 

 

Gecə..! Gəl götür yükünü... 

Çəkilək dərdin içinə... 

Alaq  haqdan  baxtımızı... 

Qoşulaq  vaxtın  köçünə... 

 

...Bu...nə vaxtın  ağırıdı... nə vaxtın nağılı-

dı...nə vaxtın yüküdü...nə  vaxtın dərdidi  üstün-

də...qala-qala ağırlaşıb...qala-qala tündləşib...qa-

la-qala ahıllaşıb bü dərd... 

...Ocaq közərib-közərib şölələndi...odun ru-

hu  atəş kimi qıvrılıb göyə  qalxdı... 

 

Ay ocaq...gecənin  üstdə... 

Köz-köz olub nə yanarsan..? 

Diri- diri... odu  külə... 

Döndərməyi...  nə sanarsan..? 

 

...Sən yanmağı nə  bilərsən...adam...nə sa-

narsan  yanmağı...diri-diri külə dönməyi... nə bi-

lərsən...yanıb-yanıb döndüyün kül sənə nələr 

söylər ocaq...nələr söylər... 
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Can  yanğısı ...tutub səni ... 

Bu ağrıyla nə çəkərsən..? 

Köksün üstü çalın-çarpaz... 

Bu dağ ilə  nə çəkərsən..? 

 

...nələr söylədiyini...hiss elədiyini duya bil-

sən...adam...bir bilsən...bir bilsən nələr olur... 

can candan ayrılanda...ürək qandan sıyrılan-

da...bilirsənmi nələr olur...adam..? 

...tikə-tikə bölünəndə...para-para parçala-

nanda... dağım-dağım dağılanda... yox olanda... 

uzaqlarda itəndə...əriyəndə...bilirsənmi nələr 

olur ...adam...bilirsənmi...? 

...hansı uzaqlığa gedirsən sən...hansı uzaqlı-

ğa...ehh...dünya...dünya... 

 

Dünya...gəl keç ...yollar açıq... 

Keçməyə can istərmisən...? 

Mən ürək ...sən susuz dərya... 

İçməyə qan istərmisən? 

 

...Dərviş... mən qanımdan keçdim...canım-

dan keçdim...hər şeyimdən  keçdim... 

heç nəyim yox daha...gəl gedək...apar məni 

özünlə...məni dünyaya buraxma... 
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Könlümü yerə salarlar... 

Buraxma dünyaya məni... 

Gözdən salıb sındırarlar... 

Buraxma dünyaya məni... 
 

Dost bildiklərim ...atarlar... 

Nəfsə uyarlar ...satarlar... 

Ağır günaha batarlar ... 

Buraxma dünyaya məni... 
 

Kimin üstünə gedərəm... 

Əriyib  dərddə itərəm... 

Öz-özümü dəfn edərəm... 

Buraxma dünyaya məni... 
 

...dərviş qan-yaşla dolmuş gözlərini ocağa 

dikib oturmuşdu...közün şöləsi gözlərinin ayna-

sında əks edirdi...gözlərinin yaşında əks edirdi... 

damla-damla ...ağ...iri göz yaşları axıb ocağa tö-

külürdü...közün üstünə tökülürdü... töküldükcə 

...,,cızz” eləyib yanırdı...ləkəsi quruyub kö-

zün üstə qalırdı...dərvişin göz yaşları...külə  dö-

nürdü... 

...Ağrıma... Bəyim,- dedi...Ağrıma bu qə-

dər... sən ağrıdıqca dünya da ağrıyır... ağrıtma 

dünyanı... 
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Ağrıtma ...öz ağrın ilə... 

Yazıqdı...dünyanın ruhu... 

Qərar tutmaz göz yaşında... 

Yazıqdı... dünyanın ruhu... 

 

...eh...dərviş...bitir...əriyib gedir daha bu ge-

cə...bir azdan qurtaracaq hər şey...nə gedəcək... 

nə qalacaq bilmirəm...oyanacammı bu yuxu-

dan...bu..yuxudumu...tutqu-qudumu ...dərviş..?  

 

Məni tutsa qəm yuxusu... 

Ruhum məni oyadarmı..? 

Bu ləngərlə gedən zaman... 

Bir də  geri qayıdarmı..? 

 

Hə...Dərviş...gəldiyini demirsən... getməyini 

demirsən...kimliyini demirsən... bilirəm getmə-

lisən...  amma elə get...getməyini bilməyim... 

qeybdən gəldiyin kimi... qeybdən də get... 

 

Yermi alar...göymü alar... 

Dərviş...mənim ruhum hanı..? 

Bu gecədə deyildisə... 

Dərviş...mənim ruhum hanı..? 
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Apardınmı özün ilə... 

Mən ruhumu bilmədimmi...? 

Nə lövh idi...nə sirr idi... 

Ölümümü  bilmədimmi..? 

 

...dönüb bir öləzəyən gecəyə baxdım... bir 

özümə baxdım...bir içimin çəkilən heyinə bax-

dım...hələ də göy üzündə sirlə-sehrlə dalğala-

nan  aya baxdım... və bir daha anladım ki...insan 

göründüyü qədər də kiçik  bir məxluq deyil...o  

var olan həqiqətin bir zərrəsi olsa belə...yenə  

də həqiqətləri özündə yaşadan ...özündə ehtiva 

edən əbədi varlığın  bir hissəsidir...bəlkə 

də..əbədi varlığın özüdür... 

 

Heç dərvişi görmədim... 

Sən kimi...divanəlikdə... 

 

İştirak edirdilər: Ay...Gecə...Saz... Məhəm-

məd Füzuli...Hüseyn Cavid... Üzeyir Hacıbəyli.. 

Fikrət Əmirov...Aşıq Şakir... Alim...Dərviş... 

Ruhum...və ...Mən... 

Facebook.  

15.07.2010 
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ARAN UŞAĞI HAQQINDA  

HEKAYƏT 
 

Siz ucu-bucağı görünməyən çöllükdə...kü-

ləklərlə üz-üzə dayanmısınızsa...o zaman bu kü-

ləklərin haradansa yükləndiyi açı yovşan qoxu-

su...isti və soyuqla qarışmış   güclü nəfəsi düz 

gözlərinizə çırpılacaq...Daimi külək axınından 

qupquru qurumuş cöl tikanları...açıq  qollarını-

zı..əllərinizi... boynunuzu...üzünüzü cızıb keçə-

cək...Amma siz gözlərinizi qıyaraq ...uzaq-uzaq 

üfüqlərin genişliyindən...sonsuzluğundan... ye-

rin-göyün birləşərək bir arada ...sizi udan bö-

yüklüyündən həzz ala-ala qollarınızı geniş aça-

raq...gözlərinizin yığa bilmədiyi...uzaqlığa get-

mək...bütün cəhətlərini itirmiş...ölçüsüzlüyə qa-

rışmaq istəyindən qurtula bilməyəcəksiniz... 

ARAN...öz genişliyi...miqyası... maqiyası...qarı-

şığı... qədimliyi...anlamı və təfəkkürü ilə çoxla-

rının təsəvvürünü cırmaqlayır... ARANda  təs-

vir...şəkil...görüntü qıt olduğundan... hər şey tə-

səvvürdən doğulur...Yəqin, buna görə də Aran 

adamının  təsəvvürü və təfəkkürü... güclü...zən-

gin...və özünəməxsus olur...Aran adamının  tə-
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fəkkürü əslində ,çöl təfəkkürüdür...geniş, dərin 

və zəngin...Hər bir Aran adamı peşəsindən asılı 

olmayaraq, çöl adamıdır... o düşünməyi baca-

rır...Çöl adamının  mayasında çöldən gələn... bir 

uçuş... bir yürüş var...O ...Hər zaman yürüşdə-

dir...Nəyin arxasınca...uçmaq istədiyini  anlama-

sa  belə...onun küləklərlə bərabər  uçmaq arzu-

su... qarşısıalınmaz və mütləqdir... 

 

Sevgi uçuşu... 

 

Onun  nə  zaman baş verdiyini  bilmək ... 

və demək mümkün deyil...dünyaya gələn-

dəmi...ya ondan çox-çox əvvəllərmi...əcdadların 

genetik  kodundan gələn yaddaşdamı? Bəlkə, 

ata ilə ananın tutuşan  baxışlarından başlayıb bu 

uçuş..? Və bu uçuşun arxasınca qoşub bu dün-

yaya gələn...Aran uşağı ...içindəki bu uçuşla  

əvvəlcə çöllərdə koldan-kola...çiçəkdən-çiçə-

yə...ağacdan ağaca... uçdu...sonra səsdən-səsə... 

sözdən-sözə uçdu...tellərin ehtizazında gəzdi... 

bəmdən zilə çıxdı...zildən bəmə endi...könlü hər 

havaya oynadı...çöl havasına... yer havasına... 

göy  havasına ...küləklərin havasına... oynadı... 

qəm havasına oynadı... eşq havasına ...oyna-
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dı...Aran uşağı  yuxularında uçdu... duyğuların-

da...arzularında uçdu... sevgilərində uçdu...çöl-

lərin doğmalığından...könüllərin mehribanlığın-

dan...əllərin istiliyindən... baxışların aydınlığın-

dan  qopub... böyük şəhərin tutqun göylərinə... 

...soyuq gözlərinə ...biganə küləklərinə...yad  

xəzrisinə...dolaşıq dalanlarına...qarışıq küçələri-

nə düşdü...düşdüyü darlıqdan canı sıxıldı...so-

yuqluqdan əti ürpəşdi...üzlərin  bərkliyindən çə-

kindi... könüllərin buzlaqlaqrından üşüdü... ha-

sarların... divarların... sərhədlərin...qadağala-

rın... yasaqların...sıxlığından ağrıdı... çox ağrı-

dı...könlünə uyğun gəlməyən ölçülərdən ağrıdı... 

ruhunun almadığı çirkinliklərdən ağrıdı... ağrı-

ya-ağrıya anlamağa... dərk eləməyə ...bu ağrının 

bir hissəsinə çevrilməyə...bu ağrı ilə...çarpışa-

raq  savaş və barış qatışığında  yenidən uçmağa 

başladı...Bu dəfə o...üzləşdiyi sərtliklərin ağrı-

sında ...dəyişən xəzri dalğalarının dondurucu 

soyuğunda...sınıb töküldüyü məqamların əzab-

larında...əsəblərin oynayan gərginliyində...için-

də vulkan kimi püskürən hirsində...uçmağa baş-

ladı...uça-uça dəyişdi...gücləndi...inamına gü-

vənməyi öyrəndi...özünə dayaqlanmağı öyrən-

di...ümidlərinə arxa olmağı öyrəndi... 
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Amma o Aran uşağı o zaman bilmə-

di...bəlkə, indi də bilmir... sevmədiyi  şəhərin,  

ittiham etdiyi şəhərin... ona nə qədər  ehtiyacı 

var... onun səmimiliyinə...qaynarlığına...nəfəsi-

nə... arzularına... ümidlərinə...sevgisinə nə qədər 

ehtiyacı var... Axı... bu şəhər təkcə çirkinliklərlə 

...nifrinlərlə... yalanlarla... göz yaşlarıyla yaşa-

mır! Bu şəhərin sevgiyə...istiyə... aydınlığa... 

günəşə... ümidə... uçuşa  da ehtiyacı da var...  

Necə bilirsən... 

 

Nicat Qafuroğlu... 

 

...Onunla dostluğumuz birbaşa doğmalıqdan 

başladı...Nicatın çəkdiyi “ARANda bir gün...” 

qısametrajlı filminə baxdıqdan sonra...bu mə-

nim üçün film görüntüləri deyildi...hər an... hər 

dəqiqə hiss etdiyim... yaddaşıma minilliklərdən 

hoparaq daşlaşan  doğmalığın – torpaq... hava... 

su.. yer.. göy... isti..günəş...od..təndir..çörək... 

səs..nəfəs ...bir-birinə bənzəyən qaraşın... gözlə-

ri atəş saçan gözəl üzlü uşaqların işıqlı təbəssü-

münün Vətən anlamını ifadə edən təcəssümü 

idi... Aran adamının  gündəlik yaşamı...qayğı-

sı..işi-gücü...hər günkü adətəri...vərdişləri...və 
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onların bir-birinə bağlılığı...bu insanların hər 

birinin içində onları müqəddəsliyə bağlayan... 

qaibanəliyə ...ilahiliyə bağlayan bir səs...bir işiq 

var...o səsin işığında həyat donur...hər şey do-

nur...sular...yarpaqlar..baxışlar... təbəssümlər- 

hər şey sehrə tutulmuş kimi...o səsin...o işı-

ğın...tilsiminə düşür...bu qaibanəlik... varlığın 

ruhunu çıkib aparır... sirli bir məkana... sirli bir 

dünyaya ...o dünyaya ki... orada, Şirvan döymə-

si” var... 

“Şirvan şikəstəsi”  var... Bu şikəstədə yaşa-

yan  yüzlərlə...minlərlə insan taleləri var...kama 

yetən və yeməyən sevgilər var... eşqlər var... 

ürəklərdə gizlənib qalan duyğular, dilə gəlmə-

yən arzular var...qırılan qəlblərin ağrısı... dönük 

bəxtlərin yanğısı var...bu şikəstənin gözlərinə o 

qədər dərd hopub ki... içində o qədər qəm sıxla-

şıb ki ... ruhunu o qədər ah  tutub ki...əlinə ala-

nın əlini yandırar... dilinə alanın dilini yandı-

rar...,,Şirvan şikəstəsini” hər adam oxuya bil-

məz... hər adam dinləyə bilməz...bu şikəstə yad-

daş yüküdü... hər adam daşıya bilməz...,,Şirvan 

şikəstəsinin”ən məşhur ifaçılarından olan  Aşıq 

Şakirin 1963-cü ildə lentə yazılmış səsini ,yəqin 

ki, dinləyənlər  çoxdur.Amma  onun əsrarəngiz, 
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qeyri-adi, mükəmməl ifası yalnız ara-sıra radio-

da səsləndirilirdi. Get-gedə unudulmaqda olan 

bu məhşur aşığı Nicat Qafuroğlu 55 il sonra 

“Şirvan şikəstəsi” ilə yenidən diriltdi...ekrana 

gətirdi...canlandırdı... yeni bir həyat verdi... Bu 

qədim, sanballı sənət əsərini müasir tələblərə 

uyğun qısametrajlı film şəklində, klip formasın-

da Azərbaycan mədəniyyətinə təqdim etdi. Dü-

zü, gənc bir şairin öz keçmişinə, kökünə, musi-

qisinə bu qədər ruhən və qəlbən bağlılığı adam-

da məmnunluq və rəğbət hissi oyadır... 

Filmin məzmunu məhz bu sevginin təzahü-

rüdür...içində bu sevginin bir zərrəsini ...işığı-

nı...səsini daşıyan hər kəs bu Şikəstəni eşidən 

zaman...sehrənir...onu səsləyən...çəkib aparan 

ilahi bir qüvvənin arxasınca gedir...tilsimlənmiş 

kimi gedir...düşünmədən...bu yolun sonunda 

onu nə gözlədiyini bilmədən gedir... 

Bu... dünyanın ən qədim  nağılına bənzə-

yir...ilahi bir yolun yolçuları...  Bəlkə..elə bizim 

hamımız bu əbədi yolun  yolçularıyıq... Əlbət-

tə... elədir... biz hamımız hansısa bir şikəstənin 

işığına...səsinə..sehrinə gözüyumulu gedən aşiq-

lərik... və bizim hər birimizin içində...ruhunda 

bir Şikəstə var...belə olmasaydı... 
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Nicat Qafuroğlu şair olmazdı... 

 

Amma o... şairdi...Nicatın  şeirlərindən mən  

ədəbiyyatşünas kimi, tənqidçi-təhlilçi kimi da-

nışmaqdan çox-çox uzağam...əgər istəyir-

lər özləri danışsınlar...onların oxuyub-öyrəndik-

ləri...hardansa icad etdikləri qayda-qanunların... 

ölçülərin mənə dəxli yoxdu...Mən bir şair kimi 

gənc qələm dostumun şeirlərindən, misraların-

dan, poetik dünyasından  söz açmaq ... düşüncə-

lərimi,  sizinlə bölmək istəyrəm... 

Əvvəlcə ...hər zaman maraq doğuran, diqqət 

çəkən  bir fikri  önə çəkmək  istəyirəm...  söz, 

duyğu, insan münasibərləri...və bütün bəşəri də-

yərlər əbədi olsalar da... hər bir şair öz zamanın-

da və zamanından döğulur...Hər bir şeirin və sə-

nət əsərinin  üzərinə yarandığı vaxtın bütün təbii 

və sosial  daşıyıcılarının energetik tozu  çö-

kür...möhürü vurulur...Nicat Qafuroğlu da öz 

zamanının  şairidir. Yaşadığı dünyanın bütün 

qlobal problemlərindən  tutmuş özəl duyğuları-

na, hisslərinin çalarlarına qədər,arzularının nü-

anslarına qədər tamamlanmış...bütünləşmiş şair-

dir...O, müasir dünyamızın iqtisadi böhran çə-

tinliklərinin, siyasi qarşıdurmaların barışmaz 
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gərginliyinin, ekoloji tarazlığın pozulduğu so-

nucda təbii fəlakətlərin, dini fərqlərin sürüklən-

diyi təhlükələrin,terror  müharibələrinin gizli və 

sirli müəmmalarının, cəmiyyətdə insanlar ara-

sında  movcud olan  sosial fərq uçurumunun  

yaratdığı mədəniyyətin və ədəbiyyatın...poezi-

yanın  daşıyıcısıdır... 

 

Sus...sus... 

Danışma problemlərdən... 

Danışsan... bitərmi heç..? 

Xəzərin bütün suyun 

Damla-damla ayırıb... 

Hər damlası haqqında 

Danışmağa başlasan 

Bir ömür yetərmi heç...? 

Sus... 

Bilirəm...evlilik üçün... 

Hələ ev almalıyam... 

Bir  qutu evdən ötrü 

İndidən... bu yaşımda 

Niyə qocalmalıyam? 

Qoy olmasın evimiz... 

Danışma gəlinlikdən... 

Heç toy da eləməyək... 
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Bir günlük şadlıq üçün 

Niyə borc almalıyam... 

Sus... 

Danışma...qurban olum! 
 

Nicatın poeziyaya gətirdiyi bu ağrıda-acıda 

yüzlərlə, minlərlə, bəlkə də, milyonlarla insanın 

taleyində, ömründə yaşanan  dərd ortaqlığı var... 

tale oxşarlığı var. Gələcəyin təminatsızlığı... 

inamsızlığı insanların qəlbində ümidsizlik, qə-

rarsızlıq qorxusu yaradır, onları qəti addım at-

maqdan çəkindirir...yarımçıq talelər... məhv ol-

muş arzular... qısalmış ömürlər...vaxtsız itkilər... 

hələ daha nələr... Qarşı-qarşıya duran iki qütb... 

iki düşüncə...sərtlik və lirizm... reallıq və ro-

mantika  bir-birinə qarışaraq...birləşərək tam bir 

ahəngə çevrilərək fərqli bir obraz, fərqli bir şeir 

yaradır... 
 

Kənddə yağışdan sonra 

Otların qoxusundan, 

Yetişməmiş alçanın 

Sarfası, turşusundan... 

...Bə dərhal da: 

Bankların gecikən kreditinin 

Məhkəmə qorxusundan ... 
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-danışır. Əslində, bu şeirin lirik obrazı sev-

gidir.,, Bir yay gecəsində, küləklərin yığıb gətir-

di çiçəklərin ətrində, uçuşan böcəklərin  səsində, 

sevinən ulduzların işığında “bu sevgi nə qədər 

təhlükəsizdir...nə qədər yaşarıdır... daimidir. 

Amma şair  göydələnlərin göyləri dəldiyi, səna-

yeləşmiş şəhərlərin tüstüsündən, zəhərindən, 

kosmik tarazlığı pozulmuş mühitin dağılma pro-

sesinin sevgiləri, qəlbləri məhv etmək  təhlükə-

sindən söz açaraq ...həyəcan  zəngləri çalır: 
 

Ey...bədbəxt insanlar... 

Sevgilər məhv olanda, 

Bütün dünya dağılar... 
 

...və bütün dünyanı, insanlığı sevməyə... 

məğlub olmamağa  çağırır...sevin...sevin ki...ya-

şayaq,-deyir...hələ vaxtımız var, -deyir. 
Nicatın “Yenə  başladı...” adlı şeirini oxuya-

randa gözlərimin önünə tək Bakı deyil... dünya-
nın bütün şəhərləri...qaynaşan   küçələri, maşın-
ları, tıxacları, vağzalları, bazarları, dükanları, 
bir-birləri ilə alver edən, çənə-boğaz olan adam-
ları,oynalınan lotareya biletləri, siqnal səslərinə, 
təkər şütüməsinə qarışan bayağı mahnıları, çirk-
li səkiləri, zibil qutuları, sülənən itləri, həyasız 
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pişikləri, əxlaqsız qadınları, sırtıq  kışılıri...yer-
altı və yerüstü dünyanın çəkişən axını... və onla-
rın qarışığında əriyən...itib gedən...yox olan... 
yazıq...ömrümüz...gəlir... 

 

Saat yenə zəng çalır... 
Yuxudan oyananda, 
Qulağımda küçənin 
Həyasız interşumu... 
Gözlərimi açanda 
Bu tavanı gördümsə... 
Demək...bu gün də sağam... 

 

Bu “interşumun”  içində təksənsə...üz tut-
mağa bir təmasın yoxsa... o zaman sabahın xeyir 
özüm!!!! deyirsən... 

Hər səhər evdən iş, ruzi, ümid dalıyca çıxan 
bir adamın hər günkü qanqaralığı, küçələrdə 
boş-boşuna yortmağı, qazılan quyuların, vurulan 
zərbələlərin...çəkişmələrin hirsi-hikkəsi...söyü-
şü...özü-özündən, dünyadan aldığı qisası yenə 
də təbiətlə üz-üzə qoyulur...insanın və cəmiy-
yətin problemlərinin təbiəti sarsıdaraq ağrıtdığı 
və ağlatdığı göstərilir... 

 

Bir hava dözmür buna 

Qanı yaman qaralır... 
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Axşam hava qaralır... 

İnsanlar səhər evdən 

Havanı  qaraltmağa , 

Hava qaralan kim 

Evə çatmağa çıxır... 

İnsanlar yatan kimi 

Hava özünə gəlir... 

... Yenə səhər  açılır... 

Saat yenə zəng çalır... 

Demək...yenə başladı... 

,,Mən də varam “deməkçün, 

Günü yola verməkçün... 

Yeni bir gün,yeni səhər... 

Sabahın  xeyir...Özüm!!! 
 

Bu dünyanın qovhaqovundan tövşüyüb yo-

rulan...sosial dayaqlarını ...az qala mənəvi bağ-

larını itirən... xəyallar qurmaqdan...arzulamaq-

dan belə özünü məhrum edən gəncliyin ağır so-

sial durumunu,çarəsiz vəziyyətini, real obrazını 

Nicat  “Villadakı şeirlər”də çox qabarıq və kəs-

kin  çizgilərlə göstərir. 

Nicat Qafuroğlu  lövhələr şairidir...ən özəl 

duyğulardan tütmuş,ən lirik hisslərdən tutmuş... 

xəyali və gerçək vəziyyətlərin...sadə və mürək-
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kəb həqiqətlərin sözlə şəklini çəkməyi...təsvir 

və ifadə etməyi bacarır. Hər bir detalın, hər bir 

ifadənin daşıdığı məna yükünü  özünəməxsus 

şəkildə orijinal üslubla poetikləşdirir. 

Fikrimin davamı olaraq “VİLLADAKI ŞE-

İRLƏRƏ” baxaq: 
 

Kaş ki... 

Bu borclarım imkan verəydi... 

Bir azca ...romantik olardım,bəlkə... 

Hərdən ...fikrə dalmaq istədim, 

Duyğusal olmaq istədim... 

Hətta...darıxmağıma inanım deyə... 

Siqaret də yandırdım... 

...Və başladım səni düşünməyə... 

İkimiz də ağ paltarda... 

uçuşurduq... 

Qağayı tək öpüşürdük, 

Durnalar tək ağlaşırdıq... 

Sevinirdik...sevişirdik... 

Bakının üzərində... 

Və...lənət şeytana... 

,,Rabitəbankın” binası 

Canlanır nəzərimdə... 

Üç aydır ki... pul vermirəm... 
Xəbərdarlıq edib bu bank... 
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Sən uçursan... 
Mən qalıram... 
Qanadımı banklar qırır... 
Uçammıram... 
Uçammıram... 
Yıxılıb özümə düşürəm... 
Bax... 
Gör... nə günə düşürəm... 
 

Baxın...ətrafınızda nə qədər adam  ev kira-
yəsini pulunu ödəyə bilmir, nə qədər adam işsiz-
likdən borc bataqlığında çabalayır, nə qədər 
adam pulsuzluqdan yaşlı ata-anasının  həkim-
dərman pulunu  verə bilmir ,uşaqlarının ən adi 
ehtiyacları önündə acizdir...nə qədər adam...ay-
rı-ayrı ailələr, fərdlər, qocalar, cavanlar, uşaq-
lar... və bunların içində ən çox zərər çəkən ziya-
lı təbəqəsidir...cəmiyyətin intellekt daşıyıcıları... 
onların hər birinin beynində  nə qədər ideya-
lar...proyektlər...qəlblərində yaşamaq,yaratmaq 
arzusu...və yoxsulluq məngənəsində solan... 
ümidləri...qırılan qanadları...,,Qanadımı banklar 
qırır...”Və bu təminatsızlığın...çatışmamazlığın, 
gərginliyin yaratdığı  psixoloyi  münasibət-
lər...kəskin ziddiyyətlər fonunda formalaşan xa-
rakterlər... 
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Gün keçdikcə... 
Cərimələr böyüdükcə.. 
Sərtləşirəm...itiləşirəm... 
İtləşirəm... 
İndi məni sevmək çətin... 
Elə mənim sevməyim də... 
Şeir yazmaq istəyəndə... 
Əlimə keçən borc dəftərimin, 
Ya da resept vərəqinin 
Götürüb arxasına yazıram... 
Romantik insanlar villalardasa, 
Ən gözəl şeirlər də 
Villalarda yazılır... 
 

Əslində...Nicat çox gözəl bilir  əsil şeir har-
da yazılır...necə yazılır... bu ifadə onun etiraz 
səsidir...cəmiyyəti ittiham edən ziyalınin ironik 
münasibətidir... bu hökm onun başqa bir şeirin-
də davam etdirilir...   ,,Tüpürüm seriallara...” 

Problemləri ,,Santa-Barbara” serialından da 
uzun olan obraz deyir: 

 

Mən müxbirəm...başa düş...quzum... 
Müxbirlər ora-bura qaçmaq üçündür... 

Müxbirlər qonorar üçün... 

Müxbirlər sırtılmaq üçündür... 

Müsahibə alıb dərc etmədiyim... 
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Siyasətci məni söyəndə... 

Daydayı olan tupoy jurnalist 

,,Qızıl Qələm “alıb özünü öyəndə... 

Bir də borc qapımı döyəndə... 

Tüpürüm romantikaya... 

Bütün seriallara... 
 

Bu da bir real lövhə...günümüzün yaşa-

mı...sərt rənglər...acı həqiqətlər...və içində çaba-

layan...xilas üçün saman çöpü axtaran cəmiyyət 

dediyimiz insan toplusu... 

Amma bu sərt, kəskin  münasibətlərin için-

də...çox kövrək...olduqca zərif...xirtdəyə qədər 

çirkablardan qorunub saxlanılmış...ləkələnmə-

miş...üzünə pərdə çəkərək gizlənmiş ... qaiban-

əliyə çəkilmiş... hərdən  niqabını çəkib üz göstə-

rən bir  şair ruhu... görünməkdədir... 

 

Nicat Qafuroğlunun ruhu... 

 

Əzəli və əbədi olan...dəyişilməyən...azad 

küləklərin görünməzliyində zamandan-zamana  

keçən...əcdadlardan-əcdadlara ötürülən...dünya-

nın bütün qanunlarının fövqündə duran ...doğul-

mayan...ölməyən...varlığımızın mahiyyətini  
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müəyyənləşdirən  energetik  yükə hansı iqtisadi 

problemlər, hansı banklar, hansı məhkəmələr, 

hansı məmurlar, hansı qaydalar toxuna bilər, 

onu hansı sərhədlər, hasarlar saxlaya bilər? Kim 

bilə bilər Nicat Qafuoğlunun  ruhu zamanın 

hansı qatındadı, axının hansı anındadı, hansı 

məqamındadı? Bəlkə, nəfəsində, səsində, şeirin-

də, sevdasındadı? Bəlkə, Bakı-Kürdəmir yolun-

dadı, bəlkə, anasının qucağında, evlərinin eyva-

nında...bəlkə...uşaqlığının yanındadı? Kim bilə 

bilər bunu? 

Bir özü bilər...özü  duyar... özü hiss edər... 

və yazar: 
 

Gecə neçə kərə qalxıb yuxudan, 

Üstümü örtərdin...xəstələnməyim... 

Səhər nəvazişlə məni yuxudan... 

Elə oyadardın...heç diksinməyim... 

İndisə...səhərlər zəngli saatın... 

O cır cingiltisi məni oyadır... 

İndi oyananda görürəm...ana, 

Yorğanım yerdədir... 

üstüm açıqdır... 
 

Ana nəvazişinin, ana  məhəbbətinin,ana həs-

rətinin necə kövrək...həzin...zərif ifadəsi... ayrı-
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ayrı detallarda..əşyalarda qorunub saxlanılan  

xatirə notları...istilik...qayğı...darıxmaq...bax, 

budur Nicatın ruhunda  qorunub saxlanılan 

lirizm... 

Soyuq Bakı küləyində  üşüyərkən o necə  

də doğma...isti  qucağın həsrətini çəkir... o oca-

ğa sığınmaq...məhəbbətində qızınmaq istəyir... 
 

Sənin soyuqluğun, 

Bir də Bakı küləyi 

Yaman üşütdü məni... 

Soyuğa dözəmmirəm.. 

Mən Aran balasıyam... 

Bir insafınız olsun... 

Mən Ağ ayı deyiləm... 

Mən adam balasıyam... 
 

Mən, ümumiyyətlə, bir sənətkarın yaradıcı-

lığına vurulan  bölgü, cərəyan etiketinin əleyhi-

nəyəm...bu, yaradıcılığa dar bir rakursdan bax-

maq deməkdi... şair duyqularına uyğun, əhvalı-

na uyğun, misraları gəldiyi havaya uyğun üslub 

seçir...onun musiqisinə uyğun forma 

seçir...əslində, burda “seçir” sözü də yerinə düş-

mür...yəni ruhundan...qəlbindən gəldiyi kimi  

ifadə edir...Nicat da...hirsində...hikkəsində nə 
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qədər sərtdirsə,itidirsə...sevgisində , həsrətində, 

ayrılığında  bir o qədər də həzindir...mülayim-

dir...kövrəkdir... 
 

Getməyə nə var ki... 

beş-on addım at... 

Geriyə baxmadan irəli yeri... 

Qarşına nə qədər yollar çıxacaq... 

Başını qatacaq yolların biri... 
 

Bu...ayrılığa məhkum olunmuş  bir sevgi 

hekayətidi... 
 

Getməyə nə var ki... 

yazıq qalana... 

Gözünü getdiyin yollara dikər... 

Dan yerin yuxusuz kipriklə açar... 

“Mütləq qayıdacaq” deyər özünə ... 

Sonra da inanar ...öz yalanına... 

Getməyə nə varki... 

yazıq qalana... 
 

Kiçik bir şeirdə...bir ömür yazısı...uzun-

uzun iztirabların...uzun-uzun həsrətlərin, uzun-

uzun ittihamların sıxlaşdırılmış variantı...sanki 

bir filmin mövzüsü, süjetidi.. 
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Getməyə nə var ki... yazıq qalana... 

Səni unutmaqçün evlənər belə... 

Ərini sən bilər...təsəlli üçün... 

Ərini hər gecə...oxşayar belə... 
 

Demək, yazımın əvvəlində dediyim kimi... 

ilk təəssüratımdan yanılmamışam...Nicat ən 

incə duyğuların  ştrixini çəkir...ayrı-ayrılıqda... 

bir görüntü yaradır...sonra onlar bir ahənglə bir-

ləşərək...tamamlanararaq gözəl...təsirli bir sənət 

əsərinə çevrilir... 
 

Güzgüyə baxanda məni gördünsə... 

Öpdünsə güzgüdə dodaqlarından... 

Adımı çəkdinsə...pıçıldayaraq... 

Demək...darıxırsan... 

Dur bir zəng elə... 

Etiraf elə... 

 

Bir “yes”ə basmağın bəs eləyər ki... 

Ağlımı itirim... sarılım sənə... 

Telefona yüz dəfə baxdınsa yenə... 

Demək ...darıxırsan... 

Dur bir zəng elə... 

Etiraf elə... 
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Bu...darıxmağın şəklidi...indi isə qürurun 

şəklinə baxaq... 
 

Getdin... 

Ətrin qaldı otağımda... 

Qürürümdan arxanca da baxmadım... 

Ətrini içimə çəkdim... 

...Sənin son nişanəni... 

Bu qururla saxlaram... 

 

...Ətrinin son parçasını... 

İçimə çəkəcəyəm... 

Səni itirməməkçin... 

Nəfəs də almayacam... 

Boğulub öləcəyəm... 

Boğulub öləcəyəm... 
 

Nicatın sevgi, ayrılıq, həsrət, qürur və insan  

qəlbinin, insan şüurunun dərin qatlarında gizlə-

nən, tutulmayan...sayrışan hissləri haqqında  

maraqlı şeirləri çoxdur... Onların bir hissəsi 

“Mobil sevgilər” adlı şeirlər kitabında toplan-

mışdır... 

Dərin duyğular şairi... müasir ...”mobilləş-

miş” ...saxta münasibətlərin...saxta hisslərin 
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əleyhinə çıxır...Qəlbin özəl...təbii duyğularını  

tərənnüm edir... 
 

SMS-lə yazdın sevgi məktubun... 

Telefonuma çatdı...mənə çatmadı... 

Mesajla yazdığın etirafların... 

İncimə...məndə heç hiss oyatmadı... 

Nə bilim...bəlkə də...geri qalmışam, 

Çıxa bilməmişəm kənd havasından... 

Beynim öyrənsə də,ürək baş açmır... 

“Mobil sevgilərin” texnikasından... 
 

Rununda  “Şirvan döyməsi”  yaşayan, “Nar  

çiçəyi “yaşayan...Saz yaşayan...Mu-ğam yaşa-

yan bir şair  elektron  “sevgilərə “ necə öyrənsin 

axı... onun ruhu nə qədər ağrılardan keçib...ağrı-

lara öyrənib...həsrətlərdən keçib...həsrətlərə oy-

rənib... nə qədər gözləmələr...həyəcanlar...izti-

rablar...yalnışlıqlar...heyrətlər...nə qədər yollar... 

keçib... kim bilir ...hələ bundan sonra nələrdən 

keçəcək... sonumu var... axırımı var? Kim bi-

lir...hələ nə qədər gedişlər...nə qədər dönüşlər 

olacaq...nə qədər qayıdışlar...axtarışlar...tapıntı-

lar...kəşflər...olacaq...sarsıntıar...olacaq...uğurlar 

olacaq...sonumu var...axırımı  var..? Hələ çox 
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çiçəkləyəcək...hələ çox oxuyacaq... Nicat Qafur-

oğlu ... 
 

...Sonuncu oktavada çalınan 

ən lirik musiqisən... 

Darıxan kimi 

şəkillərini 

töküb döşəməyə baxıram... 

Və demək...qulaq asıram... 

Həzinliyə bax... 

ilahi...həzinliyə... 

Amma vaxt keçdikcə... 

qulaqlarım öyrəşdikcə... 

bezirəm... 

Daha ...qulaq asmaq yox... 

Mahnı  oxumaq istəyirəm... 

Və...dəqiq bilirəm, 

Bir gün...qulaqlarım 

asılmaq istəməyəcək 

Sonuncu  oktavadan... 

Və...həmin gün 

Kar şair 

Düşüb Bakının küçələrinə... 

Axtaracaq... 

öz musiqisini... 
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Əlacı kəsiləndə... 

Özü mahnı oxuyacaq... 

 

Deyəsən... bu...  artıq  çoxdan baş verib... 

Nicat çoxdandı...lap çoxdandı öz mahnısını  

oxuyur...öz musiqisini oxuyur... bütün notlar-

da... oktavalarda...Hələ çox mahnılar yaza-

caq...musiqilər bəstələyəcək... filmlər çəkəcək... 

hər zaman da... özününkü olacaq ...öz  musiqisi-

ni  oxuyacaq...oxuyacaq...və zaman-zaman... 

başları öz-iş  güclərinə, öz qayğılarına qarışmış 

insanlar... bu qeybdən gələn ...ilahi musiqini eşi-

dəcəklər...əllərini saxlayıb....başlarını döndərə-

cəklər...dünyanın əbədi möcüzələrinə  qarışan 

bu sehrli səsi dinləyəcəklər və...biləcəklər... öz 

rununun  musiqisini oxuyan odu... 

Nicat Qafuroğlu... 

 

Facebook 

06.04.2010 
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BÜTÜN HƏQİQƏTLƏR 

SÖZLƏRDƏDİR 
 

Bu ana qədər, yəni  mənim kompyüter sto-

luna əyləşib  hansısa bir poeziya və  yaxud, nəsr 

ştrixi deyil, əvvəli və sonu bəlli olmayan hansı-

sa naməlum  bir mətnə başlayacağım özümə də 

qeri-adi  göründü.. Üst-üstə qalaqlanmış yarım-

çıq yazılarımı atıb  növbədənkənar bir işə bala-

maq, yəqin ki, mənim  hal-hazırki  psixolji sə-

batsızlığımdan  irəli gəlir.İş yerimdə təmir  get-

diyindən  dərslərimi harda gəldi keçirəm və tez-

tez yolum  riyaziyyat  kabinetinə düşür. Uçuq-

sökük divarlarda toz basmış, rəngi  getmiş pla-

katlarda  qədim və orta əsr  alimlərinin, hikmət  

sahiblərinin  müdrik  kəlamlarınıh, aforizmləri-

nin, demək olar ki, hamısında riyaziyyat  poezi-

ya ilə müqayisə olunur. Bütün qərb və şərq  filo-

soflarının  gəldiyi  ümumi nəticə belədir ki, ri-

yaziyyat  idrakın  poeziyası, poeziya  qəlbin ri-

yaziyyatıdır. 

Bəşəriyyətin təfəkkür nailiyyətinin göstəri-

cisi kimi  bu aksiomal  frazanin  bütün əsas, da-

yanaqlı parametrləri ilə yanaşı, hərəkətdə olub, 
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inkişaf edən incə məqamlarıvə şaxələri ilə razı-

laşmamaq qeyri-mümkündür. Bütün kainat  ri-

yazi və poetik  təfəkkürlə  dərk olunur. Bütün  

həqiqətlər rəqəmlərdə və sözlərdədir. Əslində, 

bədii təfəkkürü kamil olmayan bir  adamın  mü-

rəkkəb riyazi anlayışlar sistemini  qavramaq is-

təyi cəfəng bir cəhddir. Dillə yaxin münasibətdə 

olan şəxs tez-gec anlayır ki, səs, söz, cümlə, 

ümumiyyətlə, dilin əlaqə və quruluş mexanizmi, 

morfoloji və sintaktik sistemi  nə qədər riyazi 

dəqiqliklə ölçülüb-biçilmiş mürəkkəb bir idrak 

anlayışıdır. 

Ali şüurun məhsulu olan  bu sistem zaman-

zaman nə qədər  deformasiyaya uğrasa da, öz  

ilkin monolitliyini və əsas  istiqamət  məqsədini  

qoruyub saxlamaq  və inkişaf etdirmək  qüdrə-

tindədir.  Bir  qədər filoloji peşəkarlığımıza en-

sək, görərik ki, eyni məxrəcdə tələffüz olunan  

qohum səslər, sərt və yumşaq, heca yaratmaq  

qabiliyyətinə malik ötürücü samitlərin  funksio-

nal dəyişikliyi, bir-birinə uyğun olan və uyğun 

olmayan, bir-birini  sevən və sevməyən saitlər 

bolluğu necə böyük canfəşanlıqla  poetik bir gö-

zəllik yaratmaq imkanlarına malikdirlər. Yaxın 

gələcəkdə səs kodlarını öyrənmiş bir şairin 
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kompyüterdə çox   gözəl bir  poetik nümunə 

sxemini  verdiyini görsəniz, qətiyyən təəccüb-

lənməyin. İnanin, bunun nə ürəyə, nə hissiyyata, 

nə ruha heç bir aidiyyatı  yoxdur. Əslində, insa-

nın bütün  sinir sistemi, bütün  hissiyyatı, bütün  

duyğuları, canı və ruhu  onun beyninin, şüuru-

nun, idrakının energetik hüceyrələri ilə bağlıdır. 

Əgər bu nüvə bağlılığı və əlaqələri hər han-

sı bir səbəbdən  zədələnib pozularsa, insanin  

bütün  orqanları iflic olar. 

Nə qədər  qəribə  olsa da, dünyanin bütün  

şairlərinin qışqırdığı   ürək... qəlb... könül  məh-

vumu  yalnız poetik obrazlılığın atributlarıdır. 

Görünür, biz adi həyatda da   öz bədən üzvləri-

mizin hansı funksiya daşıdığını  elə də  yaxşı.  

Bilməməyimizdən çox  səhvlər edirik.  

Bütün həqiqətlər  sözlərdə və rəqəmlərdədir. 

Kodlaşdırılmış enerji kütləsi  beynimizdə yerlə-

şir və sinir sistemi vasitəsi ilə  bütün orqanlara  

ötürülərək energetik halə yaradır. Bu enerji  küt-

ləsinin gücündən, miqdarından və qan qrupu-

nun  növündən  asılı olaraq, insanın xarakteri və 

taleyi  müəyyənləşir.  Alın yazısi  ifadəsinin da-

şıdığı məna gücü insan bilimi və təcrübəsinin  

imkanı xaricindədir. 
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Buna bənzər söz və ifadələr  dilə hazır şəkil-

də ötürülür. İnsanlar hər zaman belə ifadələrdən 

istifadə  etsələr də, bu sözlərin  məna mexaniz-

mini axıra qədər açmağa qadir deyillər. Niyə  

bu  yazı  insanin başqa orqanları  ilə deyil, məhz 

alni ilə əlaqədardır? Yəqin ki, insanın tale yazı-

sı alın adlanan lövhənin arxasınadır və alnı  

açıq, yəni ki, təmiz, utanmadan, əməllərini  giz-

lətmədən yaşamaq hər adamın hünəri deyil.   

Bizim ən həssas yaşam  orqanımız   ürək-yürək-

yüyürək-hər zaman yürüyən, hərəkət  edən, çır-

pınan, döyünən, qan alıb-qan verən, daimi hərə-

kəti ilə özünə əlavə energetik zona yaradan, əla-

və əlaqələr  quran, əqlimizin, ruhumuzun, bədə-

nimizin daşıyıcısıdır. Məni hər zaman  təəccüb-

ləndirən  odur ki, bizim bədən üzvlərinin hamı-

sının adları  onların  daşıdığı fizioloji funksiya-

larla  nə qədər sıx bağlıdır. Bizim dastan  təfək-

kürümüzdə ad qoymaq səlahiyyəti  Müqəddəs 

Dədəyə aid olsa da, hamıya məlumdur  ki.bütün  

dünyəvi və qeyri-dünyəvi    məhfumları ehtiva 

edən dil  faktorlarının təşəkkül tapması minillik-

lərlə ölçülür. Təfəkkürün, yaxud  dilin  hansısa 

qanunauyğunluğuna əsasən, insan orqanları, bir 

qayda olaraq, -aq, -ək hissəciyi ilə: qulaq, 
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dodaq, yanaq, damaq, dalaq, oynaq, barmaq, 

dırnaq, əslidə dırmaq, ayaq, qursaq, çanaq, kü-

rək, ürək, bilək, böyrək, göbək, bəbək, sümük, 

ilik, selik və yaxud –ın, –in hissəciyi ilə: alın, 

beyin, burun, boyun, qarın, yelin və sairə bitir. 

Etimoloji araşdırmalar aparılarsa, bu sözlə-

rinin  əksəriyyəti, yəqin ki, tarixən bir hecalı  

sözlər olub, ən məhsuldar şəkilçilərdən  hesab 

olunan –aq, –ək  şəkilçilərini qəbul etmiş, son-

rakı zamanlarda bir çoxu ilkin mənalarını itirib 

sadələşmişlər. Bu sözlərin içərisində çox məna-

lı  funksiya daşıyan  bağırsaq  sözüdür. Bağ və  

qursaq  sözlərindən əmələ  gələrək, sonralar q 

səsi düşmüş, qursağın bağı kimi  həm gerçək, 

həm də  çox dərin məcazi məna bildirir. Hər kəs 

bilir ki, uşaq ana bətnində olarkən qursağı ilə 

ana ciftinə bağlı olur və  bu vasitə ilə qidalanır. 

Bu bağ insanın can və  ruh mənbəyidir. 

İnsanı  ana  bətninə, həyata, kainata  bu bağ 

bağlayır. Bu bağla Allah  insana həyat verir. 

Dünyaya  gəldikdən sonra bu bağ anadan ayrilır 

və bağlanir. Can candan  ayrilıb  tamlanir.  Çox 

maraqlıdır ki, hələ də  ucqarlarda bəzən  anaya 

ciyim  deyirlər. Ciy-ciyə-yəni ip, kəndir, bağ. 

Belə məlum olur ki, ciyər, bağır sözlərinin  eti-
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mologiyası  insanın ilkin yaranışı, dünyaya gəli-

şi, doğmalıq və bağlılıq  duyğuları  ilə birbaşa 

əlaqədar olaraq  yaranmış  sözlərdir. 

Bu sözlərin daşıdığı  funksiyaya uyğun  for-

malaşan bağrı çatlamaq, bağrı qan olmaq, bağ-

rı yarılmaq, bağrına  basmaq, bağrını yemək, 

ciyəri çıxmaq, ciyəri yanmaq, ciyəri partla-

maq və sair  ifadələr özündə çox ağır  enerji da-

şıyan  birləşmələrdir. 

   Bütün  həqiqətlər sözlərdədir.    

Sözçülüklə məşğul olmağın özəlliklərindən 

biri də budur ki, ya söz səni qovur, ya da sən  

sözü  qovursan. Bura qədər məni söz gətirib. 

Əslində, mən sözün  etimalogiyasından, seman-

tikasından deyil, sözün ölçülərindən danışmaq 

istəyirdim. Bu, üzdə olan  barmaqhesabı heca 

ölçüləri deyil, sözlərin daşıdığı  enerjinin ölçü-

ləridir. 

Hər kəsə məlumdur ki, poeziyanın quruluş  

mexanizmi – bölgüləri, qafiyə-rədif sistemləri, 

janrları, məcaz mürəkkəbliyi. məzmun və forma 

zənginliyi, ənənəvi inkişafı  və təkmilləşmə pro-

sesi ilə uzaq əsrlərin dayanaqlığına söykənir. 

Hələlik, bizim ilk yazılı poetik  nümunələrimiz   

Dədə-Qorqud dastanlarına aid  edilir. Bu  nümu-

http://çatlamaq.ba/
http://olmaq.ba/
http://lmaq.ba/
http://basmaq.ba/
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nələr heca ölçülərinə uyğun olub, məzmun və  

poetik baxımdan  obrazların duyğularını, təbiə-

tin, hadisə və proseslərin təsvir və tərənnüm 

motivlərini  emosional şəkildə ötürmək   keyfiy-

yətindədir. Bizim türkdilli poeziyamız sonrakı  

əsrlərdə fars və ərəb dilli ədəbiyyatın kölgəsində 

qalsa da, öz-özlüyündə, öz içində hər zaman tə-

bii şəkildə inkişaf etdiyindən, təzyiqdən azad 

olan kimi  öz gücünü göstərib mükəmməlliyi ilə 

boy verdi. 

Ədəbiyyatımızın  böyük bir qismi orta əsrlər 

zaman kəsiyində məlum səbəblərdən  ərəb və  

fars  dillərində yazılsa da,bizim dahi şəxsiyyət-

lərimizin hər birisi öz yaradıcılıqlarında  məhz 

mənsub olduqları xalqın mənəvi ruhunu yük-

səltmişlər. Hər hansı bir adam, ən adi insan 

belə, başqa yerdə yaşayıb, başqa dildə  danışa 

bilər, amma daşıdığı genetik kodu dəyişə bil-

məz. Bizim poeziyamızın  böyük bir hissəsi,az 

qala min  illiyi əruz vəzni ilə bağlıdır. Bu vaxt 

kəsiyində yaşayıb-yaratmış  bütün klassikləri-

miz  ərəbi, farsı, türkü  mükəmməl bilmişlər. 

Məhz bu dilləri kamil bildikləri üçün ərəb poe-

ziyasının vəzni olan əruzda  böyük  şedevrlər 

yaradaraq Şərqin  ədəbi mədəniyyətini əbədiləş-
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dirmişlər. Onu  da nəzərə  almaq lazımdır ki, bi-

zim orta əsrlərdə  yaşayıb-yaratmış klassiklərin 

dövrü-zaman və məkan  trayektoriyası bizim 

hal-hazırki  vətən və xalq   sərhəddi təsəvvürlə-

rimizlə ölçülməməlidir. Hər kəsin öz dövranı və 

bu dövrana uyğun həqiqətlər sistemi vardır ki, 

bu sistemin ölçüləri üst-üstə düşməyə bilər. 

Sadəcə, əbədi yaşayan  poetik ruhdur ki. 

onun  da nə zamanı, nə də  məkanı vardır. Bu, 

insan  təfəkküründə əbədi  anlayışlar  şəklində  

mövcuddur və zaman-zaman müxtəlif forma də-

yişikliyi ilə təzahür edir. Ənənəvi şeir fomamız 

az qala iki min ili  əhatə etdiyindən  və nəzəri 

anlayışlarda möhkəmləndiyindən,böyük bir za-

man və məkan sahəsini əhatə etdiyidən, kök-

lü dəyişikliyə məruz qalacağı gözlənilmir.İndi 

bizdə ərəb dilində şeir yazılmasa da.əruzun po-

eziyamızda yaratdığı halə o qədər  böyük və 

güclüdür ki,hələ  də əruzda şeir numunələri ya-

ranır.Amma unutmaq lazim deyil, dili bilmədən, 

o dilin ölçülərində bir-iki  bəhr, bölgü əzbərlə-

yib, saitləri uzadıb-qısaltmaqla, ədəbiyyatdan 

gələn izafətlərdən istifadə etməklə orijinal şeir 

yaratmaq  olmaz. Artıq vaxtı keçmiş, tarixə  

çevrilmiş bir formada  yenilik  etmək  cəhdi ən 
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azı  gerilikdir. Yaradıcılıqda  zamanı müəyyən 

ləşdirə bilmək bacarığı  çox önəmlidir. 

   Bütün ədəbi mübahisələrdə  və yaxud hər 

hansı yaradıcılıq müstəvisində tədqiqatçılar tari-

xin  uzaq-bütün  kordinatları pozulub getmiş bir 

şəxsiyyəti  və yaxud bir hadisəni  indiki  ədəbi  

qanunlala, hal-hazırki yaşam normaları  ilə təq-

dim etmək  kimi  cəfəng bir cəhddə bulunduqla-

rından şox vaxt yalnış  nəticələrə gəlirlər. Məsə-

lən, konkret  olaraq  Məhəmməd Füzuli.   Füzuli 

bütün  şərqdə mifik bir şöhrətə malik  qüdrətli  

mütəfəkdir. Türk soylu  bu şair Kərbəlada doğu-

lub orada da yaşamış, dövrünün tələblərinə uy-

ğun üç dildə böyük bir ədəbi irslə əbədi bir 

məktəb yaratmışdır. Özündən sonra yaşayıb-ya-

ramış bütün şərq şairləri onu özlərinə ustad bilə-

rək, onun poetik təfəkküründən  bəhrələnmişlər 

və, yəqin ki, hələ uzun illər milliyyətindən və  

dilindən  asılı olmayaraq, əlinə qələm alıb özünə 

şair deyən kəslər onun dahiyanə istedadı qarşı-

sında baş əyəcəklər. İndi nə hacət var ki, özünə  

dünyəvi və ruhani əbədiyyət qazanmış bir şairi 

biz zorla azərbaycanlılaşdıraq.? O yaşadığı za-

manda mənsub olduğu dövlətin sərhədləri daha 

böyük  əraziləri əhatə edirdi. Onun  poeziyası  
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daha geniş miqyasda dilləri əhatə edirdi. O 

ümumtürk, ümumşərq ədəbiyyatının ortaq şairi 

ola-ola, biz hansı haqla onu özəlləşdirə bilərik  

və bu haqqı bizə verən olubmu?  Biz, sadəcə, 

ondan  öyrənə  bilərik, biz, sadəcə, onunla  bir 

dildə danışdığımıza görə  fəxr edə bilərik. Bir 

ara mətbuatda onun  nəşinin  Azərbaycana gəti-

rilmsi barəsində  təkliflər belə  səslənirdi. Çox 

vaxt nəfs və təkəbbürlülük  insana  əsil sevgini 

dərk  etməyə mane olur. Artıq  bütün  zamanla-

rın və məkanlaın  fövqündə duran bir  şairin  sü-

müklərinin yerinin  dəyişdirilməsi  hansı həqi-

qəti dəyişir..?. Bizə  Məhəmməd Füzulidən  hər 

mənada çox-çox yaxın olan   Sabirin  Şamaxıda 

heykəli  uçanda  büstün  başını bədənə yapışdır-

mağa adam tapılmırdı. Bir həqiqəti də nəzərə al-

maq  çox vacibdir, bu dünyada  hər şey nisbi və 

şərtidiir. Bütün ölçülər şərti və dəyişkəndir. 

Söhbət kainatın  ümumi qanunauyğunluqların-

dan  deyil, yer üzündə baş verən hadisə  və mü-

nasibətlərdən gedir. Təəssüf ki,belə bir nöqsanlı 

yanaşma tərzi yaxın keçmişimizlə bağlı tarixə  

və ədəbiyyata  münasibətdə  özünü yenə də gös-

tərdi. İyirminci  əsrin otuzuncu illərində  yara-

nan partiyalı ədəbiiyyat sosializm-realizm prin-
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sipindən çıxış edərək, özündən əvvəlki irsə necə 

dağıdəcı və aqressiv  münasibət göstərdisə, əs-

rin sonlarında özü də eyni təcavüzə məruz qaldı. 

Çünki belə bir baxış sistemini özü formalaşdır-

mişdi. Gözləmək olardı ki, “vintcik və təkərcik,, 

kimi təhqiramiz vəzifədən azad olub, daha  bö-

yük və əhəmiyyətli missiya daşımalı  olan ədə-

biyyat tezliklə  üstündəki ləkəni atıb öz müqəd-

dəs vəzifəsini yerinə yetirəcəkdir. Amma belə  

olmadı. Əsrin sonlarında bütün təzyiqlərdən 

azad olan ədəbiyyat siyasi diversiyadan can qur-

tara bilmədi. Azadlıq pöhrəsinin yerinə, başıpo-

zuq, bəsit, aqressiv bir dalğa meydana çıxdı. 

Uzun illər ədəbi ideallar “ideyalar yox”  uğrun-

da  alt qatda mübarizə aparan  əsil istedadlı ədə-

biyyat  müvəqqəti olaraq kölgədə qaldı. Qayda 

belədir, bərkdən qışqıranın yanında ya gərək on-

dan bərk qışqırasan,ya da gərək susasan. 

Ortabab bir hekayə yaza bilməyən, layiqli 

bir ədəbi nümunə yaratmağa qadir olmayan  

adamlar  C.Cabbarlıya, S.Rəhimova, Əbülhəsə-

nə, M.İbrahimova, S.Rüstəmə, M.Rahimə, 

S,Vurğuna və neçə-neçə  milli mədəniyyətimi-

zin inkişafında böyük xidmətləri olan  istedad-

lı yazarlara qarşı  hücumlara  başladılar. Həyat 
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və yaradıcılıqları sovet dönəminə təsadüf etmiş 

yaziçıların, demək olar ki, hamısı  satqınlıqda, 

casusluqda və bəlli olmayan nə qədər günahlar-

da  suçlandırılırdı. Belə nadan münasibət, həm-

çinin, altmışıncı illərin nümayəndələrinə  də aid 

idi. Yadımdadır,  “Ədəbiyyat” qəzetində işləyən 

bir cavan qadın   Yusif Səmədoğlunun “Qətl gü-

nü” romanını bəyənmədiyini, özünə həmfikir 

olan dırnaqarası “tənqidçilərin” adlarını  çəkirdi. 

Uzun mübahisıdən sonra o bu əsəri başa 

düşmədiyini etiraf etdi. Romandakı zaman ke-

çidlərini anlamadığından, mürəkkəb süjetin ma-

hiyyətini  dərk edə bilməmişdi. O zaman hələ  

roman ekranlaşdırılmamışdı. Sonra onlar İ.Hü-

seynovu, Anarı, Ə.Əylislini  və üzdə olan bir 

neçə yazıçını da tarix kitabından silib atdılar. 

Onların bəziləri yenə  həmin orqanda işləyirlər. 

O zaman mən anladım ki,  söhbət  burda 

ədəbiyyatdan getmir. Bu, sosial təminatsızlığın  

insanlarda yaratdığı  kin və qəzəbdir ki, o za-

man kütlələrin şüurunda patlayış səviyyəsinə  

gəlib çatmışdı. Kütləvi etirazların cəmiyyətdə 

yaratdığı güclü  emosional  dalğalar  adamları 

sağlam mühakimədən və ədalət hissindən  məh-

rum etmişdi. Siyasi hakimiyyət və dövlət atri-
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butlarının dəyişilməsinə görə, mənəviyyat prin-

siplərini, əxlaq  qanun-qaydalarını dəyişmək ol-

maz. Nədən insanlar tarixdən ibrət götürmür, 

eyni səhvləri  təkrar-təkrar  tarixə  yenidən ya-

zırlar?. Bir zaman dərsliklərdə  repressiya və  

emiqrasiya ədəbiyyatına  qadağa qoyulmuşdu 

və bunun sırf siyasi səbəbləri var idi. 

İndi də müasir dövr, iyirminci əsr  ədəbiy-

yatı  otrta məktəb dərsliklərində elə vəziyyətdə 

təqdim olunur ki, adamın ürəyi ağrıyır. Sovet 

dövrü deyilən ədəbiyyatımız  haqqında o qədər 

səthi və bəsit məlumat verilir ki, düşünməyə 

məcbur olusan, doğrudanmı  bu millətin  özün-

dən başqa düşməni yoxdur? 

Axı, siyasi hakimiyyətdən  və onun verdiyi 

istiqamətlərdən asılı olmayaraq, yetmiş-səksən 

illik böyük bir zaman kəsiyində bizim güclü  

maariflənmə prosesimizi, dilimizin bütün üslub-

larını elmi şəkildə inkişaf etdirən poeziya, nəsr, 

dramaturgiya ənənələrini, forma və üslub zən-

ginliyini, özündə mürəkkəb, çoxşaxəli süjet xət-

lərini birləşdirən romançılıq mədəniyyətini, bü-

tün ədəbi nailiyyələrin  uğurlu  göstəricisi  sayı-

lan epopeya  düşüncəsini, epik və lirik məzmun 

daşıyan məcaz mürəkkəbliyini və saysız ədəbi 
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yeniliklərimizi  özündə daşıyan  milli-mənəvi  

sərvətimizin  nəhəng bir qismi bu dövrlə bağlı-

dır. Necə ola bilər ki, hər hansı bir səbəbdən, 

kimlərinsə subyektiv baxışı  ucbatından bu  qə-

dər  böyük sərvət kölgədə qalsın.? 

“İstehsalat, təsərrüfat əsərləri” damğası ilə  

bu  əsərlərin hamısını sıradan  çıxarmaq olmaz. 

Düzdür, bu əsərlərin bəzilərində  müəyyən bir 

çərçivə, qondarmaçılıq, saxta prinsiplər var, 

amma bunula bərabər, yarandıqları  dövrün hə-

yat  həqiqətlərini, tarixi hadisələrin əsil mahiy-

yətini  bədii gerçəkliyə  çevirən sənət  əsərləri 

də az deyil. Əsil  sənətkar, böyük istedad  sahibi 

olan yazıçı heç vaxt  özünə, öz yaradıcılığına 

xəyanət eləmir. O, zamanından, vəziyyətindən, 

nədən  yazmağından asılı olmayaraq, bütün hal-

larda yenə də istedadlı  yazıçıdır. Orta  ümum-

təhsil məktəblərinin son sinfində iyirminci əsr 

ədəbiyyatı tədris olunur.  Həftədə  cəmi iki saat. 

Bu il boyu, hardasa, 66-68 dərs saatı eləyir. İndi 

bu dərs saatlarının mövzu və sıxlıq baxımın-

dan nə qədər yükləndiyini təsəvvür eləyin. İri 

həcmli əsərlər dərs vaxtı oxunmur. Nəzərə alsaq 

ki, dərs materialları ədəbiyyat tarixi, müntəxa-

bat, ədəbiyyat nəzəriyyəsi kimi ayrı-ayrı vəsait-
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lərdə  verilir, bir şey oxuyub öyrənmək  istəyə-

nin də imkanı  əlindən alınır. Nə Proqram  ha-

zırlayanların, nə də dərslik  yazanların  çoxusu-

nun orta məktəbdə dərs prosesinin nə olduğun-

dan  xəbərləri yoxdur. Bu  materialları hazırla-

yan zaman onların orta məktəb müəllimləri 

ilə əlaqələri formal və məhdud olduğundan, yaş  

səviyyəsini, şəraiti nəzərə almadıqlarından key-

fiyyət  göstəriciləri  çox aşağıdır. Məktəb kitab-

xanalarında dərslikdən  başqa ədəbiyyat  yox-

dur. Aşağı siniflərdə öyrədilən ayrı-ayrı ədəbi 

nümunələri nəzərə almasaq, şagirdlərin müasir 

dövr ədəbiyyatımızdan  məlumatları çox aşağı-

dır. Ədəbiyyat tarixində qədim və orta əsrlər  

ədəbiiyyatına  ayrılan  saat çoxdur, əksinə, zən-

ginliyi və sıxlığı ilə seçilən  iyirminci əsr ədə-

biyyati səthi və icmal xarakteri daşıyır. Ümu-

miyyətlə, ədəbiyyat tariximizin bölgüsü tama-

milə yalnış və  subyektivdir. Proqramda bu il 

bir  yazıçı verilir, gələn il onun adı çıxardılıb  

başqası salınır. Ya da eyni səviyyəli  yazıçılar-

dan birinin adı belə şəkilmir, birinin yaradıcılı-

ğına 6-10 saat vaxt ayrılır. Hələ salınan nümu-

nələr... Bu haqda yüzlələ fakt gətirmək olar, 

amma bizim mövzumuz indi ayrıdır. Sadəcə, 
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ədəbiyyata ədalətsiz münasibət o qədər çoxşa-

xəli və bir-biri ilə  elə bağlıdır ki, hansı qatı aç-

san, orada ilişib  qalırsan. Hər hansı ədəbi əsər 

nöqsanlı, bəsit, səthi ola bilər, hamı tərəfindən  

bəyənilməyə bilər, amma  hər hansı bir yazıçıya 

və yaxud əsərə   “pis” damğası  vurmaq  ən azı 

günahdır. 

Əlbəttə, biz təsdiq  və qəbul olunmuş yazı-

çıdan danışırıq. İndi nə  üçün bir Azəri gənci  

Əbülhəsənin, Ə.Vəliyevin, S.Rəhimovun, 

M.Hüseynin, M.İbrahimovun və başqa yazarla-

rın 30-50-ci illərdə təsvir etdiyi həyat gerçəkli-

yindən, tarixi hadisələrdən, cəmiyyət və insan 

münasibətlərindən xəbərsiz olsun?  

Niyə  M.S.Ordubadi kimi geniş masştablı, 

məlumatlı, həyat mübarizələrini dərindən bilən  

romançı unudulsun?. Biz on doqquzuncu əsr 

gerşəklini həmin dövrü  əhatə  edən  zəngin ədə-

bi irsimizdən öyrənirik, cumhuriyyət dövrünü 

əhatə edən  əsər olmadığı üçün (C.Cabbalının 

“Bakı müharibəsi”  və M.Məmmədzadənin “Ba-

kı müharbəsi  haqqında” əsərləri istisnadır, çün-

ki biz onları oxumamışıq) odövr  erməni-müsəl-

man qırğınları və siasi hadisələrin gərginliyini 

yalnız əsrin sonlarında çap olunan “Əli və 
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Nino” romanını  oxuyandan sonra  daha geniş  

miqyasda  dərk elədik. Hər hansı bir əsər  bəhs 

etdiyi  dövr  haqqında  tarixi mənbələrdən daha 

çox məlumat verir.   

Bütün həqiqətlər  sözlərdədir. Ədəbiyyatın 

mövzusu insan və insan münasibətləri olduğu  

üçün, ədəbiyyat insanı da  həqiqətə çevirir. O, 

xəyali obrazları belə, yazıçı təxəyyülündən do-

ğan, təfəkkürün fantaziyasından yaranan surət-

ləri belə cəmiyyətin, tarixin gerçəkliyinə çevir-

məyə qadirdir. Bəzən C.Cabbarlının ədəbi qəh-

rəmanlarına və həmin dövrün  bədii obrazlarına 

münasibət birmənalı deyildir. 

Bəzən bu obrazların sünii, qondarma, qabar-

dılmış və şişirdilmiş, yalançı prinsiplər uğrunda 

mübarizə apardıqlarını  yazırlar. Amma unut-

maq lazım deyil ki, o tipli maksimialist qəhrə-

manlar və şərait məhz  cəmiyyətin, həyatın  

özündə yaradılmışdı. İnqilabi vəziyyət və bu və-

ziyyətdən  doğan prinsiplər, ideyalar cəmiyyətə 

süni şəkildə gətirildiyi üçün, insanların təfəkkü-

rünə, adət-ənənələrinə, təbii inkişaf  normalarna  

yad olduğu üçün.onların mənəviyyat  düşüncə-

lərinə uyğunlaşmadığı üçün bu qədər daxilən 

etirazla, çətin qəbul olunurdu. 
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Məsələn, götürək kütləvi maarifləndirmə  

məsələsini. Bu gün ölkə əhalimizin, demək olar 

ki, hamısının  savadlı olması,ən azı oxu-yazı 

bilməsi ilə öyünə bilməyimizə səbəb olan  küt-

ləvi məcburi savadlandırma ideyası və prosesi 

əsrin əvvəllərində  necə qarşılanırdı? “Danabaş 

kəndinin əhvalatları”, “Ölülər”, “Mütrüb dəftə-

ri” və sair ədəbi  gerçəkliklərin  personajlarını, 

təsəvvür edin, yığıblar bir  fəhlə-kəndli  məktə-

binə, on səkkiz yaşlı  cavan bir qız da gəlib  

bunlara dərs keçməyə, oxumaq-yazmaq   

öyrətməyə. 

Yox, bu, Almaz deyil. Otuzuncu  illərin əv-

vəllərində yüzlərlə gənc darül-fünü, pedaqoji 

texnikumları  bitirib kəndlərə göndərilirdi. Bun-

lardan biri də bibim Ruqiyyə müəllimə idi. Əs-

lində, anadan olduğu zaman adını Ruhiyyə qoy-

muşdular, amma sənədləşmədə  rus dilinə uy-

ğun, h səsi  q  səsi ilə əvəz olunur. Nə isə, təhsi-

lini bitirəndən sonra  onu  kəndə göndərirlər iç-

ləməyə. 

Az çəkmir, kəndin atıb-vuran, dəli-dolu ca-

vanlarından biri  Ruqiyyə müəlliməyə aşiq olur, 

ona elçilər  göndərir. Müəllimənin elçiləri rədd 

cavabı  ilə yola salması cavanı  qəzəbləndirir. 
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Onu təqib etməyə.hədə-qorxu gəlməyə başlayır. 

Müəllimə  yola gəlməyəndə  ağlını itirmiş cavan 

onu  qaçırtmaq, ya da öldürmək qərarına gəlir. 

Bibim kənddən çıxa bilmir, maarif  şöbəsinə 

müraciət edir. Onlar da bi kömək edə bilmirlər. 

İşin belə təhlükəli məqama çatdığını görən iş 

yoldaşları  su gətirmək üçün istifadə olunan  

arabaya səhəngləri, iri su qablarını  yığıb, ortada 

müəlliməni  gizlədərək  üstünü  örtürlər. Bu təd-

birlə onu kənddən çıxarıb rayon mərkəzinə, ev-

lərinə  gətirirlər. 

Bir müddət  keçir, ara sakitləşir, sonra onu 

təzəcə ali məktəbi bitirib rayona qaytmış Əli –

soltanlı  kənd məktəbinə direktor təyin olunmuş  

Tapdıq müəllimin, yəni qardaşının yanına  işlə-

məyə göndərirlər. Bir qədər keçir, müharibə  

başlayır. Müharibənin ilk günlərindən Tapdıq 

müəllim direktor olduğu məktəbin dörd cavan 

müəllimi ilə bərabər könüllü cəbhəyə gedirlər. 

Bibimin də istəklisi  onlardan biri idi və   onla-

rın heç biri cəbhədən geri dönmədi. Ruqiyyə  

müəllimə bütün ömrü boyu Sabirabadın bir neçə 

kəndində, sonralar da rayon mərkəzində (bir il-

lik Bakıda evlilik müddətini nəzərə almamaqla) 

qocalıb  əldən düşənə qədər müəllim işlədi. Bu 
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mərd və qeyrətli qadın minlərlə  insana savad  

öyrətdi və ölənə qədər başından örpəyini açma-

dı. Onun rəfiqələrinini çoxu özü kimi 30-cu 

illərdən  kəndlərdə dərs deyən ilk azərbaycanlı 

müəllimələr idi. 

 İndi C.Cabbarlının  Almazına müxtəlf mə-

nalı ittihamlarla hücum çəkənlər unudurlar ki, 

Gültəkini də, Firəngizi də, Sevili də, Almazı da 

C.Cabbarlıdan qabaq  dövran yaratmışdı  “Al-

maz” pyesində o qədər  güclü, parlaq xarakterlər 

seriyası var ki. onların içərisində Almaz bir qə-

dər zəif görünür  ki, bunu gizlətmək mümkün 

deyil. C.Cabbarlı  onu ailədən, kökdən uzaqlaş-

dirdığıdan o natamamdır. Tələbə  olarkən semi-

nar dərslərində bu əsəri  təhlil  edərkən biz mü-

əllimimizlə razılaşmırdıq. Xüsusən, Almazın ni-

şanlısı ilə münasibəti mübahisələrimizi qızışdı-

rırdı. Bizim heç birimiz Almaza haqq vermirdik. 

Nişanlısını müdafiə etmək üçün böyük fəda-

karlıq  göstərən  Fuadı müəllim “meşşan  təbiət-

li”  mənfi obraz kimi  səciyyələndirəndə  bunu 

düzgün hesab eləmirdik. İndi də yadımdadır, ki-

tabda Almazın kənddə rüsvay olmasının  səbə-

bini “onun xalq kütlələrinə arxalanmaması” ilə  

bağlayan  tənqidi fikirlər necə absurd səslənirdi. 
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Nədənsə, o tənqid göstərmirdi ki,  həmin “xalq  

kütlələri” haradadır. Amma əsərin əvvəlində 

Fuadın dili ilə C.Cabbarlı deyirdi: “ağzını  cana-

var kimi açan,adamı udan nadanlıq...”  və gənc 

bir qızı bu  canavarın ağzına atan rejimə  təbii 

bir rüsvayçılıqla bitən bir sonluqla cavab verir-

di. C.Cabbarlı  gerçəkçi bir romantikdir və onun 

qəhrəmanları da özü kimi  güclü ruh daşıyıcıla-

rıdır. Onun əsərlərinin, demək olar ki, çoxunda 

baş müsbət  qəhrəmanlardan daha çox, qalan 

obrazlar  daha canlı, daha parlaq, daha maraqlı, 

daha gerçəkçi  ədəbi  ümumiləşmələrdir. Fikir  

versək, C.Cabbarlı əsərlərinin çoxunda hər han-

sı bir obrazın dili ilə cəmiyyətə işləyən “Ham-

letsayağı” bir sual  qoyur. “Almaz” əsərində də 

Ocaqqulu  hey soruşur: “Hər binanın bir ustadı  

var, ya yox? Hər işin bir xaliqi var, ya yox?” 

Bütün həqiqətlər sözlərdədir. 

Amma bu həqiqətləri  görmək, anlamaq, 

dərk eləmək həqiqətin özü qədər vacibdir. 

Müqəddəs kitabımızda buyurulur ki, bil-

mək, dərk eləmək, düşünmək də ibadət sayılır. 

Mənə  elə gəlir ki, bizim bu ibadətə çox  böyük 

ehtiyacımız var. 
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Bizim idrakımızın genişliyə, zənginliyə, 

tamlığa, bəşəriliyə və ilahiliyə ehtiyacı var. 

Mənim poeziya ilə münasibətim, təbii ki, 

məktəb illərində dərsliklərdən keçdiyimiz poetik 

nümunələrdən başlayır. A.Səhhətin “Vətən” şei-

rini öyrənəndə elə bilirdimdaha bundan gözəl 

həç nə  ola bilməz. Sonra “Azərbaycan” şeirini 

keçdik dedim bu daha gözəldir. “Məni candan 

usandırdı...”qəzəlini əzbərləyəndə gözlərimin 

yaşı Füzulinin göz yaşını keçmişdi,Sabiri oxu-

yanda,m düşündüm,  ilahi, bu, möcüzədir.? 

Bu möcüzələrin içində  yana-yana çox son-

ralar anladım ki,əslində bunların hamısı ilahinin 

möcüzəsidir-bunların hamısı ilahi sözdür, sözün 

ilahi həqiqətidir. 

Bu həqiqətlər məni hər zaman heyrətləndi-

rib. Bu heyrətlərin içində mənim həqiqətən vu-

rulduğum,aşiqi olduğum, zaman-zaman misrala-

rının arasında musiqisinə, ahənginə xumarlandı-

ğım, məna, məzmun dərinliyində xəyallara dal-

dığım, dilin, üslubun  gözəlliyində, ədəbi həqi-

qətlərin həyatiliyində böyüyüb yaşa dolduğum, 

şeiriyyətinə indi də heyran olduğum bir ədəbi 

əsər var ki, tələbə olarkən onu başdan-ayağa əz-

bərləmişdim, qəhrəmanları və hadisələri əks et-
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dirən cürbəcür illüstrasiyalar çəkib divarlara 

vurmuşdum  və hər gecə yerimə girib yatanda, 

könlümdə bu misraları pıcıldayırdım, sonra xə-

yalların məni yorub atdığı yerdə uyuyurdum: 

 

...  Yaşayanmı  haqsız, ölənmi haqsız.  

Nədir kainatın bu mənzərəsi? 

...Bir də  düşünməyə varmı  vaxtımız 

Sirri məchul olan  bu mənaları? 

Şairim, belədir bizim baxtımız... 

Ömür dedikləri ötərgi bir səs, 

Məncə, düşünməyə, duymağa dəyməz...       

        

Bildiniz... S.Vurğunun “Komsomol” poe-

ması. Adı çoxlarını  qıcıqlandırır. Hər zaman 

düşünmüşəm, görəsən, Humay “komsomol” sö-

zünün mənasını axıradək başa  düşürdümü? 

Bu, bir faciə idi. Düşdüyü  bəlaların  hara-

dan gəldiyini, nədən gəldiyini anlamayan, qəlbi 

yalnız sevgi ilə döyünən sadəlövh bir qızın faci-

əsi. Bəlkə  də, onun bütün gücü  bu günahsızlı-

ğındadır. Ədəbiyyatımızda ən təsirli  təsvilərdən 

biri Humayın ölüm səhnəsi ilə bağlıdır:       
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Üstünə çəkilmiş kəlağay qara, 

Donmuş yanağında iki damla yaş. 

Bənzəyir tutulan ağ buludlara, 

O artıq olmuşdur heçliyə yoldaş, 

Donmuş yanağında iki damla yaş. 

 

Bu təsvirlərdən sonra məşhur “dünya” rədifli 

şeir gəlir. 

 

Buludlar dağılır uzaqda  lay-lay, 

Yenə öz yerində yuvarlanır ay, 

Fəqət nə Cəlal var,nə də ki Humay, 

Nə ömrə acıyır,nə yaşa  dünya... 

 

Bu poema S.Vurğunun ən mükəmməl  əsər-

lərindən biri, bəlkə də, birincisidir. 

Adətən, o, əsərlərini birnəfəsə, tez bir za-

manda yazırdı. Amma bu əsərə o, uzun illər, ya-

radıcılığının müxtəlif mərhələlərində dönə-dö-

nə qayıtmış, elə  bil bu əsəri bütün ömründən, 

bütün düşüncəsindən və dünyagörüşündən ke-

çirmişdi. 

S.Vurğun bu əsərə  bütün ürəyini qoymuş-

du.. Bu əsərin adı ilə yaratdığı  ruh arasında heç 

bir bağlılıq  yoxdur.  Poema janrında olsa da, 
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sanki bu əsərdə bir dastan təfəkkürü, bir dastan 

ruhu var. S.Vurğun bu əsərlə ədəbiyyatımıza 

yeni bir təsvir gözəlliyi, yeni bir şeiriyyət for-

ması, yeni bir sevgi faciəsi, yeni bir dərd, yeni 

bir nisgil çaları, yeni bir qəhrəmanlıq, mərdlik  

ovqatı gətirdi.S.Vurğun bu əsərlə ədəbiyyatımı-

za dövrünün siyasi faciəsini  gətirdi. Həmin 

dəvrdə yazılmış əsərlərin heç birində siyasətlə 

insan qarşıdurması bu qədər aydın görünmür. 

Mən hər zaman təəssüflənmişəm ki, nədən 

bu gözəl əsəri orta məktəb dərsliklərinə salmır-

lar? Bu əsərdə nə qədər milli kolorit, mənəvi 

zənginlik, parlaq və mürəkkəb obrazlar silsiləsi, 

dərin  fəlsəfi düşüncələr, bəşəri ideallar və nəha-

yət, ölməz  bir sənət möcüzəsi, incə lirizm və 

poetizm var. 

“Bir yandan boşalıb, bir yandan dolan dün-

yanın” əbədi qanunlarından biri də budur ki, 

sevgi və xeyixahlıqla yaranan sözün ruhu əbədi-

dir. 

Bütün həqiqətlər sözlərdədir. 

Sözün imkanları heç  vaxt  tükənmir. Əslin-

də, ədəbiyyat sözü kəşf eləməkdən başlayır. 

Hətta istənilən halda, bir sözü bir neçə dəfə kəşf 

eləmək mümkündür. 
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Sözün dəyişilmə, yeniləşmə  prosesini  yal-

nız peşəkarlar, ədəbi meyarları və ədəbi qanun-

ları dərindən bilənlər deyil, adi oxucular da hiss 

eləyir. Əllinci illərdən  başlayaraq, ədəbiyyat-

dan, xüsusilə də nəsr və dramatugiyadan  kəs-

kin qütbləşmələr, sinfi mübarizə qarşıdurmaları, 

barışmaz konfliktlər, siyasi ziddiyyətlər azalma-

ğa, yox olmağa başladı.Ədəbiyyat “burjuy və  

qolçomaq” dişqıcırtmasından qurtularaq, cəmiy-

yətin təbii problemlərini, təbii məişət və təbii in-

san münasibətlərini, gündəlik  iş, yaşam norma-

larını təsvir etməyə səy göstərirdi. Biz artıq 

inqilabi-siyasi dramatizmdən ictimai-sosial dra-

matizmə keçərək  özümüzlə, ailəmizlə, işimizlə, 

arzularımızla məşğul olmağa vaxt  tapa bildik. 

Düzdür, arada qonşuya getmək, yuxu görmək, 

söyüş söymək kimi özəl haqqımızı  əlimizdən 

alırdılar, amma bu inkvizasiyanın ən zəif  və ba-

şa düşülən göstəricisidir. Əvəzində  bütün sovet 

xalqı cır-cındırdan çıxmağa, televizora baxma-

ğa, xarici ayaqqabılar geyinməyə başladı. Bəzən 

bu çəkmələrin nömrələri  ədəbiyyata  da düşüb  

qəlbimizi riqqətə gətirirdi. Deyim ki, bütün bə-

dən üzvləri kimi, ayaq ölçülərinin də insan hə-

yatında, taleyində, ictimai həyatda tutduğu möv-
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qedə çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bu fikrə iro-

nik münasibətdən tamamilə uzaq olaraq, əmi-

nəm ki, zamanla  insanın  bütün orqanlarının öl-

çüsü dəyişir, təkcə ayaq  ölçülərindən başqa. 

Müəyyən bir vaxta qədər adamın ayağı böyü-

yür, sonra stop! 17 yaşda  ayaq ölçüsü  neçədir-

sə, 57 yaşda da elədir, 77 yaşda da. Əgər baş  da 

öz ölçülərini dəyişirsə, demək, insanın ən etibar-

lı yeri onun ayağıdır. Bu məqamda ayaq haq-

qında deyilmiş, eşidib-bildiyim, şahidi olduğum 

aforzmləri sadalamaqdan vaz keçərək, təkcə onu 

deyim ki, ayağın ölçüsü adamın  xarakterini mü-

əyyənləşdirir. Nəinki  xarakterini, hətta ədəbiy-

yatda yerini  və mövqeyini belə dəqiqləşdirir. İş 

ondadır ki, hər gələn ədəbiyyatı ayaqlayıb keçə 

bilməz.  Bunun üçün mütləq  qeyri-adi ölçüyə  

malik olmaq lazımdır. Məsələn, Göyçək Fatma-

nın, Zoluşkanın ayağı kimi istisna ölçülərə sahib 

olmaq vacib şərtdir. Onu da qeyd edim ki, bu 

müstəsna səlahiyyət yalnız qadın obrazlara şa-

mil edilir. İnanın, siz hər hansı bir kişi  qəhrə-

manin ayaq ölçüsünü qeyd etsəniz belə, bu heç 

kəsin diqqətini cəlb etməyəcək. Amma qadın 

ayağının ölçülərindən istənilən qədər söhbət et-
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mək maraqlı olsa da, gəlin keçək ədəbiyya-

ta.                

Yaşadığımız  sovet  dənəminin  unudulmaz  

və nostalji doğuran bir  atributu da hər payızda  

abunə  kompaniyasının keçirilməsi idi. Məktəb-

lidən tutmuş bütün təbəqələrə qədər qəzet və 

jurnallara abunə yazılmaq  sovet adamının ən 

ümdə vətəndaşlıq  vəzifələrindən biri idi. Rayo-

nun abunə planı dolsun deyə idarə rəhbərlərinin 

aylıq məvacibinin  hamısı tutulurdu və poçt  ka-

taloqundakı bütün qəzet-jurnallar  bizim evə  

gəlirdi. Mərkəzi nəşrlərdən tutmuş, rayon qəze-

tinə qədər. Yarımdadır, ən bahalı jurnal “Oqon-

yok” idi, 20 manata. Təbii ki, mən hamısını  

oxumurdum. Sevdiyim jurnallar var idi,  “So-

vetskiy Ekran”, “Sovetskaya jenşina”, “Krest-

yanka”, “Moda ” jurnalları, müxtəlif  qəzetlər... 

Bir də  “Azərbaycan” jurnalını oxuyurdum. 

Yəqin ki, bu, 60-cı illərin  sonları idi, mənim 

də 14-15 yaşım olardı. 

O vaxt kitab oxumaq  çox dəbdə idi. Əlimi-

zə nə keçirdi oxuyurduq.Yaşımıza, dünyagörü-

şümüzə uyğun olmasa da  oxuyurduq. Bəzən 

heç oxuduqlarımızin mahiyyətini  başa düşmür-
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dük də. Bəzən yox, elə həqiqətən də  başa düş-

mürdük. 

Sonradan həmin əsərlərin çoxunu təkrar-

təkrar oxuyanda hər şey mənə fərqli görünürdü, 

bir əsəri ayrı-ayrı  vaxtlarda oxuyanda belə, hər 

dəfə onu yenidən kəşf  edirdim.İndi mən bilirəm 

ki, bir əsəri  ömür boyu oxumaq  olar. 

Dünyanın ən qədim və ən mükəmməl nağıl-

larından biri və yenə  də birincisi “Məlkməm-

mədin nağılıdır”. Bütün  ömrüm boyu bu nağı-

lı oxumuşam və mən daha bu nağılın bəşər övla-

dı tərəfindən yazıldığına şübhə edirəm. Bu, Al-

lahın yer üzərinə göndərdiyi ən mükəmməl və 

ilahi nağıldır. Bu nağılı oxu, qoy kənara, sonra 

bəşər övladının yaratdığı bütün külliyyatı  oxu, 

görəcəksən ki, bütün  öyrəndiklərin, aldığın bil-

gilərin hamısı, sən demə, bu nağılda var imiş. 

Bu nağıl rəmzlərdən, simvollardan, kodlardan 

ibafətdir. Düşünürəm, anladığın bir həqiqəti təs-

diq eləməkdən  ötrü, doğrudanmı  bütün dünya-

nı dolanıb  qayıtmaq zəruridir? İçində bir  nağı-

lı  gəzdirə-gəzdirə,yaşada-yaşada, böyüdə-böyü-

də, bir nağılın üzərində  yüzlərlə nağıl qurmaq, 

yüzlərlə qəsr icad eləmək, yüzlərlə yol yaradıb, 
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yenə də  öz ürəyinə dönmək söz adamının  əbə-

di qismətidirmi? 

Kim deyə bilər, bir dünyanın  üzərində nə 

qədər dünya qurmaq olar? 

Çox işlənmiş bir fraza var. Deyəcəklər... de-

yəcəklər ki, hər kəsin bir dünyası var. Hərənin 

öz dünyası...razılaşmamaq mümkün deyil. Am-

ma razılaşmamaq üçün  bir  imkan da var. Biri-

nin dünyası başqa birisinin dünyası ilə üst-üstə 

düşməyə, uyğun gəlməyə  bilər. Hər bir fərd  

energetik aurasının yaratdığı təzyiq ölçülərində  

yaşayır. Bu auranın  sıxlıq ölçüləri  hər kəsdə  

ayrı ayrıdır. 

Doğmalıq və yadlıq duyğusu  bu ölçülərdən  

asılıdır. Bu ölçü zaman və məkan ölçülərindən 

daha güclüdür. 

  Ta qədim zamanlardan  bəri  belə hesab 

edirlər ki, insalar arasında  fizialoji və qan  qo-

humluğu  yeddi nəsil  davam edir. Yəqin ki, bu-

nun çox ciddi tibbi əsasları var. El arasında  ata, 

oğul, nəvə, nəticə, kötükcə, bitikcə, itikcə adla-

nan bu nəsil bölgüsünə  diqqətlə yanaşsaq, bu 

sözlərin nə qədər dərin məzmun daşıdığını görə-

rik. Bu nəsil mərhələlərinin hər birinin  özünə-

məxsus təbii mənası və daşıdığı  missiya var. 
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Hesabla ən uzunömürlü ata belə  itikcənin 

doğulduğunu görə bilməz. Əlbəttə, məsələ  tək-

cə görməkdə deyil. Söhbət  tanımaqdan, doğma-

lıq və bağlılıq duyğusunun itməsindən  gedir. 

İtikcə ilə bir nəslin qan bağlılığı itir. Baxın, itik-

cənin babası kötükcədir, kötükcənin babası nəti-

cə, nəticənin babası atadır. Burda nəticə çox 

əsaslı fenomendir. Olsun ki.nəsil şəcərəsində 

daşıdığı əhəmiyyətli funksiyaya gərə onu nəticə 

adlandrmışlar. Demək, bir nəslin şəcərəsi belə 

tamlanır: babamın babasının babası.  Demək 

asandır, yəqin, çox az adam tapılar ki, babası-

nın babasının babasını tanısın. Necə oldu, tapdı-

nız? Axı, bayaqdan  düşünürdünüz... Əminəm 

ki, siz bir anlıq  özünüzü çox tənha və köməksiz 

hiss elədiniz Bu kosmik sonsuzluqda  özünün 

kiçik və ötəri bir zərrəcik olduğunu anlamaq  

adamı bir az həyəcanlandırır... amma kədərlən-

məyə dəyməz. İnsanın fizialoji və qan qohumlu-

ğu bitə bilər, fəqət  əcdadların ruhu heç zaman 

itmir. 

Ruhi bağlılıq  əzəli və əbədidir. Baxın, itik-

cə adlanan nəsil zəncirinin halqası  bitikcəyə, 

bitikcə isə kötükcəyə bağlıdır. Bu zəncirvari 

halqalar heç vaxt itmir. Olsun ki, yeddi dəfə  
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evliliklə  əlaqədar olaraq,qan təzələnir və qanın 

daşıdığı elektrodlar da  dəyişilir və yeniləşir. 

Çox qəribədir, bizim hər birimiz  zamanda  bu 

yeddi nəsil zəncirinin  hər bir  halqası oluruq. 

Hər halda, kimin kimi  olduğunu bilmək şox 

maraqlıdır. 

Hər hansı  bir nəslin və yaxud soyun  daşıyı-

cısı  olaraq zamandan-zamana  körpüolmaq, hə-

qiqətən də, çox önəmli bir  missiyadır. 

İnsanların fizialoji və dünyəvi  bağlılıqları-

nı və  yaxınlıqlarını  dərk edib anlamaq izah 

olunandır. Necə  deyərlər, eyni mühit, eyni in-

formasiya  təsir dairəsi, eyni intellekt gücü, tem-

perament və xarakter  oxşarlığı, xarici aləmlə 

daxili aləmin  qarşılıqlı təsir və müqavimət  də-

rəcəsi, tarixi yaddaş və mental münasibətlər   

sistemi, nəhayət, insan aurasının sıxlıq və təzyiq 

ölçüləri  adamları yaxinlaşdırıb doğma  edə bi-

lər. 

Amma söhbət astral və kosmik, ilahi doğ-

malıqdan, yaxınlıq və bağlılıqdan  gedirsə, mə-

sələ bir qədər  qəlizləşir.  Necə ola bilir ki, arada 

min, beş yüz, üç yüz illik vaxt məsafəsi, milli və 

dini  fərq, yaşam və mövcudiyyət  qanunları  öz 

əhəmiyyətini itirir,  bütün zaman və məkan  səd-
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ləri  yox olur, hər hansı bir anlayış, fikir, duyğu 

və hiss varlığına elə hakim kəsilir ki, sanki bu 

dünyada yalnız sən olmusan, sən  varsan və son-

suza  qədər sən mövcud  olacaqsan. Bu əbədilik  

inamına  insanda  məhrəmlik və doğmalıq   duy-

ğusu  haradandır? Sanki insanın  ruhu  əbədi  bir 

nəfəsin daşıyıcisidır. Heç bir  elmi nəzəriyyə, 

heç bir  bilgi  əhatəsi, heç bir həyat təcrübəsi  

insanı əbədi var olmaq duyğusundan məhrum 

etmək iqtidarında deyil. Bəlkə, əbədilik məvhu-

mu insan ruhunun  yaddaş kodunda olduğu 

üçün  bu cazibədən çıxmaq  mümkün  deyil? Bu 

duyğu  insanın  gələcəkdə qazanacağı, əldə edə-

cəyi bütün bəşəri dəyərlərdən qat-qat əvvəl 

mövcud olduğu  üçündür ki, bəşər övladı  bütün  

məqsəd və tərəqqisini  məhz bu inamın  üzərin-

də qurmuşdur. Bəşəri olan bütün ideyalar, bü-

tün  dəyərlər, bütün  anlayışlar, bütün duyğular 

əbədidir. Allah  insan  idrakına sözü dərk etmək 

imkanı ilə yanaşı, kainatı dərk etmək  imkanı 

da  bəxş eləyib. 

Bizim idrak və kamal sahiblərimiz, söz us-

tadlarımız, istər qədim, istərsə çağdaş klassiklə-

rimizin, demək olar ki, hamısı  öz əsərlərində  

sözün qüdrətindən  əlavə, məna və vəhdət  mə-
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qamına, ilahi məqama  qovuşmağa  səy göstər-

mişlər. Yaradıcılığın əsil məğzi və mənası məhz 

bu  vəhdətdən  ibarətdir. İnsan və kainat. İnsan 

və kainatın mövcudluğu  sözlə gerçəkləşir  və 

bütün həqiqətlər sözlərdədir. Mən hər zaman 

düşünmüşəm ki, istedad deyilən məvhum insa-

nın kainatla  münasibətinin göstəricisidir. İste-

dad  - insan ruhunun  gücünün, məna və məz-

munun müxtəlif formalarda  ifadəsidir. İstedad 

– ruhun  təzahürüdür. Kainatda güclü ruh daşı-

yıcısı olmaq  və bu gücü reallaşdıra  bilmək  za-

mandan –zamana, dövrandan-dövrana keçmək, 

qalib olmaq deməkdir. Bütün mifalogiyalarda, 

ilahi kitablarda  xeyir ruhun qələbəsindən danı-

şılır. Xeyirxahlıq  hər zaman qalibdir. Gözümü-

zü bu dünyaya  açandan  xeyir və şərin nağılını 

eşidirik. Əslində, bütün dünya  xeyir və şərin 

nağılından ibarətdir. Bu qədər sadə bir həqiqəti  

bəşər övladı nədən  dərk edib əməl etməyə qadir 

deyil? Doğrudanmı insan xislətində şər və nəfs  

o qədər  güclüdür ki, onu dəf etmək mümkün 

deyil? “Ya sən nəfsini ye, ya da nəfsin səni 

yeyəcək” 

(“İlahi vaxtdan” N.B.)  Bu qədər iddialılıq 

və təkəbbürlülük  insanda haradandır? 
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Yəqin ki,bunun bir cavabı  var: nadanlıq 

və cahillik. Bu elə bir güclü bəladır ki, onunla 

mübarizə minilliklərlə  davam edir və nə yazıq  

ki, bundan sonra da minilliklərlə  də davam edə-

cək. Oxuyub yaza bilmək, internetə çıxmaq, 

mətbuatda çap olunmaq, millətə vəkillik elə-

mək, hətta yazıçılıq etmək də  hələ düşünə bil-

mək, anlaya bilmək, bilə bilmək  demək deyil. 

Bütün bunlar üzdən bilməkdir. Mənadan uzaq, 

irfandan uzaq, fəzilətdən və ibadətdən  uzaq, bə-

şərilikdən və ilahilikdən uzaq...nadanlıq və 

cahillik. Məni bütün bunları deməyə vadar elə-

yən, üzdən kiçik, əhəmiyyətsiz görünən, əslin-

də, çox ciddi narahatçılıq doğuran  bir  naqislik-

dir. Bəzən cəzasızlığın  özü belə şərin  böyüyüb  

güclənməsinə şərait yaradır. Bilirəm, bu yazı ilə 

nə isə düzələsi deyil, amma  münasibət bildir-

mək də inamdan  və imandandır. Bəlkə, savabı 

kimə isə və nəyə isə düşər.        

Yaxın günlərdə  televiziya verilişlərinin 

birində   iştirak edən qonaqların  birini “Azad 

yazarlar birliyinin “üzvü  kimi  təqdim etdilər. 

Verilişə əvvəldən baxmadığımdan, çox təəssüf 

ki, həmin cavan  yazarın adını bilmədim. Mən 

onu  ilk  dəfə idi ki, televiziyada  görürdüm. 
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Bəlkə, söhbətini normal bir səviyyədə aparsa 

idi, heç diqqətimi çəkməyəcək, yadımda qalma-

yacaqdı da. Çünki bizim ekran və seyrçi mədə-

niyyətimizin  rüsvayçı səviyyəsi  hər kəs üçün 

gerçək bir həqiqətdir və bu məlum  vəziyyətin  

ümidsizliyi  ağır bir iztirabdan savayı heç nə 

vəd etmir. Xülasə, həmin sözü gedən cavan ya-

zar  mövcud  ədəbi sistemin yararsız, köhnəl-

miş, kiflənmiş və vaxtı keçmiş elan etdi. Bəya-

natın əsas hissəsi isə hələ diri olan, xəstə olsalar 

da, hələ yaşayan yazıçılarla bağlıdır. “...bu alt-

mışıncılar deyilən  nəsil...onlar heç nə başa düş-

mürlər, onlarla heç danıçmaq mümkün deyil... 

deyirsiz, onlar  dəyişəcəklər?  Onlar  sovet  hö-

kumətindən ev alıblar, maşın alıblar, kurortlar-

da  gəziblər...onların başında  belə şeylərdən 

başqa, yaltaqlıqdan başqa heç nə yoxdur....onlar 

kölədirlər, kölə olaraq qalacaqlar da...onların  

fiziki ölümlərini gözləməkdən başqa, ayrı əlacı-

mız yoxdur. Necə ki, Musa  peyğəmbər kölə ol-

muş  yəhudiləri əlli  il səhralarda  gəzdirdi, axı-

rıncı kölə yəhudi ölənə qədər...”  

  Belə....axırıncı  kölə yazıçı ...        

... O nə vaxt  öləcək ki, bu cavan  “yazıçı “ 

xoşbəxt olsun? Mən onun monoloqunu olduğu 
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kimi verdim. Mətn qısa olsa da, sahibinin  intel-

lekti və mənəviyyatı haqqında kifayət qədər  

məlumat verməyə yetərlidir.Bu yazının əvvəlin-

də mən bu məsələyə qismən  toxunmuşdum. 

Deməli, narahat olmağa,  doğrudan da, ciddi sə-

bəb var imiş. 

Dediyim kimi, bu, ədəbiyyat  problemi de-

yil, atalar  və oğullar, nəsil  problemi  də deyil, 

bu, sosial  təminatsızlığın yaratdığı qəzəb və qi-

sasçılıq  hissidir ki, öz iddia və şöhrətpərəsliyi-

nin, cahilliyinin  köləsi olan bu adam  heç kim-

dən və heç nədən utanmayaraq, öz tərbiyəsizli-

yini  nümayiş etdirir. Fəlsəfi, dini, əxlaqi-etik 

dəyərləri bir kənara qoyaq, bu sözlərdə hüquqi 

baxımdan  cinayət tərkibi var. Kiminsə ölümü-

nü, fiziki məhvini arzulamaq cinayətdir və gü-

nahdır. O ki qaldı bütöv bir nəslin  yoxa çıxma-

sını istəmək... bu ki  lap soyqırımdır...Bu cavan 

niyə bir özünə hesabat vermir, bu cür məsuliy-

yətsis bəyanatlarla rüsvayçı bir təəssürat yara-

dır. 

Əgər  o, doğrudan da,  “Azad  yazarlar birli-

yinin” üzvüdürsə,  çox gözəl, deməli, hər şey 

qaydasındadır, o, azad bir yazar kimi ədəbiyya-

tımızın və cəmiyyətimizin tərəqqisinə maneəsiz  
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töhfələr verə bilər. Kim ona mane olur? Mətbuat 

azad, nəşriyyat azad, bazar azad, oxucu kütləsi 

azad, fikir azad, tənqid azad, daha hansı azadlıq 

lazımdır ki, bu adam yaxşı yazıçı olsun? Bu 

“kölə” yazıçıların  əlləri-ayaqları  zəncirlə bağlı-

dırsa, sənə nədə mane olurlar? Bəlkə, onları öl-

dürmək  əvəzinə köləlikdən azad eləyəsən? 

Yox, dedi  axı, onların düzəlməsi daha mümkün 

deyil. Kinayəni bir kənara qoyub, çox istərdim  

belə düşünənlərə bir-iki  söz deyim. 

Əvvəla, azadlıq, köləlik və bu kimi  məh-

fumlar  çox nisbi  anlayışlardır.  Hətta azadlıq 

hərəkatının  özündə belə müxtəlif tabeçilik  və 

idarəçilik üsulları mövcuddur. 

Tarixdən dərs vermək fikrindən uzaq olaraq  

deməliyəm ki, köləlik və müstəmləkəçilik  üsu-

li-idarəsi  məhz  altmışıncı illərdə  bütün yer kü-

rəsində  ləğv olundu. Biz hətta Sovetlər  ittifaqı-

nın tərkibində olarkən belə kölə xalq deyildik. 

Tarix və zaman sübut edəcək və insanlar başa 

düşəcəklər ki,millətlərin, xalqların  qruplaşması 

və ittifaqı hər zaman  tarixi zərurət  nəticəsində 

meydana çıxıb və tarixi zərurətdən də ləğv olu-

nub. Biz bəşər sivilizasiyasının bir hissəsiyik. 

Dünyanın bütün qanunauyğunluqları bizə də 
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aiddir. Söhbət mənəvi  köləlikdən  gedirsə,külli-

aləm yığılsa da,azad ruhlu birisini kölə edə bil-

məz və yaxud da əksinə, içində kölə olan birisi-

ni  özündən azad etmək mümkün deyil. 

 Ədəbiyyatı illərə və nəsillərə bölməyin özü 

də yalnış və  nöqsanlı bir  nəzəriyyə olsa da, 

mövcud   vəziyyətlə razılaşıb, fikrimizi bu müs-

təvidə inkişaf etdirək. Söhbət altmışıncılar  de-

yilən ədəbi nəsildən  gedir. İndi ittiham obyekti 

məhz onlardır –“kölələr”. Bu illər ədəbiyyatımı-

zın ən gözə gərünən simaları kimlərdir? 

Bəxtiyar Vanabzadə, Xəlil  Rza Ulutürk,  

Məmməd Araz, Məmməd İsmayıl, Məmməd  

Aslan, Fikrət Qoca, Fikrət Sadıq, Vaqif Səməd-

oğlu, İsa İsmayılzadə, Ələkbər Salahzadə, Ab-

bas Abdulla, Musa Yaqub, Nəbi Xəzri, Cabir 

Novruz, Nəriman Həsənzadə, İskəndər Etibar, 

Cavad Cavadlı, Hüseyn Arif, Oktay Rza, Nüsrət 

Kəsəmənli, Sabir Rüstəmxanlı, Çingiz Əlioğlu, 

Ramiz Rövşən  və  sair  şairlər (adlarını çəkmə-

diklərimdən üzr istəyirəm) nasir və dramaturq-

lar: İlyas Əfəndiyev,yaradıcılığa müharibə döv-

ründə başlasa da, 60-80-ci illərin ən məhsuldar 

yazıçılarındandır, İsa Hüseynov, İsmayıl Şıxlı, 

Vidadi Babanlı, Hüseyn Abbaszadə, Bayram 
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Bayramov, Sabir Əhmədov, Sabir Azəri, Əlfi 

Qasımov, İmran Qasımov, Həsən Seyidbəyli, 

Rüstəm İbrahimbəyov, Maqsud İbrahimbəyov, 

Yusif  Səmədoğlu, Anar, Mövlud, Süleymanlı, 

Eyvaz Əlləzoğlu, Məmməd Oruc, Oktay Mirqa-

sım, Çingiz Ələkbərzadə, Əlibala Hacızadə, 

Seyran Səxavət, İsi Məlikzadə, Nahid Hacıyev, 

Elçin, Vaqif Nəsib, Əzizə Cəfərzadə, Ələviyyə 

Babayeva, Firuzə Məmmədli və digər adlarını 

çəkmədiyim bir çox  yazıçıların hansı birisini  

birbaşa  ittiham eləmək olar?. Onların bir çoxu 

bizim milli-azadlıq  hərəkatımızın  liderləri, 

qəhrəmanlarıdır. Onların, demək olar ki, hamısı  

milli-mənəvi dəyərlərimizin, mənəviyyatımızın  

zənginləşməsində misilsiz xidmət  göstərmiş in-

sanlardır. Onların  bir çoxu artıq  haqq dünyası-

na qovuşublar. Xəlil Rza Ulutürkü Lefertovo 

zindanına salanda, oradan kölə kimi yox, azad-

lıq  dastanı ilə çıxdı. Bəxtiyar Vahabzadə sanki 

millətin  azadlıq bayrağı idi., milyonlarla  dalğa-

lanan meydanda  Məmməd Arazın  azadlığı eh-

tiva edən şeirləri əzbər səylənilirdi,rus əsgərləri-

nin dəyənəyi Sabir Rüstəmxanlının başını yarır-

dı, sovet imperiyasının parlamentinin kürsüsün-

dən  Anar etiraz  bəyanatını oxuyurdu. Bu in-
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sanların hər biri  azadlıq ruhunun daşıyıcılarıdır, 

siz bilsəniz də, bilməsəniz də. Onların hansı bi-

risi ev, maşın  alıbsa, bağ sahibidirsə, göstərdik-

ləri xidmətin müqabilində bu çox azdır. Hər bir 

dövlətin  və hökumətin birbaşa  borcu və vəzifə-

sidir ki ,vətəndaşının qayğısına qalsın, əgər bu 

vətəndaş millətin  mənəvi  sərvətidirsə, hər cür 

hömətə layiqdir. Adamların  çoxunda başa dü-

şülməyəcək  belə bir  anlayış var. Guya bütün 

yazıçılar  kasıb, evsiz-eşiksiz, pulsuz-parasız, ac 

olmalıdırlar. 

Necə ola bilir ki, ən adi  satıcinin, alverçi-

nin, həkimin, müğənninin, məmurun  evinin, 

maşınının, imkanının olması heç kimi təəccüb-

ləndirmir, narahat eləmir,amma rəssamın, yazı-

çının, alimin  kurorta  gedib, orada  təzə bir əsər 

yaratması hər hansı bir ucuz müzakirə mövzusu  

olur. Bəlkə, bu keçmişdə şairlərin  dərvişyanə 

və sufi  həyat tərzi ilə bağlı xalq təfəkkürünə 

hopmuş yaddaşdan irəli gəlir, deyə bilmərəm, 

amma bu həqiqətdir ki, hər hansı yazıçının nor-

mal  həyat  tərzi keçirməsi adamların çoxunu qı-

cıqlandırır. Belə bir təsəvvür  var ki, yazıçı müt-

ləq  qəribə adət və vərdişlərə malik olmalıdır. 

Bu barədə uzun bir müzakirə açmaq olar,amma 
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qayıdaq  bu “kölə” altmışıncılara. Mən  Əli Kə-

rimin, Əkrəm Əylislinin adını çəkməyi unut-

dum.  

Türk dünyasının böyük şairi  Bəxtiyar  Va-

habzadənin qırxı hələ çıxmayıb. Onun ölümü 

xalqın  ona qarşı olan sevgisini və məhəbbətini 

bir daha qabardıb üzə çıxartdı. O hər zamankın-

dan daha  diri və daha canlıdır. Xəlil Rza da elə, 

İsmayıl Şıxlı da elə, Yusif Səmədoğlu da elə. 

Əli Kərim  də elə. Deməli, onların ölümlərini 

gözləmək  əbəsdir.Dahilər  heç zaman ölmür. 

Mən çox düşündüm, belə qərara gəldim ki, 

bu cavan bizim nəinki müasir  ədəbiyyatı, ümu-

miyyətlə, ədəbiyyatı oxumayıb. Təəccüblü də 

olsa, indi yazıçılar da oxumur. Ən yüksək balla 

universitetə girən gənc də bir roman belə oxu-

mur. Müəllim olduğum üçün mən bu problemin 

içindəyəm. Onlar test suallarının cavablarını əz-

bərləyirlər, vəssalam. 

Əgər bu cavan da İsa Nüseynovu  oxusaydı, 

onun dahi olduğunu bilərdi. İlyas Əfəndiyevin 

hekayə və romanlarını oxusaydı, onun ipək kimi 

hamar, mərmər kimi yumşaq, emosional, oynaq 

dilinə asiq olardı, onun bütün nəsillərin mənəvi 

zənginləməsinə, tərbiyəsinə müstəsna təsir gös-
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tərən qəhrəmanlarından  ədalətlilik, vicdanlılıq 

əxz eləyərdi, İsmayıl Şıxlını oxusaydı. Ondan 

xarakter bütövlüyü, əyilməzlik, məğrurluq öyrə-

nərdi, Ə.Əylislini oxusaydı, yazıçı qüdrətinin 

dərinliyini və orijinallığını anlayardı. Bəlkə də, 

onun ittihamının birbaşa ünvanı rəsmi  quruma 

–Yazıçılar birliyinə və onun rəhbərliyinədir, nə-

dənsə bunu açıq-açığına deməyə cəsarət eləmə-

di. 

Əlbəttə, belədir. İndi yerindən duran  yeri 

gəldi-gəlmədi Yazıçılar birliyinə bir kəllə atır. 

Nə  yazıq ki, yazıçılar birliyi  istedad paylamaq  

qüdrətində  deyil. O heç kəsin əvəzində oturub 

əsər də yaratmır. “Yazıçılar Birliyi” də büdcə-

dən mailiyyəşən digər  təşkilatlar kimi öz  xüsu-

si bank hesabına malik deyil. Bu qurum  bir ne-

çə ədəbi orqanı dövlət vəsaiti ilə işlək vəziyyət-

də saxlayan mədəniyyət  ocağı  kimi bir funksi-

onerdir. Müxtəlif ədəbi  tədbirlər və müzakirələr 

keçirməklə ədəbi mühiti  dağınıqlıqdan və hansı 

boşluqlardasa  itib-batmaqdan  hələ ki, qoruya 

bilir. 

Bir anlıq təsəvvür eləyək ki, bu qurum da 

yoxdur, nə edək, dağılıb təzədən yığılaq ki, özü-

müzə bir  məclis düzəldirik? Bunun hər han-
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sı bir ədəbi məclisdən nəyi pisdir? Əla zalı var, 

kim istəyir özünə yaradıcılıq gecəsi keçirdir. 

Gedib kirayə zal götürsək, yaxşı olar? Hətta 

“Azad yazarlar birliyinin” üzvləri də müraciət 

etsələr, yəqin ki, onlar  üçün də şərait yaradılar. 

Həqiqətən, mən anlaya bilmirəm, bu “Azad” ya-

zıçılar  birliyini  nə məqsədlə  yaradıblar? Müt-

ləq azadlıq istəyən birinin  hər hansı birliklə, it-

tifaqla, nə bilim, məclislə nə işi var? Çünki hər 

hansı quruma üzv olmaq, yaxud qəbul olmaq 

müəyyən məsuliyyət, vəzifə daşımaqla yanaşı, 

həmdə müstəqilliyin məhdudlaşdırılması de-

məkdir. Dürüst və ədalətli olmaq çox vacib şərt-

dir. Adı necə olur-olsun, hər hansı bir qurum  

müəyyən  ya açıq, ya da gizli bir iddia ilə yara-

dılır. İndi  gör nə qədər böyük iddia sahibi ola-

san ki, mövcud qurumu tanımayasan, özün yeni-

sini yaratmağa çalışasan. Çünki, özlərinin dedi-

yi kimi, artıq burda oturuşmuş güclü bir nəsil 

var, öz söslərini demiş, təsdiq olunmuş, tanın-

mış və sevilmiş insanlar. Onlar  yaratdıqlarının 

müqabilində hasısa bir məqama çatmışlar. Han-

sı birini  göstərsən, böyük bir xəzinə daşıyıcısı-

dır. “Yazıçılar birliyində” olanları deyirəm. Mə-

sələn, Anar, Fikrət Qoca, Fikrət Sadıq, Çingiz 
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Abdullayev və başqaları. Bir var nəsə yarada-

san, yaratdığınla öyünəsən, bir də var hələ heç 

başlamamış qışqırasan. Kənardan baxanda, bi-

lirsiniz nə qədər gülünc görünür. Bir mahnı da 

oxumamış qalmaqalla şou-biznesə qatılanların 

eybəcər təcrübəsi, deyəsən, ədəbiyyata da sira-

yət eləyir. Adi bir oxucu üçün nə fərqi var “Ya-

zıçılar Birliyinin”sədri kimdir? Oxucu üçün  

yaxşı əsər lazımdır. Bəzi məqamlarda müəllif 

onu heç maraqlandırmır da. Biz çox gözəl bir 

filmə baxırıq, peşəkarlardan başqa heç kim bil-

mir bu  filmin senaristi kimdir, rejissoru,  opera-

toru, musiqi müəllifi və başqa çalışanları kim-

dir. Bununla əhalinin çox az hissəsi maraqlanır. 

Ədəbiyyat da elədir. Hər hansı bir yazıçını tanı-

maq və sevmək onun əsərindən başlayır.    

  Anar  “Birliyin”  sədri olmazdan da qabaq  

ölkəmizdə və xaricdə  kifayət qədər məşhur idi. 

Onun  “Mən, sən, telefon” hekayəsini oxuyanda 

mən məktəbli idim. 

Ədəbi meyarlardan baş çıxartmasam  da, an-

ladım ki, bu, mənim indiyədək  oxuduqlarımdan 

deyil. Qeyri-adi süjet xətti, personajların düşdü-

yü mürəkkəb vəziyyət, onları  dərin daxili alə-

mi, keçitdikləri ruhi həyəcanlar, gözlənilməz  
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əlaqələr, təsvir məqamlarının incəliyi və gərgin-

liyi  mənə o qədər təsir eləmişdi ki.uzun zaman  

bu əsərin  təəssüratından ayrıla bilmirdim . 

Necə bilirsiniz, yeniyetmə bir qızın təsəvvü-

rünə otuz beş nömrəli hündürdaban çəkmə geyi-

nən, gecə yarısı radio dalğalarında qurdalanıb 

uğultulara qulaq asan, hər gecə naməlum bir 

adamdan zəng gözləyən gənc bir qadın  hansı 

romantik xəyal çalarlarını gətirə bilər? Əgər hər 

hansı bir bədii əsər  insan ovqatına unudulmaz 

anlar bəxş etməyə qadirdirsə, burada başqa bir 

izahata nə ehtiyac var? Məgər ədəbiyyatın əzəli 

və əbədi  qayəsi bu deyil? 

Məncə, insanın ədəbi zövqünü  məhz belə  

unudulmaz məqamlar müəyyənləşdirir.  

“Beşmərtəbəli evin altıncı  mərtəbəsini” 

oxuyanda isə mən artıq  Təhminə  yaşında idim. 

Filaloji təhsilim var idi, dünya ədəbiyyatı  ilə ta-

nış idim. Az-çox ədəbi zövqüm formalaşmışdı. 

Bu əsər yetmişinci illərin ədəbi hadisəsi idi. 

Mənə elə gəlir ki, bizim ədəbiyyatımızda heç bir 

qadın obrazı Təhminə qədər müzakirə mövzusu 

olmayıb. Onunla tanışlığımız  “Ağ limandan” 

başlayır. 
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Parlaqlığına, cazibədarlığına, vəziyyətinə və 

məşhurluğuna görə, bu obraz  ədəbiyyatımızda 

yalnız  Kefli İskəndərlə müqayisə oluna bilər. 

Nə qədər qəribə olsa da, bu oxşar  təəssüratı hə-

min obrazların ətrafında olan surətlərin  qarşı-

lıqlı münasibətləri  formalaşdırır. 

Onları birləşdirən ümumi cəhətlər o qədər-

dir ki, mən çalışıb bir neçəsini yada salacağam. 

Əvvəla, mühit  qarşıdurması. Ömürləri boyu 

qeyri-insani əməllərlə məşğul olub, üzlərinə ya-

lançı möminlik pərdəsi çəkən məşədilər, kərbə-

layilər, hacılar İskəndəri “kafir”  hesab edib, 

onu lənətləyirlər.Aradan az qala yüz ilə qədər  

vaxt keçməsinə baxmayaraq, həmin cəmiyyətin 

Təhminəyə münasibəti eynidir. Nə dəyişilib? 

Şəhərlərinn, küçələrin, evlərin, adamların, ge-

yimlərin görkəmi, forması dəyişilib, tərəqqi 

edir, mahiyyət isə yüz illər bundan qabaq necə 

vardısa, yenə də əvvəlki kimi öz mentallığını 

dəyişilmədən saxlayır. 

 Öz  ağıl, savad və təfəkkür tərzləri ilə yaşa-

dıqları cəmiyyətdən  yüksəkdə olanlar mühiti 

dərk edir, mühit onları dərk eləmir, onlar mühiti 

anlayaraq nöqsanları ilə qəbul edə bilirlər, am-

ma mühit onları qəbul eləmir. Sözü gedən ob-
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razların hər ikisi eybəcərliyə, naqisliyə mərdi-

mərdanə gülə bilirlər, eyni zamanda  öz faciələ-

rini dərk edib, buna da gülməyi bacarırlar. Ət-

raflarında olanlar  nə İskəndəri, nə də Təhminə-

ni ciddi qəbul etmirlər. Birinə “kefli”, o birinə 

də “yelbeyin” deyirlər. 

Onların hər ikisi “qarınlarından” fəlsəfə  

icad edirlər, onları böyük yumor və böyük ro-

mantika birləşdirir, hər ikisi  sirli və naməlum, 

hər ikisi tənhadır. Onları tam görmək mümkün 

deyil. Sürüşkən duyğular, əsrarəngiz cazibədar-

lıq və azad ruh. Bax, bu   azad və güclü ruhdur  

insanın ağlını və qəlbini dalınca sürükləyən, ta-

be olmağa, barışmağa, razılaşmağa,  “palaza bü-

rünüb, ellə sürünməyə” qoymayan, bu azad və 

güclü ruhdur  insanın özünə qənim kəsilən, hər 

şeyə, xəyanətə, ikiüzlülüyə, namərdliyə, cəhalə-

tə və nadanlığa tüpürüb, dünyanın qapısını çır-

pıb çıxıb getməyə təəssüflənməyən, özünün 

haqlı olduğunu, güclü olduğunu  sübut etməyə 

qadir, əzab və iztirabdan həzz alan, başqalarını 

da ağrıya məhkum edən sirli varlıq. O ya öz ru-

hu ilə yaşamalıdır, ya da məhv olmalıdır. Təh-

minənin bir frazası onun xarakterinin açarıdır; 

“Eh, ruhun yoxdu sənin...” Hər şeydə: mahnıda 
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da, dostluqda da, sevgidə də, evdə də, işdə də, 

geyimdə də, yeməkdə də, ətirdə də ruh axtaran 

adam  bu dünyada  ruhsuz necə yaşasın axı? 

Görəcəyindən daha çox görməmək, biləcəyin-

dən daha artıq bilməmək, çəkəcəyindən daha ar-

tıq çəkməmək üçün özündən imtina  etmək  bu 

dünyaya qarşı   çox böyük ittihamdır. 

Xatirimdədir,bu əsəri oxuyanda ilk yadıma 

düşən  “Makar Çudra” oldu. Bu əsərlər arasında 

nə qədər ruhi bağlılıq var, deyə bilmərəm,amma 

gözəl, məğrur, ram  edilməz Rada kimi, Təhmi-

nə də çox ziddiyyətli, izah olunmayan  daxili bir 

gücə malikdir. 

Bu mürəkkəb, çoxcəhətli xarakter möhkəm-

liyi onları daha da cazibədar edir, ətrafdakılar 

onlara  təhlükə mənbəyi kimi baxırlar. Onların 

arasında  zaman fərqi olduğundan, Rada  bir az 

kobud, yonulmamış, daha dürüst və daha sadə-

dir. Təhminə isə müəyyən intellektə malik, daha 

incə, daha zövqlü, daha mürəkkkəbdir. Dünya 

ədəbiyyatında  Rada kimi  orijinal və çətin dərk 

olünan  qadın obrazları tək-təkdir. Bu obraz 

güclü romantizmin  bəhrəsidir. Allah xatirinə, 

bu yerdə heç kim Maksim Qorkinin  proletar ya-

zıçısı olduğunu iddia etməsin. Bu yalançı bölgü-
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lərin  hamısı ondan ötrü uydurulub ki, yazıçıları 

müəəyyən bir çərçivəyə salıb kiçiltsinlər. 

Əgər Dostoyevski də bir az gec doğulsa idi, 

o da, yəqin ki, sosialist-realizmin nümayəndəsi 

hesab olunacaqdı. 

,,Çelkaş”, “Şahin  nəğməsi”, “Malva”... Ha-

radadır bu əsələrdə sos-realizm? 

Əgər biz istəsək, C. Londonun “Həyat eş-

qin”də də, Hemenqueynin “Qoca  və dənizin 

də” də sosializm- realizm  tapa bilərik. M.Qorki 

çox böyük romantikdir. 

Amma onun romantizmi qaba, yonulmamış, 

təbiətin özü qədər  sadə və  həyatidir. Sevginin 

və eşqin də  ram edə bilmədiyi, azad, güclü, 

əzəli və əbədi ruhun daşıyıcısı gəzəl  Rada ina-

nir və hamını inandırır ki, iztirablardan keçmiş, 

yana-yana təmizlənmiş ruh  müqəddəsdir. 

Bizim Təhminə də  öz güclü məninin, öz iz-

tirablarının cəmiyyətdə necə assossiya doğurdu-

ğunu  çox yaxşı bilir, öz azadlığının, arzu və is-

təklərinin  hansı şlaqbaumda bitəcəyini çox gö-

zəl anlayır. O da bu cəmiyyətin yetirməsidir, 

mövcud  əxlaqi münasibətlərin məhsuludur, cə-

miyyətin bütün mənəvi  qanunları onun üçün də  

eyni dərəcədə məsuliyyət və davranış normaları  
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dairəsində yaşamağı müəyyənləşdirir. Hər kəs 

üçün müəyyən bir çərçivəyə salınmış xoşbəxt-

lik məhfumu onun üçün deyil. O kimdir?  Qur-

ban, yaxud üsyankar?       

O, yalanın, riyakarlığin, satqınlığın, ikiüzlü-

lüyün  qurbanıdır, eyni zamanda bütün bu naqis-

likləri özündə ehtiva edib yaşadan cəmiyyətə 

qarşı üsyankardır. 

Onun üsyanı birbaşa heç kimə, heç nəyə 

qarşı  yönəlməyib. Əksinə, o, qisasçı, yaxud in-

tiqamçı da deyil, başqalarının arzu və istəkləri-

ni yaxşı  başa düşür, natamamlığı və naqisliyi 

ilə zəif, iradəsiz  adamlara yazığı gəlir.Bu əsər-

də hər kəsin bir həqiqəti var. Qəbul olunmuş 

qaydalar daxilində hər kəs özünü haqlı sayır. 

Təkcə Təhminədən başqa. Mövcud olduğu mü-

hitdə o da başqaları kimi özünü haqlı saymır, 

bilir ki, qadağan olunmuş qaydaları pozur. Onun 

üçün nəzərdə tutulmamış birini sevməklə etiraz, 

qınaq, qəzəb və kin  obyekti olur.. “Səni mənə 

verməzlər”. Əvvəldən  bildiyi  bir həqiqət  mər-

hələ-mərhələ, ağrı ilə, itki ilə təsdiqlənir. Bu 

sevgi həm Təhminə üçün, həm  Zaur  üçün, həm 

də başqaları üçün əzaba çevilir. Sevgisini itir-

məklə o bütün həyati bağlarını itirir. Əslində, o, 
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Zaura heç vaxt  özününkü kimi baxmırdı, ona 

axıra qədər inanmırdı da  ...yalnız kiçicik bir 

ümid qığılcımı...xoşbəxt olmaq istəyən bir qadı-

nın  möcüzəyə inamı...o macəralar axtaran, gü-

nünü əyləncələrdə keçirən, yüngül  əxlaqlı qa-

dınlardan deyil, o, savadlı, yüksək intellektli, içi 

dolu, vaxtının çoxunu evinə, təmizliyə  sərf 

edən, yaxşı biş-düş bacaran, səliqə-sahman bi-

lən, qonum-qonşuya yanan, ünsiyyətli, mehri-

ban, təmizürəkli bir qadındır. O, zəngin mənə-

viyyatı  ilə cəmiyyətdə çoxlarından yüksəkdə  

durur. Təkcə,onun bəxti sevgidə gətirmir, necə 

deyərlər, ilk oxu daşa dəyir,  sonra da uğursus 

evlilik həyatı onu layiq olmadığı bir vəziyyətlə 

qarşı-qarşıya qoyur. O, ideal  qadın da deyil 

Özü də bunu  etiraf edir: “Mən mələk deyiləm”. 

Onun  bu mərdanəliyi,  səmimiliyi, dürüstlüyü, 

oxucunun qəlbində ona qarşı bir rəğbət, sevgi, 

təəssüf hissi yaradır. Əslində, o heç nədə günah-

kar deyil, amma hamı onu ittiham edir. Onun ət-

rafında elə bir boşluq yaranır ki,Təhminə anla-

yır ki, daha bu boşluğu heç kim və heç nə dol-

durmaq iqtidarında deyil. Onun dayaq nöqtəsi, 

söykənəcəyi  öz içindədir, sanki o  bilərəkdən, 

hər şeyin mənasızlığını dərk edərək, özünü bu 
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müvazinətdən də məhrum edir. Onun içində in-

san münasibətlərinin bütün mərtəbələri uçulub  

tökülür. Bu uçqunun üstündə salamat qalan al-

tıncı mətəbədir, ya da altıncı hissdir ki, öz eybə-

cər üzünü yalançı əxlaq pərdəsi ilə örtmüş  cə-

miyyət bu mərtəbəyə qalxa bilmir. 

Bütün  xəyanətlər, satqınlıqlar, tənələr, təh-

qirlər, ləkələnmiş və çirkaba batmış duyğular bu 

uçqunun altında qalır. 

Təhminə mərdi-mərdanə  öz qırıq, uğursuz 

taleyi ilə barışır, onu sındırıb məhv eləmək istə-

yən cəmiyyətə meydan oxuyararaq, qalib kimi 

dünyanı  tərk eləyir. 

Niyə qalib kimi? Çünki bu əsərdə hamı  öz-

özünə, öz arzularına, öz istəklərinə, öz düşüncə-

lərinə xəyanət edərək, kimə və nəyəsə, hansı 

məhvumlarasa məğlub olaraq yaşamağı bacarır-

lar, təkcə  ondan-Təhminədən başqa.   

Yazıçı cəmiyyətdə, gizli qatda qalan bu 

problemi duyaraq  60-70 ci illərdə belə mövzu-

lara müraciət etmiş, bir-birindən maraqlı heka-

yə, roman, dram əsərləri ilə müasir insan və 

onun mənəvi təlabatlarını qabardaraq  önə çək-

miş, insan xarakterinin, insan münasibətlərinin 
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zəngin və orijinal  çalarlarını ədəbiyyata  gətirə-

rək onu daha da aktuallaşdırmışdır. 

Anarın qadın  qəhrəmanları  cəmiyyətimiz-

də yaşayan, fəaliyyət  göstərən yüzlərlə, minlər-

lə   qadınlardan biridir. Onlar bizim müasirləri-

mizdir. Amma fikir verin, bu adiliyin  içərisin-

də onlar nə qədər  romantik, qeyri-adi, duyğulu, 

sirli və fərdidirlər. Sanki onların hər birisi  cə-

miyyətin iç qatına açılan  qapıdırlar. Bu qapı-

nı açıb içəri keçirsən və tamam başqa bir dünya 

ilə qarşılaşırsan. 

Əsmər taleyi, Mədinə taleyi, Təhminə tale-

yi...sevgi, iztirab, azadlq, ölüm, həsrət, peşman-

çılıq, uğur, uğursuzluq, kədər  və gözəllik-qadın 

taleyi... 

Otuz ildən çoxdur ki, “Beşmərtəbəli  evin 

altıncı mətəbəsi”  romanı öz oxucu və sevgi 

miqyasını  saxlayaraq, ədəbiyyatımızın ən ma-

raqlı əsərlərindən hesab olunur  və deyim ki, 

əsərdə narahatlıqla  göstərilən və həllini tapa 

bilməyən  problemlər bu  gün də  hər zaman ol-

duğu qədər gündəmdədir. 

Görünür, insan və  cəmiyyət  problemi əbə-

di bir  mövzudur və insanın mühitlə uyğunlaş-

ması çox ağrılı və uzunmüddətli  bir prosesdir.  



___________________________ Aran fraqmentləri... 
 

~ 313 ~ 
 

Biz iyirmi birinci əsrdə yaşasaq da, qadına 

və sevgiyə feodal münasibətləri hələ də qalmaq-

dadır. Bu, formal  olaraq, üzdə, bəlkə də, belə  

görünmür. 

Mahiyyət etibarı ilə,hər bir məsələnin kö-

kündə bu qeyri-bərabərlik elə bir mental  möh-

kəmliklə özünə yer almışdır ki,bu natamamlıq  

kompleksinə münasibət  göstərməyə cəhd etmə-

yin özü belə cəfəng və lüzumsuz, əvvəlcədən 

uğursuzluğa məhkum olunmuş  əziyyət kimi gö-

rünür. Bu qeyri-bərabər münasibət müstəvisin-

də  məğlub tərəf olmaq  o qədər  ürəkaçan olma-

sa da, gözəllik, bəşərilik, ilahilik daşıyıcısı ol-

maq duyğusu  təskinlik gətirən bir amil  kimi  

adama təsəlli verir və yaşamağa ruhlandırır.  

Hər şeyin necə görünməsindən asılı olmaya-

raq, bütün  həqiqətlər sözlərdə və rəqəmlərdədir. 

 Başqasını ittiham eləmək nadanlığın və ca-

hilliyin ən əsas göstəricisirir.Tərbiyə və mədə-

niyyət, təhsil və dünyagörüş  şəxsiyyətin, xüsu-

sən də ziyalının  ən vacib kompanentlərindən   

olmalıdır. Yalnız şəxsiyyəti bütöv, kamil, cə-

miyyətdə öz əməlləri ilə müəyyən  nüfuz qazan-

mış  bir insanın mənəvi haqqı var ki, hər hansı 

bir problem haqqında öz münasibətini bildirsin. 
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Yoxsa boş-boşuna, əsassız olaraq kimlərəsə 

böhtan atmaq, yalan danımaq, kimisə şərləmək 

heç kimə, o cümlədən də  ziyalı  adlanan  adama 

baş ucalığı gətirməz. Xüsusən də, söhbət çağdaş 

mədəniyyətimizin  daşıyıcılarından gedirsə, bu 

tipli hərəkətlər bağışlanmazdır. 

Mədəniyyətimizin müxtəlif sahələrində--  

ədəbiyyatda, kinoda, teatrda, mətbuatda, ədəbiy-

yatşünaslıqda, ictimai fikir tariximizin inkişafın-

da, siyasi mədəniyyətimizin formalaşmasında, 

ədəbi-mədəni əlaqələrimizin yaxınlaşıb geniş-

lənməsində bu qədər  xidmətləri olan bir ziyalı, 

bir ədib  xalq tərəfinndən sevilib  qiymətləndiri-

lirsə,bir neçə boşboğaz adamın subyektiv  fikri   

Azərbaycanın  ictimai  fikir tarixində artıq özü-

nəməxsus yer tutmuş  Anarın  şəxsiyyətinə bir 

xələl gətirməyəcək qədər  ötəri  və unudulan  bir 

nüyansdır. Amma gərək  bunlar da olmasın. Biz 

gərək öz mənəvi dəyərlərimizin, öz mənəvi xə-

zinələrimizin qədrini bilək, onları qiymətləndi-

rib sevməyi bacaraq.    

Bir zəmanədə yaşayan yazarlar  hər hansı 

bir səbəbdən bir-birinə qısqanclıqla yanaşa bi-

lərlər. Bəzən bu hisslər güclənib qeylü-qala, 
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düşmənçiliyə də çevrilə bilər. Amma hər bir ya-

radıcinin qiymətini yenə də zaman və xalq verir.  

2007-ci ilin mayında  Anar müəllim bir qrup 

yazarla “Sabir  poeziya gününü” qeyd eləmək  

üçün Sabirabada, oxucularla görüşə gəlmişdi. 

Tədbir bitəndən sonra bir neçə cavan yazar  

Kürlə Arazın qovuşduğu  məkanı -Suqovşanı 

görmək  istədiklərini söylədilər. Xəzərə tökülən  

bu iki çay  məhz burda  qovuşur və hər kəs istə-

yir ki, bu qeyri-adi hadisənin şahidi olsun. 

Həmin gün çox isti idi. Günortanın qızma-

rında  bir saata qədər biz bu  qovuşaqda olduq. 

Bir neçə il bundan qabaq burda iki sahil 

arasında bərə işləyirdi. 

İndi burda dəmir körpü quraşdırılıb,yazda 

çay daşanda, su qalxanda, körpü də qalxır. Çay 

ətrafı  kəndlər buranin ən qədim və əhalisi sıx  

olan yaşayış məskənləridir. Burda olduğumuz 

müddətdə  körpüdən  o tərəf-butərəfə nə qədər  

minik və yük maşını keçirdisə, körpüdəki bir 

dəstə adamın içində Anar müəllimi görən kimi  

maşınlarini saxlayır, gəlib onunla görüşüb hal-

əhval tüturdular. Hətta onların içində təzə biçil-

miş ot yüklənmiş  böyük bir yük maşını da var 

idi, Cavan uşaqlar idi. Doğma və əziz adamları-
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nı görmüş kimi elə sevini-sevinə  gəlib  görüş-

dülər ki...mən diqqət  verirdim, Anar müəllim 

də bu insanlarla çox səmimi görüşüb-danışırdı. 

Onların hamısı bu torpağın, bu yurdun yiyəsi ki-

mi özlərinə  borc bilirdi, Vətənin tanınmış və 

sevilən bir yazıçısını salamlasnlar, hörmət və 

sevgilərini bildirsinlər. Düzü, mən bu hörmət və 

ehtiramdan  böyük məmnunluq duyurdum. Hər 

halda bu adamlar  mənim yerlilərim idi, nə mən 

onları, nə də onlar məni tanımasa da, biz bir tor-

pağın, bir suyun  xarakter daşıyıcılarıyıq. Adə-

tən, bu yerlərin adamları bir qədər ciddi, qaraqa-

baq və duzlu olurlar. Bu da, yəqin, bizim yerlə-

rin  şoran olmasından irəli gəlir. Burda  güclü 

su, hava və torpaq  axını birləşdiyindən  güclü 

maqiya mövcuddur. 

Mən bu barədə “Suqovşan” poemasında  bir 

neçə misra yazmışam. Bilirsiniz ki, Muğan  sö-

zü  bu yerlərdə çox qədimlərdən məskunlaşmış  

“maq” və yaxud “muğ” tayfalarının adindandır. 

Onlar  çox zirək və ağıllı insanlar olmuşlar. Qə-

dim təzkirələrdə və müxtəlif mənbələrdə onlar 

haqqında belə yazmışlar: “Maqlar”düşünməyi  

bacarırlar”. Ən qədim zamanlardan maqlar şa-
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mançılıqla, maqiya ilə məşğul olmuşlar  Yəqin, 

elə maqiya  səzü də onların adı ilə bağlıdır. 

İndi mən hiss edirəm ki, demək istədikləri-

min əsil mahiyyətinə keçmək məqamına gəlib 

çatıram. Amma bu yazını yekunlaşdırmağın 

vaxtıdır. 

Bu dəfə də sizə sözün maqiyasından danışa-

cağam. 

Növbəti yazımın da adı belə olacaq: 

   Bütün həqiqətlər sözlərdədir.  
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BÜTÜN HƏQİQƏTLƏR  

MƏNDƏDİR 
 

Mən söz vermişdim ki, “Bütün həqiqətlər 

sözlərdədir” sərlövhəli yazımın davamı mütləq 

olacaq  və sözlərin maqiyasından bəhs edəcə-

yim  mətnin də başlığını məhz bu cümlə müəy-

yənləşdirərək inkişaf etdirəcək:  “Bütün həqi-

qətlər sözlərdədir”... Elə bu məramla işə başla-

mışdım ki, özümdən asılı  olmayaraq,artıq başqa 

bir başlıq yazdığımı sezib əl saxladım...Olsun 

ki, bu mövzu mənim alt şüurumda  təbii bir ar-

dıcıllıqla inkişaf edərək öz-özünə  daha da də-

rinləşmiş, son zamanlar çox məşğul olduğum-

dan  üzə çıxmağa imkan tapmamışdı.Amma mə-

ni təəccübləndirən qəflətən özünü biruzə   verən 

bu şüuraltı dəyişiklik deyil...Məsələ  daha dərin 

və daha mürəkkəbdir. Yənimənim indicə qeyb-

dən tutduğum bu fikrin mənbəyi  min illərin fəl-

səfi qatına gedib çıxır...Bu doğma yaxınlıqdan 

Nəsimi  başını qaldırır və düz gözlərimin içinə 

deyir: Haqq mənəm...haqq məndədir...haqqı iz-

har eylərəm...Ey  dad ...bu həqiqəti  yüz illər-



___________________________ Aran fraqmentləri... 
 

~ 319 ~ 
 

lə oxuyasan, əzbərləyəsən...yüz illərlə özünlə 

sürüyəsən...yüz illərlə təkrarlayasan...və günlə-

rin bir günündə anlayıb dərk edəsən, durub qış-

qırasanki,ey əhli-bəşər, nə yatmısan, oyan... 

Oyan, ey qafil, oyan... 

Ey qafil...And olsun Haqqa,əgər mənim iki 

başım olsaydı, birini elə bu andaca qoyardım. 

Haqqın dərgahına...nə yazıq ki,mənim bir-

cə başım var və mən bu bircə başımla daşıdığm 

və dərk elədiyim  haqqa cavabdehəm...malik ol-

duğum bircə  ana,alıb-verdiyim nəfəsə, götürdü-

yüm cana, yaşatdığım bağa cavabdehəm...ən 

başlıcası  sözə cavabdehəm... 

o söz  ki... o söz ki ...ordadı... dərinlikdə... 

 

Dərinlik təhlükəsi 

 

Bilmirəm, yəqin ki, alimlər hesablamış olar-

lar, insan bir dəqiqədə  neçə dəfə nəfəs alır, bir 

saatda, bir sutkada, bir ildə, bir ömürdə...nəzəri 

cəhətcə hesablamaq mümkündü...  İlk  baxanda, 

nə vardı nəfəs almağa, ölü deyilsənsə, nəfəsdi 

də, alırsan-verirsən...heç bunu hiss də eləmir-

sən...fikir versən, dəli olarsan...amma dərindən 

nəfəs almaq...nəfəs olmayan-da,bircə dəfə, bircə 
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dəfə dərindən nəfəs almaq  nə qədər  ağırdı, nə 

qədər çətindi, Allahım... 

Olmayanda onu bircə dəfə sinədolusu,doya-

doya almaq, onu hansı dərinlikdənsə ürəyə gə-

tirmək, qana ötürmək, beyinə aparmaq nə qədər 

əzablı, nə qədər dözülməz bir əziyyətdi... 

Bilənlər bilir...O dərinliyi duymaq, o dərin-

liyi hiss eləmək, o dərinliyi anlamaq..  O dərin-

liyə enmək, o dərinlikdə qalmaq nə qədər təhlü-

kəlidir...O dərinliyin təzyiqi insanı  ruhu üçün, 

qəlbi üçün, beyni və bütün fizialoji varlığı üçün 

nə qədər təhlükəlidir... 

Televiziyada bir əcnəbi filmə baxmışdım... 

çoxdan...  Filmin qəhrəmanı  idmançı-dalğıc 

okeanın dərinliyinə enmək və yeni dünya rekor-

du əldə etmək arzusu ilə yaşayır. Amma o, dərin 

psixolji gərginlik içindədir. Çünki özündən əv-

vəlki dünya rekordçusu-dostu və rəqibi məhz 

dərinlik üzrə dünya rekordunu təzələyərkən su-

altı təzyiqdən beynunə qan sızmasından həlak 

olmuşdu. Bütün yaxınlarının, məşqçilərin, hə-

kimlərin xəbərdarlıqlarına və etirazlarına bax-

mayaraq, o, nəzərdə  tutulan dərinliyə enir...ən 

azından ona görə ki, o, dostunun son anda hansı 

hisslər, hansı ağrılar və əzablar keçirdiyini bil-
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mək istəyir...bunu özünə borç bilir...və yeni bir 

dərinlik ölçüsünü təzələyir və saq-salamat su-

yun üzünə qayıdır. 

Amma...yuxuda o özünü yenidən həmin də-

rinlikdə hiss eləyir və həmin təzyiqə düşür... 

Sanki boğularaq  yuxudan ayılır və burnun-

dan qan axır...O da  beyinə qan sızmasından hə-

lak olur. Biz atmosferdə normal təzyiqdə yaşa-

mağa öyrənmişik.Yer kürəsində canlıların yaşa-

masını, həyatı təmin etmək üçün normal təzyi-

qin alınmasına  iyirmi milyard il lazım olmuş-

dur. Bildiyimiz kimi, Yer kürəsini kainatdan 

dörd atmosfer qatı  ayırır. Biz hava okeanının 

dibində yaşayırıq. İçimizdə daşıdığımız hava-

nın çəkisi və təzyiqi ilə çölümüzdəki hava təzyi-

qi mütənasib olduğundan  biz havada uçmuruq. 

Bu, məsələnin elmi-fizialoji tərəfidir.  İş ondadır 

ki, insan mənəviyyatı və  idrakı, təfəkkürü və 

anlamı ilə bağlı proseslər də eyni qayda ilə ni-

zamlanmışdır. Üst qatda hər  şey asan və nor-

maldır. Adam öz içinə, öz dərinliyinə endikcə  

məsələ qəlizləşir...və  bəzi hallarda təhlükəli və-

ziyyət  yaranır... 

Hətta adam öz içində batıb qala da bilər... 

Bu, həmin dalğıcın vəziyyətinə çox bənzəyir. 



Nisə Bəyim ___________________________________ 

 

~ 322 ~ 
 

Düşünürəm, dərinlik təzyiqində yaşamaq 

çox təhlükəlidir ...Bu,insanın bütün sinirlərini, 

hüceyrələrini dağıdıb məhv edə bilər. Hər söz  

üçün, hər fikir üçün, hər dərk üçün, hər kəşf 

üçün dərinliyə enmək, daha dərin qatlara düş-

mək, bir inci, bir sədəf, bir dürr tapıb nəfəsi qa-

rala-qarala geri dönmək, yenidən öz normal, tə-

bii vəziyyətinə qayıtmaq, doğrudan da, çox 

əzablı və çox ağrılı bir prosesdir. O möcüzəli, 

gözəlliklə dolu sirr məkanında qalmaq istəsən 

də, sadəcə, bu, fizialoji cəhətdən insan qüdrəti-

nin imkanı xaricindədir. 

Hər şey bir yana, təkcə nəfəs almaq müm-

kün olmayanda geri qayıtmaq məcburiyyətində-

sən. Bunu qrammafonlar, hazır ifadə və sözlər-

dən nəzm düzəldənlər anlamaz... 

Odur ki, dahi Füzuli yazırdı: 

 

Olmayan qəvvasi bəhri-mərifət, arif degil, 

Kim, sədəf tərkibi-təndir, ləlöi-şəhvar söz... 

 

Mərifət dənizində üzgüçü, qəvvas, dalğıc ol-

mayan, mərifət dənizində üzə bilməyən arif de-

yil, ola da bilməz ...arif olmayan  görə də bil-

məz, duya da bilməz...dənizi, göyü, yeri, adamı, 
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qəlbi...sözü...dərinliyi...çünki söz dərinlikdədi, 

necə  ki, sədəf uzun-uzun təndir odunda bişir, 

bərkiyir, cilalanır, necə ki, o, uzun-uzun suyun 

dibində hamarlaşır, gözəlləşir, necə ki, ləl atəşi, 

odu, istiliyi, parlaqlığı, alovu öz içində saxlayıb 

yaşadır...söz də... söz də elədir...arif olmayanlar 

bunu anlaya bilərmi? 

Mərifət dənizi...Dahi şair idrak və təfəkkür 

fazasını belə adlandırırdı. Mərifət ali idrakın 

və mənəviyyatın ən yüksək məqamıdır. Mərifət 

məqamına yetişməyin özü belə çox uzun və izti-

rablı bir prosesdir. Mərifət bütün bilgilərin və 

mənəvi-əxlaqi dəyərlərin  məcmuyudur. Hər 

oxuyan, hər savad alan mərifət mərtəbəsinə  

yetişə bilməz. 

O ki  “mərifət dənizi” ola...bu dənizin  üz-

güçüsü  ola...Dəniz özü-özlüyündə çox dəyiş-

kən, oynaqlığı, cazibəsi, dərinliyi və qaibanəliyi 

ilə sirli və möcüzəli bir məhvumdur. Əslində, 

onun bir damlasınin,bir zərrəsinin tərkibi ilə 

sonsuzluğu və ölçüsüzlüyünün tərkibi arasında  

mahiyyət etibarı ilə heç bir fərq olmasa da, poe-

tik təfəkkürümüzdə genişlik, dərinlik, gözəllik, 

tənhalıq və ayrılıq, kədər, qərarsızlıq duyğula-

rından başqa bizə uğurlu bir sövdələşmə vəd et-
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mir. Ən azından  doqquz qatımıza hopmuş  

“dəryada  balıq sövdası”  frazası əvvəlcədən 

uğursuzluğa məhkum  olunmuş arzu və istəklə-

rimizin  mümkünsüzlüyünü, heç  vaxt gerçəkli-

yə çevrilməyəcəyini bildirən  niskilli  ümidləri-

mizin kolleksiyasını ifadə edir...Dərya...hər an 

dəyişməyə qadir, bir təbdə olmayan, gah görü-

nən, gah görünməyən  əsrarəngiz məkan...səni 

qəbul da edə bilər, qəbul etməyə də bilər...səni 

yaşada da bilər, uda da bilər...tanıya da da bilər, 

tanımaya da...yəni ona bel bağlamaq, etibar elə-

mək  ağıllı bir hərəkət olmazdı...üstəlik ba-

lıq...bu sürüşkən, aldadıcı, hər pulcuğunda parıl-

tılı bir sehr gizlənən bu məxluqu tuta biləcəyi-

nə kim zəmanət verə bilər ...hətta onu tutduğunu 

zənn etdiyin zamanda da əlindən sürüşüb çıx-

mayacağına əminsənmi...sənin toruna qızıl balıq 

da düşə bilər...bir yırtıcı da...yox, qardaşım...bu, 

dəryada balıq sövdasıdı...bu, ağıl məsələ deyil,  

könül məsələsidi...bu...eşq məsələsidi... 

Ağlı başında olan kəs bu sevdaya düşməz,-

deyirlər...Yox, əgər səni əcəl eşqi tutubsa, səni 

bu sevdadan heç kim döndərə bilməz...Ağlınız 

heç nə kəsməz, gözünüz heç nə görməz...nə dər-

ya, nə dünya,nə balıq, nə sövda... 
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Tutduqca səni xabi-əcəl... 

Bu, nə yuxudu belə? Əcəl yuxusu? Əcəl yu-

xusundan oyanmaqmı olar? 

Nəsimi deyir: 

 

Ey özündən bixəbər qafil, oyan... 

 

Füzuli deyir: 

 

Edər ol uyqudan səni bidar söz... 

Yəni, əcəl yuxusundan səni   söz oyadar... 

 

Hansı söz? İnsan əqlinin gedə bilmədiyi ye-

rə hansı sözdü gedə bilən, hansı söz? 

Cavabı da elə burdadı, burda... 

Qaibanəlik  pərdəsini qaldıraraq  hərdən 

işıqlı üzünü göstərib, yenə də qeybə-yoxluğa 

çəkilən  söz... 

Əgər səni əcəl eşqi tutubsa, get o qaibanili-

yə...get...amma birdəfəlik anla ki, bu gedişin dö-

nüşü yoxdu...qayıtsan da, bu ancaq, nəfəs al-

maq, nəfəs dərmək üçün olacaq, çünki yenə ru-

hunu qoyub gəldiyin yerə dönəcəksən...çünki 

dönməyə məhkumsan... 
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Şeirimizin başlandığı yerdən üzü bəri bizim 

söz dahilərimizin, demək olar ki, hamısı bizə bir 

həqiqəti söyləmişlər...bizim ruhumuzun duyğu 

və anlam sonsuzluğu  idrakımızın qüdrətindən 

daha geniş və əhatəlidir...Bəzən ağlımızın alma-

dığı həqiqətləri könlümüz elə həssaslıq  və anal-

şıqlıqla  qəbul edir ki, biz bunu hansısa bir mö-

cüzə ilə, yaxud fövqəlşüur bir qüvvə ilə əlaqə-

ləndiririk . 

Kainatın bütün həqiqətləri bizdə-özümüzdə 

ehtiva edir. Nə yazıq ki, biz bu gerçəkliyi anla-

maqda acizik.Zamanın hansısa məqamlarında  

tək-tək inasanlar öz dühalarının qüdrəti hesabı-

na bu həqiqətləri dərk etmək iqtidarında olsalar 

da, bunu kütləvi şəkildə bütün sivilizasiyaya aid 

etmək mümkün deyil. Təxminən, on beş il əvvəl 

yazdığım “Dəniz yuxusu” hekayəsində mən fər-

di və kütləvi inam məsələsinə toxunmuşdum. 

Bəlkə, o vaxt  bu ideya mənim üçün indiki qə-

dər anlaşıqlı  və əhəmiyyətli deyildi. 

Bəlkə, indinin özündə də məsələnin mahiy-

yəti mənə tam və izaholunan deyil. Amma düşü-

nürəm ki, zaman-zaman  həmin fərdlər aldıqları, 

anladıqları informasiyaları məhz özlərinə məx-

sus şəkildə yaşadıqları cəmiyyətə, dünyaya ötür-
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müşlər. Onların vasitəsi ilə dünyaya ötürülən 

mesajlar hər zaman, hər yerdə, hər kəs tərəfin-

dən qəbul edilməmişdir. Bəzən, ümimiyyətlə, 

qəbul edilməmişdir. Bu həqiqətlər bəzən şeir 

şəklində, bəzən təriqət  şəklində, bəzən elm, bə-

zən peyğəmbərlik, bəzən istisnalar şəklində 

meydana çıxmışdır. Amma bir şeyi inkar etmək 

düzgün olmaz: yaranan və mövcud olan  bütün 

ideyalarda həqiqətin  bir hissəsi mövcuddur. 

Şərqdə fəlsəfi inkişaf uzun əsrlər boyu təri-

qətlərdə, təriqətlər isə poetik təfəkkürdə genişlə-

nərək yayılmışdır. Nə üçün? Nə üçün hər hansi 

bir fəlsəfi istiqamət birbaşa, elmi əsaslarla, elmi 

təhlillərlə deyil, poetik obrazlarla, simvol və 

rəmzlərlə, məcaz və örtülü işarələrlə təsbit olun-

muş, bu bilgilərin genişlənib yayılmasında  çox-

məlılığa və sərbəstliyə üstünük verilmişdir? 

Əcaba, bu, Şərq insanının  poetizmə meylliliyn-

dənmi, ya hərisliyindənmi irəli  gəlir, yaxud 

Şərqdə  hər zaman poetik təfəkkür başqaların-

dan daha güclü şəkildə inkişaf etmişdir? Onu da 

nəzərə alaq ki, obrazlı təfəkkür idrakın başqa 

formalarından daha mürəkkəb, daha çətin, cila-

lanıb formalaşmasına daha çox zaman tələb olu-

nan ali şüur formasıdır. 
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Düşünürəm, bunun yalnız bir səbəbi ola 

bilər. 

Baxın, istisanasız olaraq bütün sözlər öz il-

kin, həqiqi, leksik mənalarında energetic tutu-

muna, əhatə dairəsinə, birmənalılığına görə, yal-

nız lüğəvilik  müstəvisində informativ məsuliy-

yət daşıyır. O, yəni söz əlavə status-çoxmənalı-

lıq, məcazilik, obrazlılıq, poetiklik, yaradıcilıq, 

sərbəstlik vəsiqəsi aldıqdan sonra sanki ona ma-

qik  bir güc, emosionallq, cazibədarlıq, mifik  

bir anlam gəlir. Sanki söz canlanıb dirilir. 

Sanki ona əlavə bir nəfəs gəlir. Yazımın əv-

vəlində “dəryada balıq sövdası” ifadəsinə belə  

çox diqqət yetirməyimin səbəbi bu idi. 

Bir misal gətirək...M. Füzuli  “Səhhət və 

Mərəz”, “Rind və Zahid”,  “Bəng və Badə”, 

“Yeddi cam” əsərlərində  kifayət qədər realist, 

dünyəvi, maddi aləmin  bütün sahələrini əhatəli-

yi ilə bilən bir alim səviyyəsindədir. Hətta onun 

insan fizialogiyasını, funksional prosesləri  hey-

rətamiz dərəcədə bu qədər dərinliklə bilməsi 

adamı çox təəccübləndirir. Onun kimi, digər 

Şərq şairləri də dövrlərinin  maddi və qeyri- 

maddi elmlərinə dərindən bələd olmuşlar. Am-

ma bu əsərlərin heç birisi Füzulini dahilik səviy-
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yəsinə qaldırmamışdır. Nədən beledir?.. Bu qə-

dər geniş və əhatəli bilgilər onun yaradıcı sima-

sını nədən tam işıqlandıra bilmir? Amma onun 

bir qəzəlini, bir beytini oxuyan zaman anlayır-

san ki, onun istedadı və poetik imkanları  nə qə-

dər geniş və sonsuzdur...Söz sehri  və idrakı nə  

qədər güclüdür... 

M.Füzulinin hər hansı bir qəzəlinin bircə 

beyti belə onun dahiliyini sübut edən tutarlı bir 

dəlildir; 

Öylə sərməstəm ki, dərk etməzəm  dünya 

nədir... 

Fikir verin, dərkin tamam inkarı...bütün gör-

düklərinin, duyduqlarının inkarı... 

Əslində, bu inkar deyil, bu inkarda həqiqə-

tin təsdiqidir...həqiqəti inkarla təsdiqləməkdir. 

İnkarla təsdiq arasindakı yaranan  təzadda həqi-

qətin  böyüklüyünün təcəssümüdür. Bu təzadda 

yaranan  güclü maqiya poetizmdir.Və bu maqi-

ya böyük eşqdən, qəlbin qaibaniliyə bağlılığın-

dan, təriqətdən və inamdan doğur. Qəzəldə isti-

fadə olunan rəmzlər, simvollar, işarələr: mey, 

saqi, badə, səba, od və sair ifadələr öz birbaşa 

mənalarında deyil, orta əsr fəlsəfi-estetik dəyər-

lərin, təsəvvür-ruhani dərkin atributları kimi iş-
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lənmişdir. Şairin sərməstliyi eşq sərməstliyi, 

eşq  divaniliyidir... 

Bildiyimiz kimi, eşq – ruhani poeziyada yal-

nız Allaha,İlahiyə bağlılığın ifadəsidir. 

Bəlkə, eşq-kosmik sonsuzluqda  insanın öz- 

özünün axtarışı və həqiqətdə özünün təsdiq   

olunmaq arzusudur?  İlahi eşq – ilahilikdə təs-

diq olunmaq deməkdir. Orta əsrlərin təriqət eşqi 

məhz bu anlamdan doğaraq özünü poeziyada 

ehtiva etmişdir. 

Bir qədər dərinliyə getsək, görərik ki, əslin-

də, təriqət şeiri  “Quran”da  verilmiş ayə və su-

rələrin  poetik izahı, poetik təhlili və genişləndi-

rilməsidir. İlahiyyət alimlərinin yazdıqlarına gö-

rə, İlahi kitabımızda verilmiş hər bir söz və ifa-

dənin yeddi anlamı vardır. “Quran” ehkamları-

nin əksəriyyətində hökm və əmr şəklində veri-

lən fikirlər və göstərişlər belə sözlərin birbaşa, 

həqiqi mənalarında deyil ,müxtılif  frazoloji   

konstruksiyalarla  ifadə olunmuşdur. 

Görünür, butün dillərin inkişafı bəşəriyyətin 

idrak səviyyəsinin  yüksəlişinin, genişliyinin 

və mürəkkəbliyinin  birbaşa göstəricisidir. İnsa-

nın xarakteri və mahiyyəti onun yaratdğı dil-
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də ehtiva edir...Dil – insanın  elə özüdür, onun 

varlığı və həqiqətidir... ona görə də Nəsimi: 

Həqq mənəm,həqq məndədir, həqq söylə-

rəm,- deyəndə, məhz bu mahiyyəti  nəzərdə tu-

turdu. O, həqiqəti Haqqın yaratdığı bütün işarə-

lərdə görürdü. Hürufilik təlimində həqiqət – 

rəmzlər və simvollar sistemidir. 

Amma, gəlin görək, bizim hansı birimizin  

bu rəmzlər sistemindən  hərtərəfli və dərin  mə-

lumatımız var? Mən əminəm ki, bu sahə  ilə  

hamımızın bilgisi  filoloji peşəkarlıqdan uzağa 

getmir. Biz bu sistemdən   xəbərsizik, düşünü-

rəm, əcaba, bu qədər dərin və çoxşaxəli  fəlsəfi 

irsi olan bir toplumun nə üçün  müasir və müs-

təqil fəlsəfi sistemi olmasın? Orta əsrlər dini-

estetik, təriqət anlayışları sistemini idealizə 

və müdafiə etmək iddiasindan tamam uzaq ola-

raq, mən o  müstəqil  mənəvi dəyərlər sistemin-

dən danışıram ki, müasir ictimai fikir və milli 

idialogiyamızın  inkişafına və formalaşmasına  

təkan vermiş olaydı. Axı, tamam təsdiq olunmuş 

bir  həqiqətdir ki, hər bir xalq, toplum, cəmiy-

yət, millət malik olduğu maddi, mənəvi, psixo-

loji dəyərlər sisteminə, təfəkkür tərzinin səviy-

yəsinə görə,  öz keçmiş tarixinə və zənginliyinə  
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borcludur... Nədən bizim anlayışlar sistemimiz-

də bu qədər natamamlıqlar, naqisliklər mövcud-

dur? Cəmiyyətin əsas keyfiyyət göstəricisi onun 

məişəti, adət və ənənələri, artıq mentallaşmış  

mənəvi-psixoloji xüsusiyyətləridir. Bu barədə 

söhbət düşəndə, nədənsə, tez ortalığa rus, fars, 

ərəb işğalı, tabeçilik  sindromu, müstəmləkəçi-

lik idarəsindən yaranan komlekslər atılır... 

Amma, gəlin, unutmayaq ki, məhz işğal, kölə-

lik, asılılıq kimi tarixi dövr keçmiş xalqlarda 

azadlıq, müstəqillik, döyüş-kənlik, özünü müda-

fiə kimi təbii instinklər daha güclü şəkildə inki-

şaf etməlidir..  Müxtəlif dövrlərdə repressiyalara 

məruz qalmış  toplumların ictimai fikir tarix da-

ha zəngin, daha möhkəm, daha unudulmaz ol-

malıdır...hər bir şəxsdə, hər bir fərddə olduğu 

kimi, hər bir millətin də  keçmişi diri olmalıdır, 

unudulmamalı, yaddan çıxmamalıdır...Belə dü-

şünürəm ki, millətin milli ruhunu, milli ideyası-

nı, mənəvi dəyərlər sistemini və gələcək inkişaf 

trayektoriyasinı onun gəldiyi  yol, keçdiyi za-

man, malik olduğu  güc, daşıdığı  mənəvi məsu-

liyyət  müəyyənləş dirir. Hər bir cəmiyyət öz 

keçmişinin diriliyindən  faydalanaraq, bəşəriy-

yətin yaratdığı  bilgiləri əxz eleyərək, təfəkkürü-



___________________________ Aran fraqmentləri... 
 

~ 333 ~ 
 

nü inkişaf elətdirməklə yaşamaq iqtidarındadır. 

Keçmişi köhnə kimi yox, təzə kimi  öyrənmək, 

təzə kimi yaşatmaq lazımdır... 

Mən arxaiklikdən yox, heç  vaxt mahiyyəti-

ni itirməyən  təfəkkürdən, anlayışlar sistemin-

dən danışıram. Bir  də deyirlər...zamanda  “in-

di” yoxdur...keçmiş və gələcək var... və... 

mən çox arzulayardım ki...bizim keçmişimizlə  

gələcəyimiz bütöv olaydı... kaş ki...kamillik və 

cahillik  anlayışları arasındakı fərq kəskinliyi, 

təkamül ziddiyyəti, gərginlik nisbiliyi bu qədər 

dərin və  barışmaz  olmayaydı... 

Bəşəriyyətin təkamül prosesi   həmişə  yük-

sələn xətt  istiqamətində getmir, hər zaman qa-

barmalardan sonra  çəkilmələr və tənəzzüllər  

dövrü, durğunluq və hazırlıq mərhələsi, yeni qa-

barmalar və dəyişilmələrlə müşayət olunur. Bu 

dövrlərin hər birinin özünəməxsus ziddiyyətləri, 

mübarizələri, gərginlikləri və batini inkişafı 

olur. Bütün bu özəlliklərin hamısi bizim ictimai 

şüurumuzu müəyyənləşdirir, maddi  və mənəvi 

varlığımıza təsir gostərir.Bir fərd olaraq öm-

rümüz hansı mərhələyə təsadüf edirsə, bizim id-

rak sürətimiz də həmin dövrlə uyğunluq təşkil 

edir...Yalnız təfəkkürü daha güclü  olanlar yaşa-
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dıqları dövrün müəyyənləşmiş enerji qatını ya-

rıb keçməyə qadirdirlər ki,biz onlara  dahilər 

deyirik... Dahilər ...hər birisi fərd olaraq  bəşər 

sivilizasiyasının inkişaf səviyysindən asılı olma-

yaraq, əbədiyyətə sıçrayışlar edən  canlı bağlan-

tılardır...Gələcəyə atılmış bir  şüur qarmaqların-

dan möhkəm tutaraq  bəşəriyyət təkamülə doğ-

ru  irəliləyir. 

Şərqin keçdiyi təkamül yolunu düşünərkən 

heyrətlənməmək mümkün deyil...Təkcə fəlsəfi 

fikir tarixinin zənginliyi və mürəkkəbliyi ilə de-

yil, eyni zamanda maddi və kosmik kəşfləri, bil-

giləri ilə dunyanı qabaqlayan Şərq nə üçün indi 

Qərbin arxasinca sürünür? 

Nə üçün uzun əsrlər boyu Tusinin, Əl-Biri-

ninin, Uluqbəyin ardicılları olmadı, kəşfləri küt-

ləviləşmədi? Bu, Şərqin öz-özünün inkarı, öz 

idealogiyasını və təfəkkürünü gerçəkləşdirə bil-

məməsi ilə əlaqədardımı? Hal-hazırda bütün 

dünyanı ağuşuna alan, kino biznesinin ağlasığ-

maz  rekordlarını müəyyənləşdirən, bədiyyat və 

sənət baxımından bəzən o qədər də güclü olma-

yan, bəzən kompyüter effektləri ilə bəzədilmiş 

hollivud filmlərinin əksəriyyətinin kökündə 

məhz Şərqin  minilliklər öncə yaratdığı miflərin, 
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əsatirlərin ideyaların xarakteri durur. Qərb for-

matı ilə tərtib olunan bu əsərlərin mahiyyəti 

Şərqdən   başlayır. Yüz illər  oncə olduğu kimi 

Qərb yenə də istifadə etməyi bacarir. Son on ilin 

bədii məhsullarına baxsaq, təkcə mahiyyəti ilə 

deyil, görüntüləri ilə də Qərbin və Şərqin 

nə qədər yaxinlaşdığını müşahidə edə bilərik... 

Xüsusilə son illər Çin və Koreyanın çəkdikləri 

tarixi filmlərlərdəki qədim döyüş ənənələrinin 

zənginliyi, görüntü gözəlliyi, süyet    gərginliyi, 

sənət orijinallığı Qərbi susmaqa məcbur etdi... 

Yəni göstərə bildilər, nəhayət ki, biz  beləyik... 

və ...Qərb  Şərqə gəldi ...  Numunə: “Sonuncu 

Samuray” filmi.. 

“14 iyun”dan başlayaraq  bütün filmlərini 

izlədiyim  çox istedadlı aktyor Tom Kruz  məhz 

bu əsərdə bütün ramkalardan çıxaraq əsil istədi-

yini tapmış kimi tam varlığı ilə, tam ruhu ilə 

mükəmmələşərək  Qərbin və Şərqin bətnində 

gizlənən ideyani üzə çıxartdı. Bu, uzun minillik-

lər boyu dünyanın gercəkləşdirməyə çalışdığı 

tamlıq, bütövlük, kamillik,  vahidlik  ideyası de-

yilsə, bəs nədir? Görünür, siyasətin, iqtisadiyya-

tın, hərbin bacarmadığı   elə məqamlar var ki, 
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onun öhdəsindən  incəsənət, bədiyyat, yəni bü-

töv anlamda “söz” gəlir. 

Kor döyüşçü kimi öz-özünü görə bilməyən 

Şərq  Qərbin tutduğu güzgüdə özünü gördü. 

Bəşəriyyətin inkişaf tarixi boyunca gah 

Şərq, gah da Qərb imperiyaları, müstəmləkəçi-

lik, iqtisadi və hərbi qruplaşmaları bir-birinə 

meydan oxuyaraq, qarşıdurmalar yaradaraq, 

kütləvi qırğınlar, dağıntılar törədərək  bir-birini 

yoraraq yaxınlaşma proseslərini keçmişlər. 

Bu, ona bənzəyir ki, tərəzinin gah bir, gah 

da digər gözü aşağı-yuxarı hərəkət edərək, nə-

hayət ki, bərabərləşməyə nail olur...Zatən...baş-

qa bir çıxış yolu da yoxdur... Dünya vahid bir 

vücuddur...parçalanaraq yaşaya bilməz...Bunu 

anlamaq çox sadə bir şey olsa da, gerçəkləşdirə 

bilmək çox çətin bir prosesdir...Baxın...səmavi 

kitabların heç birində sərhəd və ərazi, vətən 

hüdudlarından  söhbət açılmır...Mahiyyət  yara-

danın haqları, yaradılmışların haqları...inam və 

məsuliyyətdən  ibarətdir.Vətən insanın özü, 

ailəsi, evidir,  elidir...əgər sən özünü, öz haqları-

nı, öz evini qoruya bilmirsənsə, başqa kimi və 

nəyi qoruya bilərsən? Vətən insanın mövcud 

olduğu məkan və zamanın kəsışmə dairəsidir. 
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Hər bir insan özündən  əvvəlki və sonra-

kı zamanın  enerji daşıyıcısıdır. 

Biz özümüz belə  fərq etmədən zamanın an-

larını bir-birinə bağlayan canlı ötürücülərik... və 

 yəqin ki, bizim hər hansı bir məqamdakı fəaliy-

yətimizdən və seçdiyimiz  qərarlardan cox şey-

lər asılıdır...bəlkə  də ... fərq etmədən dünyanın 

gələcəyini biz özümüz müəyyənləşdiriik... bi-

zim niyyətimiz...bizim əməlimiz...bizim düşün-

cəmiz...bizim nəfsimiz... 

 

Şərq fəlsəfəsi... Jirinovski...  

və... yanmış çörək... 

 

Gənc yaşlarımda  insan nəfsinin gücünə... 

qüdrətinə, hətta maqiyasına inanmayıb, bunu 

cəhalətin göstəricisi, cəfəngiyyat...və mistika 

hesab edərdim...Əlbəttə, sovet təhsil sisteminin 

materialist dünyagörüşünü bütün incəliklərinə 

qədər mənimsəyən, maddi aləmin dialektiv inki-

şafından  başqa, hər hansı fəlsəfi dünyagörüşü, 

leqal və qeyri-leqal bilgilərin mövcudluğunu 

həzm edə bilməyən tələbədən geniş təfəkkür sə-

viyyəsi gözləməyin özü də bir ədalətsizlik olar-

dı. İnsan oxuduqlarından, əzbərlədiklərindən da-
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ha çox...həyat dərslərindən, yaşam  təcrübəsin-

dən öyrənir. Çox mümkün olan və tez-tez rast 

gəlinən bir həqiqətdir ki, 20 yaşında  kitablardan 

əzbərlədiyin bir frazanın mahiyyətini  40 yaşın-

da özün yenidən kəşf edib ...yenidən dərk edə-

sən. Bəşəriyyətin minilliklər təcrübəsindən irəli 

gələn çox yoxlamalardan, sinaqlardan çıxaraq 

mövcudluq vəsiqəsi qazanan, insanın ruhi aləmi 

ilə bağlı, hələ də birmənalı qarşılanmayan... 

müxtəlif səviyyələrdə müzakirə obyekti olan 

magik qüvvələr haqqındakı  bilgilərə, gerçəklik-

lərə niyə  hər zaman qadağa  qoyulmuşdur..? 

Bunlara inananlara avam, savadsız, geridəqal-

mış...və bu kimi adlar verilərək, cəmiyyətdəki 

çəkilərindən  uzaqlaşdırılmışdır. Elə bu səbəb-

dən də...gerçək bilim sahibləri  kənarda qalmış, 

əslində bu elmlərdən xəbərsiz olan firildaqçılar, 

oyunbazlar  sürəklə yayımlanaraq hər zaman 

peşəkarcasına  insanların qanını sormuşlar... 

Amma, əslində, gerçəkdən ruhani bilgilərə, 

qeyri-ənənəvi bacarığa malik olan insanlar...dün 

yanın, kainatın sirrindən, az da olsa  xəbərdar 

olan adamlar heç zaman  maddiyyat...para, var-

dövlət dalınca qaçmazlar...onları maddi aləmin 

illüziyalar yaradan gözqamaşdırıcı parıltısı öz 
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əsirinə çevirə bilməz...çünki onlar ayrı bir alə-

min cazibəsində olarlar...ayrı bir sehrin çəzbin-

də dövr edərlər...onlar  qeyri-maddi, ruhani dün-

yanın güclü maqiyasını hiss edərlər, əbədi  dün-

yanın gözəlliyini, ilahi varlığın  sonsuz eşqini 

duyarlar...və...bu inam onları heç zaman tərk et-

məz...bu inam  bəzən fərdi, bəzən də kütləvi  şə-

kildə meydana  çıxaraq  dini-poetik  təriqətlər 

və cərəyanlar şəklində meydana gələn şərq fəl-

səfəsini formalaşdirmışdir ki, bu da ayrı-ay-

rı şərq şairlərinin yaradıcılığında təzahür etmiş-

dir... Şərq şari – o həm şair, həm alim, həm  fi-

losofdur...dövrünün məqam sahibi... astrano-

mu...riyaziyyatçısı... loğmanı...dövlət qurucu-

su...sərkərdəsi...təriqət sahibi...ülaması...mövla-

nası..şeyxi..şahı..vəziri...qazisi...və  sairidir... 

SÖZ – maqik eneryi daşıyıcısıdır... onda 

həm xeyir... həm də şər  qüvvə-güc yüklənmiş-

dir...Bu həqiqəti zaman-zaman  söz adamları... 

bilicilər dərk etdiyindən...sözün magiyasına da 

inanmışlar...və mən  də ... bir söz adamı  olaraq 

buna çox inanıram...inaniram ki... söz də bir 

canlı olaraq insanın duyğularını duya bilər... 

onunla dost ola bilər...onun   təmizliyini... səmi-

miliyni.. kədərini...sevincini... arzularını...sevgi-
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sini...tutumunu hiss edə bilər... daşıya bilər...ya-

şaya bilər...yaşada bilər... 

...Mən bu yazıya ...indiki tarixlə baxsaq... 

çoxdan- fevralın sonunda başlamışdım...hesab 

edirdim bir neçe günə bitirərəm...ve ...tesadü-

fən...necə oldusa ,mənim səhifəmdə həmin gün 

Vladimir Jirinonovski  peyda oldu...O,son illər-

də mənim vətənimə...ümumiyyətlə, Şərqə aqres-

siv münasibətinə görə  mənfi imic qazanan siya-

sətcidir...Amma onun  Şərqi  tanıması və bilmə-

si şəksizdir... bir neçə gün onun saytını izlə-

dim...və bu adamın və onun komandasının  iş 

bacarığına və enerjisinə həsəd apardim... hər 

dəyişən dadisəyə, adi bir məktuba...bir mesaya... 

dərhal reaksiya  verib oparativ maraq göstərdik-

lərini görəndə... bizim qıfillı millət vəkilləri-

miz... iş adamlarımız...rəsmilərimiz... azacıq  ta-

nınan aydinlarımız... yalnız  öz əhatələrində qə-

bul olunan yaradıcılarımız... və onların ətalət  

sallanan profilləri məni çox kədərləndirdi...və 

yenə də Şərq ətaləti məni qüssəyə bürüdü...elə 

həmin gün bişirdiyim çörəyin yanması ... bəd 

bir əlamət idi... sonrakı günlərin qarmaqarışıqlı-

ğından yaranan gərginlik... nəhayət, sel sindro-

mumun gündəmə gələrək...hər şeyi baş-ayaq 
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çevirməsi...bu yazının yarımçıq qalmasına sə-

bəb oldu...mənim bu yazıya gedən bütün yolla-

rım bağlandı... 

...Amma mən heç istəməzdim...arada baş 

verən  qanqaraldıcı hadisələr...vəziyyətlər...se-

vərək başladığım yazımın üstünə kölgə sal-

sın...bizim ömrümüz düz...rahat...hamar xətt 

deyildir... 

O, gözlənilməz...ağla gəlməyən... yada düş-

məyən...dəyişikliklərlə... olacaqlarla doludur... 

Bizim inamlarımızda xeyir ruha inam...tə-

miz, pak nəfsə etiqad  çox mühüm bir yer 

tutur... 

...Təsadüfi deyildir ki.. bütün dini kitablar-

da...dahi filosofların əsərlərində məhz niyyət 

önə çəkilir...niyyət insan fəaliyyətinin, xarakte-

rinin, yaşamının mahiyyətidir...qısası..Niyyət-

mahiyyət deməkdir...hər  əməlin ..hər işin baş-

lanğıcı deməkdir...xeyir niyyət-xeyir nəticə de-

məkdir... 

Məhz bu səbəbdəndir ki, bizi bu dünyaya 

gəlişimizdən gedişimizə qədər xeyir dualar mü-

şayət edir...günümüzün,ömrümüzün hər anı-

nı xeyir dualarla bəzəyib...xeyirin mərhəmətinə  

sığınırıq... bizim hər birimizin həyatında Şeyx 
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Nizaminin “XEYİR və Şər” hekatyəti var-

dır...Bu...dünyanın ən əzəli...ən əbədi bir nağılı-

dır...Xeyir və şər dünyanın mahiyyətində...ma-

yasındadır... Xeyir niyyətlər edin...Xeyrə çatın..! 
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