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“XOXAN”
Günay Dağlı (Novruz) İLK KİTABI

“Xoxan” kitabı 2009-cu ildə “SS-Print” nəşriyyatı tərəfindən Bakıda ilk dəfə
nəşr olunub. Kitabın redaktoru: Dilsuz , korrektoru: Səttar Laçın, Türkiyə
türkcəsinə çevirəni: Oktay Hacımısalı, rəssamı isə Cabbar Heydərovdur. Bu
nəşr müəllifin ilk kitabı olduğuna görə bütün yazılara əsl sənət əsəri kimi
baxmaq düzgün olmaz. Müəllifin elə yazıları vardır ki, məktəb illərində
elələri də vardır ki, unverisitet tələbəsi olduğu illərdə qələmə alınıb...
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ÖN SÖZ
Sənətə, ədəbi aləmə, özünə. Sözünə, gücünə inananlar gəlir Günay xanım.
Bu yol sıfırdan sonsuzluğacan uzanır. Bəzən uduzur, bəzən də ədəbi
şöhrətə qovuşub ölməzlik qazanır, Günay xanım. Mən sənin titrək səsinlə
oxuduğun mənsur şerləri dinlədikcə hər birində sənət işığı, sənət qığılcımı
görmüşəm, əziz qızım. Tələbələrim arasında səndə cəsarət və doğmalıq
həmişə məni düşündürüb ki, görəsən bu qız sənət yolunda olan ağrı-acılara
dözəcəkmi? Qəzetlərdə çıxan kiçik yazılarını oxuduqca düşünmüşəm ki, bu
səndə (bəzilərində olduğu kimi) ötəri həvəs deyil. İlk kitab hələ ilk addımdı,
mənim balam. Mürəkkəb dünyamızın ağrılı-acılı sənət yolları gözləyir səni.
Gündüzlərin-gecələrin həyəcanlı çalışmaq anları, yaratmaq həvəsi gözləyir
səni. Bir vaxt mən də ilk kitabın sevincini duymuşam. İlk kitab hələ heç nə
deməsə də səndəki cəsarətə, çalışma əzminə, böyük həvəsə inanıram.
İnanıram ki, «Dağlı» təxəllüsü seçmiş əsmər üzlü, kövrək sözlü Günayım
istəyinə nail olacaq. Sənə uğur və sadət arzulayan müəllimin.

Dəmir Gədəbəyli
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Şeirlər
Azərbaycan
Qucağında göz açmıĢam, övladınam,
Mən də sənin bir körpənəm, sənsən anam.
Sənə sevgim məhəbbətim ümman-ümman,
Odlar yurdum, gözəl məkan, Azərbaycan.

Mənimkidi bu yurd-yuva, bu od-ocaq,
Hər çəməndən çiçək dərdim qucaq-qucaq.
Suyun, havan mənə məlhəm, mənə dərman,
Odlar yurdum, gözəl məkan, Azərbaycan.

Biz səninlə öyünürük, biz səninlə ucalırıq,
Dağlarına söykənirik, torpağından güc alırıq.
Biz səninik, sənsən bizə arxa, həyan,
Odlar yurdum, gözəl məkan, Azərbaycan.

Qalmayacaq bu torpaqda düĢmən izi,
VuruĢlara səslə bizi, döyüĢlərə çağır bizi,
BaĢı uca, qəlbi geniĢ, köksü vulkan,
Odlar yurdum, gözəl məkan, Azərbaycan.

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

6

Bu gün

Bir günün sabahı gəldin dünyaya,
Məni də sabah üçün doğdunmu, ana?
Sabahlar sabahı açıldı bu gün,
Yenə sən sabahı düĢünürsən, ana.
Bəs haçan olacaq sabahın özü?
Bu günün özü?
Ki sən daha düĢünməyəsən,
Qəm yeməyəsən.
Arzuladığın sabahı sağ ikən görəsən.
Yoxsa bəĢərin arzusudu bu?
Sənin də gözündə qalacağmı o?
Əzizləmə ilə baĢladın laylama,
Sən nələr arzuladın mənə, ay ana?
Gör nələrə qadirdi övladın,
Sənin sabahın
Sabahki adın
Yenə arzuların qalaq-qalaqdı,
Yenə gözllərin sabah gözləyir
Yenə qalanıb arzu ocağın
Səni sabahki sabah gözləyir.
Məni də özünə sarvan etmisən,
Ömür yollarını karvan etmisən.
Arzuların düĢübdü arxamca mənim
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QarĢımda açılıb cənnət yolları.
Sənin duaların
Sənin istəyin
Mənə olubdu ömür yolları.
Bəs, indi istəyin nədi?
Sabahki günümüzün mövzusu nədi?
Bu sabahlar bitməyəcəkmi?
Bircə gün bu günü düĢün,
YaĢa özün üçünözünü düĢün.
Sabahı var ikən sabah düĢünmə!..
Allah var ikən sabah düĢünmə!..
Qoy dilin daim belə desin:
Bu gün, bu gün, bu gün.

Bir yaz yağıĢı

Bir yaz gecəsi. Qaranlıq gecə…
Gözlərim ürəyim kimi dolub-boĢaldı.
Gecə əyninə zülmət geyib
Məni, məni ağuĢuna aldı.
Yerdən göyə ah ucaldı
Göydən yerə göz yaĢları sərildi
Bir yaz yağıĢı
Dərdimə Ģərik yağıĢ…
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Bir yaz yağıĢı
Yağdı pıçıltı ilə
Sinəsini sipər etdi yerə.
Gəldi…
Getdi…
Mənim gəldiyim dünyaya getdi.
Bir yaz yağıĢı yağdı
Yoğruldu xəmir…
Mənim saxsı bədənli babalarım,
Mənim saxsı bədənli nənələrim,
Mənim saxsı bədənli olacaq nəvələrim
Mənim keçmiĢim, bu günüm, gələcəyim
Bir yaz yağıĢıdı.
Ondan ruh alır insan…
Odu damarlarımdan axan qan,
Bədənimə min naxıĢ vuran,
Odu mənə verən can.
Torpağıma maya salan.
Məni dünyaya gətirib atam, anam,
Bəli mən insanam…
Adəməm…
Bəs, mənim doğum tarixim?…
Mən doğulmuĢam?…
Bəlkə elə var idim?…
Atamın doğum tarixi?…
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Yox babamın?…
Bəlkə babasının?…
Bəlkə də?…
Bir yaz yağıĢı
Sirri bilən tək varlıq…
Pıçıldadı:
Adəm yoğrulduğu gün yoğrulmusan,
Sən olmusan ilk insan,
Elə sən də qalmısan.
Səni dünyaya da sən gətirmisən.
Bir bədəndə ölmüĢ,
Bir bədəndə yaĢamısan
Bir yaz yağıĢı təzələnib
Birində köhnəlmisən.
Bir yaz gecəsi.
Qaranlıq gecə…
Gözlərim ürəyim kimi dolub-boĢaldı.
Gecə zülmümdən zülmət geydi
Məni, məni ağuĢuna aldı.
Yerdən göyə ah ucaldı
Göydən yerə göz yaĢları sərildi
Bir yaz yağıĢı
Mənə acı həqiqəti xəbər verdi
“Sən təzə deyilsən” dedi.
Yəni, yalanmı dedi?…
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Mənə yol göstərəm arzularımdı

İşıq olan yerdə yaraşıq olar.
Atalar sözü

Bir Ģam piltəsi alıĢan kimi
Yanıb iĢıq saçan arzularımdı.
Mən də iĢıq tutan lampa ĢüĢəsi,
Içimdə od tutan xəyallarımdı.
Qəlbimdə ağlaqan yer var,
haray var.
“Merkuri”,
“Venera”,
“Mars”.
Bir də baĢına dolanan “Ay” var.
Ruhuma ev olan ürək –
Sim-sim qapılı saray,
Ağrı çəkən Ģaham,
PadĢaham haray,
ay haray.
Xəzinəm var dopdolu
Mənimdi…
Sahibi mənəm…
Bu yerdə bəndə də tutar Allah yolu.
Tutiyəm var, tutiyəm,
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Ürək qanı paylayan
Ehsan qaĢığıyam mən.
Arzular qəlbimə yağan yağıĢdı,
Indi gələcəyin aĢiqiyəm mən,
Indi xəyallarım naxıĢ-naxıĢ.
Gedən dəvələrə yol göstərirəm,
Mənə yol göstərən arzularımdı.

Allah yerdi

Yoğurub Adəmi, yoğurub məni,
Alıb əllərinə, alıb qələmi,
Çəkib gözümə Tanrı sürməni,
Göndərib yer üzünə, göndərib məni.
Yerin baxıĢlarına tuĢ olmuĢam,
Allahın üzünə vurulmuĢam mən.
Çəkmək istəmirəm ondan əlimi,
Çəhənnəm odunda yandırsın məni.
Tamahım baĢımı yarsa da bu gün,
Bəxtimə, talehimə vursa da düyün
Mən ona aĢıq dəlilər kimi,
Köçmərəm dünyadan bəndələr kimi.
Yağdırıb üzümə yağıĢ damlası
Yuyar gözlərimi damla suyu ilə
Aləmi alar göy gurultusu
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Yağar göydən qüsulun suyu.
YığıĢıb dindarlar yuyunarlar,
Geyinib sonra da soyunarlar.
Beləcə yer uzundə mömün olarlar
Allahın üzündən doymayanlar
Allah yerdi dediyin zaman,
Adamı dilindən asar adamlar
Allah göydü dediyin zaman
Adamı göylərə qaldırarlar.

Bəs sənin günahın nədi, a dünya.

Yenə üstümə gəlirsən dünya,
Görmürəm üzünü, gözünü sənin.
Dəmir dəbilqə geymisən dünya,
Bəs necə sevdim üzünü sənin?
Sən qədər səni tənımadım,
Əlimdə nəĢtər səni danladım.
Rəngin qaçdı, gözün bərəldi,
Əlimdəki qələmi sən tanımıdın?
Səni vəsf edən durub qarĢında,
Sən də durmusan ona qarĢı
Sənə məhəbbəti dönür baĢında,
Sən də gəzdirirsən dəmirdən baĢı?..
Bir gün baĢlanğıcsan, bir gün son,
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Bir adi günümü cənnət edirsən,
Bir gün də qoyursan nidalı bir son
Çevirib üzünü hara gedirsən?
Sənə deyəcək sözüm var dünya,
Getsən əsəcəm küləklər kimi.
Gözlərim çaxacaq buludlar kimi,
Dolacaq, olacaq yer üzü dərya.
Mənim axırım sənin getməyin,
Sənin getməyim mənim itməyim.
Ən böyük günahım səni sevməyim,
Bəs sənin günahın nədi, a dünya.

Əzrayıl mədəsi bu yer üzündə

Bir inək baĢı ilə inək ayağı,
DurmuĢdu yan-yana inək yanında
Ġnək də otlayırdı öz xəyalında.
Alırdı otların canını inək,
Ötürürdü mədəsinə yemək.
Ġnək əzrayil idi bu cəməndə,
Bu cəmən otları qəbir daĢları.
Atamın atasının
Babamın babasının qəbir daĢları.
Ġnək var idi bu cəməndə,
otlar üstündə
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Bir də inəklərin kəsik baĢları.
Əzrayil donlu bu insana bax,
Cənnətdən babası qovulan insan.
Əlində inək üstünə yerdi biçaq,
Daha bir günahı qazandı insan.
Ġnək baĢları sıralandı,
Ayaqlar cütlənib dəyandı.
Bu cəmən beləcə bazar oldu,
Ġnsan məddəsi məzar oldu.
Babamın məzarını yedi inəklər,
Onun da ətini yedi insanlar.
Məzarı bətnində gəzdirən insan,
Vermədi, aldılar ondan can.
Əzrayıl məddəsi, bu yer üzündə,
Beləcə dövür edirdi zaman.
Bir inək baĢı ilə inək ayağı,
DurmuĢdu o biri inək yanında
Ġnək də otlayırdı öz xəyalında.

Qandal vücudum, qandal canımla

Bir qandal edib bağlayaydılar,
Məni əlinə, ayaqlarına.
Səni tuta biləydim qandal əlimlə,
Saxlaya biləydim təhlükələrdən
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DüĢüb əlinə, həm ayağına.
Sənin üçün yaĢayıb mən ömür edəydim
Sən də qalaydın elə bu günümüzdə
Mən qocalıb dünyadan gedəydim
Sən yaĢayaydın toyla, düyünlə.
Mənə qarğıĢların dua olaydı
Bütün mümkünsüzlüklər röya olaydı
Qayıdıb dünyaya günün birində
Sənə sevgimi verəydim hədiyyə
Arzular, ümidlər uzanıb gedir
Saatlar, dəqiqələr qocalıb gedir
Ġçimdə qürurum intihar edir
Sevgi budursa “sevmə” deyir
Canımı alacaq əzrayil da
Gəlir-gedir «gəl, gedək» deyir.
Ġtlər üstümə hürüĢür,
Ġnsanlar halıma gülüĢür.
Göydən yağan daĢlar baĢıma düĢür
Cəhənnəm əzabı ilə günlər ötüĢür
ÖtüĢür…
ÖtüĢür…
Sənə sevgim ən böyük günahım
Sənə sevgim yaĢamaq inadım
Sənə sevgim dinim, imanım
Günahdırsa günah edim
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Səni sediyimi qoy sənə deyim
Sarılıb əlinə, ayaqlarına
Qandal vücudum, qandal canımla

Ovcumun içində kəsik ömür

Ovcumun içində kəsik bir ömür,
Alnımın üstündə taleh yolları.
Ovcumun içində bir ulduz sönür,
Dönür baĢımda sevdalar dönür.
Alnımın cızıqları izahsız, Ģərhsiz
Mənə ömür yaĢadır tənha kimsəsiz.
Ovcumun içində qorxulu yollar
-çəkilib gedir qəliz-qəliz.
Onu izah edən qaraçıya bax
«bax bu ömür yolundu
ən qısa yol»
Deyib baĢıma isti su töktü.
«bu da məhəbbət yolundu
ən uzun yol».
Dedi dünyam tərsinə döndü.
Dirəndi ovcum alnıma yenə,
Bələndi arzular bələndi yenə.
Bir gün mənsiz olacaq bələklərə,
Sarılıb ağlamaq gəldi əlimə
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Səni sevdiyimi ağlayıb bəyan edim.

Ağrı dağım

Dağ, dağ olmuĢ ürəyimin baĢı,
Əl uzadmiĢ ona, anakor, naĢı.
Amalımın Ģahlıq kürsüsü
Tükçülüyümün donu.
Ağrı dağı
Ağrı dağı.
Babamın qardaĢı,
Qart daĢı,
Mənimdisə zirvəsi
Mənimdi onun sevinci,
Mənimdi onun dərdi də
Məsgənin var qəlb evimdə.
Ağrı dağı
Ağrı dağı
Göz dikənlər düĢmənimdi,
Gözlərə dağ qamətindi,
Sənə qənim kəsilən kimdi?
Babası kim?
Atası kim?
Kimliyini bilmirsə
Bu ellərə gələndisə
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Qoy baxıb köks ötürsün
Sən də qal öz yerində
Elə mənim qəbimdə.
Ana torpaqda,
Ata, ər evində.
Zirvələrin zirvəsi
Ağrı dağı
Ağrı dağı.

DöyüĢgən bəndəyəm

Dərdlərim dərdimin üstünə gəlir.
Dərdimə dərdim qoĢulub gəlir.
Səngər təsvir olunur taleh əsərimdə.
Dərdlərim bənzəyir ordu əsgərinə.
Sarılıb balama ağlayıram mən.
Əlimlə balamı dağlayıram mən.
O gözündən tökür qara göz yaĢı,
yağır varağ üstə taleh yağıĢı.
Yazılır tarixə bu qanlı savaĢ.
SavaĢır dərdimlə, savaĢır baĢ.
Güllələr gül olub uçanda göydə
dərdlərim çəkilib geriyə gedir.
Dərdlərim səhvini dərk edəndə
mənim ömrüm irəli gedir.
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Tarixin çərxini çevirib gedir.
Dərd adlı sərkərdəni devirib gedir.
Mənim göz yaĢlarım görünməz olur,
balamın gözləri boĢalır-dolur.
DöyüĢür inadım, döyüĢürəm mən.
Topum yoxdu, tüfəngim də yox.
Qılıncdan qüvətli əlimdə qələm
döyüĢgən bəndəyəm,
Ġlahi, nədən?..

Qaçıram ki, çevrilim ulu nənəmə

Anam tozdu, torpağdı
Anam daĢa donmuĢ,
Anam daĢ imiĢ,
Anam torpağ imiĢ.
Əzəldi anamBu dünyanın əzəli
Bu dünya onun vucudu
Bu dünya məni bəsləmiĢ
anamın əlləri.
Anam torpaqdı…
Atam sudu…
Babamın oduna yanan mənəm,
Torpaq olub lap ulu nənəm.
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Ġndi anamdı bir qarıĢ torpaq
Nənəm daĢ olub köçdü dünyadan…
ana torpağa.
Çevrildi o da dağa, daĢa.
Analar vucudundan yaranmıĢ vətən,
Budur mən onun qucağındayam.
Nənəm əzizləyir bu övladını,
Yedirir, içirir…
Öz torpaq bədənində əzizləyir…
torpaq bədəni iləTorpaq canı ilə məni gözləyir.
Mən ondan yaranıb ömür etsəm də
Hər gün yüyürəm onun üstünə…
hər gün qaçıram mən.
Qaçıram ki, çevrilim ulu nənəmə.

Yenidən yanaram

Söndü bu dünyanın ıĢığı söndü,
Döndü ağ üzü qaraya döndü.
Küsübdü məndən bir insan könlü,
Dindirsəm dinməzmi görəsən dili?
Əlimdən xəta çıxıb, xətakaram mən,
Onun simasında
BəĢər qarĢısında günahkaram mən.
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Günahıma cəzası varmı görəsən?
Çəkim cəzamı bir ömür boyu.
Mənə cəza nədi bəla diləsin,
Ömürlük canıma xəta diləsin.
Qəti susmasın dinsin, danıĢsın,
Qoy sözlə silləsin çəksin üzümə,
Qoy sözlə nifrətin bildirsin mənə.
Sözlə öldürsün, sözlə məni,
Sözlə kəfənləyib, basdırsın məni.
Bir «ol»-dan yaranmadımmı?
Bir «öl» olsun dilindən çıxan.
Təki dillənsin, təki danıĢsın,
Mən rahatlaram yalnız o zaman.
Vallah ki, ömürlük qulu olaram,
Məni bağıĢlasa o gözəl insan.
Dinləsə məni, danıĢsa Vallah
Nöbəti həyat dərsini alaram,
Dünyanı ıĢıqlandırmaq üçün,
Od olub yenidən yanaram.

Kinliyəm

Qədrim qiymətim bilinməz mənim,
Qənim kəsilib mənə səmimiyyətim.
UĢağa da, böyüyə də vardır hörmətim.
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Yarama duz səpildi yenə,
Dərdim dərdimə təpindi beynimdə.
Dönüb qurquĢun oldu dərdlərim.
Axıb ürəyimə doldu dərdlərim.
Dedilər: «kinlisən» dinmədim mən,
Mənə qənimimdi axı həmdəm.

ġirin qan

Damarım içində Ģirin qan,
Qaralıb acılaĢan,
Qaralıb savaĢan,
Davakar qan.
Damarım içində mehriban ana,
Damarım içində inadkar ata,
Tərbiyə verirlər bir övlada.
Səcdə edirlər Qana,
Mənim damarıma,
Əsillərdən nəsillərə gedən yola,
Sağa
Sola.
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Öldür bəndəni

Yer adlı ümmanın yosunuyam mən,
Mənim üstüm baĢım yamyaĢıl aləm.
Ġnsana oxĢarllığımı itirmiĢəm,
Yenə müəllimə pul gətirmiĢəm.
Gözlər görməyən dünyada, Allah,
Mənə niyə vermisən qabiliyəti sən?
Mən belə mənəm, mənə desəm də
Onu görüb, özümü itirərəm
Ayaqım altına düĢüb inləsən də
Səni təpdayıb keçərəm, Allah.
Göz ver mənə də, ey ulu xuda.
Sənin gözlərinə bənzəsin bir az
Pul, paranı görən olmasın.
Pul görən kimi gözüm kor olsun.
Müəllimmə, həkimimə bənzətmə məni,
YaĢamaq istəyirəm azad, firavan
Görmək istəyirəm çölü, cəməni
Sənin bəxĢ etiyin gözəlikləri.
Sən, Allah, heç kimə bənzətmə məni
RüĢvətxor edincə öldür bəndəni.
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AY TƏNBƏL

Hər uzanan geəcənin qısalmıĢ günləri tək,
Hər qısalan günümüzün sabahına qıyma gəl.
Hər ömrün hər baharı, bir də qıĢı var,
GünəĢli günləri, qarı, yağıĢı var.
Gəl, ömrümün mənası, baharıma qıyma gəl,
Soyuq bir qıĢ günü nübarıma qıyma gəl.
Bu cücərən tumurcuq, bu da sənin yolların,
Uzanan yollar təki düzənibdi nübarım.
Amandı tapdama bu yolları bir də gəl,
Son ümidim, istəyim gəliĢindi, ay tənbəl.

QƏZƏL

Gəl bu dünyanı sanma sən fani,
Axtarma əgər-əskik, səhv, nöqsanı.
Xəyal eyləmə ki, adidi dünya,
Çox sadələĢdirmə sirli ümmanı.
Dünya yaradılmıĢ sirr sandığıdır,
Vardır «Ġncil»i, «Tövrat»ı, «Quran»ı.
Tut Allahın ətəyindən, ey insan,
Çünki Allahdı yaradan insanı.
Əgər ki, sərgərdan oldun dünyada,
Bir ki, dübarə verməz Tanrı canı.

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

25

Olmaz buyurur qəm, qüssəyə möhtac,
YaĢad qəlb evində daim imanı.
Bir az səbr et, ey canı-bimar,
EĢqlə doslaĢarsan, Dağlı, dünyanı.

GÜVƏNDĠYĠM DAĞLAR

A güvəndiyim dağlar, niyə baĢın
dumanlıdı?
Göy üzünə çatan zirvən niyə belə ağardı?
Müdrüklüyün rəmzimi?
Böyüyklüyün tilsimi
Məni də məndən alarmı?
Tilsiminə salarmı?
Güvənc yerim, ümid yerim,
Dədəm, babam, atam, əmim
Məni zirvəsiz qoyarmı?
Mənim özüm dağlar,
Qibləm, sözüm dağlar,
ÜĢüyürəm
ÜĢüyürəm, mən bu bahar.
Sənə dəmi yağdı qar?
Cabir əmim doğru demiĢ:
«Sənə də qar yağdı, yağdı»
Sənin də baĢın ağardı,
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Mənim qəlbim qaraldı.
Mənim qəlbim qırıldı,
Sənin baĢına qar dənələri
Mənim ürəyimə qan yığıldı.
Göy üzünə çatan zirvən bax beləcə
ağardı
Dünyam daha qaradı.

ADIMIN YARI PARÇASI

Gözlərim gözünün içinə baxar,
Axar, o gözlərdən bir iĢıq axar.
Gözlərim gözünə sual ünvanlar,
Cavab kölgədə bir, gündə bir olar.
Yorular gözlərim dikilər yerə,
QamaĢar gözlərim, qapanar yenə.
Qorxar bəbəklərim sənin rəngindən
Çəkilməz əllər gözlərim üstündən.
Eyib etməz adımın yarı parçası,
Yer üzünün Ģövqü, ciyər parası,
Nazlana-nazlana dur öz yerində,
Dolanım baĢına mən milyon kərə.
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****
Damarım içində Ģirin qan,
Qaralıb acılaĢan,
Qaralıb savaĢan,
Davakar qan
Damarım içində mehriban ana,
Damarım içində inadkar ata,
Tərbiyə verirlər bir övlada
Səcdə edirlər Qana,
Mənim damarıma, əsillərdən nəsillərə gedən yola…
Sağa…
Sola…

AY SƏNƏ QURBAN

Gəl verib əl-ələ gedək dünyadan,
Qoy qurbanın olsun bu can.
Sənlə addımladığım son addımım
Mənə bəy edər, ay sənə qurban.
Mən qaçıram ölümə sarı, sən sarıyırsan yaraları.
Mən ölümə gəl, gəl deyirəm, sən ölümə dərman göstərirsən?
Loğman arxasında gizlənmə, durma,
Yaralı qəlbimə gəl daha vurma.
Mənim gəncliyimə məhəl də qoyma,
Gedək dünyadan mənim dünyama.
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Gəl verib əl-ələ gedək dünyadan,
Gedək cəhənnəmin isti bucağına.
Gedək biz də aĢiqlər ocağına –
Gedək «Leyli Məcnun» dayanacağına.
Gedib dayanaq biz yerimizdə,
Dünyadan qaçaylar sırasında
Cəhənnəm odunda yanaq biz də,
Qır qazanına düĢsün izimiz də.
Gəl, gəl ki, gedək dünyadan,
Gəl, qurban edim sənə can.
Sənlə əbədi olacağım məkan,
Mənə cənnət olar, ay sənə qurban.

***

Qədrim-qiymətim bilinməz mənim,
Qənim kəsilib mənə səmimiyyətim.
UĢağa da, böyüyə də vardır
hörmətim.
Yarama duz səpildi yenə,
Dərdim dərdimə təpindi beynimdə.
Dönüb qurğuĢun oldu dərdlərim.
Axıb ürəyimə doldu dərdlərim.
Dedilər: «kinlisən», dinmədim mən,
Mənə qənimimdi axı həmdəm.
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BĠR KAĞIZAM

Bir kağızam mən yarımın cibində
Bir parça kağız
Qeyd dəftərinin içində
YazılmamıĢ, oxunmamıĢ bir kağız
Qara qeydlər içində mənəm ağ üz
Sonuncu kabus
Sonuncu kağız
Bircə kağız
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Mənsur şeirlər
Mənim dünyam

Gəldim dünyaya bir adi ildə, bir adi gündə-fəsillərin ən gözəlində.
Ġlk gündən, ilk andan, canımın ağrısından-üzümün yanğısından ağladım.
Dəydi üzümə bir möhkəm sillə…
-gətirdi məni dilə.
Bir zərif əldən, qəfildən dəydi o sillə mənə.
Od saldı körpə qəlbimə.
Yana-yana axıtdım gözlərimdən yaĢı.
Dünyaya, zamana, insanlığa elan etdim döyüĢ-savaĢı.
Düz qırx gün baxdım dünyaya bir rəngdən.
Ömrümün qırxıncı günündə iĢıq saçdı gözlərimə.
Sonra öyrətdim gözümü dünya ıĢığına-rənglərin qarıĢığına.
Sonra yaddan da çıxdı qəflət Ģilləsi. DostlaĢdım qoca dünya ilə.
Birgə əlvida da dedik neçə-neçə fəslə-bir ilə.
Simasını dəyiĢdi dünya.
Əvvəl yay idi, indi qıĢ oldu.
Geydiyi libası-aldığı siması qar-yağıĢ oldu.
YağıĢ yağdıran qaranquĢ oldu .
Beləcə öyrəndim simaları ayırmağı mən.
Bir gün doyaraq əmdiyim süddən gördüm dünyanın ən əziz simasını. Lay-lay çalırdı
beĢiyim baĢında ən gözəl ana.
Dünyanın ən gözəl nəğməsini də öyrəndim ondan.
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Sonra anladım ki, dünyaya da elə o gətirib məni.
Suallar doğdu körpə qəlbimdə.
Amma bacarmadım ki, dinim, danıĢım. DalaĢdım, danıĢdım elə qəlbimlə, qəlbimdə.
Sonra qoca dünya ilə cavan ana dil öyrətdilər mənə.
Çatdırdılar məni arzu-diləyimə. BaĢladım danıĢmağa, sual verməyə. Hər gördüyümü xəbər
aldım “bu nədir”? deyə.
Xəbər aldım. Sual verib cavab aldım.
Amma yenə də özüm-özümdən narazı qaldım.
Sonra bacı, qardaĢlarımı yazan görüb arzu etdim: «kaĢ yazmağı bacaraydım».
Bacardım…
Bir gün yazmağı da öyrətdilər mənə. Qoca dünya ilə cavan ana, bir də müəllimə. Ġlk «ana»
sözü yazdım, ilk «vətən» sözü yazdım.
Sonra isə «ana vətən» yazdım.
Beləcə baĢladı söz düzməyim.
Bəzən yazdığımı məhv etdim…
-bəzən də özüm-özümə qiymət verdim. Yazdığıma dünyanın ən gözəl yazısıdır dedim.
Günlərin bir gün özümü tənqid etdim: «bir az da yaxĢı yaz» dedim.
Qoydum bu münvalla qarĢıma məqsəd.
Dedim ki, «yazar olacam mən». Böyütdü məni bu məqsədim.
Ġndi bu yolla adımlayıram, indi sözdür mənim dünyam.
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Qıymadım

Ġlk gündən, ilk andan qorxdum sənsiz qalmaqdan.
Elə ilk gündən də sənsiz oldum, sənsiz qaldım.
Qismətim sənsizlik oldu…
Sevgim lal-kar oldu, dünyam da sakitlik-səssizlik oldu.
Qulağım da sükutdan yoruldu.
Canım-vücudum da sevdalılar dünyasından qovuldu.
Məsgən saldım göylərdə-Allahın yanında-bəslədim səni öz ətimlə-qanımla saxladım səni öz
ətində qanında-yaĢatdım bu yazıq canımda.
Sən yaĢadın Ģad və xürrəm.
Mən isə iki dünyanın arasında-bu dünyanın yarısında, o dünyanın yarısında biəlac sənə
möhtac qaldım.
Səni sevib, hisslərimə inandım.
Aldandım…
Gün gəldi ki, səni kəĢf etdim, təmizliyinə əvvəl gündən inandığım kimi idin.
Elə sən də mənim kimi mənə “mən səni sevmirəm” dedin.
Hər ikimiz mümkünsüzlüyü-mənasızlığı dərk etdik.
Güyaki, öz yolumuzla-düz yolumuzla getdik.
Mən sənə “yolun açıq olsun” dedim.
Sən mənə “xoĢbəxt ol”.
Mənim xoĢbətçiliyim sənin əlində, sənin bədbəxtçiliyin mənim əlimdə.
Mən sənə qıymadım, elə sən də…
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BənövĢə

Adəm sevincindən göz yaĢı töktü, sən gəldin dünyaya gözəl, bənövĢə.
Allahın əhvindən yaranan, çiçək, niyə belin belə bükük, bənövĢə?
Sən oldun dünyanın yaz ətirlisi, sən oldun məhəbbət əfsanəsi.
Sən-sən dərdlilərin dərdindən xəbər, verirsən gözəlim, gülüm, bənövĢə.
Səninlə kimisi bəzənir, gülüm.
Sənə bənzəmək istəyənlər də var.
Sən də bar verdiycə baĢın aĢağı, əyən sadəlöv gözəlsən-gözəl, bənövĢə.
Sənin ləcəklərin cənnət pərdəsi-belinin büküklüyü ibadətindi.
O gözəl gözünün qara giləsi sənin sevilmək səadətindi.
Sevincin adı ilə gəldin dünyaya, dərd bükdü belini bu dünyada.
Qaldın o gündən bu günə, bu gündən sabaha-zamanın gərdiĢlərinə sən baxa-baxa.
Vəsfinə min-min əhsən dedilər.
Sən uymadın.
Sənə “gözəlim” dedilər yenə uymadın.
Sən gözəli gözəllərə bənzətdilər sən dinmədin.
Hardandı səndə bu səbir, hardan de görüm?
De mən də o qara gözlərinlə həyatımı görüm.
Sənin kimi olmaq, sənə bənzəmək, ay gözəl çiçək, arzumdu Vallah.
Ümüdüm qalmayib bil ki, sabaha gəl indi de sirrini. Qıraq bədbinliyin tilsimini.
Daha bədbin olmayaq, gülüm bənövĢə.
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Yağmadı ki, qar

Günlər günləri yola saldı, aylar qarĢıladı ayları, kainat fəsildən fəsilə keçdi-simasını
dəyiĢdi.
Dağlara qar düĢdü, ümanlarda dalğalar döyüĢdü-sahillərlə döyüĢdü, göylər yerə baxıb
bulud gözləri ilə ağladı-baĢına qara bağladı göylər.
Göyüm göyüm göyüldədilər, ilim-ilim göy üzünü dələyənlər, məni də qöynədənlər.
Mən arzuladığım qarı yağdırmadı göy üzünün sahibi.
Mən onu uĢağkən xəyalımda canlandırmıĢdım.
O ağapağ idi.
O yağıb, mənim dünyamda yeri göyü ağardacaqdı.
Bəs, niyə o yağmadı.
Dağ baĢında qar gördüm.
Oralara yağmıĢdı, oralarda qıĢdı.
Bəs bura?..
Uzaqdan bəyaz idi dağların baĢı.
Bənzəmək istədim o dağlara mən.
DaĢ, heykəl oldum ki, bənzəyim, mənim də qar olsun baĢ tacım, bəzəyim-arzuma çatım.
Yenə çatmadım…
“Niyə yağmadı qar”? dedim xəyallar məni dalğalandırdı-alıb, apardı.
Hər çatdığım insana da sual verdim “axı, niyə yağmadı qar”?
Bir gün mənə göstərdilər qarı.
“Budur arzuladığın qar” dedilər.
Mən ona yenə də baxdım o qar deyildi.
Mən gözlədiyim qarın hər zərəsi mələk teli olmalı idi, olacaqdı-yağacaqdı sonra da yer
üzərinə yığılacaqdı. Nəhayyətdə, göydən gələn insan olacaqdı.
Mələk gələcəkdi, peyğənbər gətirəcəkdi telər üstündə, tellər yığılacaqdı üst-üstə.
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Olmadı…
Mənə göstərilən qar yerdən göyə buxarlanmıĢ, göydən yerə yaxan çirkab idi.
Nə olsun ki, zahiri ağ idi.
Mən onu görüb məni itirdim, mənimi itirdim-mənim olacaq mənimi itirdim.
Mənim xəyalımda canlandırdığım Allahın yanıdanmı gəlirdi o?
Bəs əyninə niyə geymiĢdi vic-vicəli iblis donu?
Birdən baĢımı tutub qiĢqirdim: “aman, Allah, gəldi dünyanın sonu”.
Elə indicə küləyin fiyiltisin da mən “sur”-un səsi kimi eĢitdim.
Lənətlədim qıĢın gəliĢini.
Bir daha qıĢ gəlməsin-olmasın dedim.
Birdə məni məndən, səni məndən almasın dedim.
Cünkü sən mənim xəyallar qəhramanı, canlandırdığım o bəyaz qarın özü idin.
O qar sənin bədəninin sərələri idi.
Dünyamız adlanan ana qucağında, torpağ üstündə sən dünyaya gələcəkdin.
Mən səni özüm, öz əllərimlə yaradacağdım, elə qar da yağacaqdı, sən də mənim qar
adamım olacağdın.
Heç Ģüpəsiz ki, ömrün qısa olacaqdı.
Mən də səndən doymayacaqdım, hər il qıĢın gəliĢin gözləyəcəkdim, qarı-səni
gözləyəcəkdim.
Təssüff yağmadı qar, çin olmadı arzular.
Mənim ömrümə gəldi qıĢ, getdi bahar.
Yağmadı ki, qar…
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Hekayələr
SON MƏKTUB
Mən səni sevmiĢdim illər öncə. Ġsti yay günləri sevgimizin ilk Ģahidi olmuĢdu. Ġllər ötdü,
həsrət, hicran qapımızı döydü. Payız tilsimi ayırdı bizi – mən ağladım. Sən əsgər getdin.
Amma ağlayan təkcə mən deyildim. Sanki təbiət də dərdimə Ģərik çıxmağa çalıĢırdı. Payız
küləkləri xəzan olmuĢ yarpaqlarla birgə ah çəkirdi. Mən isə qəlbimdə elə hey «getmə»
deyirdim. O zaman mənə elə gəlirdi ki, səni daha görməyəcəyəm. Qorxurdum. Sanki
gözlərinlə deyirdin mənə, ay nazlı dilbərim, nədi, nə olub, qorxma qayıdacağam. Eh,
mənim baĢı bəlalı sevgilim, sən ki, qayıdacağam, məni gözlə demiĢdin? Deyirdin:
«Darıxma, sevgilim, mən hər zaman səninləyəm. Bu, vətənə borcumdur. Onu layiqincə
ödəmək mənim iĢim, sənin isə baĢ ucalığındı. Gözlə məni, gələcəyəm» – deyə-deyə getdin.
Aylar mənim səni gözləməyimlə keçərkən, səninlə yazılı Ģəkildə söhbətləĢirdik. Hər bir
məktubun sonunda da məndən səni gözləməyimi xahiĢ edirdin. Burada üzbəüz deyə
bilmədiyin ifadələrin sonu «gözlə məni hər bir Ģey yaxĢı olacaq» sözləri ilə bitirdi. O
gündən ki, sən əsgər getmiĢdin, gözlərim yollara dikilmiĢdi. Bir narahatlıq keçirdi içimdən
qorxu ilə birgə. Qorxduğum günlərin bir gecəsində yuxuma gəldin. Qəribə bir görünüĢlə
«məni gözlə, gözlə» deyib qeyb oldun. Oyandım, qaranlıq, zülmət otağın divarları sənin
səsin ilə «Gözlə məni, gələcəm. Özü də tezliklə gələcəm, gələcəm» – dedi mənə. Ara-sıra
sənin belə zarafatlarınla rastlaĢmıĢdım. Bunu da növbəti zarafatın kimi hesaba aldım, ay
mənim baĢıbəlalı sevgilim. Nə biləydim ki, bu gecə sən mənə «gələcəm» deyə-deyə
dünyadan gedirsən. Nə biləydim…
Nəhayət, o Ģaxtalı qıĢ gecəsi səhər açıldı. Gecədən səhərə qədər yata bilməyən mən dərin
bir yuxuya daldım. Elə bir yuxuya ki, səni hər kəsdən gözəl göstərdi, səni mənə yenidən
sevdirdi. Hə, bu gün əvvəlki günlərdən fərqli olacaq. Çox arxayın idim… bütün
rəfiqələrimə sənin necə də yaraĢıqlı olduğunu və səni sevməkdə haqlı olduğumu anlatacaq
qədər arxayın idim. Rəfiqələrimdən biri səni röyada ağ libasda, siması gözəl təsvir edəndə
məyus bir vəziyyət aldı. Bunun fərqinə belə varmayan mən bu gün çox xoĢbəxt idim. Hətta,
hamıdan xoĢbəxt. Tezliklə gecənin gəliĢini gözləyirdim, səni görmək üçün. Bəli, növbəti
səhərin gecəsi gəldi, mən də səni bir sabahın gecəsində gördüm. Amma bu dəfə yuxuda
deyildin. Heç mən də yatmamıĢdım. Evdə oturub səni düĢünərkən qəfildən bir səs eĢitdim –
kim isə ağlayır «Oğlum, oğlum» – deyə qıĢqırırdı. Özüm-özlüyümdə müəyyən etdim ki, bu
qonĢumuz Zəhra xalanın səsidi. Sonra canımdan qəribə bir üĢütmə keçdi. «Zəhra xalanın
bir oğlu var da»… deyə-deyə qapıdan çıxdım. Evimizin qarĢısında məni qarĢılayan gecənin
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zülməti, qonĢuların hərarəti, bir də sənin cənazən oldu. Bu an yuxularım keçdi xəylımdan.
Birdən rəfiqəmi gördüm. O yenə də məyus idi. Ġndi burada təkcə rəfiqəm deyil, bütün
qonĢular duruxub qalmıĢdı. Bircə Zəhra xala mənə yaxınlaĢdı: «Oğlum getdi, qızım,
mənim oğlum sənsən» – dedi. Mən isə, «Anacan» – dedim, sənin üzünü açdım. Bəli o,
həqiqətən də sən deyildin. Əgər sən olsaydın, mənə «məni gözlə» deyərdin. Demədin. Nə
səsin eĢidildi, nə də gözlərin açıldı ki, bunun sən olduğuna inanım. Sonralar əsgər
yoldaĢların daim məni düĢünüb köks ötürdüyünü və «biz onsuz da qismət olmayacağıq»
dediyini bildirdilər. Bəli, sən mənim qismətim olmadın. Qismət torpağın imiĢ, amma mən
səni hələ də sevirəm. Arxayın yat, sevgilim.
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Babanın ölüm dərsi

Biri var idi, biri yox idi bir baba, bircə dənə də nəvə var idi. Nəvə babasına oğul idi. Bir
zamanlar babanın babası var idisə indi baba var idi, sabah da nəvə olacaqdı karvana
yolçu. Keçən zamanlarında babalarından, nənələrindən “cırtdan”-ın nağılını eĢidən baba
indi nəvəsinə necə axı ““cırtdan” nağılını danıĢım” deyə özü-özünü qınayırdı. Baba yaxĢı
bilir ki, cırtdanı təbliğ etməy, onu uĢağa qəhraman kimi göstərmək düzgün deyil. “Bu
xalqın CavanĢirləri, Babəkləri olub”, deyə-deyə babalrının ruhu ilə danıĢırdı-dalaĢırdı
baba. O nəvəsini nə babaları onu “ürəyi rəhimli” tərbiyə etdiyi kimi, nə də vəhĢi kimi
tərbiyələndirmək istəyirdi. Amma…
Babasının balası balasına “cırtdan”-ın nağıllın danısmağa baĢlar-baĢlamaz uĢaq dindi:
“onu nənəm danıĢıb”. KiĢi övladının yaddaĢına heyran olub: “əhsən sənə, oğul dedi.
Biri var idi, biri yox idi, bir keçəl var idi.
Babanın körpə hesab etdiyi uĢaq (bəlkə də yeni-yetmə) dinmədi səssiz-səssiz dinlədi
babasını. Baba bu nağılları eĢidə-eĢidə böyümüĢdü. Elə oğlunu da bu nağıllarla
böyüdmüĢdü. Qenetik təsirdən idi, ya nədən idisə indi də nəvənin gələcəy talehi həll
olunacaqdı. Olundumu? Birdən baba özünü yuxuda imiĢ kimi hiss etdi. Gözlərini qırpıb
açdı, özü də inanmadı özünə. Oyandı yuxudan illərin əzabini görmüĢ insan. Qəfildən dəlli
çılğınlığı ilə keçəldən erməniyə keçdi. Yeni bir nağıl danıĢmağ, onu bir tək övladına deyil
elə əsrlərə də, nəsillərə də nəqil etməyə baĢladı. Nağılın səyfələrində erməni vəhĢiliyi
səhnəsəĢdirildi. “Oğul erməni vəhĢidir dedi” baba. Babasının qeyriinsani səhnələr tesvir
etdiyini görən nəvə onun yalançı olduğunu zənd etdi. Sonra baba bütün vəhĢi heyvanlarla
“erməni iti” müqaisəyə gətirdi. Nəvəsinin ona hansı baxıĢlarla baxdığı da elə indicə kiĢinin
diqqətin çəkdi.
-“Nədi, ay oğul, inanmırsan”?
Bütün bunları ifadə edən bir söz çıxdı demokratit ölkənin babaca vətəndaĢının dilindən:
-“Baba, sən məgər yalançısan”?
Sakit və təmkinlə…
-“Oğul, niyə ki”?
-“Bilirsən, baba, mənə məktəbdə, ondan da öncə baxçada bütün heyvanları tanıdıblar.
Axı, erməni adlı vəhĢi tanıdığlarımın sırasında yox idi”?
-“Ay, bala, körpə balarımızı doğrayıb, hamilə qadınlarımızı süngüdən keçirib, türkün
qanını “ən Ģirin qan” deyə dilinə çəkib o vəhĢi”.
-“Heç inana bilmirəm”.
-“Ġnan oğlum, inan, bunu sənə doğma baban deyir, axı.
-“Baba, sən danıĢdıqca gözüm önününə “Fəryad” filimindəki erməni qızının azərbaycanlı
əsrinə su içirməyi gəlir. Axı, o qızın babası neçə vəhĢilik edə bilər”?
-“Ay, oğul, bəs Xocalının soyqırımı necə keçmir gözün önündən, görmürsən o vəhĢiliyi sən,
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yoxsa görmək istəmirsən”?
-“Baba, əvvəllər balaca idim baxmağa qoymurdular, indi isə atam köhnəlmiĢ lentlərdi
deyib, televizoru söndürür. Bir də bilirsən, baba, dünən dərsdə müəlliməm Ağayeva Roza
xanım dedi ki, biz bir xalq olaraq bucür günləri unutmaliyiq. Müəlliməm onu da dedi ki,
biz və siz nəsil unutqanlıq hadisəsini tezliklə həyata keçirməsək gələcəy nəsillər bundan da
dəhĢətlisi ilə rastlaĢacaq”.
“Unudmalısınız” sözü ilə barmaq silkəliyən müəllimənin siması gəlib durdu babanın
gözləri önündə. Birdən babanın yadına tarix düĢdü. O məktəbli olarkən tarix dərsini adı
bir dərs kimi deyil elm kimi çox yaxĢı öyrənirmiĢ, bir zamanlar tarixçi olmaq da babanın
arzusu olmuĢdur. O məktəbdə sovet tarixini ən yaxĢı bilən Ģagir idi. Məktəb, hətta, ölkə
birincisi hesab edilirdi. Sovet tarixin beyninə həkk etdirmiĢ baba, sovetlərin dağılması
tarixinin canlı Ģahidi oldu. Sonralar papaq altında yatan alimlərin dilindən və tədqiqat
əsərlərindən türk-ün tarixin yaddaĢına köçürdü. Azəri türklərinin talehin öyrənə-öyrənə
sovet tarixinin saxta və yalanlar üzərində qurulduğunun Ģahidi oldu. Artıq çox gec idi.
Artıq 1905-ci il təkrarlanmıĢdı. Amma o özünü və xalqını heç bağıĢlaya bilmirdi. Bilirsiz
niyə. Ona görə ki, biz Cəfər Cabbarlının “1905-ci il” adlı əsərini yazıçı təxəyülünün məsulu
kimi qiymətləndirirdik. Baba hər dəfə o əsəri vaxtında, zamanında diqqətlə oxumadığına
görə özü-özünə qəzəblənirdi.
Babasının gözlərində kin, küdürəti ilk dəfə görən nəvə müəlliməsinin fizika müəllimi
olduğunu xatırlatdı. “Baba, müəlliməm deyir ki, “təsir hər sahədə əkis təsirə cavab verər,
elə hərbidə də”. Bir də ay, baba, müəlliməm deyir ki, “bizim ermənini günahlandırmağa
haqqımız yoxdu. Cünkü erməninin soyqırım tarixi bütün dünyaya bəlidi. Axı bizim
babalarımız onları niyə qırırdı ki, indi onlar da bizi qırırlar”. O bizə böyük Ermənistan
ordusundan da danıĢır. Deyir ki, onların əsgərləri vandam kimi güclüdürlər. Vandam kimi
ha…
Həri , oğul, sənin müəllimən nə deyirsə düz deyir. Sonuncu dediyi “vandam” sözü də onun
elə erməni olduğuna sübutdur. Çünkü dünyaya “vandalizim”-i də elə onlar türkün qanını
içə-içə, yurdunu firan qoya-qoya nümaiĢ etdiriblər.
“Deyirəm də, baba, müəlliməm fizika müəllimi olsa da tarixi çox yaxĢı bilir. O bizə tarix
dərsin də desə lap yaxĢı olar. Eh onsuzda bizi tarixdən nə maraqlandırırsa elə Roza
müəllimə bizim dadımıza çatır da… bütün tarixi günləri də elə o bizim yadımıza salır,
mahiyyətin də elə o bizə anladır”.
“Bəs siz necə onun yadına 1905-ci ili salmırsınız? Demirsinizmi ki, biz tarixi boyu sizi
bağıĢlamıĢ, siz isə vəhĢ gəlib, elə vəhĢi də gedirsiniz”.
“Bilirsən, baba, biz tarixi Roza xanımdan öyrənirik. Bunun da çox adı bir səbəbi var: tarix
müəllimiz yaxĢi dərs keçmir, deyir ki, “humanitar elimləri on birinci sinifdə ripittor yanına
gedib öyrənərsiniz””. Indi de görüm mən xıranalogiyanı bilmədən necə, axı, misal çəkim,
həm də tarixi güclü bilən bir kəsin qarĢısında.
YaxĢı, mənim ağıllı balam, 1905-i bilmirsən, elə 1992-inidəki baxmağa qoymurlar
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bilmirsən, heç olmasa soyqırım nədir bilirsən?
-Sözü tərkib hissələrə ayırıb, onu deyə bilərəm ki, hansısa millətin soyunun qırılmasından
bəhs edir.
-“Əhsən sənə, oğul. Bunu da müəllimən öyrədib”? -“Yox ay, baba, dil-ədəbiyyat
müəllimimin sayəsində sözün mənasın tapdım. Mən, axı, ədəbiyyatı sevirəm. Insan
ədəbiyyat oxuduuqca zənginləĢir, insanlığın nə olduğunu mənə ədəbiyyat öyrədir”.
-“Ay, babanın balası, sənin indi tarixini öyrənən vaxtındı. Sən, axı, bu millətin soyunun
dəfələrlə qırıldığını bilməlisən ki, sənin də baĢın bəla çəkməsin, sən də süngə alınmayasan.
Oxu, bala, millətin tarixin oxu”.
Hə, babacan, sən “millət” demiĢgən yadıma müəlliməmin daha bir sözü düĢdü. “O deyir ki,
biz millət deyil, sadəcə çoxsaylı xalqlardan biri kimi Azərbaycan ərazisində yerləĢmiĢik.
Ümümiyyətlə azərbaycanlıların babaları kimdi? Bu da tarixə bəlli deyil”.
Nəvəsinin dilindən çıxan sözlər babanın halını yamanlaĢdırdı, sonra ürək tutması, sonra
ölüm oldu alına yazılan yazı.
Indi Roza müəllimənin Ģagirləri çaĢıb qalmıĢdılar. ġagirdlərin nənə və babaları da nağılın
sonunda göydən üç alama deyil ölüm gözləyirlər, erməni vəhĢiliyi qismətləri olmasın
deyənə.
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«Leylican Leyli»

Uzaqdan bir səs gəlirdi. Bu səs çağırırdı- əlini ağzına qoyub çağırırdı. «Gəl oynayaq»
deyirdi. Hər kəs gəlirdi, səsə səs verirdi-masabəyi də «ay maĢallah» deyirdi. Yenə də səs
uzaqdan gəlirdi. Leyli hərdən bir «məni çağırırlar» – deyə tədarüklənirdi. Sonra; «yox
ƏĢi» – deyib köks ötürürdü. «Kimə lazımsan e sən, Leyli? Hələ bir də o «leylican»
oynayanlara heç lazım deyilsən. «Sən öz mahnını çal» deyib Leyli özü-özünə göstəriĢ verdi.
Ġllərin rəngini ağ libasına həkk etdirmiĢ royal onu yenə özünə çəkdi. Hələ uĢaq ikən o
lirikani çox sevərdi. Bayaqdan «leylican» qulaqlarını elə zəbt etmiĢdi ki, Leyli sanki günlər
idi sevimli, üst-baĢından lirika tökülən royalını görmürdü. Bəyaqdan bu qoca royal heç
yada düĢmürdü. Bayaq onu ruhlandıran sintizator idi. Yeri göyə qatan sintizator indi
susmuĢdu, gənc piyanoçu da qoca royal qarĢısında çaĢqın-çaĢqın donub qalmıĢdı. Leyli
dünyaya gələndə bu royalin nə az nə azacıq qırx yaĢı var idi. O zamanlar cavan idi. Ġndi də
yetmiĢ idi. Sabah da kim bilir neçə olacaqdı. Amma, Leyli doğulanda, yeri göyə calaq edən
sintizator yox idi. YaranmamıĢdı, doğulmamıĢdı. Qəribədi, Leylidən kiçik, cansız bu əĢya
bütün musiqi alətlərinin elə Leylinin ifa etdiyi royalın da səsin çıxarırdı. Bəlkə də Leylinin
musiqi savadı olmasaydı o da toy evinin uzaq qonĢuları kimi belə deyəcəkdi: «MaĢallah
Filankəs toyuna bütün çalğı alətləri gətirtmiĢdi». Bəli, Leyli həm bir ali savadlı piyanoçu
kimi dərk edirdi ki, bu səsləri orjinal musiqi alətləri çıxara bilməz. Həm də Leyli dərk
edirdi ki, kasıb Filankəsgildə ansanbl çala bilməz. Dərk etməy istəməyə-istəmyə edirdi ki…
-bu dərketmə də Leylinin dünyasında qısqanclığı doğurdu. «Bu sintizatordu, hər bir
musiqi alətində çala bilər» deyirdi Leyli özü-özünə. Ġndi Leyli qəfildən televizorda seyr
etdiyi dünənki Ģou praqramlardan birini xatırladı. Orada özünü öyə-öyə danıĢan gənc
həmkarının səsi yenidən qulaqlarını zəbt etdi. Dünən Leyli özü-özünə «Aman Allah, bu
yazığa bir gecədə hər Ģey verib ki, Tanrım» demiĢdi. «Yazıq qız həm söz yazıb, həm musiqi
bəstələyib, həm də nəfəsi gedib, gəlməyə-gəlməyə ifa edib». Dünən ki, gənc bu gün bəlkə də
artıq qocalmıĢdı. Bəlkə də indi kaf-kaf edən kafdar idi. Yazıq…
Leyli birdən qeyri ixtiyarı onu çağıran royalın dillərini seyr etdi. Hər bir dilində Leylinin
barmaq izləri var idi. Ġllər idi Leyli bu dillərə dərdin deyirdi, illər idi ki, Leyli bu royalin
üstünə əllərin ölçürdü, baĢın qoyurdu. Ġllərlə etdiyi hərəkətləri bu gün də təkrarlayacaqdı.
Əvvəl əllərin öçəcəkdi, sonra baĢın qoyacaqdı onun qucağına. Ġndi Leyli royalda «leylican»
çalacaqdı. Ġndi ağzı var idi bu royal sintizator kimi qıĢqırmayaydı?! Vallah, Leyli hər Ģeyə
son qoyardı. Bəyaz arıq əllər royala tərəf gəlirdi. Royal o əllərin hərarətini və qəzəbini
bədəninə toxunmadan hiss edirdi. Əllər dil açmıĢdı: «Bu dəqiqə «leylican» çalmasan səni
boğacam» deyirdi. YetmiĢi haqlayib səksənə adlamıĢ royal bu gecə həm sözlə, həm də zərif
əllərlə döyüldü. Bir zaman ġopenə köklənən royal, bir zaman düĢüncələr çalan bu əllər,
indi «leylican» çalmaq istəyirdi. Amma alınmırdı. Qəribə bir ehtiras Leylini daĢa, divara
çırpırdı. «Sənin royalın çalmalıdı» deyirdi. Leyli də ehtirasının səsinə səs verirdi. «Çal !..
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çalmalısan!» qorxudan rəngi-rufu qaçmıĢ royala.
O günlərdə kiliplərdən birində Leyli bir ağ royalın yanmasını seyr etmiĢdi. Neçə gün idi ki,
rejissorun bu sərsəm səhnəsinin mənasını axtarırdı. Bu da məna. «KeçmiĢin qalığını
yandırarlar da?! Bir alət ki, səni sevindirə bilmir, daim ağladır aaa… niyə saxlayasan?!
Məhv edəcəm səni», - deyib royalın üstünə getdi Leyli. Bir azdan royal qara rəng alacaqdıqapqara qaralacaqdı. Amma indi dil, dil yerə tökülürdü. Leylinin ayaqlarına düĢən dillər
Leylinin əlləri ilə sökülüb atılsa da yalvarırdı. Özü ayaqların görüĢünə gəlmiĢ günahgarlar
kimi yalvarırdı. «Leyli, mən bacarmadım, məni bağıĢla» deyirdi. Leyli isə əvvəlkindən çox
fərqli idi. Elə bil Leyli getmiĢ, Leylican gəlmiĢdi. Əvvələr Leyli öz baĢına döyüb ağlardı. Ġlk
sevgilisi ilə ayrılanda da öz baĢına döymüĢ royalı sığallamıĢdı. Birinci əri qarabağa gedib
qayıdmayanda da royal sığallanmıĢdı. Yalnız Leyli ikinci dəfə ərə gedəndə royalı
sığallamamıĢdı. Onda da royal ağlamıĢdı. Ġndi isə Leyli gülə-gülə royalı məhv edirdi. Ġndi
Leyli royalda ərini öldürən erməni itin simasını görürdü. Ġlk sevgilisinin anasını görürdü.
Royal dil tökürdü. Amma Leyli qərarlı idi. Sabahdan bir sintizator və son. Leylinin royallı
günlərinə son qoyuldu. Sintizatorun yadaĢına ilk «leylican» yazıldı. Sonra Leylican
bəstəkar oldu bu sintizatorun sayəsində, sonra müğəni, Ģairliyi də ki, əvvəldən təbiətində
var idi. Bir iki qafiyəli söz və bir iki musiqili hərif səslərini də bildikləri sirasına daxil etdi
Leylican oldu bəstəkar-müğəni. Ġlk praduserindən (ikinci ərindən) ilk sənət sualını aldı.
Leylican xanım (artıq evdə hər kəs onu belə çağırırdı, hətta, qaynanası da). Niyə axı
bəstəkar müğəni Leylican? Siz həm də Ģairəsiz, elə deyilmi? Yox qardaĢ (artıq bir neçə ay
idi ki, o həyat yoldaĢına qardaĢ deyirdi), mən Ģair olmaq istəmirəm. Birdəki kimdi eee…
indi Ģair adı çəkən. Birdən Leyli dik atıldı ərinə: «bilirsən düz etmirlər də musiqi sözün
üzərində yaranır. Axı dədə-babamız belə edib. Sözlə yaranmıĢıq da»… Yenə Leyli susdu
Leylican dilləndi «hə sabahdan mən də Ģairə bəstəkar müğəni Leylican olaram. «Nə də olsa
sözə qiymət verənlərin sevgisini qazanmıĢ olacam da», – dedi. Bayaqdan pul sayan
praduser arvadının yenidən ağılandığına sevindi. «Leyli, biz sabah televiziya çəkiliĢindəyik
buna görə də hazırlaĢmalıyıq axı»! dedi. Leyli praduserinə qoĢulub imarətinin studiyasına
gəldi. Əvvəlcədən yazılmıĢ kiçicik disk öz yerini alar-almaz baĢladı «Leylicanlıq» etməyə.
Leylican da əlinə sönük mikrafon alıb bolluca klonluq etdi. «Sabaha hazıram» dedi. Sabah
efir qarĢısında kim bilir dədəsinə nələr deyəcəkdi azadlıq carçısı tamaĢaçı. Sonra da bu
tamaĢaçı özünü danlayacaqdı. «Bu da sənin demakratiyan» deyəcəkdi. «Bir gözəl çalğıdan
savayı heç nə yoxdu bu azad və demakrat qızda» deyəcəkdi. Leylican həqiqətən də gözəl
çalırdı. Bunu ona ilk sirdaĢı royal öryətmiĢdi.
Həftə əvvəli günlərdən biri idi. Bu gün Leylicanın yaradıcılıq günü idi. Bu gün elə bir gün
idi ki…
Leylican nə isə yaratmaqda israrli idi. QarĢısında Mortsartın və Hacıbəylinin əsərləri var
idi. Leylican Leyliyə ürək-dirək verirdi: «Qorxma, hərəsindən bir not götür və qurtar bu
iĢi». Leyili elə baĢlamıĢdı ki, praduseri gəldi. «Leyli, elə indicə qəzetlərin birindən zəng
etmiĢdilər. Məndən soruĢdular ki, Leylican xanım təzə hansı iĢlər üzərində iĢləyir? Mən də
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bu dəqiqə Hacıbəyliyə düzəliĢ edir, – dedim. Muxbir dedi ki, bu əla xəbərdi. Hətta Leylican
xanımın Ģou karyerasını quracaq xəbərdi. Sabah bütün Azərbaycan, bütün dünya səndən
danıĢacaq. Leyli, bilirsən sən məhĢur olacaqsan e… mənim Leylicanım» deyə-deyə
praduser getdi. Yenə də Leyli ilə Leylican tək qaldı. Ġndi Leyli Leylicana yalvarırdı. «Bu
yolun sonu uçurumdu» deyirdi. Sabah Leylican məhĢur olacaqdı. Bütün Azərbaycan
ondan danıĢacaqdı. Leylican da Hacıbəylinin səhvin dünyaya elan edəcəkdi. Amma bu
gecə o çox ehtiraslı idi. QarĢısındakı sintizator da onun yaradıcılıq ehtirasına dözüm gətirə
bilmirdi. O royal axtarırdı. Hər yerdə gözünə royal görünürdü. Ağ royal Leylinin
yuxusunu zəbt etmiĢdi. Leylican sabah Hacıbəylinin əsərlərində tutduğu səhvi, məhz
royalda sübut etməli idi. Bu iĢdə ona ancaq royal kömək edə bilərdi. Gecə ilə Leylicana bir
royal tapdılar. Royal baĢdan ayağa qara geymiĢ dəfn iĢtirakçısına bənzəyirdi. Matəm günü
baĢlandı. Leylican bu gün öz əlləri ilə bir nəsli öldürəcəkdi, Leylican bu gün bir milləti
məhv edəcəkdi. Millət də etiraza gücü olmadığından-halsızdıqdan susacaqdı. Leylican
Motsartdan götürdüyü notlari dahi Hacıbəyli əsərinə calaq edəcəkdi, millət susacaqdı. Bu
gün millət baĢını aĢağı əyib bir tikə çörəyin qazanacaqdı ki, balası ac qalmasın. Sabah da
bu millət yurdsuz qalacaqdı. BaĢın aĢağı əyib yenə də səngərlərdə vuruĢacaqdı ki, balası
yurdsuz qalmasın. Amma bu gün düĢmən yararlanacaqdı. Öz oğru adını Hacıbəyliyə
qoyacaqdı. Əlinə Leylicanın vucudundan balta alıb millətimi çapacaqdı.
Nəhayət, dəfn açıqlaması baĢladı. Kimi «əhsən» deydi, kimi də…
Jurnalistlər biri birini döydü. Rəsmi açıqlamalar baĢa çatdı. «Gəlin Leylican xanımı
dinləyək» dedi alfons ər. Əsər də dinlənildi. Yenə də jurnalislər biri-birini döydü. Matəm
iĢtirakçısı royal burda-bu məkanda, bu zamanda çaĢıb qalmıĢdı. Bilmirdi ki, döyüĢən Ģou
əhlinə baxsın, yoxsa Leylicanın sərif əllərinə, onun buyruğuna. Bilmirdi… Leyli qeyri
ixtiyari olaraq royalda «leylican» çalırdı. Royal da sintizator səsi çıxarırdı. Musiqi sədaları
altında kimisinin baĢından qan axa-axa rəqs edir, kimisi də döyüb, baĢın yardığı ding-ding
həmkarının üstünə əl-qolun olçur; «mən haqlıyam» deyirdi. Leyli də elə hey çalirdi…
Ġndi alfonus ər o qədər ruhlanmıĢdı ki, bir zaman gələcəkdə Ģöhrətə uyub Leylinin onu
atib, özgələrinə gedəcəyindən qoxmurdu. Leyli üçün nöbəti qalmaqalı Ģou uğurun
mövzusun fikirləĢirdi. Leyli elə hey çalırdı. Əri də yeni xəyallar qururdu. Ər birdən
«tapdım» dedi. Leyli yenə çalırdı. Əlləri royal üzərində görünməyən Leyli bir azdan
bütün iĢtirakçılar kimi alfonus ərin dilindən növbəti açıqlamanı eĢidəcəkdi. Musiqi bitərbitməz Leyli halsız royalın üstünə yıxıldı. Bir ordu jurnalist olan prezintasiyada praduser
nöbəti açıqlamanı etdi. «Dinlədiyiniz bu əsər Leylican xanımın gənclik illərində bəstələdiyi
həmin o əsərdi ki, oğurlanıb, illərdi anonim səsləndirilir».
«Anonim əsərin müəllifi tapıldı» sərlöhvəli yazılar sabah qəzetləri də baltaya sap edəcədi.
Bu gün isə royalin üstünə sərilmiĢ Leyli birdən qara royalın rənginin çıxdığını-ağardığını
görüb diksindi və oyandı. BaĢını ağ royalın qucağında tapdı.
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Etüd
DAHA OLMAZ
Evimizin qarĢısında bir küknar ağacı var idi. Mən o ağacı heç xoĢlamırdım. O ağacla
qarĢı-qarĢıya durub həmiĢə dalaĢırdım. Mənə elə gəlirdi ki, dünyada nifrət etdiyim
insanların simasıdı bu ağac. Hər gün acığımı ona su kimi içirdim. O, indi mənim gözlərim
önündə bədxah insan idi. Bizim evin qarĢısında bir ağac da var. Çinar ağacıdı o. Mən hələ
uĢaqlıqdan bütün uğurlarımı çinara danıĢmağı vərdiĢ etmiĢəm. Mən çinarla o qədər ĢanlıĢöhrətli günlərimi bölüĢmüĢəm ki, küknar bunları görüb, onun bir addımındaca içini
didib-töküb. Mən bunun fərqinə belə varmamıĢam. Mən nə qədər də biganəyəmmiĢ, Ġlahi.
Küknar nə qədər də paxıl imiĢ, Ġlahi. Dünən gecə yenə də küknarla dalaĢdım. Bütün dərdsərimi ona danıĢdım və heç nə olmamıĢ kimi baĢımı balıĢa atıb yatdım. Rahat idim, ürəyim
sakit idi. ġirin bir yuxu məni alıb apardı. Dünyada olan və olmayan bütün gözəllikləri
gördüm bu gecə. Yuxunun ən Ģirin anında küknarı böyrü üstə yıxılan gördüm. Yox onu
yuxuda görmədim. O, həqiqətən də yıxılmıĢdı. Çünki onu mən axĢamdan gecəyə qədər
məzəmmət etmiĢdim. Yeri gəldikcə mən ona «öl» də demiĢdim. Ġndi isə o, ölmüĢdü. Ġndi
böyrü üstə idi küknar. Çinarın ayaqları altında idi. Mən də yuxudan onun səs-küylə yerə
yıxılmasına dik atılıb oyanmıĢdım. Ona zövqlə tamaĢa edirdim. Onu Ģaqqaladılar, qolqanadını kəsdilər. Onu hind ölüsü kimi odlayacaqdılar. Yox, yox mən onun istisinə
qızınmaram. Çünki mən onu sevmirdim. Elə indi də sevmirəm. Onun zahiri məni qane
etmirdi. O, hər gün məni sallaq-sullaq qaməti ilə məyus edirdi. Mən də ona zahirinə görə
nifrət edirdim. Bəs daxili necə, qane edici idimi? Yəqin ki, məndən və bənzəmək istədiyim
çinardan da zəif idi. Çünki o, paxıllıqdan və məzəmmətdən dözməyib intihar etmiĢdi.
Dünyadan dünyaya canı sulu gedirdi. Bəs necə oldu ki, o, özünü gənc ikən küləyə qurban
etdi? Axı mümkün deyildi. Bu gecə bütün mümkün olmayacaqlar mümkün olacaqdı.
Çünki bu gecə payızın son gecəsi idi. Payız tilsimi kimi küknar da sındı bu gecə. Xəyallara
dalmıĢdım bayaqdan. Birdən anamın səsini eĢitdim. O məni haylayıb dedi: «Gözün aydın,
axır ki, küknar yıxıldı yerə» Mən anamın dediklərinə inanmadım. Mənə elə gəldi ki, bu
gecə yuxu görmüĢəm. Sonra isə anamın küknarın yıxılmasını sevincək qarĢılaması məni
yaman narahat etdi. Yəni anam həqiqətənmi küknarın yıxılmasına sevinir? Daha sonra isə
yadıma küknarla söhbətləĢməyim və anamın bunu dəfələrlə görməyi düĢdü. Hə, anam ona
görə sevinirdi ki, mən daha küknarla danıĢmayacağam, mən daha hirslənməyəcəyəm,
bəlkə də ona görə sevinirdi ki, mən daha küknara deyə bilməyəcəklərimi anama
deyəcəyəm. Amma anam bilmirdi ki, mən bundan belə çinarla danıĢacağam. Düzdür, daha
hirslənmək, kədərlənmək olmaz. Əgər olsa mənim sözümü deyəcəyim çinarım da günlərin
bir günü olmaz.
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On çevri
BĠR ĠLKBAHAR GECESĠ
Bir ilkbahar gecesi
Karanlık gece…
Gözlerim yüreğim gibi doldu boĢaldı
Gece karanlık elbisesini giyerek üzerine
Beni gögsüne sarıyor
Yerden semaya bir ah yükseliyor
Semadan yere gözyaĢlıları serpilir
Bir ilkbahar yağmuru
Dertlerime ortak yağmur…
Yağıyor fısıltıyla
Yağıyor usul usul
Bir ilkbahar yağmuru
Göğsünü siper ederek yere
Geliyor…
Gidiyor…
Benim geldiğim dünyaya gidiyor
Bir ilkbahar yağmuru
Yoğruluyor hamur…
Benim saksı vucutlu dedelerim,
Benim saksı vucutlu ninelerim
Benim saksı vucutlu doğacak torunlarım,
Benim geçmiĢim, bugünüm, geleceğim
Bir ilkbahar yağmuru
Odur damarlarımdan akan kan
Vucutuma bin desen vuran
Odur bana bu canı eden armağan
Torpağıma cemreler düĢüren
Beni dünyaya getirdi babam, annem,
Evet, ben insanım…
Ademim…
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Peki ya benim doğum günüm?..
Ben doğdummu?
Belki de vardım kimbilir?
Babamın doğumgünü?
Hayır dedemin?…
Belki de onun dedesinin?
Belki de kimbilir?
Bir ilkbahar yağmuru
Gizemleri bilen tek varlık…
Fısıldadı:
Adem yoğrulduğu gün sen yarandın…
Sen olmuĢsun ilk insan
Öyle de kalmıĢsın
Seni sen kendin doğmuĢsun
Bir midede ölmüĢ
Bir vücutta yaĢamıĢsın.
Bir ilkbahar yağmurunda yenilenmiĢ
Birinde eskimiĢsin… bir ilkbahar gecesi
Karanlık gece…
Bir ilkbahar gecesi
Karanlık gece…
Bir ilkbahar gecesi
Karanlık gece…
Gözlerim yüreğim gibi doldu boĢaldı.
Gece karanlık elbisesini giyerek üzerine
Beni göğsüne sarıyor
Yerden semaya bir ah yükseliyor
Semadan yere gözyaĢları serpilir.
Bir ilkbahar yağmuru
Bana bir acı gerçeği söyledi:
Sen yeni değilsin dedi
Yani yalanmı söyledi?..
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KELEPÇE VUCUDUM,
KELEPÇE CANIMLA
Bir kelepçe misali bağlasalar
Beni eline, ayaklarına.
Seni yakalasam kelepçe ellerimle
Korusam tehlikelerden
Kapanarak eline, ayaklarına
Sadece senin için bir yaĢam sürsem
Sen kalsan hep bugünümüzde
Bense ihtiyarlayarak hayattan gitsem
Sana kısmet olsa mutluluklar dügünler
Benim beddualarım bir dua olsa
Tüm imkansızlar bir rüya olsa
Geri dönerek ben de günün birinde
Sana sevgilerimi armağan etsem
Arzular, dilekler uzayıp gider
Saatlar, dakikalar kocayıp gider
Ġçimde qururum intihar eder
Sevgi buysa boĢuna sevme der
Canımı alacak Azrail bile
Gider gelr gidelim der…
Köpekler bana havlar hep
Ġnsanlar halime gülüp geçer
Gökten taĢlar üzerime iner
Cehennem azabıyla günler
AĞRI DAĞI
Dağ dağ olmuĢ yureğimin baĢı
El sürmüĢ ona nankör düĢman.
Amaçlarımın kutsal mekanı
Türklüğümün elbisesi.
Ağrı dağı
Ağrı dağı
Dedemin kardeĢi,
Dostu, sırdaĢı, eĢi.
Benimse dorukları
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Benimdir onun sevinci
Benimdir onun dertleri
Mekanın var kalpevinde
Ağrı dağı
Ağrı dağı
Sana yan gözle bakanlar düĢmanımdır,
Onlara dert veren vakarındır,
Sana düĢman olan kim?
BABASI kim?
DEDESĠ kim?
Kimliği belli değilse
Bırak sana bakarak iç geçirsin
Sen kaıver yerinde
Benim yüreğimin derinliğinde
Ana toprakta
Baba, yiğit evinde
Dorukların doruğu
Ağrı dağı
Ağrı dağı…
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Publisistika
Fani dünya dərsi
və yaxud da
Professorun son mühazirəsi
Çox böyük həvəslə gəlmiĢdim o gün dərsə. HəməĢəkindən çox sevinirdim dərs ilinin
baĢlancığına. Artıq üçüncü kursda oxuyurdum. BöyümüĢdüm… Ġndi mən özümə jurnalist
kimi yanaĢırdım. Ġndi mən elə bilirdim ki, arzularımın lap kandarındayam. Çünkü bu dərs
ilində məni bir çox təzə ixtisas fənnləri gözləyirdi. Ġlk dərs həftəsi, ilk dərs günü, elə ilk dərs
saatı və yeni bir ixtisas fənni. Radio və televiziya iĢinin əsasları fənni və təbii ki,
Unversitetimizdə bu fənni tədris edən Ağalar Mirzə. Mən onu uĢaqlıqdan tanıyırdım. Ən
çox da Ağalar müəllimi görəndə yadıma «Karvan» verliĢi düĢürdü. Bilmirəm niyə?..
Sonralar mən Ağalar Mirzəni görəndə Azərbaycan televiziyasında efirə gedən daha yeddi
verliĢi xatırladım. Sonralar bildim ki, bizim Ağalar müəllim falkilorĢunas alimdi, elmlər
doktorudu. Daha sonra onun adı mənim qiymət kitabçama professor Ağalar Mirzə kimi
həkk olunacaqdı.
Etiraf…
Yadımdadı hər dərs mənə deyərdi: «Ay bala, yerdən danıĢma. Gəl, hamı kimi dəyan
burada danıĢ dərsi. Mane olursan, axı, imkan ver dərsi keçək». O zaman mən Ağalar
müəllimin qarĢısında dərs danıĢmaqdan çox qorxurdum. Mən məsuliyyətimi dərk edirdim.
Mənə elə gəlirdi ki, Ağalar müəllim mənə tamaĢaçı gözü ilə baxır. Elə bu səbəbdən də hər
dəfə dərsi danıĢmazdan əvvəl onu əsəbləĢdirirdim. «Eh, müəllim, mən onsuz da televiziya
jurnalisti olmayacam». «Necə yəni olmayacam? Bu talehdi, bala, onun iĢini bilmək olmaz.
Bir də, axı, sən peĢəni çox sevirsən, gəl dərsi danıĢ»!.. Onun inadından sonra danıĢırdım.
Bir ayağım bir balaca irəlidə, əlim də əlimin içində. Qamətimi də manikenlər kimi dik
kökləyirdim. Ağalar müəllim heç vaxt qız tələbələrinin gözünə-üzünə baxmazdı. Amma
onun ara-bir baĢını aram-aram yelləməyi mənim hər bir hərəkətimə qiymət verirdi. Mən
də özlüyümdə bütün tələbələri kimi onun mənəvi dünyasını qiymətləndirirdim. Artıq biz
onu çox istəyirdik. Yəni ki, artıq Ağalar Mirzə müəllim kimi demiĢdi bizə sözünü. Amma
dərslərdən birində mənə adi bir xəbəri yazdıra bilməmiĢdi ha… Mənə «TapĢırığı niyə
yerinə yetirmədin»? deyəndə mən də «Ay müəllim, üçüncü kurs tələbəsinə də xəbər
yazdırarlar»? demiĢdim. Elə indiki kimi yadımdadı mənim özümdən razılığım onu
əsəbləĢdirmiĢdi. Bir qədər danıĢdıqdan sonra əlini ürəyi üzərinə də aparmıĢdı. Sonralar
mən də elə tələbə yoldaĢlarım da onun bu hərəkətini dəfələrcə müĢayət etmiĢdik. O bu
hərəkətini bizdən gizlətməyə çaliĢsa da bacarmırdı. Ġndi tam səmimiyətimlə etiraf edirəm
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ki, mən o zaman üçüncü kurs tələbəsi olsam da uĢaq imiĢəm. O zaman bizə elə gəlirdi ki,
Ağalar müəllim (elə baĢqa müəllimlərimiz də) yalnız bizim qarĢımızda ağrılı insan donu
geyir.
Mənim xatirə dəftərim…
Hələ məktəb illərinləndə də xatirə dəftəri tutmağdan xoĢum gəlməzdi. Onu artıq iĢ hesab
edərdim. Ġndi zaman ötdükcə böyük bir səhv etdiyimi anlayıram. Tələbə adını
qazandıqdan sonra da mənim xatirə dəftərim olmadı. Onu tərtib etməyi bacarmıram
desəm bəlkə də düz anlaĢılmaram. Amma taleh, qismət elə gətirdi ki, bizim buraxılıĢ Ģəkil
qovluğumuzda xatirə yazılacaq səhifələr var idi. Bütün müəllimlərimə yer ayırmıĢdım o
qovluqda. Mənim keçmiĢimi müĢayət edib də gələcəyimə qiymət vermiĢdi müəllimlərim.
Ġndi o qovluqda yeri boĢ qalan Ağalar Mirzədir. Dəfələrcə dekanlığda üz-üzə gəldik, amma
mən sabaha saxladım onun xatirələrini. Sabah nə olacaqdı, ey insan?.. Sabahki zaman öz
hakimliyin etdi. Bu dünyadan o dünyaya daha bir insan getdi.
Əsəbi müəllim…
Mən müəllimləri əsəbləĢdirməkdən hər zaman zövq almıĢam. Mənə elə gəlir ki, insanı
əsəbləĢdirib, onu tam tanımaq olar. Həm də əsəbi müəllim daha da çılğın dərsi anladır. O
zaman mən dərsi elə aditoriyadaca öyrənirdim. Bir-iki dəfə Ağalar müəllimlə də konfiliktə
girmiĢəm. Mənim ona ünvanladığım sərsəri (çox sadə) suallara əsəbi Ģəkildə cavab verərdi.
Ümümiyyətlə, «Ağalar müəllim əsəbi insan idimi?» - sualına mən «Hə!» - deyə cavab
verərəm. Bunu özü də təsdiqləyirdi. Bir dəfə əlinə mənim dəftərim düĢmüĢdü. Xəttimin
çirkinliyinə təəssüflənmiĢ, «Sənin əsəblərin yerində deyil!» - demiĢdi mənə. Bir neçə
dərsdən sonra müəllim kitabına xatirə imzası atdıqda mən də «müəllim, sizin xəttiniz niyə
belə çirkindi»? deyib, sual etmiĢdim. «Elə bilirsən ki, müəlliminin əsəbləri çox sakitdi»?..
deyə gülmüĢdü əsərin qəhramanı. O məni kimi yüz, bəlkə də, minlərlə tələbəsi ilə
əsəbləĢirdi. Üstəlik iĢi də çox əsəb tələb edən iĢ idi. Həm də özü dediyi kimi elə hey iĢləyirdi.
Televiziyanın iĢləməyəcəyi günü bəlkə də səbirsizliklə gözləyirdi ki, bircə gün o da istirahət
etsin. Olmadı o gün. Hər dəfə zarafat olsun deyənə deyərdik: «Ay müəllim, eyib etməz
təqayüdə çıxıb istirahət edərsiz». Qismət deyilmiĢ.
Adımın ilki…
Ağalar müəllimin qızının adı da Günaydı. Mənə ilk dəfə mənim adımın haradan
qaynaqlandığını da məhz Ağalar müəllim anlatmıĢdı. Xalq Ģairi Fikrət Qocanın qızının adı
da Günaydı. Həm də o ilk «Günay» adını daĢıyan Ģəxsdi. Bu ad Cəfər Cabbarlının
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«Aygün» əsərindən götürülmüĢ «Aygün» adının tam əksidi ki, ilk dəfə Azərbaycanda bu
adı Fikrət Qoca öz qızına verib.
Fani dünya dərsi…
2008-ci il… Mart ayının 5-i axĢam saat 22:00 radələrində 54 yaĢında ürək çatızmazlığından
Ģair, publisit, filologiya elmləri doktoru, professor, Ağalar Mirzə vəfat etdi. Xəbəri eĢidər,
eĢitməz bizim yaĢadığımız dünyaya niyə «fani dünya» deyirlər anladım. Dünyanın
faniliyini mənə müəllimim son dərsi ilə anlatdı. Özünün ölüm dərsi ilə, karvandan keçməsi
ilə, elə «karvan»ı (müəllifi və aparıcısı olduğu verliĢlərdən biri) bir daha mənə xatırlatması
ilə… Anladım. Anladım ki, dünya uzaqları yaxınlaĢdırdığı kimi yaxınları da uzaqlaĢdırır.
FaniləĢir… AdiləĢir.
Allah rəhmət etsin.
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TÜRK OLUB, TÜRK DƏ QALMIġIQ
Türkçülük qanımızda, canımızdadı desək təbii ki, yanılmarıq. Vallah türkçülüyü bizə
aĢılayan olmayıb. YetmiĢ illik yasaq tarixi olsa da, yenə də türk olub, türk qalmıĢıq.
Damarlarımızdan axan qan daim bizə baĢucalığı gətirib. Ana laylası qulaqlarımıza sırğa
olub.
Anamız deyib:
Laylası dərin bala,
Yuxusu Ģirin bala,
Tanrıdan əhdim budu
Toyunu görüm bala
Necə də gözəl sözlərdi, deyilmi? Ananın balasına arzuları. Ananın əhdi. Bəli, Azərbaycan
türkünün ana laylasında yalnız və yalnız əzizləmələrə rast gəlinir. Laylalarımızı oxuduqca
və yaxud da dinlədikdə, insan bir daha əmin olur ki, ana dili məhz əzizləmə ilə gözəlləĢir.
Ġndi gəlin nəzər salaq, düĢmən balasını necə tərbiyələndirir. Erməni ana balası doğulduğu
gündən «balam tez böyüsün, türkü qanına qəltan etsin» deyir. Əcəba nədən və nə üçün?
Nədi səbəb Qanımız çox Ģirindimi? Yəni insan övladını qatil kimi böyütməkdən zövq ala
bilərəmmi? Məncə insan zövq almaq üçün baĢqa üsullar tapmalıdı. Belə adamlara insan
demirlər. Təbii ki, baĢqa bir insan övladını süngüdən keçirmək, onun qanını dilinə vurub
«dadlıdı, dadlıdı» deyib qıĢqırmaq insan əməli deyil. AzğınlaĢma, quduzlaĢma xəstəliyinin
göstəricisidi. Erməni ana «türk qanını iç» deyir balasına. Mənim anam isə «Laylay dedim
ucadan, Ünüm çıxdı bacadan, səni Tanrı saxlasın, Suçiçəkdən qızılcadan» deyir ölvadına.
Anamın arzusu mənim sağlamlğımdısa, erməni ananın balasına arzusu onun peĢəkar qan
içən olmasıdı. Zaman-zaman qan içən erməninin bir azuqəsi olub. Təbii ki, balasına
arzulandığı kimi, türkün qanı. AzğınlaĢmıĢ ermənidən bu baxımdan ən çox bəlaçəkən azəri
türkləridir. Qarabağ sözünün mənası türk bağları deməkdir. Əzəldən bu yerlərdə məskən
salmıĢ türk indi qaçqın, köçkün adı alıb. Bu yerdə deyiblər e, «yersiz gəldi, yerli qaç».
Əvvəlcə erməni Qarabağa gəliĢinə abidə ucaldır sonra da onu uçurub məhv edir. Tarixi
saxtalaĢdırmaq erməni xislətindən doğur. Həm də peĢəkar vandalizm bu millətə
babalarından yadigar qalıb. Uçurub dağıtmaqla tarixə insan kimi iz salmaq bu xalqa xas
deyil. Zəngin mədəniyyətimizə də erməni hücumu var. Amma ermənilər bir reallığı dərk
etməlidir ki, mədəniyyətimizə hücum da onlara heç nə verməyəcək. Çünki mənim xalqımın
mədəniyyəti də türkçülüyü kimi qərinələrə söykənir. Qədim Ġrəvan çuxuru türkün olub.
Tarixən bu ərazidə türklər yaĢayıb. Ġndi isə dədə-baba yurdumuza gör kimlər yiyə durub.
Tarixin ən qədim zamanlarında indiki Ermənistan ərazisində türklər yaĢayıb. O zamanlar
otuz min kvadrat kilometrlik türk yurduna ermənilər köçmüĢlər. O gündən də türkü
köçkün salmıĢlar. Türkün daĢa çevrilmiĢ tarixini saxtalaĢdırmaq isə erməniyə qismət
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olmayıb. Ġrəvanın adını dəyiĢib Yerevan qoyub. Nə fayda? Bütün tarixi mənbələrdə qədim
diyar Ġrəvan kimi təqdim olunur. Ġndi gəlin belə bir nəticəyə gələk. Ermənistan dövlətinin
dövlət kimi mövcud olması düz deyil. Əlifbası özgə əlifbası, paytaxtı özgənin, daha nələr,
nələr, ən əsası bu millətin mədəniyyəti özgələrindi. Bəli, dili, dini, mədəniyyəti olmayan
millət millət deyil. Kamil oğrudu. «Sarı gəlin» balabanda ifa olunan həzin azəri musiqisi.
Ġndi isə bir aman Allahla nəzərinizə çatdırım ki, bu mahnı kor-kobud erməni ləhcəsində
səslənir. Vallah ayıbdı. Ayıbdı sizə Andiraniklər, Markaryanlar. Daha dünya da sizdən
bezib. Mənə hücum et, qanımı iç, yurdumu viran et, sonra da de ki, «A dünya, soyumu
qırıb türk». Deyəsən axı beĢ milyard ildi bu dünya yol gəlir. Tarixi yaza-yaza, poza-poza
gəlir bu dünya. Sənsə gəlib zəngin tarixi olan dünya millətlərinə Qara Qarayev mənimdi
deyirsən. Heç məntiq varmı yalanlarında? Vallah, yoxdu. Qara Qarayevi dünya Qarayev
kimi tanıyır. Daha Qarayan kimi deyil ki, onu da Ağrı dağı kimi öz adına yazdırasan.
Erart kimi dünya xəritəsinə düĢmüĢ bu dağ bizim Səlcuk babalarımızın əski yurd yeridi.
Ġndi nə edək ki, erməni Avropanın ən uca zirvəsi olan Eraratı Ararat kimi tələffüz edir.
Sonra da deyir ki, bizimdi.
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ÇUDO PEÇKA DÜKANI DAHĠLƏRĠMĠZĠ TƏNQĠD EDĠR
Şərq qəzeti 17 mart 2007-ci il
Bu yaxın günlərdə Bakı Ģəhərində, metronun Q.Qarayev stansiyası yaxınlığında daha bir
«Çuda Peçka» Ģirniyyat dükanı xalqın istifadəsinə verildi. Bu reklam tipli xəbəri nəzərinizə
çatdırmqda məqsədimiz heç də sizi azuqələrin çeĢidliyindən və yaxud da keyfiyyətliliyindən
xəbərdar etmək deyil, əziz oxucularımız. Xəbər nə qədər ürək açan olsa da, bir o qədər də
qanqraldıcı görkəmə malikdir. Bəli dükan öz Ģirniyyatları ilə özünə alıcı toplayacaq. Buna
sözümüz yoxdur. Bəs nədir görəsən qanımızı qaraldacaq fakt. Bir daha deyirəm ki, bu
dükanda keyfiyyət məsələsinə deyil mənəviyyat məsələsinə toxunacağıq. Dükanda hansı
mənəviyyatdan danıĢırsan? Deyənlər bu an çoxluq da bilər. Amma gəlin baĢ vermiĢ
hadisəni sonuna qədər izləyək. Dükana yaxınlaĢdıqda adi dükandır desəniz də içəri daxil
olduqdan sonra burada Azərbaycan musiqisinin dünya arenasına çıxarılacaq əsərləri yarı
canlı Ģəkildə sizi qarĢılayacaq. Burada demək olar ki, bütün Ģirniyyatlar üzərində musiqi
abu-havası var. Əgər gözünüzü Ģirniyyatlardan çəkə bilsəniz, dükanın interyerinə nəzər
yetirin. YerləĢdiyi məkandadır yoxsa nədəndirsə burada bir çox korifeylərimizin Ģəkilləri
nümayiĢ etdirilir. Məsələnin qanqaraldıcı tərəfi isə ondadır ki, Qara Qarayev, Üzeyir
Hacıbəyov, Fikrət Əmirov və Niyazi kimi korifeylərimizin adı beĢ guĢəli ulduzun
çevrəsində döĢəməyə, ayaqlar altına atılaraq həkk edilib. Vəziyyəti belə gördükdə yadıma
Ġraq hotellərinin birində qapı ağzına döĢədilmiĢ BuĢun Ģəkili düĢdü. Bir-birinə düĢmən
olan xalqların bu təhər iĢləri bəlkə də anlaĢılandır. Bəs biz niyə soy kökümüzü ayaqlar
altına alıb tapdayırıq? Belə-belə fikirlərlə xəyallara daldım. Oyandıqda yenə də özümü
Çudo Peçkada, gözəl bir musiqinin sədaları ilə əhatə olunmuĢ gördüm. Bir anlıq ətrafa
baxdım. Ġnsan üçün yaradılmıĢ Ģərait aldığı azuəqəni yerindəcə dadmağa imkan verirdi.
Təbii ki, bu fürsəti əldən verməyən xalqımın nümayəndələri də bir varlığı unudub, bir
vargəldədilər ki, gəl görəsən.
Gördüm və görmək üçün yox, özümü inandırmaq üçün yenidən ayaqlar altına atılmıĢ
adları oxudum. Bir anlıq hər bir inci varlıq, elə çalınan musiqi də mənim üçün
eybəcərləĢdi. Məni gözümdə bir anlıq da olsa eybəcərləĢənlər görəsən sabah əcnəbilərə
çirkin gəlməyəcək ki? Görəsən onlardamı mənim kimi Ġraq mehmanxanasını
xatırlayacaqlar.
Bax, onda vay bizim halımıza. Niyəsini deyim bilin, əziz və hörmətli oxucularımız, əgər
mən özüm xarici ölkələrdən birində belə bir vəziyyətlə razılaĢsaydım düĢünərdim ki, bu
Q.Qarayev, Ü.Hacıbəyov, Fikrət Əmirov və yaxud da Niyazi bu xalqın düĢmənləridir. Ya
bizim düĢmən qəbul etdiyimiz kimi ermənidir. Bir də vay o günə ki, erməni bu Ģəxsiyyətləri
özünküləĢdirmək qərarına gəlsin. Əsil dəhĢət onda olacaq. Gəlin bariz nümunəmizlə
səhvimizin üstünə səhv gətirməyək ki, dəĢhətimiz də dəhĢəti üstələməsin.
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DÜNYA ADLI PƏNCƏRƏ
Dəniz kənarı, Sahilə doğru hərəkət edən dalğalar bir mən. Xayallara dalıram. Xəyallarla
dalğaların arxasınca qaçır geriyə qayıtdıqda isə qorxuram. Qorxuram ki, böyük su axını
məni də özüylə alıb aparsın. Yenidən suya bir də quruya baxıram. Əllərim əqlimi üstələyir,
əqlimdən cəld hərəkət edir. Torpağı bərk-bərk ovcuna sıxır. Bir zaman söykəndiyim
dağları indi torpaq əvəz edir. Birdən qəribə bir hiss məni qucağına alır. Xəyallarım ucalır.
Dəniz təki təlatümlü olmaq danıĢmaq istəyirəm sayaq. Amma yağıĢın yağmağı, ildırımın
çaxmağı, göyün yerə yarı parçası kimi həsrətlə baxmağı məni yenidən düĢündürür. Dünya
adlı bir pəncərə haqqında düĢünürəm bu dəfə. Onun iki parçaya bölünməsi, bu
ikiparçanın bir-birinə necə həsrətlə baxması mənə sevgililərin baxıĢlarını xatırladır. Yer ilə
göy arasında bütün çirkinliklərin məhv olmasını da məhz sevən insanların gözlərində
görmək olar. Sanki saf məhəbbət sevən insanın gözlərinə də saflıq iĢığı gətirmiĢ olur.
Əslində insan dünyaya gəldiyi gündən sevir. Ana məhəbbətindən dünyaya gəlmək, onun
məhəbbətini qazanmaq bəĢər tarixi mövcud olduğu gündən insanlıq üçün ən əsas
meyardır. ġair demiĢkən:
Beləcə yaranıb bəĢər qədimdən,
Doğulduq analar məhəbbətindən
Tək bircə anaların kin, nifrətindən,
Onların hirsindən qoruyun məni.
Ġnsanın hər bir atdığı addım, etdiyi hərəkət onun iç dünyasını müəyyən qədər açıq
göstərmiĢ olur. Hər bir insan atdığı addımlarla dünya adlı pəncərədən baxıb keçir. Əslində
hər kəs bu pəncərədən elə Ģərəflə baxmalıdır ki, keçib getdikdən sonra da iz qoymuĢ olsun.
Ġz qoyaraq yaĢamaq, səni dünyaya gətirənlərin adını yaĢatmaq insan ömrünü
zənginləĢdirər, daha da gözəlləĢdirər. Əgər sən kiminsə adını yaĢatmaq-etimadını
doğrultmaq uğrunda mübarizə edərsənsə bir zaman sənin adını yaĢadanlar tapılar. Bunun
üçün isə gün keçirmək yox yaĢamaq gərəkdir. Mən də bu günü yaĢadım. Günü keçirdim.
Amma mənalı, gözəlliklərlə əhatələnmiĢ Ģəkildə. Xəyallara daldım, dalıb ilham aldım.
Məhz ona görə ki, xəzərin hər dalğası bir kiĢnəyən bəyaz yalın at kimi, elə bizim bu həyat
kimi. Bu fikirlər, bu düĢüncələr hər biri sahilin gözəlliyindən, dalğaların coĢqunluğundan
ilhamlanırdı. Amma artıq saat keçir, gün enməyə doğru idi. Mən isə növbəti dəfə sirli
ümmana necə və nə cür əlvida deyəcəyimi düĢünürdüm. Bir təhər sağollaĢdıq. Dəniz gecə
pıçıltısı ilə mənə get, yolun açıq olsun, mən isə gecən xeyrə qalsın deyib, sirdaĢımla
vidalaĢdım. Evə qayıtdığım yol boyu sahilin gözəlliyi, saflığı məni müĢaiət edirdi. Özüm də
bilmədən ömrümdən dəqiqələr-saatlar ötüb keçdi. Bu gün də mənim ömür tarixçəmə bir
adi gün kimi daxil oldu. Hər gün isə mənə zövq verən kiĢnəyən bəyaz dalğalar bir də
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aramla ötüb keçən karvandır. Əslində biz insanlar da bu karvanda sarvanımıza Ģükür
edərək onun arxasınca gedirik. Dünya adlı pəncərədən baxıb, keçirik.
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On çevri
ÖCÜ
«Öcü geldi» dedilər ona, gözleri büyüdü, yüzü mosmor oldu ansızın, susuverdi çocuk.
Öcüyü bekledi, fakat öcü bir türlü gelmedi. Bir daha tekrar onu korkutmağa, uslu
durmasını sağlamağa çalıĢtılar, «bak öcü geldi» dediler, fakat sakinleĢmedi bir türlü çocuk.
Sadece bir yaprak misali kalbi esti, sesini, soluğunu kesti. Annesi uyutmağa çalıĢtı onu,
babaanneesi ninniyle avutmağa: «Balama kurban inekler, balam ne zaman imekler»
Babaannesinin söyledikleri birgün gerçek olacaktı, mutlaka birgün. Torun da bunu
istiyordu. Öcünün gelmesini istemiyordu, tam tersi kendisi onun yanına gitmeği hayal
ediyordu hep. Öcüyü bulmak için o denli büyümek istiyordu ki, herkesi korkutan bu
kocaman devi bir karınca misali ayakları altına alıp yerlebir etsin ve böylece tüm
çocukların öcünü alsın ondan. Kendisi de böylece daca güc kazanmıĢ olsun…
ġimdi öc alacak çocuk dalğındı. Babaannesi ve annesiyse periĢan bir halde oturuyorlardı
öylece. Artık onu «öcü geliyor» diye korkutmuyorlardı. Saçlarını okĢuyor, ateĢini
ölçüyorlardı. Hayır, hasta değildi çocuk. Sadece öcüyü bularak yoketmenin yollarını
arıyor, masal kahramanına dönüĢeceği günün hayalleriyle yaĢıyordu.
Yıllar geçtikce büyüyor bir çocuk, önce «anne» demesini öğreniyor, sonra «baba» Ve
birgün anne babasının karĢısına dikilerek «bana o öcüyü gösterin» – diyor. Annesi:
«görmezsen iyi edersin» – diyor. Babasıysa geleceyin erkeğini «Oğlum, aslında öcü diye
varlık mevcut değil, o, sadece bizlerin bir uydurması» – diye avutuyor. ĠĢte o gün «öcü»
yalanı ölüyor, yalan doğuyor çocuk için, insan için.
BĠR GÜN OLMAYACAK
Evimzin karĢısında bir kavak ağacı vardı. Ben o ağacı sevmiyordum. Bu ağacın benim
sevmediğim insanlardan biri olduğuna inanmıĢtım artık. Her gün ona kinimi kusuyor,
öfkemi belli ediyordum. Ondan nefret ediyordum. O, Ģimdi benim gözlerimin önünde
uzayıp giden dallarıysa bu soyun fertleri. Bizim evin önünde bir ağac, daha vardı. Koca bir
çinardı o. Ben küçüklüğümden bu yana tüm güzel anlarımı bu çinarla böldüm.
Ben çinarla en güzel anlarımı paylaĢarken meğerse kavak ağacı hemen yanıbaĢımda
kıskanclıktan çatır çatır çatlıyormuĢ. Ben bunun farkında bile değilmiĢim. Ne kadar da
vurdumduymazmıĢım, Allahım. Kavak ta çok kıskançmıĢ hani. Dün gece yine kavakla
atıĢtım ve herĢeyi oluruna bırakarak uykulara daldım. Rahatladım, huzurluydum, içimde
hiçbir sıkıntı yoktu. Tatlı bir rüyaydı bu. Dünyadakı tüm güzellikler misafirimdi bu gece.
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Ve rüyamın en tatlı anında kavak ağacının yere devrildiğini gördüm. Hayır, rüyada
görmedim onu. Gerçekten de yeredevrilmiĢti o. Çünki ben onu tüm gün boyunca
azarlamıĢtım. Ölmesini istediğim anlar bile olmuĢtu. ĠĢte o, ölmüĢtü. Yere devrilmiĢti
kavak. Çinarın ayaklarının altına. Ben onun gürültüsüne uyanmıĢtım. Onu kestiler, küçük
bölümlere ayırdılar. Kavağın bu halini böyük bir zevkle izliyordum. Onu bir hintli misali
ateĢe vereceklerdi.hayır, hayır, ben onun ateĢine ısınmayacağım. Ben onu sevmiyordum. ġu
an bile sevmiyorum. Onun görüntüsü beni hüzünlendiriyordu. Bu yüzden ondan nefret
ediyordum. Peki ya içi? O, benden ve benim benzemek istediğim çinardan daha zayıftı.
Zira benim azarlamalarıma ve kıskançlıklarıma dayanmayarak intihar etmiĢdi. Peki nasıl
olmuĢtu da bu kadar hayatla doluyken yaĢamına son vermiĢti? Zira imkansızmıĢ gibi
gözüküyordu. Bu gece tüm imkansızlar gerçek olacaktı. Çünki bu gece güzün son gecesiydi.
Güz bitti ve kavak devrildi yere. Hayallere dalmıĢım deminden beri. Annemin sesi çınladı
kulaklarımda: «Hadi yine iyisin, kavak devrildi yere» Ben annemin söylediklerine
inanmadım. Bu gece rüya gördüğümü zannettim. Annemin kavağın bu haline neden
sevindiğini anlayamadım bir türlü. Ne diye seviniyordu ki? Ansızın kavakla dalaĢmalarımı
ve onu azarladığımı anımsayıverdim. Annem beni birkaç kez bu halde görmüĢtü. Evet,
annem benim bir daha kavakla dalaĢmayacağımı, onu azarlamayacağımı bildiği için
seviniyordu. Belki de kavağa söylemeyeceklerimi anneme söyleyeceğim. Fakat annem
benim artık çinarla konuĢacağımı bilmiyordu qaliba. Artık öfkulenmek, sinirlenmek yok.
Öfkelenirsem dertlerimi anlatacağım çinar da birgün olmayacak.
KEDĠ YAVRUSUNU ÇOK SEVDĠYĠ ĠÇĠN YER
Mahmur gözlü, bükük dudaklı, hafif zavalı görüntüsüyle, sevecen tavırla etrafına bakan
yavru kediyi yedi annesi. Öfkesi yüzünden mi oldu bu, yoksa acayip bir duyğu mu kapladı
içini, belli değildi. Fakat anne kedi afiyetle yiyordu kendi yavrusunu. Ara sıra dilini çıkarıp
can çekiĢmekte olan yavrusunu yalıyordu. Nasıl yaptı anne kedi? Neden yaptı bunu? Belki
de anne kedinin hiçbir suçu yoktu kim bilir? Belki de suç yavru kedinindi? Zira o,
durmadan annesinin karĢısında durmadan haraket ediyor, adeta annesinin onu yemesine
olanak tanıyordu.
Sanki durmadan annesine onu yemesi için yalvarıyordu. Kuyruğuyla annesinin
dudaklarını sıvazlıyordu. Kuyruğuyla onu uyarıyor ve «sen ne diye beni yemiyorsun? Hadi
beni yesene! Ben sendendoğmuĢum, yine senin yanına dönmek istiyorum» Anne kedi
yavrusunun tatlılığını duydu dudaklarında. O da çok seviyordu biricik yavrusunu. O da
yavrusunun özlemine pek fazla dayanamıyordu qaliba. Yavrusunu da o yüzden yemiĢti
herhalde. O günden sonra anne kediye yavrusunu öldüren bir katile bakar gibi bikmağa
baĢlamıĢtım. Bu içler acısı görüntüleri izliyordum. Yüreğim cız ediyordu. Ġçin için
ağlıyordum. Anne kediyi birer hain, birer düĢman olarak görmek istemiyordum.
Napmalıydım? Mesala onu öldürebilirdim, böylece yavru kedinin öcünü almıĢ olurdum.
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Ya da paramparça etmem de mümkündü onu. Hayır, ben hiçbirini yapmadım. Öfkemi
yenmeği baĢardım. Öldürmedim onu. Hiçbir Ģey söylemedim. Ġçtenlikle yavru kedinin
haline acıdım. Çekip gittim öfkeli bir tavırla. Onunla daha sonra yavrusunun kanını
üzerinden nasıl temizlediğini seyredemedim. Sabah oldu. Sabah güneĢinin iĢığı odamı
aydınlattı büsbütün. Aman Allahım, tüm bu gördüklerim rüyamıydı? Hemen pencereye
koĢtum. Yavru kedi anne kedinin yanıbaĢında bir saniye bile sakin durmuyor, durmadan
annesine sokuluyordu. Anne kedi de aynı içtenlikle yavrusunu yalıyordu. Öfkelendim. Kim
söylemiĢti ilk kez bu sözü acaba: «KEDĠ YAVRUSUNU ÇOK SEVDĠĞĠ ĠÇĠN YER» diye.

SON MƏKTUB

Ben seni sevmiĢtim yıllar önce. Sıcacıq yaz günleri bu sevgimizin tanığıydı. Yıllar geçti,
hasret, hicran her nerden gelip bulduysa buldu bizi. Güz tılsımı ayırdı bizi ağladım. Sen
askere gittin. Ama yalnız ben ağlamıyordum, doğa bile bu halime üzülüyordu sanki. Beni
sakinlnĢtirmeğe çalıĢıyordu. Sonbahar rüzgarları feryat ediyordu. Hazan olmuĢ
yarpaklarla beraber. Bense «gitme» diyordum içimden sana. O zaman ben seni tekrar
göremeyeceğimi düĢünüyordum. Korkuyordum. Ama herĢeyi içime atarak sana bu halimi
belli etmemek zorundaydım. Bunu baĢarmalıydım. «Sen dilinle git, gözlerinleyse kal
diyorsun, noluyor sana böyle, döneceğim birgün». Sen bana «beni bekle» – demiĢtin
değilmi? Durmadan tekrar ediyordun: «Sıkılma, sevdiğim, sıkılma, ben her zaman
seninleyim. Birgün geri geleceğim. Bu benim Vatana olan borcum. Bekle beni. Birgün
mutlaka geri döneceğim. «Bunları söyledin ve gittin. Aylar benim seni beklememle
geçiyorken sık sık mektuplar alıyordum. Her mektupunda beni beklememi söylüyordun.
Yüzyüze söylemediğin sözlerini mektuplarında «herĢey iyi olacak» cümleleriyle
bitiriyordun. Sen asker gittiğin günden bu yana ben hep yollara bakıyordum. Ġçimde bir
huzursuzluk vardı korkuyla beraber. Korktuğum gecelerin birinde rüyamda gördüm seni.
Qarip bir halin vardı. «Bekle beni geleceğim» – dedin ve kayboldun. Sesin karanlık
odamda yankılandı. Karanlık odamın her kuytu köĢesine sinmiĢ, «bekle geleceğim» –
diyordu. Ara sıra böyle Ģaka yaptığın zamanlar da oluyordu. Bu söylediklerini de Ģaka
zannettim. Bu gece sen bana «bekle» derken bu dünyadan ayrılıyormuĢsun… Bunu ben
nerden bilebilirdim ki?! Nerden bilebilirdim: nihayet o kıĢ gecesinden sonra Ģafak söktü.
Geceden sabaha kadar uyuyamayan ben sonunda derin bir uykuya daldım. Öyle bir
uykuya ki, o uykuda sen herkesten daha güzeldin, seni bana tekrar sevdirdi o rüyalar.
Evet, öteki günlerden farklı olacaktı. Biliyordum, emindim bundan. Tüm arkdaĢlarıma
senin yakıĢıklı olduğunu ve seni sevdiğim için quru duymam gerektiğini anlatacak kadar
emindim kendimden. ArkadaĢlarımdan biri rüyada beyazlar içinde gördüyümü anlatınca
iyice hüzünlendi. Ben buna aldırmayacak kadar mutluydum. Hem de herkesten daha
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mutlu. Acele ediyordum bir an önce olsun diye. Evet diğer gecelerin sabahı gelmiĢti, bu
gecenin sabahı da gelsin diye. Geldi de. Ben de seni o gecenin sabahında gördüm. Ama bu
kez rüyada falan değildim. UyumamıĢtım bile. Evde oturup seni düĢünerken bir sesle
irkildim. Bir ağlama sesiyle. Birisi ağlıyor, oğlum – diyerek inliyordu. Kendi kendime bu
sesin komĢumuz Zehra halanın olduğunu söyledim. Bu odur dedim. Sonra ansızın Zehra
halanın baĢka bir çocuğunun olmadığını anımsadım. Ve kapıyı açıp dıĢarı çıktım. Bu dıĢarı
çıkıĢım hayatımda attığım en son mutlu adım oldu. Bir daha bu ayaklar mutlu
olmayacaktı. Evimizin önünde beni karĢılayan gecenin zifri karanlığı, bir de rüyalarım
oldu. Ansızın arkdaĢımla yüz yüze geldik. O, yine hüzünlüydü. ġimdi burda herkes öylece
kalakalmıĢtı. Yalnız Zehra teyze yaklaĢtı bana: «oğlum gitti, kızım, benim oğlum, senin
Nicatın…» – diyerek bayıldı kaldı. Bense «hayır o, değil» – diyerek senin yüzünü açtım.
Evet, o, sen değildin. Zira Ģu an burda olan sen olsaydın, beni bekle» derdin. Demedin. Ne
sesin duyuldu, ne gözlerin açıldı. Gözlerin açılsaydı bu yerde yatanın sen olduğuna
inanacaktım. Ama olmadı. Sonradan asker arkadaĢların senin sık sık beni anımsayarak
«biz zaten birbirimize kısmet değiliz» dediğini anlattılar. Evet, sen benim kısmetim
değilsin. Ama ben seni hala seviyorum. Rahat uyu, sevgilim, seni bekleyeceğim.

O KAR YAĞMADI

Günler günleri uğurladı, aylar aylarla karĢılaĢtı. Dağlara kar düĢtü, deryalarda dalğalar
kıyılarla savaĢtı, gökler yerleri seyrederek bulut gözleriyle usul ağladı. Usul usul ağladı
beni ağlatanlar. Ben dilediğim karları yağdırmadı gökler. Ben hep onu düĢlemiĢtim
çocukken. O, bembeyazdı. O, yağarak benim dünyamdakı her tarafı bembeyaz yapacaktı.
Dağları kar kaplamıĢtı, dağlarda kıĢtı. Peki ya burda? Uzaktan bembeyaztı dağların
dorukları. Benzemek istedim o dağlara ben. TaĢa, anıta dönüĢtüm dağların doruklarına
benzemek için, benim de baĢımın tacı olsun diye yağan karlar. Fakat ulaĢmadım
isteğime… yine de olmadı. Neden yağmadı bu kar?
Ben herkese sordum onu, kalbime sormadım yalnız. Yüreğimse durmadan susuyordu.
«Neden yağmadı bu kar?» Birgün bana o karı gösterdiler. «ĠĢte istediğin kar…» dediler.
Ben yine seyrettim, o değildi. Benim beklediğim değildi. Dağların doruklarındakı kar böyle
değildi hiç. Benim beklediğim karın her tanesi melek kanatlı olacaktı. Sonuçta gökten yere
inen insan değil, melek olacaktı. Melekler gelecek ve peyğamber getirecekti. Olmadı…
Bana gösterilen kar yerden göklere yükselen buhardı. Göklerden yere inen baĢtan sona
çirkefti. Görüntüsü bembeyaz olsa bile. Ben onu gördükten sonra tüm umutlarımı
kaybettim. Benim hep düĢdediğim göklerdenmi geliyordu o?
Peki ya o üzerindeki Ģeytani elbise? Ansızın kafamı yukarı kaldırarak bağırmağa
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baĢladım: «Aman Allahım, dünyanın sonumu geldi artık?» Az önce rüzgarın sesini bile
surun sesi duymağa baĢlamıĢtım. Beddualar ederek karĢıladım kıĢı. Bir daha kıĢ olmasın,
kar yağmasın dedim kendi kendime. Zira sen benim beklediğim karın ve kıĢın ta
kendisiydin. O kar senin vücutunun parçalarıydı. Dünya dediğimiz anne kucağında,
toprak üzerinde doğacaktın sen. Ben seni kendi ellerimle yaratacaktım, kar yağacaktı
öylesine. Sen benim kardan adamım olacaktın. Ben sana doymayacaktım, hep kıĢı, karların
yağmasını bekleyecektim. Ama o kar yağmadı.

BENĠM DÜNYAM

Günyaya sıradan bir günde, sıradan bir yılda mevsimlerin en güzelinde… Ġlk andan
itibaren acılar yüzünden ağladım uzun uzun. Bir tokan attılar. Dile geldim. Bir zarif el attı
o tokkatı bana. AteĢler düĢürdü küçücük kalbime.
Yana yakıla akıttım gözyaĢlarımı. Dünyaya. Zamana, insanlığa karĢı savaĢ ilan ettim. Tam
kırk gün dünyayı bir renkten seyr ettim. Sonra gözlerim dünya iĢığına alıĢtı. Renklerin
karıĢımına. Sonra unuttum suratıma çarpan tokkatı. ArkadaĢ oldum koca dünyayla.
Beraberce veda ettik bir kaç mevsime ve bir yıla. Çehresini değiĢti sonra koca dünya. Ġlk
önce yazdı, sonra kıĢ oldu. Her taraf karla kapandı, yağmurlar yağdı. Yağmurları
kırlanğıçlar yağdırdı. Böylece ben de alıĢtım çehreleri ayırmağa. Birgün doyasıya emdiğim
sütle tanıdım dünyanın en güzel çehresini. Ninni söylüyordu bana beĢiğimin baĢında en
güzel anne. Dünyanın en güzel Ģarkısını dinledim ondan. Beni doğurduğunu anladım daha
sonra. Sorular vardı içimde. Ama konuĢamadım. Anlatamadım derdimi bir türlü.
SavaĢtım tüm dünyayla fakat içimde. Sonra koca dünyayla genç anne konuĢmasını
öğrettiler bana. UlaĢtırdılar beni isteklerime. BaĢladım sorular sormağa. Her gördüğümü
öğrenmek istedim. Sorular sordum. Sorularıma yanıtlar aradım. Ama yine de mutlu
olamadım. Sonra abilerimin, ablalarımın birĢeyler yazdığını gördüm ve «keĢke ben de
yazmasını bilsem» – deyiverdim kendi kendime. Yazmasını öğrendim… Birgün yazmasını
da öğrettiler bana. Koca dünya, genç bir anne ve bir de öğretmenim. Ġlk baĢta «anne»
sözünü yazmağı öğrendim, sonra peĢinden «Vatan» sözünü. Daha sonra «Ana Vatan»
sözünü yazdım. Böylece sözleri peĢpeĢe dizmeğe baĢladım. Kimi zaman yazdıklarımı
yokettim. Kimi zaman dünyanın en güzel yazısıdr bunlar dedim. Birgün kendimi
eleĢtirdim. «Ġstersen daha iyi yazabilirsin». Büyüttü beni bu amacım. ġimdi bu yolda
yürüyorum, Ģimdi sözdür benim dünyam…
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MENEKġE
Adem sevinçle gözyaĢı döktü, sen doğdun böylece güzel menekĢe. Allahın affından
yaranmıĢ çiçekler neden böyle hüzünlüsün, menekĢe? Sen oldun dünyanın ilkbahar
konuĢtu, sen oldun sevgi efsanesi. Sen dertlilerin dertlerinden anlasın, güzelim, gülüm,
menekĢem. Seninle kimler süslenir, gülüm. Sana benzemek isteyenler dahi var. Sen hep
alçakgönüllü, baĢın hafifçe önüne eğik, sade bir güzelsin güzel menekĢem. Senin çiçeklerin
cennet perdesi, baĢının hafifçe öne eğmemse ibadetindir. O güzel gözlerinin karanlığı senin
sevilmek saadetindir. Sevincin ismi doğdun, dertler baĢını hafifçe öne eğmeğe zorladı seni.
Seyrediverdin dünleri bugüne zamanın gidiĢini. Güzelliğine övgüler yağdırdılar,
aldırmadın sen fakat. Sana «güzelim» dediler, sen aldırıĢ etmedin. Seni güzellere
benzettiler konuĢmadın. Nerden alıyorsun bu kadar sabrı sen, söyle nerden? Anlat, ben de
siyah gözlerinde kendi hayatımı göreyim. Senin gibi olmak, sana benzemek, güzel çiçeğim,
benim en böyük dileğim. Umutlarım tükendi yarınlara, gel Ģimdi anlat sırrını. Kıralım bu
aksiliklerin tılsımını. Kötümserlikten kurtulalım, gülüm menekĢem.

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

64

SON SÖZ
Gələcəyimizin dağ vüqarlı sənətçisi

Gənc yazarların içərisində özünəməxsus yer olan, bir çox üstünlükləri ilə seçilən Günay
Dağlı, mətbuatda tanıdığım elə ilk gündən nəzərimi cəlb etmiĢdi. ġerlərindəki poetik
deyimlər, mövzu rəngarəngliyi hər zaman olduğu kimi insanı özünə çəkir və qarĢısında
saxlamağı bacarır.
DüĢündürücü və bəzən də Ģəraitli poetik fəlsəfi fikirlər ətrafında insanı poeziyyanın tamam
baĢqa bir aləminə çəkib aparan Ģeirlər, Günayın fitri istedadından və yüksək bacarığından
xəbər verir. Bəzən hansısa bir rəssam əlinin olmasına Ģübhə edirsən. Çünki belə Ģeirlər
bacarıqlı rəssam fırçasından çıxan ən dəyərli sənət nümunəsinə bənzəyir. Baxdıqca,
baxırsan. Bəlkə də Günay həm də yaxĢı rəssamdı, xəbərimiz yoxdu. Əslində isə gözəl və
bacarıqlı Ģairdir. Günyaın bir çox mövzuda toxunduğu publisistik yazıları da gənc bir qızın
həyata baxıĢına, dünyagörüĢünə müsbət mənada aydınlığı ilə seçilir. Ġstər ictimai, istər
ədəbi sahədə fikir və mülahizələrini, tənqidi açıqlamalarını mətbuat səhifələrində
çəkinmədən dərc etdirməklə, öz jurnalist peĢəsinə sadiq qalmağı və bu ənənəni qorumağı
bacaran Günay Dağlı, sözün həqiqi mənasında peĢəkar sənətkarlığa doğru cəsarətlə
addımlayır. O, öz əqidəsinə, bacarığına arxayınlıqla həyata keçirdiyi hər bir fikrin
yüksəkliyində bu günün, sabahın yollarını açıq-aĢkar görməyi bacarır. Radio dalğalarında
ədəbi veriliĢlərin aparıcısı kimi dinləyicilərin sevimlisinə çevrilən, səsindəki məlahətlilik,
aparıcılıq qabiliyyəti Günayın çoxĢaxəli inkiĢafından xəbər verir. Bundan baĢqa TƏB
(Turan Ədəbi Birliyinin) yaradıcılarından biri kimi, bir çox ədəbi görüĢlərin
keçirilməsində yaxından iĢtirakı və görüĢlərin aparıcılıq missiyasını öz üzərinə götürən və
məharətlə öhdəsindən gələn Günay Dağlı, ədəbi mühitdə tanınmıĢ qələm sahiblərinin
böyük hörmətini və məhəbbətini qazanmıĢdır. Gənc bir qızın ədəbi-ictimai və mətbu
sahədə bu qədər böyük uuğurları, öz üzərində mükəmməl çalıĢması və eyni zamanda özünə
qarĢı tələbkar yanaĢmasıdır. Məhz bu baxımdan Günay gənc yazarlara bir nümunə kimi
örnək ola bilər. Bəzi vaxt əsəbi, bəzi vaxt narahat görünən Günayı baĢa düĢmək çətin
deyildir. O, bu zamanın haqsızlığına çox vaxt biganə qala bilmədiyindən barıĢmaz
mövqedə qlaraq, həyatının narahat anlarını yaĢamağa məcbur olur. Bu isə həyatı bahasına
baĢa gəlsə də, qələminə, insanlığına sadiqliyindən onu döndərə bilmir. L.Tolstoy yazırdı:
«Həyat hər kəs üçün qiymətlidir. Onu Ģərəflə yaĢamaq isə daha qiymətlidir» Bu mənada
həyatını Ģərəflə yaĢamağı daha üstün bilən Günay Dağlı, həm Ģair, həm publisist, və həm də
bir jurnalist kimi tutduğu peĢəsinin yolunda çox məsuliyyətlə və ləyaqətlə irəliləyir. Bu
irəliləyiĢ elə düĢünürəm ki, onu sənətkarlığın zirvəsinə aparıb çıxaracaq. Çünki insanlığı,
əlaxüsus da inadkarlığı, qüruru, özünə inamı bunu deməyə sövq edir ki, Günay həqiqətən
bu zamanın nəbzini tutmağı, xalqın, ictimaiyyətin ürəyinə yol tapmağı bacaran sənətçidir.
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Bacarığın tükənməz yolların açıq-aydın olsun, Günay. DaĢıdığın «Dağlı» təxəllüsü sənin bir
dağlı kimi vüqarlı olmağına iĢarədir. Vüqarın əyilməz, ilqarın dönməz olsun, deyirəm.
Sənət yollarında sönməz iĢıqlar arzusuyla.
Nəcibə Ġlkin
AYB-nin üzvü. «Azad Qələm» qəzetinin
baĢ redaktoru, Ģairə-publisist
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