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C- 44. Camal Zeynaloğlu: “Həqiqət işığında”
Bakı, “Şəms” nəşriyyatı – 2012, - 215 səh.
Bu kitab Camal Zeynaloğlunun oxucularla yeddinci görüşüdür.
“Yaxşı insanlar sorağında” silsiləsindən olan bu ilk kitab tanınmış
ziyalı, gözəl insan, etibarlı dost və yoldaş, nadir istedad sahibi, yazıçıpublisist, şair, filosof, tarixçi, teoloq, astronom, ictimai xadim,
Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin məsul katibi, “Ziyalı” qəzetinin baş
redaktoru, həvəskar bəstəkar,“Qızıl Qələm”və “Məhsəti Gəncəvi”
mükafatları laureatı, fəlsəfə elmləri namizədi, dosent Həqiqət xanım
Kərimovanın həyat və yaradıcılıq fəaliyyətinə həsr olunmuşdur.

Kitab 2000-ci ildə işıq üzü görməli idi. Amma bəzi
səbəblər üzündən oxuculara 12 il gec təqdim olundu.
© C.Zeynaloğlu - 2012
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Həqiqət Kərimova

Kərimova Həqiqət Səftər qızı, 9 fevral 1955-ci ildə Göyçayda
anadan olmuşdur. 1980-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix
fakültəsinin tarixçi, tarix və ictimaiyyət müəllimi ixtisası üzrə
bitirmişdir.
1981-1984-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin fəlsəfə tarixi
ixtisası
üzrə
əyani
aspiranturada
təhsil
almışdır.
1984-cü ildən 2002-ci ilə qədər Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasının fəlsəfə kafedrasında müəllim, baş müəllim
vəzifəsində çalışmışdır. 2002-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad
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Universitetində rektorun ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə köməkçi
vəzifəsində işləmişdir.Həmin ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin fəlsəfə kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır. O,
2001-ci ildən fəlsəfə elmləri namizədidir.H.Kərimova 50 -dən
artıq elmi-publisistik kitabın, monoqrafiyaların, 3 dərs vəsaitinin,
1 metodik tövsiyyənin, bütövlükdə 218,81 çap vərəqi həcmində
əsərlərin, 100 -ə yaxın elmi-publisistik məqalənin, müxtəlif
sahələr üzrə elmi monoqrafiyaların (fəlsəfə, ilahiyyat, astrofizika,
tibb, iqtisadiyyat, kimya), 3 fəlsəfi poemanın və bəstəkarlıq
əsərlərin müəllifi və istedadlı jurnalistdir. H.Kərimova hazırda
“Elm və mənəviyyat” jurnalının baş redaktoru, “İqtisadiyyat,
Fəlsəfə, İnformasiya Texnologiyaları” elmi tematik
məcmuəsinin təsisçisi və baş redaktoru, iqtisadiyyatımızın
beynəlxalq aləmdə tanınmasında əsas rol oynayan, Azərbaycan
və rus dillərində nəşr olunan “Zəfəran” (“Şafran”) jurnalının
redaktorudur. “Kamaliyyə” diplomu verilməklə “Qızıl Qələm”,
“Məhsəti Gəncəvi” və “İnam” media mükafatları laureatı,
Azər.KİVHİ-nin, Respublika Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür.
Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsində göstərdiyi
xidmətlərə görə iki dəfə Dünya Azərbaycanlı Gəncləri
Beynəlxalq Həmrəyliyi Cəmiyyətinin fəxri fərmanları ilə təltif
olunmuş, adı “Azərbaycan Yazıçıları Ensiklopediyası”na daxil
edilmişdir.
Ailəlidir, 2 övladı var.
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“Həqiqət xanımda olan vətən, azərbaycançılıq sevgisini bütün
ziyalılarımızda görmək istərdim.O, yaradıcılıq manerasında
fərqlənən, ictimai-siyasi təşkilatçılıq bacarığı ilə seçilən fitri
qabiliyyət sahibidir. Nə yazırsa-yazsın böyük sevgi hissi ilə
ürəklə yazır. Dincəlmək nədir, bilmir. “Ana” romansı onun bizim
ailəyə verdiyi ən gözəl hədiyyədir. O romans məni çox
kövrəldib, anamı, uşaqlıq illərimi xatırladıb. Həqiqət xanıma
təşəkkürümü bildirəndə, ağladığını gördüm. Çox həssas və
duyumlu insandır.”
Aqil Əliyev,
AMEA-nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi.

“Mən İslam dininin gözəlliyini anam İzzət xanımdan
öyrəndim, elmi mahiyyətini isə Quran işığında Həqiqətimdən
öyrənib təvsir kitabları aldım.Oxuduqca zənginləşdim,
bilgilərimi Həqiqət xanımla bölüşdüm. Mənim Qurana
məhəbbətim onu necə də sevindirirdi?! Quranı mənə bu qədər
sevdirdiyi üçün Həqiqət Kərimovaya minnətdaram.”
Şəfiqə Əlirza qızı Əliyeva,
“Ziyalı” qəzetinin təsisçisi, Əməkdar müəllim.
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“İslam astronomiyası tarixi uzun illər aktual sayılmışdır, lakin
maneələr olduğundan işlənməsi mümkün olmamışdır. İslam
tarixində astronomik tədqiqatlar və astronomlar haqqında ərsəyə
çatdırılmış məlumatlar Həqiqət xanım Kərimovanın özümüzü
özümüzə tanıtmaq yolunda yeni addımdır. Qələmindən çoxlu
sayda əsərlər yaranmış Həqiqət xanıma belə bir çətin işi yerinə
yetirməsinə görə bir astronom kimi daha çox minnətdarlığımı
bildirirəm. O, öz təmənnasız xidmətlərinin əvəzini almalıdır.”
Hacıbəy Sultanov,
Akademik, əməkdar elm və texnika xadimi.

“Həqiqət Kərimova elmin nailiyyətlərinə inanan, müxtəlif
sahələri dialektik vəhdətdə götürüb işləməyi sevən
alimlərimizdəndir. Mən onun 2000-ci ildə çapdan çıxmış “Canlı
həyatın yaranışı, insanın mənşə və takamülü haqqında elmidini mülahizələr” adlı müştərək elmi monoqrafiyasının
rəyçisiyəm. Bu kitabın elmi əhəmiyyəti haqqında fikirlərimi
“Vışka” qəzetində verdiyim məqaləmdə oxuculara çatdırmışam.
İnsanın yaranışı haqqında elmi konsepsiyalar Onun
yaradıcılığının əsas xəttidir, desəm yanılmaram. Bu kitab tam
mənada Qurani-Kərim kontekstində müqayisəli təhlil mətnidir,
canlıların molekulyar əsasları haqqında müasir elmi təsəvvürlərə
müraciət olunmuşdur. Öz tədqiqatlarına optimist yanaşan
Həqiqət Kərimovaya görə elm canlı həyatın tarix səhifəsinə
“yazılan” əsil həqiqətləri haçansa “oxumağa” müvəffəq
olacaqdır. Bu əsərin davam etdirilməsini arzulayıram.”
Namiq Əliyev,
akademik.
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“Həqiqət Kərimova elmimizə lazımlı adamdır. Onun beynində
hələ tapılmayan qırışıqlar çoxdur. Anatomiya elmində məlum
olmayan beyin qırışıqları Həqiqət xanımda çoxdur. Beyin qabığı
normal insanlarda 6 qatdan ibarətdir. Mən deyə bilərəm ki, bu
qat Həqiqət xanımda bir neçə dəfə artıqdır. Bu, onun
məhsuldarlığı ilə bağlıdır.”
Vaqif Şadlinski,
Tibb elmləri doktoru, professor.

“Mən bu xanımdakı prinsipiallığa, inadkarlığa, məsuliyyətə,
hər şeyin ölçülüb biçilməsindəki dəqiqliyə heyran qalıram... Bu
xanımda deyərdim ki, qeyri-adi çox şeylər var, amma biz bunu
hələ bilmirik.
Həqiqət xanımla tibb sahəsi ilə bağlı elmi əməkdaşlığımız
olub. Birgə monoqrafiya işləmişik. Həqiqət xanım hamımızın
fəxridir.”
Faiq Tağızadə.

“Həqiqət xanım! Həqiqətin yorulmaz, narahat yolçusu...
Nədir bu ömrün mənası? Nə üçün, kimin üçün yaşadın bu ömrü?
Özünçün bir gün ağlamadan insanlara həsr etdin onu. Yandın bir
şam kimi, əridin özün, istisindən, hətta tüstüsündən də faydalandı
özgələr… Nədir bu hikmət, onun sirri nədədir? Ah, bu narahat
qəlbin narahat anları! Sən tükənməzmisən, yorulmaq bilməyən
bir insana rahatlıq verməzmisən? Düşmənsənmi sən? Heç
yazığın gəlmədimi bu qəlbə, onu bir an belə rahat buraxmayıb
daim izlədin, gecəli, gündüzlü ah-vaylarınla kimsəsiz övladların
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hıçqırıqlarına şərik etdin onu. Özünün nazlanmağa,
tumarlanmağa ehtiyacı olan körpələrinin qayğısını kimsəsiz
qalmış yetimlərinkiylə bölüşdürən bu böyük ürək sahibinə
yazığın gəlmədimi? Ah, o fəlsəfi şeirlər, o ilahi nuru ilə
boyanmış yazılar… Məgər onları sən yazmadınmı? O fikirləri
ilahi kəlmələrlə inci kimi sapa düzüb, onları zərli, taftalı paltarlar
geyindirib dünyaya gətirmədinmi? O sözlərin sirli qayələrini açıb
insanlara ayan etmədinmi? Üzü ağ, mərdanə, büllur kimi saf,
təmiz, alnıaçıq vüqarlı bacım! Qoy, İlahinin Sənə verdiyi bu
xislət, həyatda qazandığın bu uğurlar ömrünün son günlərinədək
səninlə qalsın!..”
Əlikram Tağıyev,
Fəlsəfə elmləri doktoru, professor.

“Həqiqət xanımın yaradıcı təfəkkürü onun qafasına sığışmır,
hey qaynayır, püskürür, yanır, yandırır, yazıb yaradır. Onun
təfəkkürü itiliyinə və sürətinə görə beşinci nəsl kompüteri
xatırladır. O hey yazır, yaradır, amma dayanmır, nöqtə qoymur…
Onun yazdığı, yaratdıqları böyük bir kollektivin əməyinə
bərabərdir.”
İmran
Cəfərzadə,
Fəlsəfə elmləri doktoru,
professor.

“Həqiqət xanım az öyrənilmiş sahələrin işıqlandırılmasını çox
sevir. Yəni bir dünyanı, möcüzəli, sirli bir kainatı bizə
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tanıtdırmağa çalışır. Bu onun cəsarətli, çətinliklərdən qorxmayan
tədqiqatçı qabiliyyətindən, istedadından xəbər verir.
Həqiqət xanımın fəlsəfəsi təkrarolunmaz, özünəməxsus
özəlliyi olan bir fəlsəfədir. Bu fəlsəfəni insan fəlsəfəsi də
adlandırmaq olar. Çünki o bütün əsərlərində məhz insandan
danışır. Onunla bərabər öz dövrün sosial - siyasi problemlərini də
təhlil edir. Bu mənada onun əsərlərini dövrün mərkəzində duran
insanların bir aynası saymaq olar.”
Qoşqar Əliyev,
Fəlsəfə elmləri doktoru, professor.

“O özü bilmir ki, o kimdir. O sevməyi və sevilməyi bacaran,
əqidəsinin qulu səviyyəsinə enməyi bacaran, amma bütün
hallarda idrakının gücünə güvənəndir, varlığı kimi. Gördüyü
işlərin hüdudları Söz qəlbinə sığışan deyil.”
Cahangir Qocayev,
Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsi sədrinin müavini,
iqtisadçı- mühəndis.

“Mən özüm Şair olduğuma görə Həqiqət xanımın bədii
yaradıcılığından daha çox danışmaq imkanım var. Onun şeirləri
fəlsəfə elml ilə sıx bağlıdır. Istər elmi-dini mülahizələri, istərsə
də ayrı-ayrı elmi-publisistik əsərləri deməyə əsas verir ki,
Həqiqət xanım dövrünün görkəmli alimi, istedadlı şairi, dəyərli
ziyalısıdır.”
Ədalət Əsgəroğlu,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat
katibi.
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Həqiqətin nurlu aynası
Giriş sözünün qeyri-adi bir tərzdə, pafosla, həm də başlıq
altında yazılması hörmətli oxucumuza bir qədər orijinal görünsə
də, publisist-filosof Həqiqət Kərimovanın 2000- ci ilin səkkiz
ayı ərzində bir-birinin ardınca doqquz sanballı kitab nəşr
etdirməsi barədə verəcəyim xoş xəbər daha orijinal təsir
bağışlayacaqdır. Bu, doğrudan da məşhur Ginnesin kitabına
düşməyə layiq bir faktdır. Səkkiz ay ərzində
9 kitab!
Möcüzədir, deyilmi? Bəli, bu gün kimi aydın bir həqiqətdir ki,
Həqiqət xanımın özü dərin zəkası, işləmək qabiliyyəti və insanlıq
dəyəri ilə möcüzədir. Fəlsəfi fikir bütün elmi-dini fikirləri öz
qanadı altına aldığı kimi, Həqiqət xanımın yaradıcılığı da ədəbipublisistik janrların hamısında öz qartal əzəməti ilə nəzərdiqqəti cəlb edən fəlsəfi tapıntıdır. Bu işlək qadının, iki övlad
anasının, xoşbəxt zövcənin xəmiri büs-bütün istedad mayası ilə
yoğrulub desəm, səhv etmərəm.Bu kitabı oxuyanda görəcəksiniz
ki,“Həqiqəti axtarmağa dəyməz, onu tapmazsan” fikrini yalnız
Həqiqət xanıma şamil etməklə məcazi mənada təsbit etmək olar:
onu axtarsan, bir yerdə tapmaq olmaz, çünki bütün varlığı ilə
həqiqətə bəzək olan Həqiqət xanımı axtarmasan da hər yerdə
tapa bilərsən: redaktor kimi- “Ziyalı” qəzetinin redaksiyasında,
ictimai xadim kimi - Respublika Ziyalılar Cəmiyyətində, fəal
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jurnalist kimi-Kütləvi İnformasiya Vasitələri İşçilərinin
Həmkarlar İttifaqında, xeyriyyəçi kimi- gecələr masa arxasında,
gündüzlər (vaxt tapanda)“Təbib” nəşriyyatında, müəllim kimi
Heft Akademiyasında. Hamı tərəfindən Həqiqətin nurlu aynası
kimi sevilən və ehtiram bəslənən bu qadının dostları isə onun
istedadı ilə nüfuz etdiyi sahələrin sayında çox-çox azdır: Şəfiqə
xanım Əliyeva, Vaqif
Şadlinski, Oqtay Salamzadə, Faiq
Tağızadə, Xeyrulla Balaxanlı, Camal Zeynaloğlu və daha bir
neçə nəfər. Amma Həqiqət xanımın hamıya, hamıya və yenə də
hamıya olan məhəbbət və mərhəmətinə isə hədd-hüdud yoxdurbu sevgi Allahdan, onun Rəsulundan başlanmış bizi əhatə edən
insanların hər birinə aiddir, yaxşı- pis hər kəsə aiddir və bu
baxımdan bəzən öz-özümə deyirəm: İlahi, bu qız övladına
verdiyin böyük kişi ürəyi üçün sağ ol, Sənə mərhaba! Amma
söhbət adi ürəkdən deyil, istedadla, kamalla aşılanmış beyinə saf
qan yürüdən ürək bulağından, saf fikirlər üyüdən ürək
dəyirmanından, qələm itiləyən və güc verən ürək
emalatxanasından gedir. Bu mənada Həqiqət xanım hər şeyi
özündən olan bir “dövlət” dir.
Bizim tanışlığımızın üç illik tarixi var və bu tanışlıq üçün
“Respublika” qəzetinin baş redaktoru, tanınmış mühərrir, naşir
və alim Teymur Əhmədov cənablarına minnətdaram. Onun
təqdimatı ilə Həqiqət xanım ədəbi- bədii yaradıcılıq uğurlarına
görə, AzərKİVİHİ- nin “Qızıl qələm” mükafatına layiq görülüb
və mən ona təqdim edilən “ Kəmaliyyə diplomu”nu böyük
məmnuniyyət hissi ilə imzalamışam. Həqiqət xanımın “Allah
adamı”, mömin bir qadın olduğu da həqiqət kimi göz
qabağındadır. Buna sübut onun dəyərli, fəlsəfi- dini kitablarıdır
və mən onlara ayrı -ayrılıqda təhlil həsr etməyə lüzum
görmürəm, bu barədə başqa pərəstişkarların yazılarını bu topluda
oxuyacaqsınız.Yalnız biri haqqında danışmaqla bunu sübuta
yetirmək istəyirəm ki, bu da Həqiqət xanımın “Şəfqət nuru”
kitabıdır.Kitab əməkdar müəllim, üç kitabın, dörd metodik
tövsiyənin və on beş elmi publisistik məqalənin müəllifi, “Vətən”

13

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

mükafatı laureatımız Şəfiqə Əlirza qızı Əliyevadan bəhs edir və
poetik
üslubda
yazılmışdır.Həqiqət
xanım,xeyriyyəçi
Azərbaycan sənəmi haqqında yazılmış bu poetik topluya görə
“Məhsəti xanım Gəncəvi” mükafatına layiq görülmüşdür.Kitabın
“Ümid yeri” (kimsəsiz balaların pənah tapdıqları uşaq evi belə
adlanır) adlanan fəslində müəllif Şəfiqə xanımın bir hami kimi
valideynsiz balacalara göstərdiyi qayğıdan bəhs edir və deyir:
“Düşünürəm, nə gözəlmiş xeyirxahlıq, mərhəmət...” İnsan olan
kəs üçün bundan əfzəl nə ola bilər? Və Həqiqət xanım üzünü
Şəfiqə xanıma tutub bu sözləri pıçıldayır:
“Səni daim ucaldacaq o diləklər, dualar!
Allah sənə ömür versin!
Hər dildə bir dua var!”
Bəli, dualardan biri də bizim dilimizdir. Dua edirəm ki, Allah
öz salamını, bərəkətini və rəhmətini Həqiqət xanımın üstündən
əksik eləməsin! Amin!
Oqtay Salamzadə,
AzərKİVİHİ - nin sədri,
yazıçı-ilahiyyatçı.
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Həqiqət işığında
“ Elm sahibinin dostu çox olar, mal sahibinin isə düşməni!”
Həzrəti -Əli (ə)
Allah-Təala yeri iki günə yaradaraq onu böyük dağlarla
möhkəmlətdi. Yer sakinlərinin bütün ehtiyaclarını isə dörd günə
hazır etdi. Sonra qaza oxşar bir maddə ilə yeri işıqlandırıb göyü
yaratmağa başladı və hər ikisini öz iradə dairəsinə daxil etdi.
Daha sonra dua oxuyan, ibadət edən mələkləri yaratdı. Sonra
iradəsi və hikmətinin tələbi ilə Adəmi və onun nəslini yaratmaq
üçün mələklərə belə bir xəbər göndərdi:“Elə bir məxluq
yaradacağam ki, yer üzündə xəlifəm olsun, orada məskən salıb
nəsli hər yana yayılsın, torpaqda bitənlərdən yeyib onun
təkindəki nemət və bərəkətləri üzə çıxarsın.“Mələklər yeni
yaradılacaq xilqətin təbiətindəki hikməti və Tanrının onu yer
üzünə xəlifə təyin edəcəyini bilmirdilər. Allah-Təala mələklərə
onu da bildirdi ki, yeni yaranacaq məxluqun böyük bir qismi
dindarlıq və ibadətə, itaətə və dua etməyə mələklər qədər can
atmayacaqlar. Ona görə də mələklər Allaha üz tutub söylədilər:
“Yer üzündə fitnə törədən, qanlar tökən bir kəsimi xəlifə
yaradacaqsan? Axı biz dua oxuyur, ibadət edirik!”
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Bu anda Allah-Təala onların cavabını verdi: “ Siz bu
məxluqun sirrindən xəbərsizsiniz və mənim bildiyimi siz
bilmirsiniz.”
Bismillah-Rəhmanir-Rahim-“Rəhimlilərin ən rəhimlisi olan
Allahın adı ilə” sözlərilə başlanan Qurani-Kərimin əsas
mövzularından biri olan insan öz gücü və zəifliyi, gözəllikləri və
çirkinlikləri, üstünlükləri və çatışmazlıqları ilə böyükdür. Furqan
sürəsinin ilk iyirmi ayəsi insan haqqındadır.
Bu ayələrdə deyilir ki, insan kainat ağacının meyvəsidir: fəqət
bu meyvənin yetişməyi üçün şaxəli budaqlar və rəngarəng
çiçəklər kifayət etməz. Ağacın yer altındakı qaranlıqlara və
dərinliklərə kök atması lazım olduğu kimi, insan da çətinliklərə
və əzablara qatlaşmadan istədiklərinə nail ola bilməyən bir
varlıqdır.
Allah-Təalanın mükəmməl bir quruluşda yaratdığı insan
cəmiyyətin və hətta kainatın əsası sayılır. Bu da insanın daxili
aləminin nizamlanmasını və qidalanmasını tələb edir.
Qurani-Kərimə görə bütün dəyişikliklərin əsası insanın daxili
aləmindədir. Hər bir insanın ruhundakı dəyişikliklər kainatda və
cəmiyyətdə baş verən mühüm dəyişiliklərlə bağlıdır.
Bununla bağlı Quran belə deyir: “Allah bir cəmiyyəti; bu
cəmiyyət isə öz fərdlərinin daxili aləmlərində baş verənləri
dəyişdirmədikcə heç bir dəyişiklik baş verə bilməz” ( Rəd
surəsi, 11- ci ayə).
İnsan daim axtaran varlıqdır. Həm də axtarışlarını dayandıran
kimi sanki o, sahib olduğu ülviliklər zirvəsindən aşağı, adi
canlılar səviyyəsinə doğru enir. Tapanda da axtarmaq,
tapmayanda da axtarmaq, getdikcə daha dərinliklərə enmək, öz
zəka nuru ilə zülməti işıqlandırmaq- insana nəsib olan yeganə yol
budur.
Həqiqətən də insan Allah-Təalanın yer üzərindəki ən sirli
möcüzələrindən biridir ki, onu kənar etmək mümkün deyildir. Bu
gün rastlaşdığımız, yol-yoldaşı olduğumuz, illərlə bir yerdə ömür
sürdüyümüz, ilk baxışda sadə gördüyümüz insan, sən demə,
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bizim hər birimiz üçün oxunmayan sirlər xəzinəsidir. Bu
xəzinəni axıra kimi öyrənmək isə indiyə kimi heç kəsə nəsib
olmayıbdır.
Mən bu kitabımda çoxlarının tanıdığı və şəxsiyyətinə hörmət
etdiyi, bütün elm sahələrindən bəhrələnməyə çalışan, bütünlüklə
ömrünü elmə həsr edən və bundan mənəvi zövq alan,
yaradıcılıqlarının çoxunda Qurani- Kərimə istinad edən, indiyə
kimi həyatında bir neçə dəfə möcüzələrlə rastlaşan və AllahTəalanın yaratdığına bəxş etdiyi ən gözəl insani keyfiyyətləri
özündə cəmləşdirən bir alim haqqında söz açacağam. Alim
barəsində yazmaq həm şərəfli, həm də böyük savab işdir.
Həyatda yazıb-yaratmaq, fəaliyyət göstərmək, öz yaradıcı
fəaliyyətinin nəticələri ilə fəxr etmək insana heç bir şeylə
müqayisə edilməyən məmnunluq duyğusu verir və onu yeni-yeni
elmi yaradıcılığa ruhlandırır.
Keçmişdən narazı qalan, həyatın ən ağır sınaqlarından həmişə
qalib çıxan, özü istədiyi həyatı yaşamaq nəsibi olmadığı üçün
bütün keçmişini, ağrılı-acılı günlərini unutdurmaq istəyi ilə
ömrünü elmə həsr edən və xoşbəxtliyini də ancaq bunda tapan
Həqiqət xanım Kərimovanın dediyi kimi: “ Kədərimi, dərdimi,
niskilimi unutmaqdan ötrü bütün həyatım boyu yazmışam.
Əgər mən indi də yazmasan, yaratmasam, bəlkə bir həftənin
içində dünyanın ən qocası, yaşlısı olaram. Mən yazdıqca,
müxtəlif elmləri əxz etdikcə qəlbən, ruhən gəncləşirəm.”
Elmin müxtəlif sahələriylə yorulmaq bilmədən məşğul olan
Həqiqət xanıma “Axı, siz kimsiniz?” sualını verəndə, o
gülümsünərək: “Heç özüm də bilmirəm ki, mən kiməm?” dedi.
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Özüm də bilmirəm ki, mən kiməm?
-

Həqiqət xanım, siz ixtisasca tarixçisiniz. Buna
baxmayaraq mən sizi filosof, astrofizik, teoloq, yazıçı- şairə,
bəstəkar, jurnalist kimi də tanıyıram. Ümumiyyətlə, siz
kimsiniz?
- Camal müəllim, sizi maraqlandıran bu sualı mənə çox adam
verib. Həmkarlarım məni fəlsəfə tarixi sahəsində tədqiqatçı kimi
tanıyırlar. Başqa sahələrin mənim adıma şamil edilməsinə
gəldikdə, fikrimcə, bütün filosoflar öz fəaliyyələrini sırf
nəzəriyyəçilik
və
fərdi
intellektual
fəaliyyətlə
məhdudlaşdırmayıb, müxtəlif elmi sahələrdən istifadə etməli,
əldə etdikləri nəticələri müqayisəli şəkildə yoxlamalıdırlar. Bu
üsul işlənən sahənin effektinin artmasında xüsusi əhəmiyyətə
malikdir.
Elmi işim dünyanın təbii elmi mənzərəsinin fəlsəfi təhlili ilə
bağlı olduğu üçün kainat məsələlərindən daha çox yazıram. İslam
dininin müqəddəs kitabı Qurani-Kərimə istinadən apardığım
elmi- dini müqayisə və təhlillər mənə çox şey verib. Canlı aləmin
yaranışı, ən qədim mikroorqanizmilərlə bağlı əsərlərim maraqla
qarşılanıb. Kiminsə mənə göstərdiyi etimadı doğrultmağı
sevirəm.
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Hələ orta məktəbdə oxuyarkən ədəbiyyat müəlliməm Tamara
Ağakişiyeva
mənim
yazıçı- şairə, tarix və ictimaiyyət
müəlliməm Sima Əliyeva isə tarixçi olacağımı güman edirdilər.
Mən onların hər ikisinin etimadını doğrultsam da, sonralar
“elmlərin şahı” hesab etdiyim fəlsəfəni seçdim. Çünki fəlsəfənin
vurğunuyam. Kiçicik bi şeir parçasında, adi bir rəng dünyasında,
sonu görünməyən füruzə göylərdə bir fəlsəfə axtarır, mənəvi
duyum gəzirdim. Poemalarımın ruhu Sədi Şirazidən, rübailərim
isə Məhsəti Gəncəvidən qaynaqlanıb.
Ali məktəbə daxil olmaq valideynsiz, maddi imkanı olmayan
bir qız üçün əlçatmaz arzu idi. İşləyib təhsil almaq üçün tarix
fakültəsinin axşam şöbəsinə sənəd verdim. Ümidsiz idim. İlk
imtahandan əla qiymət aldım. Ədəbiyyatdan şifahi imtahanı
Famil Mehdi və Kamil Vəliyev qəbul edirdi. Bu gün elmdə nə
qazanmışamsa, bütün bunlar üçün onlara borcluyam. Xüsusən
Famil Mehdiyə. O, məni yüzlərlə abituriyentin içindən seçmişdi,
əla qiymət yazmışdı. Söylədiyim şeir və qəzəllərə məftunluqla
qulaq asıb, “ Kamil, kimi xatırlayırsan?”- soruşmuşdu. Kamil
müəllim isə gülümsəyərək: “Əli Fəhmini”- demişdi. Mənim
dinlədiyimi görüb üzümə maraqla baxmışdı: “ İnanmıram bu qız
tarixçi olsun. O, filoloq, ya da jurnalist olacaq.”
Hər ikisi mənə xeyir-dua verdilər, yaxşı gələcək arzuladılar.
Mən isə mehribanlıqla deyilən “qızım”kəlməsinin təsirindən
kövrəlib ağlaya-ağlaya getdim. Akademiya bağında bir ağaca
söykənib ürəyimi boşaltdım...
İllər keçdi, əzablı ömür yoluma baxmayaraq, mənim üçün
zəruri olan şeyləri qazana bilmədim. Halbuki, uşaqlıqdan
düşünürdüm ki, elmim olsa, hər şey qazanaram.
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının tələbələr üçün
nəzərdə
tutulmuş
yataqxanasında
yaşayıram.AXC-nin
hakimiyyəti dövründə xarici tələbələr üçün dekan təyin olunmuş
Mirvari adlı bir qadın mənə ultimatum verərək qaldığım otağı
boşaltmağı tələb etdi.Ayağını ayağının üstünə aşıraraq siqareti
siqaretə calayan bu qadını dinləyib onu bu vəzifəyə təyin
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edənləri lənətlədim.Bir neçə ay sonra o, həmin vəzifədən çox
şükürlər olsun ki,çıxarıldı.İndi yenə həmin yataqxanada
yaşayıram.O xanımın arzusu gözündə qaldı, axı o, yaşadığım
otağı xarici qonaqlar üçün qonaq otağı etmək istəyirdi.Öz
millətindən olan, iki körpəsi ilə heç yerdə sığınacaq tapmaq
ümidi olmayan azəri qadınını isə küçələrə atmaq istəyirdi.Bu da
Azəbaycan ziyalısı... Mövqe, vəzifə insanları nə qədər
dəyişdirirmiş.Axı, o, adi müəllim ömrü yaşasaydı, bu cür
hərəkətlər etməzdi.İndi o, yenə Neft Akademiyasında çalışır.
Mən bir yaşımdan valideynsiz qalmışam, ömür yolum enişyoxuşlu olub. Ən kədərli anlarımda mahnı bəstələmişəm. Kədər
və iztirabdan doğulan, qətrə-qətrə göz yaşlarımdan yoğrulan
mahnılar... Bu mahnılarda mənim həyata keçməyən arzularım,
qırılmış ümid və istəklərim əks olunur. Musiqi təhsilim yoxdur.
Onları niyə bəstələyirəm, nəyimə lazımdır?- Bilmirəm.
Astronomiyaya meyl göstərməyim elmi işimlə bağlıdır.
Ona görə də çoxları məni astronom hesab edir. Dissertasiya
işim tam hazırdır.Müdafiyə təqdim etməliyəm.Elmlər
Akademiyasında tələb olunan məbləğ mənim əmək haqqımdan
dörd dəfə böyükdür. Bu pulu ödəməyə mənə iki xeyirxah insanın
təklifi olub. Dövlət Neft Akademiyasının dosenti Əli Talıbov və
mənim kimi yüzlərlə köməksizin himayəçisi, büllur kimi qəlb
sahibi olan əməkdar müəllim Şəfiqə xanım Əliyeva. Mən bu
təkliflərdən imtina etmişəm. Allah onların hər ikisinə can sağlığı
versin.
Cavablarım yəqin ki, çox geniş oldu.
Filosof, astronom, teoloq, yazıçı- publisist, şair,
bəstəkarsınızmı? - sualına isə cavab verə bilməyəcəyəm. Çünki
əslində mən özüm də bilmirəm ki, mən kiməm?
- Həqiqət xanım, siz tədqiqatçı alim olmaqla yanaşı, həm də
Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin məsul katibisiniz. Bir
ziyalı kimi deyə bilərsinizmi, bu günün ziyalısının vəziyyəti
necədir?
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- Əvvəla, mən alim deyiləm, sadəcə müəllim və tədqiqatçıyam.
Bu günün ziyalısının vəziyyətinə gəldikdə, iqtisadi durumun
çətinliyi ondan da yan ötməyib. Ziyalılar cəmiyyətdə elə bir
təbəqədir ki, onlar heç bir siyasi mövqeyə malik olmayan, öz
elmi sahələri üzrə fəaliyyət göstərməklə bərabər, cəmiyyətin
ümumi mənafeyi naminə olan məsələlərdə iştirak edir, öz
mövqelərini bildirirlər. Xalqımızın ziyalı övladlarını vahid
konsepsiya ətrafında birləşdirmək Azərbaycan Ziyalılar
Cəmiyyətinin proqram və nizamnaməsində öz əksini tapıb.
Cəmiyyətin 270 mindən artıq üzvü var. Yaxın vaxtlara qədər
AZC problemlər yığınında boğulub, lakin məhv olmayıb. 1997 ci ilin martından mən həmin cəmiyyətə məsul katib seçilmişəm.
AZC-nin Rəyasət heyətinin üzvlərindən akademik H. Sultanovun
cəmiyyətimizin məhrum prezidenti, A. Hüseynovun, AZC-nin
fəxri ziyalısı Z. Həbiyevanın və əməkdar müəllim Ş. Əliyevanın
xidmətlərini əks etdirən kitabların tək və müştərək müəllifiyəm.
Ziyalı xalqın görən gözü, düşünən beynidir. Təsadüfi deyil ki,
Qurani-Kərimin 1000 ayəsindən 850-si elmə, 150-si isə alimlərə
hörmət və ehtiramla yanaşmağı tövsiyə edir. Mən bu hörməti
yalnız qələmimlə edə bilirəm.
- Həqiqət xanım, bu gün həm kainat, həm də insanlar
müəmmalarla doludur. Müəmmalarla dolu insanlar bir–
birinə qarşı çıxır, biri digərinə paxıllıq edir, hər vasitə ilə
onun uğurlarının qarşısında sədd çəkir, ona mane olmağa
çalışırlar. Vaxtilə elmin yollarında siz
də bu cür
haqsızlıqlarla qarşılaşmısınız. Həmin anlarda bu insanlar
barədə nə düşünmüsünüz?
- Son altı min ildə bəşəriyyət mürəkkəb bir yol keçmişdi.
Kainatın müəmmalı yaranışı insanı həmişə düşündürmüşdür. Bu
məsələ ilə bağlı xeyli fərziyyələr də mövcuddur. Hər halda etiraf
etmək lazımdır ki, insanın kainat haqqında olan bilgisi öz təbiəti
haqqında olan bilgidən çoxdur. Təqribən üç min ilə yaxındır ki,
insan varlığın açılmamış sirlərini öyrənməyə cəhd göstərir.
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Məlumdur ki, kainat da, insan da ayrıca bir elmin sahələridir.
Elmin isə öz qanunları var.
Məntiqi yolla elmin əsas qanunlarını kəşf etməyin
mümkünsüzlüyünü vaxtilə dahi fizik Albert Eynşteyn də etiraf
edirdi. Yeganə yol kimi fəhm yolunu qəbul edən alim yazırdı ki,
bu yol hiss olunan aləm arxasındakı qanunauyğunluqların
duyulmasına əsaslanır. Çünki Allah insanın maddi və ruhi
gerçəkliklərini dəyərləndirərək özü ilə bağlı bütün şeyləri
vermişdir. İnsan daim yüksək məqamlara can atır. Onun
müəmması isə beyinidir. Fikrimcə, beyinin şifrəsi açılarsa, elm
insan haqqında axtardığı cavabı tapa bilər. Əql və düşüncə
beyinə məxsusdur. Quranda əql barədə 500-ə qədər ayə vardır.
Sualınızın ikinci tərəfinə gəldikdə,onu deyə bilərəm ki, yüksək
intellektə malik insanlar nəinki mənə paxıllıq ediblər, əksinə
lazımi səviyyədə köməklik göstəriblər. Xüsusən yaşlı nəsil,
akademiklərimiz, zəhmət dolu ömür yolu keçən elm
adamlarımız. Mənə yalnız o adamlar mane ola bilər ki, onlar
ehtiyac nə olduğunu bilmədən kimlərinsə yazdığını müdafiə
ediblər, yüksək ad və mövqeyə malik olublar. Xoşbəxtlikdən
mən belə adamlarla qarşılaşmamışam, halal, təmiz elm adamları
ilə qarşılaşmışam.
Onların verdiyi istiqamətlər, məsləhət və tövsiyələr hər zaman
köməyimə çatıb. Birgə işləmişik, ədəbiyyat gətiriblər, yazdığımı
müzakirə ediblər, yoxlayıb iradlarını bildiriblər. Akademik
Hacıbəy Sultanov, EA-nın müxbir üzvü Rafiq Əliyev, fəlsəfə
elmləri doktoru, professor Abdulla Əhədov, Tibb Universitetinin
1-ci prorektoru Vaqif Şadlinski, fəlsəfə elmləri doktoru,
professor İzzət Rüstəmov, fizika- riyaziyyat elmləri namizədi
Ədalət Ətayi və adlarını çəkmədiyim bir çox alimlərimiz...
Mən alimlərimizdən razıyam.
- Dünyamızın məhv olmasına səbəb də biz insanlar olacağıq.
Bu fikrə münasibətiniz?
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-

Dünyanı biz insanlar yaratmamışıq ki, onu məhv etməyə də
qadir olaq. Yaranış və məhv haqqında bütün bilgilər təqribidir.
Bütün həyatını elmə həsr edən Ömər Xəyyam sonda yazırdı:
Sirri əzəli nə sən qanarsan, nə də mən,
Bu tapmacanı nə sən taparsan, nə də mən
Bir pərdə dalındadır olan söhbətimiz,
Pərdə qalxsa, nə sən qalarsan, nə də mən.
Düzdür, termodinamikanın ikinci prinsipini sonsuz kainata
şamil edən R.Klauziusun və U.Tomsonun irəli sürdüyü
fərziyyələr qismən qaneedicidir. Yəni dünyada bütün cisimlərin
temperaturunun tədricən bərabərləşməsi baş verərsə, aləmdəki
bütün fiziki proseslər, bütün dəyişikliklər kəsiləcək, kainatın
soyuq cəsədi qalacaqdır.
Qurani-Kərimdə dünyamızın məhvi qiyamətin başlanması ilə
izah edilir. Onun başvermə səbəbi isə insanların öz dinini,
ləyaqət və şərəfini unutması, haqsızlıq olacaq.
- Daha çox maraq doğuran elmi əsərləriniz haqqında nə
deyə bilərsiniz?
- “Kainatın başlanğıcı haqqında elmi-dini mülahizələr”
kitabı elmi monoqrafiya kimi oxucuların xoşuna gələn və daha
yaxşı alınan kitab olub. Kitabın elmi redaktoru, akademik H.
Sultanovdur.“Maddidən mənəviyə, zülmətdən nura” kitabı
alman dilinə tərcümə olunub.Çox təəssüf ki, kitabın elmi
redaktoru, akademik A. Hüseynov o kitabı görə bilmədi.
Öz teosofik baxışları ilə Şərq filosofları içərisində seçilən İran
filosofu Sədrəddin Mütəəllehini Şiraziyə həsr etdiyim “Sədrə
fəlsəfəsindən incilər” poeması daha böyük maraqla qarşılanıb.
Bu kitabda Sədrəddin Şirazinin həyatı, fəlsəfi fikirləri nəzmə
çəkilib. Təkrar nəşr olunacaq bu kitab Sədrəddin Şirazinin
qarşıdan gələn yubileyinə hədiyyəmdir.
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“İslam astronomiyası tarixindən” kitabı böyük ensiklopedik
alim Nəsirəddin Tusinin 800 illik yubileyinə töhfəmdir.
Ensiklopedik materialların toplanmasında kitabın elmi
redaktorları, akademik H. Sultanovun və fizika- riyaziyyat
elmləri namizədi Ədalət Ətayinin mənə böyük köməyi olub.
Astronomlar, ali məktəblərdə astrofizika ixtisası üzrə ixtisaslaşan
tələbələr üçün dərs vəsaitidir.
“Yeddi hikmətə yeddi cavab” kitabı isə yaranış haqqında
Qurani-Kərim ayələrinin,“Nəhcül Bəlağə” kitabındakı kəlamların
nəzmə çəkilməsidir. Burada yaranış səma, yer, qiyamət, Sirat
haqqında ontoloji izahlar əsas yer tutur. Kitabın elmi redaktoru
Eyvaz Tahadır.
“Canlı həyatın əmələ gəlməsi, insanın mənşə və təkamülü
haqqında elmi dini mülahizələr” kitabının elmi redaktoru
Vaqif Şadlinskidir.
Məncə o biri kitablar haqqında danışmaqla vaxtınızı xeyli
alacağam.
- Həqiqət xanım, İ.Kantın “Dumanlıqlar nəzəriyyəsi”nə
münasibətiniz. Bu nəzəriyyəyə hansı aspektdən yanaşırsınız?
- Immanuel Kant təbiətşünaslıq məsələləri ilə məşğul olan,
kosmoqoniya haqqında maraqlı əsərlər yazan filosof olmuşdur.
Onun “Ümumi təbiət tarixi və göy nəzəriyyəsi” əsərində
günəşlə bağlı fərziyyələr var. “ Dünya sisteminin şərhi”
əsərində o, günəş sisteminin dumanlıqdan təşəkkül tapdığını irəli
sürür.
Qurani-Kərimdə kainatın ilk maddəsinin su, yaxud tüstü kimi
havaya qalxan buxar, duman olduğu, canlı aləmin və insanın yaş
gildən nəşət etməsi izah olunur. Biz insanlar üçün adi görünən
suyun mürəkkəb xüsusiyyətləri vardır. Su molekulu haqqında
olan biliklər, suyun qəribəliklərini çox təəssüf ki, tam izah etmir.
Təbiətdə su molekullarına bənzər molekullardan təşkil olunmuş
mayelərin heç biri suyun qəribə xassələrini təkrarlamır.
İ.Kant “Dumanlıqlar nəzəriyyəsi” ilə “materialist ruhlu”
filosof kimi tanınsa da, 1770-ci ildən etibarən qneseoloji
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baxımından həll etməyə çalışdığı məsələlərdə idealizm
mövqeyindən çıxış edir. Dünyanın dərkolunmazlığını irəli sürür.
- Elmi hər şeydən uca tutan alimlərimiz barədə nə deyə
bilərsiniz?
- Qəribə sualdır.Hər halda, mən sizə öz şəxsi müşahidələrimi
söyləyəcəyəm. Bu cür alimlərimiz çox qəribə, qapalı, əsrarəngiz
dünyaları ilə fərqlənirlər. Adi adamla əsl elm adamının fərqi
gözəçarpacaq qədər diqqəti cəlb edir. Belə adamlar tez əsəbləşir,
hövsələsiz olur, kənar mövzuları maraqsız dinləyirlər.
Bəzən isə elmə hədsiz aludəçilik ailə səadətinə kəskin zərbə
vurur, xoşagəlməz nəticələrə gətirib çıxarır.
Bu barədə başqa söz deyə bilmərəm.
- Həqiqət xanım, elmdə kiməsə paxıllığınız tutan anlar
olubmu heç?
- Olub. “Şüur, yoxsa ruh?” adlı bir kitabımı yarımçıq
qoymuşam. Molekulyar biologiyanı öyrənmək istəyirəm.
Vaxtım çox məhduddur. Bu sahənin mütəxəssislərinə
paxıllığım tutur. Çox gözəl sahədir. Qismət olsa, üzümüzə gələn
ili yalnız bu sahəni öyrənməyə sərf edəcəyəm.
- Ən çox nədən zövq alırsınız?
- Zövq alacağım şeylər mənə qismət olmadı. Balaca bir bağım
olsaydı, orada dünyanın ən gözəl güllərini əkər, onların xoş
rayihəsindən zövq alardım. Ona görə də mənə və fitri
qabiliyyətimə həsəd aparanlara acıyıram. Axı, həyatda
çalışmışam. Gecə-gündüz zəhmətim müqabilində nə qazanmışam
ki?
- Fəlsəfə ilə psixologiyanın yaxınlığı sizə məlumdur. Hər bir
şəxsiyyətin özünəməxsus ərazisi var. Yəni hər bir adam
özünümüdafiə üçün ayrı-ayrı şəxslərlə ünsiyyətə girdikləri
zaman müəyyən məsafə saxlayır. Görürsən, bəzi adamlarla
daha tez dil tapmaq olur, bəziləriləsə ünsiyyət yaratmaq
mümkün olmur. Burada məni maraqlandıran əsas cəhət
şəxsiyyətin “ərazi”sidir. O “ərazi”ni qorumaq üçün bir qapı
tamamilə açıq olur, bəzilərində isə həmin qapıda möhkəm
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nəzarət var. Bu qapıdan ancaq ürək dostları keçə bilir, paxıl,
xudpəsənd, riyakar adamların bu “ərazi”yə daxil olması
qadağandır. Həqiqət xanım, bəs sizin şəxsiyyətinizin
“ərazi”si necə mühafizə olunur? Bu “mühafizədən”,
“nəzarətdən” özünüz razısınızmı?
- İlk növbədə nəzərinizə çatdırım ki, mən ciddiyyət və sadəliyi
yüksək qiymətləndirən adamam.Dostlarım çoxdur. Mən onlarda
ilk növbədə əxlaqi saflıq axtarıram, sonra dil tapıb ünsiyyətə
girirəm.Xasiyyətinin necə olmasının fərqinə baxmadan elm
adamlarına xüsusi hörmət bəsləyirəm.
Özümə qarşı hörmətsizlik görməmişəm. Qaldı mənim
aləmimə, mən bir qədər mürəkkəb adamam. Xoşagəlməz
xüsusiyyətlərim var. Hər hansı bir mövzu üzərində düşünüb,
onun yazılması üçün plan quranda, yaxud yazmağa başlayanda
dözülməz oluram. Qaradinməz, tutqun, heç kimə qaynayıb
qarışmayan.
Ailəm və iş yoldaşlarım, məni yaxından tanıyanlar bu
tutqunluğumun nə ilə bağlı olduğunu tez duyurlar. Əsər başa
çatana qədər adamlardan tədric olunmalı oluram.
Deməli, söylədiyiniz o “ərazi”yə nəinki paxıl, xudpəsənd
adamlar, heç yaxınlarım da nüfuz edə bilmir. Bu cür “mühafizə”
və “nəzarətdən” çəkinirlər.
“Yeddi hikmətə yeddi cavab”ı yazarkən iki gün özümü pis
hiss etdim.Bir gecə isə səhərə qədər yatmayıb onu bitirdim.
Güman etməzdim ki, onu oxuyanlar bəzi səhifələri belə
məhəbbətlə öpərlər. Halbuki, mən onu yazmazdan iki gün öncə
yuxulu kimi, tutqun və əsəbi idim.Onun müvəffəqiyyətli
alınacağına o qədər də inanmırdım.
- Həqiqət xanım, hazırda çoxlu tələbələriniz var. İndiyə
qədər dərs dediyiniz tələbələr arasında “tələbə Həqiqət”ə
rast gəlmisinizmi?
- Bəli, rast gəlmişəm. Formal qiymət yazmağıma razı olmayıb
biletin suallarına cavab verdi və əla qiymət aldı. O, mənim canlı
keçmişim idi.Üzbəüz oturmuşduq. Sanki yuxulu, qəm dolu
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xatirələri mənə xatırlatmağa gəlmişdi. Xəyalımda o cür də qaldı:
gözlərində bir yığın iztirab və ümidsizlik, solğun bəniz,
yuxusuzluqdan şişib qızarmış gözlər.Bir kəlmə nəvazişli
sözümdən yanağına yaş damcıladı...
- Həqiqət xanım, bugünkü ziyalıya ziyalı kimi sözünüz...
- Mən onları əqidəsindən asılı olmayaraq hamısını birliyə
çağırıram.

Uşaqlıq illəri
“Yetim ata- anası ölənə deməzlər, yetim o adamdır ki, əqli
olmaya və ata-anası məlum olmaya.”
Həzrəti-Əli (ə)
“ Mən uşaqlıqda çox ağlağan qız olmuşam.”
Həqiqət Kərimova
İnsan yalnız çətinlikləri, maneələri aradan qaldırmaq yolu ilə
mətinləşir. Məhşur ingilis yazıçısı Bernard Şou yazmışdır: “
İnsan kərpic kimidir: yandıqca, bişdikcə daha möhkəm
olur.”
O, uşaqlıq illərini xatırlamaq istəmir, həmin illərə yenidən
qayıtmaq onunçün çox ağır və mənəvi üzüntüdür. Bir yaşında
olarkən atasını itirir. Ailədə beş bacı, bir qardaş olublar. Atası
Səftər kişi ömrünün gözəl çağında öz xeyirxah əməlinin qurbanı
olur. Gecə yarısı selin səsinə yuxudan ayılıb, heç bir qonşunu
oyatmadan suyun qabağına bənd çəkərək, onun axarını təkbaşına
dəyişir və qonşuların evlərinə su dolmasının qarşısını alır. Ancaq
bundan sonra möhkəm soyuqlayır, sətəlcəm olur. Yatağa düşür
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və tezliklə vəziyyəti pisləşir. O, ölüm ayağında bütün ailə
üzvlərini yanına çağırıb onlara bu vəsiyyəti edir: “ Bu balaca
qızcığazdan göz olun. Ona ata çörəyi yemək qismət olmadı.
Onun qəlbini sındırmayın, istəyinə sədd çəkməyin. Onu indi
və gələcəkdə haqsız incidən bütün insanları lənətləyib
ölürəm.”
Beləcə, xeyirxah, namuslu, torpağını bölüb imkansız yad
adamlara bağışlayan Səftər kişi 49 yaşında həyatla vidalaşır.
Bundan sonra balaca Həqiqət atasız böyüməyə başlayır. O çox
ağlağan bir qız olub. Hətta, bir dəfə fasiləsiz ağladığından onu
heç kim ovundura bilmədiyindən yeznələri Nadir əsəbindən
bələkdəki körpəni götürüb həyətdəki su hovuzuna atır. Körpənin
böyük bacısı Zeynəb tez uşağı hovuzdan çıxarır və balaca
Həqiqət ölümdən xilas edilir. Sonralar Həqiqətin ömür yolu o
qədər əzablı, dözülməz olur ki, onu xilas edən bacısını bununçün
qınayır da. Deyirlər, körpə vaxtı daha çox ağlağan uşaq
böyüyəndə bilikli, elmli olur. Uşaqlıqda ağlamayan, sakit olan
uşaq isə böyüyəndə əqli cəhətdən zəif olur. Həqiqət xanımın
timsalında bu elmi mülahizə özünü doğruldur.
Ailədə atanın vəsiyyətinə hamı əməl etməli olur, balaca
Həqiqətin bütün istəkləri onun qardaş və bacıları tərəfindən
dərhal həyata keçirilirdi.
Evdə ərkəsöyün böyüyən balaca qızcığaz tezliklə məktəb
yaşına çatır.
Uşaqkən haqsız, ədalətsiz hərəkətə qarşı həmişə barışmaz
mövqe tutan balaca Həqiqət bu xüsusiyyətinə və diribaşlığına
görə tez bir zamanda yaşıdları arasında öz sözü olan “liderə”
çevrilir. Tezliklə, bu çəlimsiz qızcığazın dəcəlliyindən bütün
məhəllə zinhara gəlir. Balaca qızcığaz başına dəstə toplayıb teztez qonşu məhəllə uşaqlarına “müharibə” elan edirdi. Dəstənin
15 nəfər üzvü vardı. Balaca Həqiqətin lovğa, özünü dartan,
imkanlı adamları görməyə gözü yox idi. Əgər bir maşında özünü
çəkib oturan görsəydi, onda həmin maşının şüşəsi mütləq
sınmalıydı. Balaca qızcığaz bu işi o qədər cəldliklə edirdi ki, heç
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kim onu tuta bilmirdi. Rəhbərlik etdiyi dəstədən heç kəs cürət
edib ona xəyanət etməzdi. Əgər belə bir hal olsaydı, oğlan və ya
qız olmasından asılı olmayaraq onu cəzalandırırdı. Buna
baxmayaraq o, çıxardığı qərarlarda sərt olduğu qədər də ədalətli
idi. Nahaqdan kimisə cəzalandırmağı xoşlamazdı. Həmişə
zəifləri müdafiə edirdi. Əgər dəstə üzvlərindən kimsə biri
digərini haqsız incitsəydi, dəstənin rəhbəri günahkarın başının
ortasından tükünü qayçı ilə bir cərgə qırxardı. Həmin uşaq saçını
bu vəziyyətə kim saldığını evdə valideynlərinə deməzdi. Əgər
dəstə üzvlərindən kimsə satqınçılıq etsəydi, həmin uşağı heç kəs
dindirib-danışdırmazdı. Bu proses iki ay davam edirdi. Sonra
həmin uşaq səhv etdiyini başa düşüb dəstə qarşısında hamıdan
üzr istəyirdi.
Hələ kiçik yaşlarından Həqiqət çox inadkar bir qız olub.
Dediyi sözdən, etdiyi hərəkətdən heç kəs onu döndərə bilməzdi.
Bir dəfə anası onun bişmiş qarğıdalısından bir dənə qoparıb
ağzına qoyur. Pah, bundan sonra gəl nadinc, ərkəsöyün, inadkar
qızcığazı sakitləşdir, görüm necə sakitləşdirirsən. Balaca qız
hikkəsindən ayaqlarını yerə döyəcləyib qışqırır:
- Bilmirəm, necə eləyirsizsə edin, götürdüyünüz o, bir dənə
qarğıdalını tez yerinə qoyun.
Bütün ailə üzvləri onu sakitləşdirməyə çalışır, amma balaca
Həqiqət inadından dönmür. Əlacsız qalan ana gedib bir dənə
qarğıdalı dənəsi gətirib qopardığı yerə qoyur. İnadkar qız tez əl
atıb qarğıdalı dənəsini ordan götürüb yenidən qışqırır:
- Yox, bilmirəm! Bu dənə ora yapışmışdı. Bu belə deyildi!
Mənim əvvəlki qarğıdalımı verin! Tez olun!
Qarğıdalı dənəsini qopardığına peşman olmuş ana təzədən
qarğıdalı bişirərək bütöv birisini gətirib inadkar qızına verir.
Bundan sonra balaca qızcığazın hirsi soyuyur.
Çox qəribə xarakterə malik olan bu qızcığaz məktəbdə, dərsdə
tamam başqa bir adam olurdu. O, həmişə sakitcə oturub diqqətlə
müəllimlərini dinləyərdi. Onu bu vəziyyətdə görən deyərdi ki, bu
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evdə və küçədə bütün aləmi bir-birinə qatıb-qarışdıran həmin
nadinc, hikkəli, inadkar qız deyil.
Hamıdan arıq və çəlimsiz bu qız dərs zamanı çox sakit,
yoldaşlarına qarşı mehriban və yaxşı dərs oxumasına görə
müəllimlərinin sevimlisi idi.Əlaçı olduğuna görə Nəcibə
müəllimə həmişə onu başqalarına nümunə göstərir və qızı Afaqla
bir yerdə otuzdurardı.
Balaca qızcığaz təbiətin gözəlliyindən zövq almağı xoşlayırdı.
O, gözəl yay gecələrində arxası üstə uzanıb səmada ulduzları
seyr etməkdən, saatlarla düşüncələrə dalmaqdan doymazdı. Bu
qız sanki təbiətə vurulmuşdu. O, yabanı çöl bitkilərini çıxarıb
həyətdə özü üçün düzəltdiyi ayrıca “bağça”sında əkərdi. Hər gün
onlara su töküb qulluq edərdi. Solmuş bitki görəndə qızcığaz çox
kədərlənirdi.
Bir dəfə növbəti nadincliyi üstündə bacısı balaca Həqiqəti
tənbeh edir. O, çantasını götürüb ağlaya-ağlaya məktəbə gedir.
Rəhmətlik bibisi Həcər xanım yolda onun qarşısına çıxır. Dəcəl
Həqiqəti ağlayan görən bibisi tez onun qolundan tutub evlərinə
aparır.
- Yenə də nə edibsən ki, səni döyüblər?- bibisi soruşur.
-...
Qızcığaz hıçqıra- hıçqıra ağlayırdı.
- Yazıq, yetim balam, - deyə Həcər xanım qardaşı qızını bağrına
basıb üz-gözündən öpərək yanağına damcılayan göz yaşlarını
silir.
Balaca qızcığaz ilk dəfəydi ki, “yetim” sözünü eşidirdi. Bu söz
balaca qızın beynində sanki ildırım kimi çaxdı. Həcər xanım
uşağın diqqətlə onun üzünə baxdığını görəndə hiss etdi ki, bu
kəliməni işlətməkdə səhv edib. O, tez Həqiqəti oxşaya-oxşaya
saçını yenidən darayıb hördü və döşünə təzə oktyabryat nişanı
taxdı, dəsmala bükdüyü balaca şirin kökəni qardaşı qızının
çantasına qoydu. Astadan dedi:
- Hərdən darıxanda qaç, gəl bibinin yanına, eşitdinmi?
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Qızcığaz bir-iki addım atıb geri döndü. Maraqla bibisindən
soruşdu:
- Bibi, mən yetiməm?
Həcər xanım bu sualdan tutuldu, Həqiqətə necə cavab
verəcəyini bilmədi. Onun çöhrəsinə kədər buludu kölgə saldı,
amma tez qızı qucaqlayıb öpdü və:
- Dərsə gecikirsən, get - dedi.
Həmin gün sanki balaca qızcığaz kimliyini dərk etdi. O, həmin
gün dərsini də özündən narazı qalan şagird kimi danışdı. Sinif
yoldaşlarının üzünə də baxmadı.
Həqiqətin bugünkü davranışı müəlliməsinin gözündən
yayınmamışdı. Ona görə də müəlliməsi ondan “nə olub qızım,
xəstələnmisənmi?” soruşanda Həqiqət için-için ağlamağa
başladı.
O gündən Həqiqətin dəstəsi də ləğv olundu. Bir daha o
uşaqların çağırışına getmədi. Bundan sonra Həqiqət bütün
varlığıyla kitablara bağlandı və özüyçün hamıdan fərqli bir
dünya yaşamağa qədəm qoydu...
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O, başqa bir dünya yaşayırdı...
“Hələ uşaqkən mənim həyata baxışım başqalarından
tamamilə fərqlənirdi. Özümdən yaşca xeyli böyük olan
bacılarımın fikir və düşüncələriylə heç vaxt razılaşmırdım.”
H. Kərimova
Hələ 170 il bundan əvvəl görkəmli fransız filosofu və
maarifçisi Helvesti “Ağıl haqqında” əsərində insan zəkasının
qüdrəti qarşısında heyranlığını ifadə edib yazmışdı: “ Ey ağıl!
Səninlə insan zindanda da azaddır. Sən xoşbəxtliyin yolusan,
xoşbəxtliyin özüsən!” Filosofun dediyindən aydın olur ki, insan
ağlının ecazkar qüdrəti həqiqətən möcüzələr yaratmağa qadirdir.
Ağlın gücündən, zəkanın nurundan ilk növbədə əxlaqi
kamillik üçün, mənəvi zənginlik səltənəti yaratmaq üçün, maddi
və mənəvi sərvətləri artırmaq üçün istifadə olunmayıbdır.
Balaca Həqiqət də öz ağlının, zəkasının gücünə əmin
idi.Amma bu ağıl, zəka sahibini dərk edib başa düşən yox idi.
Artıq məktəb proqramları Həqiqəti qane etmirdi.O, əlavə
ədəbiyyatlar əldə edib oxuyurdu. Rafael de-Santinin əsərləri
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təbiət gözəlliyindən zövq alan, onun yaratdığı təbii naxışlara
heyranlıqla tamaşa edən Həqiqətin daxili dünyasını silkələmiş,
özündən asılı olmayaraq balaca qızı özünə məftun etmişdi.
Həqiqət hər dəfə Rafaelin əsərlərini əlinə alanda incə duyum
hissilə ilahi obrazların əsrarəngiz gözəlliyinə qibtə hissi ilə
baxardı. Sənətkarın rəng dünyası balaca qızcığazı sanki
əfsunlamışdı. O, bu rəsm əsərlərindən aldığı mənəvi zövqü heç
nədən ala bilmirdi. Təbiət vurğunu olan qızcığaz öz-özünə
düşünürdü: “Demək, ən gözəl rəsm əsəri təbiətin özüdür.”
Həqiqətən də, Allahın min bir rəng bəxş etdiyi çiçəklərdən,
otlardan, firuzə göylərdən, mavi sulardan gözəl tablo yoxdur
həyatda. Təbiətin əsrarəngiz gözəlliyi önündə kiçik qızcığazın
uşaq dünyasında böyük bir dünya yaşayırdı. Bu dünya heç kəsə
məlum deyildi. Həmin dünyada yalnız balaca Həqiqət yaşayırdı
və çalışırdı ki, bu sirli aləmi ancaq özü kəşf etsin, ona özü sahib
olsun. İlk fəlsəfi anlayışlar da belə bir vaxtda balaca qızcığazın
şüuruna hakim kəsildi.
Onun iki dünyası vardı: böyük dünyası- səma, göy; kiçik
dünyası isə yer idi. Bəs insan kimdir? Necə yaranıb? Bu kamil,
mükəmməl bilik ona necə verilib? İnsanla təbiət vəhdət təşkil
edirmi?
Bu kimi müəmmalı fikirlər balaca qızcığazı narahat edir,
düşündüklərinin cavabını tezliklə tapmağa can atırdı.O, öz
hissləriylə baş-başa qalanda heç kəsi eşitmirdi. Bu qızıcığaz iç
dünyasından həyata, insanlara tamam başqa bir prizmadan
baxırdı. Onun yaşına uyğun olmayan hərəkətləri, böyüklərlə
mübahisələrə girişməyi, bacıları tərəfindən məzəmmət edilirdi.
Qızcığaz da öz növbəsində onu başa düşmədiklərinə görə
bacılarını ürəyində qınayırdı.Çünki bu qızcığaz heç kəsin
yaşamadığı bir dünya yaşayırdı özüyçün.O, hələ bir kimsəni
buraxmadığı daxili aləminə əvvəlcə özü səyahətə çıxmağı
xoşlayırdı.Yalnız bu dünyada o özünü rahat hiss edir, “öz gizli
mücrü”sünə baxmaqdan mənəvi zövq alırdı.Öz daxilinə işıq
salmağı bacaran qızcığaz orada olanları az-çox dürüst görməyə
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çalışırdı.Qızcığaz hamıdan xəbərsiz “könül evi”ni özü qururdu
yavaş-yavaş. Məşhur yazıçı Heminqueyin vaxtilə dediyi sözləri
o, sanki hardasa oxumuşdu elə bil.
E.Heminquey yazmışdır:“Mən
müntəzəm işləyirəm,
yazıram. Bu vaxt mən ən çox iç dünyama, daxili aləmimə
çəkilirəm. İşləmək və yazmaq, daxilə qapılmaq isə məni öz
mehriban, əziz dostlarımdan, tanışlarımdan ayırır. Lakin bu
ayrılma həqiqi ayrılma deyildir, bu, ancaq fiziki
aralanmadır. Yazdıqca, öz iç dünyama çəkildikcə, mən
dostlarıma daha çox yaxınlaşıram. Onlara daha möhkəm
tellərlə bağlanıram. Onları könül evimin daimi sakinləri
hesab edirəm, həmişə olduğu kimi, onlarla ruhi
təmaslarımdan sərvətlənirəm. Könlümü hər dəfə təzə
çiçəklərlə bəzəyirəm.”
Bəli, 12 yaşlı qızcığaz öz hissləriylə baş-başa qalanda,
daxilində heç kəsin duymadığı ecazkar qüvvələr yaranırdı, özünə
inam hissi artırdı, qəlbində ilham pərisi qanadlanırdı. Buna görə
də Həqiqət ilk şeirini 5-ci sinifdə oxuduğu zaman yazmışdı.
“Vətənim” adlanan bu şeirdə balaca qızcığazın qəlbində neçə
böyük hisslərin- Vətənə bağlılıq, ülvi duyğular, bəşəri düşüncələr
olduğunun şahidi oluruq:
Sənin şöhrətin, adın, öz şöhrətimdir mənim!
Yolunda can verərəm, lazım gəlsə, Vətənim.
Bu azad qoynunda biz, hərbə lənət deyirik,
Alnı açıq, üzü ağ, gələcəyə gedirik.
Təbəssümlü dodaqlar, sülh söyləsin həmişə,
Ürəkdən alqış deyək hər yeni yüksəlişə.
Bəxtiyar körpələrin gülüşünə qərq olaq,
Müharibə deyənin başında yumruq olaq!
Əsgər qardaşım, sənin qüvvət gəlsin qoluna,
Həmişə sədd olasan düşmənlərin yoluna.
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Sən, sərhədçi qardaşım, Vətən keşiyindəsən,
Namuslu xidmətinlə həmişə yüksələsən.
Əziz, mehriban anam, xeyir- dua ver mənə,
Həmişə səcdədəyəm, sənə, bir də Vətənə.
Həqiqət 5-ci sinifdən sonra dünya ədəbiyyatına maraq
göstərməyə başladı. Onun ən çox sevdiyi yazıçı Robindranat
Taqor idi. O, yazıçının üslubuna o qədər vurulmuşdu ki, sanki bu
yazıçını yaxından tanıyırdı. Bundan əlavə, Həqiqət Drayzerin,
Cek Londonun əsərlərini, Lev Tolstoy, Rəşad Nuri Güntəkin
kimi yazıçıları sevə-sevə oxuyurdu. Bu zaman Həqiqətdə
yazıçılığın ilk rüşeymləri cücərirdi. O, təbiət vurğunu olduğu
üçün bu haqda daha çox yazırdı. Ədəbiyyat müəlliməsi Tamara
xanım şagirdlərinə evdə inşa yazmağı tapşıranda həqiqət çox
sevinərdi. Çünki sinifdə ən gözəl inşanı o yazardı. Əgər onun
yoldaşları bir səhifə yarım inşa yazırdılarsa, Həqiqət üç-dörd
səhifə yazardı. O, mövzu üzərində düşünə-düşünə işləyərdi,
cümlələri düşündürücü, mücərrəd olardı həmişə.
Həqiqətin inşası Tamara müəlliməni heyrətləndirirdi. Qızın
düşüncə qabiliyyətinə, söz ehtiyatına, mücərrəd təfəkkürünə
heyran qalırdı. Buna görə Həqiqətin inşasını həmişə başqalarına
nümunə göstərirdi Tamara müəllimə. Bu qız mühakimə
yürütmək bacarığıyla bütün sinif yoldaşları arasında seçilirdi.
Ədəbiyyat müəlliməsi Tamara Ağakişiyeva Həqiqəti başqalarına
göstərib deyərdi: “ Bu qız ya şairə olacaq, ya da yazıçı. Çünki
onun güclü hissiyyatı var.”
Həqiqət coğrafiyaya da maraq göstərirdi. Amma bu sahədə
oxuduğu dərslik onu təmin etmirdi. Ona görə də coğrafiya
müəllimindən əlavə məlumatlar tələb edirdi. O məktəbdə həm də
divar qəzetinin redaktoru idi. Təşkilatçılığına, işgüzarlığına və
hərtərəfli qabiliyyətə malik olduğuna görə müəllimləri bu
çəlimsiz qızcığazı çox sevirdilər. Onlar bu qızın gələcəyinə
böyük ümid bəsləyirdilər. Məktəbdə çoxu Həqiqəti “balaca
şairə” deyə çağırırdı. O, 6-cı sinifdə ən yadda qalan “Anam”

35

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

şeirini yazdı. Anasına ithaf etdiyi bu şeiri oxuyanda istər-istəməz
kövrəlirsən, xəyal səni uşaqlıq illərinə aparır və bu yaşda olan
qızın daxilən keçirdiyi yüksək hisslərə heyran qalmaya
bilmirsən:
Gəl yenə xəyalən mən olum uşaq,
Sübhədək danışaq, hey pıçıldaşaq.
Külək vıyıldayıb səs salan kimi,
Köksünə sığınım tez qucaqlaşaq.
Dünya bizim olsun, səninlə mənim,
Əlini boynumdan açsan, səksənim.
İnciyib dodağım titrəyən kimi,
Oxşa: gözəl qızım, tezcə küsənim.
Layla çal, məst olum, yenə uyuyum,
İlıq nəfəsini çöhrəmdə duyum.
Alnımdan öpərək mənim astaca,
Söylə: şirin olsun, ay qızım, yuxun.
Analı günlərim, qayıt yenidən.
Ötən hər anımı qurban verim mən.
Fərəhdən sığmayıb bu gen dünyaya,
Öpüm gözlərindən, öpüm əlindən.
Anamı, anamı istəyirəm mən,
Hər nurlu qadını izləyirəm mən.
Qapıya baxıram gözümdə həsrət,
Gizlicə anamı gözləyirəm mən.
O zaman yaxşı oxuyan şagirdləri Şuşaya aparırdılar. Həqiqət
də onların arasında idi. Bir illiyə o, anasından ayrı düşdüyünə
görə çox darıxır və evə xəbər göndərir ki, gəlib onu aparsınlar.
Ondan soruşanda- Həqiqət niyə təhsilini Şuşada davam
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etdirmədin?- cavabında deyir: Anam üçün çox darıxıram.
Mənimçün onu həyatda heç nə əvəz edə bilməz. Ona görə
Həqiqət “Anam” şeirini Şuşada olarkən yazmışdı. O eyni
zamanda kövrək qəlbində dağ şəlalələritək axıb-coşan arzularını,
sevincini əsən küləklə bütün dünyaya səpələnməsini və bu ülvi
arzulardan, yer üzərində kədəri silib aparan uşaq gülüşlərini
tərənnüm edən “Nikbinlik” şeirini də yazdı. Balaca şairə
insanların qəlbindəki kin- küdurətin, paxıllıq hisslərinin, qəmin,
kədərin, bədbinliyin və ümumiyyətlə, bütün qeyri- insani
xislətlərin yox olmasını, bunun əvəzində insanlara mənəvi qida
verən gözəl nəğmələrin, bəşəri duyğuların bərqərar olmasını
arzulayır. Bu yaşda olan qızın necə böyük xeyirxah ürək sahibi
olduğuna heyran qalmaya bilmirsən.
Gəl tutaq əl-ələ gəzək hər yanı,
Sevincə qərq edək bütün dünyanı.
Bürüsün çəməni, çölü səsimiz,
Yayılsın ellərə nəğmələrimiz.
Açıb kitab kimi sən ürəyini,
Vərəqlə, oxuyum hər diləyini.
Qalxaq qayaların ən qəlbisinə,
Səs verək çayların zümzüməsinə.
Hərdən asta–asta əsəndə külək,
Coşsun ürəyimiz dağ selləri tək.
Həqiqət onuncu sinifdə oxuyarkən məktəbdə yazıçı Vidadi
Babanlı ilə görüş keçirilirdi. Həmin görüşdə yazıçının “Vicdan
susanda”, “Gəlin” əsərləri haqqında məktəbin müəllim və
şagird kollektivi çıxış edərək Vidadi Babanlının bu əsərlərini çox
yüksək qiymətləndirir, yazıçını o ki var, tərifləyirlər. Həqiqət isə
Vidadi Babanlının yaradıcılığı ilə yaxın tanış idi və o yazıçının
bütün əsərlərini oxumuşdu. O, gözləyir ki, kimsə gəncləri daha
çox düşündürən problemlərə toxunacaq. Amma hamı tərifli
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sözlərdən başqa heç nə demirdi. Səhərdən bəri bütün çıxışları
izləyən Həqiqət axırda çıxış üçün söz alır. O, əvvəlcə yazıçıya
məktəbə qonaq gəldiyinə görə səmimi təşəkkürünü bildirir.
Sonra yazıçının əsərlərini bir-bir təhlil etməyə başlayır.
Bayaqdan əlindəki qələmlə qarşısındakı kağızlara qeydlər edən
yazıçı bir anlığa qələmi yerə qoyub, maraq dolu nəzərlərlə
Həqiqətə baxırdı. Onuncu sinif şagirdinin yazıçının əsərlərinə
cəsarətli iradları, tənqidi mülahizələri yazıçıda bu qıza qarşı
rəğbət hissi oyatdı. O, Həqiqətin çıxışını alqışla qarşıladı.
Yazıçının alqışından tutulub qalan şagird bir-birinə zidd,
tamamilə təzad təşkil edən, ona dikilmiş iki baxış arasında
qalmışdı. Bunlardan biri yazıçının gülümsər, mehriban baxışları,
o biri isə məktəb direktorunun hirsli baxışları idi. Həqiqətin
çıxışından sonra qəribə mənzərə yaranmışdı. Tərifli çıxışlardan
sonra tanınmış yazıçının “Gəlin” povestinə birdən-birə orta
məktəb şagirdinin irad tutması hamını çaş-baş qoymuşdu. Bu
cəsarətli tənqidi çıxış çoxlarının kefinə soğan doğradı. Həqiqət
anlayırdı ki, bu çıxış ona baha başa gələcək, ona görə də sözünü
deyib qurtaran kimi oradan çıxmaq istəyirdi. Bu düşüncələrlə də
ona dikilmiş tərs, qaşqabaqlı nəzərlər altında tələsik addımlarla
pilləkənlara tərəf getdi. Bu zaman arxadan yazıçının “onu
saxlayın!” sözlərini eşitdi. Düşündü ki, onu yaxşıca tənbeh
edəcəklər. Geriyə çevriləndə dəhlizdə ondan on-onbeş addım
kənarda dayanmış yazıçının mehriban baxışları ilə qarşılaşdı.
Bunu görəndə daxilən öz-özünü məzəmət etdi: “ Axı nə üçün
yazıçıya irad tutdum? Bu qonağa hörmətsizlik deyildimi?”
O, daxilən əzab çəkə-çəkə yazıçıya yaxınlaşdı.
- Bağışlayın, siz allah! Yəqin ki, bunları deməsəydim daha yaxşı
olardı, - deyə Həqiqət günahkar adamtək başını aşağı dikdi.
- Yaxşı etdiniz,qızım. Afərin! Siz mənim əsil oxucumsunuz.
“Gəlin” povesti haqqında tənqidi fikirləri sizdən eşitdim. Başa
düşdüm ki, əsəri duya-duya, düşünə-düşünə oxumusunuz. Siz
gələcəkdə çox yaxşı bir ədəbiyyatçı olacaqsınız. Bəlkə, səhv
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edirəm, heç ədəbiyyatçı olmaq fikriniz yoxdur,- deyə yazıçının
sualedici baxışları qızın yaşla dolmuş gözlərinə dikildi.
Həqiqət dərindən ah çəkdi. İstədi desin ki, institut hara, o
hara? Ali məktəbə getmək üçün gərək adamın ola.
Yazıçı qəlbi sanki qızın baxışlarından hər şeyi duymuşdu. O,
əlindəki bir parça kağıza telefon nömrəsini yazıb məktəbli qıza
uzatdı. Yazıçı onunla vidalaşandan sonra o, bir parça kağızı
ovcunun içində bərk-bərk sıxmışdı. Həqiqət həmin gün məktəbdə
çox ləngimədi, birbaş evə gəldi. Evə çatan kimi “Gəlin”
povestini götürüb, telefon nömrəsi yazılmış kağızı onun üstünə
qoyub göz yaşları axıtdı. Qız sanki bu hərəkətiylə yazıçıdan üzr
istəyirdi. Ürəyini boşaldandan sonra o, kağız parçasını kitabın
arasına qoydu.
İki gündən sonra kitabı açarkən gördü ki, mürəkkəblə yazılmış
həmin telefon nömrəsi onun göz yaşları ilə silinib, rəqəmlər ayırd
olunmurdu. Həqiqət istəyirdi yazıçıya zəng edib qəlbinə
toxunduğu üçün ondan üzr diləsin. Axı, o heç kəsin qəlbinə
toxunmaq istəmirdi, bütün insanları həmişə mehriban, gülərüz
görmək arzusu ilə yaşayırdı həyatda. Əlbəttə, Həqiqətin bu cür
hərəkət etməsinə dodaq büzənlər də oldu. Amma o, çoxlarına
sübut etdi ki, hamı kimi düşünmür,onun həyata, cəmiyyətə baxışı
başqalarından tamamilə fərqlənir. Çünki bu qız başqa bir dünya
yaşayırdı özüyçün...
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Acılı-şirinli tələbəlik illəri
“Çox təəssüf edirəm ki, gözəl, şirin tələbəlik illərini
başqaları kimi yaşaya bilmədim.”
H. Kərimova
Orta məktəbi əla qiymətlərlə başa vuran Həqiqət Kərimovanın
qarşısında indi onun elmi biliklərə daha da dərindən yiyələnməsi
üçün
ali
məktəbə
daxil
olmaq
məsələsi
dururdu.Əlbəttə,valideynsiz, maddi imkanı olmayan bir qız üçün
bəlkə də bu əlçatmaz arzu idi. Amma Həqiqət özlüyündə hər şeyi
ölçüb, biçmişdi. O öz gücünə, biliyinə arxayın idi. Ona görə də
gündüzlər işləyib, axşam təhsil almaq üçün sənədlərini ADU-nun
tarix fakültəsinin axşam şöbəsinə verdi. Bəlkə də o zaman
yeganə abituriyent idi ki, qəbula gələndə minə yaxın şeir, qəzəl,
rübai bilirdi. Elə buna görə idi ki, ondan imtahan götürən
tanınmış filoloq alimlər Kamil Vəliyev və Famil Mehdi
ədəbiyyat şifahidən onun biliyinin ən yüksək balla
qiymətləndirdilər.Qalan imtahanları da müvəffəqiyyətlə verən
Həqiqət ADU-nun tarix fakültəsinin axşam şöbəsinə qəbul oldu.
Çoxlarımız üçün tələbəlik illəri acılı-şirinli xatirələrlə doludur.
Bu sualı Həqiqət xanıma verdikdə indi o belə deyir: “Tələbəlik
illərindən mənim yadda qalası heç bir şirin xatirəm olmayıb.
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Ən acı xatirələr tələbəlik dövründə yazıldı mənim ömür
kitabımın səhifələrinə.”
Həqiqətən də o nə qədər gizlətsə də, bizə məlum oldu ki,
Həqiqət həmin illərdə ömrünün ən ağır, məşəqqətli, narahat
günlərini yaşayıb. Doğrudan da, onun ömür kitabına tələbəlik
illəri ən acı xatirə kimi daxil olub. Tələbəliyin ilk ayında onun
bacarığını, təşkilatçılıq qabiliyyətini, bütün fənləri əla oxumasını
nəzər alıb qrup nümayəndəsi seçirlər. Bundan sonra onun
məsuliyyəti daha da artır. Gündüzlər dağlarda elmi işlə əlaqədar
ekspedisiya qrupunda işləyir, hər gün azı 150 kilometrlik məsafə
qət edirdi. Sonra yorğun halda evə qayıdır, yır-yığış edir,
dərslərini hazırlayıb axşam Universitetə tələsirdi. Gün ərzində o,
cəmisi 2-3 saat yatardı. Bütün bunlara baxmayaraq, hər şeyi- işi,
dərsi də, bacısı evində səliqə-səhman yaratmağı da, onların ev
işlərini görməyi də çatdırırdı. Bəlkə də bu üzüntülü, gərgin
işləməyin nəticəsi idi ki, o tələbələr arasında qaşqabaqlı olması,
tünd xasiyyəti ilə hamıdan seçilirdi. Həmişə ciddi görkəmdə
olduğu üçün kimsə bu qıza cürət edib başqa bir söz deyə
bilmirdi. Əgər desəydi də, yaxşıca cavabını alırdı.Ona görə də
qrup yoldaşları zarafata salıb “Həqiqət oğlan olmalıydı, amma
nədənsə bu seçimdə Allah-Təala bəlkə “səhv” edib”
deyirdilər.Həqiqətin zəhmətini də müəllimləri düzgün
qiymətləndirirdilər, bu cəfakeş qızın qiymətini heç vaxt
kəsməzdilər.Onun Tələbə Elmi Konfranslardakı maraqlı çıxışları
müəllimlərinin nəzər-diqqətindən yayınmırdı.Buna görə Həqiqət
4-cü kursda Universitet tələbələri arasında artıq arxeologiya üzrə
elmi işçi oldu. O, Universitetdə həm də ən fəal təbliğatçı və
təşviqatçı idi. Bu cür fəallığına görə dəfələrlə rəhbərliyin əmək
kitabçasına yazılmaqla təşəkkürünü və pul mükafatlarını
almışdı.O, yorulmaq bilmədən gecə-gündüz oxuyurdu.Həqiqətin
kiminsə tapşırığı və dayısı hesabına oxumadan imtahanlarda
qiymət alan tələbələri görən gözü yoxuydu.Onun fikrincə əsl
tələbə imtahanqabağı yuxusuz gecələr keçirməlidir.
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İmtahan sessiyası zamanı bacısıgili narahat etməmək üçün
qonşuları Aydın dayıdan icazə alıb dərslərini benzin qoxuyan
qarajda oxuyardı. Doyunca yuxu üzünə həsrət qalan Həqiqətin
axşamlar dərs zamanı kipriklərindən daş asılırdı, gözləri istərstəməz yumulurdu. Haqsızlıq görəndə təcavüzkar mövqedə
dayanırdı, həmişə zəifləri müdafiə edirdi. Amma elə məqamlar
olurdu ki, onun da kim tərəfindənsə müdafiə olunmasına ehtiyac
yaranırdı. Buna baxmayaraq, Həqiqət heç vaxt zəif, nədənsə aciz
qaldığını büruzə verməzdi. Belə çətin məqamlarda o, ancaq öz
gücünə, prinsipiallığına və əzmkarlığına güvənib, öz iç
dünyasının daim onu bədxah məxluqlardan qoruyan ecazkar,
vücudu titrədən səsinə qulaq asardı. Həqiqətin daxili
dünyasından amiranə tərzdə gələn bu səs bənzərsiz bir səs idi. Bu
səsin özündə qeyri-adi bir güc vardı. Hamı kimi tələbə qız
haradan biləydi ki, bu səsdə ilahi bir qüvvə var. Hər dəfə bu səs
gələndə Həqiqətin beynində qaranlıq qalan, müəmmalı fikirlər
sanki nura boyanır, ən çətin başa düşülməsi mümkün olmayan
elmi problemlərin həlli yolları onun gözləri önündə kitab
səhifələritək açılırdı. Bu möcüzə idi, amma Həqiqət hələlik
bunun möcüzə olduğunu bilmirdi. O, elə başa düşürdü ki, bu cür
hissləri hamı keçirir. Bu barədə biz sonralar söhbət açacağıq.
O, həmişə dalğın, fikirli görünərdi, sanki nəyisə axtarır, amma
cavab tapa bilmirdi. Gələcəkdə tarixçi ixtisasına yiyələnəcəyini
bilsə də, təbiəti seyr etməkdən doymazdı. Həqiqəti təbiətdə baş
verənlər, səmadakı göy cisimlərinin düzümü və hərəkəti barədə
düşüncələr bir anlıq da olsa, rahat buraxmırdı. Bu sirli həyat qızı
özünə böyük cazibə qüvvəsilə cəzb edirdi. Onun gördüyü
duyğuların hamısı səma ilə bağlı olardı. Buna görə də Həqiqət
bəzi xüsusiyyətlərinə görə başqa tələbələrdən fərqlənirdi. Bunu
ancaq müəllimləri görə bilirdi. Qrup yoldaşları isə Həqiqətə
yaxşı oxuduğuna görə 4-cü kursdan elmi işçi kimi çalışmasını
onun Universistetdə “day-dayısı” olması ilə yozurdular. Amma
yoldaşları, eləcə də onun oxuduğu müddətdə tanıyanların heç
birisi bilmirdi ki, bu qızın Universitetdə heç kəsi yoxdur, onun
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yetim olduğundan da xəbərsizdirlər. Həqiqət bütün həyatının
mənasını və gələcək xoşbəxtliyini yalnız elmdə tapa biləcəyinə
əmin idi. Ona görə də yuxusuna haram qataraq gecə-gündüz
yorulmaq bilmədən kitablardan ayrılmırdı. Vaxtının hər
dəqiqəsindən səmərəli istifadə etməyi bacarırdı. Hətta, elə anlar
olurdu ki, vaxtının azlığından gileylənirdi də . O elə hey
tələsirdi...
Həqiqət sadə geyinməyi xoşlayırdı. Bər-bəzəkli, zinətliləri,
özünü yuxarıda tutan qızlardan zəhləsi gedərdi. Hər dəfə axşam
dərsdən çıxandan sonra avtobus dayanacağında üst-başı zərgər
dükanını xatırladan bir qızla rastlaşırdı. O qız həmişə Həqiqətdən
aralı dayanardı. Bəlkə də bununla demək istəyirdi ki, “sən hara,
mən hara.”
Bir gün axşam Həqiqət dərsdən çıxıb həmişəki dayanacağına
gəldi. Az keçməmiş “özündən razı xanım” da gəlib Həqiqətdən
bir az aralı dayandı. Qız da universitetdə oxuyurdu, yolları
biriydi, amma indiyə kimi qız Həqiqətlə bir kəlmə də olsa
danışmamışdı.Barmaqlarında, qulaqlarında və boynunda qızıl
zinət əşyaları parıldayırdı. Onsuz da bu cür ədalı qızları heç
zaman xoşlamazdı. Bu vaxt qıza bir oğlan yaxınlaşdı. O, qıza nə
dedisə, qız yavaş-yavaş Həqiqətə yaxınlaşdı. Həqiqət
dayanacaqdan təqribən 15-16 metr aralı məsafədə dayanmış
“Moskviç” markalı maşındakıların oğlanın hərəkətlərinə
baxdıqlarını gördü. Demək, oğlan tək deyildi. Başa düşdü ki,
onlar qızı soymaq istəyirlər. Qız artıq Həqiqətlə üzbəüz
dayanmışdı. Bununla oğlana qandırmaq istəyirdi ki, o tək deyil.
Bu zaman Həqiqət ani olaraq əks istiqamətdə gedən boş bir
taksiyə əl elədi. Taksi sürücüsü bunu gördü və qarşıda dövrə
vuraraq gəlib dayanacaqda dayandı. Həmin anda da oğlan yetirib
əlindəki düyməli bıçağı şaqqıldadaraq hər ikisinin arasında
dayandı. Həqiqətin beyni ildırım sürətilə işlədi. O belə çətin
məqamlarda dərhal qərar qəbul etməyi bacarırdı, ona görə də
heç kimin gözləmədiyi bir çətinliklə oğlanın bıçaq tutmuş əlinin
altından güclü bir zərbə vurdu. Bıçaq oğlanın əlindən sıçrayıb
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asfaltın üstünə düşdü. Bu an Həqiqət cəld qızın qolundan yapışıb
taksi maşınına itələdi. Özü də onun arxasınca minib sürücüyə:
“tez sür!” dedi. Bir az keçmişdi ki, taksi sürücüsü narahat halda
dilləndi:
- Onlar arxamızca gəlirlər. İndi mən nə edim?
- Necə edirsənsə et, onları azdır. Nə qədər lazımdır pulunu
artıqlamasıyla verəcəyəm,- deyə Həqiqət sürücünü arxayın saldı.
Növbəti döngələrin birində sürücü ani çətinliklə maşının
əyləcini basdı və geri verib qaranlıq bir dalanda mühərriki
söndürərək gözlədi. Onları izləyənlər ötüb keçdilər.
- Daha tapa bilməzlər,- deyə sürücü mühərriki yenidən işə saldı
və əks istiqamətdə yoluna davam etdi.
Hamı rahatca dərindən köks ötürdü. Həqiqət dönüb qızdan
harada yaşadığını soruşdu. Qız qorxusundan həm titrəyir, həm də
ufuldayırdı.
- Nə olub sızıldayırsan?- Həqiqət soruşdu.
- Maşına itələyəndə dizim qapının tininə dəydi. İndi bərk incidir,deyə qız mızıldandı.
Bir azdan qızın dediyi ünvana çatdılar.
- Düşün!- Həqiqət qıza bildirdi və əl atıb çantasını açmaq istədi.
Bu vaxt qız əlini onun çantasının üstünə qoydu:
- Siz zəhmət çəkməyin, - dedi.
O, öz əl çantasını açıb oradan saymadan bir büküm pul çıxarıb
sürücüyə verdi və:
- “Zdaçi” lazım deyil- dedi.
Sonra üzünü Həqiqətə tərəf çevirərək: Axı, mən tək gedə
bilmərəm. Qorxuram - dedi.
Həqiqət onun maşından düşməsinə kömək etdi. Qızın ayağı
doğrudan da bərk əzilmişdi. Həqiqət qızın qoluna girərək onu
evlərinə kimi gətirdi...
Həmin gündən etibarən Həqiqət dəsrdən çıxandan sonra evə
getmək üçün yolunu dəyişməli oldu və bir daha o, ədalı qızla
rastlaşmadı...
Zaman yenə öz yeknəsəq axarında idi.
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Həqiqət yorulmadan çalışırdı. Elmin müxtəlif sahələriylə
maraqlanır, eyni zamanda qəzetlərlə də mütəmadi əməkdaşlıq
edirdi. O zaman Həqiqətdə detektiv və fantastik janra meyl daha
güclü olsa da, ancaq sonralar o, bu sahələrə daha müraciət
etmədi. Özünün dediyinə görə detektivlər onda ikrah hissi
oyadırmış. Buna görə də o, tədricən bu sahədən uzaqlaşır...
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Tarixçi Həqiqət
“Hansı insan daha çox düşünərsə, elmin
dərinliklərinə daha çox baş vurmağa çalışırsa və
bunun sayəsində əxlaq və mənəviyyatı daha da
zənginləşirsə, onun əzabı, iztirabı da bir o qədər
dərinləşir, artır.”
Müəllif
O, tarix fakultəsinin axşam şöbəsini bitirsə də, tarixçi olmadı.
Həqiqət Bakı Dövlət Universitetinin əyani aspiranturasına
imtahan verib qəbul olundu. Özünün dediyi kimi üç illik
aspirantura həyatı onun üçün cəhənnəmdən əzablı oldu. Cüzi
təqaüd onu qane etməsə də, dözüb oxudu. Gələcəyin, xoş
günlərin ümidi ilə hər əzaba qatlaşdı. Təyinatla Naxçıvana
göndəriləndə etiraz edərək Bakıda qalmağa üstünlük verdi.
Söz düşəndə təəssüf edir:“Bəlkə o zaman Naxçıvana
getsəydim, indi evim də olardı. Bu günki kimi yataqxanada
yaşamazdım”.
Həqiqət 1998-ci ildə Azərbaycan Neft Kimya İnstitutunun
(indiki ADNA) fəlsəfə kafedrasına baş müəllim təyin olundu.
Akademik Ziya Bünyadovun təklifi ilə Həqiqət xanım
“Qurani-Kərimdə dünyanın təbii elmi mənzərəsinin fəlsəfi
təlimi” kimi mürəkkəb bir mövzu üzərində çalışmağa başlayır.
Bu mövzunu işləmək nə qədər çətin və məsuliyyətli olsa da,
Qurani-Kərimə olan məhəbbət Həqiqət xanımı daha gərgin
işləməyə sövq etdi.
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Abasqulu Ağa Bakıxanovdan sonra 150 il susub qalmış bir
sahəni Səma mexanikası baxımından tədqiq edib işləmək çətin
olsa da, o ilk növbədə akademik Ziya Bünyadovun ona bəslədiyi
etimadı doğrultmaq üçün bütün gücünü səfərbər etdi.

Yazıçı Həqiqət
“Düşünən
meyarıdır.”

zəka

mövcud

olan

hər

(

şeyin

yeganə

xvııı

əsr

maarifçiləri)
Həqiqət xanımım yazıçılığa meyli çox kiçik yaşlarında olub. O
nə yazırdısa, ürəyinin hökmü ilə yazırdı. Çalışardı yazılarında
həyati reallığı daha çox əks etdirsin. Onun yazıçılığa həvəs
oyanmasında dünya ədəbiyyatının korifeylərinin əsərlərini
mütaliyə etməsi böyük rol oynamışdı. Hələ orta məktəbdə
oxuyarkən Robindranat Taqor, Drayzer, Cek London, Lev
Tolstoy, Dostoyevski, Rəşad Nuri Güntəkin kimi yazıçıları sevəsevə oxuyardı.Özünün dediyi kimi yazıçılığının ilk rüşeymləri
uşaq vaxtı oxuduğu “Ələddinin sehirli çırağı” əsasında yazdığı
kiçik həcmli yazıları olub. Həqiqət xanım təbiət vurğunu idi. Ona
görə də təbiət haqqında yazdığı sərbəst mövzuları müəllimləri
tərəfindən həmişə yüksək qiymətləndirilərdi. Həqiqət həmişə
sinif yoldaşlarından fərqli olaraq mücərrəd fikirli inşalar
yazmağa üstünlük verirdi. Onun yazılarındakı dərin düşüncə,
geniş dünya görünüşü ədəbiyyat müəlliməsi Tamara xanımı
heyrətləndirərdi. Buna görə də o Həqiqətin inşalarını qırmızı
qələmlə “sadə yazmalı”, yaxud sual işarəsi qoymaqla yazıya
münasibətini bildirərdi. Həqiqət heç cür anlamırdı ki, müəlliməsi
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onun fikirlərini nə üçün mürəkkəb hesab edir, niyə onun
düşüncələrinə qəribə yanaşır.
Bir dəfə Həqiqət bu barədə Tamara xanıma sual verir.
Müəllimə gülümsünüb:
- Yaxşı, məndən inciyirsənsə, daha o qeydləri aparmaram - deyir.
Müəlliməsinin cavabından Həqiqət utanır. Çünki Tamara xanım
onun dəftərində qırmızı qeydlər aparsa da, ona həmişə beş
yazırdı. Buna baxamayaraq, Həqiqət müəlliməsini böyük
məhəbbətlə sevirdi. Tamara xanım hərdən xəstələnib dərsə
gəlməyəndə məktəb Həqiqətə kimsəsiz, boş görünərdi.
İllər keçdikdən sonra Həqiqət başa düşür ki, müəlliməsi
qoyduğu qırmızı sual işarəsi üzərində onu düşünməyə sövq edib,
yazdığının məsuliyyətini anlamağa çalışıb.
O iradlar olmasaydı, Həqiqət özlüyündə tamam arxayınlaşırdı
və bəlkə də indiki kimi yaxşı yazıçı ola bilməzdi. Həqiqət xanım
həddindən artıq təvazökar olduğundan özünü hələ püxtələşməmiş
yazıçı hesab edir. Baxmayaraq ki, onun 40-dan çox elmi, bədiipublisistik kitabları çıxıb.
Həqiqət xanım indinin özündə də gecə-gündüz istirahət
bilmədən yazıb, yaradır...
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Şairə Həqiqət
Həyatda ən çox iztirab çəkən ən yaxşı işlər görür,
ən böyük xarüqələr yaradır.”
Həqiqət xanım orta məktəb illərində şairə kimi də tanınmışdı.
Tədris hissə müdiri Camal Əliyev ona “şairə qızım” deyərdi
həmişə. Həiqiqət həm də məktəbdə divar qəzetinin redaktoru
olub. Onun müavini isə indi şair kimi tanıdığımız, Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin mətbuat katibi Ədalət (Əsgəroğlu)
Məmmədov idi.
Həqiqətin ilk şeiri “Vətən”, ikinci şeiri isə “Ana” olub.
Həqiqət xanım o vaxtlar rübailər də yazırdı.Onun rübailəri
Məhsəti Gəncəvinin rübailərindən rişələnib.Gördüyü hər bir
gözəllik onun üçün yeni bir şeir, yeni bir rübai demək idi.
Təəssüf ki, Həqiqət xanım rübailərini qoruyub saxlaya
bilməyib.O, rübailərinin çoxunu ay işığında yazıb.
Budur yavaş - yavaş açılır səhər,
Meh əsir, titrəyir şehli çiçəklər.
Qüssədən, ələmdən yata bilmirəm,
Qəlbimdən daş kimi asılıb kədər.
Bəli, Həqiqətin rübailəri də dərddən, kədərdən yoğrulub sanki.
O qızılgülün dərilməsini heç xoşlamazdı. Kiminsə əlində
qızılgül görəndə Həqiqət o güllərə baxıb bərk kövrəlirmiş:
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Bu qönçə güllərə kim qıyıb görən?
Kim onu budaqdan qoparıb erkən?
Daşdır o ürək ki, yoxdur duyğusu,
Baxıb qönçələrə yaş tökürəm mən.
Dumanlı havalarda Həqiqət rəhmətlik anasının öz əlləri ilə
əkdiyi gül kollarının yanında dayanıb onların vəsfəgəlməz
gözəlliyinə heyranlıqla tamaşa edirdi:
Firuzə göylərə duman çəkib tül,
Duvaqlı gəlindir sanki qızılgül.
Həsrət nəğməsini niyə oxumur,
Qızılgül eşqiylə alışan bülbül?
Anasının vəfatından sonra Həqiqətin çəkdiyi acılar onun
rübailərində daha çox əks olunub:
Qəbrini qucuyub ağlayan mənəm.
Sinəsi kədərdən çağlayan mənəm.
Gəlin örpəyini hələ örtməmiş,
Başına qara şal bağlayan mənəm.
Şairənin fikrincə, rübai insanı mənən sakitləşdirir, ona
toxtaqlıq verir. Həqiqət xanım yazdığı rübailərlə özündə təskinlik
tapırdı.
Haçan olacaqsan bəs şən ürəyim?
Dərd, kədər əlindən şişən ürəyim.
Nədən çırpınırsan yenə ümidsiz,
Gözümün bulağın deşən ürəyim.
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Yaxud:
Əzəldən həmdəmim qüssə, dərd, ələm.
Ətrafı kol- kosla dolu bir güləm.
Mən xoş gün görmədim, qismət beləymiş,
Tənhayam dünyada daha bu gündən.
Sədinin “Bustan”ı, Nizami Gəncəvinin və Məshəti xanımın
ölməz sənət inciləri Həqiqəti həmişə öz təsir dairəsində saxlardı.
Nizami şeirinin hər sözü inci,
Necə vəsf edib o qəmi, sevinci?
Qüdrətdə, mənada, gözəlliyində,
Nizami şeiridir məncə birinci.
Həqiqət xanım uşaqlıqda olduğu kimi, bu gün də Nizamini
böyük məhəbbətlə, sevə-sevə oxuyur.O, Ömər Xəyyamın
rübailərini, Sədinin şeirlərinin əksəriyyətini əzbər bilir...
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İstiqlal himni
Haqq səsi “istiqlal” deyib hayqırır,
Bu yolda parçala, zəncirləri qır.
Dünya çıxsa belə öz məhvərindən,
Qurtul əsarətin zəncirlərindən,
Çaxıb şimşək kimi, od saç, alov saç,
Dartıb biləyindən buxovları aç!
İstiqlal yolunda tökülsə də qan,
Əbədi azadlıq qazanacaqsan.

İlk müəllimim
Bu körpə dünyamın sən aynasında,
Xırdaca əlimlə yazdırdın “ana”.
Tanıtdın ananın böyüklüyünü,
Onun gül qoxulu balalarına.
Anam ürəyimdir, sən isə ağlım,
Oxumaq, öyrətmək oldu amalın.
Sənə minnətdaram ey müəllimim,
Verdin əlimizə bilik açarın.
Sənin bayramını təbrik edib mən,
Öpürəm qayğıkeş o əllərindən.
Xoşbəxtəm isinsə qəlbin azacıq,
Bənövşə ətirli kəlmələrimdən.
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Ad günümün göz yaşı
Sürətlə dəyişdi donun fəsillər,
Gəncliyi əlimdən aldı nəsillər.
Qəlbim kaman kimi sızlayıb inlər,
Mən nələr itirdim, nələr ay illər.
Dedilər ömrünə gəlir yeni yaz,
Yaş üstə gələn yaş soyuq bir ayaz.
Kim deyir bu gündə ağlamaq olmaz?
Çəkilib xəlvətə ağladım bir az.
Göz yaşım aramsız axdı sel kimi,
Yudu ürəyimdən kədəri, kini,
Küsgün taleyimin olub hakimi,
İttiham edirdi görən kim kimi?
Həqiqət! Kim qoyub mənə bu adı?
Bu ad işığında gördüm həyatı.
Ömür işgəncəymiş övladlar çatı,
Bilmədim nə imiş həyatın dadı.
Sərt yazıb taleyi alnıma yazan,
Nəyimə gərəkdir şan-şöhrət, ad-san?
Namərdlər önündə imkansız olsan,
Mərdliyi saxlamaq olarmı asan?
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Olmuşam həmişə paklığın qulu,
Seçmişəm həyatda ən çətin yolu.
Ömrüm kədər dolu, qəm, nisgil dolu,
Bəs haçan bitəcək bu yolun sonu?
Çevirdim sevgidən tamam üzümü,
Sevgi nisbi imiş bildim düzünü.
Yalnız tənhalıqda tapıb özümü,
Sübhədək qələmə dedim sözümü.
Doğmalar olurmuş yadlardan da yad
Həyat kimsəsizə bataqlıqdır bat!
Demə daşıyırmış hərə bir cür ad
Acı qəhqəhələr sevirmiş həyat...
Düşünüb hər şeyi dərk etmək çətin
Nə etmək, yazmaqdır mənim sənətim
Düşsə də dillərə adım, şöhrətim
İsindim odundan tək bir şəfqətin.
O şəfəq ömrümün yeganə şamı,
Gözündə şəfqətli gördüm axşamı.
Sildi nəvazişlə axan yaşımı
Unutdum yaş üstə gələn yaşımı.
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Dostluq haqqında
Soydu qarətçilər nəyim vardısa,
Məni sevən dostlar batdılar yasa.
Düşündüm gedənlər dünya malıdır,
Bəsimdir qiymətli dostlarım varsa.
Həqiqi dostluğun qiyməti nədir?
Hər şeydə olasan bərabər əlbir.
“Dostunam” - söyləyən xəyanətkara,
Biryolluq diriykən qazasan qəbir.
Əsil dost görsə ki, sənə dəyir daş,
O daşın önünə tutmalıdır baş.
Özgənin sirrini sənə deyəndən,
Düşün olarmı heç dərdinə sirdaş?

Əkiz övladlarım
Şir bürcündə doğulan,
Mehriban qızım, oğlum.
Elə şir kimi cəsur,
Sarsılmaz, mətin olun.
Yolunuza səpilsin,
Allah nurundan işıq.
Hər biriniz bir evə,
Olasınız yaraşıq.
Taleyiniz, bəxtiniz,
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Sizə daim yar olsun.
Həmişə Allah nuru,
Qəlbinizdə doğulsun!

Qanlı yanvar
O gecə güllə səsi,
Kəsdi neçə nəfəsi,
Tarixə həkk olundu.
Şəhidliyin zirvəsi.
Taleyin sərt gəlişi,
Düyünlədi hər işi,
Məhv oldu o gecədə,
Yüz iyirmi üç kişi.
Sübhün gözləri al qan
Oyan ey xalqım, oyan,
Çırpındı torpağında,
Yeddi yüz yaralanan.
O gecə neçə ana,
Ağladı yana-yana,
Beş uşaq, yeddi qadın,
Boyandı öz qanına.
Neçə igid verdi can,
Qərənfil ağladı qan.
Yüz otuz ev o gecə,
Edildi gülləbaran.
Bağrım yandı oldu köz,
Yaşlı qadın neçə göz
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O gecə tariximdə
Qanla yazıldı hər söz.
Qan kükrətdi Xəzəri,
Qanmı tutdu gözləri?
Qan içində uyudu
Yüz on altı azəri.
Üç tatar, üç yəhudi,
Oldu yanvar şəhidi.
Altı rus son nəfəsdə
Vətən deyib inlədi.
Güllələr işıqsaçan
İşığı da sanki qan
Şəhidlər qurbanındır.
Oyan, ey Azərbaycan!

Rübai
Ömür eniş-yoxuş, səmtimi azdım,
Könlüm qan ağladı dərdimi yazdım.
Qəmgin xəyalların səssizliyində
Mən öz məzarımı əlimlə qazdım.

Vətənim
Sənin şöhrətin, adın, öz şöhrətimdir mənim!
Yolunda can verərəm lazım gəlsə Vətənim.
Bu azad qoynunda biz, hərbə lənət deyirik,
Alnı açıq üzü ağ gələcəyə gedirik.
Təbəssümlü dodaqlar, sülh söyləsin həmişə,
Ürəkdən alqış deyək hər yeni yüksəlişə.
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Bəxtiyar körpələrin, gülüşünə qərq olaq,
Müharibə deyənin başında yumruq olaq!
Əsgər qardaşım, sənin qüvvət gəlsin qoluna,
Sən sərhədçi qardaşım, Vətən keşiyindəsən,
Namuslu xidmətinlə həmişə yüksələsən.
Əziz, mehriban anam, xeyir-dua ver mənə,
Həmişə səcdəyəm, Sənə bir də Vətənə!

Əzizim Şəfiqə xanıma
Gözlərinə dolan kədər mənə nələr danışdı,
Nə gizlədim o qəm-qüssə mənə çoxdan tanışdı.
Qəhərləndim, danışmadım, fikirlərim qarışdı,
Sınıq könlüm asta-asta qəm odunda alışdı.
Bir kimsənin istisinə qızınmadım doğrusu,
Yoxsul oldum əyilmədim, qibtə etdi çoxusu,
Hər addımda izləsə də məni böhtan kabusu,
Allahsızdan, namussuzdan uca tutdum namusu.
Müvəqqəti bu dünyada mənim kimi gözün tox,
Bir kimsədən zərrə qədər umacağın gülüm yox.
Şöhrətpərəst xanımlara sadəliyin olub ox,
Şair könlüm sadə qəlbin vurğunudur daha çox.
Daş-qaşların şöləsindən alışsa da çox qadın,
Sən onların yan-yörəndə varlığın da anmadın.
Kim kasıbdır, kim varlıdır heç fərqinə varmadın.
Elə bu cür qürurunla gözlərimdə ucaldın.
Dərdli könlüm dolub durmuş, yağış yüklü buluddu,
Hərarətli kəlmələrin ürəyimi ovutdu.
O şəfqətli sözlərində nə sehirdi, nə oddu,
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Gecə-gündüz yanağıma axan yaşı qurutdu.
Bakı, 1999 -cu il.

Anama
Həsrətli gözlərində yenə giley oxundu,
Hərarətli əllərin əllərimə toxundu.
Üzünə baxdım sənin, bu nədir bütün qırış,
Saçlarına elə bil sığal çəkib qarlı qış.
Müqəddəs səcdəgahtək qucaqladım səni mən,
Kövrəldin yaş axıtdın həsrət dolu gözündən.
Hıçqırdın körpə balam, bilirdim gələcəksən,
Dərdli, qəmli ananı bir gün yad edəcəksən.
Körpə dedin mənə sən, ürəyim sızıldadı.
Bu bircə kəlmə sözün nələr yada salmadı?
Həyatı dərk edəndən gözündə yaş görmüşəm,
İslanmış yanağından dəfələrlə öpmüşəm.
Neçə gecə yuxudan hövlanak oyanmışam,
Yuxuda da səni mən gözü yaşlı sanmışam.
Yenə gözün nəmlidir, ağlamaq nəyə gərək,
Yalnız möhnət üçünmü yaranıb səndə ürək?
Yox, mənə körpə demə, nə də ağlama ana,
Həmişə gələcəyəm mən ata ocağına.
06 noyabr 1980 -cı il.

Səni necə unudum mən?
Çiçək ətirli sənin qoxun,
Gözlərimdə şirin yuxum.
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Daşa dəysə əgər oxum,
Səni necə unudum mən?!
Nə ürəyi daş olmusan?
Özgəyə sirdaş olmusan.
Gözlərimdə yaş olmusan,
Səni necə unudum mən?
Kəsilmisən mənə yağı,
Gözün görmür solu, sağı.
Ürəyimə çəkmə dağı,
Səni necə unudum mən?
Saçlarıma ələndi qar,
Səni məndən aldı əğyar.
Dünya oldu başıma dar.
Səni necə unudum mən?

Gözləmə yolumu
Səbuhinin əziz xatirəsinə
Gözləmə yolumu, daha gözləmə!
Səninlə görüşə gəlməyəcəyəm.
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İzləmə sən məni, daha izləmə,
Mən öz qismətimi gözləyəcəyəm.
Saralıb yarpaqlar ağacdan düşür,
Solan yarpaqlar tək mən də soluram.
Hərdən baxışımız yolda görüşür,
Dolan bulud kimi mən də doluram.
Gözləmə yolumu, məni bağışla,
Taleyim yarıda qırılacaqmış.
İlk bəxtim, ilk oxum dəyibdir daşa,
Bəxtimin güzgüsü qaralacaqmış.
Hiddətlə üzümə belə baxma sən,
Sağalmaz dərddəyəm çarəsi yoxdur.
Dedim bilsən əgər kədərlənərsən.
Bu qəm, bu hıçqırıq kədər notudur.
Son dəfə yoluna baxıram bu gün,
Dumana bürünüb bütün yol-iriz
Təbiət də küsgün, günəş də ölgün,
Əlvida deyirəm mən sənə sənsiz.
Yanvar 19996 -cı il.

Payız lövhəsi
Payızdır, yarpaqlar, solub, saralıb,
Təbiət “qüssəli”, səma qaralıb.
Buludlar toqquşur, guruldayaraq,
Ildırım səsindən tutulur qulaq.
Pərişan seyr edib o buludları,
Ayat namazını qılır bir qarı.
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Mehriban üzünə hopub sanki nur,
Allah hüzurunda çökür, gah durur.
“Mən sənə tapındım Allahım ancaq,
Sən nə yazıbsansa o da olacaq!”
Başa çatan kimi Ayat namazı,
Yığır asta-asta o canamazı,
Artıq iztirabdan qurtarıb qarı,
Sanki fəth eləyib ucalıqları.
Bağrına basaraq öz nəvəsini,
Ona unutdurur, şimşək səsini.
Nəvə qucaqlayıb nənəni bərk-bərk,
Ürəyi təlaşlı, baxışı ürkək,
Soruşur: “Eşitdi səsini Allah?”
Yat gülüm, hamısı yaxşı olacaq!
Bu sözlər, bu inam nəvəyə bəsdir,
Şimşək çaxır çaxsın, qorxu əbəsdir.
Nənədir Allahın əziz bəndəsi,
Allahın dərgahına yetişib səsi.
Astaca öpərək o nəvəsini,
Qatır nəfəsinə öz nəfəsini.
Çırpılır şüşəyə iri damlalar,
Axır şırıltıyla çöldə novçalar.
Yatır mışıl-mışıl nənə ilə qız.
Yağış şərqisini oxuyur payız.
26.12.199

Ölüm tale oyunu
Azərbaycanın tanınmış epidimoloqu mərhum
professor, tibb elmləri doktoru Tağı
Tağızadənin əziz xatirəsinə ithaf edirəm.
Dünənki varlğın sabah bir röya,
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Yoxluğun ey insan dönür ağrıya.
Sən düşmən olsan da qara boyaya,
Şəklini qucuyar bir vaxt o boya.
O qara bədxahlıq, o qara yoxluq,
O qara vəd edər əbədi sonluq.
Həqiqət budur ki, sabah biz yoxuq,
Düşünmə bəs onda niyə doğulduq?
Torpaqdan yaranıb ilk bəşər oğlu.
Bir ovuc torpaqdır onun sonluğu
Ölümsə taleyin acı oyunu
Gərək dərk eləsin düşünən bunu.
02.02.1999.

Adsız şeir
Baxışımız görüşdü.
Bu görüş nə görüşdü7
Bir qətrə vüsal yaşı
Yanağına sürüşdü.
Ürəyimiz alışdı,
Gözlərimiz danışdı.
Ayaqlarım getmədi,
Sanki yerə yapışdı.
Ötübdür gənclik yazı,
Gəlir ömür payızı.
Səni, məni üşüdər,
Bu fəslin ayazı.
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Salam! - dedin almadım,
Sanki yüz il qocaldın.
Demə daşdır ürəyin,
Sən getdin, mən ağladım.
Günahkarammı Allah?
Çəkildi qəlbimə dağ.
Rəvamı sevənləri
Bu həsrətlə ayırmaq?
Dekabr 1998-ci il.

Həzrəti Əliyə
Sən Kəbədə doğuldun, qurbanam gəlişinə,
Görənlər heyrət etdi Allahın bu işinə.
Peyğəmbər qucağında gözlərini açıb sən,
O şəfəqli gözlərə baxıb gülümsəmisən.
Peyğəmbərin nurundan süzülübdür gözünə,
“Ali”-“uca” deyibdir Rəsuli Əkrəm sənə.
Ucalıqda dayandın bu ad ilə əbədi,
By ad ilə tanıtdın dünyaya dəyanəti.
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Insan fəlsəfəsi
Bir zaman qazaraq torpağı Əli٭,
Baxdı o torpağa çox düşüncəli.
Dedi ey bitkilər bitirən torpaq,
Səndədir insanın ilkin təməli.
Adəmə verilmiş ilkin gil bədən,
Qırx gün cansız olub xəlq ediləndən.
O cismə tədricən bəxş edib ki can,
“Yaradan özüməm” - deməsin bəndən.
Qurani -Kərimdə belə buyrulub,
Adəm Əbülbəşər gildən yoğrulub.
Ona öz ruhundan bəxş edib Allah,
Bu ruhla ilk insan kamala dolub.
----------------------------------٭Həzrəti Əli ibn Abutalıb nəzərdə tutulur.

Od, su, torpaq, hava! Dörd ünsür ki var,
İnsanın cismində olub bərqərar.
Neçə rəng vardırsa, gözün gördüyü,
İnsanda xəlq etmiş böyük sənətkar.
Fikir, düşüncələr qəlbimi sarır,
Bədəndə dəmir də, qızıl da vardır.
Əgər hesablayıb təxmini desək,
Yüz min kilometr qan damarıdır.
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Çətindir hər şeyi tamam qavramaq.
Kamil sənətkarda qüdrətə bir bax.
Beyin tək mükəmməl bir aparata,
Xəlq edib sümükdən qəribə qapaq!
On üç milyard nöqtə! Şifrəli orqan!
Şüur ifraz olur bəlkə orqandan?
Leşlenin, Raymondun, Pavlovun kəşfi,
Keçmədi beyninin astanasından.
Kainat kitabə! Kamilsən oxu!
Göstər Yer kürəsi fırlanan oxu.
İnsana məqsədli verilən həyat
Düşün reallıqmı, yoxsa ki yuxu?
İnsan kəşf elədi uzaq fəzanı.
Dinlədi heyrətlə ayda azanı.
Arayıb axtardı görə bilmədi,
Ömürlər, talelər yazıb pozanı...

Bəşər heyrətdədir bu həqiqətə
“Həyat” -“ölüm” adlı bir anlayış var,
Nə qədər qəlizdir bu anlayışlar?
Bəşər heyrətdədir bu həqiqətə,
Ali qanunları pozmaqmı olar?
Dünyanın nizamı belə qurulmuş,
Yaranan ölümə məhkum olunmuş.
İnsanın gücüilə, ya qüdrətilə
Ölümdən olarmı söylə qurtuluş?
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İbn Sina kimi qüdrətlilə bir kəs
Ölümlə sonadək çarpışdı əbəs.
Bil ki, möcüzədir insan varlığı,
Bir gün dayanacaq aldığın nəfəs.
Biri məhv olanda biri doğulur,
Biri qönçə gül açır, o biri solur.
Biri səadətdən məst olan zaman,
O biri qüssədən, qəmdən boğulur.
Unut bu dünyada ağrı-acı var,
Sənə nə verəcək ağrı acılar?
Nə qədər göz yaşı töksə də insan,
Sona yetməyəcək bu acılıqlar...

Peyğəmbərə (s) xitab
Dünyaya nə qədər peyğəmbər gəlib,
Öz pak əməliylə göyə yüksəlib.
Onların ilkini olubdur Adəm,
Onunla canlanıb bəşəri-aləm.
Sonuncu peyğəmbər, Rəsulillah sən,
Tövhidi qəlblərə hakim etmisən.
Allah nazil edib sənə Quranı,
İlahi qüdrətdən o yarananı.
Onun hər ayəsi, hər sözü hikmət,
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Şifrəsi önündə acizdir xilqət.
Bu dinin yolları daşsız, kəsəksiz,
Onun hökmü birdir, vədləri şəksiz.
Çəkib məşəqqəti, dözdün əzaba,
İslamın yolunda getdin cihada.
Salavat çevirib nur camalına,
Sığındın Allahın sən cəlalına.
Bu yolda axan qan oldu müqəddəs,
Gəldi haqq yoluna neçə bütpərəst.
Sənə Allah verdi bu qol-qanadı,
Yazıldı qəlblərə Məhəmməd adı.
Biz sənin hümmətin Allahımız tək,
Oldun haqq yolunda bizlərə örnək.
Sən birlik aradın hər şeydə, birlik,
Öyrətdin birlikdir yalnız dirilik.
Səyinlə birləşdi Ərəb dövləti,
Tarix görməyibdir belə qüdrəti.
İslam bayrağını sən tutdun uca,
O bayraq enmədi tarix boyunca.
Keçsə də o vaxtdan neçə qərinə,
Qoymadı hümmətin o bayraq enə.
Ötsə zaman-zaman neçə əsrlər,
Yazılar adına dürrlü əsərlər.

Məşəl tək yanan şair
Xəlil Rza! Özü məşəl misraları yanan köz,
Əlindəki qələmindən alov saçdı qopan söz
Ləyaqəti, dəyanəti qalxan oldu yoluna,
İmperiya satqınları buxov vurdu qoluna
Lakin sözə, azadlığa qandal vurmaq əbəsdir.
Rəzalətə əsir olan elə özü xəbisdir!
Zaman dayan! Qulağımda zəncirlərin səsi var

68

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

Azərbaycan ayağa qalx!Ölməz Xəlil Rzalar!
Unudulmaz o günlərin ağrıları, acısı,
Ləyaqətli insanlardır, azadlığın carçısı,
Ulutürkdür zəncirləri zərrə-zərrə qoparan.
Türk oğludur, boz qurdunun öygüsüylə hayqıran.
Ürəyində günəş nuru, damarında türk qanı,
Rəqiblərə meydan deyən söz qılıncı qalxanı,
Küllü türkün Xəlilidir, azadlığın xaqanı.
Noyabr 2002-ci il.

Ziyalı Həqiqət
“Biz yalnız ağıl və biliyimizin sayəsində
yaxşı və ya pis, xoşbəxt və ya bədbəxt oluruq.”
Epiktet
“Ziyalı” adını daşımaq indiki dövrdə çox məsuliyyətlidir. Bu
sözü hər kəs bildiyi kimi yazmalıdır. Hamımız bilməliyik ki,
ziyalı xalqın görən gözü, düşünən beyni olmalıdır. Müəyyən
məsələlərdə- xalqın, millətin taleyüklü problemləri həll
olunarkən ziyalının hər hansı partiya mənsubiyyəti nəzərə
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alınmamalıdır, o xalqı vahid konsepsiya ətrafında birliyə
çağırmalıdır.
Bəzən biz ziyalı deyəndə yalnız yüksək elmi dərəcə və ad
alanları nəzərədə tuturuq. Əslində ziyalı öz davranışı, rəftarı və
mədəniyyəti ilə cəmiyyətdə seçilən adamlardır.
Əsl ziyalı təmkinli olmalı, müəyyən məsələlərin həllində yüz
ölçüb bir biçməyi bacarmalı, xalqının mənafeyi uğrunda heç bir
təmənna ummadan, yorulmadan çalışmalı və mübarizə
aparmalıdır. Hər bir ziyalı həyatının mənasını öz işində
tapmalıdır.
Həqiqət xanım məhz belə ziyalılardandır. Təsadüfi deyildir ki,
özündə ziyalılığa aid bütün müsbət komponentləri cəmləşdirdiyi
üçün Həqiqət xanımı 1997- ci il martın 6-da keçirilən
Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin 2-ci qurultayında bu
cəmiyyətin
məsul
katibi
seçdilər.Yüksək
təşkilatçılıq
qabiliyyətini, bacarığını və insani keyfiyyətlərini nəzərə alan
cəmiyyətin prezidenti, rəhmətlik Ağoğlan Hüseynov Həqiqət
xanımı məsul katib seçərkən heç də yanılmamışdı.
1998-ci ilin sonunda Həqiqət xanımı “Ziyalı” qəzetinin baş
redaktoru təyin etdilər. 270 minlik bir təşkilatı təmsil edən bu
qəzet demək olar ki, məhv olmaq üzrə idi. Respublikanın
əməkdar müəllimi Şəfiqə xanım Əliyevanın köməkliyi
nəticəsində qəzet yenidən işıq üzü gördü və mütəmadi olaraq
çap olunmağa başladı.
Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətində işləyən, gözəl təşkilatçılıq
qabiliyyəti ilə seçilən adamlar bu cəmiyyəti tez bir zamanda
böhrandan çıxartdı. Həqiqət xanım bu cəmiyyətə məsul katib
seçildikdən sonra onun üzərinə düşən məsuliyyət yükü artdı.
Ancaq o, bu məsuliyyətdən qorxub geri çəkilmədi, əksinə işə
möhkəm girişdi. Həqiqət xanım həm cəmiyyətin qəzetini
hazırlayır, həm bu cəmiyyətdə çalışqan fəalların ad günlərini
təşkil edir, həm də onların qəlblərini sevindirmək üçün kitab
yazmalı olurdu. 1997-ci ildən bu günə kimi Həqiqət xanım bir
neçə ziyalı haqqında kitab yazıb. AZC-nın vitse-prezidenti Vaqif
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Şadlinskinin təklifi ilə Həqiqət xanım ilk belə bir kitabı
akademik Hacıbəy Sultanov haqqında yazıb. Onu da qeyd edək
ki, Almaniya akademik H. Sultanovun gənclik illərindən bəhs
edən film çəkib. Hazırkı yaş dövrünün filmi üçün ən əsas mənbə
Həqiqət xanımın V.Şadlinski ilə birgə yazdığı “Akademik
Hacıbəy Sultanov” kitabı olub.
İkinci kitabı isə Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin ilk
yaradıcısı, akademik Ağoğlan Hüseynova həsr olunan “Bir
həyatda iki ömür” kitabıdır.Həqiqət xanımın yuxarıda adı
çəkilən hər iki kitabı cəmiyyətin vitse-prezidenti Vaqif
Şadlinskinin maliyyə və birgə zəhməti hesabına başa gəlib.
Həqiqət xanımın üçüncü kitabı “Maddidən mənəviyə,
zülmətdən nura” adlanır. Bu kitab AZC-nin “XX əsrin fəxri
ziyalısı” diplomuna layiq görülən, Almaniyadakı “Frau
rentgen” şirkətinin prezidenti Zərifə xanım Nəbiyevaya həsr
olunub.
1999-cu ildə “Təbib” nəşriyyatı tərəfindən çap olunan “Şəfqət
nuru” kitabı Həqiqət xanımın bu qəbildən olan dördüncü
uğurudur. Kitab böyük əməlləri ilə sınıq qəlblərə işıq saçan, hər
zaman kimsəsizlərə kömək əlini uzadan, əməkdar müəllim, AZC
Rəyasət heyətinin üzvü, “Ziyalı” qəzetinin təsisçilik missiyasını
yerinə yetirən Şəfiqə xanım Əliyevaya həsr olunub. F. Tağızadə
ilə birgə yazdığı,“Anatomiya professoru” kitabı isə
ziyalılarımızı dünyaya tanıtmaq məqsədini öz amalına çevirən,
tanınmış tibb alimi, xeyirxah insan Vaqif Şadlinskiyə həsr
olunub.
Həqiqət xanımın ziyalılara həsr etdiyi altıncı kitabı “Bir səsin
möcüzəsi” adlanır. Bu kitab AZC- nin İdarə Heyətinin üzvü,
respublikanın xalq artisti, tanınmış muğam ustası Canəli
Əkbərovdan bəhs edir. Bu yolda Həqiqət xanım Kərimova
yorulmaq bilmədən gecəli- gündüzlü işləyir.
AZC -nin üzvü dosent Əli Talıbova həsr etdiyi “Həyat
fəlsəfəsi, iztirab, əzab” poeması, Məsləhət Şurasının üzvü,
AZC-nin fəxri doktoru Maqsud Hacıyevə həsr etdiyi “Maqsud
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Hacıyev- 65” monoqrafiyası, Azər. KİVİHİ- nin fəxri üzvü
Oqtay Salamzadəyə həsr etdiyi “Əsrlərin sirrini açan
sənətkar” kimi əsərləri Həqiqət xanımın dostlarına olan böyük
məhəbbətinin nəticələridir.
O, deyir: “Mən xalqımızın təmiz əqidəli bütün ziyalılarını
sevirəm”.

Bəstəkar, nəğməkar Həqiqət
Həqiqət xanım eyni zamanda gözəl bəstəkardır, həm də gözəl,
məlahətli, ürəkləri riqqətə gətirən, qəlbləri titrədən səsi vardır.
Bəlkə də çoxları bunu bilmir. Mən ona “Necə oldu ki, musiqi
bəstələdininz?” sualını verəndə gülərək dedi:
- Vallah, mən özümü bəstəkar hesab etmirəm.
Amma bilirdim ki, bir neçə tanınmış müğənni Həqiqət xanımın
mahnılarını ondan istəyib.O, mahnılarının kimin ifasında daha
gözəl səslənməsini özü seçir, sonra qərarını verir.
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Həqiqət xanımın fikrincə bizim hamımızın, yəni incəsənət
vurğunlarının qəlbində bir musiqi səslənir, şeirə, yazıya çevrilir,
sətirlərə düzülür. Həqiqət xanım ən çox Şərq musiqisinin
vurğunudur. Əlbəttə ilk musiqini hələ bələkdəykən analarımız
bizə aşılayır. Onlar beşik başında çaldıqları laylalarla bizi
ovundurublar.
Bizim Həqiqət təbiət vurğunudur. Təbiət gözəlliyi də şairlər
üçün ən gözəl ilham mənbəyidir. Təbiətə gözəllik bəxş edən gülçiçək mehdən titrəyəndə, o özü bir musiqi olur. Dəniz
çağlayanda, dalğalar sahilə çırpınanda, yarpaqlar xışıldayanda
yeni bir musiqinin notları yaranır. Əgər rəssamın qəlbində də
həzin musiqi notları yoxdursa, onda o, öz əsərini istənilən
səviyyədə yarada bilməz.
Həqiqət xanım deyir ki, hətta radioasronomiyanın son illərində
səmadan, uzaq qalaktikalardan insanlara çatdırdığı xəfif pıçıltılar
da bir nəğmədir.
Həqiqət xanımın bəstələdiyi mahnılar, nəğmələr onun kədərli
ömrünün, qırılmış arzularının acısından doğub. Bəstəkar yazdığı
mahnılarını səsinin vurğunu olduğu Ağadadaş Ağayevin ifasında
eşitmək istəyib həmişə. Elə müğənni də bəstəkarın mahnılarını
çox gözəl ifa edir.
Həqiqət xanımın mahnıları məhz Ağadadaş Ağayevin kövrək,
insana mənəvi sakitlik verən səsində öz həqiqi dəyərini tapır. A.
Ağayevin səsində qəribə bir cazibə qüvvəsi var. Gedəni yolundan
saxlayacaq, qəlbi dolanı ağladacaq.
Bəstəkarın sevdiyi müğənnilərdən
biri də Niyaməddin
Musayevdir. Səs həzinliyi hər müğənnidə olmur. Onun oxuduğu
kədərdən, qəmdən yoğrulmuş mahnıları sanki Həqiqət xanımı ani
də olsa dərdini, kədərini ondan uzaqlaşdırır, mənən rahatlandırır.
Həqiqət xanım ilk şeiri olan “Vətən”ə 1999-cu ildə musiqi
bəstələyib. Onu da qeyd edək ki, Həqiqət bu şeiri beşinci sinifdə
oxuyarkən yazıb.
Bəstəkarın “Şəfqətim” mahnısı lirik mahnı hesab olunur. Bu
mahnını Ağadadaş Ağayev ifa edir. “Təbrizi”, “Səni necə
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unudum mən?” mahnıları isə dərddən, kədərdən yoğrulmuş
niskilli mahnılardır. “Daha gözləmə” isə bəstəkarın iri həcmli
musiqi əsəridir. Həqiqət xanım bu əsəri 21 yaşında həyatdan
vaxtsız, nakam köçmüş qardaşı oğlu Səbuhiyə həsr edib.
Bəstəkar “Bəxtimə düşən” mahnısını Maqsud Hacıyevin
sözləri əsasında bəstələyib.
Həqiqət xanım “Şəfqətim” lirik mahnısını ümidsizlərin ümid
yeri, kimsəsizlərin pənahı, əməkdar müəllim Şəfiqə xanım
Əliyevaya ithaf etmişdir.
Şəfqətim-şəfəqlərdən nur alanım,
İlahi sevgisindən nurlananım.
Bu elin sonasısan,
Hər dərdə yanasısan,
Yetimlər anasısan.
Şəfqətin ürəklərə məlhəm olur,
Ürəyi sınaqlara məlhəm olur.
Nəqarət:
El üçün alışırsan,
Qəlblərə nur saçırsan,
Adına yaraşırsan.
Qayğılar baxışında aşıb- daşır,
Təbəssüm gözlərinə çox yaraşır.
Bu elin sonasısan,
Hər dərdə yanasısan,
Yetimlər anasısan.
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İnsana məhəbbətin öz adısan,
Vətənin halal qızı, övladısan.
Nəqarət:
El üçün alışırsan,
Qəlblərə nur saçırsan,
Adına yaraşırsan.
Bu xoş, lirik mahnını sevimli müğənnimiz Ağadadaş Ağayev
ifa edir.

Nərgizim
Sözləri və musiqisi:
Həqiqət Kərimovanındır.
Nərgizdir dünyada sevdiyim çiçək,
Səni də sevirəm bil ki, adın tək,
Hərdənbir gülərüz, başında örpək,
Yuxuma gəlirsən qonaq Nərgizim.
Mehriban nəzərin gəzir üzümdə,
Məsumluq gizlənir təbəssümündə,
Sevgimi hiss edib sanki özün də,
Yuxuma gəlirsən qonaq Nərgizim.
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Dünən də əlində bir dəstə nərgiz,
Ayağın altında ləpəli dəniz.
Baxışın şəfəqli günəş tək təmiz,
Yuxuma gəlmisən qonaq Nərgizim.
Kimsə Quran tutdu başın üstünə,
Allahdan xoş dilək dilədim sənə.
Sonra da Quranı sıxıb köksümə,
Aşkarda gəl-dedim bizə Nərgizim.

Mənim anam
Sözləri və musiqisi:
Həqiqət Kərimovanındır.
Bahar ikən solan anam,
Qəm-qüssəyə dolan anam.
Bir payızda arzuları,
Buza dönüb donan anam.
Nəqarət:
Mənim anam, mənim anam
Həyatıma zinət olan
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Mənim anam, İzzət anam.
Bədmüşk yenə çiçəkləndi,
Qızıl güllər çətirləndi.
Yoxluğundan məhzun olub,
Ləçəyinə şeh ələndi.
Nəqarət:
Mənim anam, mənim anam
Həyatıma zinət olan
Mənim anam, İzzət anam.
Yaşla dolub yenə gözüm,
Ayrılığa necə dözüm.
Gizlin-gizlin sızıldaram,
Sənə qurban olum özüm.
Nəqarət:
Mənim anam, mənim anam
Həyatıma zinət olan
Mənim anam, İzzət anam.
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Filosof Həqiqət xanım
“Bilikli insan zindanda da xoşbəxtdir.”
Helvesti
Həqiqət xanım ixtisasca tarixçi olsa da, fəlsəfəyə olan hədsiz
marağı onu şərq fəlsəfəsinə bağladı. Bu sahədə onun apardığı
tədqiqat
işləri
filosoflarımız
tərəfindən
yüksək
qiymətləndirilmişdir.
Belə ki, onun 1997-ci ildə yazdığı “Kainatın başlanğıcı
haqqında elmi və dini mülahizələr” adlı elmi monoqrafiyası
geniş oxucu kütləsi tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. Kitabın
redaktoru akademik Hacıbəy Sultanov, rəyçi fəlsəfə elmləri
doktoru, professor Abdulla Əhədovdur.
Bu kitabda Qurani-Kərimdə Yer kürəsinin yaranışı; yanar
dəniz, zəlzələ, qitələr, dağlar, hidrosfer analyışı, kainat, onu
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əhatə etdiyi Yer, günəş, günəş sistemi, ulduzlar və qalaktikalar
haqqında ümumi məlumat verilir, kainatın başlanğıcı ilə bağlı
nəzəriyyələr “Böyük partlayış nəzəriyyəsi”nə əsasən təqribi
hesablamalarla təhlil edilir.
Müəllif araşdırmalar apararaq göstərir ki, dünya qaz- toz
materiyasından ibarət olmuş, yaradıldıqdan yüz mində bir saniyə
sonra atom hissəcikləri yaranıb yox olmuşdur. Yaradılışın 35- ci
dəqiqəsində isə atomların quruluşu tamamlanmışdır. Tədqiqatçı
aparılan hesablamalar arasında milyon illər fərq olduğunu,
astronomiyada, xüsusən onun kosmologiya və kosmoqoniya
bölmələrində mübahisəli, fərziyyə xarakteri daşıyan nəticələr
mövcud olduğunu qeyd edir.
Müəllifin göstərdiyi kimi günəş sisteminin mənşəyi
məsələsinin həlli müasir elm üçün ən mürəkkəb məsələdir. Bu
sistemə bənzər sistemlərin hələ indiyə qədər müəyyən
olunmaması astronomları çətin suallar qarşısında qoymuşdur.
Günəş sisteminin mərkəzi və ən böyük kütləli cismi Günəşin
özüdür. Onun kütləsi Yerin kütləsindən 333000 dəfə və bütün
başqa planetlərin hamısının birlikdə götürülmüş kütləsindən 750
dəfə çoxdur. Son hesablamalar günəşin 5 milyard yaşı olduğunu
sübut edir.
Müəllif qeyd edir ki, astronomiyaya görə yaşadığımız dünya
günəş sistemləri dünyasıdır və bizim günəş sistemimizin əhatə
etdiyi məsafə Pluton planetindən daha uzaq bir məsafəyə qədər
yanmış qazla dolu olmuş və o yanmış qazlar hazırda bizim Qərb
adlandırdığımız tərəfdən Şərqə tərəf fırlanmağa başlamışdır.
Sürətli və aramsız fırlanma nəticəsində qazlar küryə oxşar hala
düşmüşdür. Bu maddənin tərkiblərinin ekvatorda hərəkəti o biri
hissələrin hərəkətindən daha sürətli olmuş və mərkəzəqaçma
qüvvələri ilə mərkəzdənqaçma qüvvələri arasında tarazlıq
yaranmışdır. Yarımmaye və yarımdonmuş hala düşmüş kürəyə
oxşar bu maddələrin hissələri müstəqil bir halqaya çevrilmiş və
əsl maddədən ayrılmışdır. Bu proses bir neçə dəfə təkrar
olunaraq bir neçə başqa halqa yaratmışdır. Halqalar soyumuş,
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sıxılmış və kürəyə bənzər bir hala düşmüşlər. Onlar eyni
zamanda həm öz oxu, həm də Günəş ətrafında fırlanmağa
başlamış və onların toplusundan planetlər yaranmışdır. Yalnız
bəzi halqalar öz ilkin halında qalmışdır. Saturn planeti bu
qəbildəndir. Müəllif bu barədə Qurani-Kərimə də müraciət
etməyi unutmur.
Qurani-Kərimdə yaradılışın dördüncü günü Günəşin Allah
tərəfindən xəlq edildiyini bildirir:
“Dördüncü gün Allah dedi ki, göydə gündüzü gecədən
ayıran, vaxtı, günləri, illəri göstərən parlaq cisimlər,
qəndillər olsun, göyün qəndilləri yeri işıqlandırsın. Belə də
oldu. Allah- təala göydə işıq saçan iki qəndil yaratdı,
gündüzü idarə edən böyük qəndili, gecəni idarə edən kiçik
qəndili və ulduzları” ( “Peyğəmbərə 40 sual” B. 1993.səh.
106).
Günəşlə əlaqədar Qurani -Kərimdə ayələr çoxdur, hətta ayrıca
“Əş-şəms” (“Günəş”) surəsi də vardır. “Quranda göstərilir ki,
Allahın əmrinə görə Yerə Günəşin işıq göndərməsindən başqa
gündüzü və gecəsi olur. Günəş özünə təyin olunan yerə doğru
gedir: Ay öz hədəqəsində cərəyan edir, üstəlik nur payını
günəşdən alır: bu günəşə ziya, Aya isə nur adı verilməsindən
məlum olur.” “Günəşi işıqlı ( Ziya), ayı nurlu etdik”. ( 10/5)
“And olsun Günəşə və onun işığına, nur olmaqda ona tabe
olduğu zaman Aya.” ( 91/1,2).
Kitabın sonunda müəllif qeyd edir ki, 1996-cı il astronomiya
elmində böyük kəşflər ili oldu. Dünyadan 590 km uzaqlıqda
saatda 28 km sürətlə hərəkət edən NİVVEE teleskopunun
göndərdiyi fotoşəkillər kainatın başlanğıcına baxa bilməyimizi
təyin edən məlumatlar kimi qiymətləndirildi. Dünyada ilk qitənin
3 milyadr il əvvəl yarandığı fikri də ilk dəfə həmin ildə ortaya
çıxdı. Yer kürəsinin nüvəsində 2400 km. genişliyindəki maye ilə
əlaqədar bəyanət verildi. Maye dəmirdən kürəni su üstündə
hərəkət edən top kimi fırlandığı müəyyən edildi. Güclü cazibə
qüvvəsi ilə bir çox daşları və quyruqlu ulduzları özünə çəkib
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Yeri qoruyan qaz nəhəngi Yupiterin, atmosferin qaz təbəqələri
ilə örtülü olan Uranın, buz təbəqələri və ammonyakdan ibarət
halqası ilə seçilən Saturun planetinin, dünyadan 3 min işıq ili
uzaqlıqda yerləşən Ağ cırtdan günəşin, saatda 1600 km. sürətlə
əsən metan qaz fırtınası əks olunmuş Neptunun və cüt ulduzun
foto şəkillərinin alınması gələcək elmi kəşflərə böyük ümid
verdi.
Elmi kəşflər, fərziyyələr, elmdə intibah yaradan tədqiqatların
hamısı Kainatın qaranlıq guşələrinə işıq saçan məhz insan
zəkasının böyüklüyüdür.
Həqiqət Kərimovanın 1998- ci ildə “Təbib” nəşriyyatı
tərəfindən çap etdirdiyi “Sədrə fəlsəfəsindən incilər” kitabı
Şərq fəlsəfəsi ilə məşğul olan filosoflar üçün qiymətli mənbədir.
Kitabda İran alimi Sədrəddin Şirazinin həyat və fəaliyyətinin
qısa poetik izahı verilmiş, fəlsəfi baxışları əks olunmuşdur.
Molla Sədrə “ İlahi müdrikliyin” dərk edilməsində intuitiv
nurlanmaya üstünlük verən, onu ilahi nurlanma hesab edən islam
filosoflarındandır. Onun əsas ideyası “ Nur”un “ vücud”la tam
eyniyyətini dəlillərlə açıb göstərməsidir.
Molla Sədrənin bu cür düşüncə tərzinə malik olması onun
işraqilik fəlsəfəsindən və işraq fəlsəfəsinin tərəfdarı Mir ƏbulQasim Fədərəskinin hinduizmidən sufiliyə uyğunlaşdırılan
tərcümələrindən bəhrələndiyinə əsas verir. Məhz buna görə də
işraqiliyin sufizmlə qarışığı Sədrəddin Şirazinin fəlsəfi
baxışlarında mühüm yer tutur.
İşraqilik təliminin banisi Şəhabəddin Sührəverdinin və şiə
ilahiyyatçı-filosofu Mir Damədin terminologiyasına Molla
Sədrəddinin müraciət etməsi bunu bir daha təsdiq edir.
“Əsalətül-vücud” ( varlığın əsl olması) görümünü ilk dəfə irəli
sürüb fəlsəfi baxımdan sübut edən Sədrəddin Şirazi təbiətdə və
bütün gerçək aləmdə daimi hərəkətin baş verdiyini təsbit edən
nəzəriyyə irəli sürmüş, Allahın hərəkətsiz olduğunu söyləmişdir.
Hərəkətin cövhərdən doğması, zəkanın dörd səyahəti, Quran
ayələrinin ekzoterik (zahiri) və ezoterik (batini) tərəflərinin şəhri,
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ilahiyyatla fəlsəfənin birləşdirmək cəhdi, esxotoloji məsələlər
Sədrə fəlsəfəsinin ən ümdə məsələlərindəndir.
Həqiqət xanım Kərimova filosof- publisist qələminin işığı ilə
elmin hər sahəsinə və özü də müraciət etdiyi elmin daha çox
qaranlıq qalan tərəflərinə nüfuz edərək cəsarətli, heyrətləndirici
fikir söyləyir.
Hindistanda vedanta fəlsəfəsi, müsəlman ölkələrində sufizm,
ruh və materiya, materiya- antimateriya, insan bədəni ətrafında
yaranan qravitasiya sahəsinin mövcudluğu, Qurani- Kərimdə adı
çəkilən “ Bərxəz aləmi” və bir çox məsələlər Həqiqət xanımın
tədqiqat obyektləridir. Həqiqət xanım bütün bunları səma
kitablarının ən mükəmməl və ən sonuncu olan müqəddəs
“Quran”ımızın kontekstində araşdırır.
Həqiqət xanım fəlsəfə tarixindən müdafiə etdiyi “QuraniKərimdə dünyanın təbii elmi mənzərəsinin fəlsəfi təhlili”
mövzusundakı dissertasiya işi fəlsəfənin ən mühüm məsələsi
olan dünyanın, canlı həyatın və insanın yaranışının elmi dini
baxımından təhlilini verən, elmdə çox dəyərli bir tədqiqat işini
ərsəyə gəritmişdir.
Bu elmi mövzu Qurani- Kərimlə bilavasitə bağlı olduğu üçün
ciddi təhlillə bərabər, Qurana yeni dünya baxışı mövqeyindən
yanaşılmasını tələb edir, təhlil zamanı fəlsəfə, kosmologiya,
tarix, biologiya, embriologiya kimi sahələr kompleks şəkildə
tədqiq edilir.
Tədqiqat işində qeyd edilir ki, dünyanın, canlı aləmin və
insanın yaranışı bu gün tam mənada öz həllini gözləyən fəlsəfi
problemlərdən biridir. Buna görə də mövzuda aparılan tədqiqatın
qarşısında əsasən aşağıdakı məsələlər qoyulmuşdur:
1.İlkin kainat maddəsinin əmələ gəlməsi haqqında elmi
mülahizələr; Qurani- Kərimdə suyun, yer kürəsinin, dənizlərin,
qitələrin əmələ gəlməsi, zəlzələ, “ yanar dəniz” anlayışının
təhlili.
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2. Günəş sisteminin mənşəyini, ildırım, od və istilik hadisəsinin
elmi və dini təhlilini vermək; qədim yunan filosoflarının günəşlə
bağlı fərziyyələrin acılması, buludların elektrik yüklü olmasının
B. Franklindən əvvəl Quranda verildiyini izah etmək.
3.Yeddi qat göy təbəqəsi haqqında Qurani-Kərim müddəalarını
Ptolomey və Kopernikin 9 qatlı göy təbəqəsi ideyası ilə
müqayisə etmək, müasir kosmologiyanın təsdiq etdiyi 7qat göy
təbəqəsi haqqında elmi baxışların dini baxışlarla eyniyyət təşkil
etdiyini göstərmək; Ay, ulduzlar, gecə ilə gündüzün
sinxronluğunun Quranda tam izah edildiyini elmi təhlillərlə
açmaq...
Həqiqət xanım Kərimovanın “Qurani- Kərimdə dünyanın
təbii elmi mənzərəsinin fəlsəfi təhlili” mövzusundakı bu
tədqiqat işi özünəməxsus yeniliklərə malikdir.
Mövzuda İslam astronomiyasının hərtərəfli tədqiqi, toplanmış
materiallar, müsəlmanlarda tarixən bu sahəyə böyük məhəbbət
olduğunu təsdiq edir.
Canlı aləm və insanın təkamülü haqqında dissertasiyada
qoyulmuş məsələlər elmi- dini müqayisə yolu ilə təhlil edilmiş,
müəyyən edilmişdir ki, Qurani Kərimdə ilkin canlı kimi adı
çəkilən “Nun” ( Lutəya adlı balıq) elmdə yerüstü onurğalı
heyvanların mənşə tapdığı latimer balığıdır.
Qurani-Kərim insanı aliləşdirdiyi halda, elm insan haqqında,
onun mənşəyi barədə konkret bir fikir irəli sürmür.
Elm haqqında ən qiymətli fikirlər Qurani-Kərimin 850
ayəsində öz əksini tapmışdır. Mövzu üzərində aparılan
araşdırmalar bu fikrə gəlməyə əsas verir ki, Qurani-Kərim
kainatı, canlı aləmi və insanı tədqiq edən ən böyük ensiklopedik
abidədir.
Bundan əlavə, Həqiqət xanım dərin düşüncə tərzi və ciddi əqli
mühakimə ilə tədqiqat işində Qiyamət fəlakətini ümumdünya
faciəsi kimi səciyyələndirərək, alman alimi R. Klauziusun və
ingilis fiziki U. Tomsonun kainatın məhvi haqqında fikirlərini
Qurandakı ayələrlə hərtərəfli müqayisə etmişdir.
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Hazırda Həqiqət xanım daha bir maraqlı, elm üçün son dərəcə
dəyərli olan “ Şüur, yoxsa ruh” əsəri üzərində işləyir. Mən
inanıram ki, bu elmi tədqiqat işi də Həqiqət xanıma böyük uğur
gətirəcək, elm aləminə ən qiymətli töhfə olacaq.

Jurnalist Həqiqət xanım
“Həqiqət axtarmaq - Allaha yaxın olmaq deməkdir.”
Məhəmməd peyğəmbər (s.ə.s.)
Həqiqət BDU-nun tarix fakültəsinin axşam şöbəsinə qəbul
olduqdan sonra əsas problemi gündüz iş axtarıb tapmaq olub. Bir
nəfər alim qadın iş üçün Həqiqətə hörmətli bir şairin ünvanını
verir. O zaman yüksək mənsəb sahibi olan həmin şair Həqiqəti
öz kabinetində çox soyuq qarşılayaraq onlarda iş olmadığını
bildirir. Halbuki həmin idarədə korrektor yeri bir ay idi ki, boş
qalmışdı. Həqiqət hörmətli şairə: “Çox xahiş edirəm sizdən.
İmkansız bir qız olduğumu nəzərə alın. Öz çörək pulumu özüm
qazanmaq məcburiyyətindəyəm. Sizdə hansı yerin boş olduğunu
da bilirəm. Əgər məni işə götürsəniz, etimadınızı tam
doğrultmağa söz verirəm”- deyir. Şair, qarşısında dayanıb halal
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çörək pulu qazanmaq üçün ona yalvaran qızı soyuq nəzərlərlə
süzərək deyir:
-Bilirəm,bizdə
korrektor
yeri
boşdur,
amma
sizi
götürməyəcəyəm.
“Hörmətli şair”in acı ifadə tərzi Həqiqətin onun barəsindəki
yüksək düşüncələrini bir anda alt-üst etdi. Onun gözündə sanki
uca bir bina zəlzələdən titrəyirmiş kimi uçulub yürlə-yeksan
oldu. Həqiqət ümidsiz halda evə döndü. O, evə gələndə kitab
rəfindəki həmin şairin yazdığı kitablara tərs-tərs baxdı. O günə
qədər Həqiqət bu kitabların daş qəlbli sahibini dünyanın ən
xeyirxah, ən gözəl insanı hesab edirdi. O, kitablardan birini
götürüb əvvəllər sevə-sevə oxuduğu bir şeiri yenidən oxudu.
Həqiqət indi hiss etdi ki, şeirin hər sətrindən sanki zəhər süzülür.
Bu dəfə o, şeirdən bir bəndi zorla oxudu və hiddətindən gözləri
doldu, ürəyi tez-tez döyünməyə başladı. Şairin hərəkəti kövrək
qəlbli qıza bərk təsir etmişdi. Həqiqət tez mətbəxə keçib bir
stəkan su içdi. Və düşündü ki, əsl yazar incə qəlb, yüksək duyum
və mədəniyyət sahibi olmalıdır. Bunlardan mərhum olan insanın
kitabları da sönük və cansızdır.Bir müddət keçəndən sonra
Həqiqət həmin şairin kitablarını səviyyəsiz, maşından, traktordan
ilham alıb şeir yazan, şair adı almaq üçün alışıb yanan, lakin bu
ada layiq olmayan bir şəxsə bağışladı. O “şair” də “hörmətli
şair”in kitablarını sinəsinə bərk-bərk sıxıb yaltaqcasına “nə
böyük səadət, nə böyük sürpriz”- dedi.
“Şair” kitabları aparandan sonra Həqiqətin üstündən sanki ağır
bir yük götürüldü.
Həqiqət xanım ilk jurnalistlik fəaliyyətinə “Azərbaycan
gəncləri”,“Bakı”,“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetlərindən
başlayıb. Ona işləmək üçün ilk kömək əlini uzadan “Azərbaycan
gəncləri” qəzetinin baş redaktoru, rəhmətlik Şamil Fərzəliyev
olub. Həqiqətin imkansız bir qız olduğunu görüb onu “Qızıl
Şərq” mətbəəsində işə düzəldir. Nə yaxşı ki, dünya xeyirxah,
mərhəmətli, alicənab insanlardan xali deyilmiş! Həqiqət xanımın
jurnalistlik fəaliyyətində rəhmətliyin böyük rolu olub. Bu sahədə
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onun ikinci məsləhətçisi və yol göstərəni müəllimi, şair Nəriman
Həsənzadə olub. Bir dəfə Nəriman Həsənzadə dərs zamanı
tələbələrə Məhəmməd Hadinin qəzəllərini oxutdururdu. Növbə
Həqiqətə çatır.Həqiqət qəzəlləri həmişə özünəməxsus ifa tərzində
oxuyardı.Nəriman Həsənzadə Həqiqəti dinlədikdən sonra
təəccübünü heç cür gizlədə bilməyib deyir:
- Siz tarix fakültəsinə səhvən girmisiniz.
Nəriman müəllim tələbələri çox sevirdi. Tələbələr də onun
insani xüsusiyyətlərinə və qayğıkeşliyinə görə xatirini çox
istəyirdilər. Tələbələrinin rəğbətini qazanmaq hər müəllimə nəsib
olmur. O zaman Nəriman Həsənzadə Hindistandan yenicə
qayıtmışdı. Qəzetdə öz səfər təəssüratlarını dərc etdirirdi.
Həqiqət məqalə dərc etdirmək üçün onun redaksiyasına gələndə
Nəriman Həsənzadə onu çox
mehribanlıqla qarşıladı və
məqaləni diqqətlə oxuduqdan sonra qəzetdə hökmən dərc
edəcəyinə söz verdi. Həqiqət xanımın “Yurdun ulu daşları” adlı
məqaləsi qəzetdə dərc olunandan sonra oxucular arasında böyük
reaksiya doğurdu.
Ümumiyyətlə, Həqiqət xanımdan soruşanda ki, jurnalistikanın
ilk sirrini sizə kim öyrədib?
O, belə cavab verir:
- Jurnalistikanın ilk sirrini mənə Şamil Fərzəliyev öyrədib. O,
mənə necə yazmağı, nədən yazmağı və necə işləməyi öyrədib.
Həqiqət xanım bütün yazılarında sözə böyük qiymət vermiş,
ona hörmətlə yanaşmağı, kəsərdən düşməyə qoymamağı ,
cılızlaşdırılmamasını və hər sözü yerində işlədərkən daha kəsərli
olduğunu göstərməyə çalışmışdır. O, həqiqəti yazmaqdan heç
vaxt çəkinməmişdir. Buna görə ona çoxlu təzyiqlər olub, hədəqorxu gəliblər. Ancaq buna baxmayaraq Həqiqət xanım
kimliyindən və vəzifəsindən asılı olmayaraq bütün bədxahları,
riyakarları, məddahları, yaltaq adamları, vəzifə düşkünlərini,
sərvətməndləri, xalq malına xor baxanları, əxlaqsızları, başabəla
“elm adam”larını bacardıqca daha çox tənqid atəşinə tuturdu.
Sözü birbaşa üzə demə Həqiqət xanıma sonralar heç də asan başa
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gəlməyib. Buna görə hər tərəfdən təzyiqlərə məruz qalsa da, o,
öz əqidəsindən, mübarizliyindən, prinsipiallığından heç zaman
dönməmişdir. Bu xüsusiyyətlərinə görə indinin özündə də onu
həqiqət carçısı adlandırırlar. Həqiqət xanım doğrudan da, adını
əməllərində yaşadan insandır. Onun qoxmazlığı, cəsarətliliyi
başına çox bəlalar gətirib. Birinci dəfə evindəki (onu da
oxucuların nəzərinə çatdıraq ki, Həqiqət xanımın indiyə kimi öz
evi yoxdur. O, həyat yoldaşı və iki övladıyla birgə yataqxanada
yaşayır.) əşyaları oğurlayıb aparıblar. İkinci dəfə baş verən
hadisə isə daha qorxulu olub. Bu hadisəni Həqiqət xanım özü
olduğu kimi danışır:
- Belə qorxunc anları həyatımda çox yaşamışam. Həmin axşam
Hüseyn evdə yox idi, növbədəydi (Hüseyn Həqiqət xanımın
həyat yoldaşıdır, ixtisasca həkimdir – C. Z.). Qızım mənimlə bir
yerdə, oğlum isə ayrıca çarpayıda yatmışdı. Gecənin bir vaxtında
hiss etdim ki, evdə kimsə var. Yorğanı azca aralayıb evdəki
şkafları səssizcə axtaranın hərəkətlərini gizlincə izləməyə
başladım. O, mənə yaxınlaşıb yatıb-yatmadığımı yoxlamaq
istədi. Özümü yatmışlığa vurmuşdum.Onun silahlı olduğunu
görəndə, öz soyuq silahımı başımın altına qoymadığım üçün bərk
əsəbiləşdim. Hələ ki, “qonağ”ın məqsədini anlaya bilmirdim. O,
mənim yatdığımı özlüyündə yəqin etdikdən sonra ayrıca
çarpayıda yatmış oğlum Əliyə tərəf getdi. Məqsədinin nə
olduğunu analmadan, bir quş cəldliyi ilə yerimdən sıçrayıb,
arxadan onun üzərinə atılaraq yerə yıxdım. Bərk-bərk onun
qulaqlarından yapışmışdım. Amma vəziyyətin çətinləşdiyini
görən oğru əlimdən çıxaraq qulaqlarından qan axa-axa gəldiyi
yerdən qaçıb aradan çıxdı. Qulaqlarının qanı əllərimdə qaldı. O,
balkondan düşüb qaçdı. Tez aşağı baxdım. O tək deyildi, onu
aşağıda dəstə gözləyirdi. Həmin vaxt gecə saat 4 idi. Sonradan
mən gizlicə hər şeyi öyrəndim. Bədxah insanlara nifrət etdim.
Özümdən isə ona görə incik düşdüm ki, o gün nə üçün soyuq
silahsız yatmışdım?
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Bəzən elə anlar olur ki, insan vahiməyə, qorxuya özündən asılı
olmayaraq silahsız da qalib gəlir. Başa düşdüm ki, ən çətin anda
insanın cəsarəti hər şeyi həll edə bilər.
Mənim başıma gələn bu cür hadisəyə ancaq kitablarda,
filimlərdə rast gəlmişdim.
Həqiqət xanımı indi də rahat buraxmırlar. Ancaq bu xanımı
fikrindən, əqidəsindən döndərmək istəyənlər səhv edirlər. Onu öz
yolundan döndərmək qeyri- mümkündür.
Həqiqət xanımın indiyə kimi 200 -ə yaxın bədii, ictimaisiyasi, iqtisadi, elmi və publisistik məqalələri dərc olunmuşdur.

Astronom - ilahiyyatçı
“Hər bir insan sirlər xəzinəsidir, bacarıb bu
xəzinəni açmaq lazımdır.”
(Qədim ərəb atalar sözü)
Həqiqət xanım astronomiya elmiylə məşğul olmasına
baxmayaraq özünü astronom hesab etmir. Ancaq onun bu
elm sahəsinə olan marağı hədsizdir. Son dövrlərdə o,
astronomiya sahəsində iki görkəmli alimlə- akademik
Hacıbəy Sultanov və Ədalət Ətayi ilə birgə çalışmışdır.
Sadəcə olaraq Həqiqət xanım bu elmi nədənsə çox sevir və
ona böyük məhəbbət bəsləyir. Özünün qeyd etdiyi kimi bəlkə
də, bu onun uşaq vaxtı gördüyü bir neçə möcüzələrlə
bağlıdır.
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Belə ki, uşaq vaxtı o, gecələr yaşıl otların üstünə arxası üstə
uzanıb saatlarla ulduzları seyr edərdi.
Həqiqət səmada özü üçün bir neçə ən parlaq ulduz seçər,
xəyallarında həmin ulduzları fəth edərdi. O zaman kiçik
Həqiqətin gördüyü yuxular da səma ilə bağlı olardı.
Yuxularında ona səmada ulduzların işığından yazılmış
yazılar göstərərdilər. Balaca Həqiqət o yazıların mürəkkəb
işarəsini açmaq üçün düşünər, aça bilməyib əsəbi halda
yuxudan oyanardı. Bu fikirlər, düşüncələr bircə an da olsa,
onu rahat buraxmırdı. Onun yuxusundakı işıqlar adətən
gümüşü, narıncı və yaşıl rənglərdə olardı.
Bir gecə ( həmin vaxt Həqiqət 11 yaşına təzəcə keçmişdiC.Z.) o yuxuda ikən qalibanə səs eşidir. Ona “qalx!” əmri
verilir. Qızcığaz əmrə müntəzir olaraq ayağa qalxır və həyətə
düşür. O səmada hər dəfə yuxusunda gördüyü gümüşü,
narıncı və yaşıl işıq zolaqlarını görür. Qızcığaz bu işıq
zolağının altında dayanıb səmaya baxdıqdan sonra özündə
xeyli rahatlıq tapdı, özünü yüngül hiss etdi. Həmin anlar
balaca Həqiqətin necə gözəl anlar, hisslər keçirdiyi təsəvvürə
gətiriləsi deyildi.
Səhər səs- küyə Həqiqət yuxudan ayılır. Anası və bacısı
ayaqlarını palçıqlı görüb niyə yumamış axşam yerinə
girdiyini ona irad tuturdular. Həqiqət nə qədər and-aman etsə
də ki, axşam yatmazdan əvvəl ayaqlarını yumuşdu, ancaq heç
kəs ona inanmadı. Fakt o idi ki, Həqiqətin ayaqları doğrudan
da palçıqlı idi. Birdən balaca qızcığaz axşamkı hadisəni
xatırladı və gecə gördüyünü onlara danışdı. Amma yenə də
ona inanan olmadı. Bu halda balaca qızcığaz anasının və
bacısının əlindən tutub həyətə düşdülər. Axşamdan
suvarılmış kiçik ləklərin yanında həqiqətən də qızcığazın
ayaqlarının ləpirləri qalmışdı...
Həqiqət xanımın dediyi kimi o, belə bir anı bir də 1995-ci
ildə yaşayıb. İndi o, bunu söyləməkdə çox çətinlik çəkir.
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Həqiqət xanım 1980-cı ildə BDU-nu bitirdikdən sonra
həmin ildə Universitetin aspiranturasının əyani şöbəsinə
qəbul olunub.Həmin vaxt o qəribə bir hadisəylə qarşılaşıb və
bu hadisəni olduğu kimi dəftərə köçürüb.Sonradan ona elə bir
informasiya veriblər ki, həmin dəftər üzə çıxmamalıdır və
heç kəsə göstərilməməlidir.Həmin dəftər indi də Həqiqət
xanımdadır. Ancaq bu günə kimi bircə dəfə də olsun o, bu
dəftəri açmayıb.Çünki nəyinsə baş verməsindən qorxur.
Özünün qeyd etdiyi kimi həmin dəftərdə yazılanlar büsbütün
ağılasığmaz həqiqətlərdi. Dəftərdə yazılanların real daşıyıcısı
Həqiqət xanım özüdür. Baş verən hadisələrin təsiri
nəticəsində Həqiqət xanım yüksək temperaturla Semaşko
xəstəxanasına gətirilib.
Bu barədə Həqiqət xanımdan bir şey öyrənməyə nə qədər
cəhd göstərsəm də, bir nəticə alınmadı. “O dəftəri açmağa
qorxuram” - dedi.
Həqiqət xanımın astronomiya ilə bağlı əsəri “Hacıbəy
Sultanov” (1997) barəsində yazdığı monoqrafiyasıdır. Onun
“Kainatın başlanğıcı haqqında elmi və dini mülahizələr”
(1997) kitabı da Qurani-Kərimin elmi ayələrinin səma
mexanikası baxımından ilk təhlil etdiyi əsərdir. Kitabın elmi
redaktoru Akademik Hacıbəy Sultanov, rəyçi isə fəlsəfə
elmləri doktoru, professor Abdulla Əhədovdur.
Həqiqət xanımın qeyd etdiyi kimi bizdə astronomiya elmi
sahəsinə nədənsə soyuq münasibət bəsləyirlər. Halbuki bu
sahədə çox güclü mütəxəssislərimiz vardır.
Təkcə Şamaxı
Astrofizika Rəsədxanasının elmi
əməkdaşlarının bu sahədə əldə etdikləri uğurları və
Azərbaycan Beynəlxalq Təşkilatlarda şərəflə təmsil etmələri
həqiqətən təqdirə layiqdir və onların əməyi dövlət tərəfindən
qiymətləndirilməlidir.
Həqiqət
xanımın 1999-cu ildə “Təbib” nəşriyyatı
tərəfindən çap etdirdiyi “İslam astronomiyası tarixindən”
kitabını astronomiya sahəsində yazılan ən qiymətli, dəyərli
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əsər hesab etmək olar. Çünki kitabda kainat, onun quruluşu,
səma cisimləri haqqında ilkin fəlsəfi təsəvvürlər, vıı-vııı
əsrlərdə inkişaf etməyə başlayan astronomiya elmi haqqında
məlumatlar, müsəlmanların bu sahədə əldə etdikləri elmi
nəticələr əks olunmuşdur.
Müəllif eyni zamanda Azərbaycanı dünyada tanıdan
astronomların həyatı və elmi fəaliyyəti haqqında məlumat
vermiş, ŞAR- da çalışan elm fədailərinin ensiklopediyasını
tərtib etmişdir.
Həqiqət xanım bu sahədə də elmi axtarışlarını davam
etdirməkdədir...
“Yeddi hikmətə yeddi cavab”(1999) kitabını isə Həqiqət
xanım bir gecəyə yazıb tamamlayıb. Kitab möcüzə
nəticəsində yazılıb. Həmin vaxt Həqiqət xanımın yüksək
hərarəti olub. Kitabda kainatın və insanın yaranışı, dünyanın
müqəddəs kitabı Qurani-Kərim ayələrinə əsasən nəzmə
çəklimişdir. Müəllif kitabı yazmağa başlayanda gecənin bir
aləmində pəncərədən onun üstünə narıncı-yaşıl rəngli işıq
şüası düşür. Şüa çox güclü olduğundan Həqiqət xanım ani
olaraq huşunu itirir və tez də ayılır. Həmin gecə o, kitabın
yarısını yazıbmış. O, özünə gələndə barmağındakı üzüyün
yumşalaraq 8 formasını aldığını görür. Bu əsl möcüzə idi.
Ertəsi gün “Yeddi hikmətə yeddi cavab” kitabı artıq hazır
idi.
Bu kitab da oxucular tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılandı.

91

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

İnformasiyalı qadın
- Həqiqət xanım, səhv etmirəmsə siz açıq havada
mikrompton birləşmələrini görən yeganə informasiyalı
qadınsınız. Gördüyünüz həmin mikrompton birləşmələrinin
təsvirini söyləyə bilərsinizmi?
- Camal müəllim, mən mikrompton birləşmələrini hər zaman
görürəm. Açıq havada isə onları daha aydın görürəm. Günəşli
havada onların necə uçuşduqlarına heyranlıqla baxıram. Onlar
üçün heç bir maneə yoxdur. Gümüşü rəngdə olan bu birləşmələr
qalın divardan belə sərbəst keçirlər. Mən bunları hələ uşaq vaxtı
da görürdüm. Amma bunların nə olduqlarını anlamırdım. Bir gün
bunun üstündə bacım məni vurub da. Əlimdəki nəlbəkidə çay
içirdim, onlar da nəlbəkinin üstündə uçuşurdular. Bir xeyli
dayanıb maraqla onların uçuşlarına tamaşa etdim. Bacım
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əlimdəki çay dolu nəlbəkini içmədiyimi görüb, “nə vaxtdan bəri
əlindəki çayını içmirsən?” deyə əsəbi halda soruşdu. Mən
bacımdan soruşdum ki, o çayın üstündə uçuşanları məgər
görmür?
Bacım dedi:
- Gözünə yenə də nəsə görünür? Çayını iç, qurtar! Özündən nəsə
qondarma, daha bəsdir!
Həmin vaxtdan onları görsəm də, daha bu barədə kiməsə heç
nə demədim.
Çox sonralar mən bu informasiyanı açıqlaya bilmədiyimdən
özümdə naratlıq hiss etməyə başladım. Sonra bu barədə “Nadir
elementlərin mejirologiyası, klokimyası və kristallaqrafiyası
institut”nun verdiyi məlumatdan aydın oldu ki, insan ruhunun
həm təsviri alınıb, həm də generatordan keçirilib. Müəyyən
ediblər ki, bu mikrompton birləşmələri yalnız həssas duyumlu
adamalar görə bilirlər. Ancaq bunun izahını verə bilmirlər. Bu
sahəyə məndə maraq daha da artmağa başladı və “Şüur, yoxsa
ruh” adlı elmi əsərimi işləməyə başladım. Mənim fikrimcə, ola
bilsin ki, əqlin özü elə ruhdur. Bu barədə hələlik elm bir şey
söyləyə bilmir. Insan beyni sirli qaldığına görə, sirri ancaq
Allah-Təalaya agah olduğuna görə elm bu, mikrompton
birləşmələrinin izahında acizdir. Bir mikronu bütün kainatı əhatə
edən şüur haqqında biz nə bilirik ki? Biz gözümüzün önünə
ulduzları, qalaktikaları gətirə bilirik, onu təsəvvürümüzdə
yaradırıq. Bizim şüur mikronumuz ona qədər gedib çıxa
bilmir.Bu birləşmələrin havada uçuşu səbəbsiz deyil. Bu
birləşmələrin uçuşa sövq edilməsi İlahi varlığın özünü yaratdığı
qayda-qanunun nəticəsidir. Bəlkə, dünyanın məhvindən sonra
bunların hamısı cavabdehlik məsuliyyəti daşıyan birləşmələrdir.
Məncə, bu birləşmələr insan ruhlarıdır. Onlar insanları görür,
duyur və eşidir də. Bu bəlkə də bizim məkanın harada olduğunu
bildiyimiz əqlin özüdür. Ancaq həmin birləşmələrin insanlarla
açıq informasiya mübadiləsi yoxdur. Biz bilirik ki, enerji
informasiya mübadiləsi həmişə alının sol nahiyəsindən yaranıb.
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Bunlarla əlaqəyə girmək çox çətindir, mümkün deyildir.
Gördüyüm bir tərəfi narıncı, bir tərəfi yaşıl rəngli mikrompton
birləşmələri isə mənə insanın hansısa orqanını xatırladır. Ona
görə də həmin mikrompton birləşməsinin dəqiq şəklini çəkirəm.
Çoxları bunu insan rüşeyminə bənzədir. Yəni gümüşü rəngli
mikrompton birləşmələri ilə rüşeymə bənzər birləşmələr
simmetriya baxımından bir-birindən tamamilə fərqlənir. Gümüşü
rəngdə olan mikrompton
birləşmələri yöndəmsiz dairə
formasındadır. Onlar nizamsız, qarışıq hərəkət edirlər. Mənə elə
gəlir ki, bu şifrələrin açılmasını Allah-Təala qadağan edir. Bu cür
informasiyanı mən alıram.
Aşağıdakı şəkillərdə Həqiqət xanımın açıq havada gördüyü
mikrompton birləşmələrinin təsviri verilmişdir.

Gümüşü rəngli mikrompton birləşmələri

Narıncı rəngli mikrompton birləşmələri

Yaşıl rəngli mikrompton birləşmələri
- Mən tibb sahəsində çalışan bir mütəxəssislə informasiyalı
adamlar barəsində söhbət edirdim. Söhbət əsasında ona sual
verdim ki, bu cür adamlara tarixin hansı mərhələsində daha
çox rast gəlmək mümkün olur? O, qeyd etdi ki, insanlar
arasında qeyri-adi dəyişiklik tarixdə həmişə əsrin sonunda və
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yeni əsrin başlanğıcında baş
verir. Bu fikrə sizin
münasibətiniz?
- Bu fikrə münasibətim müsbətdir. Gördüyüm mikrompton
birləşmələr yuxarıda qeyd etdiyim kimi məni uşaqlıq vaxtımdan
narahat edir. Mən onların şəkillərini qorxa-qorxa çəkirdim.
Bəzən “bu nə şəkillərdir belə” deyə məndən soruşanda cavab
verərdim ki, “elə belə, özümçün qaralayıram. Daha onlara deyə
bilməzdim ki, mən bunların səmada necə uçuşduqlarını hər gün
görürəm.
- Həqiqət xanım, bəzi informasiya daşıyıcıları etiraf edirlər
ki, onlar bu informasiya kanalına istədikləri vaxt düşüb-çıxa
bilirlər və özlərində heç bir gərginlik, ağırlıq, narahatlıq hiss
etmirlər. Ancaq bildiyimə görə bu proses sizdə bir-iki gün
gərgin vəziyyət yaradır, hərarətiniz çoxalır və gələn
informasiyanı o qədər sürətlə qələmə alırsız ki, sonradan
özünüz onu oxumaqda çətinlik çəkirsiniz.
- Əvvəlcə onu deyim ki, hər dəfə mikrompton birləşmələrini
görəndə özümdə xeyli yüngüllük və rahatlıq hiss edirəm.
Beynimdəki yorğunluq yox olub gedir. Öz xahişimlə aldığım
informasiya həmişə beynimə həddindən çox ağırlıq gətirir.
Bir dəfə şeiri xatırladan kəlama bənzər informasiya aldım.
Həmin informasiya xatirəmdə qalmayıb, deyəsən iki nəfərə
oxumuşdum. Onlardan biri yaxın adamlardan biriydi. Evə
gələndən sonra sanki mənə əmr olundu ki, həmin dəftəri
yandırım. Mən də o dəftəri yandırdım. Həmin informasiyanı
dəftərdən oxuyandan sonra saatlarla düşüncəyə dalırdım, əzab
çəkirdim. Fikirləşdim ki, bunları mən niyə yazmışam.
- Deməli, belə çıxır ki, siz özünüz informasiya almağa cəhd
göstərmirsiniz. İnformasiya lazım olanda özü sizə verilir.
- Bəli, həmin o şeirə, kəlama bənzəyən informasiyaya qətiyyən
cəhd göstərməmişəm. Amma bu mikrompton birləşmələrinin
izahını əldə etmək üçün belə bir informasiyaya cəhd
göstərmişəm... Fikrimcə, “Ən-ələq”(laxtalanmış qan) surəsində
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olan nütfələrin özü elə bu, mikromptonlardır. Və bunların nəyə
görə narıncı və yaşıl rəngdə olduğunu mən aça bilmirəm.
Böyük İspan rəssamı Salvador Dali ondan sonra gələn dahi
rəssamın Azərbaycanda doğulacağını söyləmişdi. O, həqiqətən
də Azərbaycanda doğuldu. O, İmran Nurəliyevdir. Onun
haqqında informasiya verildi. Və o özü müəyyən şeyləri tam
açıqlığı ilə izah etsə də, bəzi məsələlərdə, bəzi məqamlarda
müəyyən işlərdə donub qalır. O ki, qaldı şeir yazmağıma, yüksək
temperatur gələndə bilirəm ki, nəsə bir poema və yaxud da gözəl
bir şeir yazacağam. Qəribədir ki, yazdığım əsər sonda mütləq
gəlib dinlə birləşir və ya o əsərdə müqəddəs kitabımız QuraniKərim anılır. Onu da deyim ki, hərarətli olduğum zaman, əsəri
yazdığım vaxt bütün adamlara qarşı əsəbi oluram, hətta, mənə ən
yaxın olan övladlarım belə məni dindirməkdən çəkinirlər.
Bilirlər ki, həmin anda məndən nəsə soruşsalar, dərhal onları
acılayacağam.
Əsər yazılıb başa çatan kimi hərarətim dərhal düşür və
adamlarla rəftarım mehribanlaşır.
- Həqiqət xanım, qeyd etdiyiniz kimi sizdə informasiya axını
zamanı yazılmış daha bir dəftər də var və əmr olunub ki,
həmin dəftəri heç kəsə verməyəsiniz. Siz özünüz necə o,
dəftəri oxumusunuzmu?
- Bu yaxınlarda həmin dəftəri bir dəfə açıb oxumuşam. Dəftəri
oxuyanda güclü hava axını mənə təsir edir və ondan sonra
həyatımda xoşagəlməz hallar baş verir. Yəqin ki, bu dəftəri də
yandıracağam. Çünki oradakı hava axını qabaqcadan nəsə qeyriadi hadisənin baş verəcəyindən məni xəbərdar edir. Məsələn,
evimin oğurlanmasından azca əvvəl belə bir hava axınına məruz
qalmışdım. Həmin vaxt Beyləqanda qayınanamgildə idim. Tez
şəhərə yola düşdüm. Hiss etdim ki, nəsə baş verəcək. Evə
çatanda gördüm ki, evdə nəyim vardısa hamısını oğurlayıblar.
Amma öz köməkliyim sayəsində oğrular tapıldı. İlk növbədə
müstəntiqin dəyişdirilməsini tələb etdim. Bununla bərabər böyük
bir cinayətkar qrup tutuldu. Həmin oğurluqda ittiham olunan
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cinayətkarlar mənim təxəyyülümün məhsulu nəticəsində həbs
edildi.
İkinci dəfə belə bir hava axını institutda oxuduğum vaxt
gəlmişdi mənə. Amma həmin vaxt güclü hava axını, qabaqcadan
məni çulğalayacaq qorxunu hiss etdirdi.Gəldim qrup
yoldaşlarıma dedim ki, mənə nəsə olacaq. Onlardan məni evə
qədər ötürmələrini xahiş etdim. Axşam dərsdən çıxanda
barmağımdakı qızıl üzüyü və qızıl boyunbağını çıxarıb əl
çantama qoydum. Boynuma sadə bir qızıl sep bağladım. Həmin
gecə qrup yoldaşım evimizin yanında məndən aralanandan
sonra, blokun qabağındaca üstümə bıçaq çıxartdılar. Mən heç nə
demədən boynumdakı sadə sepi açıb ona verdim...
Belə şeylər çox olub. Amma onları bügünkü mikrompton
birləşmələriylə əlaqələndirmək düz olmazdı. Məni ən çox
narahat edən narıncı, gümüşü və yaşıl rənglərdir. Niyə məhz
onları bu rəngdə görürəm. Başqa rənglər burada əks olunmur.
Vaxtı ilə gecə yazı yazarkən həmin rənglər işıq seli formasında
üstümə düşüb. Məni indi əsasən bu rənglərin şifrələrinin
açılmaması narahat edir. Bu barədə demək olar ki, hər gün
düşünürəm...

97

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

Dostlar, tanışlar...
Dostsuz, yoldaşsız insan həyatı sönük və cansıxıcıdır. İnsan
həmişə öz ailə üzvlərindən başqa öz yaxın adamı ilə söhbət
etməyə, öz sevincini, kədərini və qəmini onunla bölməyə ehtiyac
hiss edir. Hələ vaxtilə Sokrat demişdir ki, “dünyada hər adamın
bir arzusu var: biri sərvət arzulayır, biri şöhrət axtarır, biri yaxşı
at və yaxşı it saxlamaq həvəsində olur və s. Mənim də ən böyük
arzum yaxşı dost tapmaqdır. Yaxşı dost ən gözəl nemətlərdən
biridir.” Bu həqiqətən də belədir. Yaxşı dost insanın qəlbinə
sanki şəfəq saçır, onun sevincini artırır, qəminə, kədərinə şərik
olur. Bekon dostluğun bu cəhətini xüsusilə qeyd edərək
yazmışdır: “Nə vaxt ki, insan öz sevincini dostu ilə bölür, onda
onun sevinci yüz qat artır, nə vaxt ki, öz dərdini söyləyir, onda
dərdi sanki yarı qat azalır.”
Məncə, kim dostsuz yaşayırsa, o özünü çox böyük naznemətdən məhrum edir. Vaxtilə Demokrit demişdir ki, “kimin
heç olmasa bir nəfər sadiq dostu yoxdursa o, yaşamağa layiq
deyildir.” Doğrudan da, dost- əvəzsiz xəzinədir.
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Bir müdrik qocadan soruşurlar ki, “ dost yaxşıdır, yoxsa
qardaş?” O cavab verir: “Qardaş, əgər o dost olsa, daha
yaxşıdır.”
Dostluq həyatımızın ən gözəl, ən qiymətli bəzəyidir. Bəzi
adamlar ömürləri boyu özlərinə dostdan çox düşmən qazanırlar.
Çünki düşmən qazanmaq dost qazanamqdan asandır, halbuki
əksinə olmalıdır. İnsan özünə çoxlu dost qazanmaq üçün əlindən
gələni əsirgəməməlidir. Əlbəttə, bizim xoşbəxtliyimiz özümüzə
yaxşı dost və yoldaş seçə bilməyimizdən çox asılıdır. Bizim hər
birimiz dostumuzla, yoldaşımızla məsləhətləşməyə, onlardan
mənəvi kömək almağa ehtiyac hiss edirik.
Həqiqi dost həm də sadiq sirdaşdır. Eyni zamanda həqiqi dost
adamın eyiblərini görən, onu aradan qaldırmaq üçün kəskin
tənqid etməlidir ki, o öz səhvlərini tezliklə düzəldə bilsin.
Müasir dövrdə “ indi həqiqi dost yoxdur” kəlamını tez- tez
eşidirik. Demək, kim yaxşı dost tapmağa inanmırsa, o birinci
növbədə özünə inanmır. Bir hind kəlamında deyilir ki, “hansı
ürək bu çox insanlı dünyada özünə bir həmdəm tapa bilmirsə, o,
ürək qəm, qüssə ilə, kədərlə doludur və səhra kimi qurudur.”
Həqiqət xanım bir an da olsa belə, özünü dostlarsız təsəvvür
edə bilmir. Mən deyərdim ki, o, dostlarını özündən də çox
istəyir. Həqiqət xanım gör, dostluğu, yoldaşlığı nə dərəcədə
üstün tutur ki; “Onların ayağına dəyən daş ürəyimə dəysə
yaxşıdır” deyir. Dostluğa məncə bundan yüksək qiymət vermək
mümkün deyildir. Yaş fərqindən asılı olmayaraq onun çoxlu
dostları var. Həqiqət xanım dostlarından bir çox müsbət
keyfiyyətləri özündə əks etmişdir.
O,“Respublika” qəzetinin baş redaktoru, filologiya elmləri
doktoru, professor Teymur Əhmədovu tərbiyəli, sədaqətli,
adamları
həmişə
sülhə
çağıran
bir
insan
kimi
qiymətləndirir.Teymur müəllimin kövrək, həssas qəlbə malik
olduğunu, kiməsə həmişə məsləhət verməyə hazır olan bir şəxs
kimi də xarakterizə edən Həqiqət xanım fikir və proqnozlarında
heç vaxt yanılmır. Əgər hər hansı bir bədxah dostlar arasına
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inciklik toxumu səpilirsə, Həqiqət xanım öz işlərini bir tərəfə
qoyaraq çalışacaq ki, onların arasındakı narazılıq tez bir zamanda
aradan qalxsın.
Dostlarından gözəl, insani keyfiyyətləri götürüb əməli
fəaliyyətində tətbiq etməyə üstünlük verən Həqiqət xanım Bakı
Baş Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının baş
həkimi, tibb elmləri namizədi Faiq Tağızadənin təşkilatçılıq
qabiliyyətini bəyənmiş, akademik Hacıbəy Sultanovdan vaxta
dəqiqəliklə riayət etməyi öyrənmiş, professor Vaqif Şadlinskidən
ciddiyyət və təhlil etmək üsulunu götürmüşdür.
Həqiqət xanım eyni zamanda Şəfiqə xanım Əliyevadan
təvazökarlıq və diqqətliliyi, professor Teymur Əhmədovdan
təmənnasız xidmət etməyi, şair-publisist Maqsud Hacıyevdən
şəxsiyyətə hörmət və ehtiramı, yazışı-ilahiyyatçı Oqtay
Salamzadədəki səmimiyyəti, Hacı Lətifə xanım Tağıyevadan və
onun həyat yoldaşı Kamildən halal həyat yolunu, professor
İsmayıl Məmmədovdan yüksək insani keyfiyyətləri, Tibb
Universitetinin “Fəlsəfə” kafedrasının müdiri Qoşqar Əliyevdən
dosta çətin gündə sahib çıxmaq qabiliyyətini, fəlsəfə elmləri
doktoru, professor Əlikram Tağıyevdən sadəliliyi, təmizliyi,
alicənablığı və təvazökarlığı mənimsəmişdir.
Həqiqət xanım dostlarına olan hədsiz inamı, istəyi gizlətmir. O,
dostlarını çox istədiyindən onların yolunda hər cür əzab- əziyyət
çəkməyə belə hazır olduğunu dönə- dönə vurğulayıb.
O, həmişə deyir: “Dostlarım mənim üçün qüsursuz, ideal
insanlardır. Onların hərəsi bir cür gözəldir. Allah-Təala mənim
dostlarıma can sağlığı versin, onları mənə çox görməsin. Mən nə
qədər əsəbiləşsəm də, dostlarımın əhatsində olanda əsəblərim tez
soyuyur.”
Bekon çox haqlı olaraq yazmışdı: “Sədaqətli dostlarsız dünya
həqiqətən qaranlıq səhra olardı. Bizə üz vermiş kədər
haqqında dostlarımızla söhbət edərkən, bununla biz
pozulmuş əsəblərimizi bərpa edirik...”
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Bir ingilis atalar sözündə dostluq barəsində belə deyilir: “Ata
xəzinədir, qardaş- dayaqdır, dost isə həm xəzinə, həm də
dayaqdır.”
Bəli, dostluq- onu başa düşən və anlayan üçün böyük həzz və
əvəzsiz nemət mənbəyidir. Biz bu əvəzsiz nemətin qeydinə
qalmalı, onu qoruyub saxlamağı bacarmalı, ondan daim zövq
almalıyıq.

Zərif, şəfqətli insan
Həqiqət xanım Kərimova ilə ilk görüşüm Azərbaycan Ziyalılar
Cəmiyyətinin idarə heyətinin növbəti iclasında oldu. O,
cəmiyyətin məsul katibi idi. Onun dilavərliyi, mərdanə söz –
söhbəti, təşkilatçılığı göz qabağında idi, bu da ona hamıda rəğbət
hissi oyadırdı.
Zaman keçdikcə, onun necə yorulmaz, səriştəli, dərin
erudisiyalı olmasının şahidi oldum. Həqiqət xanım, çoxcəhətli
yaradıcılığa malik istedadlı qələm sahibidir. O, nədən yazırsayazsın sadə, anlaşıqlı, ürəyəyatan sözlərlə oxucuların
düşüncələrinə nüfuz edir, onu öz arxasınca aparır. Bu istiqanlı,
hamıda doğma adam təsiri bağışlayan insana Allah fitri istedadı
sanki, əzabkeş Prometey olmaq üçün ona vermişdir. O, elə bil ki,
ürəyinin odunu, bütün bildiklərini gecə-gündüz ağ vərəqlərə
köçürüb insanlara xoş ovqat bəxş etmək üçün yazır. İstirahət,
rahatlıq ona yaddır.
Mənim təklifim və təkidimlə “Ziyalı” qəzetinin baş redaktoru
vəzifəsini qəbul etməsi də onun yeni bir cəhətini- səriştəli
jurnalist olmasını aşkar etdi.
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Mən filoloq- jurnalist kimi onu özümə ən yaxın həmkarım
bilirəm. O, bəzən özünəməxsus inad və ərklə məni öz yazdığı
monoqrafik kitabların rəyçisi və redaktoru edib. Onun
özünəməxsus yazı manerası, üslubu hamıda heyranlıq, xoş
təəssürat oyadır. Çünki o nə yazırsa, ürəkdən yazır.
Həqiqət xanımın poetik aləmi sehirli, cazibədardır. Şeirləri
təravətli və gözəl deyimlidir. Bəzən klassik üslubu andıran
şeirləri onun çox sevdiyi səhra karvanını xatırladır ki, öndə
gedən sarvan öz dözümü, zəkası və cazibəli qüdrəti ilə oxucuları
fikir dünyasına çəkib aparır. Şəfiqə xanım Əliyevanın dəyərli
“Mənim anam” kitabına onun əlavə etdiyi şeirlər müqəddəs
anaya söz inciləri ilə bəzədilmiş büllur çələngdir ki, onun təsirli
sehrindən çıxmaq olmur. Bu şeir çələngi Həqiqət Kərimovanın
özü kimi əlvan, zərif və şəfqətlidir.

Teymur Əhmədov,
filologiya elmləri doktoru, professor.
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İslam
astronomiyasının
tarixi
boyunca kainatın başlanğıcı haqqında
elmi və dini mülahizələr
Filosof müəllim, publisist Həqiqət xanım Kərimova elmin,
mədəniyyətin və incəsənətin bir çox sahələrində diqqətə layiq
fəaliyyətə malikdir.
Onun əsas fəaliyyəti çoxşaxəli olaraq ali mədəniyyət və
incəsənət xadimlərinin yaradıcılılarına həsr olunmuş və
astronomiya elminin tarixinə düşmüş müsəlman xalqlarına
mənsub olan əsərlər yazmaqla Kainatın başlanğıcı haqqında elmi
və dini mülahizələrə həsr olunmuş qiymətli əsərlərin işıq üzü
görməsinə səbəb olmuşdur.
Həqiqət xanım Kərimova xx əsrdə yaşayan Azərbaycan
astronomlarının fəaliyyətini əks etdirən ensiklopedik kitabı yazıb
nəşr etdirmişdir.
Həqiqət xanımın fəaliyyəti haqqında qısacada olsa, dolğun
formada Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin orqanı olan “Ziyalı”
qəzetində 4 noyabr 1999- cu il tarixli sayında getmiş yazını
oxumaq olar.
İslam astronomiyası tarixi uzun illər aktual sayılmışdır, lakin
maneələr olduğundan işlənməsi mümkün olmamışdır. İslam
tarixində astronomik tədqiqatlar və astronomlar haqqında ərsəyə
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çatdırılmış məlumatlar Həqiqət xanım Kərimovanın özümüzü özümüzə tanıtmaq yolunda yeni addımdır. Qələmindən çoxlu
sayda əsərlər yaranmış Həqiqət xanıma belə bir çətin işi
müvəfəqiyyətlə yerinə yetirməsinə görə bir astronom kimi daha
çox minnətdarlığımı bildirirəm.
İslam tarixində elmə və alimə yüksək qiymət verildiyi üçün
Şərqdə dünya elminə verilən ilkin töhfə daha sanbbalı olmuşdur.
Ensiklopedik biliyə malik N.Tusinin yaratdığı Marağa
rəsədxanasının fəaliyyəti və elmə verdiyi əvəzolunmaz incilərin
olması buna əyani sübutdur. Qeyd etmək lazımdır ki, bu
münasibət qarşılıqlı olmuşdur. Ona görə də N.Tusinin qəbri
üzərində millətin və dinin köməkçisi sözləri (“Nəsirü milləti
vəldin”) yazılmışdır. Alimin ölümündən bir müddət sonra onu
“Nəsrəddin”- dinin köməkçisi adlandırmağa başlamışlar.O,
sağlamlığında özünü sadəcə “Nəsir” adlandırırmış. Bu da böyük
bir məna kəsb edir. Çünki İslam dini elmə münasibətdə başqa
dinlərdən tamamilə fərqli, bəşəriyyətə xidmət etmək mövqeyi
tutmuşdur.
Ömürlərini dünyanın yaranmasının öyrənilməsinə həsr etmiş
alimlərin tarixini, fəaliyyətini işıqlandırmaq işi də bu gün
hörmətli Həqiqət Kərimovaya nəsib olmuşdur. Bu işi yerinə
yetirmək müasir dövrdə, respublikamızın müstəqillik qazandığı
dövrdə böyük əhəmiyyət kəsb edir.
H. Kərimova İslam tarixində astronomik tədqiqatlardan bəhs
edərkən Əlamut və Marağa rəsədxanaları haqqında araşdırmalara
daha çox yer verir. Bununla Şərqdə müxtəlif astronomik
tədqiqatların aparılması üçün şərait və potensialın elmi tədqiqat
üçün uyğun olmasını göstərir. Tarixdə Əlamut qalası adı ilə
mövcud olmuş “Əlamut rəsədxanası”nda N.Tusi elmi
yaradıcılıqla məşğul olmuş və o, həmişə özünün istədiyi
səviyyədə rəsədxana yaratmaq əzmi ilə çalışmış və nəhayət nail
ola bilmişdir.
Qədim Şərqin bir elm mərkəzi olması haqda çoxlu əsərlər
yazılmış və həmin yazılarda orada yaşayan alimlərin riyaziyyat,
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astronomiya, tibb və s. elmlərə dair nailiyyətlərindən bəhs
edilmişdir. Lakin Həqiqət xanım bu məsələlərin birindədünyanın dərk olunması istiqamətindəki tədqiqatlara və
tədqiqatçılara üstünlük vermişdir.Göstərilir ki, N.Tusi
məsələlərin həllinə əsaslı, kökündən yanaşmış və onun
nəticələrinin daha da yüksək olması Marağa rəsədxanasının
şöhrətlənməsinə səbəb olmuşdur. Başqa rəsədxanalar haqqında
məlumat olsa da, Marağa rəsədxanasının adı daha yüksək tutulur.
H. Kərimovanın kitabından görkəmli mütəfəkkirlərin Kainata
baxışında da bəhs olunur.
Həqiqət xanım bu məsələləri xronoloji-ardıcıllıqla araşdırarkən
müasirləri yaddan çıxarmamış və tarixi bir hədiyyə hazırlamışdır.
Görkəmli alim Lütfi Ələsgərzadə və N.Tusi adına Şamaxı
astrofizika rəsədxanasının fədai alimləri haqqında da Həqiqət
xanım bu kitabda ətraflı məlumat toplamışdır.
Həqiqət Kərimova Abbasqulu Ağa Bakıxanovun “ƏsrarülMələkut” (“Kainatın sirləri”) əsəri haqqında ətraflı təhlil
vermiş, bu sahədə də öyrənilməmiş məqamların olduğunu
vurğulamışdır.
Biz, Həqiqət xanıma bu mənalı əsərə görə minnətdarlığımızı
bildirir, gələcək işlərində ona uğurlar arzulayırıq.
Hacıbəy
Sultanov,
akademik.
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Bir ömürdə neçə ömür yaşamaq
istəyən insan
İnsan ömrü çox da böyük deyil. Taleyin hökmü ilə birinə az,
birinə çox ömür verilir. Hərə bu ömrü bir cür yaşayır. Biri gecə,
gündüz yazır, yaradır, millətə xidmət edir, biri yatır, gününü
keçirir. Adamlar da vardır ki, bir ömürdə bir neçə ömür yaşamış,
millətə sədaqətlə xidmət etmiş, xalqına zəngin irs qoyub
getmişdir. Bu gün də bu ənənəni davam etdirənlər vardır. Bir
ömürdə bir neçə ömür yaşamaq istəyənlər də çoxdur. Onlardan
biri yazıçı, filosof, publisist və ictimai xadim Həqiqət xanım
Kərimovadır. Bu gözəl insanın yaradıcı təfəkkürü onun qafasına
sığmır, hey qaynayır, püskürür, yanır, yandırır, yazıb-yaradır.
Onun təfəkkürü itiliyinə və sürətinə görə beşinci nəsl kompyuteri
xatırladır. Düşünürsən ki, bu cavan gözəl insanın təfəkküründə,
yaddaşında nə qədər məlumat, nə böyük hikmət vardır. O, hey
yazır, yaradır, amma dayanmır, nöqtə qoymur. Gecə də yazır,
gündüz də yazır. Hikmətli şeirlər, aydan, gündən, yerdən, bütün
kainatdan fəlsəfi tirayektoriyalar yazır. İslam tarixini araşdırır,
islamı elmlə birləşdirir, bizim bilmədiyimiz, duymadığımız
həqiqətləri bizə çatdırır. Onun yazdığı, yaratdıqları böyük bir
kollektivin əməyinə bərabərdir.
Həiqiqət xanım həmişə narahatdır, həmişə axtarır, həmişə
yazır, həmişə yaradır. O özü belə deyir: “ Nədən belə narahardır,
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nə olubdur görəsən?” Doğrusu, mən də bilmirəm, nə olubdur,
nədən narahtadır, o niyə tələsir? Çox fikirləşib öz sualıma özüm
cavab tapmışam: Təfəkkür qafaya sığmayır. O, bir ömürdə bir
neçə ömür yaşamaq istəyir. Həqiqət xanımın bu ideala çatması
üçün zəngin təfəkkürü, iti zəkası, fitri istedadı yetərlidir.
İstedadları sevən insan kimi mən, mənən zəngin, təfəkkürlü,
cöşub-daşan zəkası püskürən, fikri ürəyə sığmayan bu böyük
insana uğurlar arzulayıram.
İmran Cəfərzadə,
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının
prorektoru, fəlsəfə elmləri doktoru, professor.
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Həqiqət xanım çoxlarına örnək olası
əsl
ziyalıdır
İnsan həyatı ziddiyyətlərlə dolu ömür yoludur. Bizə bəxş
edilmiş bu həyatı hər kəs öz istədiyi kimi yaşamağa çalışır.
Amma istəyə, arzuya, məqsədə çatmaq üçün enişli- yoxuşlu,
aşılası mümkün olmayan sərt döngələr, çətin gediləsi çınqıllı
yollar keçmək lazım gəlir. Bu cür həyat yolu keçib, sonda öz ülvi
və müqəddəs arzularına yetmək hər adama nəsib olmur. Düzdür,
indi elə adamlar var ki, heç bir çətinlik çəkmədən, həyatın
istisini, soyuğunu duymadan, onun naz-nemətlərinə sahib olurlar,
hər şey onlar üçün hazır şəkildə gətirilir. Əlbəttə, belə insanlar
zəhmətin, gərgin əməyin, yuxusuz gecələrin, yüksək insani
hisslərin, mənəvi zənginliyin, səmimiyyətin nə olduğunu
bilmirlər. Belə şeylər onları heç düşündürmür də. Çünki onlar
həyatlarını özləri qurmayanlardır. Ancaq elə insanlar da vardır
ki, həyatda ömür kitabını özü, həm də qızılı hərflərlə yazır. Heç
kəsə arxayın olmayan yalnız öz iradəsinə, daxili gücünə, inamına
ümid bəsləyərək, həyatda öz yerini, mövqeyini müəyyən
etməkdə və ən başlıcası hər sahədə özünü sübut edən gözəl
insani keyfiyyətləri özlərində cəmləşdirərək digərlərinə örnək ola
bilərlər. Belə nəcib insanlardan biri də Həqiqət xanımdır. Bu
nəcib, xeyirxah, böyük ürək sahibi haqqında söz demək mənim
üçün mənəvi rahatlıqdır. Açığını deyim ki, hər adam barəsində
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söz deməyi xoşlamıram. Ancaq Həqiqət xanım haqqında öz ürək
sözlərimi deməmək qəbahətdir. Bu xanım hər şeydən öncə, əsl
Azərbaycan qadınının ismətini, ləyaqətini, cəsarətliliyini,
nəcibliyini, böyüklüyünü, ziyalılığını, xeyirxahlığını qoruyub
saxlamağını bacaran vətənpərvər anadır.
Yuxarıda qeyd etdiyim kimi həyatın ən çətin yolunu, məhz
Həqiqət xanım keçibdir. Onun ömür yoluna nəzər salanda bu
qadının
əzmkarlığına,
prinsipiallığına,
dönməzliyinə,
yorulmazlığına, tükənməz enerjiyə malik olmasına heyran
qalmaya bilmirsən. Həqiqət xanım eyni zamanda etibarlı dost,
səmimi yoldaşdır. O, dostu, yoldaşı çox yüksək dəyərləndirir.
İndiki zamanda bunu hər adam bacarmır.
Həqiqət xanım həmişə dostlarının işinə yarayır, çətinə düşən
kimi tez onlara kömək əlini uzadır. Özü çıxılmaz vəziyyətdə
qalsa da. Dostunu nəyin bahasına olursa-olsun dar məqamdan
xilas edir. Bu qadından böyük hünər tələb edir. O çox zəhmətkeş
qadındır. Həqiqət xanım öz zəhməti hesabına, gərgin əməyi
sayəsində elmi zirvələri fəth edibdir. O indi təkcə respublikada
deyil, həm də respublikanın hüdudlarından kənarda da filosof,
tarixçi, yazıçı, teoloq, ictimai xadim kimi tanınır. Amma
təəssüflə deməliyəm ki, bu cür istedada sahib olan adamlarımızı
vaxtında qiymətləndirməyi bacarmırıq.
Həqiqət xanım hərtərəfli inkişaf etmiş elm adamıdır. O eyni
zamanda yorulmaq bilməyən istedadlı bir tədqiqatçıdır. Həqiqət
xanım elmin bütün sahələrinə baş vuraraq həmişə orada nəsə
yeni bir fikir, yəni məna kəsb edən, orjinallığı ilə seçilən dəyərli
incilər tapıb üzə çıxarır və işıqlandırmağa çalışır. Onun
yaradıcılıq diapazonu çox genişdir. Həqiqət xanım Şərq
fəlsəfəsini tarixi baxımdan öyrənilməsinə sərf etdiyi əmək daha
təqdirə layiqdir. Onun “Sədrə fəlsəfəsindən incilər” poeması
görkəmli İran alimi Sədrəddin Şirazinin həyat və fəaliyyətini,
fəlsəfi baxışlarını poetik şəkildə verməklə İslam fəlsəfəsini
yalnız fəlsəfi fikirlərlə deyil, həm də islam dini ilə bağlı bütün
mənəvi və əqli dəyərləri əhatə etdiyini israr edir.
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Həqiqət xanım bu araşdırmaları, tədqiqatlarıyla bir daha sübut
edir ki, o, Allah adamıdır, onun qəlbi, ağlı Allah- təalanın ona
bəxş etdiyi nurundan qidalanır və özünün etiraf etdiyi kimi
bütün ömrünü kainatın yaradıcısını mədh etməyə hazır olduğunu
bildirir.
Beynimə süzülsə qətrə nurundan,
Səni mədh edərəm mən yorulmadan.
Döyünən ürəyim, görən gözümsən,
Bu sirli dünyanın sirri özünsən!..
Həqiqət xanımı biz təkcə elm adamı kimi deyil, eyni zamanda
gözəl bəstəkar, şairə kimi də tanıyırıq.
Mən bu xanımdakı prinsipallığa, inadkarlığa, məsuliyyətə, hər
şeyin ölçüb- biçməsindəki dəqiqliyə heyran qalıram. O bir
tərəfdən tələbələrə elmi bilikləri aşılayır, bir tərəfdən Azərbaycan
Ziyalılar Cəmiyyətinin məsul katibi vəzifəsini layiqincə yerinə
yetirir, digər tərəfdən də “Ziyalı” qəzetinin vaxtlı-vaxtında
çıxarılmasına çalışır. Bütün bu işlərin bir nəfər tərəfindən
görülməsinə qətiyyən inanmaq olmur. Amma Həqiqət xanım
bunların öhdəsindən layiqincə gəlir. Hətta, dostlarla səmimi
ünsiyyətdə olmağa da həmişə vaxt tapır. Bu xanımda deyərdim
ki, qeyri-adi çox şeylər var, amma biz bunu hələ bilmirik.
Mən inanıram ki, Həqiqət xanım əsl ziyalı kimi gələcəkdə
layiqli qiymətini alacaq. Çünki Həqiqət xanım kimi
ziyalılarımıza həmişə böyük ehtiyacımız olub.
Həqiqət xanımla tibb sahəsi ilə bağlı elmi əməkdaşlığımız
olub. Birgə monoqrafiya işləmişik.
Bu gün Həqiqət xanım hamımızın fəxridir. Mən bu gözəl
insanın digər keyfiyyətlərini sadalamaq istəmirəm. Bilirəm ki,
məndən başqaları da bu xanım barəsində lazımınca öz ürək
sözlərini deyəcəklər.
Mən Həqiqət xanıma həyatda ən gözəl nemət olan can sağlığı,
xoşbəxt həyat və qəlbində tutduğu arzulara tezliklə nail olmağı
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bir olan Ulu Tanrıdan diləyirəm. Qoy övladlarının xoş günlərini
görüb, bütün həyatı boyu sevinsin Həqiqət xanım!
Faiq Tağızadə.

Həqiqət xanım qadın ismətini,
ləyaqətin özündə cəmləşdirən əsl
azərbaycanlıdır
Hər şeydən öncə onu deyim ki, Həqiqət xanım əsl Azərbaycan
xanımıdır.Yəni,
dövrümüzün,
yaşadığımız
bu
illərdə
cavanlarımızı da, yaşlılarımızı da görmüşük. Həqiqət xanımla
tanış olanda gördüm ki, o, azərbaycançılığı, Azərbaycan
qadınının ismətini, ləyaqətini özündə cəmləşdirən bir anadır. O,
həm bir vətəndaş, həm də xalqını, torpağını, vətənini sevən bir
xanımdır. Aydın məsələdir ki, xalqını, torpağını sevən bir qadın
həm də övladlarını da sevəcək. Onu əhatə edən insanların həmişə
dərin rəğbətini qazanmağa çalışır Həqiqət xanım.Firavan
yaşamağa heç alışmayıb.O, firavan, dəbdəbəli həyat sürmək
arzusunda olmasa da, bütün xalqının əzab-əziyyətini özündə
daşıyan Azərbaycan xanımı, əsl Azərbaycan anasıdır.
Bir elm işçisi kimi Həqiqət xanım dərin təfəkkürə, savadlı,
hərtərəfli dünyagörünüşünə malikdir. Həqiqət xanım fəlsəfə ilə
maraqlanırsa, təbabətlə də maraqlanır, təbabətlə maraqlanırsa,
demək
ekologiya
ilə
maraqlanır,
ətraf
mühitin
zərərsizləşdirilməsinə can atır. Bu baxımdan birgə neçə
monoqrafiyamız
çıxıbmüştərək
yazdığı
bir
elmi
monoqrafiyanın elmi redaktoruyam. O, çalışır ki, astronomiyanı,
fəlsəfəni tibbi baxımından öyrənsin, əlaqələndirsin. Yəni insan
beyninin məhsulu olan ağılmı deyim, ətraf mühitə
uyğunlaşmasınımı deyim, insanlarla əlaqəsinimi deyim? Bu
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hamısı astronomik rəqəmlərlə hesablanır. Bəzən deyirlər ki,
filankəs fitri istedada malikdir. Bu barədə Həqiqət xanım
işgüzardır, çox məhsuldardır. İlk baxanda demək olmaz ki, bu
xanım bu qədər istedadlı qələm sahibidir. Harada olmasından
asılı olmayaraq, o hər zaman yeni bir ideya, bir fikir atır ortaya.
Həqiqət xanım etika xatirinə yalan danışmağı sevməyən bir
insandır. O, mərdi-mərdanə, sözü birbaş üzə deyən qadındır.
Bəzən elə kəskin ifadə işlədir ki, qarşısındakı adamın kişi və ya
qadın olmasından asılı olmayaraq, həmin şəxs özünü yığışdırır.
Bax, bu xüsusiyyət bizə nənələrimizdən keçmə Azərbaycan
qadının mərdliyi, mərdanəliyindən irəli gəlir.
Bu baxımdan Həqiqət xanımı Azərbaycan elminə yeni-yeni
yaradıcılıq tövhələri verən bir alim kimi tanıyıram.
Onun yaradıcılığı daha zəngindir. O, elmimizə lazımlı adamdır.
Onun beynində hələ tapılmayan qırışıqlar çoxdur. Anatomiya
elmində məlum olmayan beyin qırışıqları Həqiqət xanımda
çoxdur. Beyin qabığı normal insanlarda 6 qatdan ibarətdir. Mən
deyə bilərəm ki, bu qat Həqiqət xanımda bir neçə dəfə artıqdır.
Bu, onun məhsuldarlığı ilə bağlıdır.
Mən onu gələcəkdə xoşbəxt bir vətəndaş, xoşbəxt bir ana
olmaqla bərabər, xoşbəxt bir alim olmasını arzu edirəm.
Bir də ən böyük arzum budur ki, Allah-Təala bizim elmimizi
“həşərat”lardan təmizləsin.
Vaqif Şadlinski,
Tibb elmləri doktoru, ATU-nun İ prorektoru,
insan anatomiyası kafedrasının müdiri.
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İnsan fəlsəfəsinin tərcümanı
Antik dövrün məşhur filosoflarından biri olan Protaqor
demişdir: “İnsan- hər şeyin ölçüsüdür.” Doğrudan da, insan
özündə hər şeyi birləşdirir: Onların hər biri öz- özlüyündə
insanda əks olunur, insan da öz növbəsində onların toplusundan,
məcmuyundan təşəkkül tapır. Orta əsr filosofları nahaq yerə
demirdilər ki, insan- in (can) və san (ruh) məfhumlarının
birləşməsindən yaranmışdır. Məhz bu səbəbdəndir ki, qədim,
orta əsrlər və yeni dövr fəlsəfəsi insana əsas problem kimi
baxmış, insanı bəzən ilahiləşdirmişlər. Bu sözlərdə bir hikmət,
bir illət olmuşdur. Burada söhbət həqiqi insandan, adı böyük
hərflərlə yazılmalı olan “İnsan”dan gedir.
Haqqında danışdığım belə insanlardan biri də şərəfinə xoş
sözlər yaraşan Həqiqət xanımdır. Bəziləri gileylənirlər ki, guya
insanlıq da, həqiqi insanlar da ancaq keçmişdə qalıb. İndiki
insanlar cılız məxluqlardır. Onlarda keçmişdəki insanlarda olan
böyüklük və azmanlıq yoxdur. Bu bəlkə də belədir. Amma
unutmaq olmaz ki, hər dövrün özünə uyğun xarakterə malik
insanları olur. Hər dövrün özünəməxsus mərdlik anlayışı,
qəhrəmanlıq simvolu olmuşdur. Dövrümüzdəki belə mərdlik və
qəhrəmanlıq simvollarını özündə ehtiva edən sadə və gözəl
olduğu qədər də zəkalı və istedadlı bir insan- filosof- publisist
Həqiqət xanımdır. Həqiqət xanımın o qədər müsbət keyfiyyətləri
vardır ki, onları sadalayıb qurtarmaq qeyri- mümkündür. Məhz
ona görə də mən Həqiqət xanımı böyük hərflərlə yazılmış bir
insan kimi tanıyıram.
Həqiqət xanım filosofdur. O, sadəcə bir fəlsəfə şərhçisi, fəlsəfə
müəllimi kimi qalmayıb, təbiətşünaslıq elminin zənginliklərinə
baş vuran, bu dəryada məharətlə üzüb çıxan nəhəng bir
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tədqiqatçıdır. Onun əsərləri fəlsəfi ruhdan qidalanmış, ondan
yoğrulmuşdur.
Həqiqət xanımın tədqiqatçı qələmi müdriklərin fikir və söz
dünyasına əsaslanır. Bu dünyanın incəlikləri, dərin mənaları,
düşündürücü mahiyyəti, sehri onu öz arxasınca aparır.
Apardıqca ruhumuzu oxşayır, qəlbimizə nur çiləyir, mənəvi
dünyamızı təmizləyir. Xıltlaşmış, ərp bağlanmış, döyəc olmuş
adamları haqqa, ədalətə çağırır, dünyanı sevməyə, insanlara
hörmət etməyə səsləyir. Həqiqət xanım dünyanın vəhdətindən,
insanın gözəlliyindən, insanın mükəmməllik əldə etməyə can
atımından ürəklə danışır. Onun daxili əlaqələri, ünsiyyəti
problemini önə çəkməyə cəhd edir. “Sədrə fəlsəfəsindən
incilər”in poetik düşüncələri belə
incilərdəndir.
Həqiqət xanım az öyrənilmiş sahələrin işıqlandırılmasını çox
sevir. Yəni bir dünyanı, möcüzəli, sirli bir kainatı bizə
tanıtdırmağa çalışır. Bu onun cəsarətli, çətinliklərdən qorxmayan
tədqiqatçı qabiliyyətindən, istedadından xəbər verir. Dediyi, irəli
sürdüyü mülahizəyə məsuliyyətini, vicdanlı
ynaşmaq
qabiliyyətini göstərir.
Həqiqət xanımın fəlsəfəsi təkrarolunmaz, özünəməxsus özəlliyi
olan bir fəlsəfədir. Bu fəlsəfəni insan fəlsəfəsi də adlandırmaq
olar. Çünki o, bütün əsərlərində məhz insandan danışır. Onunla
bərabər öz dövrünün sosial-siyasi problemlərini də təhlil edir. Bu
mənada onun əsərlərini dövrün mərkəzində duran insanların bir
aynası saymaq olar. Həqiqət xanım hələ gəncdir, bitibtükənməyən bir enerjiyə, elmi ehtirasa, həyatsevərliyə malikdir.
İnanıram ki, hələ uzun illər bu xüsusiyyətlər onu izləyəcək və o,
elmə yeni-yeni tövhələr verəcəkdir.
Əziz Həqiqət xanım, şəxsi həyatınızda sizə böyük uğurlar,
elmi-pedaqoji fəaliyyətinizdə isə yeni-yeni axtarışlar və tapıntılar
arzulayıram.
Qoşqar Əliyev,
fəlsəfə elmləri doktoru,
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ATU- nun fəlsəfə kafedrasının müdiri.

Həqiqətin həqiqət meyarı
Əsrimiz insanların yaratdıqlarının və onların yaratdıqlarının
ölümü və tar-mar olması ilə tamamlanır. Antihumanizm
qəddarlaşır, insani sərvətlər və dəyərlər getdikcə öz qiymətlərini
itirib cılızlaşırlar. Dövrün ziddiyyətli, təlatümlü hadisələri
insanları amansızlığa və inamsızlığa doğru sükürləyir. İnsan bu
kəhkəşanlar dünyasında öz yolunu azır, kimsəsiz bir varlığa
çevrilir, bu məngənələr onu sıxır, suyunu çıxarır, onu lazımsız
bir müqəvvaya çevirir. Bir yandan axıb gələn səfalət və üfunət
insanın qayəsini və mahiyyətini müəyyən edir, onu özgələşdirir,
dostuna və qonşusuna qarşı düşmən kəsilməsinə səbəb olur,
özünü və ətrafını dərk edə bilmir, dolaşıqlar səltənətində
vurnuxur, bir yol tapıb xilas ola bilmir. Taleyin ağır yükünü
çiyinlərində daşımağa məhkum edilmiş insan bu yükün ağırlığı
altından qamətini düzəldib ayağa durmağa çalışır, büdrəyib
yıxılır, yenidən durmağa macal tapmamış taleyin yeni bir zərbəsi
ilə yerə sərilir.
Belə bir tarixi məqamda öz həyat səlnaməsini yazmağa çalışan
adamlara qibtə etməyə bilmirsən. Bu, insanlardan azmanlıq,
böyüklük və alicənablıq tələb edir. Bizim Həqiqət xanım məhz
belələrindən olduğu üçün onun şərəfinə söz deməyə tələsdim...
Həqiqət xanım! Həqiqətin yorulmaz narahat yolçusu, alim, şair,
ana, dost, insan, ailə başçısı, qayğıkeş və vəfalı həyat yoldaşı,
publisist, ictimai- siyasi xadim, ömür zərrələrindən öz fidanları
üçün bir çələng hörən, işıq yandıran bir ziyalı, müəllim.
Nədir bu ömrün mənası? Nə üçün, kimin üçün yaşadın bu
ömrü? Özünçün bir gün ağlamadan insanlara həsr etdin onu.
Yandın bir şam kimi, əridin özün, istisindən, hətta tüstüsündən
də faydalandı özgələr. Nədir bu hikmət, onun sirri nədədir?
Müdrüklük səltənətinin qapılarını öz açarlarınla açıb onun
içərisindəki meyvələri öz balaların bildiyin tələbələrinə
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yedirtmədinmi? Bəzilərinə xoşla, bəzilərinə zorla. Bu meyvələr
çoxları üçün həyat mənbəyi oldu, onların gələcək həyat yollarına
işıq saldı, onları xoşbəxtliyə apardı. Kim ki, bu meyvədən
dadmadı elə ömrü boyu kal qalıb, yetişməz oldu.
Ah, bu narahat qəlbin narahat anları! Sən tükənməzmisən,
yorulmaq bilməyən bir insana rahatlıq verməzmisən?
Düşmənsənmi sən? Heç yazığın gəlmədimi bu qəlbə, onu bir an
belə rahat buraxmayıb daim izlədin, gecəli, gündüzlü ahvaylarınla kimsəsiz övladların hıçqıraqlarına şərik etdin onu.
Özünün nazlanmağa, tumarlanmağa ehtiyacı olan körpələrinin
qayğısını kimsəsiz qalmış yetimlərinkiylə bölüşdürən bu böyük
ürək sahibinə yazığın gəlmədimi?
Qədim və həşəmətli İran imperiyasının yaradıcısı Kir öz qəbri
üzərində bu sözlərin yazılmasını əmr etmişdi: “ Ey yolçu bilirəm
ki, gələcəksən. Amma məni bədənimi örtən bu bir parça torpaq
örtüyündən məhrum etmə”. Onun sözləri çin çıxdı: Həmin yolçu
gəldi. Amma bu yolçu Kirin məqbərəsini qarət etdi, onun
vəsiyyətlərinə qulaq asmadı. Lakin çox keçmədi cəzalandırıldı.
Bunu Makedoniyalı İsgəndər etdi. O, Kirin qəbri üzərindəki
yazıları oxuyarkən mütəəssir oldu, onların yunancaya da tərcümə
edilib yazdırılmasına nail oldu, qarətçinin isə öz yaxın adamı
olduğuna baxmayaraq, dərhal edam edilməsini əmr etdi.
Sən dostlara münasibətdə daim bir qalxan oldun. Sən böyük
Kirin bədənini örtən o bir parça torpağı andırdın. Amma onu
qarət edib aparanlar heç utanmadılar. İsgəndər qəzəbindən də
qorxmadılar. Qorxmazdılar da, çünki yaxşı bilirlər, hardaydı indi
o vaxtki İsgəndərlər?...
Ah, o fəlsəfi şeirlər, o ilahi nuru ilə boyanmış yazılar. Məgər
onları sən yazmadınmı? O fikirləri ilahi kəlmələrlə, inci kimi
sapa düzüb, onlara zərli, taftalı paltarlar geyindirib dünyaya
gətirmədinmi? O sözlərin sirli qayələrini açıb insanlara ayan
etmədinmi? Ondan bəhrələnənlər qazandılar, o kəslər ki, onları
oxumadı, başa düşmədi, aqillik sərvətindən birdəfəlik məhrum
oldular, cahillik girdabına yuvarlanıb nadanlığa düçar oldular.
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Əziz bacım, bu kiçik yazımda intəhasız həyatının hər bir anını
ötəri də olsa əks etdirməyə çalışdım. Amma ona nail olmaq mənə
müyəssər oldumu? Bunu ancaq o kəslər müəyyən edə bilərlər ki,
sən yaşamış ömrü özləri də yaşamış olsunlar.
Üzü ağ, mərdanə, büllur kimi saf, təmiz, alnıaçıq, vuqarlı
bacım. Qoy, İlahinin sənə verdiyi bu xislət, həyatda qazandığın
bu uğurlar ömrünün son günlərinədək səninlə qalsın.
P.S. Mən inanıram ki, mənim Həqiqət xanım haqqında olan bu
kiçik essem “Həqiqət xanım haqqında söz” müsabiqəsində layiqli
yerlərdən birini tutacaq. Çünki o, səmimi yazılmış və Həqiqətin
real həqiqətlərini özündə əks etdirmişlər.
Sən tutduğun yolla sonadək irəlilə!
Yaşa və məsud ol!
Əlikram Tağıyev,
fəlsəfə elmləri doktoru, professor.
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O, hər sözü qəlbində isidərək qələmə
alır...
Buna görə də Həqiqət xanımın sözləri ana südü kimi bu qədər
ilıq və təmizdir. Mən bu 54 illik həyatımın mənə nəsib olan
dərketmə illərində bir şeyi özüm üçün qəti şəkildə
müəyyənləşdirmişəm. Qardaş, ya bacı olmaqdan ötrü heç də bir
beldən gəlib, bir qarında yatmaq önəmli deyilmiş. Ən önəmlisi o
imiş ki, sən dərk edəsən ki, Adəm və Həvva bütün yer üzündə
olan insan məxluqunun nənə-babasıdır. O cümlədən mənim də,
mənim kiçik bacım Həqiqət Kərimovanın da. Onda belə çıxır ki,
Həqiqət xanım doğrudan da mənim bacımdır. Qardaşın bacıya nə
qədər ərki çatır və əksinə bacının qardaşa nə qədər ərki çatır, biz
onu bir-birimizə edirik.
Həqiqət xanım üçün ilk dəfə gördüyü adamla bir neçə kəlmə
söz kəsmək kifayət edir ki, müsahibini tanısın. Nəinki tanısın,
hətta, sərraf kimi ona sertifikat da versin. Bu onun çoxşaxəli
istedadının bir qoludur. Zənni onu heç vaxt aldatmır.
Həqiqət xanımın istedadı ona imkan verir ki, sərbəst şəkildə,
çətinlik çəkmədən, yüksək professionallıqla gördüklərini,
eşitdiklərini, düşündüklərini işıqlı təfəkkürünün süzgəcindən
keçirib əla şeirə, poemaya, elmi-publisistik məqaləyə,
monoqrafiyaya, dərsliyə çevirsin.
O nə yazır, nədən yazır- hamısı zəhmətin, yuxusuz gecələrin,
böyük əzab-əziyyətin məhsuludur.
Həqiqət xanım nə yazır, nədən yazır- onun hamısını bir göz
qırpımında yazır. Sanki o, yazmır, elə bil nə vaxtsa yazılmışları
sadəcə səhifəyə köçürür. Bəli, bu doğrudan da belədir. Yazacağı
mövzunu əvvəlcə daxilində yaradır, ona ürəyinin hərarətini,
intellektinin, təfəkkürünün haraya qədər çatır ora qədər olan
gücünü, yalnız özünə məxsus olan kişi xarakterini, düzlüyünü,
prinsipiallığını, uşaq yosunlu səmimiliyini, dindarlığını qatır,
üstünə əlinin duzunu, bərəkətini səpir. Ortalığa yüksək dərəcəli
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poeziya nümunəsi, elmi əsər, məqalə və bütün bunların toplusu
olan kitab çıxardır.
“Kainatın başlanğıcı haqqında elmi və dini mülahizələr”
kitabını yazarkən Həqiqət xanım Qurani-Kərim ayələrini elmə
uyğunlaşdırıb modernə etmək fikrində olmamışdır. O bu kitabda
elmlə din arasında mövcud ictimai-siyasi qurluşun qəsdən
yaratdığı ziddiyyəti aradan götürərək, əksinə onlar arasında
daima sıx əlaqə, vəhdət olduğunu göstərir. Bəşəriyyətə öz
misilsiz töhfələrini vermiş dünya şöhrətli Fərabi, Xarəz, İbnSina, Nəsrəddin Tusi kimi şəxsiyyətlərin ilk təhsillərini
mədrəsədə aldıqlarını, onların elmi dünyagörüşünün öz vüsətini
məhz Qurani-Kərimin ayələrindən rişələndiyini elmi əsaslarla
izah edən Həqiqət xanım doğrudan da, dəyərli tədqiqat əsəri
yazmışdır. Fəlsəfə, riyaziyyat, tibb, astronomiya, fizika, kimya
elmlərini gözəl bilən İbn-Sina yazırdı: “Hərgah mən elmi
məsələlərdə çətinliyə düşsəydim, dəstəmaz alıb, namaz qılar,
Allahdan kömək diləyərdim.” Elmlə dinin bir-birindən ayrılmaz
olduğunu İslam peyğəmbəri daha açıq şəkildə izah etmişdir.
Məhəmməd əleyhissalam buyurmuşdur ki, “Elmlə din əkizdir,
əgər bunlar bir-birindən ayrı düşsə, cəmiyyət yanıb məhv olar.”
“Maddidən mənəviyə, zülmətdən nura” adlı elmi- publistik
kitabı xalqımızın gözəl qızı, dünyada daxili görmə qabiliyyəti ilə
tanınan, son dərəcə qeyri-adi bir insana-İlahi vergili, mesenat,
xeyirxah seyid Zərifə xanıma həsr olunmuşdur.
Həqiqət xanım bu əsərdə artıq ruh və materiya, materiyadan
kənar həyat, qravitasiya və s. haqqında professional, astrofizikfilosof, fizioloq-filosof kimi danışır. Bu zaman o, müqəddəs
kitabımız olan “Qurani-Kərim”ə, Şərq fəlsəfəsinə dayaqlanır,
ondan yararlanır.
Burada onun tamamilə yeni keyfiyyətləri ortaya çıxır-yüksək
dərəcəli tədqiqatçılıq bacarığı (Yeri gəlmişkən onu bildirməyi
özümə borc hesab edirəm ki, Hqiqət xanım həm də “QuraniKərim” təfsirçilərindən biridir və heç də pis təfsirçi deyildir).
Şərqə, onun müdrik fəlsəfəsinə-sufizmə, təsəffüf nəzəriyyəsinə,
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işraqiliyə və onun ən böyük nümayəndəsi olan Şibahəddin Yəhya
Sühpəverdiyə, onun “İşıq heykəlləri” traktatına dərin bələdçilik.
Bütün bunlardan irəli gəlir ki, onun qələmindən nə çıxırsa,
hamısında elm var, bilik var, fakt var, faktın açılması var.
Həqiqət xanım Zərifə Nəbiyevanın, Avropada rentgen qadın
adlandırılan bu görücü xanımın möcüzəsini elmi cəhətdən açır və
bu zaman yuxarıda adı çəkilən traktata müraciət edir: “ ...
mələkut (kainat) işıqları zavallıların nicatı üçün nazil olur, qüds
şüası genişlənir, haqqın yolu açılır... işıq saçan öz qibləsinə-onun
sahibinə yaxın olur, yüksələrək işıq saçana yaxınlaşır. Ondan
ötrü ən böyük bərzəxlərin göndəriş yerinin meydanlarına
qalxmaq üçün qüds yolu açılmışdır.”
Qüds yolu! Bu yol kamilliyə gedən yoldan başlanıb həqiqət
yolunda sona çatır. Həqiqət sufilərin idrakının sonuncu
mərhələsi, hərfi mənada “əsl varlıq” deməkdir. Bəlkə, Zərifə
xanımın Allah dərgahına ilahi bir eşqlə bağlılığı da bu
səbəbdəndir?! Bəlkə, Zərifə xanım elə bu “qüds yolunun
səyyahıdır?!”
Həqiqət xanım yenə həmin traktatdan misal gətirir! “Düşüncəli
nəfs işıqlar aləmindən bəhrələnir... Naxışlı bir şeyin qarşısında
naxışı əks etdirən güzgü kimi onlardan məlumat alır: əqli bir şeyi
daxilən müşahidə edir, xəyalən göz önünə gətirir: onu söhbətə
çəkən qəribə surətləri görür, deyilən sözləri eşidir.” Sonra
Həqiqət xanım umumi nəticəyə gəlir: “Bəlkə, Zərifə xanımın
tapındığı aləm elə həmin işıqlar aləmidir?!”
Nəfs onu saflaşdırmağın və kamil insana-Allahına qovuşmağa
hazır olan “mütləq insana” çevrilməyin yolunu Həqiqət xanım
belə göstərir: “... Ən ümdəsi isə ruhi kamilliyə qovuşan belə
insanların yeri Allahın yanında hesab edilirdi. Bu cür insanlar
haqqında vaxtilə Ömər Xəyyam özünün mövcudluq haqqında
dördüncü risaləsində yazırdı: “İnsan qəlbini təbiətin
çirkinliklərindən
və
maddiliyindən
mənəvi
cəhətdən
təkmilləşdirməyin köməyi ilə təmizlənir. Substansiya
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təmizləndikdə o, məlakələrə bərabər olur... təkmilləşmə üçün
Allahın ləyaqətindən yaxşı şey yoxdur.”
Kim bilir, bəlkə də öz möcüzəli nuru ilə adilərdən seçilən
Zərifə xanımın qüdrət dolu baxışları öz mənbəyini bu
təkmilləşmədən almışdır?!
Zərifə xanım haqqında yazdıqlarını oxuyub fikrə gedirsən,
düşünürsən və bu qənaətə gəlirsən ki, hikmət, elm, mərifətlə
yüklənmiş, mənəvi əxlaqla cilalanmış bu sözləri, ancaq Həqiqət
xanım deyə bilər. Zəngin daxili aləmə, yüksək intellektual
potensiala malik olan, ziyalılığın bütün atributlarını özündə
ehtiva edən Həqiqət xanım...
Həqiqət xanımın “Yeddi hikmətə yeddi cavab” adlı poeması
bu baxımdan çox dəyərlidir. Kitabda kainatın və insanın yaranışı,
dünyanın labüd məhvi məsələləri islam dininin müqəddəs kitabı
olan “Qurani-Kərim”in ayələrinə əsasən nəzmə çəkilmişdir.
Həqiqət xanım bu poemanı klassik şeirimizin ən sınanmış və
daşlaşmış əruz vəznində yazmışdır. (Ümumiyyətlə o, əruzi
sevdiyi üçündür ki, bütün poemalarını bu vəznidə yazmışdır.)
O, Məhəmməd peyğəmbərə (s.ə.s.) xitabında Quran ayələrinin
möcüzələrinin hələ də tam açılıb qurtarmadığını deyir və
oxucusunu bu yola- tədqiqata səfərbər edir:
“Allah nazil edib sənə Quranı,
İlahi qüdrətdən o yarananı.
Onun hər ayəsi, hər sözü hikmət,
Şifrəsi önündə acizdir xilqət.”
Poemanın “Səmanın qatları”, “Torpağın qatları”, “Cənnət”,
“Cəhənnəm”, “Qiyamət”, “Sirat” bölmələri Həqiqət xanımın
müqəddəs dinimizə, kitabımıza nə qədər dərindən bələdçiliyini
və həm də özünün son dərəcə poetik istedadını göstərir.
Bu poetik istedadda - Həqiqət xanımda həm də böyük
ümumiləşdirmə qabiliyyəti, gördüyü və yazdığı faktı filosof
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gözündən keçirib, şair qəlbində isidib bizə - oxucusuna təqdim
etmək bacarığı vardır.
Bu cəhətdən onun “Sədrə fəlsəfəsindən incilər” poeması daha
xarakterikdir. İslam Şərq fəlsəfəsinə gözəl incilər bəxş edən ƏlKindi, İbn Rüşd, Əl-Qəzzali, Əl-Fərabi, İbn Sina, Əbulhəsən
Bəhmənyar, Şəhabəddin Sührəverdi, Mir Daməd, Molla Sədrə və
başqa müsəlman filosofların orijinal elmi və fəlsəfi görüşləri bu
gün də maraqla öyrənilib tədqiq edilməkdədir.
Həqiqət xanım qələmini həm də dərslik yazmaqda sınamışdır.
Bu cəhətdən onun “İslam astronomiyası tarixindən” kitabı çox
dəyərli bir dərs vəsaitidir. Kitabda kainat, onun quruluşu, səma
cisimləri haqqında ilkin fəlsəfi təsəvvürlər, vıı-xx əsrlərdə
inkişaf etməyə başlayan astronomiya elmi haqqında yığcam
məlumatlar, müsəlmanların bu sahədə əldə etdikləri elmi
nəticələr əks olunmuşdur. O, Azərbaycanı dünyada tanıdan
astronomların həyatı və elmi fəaliyyəti haqqında məlumat
vermiş, Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında çalışan elm
adamlarının ensiklopediyasını tərtib etmiş, qiymətli fotosənədlər
toplamışdır. Kitab Həqiqət xanımın böyük əziyyəti və zəhməti
bahasına araya-ərsəyə gəlmişdir.
Həqiqət xanım bir neçə dəyərli monoqrafiyanın müəllifidir.
Bunlardan xalqımızın qiymətli övladı, alimi və görkəmli ziyalısı
akademik Hacıbəy Sultanov,
mərhum akademik Ağoğlan
Hüseynov və anatomiya professoru, xalqımızın vətənpərvər oğlu,
AZC-nin vitse- prezidenti Vaqif Şadlinski haqqında olan
monoqrafiyaları göstərmək olar. Bu kitablarda hər üç alimin
ömür yolu, ictimai-siyasi fəaliyyəti, cəmiyyətdəki mövqeyi, xalq,
vətən və dövlətçiliyimizin kontekstində izlənilir.
Mən bir qardaşı, işıqlı istedadının pərəstişkarı olan bir oxucusu,
yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətinin vurğunu olan bir insan kimi
Həqiqət xanıma səadət, xoşbəxtlik və böyük yaradıcılıq uğurları
diləyirəm.
Xeyrulla
Balaxanlı.
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Həqiqət xanım insanları qəlbən duyur
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Mən çox tez- tez fikir qanadlarında xəyallar aləminə baş vurur
və orada öz-özümə hesabat verir, olub- keçənləri gözlərim önünə
gətirir, sanki bir rahatlıq tapıram. Keçmiş günlərimi tez-tez
xatırlamaqla gələcək günlərimin fərəhli keçməsinə bir şərait
yaradıram. Əvvəllər yol verdiyim səhvləri bir daha təkrar
etməməyə çalışıram.
İnsanlara qarşı mehriban, səmimi, xeyirxah olmağı sevirəm.
Çətinə, dara düşən insanlara bacardığım qədər əl tutmaq, onların
dərdinə şərik olmağı çox sevirəm, bunu özümə insanlıq borcu
hesab edirəm. Amma onu da deyim ki, heç bir təmənna
güdmədən, çox geniş bir ürəkaçıqlığı ilə etdiyim hər hansı bir
xeyirxah hərəkətim məni həyatda yaşadır, insanların üzümə
alnıaçıq baxmağı özümə bir şərəf bilirəm. Ələlxüsus dostluqda,
yoldaşlıqda, qohumluqda və s.- də çox sədaqətli və etibarlı
olmağı mühüm bir amil hesab edirəm. Fikirləşirəm ki, hər bir
insan duz -çörəyə qiymət verməyi bacarmalıdır. Bu müqəddəs
neməti qiymətləndirməyi bacrmaq o deməkdir ki, sən Allahını
sevirsən və Allahını sevən kəs heç vaxt pis ola bilməz, qəlbində
Allahın xofu olmayan insana pis baxıram və elələrini heç vaxt
özümə yaxın buraxmıram. Məhz bu xüsusiyyətlərə görə məni
çox adam düzgün qiymətləndirə bilmir...
Günlərin bir günü həmişə olduğu kimi, yenə də öz aləmimə
qapılıb, orada öz-özümə hesabat verdiyim bir anda qapının səsi
məni xəyallardan ayırdı. Qarşımda dayanan qadın sanki məni
ovsunlamışdı. Sevindiyimdən gözlərim yaşardı. Çoxdan idi ki,
biz bir-birimizi görmürdük. Əvvəllər bir-iki dəfə qonaqlıqlarda
olmuşduq, lakin bir-birimizin evinə gedib-gəlmirdik. İndi birdən
o xanımın məni yada salaraq, bizə gəlməsinə çox sevindim, sanki
onu Allahım mənə yaxınlaşdırmışdı. 15 il bundan əvvəl
başlanan yaxınlıq əlaqələrimiz bu günə kimi davam edir. Bu, az
müddət deyil. Əgər biz indiyədək bir yerdəyiksə, deməli,
səmimiyyət var ki, belədir. Haqqında danışdığım qadın bizim
ailəmizin çox hörmət bəslədiyi Həqiqət xanımdır. Biz ailəliklə
yaxınıq.
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Həqiqət xanıma ad qoyan ana heç yanılmayıb. Forma və
məzmun öz dolğunluğu ilə zəngindir. Haqqı-ədaləti, düzlüyü,
saflığı hər şeydən üstün tutan bir qadındır. Həyatda çəkmədiyi
əzab-əziyyət qalmayıb, lakin öz mətinliyi, mübarizliyi ilə hər
şeyə qalib gəlib, özünə həyatda layiqli yer tutub. Mən onun
haqqında çox söz deyə bilərəm: O, şirindil, mehriban, qayğıkeş,
diqqətcil, sözü üzə deməyi bacaran, sözü ilə əməli düz gələn,
bütün elmləri tam dərinliyi ilə sevə- sevə öyrənən, dostluqda
sədaqətli, etibarlı, Allahını sevən bir qadındır. Məşhəd
ziyarətçisidir.
1996- cı ildə mart ayı idi. Mən həyat yoldaşım Rəhimlə
birlikdə Məşhəd ziyarətinə gedəndə avtobusda Həqiqət xanımı
görərkən çox sevindim. Biz yol yoldaşı olduq. Ziyarətdə bir
yerdə olmağımız bizi bir-birimizə daha da yaxınlaşdırdı.
Od yurdunun od qızısan- yanırsan,
Tükənməzsən- alışırsan, yanırsan.
Baxışınla istədiyin hər kəsi,
Od-alovla yandırırsan, yaxırsan.
Əməlində bir ömürlük işıq var,
Ulduzusan bu torpağın, bu elin.
Bal-şəkərdir kəlmələrin, sözlərin,
Deyilməmiş hələ çoxlu sözün var.
Büllur kimi şölə saçan, nur verən,
Ürəyinin hər küncündə gizlənən.
Lakin hələ deyilməli çox sözüm,
Söhbətim var, niyyətim va, arzum var.
Ağ yollar açılsın önündə ancaq,
Bu ağlıq içində yaşa bəxtəvər.
Yaşa qəm-qüssəsiz, yaşa firavan,
Nə bir acı kəlmə, nə bir acı söz,
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Könlünə incilik salmasın bir an.
Dönsün gümüşə də qara tellərin,
Baxanda bədnəzər gözlər qamaşsın.
Ağlığa bələnmiş xoşbəxt illərin,
Beləcə qaynasın, beləcə daşsın.
Öz peşəsinə ürəkdən bağlanan, həyatın mənasını namuslu
əməkdə görən bacım haqqında çox sözlər demək olar. Lakin
onun haqqında danışmağa çətinlik çəkirəm. Ona görə ki, Həqiqət
xanım tək bir sahənin mütəxəssisi deyil. O, bir çox elmin açarını
öz əlinə alan bir şəxsdir, tarix, fəlsəfə, ədəbiyyat, incəsənət
sahəsində püxtələşmişdir. Onun yazdığı əsərlərdən “ Sədrə
fəlsəfəsindən incilər” adlı poemasını oxuduqda mat qalırsan.
Sanki fikirləşirsən ki, şairdir. “Şəfqət nuru” poemasını oxuyanda
gözlərin önünə əsl Azərbaycan qadınına xas olan əsl insani
keyfiyyətləri özündə əks etdirən bir qadın obrazı canlanır. Elə bir
qadın ki, onunla fəxr etməyə dəyər.
Həqiqət xanım inandığı və bəyənərək sevdiyi insanlara öz
qiymətini verməyi bacarır. Biz onda olan bu xüsusiyyəti onun
yazdığı əsərlərdə görürük. (“Akademik H. Sultanov”, “
Anatomiya professoru”, “ Bir ömürdə iki həyat”, “ Maddidən
mənəviyə, zülmətdən nura”, “ Şəfqət nuru”, “Bir səsin möcüzəsi”
və s.)
Adlarını çəkdiyim bu əsərlərin hər biri öz məzmunu, ideyası
baxımından çox dəyərlidir.
Xuraman Məhərrəmova,
filologiya elməri namizədi,
AZC- nin vitse- prezidenti.

Nurlu insan haqqında işıqlı sözlər
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Ömür olumla ölüm arasındakı məsafə deyil. Ömür xalqa, elə,
obaya, insanlara həsr olunan, vətən övladının bir xoş anı, onun
xoşbəxt gələcəyi üçün yaşanan aylar, illər, yuxusuz gecələr,
narahat gündüzlərdir. O kəslər xoşbəxtdirlər ki, şüurlu həyatlarını
insanlara həsr edirlər, onların öz hikmət nurunun ışığında
isinməsinə xidmət edirlər. Bu isə sözü-əməli işıqlı, özü nurluziyalı olan əsl bəşərsevərlərə, bütün qanı və canı ilə insanlara
dost olan kəslərə, işıqlı fikirləri, dərin mənalı sözləri ilə əsl ziyalı
olan, böyük hərflə yazılan insanlara məxsusdur. Belə insanlar
isə az olur, az-az doğular: əgər onlar varsa, deməli onlar Allahın
seçilmiş bənədləri, əməlləri-işləri ilə onun dərgahına yaxın olan
rəbb seçilmişlərdir. Onların qəlbində insanlara məhəbbət sonsuz
olar. Bəşər övladına məhəbbət isə böyük yaradana məhəbbətdir.
Mənim tanımaq şərəfinə nail olduğum belə nurlu
insanlardandır Həqiqət xanım. Həqiqət xanım haqqında yazmaq
həm çətin, həm də olduqca asandır. Çətindir ona görə ki, özü və
yaradıcılığı bir möcüzə olan bu insan- cavanlıq dənizi
dalğalarından yetginlik dərinlikləri astanasına təzəcə baş
vurmağa cəhd edən bu nadir istedad sahibi, özü demişkən, hələ
özü də kim olduğunu bilmir. Doğrudan da, biz ağsaqqallara da öz
təmkinlik nümunəsi, dərin mülahizələri, sonsuz səbri, həmişə düz
olan dostluq məsləhətləri ilə ağsaqqallıq edən bu cavan və gözəl
dostumuz Həqiqət xanım Kərimova kimdir? Şairmi, filosofmu,
tarixçimi, astronommu, publisistmi, yazıçımı, Qurani-Şərif
təfsirçisimi, astrofizikmi, teoloqmu, jurnalistmi, bəstəkarmı?...
Sadaladıqlarım Həqiqət xanımın elmi- ictimai fəaliyyət
dairəsinin, onun maraq əhatəsinin hamısı deyil. O həm də
fədakar ana, yaxşı qonşu, dostlar ilə əsl dostdur.
Həqiqət xanımın çoxşaxəli, çoxsahəli yaradıcılığını daha yaxşı
izləmək üçün onun onlarla kitab və monoqrafiyasını, yüzlərlə
elmi və elmi-publisist məqalələrini, baş redaktoru olduğu
“Ziyalı” qəzetinin “Redaktordan” başlıqlı yazılarını oxumaq
lazımdır. Onların hər birindən bir Həqiqət xanım görünür.
Özünəməxsus filosof Həqiqət xanım, özünəməxsus şair Həqiqət
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xanım, özünəməxsus jurnalist Həqiqət xanım, özünəməxsus
astrofizik Həqiqət xanım... Həqiqət xanım haqqında yazmaq
çətindir ona görə ki, gərəkdir ki, “Kainatın başlanğıcı haqqında
elmi və dini mülahizələr”, “Sədrə fəlsəfəsindən incilər”, “İslam
astronomiyası tarixindən”, “Yeddi hikmətə yeddi cavab”, “Canlı
həyatın əmələ gəlməsi, insanın mənşə və təkamülü haqqında
elmi-dini mülahizələr”, “Şəfqət nuru”, “Akademik Hacıbəy
Sulatanov”, “ Bir həyatda iki ömür”, ( hər ikisi Vaqif Şadlinski
ilə şərikli), “Anatomiya professoru” (Faiq Tağızadə ilə şərikli) və
s. kimi kitab və monoqrafiyalarını dərindən oxuyasan, özü də,
dəfələrlə oxuyub başa düşəsən, bəlkə ancaq bundan sonra az da
olsa, onun geniş yaradıcılıq və elmi- tədqiqat dənizinin
sahillərinə əlin çata. Bu da yenə dəryadan bir qətrə olacaq,
Həqiqət xanımın yaradıcılıq dəryasından. Həqiqət xanım
haqqında yazmaq bəsqədər asandır, ona görə ki, bu gözəl və sadə
insanla tanış olan andan elə bilirsən ki, onu illərdir tanıyırsan.
Ürəyi büllur kimi təmiz, dili sadə, şirin. Öz bilik xəzinəsindən
müsahibindən ötrü çələng bağlamaq üçün bir an susmaq
bilməyən elmi fikirlərinin, həzin şeirinin baş alıb gedən büllur
çeşməsindən ləl-cəvahirə çevirən bir alim- şair dilinin şirinliyi,
ahəngdarlığı, axıcılığı... Az bir müddətdə onu sanki başdan
ayağa, təpədən dırnağa tanıyırsan. Gizlətməli bir şeyi də yoxdur.
Gözü tox, vicdanı da təmizdən təmiz. Zahirini gördüyün kimi
batinini də bilirsən. Ürəyi artıq yük daşımağı xoşlamır. Ürəyində
nə varsa dili deyəcək: dayanmadan, durmadan. Dahilərə məxsus
bir surət və kamillərə məxsus bir dəqiqliklə. Həqiqət xanım
haqqında yazmaq ona görə asandır ki, Həqiqət xanımla bir saat
tanışlıq onu sənin on illik dostuna çevirir, saf diləklər və pak
əməllərinə işıq salan səhər üfüqlərinin azad gələcək üçün ümid
və arzu dolu nuruna döndərir. Həqiqət xanımın böyüklüyünün və
sadəliyinin sirri də məhz bundadır.
Həyatdan gələn dərin biliyə, fitrətdən gələn geniş düşüncəyə
malik Həqiqət xanımın yaradıcılığının bütün sahələrini eyni
dərəcədə açmaq və başa düşmək doğrudan da çətindir, bunun
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üçün nəinki sadə oxucudan, hətta mütəxəssisdən də müəyyən
hazırlıq tələb olunur. Müsahibələrinin birində özü demişkən,
ixtisasca tarixçi olduğu halda sonralar “elmlərin şahı” hesab
etdiyi fəlsəfəni seçmiş, “kiçik şeir parçasında, adi bir rəng
dünyasında, sonu görünməyən füruzə göylərdə fəlsəfə” axtarmış,
məna duyumu və çalarları gəzmişdir. Onun poemalarının ruhu
Nizami Gəncəvidən, Sədi Şirazidən, rübailəri Məshəti
Gəncəvidən, Ömər Xəyyamdan bəhrələnmiş, fəlsəfəsi
Bəhmənyardan, Sədrəddin Mütəəllehidən qüvvət almışdır,
asronomiyası Nəsrəddin Tusi nəfəslidir; “Şüur, yoxsa ruh?” adla
yarımçıq qalmış kitabını tamamlamayıb, ona görə ki, bu kitabın
tam səmərəli olması üçün molekulyar biologiyanı öyrənmək
istəyir.
Həqiqət xanım bir neçə kitabımın rəyçisi və redaktoru
olduğundan, həm də Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin işində
birgə fəaliyyətimizlə əlaqədar işdə, yubileylərdə, tədbirlərdə teztez görüşür, fikir mübadiləsi edirik. Deyirdi ki, islam
astronomiya tarixi məsələləri ilə məşğul olduğum zaman birdən
məndə Qurani- Şərifdə elm və alimlər haqqında neçə ayə
olduğunu bilmək arzusu yarandı. O zaman Həqiqət xanım
Qurani- Şərifdəki elm və alimə dair ayələri sayır: 1000 ayə, özü
də, 850 ayə elmə, 150 ayə isə alimə aiddir. İslamda elmə və
alimə ayrılan bu böyük yer onu şövqə gətirir, elmi-dini
müqayisələrini genişləndirir, Həzrəti Əlinin məşhur “Nəhcul
bəlağə” kitabının dəfələrlə mütaliəsi onda kəlam elminin izahının
əhəmiyyətini nəzərə alaraq bu barədə bir qədər geniş izah etməyi
lazım bilirəm. Bu həm də söz sərrafı, yaxşı kəlam sahibi olan
Həqiqət xanım Kərimovanın istər islam astronomiyasını, istər
kainatın başlanğıcı haqqında olan elmi və dini mülahizələrini,
istər insanın mənşəyi və təkamülü haqqında elmi-dini izahlarını,
ən nəhayət istərsə də, ölməz Həzrəti Əli Kəlamlarının nəzmlə
ifadəsi olan hikmətlərinə şeirlə cavablarını başa düşmək üçün
olduqca vacibdir. Kəlam bilmədən Həzrəti Əli (ə) haqqındakı
tarixi baxışlı, ölməz kəlamlarını və onlara Həqiqət xanımın
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filosof-şair baxışını düzgün dərk edərək əsl qiymətini vermək
çətindir.
Kəlam Allahın insanlara bəxş etdiyi misilsiz nemətlərdən
biridir. Kəlam ən yaxşı sözdür, ən mənalı fikrin ifadəsidir. Kəlam
qədər insan şüuruna tez təsir edən ikinci bir mənəvi vasitə
yoxdur. Əsl kəlam-əsl sözdür, yaxşı sözdür; yaxşı söz isə əsl
kəlama çevrilərək xalqın dilində zərbi- məsələ dönür, bir yaxşı
misra, bir yaxşı beyt ürəklərə təsir edərək düyünlər açır,
hikmətlər söyləyir, yığcamlı və malikliyi ilə ürəyə dərhal hakim
kəsilir, insanın ruhunu özünə tez məftun edir.
Doğrudan da Həqiqət xanım:
Əsl ziyalısan, özün ziyasan,
Əxlaq rübəndisən, ismət, həyasan,
Elmin üfüqündə büllur səmasan.
Həqiqət rəmzisən Həqiqət xanım,
Ədalət rəmzisən Həqiqət xanım!
Bu gün də Həqiqət xanımın həm yataq, həm yemək, həm də iş
otağı olan kiçicik mənzilindəki balaca masasının işığı səhərə
kimi yanır. Həqiqət xanım sübhədək sonu görünməyən gündəlik
qayğılar, ailə dərdi-səri, hər kitabın ərsəyə gəlməsində div
maneçiliyi göstərən maddi imkansızlıqlar fikri, xeyriyyəçilikdən
uzaq həmvətənlərimizin soyuq laqeydliyi, cəmiyyətimizin öz
ziyalısına insafsız münasibəti, onun qaçqın- köçgün dərdi...
Bunlar hamısı bu qeyrətli qələm dostumuzun - Həqiqət xanımın
gündəlik fikir- qayğı “yoldaşları”, ayrılmaz “atributlarıdır.”
Neyləməli, Həqiqət xanım! Özünüzün məşhur “Qiyamət”
məqalənizdə deyildiyi kimi Qiyamət günü insanları öldürüb,
sonra onları yenidən dirildərək məhşərə, hesabat məqamına
gətirəcək Allah var. Onda sizin qələminizi bir qətrəsi elmə,
alimə, qələm əhlinə laqeyd olan harınların var-dövlətini bir anda
batıracaq, Allah hüzurunda onları xəcalətli edəcəkdir. Allahı
başa düşməyənlər insanı da başa düşməzlər , necə ki, bilmirlər ki,
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insana sevgi, Əlidən qalan əldən tutmaq Allaha sevgidir. Onlar
elə bilirlər ki, ölüm xofu da qorxudur. Xeyr, qiyamət qorxusu
yanında ölüm xofu bir göz qırpımıdır, toy-bayramdır. Siz
demişkən, insan həyatda ikən bundan bir nəticə çıxarmır. Bəzən
insan ancaq dar ayaqda, ölümlə üz-üzə dayananda, dənizdə qərq
olanda saman çöpündən yapışıb gözəgörünməzin qüdrətinə və
köməyinə- bütün mövcüdatın yaradıcısı olan Allaha, Böyük
Xaliqə tapınır. Siz əvvəldən eləsinə sığınmalısınız ki, qüdrəti
bütün qüdrətlərdən üstündür- möcüzəli yaratma qüdrətinə heyran
olduğumuz Allahımıza. Bu da sizin ən böyük sərvətinizdir, ən
böyük bəraətinizdir. Xalqımızın əsl milli sərvətinə çevriləcək
yeni-yeni əsərlər yazmaq üçün İlahidən sizə can sağlığı,
övladlarınıza xoşbəxtlik, qələminizə təpər, vücudunuza hünərlər
və işlərinizdə sonsuz zəfərlər arzulayan dostunuz kimi sizi
dəyərləndirir, sizinlə iftixar edirəm, əziz və sevimli Həqiqət
xanım! Tanrı sizə yar olsun!
Maqsud Hacıyev,
şair, yazıçı, Beynəlxalq Şərqşünaslar Assosiyasının
həqiqi üzvü, Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin Fəxri
doktoru, Ali Diplomatiya Kolleci Beynəlxalq
Münasibətlər Kafedrasının professoru.

Arxeolog və etnoqraf Həqiqət xanım
Həqiqət xanımı BDU- da oxuyan vaxtlardan tanıyıram. O
zaman axşam şöbəsində oxuyan tələbələr içərisində o, yeganə
tələbə idi ki, elmi işçi adı daşıyırdı. Elmi- publisistik məqalələri,
tarixi əks etdirən “Yurdun ulu daşları” rubrikası altında gedən
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yazıları elmi mahiyyət kəsb edirdi. Həqiqət xanım əla
qiymətlərlə oxuduğuna görə qrup nümayəndəsi idi. O, həm də
fəal ictimaiyyətçi idi.Arxeologiya və etnoqrafiya sahələrində
elmi- tədqiqat işləri aparmış, əmək kitabçasına yazılmaqla
təşəkkür və pul mükafatları almışdır. Lakin sonralar nəyə görəsə
ixtisasını dəyişərək fəlsəfə sahəsini seçdi. Fikrimcə , Həqiqət
xanım tarixçi olsaydı, bu elm sahəsi udardı və o, özü də yüksək
elmi adlar ala bilərdi.
BDU-nun tarix fakültəsinin professor- müəllim heyəti onun
gələcəkdə böyük tarixçi olacağına inanırdı. Müəllimlərin belə
böyük etimadını qazanmaq o zaman hər tələbəyə nəsib olmurdu.
O, zəhmətsevərliyinə görə həmişə diqqət mərkəzində idi.
Ekspedisiyalar zamanı hər gün 150 km. məsafə qət edirdi və
axşamlar yorğun vəziyyətlərdə dərslərə müntəzəm davam edirdi.
Yorğunluq və kədər onun çöhrəsindən əksik olmurdu.Bütün
bunlara baxmayaraq, o, dərslərinə ciddi hazırlaşıb müəllimlərin
hörmətini qazanmışdı.Çox maraqlı idi ki, Həqiqət xanımın
nümayəndə olduğu qrupda hamısı oğlan idi.Buna baxmayaraq,
onun nüfuzu fakültə rəhbərliyində yüksək olduğu kimi, qrupda
da yüksək idi.
Bu xüsusiyyətlərinə baxmayaraq, o, tarixçi olmaqdan imtina
etdi və fəlsəfə sahəsinə getdi. Onun bu addımı mənim üçün hələ
də müəmma olaraq qalır.
Bir neçə il sonra mən təsadüfən Həqiqət xanımın “Kainatın
başlanğıcı haqqında elmi-dini mülahizələr” kitabı ilə dərindən
tanış oldum və bir daha yəqin erdim ki, Həqiqət xanım adi adam
deyil. Adını çəkdiyim əsər Azərbaycanda ilk dəfə olaraq kainatın
yaranışı haqqında astronomik- fəlsəfi biliyin Qurani-Kərimə
istinadən yazılmış vahid toplusu idi. Yaranış haqqında elmi
ayələr konkret dəlillərlə işıqlandırılmış, oxucunu düşündürən
suallar əsərdə öz əksini tapmışdı. Sonralar maraqlanarkən, bu
kitabın oxucular tərəfindən yüksək təlabatla alındığı məlum oldu.
İndiki şəraitdə oxucular hər kitabı almırdı. Hazırda o kitabdan
tapmaq çox çətin məsələdir. Səma mexanikası baxımından

132

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

Qurani-Kərim ayələrinin elmliyinin sübutu olan bu kitabda yerin,
göyün, ulduzların, bürclərin, insanların yaranışı sadə dillə izah
olunur və dünyanın məhvi məsələsi U. Tomsonun və Klauzisin
fərziyyələrinə əsasən şəhr edilir.Həqiqət xanım Azərbaycanda ilk
dəfə böyük İran filosofu Sədrəddin Şirazinin həyat və
fəaliyyətini, elmi dünyagörünüşü nəzmə çəkmiş, öz dəyərli
fəlsəfi fikirləri ilə böyük Şərq filosofunu Azərbaycana tanıtmışdı.
Bu görkəmli şəxsiyyət haqqında onun “Cahan” jurnalının 1999cu ilin 5- ci sayında çıxan elmi məqaləsi filosofların marağına
səbəb olmuşdur. Həqiqət xanım mənəvi cəhətdən çox maraqlı
insandır. Onu tanıyanlar ona həqiqətən qibtə edirlər.
Mən Həqiqət xanımın yalnız iki əsəri haqqında məlumat
verdim, halbuki onun onlarca adını çəkmədiyim müxtəlif səpkili
əsərləri vardır.
Bu gün mən fəxr edirəm ki, Həqiqət xanım Kərimova mənim
dərs dediyim fakültənin məzunudur. Müəllim üçün öz tələbəsinin
yüksək göstəricilərindən fərəhli nə ola bilər?!
Məhəmmədov İsmayıl Məhəmməd oğlu (Hacı İsmayıl),
BDU-nun professoru, tarix elmləri doktoru, “Azərbaycan
bayrağı” mükafatı laureatı.

Dan ulduzutək parlayan insan
Müsbət və tarixi şəxsiyyətlər haqqında söz demək və onları
səciyyələndirmək şərəfli olduğu kimi, həm də çox çətin və
məsuliyyətli işdir. Belə halda həmin şəxsin nəinki psixoloji
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elmini, habelə ictimai- siyasi mühitini, estetik və mənəvi
dünyasını, fəaliyyət dairəsini, əldə etdiyi və ya əldə etmək üzrə
olduğu nailiyyətləri açıb göstərmək, onun təmsil etdiyi elmi və
mədəni diapazonu nümayiş etdirmək lazımdır.
Gənc Həqiqət xanım da çoxşaxəli fəaliyyətə, ensiklopedik
zəkaya və geniş əhatəli yaradıcılığa, saf mənəvi dəyərlərə malik
şəxsiyyətdir. O, eyni zamanda ictimaiyyət tərəfindən daha çox
sevilir və rəğbətlə qarşılanır. Bu nəcib xanımın fəaliyyət dairəsi
son dərəcə geniş və hərtərəflidir.
O, respublikamızın füsünkar bölgələrindən, bağ-bağatlı
zonalarından biri olan Göyçayda dünyaya göz açmışdır. Həqiqət
xanım rayonda orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan
Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə daxil olmuş və
Universitetin axşam şöbəsini bitirmişdir. Həqiqət xanım nəinki
Azərbaycanın ən qədim dövrdən bu günə qədərki tarixini
dərindən öyrənmiş, hətta qədim Çin, Hindistan, Ərəb,
Yunanıstan, Roma, Hunn və başqa ölkələrin də tarixinin kölgəli
səhifələrinə nüfuz etmiş, arxeoloji və etnoqrafiya sahəsi üzrə
elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.
Həqiqət xanım təkcə tarixlə maraqlanmır, fəlsəfəyə də böyük
maraq göstərir. Buna görə də o, 1981-ci ildə ADU-nun əyani
aspiranturasına daxil olur. Onu Platon, Aristotel, Kant, Hegel,
habelə Bəhmənyar, Biruni, Nizami və başqa Şərq fəlsəfi məktəbi
də özünə cəlb edirdi. Təsadüfi deyil ki, Həqiqət xanım dialektik
və tarixi materializmi dərindən öyrənir və fəlsəfi aspektdə
məqalələr və elmi əsərlər yazır, araşdırmalar aparır. Həqiqət
xanım fəlsəfəni sevdiyindən onu böyük ustalıqla öz tələbələrinə
aşılayır, Sədrəddin Şirazini Azərbaycanda ilk dəfə nəzmə çəkir,
fəlsəfəni açır.
Həqiqət xanımda ədəbiyyata, romantizmə və lirikaya böyük
rəğbət yaranmışdır. O, hələ orta məktəbdə oxuduğu dövrdə gözəl
şeirlər, maraqlı hekayələr yazardı, universitetdə isə bu sahədə
daha da püxtələşmişdi. Həqiqət xanımın yazdığı şeirlər təkcə öz
məzmununa görə deyil, həm də forma gözəlliyinə görə də
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diqqəti cəlb edir, dinləyicilər tərəfindən rəğbətlə qarşılanır.
Maraqlı burasıdır ki, Həqiqət xanımda musiqişünaslıq istedadı da
formalaşmışdı. O, çox həssaslıqla Şərq klassik musiqisi ilə qeyriestetik musiqini fərqləndirir, həm də bir bəstəkar kimi öz yazdığı
şeirlərə musiqi də bəstələyir. Həqiqət xanımın bəstələdiyi
mahnılar öz estetik gözəlliyi ilə Üzeyir Hacıbəyovun və digər
klassiklərimizin mahnılarını xatırladır, zəngin folklorumuzdan
bəhrələnir. Onun incə mahnıları bulaqlardan şırıldayan dağ
çaylarına, əsən həzin küləklərə oxşayır, qəlblərə yol açır,
könülləri riqqətə gətirir, əsəblərə məlhəm olur. “ Şəfqətim”,
“Təbrizi” mahnıları bu baxımdan diqqəti cəlb edir. İfaçı
Ağadadaş Ağayevdir. 2000 ci- ildə çapdan çıxan “Bir səsin
möcüzəsi” kitabı muğam fəlsəfəsinə həsr olunub. Həqiqət xanım
ilahiyyət sahəsi ilə də ətraflı və dərindən məşğul olur. O, bütün
müsəlman dünyasının ən müqəddəs incisi olan ehkamlara
dərindən bələddir. Həqiqət xanım bütün dünya xalqlarının adətənənələri ilə də maraqlanır, ələlxüsus Şərq adətlərini və bu
adətlərin ən mütərəqqilərini geniş təbliğ etməyi irəli sürür.
Həqiqət xanım həm də gözəl pedaqoq və məharətli müəllimdir.
O, özünün həssas qəlbi, incə hissiyatı, sadə davranışı ilə həm
professor- müəllim heyətinin, həm də tələbə kollektivinin dərin
hörmətini qazanmışdır. Əlbəttə, müəllim və tələbə kollektivində
hörmət və rəğbət qazanmaq o qədər də asan deyil. Bu
məziyyətlərə ancaq öz peşəsini sevən, pedoqoji ustalığını
praktiki olaraq tətbiq etməyi bacaran müəllimlər nail ola bilərlər.
Məhz Həqiqət xanımda da bu göstərilən keyfiyyətlər
formalaşmışdır. Təsadüfi deyil ki, Həqiqət xanımın çalışdığı
dünya şöhrətli Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının
professor- müəllim heyəti və həm də çoxsaylı tələbə kolletivi onu
qəlbən sevir, bu nəcib müəllimə hörmət və rəğbət bəsləyirlər.
Həqiqət xanım həm də görkəmli jurnalist və bacarıqlı
redaktordur. O, müxtəlif səpkilərdə yazılmış, müxtəlif sahələrə
həsr olunmuş kitabların, ədəbi, elmi-nəzəri və bədii əsərlərin
müəllifdir. Onun əsərləri nəinki respublikamızda yayılmış,
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habelə bir sıra xarici ölkələrdə də məşhurdur. Həqiqət xanım
gözəl məqalələrinə və maraqlı əsərlərinə görə “Qızıl qələm”
mükafatına layiq görülmüşdür.
O, Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin mətbu orqanı olan
“Ziyalı” qəzetinin baş redaktorudur. Bu qəzet respublikamızla
yanaşı qonşu Gürcüstanda və uzaq Ukraynada da yayılmışdır.
Həqiqət xanım respublikamızın ictimai- siyasi həyatında da
mühüm rol oynayır. O, Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin
rəhbər orqanında səmərəli fəaliyyət göstərir.
Həqiqət xanımın ən yüksək məziyyətlərindən biri də onun
nəcib və nəcabətli bir xanım olmasıdır. O, əvvəla uzaq rayondan
şəhərə gələndə istər- istəməz bir sıra məişət və başqa çətinliklərə
qarşılaşmış, bütün bu çətinliklərə və başqa maneələrə
baxmayaraq, universitetdə təhsilini müvəfəqiyyətlə başa
vurmuşdur. O, həyatın çətinliklərinə əzmlə sinə gərmiş
mətinləşmişdir. Həqiqət xanım onu tanıyanlara və ya ona
müraciət edənlərə qarşı da çox həssaslıq və qayğıkeşlik göstərir.
Məhz bu yüksək insani keyfiyyətlərinə görə bu nəcib və həm də
sadə, təvazökar xanım böyük hörmət-izzət qazanmışdır.
Beləliklə, Həqiqət xanıma həm yaradıcılıq sahəsində, həm də ailə
problemində daha yüksək uğurlar arzulayırıq.
Həqiqət xanım insanpərvərliyi, humanizmi, ictimaiyyətlə
ünsiyyəti, təşkilatçılıq bacarığı və çalışqanlığı ilə çoxlarından
yüksəkdə durur. Dan ulduzu kimi parlayır, ətrafa işıq saçır.
Hacı Hacıyev,
tarix elmləri doktoru, professor.
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Həqiqət xanımla işləmək şərəflidir
Həqiqət Kərimova həssas qəlbə, eridusiyaya, özünəməxsus,
təfəkkür tərzinə malik istedadlı insandır. Onun məhsuldar
qələminin bəhrəsi olan məna zənginliyi, mövzu rəngarəngliyi ilə
seçilən, oxucunun nəzər- diqqətini cəlb edən çoxsaylı publisistik
yazıları, elmi məqalələri və kitabları deyilənlərin əyani
timsalıdır. “Quran işığında həqiqətlər”, “İslam fəlsəfəsi”,
“Makrokosmos və mikrokosmos”, “İhfan əs-Səfa”
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ensiklopediyası və onun məntiqi təfəkkürə təsiri” və s. kimi
əsərləri həmin qəbildəndir. Həqiqət Kərimovanın “Sədrə
fəlsəfəsindən incilər” adlı kitabını oxuduqca böyük Nizami
dəsti- xəttinin çağdaş pöhrəsinin canlı şahidi olursan.
Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, özünün orijinal üslubu,
məna dərinliyi, məntiqi yönümü ilə fərqlənən “Sədrə
fəlsəfəsindən incilər” tariximizin tədqiqində günümüzün tələbləri
baxımından yeni istiqamət açan təqdirəlayiq əsərdir.
Həqiqət Kərimova səriştəli tədqiqatçı, “Qızıl qələm” sahibi
olmaqla bərabər, hər şeydən əvvəl təcrübəli müəllimdir,
pedaqoqdur. Onunla on beş ildən artıqdır ki, Azərbaycan Dövlət
Neft Akademiyasının fəlsəfə kafedrasında birgə çalışırıq. Bu
müddətdə Həqiqət xanım kollektivin və tələbələrin böyük hörmət
və ehtiramını qazanmışdır. O, buna halal zəhməti, insansevərliyi,
humanist rəftarı, başlıcası savadı, biliyi, öhdəsinə düşən vəzifəyə
məsuliyyətlə yanaşmasına görə nail ola bilmişdir.
Həqiqət
xanım
iki
fəndənfəlsəfədən
və
mədəniyyətşünaslıqdan dərs deyir. Onun oxuduğu mühazirələri,
keçdiyi seminar məşğələləri elmi-nəzəri səviyyəsi ilə seçilir.
Tədris prosesi özündə bir sıra mühüm komponentləri etibar edən
mürəkkəb prosesdir. Bu prosesin iki aparıcı amili bəllidir- elmiinformatik və tərbiyəvi. Müəllimlik peşəsinin də əsas göstəricisi
nəyi demək yox, nəyi necə öyrətmək məharətidir. Bilik, savad
müəllimin kimliyini, necəliyini, onun simasını əks etdirən
aynadır. Müəllim bir müəllim kimi ilk növbədə biliyi, savadı ilə
tanınır. Lakin bu son hədd deyildir. Tədris etdiyi fənndən asılı
olmayaraq, müəllim həm də tərbiyəçi olmalıdır. Həqiqət xanım
məhz pedaqoji fəaliyyətdə bütün bunları bariz şəkildə həyata
keçirməkdə səriştəlidir.
Həqiqət müəllimənin açıq dərslərində, mühazirə və seminar
məşğələlərində dəfələrlə iştirak etmişik. Hər dəfə xoş təəssürat,
razılıqla auditoriyadan çıxmışıq. Həqiqət xanımın mühazirə
mətnləri, metodik işləri zamanın ruhu ilə səsləşmək baxımından
seçilir.
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Milli müstəqilliyə qovuşduğumuz hazırki dövrdə təhsilin
milliləşdirilməsi yolunda qarşıda olduqca məsul vəzifələr durur.
Prezident
Heydər
Əliyev
tariximizin
təxirəsalınmaz
problemlərindən olan milli ideologiya konsepsiyasının
yaradılmasının zəruriliyini irəli sürərkən gənc nəsli
vətənpərvərlik, azərbaycanlçılıq, müstəqil dövlətçiliyə sədaqət
ruhunda tərbiyə etməyi ali məktəb müəllimləri qarşısında da
mühüm bir vəzifə kimi qoymuşdur. Həqiqət müəllimə pedaqoji
fəaliyyətini bu istiqamətdə qurmaqda əzmlə çalışan ziyalıdır.
Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi Həqiqət Kərimova çoxcəhətli
elmi yaradıcılıq fəaliyyətinə malikdir.O, islam dininin, antik
yunan fəlsəfəsinin, orta əsrlər müsəlman Şərqinin və Azərbaycan
fəlsəfəsinin incəliklərinə bələd olmaqla yanaşı, astrofizikanın,
biologiyanın, molekulyar biologiyanın da sirlərindən agahdır.
Təqdirəlayiq haldır ki, müəllimə bu səpgidə əldə etdiyi biliklərini
keçdiyi dərslərində məharətlə istifadə etməyi bacarır.Bu
səbəbdəndir ki, Həqiqət müəllimənin oxuduğu mühazirələr
tələbələrin xüsusi diqqətinə səbəb olur.
Çoxlarına amalı, biliyi, əqidəsi və rəftarı ilə örnək olan Həqiqət
xanımla çiyin- çiyinə işləmək şərəflidir.
İsayev Nurəli Mirəli oğlu,
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası fəlsəfə kafedrasının
müdiri.
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Həqiqət dünyası
Elə adamlar var ki, bu dünyanın işığına göz açandan, özlərini
dərk edəndən həqiqət anlamına tapınıblar. Doğruluq, düzgünlük
yolunu seçiblər. Nə qədər çətin olsa da, canlarından dara
çəkilsələr də, dönməyiblər bu yoldan, dönə bilməyiblər, çünki
mayaları halallıqla yoğrulub.
Camal Zeynaloğlu evimizə zəng vurub, Həqiqət xanım
haqqında kitab yazdığını və mənim də onun barəsində fikirlərimi
bilmək istədiyini deyəndə, nədənsə bu məlum həqiqətləri bir
daha birər-birər xatırladım.
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Əlbəttə, bu çox yaxşıdır ki, Həqiqət xanım haqqında kitab
yazılır, bu lazımdır, vacibdir. Ancaq mən onun haqqında nə
yazacam? Məni düşündürən əsas sual bu idi.
Neçə gün dalbadal vərəqləri qarşıma qoyub, bu yazını
başlamaq istəyirdim. Elə bil sözlərim pərən-pərən, fikirlərim
perik düşmüşdü. Heç cür beynimdən keçənləri bir-birinə calayıb,
bir məcraya yönəldə bilmirdim. Digər tərəfdən Həqiqət xanım
haqqında söz demək istəyindən də vaz keçə bilmirdim.
Nəhayət, bu ikili hissin səbəbini özüm üçün araşdırmaq
istədim. Sən demə, bunun çox sadə cavabı varmış.
“İslam astronomiyası tarixindən”, “Sədrə fəlsəfəsindən
incilər”, “Kainatın başlanğıcı haqqında elmi, dini mülahizələr”,
“Yeddi hikmətə, yeddi cavab” kitablarının və görkəmli alimlər,
sənətkarlar barədə monoqrafiyaların müəllifi Həqiqət xanım
Kərimova haqqında mən nə yazacam ki, o maraq doğursun, onu
heyrətləndirsin.
Həqiqət xanım yazıçıdır, tarixçidir, filosofdur, şairdir,
jurnalistdir, bəstəkardır və nəhayət etibarlı və ağıllı həyat
yoldaşıdır, anadır. Bilirəm tərəzinin gözünə qoyulsa, hansı üstün
gələr? Bu vacib deyil, vacib odur ki, Həqiqət xanım bunların
hamısı ilə məşğul olmağa vaxt tapır.
Ən əsası da odur ki, o söz sərrafı, söz xiridarıdır, sözü dərindən
duyur, dərk edir. Söz onun əlində istədiyi qəlibə düşür, istədiyi
çaları alır və bu sözlərin sehrli düzümündən, məna dərinliyindən
Həqiqət xanım bənzərsiz əsərlər yaradır. Bax elə buna görə də,
siz
Həqiqət xanımın tərcümeyi- halı ilə tanış olmaq
istəyirsinizsə, onun yazdığı kitabları oxuyun, bəstələdiyi
mahnıları, söhbətlərini dinləyin. Dərhal aydın olacaq ki, onun
həyatı başdan -başa mübarizədir və bu mübarizələrdən o, söz
yanğısıyla keçib. Həyatı erkən duyub, qavrayıb, dünyanın
mürəkkəbliyini çox tez anlayıb.
Həyat onu amansız sınağa çəkib. Bir yaşından ata-ana ətrindən,
nəvazişindən, sığalından məhrum olub. Amma bu sərtlik onu
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bezdirib, süstləşdirməyib, əksinə sərt şəraitdə daha da mətinləşib,
cəsarətli, dözümlü olub.
Uşaqlıqdan başının üstündəki səma ona qəribə görünüb.
Həmişə ona elə gəlirdi ki, Göyçay gecələrinin ulduzları, başqa
yerin ulduzlarına bənzəmir. Yaşıllıq içərisində itib- batan
şəhərin qap-qara göyünün üzündəki ulduzlara əlini atsan,
istədiyini qopara bilərsən. Düşünürdü ki, heç yerdə, heç vaxt
göyün üzü bu qədər ulduzlarla dolu olmur. Və bu ulduzların hər
biri ap-aydın görünür, seçilir, ayrılıqda par-par parıldayırdı.
Onların içərisində o, öz bəxt, tale ulduzunu arayırdı. Üstündən
illər keçsə də, o, Göyçay çayını, nədə səssiz-səmirsiz, hənirtisiz
gecələrdə Göyçayın başı üstündən asılıb qalmış ulduzları unuda
bilmir.
Bəlkə, elə bu heyrət, bu uşaqlıq marağı onu filosof eləyib.
Hamının nikbin tanıdığı üz- gözündən xoş təbəssüm əksik
olmayan Həqiqət xanımın
gözlərinin dərinliyinə diqqətlə
baxanda, həmin o uşaqlıq illərinin ağrı-acısının izini asanlıqla
tapırsan. Kədər onu birdən-birə böyütdü, izini də gözlərində
əbədi saxladı.
Səhv eləmirəmsə, Konstantin Paustovski deyib ki, “dünyada
yeganə, həqiqi xəzinə vardırsa, o da yaxşı ürəkdir”.
Həqiqət xanım gözəl ürək sahibidir. Bir dəfə Həqiqət xanımın
yaxşı tanıdığı iki dostun arasını naxələf adamlar vurur. Həqiqət
xanım bilirdi ki, bu iki alimin, dostun dostluğu illərin sınağından
keçib və onların hər ikisi gözəl insanlardır. Uzun illər bir-birinin
kədərinə, sevincinə şərik olublar və birdən-birə hər şey alt-üst
olub, onları düşmənə çeviriblər.
Həqiqət xanım rahatlıq tapmır, hər iki dostla ayrılıqda görüşür.
Söhbət edir.Çox əlləşir, çalışır, dara düşəndə, hamıdan əvvəl
dadına çatan Şəfiqə xanımla məsləhətləşir, axır ki, bu işi yoluna
qoyur.Pis pisliyindən əl çəkə bilmədiyi kimi, yaxşılar da
yaxşılığından əl çəkə bilmir. Nağıllarda olduğu kimi şər xeyirlə
əvəz olunur.Həqiqət xanım deyir ki, hər işin başı
mehribançılıqdır. Mehribançılıq olan yerdə xeyir-bərəkət olar,
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söz- söhbətli yerdə ot da bitməz. Siseron deyib ki, “Həqiqət özüözünü asanlıqla müdafiə edir”. Mən çalışıb həqiqəti üzə
çıxardım, hər iki dosta həqiqəti anlatdım, sonra hər iş yoluna
qoyuldu.
Həqiqət xanım həm də sözübütöv adamdır. Söz verdisə,
deməli, hökmən yerinə yetirəcək. Bu yaxınlarda Həqiqət xanım
gözəl sənətçimiz Canəli Əkbərov haqqında kitab yazırdı. Bəzən
gecə keçəndə zəngləşirik. Gecənin yarısı o, hansısa tutarlı bir
misranı və ya poemadan bütöv bir parçanı ləzzət ala-ala
oxuyurdu.
Mən onun yazılarını təqdir, tərif eləməkdən uzağam, eyni
zamanda böyük ehtirasın, hissin, məna dərinliyinin o zərif
vücuda necə sığışdığına da heyrətimi gizlədə bilmirəm.
Deyirdim, ay Həqiqət xanım, bu qədər özünüzə əzab verməyin,
qəsd eləməyin.
Cavab verirdi ki, Canəli Əkbərova söz vermişəm, 60 illik
yubleyinə kitabı hazırlamalıyam, gecələri oturmasam, çatdıra
bilmərəm. Beləcə gecəni-gündüzünə qatıb, dediyi vaxta kitabı
çatdırdı, özü də yüksək səviyyədə...
Onun yuxusuz gecələrindən və əsl yaradıcılıq əzablarından
təkcə Ulu Tanrı xəbərdar idi, bir də o özü.
Həqiqət xanım ağlasığmaz dərəcədə zəhmətkeş adamdır.
Zəhmətkeşə də, Allah da borcludur,- deyirlər. Bəzən bu əzabı
duymayıb, bir “çox sağ ol” u qısqanclıqla deyənlər də tapılır,
ancaq bu insanlar arasında olur. Ulu Tanrı isə zəhmətin əvəzini
birə - min verir. Təki Həqiqət xanımın qələm tutan əli
yorulmasın. Yazmaq, yaratmaq onun peşəsidir, onunçün daxili
təlabatdır, Allah vergisidir. Tanrı hərəyə bir alın yazısı yazanda
ona əzabı, yazmaq səadəti bəxş eləyib. Bunsuz Həqiqət xanım
yaşaya bilməz.
Həqiqət xanım yaxşı bilir ki, dünənini unudanın sabahı yoxdur.
O, dünəni bu günə calayır, sabaha körpü salır. Keçmişin
dəyərlərini yaşatmaqla gələcəyin özülünü hazırlayır. Yazını
tamamlamaq istəyirdim ki, beynimdən keçdi ki, nə qəribə vaxtda
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yazılır bu kitab, iknci minilliyin son ilində, deməli kitab üçüncü
minilliyə töhfə olacaq. xxı əsrin adamlarına Həqiqət xanımın
həqiqətlərindən özü ilə birlikdə boy-boylanıb, söz söyləyəcək.
Sözsüz ki, bunda bir qanunauyğunluq var, Həqiqət xanım.
Biz ikimiz də Göyçayda doğulsaq da, mən sizi Bakıda
tapmışam, yoxsa ən azı sizin kimi bir xəzinədən, yaxşı dostdan
məhrum olardım. Mən bu dostluqla həmişə fəxr edəcəyəm. Nə
yaxşı ki, siz varsınız, Həqiqət xanım...
Hacı Lətifə Həsən qızı Tağıyeva,
Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri şirkəti,
Elmi kütləvi və təhsil proqramları redaksiyasının əməkdaşı,
“Qızıl Qələm” mükafatı laureatı.

Həqiqət ağır ömür yolu keçib
Həqiqət haqqında, onun keçdiyi həyat yolu haqqında danışanda
nədənsə qəlbimə kövrək hisslər dolur. Biz ailəmizdə beş bacı, bir
qardaş olmuşuq. Bir qardaşımız iki bacıdan sonra olub. Həqiqət
ən kiçik bacımız və sonbeşiyimizdir.
Atam ucaboylu, deyib-gülən, lakin çox zabitəli, qeyrətli bir
kişi olub.
Anam isə çox sakit təbiətli, mehriban, mülayim qadın idi. Atam
bizi çox sevirdi. O hər dəfə qızları anadan olanda anamın
dediyinə görə çox sevinər, qoyun kəsər, yemək- içmək verərmiş.
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Yadımdadır, atam evə gələndə nəinki öz uşaqları, hətta bizim
küçənin uşaqları da sevinərdi. Bu küçədə hamı qohum idi.
Babamın dörd oğlu, altı qızı olmuş, bütün övladlarına torpaq payı
verdiyindən, sanki qohum-əqrabadan ibarət bir qəsəbə
yaranmışdı. Odur ki, atam evə gələndə uşaqların hamısına
hədiyyə, konfet, alma paylayardı. Bu günlərdən Həqiqətə pay
düşməmişdir. Çünki atam rəhmətə gedəndə mənim səkkiz yaşım,
körpə Həqiqətin isə cəmi bir yaşı vardı.
Atam rəhmətə gedəndən sonra ailənin bütün ağırlığı anamın
üstünə düşmüşdü. Kiçik Həqiqət sanki atasızlığını başa düşür,
anam onu heç cür sakitləşdirə bilməzdi. Anam bütün övladlarını
çox sevsə də, indi istəyini, mehrini ata nəvazişindən, ata
qayğısından məhrum olan Həqiqətə salmışdı və onu çox sevərdi.
Anamın vəziyyəti ağırlaşsa da, öz dərdinin ağırlığından şikayət
etməz, ağlamazdı.
O, körpə Həqiqəti həmişə öz həzin laylası ilə yatızdırardı. Mən
onun laylasını çox sevərdim. O, layla çalanda onun yanıqlı,
kövrək, həzin səsindən doymazdım. Anam Həqiqətə layla
çalanda həmişə nədənsə, xəyalı uzaqlarda olar, gözləri yaşla
dolardı. Mən anamın gözəl, yanıqlı, ürəklərə işləyən səsinə qulaq
asanda, uşaq qəlbim özümdən asılı olmayaraq kövrələrdi. Anam
sanki ata həsrəti ilə uyuyan körpəsini öz şirin laylası ilə
sakitləşdirərdi.
Anam heç kimsəyə Həqiqəti incitməyə, küsdürməyə razı
olmazdı. Onu çox sevdiyindən Həqiqət böyüdükcə şıltaq,
ərkəsöyün bir qız olurdu. Anamdan əl çəkməzdi. O, bizim
kürəyimizdə gəzməyi xoşlayardı. Bir dəfə anam yenə onun səsini
kəsə bilmirdi ki, gəzmək istəyirəm. Anam məni çağırıb, onu
kürəyimə qoydu ki, aparım gəzdirim, onun səsi kəsilsin. Mən
küçədə onu bir qədər gəzdirəndən sonra yoruldum və onu yerə
qoyub, qucağıma götürmək istədim. O, inadkarlıqla yenə ağlayıb
onu kürəyimdə gəzdirməyi tələb etdi. Mən onu zorla qucağıma
götürüb evə aparmaq istəyəndə, birdən Həqiqət başımı özünə
sıxıb qışqırdı. Mən bu zaman burnumda bərk ağrı hiss etdim. O,
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iti dişlərilə burnumu dişləmişdi. Onu zorla özümdən aralayıb,
evə apardım. Anam yazıq bizi görəndə qorxdu. Üzüm qan içində
idi. Mən həmin gündən bir
daha onu kürəyimdə
gəzdirməyəcəyimi ağlaya-ağlaya anama dedim. Anam
sakitləşmişdi, üzümə mat- mat baxan Həqiqətə baxıb köksünü
ötürdü və heç nə demədi.
Həqiqət böyüdükcə dəyişir, ərkəsöyünlüyündən əl çəkirdi. Orta
məktəb illərində artıq o, müəllimlərin ən sevimli şagirdi
olmuşdu. Məktəbin divar qəzetinin redaktoru idi: kiçik şeirlərini
və yazılarını müəllim və şagirdlər həvəslə oxuyurdular. Həqiqət
orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirdi. Bütün qüvvəsilə ADU-ya
hazırlaşmağa başladı. O, gecə də, gündüz də çalışır, oxuyur,
yazır, pozurdu. Çox vaxt yemək də yadına düşmürdü. Mən
gecənin nə vaxtı ayılsam, onu gecə lampasının işığında oxuyubyazan görürdüm. Gecə -gündüz çalışdığını görəndə bəzən ona
yazığım gəlirdi, qorxurdum ki, Universitetə girə bilməyə. Yaxşı
yadımdadır, yaxın qohumlarımızdan biri onun həvəslə çalışdığını
görüb istehza ilə güldü və dedi: “Nahaq əziyyət çəkirsən, bala
Universitet sənin xörəyin deyil.” Həqiqət çevrilib tərs-tərs ona
baxdı və heç nə demədi. Onun bu əziyyəti hədər getmədi. Öz
biliyi gücünə ali məktəbə qəbul olunması hamı üçün gözlənilməz
oldu.
Həyatı əvvəldən əziyyətli keçən Həqiqət tələbəlik illərində də
çox əziyyətlər çəkib. Onun ağır günləri yadıma düşəndə həmişə
kövrəlirəm. Universitetdə də o, əla qiymətlərlə oxuyurdu və
müəllimlərin sevimlisi olmuşdu. O, vaxtlar çıxan “Azərbaycan
gəncləri” qəzetində Həqiqətin tez-tez şeir və yazıları çıxırdı. Mən
onun şeir və məqalələrini fərəhlə oxuyardım. Körpəmizin öz
gücünə öz istəyinə çatmasına çox sevinirdim. Onun Allaha inamı
böyük idi. Hələ kiçik yaşlarından qəlbi büllur kimi saf olan
Həqiqət yetimlərə, kasıblara qarşı ürəyi çox mərhəmətli idi. O,
bütün əziyyətlərə qatlaşıb, universiteti və aspiranturanı heç kəsin
köməyi olmadan başa vurdu. Lakin Həqiqətin nə ailəsini, nə də
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onun elmin yüksək zirvələrinə ucalmağını görmək yazıq anama
qismət olmadı. Anam Həqiqətdən nisgilli dünyadan köçdü.
İllər keçdikcə Həqiqət elm sahəsində tanınmağa, yüksək adlar
almağa başladı. O, yüksəldikcə ürəyi yumşaq, sadə həmişə
düzgünlük tərəfdarı olan, yalnız Allahını düşünən dini, elmi
əsərləri ilə açıqlayaraq axirət dünyası üçün yaşayan bir insan
oldu. Həyat yoldaşı Hüseyn və övladları- əkiz bacı qardaş Əli,
Aygün Həqiqəti çox sevirlər. Çünki o, ailədə də öz işinin
öhdəsindən gəlir. Lakin onun çox vaxtı elmə sərf olunur. O,
rahatlıq bilmədən çalışır, bütün elmlərdən bəhrələnməyi xoşlayır,
öz alim dostlarını heyran qoyur. Onun çox incə, həssas ürəyi var.
Kiminsə dərdini gözlərindən oxumaq bacarığı var Həqiqətdə.
Həqiqət adını əbəs yerə atam-anam ona qoymayıb. O, həmişə
haqsızlığa qarşı üsyan edib. Onun dostları sınaqdan çıxmış,
mənəvi təmizliyə malik insanlardır. Həqiqətin özü deməsə də,
bəlkə bacılarının içində mənə elə gəlir ki, ən çox istədiyi mənəm.
Mən onu çox istəyir və onun böyüklüyünə - yəni əqli cəhətcə
yüksəkliyinə həmişə hörmət və ehtiram bəsləyir, onunla fəxr
edirəm. Onun dinə aid yazdıqlarını dərin maraqla izləyirəm.
Çünki onun beynindən gələn bu sözlər yalnız Allah vergisidir.
Əgər belə deyildisə, o təkcə bir elm haqqında deyil, əksər elmlər
haqqında dərin məlumatlı olmazdı. Doğrudur, mənim bilik
səviyyəm ondan aşağıdır. Lakin mən bəzən onun yazdığı din
haqqında yazılarını, şeirlərini oxuyarkən bacımın ilahi bir varlıq
olduğunu düşünürəm. Ona qulaq asanda özüm namaz qılan
olsam da, dünyanın yaranışı, Allah- Təalanın qəribə sirlərini
dinlədikcə, sanki o nur saçır və bəlkə də mənə elə gəlir ki, onun
üzü nurlanır və onun sözlərindən doya bilmirəm. Mən onun
“Yeddi hikmətə yeddi cavab” əsərini oxuyanda özümü tamam
unuduram. Onun şeirlərindəki bu Allah yanğısı, peyğəmbərimizi,
mələkləri, Allah-Təalanın yartdığı müqəddəslər haqqındakı
fikirləri bütün elmlərdən xəbərdar olması Allah vergisi deyil, bəs
nədir?...
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O, yazı yazarkən çox vaxt gecələr işləyir. Bu vaxt heç kəsin
onu narahat etməsini ( hətta öz əzizlərinin də ) sevmir.
Həqiqət sanki elm yolunda din yolunda yanan bir şamdır. Bu
yolda o özünü zərrə-zərrə, damla-damla əridir. O, heç vaxt özü
haqqında düşünmür, axırıncı tikəsini, axırıncı çörək pulunu
ehtiyacı olanlara verir. Hamının dərdinə yanır. Mənim həyat
yoldaşım rəhmətə gedəndə, dörd uşaqla vəziyyətim çox ağır idi.
Həmin gündən etibarən o, bütün varlığı ilə mənə kömək etməyə
çalışır. Onun mənə etdiyi köməklikləri, yaxşılıqları, özünün
dolanışığı yaxşı olmasa da, mənə göstərdiyi, burada deyə
bilməyəcəyim yaxşılıqlarını mən heç vaxt unuda bilmərəm. Bu
barədə mən ona kövrəlib minnətdarlıq edəndə o, tutulur, acığına
gəlir: “Axı, mənə hamı sənin kimi birdir, Südabə”- deyir- “Mən
sənə təkcə bacım olduğuna görə kömək etmirəm.” Sonra da “axı,
mən nə etmişəm ki? Mən insanlara -həyatdan mənim kimi
küskün onlarla azca da olsa, təskinlik verdiyimə görə özümü
xoşbəxt hiss edirəm, yüngülləşirəm.”
Mənə elə gəlir ki, onu hamı sevir. Çünki o heç kəsin qəlbinə
dəymir, hamının dərdini yüngülləşdirməyə çalışır, hamıya təsəlli
verir, hamının bir-biri ilə mehribanlaşdırmağa çalışır, köməksizə
imkanı daxilində kömək edir.
Artıq onun burnumu dişlədiyi şıltaqlıq, dəcəl ərkəsöyün günləri
keçmişdə qalıb. Evimizin sonbeşiyi, kiçik Həqiqətin indiki
hörmətli bir Həqiqət xanım kimi yüksəlməsi ilə fəx edirəm,
sevinirəm. Kövrəlirəm ki, anam bu günləri görmədi. Allah
bacımın müsəlman millətinin yaxşı günlərindən ötrü döyünən
xeyirxah ürəyinə özü şəfa versin! Amin!
Allahdan arzum budur ki, mənim istəkli, mehriban bacım
həyatda ən gözəl arzularına çatsın. Yeganə arzusu olan Əli və
Aygünün xoşbəxt günlərini görsün, nəvə oynatsın. Elm yolunda
böyük arzularına çatsın, elmin ən yüksək zirvələrini fəth etsin!
Südabə Kərimova.
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Özünə abidə yonan insan...
İnsan var ailəsi üçün yaranıb, insan var cəmiyyət üçün yaranıb,
insan var zamanı üçün yaranıbdır. Narahat təbiətli, məsum
baxışlı, saf qəlbli Həqiqət xanım yuxarıda adı çəkilən bölgünün
hər üçünə aid olan bir şəxsiyyətdir.
Vaxtın, zamanın məhdudluğundan şikayət edən bu nəcib xanım
həm ailəsi üçün, həm cəmiyyətin inkişafının axarında bir damla
da olsa, payı olması üçün, həm də doğulduğu zamanın məqam
sütununda adını cızmaq üçün çalışır. Şair də gözəl demişdir( xalq
şairi Nəbi Xəzri):
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Həyatın əbədi həqiqəti var,
Əvvəl yol yoldaşı, sonra yol axtar.
Diqqət edək: tarix fakültəsini bitirib fəlsəfədən dərs deyən
Həqiqət xanımın astronomiyaya marağı üstün gələrək bu
aspektdən elmi araşdırmalarını davam etdirir, orta əsr dəst-xəttini
xatırladan şeir, poemalar yazır, gözəl, lirik, həzin mahnılar
bəstələyir, ictimayyətçidir- “Ziyalı” cəmiyyətində aparıcı
mövqedədir, naşirdir- qayğıkeş anadır. Bütün bunların zəmnində
isə, kamil bir filosof marağı öndə gedir. Həzrəti Məhəmməd
Əleyhissəlamın hədislərində deyildiyi kimi, “insanlara elə bir
sədəqə verə bilməzlər ki, öyrənilən, yayılan elmdən üstün ola.”
“Sən paksan. Günəşin və Ayın çəkisini bilirsən.
Sən paksan. Qaranlığın və işığın çəkisini bilirsən.
Sən paksan. Kölgənin və havanın çəkisini bilirsən.
Sən paksan.Küləyin çəkisini və onun nə qədər zərrə
ağırlığında olmasını bilirsən.”
Yeri gəlmişkən, Həqiqət xanım dinə bağlı bir xanım kimi daha
çox diqqəti cəlb edir. Belə ki, “Yeddi hikmətə yeddi cavab”,
“Sədrə fəlsəfəsindən incilər,” “Kainatın başlanğıcı haqqında
elmi və dini mülahizələr” və s. kitablarında bir filosof kimi
özünəməxsus dini düşüncülərə dalır, məntiqi araşdırmalar aparır,
klassik şairlər sayaq bütün bunları nəzmə çəkir.
Bir də onu qeyd edək ki, Həqiqət xanımı dinləyən hər kəs onun
qəlb iniltisini arzusunda olduğunu adi məişət qayğılarından
qurtarmağın nisgilini yaşamağını duymaya bilməz. Düşünürsən,
nə qədər böyük insandır. Düşünürsən, bir qanadı sınmış quş da
uçarmış, pərvaz edərmiş, gələcəyə ümidlə baxıb öz real
problemlərini arxa plana keçirərək bəşəri problemlərin həllinə
doğru can ata bilmək olarmış.
Uç!Uç! Yaradıcılıq səmasında həqiqət axtarışında olan ləyaqəti
qədər gözəl xanım!!!
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Qənirə
Bəyzadə,
dilçi-

tədqiqatçı,

şairə.

Ziyalılığa həsr edilmiş ömür
Xalqının təkcə bu günü deyil, eyni zamanda onun keçmişi və
gələcəyi haqqında düşünən hər kəs onun ziyalıları barəsində daha
qayğılı olmağa məhkumdur. Bu baxımdan ziyalı olanların
qayğısı daha artıq və əhatəli olur. Hər bir ziyalının özünü bilik və
təfəkkür süzgəcindən keçirərək, ayrılıqda nurlandırdığı hər hansı
bir fəaliyyət və ya hadisə müəyyən mənada təkrarlana bilən
səviyyədə korşala, ya da bəsitləşə bilər. Ona görə də ziyalılığın
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özünün müəyyən mənada təşkilə və idarə olunmaya ehtiyacı
yaranır. Bu missiyanı daşımaq, onu ziyalılığın ayrılmaz
formasına çevirmək bacarığı isə hər ziyalıda təsadüf edilmir. Bu
qabiliyyət, belə demək mümkünsə, yalnız fədai şəxsiyyətlərin
qismətinə düşə bilər. Belələri Azərbaycan ziyalıları sırasında da
var. Onlardan biri Həqiqət xanım Kərimovadır. Qadın olması
onun bu missiyasına xüsusi sanbal və əyar gətirir.
Həqiqət xanım haqqında fikir söyləmək üçün onu çoxdan
tanımağa ehtiyac duyulmur. Həqiqət xanım o dərəcədə şəffaf
şəxsiyyətdir ki, halal gözlə baxan hər kəs onun qayəsi barədə
yetərincə bilgiyə vaqif ola bilər. Bundan sonra istər-istəməz
onun şəxsiyyət palitrasının zənginliyinə, təfəkkür spektrinin
rəngarəngliyinə heyran olmaq, heyrətlənməmək olmur.
Hər şeydən əvvəl Həqiqət xanım səmimi insandır. O, həm
həyat yoldaşıdır. Bunların hamısından güc, qüvvət alan ziyalıdır.
Onun ziyalılığı ilk növbədə təmənnasızlığında, özünü sərfdə
təzahür edir. Həqiqət xanım xalqın, millətin yolunda, dosttanışın yolunda, haqqın- ədalətin, elmin və mərifətin yolunda
sözün əsl mənasında əvəzini istəmədən özünü xərcləyən insandır.
Həqiqət müəllimdir, Həqiqət filosofdur, Həqiqət ilahiyyatçıdır,
Həqiqət ədəbiyyatçı və şairdir, Həqiqət astronomdur, Həqiqət
bəstəkardır, Həqiqət redaktordur. Daha nədir, nəçidir deyə
bilmərəm, amma Həqiqət “kişi qadındır” sözünü ürəklə dilə
gətirməkdən çəkinmirəm. Çünki yuxarıda sadaladığım bütün
amplualarda Həqiqət bir kişi qeyrəti və cəsarəti nümayiş
etdirməklə dözümkarlıq nümunəsinə qədər yüksələ bilir.
Qətiyyət və səmimiyyət onun iç qüvvəsinə çevrilərək nəticədə
onu qələbələrlə müjdələyir. Həqiqət əyilmir, sınır. Ancaq bu
sınmanın özündə bir qeyri-adilik olur. O, həm tez sınaraq kövrək
görünür, həm də çox çətin sındırılmaqla sərtlik və möhkəmlik
simvoluna çevrilir. Hər iki halda sınmalar təbii görünür, onun içi
sınır, ürəyi çat verir. Allah bu çatları az eləsin. Təki onun həyatı,
ömrü çatlamasın, qırılmasın. O, özü bilmir ki, o kimdir. O
sevməyi və sevilməyi bacaran, əqidəsinin qulu səviyyəsinə
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enməyi bacaran, amma bütün hallarda idrakının gücünə
güvənəndir, varlığı kimi gördüyü işlərin hüdudları söz qəlibinə
sığışan deyil. Ocağı sönməsin, ormanları seyrəlməsin, gözləri
sevincdən yaşarsın! Övladları istəyincə yetişsin, ərsəyə çatsın.
Həqiqət xanım onlar üçün də çox etibarlı və baş ucaldan təməl
yarada bilib. Ziyalılığı, düzlüyü və həqiqəti qiymətləndirə bilən
hər kəs Həqiqət xanıma rəğbət bəsləyər. Bu istək çin olar
inşallah!
Cahangir Qocayev,
Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsi sədrinin
müavini, iqtisadçı-mühəndis.

Zəhmətlə yaşanan ömür
Respublika Ziyalılar Cəmiyyətinə ayaq basdığım ilk günləri
xatırlayıram. Diqqətimi ilk cəlb edən ağıllı baxışları ilə, elmifəlsəfi fikirləri ilə, işgüzar və çevik hərəkətləri ilə gözə çarpan
gənc ziyalı xanım - Həqiqət Kərimova oldu. İstər-istəməz
aramızda ünsiyyət yarandı. Onu əvvəllər tarixçi kimi, sonra
filoloq kimi, daha sonra filosof kimi “kəşf” etdim. Öyrəndim ki,
Həqiqət xanım həm də gözəl şairədir. Tarixçi, elmi, fəlsəfi
yazıları ilə yanaşı, çoxlu lirik şeirlərin, poemaların müəllifidir.
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Həqiqət Kərimova Respublika Ziyalılar Cəmiyyətinin məsul
katibi, “ Ziyalı” qəzetinin baş redaktorudur. Bu qəzet onun əməyi
sayəsində kütləvi tirajla bütün ziyalıların qəblinə yol tapır, ziyalı
həyatına birbaşa nüfuz edir.
Ziyalı əməyinin yazılı məhsulu onun əbədiyyətə qovuşan
anlarıdır. Məhz Həqiqət xanımın da ömrünün əbədiyyətə
qovuşan anları onun orijinal, bənzərsiz elmi publisistikasıdır,
şeirləridir, bəstələridir.
H. Kərimova xalqımızın mürəkkəb və keşməkeşli taleyini,
qəmini, kədərini ilhamına hopdurub, misralarında yoğurur.
Təəssüf ki, onun zəngin yaradıcılığı hələ ki, layiqincə qiymətini
almayıb.
Millətin heysiyyətinə qəsd olunduğu bir zamanda ağıl, kamal
sahibləri ilə yanaşı Həqiqət xanımın da susmağa mənəvi haqqı
yoxdur. Həyatın çətin yollarında öz zəhmətinə, öz inadına, öz
fitri istedadına güvənib maneələri dəf edir, söz meydanında
ictimai-fəlsəfi fikrin dərin elmi təzadlarını böyük qabiliyyətlə
formalaşdırır.
Həqiqət Kərimovanın bədii axtarışlarında isə diqqəti özünə
çəkən əsas meyar insani saflıqdır. İnsani dəyərlərə söykənən
şeirləri oxucunu poetik cazibədə saxlamaqla, həm də onu paklığa
aparır.
Poetik düşüncələr silsiləsindən “Şəfqət nuru” kitabını
oxuduqdan sonra belə qənaətə gəldim ki, onun ürəyində sonsuz
məhəbbət ışığını alovlandıran xeyirxah insanlardır. O özü
yetimliklə böyüyüb və belə xeyirxah adamların mərhəmətindən
bəhrələnib.
“Ümid yeri” uşaq evini himayəsinə götürüb kimsəsiz və
köməksizlərə yardımçı olduğuna görə yüksək insani
keyfiyyətlərə malik olan Şəfiqə Əlirza qızı Əliyeva onun ilham
mənbəyidir.
Kitaba yazdığı ön sözdə deyir:
“Hansı ecazkar qüvvə məni ona doğru aparır?
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Uzun müddət bu sualın təsiri altında öz fikir labirintimdə
dolaşdım. Nəhayət tapdım... Onun sınıq qəlblərə bəxş etdiyi
hərarət. Körpəlikdən valideynsiz böyüməyim, ağır və məşəqqətli
həyat yolum məni həmişə bu cür ideal insanlara tərəf aparıb.”
Ziyalı elitamızın ləyaqətli qızı Həqiqət Kərimovanın ürəyi
məhəbbətlə döyünür. Eşqi çərçivəsində poeziyanın dilrüba
misralarından ustalıqla istifadə edərək ilhamına sığınıb ürəyini
boşaldır.
Vətən eşqi, torpağa məhəbbət, incə qadın- ana duyğuları onun
həyatının əsas leytimotivini təşkil edir. Ucuz, yüngül hisslərdən
doğan məqsədli yazıların baş alıb getdiyi çağdaş mətbuatda o, bir
filosof- alim kimi özünü cavabdeh sanır. Azərbaycan milli
fikrinin elmi əsaslar üzərində formalaşmasına hörmətlə yanaşır
və əsl həqiqətlərin deformasiyasından qorunmağa çalışır.
Həqiqət Kərimovaya yaxınlaşdıqca kövrək qadın ürəyinin
narahat, bir az da qeyzli döyüntüsünü duyur, ürkək baxışlarının
dərinliyində cəsur, məğrur və dönməz bir ziyalının işıqlı
dünyasını görürsən.
Həqiqət xanım coşub çağlayan bir dənizdir. Onun yazıbyaratmaq həvəsi həmişə təlatümlüdür.
Həqiqət xanımın yuxarıda qeyd etdiyim zəhmətlə dolu ömür
yaşantılarından qəlbimdə “Zəhmət” adlı bir şeir yarandı.
Zəhmətin zirvəsi hər şeydən uca,
Olursan ulduza sirdaş, elə bil.
Hər daşın üstünə daş qoyulduqca,
Günəş yaxınlaşır bir daş , elə bil.
Nə gözəl təşbehi, qafiyəsi var,
Ömür yollarında ziynətdir zəhmət.
Önündə baş əyər dərələr, dağlar,
Sərvətdir, şöhrətdir, qeyrətdir zəhmət.
Sevinclə, fərəhlə ürək döyünər,
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Çəkilən zəhmətin bəhrəsi şirin.
Duyduqca dadını insan öyünər,
Nübarı şirindir, töhfəsi şirin.
Halallıq yükünü daşıyanların,
Sönməz ürəyinin odu dünyada.
Ömrünü zəhmətlə yaşayanların,
Hörmətlə çəkilər adı dünyada.
Rüstəm Bağır,
şair, “Nurlu qələm ustası”, mükafatı laureatı,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü.

Nurlu insan
Həyatda çox insanlarla rastlaşırsan. Onların bəziləri ilə
dəfələrlə görüşsən, həmsöhbət olsan da, səndə heç bir təəssürat
oyatmır. Lakin elə insanlar var ki, onlarla yalnız bir dəfə
həmsöhbət olduqdan sonra yaddaşında dərin iz qoyur.
Mən ilk dəfə
Həqiqət xanımla həmsöhbət olarkən
heyrətlənməyə bilmədim. İlahi, insan nə qədər işıqlı, nurlu
olarmış! Sanki onun içində sönməz bir günəş yanır, daim şəfəq
saçaraq onun özünü də, ətrafını belə işıqlandıran daxilindəki
ziyalılıq nurudur. İndi yeri gəldi- gəlmədi çox adamı ziyalı
adlandırırlar. Məncə alim olmaq, hələ ziyalı olmaq demək
deyildir. Həqiqət xanım kimi əsl ziyalı insanlar yüksək intellekt
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və enerjisini özlərini düşünmədən, heç bir təmənna ummadan
xalqına və dövlətçiliyinə xərcləyirlər. Daxilində günəş yanan
insanlar başqa cür yaşaya da bilməzlər! Mənə görə Həqiqət
xanım əsl ziyalılıq etalonudur.
Həqiqət xanımın fəaliyyəti çoxşaxəlidir. O, ilk növbədə
dediyim kimi, sözün əsl mənasında böyük hərflərlə yazılmalı
olan ziyalıdır. Bundan sonra onun filosofluğu, şairliyi, yazıçılığı,
publisistliyi, jurnalistliyi, redaktorluğu xüsusi qeyd etmək
istədiyim bəstəkarlığı və s. gəlir. Yeri gəlmişkən, qeyd edim ki,
sözləri və musiqisi Həqiqət xanıma məxsus zövqlə yazdığı bir
neçə mahnını böyük məmnuniyyətlə ifa etmişəm.
Həqiqət xanımın fəaliyyətinin xeyirxah bir sahəsi də
xalqımızın nurlu insanlarını xalqın özünə tanıtdırmaqdır. Adətən
belə insanlar çox təvazökar və təmənnasız olub, ancaq iş
görməklə məşğul olurlar. Belə insanlardan biri də Həqiqət
xanımın bizlərə yaxın tanıtdığı xalqımızın dəyərli övladlarından
biri Şəfiqə xanım Əliyevadır. Həqiqət xanımın “Şəfqət nuru”
kitabını oxuduqca xalqımızın çox dəyərli və ziyalı bir övladının
kimsəsiz və köməksizlərin pənahı olan bir ananın surəti
gözlərimizin önündə canlanır. İstər-istəməz riqqətə gəlirsən,
ürəyindən bir nida qopur: Eşq olsun Şəfiqə xanım kimi
insanlara!
Həqiqət xanım digər əsərlərində də ziyalılarımızdan akademik
Hacıbəy Sulatanovu, professor Vaqif Şadlinskini, xanəndə
Canəli Əkbərovu da belə ürək hərarəti ilə biz oxuculara daha
yaxından tanıtdırır və sevdirir.
Həqiqət xanım! Arzu edirəm ki, daxilinizdəki o nur heç zaman
azalmasın, daim şəfəq saçaraq zülmət qaranlıqları işıqlandırsın!
Ağadadaş Ağayev,
Respublikanın Əməkdar artisti,
“Qrand”, “Azəbaycan bayrağı”
mükafatları laureatı.
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Siz kimsiniz, Həqiqət xanım?
Yazıçı- alim, şairə- bəstəkar, yaradıcı ziyalı, əsl azəri qadını,
yoxsa sadə qəlbli, nəvazişli, incə, qayğıkeş, həssas, səmimi bir
ana? Əgər, mən səni yaxından tanımasaydım, əzablı, enişliyoxuşlu keçdiyin yollara bələd olmasaydım, deyərdim ki, bu bir
Allah vergisidir ki, səni tapıb. Ancaq dediyim kimi bunlar hamısı
yuxusuz gecələrin, hədsiz çalışqanlığın, gecəli- gündüzlü böyük
bir zəhmətin, böyük, bitib- tükənmək bilməyən bir amalın, arzu
və istəyin təbəssümüdür ki, səndə cəmlənib.
Əziz, sevimli Həqiqət balam! Təbiidir ki, səni tanıyan, görən
hər bir gənc sənin kimi nəzakətli, gözəl və zərif, insaflı,
nəvazişkar, xeyirxah və çalışqan olmaq istəyirlər, sənə pərəstiş
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eləyirlər. Sən sanki göz yaşı kimi duru, şırhaşırlı, təmiz sulu
qaynayan bir bulaqsan.
Sən ata və babalarımızın bizə miras qoyduqlarını yaşatmaq,
yaratmaq, qorumaq üçün yaranmış, Vətən məhəbbətilə yaşayan
mənən saf, daxilən pak, dərin zəkalı, geniş fantaziyalı bir
filosofsan.
Sənin gözəl insani xüsusiyyətin, davranış mədəniyyətin təkcə
ədada, hərəkətdə, özünü cəmiyyətdə, ictimai yerlərdə apara
bilmək bacarığında, geniş kütləli auditoriyanı ələ ala bilmək
qabiliyyətində, şəxsi məharətində, ciddi təbiətində deyil, hətta
şirin dil və gözəl səslə danışıb, söhbət eləmək bacarığının
olduğunu inandırıcı surətdə göstərə bilməyindədir.
Mən deyərdim ki, sən psixoloq, filosof kimi özünə kənar adam
gözü ilə baxmağı, tədqiq və təhlil etməyi xoşlayan, az deyib,
daha çox dinləməyi bacaran, öz üzərində daima işləyən , yazıbyaratmaqdan əvəzsiz zövq alaraq bu aləmlə yaşayan fədakar elm
fədaisi olan gözü, könlü tox saf qəlbli, sadə geyimli bir insansan.
Yaşadığımız bu ziddiyyətli həyatda yaxşı ki, insan sözünü
şərəfləndirən, ilahiləşdirən, ülviləşdirərək əlçatmaz bir
yüksəklikdə dayanmağı bacara bilən, xalqına, millətinə sədaqəti
ilə seçilən sənin təki əsl ziyalı var.
Həqiqət xanım sənin ziyalılığını, dərin bir ensiklopedik biliyə,
duyğu və düşüncəyə malik olduğunu doğma balan tək sevərək ,
öz doğma oxucularına bəxş etdiyin Kainat məsələləri, İslam
dininin müqəddəsliyi, Qurani- Kərim ayələri haqqında yazdığın
dərin məzmunlu elmi- fəlsəfi əsərlərindən də görmək olur.
1997- ci ildə Ziyalılar Cəmiyyətinin məsul katibi seçilməyin,
1998 - ci ildən isə “Ziyalı” qəzetinin baş redaktoru olmağın bir
daha sənin tükənməz enerjiyə malik olmasının, maarifpərvər
aparıcı ziyalılığının bariz bir nümunəsidir.
Azərbaycanın elm xadimlərini onları tanımayanlara tanıtmaq,
öz xalqına, millətinə göstərdikləri xidmətləri çatdırmaq kimi
şərəfli bir missiyanı da öz üzərinə götürməklə, çətin bir işin
öhdəsindən çox uğurla, ustalıqla, peşakarcasına, zərgər incəliyi
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ilə gəlirsən. Belə ki, sən əsərlərinin və elmi- publisistik
məqalələrinin yaranmasında öz əzmkar, dönməz çalışqanlığını
bir kənara qoyaraq səndən öz məsləhət və tövsiyələrini
əsirgəməyən
xeyirxah
alim
və
akademiklərin
xeyirxahlıqlarından, bilik və istedadlarından söz açırsan, onlara
öz dərin minnətdarlığını bildirirsən.
Sənə
xeyir-dua
verən
müəllimlərini
minnətdarlıqla
xatırlayırsan və bu günkü nailiyyətlərini onlarla bağlayırsan,
uğurlarını onlarla bölüşürsən. Bu, böyüklük deyil, bəs nədir?
Buna özünüdərkin ən yüksək zirvəsi deməyək, bəs nə deyək, nə
ad verək? Əsərlərində öz çalışqanlığın, gecəli-gündüzlü zəhmətin
müqabilində gözəl imarətlər tikdiyin kimi arzu edirəm ki, yaxın
gələcəkdə halal zəhmətinlə bağlı- bağatlı bir imarət inşa
etdirəsən, əkdiyin güllərin xoş rayihəsindən zövq alaraq kövrək,
kədərli anlarını, özünün dediyin kimi qətrə-qətrə göz yaşları
axıtdığın iztirablı, çətin günləri unutmağa çalışasan və həsəd
aparılası gözəl bir həyat sürəsən. Çünki sən buna layiqsən,
Həqiqət
xanım,
öz
alicənablığınla,
gözütoxluğunla,
təvazökarlığınla.
Bütün bu dediklərini özünün xalq qarşısında sanki mənəvi borc
kimi yerinə yetirirsən. Tədqiqatçı alim- filosof, bəstəkar- şair,
Qurani- Kərimin gözəl xiridarı, müəllim- yazıçı və nəhayət
gözəl, igid vətənpərvər insan, qayğıkeş, mehriban, səmimi, nəcib
ana olan Həqiqət. Doğrudan da, sən kimsən?
Sən dünyaya gəldiyin doğma torpaq Azərbaycanımızın
füsünkar gözəlliklərini özündə cəmləşdirən Göyçay rayonudur
ki, bunun özünün adı elə sırf elmi fəlsəfi bir sualdır. Göy çay,
burada göy çaya bənzədilir, yəni ki, bəzən mavi, iti axarlı,
şırıltılı, coşqun sulu sanki ilhama gəlib aşıb- daşır, bəzən isə
sakit, lal-dinməz axır elə bil ki, aləminə qapılır.
Yaxud bunun əksi olaraq çayın göy olması, yəni onun maviliyisəma rəngində olması heç də yuxarıda deyilənləri təkzib etmir.
Bu hər iki halda təbiətin öz möcüzəsidir, gözəllik və
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ecazkarlığıdır ki, təbiət sənin kimi nəcib, gözəl bir yaradıcı
insanı bəxş edib bizlərə.
Sənə tutduğun bu çətin yolda böyük uğurlar arzu edirəm, əziz
Həqiqət xanım!
Kamran Bəylərov,
Binəqədi rayon Veteranlar Şurasının sədri.

Əks -səda
Mən ədəbiyyatı düşünəndə böyük istedad sahibləri, nəhəng elm
karifeyləri yadıma düşür.
Dahiləri zaman yaradır, zamanı əsrlər, qərinələr.
Nadir kitablar dünya xəzinəsində məskunlaşır.
Homerin “İlliada”sı, Firdovsinin “Şahnamə”si, Nizaminin
“Sirlər xəzinəsi”, Şekspirin əsərləri bəşəriyyətin incisi sayılır.
İstedad və sənət xalq üçündür. Məşhur istedad və yüksək sənət
xalq epopeyasını yaradır.
Həyatdan gəlməyən, zamana uyuşmayan əsərlər tez solur.
Poeziya həmişə gəncliyini yaşayır.
Mən əsl istedad görəndə sevinirəm.

161

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

Həqiqət Kərimova belələrindəndir. O, həyatda, ədəbiyyatda
cavandır. Öz dəsti-xətti, orjinal yolu, yazı üslubu olan
şairlərdəndir.
Musiqi ruhu, nəğmə işığı, könül pıçıltısı boylanır
misralarından.
Müşahidə, axtarış manerası çevikdir, cəlddir, daim
hərəkətdədir. Təbiət fədaisidir, gözəllik aşiqidir:
Bir məna görür hər yarpaqda.
Həqiqət şeiri, sözü sənətə çevirməyi bacarır. İlhamının gücü,
qələminin uca sözü sehirləyir. Söz dünyası nurlanır ürəyinin
işığından. Nə göz doyur, nə könül şeirindən. Dərin mənanın,
böyük hikmətin açarı əlindədir.
İlham tanrı vergisi, şeir pərisidir. Gözəllik qəlbin nəğməsidir.
Poeziya şair dünyasıdır, eşq ömrün cövhəridir. Arzular
insanların qanadlarıdır.
Qeyri- adilikdən görünür ağ səma. Şeirin göylərindən yollar
uzanır gözəlliyə, “toyu” başlayır. Bahardan gül yağır dünyaya.
Sevənlərin bəxti gülür. Sükutun dili açılır qönçə kimi.
Göy cisimləri kimi gülür dünyanın üzü.
Əfsanələr, xəyallar gerçəkliyə çevrilir Həqiqət qələmində.
Bir azdan sənət yaranacaq.....
“Kainatın başlanğıcı...”, “Maddidən mənəviyə, zülmətdən
nura”, “İslam astronomiyası tarixindən”, “Sədrə fəlsəfəsindən
incilər”, “Şəfqət nuru” dünyaya göz açır, “Sənət həyatdan gəlir”.
Yerin zirvəsi dağlardırsa, göyün zirvəsi günəş, ulduzlardırsa,
şairin zirvəsi Tanrıdır.
İlhamın işığında şeir yaranır, sözün zirvəsində poeziya...
Həqiqət xanım onlarca kitab müəllifidir.
Qəribədir ki, indiyə qədər Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
üzvü deyil.
Dünyanın ağırlığı yaxşı kişilərin çiynindədir.
Cənnət gözəl qadınların ayaqları altındadır.
Həsrətdən vüsala bir dünya, sevincdən kədərə bir addım yol
var. Həyatda sənətə gəlmək çətin, sənətdən həyata gəlmək asan.
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Dünya təzə insanların arzusunda, yeni insanlar isə doğulmayıb.
Dünya təzə insanları görəndə sevinəcək. Axı, insanları dünya
yaradır, dünyanı Tanrı...
Müəllif bir memar kimi öz qəhrəmanının əbədi abidəsini
ucaldır. Obrazları ilhamla tərənnüm edir. Xarakterlərin dramatik,
psixoloji aləmi açır, canlandırır. Surətlərin daxili işıqlanır,
bədilik
səviyyəsinə
qalxır,
cizgilər
qabarıq
verilir.
Şablonçuluqdan, ritorikadan, hay-küydən uzaqdır.
“Şəfqət nuru”nun uğuru göz qabağındadaır. Mövzu müfəssəl və
yığcamdır. Baş qəhrəman və başqa surətlər, doğma, yaxşı
insanlardır. Xeyir şərin üzərində qələbə çalır. Aforizmlər,
təşbehlər, bənzətmələr əsərin dilini zənginlləşdirir.
Hadisələr baş qəhrəmanın ətrafında cərəyan edir. Gənc
müəllimə Şəfiqə Əliyeva ali təhsil alıb doğma Naxçıvana deyil,
respublikanın ən ucqar cənub rayonlarında müəllimə işləməyə
göndərilir. Lənkaran, Cəlilabad şəhər məktəblərində kimya
fənnindən dərs deyir. Yeni mühitə alışır.
Şəfiqə müəllimə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin davamçısı olur,
respublikamızın əməkdar müəllimi olur. Müəllif öz qəhrəmanını
oxuculara tanış edir:
Lənkaranda “sarı çiçək”çağırdılar adını,
Unutmayıb onu bu cür çağıran ilk qadını.
Gənc müəllim vətən nisgilini yaşayır, qəribsəyir.
İlk zamanlar bu diyarda o özünü sandı yad.
Düşündü ki, darıxaram, sıxar məni bu həyat.
Naxçıvanı yada salıb, ağlayırdı ara- bir.
Qürbət cənnət olsa belə axı, vətən deyildir.
O, şərəfli iş apardığını düşünəndə, uşaq kimi fərəhlənirdi, dərdsəri qar kimi əriyib gedirdi. Qadınların taleyüklü həyatı onu
dönə-dönə sarsıdır.
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Bir xanımdan məktub alıb “Sarı çiçək” bu səhər,
Göz yaşıyla yazılmışdı bu məktubda sətirlər.
Yazırdı ki, dərdli könlüm yağış yüklü buluddu,
Hərarətli kəlmələrin ürəyimi ovutdu.
Yetim uşaqları xatırlayanda ürəyi qaynayır, qəlbi inləyir.
Aman, Allah! Bu nə haldır ürəyimdə ağrı var,
Görməyəndə körpələri sıxır məni ağrılar.
“Narahatlıq” fəsli qəhrəmanın arzu və düşüncələrini əks edir,
ümid, xəyal dünyasından bəhs edir.
Şəfiqə müəllim tənhalıqdan üşənir, həsrətdən üşüyür. Qürbətdə
qəribsəyir:
Gecə səssiz, hamı yatıb, təkcə o qalıb oyaq,
Yata bilmir, hey düşünür, səhər haçan olacaq.
Nədən bele narahtdır, nə olubdur görəsən?
Hansı fikir tufanıdır sarı çiçəyi üzən?
Bu tablo rəssam Leonardo Cakondanın “Madonna”sı təsiri
bağışlayır.
Həqiqət qəhrəmanı ilhamla, coşqun həvəslə tərənnüm edir:
Müəllimdir, saf niyyətli bir xanımdır o qadın.
Adı isə Şəfiqədir ,eşitmisizmi adın?
Himayəyə götürübdür bu yeri yaranandan,
İndi çox söz eşidərsiz siz Şəfiqə xanımdan.
Nərmin, Elnur, Aynur obrazları işıq fonunda görünür,
gələcəkdə, xoşbəxtlikdən xəbər verir.
Romantik, fantastik, detektiv mövzular tələsir şair qələminə,
poeziya işığı düşür dünyaya.
Vətəndaş duyğusu, vətən hissi, milli qürur boylanır onun
baxışlarından.
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O, gecəli, gündüzlü bu yolun yolçusudur. İdeal obrazlı əsərlər
yaradır.
“Şəfqət nuru” poeması lakonikdir, axıcıdır, qəlbə yatandır,
əsərin əhəmiyyəti böyükdür.
Ata-anasız yetim uşaqların şəhərdən, küçələrdən toplanıb uşaq
evinə cəlb edilməsi, tərbiyə edilməsi Şəfiqə xanımın
böyüklüyündən bəhs edir.
Həqiqət Kərimovanın bu nəcib insanı tərənnüm edən poeması
cəmiyyətimizə, xalqımıza böyük bir xidmətdir.
Bu yolda ona uğurlar diləyirəm!
Mirzəli Hüseynzadə,
şair, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü.

Mənim Həqiqətim
Mən ömrüm boyu həqiqət axtarmışam. Nədənsə həmişə mənə
elə gəlib ki, həqiqət əsl həyatdır; onda yalan, riya ola bilməz və
olmamalıdır da. Acı da olsa, zəhər də olsa, həqiqət gözəldir;
onun acılığına, zəhərinə dözmək yalandan - ən şirin yalandan
yaxşıdır.
Mənim həqiqət axtarışımın necə deyərlər, qızğın çağında, 40 il
bundan əvvəl şair dostum Fikrət Qoca “Həqiqət” adlı şeir
yazmışdı; o şeirin qəhrəmanı da mənim kimi həqiqət axtarırmış.
Həqiqət axtarışları onu da axırda gətirib məhbəsə çıxarır;
döyürlər, vurub baş-gözünü partladırlar və qol-qabırğasını
sındırırlar.
Aradan uzun illər keçməsinə baxmayaraq, o şeirin misraları
indi də yadımdadır;
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Daş, qaranlıq zindanda,
Üz-gözündə laxtalanmış o qan da,
Qulağıma pıçıldadı xəlvəti:
Bax, mənəm o həqiqət,
Axtarma həqiqəti!
Həqiqət hər yerdə var, həqiqət həmişə həqiqətdir.Sadəcə, onu
görmək, eşitmək, duymaq gərəkdir. Həqiqəti nə üçünsə insanlar
yalana bükürlər, yalana bürüyürlər. O zaman o, öz gözəlliyini,
həqiqətliyini itirir və onda onu tapmaq, görmək çox çətin olur.
Mən həqiqət deyilən bu yüksək fəlsəfi-əxlaqi anlayışın ancaq
müəyyən parçalarını tapa bilmişdim. Onu tam şəkildə görə
bilmək mənə nəsib olmamışdı...
Ancaq bir neçə il bundan qabaq “Cahan” jurnalı
redaksiyasında ortaboylu, gülərüz, mehriban, şirinsöz, şirindil bir
xanımla tanış oldum. O, redaksiyaya məqalə gətirmişdi.
“Sədrəddini Mütəəllehini Şirazi” adlı məqalə “Cahan”ın 5-ci
sayında çap edildi və böyük marağa səbəb oldu. Bu məqlənin
müəllifi indi artıq geniş elmi-ədəbi ictimaiyyətimizin yaxşı
tanıyıb sevdiyi Həqiqət xanım Kərimova idi...
Sonra onu itirdim. Ürəyimdə buna təəssüfləndim. Çox şirin,
oturub-durmalı, həmsöhbət olmalı bir insan idi. Həssas idi, sözü
göydə tutan idi. Onu bu
yaxınlarda təzədən tapmışam.
Sevmişəm. Dünən bir adicə müəllif idi, bu gün “Ziyalı” qəzetinin
baş redaktoru və açığını etiraf edirəm ki, 40 ildən çox elmi-ədəbi
mühitin içində yaşayan bir insan olan mən, onu – Həqiqət xanımı
ecazkar bir qələm sahibi, son dərəcə nadir istedada malik,
enerjisi, qabiliyyəti bizim tanıdığımız, bildiyimiz şablon, adi
ölçülərə sığmayan bir şəxsiyyət hesab edirəm və onun elmini,
sənətini yüksək insani keyfiyyətləri ilə birləşdirir, onda
axtardığım həqiqəti görüb çox sevinirəm. Və hərdən də
fikirləşirəm:Axı, mən sırf fəlsəfi-əxlaqi, psixoloji bir anlayış olan
həqiqəti axtarırdım, mənim tanıdığım Həqiqət isə insandır-canlı
insan!
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O həqiqətlə bu Həqiqət arasında nə əlaqə var? Yox, var! Bu,
qəribə, ilk baxışda gözlə görünməz bir əlaqədir. Və bunu hər kəs
görə bilməz bəlkə də! Həqiqətin bir üzü olur – təmiz, real,
olduğu kimi görünür Həqiqət.
Həqiqət güzgü kimi saf olur. Həqiqət güzgüdür! O, çirkini
gözəl, gözəli çirkin göstərə bilməz. Hər şeyi necə varsa, eləcə də
göstərər güzgü.
Mənim tanıdığım Həqiqət xanım da belə bir güzgüdür. Yoxsa
mən bunca belə sevinməzdim, rahatlanmazdım. Onunla
görüşmək, söhbət etmək, adicə telefonda səsini, sözlərini
dinləmək səni, xəstə və yorğun olsan belə, canlandırır, dirçəldir,
ürəyinə təpər, gözünə işıq, vücuduna yaşamaq həvəsi bəxş edər.
Çünki onun qəlbində, səsində və eləcə də qələmində nə isə qəribə
bir sehr-əfsun var.Bunun sirri nədir görəsən?
Onu yaxından tanıdığım bu az müddətdə bu sualıma cavab
tapdım:
Mənim Həqiqət bacım Allahın istədiyi, sevdiyi
bəndədir. Tanrı ona qeyri-adi tale, qeyri-adi ürək, qeyri-adi
istedad bəxş edib və bu qeyri-adi keyfiyyətlərlə də
kifayətlənməyib, ona üstəlik ədalət, ismət, mehribanlıq, səxavət,
insanın içində əyləşib onu idarə edən, haqsız əməllərdən
qoruyan, günahlardan çəkin dirən təmiz vicdan - balaca bir Allah
da bağışlayıb ki, bütün bunlar Həqiqət xanımı insanların
sevimlisinə çevirmək üçün, kamillik dərəcəsinə çatmaq üçün
kifayət edir...
Taleyi qeyri-adidir, ata-ana nəvazişi görməyib. Gah bir
bacısının, gah o biri bacısının məhəbbətinə, qayğısına sığınıb,
yaşayıb.
Çörəyini bir növ “özgələr” verib və buna görə də o, çörəkli
insandı.
Alınar, gətirilər, evində hər şeyi olar-ancaq az keçməmiş o naznemətdən əsər-əlamət tapılmaz. Dilənçi gələr, verər, qaçqınköçkün gələr-verər. Özü, uşaqları ac qalsa da verər. Çünki çörək
verməyin nə demək olduğunu bilir.
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Təzə paltar, ayaqqabı, örpək alınar- sabah yoxdu. Axtarsan, bir
dilənçinin əynində, ayağında, başında taparsan.
Evinin qapısı həmişə açıqdı. Həyat yoldaşı Hüseyn həkim
gələr, onun yanında üç-dörd tanımadığı qadın-uşaq görər.
“Bunlar kimdi” – soruşduqda, Həqiqət xanım: “Qonaqlarımdı”, deyər.
Qəmli, qeyri-adidi. Heyrətlənməlidi. Heç 50 yaşı yoxdu, amma
53 kitabı çıxıb. Mən onların adını yazmıram, çünki uzun bir
siyahı alınar. Şairdi, filosofdu, dəqiq elmlər bilicisidi. Yer
kürəsinin, insanın yaranmasından, dinlərin, dillərin meydana
gəlməsindən, qalaktikadan tutmuş insan adlı bir kainatın qəlbinin
sirlərinə qədər- səni nə maraqlandırırsa, bütün bunları onun
yazdığı kitablarda tapa bilərsən. Bütün bu sahələrin hər birinə
ayrı-ayrılıqda alimlər bir ömür sərf eləyiblər, ancaq bu nəhəng
dəryanın dibinə gedib çatmayıblar. Bu kitabları oxuyursan,
düşünürsən, heyrətdən gözlərin böyüyür, qaşların alnının ortasına
çıxır. Mən bunu möcüzə sayıram. Həqiqət xanım şairdi,
bəstəkardı, şeirlərin musiqisi özündədi. Sadəcə onu köçürmək və
sərf etmək lazımdı. Müğənnilərimiz oxuyur onun gözəl
nəğmələrini. Dinləyirsən, istirahət edirsən, düşüncələrə dalırsan.
Və eyni zamanda onların müəllifi haqqında fikirləşirsən, onu
xoşbəxt bəndə hesab edirsən. Çünki sağlığında ölməzlik qazanan
insanlar azdı, çox azdı.
Qeyri-adi dərəcədə xeyirxahdı. Yaxşılıq etdiyi adamların adını
dilinə gətirməz. Sağ əlinin verdiyini sol əli bilməz. Amma
yaxşılıq etdiyi adamlar(əlbəttə, vicdanlıları, çörək itirməyənləri)
bir yerə yığılsa, böyük bir ordu yaranar. Bu onun üçün rahatlıq,
könül xoşluğu gətirir, yaşadır. Xeyirxahlığı, elədiyi yaxşılıqlar
onunçün bir az nasaz vücuduna hər hansı bir iynədən, davadərmandan daha yaxşı təsir edir.
Dostlarının sayı başının tükünün sayından çoxdu. Hamısının
qəlbini öz elmi, sözü, mehribanlığı, qabiliyyəti, xeyirxahlığı ilə
fəth eləyib. Hamı dərdini ona açar, deyər. Öz dərdlərini danmaz,
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unudar. Sənin dərdini öz dərdindən qabağa salar, həll eləyər və
ondan əvəzsiz bir zövq-nəşə alar.
Həqiqət xanımın kamil insan xüsusiyyətlərini sözlə ifadə
etməkdə çox çətinlik çəkirəm. O insan sözün mənasına sığışmır.
O, sözdən uzaqda dayanan bir ziyalı, bir alim, bir filosof, bir
şairdir...
Sadəcə, mənim gücüm ona çatır ki, deyəm: Əgər sən özünü
tanımaq, öz həqiqətini tapmaq, özünə inanmaq və könül rahatlığı
tapıb arxayın-arxayın, özünə inamla, sevinə-sevinə, sevə-sevə
yaşamaq istəyirsənsə, Həqiqət xanımın kitablarını oxu, yanına
get, tanış ol. Çox yox, bircə saat sonra elə biləcəksən ki, o, sənin
doğma anandı, bacındı, sirdaşındı və sən onu min ildi tanıyırsan.
Bəli, mənim Həqiqətim belə Həqiqətdi!
Əlibala Hacızadə,
yazıçı.

“Ziyalı” qəzetinin baş redaktoru

Həqiqət xanıma
Tutmusan nəbzini dünyanın edib dərk gərdişin,
Bulmusan elm aləmində söyləmək söz vərdişin.
Söz alıb söz satmaq, həm də söz yaratmaqdır işin,
Sən dözürsən, amma dözməz hər qələm bu dövrana.
Ol səbəbdən xəlq verdi bir “Qızıl Qələm” sana!
Gah yazırsan kəhkəşandan, gah deyirsən Tusidən,
Maddidən, mənəvidən, gah Sədrədən, gah Qudsidən.
Şərhin, izahın səlis, xoşdur zəbani tutidən,
Sahibi təxti ədəbsən, həm ədibsən, həm ana,
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Ol səbəbdən xəlq verdi bir “Qızıl Qələm” sana!
İndi bəlli oldu artıq ki, hünər sənsən bu gün,
Dəryayi elü fəzilətdə guhər sənsən bu gün,
Qabili elmi- həqiqət, mütəsər sənsən bu gün,
Daxili əhli kəlamsan, bir bəzəksən dövrana.
Ol səbəbdən xalq verdi bir “Qızıl Qələm” sana!
Əhsən!Əhsən! Min- min əhsən sən kimi bir insana!
Sən şərəfsən, Sən gərəksən doğma Azərbaycana!
Təvəkkül Əliyev,
hüquqşünas.

Hörmətli Təvəkkül Əliyev!
Mənə ünvanladığınız bu kəlmələr üçün sizə çox minnətdaram.
Lakin inciməyin, tərifiniz həddən artıq çoxdur. Fikirləşib
cavabını sizə qəzetimiz vasitəsilə, sizin yazdığınız tərzdə şerlə
çatdırmaq qərarına gəldim. Bilirəm ki, hüquqşünas və jurnalist
olduğunuz üçün bu cür cavab yazmağımı məqbul hesab
edəcəksiniz.
Dövrü-aləmdə bulub varlığımı anlamışam,
Dərk edib bu dünyanın gərdişini ağlamışam.
Söz alıb, söz yaradıb, amma sözü satmamışam.
Bil ki, mən dözməmişəm, qələm dözüb bu dövrana,
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Bəlkə bu səbəbdən verilib “Qızıl Qələm” mana?!
Kəhkəşandan alıram zövqü-səfa dünyada mən,
Ol səbəbdən yazıram gah Tusidən, gah Qudsidən.
Deyirsən təxti ədəbsən, anasan, həm də ədibsən,
Mən hələ anlamıram kimliyimi, deyim sana,
Bəlkə bu səbəbdən verilib “Qızıl Qələm” mana?!
Yox ikən ev-eşiyim, özümə gövhərmi deyim?
Tökülən göz yaşımı dərdimə cövhərmi edim?
De, necə dözsün axı fikri- xəyala bu beyin?
Daxili əhli- kəlam de nə gərək bu dövrana?
Bəlkə bu səbəbdən verilib “Qızıl Qələm” mana?

Həqiqət xanım hər yerdə sözünü
deməyi bacaran ziyalıdır
Azərbaycan- tarixən bəşəriyyətə milli, dünyəvi mədəniyyətin
inkişafına nizamilər, füzulilər, xəqanilər kimi dahilər bəxş etmiş,
ümumbəşər mədəniyyətinin xəzinəsini zənginləşdirmişdir. Bu isə
başqa xalqlarla müqayisədə, tariximizin, mədəniyyətimizin daha
da qədim və zəngin olmasından xəbər verir.
Bu gün isə müstəqil Azərbaycan Respublikasının inkişafı,
qüdrətlənməsi, onun milli mədəniyyətinin inkişafı hər bir
azərbaycanlıdan çox asılıdır. Belə bir anda isə dövlətçiliyimizin
inkişafı və onun dünya miqyasında tanınması başqa formalşmış
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təbəqələrə nisbətən özünü sözün əsl mənasında Azərbaycan
ziyalısı sayan dəyərli insanlardan çox asılıdır.
Tarixən milli mədəniyyətimizə xas olaraq, həmişə ziyalı sözü,
şair və dərrakəli insan sözü qılıncdan da kəsərli olub. Ölçülübbiçilmiş ziyalı sözünün kəsəri indi də, müstəqil Azərbaycanda
yaşadığımız dövrdə də öz əksini geniş tapmaqdadır. Ziyalılarımız
həmişə xalqın önündə getmiş, xalqımızın üzləşdiyi
dövlətçiliyimizin inkişafı ilə problemlərin həllində sinəsini
qabağa verərək öz sözünü demişdir. Müstəqil Azərbaycan heç
nədən qorxmayan yüzlərlə həqiqət carçısı olan ziyalılarımız bu
gün də xalqımızın rifahı naminə çalışaraq öz sözlərini deməyi
özlərinə borc bilirlər.
Vətənini canından çox sevən, onun dünyəvi-mədəni təbliğatına
daim çalışan, respublikamızda adı çox hörmətlə çəkilən
ziyalılardan biri də “Ziyalı” qəzetinin baş redaktoru, publisistyazıçı, alim, onlarla kitabın müəllifi Həqiqət
xanım
Kərimovadır.
Bizim Həqiqət xanımla tanışlığımız təsadüfi olmuşdur.
Sonradan isə bu ziyalı qadının daxilən vətən təəssübkeşliyi ilə
alışıb yanan, xalqımızın üzləşdiyi faciələri öz faciəsi hesab edən,
dostluqda kişi qeyrəti, insanlıqda ürəyi yumşaq bir vətən qızı
olmasının canlı şahidi oldum.
Çalışdığımız təşkilatın da əsas məqsədi bütün dünyada yaşayan
azərbaycanlıların həmrəyliyinə nail olmaqdır.
Bu yolda isə hər birimiz, öncə də ziyalılarımız daha çox
çalışmalıdır. Bu gün dünya soydaşlarımızın birliyi və həmrəyliyi
naminə çalışan və bizə hər vasitə ilə kömək əlini uzadan
ziyalılarımızdan biri məhz Həqiqət Kərimovadır.
Təşkilatımızın təşəbbüsü olduğu bütün dövlətçilik əhəmiyyətli
tədbirlərdə də Həqiqət xanım zəngin məzmunlu çıxışlar edərək
gənclərimizə Vətənə sevgi və sonsuz məhəbbət hissləri
yaşamalarını tövsiyə etmiş, dövlətçiliyimizin gələcək inkişafı
naminə ziyalıların daha çox çalışmalarını vurğulamışdır.
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Keçirdiyimiz “20 Yanvar”, “Xocalı soyqırımı” kimi tarixifaciəli tədbirlərdə də sözünü deyən məhz Həqiqət xanım
Kərimovadır.
Bir ay öncə respublikamızda qonaq olan, adı xaricdə çox
hörmətlə çəkilən ziyalılarımızdan biri, Böyük Britaniyada
yaşayan Edinburq Universitetinin professoru Qulamrza Səbri
Təbrizinin yubiley təntənəsinin təşkilində isə Həqiqət xanım
xüsusilə fərqlənmiş, Vətən yanğısı ilə bəstələdiyi, səbri
Təbrizinin ömrünə ömür verən mahnısını ona təqdim etmişdir.
Ümumiyyətlə, son aylarda Həqiqət xanım uca amalımız olan
dünyaya səpələnmiş soydaşlarımızın həmrəyliyində bizə çox
yaxından köməkliklər edir. Hər bir vətən təəssübü çəkən ziyalı
kimi o da bu işin bu qədər vacib olduğunu dərk edir.
Bütün bunları nəzərə alaraq, Dünya Azərbaycanlı Gənclərinin
Həmrəyliyi
Cəmiyyəti
qərara
almışdır
ki,
Dünya
Azərbaycanlılarının birliyi və həmrəyliyi sahəsində göstərdiyi
xidmətlərə görə Həqiqət xanım Kərimova Dünya Azərbaycanları
Həmrəyliyi Cəmiyyətinin fəxri fərmanı ilə təltif edilsin.
Təşkilatımız tərəfindən verilən bu fəxri fərman dünya
soydaşlarımızın həmrəyliyi naminə çalışan çox nadir ziyalılara
verilir. Həqiqət xanım isə bu fəxri fərmana layiq olan
ziyalılardandır.
Həqiqət xanım xalqımızın rifahı naminə həqiqət carçısıdır.
Tofiq Əliyev,
Dünya Azərbaycanlıları Gənclərinin
Həmrəyliyi Cəmiyyətinin prezidenti.
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Həqiqət aşiqi
Həqiqət xanım Kərimova Azərbaycan xalqının bütün müsbət
keyfiyyətlərini özündə cəmləyən bir ziyalı xanımdır. Mən bu
sözləri sıravi bir ziyalı kimi deyirəm. Bəzən sadə adamların bir
kəs haqqında fikir söyləmələri alim və yazıçıların verdiyi
qiymətdən daha təsirli olur.
Mənim Həqiqət xanımla tanışlığım vaxt ölçüsünə görə bir neçə
aydır. Lakin insan elə bir varlıqdır ki, onu tam anlamaq illər tələb
edir. Bəzən də elə olur ki, ilk tanışlıq çox şeylərdən xəbər verir.
Mən təsadüfən nəşriyyatın üçüncü mərtəbəsində qapı üzərində
“Ziyalı cəmiyyəti” sözlərini oxudum. Həmişə ziyalıları
axtardığım üçün ehtiyatla qapını açıb içəri girdim. Bəzəkdüzəksiz, sadə və kasıb kabinet çox şeylərdən xəbər verirdi.
Həqiqət xanımın özü kabinetindən də sadə idi. Bütün bunlar
bizim dəyərli söhbətimizin əsasını qoydu. Mən xəbər verdim ki,
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uzaq Krımdan, Ukrayna elindən gəlirəm. Çünki üç ildir ki, orada
məktəb açıb, teleradioda xalqımı təbliğ edirəm. Həqiqət xanım
bu sözləri eşidib çox sevindi. Elə bil dünyanı ona hədiyyə etdilər.
Düzü, Bakıda yüzlərlə görüşdüyüm adamların
bir para
biganəliyi məni çox bədbin etmişdi. Lakin tək-tək belə insanlara
rast gələndə ruhuma bir nikbinlik hakim olur, özümü milli qeyrət
zəminində çox qüvvətli hiss edirdim. Sonra o məni özü kimi
mərhəmət sahibi olan Şəfiqə xanım Əliyeva ilə tanış etdi.
Növbəti görüşlərimiz bir çox ədəbi-bədii tədbirlərdə oldu. Mən
bir müəllim kimi həmin görüşlərdə iştirak edir, Ukraynada
gördüyüm işlərdən xəbər verirdim. Bu görüşlərdən ilham alır,
güc toplayır, eyni zamanda çoxlarını da sevindirirdim. Sonradan
başa düşdüm ki, Həqiqət xanım ziyalılar arasında polad sütunlu
bir körpüdür. Bu, əslində əqidə körpüsüdür. Belə bir körpü
olmadan ziyalı birliyi olmaz, deməli, əqidə birliyi olmaz.
Bu gün Həqiqət xanımın ətrafında Vaqif Şadlinski, Şəfiqə
xanım Əliyeva, görkəmli müğənnilərimiz Canəli Əkbərov,
Ağadadaş Ağayev, Dünya Azərbaycan Gənclərinin lideri Tofiq
Əliyev neçə-neçə alim, yazıçılar, şairlər cəm olublar. Onlar bir
əqidənin əsgərləridir. Həqiqət xanım həm ağır bir ailə yükünü,
həm də bundan da ağır və şərəfli olan ictimai bir yük daşıyır.
Adam heyrətlənir ki, heç bir kişinin görə bilmədiyi bu işi o, necə
yerinə yetirir. Bu işlər vaxt ölçüsünə sığan iş deyil.
Bütün bunlar daxili qeyrətdən, vətəni sevməkdən irəli gəlir!
Çünki heç kim bu işlərin əvəzini ona qaytarmır. Əksinə, bunlar
onun sağlamlığı, istirahəti bahasına başa gəlir. Həqiqət xanımın
elmi-ictimai fəaliyyəti çoxcəhətlidir.
Həm şair, həm tarixçi, filosof, astronom, ədəbiyyatşünas, dini
araşdırmalar, qəzet nəşri, üstəlik ədəbi məclislər, görüşlər,
müğənni və alimlərin həyat və yaradıcılığı haqqında elmi
monoqrafik əsərlər yazmaq, bir sözlə, hər kəsi öz dilində
dindirmək, əlavə olaraq ümumi yaşayış evində yaşamaq, bir çox
naqis, yöndəmsiz kötüklərlə üz-üzə gəlib, söz müharibəsinə
girişmək heç kimin hünəri deyil.Lakin Həqiqət xanım həqiqət
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deyilən bir varlıq uğrunda vuruşur. Bax, bunlar ona əsl şərəf
gətirir elmin gözündə, ziyalıların ziyalı baxışında yüksəldir.O,
arzu etmir ki, uca, çoxmərtəbəli villalarda yaşayan xanımlar kimi
cəmiyyətə yuxarıdan aşağı baxsın.O, istəyir ki, elə birinci
mərtəbədə sadə, bəzəksiz mənzili olsun.Bu mənzildə bütün
Azərbaycan deyilən bir ideya yaşasın. Mənim nəzərimdə Həqiqət
xanım bu deməkdir.Azərbaycanın ziyalı gözəli Həqiqət xanım!
Həbib Əliyev,
Ukrayna, Sevastopol teleradiosu, Azərbaycan “Qobustan”
proqramının müəllifi.

Vətən eşqi ilə
Məni Həqiqət xanım Kərimova ilə 2-ci minilliyin dünya ilə
vidalaşdığı bir zamanda Dünya Azərbaycanlı
Gənclərinin
həmrəyliyi cəmiyyətinin prezidenti Tofiq Əliyev tanış etdi. Tofiq
Əliyevin zəmanəmizdə ayaq tutub yeriyən biganələrlə, xalqa
arxa çevirənlərlə əlaqə saxlamadığını, yalnız vətənpərvər
insanlarla, xüsusən də ziyalılarla dostluq etdiyini bilirdim. Tofiq
müəllim məni ona, onu mənə təqdim etdi:
- Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin məsul katibi, “Ziyalı”
qəzetinin baş redaktoru, həqiqi mənada vətən qızıdır.
Mən onu deyilən kimi də təsəvvür etdim.Neçə-neçə vəzifə
sahibimizin yeyib-içdiyi, “məndən ötdü qardaşıma dəydi”- dediyi
günlərdə 20 yanvar qırğını ilə bağlı yığıncağa gələn qadın kim
ola bilərdi ki? Yalnız varlığı vətənimiz olan Azərbaycana, min
illərlə azadlıq uğrunda can qoyan xalqımıza bağlı olanlar, Dünya
Azərbaycanlı Gənclərinin həmrəylik təşkilatının Gənc
Tamaşaçılar Teatrında keçirdiyi bu kədərli, həm də alovlu
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yığıncağa gəlmiş Həqiqət xanım Kərimova Ziyalılar Cəmiyyəti
adından öz sözünü söylədi. Mən bir daha əmin oldum ki, dinifəlsəfi, bioloji telləri vətəndaşlıq duyğusunun gözündən keçirib
kitablara çevirən bu qadın ona torpağın və dünya qədər qədim
Azəri türklərinin bağrından qopmuşdur.Mən bir daha əmin
oldum ki, Allahını tanıyan adamların xüsusən də, qələm
sahiblərinin həyat idealı, həqiqət, ədalət olur. Həqiqət isə vətən
yolunda şəhid olanların heç zaman ölmədiyini, yaşayanlardan
daha böyük, daha uca olduğunu söyləyir.
Həqiqət xanımla başqa bir qadın da gəlmişdi, Tofiq bəy bu
xanıma da böyük hörmətlə yanaşırdı. Həmin xanım çıxış etmədi,
lakin mən onu tanıdım. Özü də Həqiqət xanım Kərimovanın
“Şəfqət nuru” kitabının səhifələrindən.
Kitabı vərəqləyən hər kəs ağır, işığı azalmış, ümidinin gözləri
yaşla dolmuş bir zəmanədə xeyir işlər görən, yetim uşaqların
qayğısına qalıb onlara analıq edən qadınla- Şəfiqə xanım Əliyeva
ilə tanış olur.“Ümid yeri” uşaq evində 70 ata-anasız uşağı
toplayıb həyatını onlara həsr edən Nigar xanım Məsimova məhz
Şəfiqə xanım Əliyevaya arxalanaraq “üstünü qar örtmüş
qönçələri” həyata qaytarmağa özündə güc tapmışdır.Kitab
müəllifinin aşağıdakı sözləri istiqlaliyyət qazandıqdan sonra
xarici təzyiqlər altında əslindən ayrılmağa başlamış bir millətin
düşdüyü
ağır
ictimai
vəziyyəti
onun
köklərini
aydınlaşdırır:”Milli adət-ənənələrimizə kökündən zərbə vuran
pornofilmlər, onun təsirinə uyaraq çılpaqlığı özünə ar bilməyən
yeniyetmə qızlar və ictimai yerlərdə böyük-kiçik hörmətini
unudaraq ekstaz vəziyyətində olan gənclər qəlb ağrısına
çevrildi.Taleyin sərt gedişi bir çox körpələri cinəyətkar və
əxlaqsızlıq yuvası olan küçə həyatına sövq etdi. Düşdükləri ağır
psixoloji atmosfer onları dibi görünməyən uçurum qarşısında
qoydu”.
Həqiqət xanımın kitabı sübut edir ki, tarixin çox ağır
sınaqlarına məruz qalmış azəri türkləri heç vaxt ümidsiz
olmamış, çıxılmaz görünən dar məqamlardan da çıxmaq üçün yol
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tapmışlar. Respblikamızın əməkdar müəlliməsi olan Şəfiqə
Əliyevaya yazılmış poema bu xeyirxah ananın və qayğıkeş
insanın xarakter cizgilərini açmaqla yanaşı, xalqın sərvətlərindən
özü üçün mərmər saraylar tikən, milyonları xarici banklarda öz
adına qoyub milləti dilənçi ordusuna çevirənlərə ibrət dərsi verir.
O, körpələrin, xalqın xeyriyyəçilərə sevgisini, pulla alınıbsatılmayan mənəvi duyumunu səciyyələndirir:
Sevgiyə bax! Nəsib olmur bu dünyada hər kəsə,
Mahnılara çevrilərək keçir qana, nəfəsə.
Vidalaşıb ayrılıram ürəyimdə məhəbbət,
Düşünürəm nə gözəlmiş xeyirxahlıq, mərhəmət.
Həqiqət xanımın bir ziyalı kimi vətənə xidməti tibb elmləri
doktoru, professor, məşhur xalq qəhrəmanı Abbasqulu bəyin
nəslindən çıxmış Vaqif bəy Şadlinski haqqında yazdığı /Faiq
Tağızadə ilə birgə/ “Anatomiya professoru” elmi- kütləvi
kitabıdır.Sual oluna bilər ki, məgər yüzlərcə Azərbaycan
professorundan biri haqqında yazmaq mütləq vətən qarşısında
xidmət
sayılmalıdırmı?Buna
birbaşa
cavab
vermək
mümükündür- bəli! Gözü- könlü tox, halallıqla dolanan,ədaləti
hər şeydən uca tutan, vətən torpağını müqəddəs bilən, bu yolda
canını da əsirgəməyən, bütün biliyini, gücünü xalqının
xoşbəxtliyi uğrunda qoyan elm xadiminin, Azərbaycan Tibb
Universitetinin 1-ci prorektoru Vaqif Şadlinskinin həyatyaradıcılığını təbliğ etmək vətənpərvrlik əlamətidir. Müəllif
qədim xalqımıza xas olan təmizlik nümunəsi kimi qocaman Bilas
müəllimi 1969- cu ildə ali məktəbin qəbul komissiyasında
imtahan götürəcək oğlu Vaqifə yazdığı məktubdan sətirlər
göstərmişdir. Ömrünü halallıqla keçirən ata təkidlə oğlunu da
halal yaşamağa çağırırdı.
Həqiqət Kərimova Vaqif müəllimin anası Gülzar xanım və
1918-ci ildə ermənilər tərəfindən yandırılmış altı dayısı haqqında
həqiqətləri yazmaqla həm erməni daşnaqlarının tarixi vəhşiliyini,
həm də Azərbaycan qadınının qəhrəmanlığını yaddaşlara həkk
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etmişdir. Ərini nişan alan düşmənin sinəsini odlayan Gülzar ana
mənə anam Züleyxa Cəbrayıl qızının söhbətini xatırlatdı: 1918ci-ildə ermənilər Bakıda qırğın salanda qonşumuz qardaş-bacı,
Hənifə ilə Məsənəm arvad, biri tüfəngi doldurub, biri atırmış.
Deyilənə görə neçə-neçə erməni öldürmüşdülər. Böyük
qəhrəmanımız Mixaylo- Mehdi Hüseynzadə həmin Hənifə
kişinin oğlu idi. Məhz o cür igid ərlərdən törənənlər qəhrəman
olurlar.
Həqiqət xanımın qələmi işləyir, Azərbaycan həqiqətlərini üzə
çıxarır. O, “Ziyalı”qəzetinin yüksək səviyyədə nəşrinə də çalışır.
Eyni zamanda o, vətəninin, xalqın həqiqi övladı kimi
xeyirxahlığından da qalmır. Gənclər üçün vəzifə sahiblərinə də,
imkanlılara da ağız açmaqdan çəkinmir. Bu belə də olmalıdır.
Axı, Həqiqət Kərimova ulu sərkərdə və padşah Bəhram
Cubunənin, Xəqaninin, Nəsiminin, Həbibinin, Sabir kimi
dahilərin xələfidir.

Nazim Rizvan,
filologiya elmləri namizədi, şair.
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Həqiqət həqiqətən ziyalı xanımdır
Həqiqət xanımla tanışlığımızın tarixi böyük olmasa da, elə bir
onunla çoxdanın dostu, rəfiqəsiyik. Bu onun sadəliyindən,
səmimiliyindən, gözəl insani keyfiyyətlərindən irəli gəlir. Mən
bu gün onun elmi dərəcəsindən, yazdıqları kitablardan,
məqalələrdən danışmaq istəmirəm. Çünki, atalar demişkən, alim
olmaq asandır, insan olmaq çətindir. Həqiqət xanım məhz bu
“çətin” işin öhdəsindən şərəflə gələrək özünü onu tanıyanlara
sevdirmiş, qəlblərində yer tapmışdır. Haqqında danışdığımız
xanımın kifayət qədər öz problemləri olsa da, başqalarının
qayğısını çəkir, əlindən gələn köməyi əsirgəmir. Bunu xüsusilə
onun gənc jurnalistlərlə olan müsahibəsində daha çox görmək
olar. Onlara həmişə mənəvi dayaq olan bu nəcib insan maraqlı
mövzular tapıb işləməkdə, üzə çıxarmalarında da yardımçı olur.
Həssas, diqqətcil qadın olan Həqiqət xanım heç vaxt özünü
çəkmir, ətrafdakılarla tez ünsiyyətə girir, ona demək istədiyini ilk
sözdən başa düşür. Heç yadımdan çıxmaz, Həqiqət xanım bir
tədbirdə iştirak etməyə bizi də dəvət etmişdi. Biz oraya
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gələcəyimizi qəti bildirməsək də, gecə ilə mənə zəng vurub
tədbirin keçirilməsi nəzərdə tutulmuş yerin dəyişildiyini bildirdi.
Və qeyd etdi ki, narahat oldum, birdən gələsi olarsınız, sonra
məndən narazılıq edərsiniz.
Bu təvazökar insanla hər dəfə görüşüb söhbət edəndə, adama
sanki ondan müsbət ionlar sirayət edir, əhval-ruhiyyən yüksəlir,
özünü xeyli məmnun hiss edirsən. Başqalarına ziyasından pay
verən, həqiqətən də ziyalı Həqiqət xanımdır. Ondan öyrənməli,
görüb-götürməli hələ çox şey var.
İradə Əsədova,
“Həftə” qəzetinin şöbə müdiri.

Yaşadıqca – yaşadır insan ömrü!
Əsrlərdən- əsrlərə, nəsillərdən- nəsillərə adlayaraq şahidi
olmuşduq ki, odlar diyarı adlandırdığımız diyar, daim ərənlər
yurdu olmuşdur. İgid- igid oğulları, xanım- xatın qızları olan
Azərbaycan öz milli adət- ənənənələrini qoruyub saxlamağa
çalışmışdır. Tarix öz axarında davam edərək, bu günkü nəslin
örnək məktəbində böyük qəhrəmanlıq şücaətinin bünövrəsini
qoymuş, Nigar, Həcər qeyrətli nənənlərimizin, Nüşabə xatıntək
gəlinlərimizi, Natəvan kimi şairələrimizi yetişdirmişdir. Bu gün
mən gözəl, təravətli, nəcib, xeyirxah, humanist maarifpərvər
şəxsiyyət, ziyalı, filosof-publisist insan haqqında söz açmaq
istəyirəm. İlahinin insanlara bəxş etdiyi gözəl xüsusiyyətlərin
bütün incəliklərini özündə formalaşdırıb yaşatmağı bacaran,
sözün əsl mənasında adına layiq insan ömrü yaşayan-yaradan
insan Həqiqət xanımdır.
Mənalı ömür yaşayan, yaşadığı ömrün hər dəqiqəsinin qədrini
bilən, keşməkeşli həyat yolu keçən insan haqqında danışmaq,
yazmaq mənim üçün çox çətin və məsuliyyətli bir işdir. Yüzlərlə
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publisist məqalələrin, elmi əsərin, monoqrafiyaların müəllifi olan
Həqiqət xanımla, ömrümün ən ağır (1997-ci ildə) ilini yaşadığım
günlərdə tanış olmuşam. İlk tanışlığımız məhrum akademik
Ağoğlan müəllimin ölümündən sonra olmuşdur. Acı göz yaşları
içində yaşadığım ömrə, mənəvi qidanı pofessor Vaqif Şadlinski
və filosof- publisist Həqiqət xanım vermişdir. Akademik
Ağoğlan müəllim haqqında yazdıqları “Bir həyatda iki ömür”
(Bakı, “Təbib” 1998) adlı monoqrafiya kitabını onun ölümündən
sonra böyük çətinliklə də olsa, təmənnasız nəşr etdirib, onu
sevənlərə xatirə hədiyyəsi kimi bağışladılar.
Yadımdadır, kitab nəşrə hazırlanan zaman Tibb Universitetinin
əsas binasında professor Vaqif Şadlinski cənabları ilə görüşüb
müəyyən məsləhətlər aldıqdan sonra Həqiqət xanımla “Təbib”
nəşriyyatına getmək üçün bayıra çıxdıq. Bayır küləkli idi, qar
yağırdı. Addım atmaq belə çətin idi. Mən onun nəşriyyata
getməsinə etiraz etsəm də, o bu yoldan çəkinməyərək, gedəcəyini
qəti bildirdi. Mən o çovğunlu günlərdə Həqiqət xanımın nə
qədər qətiyyətli, dözümlü, səbirli və cəsarətli olduğunun canlı
şahidi olmuşam.
Həqiqət xanımın yaşadığı ömrünün bir hissəsini də açıqlamaq
istərdim. Mərhum akademik Ağoğlan müəllim haqq evinə
qovuşduqdan sonra təsis və nəşr etdiyi “Ziyalı”qəzeti bağlanmaq
təhlükəsi qarşısında qalmışdı. İki yüz yetmiş mindən artıq üzvü
olan Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətindən bir nəfər də olsun bu
qəzetin nəşr olunması üçün bir iş görmürdü. Bu bizim nəsil üçün
yox, ziyalılarımıza, xalqımıza mənən böyük zərbə idi. Həqiqət
xanım mübarizədən çəkinməyərək “Ziyalı” qəzetini nəşr
etdirmək üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürüb, fəaliyyətə başladı.
İlk günlərdə böyük çətinliklərlə, problemlərlə rastlaşsa da,
ruhdan düşmədi. Bütün maneələri dəf edərək az da olsa, qəzetin
fəaliyyəti üçün imkan və şərait yaratdı. Sözün həqiqi mənasında
ömrünün yaşadığı bu anda, həyat onu sınaq imtahanına çəkmişdi
O, bu imtahandan üzü ağ, alnı açıq çıxdı. Bu nəcib, maarifpərvər
işində humanist insan, xeyriyyəçi, respublikanın əməkdar
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müəllimi Şəfiqə xanım Əliyeva ona dayaq durdu. Bu gün
“Ziyalı” qəzetinin yeni saylarını oxuduqca, ilahidən arzu edirəm
ki, Şəfiqə xanımı, Həqiqət xanımı xalqımızın ziyalılarına çox
görməsin. Həqiqət xanım həm də dostluqda sədaqətli, etibarlı
insandır. Sözü bütöv, öz təmiz şəxsiyyətini, adını dünya
malından üstün tutandır. Neçə- neçə monoqrafik kitabları, elmipublisistik əsərləri, jurnalist düşüncələri onun böyük
dünyagörüşünə malik olduğundan xəbər verir. O, bütün
əsərlərində, qeydlərində insanlığa və humanistliyə üstünlük verir.
Gördüyü işlərdən, yazdığı əsərlərdən heç bir zaman təmənna
ummamışdır. Daim öz halal süfrəsində, öz əməyində gözü
olmuşdur. Şan-şöhrət, milyonçu olmaq, mənasız danışmaq,
sözüylə-əməli uyğun gəlməyən tipik, mənfi xüsusiyyətlər onun
xarakterinə ziddir və heç zaman elə bir ömrü yaşamaq arzusunda
da olmamışdır.
Həqiqət xanım gözəl, qayğıkeş, mehriban anadır. O, yazıbyaratdığı əsərləriylə bərabər, öz doğma övladlarını da sevir.
Övladlarının qayğısını, nazını çəkir, onların sağlam ruhda
böyüməsi üçün əlindən gələni əsirgəmir. Həqiqət xanım öz
ömür- gün, həyat yoldaşına da sədaqətli, etibarlı xanımdır. Onun
Ana torpağa, övladlarına, həyat yoldaşına, sədaqətli dostlarına
olan sevgisini, heç nə əvəz edə bilməz. O, yaşadığı ömrü daim
təmiz görmək istəyir.
Həqiqət xanım, qınama məni, bildiklərimi yazdıqlarıma görə.
Qoy sizin nə qədər təmiz, sadə, təvazökar və ülvi bir insan
olduğunuzun şahidi olsunlar. Siz, bol-bol danışıb mükafat
alanlardan yox, təmiz ad, ömür yaşayan insansınız.
Həqiqət xanım, sizə elmin ən yüksək zirvələrini fəth etməyi,
titanik ürək, alovlu həyat yolu, dünya yaşadıqca yaşamağı arzu
edirəm. Sizə şəxsi və ictimai-siyasi həyatda uğurlar arzulayıram
Emin Hüseynov,
hüquqşünas.
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Onunla həmsöhbət olmaq adama
mənəvi zövq verir
Özümü dərk etdiyim gündən insanlar arasında ən böyük önəm
verdiyim xüsusiyyət səmimiyyət olub. Arada mənə elə gəlir ki,
dünyada hər şey səmimiyyət üzərində qurulsaydı, bu balaca Yer
üzü lap xoşbəxtlik kürəsinə bənzəyərdi.
Mən də Həqiqət xanımla Allahın xoşbəxt bir günüdə - M. F.
Axundov adına Dövlət Kitabxanasında Qurani- Kərimin
qiraətinə həsr olunmuş toplantı zamanı tanış olmuşdum. Bu
qadın ilk tanışlıqdan mənə elə səmimi təsir bağışaldı ki...
Söhbəti, danışığı, hətta təbəssümü... Hər dəfə insanları tanımaq
haqqında fikirləşərkən yadıma Konfutsinin sözləri düşür: “insan
qəlbindəkiləri dərk etmək- təbiəti, dağları, daşları, çayları dərk
etməkdən qat-qat çətindir. Təbiətin yaz, bahar, payız, qış fəsilləri
var. İnsan təbiəti isə bilinməzdir. Hisslər çox dərinlərdə
gizlənib...”

184

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

Həqiqət xanımla daha yaxından tanış olduqca bildim ki, o, elə
göründüyü
kimi
olan
qadındır.
Dünyanın
bütün
saxtakarlıqlarından uzaq, riyasız, boyasız, səmimi və xeyirxah.
Filosof, publisist, yazıçı, jurnalist, onlarla kitabın müəllifi,
“Ziyalı”qəzetinin baş redaktoru, ölkəsinin yükünü öz
çiyinlərində daşıyan qadın, ana
olan Həqiqət xanımın
işgüzarlığına, vaxtı necə ayırmasına, saysız- hesabsız işlərini
çatdırmasına təəccüb etməyə bilmirsən. Onunla həmsöhbət
olarkən, ondan nəsə yaxşı bir şey öyrənirsən. Həqiqət xanımla
qarşılaşarkən, telefonda danışarkən sevinirsən. Bu qadınla
ünsiyyətdə olmağa ehtiyac duyursan.
Xeyirxahlığına gəldikdə isə məncə, Həqiqət xanım özü çətin
vəziyyətdə qalsa belə, insanların köməyinə çatmağı, əl tutmağı
elə insanlıq borcu sayır. Mənə elə gəlir ki, Həqiqət xanım
dünyanın ən böyük və ən gözəl sözlərinə layiqdir. Bu ləyaqətli
azərbaycançılıq hisslərini özündə cəmləşdirən Həqiqət xanımın
bütün xüsusiyytlərinin fövqündə isə səmimiyyət dayanır...
Ağanisə Sultanova,
jurnalist.
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Qəlb sirdaşım, məsləhətçim
İndi elə bir ziddiyyətli dövrdə yaşayırıq ki, insan
mənəviyyatını, əxlaqını, inamını, etibarını, yüksək əqli
keyfiyyətləri maddi dəyərlər üstələyərək, adamları əqidəsiylə,
inamsızlığa, əxlaqsızlığa sürükləyərək, nəticədə milli
mentalitetimizdə həyəcan siqnalı verilmişdir. Amma təəssüf
hissiylə demək olar ki, bu həyəcan siqnalı kiminsə heç vecinə
deyildir. Belə bir zamanda yolunu azmış insanlar, pul hərisləri öz
soydaşlarına, öz soy-kökünə qarşı sanki “səlib yürüşü”nə
çıxıblar. Millətinin tale yükünü çiyinlərində gəzdirən
millətsevrləri isə həyat öz amansız məngənəsində elə sıxıb ki,
onlara yerdən qalxmağa belə macal vermir və nankorlarımızın
qəfil zərbələrindən çaşıb qalıblar. Nə etməli?! Təhlükə qarşısında
qalan genefondumuzu bu gün necə xilas etməli?
Belə bir tarixi məqamda ən ağır yük ziyalılarımızın üzərinə
düşür. Əlbəttə, belə bir ağır yükün altına girmək insanlardan
böyüklük, prinsipiallıq, dözümlülük, mübarizlik, qətiyyətlilik,
dönməzlik, əqidə bütövlüyü və alicənablıq tələb edir.
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Bugünkü dövrdə öz həyat salnaməsini yazmağa çalışan
adamlara qibtə etməmək mümkün deyildir. Belə insanlardan biri
də narahat bir ömür yaşamış, bütün həyatını elmə sərf etmiş,
başaqaları üçün şam tək əriyən, özünə bir gün ağlamayan, etibarlı
dost, vəfalı həyat yoldaşı, qayğıkeş ana, cəsarətli millətsevər
qadın, hərtərəfli dünyagörüşə malik elm xadimi, yazıçı, uzun
illərdən bəri ürək sirdaşı olduğum Həqiqət xanımdır.
Həqiqət xanımın tarixi, elmi, fəlsəfi yazılarıyla bərabər, çoxlu
lirik şeirləri də vardır ki, həmin şeirlərə gözəl mahnılar
bəstələnib. Mahnıların bəstələyicisi də Həqiqət xanım özüdür.
Onun bəstələdiyi mahnıları dinlədikcə adam özünü tamam
unudur. Onun həm şux, həm də lirik mahnılarına qulaq asanda
hansı bir ecazkar qüvvəsə səni özünə ram edir. Həqiqət xanımın
bəstələdiyi “Nərgizim”, “Şəfqətim”, “Bəxtimə düşən” lirik
mahnıları nə qədər şux, oynaq olsa da, “Təbrizi”, “Vətən”,
“Səni necə unudum?” mahnıları da bir o qədər kədərli, qəmli
notlar üzərində köklənmişdir.Onun musiqi dünyası çox zəngin və
rəngarəngdir. Həqiqət həddindən artıq incə, kövrək qəlbə malik
bir insandır. O, kimsəsiz, imkansız bir adam gördükdə çalışacaq
ki, hansı yolla olursa-olsun, ona kömək etsin.Özü maddi
cəhətdən o qədər də təmin olunmamış bir ziyalı olsa da, həmişə
kasıblara, əlsiz- ayaqsızlara əl tutmağa can atır.Onun bu
xeyirxahlığına görə də çoxlarının dərin hörmət və rəğbətini
qazanıb Həqiqət xanım.Mən də bu insani keyfiyyətlərinə görə
Həqiqəti çox istəyirəm. Onun yazılarını oxuduqca istər-istəməz
hər bir adamın qəlbində xeyirxahlıq və mərhəmət hissi oyanır,
insanları paklığa çağırır, özünə inam hissini artırır.Həqiqət xanım
kimi yaxın rəfiqəm, sirdaşım, məsləhətçim olduğu üçün bundan
böyük qürur duyuram.
Həqiqət xanıma bundan sonra da elmi yaradıcılığında
tükənməz uğurlar, möhkəm can sağlığı və xoşbəxt həyat
arzulayıram.
Tahirə xanım Muradova,
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müğənni.

Hamıdan seçilən tələbə qız
Mən heç vaxt gündəlik yazmamışam. Nə vaxtsa tanıdığım
adamlar: müəllimlərim, tələbə dostlarım, iş yoldaşlarım və
yaxınlarım barədə öz ürək sözlərimi yazmaq heç xəyalıma
gəlməzdi.
Ancaq təsadüfən Azərbaycan Dövlət Üniversitetinin tarix
fakültəsində 6 il bir yerdə oxuduğum öz davranışı, qayğıkeşliyi,
çalışqanlığı və səmimiliyi ilə yaddaşıma əbədi həkk olunmuş
tələbəlik yoldaşım Həqiqət xanım Kərimova haqqında tanınmış
yazıçı, jurnalist Camal Zeynaloğlu tərəfindən kitab yazıldığını
eşidəndə istər- istəməz tələbəlik illəri ilə bağlı kövrək xatirələr
bir daha yadıma düşdü və Həqiqət xanımla bağlı unudulmaz, xoş
xatirələri geniş oxucu kütləsi ilə bölüşmək məqsədilə kitabın
müəllifi Camal müəllimə müraciət etdim.
Mən Həqiqət xanımı ilk dəfə 1974-cü il, sentyabrın 1-də
universitetdə məşğələlər başlayarkən görmüşdüm.
Ilk günlərdə təbii ki, tələbələr arasında tanışlıq əlaqələri hələ
yox idi. Adətən tənəffüs zamanı biz iki-bir, üç-bir bir yerə
yığışaraq söhbət edir və bu yolla bir-birimizlə tanış olurduq.
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Həqiqət xanım
elə ilk günlərdən öz təvazökarlığı, dillidilavərliyi və xoş təbəssümü ilə hamımızın nəzər- diqqətini
özünə cəlb edə bilmişdi.
Təsadüfi deyildi ki, təxminən bir həftədən sonra Tarix
fakültəsinin dekanı, görkəmli tarixçi alim, mərhum Məmməd
Qazıyev və dekan müavini Rəfael Hüseynovun da iştirak etdiyi
qrupumuzun ümumi yığıncağında Həqiqət xanım yekdilliklə
qrup başçısı vəzifəsinə seçildi.
Ədalət naminə demək lazımdır ki, bizimlə digər qrupda təhsil
alan tələbələrin qrup nümayəndələri hər iki ildən bir, hətta bir
ildən də az müddət ərzində bu və ya digər səbəblərdən yeniləri
ilə əvəz edilirdisə, Həqiqət xanım isə 6 il fasiləsiz ona tapşırılan
bu məsuliyyətli və çətin vəzifənin öhdəsindən bacarıqla gələ
bildi.
Əlbəttə, Həqiqət xanımın tələbəlik illəri ilə bağlı xatirələrini
kiçik bir məqalədə vermək çətindir. O, bir qrup başçısı kimi
tələbələr arasında davamiyyətin sabitliyi, məşğələ və
imtahanların mütəşəkkil keçirilməsi üçün öz qüvvə və bacarığını
əsirgəmir və hər bir tələbəyə mənəvi dayaq və arxa olmağa
çalışırdı.
Yadımdadır, Vahid adlı bir tələbə yoldaşımız ailədə yaranmış
çətinliklərlə əlaqədar təhsilini yarımçıq qoyaraq, universitetdən
getmək istəyirdi. Bundan xəbər tutan Həqiqət xanım Vahidlə,
dekanlığın rəhbərliyi ilə və onun yaxın dostları ilə əlaqə
yaradaraq, onun yenidən tələbə kollektivinə qayıtmasına
müvəffəq oldu. Həqiqət xanım əlamətdar günlər, bayram
gəzintiləri, ad günləri zamanı keçirilən bütün tədbirlərin ilk
təşəbbüsçüsü olmaqla yanaşı, bu tədbirlərin müvəffəqiyyətlə
keçməsi üçün əlindən gələni əsirgəmirdi.
Keçirilən bu tədbirlər zamanı o, hamıdan çox şən və mehriban
olar, sevincindən sanki uçmağa qanadı olmazdı.
Lakin illər keçəcək, lap sonralar, təxminən 20 ildən sonra
bizlərdən heç kimə məlum olmayan bir sirrin şahidi olacağımı
heç təsəvvürümə də gətirə bilməzdim. Sən demə, özünü həmişə
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şən, şux göstərməyə çalışan, bütün tədbirlərin əsas təşkilatçısı və
iştirakçısı olan Həqiqət xanım taleyin acısını hələ uşaqkən
dadmış, ata-anasını erkən yaşlarında itirmişdir.
Sözün düzü, Həqiqət xanımın məşğul olduğu sahələrlə tanış
olduqda ona həsəd aparmaya bilmirsən. Belə ki, o, həm fəlsəfə,
ədəbiyyat, incəsənət, ilahiyyat sahələri ilə bağlı ciddi
araşdırmalar aparır, həm də “Ziyalı” qəzetinin baş redaktorudur.
Həqiqət xanımın qarşısında qoyduğu məqsədə çatmaq üçün
gördüyü bütün işlər diqqətəlayiqdir.
O, hələ çox gəncdir. Mən onda olan tükənməz enerjiyə,
təşkilatçılıq bacarığına, ictimai- siyasi həyatda tutduğu mövqeyə
heyranam və inanıram ki, gələcəkdə o, qarşısına qoyduğu bütün
məqsədlərə nail olacaqdır.
Bu yolda ona uğurlar, can sağlığı, ailə səadəti, işlərində
müvəffəqiyyətlər arzu edirəm.
İlyas Bəbirov,
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, Dənizdə Neft və
Qazçıxarma İstehsalı Birliyi işçiləri Birləşmiş Həmkarlar İttifaqı
Komitəsinin sosial məsələlər üzrə böyük mütəxəssisi.
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İlahinin sevimli bəndəsi
Filosof, publisist, şair, bəstəkar, Azərbaycan Neft
Akademiyasının fəlsəfə kafedrasının baş müəllimi, Azərbaycan
Ziyalılar Cəmiyyətinin orqanı olan “Ziyalı” qəzetinin baş
redaktoru, qeyri- adi təfəkkür, qabiliyyətə malik Həqiqət xanım
Kərimovaya ithaf olunur!
Hər bir insan taleyi bir nümunə!
“Göyçaydan başlanan ömür yolu” kitabında diqqətimi Həqiqət
xanım Kərimovanın elmi fəaliyyəti cəlb etdi. Onun elmi əsərləri,
onların əhatə dairəsi olduqca rəngarəngdir. Həqiqət xanımın elmi
fəaliyyətində, eləcə də onun şeir və mahnılarında İlahi sevgisi,
İlahiyə təmənnasız sədaqətli xidmət xətti vardır. O, İlahinin
sevimli bəndələrindəndir. İnamında, əqidəsində dönməz,
sözünün əvvəlində də sonunda da, hisslərində də Tanrısına bağlı
olan Həqiqət xanım!
Çətin, lakin şərəfli yolda İlahi köməyin olsun, Həqiqət xanım!
Ömrün uzun, canın daima sağlam olsun! Tanrı özü zamin
olsun!
Amin, amin, amin!
Onun olan Taleyi,
Bir sınaqla yazılır.
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Sınağına dözənə,
Bir mükafat yazılır!
İlahi qismətindən,
Razı olsun hər insan!
Şükür eyləsin Tanrısına,
Qismətindən razı olsun hər İnsan!
Qismət verən ədalətli,
Həm də ki səxavətli.
Bunu bilsin hər İnsan!
Bu dünyada ilahinin
Nəzərində olanlar var,
Qiymətlidir bilin onlar!
Istedadlı, qabiliyyətli,
Allahına daim bağlı olanlar.
Zaman-zaman seçiliblər.
Sınaqlardan çıxanlar.
Bilin mükafat almışlar!
Qiymətlidir çün onlar!
Əzablara, əziyyətlərə qatlaşan var,
Filosof var, həm şairdir, həm bəstəkar!
Atasını, anasını körpəlikdə itirmiş.
İlahiyə məhəbbəti bir an da dəyişməmiş,
Qiymətini onun İlahi vermiş.
Həyat yolunu beləcə müəyyən etmiş!
Taleyini insanlarçün nümunə etmiş!
Adı Həqiqət olan, həqiqətin
Carçısı olsun gərək!
Allahının xidmətində,
Qul tək dayansın gərək!
Yoxdur onun nə gecəsi, nə gündüzü.
Aldıqları ümmətə çatdırsın gərək!
Üz- gözündə olan işıq, İlahi nişanıdı,
Bunu hamı bilsin gərək!
Həqiqətin qələbəsini Həqiqət görsün gərək!
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İnşallah!
Zülfiyyə Vəliyeva,
Respublikanın əməkdar müəllimi, Azərbaycan PKİA və YH Baş
İnstitununun Ali və orta ixtisas Məktəbləri üzrə təşkilatı metodik
kabinetinin müdiri.

Хагигат ханум талантливая
исследователница
Пожалуй, по пальцам можно пересичитать людей, которые
беззаветно преданы служению своих призваний. Сегодня же
таких людей-женщин-единицы. В истории мировой
философии насчитывается большое количество имен,
которые преданы забвению, но некогда внесшие огромную,
лепту в развитие последней. Пытливый ум Хагигат ханум
проливает свет на белые пятна философской науки.
Если бросит взор на то, каким было место того или иного
исследователя философии, то с уверенностью можно
заявить, что последних также можно классифицировать по
принципу, несколько изыскания ученого стали достоянием
общества. Истории мировой философии известны
мыслители, которые обвивали сетями неприступности свое
философское наследие, другие обергали его таинственным
ореолом схоластики, а оставшиеся пытались увековечить в
сознании людей труды тех или иных философов.
Философия Садра - одна из неизученных страниц в
мировой истории философии, сегодня представлена
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широкой аудитории благодаря титанической и кропотливой
работе человека, незаурядных способностей и неиссякаемых
устремлений-Хагигат ханум Керимовой, которая в своих
поэттических рассуждениях делится с нами невысказанными
до сих пор мыслями о месте Ширази в мировой философии.
Именно к третьему разряду можно причислить яркую
фигуру азербайджанской философии Хагигат ханум
Керимову – автора вышеупомянутых поэтических
рассуждений.
Научная и философская деятельность Хагигат ханум
является своеобразным отображением ее личностных,
персональных качеств. Она очень внимательный человек,
прекрасный педагог и хороший друг, которая и своих
многочисленных работах увековечивает памят о своих
близких, тем самым еще раз подтверждая свою преданность
узам дружбы.

Зоя Азизова,
Кандидат философских наук, доцент,
Директор Европейского Центра Языкознания.
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Ею можно гордиться
Родник, ручей, река... Их много, они разные. Одни ручьи,
превратиишись в полноводные большие реки, нашли свое
место и на карте, другие-выполняют роль притока, воды
которого делают реку живой, быстрой, вечной. Не будь
таковых не было бы и больших рек.
Великий Лев Толстой говорил: «Люди как реки». Это
сравнение вполне справедливо, и я хочу его применить по
назначению.
Мы знаем много великих людей, достойно занимающих
определенное место и в жизни, и в памяти человеческой. Но
речь не о них.
Я хочу в своем небольшом эссе рассказать об очень
скромной, удивительно теплой и необычайно талантливой
женщине- Хагигат ханум Керимовой.
Чуть более года я знаю ее. Первое же впечатление: перед
тобой прекрасный собеседник, тонкий и внимательный
слушатель. Меня удивил ее открытый, мягкий взгляд,
распологающий к откровению, дающий возможность
высказать свое мнение до конца. Но когда она заговорила, то
моему восхищению не было предела. На самые сложные
вопросы она давала научно аргументированные, довольно
исчерпывающие ответы.
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Представилась она очень кратко: главный редактор газеты
«Зиялы». Это встреча произошла на презентации ее книги
«Шефгет нуру» (о заслуженном учителе Республики и
общественном деятеле Шафиге ханум Алиевой).
Листая страницы этой книги, я была приятно удивлена, что
автор не только писатель-публицист, журналист с большим
стажем, но и талантливый поэт.
На юбилее академика Гаджибека Султанова –
основоположника
Шемахинской
астрофизической
обсерватории
Хагигат
ханум
предемонстрировала
проницательный ум философа-астронома, способного
достойно оценить научные открытия и достижения
академика Г. Султанова. Ее выступление было наполнено
гордостью истинного патриота, страстно любящего свой
народ.
Меня, как женщину-филолога, подкупила и очеровала в ее
облике еще одна удивительная черта: отличное знание
предмета, о котором она писала или говорила, и, главное,
умение говорит просто и легко о самом трудном и важном.
О чем же она пишет и говорит?
А диапозон ее исследований многогранен и широк: ислам
и философия, медицина и астрономия, история и литература,
история и проблемы современности- вот далеко не полный
перечень вопросов и тем, которые являются объектом ее
изучения.
Хагигат ханум пропагандирует других, восхищается
научным
потенциалом
Азербайджана,
а
порой,
справедливости ради, обращает свое перо к тем, кто
незаслуженно забыт или обойден вниманием, но достоин
всяких почестей.
И в этом ее величие и истинное назначение писателяпублициста, научного исслодователя.
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Где бы она ни выступала: среди студентов или солдат,
среди ученых или беженцев- результат един: глубокое
взаимопонимание, завершающееся бурной овацией.
Автор множество книг (лет ей меньше, чем книг), более
200 статей Хагигат ханум удивительно скромна.Она ни на
минуту не теряет учтивости к собеседнику (даже к самому
заурядному), покоряет своей интеллегентностью и
располагает естественностью.
Хочется особо отметить, что не любит рассказывать о себе.
Но мне немногое известно: рано осиротела, трудная, но
духовно наполненная жизнь: муж врач, двое детей живут и
сегодня в общежитии, а все ее труды рождаются за
небольшим столом в маленькой кухоньке. Но она, наша
Хагигат ханум, не унывает, ко всем невзгодам относится
философски: ни писательский пыл, ни научный интерес у
нее не иссякает. Она действует подобно ручью, который
течет и журчит. Ее творческая жизнь сравнима с
неиссякаемым родником, несущим людям живительную
силу знаний.
Герайзаде Лейла,
доцент БГУ.
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Qayğıkeş insan, tədqiqatçı alim
Həyatda elə insanlar var ki, çalışırsan onlarla az təmasda
olasan. Amma elələri də var ki, onları hər gün görmək istəyirsn,
onlarla həmsöhbət olmaq adama mənəvi zövq verir.
Belə insanlar daim axtarışda olurlar, həyatın mənasını
anlamağa çalışırlar, başqalarını dəyərləndirməyi bacarır, onlara
həmişə həssas qəlblə, səmimi hisslərlə yanaşırlar.
Həqiqət xanım Kərimovanın yuxarıda qeyd etdiyim ikinci
insanlar cərgəsində özünəməxsus yeri var.
Bizim Həqiqət xanımla tanışlığımızın çox qısa bir tarixçəsi var.
Amma bu qısa zaman kəsiyində mən Həqiqət xanımın necə
böyük ürək sahibi, zəhmətsevər insan səmimi və etibarlı dost hər
bir kəsin işinə yarayan, təmənnasız, gözütox olmaqla bərabər,
həm də hərtərəfli bir ziyalı olduğunu gördüm. O, hər yerdə
sözünü deməyi bacaran qadındır. Həqiqət xanım eyni zamanda
səmimi yoldaş, çətinə düşənlərin gözəl məsləhətçisidir. O,
dostluğu, yoldaşlığı çox yüksək qiymətləndirməyi və lazım
gəldikdə özünü həmişə, hər yerdə təsdiqləməyi bacaran insandır.
Bildiyimə görə, Həqiqət xanım ziddiyətli bir ömür yolu
keçibdir. Amma onun həyata olan inamı onu bütün
mübarizələrdən alnıaçıq çıxarmışdır. O, bütün ömrünü elmə sərf
edərək, xalqına, millətinə əlindən gələn əməyini heç zaman
əsirgəməmişdir. Onun intensiv olaraq elmi yaradıcılıqla məşğul
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olması, onlarla kitabların yazılmasına sərf etdiyi əməyi, filosof
və tarixçi olmasından başqa, elmin bütün sahələrinə nüfuz edərək
elmi tədqiqat işlərini davam etdirməsi adamı heyran etməyə
bilmir. Mən deyərdim ki, Həqiqət xanım elmin müxtəlif
sahələrindən bəhrələnməyi xoşlayan yeganə ziyalı qadındır. O,
filosof olmaqla yanaşı, gözəl bəstəkar və şairədir.
Həqiqət xanım eyni zamanda İslam dininin müqəddəs kitabı
olan Quran təfsirçisidir. Onun elmi yaradıcılığının əksər hissəsini
Qurani-Kərimə istinad edilən yazıları, elmi məqalələri təşkil edir.
O, daim axtarışda olan tədqiqatçı alimdir. Həqiqət xanım
apardığı tədqiqatlarıyla bir daha sübut etmişdir ki, o, Allaha
yaxın olan bəndələrdəndir, onun qəlbi və ağlı Allah-Təalanın ona
bəxş etdiyi ilahi nurundan qidalanır.
Həqiqət xanıma bir həmkarım kimi gələcəkdə də yeni-yeni
yaradıcılıq uğurları arzulayır, ona xeyirxah əməllərinə görə daha
böyük qəlb genişliyi, ailə, övlad xoşbəxtliyi və elm səltənətində
tükənməyən işıqlı yol diləyirəm.
Natəvan Arifqızı,
“Son söz” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru.
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Tükənməz işıq mənbəyi...
Mən Həqiqət xanımı orta məktəb illərindən tanıyıram.
Göyçay şəhər Qantəmir adına 1 saylı orta məktəbdə divar
qəzetinin redaktoru olan Həqiqət Kərimovanın müavini mən
idim. Onun da, mənim də tarixə, ədəbiyyata olan həvəsimiz
hədsiz idi. O da şeir yazırdı, mən də. O, məktəb kollektivinin
sevimlisi idi. Zəngin dünyagörüşə malik olmasıyla fərqlənən
Həqiqət xanım öz nümunəvi davranışıyla mənim yaddaşımda
saflıq, səmimiyyət rəmzi kimi qalıb...
Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində ali təhsil aldığı
illərdə onun fəlsəfə elminə sıx bağlanması təsadüfi deyildi. Sırf
nəzəriyyəçilik və fərdi intellektual fəaliyyəti, bu sahədə təbii
istedadı bu gün onu fəlsəfə tarixi tədqiqatçısı kimi formalaşdırıb.
Mən özüm şair olduğuma görə Həqiqət xanımın bədii
yaradıcılığından daha çox danışmaq imkanım var. Onun şeirləri
də fəlsəfə elmi ilə sıx bağlıdır. İstər elmi- dini mülahizələri, istər
islam astronomiyasının məziyyətləri, istərsə də ayrı- ayrı elmipublisistik əsərləri deməyə əsas verir ki, Həqiqət xanım
dövrünün görkəmli alimi, istedadlı şairi, dəyərli ziyalısıdır. Onun
yazdığı əsərlərin hamısında bir tükənməz işıq var. Vətəndaş
ziyalı olaraq bu işığı bizə, gələcək nəslə çatdırmağı üçün Həqiqət
xanım xoşbəxtdir, daha xoşbəxt gələcəyi olan şəxsiyyətdir.
Ədalət Əsgəroğlu,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat katibi.
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Anamla fəxr edirəm
Mənim anam çox işgüzar qadındır. Mən anamı çox sevirəm.
Anam həddindən artıq kitablara və elmi işə bağlı olan bir
qadındır. Anamın xasiyyəti nə qədər mehriban olsa da, bir o
qədər də sərtdir. O, kitab üzərində işləyəndə mən ona sual
veməyə ehtiyat edirəm. Çünki anam o dəqiqə çaşır və
yazdıqlarını unudur. Axşam saat 3-ə qədər kitab üzərində işləyir.
Həmişə fikirləşirəm ki, görəsən anam haçan dincələcək? Bu
barədə ona sual verəndə o, mənə cavab verir ki, heç vaxt.
O, ailəmizin fəxridir. Onunla fəxr edirik.

Əli Kərimov
Hörmətli yazıçımız Camal Zeynaloğlu!
Sizin dünyalar qədər sevdiyim anam barəsində zəhmət çəkib
qələmə aldığınız bu kitab mənə və qardaşıma ən böyük
hədiyyədir. Arzu edirəm ki, bundan conra da yazacağınız kitablar
həyatda həmişə anam kimi təmiz insanlara ünvanlansın. Çox
sevinirəm ki, anamın gecəli-gündüzlü çəkdiyi zəhmətin
qiymətini verən insanlar var imiş.
Çəkdiyiniz bütün zəhmətə görə Sizə Kərimovlar ailəsinin
minnətdarlığını bildirirəm.
Çox sağ olun!

Hörmətlə: Aygün Kərimova
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Ürəyin işıq yolu
Həqiqət xanımı ilk dəfə keçən ilin payızında Xətai rayonu üzrə
bələdiyyə seçkiləri zamanı, oğluna ərəb- fars dili öyrətdiyim
məktəbdə valideyn kimi görmüşəm. Məktəbin tədris hissə müdiri
Şəfiqə xanım bizi tanış etdi. Həqiqət xanım baş redaktoru
olduğu “Ziyalı” qəzetinin son nömrəsini və üç kitabını mənə
bağışladı. Otuz il bundan əvvəl Rəsul Rza poeziyasındakı
realizm tərənnümünə düçar olarkən eşitmişdim ki, “Qəmin adı
gəldi” deyə onu evdən qovarlarmı? Qəmi kipriklərin arasında
özünlə
yatırdıb, özünlə
yaşa doldurub,
kamilləşib,
körpələşməlisən...
Bu aksiomanı Həqiqət xanımın mənə verdiyi qəzetdə dərc
olunmuş müsahibədə gördüm. Müsahibə məndə kədər doğursa
da, o yazını oxuduğum üçün çox sevinirdim.
Çünki Rəsul Rza dediyi “QƏM” in kamilliyin bənzərsizliyinə
rast gəlmişdim. Bir ay sonra Həqiqət xanımın seçki platforması
məktəbin qapısına vuruldu. Məktəbdə yığıncaq keçirildi; Həqiqət
xanımın vəkilləri, qələm dostları, hətta dərs dediyi tələbələr də
bu yığıncağa gəlib onun seçki platformasını dinləyir, haqqında
danışırdılar. Onu nə qədər sevirmiş dostları. Alimlər, yazıçılar,
tibb mütəxəssisləri, şairlər, jurnalistlər, müğənnilər. Həqiqət
xanımın ünvanına deyilən dəyərli kəlmələr keçdiyi həyat yolunda
zəhmətkeşliyi qeyd olunurdu.
Fikrimcə insan üçün, bundan gözəl qiymət ola bilməzdi.
Yığıncaq başa çatdıqdan sonra seçicilər onu öpür, zalı tərk
etməyə qoymurdular. Xalqın məhəbbətini qazanmışdı Həqiqət
xanım. Bu məhəbbəti hər insan qazana bilməzdi. Bu sevgini o,
qətrə-qətrə, gecəsini gündüzünə qata-qata, insan psixologiyasını
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dərk edə-edə namuslu ömür yolunda əldə etmişdi. Əfsuslar olsun
ki, xalqımızın bu qeyrətli qızı bələdiyyə üzvü seçilmədi. Nə
üçün? Məgər o bu ada layiq deyildimi? Yox! O daha yüksək
mövqeyə layiq idi, görünür doğrudan da, onun taleyi
müəmmalıdır. Lakin mən inanıram ki, o öz həqiqi qiymətini
haçansa alacaq...
Əlimdəki qəzetdə isə onun “Özüm də bilmirəm ki, mən
kiməm?” adlı müsahibəsi dərc olunmuşdur. Zaman keçdikcə
ömür yolunu pillə-pillə qalxırdı Həqiqət xanım. Gözlərim dolur,
sətirlər gözümün dumanlı pərdəsi arxasında qarışır:
- Həqiqət xanım, hazırda çoxlu tələbələriniz var, indiyə
qədər dərs dediyiniz tələbələr arasında “TƏLƏBƏ
HƏQİQƏTƏ” rast gəlmisinizmi?
- Bəli, rast gəlmişəm. Formal qiymət yazmağıma razı olmayıb
biletin suallarına cavab verdi və əla qiymət aldı.O, mənim canlı
keçmişim idi.Üzbəüz oturmuşduq.Sanki yuxulu, qəm dolu
xatirələri mənə xatırlamağa gəlmişdi...
Tələbə qız çıxır. Həqiqət xanım yerindən qalxıb pəncərəyə
yanaşır.Gözlərində
bir
yığın
iztirab
və
ümidsizlik,
yuxusuzluqdan solğun bənizli tələbə çağlarını xəyalında
canlandırır Həqiqət xanım. Bircə kəlmə nəvazişli sözə bənddi...
Gözlərindəki taya buludun sinəsindən nazik qızıl ilan çalaydı,
dünyanı selə qərq edərdi bu ilahi qadın...
Gəl səninlə bir anlıq
Hamıdan uzaqlaşaq
Həsrətli dostlar kimi
Qol açaq, qucaqlaşaq.
Söküləndə dan yeri,
Şəfəq gülsün zər kimi.
Pıçıldaşaq astadan,
Gizli sözlülər kimi.
Ay tələbə illərim...
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Qəm lirikasını münisləşdirib, körpələşdirib, ayağından asılan
Anadil quşunun yuvasını qura bilir Həqiqət xanım. Əlçatmaz və
bənzərsizdir bu ruh...
Yanımda əyləşən jurnalist xanım pıçıltı ilə məndən soruşur:
- Oğluna dərs deyirsiz?
- Bəli!
Yenə pıçıltı ilə:
- Bütün ömrünü, gəncliyini oxumağa, elmə, sənətə qurban verib,deyir.
Yazıçı-publisist şair Maqsud Hacıyevin xanımı Məfkurə
xanımın çıxışı ürəkləri riqqətə gətirir:
“İlahi Həqiqət xanımı ana bətnində yaradanda onun qanına qor
ələyib. O, ilahinin verdiyi bütün sınaqlardan mərdanə, qeyrətlə,
üzü ağ çıxıb. Həqiqət xanım qazandığı hər naliyyəti, hər adı
tamamilə doğruldub. “Ziyalı” qəzetinin baş redaktoru kimi, 270
minlik ziyalılar ordusunun sərkərdəsi kimi doğulub. Filosof,
ilahiyyatçı, şair, yazıçı, publisist, bəstəkar, astronom kimi,
incəsənət və elm aləmində tanınıb. Namus və qeyrəti ilə həyat
yoldaşı və övladları qarşısında üzü ağdır. Dost kimi vəfalı, özünü
onlara qurban verən, şəxsi səadətindən belə dost yolunda üz
çevirən adamdır. Bu gün onun nə mənzili var, nə var- dövləti.
Təmiz ailə həyatından, tükənməz enerjisindən, hamının qibtə
edəcəyi istedadından, dostlarına bəxş edəcəyi ilıq hərarətindən
başqa hər şey Həqiqət xanımın xilqətinə bəxş olunub”.
O, danışdıqca mənim qəlbim yeni bir şeirin misraları ilə
döyünürdü. Bəli, o, bəstəkardır. Bəlkə, bu kəlmədən doğuldu o
misralar... Həqiqət xanımın haçansa bəstələyəcəyi musiqi
melodiyaları üçün doğuldu:
Bulud altındakı gizlin ay kimi,
Qayalarda guruldayan çay kimi,
Yaran üstə sızıldayan tay kimi,
Gözlə məni, gözlə məni sevgilim.
Gözlə məni, gözlə məni sevgilim.
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Mən o qadına “ müqəddəs”- dedim. Hörmətli yazıçımızın
xanımı - Həqiqət xanımın əsərlərindən misal çəkə-çəkə
danışdıqca gözümdə müqəddəsləşirdi. Düşünürdüm: Həqiqət
xanıma yalnız insanlar qiymət verə bilər. Onu sevməyənlərsə
(əgər varsa) yalnız natəmiz, gündə bir əqidəyə, xəyala düşən
insanlar ola bilər. Deyəcəyim sözlər idi bunlar. Lakin qəhər məni
boğurdu. Hamı onun haqqında ürək sözlərini demək istəyirdi.
Hamı... Bu zəhmətkeş, xalqı üçün yaşayan fədakar qadın
haqqında.
Qəribə, maraqlı həyatı var Həqiqət xanımın. Ailə qayğısı,
uşaqlarının dərslərindən olan narahatlığı, növbəti dərs üçün
mühazirələrə hazırlaşmağı, qəzet materialları yoxlayıb çapa
hazırlaması, gecələrsə monoqrafiyalar, elmi əsərlər üzərində
işləyən onun adi həyat tərzidir. Dincəlmək yoxdur, bu onun
bütün həmkarlarını, tanıyanları heyrətə salır. Ali məktəb
müəllimi, ictimai bir təşkilatın məsul katibi və öz dininə ürəkdən
məftunluğu, məhəbbəti ilə o, qəribə bir ömür yaşayır. Hər
ömrünə gələn baharı şairə kimi qarşılanır, payız xəzanına
qoşulub ağlayır. Mənim şair təbimlə desək:
Gözlərin oxşayır bir durğun gölə,
Çaşıb göz qırpmasan baxanda gülə.
Məhzun təbəssümün calanıb yerə,
Sənə yaraşmayır sarı payızım.
Bir hüquqşünasın Həqiqət xanıma ünvanladığı şeir var, qəzetdə
dərc olunub. Təvəkkül Əliyevin şeiridir. O, Həqiqət xanımın
“Qızıl Qələm” mükafatına layiq görülməsini şeirlə təbrik edir,
onu şeiriyyətin GÖVHƏRİ adlandırır. Həqiqət xanım ona elə
yazdığı şeir üslubu ilə cavab verir. “ Yox ikən ev-eşiyim, özümə
gövhərmi deyim?” Nə yaxşı GÖVHƏR sözünə rast gəldim.
Həmin hüquqşünasa elə bu yazım vasitəsilə minnətdarlığımı
çatdırmaq istəyirəm. Əgər bu sözə rast gəlməsəydim, Həqiqət
xanımın dünyasında hökm sürən bir nişanə yaddan çıxacaqdı.
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Həqiqət xanım özü kimi kimsəsizlərə qəlb böyüklüyü ilə yanaşan
insanlara hədsiz məhəbbət bəsləyir. Bu məhəbbətin nuru ilə özü
ülviləşir. Respublikamızın əməkdar müəllimi Şəfiqə xanım
Əliyeva haqqında söylədiyi fikir bunu bir daha təsdiq edir: “Əsl
həqiqət budur ki, sadə, təmiz bir müəllim obrazlı bu qadında
birləşib”.
Sadədir Həqiqət xanım. Ürəyinin bütün saflığı qəlbindən
üzünə, gözlərinə süzülüb:
“Bakı Dövlət Universitetinin qarşısına yığışıb uşaqlarının hansı
qiymətlə qayıdacağını gözləyən valideynlər arasında mənim heç
kəsim yox idi. Aldığım əla qiymətlərin sevincini mənimlə heç
kəs bölüşməyəcəkdi. Bulud kimi dolmuşdum...”
Həqiqət xanım! İndi siz həmin həyat idealına çevrilən
xəyalsınız. Keçmişinizə, kimsəsizliyinizə, qayğısız illərinizə not
düzən bəstəkarsınız. Əgər rəssamlığı da bacarsaydınız, o zaman
Robindranat Taqora bu mahnını bəstələyərdiniz:
Sən səhra dumanı, mən qəm çırağı,
Durğun gölə düşən sübhün ocağı.
Dünyanın əlçatmaz tənha ocağı,
Gözlə məni, gözlə məni sevgilim,
Gözlə məni, gözlə məni sevgilim.
Allah sizə arzu etdiyiniz səadəti versin, əziz bacım!
Şahin Sərdaroğlu,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,
“Araz” mükafatı laureatı.
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Ziyalıların ziyası
Azərbaycan xalqının dəyərli və yüksək qiymətli ziyalılarında
biri olan Həqiqət Kərimova haqqında söz demək, fikir söyləmək
həm asandır, həm də çətin. Asandır ona görə ki, ürəyindən saf
bulaq suyu kimi dilinə axan ən dəyərli, ən şirin, ən müqəddəs
sözləri adı kimi Həqiqət olan Həqiqət xanım haqqında demək
yerinə düşər. Çətindir ona görə ki, Həqiqət xanımın yüksək
mədəniyyətinə , bir elm sahəsi üzrə deyil, müxtəlif sahələr üzrə
onun aliliyinə , dərin duyum və bilik qabiliyətinə uyğun fikir
söyləmək doğrudan da çətindir.
Həqiqət xanımla mənim tanışlığım Azərbaycanın elmi-mədəni
inkişafında tarixə dərin iz salmış fitri istedad sahibi, tək bizim
yox, bir neçə ölkənin Milli Akademiyasının fəxri akademiki, bir
sıra xarici ölkələrin ali məktəblərinin fəxri doktoru, uzun müddət
Beynəlxalq Enerji İnformasiya Elmlər Akademiyasının həqiqi
üzvü, Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin prezidenti olmuş,
hazırda dünyasını dəyişmiş görkəmli akademikimiz Ağoğlan
Hüseynovun işlədiyi dövrdə onun vasitəsilə olmuşdur.
İlk görüşdən onun saflığını, həqiqi ziyalılığını, yüksək
səviyyəli elm adamı olduğunu, həyata düzgün gözlə baxdığının
şahidi oldum.
Tanışlıqdan sonra Həqiqət xanımın ali insanlığı bizim əlaqələri
get-gedə möhkəmləndirib, A. Hüseynovun bir fəxri yetişdirməsi
kimi həyatda özünə dərin yer tutub püxtələşdiyi kimi mənim
qəlbimdə də geniş yer tutmuşdur. Onun elmi nailiyyətləri ilə
həmişə maraqlanmış, xoş sədalarını duymuşam.
Mən Həqiqət xanımı filosof- tədqiqatçı, yazıçı- şairə, gözəl
jurnalist, istedadlı ziyalı, qayğıkeş ana, nəhayət islam dinini
dərindən mənimsəyən və tədqiqatçı kimi, islam dininin
müqəddəs kitabı Qurani-Kərimin elmi- dini müqayisəçisi kimi
görürəm.
Həqiqət xanım İslam dininin dərinliklərinə elmi
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nöqteyi- nəzərdən girərək həm özü dərindən bəhrələnmiş, eləcə
də oxuculara başa düşüləcək formada məqalə və yazılar təqdim
etmişdir. Onun islam dininə dərindən yiyələnməsinin əsas
səbəbini yüksək elmi savada malik olmasında görürəm.
Büllur kimi təmiz qəlb sahibi olan, Həqiqət xanım yüksək
insani və bilik keyfiyyətlərinə görə AZC- nin “xx əsrin fəxri
ziyalısı” diplomuna, Azər. KİVİHİ-nin “Kəmaliyyə” diplomu
təqdim edilməklə “Qızıl qələm” mükafatına layiq görülmüşdür.
Bildiyim kimi, ziyalı xalqın görən gözü, düşünən beynidir. Son
bir neçə min ildə bəşəriyyət mürəkkəb bir yol keçmişdir. Elm
adamları daim kainatın möcüzəli sirlərinin açıqlanması üçün
axtarışda olmuşlar. Çoxları yeniliklər edərək böyük nailiyyətlər
əldə etmişlər.
Mən Həqiqət Kərimovanı həmin elm adamlarının, alimlərin ən
dərin axtarışlarından biri hesab edirəm.
Etiraf etmək istəyirəm ki, Həqiqət xanım mənim qəlbimdə
geniş yer tutmuşdur. Ona görə ki, xalqımız üçün dəyərli ziyalı
olmaqla bərabər, islam dininə böyük inamı olan, eləcə də dinlə
elmin vəhdətini araşdırıb düzgün qiymətləndirən, elmə yeniliklər
gətirən yenilikçidir.
Həqiqət xanım hər bir insana xas olmayan elə bir istedada
malikdir ki, hər alimin öz dili ilə danışmağı bacarır, yəni filosofla
filosof kimi, şairlə şair kimi, jurnalistlə jurnalist kimi, bəstəkarla
bəstəkar kimi və s.
Allah insanın maddi və ruhi gerçəkliklərini özü ilə bağlı bütün
şeyləri vermişdir. Nisbətən yüksək şüura malik insanlar daim
yüksək məqamlara can atır. Onun gücü isə beynidir. Əqil və
düşüncə beyinə məxsusdur. Beynin şifrəsi hər bir insanda
müxtəlif açıqlığa malikdir. Nisbi götürdükdə həmin açıqlıq dahi
insanlarda adi insanlara nisbətən daha güclü olur.
Həqiqət xanım da həmin qrup insanlara aiddir ki, elmin
müxtəlif sahələrində ən dərin incəliklərə girərək böyk yeniliklər
əldə etmişdir. Eləcə də elmi, fəlsəfi, dini , astrofiziki
araşdırmalarında sərrastlıq, dəqiqlik, səmimilik, böyük
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yaradıcılıq eşqi, olan oxucularda böyük maraq doğuran hansısa
bir yenilik gətirən əsərlərinin məzmunlu formada olması onu bir
çox qələm adamlarından fərqləndirir.
Həqiqət xanımın mənim haqqımda qələmə aldığı “Maddidən
mənəviyə, zülmətdən nura” adlı elmi-publisistik kitabını
çətinliklərlə qarşılaşaraq başa çatdırması bir daha parlaq sübutdur
ki, xanım ilahinin qüdrətinə, onun yaratdığı möcüzələrə tam
inanmış və islam dininin tam incəliklərinə yiyələnə bilmişdir. Bu
kitabın qələmə alınması Həqiqət xanımın öz təşəbbüsü olmuşdur.
Sübuta ehtiyacı olmayan bir həqiqətdir ki, bu gözəl insan qüdrətli
Allaha, dinə böyük inamla yanaşır. Kitabın yazılmasında nə
qədər əziyyətlərlə üzləşsə də, inamı cəsarəti və pak insanlığı
onun bu yoldan çəkinməsinə imkan vermədi. Bu kitab onun bir
daha aliliyini, dərin bilik və bacarığa malik olduğunu sübuta
yetirdi.
İslam dininin müqəddəs qanunlarını qoruyan, islam paklığını
dərindən duyan, müqəddəs kitabımız Qurani-Kərimin
incəliklərinə varan, onu hamıya təlqin edən, dinin təbliğatçısı
kimi tanıdığım Həqiqət xanıma yeddinci imamımız - İmam
Museyi-Kazım Əleyhissəlamın şəcərəsindən olan və İlahinin
qüdrətinin köməyi ilə xalqımızın bir qısminə şəfa verən bir insan
kimi mən də öz xeyir-duamı verirəm.Ona tutduğu yolda,
yaradıcılıq işlərində uğurlar arzu edirəm.
Ümidvaram ki, onun axtarışlarla dolu yaradıcı əməyi lazımi
səviyyədə qiymətləndiriləcək, yazdığı çox maraqlı kitablar,
əsərlər, elmi araşdırmalar, məqalələr oxucu kütlələrinin həmişə
rəğbətini qazana biləcəkdir.
Ehtiramla:

“Rentgen qadın”

Məşədi Zərifə xanım Mayılova ( Nəbiyeva)
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Oxucu məktubu
Hörmətli filosof- publisist Həqiqət xanım Kərimova!
Sizin yeni-“Maddidən mənəviyə, zülmətdən nura” kitabınızı
mərhum şairimiz Əli Kərim demişkən, “ İynənin ucu boyda, göz
işıq sevən kimi” oxudum. Kitabı oxuduqca uca minarələrdən
haqqın dərgahına hər gün milyonlarla mömin bəndələrin yanar
qəlbindən ucalan səslərini eşidir, yer kürəsinin Azərbaycan adlı
dərdli- kədərli bir ananın qan sızan yaralarına məlhəm qoyan Ulu
Tanrının göndərdiyi məlaikə timsallı Zərifə Yaqub qızı
Nəbiyevanın nuraniliyi, insan varlığının dərk etdiyi qeyri- adi
möcüzələri ilə tanış olur, varlığım titrəyir, qəlbim iftixar hissi ilə
dolurdu.
Oxunan vərəqləri bir-bir çevirdikcə niskilli ürəyimdə nəyinsə
genişləndiyini, nəyinsə cücərdiyini hiss edirdim. Kitabda
verilmiş minnətdarlıq məktublarını, görkəmli tibb alimlərinin
rəylərini oxuduqca, inanın bir daha Zərifə xanımın Ulu Tanrı
tərəfindən bizim göz yaşlarımızı siləcək, dərdlərimizə əlac
edəcək, niyəsiz-necəsiz yaranmış möcüzəli bir insan olduğuna
bir daha inandım.
Həqiqət xanım, yazdığınız bu kitab Böyük Yaradanın
Azərbaycan adlı başa bəlalı, amma cənnətməkan timsallı bir
diyara bəxş etdiyi varlığın gözəl əməllərindən söhbət açır.
Zülmətdən yaranaraq nura qərq olan bu müqəddəs insan
haqqında yazdığınız kitab hər bir oxucunun qəlbində Allaha
inamı uca göylərə qaldıraraq haqq- ədalətə səsləyir.
Mən bir qələm əhli kimi inanıram ki, “Maddidən mənəviyə,
zülmətdən nura” kitabını oxuyan hər bir kəs Ulu Tanrının
şərafətiylə bu torpağa xilaskar kimi göndərilmiş, Zərifə xanım
Nəbiyevanın şəfa, dirilik bulağından su içib, yenidən həyata
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qayıdaraq doğma Azərbaycanımızı göz bəbəyi kimi qoruyan,
doğma yurdun vətənpərvər övladı olacaqdır.
Yusif Cəfərli,
yazıçı, jurnalist (İmişli rayonu).

211

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

Mündəricat
1. Həqiqətin nurlu aynası ...............................................9
2. Həqiqət işığında...........................................................12
3. Özüm də bilmirəm ki, mən kiməm?..........................16
4. Uşaqlıq illəri ................................................................25
5. O, başqa bir dünya yaşayırdı... .................................30
6. Acılı-şirinli tələbəlik illəri ...........................................38
7. Tarixçi Həqiqət ...........................................................44
8. Yazıçı Həqiqət .............................................................45
9. Şairə Həqiqət ...............................................................47
10. Ziyalı Həqiqət ..............................................................69
11. Bəstəkar, nəğməkar Həqiqət ......................................72
12. Filosof Həqiqət xanım .................................................78
13. Jurnalist Həqiqət xanım ..............................................84
14. Astronom-ilahiyyatçı ...................................................88
15. İnformasiyalı qadın .....................................................92
16. Dostlar, tanışlar... .......................................................98
17. Zərif, şəfqətli insan .....................................................101
18. İslam astronomiyasının tarixi boyunca kainatın
başlanğıcı haqqında elmi və dini mülahizələr ........103
19. Bir ömürdə neçə ömür yaşamaq istəyən insan.........106
20. Həqiqət xanım çoxlarına örnək olası əsl ziyalıdır....108
21. Həqiqət xanım qadın ismətini, ləyaqətini özündə
cəmləşdirən əsl azərbaycanlıdır.................................111
22. .İnsan fəlsəfəsinin tərcümanı......................................113
23. .Həqiqətin həqiqət meyarı...................................115
24. O, hər sözü qəlbində isidərək qələmə alır............118
25. Həqiqət xanım insanları qəlbən duyur..............124
26. Hurlu insan haqqında işıqlı sözlər......................127
27. Arxeoloq və etnoqraf Həqiqət xanım ...........132
28. Dan ulduzutək parlayan insan...............................134

212

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

29. Həqiqət xanımla işləmək şərəflidir .......................138
30. Həqiqət dünyası.......................................................141
31. Həqiqət ağır ömür yolu keçib.................................145
32. Özünə abidə yonan insan .......................................150
33. Ziyalılığa həsr edilmiş ömür...................................152
34. Zəhmətlə yaşanan ömür..........................................154
35. Nurlu insan...............................................................157
36. Siz kimsiniz,Həqiqətxanım?....................................159
37. Əks - səda..................................................................162
38. Mənim Həqiqətim.....................................................165
39. “Ziyalı” qəzetinin baş redaktoru Həqiqət xanıma.166
40. Hörmətli Təvəkkül Əliyev .......................................167
41. Həqiqət xanım hər yerdə sözünü deməyi bacaran
ziyalıdır......................................................................168
41.Həqiqət aşiqi...............................................................171
42.Vətən eşqi ilə .............................................................173
43.Həqiqət həqiqətən ziyalı xanımdır...........................177
44.Yaşadıqca-yaşadır insan ömrü.................................178
45.Onunla həmsöhbət olmaq adama mənəvi zövq
verir.................................................................................181
46.Qəlb sirdaşım, məsləhətçim......................................183
47.Hamıdan seçilən tələbə qız.......................................185
48.İlahinin sevimli bəndəsi............................................188
49.Хагигат ханум талантливая
исследователница.........................................................190
50.Ею можно гордиться...............................................192
51.Qayğıkeş insan, tədqiqatçı alim................................195
52.Tükənməz işıq mənbəyi.............................................197
53.Anamla fəxr edirəm...................................................198
54.Ürəyin işıq yolu..........................................................199
55.Ziyalıların ziyası........................................................204
56. Oxucu məktubu........................................................210

213

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

Camal Zeynaloğlu: “Həqiqət işığında”
(Azərbaycan dilində)

Bakı, “Şəms” nəşriyyatı -2012, - 215 səh.
Nəşriyyatın direktoru: Gülnarə Məmmədova
Rəssam:
Fikrət Əlioğlu
Operator:
Turan Camalqızı
Korrektorlar: Aysel Zeynalova
Nərmin Zeynalova
Yığılmağa verilmişdir: 12.09.2012
Çapa imzalanmışdır: 10.10.2012
Kağız formatı:
60x84 1/16
Şərti çap vərəqi:
13.1
Sayı:
300 nüsxə
Sifariş:
№ 49
Qiyməti müqavilə ilə.

“Uni Print” mətbəəsində çap edilmişdir.
Müəllifin əlaqə telefonu: (050) - 553 – 10 – 47

214

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

Zeynalov Camal Zeynal oğlu (Camal Zeynaloğlu) – 1958-ci
ildə Cəlilabadda anadan olub. O, 1975-ci ildə Cəlilabad
rayonunun Alar kənd orta məktəbini, 1980-ci ildə isə Azərbaycan
Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun ingilis-alman dilləri
fakültəsini bitirib.
C.Zeynaloğlu “Uğursuz nikah” (1998), “Məni qınamayın”
(1998), “Qanlı fevral gecəsi” (1999), “Ölümlə üz-üzə” (2000),
“Tanrı cəzası” (2010) kitablarının müəllifidir.
O, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
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