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DİQQƏT 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun 

qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, 

yaxud hər hansı bir hissəsinin nəĢri, eləcə də elektron 

informasiya daĢıyıcılarında, Ġnternetdə yayımı yasaqdır. Bu 

qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araĢdırma və 

tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin Ģamil olunmur.  
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səsi» adlanan üçüncü fəsli Gəncədə fəaliyyət göstərən 

«Gəncliyin səsi» ədəbi birliyinin keçdiyi inkişaf yoluna və 

birlik üzvlərinin poetik nümunələrinə həsr edilmişdir. 
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MƏN BĠR QIZ TANIYIRAM 

 

Müasir Azərbaycan ədəbi mühitini nəzərdən ke-

çirdikdə əksəriyyətin şair olduğunu və ya şair olmaq 

istədiyini görmək elə bir xüsusi qabiliyyət tələb etmir. 

Böyük əksəriyyət şeir yazmaqla məşğuldur. Qəribə 

burasıdır ki,  insanın poeziya aləminə gəlişi,  əksərən 

gənclik illərində olsa da, indi qoca yaşlarında şeir yazmaq 

həvəsinə düşənlərin də sayı az deyil. Ədəbi mühitdə əsl 

istedad sahiblərindən daha çox indi müəyyən vasitələrlə  

bu aləmə yol tapmış şəxslərə rast gəlinir. Əlbəttə, bütün  

bunları hamı bilir. Ancaq gəlin görək  bir həqiqəti də hamı 

bilirmi ki,  bütün bunlar gənc oxucu qüvvəsinin zövqünü 

korlayır. Belə  təsadüfi  şəxslərin şeirlərini oxuyan gənc 

(əlbəttə əsl poeziyadan xəbəri olmayan) şeir yazmağın nə 

qədər asan olduğunu sanıb bu marağa düşür.  Həmişə belə 

olmasa da, əksərən belə olur. Oxucu zövqünün korlanması 

şair olmaq istəyənlər üçün yaxşı nəticə versə də,  əsl 

istedad sahibləri üçün faciəyə çevrilir.  Özü də şəxsi 

faciəyə deyil, bütöv bir xalqın faciəsinə.  Bu mənəvi  

faciənin qarşısını almaq üçünsə  hələ ki, heç bir  iş 

görülmür, dəhşət də buradan başlayır. Nə isə...  
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 Ancaq istedad zaman-zaman öz parlaqlığı ilə, öz 

qüdrəti ilə, insanları onu təsdiqləməyə vadar edib.  Müasir 

ədəbi burulğanda da əsl istedad sahibləri o saat görünür, 

seçilir. Onun yaratdığı əsərləri oxuyanda dərk edirsən ki, 

gələcəyə gözsüz gedilmir. Bu xalqın korları varsa da, 

görənləri də az deyil...  

 Mən bir qız tanıyıram... Yeganə..! O, Xanlar 

rayonunda anadan olub.  Gəncə Dövlət Universitetinin 

filologiya fakültəsinin məzunudur. Şeir yazmağa orta 

məktəb illərində başlayıb. Universitetdə Firəngiz İdris-

qızının rəhbərliyi ilə “Gəncliyin Səsi” ədəbi birliyi 

yarananda oranın ilk üzvlərindən olub.  Mən indi bir 

tələbə yoldaşı kimi onu necə tanıdığımdan və bir oxucu 

kimi şeirlərindən hansı təəssüratları aldığımdan danışmaq 

istəyirəm.  Yəqin bilirəm ki,  bu yazıma dodaq büzüb, bu 

özü kimdir ki, kiminsə haqqında məqalə yazır - deyə irad 

tutanlar olacaq.  Elə həmin şəxslərə bəri başdan belə 

cavab vermək istəyirəm.  Gənclərin haqqında müəyyən 

yazılar yazıb, onları irəli çəkmək  ədəbi mühitin hər cür 

imkanlarına qabil olan, bu aləmdə təsdiqlənən  şəxslərin 

işidir. Ancaq onların bir çoxunun  oturub bir-biri haqqında 

təriflər  yazmaqla məşğul olduqlarını görüb, biz hələ 

təsdiqlənməyənlər də bir-birimiz haqqında yazmağı qərar-

laşdırdıq... 
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 O, çox az danışandı. Məhz bu xüsusiyyət də onun 

xarakterini öyrənməkdə əvvəl maneəyə çevrilir.  Şeirlərini 

oxuyandan sonra heç cür inanmaq istəmirsən ki, bu qədər 

ülvi duyğular, bu qədər məsum hisslər bu balaca qızın 

ürəyindən keçir.  Beləliklə, get-gedə o, insanın gözlərində 

böyüyür.  Öz düşüncəsinin, fikir bazasının, duyum 

qabiliyyətinin hesabına. Xarakterini də şeirləri əks etdirir. 

Özü haqqında bu qədər.  

İndi növbə yaradıcılığındı. İlkin olaraq bir oxucu 

kimi bəzi iradlarımı bildirmək istəyirəm. Demək olmaz ki, 

onun söz ehtiyatı azdır.  Bu belə deyil.  Sadəcə olaraq 

duyğuları və psixologiyanı açmaq üçün onun istifadə 

etdiyi bəzi sözlər uğursuzcasına seçilmiş sözlərdir. Bunu 

daha çox lirik düşüncələrdən bəhs edən şeirlərə aid etmək 

olar. Bu qüsurun əsas səbəbi isə hələ kifayət qədər 

təcrübənin olmamasıdır. Və belə hallara gənc yazarların 

əksəriyyətində rast gəlinir: 

 

        Həsrətin dağı-dağ üstündən çəkdi, 

        Bir söylə, iliĢib qalmısan harda? 
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“İlişib” sözünün ümumi işləm mənasını nəzərdən 

keçirdikdə  bu sözün şeirin ideya istiqamətinə,  ümumi 

çəkisinə heç cür uyğun gəlmədiyini görürsən.   

Bildiyimiz kimi şeirin əsas şərtlərindən biri də daxili 

bölgüdür. Burada da bir çox incəliklər mövcuddur. Bu 

incəliklərdən biri də sözlərin bir-birinə aid olması,  belə 

sözlərin işlənmə yeridir: 

 

   Hər gecə xəyal  tək yuxuna gəlib,  

   Həsrətini vüsal tək Ģirin bilib, 

   Gözümün yaĢını son dəfə silib, 

   Ağlamayacağam yoxluğun üçün. 

 

 Birinci misradakı “tək” sözü “xəyal” sözünə aiddir. 

Bunun üçün də daxili bölgü 6-5 qəlibinə uyğun gəlib 

pozulmur. İkinci misradakı “tək” sözü də “vüsal” sözünə 

aiddir. Ancaq burada daxili bölgü pozularaq 7-4 şəklinə 

düşür.  

 Bir də onun yaradıcılığının ümumi fonunda bir 

pissimizim var. Qəribə burasıdır ki, bu hal onun inad dolu 
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şeirlərində də özünü büruzə verir. Lakin bunun şəxsi 

psixoloji durumla birbaşa bağlı olduğunu nəzərə alsaq irad 

kimi göstərmək, məncə, doğru olmaz. O, necə görüb, necə 

duyursa elə yazır. Bu isə öz-özlüyündə gözəl 

xüsusiyyətdir. 

Mən bir oxucu kimi onun yaradıcılığında tez-tez rast 

gəldiyim qüsurları sadaladım. İndi isə müsbət 

keyfiyyətlərini, yəni onun şeirlərindən aldığım zövqü 

bölüşmək istəyirəm. Onun yazdıqlarını oxuyanda saf-

laşmağa, ülviləşməyə doğru meyillənmiş mənəvi proseslər 

elə sürətlənir ki, bu şeirləri oxumaqla qazandığın müsbət 

keyfiyyətləri dərk etməyə vaxt tapanmırsan. O, özünün 

yaşadığı duyğuları oxucunun özü də hiss etmədən ona 

incəliklə aşılamağı bacarır. Bu onun istedadını sübut edən 

amillərdən biridir. Bu xüsusiyyət onun şeirlərini 

fərdilikdən uzaqlaşdırıb çox böyük uğurla 

ümumiləşdirməyə təkan verir.  

O, bir çox gənc yazarlar  tək başqa dünya sakini 

deyil. Bu dünyadan ayrılıb mənəvi dünyasına qapanmaq  

fikri də yoxdur. O bu dünyanı sevir. Ancaq daima bir şeyə 

çalışır.  Hər şey saflaşsın, insanlar ülviliyə tapınsın, 

yüksək qabiliyyətlər, vəzifələr, imkanlar düşmənçiliyə 

xidmət etməsin. İnsan dərk etsin ki, gələcək bu günün 

necəliyindən asılıdır. Bu günkü mənəvi xəstədən, 
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gələcəkdə bu xəstəliyin daşıyıcısı olmaqdan başqa heç nə 

gözləmək olmaz. O bu dünyadan bezib, boğaza yığılanda 

da başqa dünya arzulamır. O, üsyan edir, mənəvi üsyan: 

 

Bu dünyanın keĢməkeĢlərindən,  

BaĢ açılmayan iĢlərindən, 

Yığılıb cana, 

Susayıb qana, 

Üsyan edirəm! 

 

Bu üsyan qanunu əlində bayraq tutub min cür 

qanunsuzluqlar törədənlərə də amansızdır. O şəxslərə ki, 

xalqı min cür əzab-əziyyətə, min cür rəzalətə dözməyə 

vadar edir. O şəxslərə ki, xalqın dözümündən xəbəri var, 

lakin xalqın yumruğundan xəbərdar deyil: 

 

Qalıbdı  bu xalqın gözü kölgəli, 

Dinməyə haqqı yox, sözü kölgəli, 
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Gerçəyi, doğrusu, düzü kölgəli, 

                     “qanun naminə”. 

 

Ona zaman-zaman işgəncə verən bir dərd də var.  

Ancaq o, bu dərdi də hamı kimi çəkmir. Axı, kim dərdi nə 

qədər dərk edə bilirsə, o qədər çəkir.  O, bu dərdi qorxa-

qorxa çəkir. Qorxur ki, Qarabağ unudular. Unudarıq bizi 

unutmayan torpağımızı. O, boş-boşuna qorxuya düşməyib. 

Cəmiyyətdə bu dəhşətli dərdin unudulma nişanələrinə rast 

gəlib: 

BaĢçıların olmayan 

Qüdrəti öyüləndə, 

Haqlıların haqları 

Alınıb yeyiləndə, 

ġərəfinə cürbəcür 

Təriflər deyiləndə, 

Unuduldun, Qarabağ. 
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Onun lirik  düşüncələri də özünəməxsusdur. O, 

həsrət çəkir, xiffət içindədir. Ancaq bəzən yorulur, usanır. 

Duyğuların cavabsızlığı  bezdirir onu. Axı bu qədər 

zəngin duyğulara qarşılıq vermək üçün duyğunun əzabını 

dərk edən insan lazımdır. Ona da hər vaxt rast gəlinmir. O 

dözür,  o gözləyir. “Ürək yaratdığı eşqə gor olmaz” deyir:  

 

Bir payız  səhəri günün birində, 

Haraya apardı Səni bu yollar?! 

Xatirənlə dolu görüĢ yerində 

Amansız hicranın neçə dağı var, 

Həsrət çəkdirənim, hardasan axı?.. 

- deyə soruşur soraqlayır. Ancaq bir xəbər yox. Heç nə 

unutdura bilmir onu ona. Budur sadiqlik, budur sədaqət, 

əzablara meydan sulayan  fədakarlıq. Hər yerdə o var, hər 

kəs, hər şey onu xatırladır: 

Ġndi iynə olub batır gözümə, 

Bir zaman Sən duran yerdə duranlar, 

Ġstehzayla baxıb dərdli üzümə 
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“Hələ gəlmədimi?” – deyə soranlar 

Səni xatırladır.  

 

O gözləyəcək... Keçmişindən qaçıb gələcəyində bir 

özgə qiyafədə, bir özgə görünüşdə onu gözləyəni 

gözləyəcək: 

 

Yel atıyla arxamca 

Çapsa belə həsrətin, 

Vüsalını əlimdən 

Qapsa belə həsrətin, 

Özü məni axtarıb 

Tapsa belə həsrətin, 

Gözləyəcəm mən Səni.  

 

Sonda isə bildirmək istəyirəm ki, Yeganənin yük-

sələn xətt üzrə sürətlə irəliləyən yaradıcılığına baxıb, onun 
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göstərilən və göstərilməyə imkan olmayan qüsurlarının 

aradan qalxacağına əmin olmaq olar. Buna onun istedadı 

imkan verir.  

Beləcə, mən duyğunun nə olduğunu duydurmağı 

bacaran bir qız tanıyırdım. İndi onu siz də tanıdınız.  

 

Bəxtiyar ELCAN, 

Ģair-yazıçı-jurnalist  
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I  

F Ə  S Ġ  L    

 

 

I  HĠSSƏ 

 

ADAMLAR... 

     ADAMLAR... 

          ADAMLAR... 
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OLMUR 

 

                            Gedək biz olmayan yerə. 

                                                       R. RövĢən 

 

 

Bu dünyanın hər yerində 

Yığın-yığın, dürlü-dürlü 

                      “biz” var.., 

       “bizdən” qaçmaq olmur. 

“Biz” olan yerdə şeytan var, 

          iblis var, 

            nadan- naqis var, 

İblisdən ki, qaçmaq olmur. 

 

Axı nə qədər dözəsən, 
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Saxtakara, ədabaza..? 

Cansızların arasında 

Can yığılıbdı boğaza. 

Bircə dərdi açmaq olmur, 

Ürək isinmir heç kəsə. 

Ən yaxşısı bu dünyadan 

Baş götürüb bir nəfəsə 

Qaçmaq istəyirəm.., 

                       amma... 

Yenə də saxlayır nəsə. 

 

Ruhum şivən qoparmaqda -  

Ruhu daşdan olanların 

Çəkdiyi hər cür dağından, 

Məni xəyal aparmaqda... 

Göz gəzdirirəm göylərə,  
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Tanrı hay verir səsimə - 

Kimsə çəkir ayağımdan, 

Yuxarıya uçmaq olmur. 

 

                                    10.04.2009 
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ADAMLAR 

 

Bu hikkə adamlar, tikə adamlar, 

Bu ləkə adamlar… 

                                      M.Yaqub 

 

- I - 

 

Adamlar –  

dünya dolu, 

qalaq - qalaq, 

Adamlar 

dünyanı basan alaq,  

iblisdən törəmə, 

şeytandan calaq. 
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Adamlar –  

dörd yanı tutmuş bataqlıq,  

qara - qura çamur, 

varlığı üfunət saçan yara, 

ürəkləri darısqal, 

hissləri xırda - para. 

 

Adamlar –  

elə hey günaha bürünməkdə, 

alçalmaqda, 

kiçilməkdə, 

sürünməkdə, 

və beləcə 

zərrə-zərrə çürüməkdə... 

                            09.06.2009 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2016 

 

Yeganə                   “Adamlar” 

ADAMLAR 

 

Bu qanqal adamlar, çaqqal adamlar. 

Bu naqqal  adamlar... 

                                          M.Yaqub 

 

 

           - II - 

 

 

   Adamlıqdan  

          sıyrılıb çıxmış 

                  sıyrıq adamlar, 

   Hər əmrə müntəzir duran 

                   buyruq adamlar, 

   Daldeylərdə bulanan  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2016 

 

Yeganə                   “Adamlar” 

             eh, 

                  bu quyruq adamlar - 

   yaşayırlar 

                dünyanın köksündə 

                        bir yük kimi. 

   Görkəm cılız, 

   əqidə gücsüz-təpərsiz, 

   amma... 

               dinirlər böyük kimi. 

   Canı ruhdan xəbərsiz,  

   Ruhu candan bezikmiş, 

   Vicdan çirkab yuvası, 

 

      

   Mübarizəsi - 

            ancaq vəzifənin davası. 
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   Belə vücudlar ilə 

           korlandıqca korlanır 

               bu dünyanın havası.  

 

19.06.2009  
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ADAMLAR 

 

Darısqal adamlar  - o dar adamlar... 

Bu mantar adamlar... 

                                      M.Yaqub 

 

                         - III - 

 

Duyğusuz adamlar, ruhsuz adamlar - 

Dünyanın dərdindən, qəmindən kənar, 

Baxışları donuq, düşüncəsi dar, 

Məişət qayğılı, boş təfəkkürlü, 

Bu sayaq böyüyən dayaz fikirli, 

Bu sayaq yaşlaşan, 

              hissiz-duyğusuz 

                       daşlaşan adamlar 
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                                  canımı sıxır. 

Hara çevrilirəm, hara baxıram 

Küt baxışlarıyla üzümə baxır. 

 

 

Ağılsız adamlar, dəli adamlar, 

Yaşaya-yaşaya ölü adamlar - 

Dərd kimi hazırdı hər bir anımda. 

Abırdan-həyadan azmış adamlar, 

Aman allah, öldürücü qan kimi 

Beynimin içinə sızmış adamlar, 

Gəzib-dolanırlar dörd bir yanımda. 

 

Zəli tək yaxamdan üzülmür onlar, 

Nə illah edirəm dözülmür onlar. 

Bulanıq sel kimi üstümə axır, 
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Hara çevrilirəm, hara baxıram  

Küt baxışlarıyla üzümə baxır. 

 

Sayğısız adamlar, arsız adamlar - 

Hər ədası özü boyda bir əsəb, 

Saxtalıq əzəmət, riyakarlıq dəb. 

Axı bu adamlar hardan çıxıbdı..? 

Belə soyuq canla, soyuq ürəklə 

Nə bilim, bəlkə də gordan çıxıbdı.  

Nifrətləri qorxunc, sevgisi cılız, 

Mən milyonlarının içində yalqız...  

Hisslərim irpənir, ruhum darıxır, 

Hara çevrilirəm, hara baxıram 

Küt baxışlarıyla üzümə baxır. 

 

                     dekabr 2008 
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                        BU  ADAM  

 

Sürünmək üçün doğulan   

insan uça bilməz - M.Qorki 

 

                              

- I - 

 

   Bu adamın gözləri  

   niyə belə soyuqdu, allah? 

   Hələ sifətinə bax, 

   daş kimi donuqdu, allah! 

   Zəncir altındadı 

               iradəsi,  

                    qətiyyəti, 

   bilinmir nə xoş, 
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               nə bəd niyyəti. 

   Görən bunundamı var heysiyyəti..? 

   Yox... 

   Onun ürəyi pas atıb,  

   O, özü də bilmir şərəfini  

              haçan, 

                     harda satıb. 

   Bir quruşa dəyəsi 

            düşüncəsi,  

                    başı yoxdur,   

   Heç elə çox da yaşı yoxdur. 

 

Təzə-təzə başlayır  

                 aldatmağa,  

                       aldanmağa, 

     Qorxduğu kəslərin yanında 
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     quyruq bulayıb yalmanmağa, 

     bax beləcə asan dolanmağa. 

          

                          *** 

 

     Sən hələ bu adamın tutduğu  

     neçə-neçə yaramaz oyuna bax, 

     Hələ bunun bir qarışlıq boyuna bax - 

     mənliyindəki cılızlıq 

                               zahirinə çıxıb, 

     Kim bilir indiyədək 

                  neçəsinin dünyasını yıxıb, 

                           ürəyini sıxıb... 

     Yəqin bir mötəbər məclisə düşəndə, 

      biri ilə deyişəndə - 

             vicdandan, 
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                   qeyrətdən danışır, 

                əqidədən, 

                    ləyaqətdən danışır, 

      hörmət qazanır, 

      qiymət qazanır. 

      Amma... 

                 yeri düşəndə -  

      əqidədən üz döndərə də bilir, 

 

             qeyrətini gedər-gəlməzə 

                                    göndərə də bilir. 

          Bəzən qəlbi də maddiləşir, 

          ruhu da özü kimi adiləşir, 

          və beləcə 

                     addım-addım 

                        bu həyata öyrəşir! 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2016 

 

Yeganə                   “Adamlar” 

 

                            *** 

 

         Amma yenə də 

                             düşünürəm ki, 

         bu adam niyə belə duyğusuz, 

         niyə belə laqeyddi, allah? 

         Sifətindəki donuqluğa bax, 

         bilinmir canlıdır, 

                         yoxsa meyiddir, allah!  

          Deyəsən - 

                   cəhənnəmin üst dairəsindən gəlib, 

          Dolanıb  

                     iblisin yan-yörəsindən gəlib. 

          O, bu dünyada  

                   baş girələməyi 
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                                  necə, 

                                     necə asan bilib. 

                                                             

Dekabr  2004 

                       

     

                        BU   ADAM  

 

               - II - 

 

                   Bu adamın qaş-qabağı 

                   açılmaq bilmir, 

                   haçandır üzü gülmür. 

                   Dolaşır qəmli-qəmli, 

                   ürəyi ələmli, 

                   hey baxırsan  
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                         gözünün altı nəmli. 

                   Baxışları alacalanıb, 

                   deyəsən - 

                   boyu bir az da balacalanıb... 

                   Bu adam qısılıb dərdi-sərinə, 

                   bu adamı qoyan yoxdu 

                                   adam yerinə, 

                   Elə özü də hərdən birinə  

                   eşq elan etməkdən,  

                   arxasınca getməkdən 

                        yorulub, deyəsən, 

                   indi də  

                          alverə vurulub, deyəsən. 

                   Atıb məhəbbətin daşını, 

                   Alış-verişlə qatır başını. 

                   Tərəzi önündə var-gəl edir 
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                                           aram-aram, 

 

                   Hərdən satır vicdanını da 

                                 qram-qram 

                                    qataraq şəkərə-qəndə, 

                                         bu yazıq bəndə.  

 

                                 *** 

 

                   Beləcə - 

                   Bu adamın qaş-qabağı  

                   açılmaq bilmir, 

                   haçandan üzü gülmür. 

                   Bircə anda, 

                   gözləmədiyi zamanda 

                              darmadağın oldu- 
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                   mənsəblə, sərvətlə bağlı 

                             dürlü-dürlü xəyalı, 

                                   dəyişdi halı. 

                   Əliboş qaytardı geri - 

                   ürəyini açdığı, 

                   qarşısında 

                             nə yalanlar saçdığı 

                                    bir  müdirin  qızı. 

                   Bircə anda, 

                   gözləmədiyi zamanda 

                             ümidlərini vurdu yerə, 

                   hələ üstəlik 

                   təhqir də etdi, azı yüz kərə...   

                     Odur ki, 

                             bu adamın  

                                   qaş-qabağı açılmaq bilmir, 
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                                                      üzü gülmür. 

                     Hərdən- 

                           dərdini təzələyən olanda, 

                     "eşq dastanını" 

                                      çözələyən olanda, 

                               donuq-donuq, 

                                     arsız-arsız 

                            "canım sağ olsun" - deyir,  

                     "fərqi nədir - 

                     bu qız olmasın, başqası olsun” - deyir. 

                     Sonra da 

                     aşağı salıb başını 

                     yerbəyer edir tərəzinin daşını... 

 

                                                                              may 2005 
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                   ĠNSAN   AXTARIRAM 

 

İnsan axtarıram... 

milyon-milyon 

insanların arasında, 

vicdanı 

     susanların arasında, 

“yaxşı”, 

     “yaman” adı ilə 

bölgülərə 

       bölünənlərin sırasında, 

fərqi yox, 

    olsun dünyanın harasında.  

 

İnsan  axtarıram,  

di gəl ki, 
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heç yanda yoxdu. 

Baxmayaraq ki,  

“İnsan” adlananlar çoxdu; 

kiminin  gözü kölgəli, 

kiminin vicdanı ləkəli, 

kimi saxta məmurların 

   “qüdrətinə”  mat qalıb 

             göz döyür, 

kimi də olmayan şəxsiyyətini öyür. 

 

 

İnsan axtarıram! 

Haqqın  

        gözünə düz baxan, 

haqsızlığı 

           kökündən yıxan, 
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“mənəm” deyənlərin,  

özgə malını yeyənlərin 

            axırına çıxan... 

 

İnsan  axtarıram! 

yalançı qanunlardan 

        nə çəkinə, 

             nə qorxa, 

millətə dayaq, 

       xalqa arxa, 

         vicdanı oyaq, 

çox demirəm, 

olsun elə bu sayaq... 

 

İçimdə bir haray var- 

bir insan soraqlı, 
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düşmüşəm yola 

yarlı-yaraqlı, 

geyib dəmir çarıq, 

gecələr ay işığında, 

gündüzlər əli çıraqlı, 

insan axtarıram!!! 

 

                                05.08.2004 
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ÜSYAN   EDĠRƏM..! 

 

Mən bu həyata gəlmiĢəm, 

bu həyatla barıĢmamaq üçün. 

M.Qorki 

 

Bu dünyanın  

keçməkeşlərindən, 

baş açılmayan 

işlərindən 

yığılıb cana, 

susayıb qana 

üsyan edirəm! 

Devirmək üçün 

dünyanı yerindən, 

Qurmaq üçün  
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       təzədən, 

           dərindən, 

             üsyan edirəm! 

 

Əqidəsini  

    atan kəslərə, 

daşa dönən 

         duyğulara, 

buz bağlayan 

          hisslərə, 

içinə qısılan 

        səslərə 

          üsyan edirəm! 

Duyğudan uzaq  

  donuq ürəklərə, 

səmimiyyətdən məhrum 
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        rəsmi diləklərə, 

işə girişən kələklərə,  

arxadan vurub, 

üzə irişən  

mələklərə 

         üsyan edirəm! 

 

Günahsız bir məhəbbəti 

amansızca  susduran 

       biganələrə 

             laqeydlərə.., 

var-dövlət hərisi 

canlı meyitlərə, 

boğazdan yuxarı deyilən 

yersiz təsəllilərə, 

       lazımsız öyüdlərə 
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             üsyan edirəm! 

Şeytana qulluq edən  

    yalançı  seyidlərə 

             üsyan edirəm! 

 

Bir-birinin  

    ardınca törədilən  

         saysız-hesabsız 

             cinayətə, 

 

göz yumduğumuz 

      dözülməz 

         rəzalətə, 

dönə-dönə batdığımız 

neçə-neçə  günaha 

            üsyan edirəm! 
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Yalan ümidlər verən 

başgicəlləndirici  

          sabaha  

               üsyan edirəm! 

Bir də  

bunlara  

göz yuman 

Allaha... 

Allaha... 

Allaha    

     üsyan edirəm! 

 

                                02.10.2004 
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KEÇƏCƏM   DÜNYANIN 

O BĠRĠ  ÜZÜNƏ – 

 

Yorulmuşam.., 

Usanmışam –  

duyğusuzlardan, 

Dərd nədi bilməyən, 

dərdin  özü də yaxın gəlməyən 

          qayğısızlardan, 

                sayğısızlardan. 

Hiyləgər baxışlardan, 

üzdəki saxta təbəssümlərdən, 

ürəkdəki  qarğışlardan, 

Hiylələrdən, 

riyalardan, 

təhqir olunan, 
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ayaq altda salınan 

ismətlərdən, 

həyalardan! 

 

                *** 

 

Yorulmuşam.., 

Usanmışam – 

bir parça çörəyin ucbatından 

                  əl açan, 

neçə şərəfsizin önünə qaçan, 

məsum körpələrin  

       səfalətindən, 

             rəzalətindən. 

Qüssədən ağaran saçlardan, 

kəsilən  əlaclardan, 
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dərdin cürbəcür ağırından, 

birinin düşkünlüyündən, 

birinin uğurundan... 

Bir də -  

vicdanı  yatanlardan, 

eşqini 

        mənsəbə,  

            sərvətə  satanlardan, 

 özü kimi  ləyaqətsizin  kölgəsində 

     zəhər qarışmış 

       xoşbəxtliyə  çatanlardan! 

                  *** 

Yorulmuşam – 

haqsızlığın  çözülməzliyindən, 

ümidsiz  həsrətin 

       dəhşətindən, 
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           dözülməzliyindən... 

Şeirlərdəki   küskünlükdən, 

daş ürəklərdəki kəskinlikdən, 

hələ  

     nəğmələrdəki   yanıqdan, 

     qürurlardakı  sınıqdan! 

 

               *** 

 

Bezmişəm! 

Bəsdir  

    bu boğunuq  havalı, 

      şeytan  yuvalı 

          bir mühitə  dözmüşəm! 

Mənliklər  tapdalanmış, 

qürurlar  dəlik-dəlik, 
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Nə Allahda allahlıq  qalıb, 

nə bəndədə bəndəlik! 

İnsanlar  arasında 

   bu nə sərhəddi..?  

Yox... 

    deyəsən   son həddi! 

Yorulmuşam –  

Bu həyata darılmışam – 

Başımı götürüb qaçacam, 

İlim-ilim itəcəm. 

Düşəcəm  

      axırda 

        uçan boşqabların izinə, 

Keçəcəm dünyanın o biri üzünə! 

 

                      30.12.2004 
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YOXSA  SƏN DƏ..? 

 

Burda canım sıxılır, Allah! 

Burda adamların 

mənasız baxışları 

ruhuma tuşlanan güllənin  

qəlpələri kimi  

üstümə dağılır, Allah! 

Burda adamların canından  

cansızlıq,  

bir də ətalət yağır. 

Bu yerlərin  

     havasından,  

        suyundan, 

hətta yağışından da rəzalət yağır. 
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Kindən-kinayədən 

üz-gözlər qat kəsib, qırışır, Allah! 

Adamlar 

adamsızlığa qarışır, Allah! 

Nə mən adamlara yovuşa bilirəm, 

nə də 

ruhum ruhsuzlarla barışır, Allah! 

Bircə Sənə bağlıyam! 

Ürəyim ürəksizlərlə yanaşı deyil. 

Fəryadım  

təkcə gözlərimin yaşı deyil, 

Düşünürəm..,  

düşüncəmdən də yaş damır! 

Elə bil adamları 

Sən yaratmamısan, Allah! 

Niyə susursan..? 
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Niyə göylərin üsyanı başlamır..? 

Cavab versənə, 

Yoxsa Sən də yatmısan, Allah..? 

 

      19.08.2009 
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        YERƏ  EN… 

Hər yan zülmət, 

hər yan qaranlıq, 

Hara baxıram 

günah üstə günah! 

Bu günah dolu dünyadan 

baş götürüm  

kimə gətirim pənah..? 

Hər yerdən üzülüb əlim. 

Nə olar bircə anlıq..,  

bircə anlıq 

yerə en, ay Allah! 

Başımı köksünə qoyub 

ağlaya bilim!        

 

                                    14.08.2009   
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II HĠSSƏ 

 

MĠLLƏT... 

       MĠLLƏT... 

             MĠLLƏT... 

 

Qeyd: Bu hissədəki şeirlər Xəlil Rza Ulutürkün 

istiqlal şeirlərinin təsiri ilə yazılıb və zaman etibarilə 

1988-1993-cü illəri əhatə edir... 

Odur ki, o böyük insanın ruhu qarşısında baş əyir və 

bu hissəni bütövlükdə onun xatirəsinə həsr edirəm.  
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HARA CUMUR? 

 

Dərdi başdan aşan millət, 

Başı dərddən daşan millət, 

Niyə hamı səndən umur? 

 

Çaş-baş qalıb çaşan millət,  

  

Hər haraya qoşan millət,    

Öz harayına göz yumur!    

 

Əvvəl-axır səbri daşan,  

Daldan-dala coşan millət,   

İndən belə hara cumur? 

 

                                19.05.2009 
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BU   NƏYĠN   SINAĞIDIR? 

 

Bu millət dərd ağacı, 

Bu millət dərd dağıdır. 

Dərd milləti içindən 

İçin-için dağıdır. 

 

Od alıb ətəyindən, 

Haray yox adamından, 

Haray yox torpağından, 

Daşından,  kəsəyindən. 

Bu nəyin bahasıdır? 

Bu nəyin sınağıdır? 

 

Əzəldən başı daşlı, 

Gözü yaşlı millətim, 
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Özü-özünə düşmən, 

Özünə bir yağıdır. 

 

Milləti parçalayan, 

Yüz yerə haçalayan 

Əllər də özgə deyil, 

Qoynunda bəslədiyi 

Kəslərin caynağıdır. 

 

                           30.05.2009 
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    BĠR YANDAN DA … 

 

Baş götürüb gedir üzü enişə,  

Dost bildiyi gizli vurub həmişə, 

Bir yandan arxasın dönüb günəşə, 

Bir yandan da çıraq gəzir özünə.  

 

Qənim olub ağıl verən başlara, 

Yem olub leş üstə uçan quşlara,  

Özü qılıncını çalıb daşlara, 

Bir yandan da yaraq gəzir özünə. 

 

Ona nə edibsə, nadan edibdi, 

İnsan cilidində şeytan edibdi, 

Başına dünyanı zindan edibdi, 

Sığınmağa dayaq gəzir özünə. 
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Dağa versən çəkməz belə zilləti, 

Kim saldı bu günə, de bu milləti? 

Bir yandan əlindən verir qeyrəti, 

Bir yandan da papaq gəzir özünə. 

 

Aman, bu nə sülhdür, nə də barışdı, 

Bu nə mübarizə, nə də yarışdı, 

Əldən gedən yurdu qarış-qarışdı, 

Bir yandan da torpaq gəzir özünə. 

 

                                                                2009 
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                 QORXA  DA  BĠLƏR 

 

Millətin boynuna qoyulan minnət 

Millətin sonuna çıxa da bilər. 

Hələ üstəlik ərk sayılan minnət  

Millətin evini yıxa da bilər. 

 

Baxırsan dərdləri başdan aşıbdı, 

Bu dərdlər içində ağlı çaşıbdı, 

Bir də görəcəksən səbri daşıbdı, 

Ətalət cəngindən çıxa da bilər. 

 

Hər kəs bir-birinə badalaq vurur,  

Dil açıb dinənə şapalaq vurur, 

Yad xalqdan özünə bir calaq vurur, 

Ayılıb göz yaşın sıxa da bilər. 
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Başından geriyə basan kəsləri, 

Tutub boğazından asan kəsləri,  

Qeyrət məqamında susan kəsləri, 

Səhv salıb özünə arxa da bilər. 

 

Şəhid qanı ilə yuyulan torpaq, 

İllər boyu bağrı oyulan torpaq, 

Bu millətə Vətən sayılan torpaq, 

Bu qəribə xalqdan qorxa da bilər. 

 

                                                Dekabr  2008 
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N Ə  O L S U N . . .  

Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə..? 

M.Ə.Sabir  

 

Nə olsun işimiz aşıbdı başdan, 

Uyub rahatlığa çıxmışıq huşdan, 

Çəkinib borandan, çəkinib qışdan, 

Qorxuruq soyusun yerimiz, Allah! 

 

Kiminin əzəldən qırıqdı zatı, 

Gərəkdir boynuna salınsın çatı, 

Qoymuruq açıla qeyrətin qatı, 

Nə qədər qalınmış dərimiz, Allah! 

 

Hər yan saxtalıqdı belə dünyada, 

Ədaləti verib yelə dünyada, 
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Haqqdan danışırıq hələ dünyada, 

İnsafa  gəlmirik  birimiz, Allah! 

 

Bir yanda yuxarda əyləşənlər var, 

Pul üstə namusu bölüşənlər var, 

Bir yanda çadırda yerləşənlər var, 

Od tutub  yanmazmı qəbrimiz, Allah? 

 

Qalıb şəhidlərin qisası yerdə, 

Tablaşıb ağrıya, dözürük dərdə, 

Vicdan buxovdadı, qeyrət zəncirdə, 

Görən niyə daşmır səbrimiz, Allah..? 

                                                      12.12.2003 
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YUXUDUR 

Birisinin artıq düşəndə yalı, 

Bilməyəndə nədir ağır ehtiyac, 

Deyir ki, yaxşıdır millətin halı, 

Hamı təsdiqləyir qalıb naəlac. 

 

Kiminin daşdan da keçir hər sözü, 

Nə qədər yığırsa doymayır gözü, 

Kiminin aclıqdan saralıb üzü, 

Bax budur millətin xoş güzəranı. 

 

Kim dinib-danışsa gəlirlər hədə, 

Kimin ağzı nədir etiraz edə, 

Onda gərək əlli-ayaqlı gedə, 

Qorxudur millətin xoş güzəranı. 
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Birləşmiş torpağın itirib cəmin, 

Yalan vədlər verib etdilər əmin, 

Süründürən ağır dərdin, ələmin 

Çoxudur millətin xoş güzəranı. 

 

İl-ildən ağırdı, il-ildən çətin, 

İtirdik izini ölən qeyrətin, 

Hədəfə alınan haqq-ədalətin 

Oxudur millətin xoş güzəranı.  

 

Hər tərəf vicdansız kəslə doludur, 

Hamsı nəfs nökəri, rüşvət quludur, 

Guya ki, yolumuz haqqın yoludur 

Yuxudur millətin xoş güzəranı. 

 

    2003 
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                      QĠYAMƏTƏ  QALDI 

 

Özümüz Vətəni bölüb payladıq, 

Sonra peşman olub, xalq harayladıq,  

O boyda yurdumuz ola-ola biz - 

Çadırda qışladıq, həm də yayladıq, 

Qaldı özgələrə isti yuvamız. 

 

Necə təmtəraqlı çıxışlar etdik, 

Yalandan tarixə baxışlar etdik, 

Üzdə “qardaş” dedik bir-birimizə - 

Amma daldeylərdə qarğışlar etdik, 

Öz təkanımızla uçdu tavanmız. 

 

Büründük matəmə, batdıq ağıya, 

Xəyallarda divan tutduq yağıya, 
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“Qeyrət” deyə-deyə, di gəl axırda - 

Çevirdik qeyrəti tam lağlağıya, 

Öz sinəmizəcə batdı yavamız. 

 

Təhlükəsiz anda coşub-çağladıq, 

Guya vətən üçün durub ağladıq, 

Bəsləyib dəyərsiz canlarımızı - 

İllər boyu sülhə ümid bağladıq, 

Qurdla qiyamətə qaldı davamız. 

                                                              15.08.2004. 
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QALMASIN 

 

Deyəsən keçmişə baxmaq vaxtıdır, 

Ətalət cəngindən çıxmaq vaxtıdır, 

Çaxnaşsın buludlar, gurlasın göylər, 

Yağının mülkünü yıxmaq vaxtıdır. 

Qisas qiyamətə qalmasın gərək! 

 

Qulaqlar alışıb yoxsa fəryada? 

Bəlkə qeyrətimiz verilib bada? 

Babəkin incimiş ruhu xətrinə 

Qoy aman olmasın yağıya-yada. 

Qisas qiyamətə qalmasın gərək! 

 

Koroğlunun dəli nərəsi belə, 

Şuşanın hər bəndi, bərəsi belə, 
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Nifrət deyər, lənət oxuyar bizə 

Vallah şəhidlərin hərəsi belə. 

Qisas qiyamətə qalmasın gərək! 

 

Onsuz da ağırdı Vətən həsrəti, 

Bu həsrət oyatsın yatmış milləti, 

Yenə də çalınsın qisas təbili, 

Dünyaya bəllidir Türkün qeyrəti. 

Qisas qiyamətə qalmasın gərək! 

 

                                     09.06.2004 
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ELƏ  KĠ... 

 

Elə ki, Vətənçün qalmaqal olur, 

Batırıb səsini, vicdan lal olur, 

Dərd ürəkdə qalıb-qalıb xal olur, 

          “qanun  naminə”. 

 

Öz xəcalətinə bükülür qeyrət, 

Sakitcə geriyə çəkilir qeyrət, 

Çıxaraq aradan əkilir  qeyrət, 

        “qanun naminə”. 

 

Qalıbdı bu xalqın gözü kölgəli, 

Dinməyə haqqı yox, sözü kölgəli, 

Gerçəyi, doğrusu, düzü kölgəli, 
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         “qanun  naminə”. 

 

Bəs haçan öyrəndi mürgünü millət? 

Soyundu o döyüş kürkünü millət, 

Yığdı mənliyinə hürkünü millət, 

        “qanun  naminə”. 

 

Qırıldı heysiyyət quluncu axır, 

Qınında pas atdı qılıncı axır, 

Oldu keçmişinin qaxıncı axır, 

        “qanun  naminə”. 

                                              18.09.2004 
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                           ĠÇĠNDƏ 

 

Dəyişib yaxşıyla yamanın yeri, 

Fərman verməkdədi oğrular indi. 

İrəli çıxanda basılıb geri, 

Heçliyə uğrayır doğrular indi – 

    yalanlar içində. 

 

Başçılar necə də şirin yatıbdı, 

Dağ qüvvəsi varmış pulun gücündə. 

Tüfeylilər kimi qərar tutubdu 

Qeyrət dərdi çəkən zindan küncündə - 

                                   solanlar içində.  

 

Dərdinə var-dövlət əlac olanlar, 

Çəkinmir allahdan, utanmır eldən. 
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Bir zərrə insafa möhtac olanlar 

Görürlər ki, gedir insaf da əldən –  

                                 talanlar içində.  

 

Güdükdə dayanıb şöhrət pusanlar 

Nələr törədirlər, hamsı da gizli. 

Can verməkdə həssas qəlbli insanlar 

Ürəyi paslanmış neçə dar gözlü –  

                                  nadanlar içində. 

                      11.04.04  
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                           YATIR   

 

        Darmadağın  olub, gedib birliyi, 

            Tamam unudulub keçmiş ərliyi, 

            Dilənçi kökündə günü-dirliyi, 

            Acından qırılıb-batır bu millət, 

                                    yatır bu millət. 

 

 

           Bir vaxtlar qüruru dağdan sərt olub, 

           Düşmənə amansız, dosta mərd olub, 

           İndi də nəsibi ələm-dərd olub, 

           Bu gedişlə hara çatır bu millət? 

                                   yatır bu millət.  
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           Elə yatır, baxan deyir bekardı, 

           Hər yandan güdülür, bu da aşkardı, 

           Bir çoxları üçün yağlı şikardı, 

           Özünü zülmətə atır bu millət, 

                                   yatır bu millət. 

 

 

           Zəncir boğazında, qandal qolunda, 

           Nadanlar dolanır, sağı-solunda, 

           Gah da ki, vəzifə, rüşvət yolunda, 

           Son qeyrətini də satır bu millət, 

                                    yatır bu millət. 

 

 

           Onunku qalıbdı təkcə Allaha, 

           Bir kəlmə dinəndə batır günaha, 
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           Lənət kor şeytana, nə deyim daha..? 

           Yuxusuna şəkər qatır bu millət, 

                  yatır bu millət. 

                                               

      10.08.2004 
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       AZADLIQ   VERĠLSĠN 

 

Bəsdir, millət, bəsdir bu qədər yatdın, 

Qalx mənimsənilən haqqını qaytar. 

Bəsdir gümanlarla başını qatdın, 

Özünü sükutun cəngindən qurtar... 

 

Sərvətimiz talan, elimiz talan, 

Qeyrətimiz yalan, dilimiz yalan, 

Deyirəm hər şeydən əvvəl bu xalqın 

Dilinin ucunda ilişib qalan 

Sözünə azadlıq verilsin gərək! 

 

El yolunda yanan insanların da, 

Mətinliyi sınan insanların da, 

Seçim qarşısında çaş-baş salınıb 
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Məsləyini danan insanların da 

Düzünə azadlıq verilsin gərək! 

 

Haqsız yerdən haqqı uman millətin, 

Haqsıza haraya cuman millətin, 

İtirib büsbütün cəsarətini, 

Hər şeyə gözünü yuman millətin 

Gözünə azadlıq verilsin gərək! 

 

Ömrü uzun olmaz dar ayağın da, 

Axırı çatacaq bu sayağın da, 

Bütün zəncirləri parçalayaraq 

İllərlə boğulan azadlığın da 

Özünə azadlıq verilsin gərək! 

                                      02.02.2004 
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ÖYRƏġĠB 

 

Görürsən birinin güləndə baxtı, 

Dolu tək başına yağır təriflər. 

Elə ki, devrilir yazığın taxtı, 

Məsxərəyə qoyur həmin həriflər. 

Gedənin ardınca danışmaq dəbdi, 

Bu bizdəki dərdə bir cürə həbdi, 

Olmayan vicdandan gələn tələbdi, 

Deməyin yığırıq kimisə cana, 

Sadəcə dilimiz öyrəşib buna. 

 

 

Rüşvət  tüğyan edir,  baş alıb gedir, 

Hər tərəfdə “hörmət” adı altında, 
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Vicdanın başına daş salıb gedir, 

Gedir “insaf”, “mürvət” adı altında. 

Bilinmir adətdi, yoxsa vərdişdi, 

Bəlkə də zamanla bağlı gərdişdi, 

Kimə nə dəxli var, hər necə işdi? 

Bizik onu salan hər cürə dona, 

Sadəcə əlimiz öyrəşib buna. 

 

 

Hərə öz hayında, öz yuxusunda, 

Boş təsəllilərdən güman hörürük. 

İnkardan qaçırıq can qorxusundan, 

Elə göz döyürük hər nə görürük. 

Onsuz ədalətdən danışmaq gecdi, 

Bizlərdə hər şeyi həll edən gücdü, 

Elə bilməsinlər bu millət gicdi, 
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Çəkir yükləyəndə hər dərdi ona 

Sadəcə elimiz öyrəşib buna. 

 

                                                              07.07.2004 
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     UNUTDUQ 

 

Yalan yerə nə qədər 

Qurban olduq adına, 

İçin-için od tutub 

Guya yandıq oduna, 

Əslində heç düşmədin 

Bir kimsənin yadına, 

Unuduldun, Qarabağ!  

 

 

Nə illərlə çəkdiyin 

Ümid dolu həsrətin, 

Nə də  örnək olası 

Tarixdəki qeyrətin, 
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Coşdurmadı qanını 

Mürgü döyən millətin, 

Unuduldun, Qarabağ! 

 

 

Başçıların olmayan 

Qüdrəti öyüləndə, 

Haqlıların haqları 

Alınıb yeyiləndə, 

Şərəfinə cürbəcür 

Təriflər deyiləndə, 

Unuduldun, Qarabağ! 

 

 

İmdadına çatmadıq 

Sən qalanda sazaqda, 
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Harayını batırdıq 

Qurduğumuz tuzaqda, 

Qoyduq səni beləcə 

Əl çatmayan uzaqda, 

Unuduldun, Qarabağ! 

 

                           30.07.2004 
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                            QALX 

 

Qalx! 

Oyan illərin daş yuxusundan, 

Tutub silkələ yaxasından 

Səni süstlüyə məhkum edənlərin, 

Talayaraq sərvətini, 

   qeyrətini, 

Üstəlik hər yandan üstünə 

   hücum edənlərin... 

 

“Ağacı qurd içindən yeyər” - 

Əvvəl içindəki qurdları dənlə, 

Ağlına yeridilənləri deyil, 

  öz ağlını dinlə. 
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Tamahın ucbatından 

Səni xar edənləri, 

Daraşaraq canına 

səni didim-didim  didənləri, 

Ağzındakı hər kəlmə 

sözünü güdənləri 

Çək gətir haqqın məhkəməsinə, 

Çökərək sinəsinə  

       sürüklə bu başdan o başa -  

Necə ki, səni sürükləmişdilər, 

 

Yalanları-böhtanları  

  belinə yükləmişdilər... 

Sapı özündən olan baltaların 

  sapını sındır. 

Səni hər xırdaca işdən ötürü 
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  get-gələ salan, 

Arxasında qanını içənlərin 

      əyləşdikləri 

      qapını sındır.  

Sonra həmin qapıları 

            alovlara atıb yandır, 

Öz gücünə əvvəl özünü inandır... 

 

Vicdan əzabı çəkmədən 

Vətəni yadlara satanların, 

Sonra rahat-rahat yatanların,  

            yapış boğazından.  

Ermənilərə dəstək verən  

          atasından bixəbərlərin, 

Gözünə kül üfürən 

O yalançı  ərlərin gözlərini oy 
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   əsgərlərinin canından çıxardığın  

   qəlpələrlə... 

Babalarının qeyrətini 

  qeyrətinə çala, millətim! 

Parçala zəncirini  

parçala, 

parçala, millətim! 

                                                   23.04.2004 
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III HĠSSƏ 

 

 

 

QEYRƏT... 

            QEYRƏT... 

                       QEYRƏT... 
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AZƏRBAYCANIN BANĠSĠ   

RƏSULZADƏ 

 

 

XX əsrin əvvəllərində Şərqdə ilk demokratik res-

publika olan ADR-nin yaranması xalqımızın  tarixində 

siyasi önəm kəsb etməklə bərabər, həm də milli azadlıq 

ruhunun oyanması baxımından da mühüm hadisə idi. 

Əsrlər boyu müstəqilliyi və torpağı  naminə yadelli 

işğalçılara qarşı mübarizə aparan Azərbaycan xalqı 

Rusiyanın müstəmləkəçilik siyasətinə də boyun əymədi. 

Xalq özünün ən ağır dönəmində “Parçala və hökm sür” 

prinsipi üzərində bərqərar olan və “xalqlar həbsxanası”na 

çevrilən çar Rusiyasına meydan oxudu. Azərbaycan 

Demokratik Respublikası adı altında öz müstəqilliyini 

elan edib bütün dünyaya car çəkdi.  

 

*** 
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1918-ci ilin əvvəllərində Azərbaycan xalqı çətin 

sınaqlar qarşısında idi. Ölkənin daxilində bolşeviklərin 

özbaşınalığı tüğyan edir və onsuz da mövcud vəziyyətdən 

narazı olan xalqın qəzəbini son həddə çatdırırdı. Buna 

görə də ölkəmizdə eser-menşevik-daşnak və bolşevik kimi 

xalqımızın milli ruhuna və varlığına yabançı olan 

partiyaların fəaliyyətinə qarşı, daha sonralar qurulacaq 

Sovet hakimiyyətinin qəhrəman adı ilə şüurlara yeritməyə 

çalışdığı yırtıcı Şaumyan hakimiyyətinə qarşı, ən əsası isə  

Azərbaycanın parçalanmasına qarşı dayanacaq milli 

hökumətin yaradılması labüd idi. Nəhayət 1918-ci il 

mayın 28-də Məmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə 

Azərbaycan tarixinin şanlı səhifəsi açıldı. Tiflisdə Azər-

baycanın dövlət müstəqilliyi elan olundu.  

Lakin Azərbaycan  xalqının qəhrəmanlığı və qanı 

bahasına yaradılan Azərbaycan Demokratik Respublikası 

uzun müddət yaşaya bilmədi. Bir tərəfdən Rusiyanın 

güclü hərbi müdaxiləsi, digər tərəfdən isə ADR-nin 

daxilində özünü göstərən çəkişmələr və qarşıdurmalar 

Demokratik Respublikanın süqutunu sürətləndirdi. 

Nəticədə isə Azərbaycan təkrar Rusiyanın əlinə keçdi.  

ADR-nin banisi olan M.Ə.Rəsulzadə, sözün əsl 

mənasında hərtərəfli şəxsiyyət  idi. O, milli qurtuluş 

hərəkatının əsas xadimlərindən biri olaraq xalqımızın  
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ictimai və siyasi həyatında mühüm rol oynamışdır. 

Həyatını xalqın azadlığı yolunda mücadiləyə həsr edən 

M.Ə.Rəsulzadə Rusiya imperiyasının müstəmləkəçilik 

siyasətinə qarşı ardıcıl və davamlı olaraq mübarizə 

aparmışdır. “Bir dəfə yüksələn bayraq bir daha enməz” 

deyərək Azərbaycanın üç rəngli bayrağını  Vətənin 

yüksəkliklərinə qaldırmış və ömrünün sonuna qədər də bu 

əqidəsinə sadiq qalmışdır.  

Azərbaycan Cümhuriyyəti Sovet qoşunları tərə-

findən devriləndən sonra Vətənindən uzaq düşən və 

mühacirət edən Rəsulzadə bu dəfə də publisistik 

əsərlərində azərbaycançılıq amallarını davam etdirmişdir. 

“Azərbaycan Cümhuriyyəti”, “Azərbaycan və 

istiqlaliyyəti”, “Azərbaycanın hürriyyət savaşı”, xüsusən 

də “Əsrimizin Səyavuşu” kimi əsərlərində xalqımızın 

düçar olduğu haqsız istilalardan və milli mə-

nəviyyatımızın tapdalanmasından ürək yanğısı ilə bəhs 

etmişdir.  

Lakin bütün bunlara baxmayaraq ilk demokratik 

respublikanın rəhbəri gələcəyə olan inamını da itirməmiş 

və xalqın təkrar qələbə çalacağına və öz müqəddəratını  

təmin etmək hüququnu əldə edəcəyinə əmin olmuşdur.  
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*** 

 

Azərbaycan XI Qızıl Ordu tərəfindən işğal ediləndən 

sonra Sovet hakimiyyətinin atdığı ilk addım 

M.Ə.Rəsulzadəni xalqın tarixindən və yaddaşından silmək 

cəhdi oldu.  ADR-nin mövcud olduğu 2 illik dövrün 

üzərinə 70 illik Sovet hakimiyyətinin qırmızı  kölgəsi 

salındı. Həmin dövrdə yazılan əsərlərdə Azərbaycanın  

xilaskarı olan M.Ə.Rəsulzadə “xalq düşməni” kimi təqdim 

edilməyə, Azərbaycanda 31 mart soyqırımının cavabdehi 

olan S.Şaumyan isə “milli qəhrəman”  kimi təbliğ 

olunmağa başladı. Yalnız Sovet hakimiyyətinin süqutu  ilə 

70 illik manqurdlaşma dövrünün başa çatdığı keçən əsrin 

sonlarında  Rəsulzadənin haqları bərpa edildi və təkrar 

müstəqilliyin aydınlığına çıxarıldı.  

Lakin ən acınacaqlısı odur ki, indinin özündə belə 

M.Ə.Rəsulzadənin şəxsiyyətinə və fəaliyyətinə 

qısqanclıqla yanaşılmaqdadır. Sovet hakimiyyətinin 

qırmızı taun kimi üzərinə çökdüyü Azərbaycanın bu 

talesiz lideri hazırki müstəqillik dövründə belə kölgədə 

saxlanılmaqdadır.  

Ancaq nə vaxtadək..?  Sovet kimi azğın bir quru-

luşun unutdura bilmədiyi Rəsulzadəni indən belə hansı 
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böyük qüvvə unutduracaq..? Unutmaq olar... Amma tarixi 

dəyişmək olmaz. 1918-ci  il mayın 28-də Şərqdə ilk dəfə 

Azərbaycanda demokratik respublika quruldu və onun da 

yeganə banisi var – M.Ə.Rəsulzadə! Bunu Azərbaycan 

xalqı da bilir, bütün türk dünyası da.  Elə 2009-cu ildə 

Azərbaycana təşrif buyuran Türkiyənin baş naziri 

R.T.Ərdoğan da etiraf etdi: “Türkiyənin qurucusu Atatürk, 

Azərbaycanın banisi Rəsulzadə”.  

 

28 may 2009-cu il  
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HEYDƏR  ƏLĠYEV  

XATĠRƏLƏRDƏ 

 

Məktəb vaxtı yazdığım inşa dəftərlərini təkrar 

vərəqləyirdim. Canfəşanlıqla yazdığım bəsit cümlələr, 

sadəlövh fikirlər, mətnlər arasına daxil etdiyim şeirlər 

xatirələrimi təkrar oyatdı. Nələr yox idi bu yazılarda – 

səhifələrin  birindən təbiətin əsrarəngizliyinə qarşı uşaq 

heyranlığı boylanırdı.., bir başqasından qəhrəmanlığa 

pərəstişin heyrəti səslənirdi.., birindən də Xocalı 

faciəsinin qan ağlayan misraları boynubükük şəkildə yan-

yana  düzülmüşdür. Nəhayət fikrim bir yazının  üzərində 

ilişib qalır – “Azərbaycan xalqının sönməz günəşi!”. Bu 

yerdə əl saxlayıram. Bu yazı məni təkrar 10-cu sinfə 

qaytarır. Parta arxasına keçirəm..., dəftəri açıb qarşıma 

qoyuram... və qələmi əlimə alıb fikrə gedirəm...  

Məqalə yazarkən mətləbə birbaş deyil, uzaqdan 

başlamaq köhnə adətimdir. Və inşanı oxuduqca görürəm 

ki,  bu üslubum da elə o vaxtdan qalıb. Onda da mətləbə 

birbaş deyil, Sovet hakimiyyətinin son illərindən, 20 

Yanvar dəhşətlərinin tüğyan etdiyi günlərdən və ölkədə 

xaosun baş alıb getdiyi  qara tarixdən başlamışdım. Sonra 

isə: 
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Türkün enən günü varsa, 

Qalxıb duran günü də var. 

Yüksəlib yəhər üstündə, 

Qılınc vuran günü də var. 

 

- deyərək əsas fikirlərimə keçmişdim. Daha doğrusu, həm 

də şeirimin təhlili olaraq yazmışdım ki, Onun 1993-cü 

ildəki gəlişi ilə - yəni Azərbaycan tarixində günəş kimi 

parlaması ilə türkün (Azərbaycanın) duran günü başladı. 

Beləcə, yerlərdəki “xırda xanlıqları” susdurub əsas 

diqqətini ölkə sərhəddinə yönəldən rəhbər, atəşkəs əldə 

etməklə torpaqlarımızın “ildırım sürəti ilə” işğalını 

dayandırdı. Bu isə o demək idi ki: 

 

Əzəl gündən 

Qəhrəmanlıq Ģərbətini  

                         içən xalqın, 
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KeçmiĢlərdən üzü bəri 

ġanlı yollar keçən xalqın, 

Yurduna göz dikənlərdən 

Hesab soran günü də var. 

 

Xalq bu hesabı da sordu tarixə və tariximizi qara 

gətirənlərə - özünün ağıllı sərkərdəsinin vasitəsi ilə. 

Yadımdadır ki, həmin inşanı yazarkən onu həsr 

etdiyim insanın şəxsiyyətinə qarşı sadəlövh bir hey-

ranlığın təsirində idim. Bu gün isə – yəni illər sonra bu 

inşanı oxuyarkən yenə də həmin heyranlıq hissi dü-

şüncələrimi təlatümə gətirməkdədir. Lakin bu dəfəki 

heyranlıq uşaq sadəlövhlüyünün deyil, möhkəm bir 

əminliyin nəticəsidir. 

Bu da təkzibedilməz bir faktdır ki, o, sözün əsl 

mənasında, dahi idi. Əlbəttə onun əvəzolunmaz siyasi 

xadim olmağı və xalqı naminə həyatını mübarizəyə 

atmağı öz yerində. Məni onun şəxsiyyətində daha çox cəlb 

edən onun təbiətindəki dahiliyin nüfuzedici bir şəkildə 

təzahürü idi. Hər dəfə onun ədəbiyyatla və mədəniyyətlə 

bağlı çıxışlarını dinləyəndə, ədəbiyyat və mədəniyyət 
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xadimlərinə böyük siyasətçinin incə həssaslığını görəndə 

riqqətimi saxlaya bilmirdim. Dahinin dahilər qarşısındakı 

heyranlığı məni hələ də təsirləndirməkdədir. Həm də 

təəssüfləndirməkdədir - O, artıq yoxdur! “Millətinin 

imzasını imzalar içinə” qatan insan, elə millətinin yolunda 

da damla-damla əridi. Mənsub olduğu torpağı düşmənin 

mənfur niyyətlərindən xilas edən insan, elə aid olduğu 

torpağa da qovuşdu. 

                               

                              DüĢmənin sevinci yarım, 

                              Bir gün dönəcək ağıya. 

                              Ġndi olmasa da yarın 

                              Ulu millətin cəm olub, 

                              Yolunu azan yağıya 

                              MəĢhər quran günü də var. 

                                                         

                                                                                           

2009 
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TARĠXĠN  QANLI   SƏHĠFƏSĠ 

 

         Sən demə 20 Yanvar faciəsi fəlakətin başlanğıcı 

imiş. Sən demə bu milləti daha çətin sınaqlar, daha ağır 

itkilər gözləyirmiş. Sən demə görməli günlərimiz 

varıymış... 

Şənbə gecəsində tökülən qanlar ana torpağa hopub 

qurtarmamış, millətin sinəsindəki dağlar qaysaq tutmamış, 

bəşər tarixində daha bir qanlı səhifə də açıldı – XOCALI 

SƏHĠFƏSĠ! 

Yenə zülmət gecə. Yenə qarın-çovğunun tüğyan 

etdiyi bir gün. Yox.., həmin gün adi günlərdən deyildi; 

tanrının və insanlığın qəflət yuxusuna getdiyi bir gün idi! 

Elə buna görə də məhz həmin gün azğın erməni kütləsi 

gözlənilmədən Xocalı sakinlərinin üstünə yeridi. Barı.., 

barı gülləboran etməklə kifayətlənsəydilər.., bəlkə də bizi 

bu qədər yandırmazdı, bəlkə də bu qədər göynətməzdi. 

Amma, di gəl ki, bəşər tarixində hələ indiyədək 

insanları, özü də günahsız insanları belə vəhşiliklə qətlə 

yetirmək faktı qeydə alınmayıb! Əgər erməni 

millətçiliyini bircə kəlmə ilə xarakterizə etmək lazım 
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gəlsəydi, onda “azğınlıq” ifadəsi kifayət edərdi. Mötə-

rizədə isə, sadəcə “XOCALI” sözü yazılardı; nümunə 

üçün, ən bariz və ən dəhşətli nümunə üçün. Bu nümunənin 

təsdiqi kimi də XOCALI dəhşətlərini bütün bəşəriyyətə 

nümayiş etdirmək lazım idi. Çoxdan lazım idi. Qoy 

dünyada nə qədər xalqlar, millətlər varsa hamısı görsün. 

Görsünlər ermənilər tərəfindən başlarının dərisi soyulmuş 

qocaları, gözləri çıxarılan və süngülənən uşaqları, çölün 

düzündə ayaqlarını don vuran insanların tükürpərdən 

fəryadlarını, yalquzaq canavarların didişdirdiyi insan 

cəsədlərini, daha nələri, nələri və nələri... 

Bax, budur erməniçiliyin mahiyyəti, budur erməni 

şərəfsizliyinin təntənəsi, budur erməni heysiyyətinin ən 

iyrənc təzahür forması. 

Nəzərə alınsa ki, gözlərinin nuru sönmüş nənələr, 

əlləri xamırlı analar, nələr baş verdiyini dərk etməyən 

məsum körpələr nə üsyan etmişdi, nə də silaha sarılmışdı. 

Onda bu əliyalın insanları görünməmiş vəhşiliklə qətlə 

yetirənlər özlərinə necə bəraət qazan-dıra bilər? Üstəlik də 

əsir götürülən həmvətənlərimizin başına nələr gəldiyindən 

hələ də hamı xəbərsizdir. Yeri-yurdu olmayan azğın 

erməni köçü bizə göz dağı vermək üçün babalarımızın 

məzarında at oynadır... 
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Biz isə, bütün bunlara baxmayaraq, zaman keç-

dikcə daha da uzaqlaşırıq - torpağımızdan, keçmişimizd-

ən, qisasımızdan, bir də özümüzdən. 

Və beləcə XOCALI faciəsinin üstündən bir ili də 

ötürdük. Beləcə intiqam hissini bir il də dərinə gömdük. 

Kim bilir itirdiklərimizin nə qədər qiymətli, 

vəziyyətimizin nə qədər acınacaqlı olduğunu dərk etmək 

üçün bizə daha neçə il lazım olacaq?   

 

2005 
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QÜRBƏT   ZĠNDANINDA 

 VƏTƏN  OĞLU  

 

Mənim doğulmuĢ olduğum Ģəhər mənim doğum 

günümdə iĢğal edildi, hələ də iĢğal altındadır... 

ermənilər tərəfindən yapılan həqarətlər, sataĢmalar 

içimdəki o  basdırmağa çalıĢdığım, önünə əngəl 

çəkməyə çalıĢdığım  anılarımı təkrar canlandırdı.  

 

Ramil Səfərov  

 

Ramil Səfərov adlı Azərbaycanlı zabitin Macarıs-

tanda bir ermənini qətlə yetirməsini eşidəndə içimdə qəribə 

hisslər  baş qaldırmışdır. O zaman gözümün önündə 

əvvəlcə Azərbaycanın bütün qəhrəmanlıq tarixi səhifə-

lənmişdir. Bir anlıq xəyalımda ərəb xilafətinə qan udduran 

Babək Xürrəmdin, hünər meydanında at oynadan Koroğlu, 

zalımlara  qan udduran Qaçaq Nəbi, bir də Dağüstü parkda 

uyuyan şəhidlərimiz canlanmışdır. Sonra isə gözümün 

önündə faciələr tarixi vərəq-vərəq açılmışdı: Qarabağın 

işğalı, 20 Yanvar, Xocalı soyqırımı, Çingiz Mustafayevin 
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hönkür-hönkür ağlamağı, qarın üstə səpələnən qanlı 

cəsədlər, hisli-paslı çadırlar...  Bunların ardınca isə daha 

dəhşətli  səhnələrin pərdəsi qalxmışdı – millətin üstünə 

çökən biganəlik dumanı, tarixindən addım-addım uzaq-

laşan mənəviyyatı cılızlaşmış insan kütləsi – adları da 

azərbaycanlı.  

Ramil Səfərovun əhvalatını eşidəndə isə düşünmüş-

düm ki, “Artıq başlandı!” Elə güman edirdim ki, Azərbay-

canın yeni qəhrəmanlıq tarixi yazılmağa başlayır, Ramil 

Səfərov isə ilk qığılcımdır. Onun mərdliyi artıq bütün 

milləti silkələyəcək, xalqa əməlli-başlı sirayət edəcək. İllər 

boyu itirə-itirə gələn millət papağını qarşısına qoyub 

düşünəcək, düşünəcək və yumruğunu düyünləyib “vaxt-

dır!” deyəcək... 

Günlər ötdü, aylar keçdi, illər dolandı... Ermənilər 

özlərinin öldürülən soydaşlarından örtü qan-qan dedilər, 

zəncir gəmirdilər, yerə-göyə haray saldılar, ianə topladılar, 

daha nə bilim neynədilər. Biz isə...  

Bizim ölkədə isə nə bir canlanma, nə də canfəşanlıq 

gözə dəyirdi. Hər kəs öz gündəlik həyatını yaşayırdı. Yenə 

də günlərimizi telekanalları zəbt edən və bir quruşa 

dəyməyən ulduzcuqlara fanatlıq etməklə başa vururduq, 

yenə də faciələrin ildönümündə “Qarabağ” deyə-deyə gu-

rultulu nitqlər söyləyirdik, yenə də amallarımız vəzifə da-
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vası, kürsü uğrunda  mübarizə, gücümüz isə bir-birimizi 

yıxıb sürüməkdən ibarət idi. Ramil Səfərovdan ötrü nə 

təbliğat aparıldı, nə də lazım olan pul yığıldı. Bircə hərdən-

bir  “Xəbərlər” proqramlarında bir neçə dəqiqə Ramil 

Səfərovun məhkəməsinin gedişi haqqında qısaca məlumat 

verilirdi. Daha çox isə mətbuat səhifələrində bu məsələ ilə 

bağlı məqalələrə rast gəlinirdi. Elə dəhşət də  bundan sonra 

başlandı.  

Ermənilər tərəfindən maliyyələşdirilən və açıq-aşkar 

ermənilərin mövqeyini müdafiə edən bir dəstə cızma-

qaraçılar utanmadan Ramil Səfərova qarşı çıxdılar; hər biri 

də öz səviyyəsinə uyğun şəkildə. Biri həyasızcasına Ramili 

cinayətkar adlandırdı, başqa birisi ondan da betər 

həyasızcasına Ramilin ermənilərdən üzr istəməsini məs-

ləhət gördü, biri də soyuqqanlılıqla hadisəyə siyasi don 

geyindirilməməsini təklif etdi. Bundan başqa isə kimin 

kiminlə nə intriqası vardısa bu məsələni ortaya ataraq həll 

edirdi. Elə bu tipli yazılar da Ramil Səfərovun onsuz da 

çətin olan işini daha da çətinləşdirdi. Ən əsası da ermə-

nilərin bizdən çox-çox fərqli olaraq birlik nümayiş etdir-

məsi onlar üçün öz bəhrəsini verdi.  

Nəticədə isə... Hə, bax bu nəticə artıq bizim sonu-

muzdur, ya da buna bənzər bir şeydir.  
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Ermənilərin vəkili demişdir ki, Ramilə verilən hər 

hansı bir cəza Azərbaycana verilən cəzadır.  

Elə belə də oldu! Özü  də gözlənildiyindən qat-qat 

ağır cəza! 

Vətənindən qaçqın salınan, torpağı zəbt edilən, soy-

daşları gözü qarşısında min bir əzabla həlak olan və üstəlik 

də qürbət ölkədə bütün bu bəlaların baiskarı olan bir 

erməni tərəfindən bayrağı təhqir edilən Ramil Səfərova 

ömürlük həbs cəzası verildi.  

Yox, bu sadəcə Ramilə ömürlük həbs cəzası vermək 

məsələsi deyildi. Bu ən azı düşmən tapdığında qalan Qara-

bağa hörmətsizlikdir. Bu soyqırıma məruz qalan insanların 

ruhuna biganəlikdi. Bu şəhidlərin məzarına təhqir 

yağdırmaqdı.  

Ramil Səfərova ömürlük həbs cəzası verildi! 

Niyə axı? 

Uzaq keçmişi demirəm, elə yaxın tarixə nəzər salaq. 

Elə təkcə  Xocalını götürək. Görəsən çölün düzündə gözləri 

oyulan, qolları qırılan, başı daşlara çırpılan insanların qarın 

üstə səpələnən cəsədlərinin hesabını kim verəcək? Əsir 

düşən neçə-neçə soydaşımızın taleyi hələ də bəlli deyil, bəs 

bunların hesabını kim ödəyəcək?  Atəşkəs ola-ola az qala 
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hər gün sərhəddə neçə əsgərimiz erməni gülləsinə tuş gəlib 

şəhid olur, bəs bunların hesabı? 

Bizim haqqımız ola-ola niyə birləşib ayağa qalx-

mırıq? Niyə haqq səsimizi qaldırıb bütün olanları dünyaya 

bəyan etmirik? Niyə susuruq? Niyə axı?  

Ramil Səfərova ömürlük həbs cəzası verildi! 

Budurmu ədalət? Budurmu dünyanın dəm vurduğu 

demokratiya? Beləmi olur o qanun deyilən? 

Doğrudanmı bizim itirdiklərimizin dəyəri bu qədər 

ucuzdur? Yəni heç olmasa, heç olmasa bir erməni dığasına 

da dəymir???  

 

                2005-2006 
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O HƏLƏ DƏ QÜRBƏTĠN  

ZĠNDANINDADIR 

 

 

Özünüzü bir anlıq da olsa mənim yerimə qoymanızı və  

heç bir kənar təsir altında qalmadan ədalətli qərar  

vermənizi sizlərdən rica edir və tələb edirəm. 

  

Ramil  Səfərov  

 

 

Ramil Səfərov Azərbaycan səbrinin son damlası idi! 

O, 20 Yanvarda “azadlıq” deyə-deyə ağır tanklar altında 

can verən şəhidlərin, Xocalı çöllərində görünməmiş 

əzabla həlak olan günahsız insanların və əsir düşən 

minlərlə soydaşımızın ahından yaranmışdır. O, bəlkə də 

tanrı tərəfindən göndərilmişdi. Göndərilmişdi ki, əli 

tüfəngdən, canı səngərdən soyuyan insanlara savaşın hələ 
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bitmədiyini nümayiş etdirsin... Göndərilmişdi ki, hər 

vasitəyə əl atıb cəbhələrdən yayınan kəslərin acizliyinə 

meydan oxusun... Və bir də ona görə göndərilmişdi ki, 

unutqanlıq mərəzinə tutulub, ətalət basan bu millətin 

yadına salsın ki, onun Qarabağ adlı dərdi də var... 

Ramil Səfərov bizim hər birimizin etməli oldu-

ğumuz, lakin laqeydlikdənmi, yaxud qorxudanmı etmə-

diyimiz bir işi təkbaşına etdi. Azərbaycan qeyrətini təhqir   

edən   bir  ermənini  və onun  timsalında   türk  

qanına susayan bütün erməniçiliyi yerə vurdu. Bununla da 

bütün dünyaya sübut etdi ki, yeri-yurdu, tarixi olmayan bu 

ermənilər heç də istənilən vaxt Azərbaycan mənliyinə 

toxuna bilməz. Əgər buna cəhd etsələr nəticə aydındır – 

qarşılarında Ramil Səfərovu və minlərlə Ramil Səfərovları 

görəcəklər. 

Amma nə yazıq ki, Ramil Səfərov hələ də zin-

dandadır! Hələ də! Nə yazıq ki, həyatını vətəni yolunda 

oda-közə atan bu cəsur Azərbaycan əsgəri yadelli 

hakimlərin çıxartdığı qərarın ən günahsız günahkarına 

çevrilib. Və nə yazıq ki, millətinin qəhrəmanı elə ilk 

növbədə milləti tərəfindən tərk edilib, yaddan çıxarılıb və 

unudulub.Yox, əgər belə deyilsə, bəs o zaman hardadır bu 

millətin yüksək tribunalarda və rəngli ekranlarda 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2016 

 

Yeganə                   “Adamlar” 

“Vətən!”, “Xalq!”, “Qeyrət!” deyə-deyə sinə döyənləri? 

Hardadır? Yoxsa, doğrudanmı Ramilin şərəfini xilas 

etdiyi bu millət onun həyatını xilas etməyə qadir deyil..? 

Doğrudanmı bu millətin bir qismini vəzifə hərisliyi, digər 

qismini isə səfalət elə bürüyüb ki, Ramil haqqında 

düşünməyə belə vaxt tapa bilmirlər..? 

Nəzərə almaq lazımdır ki, Ramil Səfərov bu 

millətin hazırkı vəziyyətində şərhsiz-filansız böyük 

qəhrəmanlarındandır. Torpaq altında yatan şəhidlərin 

torpaq üstündəki nümayəndəsidir. Ramil Səfərov haq-

qında hər gün, hər saat düşünmək – özü də onun hələ də 

zindanda olduğunu düşünmək lazımdır, vacibdir, 

mütləqdir! Əgər bu millətdə azacıq da olsa, milli 

heysiyyət, milli ruh qalıbsa onda Ramili xilas etmək üçün 

ayağa qalxsın! Necə ki, Ramil qalxmışdır! Ən azı 

Xocalıda məhv edilən günahsız insanların, Qarabağ 

uğrunda canını qoyan qəhrəmanların, 20 yanvar 

şəhidlərinin ruhu naminə! Əsrlər boyu parçalana-

parçalana gələn bu torpağın bütövlüyü naminə! Ən əsası 

da Azərbaycan qeyrəti naminə!    

 

2005-2006 
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YAD  ĠMZALI  DOĞMA  YAZI 

 

Yer üzündə vicdan dərinliklərinə tamaĢa  

etməkdən daha dəhĢətli bir Ģey ola bilməz.  

 

Viktor  Hüqo  

 

Mən hər zaman tarixi qəhrəmanlara və qəhrə-

manlıqlara böyük rəğbət hissi bəsləmişəm. Mənsub 

olduqları xalqın fədaisinə çevrilənlərin heyranına çevril-

mişəm. Zaman-zaman vətənimin tarixini öyrəndikcə 

Cavanşirin, Babəkin, Xətayinin, Koroğlunun, Nəbinin, 

daha nə bilim kimlərin adını qəlbimə yazmışam. Son 

dövrlərin Qarabağ hadisələri başlayanda, torpaqlarımıza 

düşmənin mənfur niyyətləri nüfuz edəndə və Çingiz 

Mustafayev bir əlinə kamera, bir əlinə silah götürəndə 

təsəvvürümdəki qəhrəmanların siyahısına onun da adını 

əlavə etmişdim. Sonra isə atəşkəs əldə edilmiş və uzun 

durğunluq illəri başlamışdır. Lakin bu dəfə də tarix Ramil 

Səfərovu meydana atdı. 
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2005-ci ildə R.Səfərov Macarıstanda Azərbaycan 

bayrağını təhqir edən bir ermənini qətlə yetirəndə çoxları 

kimi mən də bu hadisələrə biganə qala bilmədim. Həmin 

günlərin birində “Qürbət zindanında Vətən oğlu” adlı 

məqalə yazıb “Yüksəliş” qəzetinə verdim. Qəzetin 

səhifələrinin sayı az olduğundan (cəmi 4 səhifə) mənim 

yazımın növbəsi bir az gecikdi və nəhayət 2006-cı ilin 

fevralında dərc edildi. Elə ondan bir qədər sonra R. 

Səfərovun məhkəməsi başa çatdı. O, özünün cəsarətli 

addımının “bədəlini” ömürlük həbs cəzası ilə ödədi. Bu da 

tarixin bağışlanmaz səhvlərindən biridir ki, sonda öz 

qəhrəmanlarının qarşısına ya xəyanət çıxardır, ya da 

haqsızlıq. 

Bir tərəfdən həmin hadisələr mənə həddindən artıq 

təsir etdiyindən, digər tərəfdən də məlum hadisələrlə bağlı 

qəzet yazılarında əksini tapan qərəzli münasibətlərə qarşı 

keçirdiyim qəzəbin təsirindən yeni bir məqalə yazdım. 

Amma əvvəlki məqalənin adı (“Qürbət zindanında Vətən 

oğlu”) məhz R.Səfərovun hazırkı durumunu ifadə 

etdiyindən onu yeni məqalənin də başlığına gətirdim. 

Bu məqaləni ilk dəfə 2006-cı ilin iyununda “Gən-

cəbasar” qəzeti nəzdində təşkil edilən jurnalistika kur-

sunda oxumuşdum. Kursun üzvləri tərəfindən bəyənilən 

yazı “Ruzigar” qəzetinə göndərilmiş, lakin qəzetin nəşri 
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gecikdiyindən yazı ancaq sentyabr ayında işıq üzü 

görmüşdü. Məqaləni görən “İrəli” Gənclər Təşkilatı onu 

qəzetdən götürüb buklet şəklində yenidən dərc etdirmişdi. 

Amma nədənsə məqalənin adı təşkilat tərəfindən 

dəyişdirilmiş və “Vətən oğlu qürbətdə tək qalıb” başlığı 

altında getmişdir... 

Artıq həmin hadisələrin üstündən illər ötüb. 

R.Səfərovla bağlı yazılan yazılar da səngiyib, xəbərlər də 

ara verib. Ruhumuzdakı və qanımızdakı biganəlik burada 

da özünü göstərib. Görünür bu millətin fədailəri nəticədə 

ya məhvə məhkumdur, ya da unudulmağa. Düşmənlə üz-

üzə gələndə yox.., döyüşdə yox.., səngərdə yox.., məhz 

rahat və təhlükəsiz məkanlarda yaxasını yırtanlar (bəzən 

adi bir əsgərlik həyatını keçməkdə belə aciz qalanlar) isə 

daim diqqət mərkəzində və göz önündədir. 

Nə isə... Görünür mətləbi çox uzaqdan başladım. 

Demək istədiklərim bunlar deyildi. Mən, sadəcə olaraq, 

Ramil məsələsini bir daha qaldırmaq və gündəmə 

gətirmək istədim. Buna görə də “Qürbət zindanında Vətən 

oğlu” adlı məqaləmi “Region-xəbər” qəzetinin 2009-cu il 

iyul nömrəsinə verdim. Qəzet dərc olunan günün sabahısı 

isə təsisçi Cəlil Cavanşir mənə söylədi ki, “Difai” 

qəzetinin baş redaktoru iddia edir ki, sən yazını ondan 

götürmüsən.     
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        Demək belə..! 

Təbii ki, mən də bunu cavabsız qoymadım və öz 

mövqeyimi bildirdim: 

– Nə “Difai” adında qəzet tanıyıram, nə də onun baş 

redaktorunu. Həmin yazını təxminən 3-4 il öncə Ramilin 

məhkəməsindən sonra yazmışam. Müxtəlif vaxtlarda 

“Yüksəliş”də, “Ruzigar”da, “Pirsultan”da dərc olunub, bir 

dəfə də “İrəli” təşkilatı buklet şəklində çıxardıb, şəhərdə 

yayıb. Hadisəni “Xəbərlər” proqramından götürmüşəm, 

başqa heç bir mənbədən istifadə etməmişəm. Çox güman 

ki, o adamın özü hardasa mənim yazdığımı oxuyub və 

məndən köçürdüb. 

Sonra isə təsisçidən xahiş etdim ki, “iddialı yazını” 

tapıb mənə gətirsin. Həm də bu məsələnin mümkün qədər 

tez bir zamanda araşdırılmasını və kimin haqlı, kimin 

haqsız olduğunun aydınlaşmasını təkid etdim...  

Nə qədər ki, sözü gedən məqaləni görməmişdim, 

güman edirdim ki, yəqin onlar öz yazılarına yeri düşdükcə 

mənim fikirlərimi də daxil ediblər. Elə bilirdim ara-sıra  

mənim cümlələrimə istinad edib, sonra da onu öz adlarına 

çıxıblar. Buna görə də “Difai” adlı təşkilatın praşüra 

şəklində çap edilmiş məqaləsini görəndə heyrətimi 

saxlaya bilmədim. 
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Çünki... 

Qarşıma qoyulan yazı büsbütün mənim idi! Mənim! 

Neçə illər öncə həyəcandan və riqqətdən, bir az da 

haqsızlığa qarşı keçirdiyim nifrətdən yazdığım misralar.., 

bitirənə qədər hissə qapılıb dəfələrlə üzərinə gözümün 

yaşını  tökdüyüm misralar.., dərc olunanda isə sevincdən 

əllərim əsə-əsə götürüb baxdığım misralar yenə də 

qarşımda dayanmışdı! Hansısa bir təşkilatın imzası ilə! 

Daha nə deyim..?! 

İlk baxışdan yazının “Ruzigar”dan   götürüldüyünü 

düşündüm. Lakin adına baxdıqda (“Vətən oğlu qürbətdə 

təkdir”) onun “İrəli”nin bukletindən köçürüldüyünə əmin 

oldum. Yuxarıda da qeyd etdiyim kimi “İrəli” məqalənin 

adını dəyişmişdir. (“Vətən oğlu qürbətdə tək qalıb”). 

Yox... deyə bilmərəm ki, “Difai” məqaləni əv-

vəldən-axıradək sözbəsöz mənimsəmişdir. Ən pisi o idi ki, 

onlar yazını çox bərbad və savadsız şəkildə qısaltmışdılar. 

Hər iki cümlədən, hər iki birləşmədən, hər iki sözdən  

birini ixtisar etməklə onu gülünc bir görkəmə salmışdılar. 

Çox yerdə isə ümumiyyətlə bir və ya bir neçə abzaslıq 

cümləni çıxartmışdılar ki, bunun nəticəsində də hər hansı 

bir fikir özündən əvvəl gələn fikirlə uzlaşmırdı. Bu da 
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məqalədəki həyəcanlı pafosların təsirinin zəifləməsinə, 

bəzən isə mənasız şəklə düşməsinə səbəb olmuşdur. Onu 

qeyd edim ki, “Difai” köçürmə prosesində, sadəcə olaraq, 

ixtisar etməklə kifayətlənməmişdi. Dəyişiklik olsun deyə 

bəzi cümlələrə özündən bir-iki söz artırmağı da lazım 

bilmişdi.  

Məsələn, elə ilk cümləni götürək. Mən öz yazımı bu 

sözlərlə başlamışdım:  

– Ramil Səfərov adlı azərbaycanlı zabitin Ma-

carıstanda bir ermənini qətlə yetirməsini eşidəndə içimdə 

qəribə hisslər baş qaldırmışdı.  

Həmin cümləni “Difai” aşağıdakı kimi təqdim edir:  

– Azərbaycan Türkü olan Ramil Səfərov adlı zabitin 

Macarıstanda bir alçaq Ermənini qətlə yetirməsini 

eşidəndə içimdə qəribə hisslər oyanmışdı.  

“Azərbaycan” sözündən sonraya “Türkü” sözünü, 

“erməni” sözündən əvvələ isə “alçaq” sözünü gətirən 

“Difai” bununla necə süni bir canfəşanlıq etdiyinin fərqinə 

varmamışdır.  

Mən ilk cümlədən sonra yazmışdım: 
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– O zaman gözümün önündə əvvəlcə Azərbaycanın 

bütün qəhrəmanlıq tarixi səhifələnmişdi. Bir anlıq xəya-

lımda ərəb xilafətinə qan udduran Babək, hünər mey-

danında at oynadan Koroğlu, zalımlara qan udduran 

Qaçaq Nəbi, bir də Dağüstü parkda uyuyan şəhidlərimiz 

canlanmışdı. 

“Difai” bu 2 cümləni birləşdirmiş, qəhrəmanların 

adlarını isə ixtisar etmişdi: 

– O zaman gözümün önündə Azərbaycanın qəh-

rəmanlıq tarixi və Dağüstü parkda uyuyan şəhidlərimiz 

canlanmışdı. 

Mən fikirlərimi bu şəkildə davam etdirmişəm: 

- Sonra isə gözümün önündə faciələr tarixi vərəq-

vərəq açılmışdı: Qarabağın işğalı, 20 Yanvar, Xocalı 

soyqırımı, Çingiz Mustafayevin hönkür-hönkür ağlamağı, 

qarın üstünə səpələnən qanlı cəsədlər və hissli-paslı 

çadırlar... 

“Difai” yazır: 

- Sonra isə qarşımda faciələr tarixi vərəq-vərəq 

açılmışdı: İrəvanın işğalı, 20 Yanvar, Qarabağın itirilməsi, 

Çingiz Mutafayevin ağlamağı, qarın üstünə səpələnən 

qanlı cəsədlər... 
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Göründüyü kimi “möhtərəm” “Difai” Xocalını İrə-

vanla əvəz etmiş, Ç.Mustafayevin ağlamağını “sadə-

ləşdirmiş”, axırda isə “hisli-paslı çadırlar” birləşməsini 

verməyi lazım bilməmişdi. Onu da deyim ki, mən 

yazarkən istənilən cümlənin üstündə dəfələrlə fikirləşirəm 

və ona bacardığım qədər daxili məntiq aşılamağa 

çalışıram. Burada da göstərmək istəmişdim ki, baş verən 

faciələrin nəticəsində xalqımızın nəsibi hisli-paslı çadırlar 

olmuşdu. Demək “Difai” bunu başa düşməmiş, həmin 

birləşməni artıq hesab etmişdi. 

Məqalənin başqa yerində belə bir fikir işlətmişdim: 

– Ermənilər tərəfindən maliyyələşdirilən və açıq-

aşkar ermənilərin mövqeyini müdafiə edən bir dəstə 

cızma-qaraçılar utanmadan R.Səfərova qarşı çıxdılar, hər 

biri də öz səviyyəsinə uyğun şəkildə. Biri həyasızcasına 

Ramili cinayətkar adlandırdı, başqa birisi ondan da betər 

Ramilin ermənilərdən üzr istəməsini məsləhət gördü, biri 

də soyuqqanlılıqla hadisəyə siyasi don geyindirilməməsini 

təklif etdi. 

“Difai burada da adəti üzrə birinci cümləni ixtisara 

salıb, ikinci cümləni isə bəzi səhvlərlə verib: 

– Cızma-qaraçılardan biri həyasızcasına cinayətkar 

adlandırdı (kimi? Görünür köçürmə tələsik olduğundan 
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buna fikir verilməyib), başqa birisi ondan da betər 

Ramilin ermənilərdən üzr istəməsini məsləhət gördü, biri 

də soyuqqanlılıqla hadisəyə don siyasi geyindirilməsini 

təklif etdi. 

Əvvəla “geyindirilməsini” yox, “geyindirilməmə-

sini” (inkarda) olmalıdır. Mən bununla həmin hadisənin 

adi bir cinayət işi sayılmasına və siyasi səviyyəyə qal-

dırılmamasına etiraz etmişdim. Çünki o zaman bəziləri 

hadisəyə siyasi don geyindirilməsinin əlehinə idilər, yəni 

geyindirilməməsini təklif edirdilər. Demək “Difai” bu 

xırda nüansı da tuta bilməmişdir. 

Bundan sonra gələn bir neçə abzaslıq cümlə isə 

ümumiyyətlə çıxarılmışdır ki, bu da məqalədəki sonluğa 

doğru istiqamət alan fikrin dolğunluğunu heçə 

endirmişdir. 

Mən məqaləni belə bitirmişdim: 

- Bizim haqqımız ola-ola niyə birləşib ayağa 

qalxmırıq? Niyə haqq səsimizi qaldırıb bütün olanları 

dünyaya bəyan etmirik? Niyə susuruq? Niyə axı? 

Budurmu ədalət? Budurmu dünyanın dəm vurduğu 

demokratiya? Beləmi olur qanun deyilən? 
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Doğrudanmı bizim itirdiklərimizin dəyəri bu qədər 

ucuzdur? 

Yəni heç olmasa, heç olmasa bir erməni dığasına da 

dəymir???   

“Difai” bu abzasların da hərəsindən bir və ya iki 

cümləni götürmüş, sonuncu abzasdan isə ancaq 3 sual 

işarəsini saxlamışdır: 

– Niyə susuruq! Budurmu ədalət? Budurmu 

demokratiya? Doğrudanmı bizim itirdiklərimizin dəyəri 

bu qədər ucuzdur??? 

Əvvəlcədən də qeyd etdiyim kimi “İrəli” Gənclər 

Təşkilatı sözü gedən məqaləni “Ruzigar” qəzetindən 

götürmüşdür. Bu zaman onlar bəlkə bilərəkdən, bəlkə də 

bilmədən bəzi cümlələrdə bir sıra səhvlərə də yol 

vermişdi. Və mənim iddiama əsasən “Difai” də yazını 

məhz “İrəli”dən köçürdüyü üçün “İrəli”dəki  səhvləri də 

eynən təkrar etmişdi.  

Buna görə də bəzi nümunələri nəzərə çatdırmağı 

lazım bilirəm.  

Məsələn, “Ruzigar”da yazılmışdı: 
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- Elə güman edirdim ki, Azərbaycanın yeni 

qəhrəmanlıq tarixi yazılmağa başlayır.  

“İrəli” burada “yeni” sözünü işlətməyib ki, bu da 

cümlənin məntiqinə xələl gətirir. Çünki “Azərbaycanın 

qəhrəmanlıq tarixi başlayır” demək düzgün olmaz. 

Azərbaycanın qəhrəmanlıq tarixi indi deyil, min illər öncə  

başlayıb. Mən “yeni qəhrəmanlıq tarixi” deməklə 

qəhrəmanlığın bu dəfə yeni bir şəkildə meydana çıxmasını 

nəzərdə tutmuşdum. Buna görə də “yeni” sözünün 

işlənməsi vacibdir. Həmin cümlədəki “başlayır” sözü də 

“başlayıb” şəklində getmişdir.  

“Difai”də məhz eyni səhvləri təkrar edib:  

– Elə güman edirdim ki, Azərbaycanın qəhrəmanlıq 

tarixi yazılmağa başlayıb.  

Başqa bir cümlə isə “Ruzigar” da belə yazılmışdı: 

– Ermənilərin vəkili demişdir ki, Ramilə verilən hər 

bir cəza Azərbaycana verilən cəzadır.  

“İrəli”nin bukletində “hər bir” sözü yenə ixtisara 

düşmüşdür. “Difai”də fərqinə varmadan yenə eyni səhvi  

təkrar etmişdir:  

– Ermənilərin vəkili demişdir ki, Ramilə verilən 

cəza Azərbaycana  verilən cəzadır.  
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Nə isə... 

Məqaləni sətir-sətir müqayisə etməyə ehtiyac gör-

mürəm. Mən ancaq fikirlərimi (daha doğrusu haqqımı) 

əsaslandırmaq üçün bəzi misallar göstərdim.  

Bir də ki... 

İndən sonra nə etmək olar..? Onsuz da olan olub! Bir 

neçə dəfə mənim imzamla çıxan “Qürbət zindanında 

Vətən oğlu” bir dəfə də “Difai”nin imzası ilə dərc edilib. 

Amma doğrudanmı bir dəfə..? Bəlkə onlar da bunu bir 

neçə dəfə təkrar ediblər..? (Utanmasan oynamağa nə var). 

Sonda isə onu demək istəyirəm ki, Ramil Səfərova 

ömürlük həbs cəzası verilməsi nə qədər böyük 

haqsızlıqdırsa, onun haqqında yazılan hansısa bir yazını  

mənimsəmək və son dərəcə bərbad bir görkəmə salmaq da 

bir o qədər vicdansızlıqdır! 

 

27.07.2009 
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ƏSĠR  KĠMĠ   APARILDI, 

ġƏHĠD KĠMĠ QAYTARILDI 

 

Tarix  neçə-neçə  qərinələri və əsrləri adladıqca 

dəfələrlə bunun şahidi oldu ki, Azərbaycan adlı bir xalqın 

torpaqlarını da almaq olar, millətini də pərən-pərən salıb 

dünyanın dörd bir yanına dağıtmaq olar, hətta müxtəlif 

vaxtlarda dilinə də sahib çıxmaq olar. Amma... bircə 

şərəfinə toxunmaq olmaz! Toxunula bilməz! Kimsə 

toxunmağı bacarmaz! Əqidə və Məslək uğrunda, Vətən və 

Xalq yolunda vuruşmaq və can qoymaq artıq bu millətin 

qanına və ruhuna hopub. Vaxtı ilə mərhum şair Əli 

Kərimin Nəsimi haqqında yazdığı –  

 

Təpədən dırnağadək əqidə olan kəsi, 

Dırnaqdan təpəyədək soydu xəncər tiyəsi – 

 

misraları təkcə Nəsiminin deyil, Nəsimidən əvvəl də, 

sonra da, elə bu günün özündə də əqidə uğrunda ölümün 
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gözlərinə dik baxan və işgəncələrin üzünə hayqıran neçə-

neçə Azərbaycan insanının xarakterinin təcəssümüdür.  

Beləcə, minilliklərin sınağından çıxmış Azərbaycan 

mənliyi tarixin səhifələrində dönə-dönə təkrarlanıb. 

Müxtəlif vaxtlarda müxtəlif qəhrəmanların qəhrə-

manlıqları ilə təsdiqlənib. Və nəticədə “Şərəf”, “Ləyaqət”, 

“Qeyrət” kimi anlayışların təzahürü olan “Azərbaycan-

çılıq” adlı bir meyarın formalaşması ilə öz həllini tapıb.  

Bir neçə il öncə Ermənistanda baş verən, lakin indi 

təkrar gündəmə gələn olay isə azərbaycançılığın yenil-

məzliyini bir daha sübut etdi. Fərhad Atakişiyev adlı 

Azərbaycanlı özünün möhkəm etiqadı və dəmir iradəsi ilə 

etiqadsızlığın və iradəsizliyin təmsilçisi olan erməni 

millətinə  meydan oxudu. Hər zaman olduğu kimi 

istədiklərini əldə etməkdən ötrü hər cür amansızlığa əl 

atan ermənilərin verdiyi olmazın əzabların qarşısında 

məğrurluq heykəli kimi dayandı. Düşmənin hədələrinə və 

təkidlərinə baxmayaraq bir dəfə də olsun “Qarabağ 

Ermənistanındır” sözünü təkrar etmədi. Fərhadın 

mətinliyindən və əzmkarlığından, eləcə də şərəfindən və 

heysiyyətindən daha da azğınlaşan ermənilərin hiddəti bu 

dəfə də tüğyan elədi. Vəhşiləşən kütlə özlərinin erməni 

mahiyyətini yenidən ortaya qoydu. 72 ölümcül düşmən 

zərbəsi alan Fərhad isə bu hiddətin və vəhşətin hədəfinə 
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və növbəti qurbanına çevrildi. Üstəlik də “Qarabağ 

Ermənistanındır” deyən düşmənin gülünc məqsədi və 

məramı qarşısında “Qarabağ Azərbaycanındır!” deyib öz 

üsyan səsini qaldırdı. Bu isə təkcə erməni əsarətində əsir-

lik fəlakəti və işgəncəsi ilə üz-üzə gələn bir Azərbaycan 

vətəndaşının hayqırtısı deyil, Fərhadın simasında 

torpaqları zəbt edilən və haqları tapdalanan milyonlarla 

Azərbaycanlının fəryadı idi!  

Ölümündən sonra Fərhadın cəsədinə baxış keçirən 

ekspertlərin rəyinə əsasən onun bədəninə vurulan 72 

zərbənin hər biri ayrı-ayrılıqda ölümlə nəticələnəcək qədər 

ağır və dözülməz zərbələr idi. Amma Fərhad bu ağırlığa 

da dözdü, bu dözülməzliyə də. Daşıdığı adın 

möhkəmliyini də doğrultdu, mənsub ol-duğu xalqın 

yenilməzliyini də. Fərhad ermənilər tərəfindən əsir kimi 

aparıldı, ŞƏHİD kimi qaytarıldı!  

Amma bununla bitməyəcək..! 

Fərhadı öldürənlər hər dəfə onu xatırladıqca onun 

iradəsi qarşısında heyrətə gələcək və hər zaman bu iradəyə 

həsəd aparacaqlar! 

Bəs onu öldürənlərin aqibəti necə olacaq..? 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2016 

 

Yeganə                   “Adamlar” 

Vaxtilə Macarıstanda Azərbaycan bayrağını təhqir 

edən bir ermənini öldürdüyünə görə Ramil Səfərova 

ömürlük həbs cəzası verilmişdi! Bəs indi Fərhada 72 

ölümcül zərbə vuran və demək onu 72 dəfə öldürənlərə 

hansı cəzanı verəcəklər…?! 

 

2009 
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TUM   BÜKÜLƏN   VƏRƏQLƏR 

 

Yazan, yaradan, ilahidən gələn misraları ürəyinin 

odu ilə isidən, xalqların tarixini yaranışından  bu günədək 

yerbəyer araşdıran, həyatın sərt üzünü sərt şəkildə açan 

şəxsiyyətlər həmişə olmuşdur. Kəmiyyət etibarilə az 

olsalar da olmuşdular. Adi insanlardan fikirləri, ağılları, 

fəlsəfələri, hökmləri ilə fərqlənən bu dühalar həyatları 

boyu daim narahat olmuş, düşünmüş və çalışmışdılar. 

Özləri üçün yox, hamı üçün, bəşəriyyət üçün, insanlıq 

üçün... 

Milyonları oyatmaqda ötrü qələmə güc vermişdilər, 

sözə sığınmışdılar. Bu yolda həyatlarını qoymuşdular. 

Qoymuşdular ki, millət oyansın, millət savadlansın, 

millətin səviyyəsi formalaşsın,  millət özünə dönsün, 

tarixini xatırlasın, millət düşünsün... 

Bütün həyatları boyu millətə xidmət etməyə çalışan 

bu şəxsiyyətlər özlərindən sonra da özləri qədər qiymətli 

əsərlərini qoyub getmişdilər; millət üçün. 

Millət isə... 
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Oxumurlar, maraqlanmırlar, yenə də eybi yox. 

Özləri bilər. Heç oxumasınlar. Bəs bu əsərlərə təhqiramiz 

şəkildə yanaşmaq necə? Buna kimin haqqı var..? 

 

 

 

Gəncə şəhərindəki avtomobil dayanacaqlarından bi-

rinin yanında bir qadın tum satırdı. Tumla dolu səbətin 

yanında isə üst-üstə yığılmış 10-15 təzə kitab vardı. Necə 

deyərlər, heç qatı da açılmamışdı. Kitabların da satıldığını 

güman edib ora yaxınlaşdım. Bir neçəsini qaldırdım, 

hamısı eyni əsər idi - Elçinin “Ölüm hökmü”. 

- Sizdə bunlardan başqa kitab yoxdur? 

- Bu kitablar satılmır, onlara tum bükürəm.  

Bəli, bu da cavab. Həmin vaxt içimdə nəyinsə 

qırıldığını hiss etdim. Pərəstiş etdiyim ilahi bir aləm, 

dahilər aləmi təhqir olunmuşdu. Heyrətlə başımı qaldırıb 

qadına baxdım, amma..! Onun elə yazıq, elə yoxsul 

görkəmi vardı ki. Soyuqdan titrəyən əllərini cılız bədəninə 

keçirdiyi nimdaş jiletinin cibində isitməyə çalışırdı. 
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Evinin xanımı ola biləcək bu qadını mühitinmi, 

taleyinmi sürüklədiyi səfalət elə bürümüşdü ki. Onu nə 

yazanlar maraqlandırırdı, nə də yazılanlar. Onun bircə 

arzusu vardı - daha çox tum satmaq. Həmin pula isə bəlkə 

də soyuq damın altında ac-susuz anasının yolunu gözləyən 

körpələrinə bir parça çörək almaq. O, fərqinə varmadan 

Elçini hədəf seçmişdir. Yəqin ki, başqa bir tum satan da 

tumun yanına Füzulinin, Mirzə Cəlilin, Şekspirin, daha nə 

bilim kimlərin əsərlərini yığıb.  

2006 
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II  

F Ə  S Ġ  L    

 

 

 

I  HĠSSƏ 

 

 DUYĞULAR... 

     DUYĞULAR... 

          ĠLK  DUYĞULAR... 
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                                   BELƏMĠ ÇƏTĠNDĠ..? 

 

Əlac tapılmadı dərd-sərimizə, 

Hərəmiz bir yana yönəldiyindən, 

Yaman yad olmuşuq bir-birimizə. 

Yaxa qurtarmaqçün dərbədərlikdən, 

Təzədən qayıdıb, təzədən dönmək 

Beləmi çətindir öz yerimizə..? 

 

2005    
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GEDƏ BĠLMƏYƏSƏN  DEYƏ 

 

Qoyma həsrət bais olsun, sevgilim, 

Bir sevən ürəyin gizli məhvinə. 

Özün düşünsənə, axı bu ürək 

Göz yumubdu sənin neçə səhvinə. 

 

Beləcə çəkilib getməyinlə sən, 

İnsafı haraya atırsan, gülüm? 

Bəs bilmirsənmi ki, getdiyin gündən, 

Gecələr yuxunu qatarsan, gülüm. 

 

Elə çalışıram ayrılıq anı,  

Olmasın üzümdə zərrəcə təlaş. 

Həsrət  üzüb əldən salır bu canı, 

Yenə gözlərimdə dura bilmir yaş... 
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Yox.., daha əsəbdən titrəyir əlim, 

Bax, bir az da keçsə ağlayacağam. 

Gedə bilməyəsən deyə, sevgilim, 

Bütün qapıları bağlayacağam. 

 

                                                  17.07.2004 
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                         SƏNĠ  XATIRLADIR 

 

Unutmaq istərkən sənli günləri, 

Qəfil yada düşür hardansa nəsə. 

Susdura bilmirəm xatirələri... 

Gözümə tor kimi çəkilən qüssə 

Səni xatırladır. 

 

Yaman əsdi həsrət yeli könlümə, 

Yordu məni şübhə dolu suallar. 

Rahatlıq verməyib dəli könlümə, 

Gecə-gündüz məni yoran xəyallar 

Səni xatırladır. 

 

Mənim ilk eşqimə kədər  ələnib, 

Dərdi də doğmadır, sevgisi qədər. 
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Bəzən ötən illər səhifələnib, 

Sənli günlərimdən verərək xəbər 

Səni xatırladır. 

 

İndi iynə olub batır gözümə, 

Bir zaman Sən duran yerdə duranlar. 

İstehzayla baxıb dərdli  üzümə, 

“Hələ gəlmədimi?!” - deyə soranlar 

Səni xatırladır. 

 

                           13.07.2003 
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HƏR  ZAMAN   RUHUMUN  

 BƏSTƏSĠ  SƏNSƏN 

 

Sən  susmaq  bilməyən  qəmimsən mənim, 

Ümidsiz  arzumsan  ələ gəlməyən. 

Bilmirəm  nəyimsən, kimimsən mənim..? 

Sözə  çevrilməyən, dilə gəlməyən 

Eşqimin ən həzin nəğməsi Sənsən.  

 

Nələr çəkdi  könlüm, dözdü nələrə, 

Kədər yoldaşısan xəyallarımın. 

Hərdən qapılaraq   xatirələrə, 

Təsəlli gəzdiyim  suallarımın 

Bəlkələrlə  dolu kəlməsi Sənsən. 
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Mən dərdin üzünə baxıb gülürəm, 

Belə gün-dirliyə axı nə deyim..? 

Danıb yoxluğunu elə bilirəm, 

Hər səhər oxşayıb əzizlədiyim 

Ətirli güllərin dəstəsi Sənsən.  

 

Qoymayacam sonu çatsın bu eşqin, 

Dinmək bilməsə də gözümün yaşı. 

Vüsalı həsrətə batsın bu eşqin, 

Mən həsrət çəkməkdə deyiləm naşı, 

Hər zaman ruhumun bəstəsi Sənsən.  

 

                                            07.12.2003 
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                    SƏNĠ  DÜġÜNÜRƏM,   

                                  SADƏCƏ,  SƏNĠ 

 

Hələ də həsrətin qəfəsindəyəm, 

Haçan buralara  düşəcək yolun? 

Səni elə görmək həvəsindəyəm, 

Çəkilməz dərdimsən, qurbanın olum, 

Səni düşünürəm, sadəcə,  Səni. 

 

Həsrətlə  yollara baxıram hərdən, 

Gələnlər də çoxdu, gedən də çoxdu. 

Bu qədər izdiham içində nədən, 

Mənim  ömrüm-günüm, sevgilim, yoxdu? 

Səni düşünürəm, sadəcə,  Səni. 

 

Günlərimi belə başa vururam, 
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Bax gecələrim də  beləcə keçir. 

Nə bu fikirlərdən mən yoruluram, 

Nə də ki, həsrətin  məndən əl çəkir, 

Səni düşünürəm, sadəcə,  Səni. 

 

Harada olsam da düşürsən yada, 

Həsrətini çəkmək nə qədər xoşdur. 

Elə bil ki, Səndən başqa dünyada, 

Düşünüləsi  hər özgə şey boşdur, 

Səni düşünürəm, sadəcə,  Səni. 

 

  17.01.2003 
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GÖZLƏYƏCƏM  MƏN SƏNĠ 

 

Ölənədək  köksümdə 

Bəsləyəcəm sevgimi, 

Ürəyimdən süzülən  

Ümid dolu ün kimi, 

Həsrətini çəkdiyim  

Bir sabahkı gün kimi, 

Gözləyəcəm  mən Səni.  

 

Yel atıyla  arxamca 

Çapsa  belə həsrətin, 

Vüsalını əlimdən   

Qapsa  belə həsrətin, 

Özü məni axtarıb  
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Tapsa belə həsrətin, 

Gözləyəcəm mən Səni.  

 

Tanımıram  onsuz da  

Nə məkan, nə də zaman, 

Kəsə bilməz qarşımı 

Çəkilməyən  çən-duman, 

Bu günümdən sabaha 

Olmasa da bir güman, 

Gözləyəcəm mən  Səni. 

 

Könlüm Səndən əlini 

Axı heç vaxt üzməyib, 

Elə bilmə dönəcəm 

Ayrılığa dözməyib, 

Ömrüm-günüm, sevgilim, 
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Axtarmayıb-gəzməyib, 

Elə səssiz-səmirsiz 

Gözləyəcəm mən  Səni.  

 

         16.07.2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2016 

 

Yeganə                   “Adamlar” 

 

UNUTDURA   BĠLMƏDĠ 

 

Həsrət yoxluğundan düşübdü duyuq, 

Qaralır köksümdə açdığı oyuq, 

Aramızdan gəlib keçən sopsoyuq 

Yellər unutdura bilmədi Səni. 

 

Gümanımı yarı yolda əyləyən, 

Üzdə gülüb, dalda nələr söyləyən, 

Səndən ötrü mənə tənə eyləyən 

Dillər unutdura bilmədi Səni. 

 

Kədər girdabında bərkiyib bişən, 

İztirabla ömrü boyu əlləşən, 

Uğrunda vaxtında əvvəl dən düşən 
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Tellər unutdura bilmədi Səni. 

 

Həsrət elə tutdu məni qəflətən, 

Qəm oldu qəlbimdə göyərib bitən, 

Tələsə-tələsə aramsız ötən 

İllər unutdura bilmədi Səni. 

 

             11.07.2003 
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BU  ġƏHƏR  NƏ YAMAN  

 YADLAġIB MƏNƏ 

Bu şəhər nə yaman yadlaşıb mənə, 

Doğmalıq içində ögeylik bitib. 

Elə bil bu yerdə olmamışam heç, 

Bu yerlər, sadəcə,  fikrimdən ötüb.  

 

İtirib əvvəlki həzinliyini, 

Donmuş xatirələr baxır hiddətlə, 

O xatirələrin təsiri ilə, 

Daha ürəyim də vurmur şiddətlə. 

 

Bu şəhər nə yaman yadlaşıb mənə, 

Doğmalıq səddini haçan aşıbdı? 

Məni qınamayın, vallah elə bil, 

O məktəb  yolu da ağırlaşıbdı.  
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Yolları-izləri həmənki deyil, 

Səkilərini də tamam ot basıb, 

Mənə birdən-birə yadlanan şəhər, 

Qəlbimdən dözülməz ağırlıq asıb.  

 

Bu yerlər alıbdı uşaqlığımı, 

Gəncliyimi damla-damla əridir, 

Buranı hər yerdən üstün bilirdim, 

Eh... sən demə, adi yerdən biridir. 

 

Bu şəhər nə yaman yadlaşıb mənə, 

Son ümidimi də əlimdən alıb, 

Ölümsüz  sandığım o ilk eşqimin, 

Burda unudulmuş izləri qalıb... 

 

                                            04.08.2004 
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    GƏLMƏDĠ  KĠ,  GƏLMƏDĠ  

 

Nə  sirdi ki, Səndən qaça bilmədim? 

Xatirən  ox olub  batdı gözümə. 

Sənsizlik  hər yerdə izlədi məni, 

Nə illah etdimsə həyat üzümə 

Gülmədi ki, gülmədi.  

 

Dörd yanım  əlçatmaz divardı elə, 

Barı nə çəkdimsə Allah gördümü..? 

Gözlərim həsrətlə yalvardı elə, 

Amma dərdbilməzlər aşkar dərdimi 

Bilmədi ki, bilmədi.  

 

Mən ümid bağlarkən hər cür yalana, 

Görəsən kim aldı əlimdən onu? 
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Əlacsız həsrəti dursun bir yana, 

Xəyanəti belə qəlbimdən onu 

Silmədi ki, silmədi.  

 

Göz yaşımla  yudum getdiyi yolun, 

Hər bir addımını, hər bir daşını. 

Sonsuz axarında itdiyi yolun 

Elə əzizlədim hər qarışını, 

Gəlmədi ki, gəlmədi.  

 

Könlümü hər yandan genəltdim ona, 

İndi qarşısını almağım çətin. 

Bütün qəzəbimi yönəltdim ona, 

Dərdimin təməli o məhəbbətim 

Ölmədi ki, ölmədi.  

                                       02.05.2004 
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HARDASAN  AXI? 

 

Yerin ürəyimdə göynəyir yenə, 

Qərq olmuşam ötən xatirələrə. 

Göz yaşlarım Səni səsləyir yenə, 

Tapa bilməyirəm hicrana çarə. 

Həsrət çəkdirənim, hardasan axı? 

 

Bir payız səhəri günün birində 

Haraya apardı Səni bu yollar..? 

Xatirənlə dolu görüş yerində 

Amansız hicranın neçə dağı var. 

Həsrət çəkdirənim, hardasan axı? 

 

Sən gedəndən elə kövrək olmuşam, 

Yoxluğun yamanca ağladır məni. 
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Baxıb yollarına yenə dolmuşam, 

Kimdən xəbər alım, sevdiyim, Səni..? 

Həsrət çəkdirənim, hardasan axı? 

 

Dözmürəm könlümün belə ahına, 

Son gümanım həsrət, yenə də həsrət. 

Məni batıraraq öz günahına, 

Can verir qəlbimdə bir ilk məhəbbət..! 

Həsrət çəkdirənim,  hardasan axı? 

 

                           18.11.2002 
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MƏN  O  MƏHƏBBƏTDƏN 

KEÇƏN DEYĠLƏM 

 

Nə çöküb həsrətin canıma belə?  

Görməli günlərim varıymış hələ. 

Məni ayrılıqla qorxudan, gülüm, 

Nəyi bacarırsan, onu da elə. 

Mən  o məhəbbətdən keçən deyiləm. 

 

Vüsalının yolu düşmədi bəri, 

İstər indən belə qayıtma geri. 

Azmıdır həsrətə düçar olanlar?  

Mən də olacağam  onlardan biri. 

Mən  o məhəbbətdən keçən deyiləm. 
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Qəmindən  nə qorxum, qəm dəlisiyəm, 

Öz halıma  hələ çox güləsiyəm. 

Elə dediyimi deyib dururam, 

Belə inadımla nə öləsiyəm. 

Mən  o məhəbbətdən keçən deyiləm. 

 

Hardasansa  çatsın Sənə də ünüm, 

Öz eşqim dinimdir, onadır yönüm. 

Bircə düşün, axı Səni unutmaq, 

Mənim işim deyil, başına  dönüm. 

Mən  o məhəbbətdən keçən deyiləm. 

 

        21.05.2004 
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SƏSLƏYĠRƏM   UZAQLARDAN 

 

Sığınmışam həsrətinə, 

Alışmışam xiffətinə, 

Kim nə deyir, desin mənə, 

Qorxmayıram yasaqlardan, 

Yoxluğundan doyub cana 

Səsləyirəm uzaqlardan. 

 

Xatirələr ələk-vələk, 

Hamsı həzin, hamsı kövrək, 

Tale qurub mənə kələk, 

Çəkinmirəm tuzaqlardan, 

Həsrətindən yana-yana 

Səsləyirəm uzaqlardan. 
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Gümanlarım dönüb heçə, 

Fikrimdəsən gündüz-gecə, 

İlk eşqimi köksümdəcə 

Qoruyuram sazaqlardan, 

Əl uzadıb yollarına 

Səsləyirəm uzaqlardan. 

 

    06.10.2003 
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BƏLKƏ  GƏLƏCƏKDĠ 

 

Harayıma yetən deyil onsuz da, 

Niyə düşünürəm onu bu qədər..? 

Nə varlığı bəlli, nə də yoxluğu, 

Mənim gümanımı etdi dərbədər. 

 

Soruşa bilmirəm onu kimsədən, 

Utanıb, çəkinib, basılıram mən. 

“Bəlkə gələcəkdi” - deyib  yenidən 

Kor ümidlərimə qısılıram  mən. 

 

Daha özümə  də yazığım gəlir, 

Çəkdiyim iztirab bəsimdir məncə. 

Gileyim-güzarım kəsilsin deyə 

Yorulmuş həsrəti qoymuşam dincə. 
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Bir zaman tükənməz gülüş yerinə, 

İndi göz yaşımı sıxmaq qalıbdı. 

Dünyanı vecinə almayan mənə 

Yola dalğın-dalğın baxmaq qalıbdı. 

 

                   26.09.2003 
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      BĠR  DƏ  HARDASA 

 

Hara buxarlanıb uçdu  o sevgi..? 

Əbəsmiş nə qədər tutsam da dilə. 

Onsuz da bilirdim puçdu o sevgi, 

Demirəm sönübdü, qəlbimdə hələ 

Közü qalıbdı. 

 

Mən onu köksümdə ürək bilirdim, 

Buna inanmışdım öz xəyalımda. 

Eşqimi solmayan çiçək bilirdim, 

İndiysə soluxmuş gül timsalında 

İzi qalıbdı. 

 

Axı özüm yola salıb ötürdüm, 

Ayrılığın qəsdi varmış, sən demə. 
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Onu niyə belə qəfil itirdim..? 

Bəlkə deyiləsi tək bircə kəlmə 

Sözü qalıbdı. 

 

Tez-tez qulağıma gələrdi səsi, 

Onu xatırlayıb batardım yasa. 

Bir zamanlar necə sevdiyim kəsin 

İndi quru adı, bir də hardasa 

Özü qalıbdı. 

                           02.08.2003 
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BU  GECƏ  YUXUDA  

SƏNĠ   ÇAĞIRDIM 

 

Bu gecə yuxuda Səni çağırdım - 

Bu adi çağırış deyildi, gülüm, 

O, Sənə can atan qəlbin səsiydi. 

Demirəm verəydin ona dünyanı, 

Bircə damla ümid  onun bəsiydi. 

 

Bu gecə yuxuda Səni çağırdım - 

Bu  haray həsrətin  cəngində qalan 

Çarəsiz eşqimin nidası  idi. 

Bu haray bəlkə də dərbədər olan 

Xatirələrinin sədası idi. 
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Bu gecə yuxuda Səni çağırdım - 

Gətirdim həsrətlə adını dilə, 

Ancaq səs  vermədin ünümə, gülüm. 

Gözümü gəzdirdim göylərə  belə, 

Yenə də çıxmadın önümə, gülüm. 

 

Bu gecə yuxuda Səni çağırdım - 

Bu gecə yuxuda Sənə tələsdim, 

Çatmadı ünvana, yatdı harayım. 

Özüm öz səsimdən titrədim, əsdim, 

Elə öz içimdə batdı harayım.  

 

29.06.2004 
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 DAHA  O KÜÇƏDƏN  

 KEÇMƏYƏCƏYƏM 

 

Bir küçə varıydı.., 

                  indi də durur, 

Durur haylı-küylü adamlarıyla. 

Heç nə dəyişməyib, yenə həmənki 

Alçaqlı-hündürlü öz damlarıyla... 

Daha o küçədən keçməyəcəyəm! 

 

Ümidlərlə  dolu həmən yolların, 

İndi hər yanından  qəm-qüssə yağır. 

Ömrü gödək olan puç xəyalların, 

Xatirəsi dəhşət, həsrəti  ağır... 

Daha o küçədən keçməyəcəyəm! 
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Sənli  günlərimdən  illər ötübdü, 

Hicranın  yarası hələ dərindi. 

Ayaq izlərimiz çoxdan itibdi, 

Küçənin adı da dəyişib indi... 

Daha o küçədən keçməyəcəyəm! 

 

Mənim o yerlərdə doğulan eşqim, 

Tənhalıq əlindən odlandı getdi. 

Həsrətin  içində boğulan eşqim, 

Öldü, unuduldu, yadlandı getdi... 

Daha o küçədən keçməyəcəyəm! 

 

 

           16.07.2004 
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DÜNYANIN  GÖZÜ  KOR  OLMAZ 

 

Bu eşqi qəlbimdə necə dəfn edim..? 

Ürək yaratdığı eşqə gor olmaz. 

Son ümid də söndü artıq könlümdə, 

Ayrılsaq dünyanın gözü kor olmaz, 

Yalnızca bir ürək ağlar qalacaq.  

 

Bəzən öz eşqinə lap sipər olan, 

Bəzən də eşqinlə min xəyal quran, 

Sən çıxıb gedəndə gözləri dolan, 

Sən gələn yolların üstündə vuran, 

Yalnızca bir ürək ağlar qalacaq.  

 

Tale özü saldı bizi kəməndə, 

İndi göz yaşıma hakim olacam, 
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Adın   göynəyəcək,  bəlkə, qəlbimdə, 

Mənə nə var axı.., mən unudacam, 

Yalnızca bir ürək ağlar qalacaq.  

 

Yorulmayıb  bir an qəmdən-kədərdən, 

Həsrətinlə gecə-gündüz çağlayan, 

Səni unutmayan, bəzən də hərdən, 

Gileylənib  için-için ağlayan, 

Yalnızca bir ürək ağlar qalacaq.  

 

                28.07.2002 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2016 

 

Yeganə                   “Adamlar” 

BUNDAN  SONRA  

 

Uçurmuşam  əlimdən, 

O səadət qayıtmaz, 

Çıxıb  həsrət selindən, 

O məhəbbət qayıtmaz, 

Buza dönmüş o həvəs, 

O hərarət qayıtmaz.  

Gedibsənsə, sevgilim, 

Daha Sən də qayıtma, 

Qayıdaraq   təzədən 

Xatirəmi oyatma.  

 

Mən bu eşqi həsrətin 

Dumanında  tapmışdım, 

Ürəyimin ahında, 
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Amanında  tapmışdım, 

Həyatımın ən ağır 

Zamanında tapmışdım.  

Di gəl ki, həyatımın 

Xoş anında itirdim, 

Uzaqlarda demirəm, 

Öz yanımda itirdim.  

 

Ölüb-getmiş məhəbbət  

Dərdə əlac etməyir, 

Çağıranda  eşidib  

Harayıma yetməyir, 

 

Bir dəfəlik çəkilib 

Xəyalımdan getməyir.  

Nə bilim, bəlkə elə 
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Xəyalımda azıbdı, 

O insafsız  demirmi 

Xəyallarım yazıqdı?! 

 

Saçlarımı darayır 

İntizarın darağı, 

Gücdən düşən qəlbimin 

Öz eşqiydi yarağı, 

Harda itib-batıbdı 

O sevginin sorağı? 

Mənim kövrək eşqimi 

Çatdırmadın başa Sən, 

Bundan sonra beləcə 

Məndən uzaq yaşa Sən! 

 

28.06.2004 
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     BU  HƏSRƏTĠN    

ALLAHI  YOX 

 

Bu həsrətin insafı yox, 

Kəsir ümid uman əli. 

Bu həsrətin dinində də 

Yatır bir şeytan əməli.  

 

Bu həsrətin sabahı yox, 

Keçmişlərə bağlı qalıb. 

Dağ çəkə-çəkə  axırda 

Öz sinəsi  dağlı qalıb.  

 

Bu həsrətin pənahı yox, 

Ürəyimdən yapışıb o.  

Öz dərdlərim azmış kimi 
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Dərdlərimlə tapışıb  o.  

 

Bu həsrətin günahı  yox, 

Günah onu çəkdirəndə, 

Ümidimi alıb gedib 

Qəlbimə qəm çökdürəndə.  

 

Bu həsrətin Allahı yox, 

Dəstək verirsən ona Sən. 

Yamanca aciz qalıram 

İkinizin önündə mən.  

 

                                        05.09.2004 
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    ÜRƏYĠMĠ  ALAN  ADAM  

 

Dərdi  məni alan adam, 

Həsrətin başımdan aşıb. 

Məni dərdə salan adam, 

Gör bir necə doğmalaşıb..! 

Mənim ən əziz  kəsimdir.  

 

Allah,  bilmirəm yuxudu, 

Gerçəkdi, yoxsa aldanış. 

Bu adam  necə  yaddır ki, 

Danışır  səsi də tanış..? 

Elə bil ki, öz səsimdir.   

 

Ürəyimi alan adam, 

Ürəyim dərdini alsın. 
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Ürəyimdə qalan adam,  

Sevincin özünün olsun, 

Kədərin belə bəsimdir.  

  

                                    18.05.2009 
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 XOġ GƏLMĠSƏN, ƏZĠZĠM  

 

Xoş gəlmisən, əzizim! 

Bilirdim haçansa qayıdacaqsan, 

Bununçün ürəyim rahat vururdu. 

Hər səhər qalxaraq min bir  həsrətlə 

Gələcəyin yolun üstə dururdum.  

 

Xoş gəlmisən, əzizim! 

De görüm, dərdimi necə bilmisən? 

Yoxsa tale özü göndərib Səni?  

Bəlkə də həsrətim  girib yuxuna, 

Beləcə geriyə döndərib Səni.  

 

Xoş gəlmisən, əzizim! 

Gör aradan neçə illər ötübdü.., 
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Nə ümidim sönüb, nə də həsrətim. 

Bu yollarda kök ataraq bitibdi, 

Mənim ilk eşqim, ilk məhəbbətim.  

 

Hələ də inana bilmirəm, gülüm, 

Yaş yerinə heyrət axır gözümdən. 

Yaxşı... 

        gəlib bizi görən olmamış, 

İzin ver xəlvətcə öpüm üzündən. 

Xoş gəlmisən, əzizim! 

                                            17.09.2005 
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                   ÇARƏSĠ  YOXDUR  

 

Bu eşqin əlindən yığıldım cana, 

Bir günü vüsaldı, beş günü həsrət. 

Mən hey əlləşirəm ağ günə çıxsın, 

Yenə də görürəm hər yönü həsrət. 

 

Ürəyimə divan tutur eləcə, 

Hələ bu yaramaz xatirələri... 

Hər yandan gözümə batır eləcə.  

Çıxarıb qəlbimdən atıram, olmur, 

Əlindən yaxamı qurtarmaq üçün 

Gecələr çəkilib yatıram, olmur, 

Onda da yuxumu qatır eləcə.  
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Bu eşqin əlindən yığıldım cana, 

Dərdi-dərdin üstə qalayır elə. 

Ürəyimi ona peşkəş edirəm, 

O isə ömrümü talayır elə. 

 

Qarğış tökməyə də dilim gəlməyir, 

Qan vurur beynimə, di gəl yenə də 

Vurub öldürməyə əlim gəlməyir... 

Bir əncam çəkməsəm, belə gedərsə 

Axırda evimi yıxacaq mənim. 

Yox...onsuz da bunun çarəsi yoxdur, 

Görünür sonuma çıxacaq mənim. 

                                                               2005 
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  BU YOL ĠLƏ QAYITMA 

 

Bu yol bizi vüsala 

Qovuşdura bilmədi, 

Eşqimizi həsrətdən 

Sovuşdura bilmədi, 

Parçalanan ürəyi 

Ovuşdura bilmədi, 

Bu yol ilə qayıtma.  

 

Bu yol qanlı-qadalı, 

Cığırları qəm dolu, 

İntizarı dözülməz, 

Xatirəsi kəm dolu, 

Bir sevgidən küsərək 
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Gedənlərin son yolu, 

Bu yol ilə qayıtma.  

 

Bu yolun yoxuşu tək  

Enişi də çətindi, 

Dar tərəfi bir yana, 

Genişi də çətindi, 

Bu yol ilə gedənin  

Dönüşü də çətindi, 

Bu yol ilə qayıtma.  

 

Qorxuram ki, həmən yol, 

Səni alar təzədən, 

Öyrəşibdi, araya 

Həsrət salar təzədən, 

Sonra ürək bu yola 
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Düşüb qalar təzədən, 

Bu yol ilə qayıtma.  

 

22.07.2004 
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SƏNDƏN AYRILMAĞA 

NƏ VARIYDI KĠ..? 

 

Səndən ayrılmağa nə varıydı ki..? 

Bircə həsrətini ovutmaq olmur. 

Od tutub qaralmış xatirələri 

Bir layla altında uyutmaq olmur. 

 

Elə hey söhbətin gedir yanımda, 

Adını çəkirlər elə hər yandan. 

Şübhə yaratmamaq üçün özüm də 

Danışıb-gülürəm hələ yalandan... 

 

Hər yeni nəğmənin sədası ilə 

Təzədən qəlbimə axıb gedirsən. 

Bəzən rastlaşanda dönüb üzümə 
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Tanımırmış kimi baxıb gedirsən. 

 

Bu qədər çəkilməz həsrət içində 

Qəlbimdən çıxarım mən Səni necə..? 

Bəs etmirmiş kimi xatirələrin, 

Yuxuma gəlirsən elə hər gecə. 

 

Başımı götürüb Sənin əlindən 

Bu şəhərdən hara itməliyəm mən..? 

Üstəlik qaldığın evin önündən 

Hər gün keçib dərsə getməliyəm mən... 

                                     

                                        2005 
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       ƏLĠMDƏN GƏLSƏ... 

 

Mənə nə olursa yerində olur, 

Kor olaydım Səni gördüyüm yerdə. 

Səni mənə urcah edən taleyi 

Belə görüm  düşsün olmazın dərdə. 

 

Qara gəlmiş sevgim tənəyə dönüb, 

Hər yandan başıma yağır eləcə. 

Dilqanmaz xəyallar tutub yaxamdan 

Canımı boğaza yığır eləcə. 

 

Mənə nə olursa yerində olur, 

Özüm şadlığımı qəmə dəyişdim. 

Hələ mən ağılsız, mən arsız bəndə, 

Gör kimi götürüb kimə dəyişdim... 
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Nə bilim,  bəlkə də belə yaxşıdır, 

Bəzən sevinc özü möhnətdən gəlir. 

Əsəbi-əsəbi ağlamağım da, 

Məhəbbətdən deyil, nifrətdən gəlir. 

 

Belə yanmazıydım bu ayrılığa, 

Lap elə ən ağır ölümdən gəlsə. 

Eh...nə isə...bircə onu bilirəm - 

Səni yada salan xatirələrin 

Qanını içərəm əlimdən gəlsə... 

 

                                         13.05.2005 
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           YOX   DEYƏCƏYƏM 

 

Bir gün usanacam yuxularımdan, 

İzin qalmayacaq onda dərdimdə. 

Bezib aldadıcı duyğularımdan, 

İlişib qaldığın təsəvvürümdə 

Surətini tamam əridəcəyəm, 

Sənli xəyallara “yox” deyəcəyəm. 

 

 

Xatirən xəyanət etməsin deyə, 

Uzaq duracağam olduğun yerdən. 

Həsrətin dərinə getməsin deyə, 

Səni məndən xəbər alsalar hərdən, 

Sükut edib cavab verməyəcəyəm, 

Sənli suallara “yox” deyəcəyəm. 
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Ürək həsrətinə qapılmayacaq, 

Bu ayrılığa da gərək dayanım. 

Səndən sonra bir də tapılmayacaq, 

Könlümü güldürüb, dərdi duyanım, 

Xoş günlərimizi dəfn edəcəyəm, 

Sənli əhvallara  “yox” deyəcəyəm. 

Xəyalında ötən günlərə cumub 

Ehtiyac duyanda şirin sözlərə, 

Təzədən ömrümə gəlsən, göz yumub 

Qürurumu yerə vuran gözlərə, 

Ürəyimə “ondan qorx” deyəcəyəm, 

Xiffətini  ömrü boyu etdiyim 

Sənli vüsallara “yox”  deyəcəyəm.  

 

                                   17.11.2003 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2016 

 

Yeganə                   “Adamlar” 

ONSUZ  DA  BĠLĠRƏM 

 

Sərsəm düşüncələr yorub qəlbimi, 

Qatıb-qarışdırıb xəyallarımı, 

Yolundan gözümü yığmışam daha, 

Göylərə verirəm suallarımı. 

 

Göylər də dayanıb susur eləcə, 

Göylər də səbrini basır eləcə, 

Ulduzlarla danışıram hər gecə, 

Sənin ünvanını xəbər alıram, 

Bəlkə haradasa görüblər Səni. 

Ya da birdəfəlik əlimdən alıb, 

Başqa birisinə veriblər Səni. 
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Yenə də gümanım kəsilmir Səndən, 

Yenə qaranlıqdan işıq umuram, 

Hirsimi-hikkəmi atıb kənara, 

Bütün günahına mən göz yumuram. 

 

Onsuz da bilirəm Sənin yolların, 

Təzədən dolanıb geriyə dönməz, 

Üstəlik də mənim düşüb qaldığım, 

Bu uçurumların dibi görünməz. 

 

Gözlərimdə heyrət, qəlbimdə həsrət, 

Döyükə-döyükə qalmışam indi, 

Taleyin eşqimə qazdığı quyu 

     Gör necə qaranlıq, necə dərindi. 

                                                            16.08.2005 
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  BĠZĠM BĠR  NƏĞMƏMĠZ  VARDI 

Yadındamı, sevgilim, 

bizim bir nəğməmiz vardı..? 

Dinləyib xəyallara dalardıq, 

Eşqimizin zövqünü alardıq. 

Xatirələrlə dolu idi, 

ilk vüsalın yolu idi. 

Yadındamı, sevgilim, 

O nəğməni sənin üçün 

                zümzümə edərdim, 

Baxıb gözlərinə fikrə gedərdim. 

O nəğmənin sözləri düzüm-düzüm, 

O nəğmə bizim idi,  

                    yalnız bizim... 

Telefon xətləri ilə göndərərdik   

        o nəğməni mən sənə,  
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                     sən mənə... 

Dönə-dönə dinləyərdik,  

                       doymazdıq yenə, 

Yazıldığı lentləri əlimizdən 

                    qoymazdıq yenə, 

Başqa nəğmələr tək “köhnəlib” – deyə  

                        soyumazdıq  yenə... 

Yadındamı, sevgilim, 

bizim bir nəğməmiz vardı..? 

Damla-damla ruhumuza axardı, 

Ürək adlı o məhəbbət yurdunu 

                         yandırardı, yaxardı. 

İlk eşqimizin nişanəsi idi o nəğmə..!  

O nəğməni sənsiz dinləyirəm indi,  

dinləyə-dinləyə inləyirəm indi. 

Deyəsən o nəğmənin  
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                    ahəngi də dəyişib, 

Yoxsa o da mənim tək 

      həsrətinlə döyüşüb  

         bununçün əldən düşüb? 

Yadırğayıb zövqünü 

                teldən düşüb. 

O nəğmə heç bir yerdə eşidilmir, 

                 dildən düşüb. 

Daha xatirələri oyatmır, 

                 ürəyə yatmır... 

Bizim bir nəğməmiz vardı... 

O nəğmə yetim qalıb, 

Eşqim tək vaxtsız solub, 

O nəğmə - xəyal olub..! 

 

    10.06.2004 
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II  HĠSSƏ 

 

 

 

 

 

    DƏNĠZ... 

            DƏNĠZ... 

HƏSRƏTĠM  DƏNĠZ... 
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      DƏNĠZƏ DAġ ATMAYIN 

  

Dənizə daş atmayın.., 

Eşqimə, 

    ruhuma dəyir o daşlar,  

Dənizlə birgə 

duyğularımı da döyür o daşlar. 

 

 

Dənizə daş atmayın..,  

Yoxsa qəhərindən boğulacaqdır. 

Hələ o daşların  

         bir ucu gedib 

                günəşə də dəysə - 

çətin ki, bir də  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2016 

 

Yeganə                   “Adamlar” 

dənizin üstə doğulacaqdır. 

 

Dənizə daş atmayın.., 

İllah da ki, atırsınız - 

barı...  

ürəyimə atın  

       dənizə atılan daşları. 

Daş atıb dənizin ahına batmayın, 

günahına batmayın,  

Mələklər də ağlayacaq  

Axsa dənizin göz yaşları. 

 

                                         12.10.2008 
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QUCAQLAMAQ ĠSTƏYĠRƏM   

DƏNĠZĠ 

 

Həsrətiylə için-için   yanıram, 

Qucaqlamaq istəyirəm   dənizi. 

Durub-durub elə onu  anıram, 

Qucaqlamaq istəyirəm  dənizi. 

 

Hər tərəfdə gözlərimə görünür, 

Gecə-gündüz həsrətimə bürünür, 

Xəyallarım arxasınca sürünür, 

Qucaqlamaq istəyirəm dənizi.  

 

Dalğaları ilhamımın  pərisi, 

Mən o dəli dalğaların hərisi, 

Yüz dərdimə məlhəmdi tək birisi, 

Qucaqlamaq  istəyirəm dənizi.  
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Uğurludu dəniz, çıxsın uğruma,  

Bir son qoysun həsrətimə, ağrıma, 

Sıxmaq üçün möhkəm-möhkəm bağrıma, 

Qucaqlamaq istəyirəm dənizi.  

 

                                                                                

27.07.2004 
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ONUN  KĠMĠ  

 

Sevməziydim  dənizi 

     bəlkə bu qədər -  

       ilk eşqimə bənzəməsəydi. 

Onun kimi  

        ədalı-ədalı 

           gülümsəməsəydi.  

 

                                           2008 
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MƏNĠM  YERĠMƏ 

 

Dənizə  tərəf əsən küləklərə qarışıb, sığal çəkirəm 

dənizə – xəyallarımda. Ya da topa-topa  buludlarla yarışıb, 

gözlərimin həsrətini tökürəm dənizə - yağış yerinə. 

Gecələr düşünürəm ki, dəniz uyuyur qollarımda... 

Söykəyirəm üzümü dənizin qırçın-qırçın tellərinə... 

Hər səhər gözləyirəm...  Gözləmək  nədi..? Səslə-

yirəm günəşi – doğsun dənizin üstə. Nur içində ləpələnsin 

dəniz. Coşub-daşıb, qayalardan aşıb sahilə səpələnsin 

dəniz. Sevinci özünün olsun.., barı... dərdi qəlbimə 

ələnsin.  

Xəyalımda sıxıram bağrıma, dənizə aparan yolları... 

Gözlərimdə dənizin intizarı, qəlbimdə dənizin dərdi, 

ruhumda dənizlə dolu diləklər – nəğmə deyir dalğaların 

hər birinə. Dənizin üstə uçan mələklər, öpsünlər dənizi 

mənim yerimə! 

 

24.10.2008 
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ÖLÜRƏM   DƏLĠ   BĠR 

 DƏNĠZDƏN  ÖTRÜ  

 

 

Dəniz  həmişə xəyallarımın hədəf nöqtəsi olub. 

Gecələr yuxularımda çağlayıb, gündüzlər gözümün 

önündən axıb. Məni hər an çəkib özünə - əlçatmaz arzu 

kimi. Günlərlə səhrada susuz qalan bir yolçunun bulağa 

can atdığı bir hərisliklə can atmışam dənizə tərəf. Sükut 

dolu dəqiqələrdə qulaqlarımda dənizin şırıltısı səslənib. 

Gözlərimin dənizi görmək həvəsiylə saçdığı 

qığılcımları söndürmək üçün ağ kağızlar üzərində 

dalğalı cızma-qaralar çəkmişəm – dənizdi deyə. 

Sevgilisindən ayrılmaq məcburiyyətində qalan bir 

adamın son dəfə sevdiyinə baxdığı bir həsrətlə 

baxmışam dənizə tərəf... 

Daha nə gizlədim, dənizə dəlicəsinə vurulmuşam. 

Dənizin hər bir anını sevirəm. Yox... sadəcə “sevirəm” 

demək az olar. Ölürəm  dənizdən  ötrü – özü də dəli bir 

dənizdən  ötrü... 

Dənizin hər səhər günəşin şəfəqləri altında həzin-

həzin dalğalanması xəyallarımı əsir-yesir edir.., ax-

şamlar soyuq küləklərin təsiri ilə ləpədöyəni döyəclə-
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məsi düşüncələrimi dolaşdırır.., dənizdə qorxunc fırtı-

naların qopması, vahiməli uğultuların göyləri titrət-

məsi, dalğaların çılğınlıqla özünü qayalara çırpması 

isə... hə, bax elə bayaqdan bunu demək istəyirəm. Ölü-

rəm belə  bir dənizdən ötrü. Elə beləcə dəli bir 

dənizdən ötrü... 

Doymuram dənizdən! Nə olursa olsun, yenə də 

doymuram! Sevirəm dənizi - ən azı illər boyu içimdə 

yaşatdığım ümidlərim qədər, ən azı ilk sevginin təmiz-

liyi, saflığı qədər, ən azı kiçik bir körpənin məsum 

gülüşü  qədər  sevirəm dənizi..!              

 

                                                          2006 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2016 

 

Yeganə                   “Adamlar” 

    BU  AĞACI  HAÇAN 

          KƏSĠBLƏR..? 

 

Bu ağacı haçan kəsiblər görən..? 

Yerində bir quru kötük qalıbdı. 

O kötüklə birgə “xatirə” adlı, 

Əvəzi tapılmaz itik qalıbdı.  

 

Bu ağacı haçan kəsiblər görən..? 

Qol-budaqlarından əsər qalmayıb, 

Elə bil heç burda ağac olmayıb... 

Yanından necə də sakit keçirlər, 

Hələ altındakı sərin bulaqdan 

Əyilib doyunca su da içirlər. 

Başını qaldırıb düşünən yox ki, 

Bir az öncə burda ağac olubdu. 
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Bir vaxt həmin ağac iki ürəyin, 

Görüş həsrətinə əlac olubdu... 

 

Görən bu ağacı kim belə kəsib? 

Kəsməyə nə yaman belə tələsib, 

Əli necə gəlib balta vurmağa? 

Necə olub xatirələr canına 

Vəlvələ salaraq əl saxlatmayıb? 

O mürgülü həsrət qalxıb yerindən 

Bu ağacın harayına çatmayıb..! 

 

Bu ağacı haçan kəsiblər görən..? 

Bəlkə də hansısa külək yıxıbdı! 

Sonra da sürüyüb aparıbdılar... 

Bəlkə də... lap elə fələk yıxıbdı..? 

Yıxıbdı, amansız xatirələrin 
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Ümidinə qalan bir məhəbbəti 

Biryolluq kökündən qoparmaq üçün, 

Yerli-dibli çəkib aparmaq üçün! 

 

                      05.06.2005 
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    TƏZƏDƏN TƏLƏBƏ OLAYDIM, 

                          ALLAH 

 

Bilmədim  bu illər necə ötüşdü, 

Təzədən tələbə olaydım, Allah. 

Vaxt deyilən hardan gəlib yetişdi? 

Təzədən tələbə olaydım, Allah! 

 

Bu illər ərzində büdrədik hərdən, 

Lövhə qarşısında titrədik hərdən, 

Əlimiz üzüldü bəzən hər yerdən, 

Təzədən tələbə olaydım, Allah! 

 

Nadanı da gördük, mərdi də gördük, 

Cürbəcür sevinci, dərdi də gördük, 

Beşi də, üçü də, dördü də gördük, 
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Təzədən tələbə olaydım, Allah! 

 

Möhtacam quruca xatirəsinə, 

Həsrətdi qulağım zəngin səsinə, 

Yenidən düşmüşəm mən həvəsinə, 

Təzədən tələbə olaydım, Allah! 

 

Ürək həsrətindən bölünüb yarı, 

Can atıram həmin məktəbə sarı, 

Çox demirəm bircə günlüyə barı, 

Təzədən tələbə olaydım, Allah! 

 

                                            26.07.2004 
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                   SON DƏFƏ 

Ömrü tükənib qurtardı, 

Həsrəti sona yetməmiş, 

Mühazirələr yarımçıq, 

Semnarlar hələ bitməmiş 

Çıxıb getdi tələbəlik! 

 

Ayrılığı təzələdi 

Arzuların yarasını, 

Tələbəlikdən doymayan 

Neçə gözün qarasını 

Sıxıb getdi tələbəlik. 

 

Xəbərdar olub, həzz aldıq 

Hər bir şıltaq əməlindən, 

Dörd il qurduğu dünyanı 
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Niyə tezcə təməlindən 

Yıxıb getdi tələbəlik..? 

 

O unudulmaz günlərin 

Sızlayan duyğusu qaldı, 

Bir qiymət üçün çəkilən 

Qəlblərin qayğısı qaldı, 

Axıb getdi tələbəlik. 

 

Müddəti gəlib çatınca 

Bir yana dağıldı hərə, 

Yığılıb qalan həsrətlə 

Dərs otağına son kərə- 

Baxıb getdi tələbəlik. 

 

                                              27.08.2004 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2016 

 

Yeganə                   “Adamlar” 

ÜRƏYĠMDƏ QALAN SƏN OLDUN 

 

(Hazırlıq müəlliməm Dilarə Qazıyevaya ) 

 

Mənim qaranlıqla dolu dünyamda 

Gələcəyə ümid çırağı idin. 

İnamı puç olmuş xəyallarımda 

Xoş ümidlərimin dayağı idin. 

 

Kədər verdi tale mənə hər zaman, 

Könlümü ovudub alan Sən oldun. 

Çox idi həyatda sevdiyim insan, 

Amma ürəyimdə qalan Sən oldun. 

 

Sənə söyləyirdim bütün sözümü, 

Tanrımın özünə bərabər idin. 
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Üzünə dikəndə bəzən gözümü, 

Ruhuma ən böyük bir təpər idin. 

 

Gözümün önünə gələndə hərdən, 

Simanı günəşdən seçə bilmirəm. 

Həyəcan keçirib təsirlənmədən 

Evinin yanından keçə bilmirəm. 

 

Ürəyim doludur, boşaltmaq üçün 

Kaş ki, şair olub dinə biləydim. 

Sənə bu sevgimi anlatmaq üçün 

Bir dəstə çiçəyə dönə biləydim. 

                                               2003 
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HEYRƏT 

 

(Sahib Ġbrahimliyə  sevgilərlə) 

 

Bu  necə  insandı, Allah?! 

Üzündə  tanrı işığı, 

Ürəyi  məsumiyyətin 

Gözəlliklə   qarışığı.   

 

Bu  necə  insandı, Allah?! 

Ruhu  haqdan yoğrulubdu. 

Adi bir  insandan  deyil, 

Bir mələkdən doğulubdu. 

 

Bu  necə  insandı, Allah?! 

Özünə  tən yaratmısan. 
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İlahi, Sən insan deyil, 

Başqa bir “Sən” yaratmısan.  

 

                                        04.08.2010 
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III  HĠSSƏ 

 

 

 

ƏDƏBĠ  NƏ VARSA 

ƏBƏDĠDĠR 
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-------- Ġnsan -------- 

 

 

MƏN  OVODU  SEVĠRƏM..! 

 

     Onlar məni ona görə 

öldürürlər ki, məndən qorxurlar. 

Ġnsan bundan artıq daha nə arzu 

edə bilər? 

                                                      

Ovod 

 

I 

E.L.Voyniçin “Ovod” romanı hər şeydən əvvəl insan 

iztirablarının, insan səbrinin və dözümünün kəskin bir 

reallıqla təsvir olunduğu sənət əsəridir.  Yazıçı  qəhrəmanı 

Arturun iradəsinin və qətiyyətinin dəmir kimi 

möhkəmliyini, istər fiziki, istərsə də mənəvi zərbələrə 

mətinliklə tab gətirməsini əsərin əsas predmetinə 

çevirmişdir.   
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Əsərdəki hadisələr müəyyən bir süjet xətti əsasında 

qurularaq inkişaf edir: Cemmanın səhv olaraq Arturun 

“Gənc İtaliya” təşkilatına xəyanət etdiyini düşünərək onu 

vurması, Arturun vəfat etmiş anasının etiraf məktubundan 

atasının din xadimi Montanelli olduğunu öyrənməsi və 

evdən qaçması əsərin bir növ ekspozisiya hissəsini təşkil 

edir. Hər kəsin özünü dənizə atıb öldürdüyünü güman 

etdiyi Arturun  13 il sonra “Ovod” adı altında meydana 

çıxması ilə hadisələr mürəkkəbləşməyə başlayır. Oxucu 

ilk səhifələrdən sol ayağı axsaq, sol əli şikəst, beli donqar 

və üzündə qılınc yarası  olan Ovodun Artur olduğunu qəti 

şəkildə ağlına gətirmir. Bu düyün hadisələrin inkişafı 

zamanı tədricən açılmağa  başlayır. Bu mərhələdə 

Cemmanın şübhələri mühüm rol oynayır və olduqca 

ağlabatan görünür. Bundan başqa Ovodun Montanelliyə 

öz satiraları ilə düşməncəsinə hücuma keçməsi onun dinə 

qarşı mübarizəsindən daha çox şəxsi ədavət xarakteri 

daşıyır. Bu da oxucunu düşünməyə vadar edir. Nəhayət 

qaraçı rəqqasəsinin bu düşmənçiliyə baxmayaraq Ovodun 

Montanellini hamıdan çox sevdiyini dərk etməsi ilə 

hadisələrin gərginliyi artır.  Əhvalatlar  sürətlə zirvə 

nöqtəsinə doğru inkişaf edir. Bundan sonra obrazlar 

arasındakı konfliktlər də kəskinləşməyə başlayır. Ovodla 

Cemma arasında və Ovodla Montanelli arasında 

mübahisələr gərgin bir vəziyyət alır.  
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Montanellinin onu öz pamflektlərində dönə-dönə 

təhqir edən Ovodla zindanda görüşü isə oxucunun həyə-

canını və intizarını son həddə çatdırır. Ovodun yüksək 

gərginlik və əsəb içində özünün Artur olduğunu etiraf 

etməsi isə əsərin kulminasiya nöqtəsini təşkil edir.  

Bundan sonra əhvalatlar enən xətlə aşağı doğru istiqamət 

alır. Ovodun güllələnməsi, Montanellinin əvvəl  dəli olub, 

sonra ürəyinin partlaması və Cemmanın Arturu təzədən 

itirdiyini dərk etməsi ilə hadisələr final nöqtəsinə çatır.  

II 

 

Əsərin mərkəzində Ovoddan başqa iki əsas surət də 

dayanır: Montanelli və Cemma. 

Lakin Ovoda nisbətən  Montanelli və Cemma su-

rətləri passiv şəkildə verilmişdir. Onlar daha çox Arturun 

ölməsində özlərini günahkar bilmələri və buna görə də  

daim vicdan əzabı çəkmələri ilə yadda qalır.  

Cemma Arturun  onun şilləsindən sonra özünü  də-

nizə atdığını düşünür. Bu fikir ona ömrü boyu əzab verir. 

Sonralar Ovodla tanış olanda Cemmada bəzi şübhələr 

meydana çıxır. Amma o, bu şübhələrdən dəhşətə gəlir. 

Xəyalında saf, təmiz və müqəddəs bir varlığa çevrilən 
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“Arturun sağ qalıb, qəşəng, qalstuklu, acıdilli, şübhəli 

sözlər danışan Ovoda çevrilməsindənsə yox olmasını” 

üstün tutur.  

Montanelli də Arturun onun yalanından sonra özünü 

dənizə atdığını düşünür. O da Arturun ölümünə bu yalanın 

bais olduğunu zənn edir. Sevimli oğlu üçün həmişə göz 

yaşı tökür. İllər keçməsinə baxmayaraq onun yarası 

sağalmır, iniltiləri kəsilmir.  

Amma Montanelli ata olmaqla bərabər,  həm də 

Allaha bütün  varlığı ilə bağlı olan din xadimidir. O, 

sözsüz ki, Arturu sevir. Amma Allahı da sevir. Ovod ona 

dindən və Allahdan əl çəkib, onunla bir yerdə qaçıb 

getməsini təklif edərkən, o, bundan dəhşətə gəlir. 

Montanelli son dərəcə ağır və amansız seçim qarşısında 

qalır: Allah və Artur. O, Allahı seçir. Bununla da ömrü 

boyu həsrətilə için-için qovrulduğu sevimli oğlunun 

ölümünə qol çəkir.  

Əsərin bu hissəsində bir növ insanla dinin mü-

barizəsi gedir. Bu mübarizədə din üstünlük təşkil etsə də, 

nəticədə insan qalib gəlir.  

III 
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Ovod əsər boyu inkişafda verilmişdi. Digər hadisələr 

onunla bağlı olaraq cərəyan edir. Əsərdəki surətlərin 

xarakteri və digər bu kimi cəhətləri də Ovoda olan 

münasibət və onunla söhbət əsnasında meydana çıxır. 

Məsələn; əsərin əvvəlində Montanellinin Arturu həddən 

artıq çox sevməsi, onun həyatı üçün daim narahat olması 

oxucuya adi bir din xadiminin himayə etdiyi bir gəncə 

olan rəğbət  hissindən daha artıq görünür. Nəticədə 

Montanellinin Arturun atası olduğu aydınlaşır. Əsərin 

digər bir yerində, yenə də Ovodla bağlı məqamda özlərini 

vətənpərvər kimi qələmə verən Qrassinilərin əslində 

ağılca dayaz, təbiətcə şöhrətpərəst olması meydana çıxır. 

Həmçinin özünü Cemmanın dostu kimi göstərən Martinin 

əslində ona məhəbbət bəslədiyi də Ovodla münasibətində 

aşkarlanır.  

Əsərdə müəllifin daha çox diqqət yetirdiyi məqam 

Ovodun həm fiziki, həm də mənəvi iztirablarıdır. Yazıçı 

Ovodun simasında olmazın əzablara düçar olan, lakin bu 

əzablar qarşısında əyilməyən, bədənində salamat yer 

qalmasa da, ruhən sarsılmayan möhkəm iradəli bir insan 

obrazı yaratmışdır.  

Dünya ədəbiyyatında bəlkə də Ovod qədər əzab-

əziyyətlə qarşılaşan və Ovod qədər dözüm göstərən ikinci 

bir qəhrəman obrazı yoxdur. Sonralar N.A.Ostrovskinin 
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ədəbi qəhrəmanı Paveldən düçar olduğu fiziki ağrılara 

mətinliklə dözməyinin səbəbini soruşanda o, “Ovodu 

oxuyun, onda bilərsiniz!” - deyə cavab vermişdir.  

Ovod  “insanın çəkə biləcəyi bütün əzabları 

çəkmişdir”. O, “əzablar ümmanı içindən keçib gəlmişdir”. 

Yazıçı Ovodun 13 illik həyatını onun öz dili ilə təsvir və 

təqdim edir. Bu təsvirdə Arturun günlərlə  kimsəsiz 

daxmada qızdırma içində yanması, sərxoş bir matros 

tərəfindən ölüncəyədək döyülməsi, şəkər plantasiyalarında 

qul kimi işləməsi, köçəri sirkdə ən alçaldıcı vəzifələri 

yerinə yetirməsi heyrət doğuran lövhələrlə verilmişdir. 

Ovod bu əzablardan sonra sağalmaz bir xəstəliyə tutulur. 

Hər dəfə bu xəstəlik onu tutanda dözülməz ağrılar verir. 

Amma o, bu ağrılara qarşı heyrət doğuracaq qədər dözüm 

göstərir.  Onun güllələnərkən nümayiş etdirdiyi mətinlik 

isə öz əzəməti ilə oxucunu dəhşətə gətirir. Ovod 

gözlərinin və əllərinin bağlanmasına etiraz edir. Özü onu 

nişan almaları üçün sıraya düzülən soldatlara komanda 

verir. “Bu insan qüvvəsi xaricində bir hərəkət idi. Adamın 

öz edamına komanda verməsi ağıla sığan bir şey deyildi”. 

V.Hüqo vaxtı ilə öz “Səfillər”ində demişdi ki, “Ölüm 

qarşısında göstərilən şücaət insanı həmişə valeh edir”. 

Amma heç bir ədəbi qəhrəman Ovod qədər ölümün 

gözlərinə dik baxmamışdır. Onun tək varlığı deyil, ölümü 

də düşmənlərini dəhşətə gətirib sarsıtmışdı. Ovod öz 
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cəsarətli atmacaları, istehzalı təbəssümü və dəlik-deşik 

olan qanlı cəsədi ilə nəinki insanlara, ölümün özünə 

meydan oxumuşdu.  

 

IV 

 

Əsərin həm bədii cəhətdən, həm də mövzu 

baxımından digər iki hissəsi birinci hissəsinə nisbətən 

daha qüvvətli görünür. Bəzən elə təsəvvür yaranır ki, əsər  

birinci hissə olmadan ikinci hissədən də başlaya bilərdi. 

Amma yazıçı Arturun Ovod oluncaya qədər yetişdiyi 

mühiti və onun xarakterini oxucuya daha aydın çatdırmaq 

üçün birinci hissənin üstə geniş dayanır. Bununla da 

birinci hissədəki Artur ilə ikinci və üçüncü hissələrdəki 

Ovodun müqayisəsi üçün  imkan yaradır. Bu müqayisə isə 

təsəvvürə gəlməz dərəcədə mürəkkəb və heyrət doğuran 

idi: 

1. Artur sadəlövhdü, hər şeyə çox tez inanır. Amma 

Ovod həyata və cəmiyyətə kinayə ilə yanaşır.  

2. Artur dindardı, İsa təliminə ürəkdən bağlıdır. Am-

ma Ovod dinə istehzalı münasibət bəsləyən amansız bir 

ateistdir.  
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3. Artur hələ həyatla üz-üzə gəlməyib. Buna görə də 

həyatın ilk zərbələrindən sarsılır və ümidsizliyə qapılır. 

Amma Ovod həyatın sərt üzünü görmüş, dözülməz 

sınaqlarından keçmiş mətin bir insandı. O, istənilən 

zərbəyə tab gətirməyi bacarır.  

Bu müqayisə ilə yazıçı bir növ mühitin və cəmiy-

yətin insan həyatındakı  roluna diqqət yetirmişdi. Mühitin 

sərtliyi və cəmiyyətin şəxsiyyətə laqeydliyi nəticəsində 

insanın hansı dərəcəyə qədər gəlib çıxacağını 

göstərmişdir.  

Lakin Arturla Ovod arasında dəyişilməz olan bir 

oxşarlıq da var: İnsana məhəbbət. Artur da Montanellini 

və Cemmanı çox sevir, Ovod da. Artur da insanların 

faciəsinə yanır, Ovod da. Bunu Ovodun bir gecə kimsəsiz  

bir uşağın al-qan  içində küçədə gecələməli olduğunu 

görərkən necə ürəyi yandığından və  canfəşanlıqla həmin 

uşağa necə kömək etdiyindən görmək olar. Fransız realisti 

P.Merime bir əsərində demişdir ki, “İnsanlığını itirmiş 

adamlar belə qəlbində səmimi duyğular saxlayır, bu 

duyğular müəyyən dövrdə üzə çıxıb qələbə çalır”.  

Beləcə, həyat Arturu nə qədər tanınmaz vəziyyətə 

salsa da, onun ürəyinə və ürəyindəki məhəbbətinə təsir 

edə bilmir.  
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E.L.Voyniçin “Ovod” romanına dünya şöhrəti 

qazandıran da elə qəhrəmanının heç kəsdə təsadüf olun-

mayan dözümü və yenilməz məğrurluğu olmuşdur. 

Əsərdə bir sıra başqa məqamlara - siyasətə, dinə və 

məhəbbətə yer ayrıldığına baxmayaraq,  “Ovod”  hər 

şeydən əvvəl əzablara meydan sulayan insan mətinliyinin, 

insan iradəsinin və insan  əzəmətinin nümayiş olunduğunu 

bədii sənət əsəridir.  

 

            2006 
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----------- Müharibə ----------- 

 

SƏMƏD VURĞUNUN  «ĠNSAN» DRAMINDA 

MÜHARĠBƏ  DÖVRÜ  ĠNSANININ FACĠƏSĠ 

 

Böyük Vətən müharibəsi dövründə yaranan 

«müharibə ədəbiyyatı»nı Səməd Vurğunun həmin illərdə 

yazılan əsərləri olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. O 

dövrün ədəbiyyatını bir sıra mükəmməl poeziya 

nümunələri və «Bakının dastanı» adlı məşhur poeması ilə 

zənginləşdirən S.Vurğunun «İnsan» mənzum dramı bu 

baxımdan mühüm hadisə sayıla bilər. Bu əsər yarandığı 

dövrdə insanların əbədi sülh arzusunun və bəşəriyyətə ağır 

fəlakətlər gətirən müharibəyə nifrət hissinin ifadəsi kimi 

meydana çıxmışdır. 

S.Vurğun fəlsəfi məzmuna malik olan dram əsəri 

yazmağa birdən-birə başlamamışdı. O, hələ «İnsan» 

pyesindən əvvəl qələmə aldığı «Həyat fəlsəfəsi», «Ürək», 

«Dörd söz», «İlk bahar və mən», «Sözün şöhrəti», 

«İstiqbal təranəsi» və «Qərinədən qərinəyə» şeirlərində öz 

fəlsəfi düşüncələrini irəli sürmüşdü. 
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S.Vurğun yaradıcılığının əsas tədqiqatçılarından 

biri olan  B.Vahabzadə  onun fəlsəfi dram yazmasını 

şərtləndirən amilləri belə izah edir: “Şairin Böyük Vətən 

müharibəsi illərində yazdığı bir çox əsərlərində fəlsəfi 

məfhumlara meyl etməsi və “fəlsəfi şeir” axtarışları onun 

gələcəkdə böyük bir fəlsəfi əsər yazacağını, filosof obrazı 

yaradacağını xəbər verirdi”.
1 
 

Bu axtarışlar, nəhayət, “İnsan” dramının meydana 

gəlməsi ilə nəticələndi. Əsərdə müəllif kamala dolmuş 

insanın qalib gəlib-gəlməyəcəyi haqqında mühakimə 

yürüdür. Şekspirin Hamletini “Olum, ya ölüm?” sualı 

düşündürdüyü kimi, S.Vurğunun Şahbazını da “Qalib 

gələcəkmi cahanda kamal?” sualı məşğul edir. 

B.Vahabzadəyə görə “İnsan” pyesinin əsas qayəsi də bu 

sualdadır”.
2 

 Müəllif özü isə əsəri haqqında bu fikirdədir:  

“Yalnız onu deyə bilərəm ki, “ İnsan” əsərini mən çox 

sevirəm. Orada insan taleyi faciələr içində günəşli-

gündüzlü bir səhərə, istiqbala, şüur və idrakın  hakim 

                                                           
1
 B.Vahabzadə.  Səməd Vurğun. Bakı 1984. səh 331 

2 Yenə orda. səh 335 
3
 S.Vurğun. Əsərləri. V cild. səh. 327 
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olduğu bir dünyaya yol açır. O dünyanı yaradanlar 

siyahısında  Azərbaycan xalqının da adı var”.
3
 

Səməd Vurğunun bu qənaətinə baxmayaraq “İnsan” 

dramı, xüsusən də əsərin baş qəhrəmanı  Şahbaz obrazı 

uzun müddət kəskin mübahisələrə səbəb olmuşdu. 

Əziz Şərif “İnsan” haqqında bəzi mülahizələr” adlı 

məqaləsində sözü gedən əsəri həm  “mürəkkəb əsər”,  

həm də “yeni bir hadisə” kimi səciyyələndirir. 

Halbuki, “mürəkkəb” deyilən əsər S.Vurğun 

qələminə xas olan sadə bir dildə yazılıb. Fəlsəfi 

məzmununa gəlincə isə, demək  lazımdır ki, burada 

müəllifin dramaturji qayəsi də kifayət qədər aydın və 

anlaşılandır. Ə.Şərəfin “yenilik” kimi qələmə verdiyi: 

“İnsan” əsərində hadisə yoxdur, olsa da əsərin əsasını 

təşkil etmir, burada  olan hadisə olmaya da bilər”
4
 fikrinə 

isə B.Vahabzadə belə bir münasibət bildirir: “Əvvələn, 

“İnsan” dramında hadisə yoxdur” demək olmaz. İkinci 

                                                           
 

 
4
 Ə.Şərif.  Tapıntılar. Bakı 1987. səh 94 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2016 

 

Yeganə                   “Adamlar” 

tərəfdən, əsərdə hadisənin olmamasına bəraət 

qazandırmaq da səhvdir. Hadisəsiz dram əsəri olmaz”.
5
 

“İnsan” əsərindəki əhvalatlar məlum bir sujet xətti 

üzərində qurulub. Hadisələr yüksələn və enən xətt üzrə 

inkişaf edir. Demək əsərdə hadisə var. Digər tərəfdən 

bütün dram əsərlərinin sürəkli hadisələrdən ibarət olması 

da şərt deyil. Nəinki hadisələrin, hətta bəzən düşüncələrin 

üstünlük təşkil etdiyi dramların olması da zəruridir. 

Məmməd Arif isə pyesin qəhrəmanlarını “şairin 

fikrini ifadə edən deklamator” adlandırır. O, “bu əsəri hələ 

içərisinə ruh daxil edilməmiş gözəl bir insan vücudu kimi 

təsəvvür edir”.
6
 

Bu əsər Böyük Vətən müharibəsi illərindən bəhs 

etsə də S.Vurğun “İnsan”da döyüşən insanı deyil, düşünən 

insanı qələmə almışdır. Əsərdə ilk baxışdan nəzərə çarpan 

dramatik süstlük və qəhrəmanın “fəaliyyətsizliyi” bununla 

izah edilməlidir. Əlbəttə, əsərdə böyük bir ruh hakimdir. 

Lakin bu ruhu görmək deyil, duymaq lazımdır. Bu 

baxımdan B.Nəbiyevin aşağıdakı fikirləri daha məntiqli 

görünür: “Burada döyüş səhnələrinin təsvirinə müəyyən 

yer verilsə də, müəllifi bundan daha çox müharibənin 

                                                           
5
 B.Vahabzadə. Səməd Vurğun, Bakı 1984. səh 341 

6
 M.Arif. Seçilmiş əsərləri.  III cilddə, I cild, 1967, səh 195 
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psixologiya və mənəviyyatlarda əks-sədası 

maraqlandırır”.
7
 

 

         Müsbət   qəhrəmanlar 

 

         Əsərin baş qəhrəmanı Şahbaz filosofdur. Eyni 

zamanda həyat eşqi ilə dolu bir insandır. O, daim insan 

zəkası və kainatda baş verən fəlakətlər barədə düşünür. 

Fikirlərini məşğul edən bu müəmmalara cavab tapmağa 

çalışır: 

 

Qalib gələcəkmi cahanda kamal? 

Toplar, təyyarələr gəlmiş baş-başa,  

Al qana qərq olmuş bütün kainat. 

                                                           
7
 

 
B.Nəbiyev. Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı. 

Bakı 1977. səh 149 

8
 S.Vurğun. Seçilmiş dram əsərləri və poemaları. Bakı 1974.  səh. 234 

9
 Ə.Şərif.  Tapıntılar. Bakı 1987.  səh 95 
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Bu ki, həqiqətdir... deyil tamaşa. 

Bəlkə də məhv olur müqəddəs həyat? 

 

Atını dörd nala çapdıqca zaval,  

Qalib gələcəkmi cahanda kamal?
8 

 

          Şahbaz istər evində, istər döyüş düşərgəsində, 

istərsə də faşist zindanında bu şübhələrdən uzaqlaşa 

bilmir. Lakin ömrü yarıda qırılan filosof, bir nəticəyə 

gəlməyə də macal tapmır. Onun yarımçıq qalmış əsərini 

ölümündən sonra oğlu Kiçik Şahbaz tamamlayır. Ə.Şərif 

Şahbazın filosofluğu haqqında yazır: “Müəllif Şahbazı 

böyük bir filosof, ümumbəşəri məsələlərlə məşğul olan, 

bəşəriyyəti bütün tarix boyu düşündürən məsələləri həll 

etməyə çalışan bir mütəfəkkir kimi yaratmaq istəmişdir. 

Buna əsərin özündə də açıq işarə vardır: faşist filosofu 

Albertin Şahbaz ilə maraqlandığı təsadüfi deyildir. Şahbaz 

                                                           
8
 S.Vurğun. Seçilmiş dram əsərləri və poemaları. Bakı 1974.  səh. 

234 

9
 Ə.ġərif.  Tapıntılar. Bakı 1987.  səh 95 
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artıq o qədər şöhrət tapmış bir alimdir ki, onu Yevropa 

belə tanıyır”.
9 

 

         Şahbazın bir müsbət qəhrəman kimi ən mühüm 

xüsusiyyəti həyata bağlı olmasıdır. Şahbaz yaşamağı və 

yaratmağı sevir. Gözəlliklərdən zövq almağı bacarır. 

Saatlarla düşüncələrə dalır. Elə əsərin ən çox riqqət 

doğuran cəhəti də bundan ibarətdir ki, qəlbi yaşamaq və 

yaratmaq eşqi ilə döyünən gənc bir insan  tərəddüd 

etmədən özünə ölüm hökmü çıxardır. Şahbaz ona edilən 

müdhiş təklifdən - faşist casusu olmaqdan qəti imtina edir:          

     

Əmr edin daxmaya qoy od vursunlar
10  

 

- deyərək əsiri olduğu general Hansa meydan oxuyur. Bu 

məqamda faşistlə filosof arasında son dərəcə təsirli bir 

dialoq yaranır: 

 

                                                           
 

 
10

 S.Vurğun. Seçilmiş əsərləri və poemaları. Bakı 1974. səh 298 
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Hans:  - Nəsibin ölümdür, ölümdür heyhat! 

Şahbaz:  - Fəqət mən, yaşasın! - deyirəm həyat! 

Hans:  - Yaşamaq desən də ölürsən, ölür. 

Şahbaz:  - Ölüm də şərəfli həyatla gülür.
11  

 

         Şahbaz həm də alovlu bir vətənpərvərdir. O, lazım 

gələn məqamda Vətən və vətəndaşlıq naminə ölməyi də 

bacarır. Təsadüfi deyil ki, “Şahbaz nəsillərimizin qara gün 

görməməsi üçün döyüşlərdə canından keçməyə hazır olan 

əsgər şücaəti ilə əldə silah Terek sahilində vuruşur”.
12

 

       S.Vurğun Şahbaz obrazını və ona məxsus fərdi 

cizgiləri poetik bir dəqiqlik və böyük bir rəğbət hissi ilə 

yaratmışdır. Onun qarşılaşdığı fəlakətin özündə də 

müəllifin keçirdiyi təəssüf hissi açıq-aşkar duyulmaqdadır. 

Bu baxımdan Şahbazın istər şəxsiyyəti və düşüncələri, 

istərsə də həyatı və ölümü həssaslıqla qələmə alınmışdı. 

O, nəinki sağlığında, ölümündən sonra da yad edilmiş - 

varlığı və amalları ilə əsərin aparıcı qəhrəmanına 

                                                           
11

 Yenə orda. səh 299 
12

 B.Nəbiyev. Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı. Bakı 

1977. səh 151 
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çevrilmişdi. Başqa sözlə, “dövrün odları-alovları insanı 

məhv etsə də, onun idrakını, kamalını məhv edə bilmir. 

İnsan kamalı qələbə çalır”.
13 

           
Səhər Şahbazın xanımıdır. Bəstələdiyi əsərlər qədər 

incə və kövrək qəlbə malik olan Səhər Şahbazın iftixar 

yeridir. O, ağlı və düşüncəsi ilə heç də Şahbazdan geri 

qalmır. Biri filosof, o biri bəstəkar olan bu iki insan mətin 

iradəli olmaları ilə də bir-birini tamamlayır. Şahbaz bu 

mətinliyi faşist zindanında təsdiqləyir. Səhər isə Şahbazın 

ölümündən keçən otuz il ərzində həyat yoldaşının xatirəsi 

qarşısında göstərdiyi sədaqət ilə eyni nəticəyə gəlib çıxır. 

Valentinin Səhər haqqında dediyi “Qoca Şərq, Qoca Şərq, 

qadın vəfası!” - sözləri də bu sədaqətin bir göstəricisidir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, “bu sözləri həyat yoldaşı 

faşistlərə satılmış bir şəxs, başqa xalqın nümayəndəsi 

deyir. Bununla da o, Azərbaycan qadınının xarakterindəki 

milli xüsusiyyəti, bu xalqa məxsus cəhəti etiraf edir”.
14

 

Səhərin Şahbazın həsrəti ilə bəstələdiyi  “Hicran nəğməsi” 

isə əsər boyu bu böyük məhəbbətinin simfoniyası kimi 

səslənir. Lakin əsərin sonunda – oğlunun toy günündə 

Səhərin ölməyi anlaşılmaz olaraq qalır. Tənqidçilərin bir 

                                                           
13

 B.Vahabzadə. Səməd Vurğun. Bakı 1984. səh 329 
14

 A.Bayramov. Səməd Vurğun: Milli və ümumbəşəri. Bakı 2006 səh 

189 
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qismi  bu ölümdə məna axtarmağa  təşəbbüs göstərir. 

Digər qismi isə bunun əksini isbatlamağa çalışır. 

           Ə.Şərifin fikrincə “Səhəri öldürməkdə müəllifin 

məqsədi xəyalında təsəvvür etdiyi kommunizim dünyasını 

əfsanəvi bir parlaqlıqla göstərməkdir. 

           Səhərin ölümü, təbii və qanuni bir hadisə olaraq, 

heç kəsi ağlatmır, heç kəsdə kədər yaratmır, çünki bu 

cəmiyyətdə hamı ölümün dərin mənasını, onun 

zəruriliyini anlamışdır və məsud, mənalı həyatdan sonra 

insanın qapısını döyən ölümü ağıllı bir sakitlik, dərin bir 

vüqar ilə qarşılayır”.
15

 

        “İnsan” dramı və onun haqqında irəli sürülən fikirlər 

Sovet hakimiyyəti illərinə təsadüf etdiyindən  bir çox 

məsələlərə də kommunizm nəzərləri ilə baxılmışdı. 

Xalqımızı dinindən və adət-ənənələrindən uzaqlaşdırmağa 

çalışan hakimiyyət, hətta insanlara əzizlərinin yasını 

saxlamağı belə yasaq etmişdi. Ə.Şərifin fikirləri də 

bundan qaynaqlanır və obyektiv səslənmir.  

          B.Vahabzadənin mülahizələri isə daha tutarlı  və 

ağlabatandır. O, M.Arifin  “Oğlunun toy məclisində Səhər 

qəflətən ölür. Bu bir təsadüfdürmü? Yox, təsadüf deyildir, 

                                                           
15

 Ə.Şərif. Tapıntılar. Bakı 1987. səh 99 
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burada bir məna var” - sözlərinə belə bir cavab verir: 

“Hamının deyib-güldüyü bir zamanda Səhərin ölməsində 

nə məna ola bilər? Müəllif bu qəfil ölümlə nə demək 

istəyir? Bunun arxasında doğrudanmı bir məna, fəlsəfə 

dayanmışmı? Əgər dayanmışsa, tənqidçi gərək bu mənanı 

açaydı. Müəllif bu qəfil ölümlə melodrama uymuş, sadəcə 

olaraq əsərin təsir gücünü artırmaq istəmişdir”.
16

 

         Əsərin digər müsbət surətlərindən olan şair  Cəlal, 

memar Valentin və zabit İslam daha  çox özlərinin insani 

keyfiyyətləri, danışıq tərzi və zarafatları ilə yadda qalır. 

Şahbazın dostları olan bu adamlar ya Şahbazın ətrafında, 

ya da onunla bağlı xatirələrin aid olduğu məkanda təsvir 

edilir. Zamanın müharibə ruhuna və təfəkkürünə yad olan 

dostlar, Vətəni qorumaq məqamında dərhal silaha 

sarılırlar. Tale onları  müharibədən otuz il sonra da 

qarşılaşdırır. Aydın olur ki, müharibənin odu-alovu bu 

sadə insanların ruhi əzmini və dostluq ülfətini sındıra 

bilməmişdir. Onlar Şahbazı ömürləri boyu qəlblərində 

yaşatmış - Cəlal şeirləri ilə, Valentin isə “Qardaşlıq 

məzarı” adlı abidəsi ilə onun ruhunu əbədiləşdirmişdir. 

         B.Vahabzadə bu surətlərdən daha çox İslam obrazı 

üzərində dayanır. İslamın şən və oynaq təbiətini Şahbazın 

                                                           
16

 B.Vahabzadə. Səməd Vurğun. Bakı 1984. səh 338 
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“dumanlı” düşüncələrinə qarşı qoyur. Tənqidçi 

müharibəyə getmək ərəfəsində Şahbazın kiçik oğlunu 

görən İslamın: 

 

    Doğrudan adamın bir oğlu ola, 

    Öləndən sonra da yurdunda qala  

 

- fikirlərinə diqqət çəkir və yazır: “Bu canlı səhnə 

Şahbazın həyat, insanlıq, kamal, zaval və müharibələr  

haqqında yürütdüyü fəlsəfi mühakimələrdən daha fəlsəfi, 

daha güclüdür. Həyat haqqında danışmaqdansa, həyatın 

bir parçasını göstərmək lazımdır”.
17

 

         Əvvəla Şahbazla İslamı müqayisə etmək doğru 

olmazdı. Şahbaz dahi filosaf, İslam isə döyüşlərdə 

mətinləşən əsgərdir. Demək biri fikir adamı, digəri isə 

qılınc adamıdır. Onların müxtəlif təbiətlərə və baxışlara 

malik olması təbiidir. Bu surətləri təhlil edərkən də hər 

birinə bu istiqamətdən yanaşmaq lazımdır. 

                                                           
17

 B.Vahabzadə. Səməd Vurğun. Bakı 1984. səh 344 
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          B.Vahabzadənin Şahbazı “həyat haqqında danışan”, 

İslamı isə “həyatın bir parçasını göstərən” fikirləri ilə də 

razılaşmaq olmur. Onun rəğbət bəslədiyi İslam ömrü boyu 

ailə haqqında düşünməyən və tüfeyli həyat keçirən bir 

dəliqanlıdır. Əksinə “öz xəyalları ilə yaşayan bir idealist” 

adlandırdığı Şahbaz isə ailə-uşaq sahibidir. Demək Şahbaz 

daha çox həyatidir. Tənqidçinin dediyi “həyatın bir 

parçası” da elə ona məxsusdur. 

 

           Mənfi qəhrəmanlar  

 

           “İnsan” dramında müsbət surətlərlə birlikdə bir sıra 

mənfi obrazlar da yer almışdır. Feldmarşal fon Holts, 

general Hans, marşal Albert, fon Holtsun arvadı Amaliya 

və onların tərəfinə keçmiş Nataşa faşizmin simasızlığını  

özündə əks etdirən tipik obrazlardır. Amansız hökmləri və 

daxili düşkünlükləri ilə ikrah hissi oyadan bu adamlar 

qeyri-insaniliyi təmsil edirlər. 

         Bu fikri əsaslandırmaq üçün yuxarıda adı çəkilən 

mənfi surətlərin təhlili üzərində qısaca dayanaq. 

         Dünyanın al-qana qərq olmasından nəşə duyan, 

xüsusən də Qafqaza göz dikən və həriscəsinə Bakının neft 
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buruqlarını arzulayan fon Holts faşist qəddarlığının 

timsalıdır. Alman ordusunun böyük itkiyə məruz 

qalmasından hiddətlənən Holts cəmiyyəti təşvişə 

salmamaq üçün bu rəqəmlərin  “azaldılmasını” təklif edən 

bir saxtakardır. Amma qəbul edilməsi nə qədər acınacaqlı 

olsa da Holtsun “haqlı” fikirləri də var. Necə olursa-olsun 

qalibiyyət əldə edilməsini mütləq sayan Holts: 

                          

Nə dünən, nə bu gün, nə də istiqbal 

Qalib insanlara verməyir sual.
18

 

 

- deyərək istər hər cür amansızlıqla, istərsə də sax-

takarlıqla əldə edilən qalibiyyətin hesabının sorulma-

yacağına da əmindir. Çünki cəmiyyətin nəzərində qaliblər 

həmişə haqlı olurlar. Hər cür insan riyakarlığına və 

ədalətsizliyinə bələd olan və bunları özündə əks etdirən 

Holts yaxşı bilir ki: 

 

                                                           
18  S.Vurğun. Seçilmiş dram əsərləri və poemaları. Bakı 1974. səh 255 
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     Fəqət qalibiyyət çıxsa əlindən, 

Bir Allah, bir Allah olsan belə sən, 

Üstünə uşaq da baş qaldırar bil, 

Bu da həqiqətdir ... uydurma deyil!
19

 

 

           General Hans isə iradəcə zəif və acizdir. O, həm də 

buyruq quludur. Holtsun ölü sayının gizlədilməsi ilə bağlı 

fikirlərinə tərəddüd etsə də, dərhal əmrə tabe olur: 

  

Həqiqət soldatın nəyinə gərək? 

Onsuz da ölənlər dirilməyəcək.
20

 

 

- deyərək feldmarşalın “haqlı dəlilərinə” baraət qazandırır.  

                                                           
19 S.Vurğun. Seçilmiş dram əsərləri və poemaları. Bakı 1974.  səh 255 

20
 yenə orda.  səh 259 
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Nataşa ilə söhbətində isə Hansın xarakterinin daha 

bir mənfi  cəhəti – yalançı olması üzə çıxır:  

 

Bəli, söz verməyə çox mahirik biz  

 

- deməklə axmaqcasına ona inanan Nataşaya istehza edir. 

        Şahbazı yola gətirə bilməyəcəyini görüb zindana od 

vuran Hans, özü mühasirəyə düşəndə qorxudan əsir. Bu 

qorxaqlığın nəticəsidir ki, nə qədər cəhd etsə də özünü 

öldürməyə əli gəlmir. 

      Rütbəcə marşal olan Alberti ətrafındakılar həm də 

filosof kimi tanıyır. Lakin o, əsl filosofla - Şahbazla üz-

üzə gələndə fikirlərinin özünəməxsus olmadığı aydınlaşır. 

Məlum olur ki, onun fəlsəfəsi faşizmin təməl daşlarından 

olan Nitşe fəlsəfəsinin təkrarıdır. 

     Əsərin mənfi qadın obrazlarından olan Amaliya gün-

lərini ziyafətlərdə və əyləncələrdə keçirərək boş və 

mənasız hisslərlə yaşayan meşşan alman qadını, Nataşa 

isə mənəvi siması olmayan  yüngül təbiətli rus qızıdır. 
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         B.Nəbiyev əsərdə iştirak edən müsbət və mənfi 

surətlərin mahiyyətini belə izah edir: “Dramda iki 

dünyagörüşü: humanizm və antihumanizm qarşılaşdırılır. 

Faşizmin antihumanist mahiyyəti müharibənin insanlara 

gətirdiyi fəlakətlərdə ifadə olunduğu kimi, sovet 

adamlarının humanizmi də faşizimə qarşı mübarizədə, 

bəşəriyyətin taleyi haqqında qayğı və düşüncələrdə, insan 

kamalının qələbəsinə inamında öz əksini tapmışdır”.
21

 

       S.Vurğunun “İnsan” dramı, əslində müharibə dövrü 

insanının faciəsinin göstəricisidir. Ən əsası isə “İnsan” bu 

günümüzlə səsləşən bir əsərdir, çünki ağlın qələbəsi 

məsələsi  heç vaxt öz aktuallığını itirmir. Bu gün yenə hər 

şeyi zor gücünə həll etmək istəyənlər, başqasının 

torpağına göz dikənlər, xalqların azadlıq hərəkatını 

boğmağa cəhd etmək istəyənlər var. Vətənin müdafiəsi 

zamanı itirdiyi əzizinin xatirəsinə “Hicran nəğməsi” 

qoşanlar var....
22 

 Nəhayət, əsər müharibədən sonrakı 

insanların xoşbəxtliyi ilə tamamlansa da bu səadətin 

asanlıqla başa gəlmədiyi də məlumdur. Çünki bu səadətə 

nail olana qədər insanlar Böyük Vətən müharibəsinin 

qanlı-qadalı illərindən keçmişdi. Bunun nəticəsidir ki, 

                                                           
21

 B. Nəbiyev Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan 

ədəbiyyatı. Bakı 1977. səh. 148 
22

 A.Bayramov. Səməd Vurğun: Milli və ümumbəşəri. Bakı 2006. səh 

189 
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böyük amallarla yaşayan Şahbazın cavan ömrünə yarıda 

son qoyulur. Yenicə ailə həyatı quran Səhər qalan ömrünü 

Şahbazsız yaşamalı olur. Əsir götürülən gözəl azərbay-

canlı qızı Dildar faşistin köməyini qəbul etməkdənsə 

əsirlərlə birlikdə yanmağı üstün tutur. Valentinin qoca 

anası Mariya fon Holts tərəfindən qətlə yetirilir. İslam 

ömrünün sonuna qədər tək-tənha yaşamalı olur.     

 

2009 
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ƏNVƏR  MƏMMƏDXANLININ  BÖYÜK  VƏTƏN  

MÜHARĠBƏSĠ   DÖVRÜ YARADICILIĞI 

 

 Ənvər  Məmmədxanlının lirik-romantik üslubda 

yazılmış əsərləri XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının 

qiymətli incilərindəndir. Onun özünəməxsus bədii mükə-

mməlliyi ilə seçilən nəsr, dram və kinonovellaları saf bir 

ideyanın daşıyıcısı olaraq meydana çıxmışdır. Bu əsərlər 

tarixi-ictimai məzmunu ilə də ədəbiyyatşünaslığın diqqət 

mərkəzində dayanmışdır. Bir sıra ədəbi vəsaitlərdə 

yazıçının bioqrafiyası oçerk şəklində təqdim edilmiş, 

dərsliklərdə isə bu və ya digər əsərinə yer ayrılmışdır.  

 Ə.Məmmədxanlının yaradıcılığının ilk dövrləri 

alman faşizminin SSRİ-yə hücum etdiyi illərə təsadüf 

edir. O zaman SSRİ-nin tərkibində olan Azərbaycanın 

təbii sərvətləri, xüsusən də nefti Hitlerin mənfur planında 

mühüm yer tuturdu. Müharibə başlar-başlamaz 

yurdumuzun minlərlə oğlu və qızı vətənimizi qorumaq 

üçün səfərbərliyə alındı. Sənət adamları, o cümlədən də 

şair və yazıçılar ya döyüşçü kimi, ya da hərbi müxbir 

sifətilə cəbhəyə yola düşdülər. Ə.Məmmədxanlı da həmin 

yazıçılar sırasında idi. O, hətta məşhur 416-cı Taqanroq 
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diviziyasında da olmuş, əsgərlər qarşısında çıxış etmişdir. 

Buna görə müharibə o dövrün əksər sənət adamları kimi 

Ə.Məmmədxanlının yaradıcılığından da izsiz ötüşmədi.  

Tədqiqatçı Ə.Bağırzadə ziyalılarımızın Böyük Vətən 

müharibəsi illərindəki fəaliyyətindən bəhs edən 

monoqrafiyasında yazırdı ki, “Demək olar ki, hər gün 

qəzetlərin səhifələrində S.Rəhimovun, Mir Cəlalın, 

Ə.Məmmədxanlının, M.Hüseynin, Ə.Vəliyevin şanlı 

ordumuzun misilsiz rəşadət və mərdliyini rəngli boyalarla 

əks etdirən, düşmənə nifrət etməyi öyrədən hekayə və 

oçerkləri dərc edilirdi”.
1
  

 Ə.Məmmədxanlının cəbhə qəzetində çalışması və 

döyüşçülərlə təması yazıçıya müharibənin təfərrüatı 

haqqında zəngin material verirdi. Müharibə dövrünün 

əhval-ruhiyyəsi onun hekayələrində real cizgilərlə 

canlanır, bədiiliyin bütün imkanlarından istifadə bacarığı 

isə əsərlərinə poetik bir rəvanlıq gətirirdi. O bəzən həmin 

hekayələrdə özünün müharibədəki fəaliyyətinə də toxunur 

və təəssüratlarını oxucularla bölüşdürürdü. Məsələn, 

aşağıdakı kiçik parçada bədii həllini tapan müharibə 

                                                           
1 Ə.Bağırzadə. Azərbaycan ziyalıları Böyük Vətən müharibəsi 

illərində. Bakı 1970. səh 258. 
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səhnəsi oxucuya müharibə şəraitini dərk etmək imkanı 

verir, yazıçının odlar-alovlar içində keçən həyatı isə onun 

xəyalında dərin təbəddülat yaradırdı: “Redaksiyamız kiçik 

B. şəhərinin yanında balaca bir stansiyada yerləşmişdir. 

Biz Azərbaycan dilində cəbhə qəzetinin növbəti nömrəsini 

hazırlamaq üçün bura gəlirik. Şəhərdən keçərkən orada 

zenit topları yerə-göyə atəş açırdı. Düşmən 

bombardmançısı təng-nəfəs bir halda kəsik-kəsik ulayaraq 

göydəki partlayışların qıvrım tüstülü ağ yumaqları 

arasında çırpınırdı”.
2
 

 Tədqiqatçı R.Tağıyev Ə.Məmmədxanlını “Böyük 

Vətən müharibəsi illərində Azərbaycan nəsrinin 

inkişafında öz mövzusu, öz səsi və öz dəsti-xətti ilə 

müəyyən bir yer tutan”
3
 yazıçı hesab edirdi. Bu da ondan 

irəli gəlirdi ki, Ə.Məmmədxanlı Böyük Vətən müharibəsi 

illərində bir-birinə bənzəməyən, əslində isə biri-digərini 

tamamlayan təkrarsız hekayələr yaratmışdır. Onun “Qanlı 

möhür”, “Qərbə atəş”, “Qərb cəbhəsindən məktub”, “Buz 

                                                           
2 M.Ənvər . Dirilik çeşməsi. Bakı 1944. səh 41. 

3
 R.Tağıyev. Xatirələrdə yaşayanlar. Bakı 1985. səh 59.  
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heykəl”, “Ananın ölümü”, “Silahlı dağlar”, “O mahnılarda 

qayıtdı”, “Haralısan, əsgər qardaş?” və s. kimi hekayələri 

müharibə dövrünün hadisələrini təsvir etmək baxımından 

əlamətdar idi. Bu hekayələrin qəhrəmanları bəzən ağır bir 

məyusluğa düçar olur (“O, mahnılarda qayıtdı”), bəzən isə 

müharibənin qurbanına çevrilirdi (“Buz heykəl”). Lakin 

bu məyusluğun və məğlubiyyətin özündə belə düşmənə 

meydan oxuyan mətin bir məğrurluq duyulurdu. Məsələn, 

“O, mahnılarda qayıtdı” hekayəsində cəbhədə həlak olan 

Əjdərin adının nəğmələrdə yaşaması, “Qanlı möhür” 

hekayəsində qoca qarının ümidləri artıq puç olmağa 

başlayan faşist zabitlərinin üzünə hayqırması, “Buz 

heykəl” hekayəsində ananın buza dönmüş qolları arasında 

körpənin yaşaması bu fikri təsdiq edir. 

 Bu hekayələr bir tərəfdən faşizmin səbəb olduğu  

faciələri göstərirsə, digər tərəfdən də vətənpərvərlik və 

qəhrəmanlıq motivləri təlqin edirdi. Ümumilikdə 

götürdükdə isə Ə.Məmmədxanlının Böyük Vətən 

müharibəsi dövrü yaradıcılığının əsasında 3 mühüm ideya 

dayanırdı: vətənə məhəbbət, insana inam, qalibiyyətə 

əminlik. 

 Vətən məhəbbəti və onun taleyi üçün narahatlıq 

Ə.Məmmədxanlının əsərlərinin aparıcı xəttini təşkil 

edirdi. Yazıçıya görə “Dünyada insandakı bu məhəbbəti, 
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bu vətən məhəbbətini məhv edəcək bir qüvvə  hələ 

yaranmamışdır”.
4
 

 Ə.Məmmədxanlının əsərlərinin leytmotivini təşkil 

edən insana inam duyğusu da vətənə məhəbbətdən 

qaynaqlanırdı. Bu iki böyük hiss vəhdətdə götürülərək 

qalibiyyətə bəslənən ümidlə yekunlaşırdı: “Torpaq hələ 

çox yanacaq, torpaq külə, kömürə dönəcək. Lakin bu 

yanan torpaq yenidən çiçək açacaq, bu güldən, bu 

kömürdən bir feniks kimi daha əlvan bir həyat doğacaqdır. 

Bizim qəlbimiz nifət odundan zəbanə çəkəcəkdir. Lakin 

bu nifrət odu bizim qəlbimizi dağıdıb onu viranə 

qoymayacaqdır. Yox, düşmənə qarşı olan bu nifrət odunda 

insana qarşı olan böyük məhəbbətimiz qalib çıxacaqdır.”
5
  

 Ədəbiyyatşünaslar və metodistlər Ə.Məmmədxanlı 

yaradıcılığının Böyük Vətən müharibəsi dövründən 

danışarkən daha çox onun “Buz heykəl” hekayəsi 

üzərində dayanırlar. Bu hekayə uzun illər dərsliklərə də 

salınmış və məktəblərdə tədris edilmişdir. Yazıçının “Buz 

heykəl” və həmçinin digər əsərlərinin əhəmiyyətindən 

danışan B.Nəbiyev yazırdı: “40 ildən artıqdır ki, dərslik və 

xrestomatiyalara (müntəxəbatlara) düşən “Buz heykəl”, 

eləcə də “Sevinc”, “Ananın ölümü” hekayələri, “Bəxtiyar” 

                                                           
4
 M.Ənvər . Dirilik çeşməsi. Bakı 1944. səh 47. 

5
  Yenə  orada. səh. 51. 
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kinonovellası, digər hekayə, oçerk və yol qeydləri 1941-

45-ci illər müharibəsi dövrü cahanşümul hadisələrinin 

Ə.Məmmədxanlının yaradıcılığındakı özünəməxsus 

mikroinikasıdır”.
6
 

 “Buz heykəl” müharibə dövrü insanlarının 

faciəsini əks etdirən təkrarsız sənət əsəridir. Əsərdə 

müəllifin qayəsi fədakar ana obrazı yaratmaq və onu 

insanlığın düşmənləri ilə mübarizədə vermək olmuşdur. 

Ə.Məmmədxanlı “Ananın ölümü” hekayəsində də ana 

obrazına müraciət etmiş və oğlu cəbhədə olan ananın can 

çəkişməsini peşəkar yazıçı qələmi ilə göstərmişdir. 

 Lakin “Buz heykəl”dəki ana obrazı körpəsinə 

sarılmış və buza dönmüş vücudu ilə faşizmə qarşı daha 

böyük bir nifrət nümayiş etdirirdi. Bu haqlı nifrət insanları 

üsyana və qisasçılığa səsləyirdi. 

 Ə.Məmmədxanlının “Buz heykəl”indən əvvəl 

R.Rza “Leytenant Bayramın gündəliyi”ndə də buna 

bənzər bir hadisəyə diqqət çəkmişdir. Qanlı Kalafa 

adlanan yerdə almanların güllələdiyi adamların meyiti ilə 

                                                           
6
 Ə.Məmmədxanlı. Seçilmiş əsərləri. Bakı 2005. Müqəddimənin 

müəllifi: B.Nəbiyev. səh. 5 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2016 

 

Yeganə                   “Adamlar” 

dolu bir xəndəkdən danışan müəllif yazırdı: “Orda körpə 

balasını qucaqlamış bir ana vardı. Uşaq sarı güllü yorğana 

bükülü idi. Yəqin ki, güllələnməzdən bir saat əvvəl ana, 

körpəsinə soyuq dəyməsin deyə, onu yorğana bükübmüş. 

Meyit ana balasını qolları arasında elə sıxmışdı ki, heç bir 

qüvvə onları bir-birindən ayıra bilməzdi”.
7
  

 Düzdür, hər iki əsərdə faşist amansızlığının və 

buna qarşı qoyulan ana məhəbbətinin real cizgiləri verilib. 

Lakin Ə.Məmmədxanlının əsərinin üstün cəhəti ondan 

ibarətdir ki, hekayə faciəvi hadisələrin təsviri ilə qalmır, 

işıqlı gələcəyə inam ifadə edirdi. Bu inamın  əsasını təşkil 

edən isə körpənin yaşaması idi. 

 

2009 

 

 

 

 

                                                           
7
 R.Rza . Seçilmiş əsərləri. IV cild. Bakı 1974. səh. 348. 
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NƏRĠMAN  HƏSƏNZADƏNĠN 

“QANLI  KĠTAB”I 

 

Nəriman Həsənzadənin “Qanlı kitab” şeiri Qarabağ 

müharibəsi  qəhrəmanlarının ruhuna həsr edilən ən yanğılı 

şeir, ən ağrılı layladır. Bu əsər tarixi faktlığı, bədii tutumu, 

daxili emosiyasına görə yalnız S.Vurğunun “Mənə belə 

söylədilər” şeiri ilə müqayisə edilə bilər.  

Şeirin epiqrafından məlum olur ki, döyüş zamanı 

həlak olan bir əsgərin qoltuq cibindən şairin “Fikir eləmə” 

kitabı çıxıb. Əsgər “Fikir eləmə”dən sonra vergül qoyub 

“Vətən, fikir eləmə” yazıbmış. Bundan sonra əsər boyu 

şairin fəryadını və təəssüfünü eşidirik.  Görmədiyi, 

tanımadığı əsgərin ölümünə ürəyi qan ağlayan şair, ağır 

hisslərə qapılır. Haradasa onun ölümündə özünü də 

günahkar sayır:  

 

Mən bilsəydim – 

dəmirdən üz çəkdirərdim o kitaba, 

misdən, tuncdan tökdürərdim misraları, 
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ya poladdan kəsdirərdim vərəqləri, 

təki namərd bir güllədən 

saxlayaydı o əsgəri.  

 

Demək, şairin günahı onda idi ki, o kitabının cildini 

dəmirdən, misralarını misdən, tuncdan, vərəqlərini isə 

poladdan hazırlatmayıb. Əgər belə olsaydı əsgərin 

sinəsində gəzdirdiyi “dəmir kitab” onun köksünü düşmən 

gülləsindən qoruyardı.  

Digər tərəfdən şair sözü gedən əsgəri şəxsən 

tanımasa da, kitabının əsgərlə eyni səngərdə “döyüş-

məsini” özünün əsgərlə birlikdə döyüşməsi kimi 

mənalandırırdı. Yəni şair cismən olmasa da mənən özünü 

əsgərin yanında görür və onunla birlikdə eyni hədəfə güllə 

atırdı:  

 

İkilikdə bir səngəri 

qorudu bu məmləkətin 

bir şairi,  
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bir əsgəri. 

 

Şairi daha çox düşündürən o idi ki, görəsən onun 

hansı şeiri, hansı misrası, hansı fikri olmuşdu əsgəri bu 

qədər cəlb edən ki, müharibənin odu-alovu içərisində 

həmin şeiri sinəsinə sıxıb ondan güc almışdı:  

 

Hansı sözüm, 

Hansı şeirim 

istəyindən xəbər verib? – 

Döyüşlərdə qoluna güc, 

ürəyinə təpər verib?! 

 

Bu elə bir andır ki, onun doğurduğu suallar şairi bir 

ömür boyu düşündürəcək və bu müəmmaların cavabı əsla 

tapılmayacaqdı.  

Ölümlə üz-üzə dayanan qəhrəmanın belə bir za-

manda hansısa bir şeirin misralarından duyğulanacaq 
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qədər dərin həssasiyyətə malik olması şair qəlbinin kövrək 

tellərini titrədirdi. Bu hisslərin təsiri altında şair, əsgəri 

Vətənin timsalı kimi rəmzləşdirir və onun döyüşdüyü 

səngəri görmək və bu səngərin qüdrətini bir daha dərk 

etmək istəyirdi:  

 

Mən görmədim o əsgəri, 

sən  o yeri göstər mənə.  

Vətəndəki o vətəni –  

o səngəri göstər mənə.  

 

Əsərin sonunda isə qəhrəmanlığı ilə böyükləşən, 

amalları ilə dərinləşən əsgərin xatirəsi ülviliyə yüksəlib 

duyğuları ilə müqəddəsləşirdi: 

 

Qoy zəvvarın qəbul olsun ziyarəti, 

O zəvardı. 

Mənim Kəbəm, ziyarətim 
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o məzardı. 

 

Naməlum əsgər özü də bilmədən yarımçıq qalan 

ömrünü bir şairin əbədiyyət qədər uzun ömrünə calayıb 

yaşadı. Nə qədər ki, “Fikir eləmə” adında bir kitab 

mövcuddur, həmin əsgərin xatirəsi də kitabın qanı tökülən 

səhifələrində yaşayacaqdır! 

02.02.2012  
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-------------Vətən------------ 

 

ġƏHRĠYARIN YARADICILIĞINDA  

VƏTƏN HƏSRƏTĠ 

 

Bütöv Azərbaycanın zaman-zaman parçalanması 

təkcə tarixin səhifələrinə deyil, ədəbiyyatın üfüqlərinə də 

öz qara  kölgəsini salmışdır. 1828-ci ildə Rusiya ilə İran 

arasında bağlanan mənfur Türkmənçay müqaviləsinin 

fəsadları isə daha amansız və daha dərin olmuşdur. Həmin 

müqavilənin gətirdiyi fəlakətlərin əks-sədası ədəbiyyatdan 

da yan ötmədi. Bir çox şair və yazıçılar ikiyə parçalanmış 

Vətənin,  pərən-pərən olmuş xalqın “bütövlük” həsrətini 

əks etdirən əsərlər yazıb yaratdılar. Şəhriyarın əsərlərində 

isə bu həsrət özünün  ən yüksək və kamil nöqtəsinə çatdı.  

Necə ki, keçən əsrin tarixində Məmməd Əmin 

Rəsulzadə son nəfəsində “Azərbaycan! Azərbaycan! 

Azərbaycan!” demişdi, keçən əsrin ədəbiyyatında da eyni 

nida, eyni fəryad Şəhriyarın sinəsindən qopmuşdur. Buna 

görə də təsadüfi deyil ki, Şəhriyarın yaradıcılığında Bakı 
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arzusunun və Bakının timsalında Azərbaycan həsrətinin 

öz yeri var. Şəhriyar öz yaradıcılığında dönə-dönə Vətən 

mövzusuna müraciət etmişdir. Bu həsrətin təsiri  

nəticəsidir ki, o, Bakıdakı qələm dostlarına - xüsusilə  də 

S.Rüstəm, M.Rahim və R.Əliyevə bir sıra mənzum 

məktublar yazmış və bu məktublarda Vətən həsrətini lirik 

cizgilərlə misralara düzmüşdür.  

M.Rahimin birinci məktubuna cavab olaraq yaz-dığı 

şeirində Şəhriyar öz həsrətini ən səmimi və dərin 

duyğularla belə əks etdirir:  

 

Qurban olum mən o şirin dillərə, 

Uzaq düşdük, həsrət qaldıq ellərə, 

Səhər-axşam yalvarıram yellərə,  

Qardaşıma  məndən salam yetirsin, 

Ondan da bir xəbər-ətər gətirsin.  

 

Həmin şeirin digər bəndində isə şairin xəyalı 

uzaqlara gedir, xatirələri vərəq-vərəq açılır. Bir vaxtlar, 

bəlkə də ən qayğısız günlərində oxuduqları hansısa 
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nəğmənin sözləri misra-misra axıb tökülür. Bu misralarla 

birgə isə şairin baxışları da dalğınlaşır, bir nöqtəyə ilişib 

qalır. Təkcə dili deyil, qəlbi də, ruhu da pıçıldayır o 

nəğməni... 

 

Çox “Bakıdan fanar gəlir”, oxurduq, 

Son “Oduma yanar gəlir”, oxurduq, 

Gör “Başıma nələr gəlir”, oxurduq, 

İndi duydum onda gəlirmiş fanar, 

Son gələcəymiş oduma bir yanar.  

 

Başqa bir bənddə isə bu həsrət daha da böyüyür, 

Bakı çərçivəsinə sığmaz olur və bütün Azərbaycanı əhatə 

edir. İkiyə bölünmüş Vətən – biri digərinin sorağını 

Arazdan alır. Amma Araz da günahkar deyil. Bu ayrılığa 

Araz səbəb olmayıb, Arazı səbəb ediblər:  

 

O taydadı Şəki, Şirvan, Qarabağ, 
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Bu tayda da Meşgin, Əhər, Qaradağ, 

Bir-birini Arazdan almış soraq, 

Araz bizi ayırmadan dağlayıb, 

Son özü də gecə-gündüz ağlayıb.  

 

Bununla belə şeir nikbin və təskinedici misralarla 

tamamlanır. Amma həmin nikbinliyin özündə də bir niskil 

var. Bu niskili doğuran isə qəriblik duyğularıdır. Daha 

doğrusu Bakı həsrəti və ümumiyyətlə Vətən sevgisidir.  

 

Heydərbaba üz Bakıya çöndərir, 

Hey gül görür, dərib sizə göndərir, 

Sözlərini  hey əndərir, döndərir, 

Sənlə Süleyman Rüstəmi yad edir.  

Bu şivəylə Şəhriyarı şad edir.  

 

*** 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2016 

 

Yeganə                   “Adamlar” 

 

Şəhriyarın M.Rahimin  ikinci məktubuna yazdığı 

cavab isə əvvəlkindən fərqli olaraq sadəcə həsrətdən 

yoğrulmayıb. Bu şeirdə hər şeydən əvvəl üsyan nidaları 

var. Bu şeirdə sevdiyi Vətəndən uzaq düşən  bir şair  

qəlbinin və bir vətən övladının harayları var. Eyni 

zamanda bu əsərdə şairin həsrəti nə Bakı ilə, nə də 

Azərbaycanla məhdudlaşıb qalmır. Burada həsrətin 

hüdudları daha geniş əraziləri əhatə edir. Vətən təşnəsi 

olan şair  bu dəfə Qafqaza müraciət edir:  

 

İgidlər  yurdu Qafqazım, sənə məndən salam olsun, 

Sənin  eşqindən İranda, hənuz səbri talan vardır -  

 

- deyən şair artıq dilə gəlir. Səbrinin aşıb-daşdığını şeir 

dili ilə izhar edir. Bu kimi şikayət dolu misralardan sonra 

isə:  

 

Boy atdım, axtarıb tapdım, nə hasil getməyə, gördüm, 

Aramızda yolu bağlı, qaranlıq bir dalan vardır – 
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- deməklə isə mətnaltı şəkildə olsa da o zamankı mövcud 

vəziyyətin mürəkkəbliyini, “Sovet hökuməti”  və “Şahlıq 

rejimi” deyilən üsul-idarələrin iki yerə parçalanmış xalqın 

arasında qaranlıq dalan kimi dayanmalarını ürək yanğısı 

ilə söyləyir. Bunun ardınca isə:  

 

Bizi küfr əhli istərsə, yükün çatmaq üçün istər, 

Bizə bunlardan artıq qalsa, bir yırtıq palan vardır – 

 

- deyən şair burada artıq amansız və eyni zamanda haqqı 

deməkdən çəkinməyən ittihamçı kimi çıxış edir. “Küfr 

əhli” deməklə yenə də hər iki rejimi nəzərdə tutan şair, 

onların bu xalqın sadəlövhlüyündən istifadə edərək milləti 

istədikləri kimi idarə etməsini deməkdən də çəkinmir. 

Şeirin son beytində isə Şəhriyar özünü “ana” adlandırdığı 

Qafqazın, əslində isə Qafqazın timsalında bu taydakı 

həmvətənlərinin yadına salır; onu xatırlamalarını, 

diqqətdən və məhəbbətdən kənar qoymamalarını istəyir:  
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Ürək qanilə mən də yazdım: ay nazlı anam Qafqaz, 

Sənin də Şəhriyarın tək bu tayda bir balan vardır.  

 

 

*** 

 

M.Rahimlə məktublaşan Şəhriyar bu məktublarda 

sətir-sətir cızdığı Vətən həsrətini və xalq yanğısını 

S.Rüstəmə yazdığı məktublarında da davam etdirir. Yenə 

də eyni həsrət, eyni istək. Lakin bu şeirlərdəki həsrət daha 

qabarıq, daha aşkar şəkildə özünü büruzə verir. Gizli-gizli 

alışan və fikrini bir şair sadəliyi ilə söyləyən Şəhriyar bu 

dəfə açıq-aşkar fəryad qoparır: 

 

Arazım vursun baş daşdan-daşa, 

Göz yaşı gərək başlardan aşa, 

Necə yad olsun qardaş qardaşa? 

Nə din qanır, nə iman ayrılıq, 
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Aman ayrılıq, aman ayrılıq.  

 

Ayrılığın Allahı yoxdur. Ayrılıq şeytan əməli, iblis 

istəyidir. Buna görə də dinlər arasında parçalanma salır, 

qardaşlar arasında soyuq küləklər əsdirir:  

 

Dedim:  Ayrılıq, qınama məni, 

Səni görmüşəm ellər düşməni, 

Yüz min kərə də sınasam səni, 

Haman ayrılıq, haman ayrılıq, 

Aman ayrılıq, aman ayrılıq.  

 

Şəhriyarın S.Rüstəmə yazdığı digər məktub da  öz 

məzmunu və mənası etibarilə yuxarıdakından az fərqlənir. 

Lakin, bəzən Şəhriyarın həsrəti elə bir həddə çatır ki, 

Arazın o tayından gələn səsləri belə eşidir, öz şair fəhmi, 

öz vətəndaş sövq-təbii ilə duyur və bundan təsəlli tapır:  
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Bir gecə daradı ahım qəfəsi, 

Ah çəkib Araza saldım nəfəsi, 

O taydan səslədin, aldım o səsi, 

Onda qış çevrilib mənə yaz oldu.  

 

Şəhriyarın Bakıdakı dostlarına yazdığı məktubların 

hamısı heç də fəryad etməkdən və acı-acı şikayət-

lənməkdən ibarət deyil. Bu məktublar arasında yenə də 

S.Rüstəmə ithaf olunan bir qəzəli də var ki, həmin qəzəldə 

siyasi motivlər daha qabarıqdır. Burada hakimlərin 

müftəxorluğu və qəddarlığı, üləmaların acgözlüyü, 

millətin isə bədbəxtliyi öz plana çəkilmişdir.  

Şəhriyar bu şeirdə alov saçan qəzəbini daha çox 

hakim təbəqələrə – yəni xalqın arasına sədd çəkən rejimə 

qarşı yönəldir. Onları ən alçaldıcı ifadələrlə satira 

hədəfinə çevirir:  

 

Demə dağ-daşdı, Süleyman, səni məndən ayıran şey, 

Bir çibandır ki, çıxıbdır göz ilən qaş arasında.  
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*** 

 

Şəhriyarın Bakıdakı qələm dostlarına yazdığı 

məktubların ünvanı M.Rahim və S.Rüstəmlə məhdud-

laşmır. Həmin siyahıya şərqşünas alim  R.Əliyevə ithaf 

olunan çox bəndli şeiri də daxildir. Həmin şeir də bir az 

əvvəl bəhs olunan şeirlər kimi yenə də Vətən  həsrəti ilə 

cilalanmışdır. Lakin bu əsər daha çox səmimi ahəngi və 

məhəbbət dolu məzmunu ilə diqqəti cəlb edir. Həm də 

burada yalnız şeirin yazıldığı adam, yəni R.Əliyev deyil, 

digər ədiblər də xatırlanır, yad edilir və adları Şəhriyar 

şeirinin misralarına düşməklə həm də tarixə  çevrilir: 

 

Sarğındı o süsənlərə, sünbüllərə könlüm, 

Bülbül kimi qandır, o qızılgüllərə   könlüm, 

Vahidlərə, Qabillərə, Bülbüllərə könlüm, 
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Şair olalı borcludur Sabirlərə ruhum, 

Vurğundu Süleyman kimi şairlərə ruhum. 

 

Rahimli, Süleymanlı, görüm Bəxtiyar olsun, 

Gülgün bacım Azər qadını bərqəqar  olsun. 

Osman, Nəbi, Kürçaylı, Rəsul, Tudə var olsun, 

Fürsətdə Səhənd ilə sizə gül səpərik biz, 

Hər göz sizi görmüşsə, o gözdən öpərik biz.  

 

Şəhriyar ömrü boyu Bakının və ümumiyyətlə Şimali 

Azərbaycanın həsrətini çəkmişdir. Lakin Sovetlər İttifaqı 

ilə İran şahlığı arasındakı qadağalar şairin arzusunu 

gözündə qoymuşdur. Təəssüflər olsun ki, hər iki tərəf 

arasında münasibətlər bərpa olunandan sonra isə şairi 

haqlayan xəstəlik və qocalıq ona imkan verməmişdir. 

Deyilənə görə hətta bir dəfə Şəhriyara Bakıya getmək 

üçün vəd də verilmişdir. Bundan ruhlanan şair 

həmvətənləri qarşısında oxumaq üçün şeir də yazmışdır -  
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Sazımın qəmli simlərində mənim, 

Bakının başqa bir təranəsi var, 

Sinəmin dar xərabəsində dərin, 

Bu cəvahirlərin xəzanəsi var.  

Lakin, görünür Şəhriyarın taleyinə Bakıya getmək 

yazılmamışdır. O elə Bakının həsrətini qəlbində və 

ruhunda qəbir evinə aparmalıymış. Şəhriyarın min bir 

həvəslə yazdığı “Qafqazlı qardaşlarla görüş” şeiri isə 

oxunmamış qalmalıymış.  

Amma heç nəyə baxmayaraq nə yaxşı ki, bu şeir 

yazıldı. Bu əsərlə Şəhriyarın yaradıcılığına daha bir inci 

də əlavə edilmiş oldu:  

Gəlmişik doğma yurdumuz Bakıya, 

Qoy bu tarixdə iftixar olsun, 

Şəhriyardan da bu üfüqlərdə, 

Bu sınıq nəğmə yadigar olsun.  

 

2008 
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------- Ġstiqlaliyyət ------- 

 

BƏXTĠYAR   VAHABZADƏNĠN    POEZĠYASINDA  

RUSĠYA-AZƏRBAYCAN    TARĠXĠ  

GERÇƏKLĠKLƏRĠ 

 

                                  Bu da bir üsuldur, qədimdən 

qədim, 

                                Zalımlar ayırır kökü budaqdan. 

                                                                 B.Vahabzadə 

 

Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycan ədəbiyyatının 

azadlıq və müstəqillik simasıdır. Ədəbiyyatımızın əsr-

lərdən bəri davam edib gələn mübariz və döyüşkən ruhu 

B.Vahabzadənin yaradıcılığında xüsusi bir orijinallıqla 

meydana çıxmışdır. Şairin  özünəməxsusluğu  ondan 

ibarət idi ki, o, insanın idraki  oyanışını tarixi-ənənəvi 

köklərlə  bağlayır və onu milli ruhun təzahürü kimi 

təqdim edirdi. Digər tərəfdən Vətəninin dəli bir vurğununa  

çevrilən B.Vahabzadə onu azadlığı olmadan  təsəvvür 
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etmək də istəmirdi. Şair millətin  azadlığını millətin 

mövcudluğundan üstün tutaraq azadlığı yaşama haqqı 

kimi dəyərləndirirdi. Çünki azadlığı olmayan, kölə halına 

salınmış bir millət gec-tez məhv olub gedəcəkdir: 

 

Millətin  millətliyi 

Yaşar ləyaqətində - 

Eşqində, qeyrətində, 

 

Şərəfində, adında, 

Bir də... azadlığında.
1
 

 

B.Vahabzadənin ictimai-siyasi lirikasının əsas tənqid 

hədəfi çar Rusiyası və onun varisi olan Sovet hakimiyyəti  

                                                           
1
 B.Vahabzadə.  Fəryad.  Bakı 1995. səh 302. 

2
 B.Vahabzadə. Seçilmiş  əsərləri. 2 cilddə. II  cild. Bakı  2004. səh 

78.  
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idi. Rusiyanın xalqımızı  tarixi kökündən ayırma  

siyasətinə  qarşı  şairin poeziyası amansız bir qəzəblə 

silahlanmışdır. Bütövlükdə B.Vahabzadə  yaradıcılığının 

əsasını təşkil  edən bu həssas  məqam  onun  poemalarında 

daha böyük sənətkarlıqla qələmə alınmışdır. 

1958-ci ildə yazdığı  “Gülüstan”  poeması ilə: 

  

Necə ayırdınız dırnağı  ətdən  -  

Ürəyi  bədəndən,  canı cəsəddən? 

Axı  kim bu haqqı  vermişdir  sizə, 

Sizi  kim  çağırmış vətənimizə?
2
   

 

- deyən  şairin üsyan sədaları özünün ilk yüksək mərhə-

ləsinə  çatmışdır. Vətənimizin Rusiya tərəfindən  işğalının  

əsasını qoyan  bu mənfur müqavilə və ona soyuqqanlıqla 

imza atanlar şairin kövrək  qəlbini yaralamış və onun neçə 

min illik yaddaşı  olan milli mənəviyyatına  toxunmuşdur. 
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Əlbəttə, şairin bu cəsarətli addımı, “cavabsız” qal-

madı. “Gülüstan”dan sonra şair universitetdəki işindən 

uzaqlaşdırıldı, şeirlərinə yasaq qoyuldu, maddi sıxıntılar 

çəkdi, çoxları ondan üz döndərdi... 

Lakin bütün təqiblərə  və təzyiqlərə baxmayaraq 

B.Vahabzadə “Gülüstan”dan  sonra bir-birinin ardınca 

qələmə aldığı “Ağlar-güləyən” (1962), “Yollar-oğullar” 

(1963), “Həyat-ölüm” (1965), “Təzadlar” (1967), 

“Mərziyə” (1984), “Ləyaqət” (1986) və s. kimi poema-

larında ya  tarixin dili ilə, ya da özgə xalqların həyatına 

istinadən fikirlərini və etirazlarını davam etdirmişdir. O, 

istər açıq-aşkar, istərsə də mətnaltı şəkildə bu riyakar 

quruluşun simasını açıb göstərməkdən çəkinməmişdir. Bu 

baxımdan şairin “Leninlə söhbət”  poeması  incə  bir 

istehza üzərində qurulub. Leninə müraciət edən şair 

Leninin sözləri ilə onun və onun yaratdığı hakimiyyətin 

əməlləri arasındakı fərqi dəqiqliklə və ehtiyatla  nəzərə 

çatdırır:  

 

Sənin kimi sevməliyik,  

Yurdumuzu, elimizi. 

Sənin kimi sevməliyik, 
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Babamızın ocağını, 

Atamızın çırağını, 

Nəğməmizi, dilimizi!... 
3
  

Burada  müəllif demək istəyir ki, möhtərəm Lenin, 

sən öz yurdunu, babanın ocağını, atanın çırağını, nəğməni, 

dilini sevdiyin kimi, biz də öz milli dəyərlərimizi sevirik. 

Sənin vətənin, ocağın, dilin sənə əziz olduğu kimi, bizim 

vətənimiz, ocağımız, dilimiz də bizə əzizdir. Elə isə sən nə 

haqla mənim vətənimə soxulursan, dilimə yasaq 

qoyursan?! Budurmu sənin bizə vəd etdiyin azadlıq və 

böyük gələcək? 

Eləcə də  “Ağlar-güləyən”  poemasında Səhhətin gu-

ya öz zəmanəsi haqqında dediyi:  

 

Hansı qanunda var ki, 

Öz elindən olasan, 

Öz dilindən olasan, 

                                                           
3
 B.Vahabzadə.  Açıq   söhbət.  Bakı 1977. səh 23-24.  
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Hədəf də sən olasan, 

Güllə də sən olasan?
4
   

 

misraları B.Vahabzadənin özünün Leninlərə və onların 

quruluşuna qarşı birbaşa açıq ittihamı idi.  

B.Vahabzadənin poemaları içərisində yüksək sə-

nətkarlıq nümunəsi olan “Yollar-oğullar”  əsəri mühüm 

yer tutur. Poemanın süjeti Fransa-Əlcəzair müharibəsi 

üzərində  qurulsa da, əslində, burada  Rusiya-Azərbaycan 

tarixi gerçəklikləri ön plana  çəkilmişdir. Sadəcə olaraq 

əsərdəki hadisələr Azərbaycandan  Əl- 

cəzairə köçürülmüş, Rusiya müstəmləkəçiliyi  Fransa 

müstəmləkəçiliyi ilə əvəz edilmişdir. Lakin poemanın 

məzmunu arxasında gizlənən əsl məna, hələ o zaman  

diqqətdən yayınmamış, mübahisələrə səbəb olmuşdur.  

Xalq  şairi Xəlil   Rzanın  poema ilə ilk dəfə necə 

tanış olduğunu göstərən  aşağıdakı  sətirləri  əsərin  

mahiyyəti ilə bağlı bizdə kifayət qədər dərin təsəvvür 

yaradır. X.Rza “Azərbaycan” jurnalının redaksiyasında  

şair Əlağa Kürçaylının poema haqqında dediklərini belə 

                                                           
4
 B.Vahabzadə.  Fəryad.  Bakı 1995. səh 137-139. 
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xatırlayır: “Bəxtiyar Yaltaya dincəlməyə getdiyi zaman 

mənə təzə poemasını verdi.  Mən oxudum, çox xoşuma 

gəldi. Amma redaksiyamızda işləyən  namərd filankəs 

(mən qəsdən o adamın adını çəkmirəm. Çünki onu bütün 

yazıçılar tanıyır), bu əsərin antisovet əsər olduğu və 

millətçilik təbliğ etdiyi barədə həm Mərkəzi Komitəyə, 

həm DTK-ya, həm də Yazıçılar İttifaqının sədri Mehdi 

Hüseynə danos yazmışdır”.  

Xəlil  Rza yazır ki, “... Bir neçə gündən sonra öy-

rəndim ki, Ə.Kürçaylı Bəxtiyara teleqram vurmuş, o da 

istirahətini yarımçıq qoyub gəlmişdir. Əsəri oxuyan 

M.Hüseyn Bəxtiyarı müdafiə etmiş, bu əsərdə çuğulçunun 

dediklərinin olmadığını bildirmiş və poemanın üstünə 

yazmışdır: “Məhkum xalqların milli azadlıq hərəkatına  

həsr edilmiş bu əsər lazımlı əsərdir və çap olunmalıdır”.
5
  

B.Vahabzadə bu poemada Sovet hakimiyyəti illə-

rində Rusiyanın Azərbaycana münasibətini göstərməklə 

qalmamış, üstəlik uzaqgörənlik də etmişdir:  

 

                                                           
5
 X.R.Ulutürk. Ustadı Bəxtiyar Vahabzadə  haqqında.  Bakı 1999.  

səh 17-18. 
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Bax bu güllə səsləri 

“Mən  də bir xalqam”  deyən 

       millətimin  səsidir. 

Azadlıq nəğməsidir.
6
 

 

Yuxarıdakı misralar mübarizəyə çağırışın bir üsulu 

idi. Bu mübarizə uzun illər məqamını gözlədi və nəhayət 

1990-cı ilin 20 yanvarında güclü bir partlayışla SSRİ-ni 

təməlindən sarsıtdı... 

 

*** 

 

Məmməd Aslana görə “Vətənin tale xəritəsi Bəx-

tiyar Vahabzadənin əsərlərində bəzi tarix və coğrafiya 

kitablarından daha dolğun əks olunub”.
7
 Bu baxımdan 

Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığını XX əsr Azərbaycan 

                                                           
6
 B.Vahabzadə.  Fəryad.  Bakı 1995. səh 180 

7
 B.Vahabzadə.  Fotolar.  Bakı 1995. səh 109.  
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tarixinin poetik səlnaməsi də adlandırmaq  olar. Xüsusən 

də Azərbaycan-Rusiya tarixi gerçəklikləri onun 

əsərlərində ədəbi bir dolğunluqla izlənilibdi. Onun 

müxtəlif şeirlərindən alınan  aşağıdakı parçalar eyni 

tarixin ardıcıl səhifələridir.  

Öncə 1813-cü ildə “Gülüstan” və 1828-ci ildə 

“Türkmənçay”  müqavilələri bağlanır. Ölkə Rusiya ilə 

İran arasında Şimala və Cənuba bölünür:  

 

Tapdamaq olarmı haqqı bu qədər? 

Yüz əlli ildir ki, soyurlar bizi. 

Bu heç, 

           Bizə bayram elətdirirlər 

Tarixdə ən böyük faciəmizi.
8
 

 

1920-ci ildə Azərbaycan Qızıl Ordu tərəfindən zəbt 

edilir. Şimali Azərbaycanda qurulan Sovet hakimiyyəti 

                                                           
8
 B.Vahabzadə. Həyat-nağıl. Bakı 1991. səh 50.  
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xalqımızı öz tarixindən uzaqlaşdırmaqla onu keçmişindən 

qoparır: 

 

Tariximiz danıldı, 

Uydurma tarix ilə kimliyimiz anıldı- 

Öz kökünü bilməyən gözü küllü bu millət 

Zamanın yollarında hər addımda yanıldı.
9
 

 

Sonra isə 1937-ci ilin dəhşətli repressiyaları 

başlayır: 

 

Xalqa neçə-neçə tələ qurdular, 

Başımız cilova keçəndən bəri. 

Qəsdən, bilə-bilə adlandırdılar- 

Xalqın dostlarını “xalq düşmənləri”.
10

 

                                                           
9
 B.Vahabzadə. Bir ömür yuxu. Bakı 1988 

10
 B.Vahabzadə. Həyat-nağıl. Bakı 1991. səh 50. 
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Bununla da ölkənin üzərinə Stalin-Bağırov rejiminin 

vahiməsi çökür. Xalqın dilinə qıfıl vurulur, düşüncələr 

susdurulur, duyğular iflic edilir. Millətin ruhuna və 

beyninə qorxu hakim olur: 

 

Mən qorxuram, sən qorxursan, 

O da qorxur, bu da qorxur, 

                 Biz qorxuruq. 

Təzə fikir beynimizə gələn kimi 

                 tez qorxuruq.
11

     

 

Nəticədə isə insanların həyatında elə bir vəziyyət 

yaranır ki; 

 

Mən öz faciəmi səadət bildim, 

Toyumda ağladım, yasımda güldüm. 

                                                           
11

 B.Vahabzadə. Həyat-nağıl. Bakı 1991. səh 12. 
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Zülmətə nur dedim, yoxa var dedim, 

Ən böyük bədbəxtə bəxtiyar dedim.
12

 

 

Lakin gec də olsa haqq qalib gəlir. 70 il sonra Sovet 

hakimiyyəti süqut edir. Azərbaycan əvvəlki müstəqilliyinə 

qovuşur: 

 

Şərin əliylə ölən, xeyrin, xeyirxahlığın 

Sığalıyla dirildi. 

 

 

Yüz il yatmış gözəli bir nəvaziş, bir öpüş 

Dərhal oyada bildi.
13

 

 

                                                           
12

 B.Vahabzadə. Bir ömür yuxu. Bakı 1988. 
13

 B.Vahabzadə. Həyat-nağıl. Bak 1991. səh 50. 
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Mətnaltı şəkildə deyilən bu misralarda “Şər” Sovet 

hakimiyyətinin timsalıdır. “Xeyir” Vətənin azadlığı yo-

lunda meydanlara atılan xalq ordusudur. “Yatmış gözəl” 

XX əsrin əvvəlində qundağında boğulan, lakin əsrin 

sonlarında təkrar dirilən Azərbaycandır. 

 

*** 

 

Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığı, sadəcə, Vətən 

məhəbbəti ilə cilalanmayıb. Bu əsərlərə hər şeydən öncə 

inqilabi ruh hakimdir. Vətəni sevməklə məhdudlaşmayan 

şair ədəbi və siyasi mübarizələrin ön cəbhəsində dayanır. 

Bu da ondan irəli gəlir ki, Bəxtiyar Vahabzadənin 

nəzərində Vətən məfhumu adi bir məkan anlayışı olmayıb, 

daha geniş məna daşıyır. Şair üçün Vətən xalqın 

mənəviyyatının və əxlaqının ifadəsidir. Vətəni qorumaq 

yalnız müəyyən hüdudlar daxilində olan hər hansı bir 

ərazini qorumaq deyil, həm də xalqın ruhunun və tarixi 

köklərinin təəssübkeşi olmaq deməkdir. 

  Bəxtiyar Vahabzadə şəxsiyyət və ədəbi qəhrəman 

anlayışına da bu prizmadan yanaşır. Şairə görə insan 
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yalnız vətənin azadlığı və səadəti uğrunda mübarizə 

aparıb, həyatını qurban edəndə böyük olur: “Bu  

zaman o, bir insan kimi özü vətənləşib amala çevrilir. 

Vətənin timsalına dönür. Bu nöqtədə o, şəxsiyyət 

səviyyəsinə yüksəlir”.
14

 

Bu fikirlə əlaqədar olaraq Bəxtiyar Vahabzadənin 

Məmməd Əmin Rəsulzadəyə həsr etdiyi şeirlərinin 

üzərində dayanmaq istərdik. Bu əsərlərdə şair bir tərəfdən 

Vətənin timsalına dönən ideal bir qəhrəmanı məhəbbətlə 

yad edirsə, digər tərəfdən də SSRİ-nin Azərbaycan 

xalqının düşünən və Vətən üçün yanan oğullarına qarşı 

haqsız münasibətini göstərir. 

   Şərqin ilk demokratik respublikasının qurucusu 

M.Ə.Rəsulzadənin ölümü XX əsr Azərbaycan tarixinin 

böyük itkisi idi. Xalqın bu talesiz lideri Azərbaycandan 

uzaqlarda, sərhəd məftillərinin o biri tayında, ikinci vətəni 

Türkiyədə “Azərbaycan” deyə-deyə gözlərini əbədi 

yumdu. 

Bəxtiyar Vahabzadənin poemalarının birində 

(“Təzadlar”) yazdığı- 

 

                                                           
14

 B.Vahabzadə. Gəlin açıq danıĢaq. Bakı 1998. səh 74.  
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   Həmişə zindana dönübdür Vətən 

   Vətənin ən böyük oğullarına – 
15

 

 

misraları daha çox M.Ə.Rəsulzadəyə aid edilə bilər. 

Rəsulzadənin ölümündən sonra onun məzarı 

xalqımız üçün müqəddəs bir ziyarətgaha çevrildi. Tür-

kiyəyə yolu düşən hər bir sənətkar bu şanlı məzarın 

görüşünə tələsdi. Bu kiçik qəbir daşı Bəxtiyar Vahabzadə, 

Nəriman Həsənzadə, Zəlimxan Yaqub və bir çox 

sənətkarların fəlsəfi və poetik misraları ilə əbədiləşdi. 

 Xalq yazıçısı Elçin B.Vahabzadənin və eləcə də bir 

qrup ziyalıların M.Ə.Rəsulzadənin məzarı ilə 

görüşlərindən birini belə xatırlayır: “...Vətən Cəmiy-

yətinin 3 nəfərdən ibarət rəsmi nümayəndəliyi Bəxtiyar 

Vahabzadə, professor Nürəddin Rzasoy və mən 

M.Ə.Rəsulzadənin qəbrini ziyarətə getmişdik. 

Bəxtiyar Vahabzadə, Nürəddin Rzasoy, mən, 

Azərbaycan Milli Mərkəzinin, Ankaradakı Azərbaycan 

Kültür Dərnəyinin liderləri Məhəmməd Kəngərli, Feyzi 

                                                           
15

 B.Vahabzadə. Fəryad. Bakı 1995. səh 260.  
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Aküzüm, Əhməd Qaraca... Bir də ki, o iddiasız, o sadə 

qəbir daşı..”
16

 

 B.Vahabzadə M.Ə.Rəsulzadənin xatirəsinə 2 şeir 

həsr etmişdir - “Bir ulu məzar” və “Məmməd Əmin 

Rəsulzadənin xatirəsinə”. 

   Şair birinci şeiri 1987-ci ildə Ankarada 

M.Ə.Rəsulzadənin məzarı ilə görüşdən sonra, ikinci şeiri 

isə 1990-cı ildə Nəriman Həsənzadənin M.Ə.Rəsulzadəyə 

yazdığı “Ankarada Məmməd Əmin Rəsulzadənin məzarı” 

adlı şeirinin təsiri ilə qələmə almışdır. 

  Hər iki şeirdə B.Vahabzadə öz ədəbi qəhrəmanını, 

sadəcə, böyük bir şəxsiyyət deyil, həm də azadlığın və 

hürriyyətin daşıyıcısı kimi görür. Çünki, yalnız o, 1813-cü 

ildən bəri əsarət zəncirini boynuna keçirən bir xalqın ilk 

demokratik respublikasını yaratmışdır, yaratdığı milli 

respublikanı dünyaya tanıtmışdı, xalqı kütlə olmaqdan 

xilas edib, onu millət zirvəsinə yüksəltmişdir: 

 

Gəldim ziyarətə bir ulu qəbri, 

Arzumla, fikrimlə dopdolu qəbri. 

                                                           
16

 Elçin. Məmməd Əmin Rəsulzadə. Bakı 1994, səh 3.  
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Kimdir burada yatan? 

                           - şanlı dünənim. 

Məkkəmin içində Məkkəmdir mənim.
17

 

 

Məlumdur ki, ADR-nin süqutu və M.Ə.Rəsul-

zadənin vətəndən uzaqlaşdırılması ilə ölkənin 2 illik 

azadlığına son qoyuldu. Onun varlığı ilə qurulan dövlət 

onun yoxluğu ilə bərbad edildi. Ona görə də bu məzar 

Vətənin azadlıq simvolu kimi xatirələrə həkk olundu: 

 

Mənimçün bu məzar bir məzar deyil, 

Dünənki qüdrətim, fərasətimdir. 

İki il yaşayan, yalnız iki il – 

Qundaqda boğulan hürriyyətimdir.
18

 

 

                                                           
17

 B.Vahabzadə. Həyat-nağıl. Bakı 1991. səh 30. 
18

 Yenə orada. səh. 30.  
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Göründüyü kimi, şair şeirin hər bir misrasında bir-

birindən dərin ümumiləşmələr aparır. Əvvəldən də qeyd 

etdiyimiz kimi insanın necə vətənləşib amala çevrildiyini 

M.Ə.Rəsulzadənin timsalında nümayiş etdirir: 

 

Dəydi bir-birinə əvvəl də, son da, 

Yatır bu məzarda eşqim, vicdanım. 

Qədim türk elinin ana qoynunda 

Yatır bəxti yatan Azərbaycanım.
19.

 

 

M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycanın müstəqilliyini gör-

mədən dünyadan köçdü. B.Vahabzadə şair həssaslığı ilə 

duyurdu ki, Vətənin taleyi üçün narahatlıq M.Ə.Rəsul-

zadəni məzarında belə rahat buraxmayacaqdı. Buna görə 

də şair qəhrəmanın rahat uyuması üçün onu gələcəyin 

qalibiyyətinə inandırmağa çalışır: 

 

Atam, azadlığın nə olduğunu- 

                                                           
19.

 B.Vahabzadə. Həyat-nağıl. Bakı 1991. səh 30. 
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Onun ləzzətini dərk etdi xalqın. 

Sabah, ya biri gün, bilirəm bunu, 

Yenə qalxacaqdır enən bayrağın.
20

 

 

M.Ə.Rəsulzadə bəşər tarixinin elə şəxsiyyətlərindən 

idi ki, onun yalnız varlığı, həyatda cismən mövcudluğu 

deyil, dəfn olunduğu məzarın bir ovuc torpağı belə azadlıq 

və şanlı gələcək göyərtməyə qadir idi. Necə? Hansı yolla? 

Bunu ən yaxşı B. Vahabzadə izah edib: 

Qəbrindən aldığım tütyə torpağı 

Sənin qaldırdığın şanlı bayrağın 

Dibinə qürurla tökəcəyəm mən, 

Orda gələcəyi əkəcəyəm mən.
21

 

 

Bəxtiyar Vahabzadə M.Ə.Rəsulzadənin xatirəsinə 

həsr etdiyi ikinci şeiri (“Məmməd Əmin Rəsulzadənin 

                                                           
20

 Yenə orada. səh 30. 
21

 B.Vahabzadə. Həyat-nağıl. Bakı 1991. səh 30. 
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xatirəsinə”) 1990-cı ilin 28 mayında, yəni ADR-nin 

ildönümündə qələmə almışdır. Nəriman Həsənzadənin: 

 

Heykəl var-məzara gömülsün gərək, 

Məzar var-heykəli ucalmalıydı – 

 

misralarından epiqraf kimi istifadə etmişdir. Lakin B. 

Vahabzadənin əvvəlki şeirindəki dərin və ümumiləşdirici 

fəlsəfəni burada görmürük. Şeirin bədii tutumu da əvvəlki 

əsərə nisbətən zəifdir. Birinci şeirdən alınan məntiqi 

nəticəni burada adi bir təəssüf hissi əvəz edir: 

 

Bu torpağın özü boyda 

Bu torpağa məhəbbətlə doluydun. 

Bu torpağın yolunda da 

Sən öz canını qoydun.
22

 

 

                                                           
22

 Yenə orada. səh 75.  
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Yaxud: 

 

Zamana bax! Bu torpağı 

Bir “sağ ol”a satana, 

Xəyanətin kölgəsində 

Rahat-rahat yatana.
23

 

 

Yaxud da: 

 

Yatdığımız bəs etməzmi? 

Ayılaq biz, görək biz 

Xeyir nədir, şər nədir? - 
24

 

 

və s. kimi misralar M.Ə.Rəsulzadənin şərəfinə yazılan bir 

şeirin misraları olacaq qədər zəif və sönükdür. 

                                                           
23

 B.Vahabzadə. Həyat-nağıl. Bakı 1991. səh 75 
24

 Yenə orada. səh 75. 
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Bunun əksinə olaraq N.Həsənzadənin şeiri daha 

dolğun bir sənət əsəri kimi təqdirə layiqdir. Əsərin ən 

səciyyəvi xüsusiyyəti isə onun son dərəcə kövrək bir 

lirizimlə yazılmasıdır: 

 

Qarşımda bir məzar, məzarda KİŞİ! 

Qəbristan daimi bir heyrətimdi. 

Əsrin ən talesiz bir əzabkeşi - 

Mənim Türkiyədə ziyarətimdi.
25

 

 

Və yaxud: 

 

İlahi, nə qədər böhtan yazdılar, 

Mənə nələr deyir bu kiçik məzar. 

Hayana döndüksə, şüar asdılar, 

Hanı kommunizm, o şanlı şüar?!
26

 

                                                           
25

 N.Həsənzadə. SeçilmiĢ əsərləri. Bakı 2004. səh 34.  
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Yaxud da:    

 

Hanı bu beşiyin ana laylası?! 

Hanı Azərbaycan..? Yat, quzum, laylay. 

Yerin behişt olsun, daş ağrıtmasın, 

Mənim “xalq düşmənim”, “məhbusum” laylay – 
27

 

 

kimi misralar nə qədər səmimi, təbii və düşündürücüdür. 

Bu şeir B.Vahabzadənin birinci şeiri qədər bədii 

əhəmiyyətə və sənətkarlıq xüsusiyyətinə malikdir. 

  Lakin bu o demək deyil ki, B. Vahabzadənin ikinci 

şeiri başdan-başa zəif misralar üzərində qurulub. Əlbəttə, 

xeyir! Bu əsərdə B. Vahabzadə düşüncəsinin məhsulu 

olan ibrətamiz misralar da var ki, onlar bütövlükdə şeirə 

xüsusi bir gözəllik aşılayır: 

                                                                                                                 
26

 N.Həsənzadə. SeçilmiĢ əsərləri. Bakı 2004. səh 34. 
27

 Yenə orada. səh 34. 
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Ancaq ana təbiətdə 

Bir əzəli qayda var: 

 

 

Bünövrəsi eşq olmayan 

Tunc olsa da tez uçar.
28

  

 

  Şeirin son misraları isə N.Həsənzadədən gətirilən 

epiqrafla səsləşir və bədii yekun kimi əhəmiyyətlidir. 

 

Davamlıdır qəlbimizə köçüb gələn o məzar. 

Postamenti nifrət olan yüz heykəldən yüz dəfə!
29

 

 

2010 

                                                           
28

 B.Vahabzadə. Həyat-nağıl. Bakı 1991. səh 75. 
29

 Yenə orada. səh 75. 
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XƏLĠL   RZA – GÜNƏġ KĠMĠ ƏBƏDĠ 

 

Güman edirəm ki, Xəlil Rzanın parlaq 

həyatı, onun böyük vətəndaĢlığı, milli-

azadlıq uğrunda mübarizliyi bütün 

azərbaycanlılar üçün nümunə olacaqdır. 

- Heydər Əliyev - 

 

Xəlil Rza Ulutürk Azərbaycan adlı bir diyarın 

köksündə püskürən bir vulkan idi! Hər kəs kimi o da 

dünyaya adi bir insan kimi gəldi.., amma od kimi, alov 

kimi yaşadı! Varlığı haraya çevrildi – zaman-zaman 

parçalanan bir elin harayına. Harayı qasırğa kimi tüğyan 

eylədi  bütöv bir imperiyanın başı üzərində. Silkələdi, 

sarsıtdı, hürkütdü Xəlil Rza – meydanlarda guruldayan 

hayqırtısı ilə.., məhbəsləri silkələyən haqq səsi ilə... və bir 

də Vətən üçün məşələ dönən qəlbinin əbədi göynərtisi ilə! 

 

*** 
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Xəlil Rza XX əsrin 60-cı illərindən üzü bəri 

Azərbaycan ədəbiyyatının ən mübariz şairi və azadlıq 

ideyalarının bayraqdarı kimi tanınmışdır. Ədəbiyyatı-

mızda mübariz ruhun təlqini heç bir sənətkarın yara-

dıcılığında Xəlil Rzanın poeziyasında olduğu qədər geniş 

vüsət almamışdır. Başqa sözlə deyilsə, “mübarizə” anlamı 

özünün bütün mənalarında Xəlil Rzanın şüurlu həyatının 

əsasını və yaradıcılığının mühüm hissəsini təşkil edirdi: 

 

Bəs sən nə bilirdin: elə bilirdin: 

Həyat şərbət dolu qızıl kuzədir? 

Xeyr! Bambaşqadır onun düsturu: 

Beşikdən qəbrəcən mübarizədir.
1
   

                                         “Sarsılma” 

 

Xəlil Rza “mənində” mübarizə əzminin heyrət 

doğuracaq dərəcədə dərin kök atması təsadüfi deyildi. 

Şairin mübarizə qüdrəti hər şeydən əvvəl Böyük Türk 

xalqının qəhrəman keçmişindən boy verirdi. Türkə və 

                                                           
1
 Xəlil  Rza Ulutürk. SeçilmiĢ əsərləri. Bakı. Gənclik, 2001. səh 58.  
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türkçülüyə dərin məhəbbət və sarsılmaz inam onu daim 

irəli aparan gözəgörünməz qüvvə idi. Çıxışlarının birində 

“Türk” sözünün hansı məna və məzmuna malik olduğunu 

şair özü belə ifadə etmişdi: “Bütün orfoqrafiya qaydalarını 

pozuban “Türk” sözünü daim böyük hərflər ilə yazmalıyıq. 

Çünki Türk qəhrəmanlıq və gözəllik deməkdir, sizi bütün 

fəlakətlərdən, silahsızlıqdan xilas edə biləcək qüvvətin 

ünvanıdır, silahımızdır!”
2
 

 Xəlil Rzanın tutulduğu gün DTK-da müstəntiq 

M.İ.Boytsovla söhbətində özünü necə təqdim etməsi də 

olduqca riqqətvericidir: “Mən Böyük Azərbaycan Türk 

şairi Xəlil Rzayam və bütün ömrüm boyu bəşəriyyətin, 

planetin, günəşin vahidliyini oxucularıma nişan 

vermişəm.”
3
 

Əlbəttə, Xəlil Rza kimi fövqəlbəşər insanlar tək-tək 

yaranır və bir millətə deyil, bütün dünyaya mənsub olurlar. 

İnsanlığın dərdini çiyinlərində daşıyan belə adamlar 

“millətçilik” kimi məhdud çərçivəyə sığa bilməzlər. 

Demək, Xəlil Rzanın mübarizəsi zamanın hansısa 

gedişatında özünü göstərən ötəri hadisə deyil, bütövlükdə 

                                                           
2
 Xəlil  Rza Ulutürk. Lefortovo zindanında. Bakı. Çinar-çap, 2006. 

səh 91.  
3
 Xəlil  Rza Ulutürk. Lefortovo zindanında. Bakı. Çinar-çap, 2006. 

səh 132-133.  
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dünyanın xilasına yönəlmiş müqəddəs bir məqsədin 

nəticəsi idi. 

Tənqidçi, ədəbiyyatşünas Ə.Əsgərli şairin fəaliy-

yətinin bu mühüm məqamını düstur şəklində belə müəy-

yən etmişdir: “Xəlil Rza Ulutürk mücahidliyi -bəşər 

azadlıq hərəkatının tərkib hissəsi, dünya bahadırlarına 

məxsus olan mübarizə yolunun tarixi davamı və 

gələnəyidir”.
4
 

Maraqlı orasıdır ki, bəşərin mübarizə yolunun ən 

qorxubilməz davamçısı olan Xəlil Rzanın özünün də 

keçdiyi yollar izsiz qalmırdı. Addımını atdığı hər yerdən 

mübarizə, mübarizə, yalnız mübarizə göyərirdi. Xəlil 

Rzanın bu tükənməz qüvvəsi milyonlarla insanı onun 

polad yumruqları ətrafında birləşdirir, vahidləşdirirdi. 

Xəlil Rza ilə eyni amalın daşıyıcısı olan Firəngiz 

Ulutürkün aşağıdakı qeydləri də bu fikri təsdiq 

etməkdədir: “Xəlil... elə bil bahar yağışıydı, keçib getdiyi 

yerdən qüdrətli oğullar boy atırdı. Bütöv bir nəsil onun 

döyüşkən şeirləri ilə nəfəs alırdı, qanadlanırdı, ucalırdı”.
5
 

Nə qədər qəribə olsa da, demək lazımdır ki, Xəlil 

Rzanın varlığında özünü göstərən, sadəcə, əzəmətli kişi 

                                                           
4
 Yenə orada. səh 3. 

5
 Xəlil  Rza Ulutürk. Türkün dastanı. Bakı. Gənclik, 2000. səh 5. 
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qüdrətli deyildi. Onun şəxsində insan qüdrəti ilə 

həmahəng, həm də təbiətin qarşısıalınmaz çılğınlığı 

meydana çıxırdı. Vulkan kimi, qasırğa kimi, ildırım kimi 

Xəlil Rza da təbiət hadisəsi idi: 

 

Min-min kəsafəti silib-süpürən 

Tərtəmiz, büllur 

Qasırğalar düşüb 

Mənim bəxtimə.
6
 

                      “Ehtiyat” 

 

- deyən şair Tanrı və Vətən tərəfindən ona verilən bu 

qeyri-adi missiyanın ən layiqli daşıyıcısı olduğunu özü də 

dərk edirdi. Səsi daim ucalardan gələn Xəlil Rza 

mübarizənin ən yüksək pilləsinə doğru yol almışdı. O, 

nəinki zirvələrdə yaşamağın və zirvələr uğrunda mübarizə 

aparmağın tərəfdarı idi, hətta ölümü belə aşağılarda yox, 

zirvələrdə arzulayırdı: 

                                                           
6
 Xəlil  Rza Ulutürk.  Davam edir 37. Bakı. Gənclik, 1992. səh 356. 
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Min haqsızdan 

Qüvvətlidir bircə haqlı, 

Biz yaraqsız, o yaraqlı. 

Qorxma, qalib gələcəyik, 

Ölsək belə, ildırım tək 

Zirvələrdə öləcəyik.
7
 

                     “Qorx! Qorxma!” 

 

Xəlil Rza meydanlarda “Silahlan” deyə tufan 

qoparanda, zindanlarda “Can vermərəm ölümə” deyə 

dünyaya meydan oxuyanda hər kəs onun bu təlatümünü 

heyranlıqla və qorxu ilə izləyirdi. Xəlil Rzanın ətrafında 

cərəyan edən hadisələrin şahidi olan Məmməd Araz etiraf 

                                                           
7
 Xəlil  Rza Ulutürk. SeçilmiĢ əsərləri. Bakı. Gənclik, 2001. səh 43.  
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edirdi ki; “Bizim çoxumuz Xəlilin bu dərin burulğanda 

batacağından qorxurduq”.
8
 

Xəlil Rza azadlıq təşnəsi idi. O, böyük tarixi keçmişi 

olan qəhrəman bir millətin əsarətinə dözə bilməzdi. O 

zaman bir çoxları kimi göz yaşlarını içərisinə axıtmaq və 

səssiz-səmirsiz yanıb-yaxılmaq da Xəlil Rzanın iradəsi 

xaricində idi. Xəlil Rza daxmalar küncündə etiraz dolu 

şeirlər yazıb, sandıqda gizlədən və üzə çıxarmaq üçün 

münasib məqam gözləyən şairlərdən də deyildi. O, açıq 

mübarizələr və geniş meydanlar üçün yaradılmışdı. Elə 

onu müasirlərindən fərqləndirən ən mühüm keyfiyyəti də 

ifrat cəsarəti və dönməz qətiyyəti idi. M. Məmmədlinin 

“Xəlil Rza Ulutürk fenomeni” adlı məqaləsində oxuyuruq: 

“Köləliyə əl çalanların, onu qranit heykəllərdə, rəsm əsər-

lərində, musiqidə, kinofilmlərdə, üstəlik monoqrafiyalarda 

və dissertasiyalarda əbədiləşdirənlərin köbələksayağı 

artdığı bir şəraitdə poeziyada və cəmiyyətdə “azadlıq” 

monoloqunu ilk dəfə söyləyən də Xəlil oldu”.
9
 

Əlbəttə, bu o dovr üçün qəbuledilməz idi. Belə bir 

“özbaşınalığın” nəticəsi də ağır olacaqdı. Bunu imperiya 

nökərləri də bilirdi, bıçaq boğazına dirənən millət də, 

                                                           
8
 Ġlk Allahım, son Allahım mübarizə. Məqalələr. Bakı. Gənclik,  

1999. səh 112. 
9
 Xəlil  Rza Ulutürk. SeçilmiĢ əsərləri. Bakı. Gənclik, 2001. səh 596. 
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“kəfənini geyinmiş” Xəlil Rza da. Bəs elə isə hər kəsin öz 

başının harayına qaldığı bir zamanda: 

 

Azadlığı istəmirəm zərrə-zərrə, qram-qram. 

Qolumdakı zəncirləri qıram gərək 

                              Qıram! 

                                       Qıram!
10

 

                                                  “ġairin  səsi” 

 

deyən Xəlil Rzanı meydanlara sürükləyən hansı qüvvə 

idi..? Əvvəla yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi Xəlil Rza 

sıradan biri deyildi. O, böyük işlər üçün yaradılan böyük 

şəxsiyyətlərin xələfi sayılırdı. Digər tərəfdən isə “Vətən 

eşqi” deyilən bir hiss də var ki, o, bütün qorxulardan və 

gözlənilən fəlakətlərdən daha yüksəkdə dayanır. Bu ali 

hiss hələ IX əsrdə Babəki xilafətə qarşı  qaldırmışdı, XV 

əsrdə Xətainin qılıncının  kəsə- 

                                                           
10

 Yenə orada. səh 160. 
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rində parıldamışdı, XX əsrin əvvəlində M.Ə.Rəsulzadəni 

Çar Rusiyasına, XX əsrin sonunda isə Xəlil Rzanı Sovet 

İmperiyasına qarşı yönəltmişdi. 

DTK tərəfindən Xəlil Rzanın hökmü verilmişdi. 

Belə bir şəraitdə, şübhəsiz ki, onun həbsi labüd idi. Xəlil 

Rzanın həbs edilməsinin səbəblərini onun haqqında ən 

gözəl məqalələrdən birini yazmış Hidayət aşağıdakı kimi 

açıqlayırdı: “Xəlil Rzanı şairliyi, vətəndaş qeyrəti, əqidəsi 

həbs etdirdi, kameraya saldırdı. Şairlik həm də onu 

zindanda ən məşəqqətli, ən çətin anlarda, məqamlarda 

yaşatdı, xilas elədi, yenə dünya işığına çıxartdı”.
11

 

Bu fikirlərin davamı olaraq demək lazımdır ki, həbs 

edilməsi Xəlil Rza üçün yeni və daha əlamətdar bir 

mərhələnin başlanğıcı oldu. O, zindan həyatına   faciə 

kimi yanaşmadı, əksinə, taleyin bu hökmündən öz 

məqsədi üçün istifadə etdi. Şairin mübarizəsi Lefortovoda 

və onun azadlıq tələbi ilə ayağa qalxan  xalq tərəfindən  

isə Bakıda davam etdirildi. Radiolar dünyaya haray saldı, 

xarici dövlətlərə tələbnamələr göndərildi, “Xəlil, hey!” 

deyən kütlə meydanlara axışdı, imzalar toplandı, aclıq 

elan edildi. Bir sözlə Xəlil Rza “özünü dustaq saymadı, 

                                                           
11

 Ġlk Allahım, son Allahım mübarizə. Məqalələr. Bakı. Gənclik, 

1999.  

səh 142. 
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zindanı dustaq elədi”.
12

 Dünyanın diqqətini Sovet 

İmperiyasına çəkən şair öz həbsi  ilə xalqın  azadlığına 

təkan vermiş oldu: 

 

Düşmən bilmədi ki, zaman başqa zamandır, 

Məkan eyni məkandır, 

Xalqın azadlığına, şair həbsi təkandır.
13

  

                               “Mənim həbs xəbərim” 

 

Lakin bu da hələ hamısı deyildi. “Ən böyük  

idealımız – Vahid Azərbaycandır! Bu vahidliyə nail 

olmağın bütün vasitələrini kəşf etməliyik”.
14

 – deyən Xəlil 

Rzanın yaradıcılığında Cənub həsrəti də bütün qüvvəsi ilə 

özünü göstərirdi. XX əsrin 60-90-cı illərində qoyulan 

qadağalara baxmayaraq Bəxtiyar Vahabzadə, Məmməd 

Araz, Söhrab Tahir, Əli Tudə, Nəriman  Həsənzadə və bir 

                                                           
12

 Yenə orada. səh 145 
13

 Xəlil  Rza Ulutürk.  Davam edir 37. Bakı. Gənclik, 1992. səh 206. 
14

 Xəlil  Rza Ulutürk. Lefortovo zindanında. Bakı. Çinar-çap, 

 2006. səh 350.  
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çoxları kimi Xəlil Rzanın şeirlərində də Araz sularının 

səsi eşidilirdi.  

Məlumdur ki, 60-cı illərdə B.Vahabzadə  məşhur 

“Gülüstan” poemasına görə yetərincə təqiblərə  və 

təzyiqlərə  məruz qalmışdı. Bu, əslində başqaları üçün 

dərs olmalı idi. Lakin zamanın axarını saxlamaq da 

mümkün deyildi: 

 

Azərbaycan tanımışdır  vaxtsız 

                      qapı döyənləri, 

Qara günlər gətirərkən  

                    qan-qırmızı geyənləri. 

Yox, unuda bilmərik biz  

                     xeyir cildi geyən şəri, 

Yüz minləri... qanunsuz və məhkəməsiz 

                      gülləboran edənləri. 
15

  

                     “Davam edir  37” 

                                                           
15

 Xəlil  Rza Ulutürk. Türkün dastanı. Bakı. Gənclik, 2000. səh 148.  
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deyən Xəlil Rza: 

 

Bir yanda şahənşah, bir yanda da çar, 

Qan ilə yazdılar sülh qərarını. 

Tikanlı məftillə sarıdı onlar 

Böyük bir millətin yaralarını.
16

 

                                “Apardı sellər  Saranı” 

 

da deyəcəkdi. Xəlil Rzanın qan qoxusu gələn bu kimi 

şeirlərini nəzərdən keçirdikdə düşünmək olur ki, şair 

onları yazarkən ölümü də gözləri önünə  almışdı.  

Lakin cəsarət və qeyrət nümunəsi olan Xəlil Rza bir 

milləti ikiyə bölən  cəlladlara onu da bildirmişdi ki, nəinki 

qadağalar, hətta ölüm belə bu həsrətin qarşısında aciz 

qalacaqdır: 

                                                           
16

 Xəlil  Rza Ulutürk. Mən onsuz da əbədiyəm. Bakı. Gənclik, 2003. 

səh 187. 
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Düşmən həyatıma kəsilsə qənim, 

Araz sularına axsa bədənim, 

Cismimi dalğalar aparar mənim, 

O taya yaralı  başım da gedər.
17

 

                                            “Gedər”             

 

Xəlil Rzanın vəsiyyət kimi səslənən aşağıdakı 

misraları isə odlu-alovlu şair qəlbinin əbədi narahat-

lığından xəbər verirdi: 

 

Ölsəm... məzarıma siz gülab, ətir səpməyin, 

Vəslə yetmiş Vətəndə Arazdan bircə ovuc 

Alın, tökün üstümə. Ayrı heç nə istəməm.
18

 

                                                           
17

 Xəlil  Rza Ulutürk. SeçilmiĢ əsərləri. Bakı. Gənclik, 2001. səh 98. 
18 Xəlil  Rza Ulutürk. Seçilmiş əsərləri. 2 cildə, 1-ci cild. Bakı. Şərq-

Qərb, 2005. səh 60. 
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                               “Sağlıq, yaxud vəsiyyət” 

 

Bu misralarda həm də Xəlil  Rzanın ülvi arzuları və 

inanmaq istədiyi gümanları közərirdi.  

Lakin dünyanın haqsız-ədalətsiz gərdişindən başı 

olmazın oyunlar çəkmiş şair, yenə də əmin ola bilmirdi. 

Odur ki;  

 

O vaxtacan  Arazın suları durulmasa, 

Heç olmasa onda siz  

Azərbaycan dilində mənə rəhmət deyiniz.
19

 

                                   “Sağlıq, yaxud vəsiyyət” 

 

                                                                                                                 
19

  Yenə orada. səh 60.  
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- deyərək sonuncu ümidinə tapınırdı. Vay o günə ki, bu 

son ümid də boşa çıxaydı, onda Xəlil Rzanın fəryadı 

göyləri belə lərzəyə salacaqdı:  

 

 

Əgər bu da olmasa, rədd olun,  

                                 yansın qəbrim! 

Bu odlar torpağı tək daim odlansın qəbrim!
20

 

                              “Sağlıq, yaxud  vəsiyyət” 

 

Xəlil Rzanın məslək dostu və şairin özünün də 

“ustad” adlandırdığı Bəxtiyar Vahabzadə onun haqqında 

yazırdı: “Xəlil təpədən dırnağa vətən və millət sevgisinin 

atəşi, həmin atəşin də canlı mücəssəməsi idi”.
21

 

                                                           
20

 Xəlil  Rza Ulutürk. SeçilmiĢ əsərləri. 2 cildə, 1-ci cild. Bakı. ġərq-

Qərb, 2005. səh 60. 
21

 Ġlk Allahım, son Allahım mübarizə. Məqalələr. Bakı. Gənclik, 

1999.  

səh 47. 
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İlk baxışdan adi qara torpaqdan ibarət olan Vətən, 

Xəlil Rza üçün, sadəcə, yurd yeri deyildi. Şairin qəlbində 

çağlayan “Vətən” adlı o saf, ilahi və əsrarəngiz duyğular 

öz mənbəyini insan ləyaqətindən və insan qeyrətindən 

alırdı. Vətəni Xəlil Rzaya sevdirən də, əslində, bu böyük 

qüdrət idi: 

 

Vətənmi deyirsən, elmi deyirsən? 

Kişi mənliyindən başlanır Vətən. 

Mənlik ləyaqəti yetişməyibsə, 

Millət yox, qarşında tayfa görərsən.
22

 

                                                      “Mənlik” 

 

Vətənin bir parçası olan Xəlil Rza düşünürdü ki, 

məhz insan idrakı sayəsində tayfa millət olur, torpaq isə 

vətən. Demək şair üçün Vətən nə qədər  böyük dəyərə 

malik idisə, öz məsləyi və zəkası ilə onun sabahına işıq 

salan insan oğlu da bir o qədər önəm daşıyırdı. Başqa 

                                                           
22

 Xəlil  Rza Ulutürk. SeçilmiĢ əsərləri. 2 cildə, 1-ci cild. Bakı. ġərq-

Qərb, 2005. səh 178.  
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sözlə deyilsə, Xəlil Rzanın Vətən sevgisi, əslində onun 

insan sevgisinin davamı və gəldiyi ən mükəmməl nəticəsi 

idi. Bu baxımdan Xəlil Rzanın Mikayıl Müşfiqə həsr 

etdiyi “Tamam doğmayan günəş” şeirindən aşağıdakı 

misraları xatırlamaq yerinə düşər: 

 

Gəzdim doğulduğun eli-obanı, 

Xızının küləyi üzümə dəydi. 

Mən bəlkə sevməzdim Azərbaycanı, 

Sənin tək oğullar yetirməsəydi.
23

 

                               “Tamam doğmayan günəĢ” 

 

Xəlil Rza öz qısa ömrünü əsl İnsan ömrü, əsl  Kişi 

ömrü, əsl Vətəndaş ömrü kimi yaşadı. O, həyatın 

mübarizə, təqib, həbs, ölüm təhlükəsi və nəhayət azadlıq 

adlı bütün mərhələlərini şərəflə keçdi.  

 

                                                           
23

  Xəlil  Rza Ulutürk. SeçilmiĢ əsərləri. Bakı. Gənclik, 2001. səh 

122. 
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Getsəm, qəbrim sipərindir, 

     qalsam özüm sipərinəm!
24

 

                     “Vətən, sənin sipərinəm” 

 

deyən şair Vətənin azadlığı və böyüklüyü naminə bütün 

varlığı ilə səfərbər oldu. Odur ki, XX əsrin 90-cı illəri 

Azərbaycan xalqının keçdiyi ən əzəmətli döyüş yolu Xəlil 

Rzanın mübarizəsi, tarixi əhəmiyyət daşıyan siyasət xətti 

isə məhz Xəlil Rzanın əqidəsi sayılmalıdır! 

 

2012 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Xəlil  Rza Ulutürk.  Davam edir 37. Bakı. Gənclik, 1992. səh 399. 
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20  YANVAR   FACĠƏSĠNĠN     

SONUNCU   ġƏHĠDĠ – XƏLĠL   RZA 

 

“Xəlil Rza... 90-cı illərin əvvəllərində  

əqidəsi uğrunda imperiya məhbəsində can 

çürüdən ilk və yeganə Azərbaycan Ģairi 

olmuĢdur”. 

 

Bəkir  Nəbiyev 

 

XX  əsrin 80-90-cı  illəri  Azərbaycan ədəbiyyatı 

tarixinə  milli müstəqilliyimiz  yolunda ədəbi qüvvələrin  

ən fəal mübarizə apardıqları  dövr kimi daxil olmuşdur. 

Milli  istiqlaliyyətimiz uğrunda mücadiləyə qalxan 

ədəbiyyat xadimləri içərisində Bəxtiyar Vahabzadə, 

Məmməd  Araz,  xüsusən də Xəlil Rza  Ulutürk  ön sırada  

dayanırdı.  Sovet hakimiyyətinə qarşı apardıqları  

mübarizə nəticəsində B.Vahabzadə təqiblərə  məruz 

qalmış, M.Araza  qarşı iftira kompaniyası baş qaldırmış, 

Xəlil Rza isə fiziki və mənəvi qüvvələri ilə birgə bu yolda 

həyatının ən böyük qurbanını – oğlu Təbrizi vermişdir.  
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Əsas tənqid  hədəfi Sovet hakimiyyəti və onun 

yeritdiyi antitürk siyasəti olan Xəlil Rza 1988-ci ildən bu 

quruluşa qarşı açıq mübarizəyə başlamış və  bundan sonra 

şairin fəaliyyəti DTK tərəfindən addım-addım  

izlənilmişdir. 20  Yanvar faciəsinin baş verdiyi  gün 

əliyalın həmvətənlərinin təpədən dırnağadək silahlanmış 

rus-erməni ordusu tərəfindən kütləvi qətlini görən  şairin 

qəzəbi imperiyanı qorxuya  salmış və onun həbsi haqqında 

qəti göstəriş verilmişdir. Beləcə Xəlil Rzanın  Bakının 

Azadlıq meydanından başlayan savaşı onu Moskvanın 

Lefortovo zindanınadək aparmışdır.  

Xəlil  Rzanın  kiçik vücudunun dünyanın  altıda bir 

hissəsini tutan Sovet hakimiyyəti  üçün nə qədər böyük  

bir təhlükə  olduğunu  onun düşmənləri də etiraf edirdi. 

Lefortovoda Xəlil Rza ilə söhbət edən  müstəntiq  

F.G.Poxilin  aşağıdakı  sözləri şairin şəxsiyyətini çox 

dürüst bir şəkildə xarakterizə etməkdədir:  

“Sizin kimi  kişilər xalq sərvətidir. Mədəniyyət  

Fondunun sədri, akademik Dimitri Lixaçov “Qalx!” desə, 

bütün  Rusiya ayağa  qalxar. “Hücum! desə, bütün millət 

hücuma keçər. Xalq da Sizə bu cür inanır, arxanızca  

gedir. Adı böyük hərflərlə  yazılmağa layiq İnsansınız!.. 

Bakıda Sizi həbs etmək üstündə  əmr verən İvan Pavloviç 
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Abramov kimi tutduğunu və nəyə görə tutduğunu yaxşı 

bilir.  Onun toruna  düşən kilki deyil, qızıl balıqdır”.
1
 

Həbs edilərkən Xəlil Rza ilə canilər arasında  gedən  

aşağıdakı kiçik sorğu-sual da onun qüdrətinin və 

əyilməzliyinin ifadəsi idi.  

“- Silahın varmı? 

- Var!  

- Hanı?  

- Mən özüm silaham!”
2
 

Xəlil Rzanın Lefortovo gündəliyindən və zindanda 

yazılan  əsərlərindən  məlumdur ki, şair 9 aya yaxın həbs 

həyatında yalnız Vətənini və onun azadlığını 

düşünmüşdür. Bu azadlığa qənim kəsilənlər hər yerdə 

şairin  qəzəb və hiddəti ilə müşayiət edilmişdir.  Müstəntiq 

F.G.Poxil Xəlil Rzanın özünə də etiraf edirdi ki, “Bu 

                                                           
1
 Xəlil  Rza  Ulutürk. Lefortovo  zindanında. Bakı Çinar-Çap.  

 2006. səh 152.  
2
 Xəlil  Rza  Ulutürk. Lefortovo  zindanında. Bakı Çinar-Çap.   

2006. səh 130.  
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çıxışları dinləyəndən sonra erməniyə əl vermək mümkün 

deyil, ermənidən iyrənirsən”.
3
 

Mübaliğəsiz  demək olar ki, azadlıq mübarizəsinə  

atılan ədəbi simalar içərisində Xəlil Rza qədər ikinci bir 

fədakar üsyançı tapmaq  çətindir.  Xəlil Rza o nadir  bəşər 

övladlarından idi ki, mənsub   olduğu xalqın bütün milli 

və mənəvi dəyərləri küll halında onun vücudunda  təzahür 

etmişdir.  Təsadüfi  deyil ki, zindan həyatı Xəlil Rzanın 

iradəsini qırmaq  əvəzinə, onu daha da mətinləşdirmişdir. 

Zülmün  mənbəyi sayılan  Moskva və onun siması olan 

Lefortovo zindanı şairin  mövcud rejimə qarşı sərtliyini 

artırmış, onu əzmkar bir  qüdrətə çevirmişdir. Bu 

baxımdan  məhbəs  həyatı şairin  mübarizə səlnaməsinin 

özəlliyini  təşkil edirdi. Başqa sözlə deyilsə, Lefortovo   

zindanı  Xəlil Rzanın  həyat və fəaliyyətinin  kulminasiya 

nöqtəsi idi.  

Xəlil Rzanı Lefortovoya aparan 20 Yanvar hadi-

sələri şairin  həyatında və yaradıcılığında məxsusi  yer 

tuturdu. 20 Yanvar faciəsinin Xəlil Rzanın  taleyində 

buraxdığı iz və faciə qurbanlarının xatirəsi onu ömrü boyu 

tərk etməmişdir. Əsərlərində o məşum günləri dəfələrlə 

xatırlayan  Xəlil Rza həmin  hadisələrin  əsasında  

                                                           
3
 Yenə orada. səh 151.  
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“Əlvida, Azərbaycan!” adlı ayrıca  bir poema da 

yazmışdır. Əsəri zindana  salındığı ilk günlərdə qələmə 

alan şair məhbəs  həyatının çətin sınaqlarla  dolu 

günlərində belə daim faciə qurbanlarını yad etmiş  və 

şəhidlərin  haqları uğrunda mübarizə  aparmışdır.   

Faciənin baş verdiyi gün gülləbaran edilən insanların  

son nəfəslərində al-qanları ilə divara yazdıqları kəlmələri 

şair poemanın epiqrafına çıxartmışdır. Bu misralar həm də 

əsərin əsas ideya  xəttini təşkil edirdi:  

 

                     - Azərbaycan,  əlvida! 

Xəzər  fırtınasından güclü  imiş bu səda. 

                     - Azərbaycan, əlvida! 

Aləmdə heç nə yoxdur, yalnız ağappaq divar, 

Bir də onu qanıyla qızardan bir oğul var.
4
 

 

Son şəhid  xatirələrinin həkk edildiyi bu müqəddəs  

divar şairin  nəzərində elə bir ucalığa  malikdir ki, onun 

                                                           
4
 Xəlil  Rza Ulutürk.  Davam edir 37.  Bakı, Gənclik. 1992. səh 120. 
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mənəvi yüksəkliyi Elburusla, Everestlə müqayisə edilir. 

Ən mühümü  isə odur ki, Xəlil Rza “mən”inə məxsus 

sarsılmaz inam əvvəldən axıradək əsərin ümumi ruhunu 

tərk etmir:  

Dağılacaq  zindanlar, barmaqlıqlar, qapılar, 

Zindanları məhv edən oğul mütləq tapılar.
5
    

 

Şəhidlərin  son dəfə pıçıldadıqları  “Azərbaycan, 

əlvida!” kəlmələri  poemadan  qırmızı  bir xətt kimi  keçir. 

Lakin şairin  özünün  bu ifadələrə şəxsi münasibəti 

paradoksaldır. Yəni, əslində, öz ölümü ilə deyil, öz 

mübarizəsi ilə 20 Yanvar  faciəsinin fəxri şəhidi zirvəsinə  

yüksələn Xəlil Rzanın son qənaəti də  fərqli  və zirvələrə  

yazılası bir ifadə olmalı idi: 

 

Pıçılda ki,  bağrımda yaşasa da o səda, 

Mən heç vədə demərəm: - Azərbaycan, əlvida!
6
  

 

                                                           
5
 Xəlil  Rza Ulutürk.  Davam edir 37.  Bakı, Gənclik. 1992. səh 120. 

6
 Yenə orada. səh 135.  
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“Əlvida, Azərbaycan” poeması zindan həyatı 

yaşayan şairin xatırlamaları və hadisələrə münasibəti 

əsasında qurulmuşdur.  Son dərəcə gərgin vəziyyətdə olan 

lirik qəhrəman (şairin özü) kiçik və dar kamerada var-gəl 

edə-edə böyük tarixi hadisələri vərəqləyir. Yaxın keçmişin 

ağlasığmaz olaylarının və faciəvi sonluğunun nəticəsidir 

ki, bütün aləm şairin gözünə qırmızı rəngdə görünür: 

 

Döşəmə qanqırmızı, divarlar qanqırmızı, 

Qarşımda, ağ vərəqdə alqırmızı bir yazı. 

 

 

Nəfəsimin atəşi qarsalayır kağızı, 

Gözümdə bütün aləm başdan başa qırmızı.
7
  

  

Qırmızı  rəng  Sovet imperiyasının  rəmzidir. Yala-

nın rəngi də qırmızı  sayılır.  20 Yanvar faciəsində Bakı 

küçələrinə axıdılan şəhid qanları da qırmızıdır.  Bu 

                                                           
7
 Xəlil  Rza Ulutürk.  Davam edir 37.  Bakı, Gənclik. 1992. səh 112. 
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qırmızılar xalqımızın taleyində  bir vəhdət halında 

birləşərək  onun faciəsinə çevrilir. Yəni qırmızı yalanlar 

üzərində qırmızı imperiya qurulur və bu imperiya 

tərəfindən qırmızı  qanlar axıdılır.  

 

Bakı qanlı bir məzar, özü  boyda  laləzar, 

Selin, suyun altında pərən-pərən bir gülzar.
8
 

 

Əsərdə  faciənin bütün detalları tarixi dəqiqliklə  

qələmə alınmışdır.  Ağır tankların  vahiməli uğultusu, ya-

ralıları daşıyan  maşınların gülləyə tutulması, xəstəxanalar 

küncündəki insanların iniltisi poemanın bütün 

səhifələrindən eşidilməkdədir:  

 

Maşınların üstündən keçə-keçə  gəlir tank, 

Ərənlərin boyunu ölçə-ölçə gəlir tank. 

Ölənlərin üstünə, qalanların üstünə, 

                                                           
8
 Yenə orada. səh 113. 
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Böyrünə əl basıb qaçanların üstünə, 

Qəh-qəh çəkib gülür tank.
9
 

 

 

Ən dəhşətlisi də odur ki, əliyalın insanların  başının 

üstünü  almış ordu adi rus əsgərlərindən deyil, xüsusi 

təlim görmüş muzdlu zabitlərdən, xüsusən də er-

mənilərdən təşkil olunmuşdur: 

 

Davam edir qırhaqır, kefli əsgərlərə bax, 

Xankəndindən göndərilmiş daşnaq əfsərə bax. 

Fransadan gəliblər, muzdlu nökərdir onlar, 

“İrəvan” konyakıyla  xumar boynuyoğunlar.
10

  

Bu baxımdan  20 Yanvar  faciəsinin  əslində nə de-

mək olduğunu və bu faciənin acınacaqlı nəticəsini  Xəlil 

Rza  özü belə izah etmişdir: “Zirehli tankların dəmir, 

polad tırtılı yalnız günahsız qocaları, gəncləri... ağ saçlı 

                                                           
9
 Yenə orada. səh 115.  

10
 Xəlil  Rza Ulutürk.  Davam edir 37.  Bakı, Gənclik. 1992. səh 134. 
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qadınları yox, həm də SSRİ və Azərbaycan  

konstitusiyasının ən  mühüm  maddələrini, humanizmi  

basıb  keçmişdir”.
11

 

Xəlil  Rza poemada  Sovet ordusunun yalnız  Bakıya  

hücumunu  təsvir  etməklə qalmır.  Bu ordu  Bakıya 

gələnə qədər Budapeştə soxulmuş, Praqaya yerimiş, 

Əfqanıstanın altını üstünə çevirmiş, Qazaxıstanı, 

Özbəkistanı qan gölündə batırmışdır. Xəlil Rza 

bəşəriyyəti düşünən bir mütəfəkkir şair kimi göstərmək 

istəmişdir ki, Qırmızı Ordu təkcə Azərbaycanın deyil, 

Hitler faşizmi kimi bütün dünyanın düşmənidir. Qana 

susamış bu ordunun  şah əsəri isə məhz Bakı və 20 

Yanvar faciəsidir.  

“Əlvida, Azərbaycan!”  poemasında diqqət çəkən  

digər mühüm məqam Xəlil Rzanın 20 Yanvar faciəsinin 

fonunda Qədim Türkün tarixini vərəqləməsidir. Türkləri 

“qızıl dan ülkəri”nə bənzədən şair “Quran”ı  “insanlığın 

gur səsi” adlandırır və Məhəmməd peyğəmbəri ehtiramla 

yad edir.  

Əlbəttə, 20 Yanvar faciəsindən söhbət gedərkən 

qəfildən tarixə  qayıtmaq  təsadüfi  deyildi.  Təpədən  

                                                           
11

 Xəlil  Rza  Ulutürk. Lefortovo  zindanında. Bakı Çinar-Çap.   

2006. səh 110.  
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dırnağadək türk oğlu türk olan Xəlil  Rza adı ilə qoşa  

gəzdirdiyi  Ulu türkün  müqəddəsliyini dərk etdiyi üçün  

əmindir ki:  

 

Türkə  xain  çıxanlar  xoşbəxt  olmayacaqdır.
12

  

 

Demək  20  Yanvar  faciəsi  Azərbaycan xalqının  

yalnız  1990-cı  ildə  üzləşdiyi  faciə deyil, bütövlükdə  

xalqın  əbədi və əzəli  faciəsidir. Poemada  faciə  qur-

banları ilə birgə 37-ci ilin repressiya qurbanlarının  xa-

tırlanması da  məhz bu tarixi  həqiqəti  simvolizə  edir:  

 

 Güllə  dəyir  Müşfiqimin, Cavidimin  heykəlinə, 

 Yusif  Vəzir, Seyid  Hüseyn güllələnir  bir də, bir də.
13

 

 

Bu faciəni törədənlər, ona rəvac verənlər və nəhayət 

göz yumanlar Nizaminin “Xəmsə”sindən, Füzulinin 

                                                           
12

 Xəlil  Rza Ulutürk.  Davam edir 37.  Bakı, Gənclik. 1992. səh 132  
13

  Yenə orada. səh 127  
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peyğəmbər gözlərindən, Şəhriyarın hüsnündən utan-

malıdırlar. Bu da Xəlil  Rzanın  gəldiyi  ibrətamiz  bir 

qənaətdir.  

Xəlil Rza “Əlvida, Azərbaycan!” poemasında  ədə-

biyyatımız üçün yeni olan bir obraz da yaratmışdır – milli 

gəda obrazı.  

Milli gəda milliyətcə türk, mənəviyyatca antitürk 

olanların, yəni çörəyini – duzunu yediyi Vətənini  yadlara 

satanların timsalıdır. Milli gədalar torpaqlarımıza  göz 

dikənlərin əlaltıları və dəstək verənləridir. Nəhayət, milli 

gədalar milləti  içindən  gəmirən  sapı özümüzdən  olan 

baltalardır.  

Əlbəttə, satqın  və xain  adamlar bütün dövrlərdə 

olmuş və az-çox  ədəbiyyatda da öz əksini tapmışdır. 

Lakin Xəlil Rzanın  poemasında bu surət tamamilə yeni 

biçimdə meydana çıxmışdır. Sözü gedən poemada milli 

gəda qəşəng geyimli, lakin olduqca soyuqqanlı və iblis 

xislətli bir tip kimi verilmişdir. Vətənimizin başına 

gətirilən bütün faciələrdə  barmağı olan milli gəda MK 

tərəfindən himayə  edilir. Ən qorxulusu da odur ki, milli 

gəda tək deyil:  
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Beşmi-üçmü milli gəda? 

Vətənimin   boğazında küt ülgücmü  milli gəda?  

Dolaşıqdı, bulaşıqdı  milli gəda, 

MK adlı mağarada necə sıxdı milli gəda.
14

 

 

 Şair  milli gədanın əməllərini faş etmək üçün  onun 

keçdiyi  həyat yoluna nəzər salır. Aydın olur ki, milli gəda  

Qarabağın  əldən  getməsində mühüm rol oynamışdır. 

Xankəndin, Əsgəranın, Zəngəzurun zəbt edilməsi ilə 

dövlət və şöhrət sahibi olmuşdur. Düşmən Altunkəndin, 

Basarkeçərin, Kəlbəcərin yaylaqlarını qamarlayanda  o,  

buna  laqeydliklə  tamaşa  etmişdir. Bütün bu əməllərinə 

görə şair, milli  gədanın  ermənidən  daha alçaq və rəzil  

olduğunu  vurğulayır: 

 

O daşnakdan qat-qat  rəzil, şovinistdən min yol alçaq, 

Fatehlərin  çaynağında oyuncaqdır, boş oyuncaq.
15

  

                                                           
14

 Xəlil  Rza Ulutürk.  Davam edir 37.  Bakı, Gənclik. 1992. səh 126. 
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Azadlığa susamış minlərlə insanın qanı Bakı küçə-

lərinə axıdılanda da milli gəda buna özünəməxsus  

soyuqqanlıqla  yanaşır:  

 

Bəlkə  düşən qırov, qar o qanları siləcək, 

Bəlkə qəşəng  geyinmiş milli gəda gələcək. 

Əmr edəcək rəisə: - Yuyun, silin qanları, 

Qımıldanmayacaq   da soğulcan  vicdanları
16

.  

 

- deyən şair burada milli gədanın  mənən soyuqluğunu 

qarın-qırovun soyuğu ilə müqayisə edir və hər ikisinin də 

bu günahsız qanları asanlıqla silməyə qadir olduqlarını 

göstərir. 

Nəhayət, “Əlvida, Azərbaycan” poemasında  yekun 

olaraq Xəlil Rzanın müqəddəs andı üzərində dayanmaq  

istərdik.  

                                                                                                                 
15

 Xəlil  Rza Ulutürk.  Davam edir 37.  Bakı, Gənclik. 1992. səh 127. 
16

 Yenə orada. səh 113.  
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Məlumdur ki, and mövzusu müharibə dövrü  ədəbiy-

yatının əsasını təşkil edir. İkinci Dünya müharibəsi 

illərində bu mövzu xüsusilə geniş vüsət almış və 

qələbənin istiqamətverici qüvvələrindən birinə çevril-

mişdir. Şairlər Vətənin müdafiəsinə qalxan qəhrəmanların  

dili ilə müqəddəs dəyərlərə  and içərək əsgərlərimizdə ruh 

yüksəkliyi yaradırdılar. Lakin təəssüflə  qeyd etmək 

lazımdır ki, belə əsərlər həmişə yüksək bədii keyfiyyətə  

malik olmurdu. Bu şeirlərdəki andlar ya biri digərini 

təkrar edir, ya da qafiyə xatirinə bəsit cümlələr üzərində 

qurulurdu. Ən pis halda isə kommunist ideologiyasından 

irəli gələn süni dəyərlərdən qaynaqlanırdı.  

İkinci Dünya müharibəsindən sonra ədəbiyyatımızda 

and mövzusu öz bədii həllini Qarabağ  müharibəsində 

tapır. Bu dövrün  ədəbiyyatında yenə də milli dəyərlərə 

and içən lirik qəhrəmanın səsini eşidirik. Bu lirik 

qəhrəman isə ilk olaraq “Əlvida, Azərbaycan” 

poemasında, başqa sözlə Xəlil Rzanın simasında  mey-

dana  çıxır.  

Xəlil Rzanın andı özünəqədərki andlardan öz səmi-

miyyəti və təbiiliyi ilə  fərqlənirdi. İnanmaq çətin deyildi 

ki, Xəlil Rzanın andı həssas və kövrək  şair qəlbinin  

yanğısından  boy verirdi.  
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20  Yanvar matəmi  ilə bircə gecədə  qara saçlara  

qırov  düşmüşdü. Torpaq  altında  kəfənli, kəfənsiz şə-

hidlər bir-birinə qarışmışdı. Müşfiqin, Cavidin ruhları  

silkələnmişdi. Odur ki,  

Min illər  gəlib  keçə... unutmaram o günü.
17

 

 - deyən şair  13 yaşlı İlqarın  yaralı  cəsədinə, cəmi 

20 il  yaşamış  şair və ziyalı Ülvi Bünyadzadənin   nakam 

taleyinə, eləcə də Kalımada, Sibirdə duasız  basdırılan   

neçə-neçə şəhidin  ruhuna and içərək söz verirdi ki:  

Mən o zülmətdən  qara kor heykəli yıxmamış, 

Cahanda son fatehin axırına çıxmamış, 

Getməyəcəm  aləmdən, 

İldırıma  dönəcəm.  

Bir gün son qəsbkarın  

Peysərində  sönəcəm!
18

 

 

2011 

                                                           
17

 Xəlil  Rza Ulutürk.  Davam edir 37.  Bakı, Gənclik. 1992. səh 139. 
18

 Yenə orada. səh 143. 
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-------DüĢüncə ------- 

 

ƏN  AĞILLI  POEZĠYA  

 

                                            -   “NƏFƏS” 

 

Poeziya duyğuların dərinliklərinə nüfuz edən, ruhun 

gözəgörünməz məqamlarını sözə çevirən, idrakın 

böyüklüyünə dəlalət edən təkrarsız və əvəzolunmaz 

vasitədir. Poeziya tanrının bəndələrinə lütf etdiyi ilahi 

ifadə qabiliyyətidir. Və təsadüfən deyilməyib ki, yer 

üzündə sonuncu insan qalana qədər poeziya yaranacaqdır.  

Müxtəlif mövzuları əhatə edən poeziya nümunələri 

arasında milli özünəməxsusluğu və xəlqi motivləri ilə 

seçiləni də var, üsyankar ruhlu və çağırış haraylı olanı da 

var, insan qəlbinin istəklərini və ümidlərini lirik misralara  

çevirəni də var. Və bir də ağlın və təfəkkürün yaratdığı 

bədii misralar da var ki, bu misralar oxucunu düşünməyə, 

düşünməyə və sadəcə düşünməyə vadar edir – Ramiz 

Rövşənin  poeziyası kimi.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2016 

 

Yeganə                   “Adamlar” 

*** 

 

R.Rövşənin 2006-cı ildə dərc olunan “Nəfəs” adlı 

şeirlər, hekayələr və esselər toplusu müasir ədəbiyyatı-

mızın son illərdə nail olduğu ən böyük uğuru sayıla bilər.  

Özündə 5 kitabı cəmləşdirən “Nəfəs”in birinci kitabı 

Ramiz Rövşən dühasının bütün dərinliyi ilə əks olunduğu 

ən mükəmməl və əhatəli şeirlərdən ibarətdir. İkinci 

kitabda dolğunluğu baxımından birincidən heç də geri 

qalmayan, lakin nisbətən yumşaq deyim tərzi ilə seçilən 

lirik nəğmələr cəmlənib. Üçüncü kitabda isə şairin gənclik 

illərinin məhsulu olan ilk şeirləri əhatələnib. Bu hissə 

üçün önəmli məqam odur ki, şairin çox gənc yaşlarında 

yazmasına baxmayaraq bu şeirlərin özü də kifayət qədər 

gözəlliyə və bütövlüyə malikdir.  

“Nəfəs” toplusunun son 2 hissəsində isə müəllifin 

hekayələri, povestləri və esseləri özünə yer alıb.  

 

*** 
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Ramiz Rövşən sözün əsl mənasında realistdir. Onun 

bütün şeirləri reallıqdan qaynaqlanır. Bu baxımdan 

həqiqəti bütün açıqlığı ilə üzə çıxarmağı bacaran 

R.Rövşənin şeirləri daha çox ictimai və psixoloji önəm 

kəsb edir. Bir şair təxəyyülünün məhsulu olmaqdan daha 

çox həqiqətin inikası kimi diqqəti çəkən bu şeirlər bir 

tərəfdən müəllifin mənən və ruhən zənginliyindən xəbər 

verirsə, digər tərəfdən də ümumiyyətlə insan  zəkasının 

bariz  göstəricisidir.  

R.Rövşən ictimai məzmunlu şeirlərində sətir-sətir 

zəmanənin şəklini çəkir. Belə şeirlərdə R.Rövşənin haqlı 

narazılığı və şikayət dolu ittihamları səslənməkdədir. Bu 

şeirlərin istər aşkar, istərsə də mətnaltı şəkildə kəsb etdiyi 

mənalar dövrün və cəmiyyətin mahiyyətini  açmaq və 

dərk etmək baxımından son dərəcə əhəmiyyətli əsərlərdir. 

Çünki zəmanəni və insanları müşahidə edən R.Rövşən 

belə bir nəticəyə gəlir ki: 

 

Bu bazarda tərəzinin, 

Dilini bilən qazanır. 

 

və bu yolla da 
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Ən hündürə çıxan adam, 

Hamımıza yiyə çıxır. 

 

yerdə qalanlara gəlincə isə  

 

Ölənəcən belimizə  

Taleyin təpiyi yağır.  

 

R.Rövşən insan ruhunun mahir bilicisidir. R.Rövşən 

insan dərdinin ilahi dərinliyini dərketmə böyüklüyünə 

malik olan bir dühadır. Ən ağıllı bir filosofun gəldiyi 

nəticədir R.Rövşənin şeirləri: 

 

Təkcə gücsüzlüyündən  

    yıxılmır, atam balası, 

Arabir gücündən yıxılır adam. 
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Başını dik tutub gəzdiyi yerdə 

    içindən yıxılır adam.  

 

İllər boyu neçə dərdə 

          dözüb dayanır, 

Qəfil sevincindən yıxılır adam. 

 

Beləcə, izahata gəlməyən, təhlilə sığmayan bu 

fikirlər, əslində, R.Rövşən idrakının və məntiqinin təsdiqi 

idi. Adi insan ağlının qarşısında gücsüz qaldığı bu 

düşüncələr R.Rövşənin insan təbiətinə bələd olmasından 

xəbər verirdi.  

 

*** 

 

Nədən və necə yazmasından asılı olmayaraq Ramiz 

Rövşənin şeirlərində vahid bir obraz var – İnsan. Və bir də 

İnsan böyüklüyü –  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2016 

 

Yeganə                   “Adamlar” 

 

Doğulursa insan  hələ 

İnsan allahdan böyükdü. 

 

Mövcud olan başqa nə varsa hamısı ya birbaşa, ya da 

dolayısı ilə insana bağlıdır. Bu bağlılıq isə özünü üç 

istiqamətdə daha qabarıq göstərir - Allaha münasibətdə, 

Qəmə münasibətdə və Sözə münasibətdə.  

 

I.  Allaha münasibətdə: 

  

R.Rövşənin əsərlərində Allahın adına dönə-dönə rast 

gəlirik. Bu əsərlərdə onun Allaha qarşı sınmaz bağlılığını, 

xüsusi rəğbətini və dəyişməz məhəbbətini görməmək 

mümkün deyil.  

Ramiz Rövşən bəzən özünü Allahla müqayisə edir. 

Həm özünün, həm də Allahın dərdini çəkir. Bu mü-

qayisənin ardınca isə dərhal Ramiz Rövşənsayağı bir nə-

ticəyə gəlir:  

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2016 

 

Yeganə                   “Adamlar” 

Sən göydə, mən yerdə düşürük heydən, 

Sən göydə, mən yerdə - tək qalmışıq, tək, 

Son şair boğulub öləndə - göydən 

Ölü Allah düşəcək… 

 

Bəzən Allahdan incik düşür: 

 

İlahi, səndən də sındı ürəyim, 

Məni küsdürənin yekəsi sənsən, 

Dünyanın ən uzaq, ələ gəlməyən, 

Boğazdan keçməyən tikəsi sənsən.  

 

Bəzən isə Allahın böyüklüyünə şübhə edir: 

 

Nə qədər ki, göy üzü var, 

Göydə hamının gözü var, 
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Sən də bax, bəlkə nəsə var, 

Səndən yuxarı, Allah.  

 

Amma yenə də axır nəticədə Allaha qayıdır: 

 

İlahi, gəlirəm, eşit səsimi, 

Kimsəyə ümid yox, sən ovut məni. 

Bu nəhəng boşluğa atdım özümü, 

Sənə arxayınam, özün tut məni. 

 

II. Qəmə münasibətdə:  

 

İstənilən sənətkarın yaradıcılığı üçün xarakterik 

olan, dünyanın ən qiymətli əsərlərinin yaranmasına təkan 

verən, adi insanlarda yaratdığı təlaşdan fərqli olaraq, 

dahilərin nəzərində ali xarakter daşıyan və dəyişməz olan 

bir mövzu da var – İnsan qəmi, İnsan dərdi. 
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Köynəyə çıxan qan kimi 

Kədərim varağa çıxır –  

 

deyən R.Rövşənin  etirafından da göründüyü kimi bu 

mövzu yaradıcılığı boyu onun da əsərlərindən yan 

keçməmişdi. 

Şairin belə şeirlərində nikbinlik yoxdu, bədbinlik və 

ən acı həqiqət var. Həqiqətin ən amansız məqamlarının 

çatdırılma məharəti var. Və bir də bu yaşantılar 

müəllifinin yaşadıqlarını misra-misra qarşıdakına yaşatma 

qabiliyyətinin yaratdığı heyranlıq var. Bir də o var ki, 

R.Rövşənin dərdləri də adi dərdlərdən deyil, şairin özü 

kimi böyükdür:  

  

Dünyada çox şeyə əlim çatmadı, 

Dərdin yekəsindən yapışa bildim.  

 

 

bəzən təəssüfedicidir:  
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Yüz yol ah çək, dərd azalmaz, 

Bir dərd yüz ahdan böyükdür.  

 

bəzən isə təsəllivericidir:  

 

Bu dünyada dərdsiz ürək, 

Susuz dəyirman kimidir. 

 

ən əsası isə Fizulisayağıdır:  

 

Mən çəkdiyim ahdan indi, 

Dünyanın üzü tərpənir.  

 

III. Sözə münasibətdə: 
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Söz insanlar arasında sadəcə olaraq danışıq vasitəsi 

deyil. Söz Allahla ünsiyyətdir. Söz insan  ruhunu 

göynədən dərdlərin ifadəsidir. Söz məhəbbətin və həsrətin 

misralara çevrilişidir.  

R.Rövşən sözə və sözlərin ilahi rəsmi, ilahi gö-

rüntüsü və ilahi səsləntisi olan şeirlərə və nəğmələrə çox 

bağlıdır – Allaha  bağlı olduğu kimi. Sözdən ayrılmazdır – 

dərddən ayrılmadığı kimi. Amma bəzən:  

 

Divara hörülən daş kimi 

Hörüldüm, suvandım sənə -  

 

- deyən şair, bəzən də  

 

Şair olmaq istəmirəm, 

Bu sözləri çırpın məndən  

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2016 

 

Yeganə                   “Adamlar” 

- deyərək qaçmaq  istəyir sözün əlindən. Amma bu da bir 

anlıq çəkir. Sözlərlə birləşən və bütövləşən R.Rövşən 

sözlərlə təmizlənir, sözlərlə durulur: 

 

İçimin-çölümün yuyulur pası, 

Sətirlər göyərir  bu ağ varaqda. 

 

R.Rövşən sözlə yaşayır, sözlə böyüyür və sözlə də 

qocalır: 

 

Kiriyir, yumşalır şeirlərimdə, 

Qocalır misralar, sözlər mənimlə. 

 

*** 

 

R.Rövşən məhəbbət şairi deyil. Lakin onun “Nəfəs” 

toplusunda ara-sıra qarşıya çıxan məhəbbət mövzulu 

şeirləri özünün xüsusi gözəlliyi və təravəti ilə göz oxşayır. 
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Sevən bir ürəyin həsrəti ilə köklənən bu misralar saf qəlbli 

şairin ən səmimi etiraflarıdır. Böyük bir məhəbbətin 

sözbəsöz bədii misralara düzülüşüdür: 

 

Şeirimdə saçının ətri, 

Ətir qoxuyur hər sətrim. 

 

Gecə-gündüz səndən ötrü, 

Xeyir-dua qılan mənəm. 

 

Bəzən heyrət nidası səslənir R.Rövşənin sətirlə-

rindən, bəzən həsrətlər boy verir, bəzən də təəssüflərin 

çəkib gətirdiyi təəssüratların qopardığı ahlar duyulur:  

 

Aradan nə qədər il keçib görən –  

Tanıya bilmədim, məni bağışla. 

Mən elə bilirdim sənsiz ölərəm, 
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Mən sənsiz ölmədim, məni bağışla.  

 

İllərin “xatirə” adlı geridə qoyulan yaşanmış və 

yaşanmamış günlərinə qayıdır R.Rövşən:  

 

Köhnə məhəbbətlər, köhnə nağıllar, 

Sıyrılır illərin dumanlarından. 

Batmış gəmilər  tək üzə çıxırlar, 

Qəlbimin ən uzaq limanlarında.  

 

Amma nədən yazırsa yazsın – istər sevinclə-sevgiylə 

cilalanmış sətirlər olsun, istərsə də xəyalların qopa 

bilmədiyi küskün xatirələrin göynəyi – bütün şeirlərində 

özünəməxsusdu R.Rövşən.  

 

*** 
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R.Rövşənin bütün əsərləri gözəldir və misilsizdir. 

Onun seçdiyi mövzular da müxtəlif və təkrarsızdır. O, öz 

şeirlərində ən dərin mətləblərə toxunur və həyatın ən 

mürəkkəb məqamlarını izah etməyə çalışır.  

“BaĢı kəsik gözəl kötük”  şeirində həssas ruhlu şair 

kötüyün halına yansa da bu yanğı içində təsəlli verməyi də 

bacarır. Digər tərəfdən isə realist yazar olmasına 

baxmayaraq R.Rövşən bir gün hər şeyin yaxşı olacağına 

və haqqın öz yerini alacağına da əmindir:  

 

Gözəl kötük, sızıldama, göynəmə, 

Nə baltalar, nə bıçaqlar qalacaq. 

Ucaqlıqdan yıxılsan da, qəm yemə, 

Sən yıxılan ucalıqlar qalacaq.  

 

 

“Göy üzü daĢ saxlamaz” şeiri insan  övladının 

keçdiyi həyat yolunu əks etdirir. Şair doğulandan qocalana 

qədər həyatla insan arasındakı münasibətləri ən xırda 

məqamlarına qədər şərh etməyə çalışır: 
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Hələ ki, başına-gözünə qıymaz, 

atdığın daşları saxlar göz üzü. 

Atdığın daşları tutub əlində 

səni illər boyu yoxlar göy üzü.  

 

“Dünya qəfil iĢıqlansa” şeirində zahirən təmiz 

görünən, əslində isə çirkaba bulaşmış cəmiyyətin iç üzü, 

əsl siması və pərdələnmiş mahiyyəti açılır:  

 

Görərik  kimlərin əli 

      kimlərin cibindən çıxır. 

Kimlər əyilə-əyilə 

    kimlərin evindən çıxır.  

 

Lakin şair dünyanın qəfil işıqlanmasının və bunun 

nəticəsində də “min-min gizli günahların” aşkara 
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çıxmasının əsla tərəfdarı deyil. Əgər belə olarsa “başımıza 

hava gələcəyindən” qorxur. Buna görə də düşünür ki:  

 

Nə yaxşı ki, bu dünyamız 

Yavaş-yavaş işıqlanır… 

 

Şairin nisbətən iri həcmli şeirlərindən sayılan 

“Çarmıxdakı Ġsa” əsəri əvvəldən axıradək İsa Pey-

ğəmbərin Allaha müraciəti əsasında qurulub. R.Rövşən 

şeirlərinin ümumi ruhuna xas olan kövrək bir lirizm 

burada daha qabarıq şəkildə meydana çıxmışdır. Əsər İsa 

Peyğəmbərdən bəhs etsə də şeirdəki daxili yanğı və Allah 

oğlunun canındakı və ruhundakı ağrılar o qədər təbii bir 

gerçəkliklə təsvir edilir ki, sanki bu hissləri şairin özü 

yaşayıbmış kimi görünür:  

 

Ölüm deyilən şey son yuxudursa, 

əgər yatmışamsa –  

           yuxum ağrıyır.  
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Çarmıxa çəkilən quru canımdı, 

Bəs niyə görəsən ruhum ağrıyır?!  

Bunun təsdiqi olaraq şeirin başqa bir bəndi də daim 

Allahı düşünən, Allahla yaşayan və Allaha  can atan şairin 

öz sözləri kimi səslənir:  

 

Qəflətən gün batdı, dünya qaraldı, 

amma səni gördüm birdən-birə mən. 

Əllərin ruhumu çarmıxdan aldı, 

tapşırdım ruhumu o əllərə mən.  

 

Nəhayət mükəmməl bədii misralar üzərində qurulan 

əsər heyrət doğuran bir sonluqla, başqa sözlə desək, məhz 

R.Rövşən düşüncəsinə məxsus olan fəlsəfi bir dərinliklə 

tamamlanır:  

 

Daha bu çarmıxdan azaddı ruhum, 

daha bu canım da ağrımır, Allah. 
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Ovcunda gör necə rahatdı ruhum, 

Bəs niyə ovcundan qan damır, Allah?!.. 

 

R.Rövşənin yaradıcılığında Vətən mövzulu şeirlərə, 

demək olar ki, rast gəlinmir. O, milli ruhlu şeirlər yazmır. 

Amma onun “QarğıĢ” adlı bir şeiri də var ki, elə təkcə bu 

şeir onu deməyə əsas verir ki, Vətəndən yazmaya-

yazmaya ən böyük Vətən şairidir R.Rövşən:  

 

Lap beşikdə, bələkdə 

Eşitdik bu qarğışı: 

 

 

“Gəzməyə qürbət ölkə, 

Ölməyə Vətən yaxşı”. –  

 

kimi məlum bir atalar sözü ilə başlayan şeirin sonrakı 

bəndində:  
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Bir qürbət ölkə gəzmək, 

Düşmədi payımıza. 

Bu Vətəni kəfən tək 

Ölçdülər boyumuza –  

 

deyən şairin zaman-zaman Vətən torpağının işğal edilərək 

kiçildilməsi ilə bağlı keçirdiyi dərin təəssüf hissi duyulur. 

Amma müəllifi getdikcə daha da narahat edən odur ki, bu 

bəs deyilmiş kimi: 

 

Qayçıtək Arazı da 

Aralığa atdılar. 

Bu kəfəni bir az da 

Kəsdilər, qısaltdılar.  
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Şair bununla “Türkmənçay” müqaviləsinin gətirdiyi 

fəsadları, yəni yurdumuzun Şimala və Cənuba bölünərək 

təkrar parçalandığını ürəkağrısı ilə qələmə alır. Ən 

dəhşətlisi də odur ki:  

 

Kimin əli cıxdısa, 

Kimin dili çıxdısa 

bu kəfənin altından  

Əlini də kəsdilər, 

Dilini də kəsdilər 

Bu Vətənin adından.  

 

Kifayət qədər sadə və axıcı bir şəkildə yazılan şeirdə 

şairin həsrəti elə bir dərinliklə verilmişdir ki, bu hisslər 

sezilmədən dərhal oxucuya da sirayət edir  və onu da öz 

qaçılmaz təsirinə salır:  

 

Biz də  bəndənik axı,  
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Bizə nə dərd, nə qəm ver. 

Ölməyə yox, ilahi, 

Yaşamağa Vətən ver! 

 

Bu bir neçə bəndlik şeir hər şeydən əvvəl onu 

göstərir ki, R.Rövşənin Vətən həsrəti şeirə sığmayacaq 

qədər böyükdür. Bu həsrətin ağırlığını daşımağa şeirin 

gücü çatmaz. Kim bilir, bəlkə də buna görə (şeirin qəddini 

əyməmək üçün) R.Rövşən Vətən mövzusunda yazmır.  

 

*** 

 

Hər bir sənətkarın yaradıcılığı onun istedadının 

göstəricisi olmaqla yanaşı həm də onun təbiətinin və 

ruhunun əsərləri vasitəsilə əks olunmasıdır. Məlum 

məsələdir ki, sənətkar ilk növbədə özünü – həyata və 

cəmiyyətə baxışını qələmə alır. İstənilən sənət əsəri isə o 

zaman təsirli olur və qarşıdakını da öz təsirinə salır ki, o 

səmimi fikirlərin və münasibətlərin daşıyıcısı olaraq 

meydana çıxır.  
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Mən R.Rövşənin əsərlərində hər şeydən öncə sə-

mimiyyət gördüm. Sənətkar böyüklüyü və böyük sə-

nətkarlıq gördüm. Ən əsası isə İnsan gördüm – duymağı 

və duydurmağı, düşünməyi və düşündürməyi, yanmağı və 

yandırmağı bacaran İnsan. Nəticədə isə belə qərara gəldim 

ki: 

 

Tanrıdan özgə bir ad var: 

Adam, Adam, Adam, Adam!  

 

                                                     may 2009 
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----------- Duyğular ----------- 

 

DUYĞULARA  ÇEVRĠLMĠġ   ĠNSAN 

          

 Bu yazımın Bəxtiyar Vahabzadə lirikası haqqında 

yazdığım neçənci məqalə olduğunu heç özüm də dəqiq 

bilmirəm. Dəfələrlə yazmışam və hər dəfə də cırıb atmışam 

ki - hələ tamamilə dərk edə bilmirəm onun şeiriyyətinin 

mahiyyətini. Qoy bir az da.., bir az da keçsin. Nəhayət dərk 

etdim. Yox.., onun şeiriyyətinin mahiyyətini deyil. Əslində 

dərk etdiyim və əmin olduğum o oldu ki, bu poeziyanın 

mahiyyətini və bu hisslərin əlçatmazlığını dərk etməyin özü 

belə hər kəsə müyəssər olacaq bir səadət deyil. Çünki bu 

dərk üçün ya Məcnun olmaq lazımdır, ya da ki, Bəxtiyar 

Vahabzadə: 

 

Həyat çırpıntıymış... onun hər günü  

İllərin yükünü çəksə nə dərdim... 

Mən Qorqud olsaydım sevgi sözünü 

Yaşamaq sözünə cinas edərdim. 
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Təxminən on il bundan əvvəl hardansa onun yaşıl 

üzlü lirik şeirlər kitabı keçmişdi əlimə. O vaxtdan indiyədək 

hələ də oxuyuram onun lirikasını - bitirə bilmirəm. Və 

görünür bitirə bilməyəcəm də. Bu kitab kimi nə qədər kitab 

gəlib-gedib yazı masamın üstünə. Hər birinin ömrü bir 

müddət olub. Oxunub, dəyişdirilib... və beləcə biri digərini 

əvəz edib - tək Bəxtiyar Vahabzadə lirikasından başqa. On 

ilə yaxındır ki, həmin kitabı oxuyuram - hər dəfəsində də 

yeni bir mətləb açılır mənim üçün. Bəzən bir misrasının, 

hətta bircə kəlmə sözünün üstündə düşünürəm saatlarla.., 

günlərlə... Beləcə, bitib tükənmək bilmir B.Vahabzadə 

sehri, B. Vahabzadə tutqusu. İllərdən illərə daşımışam bu 

ruhsallığı. Onun poeziyasından öyrənmişəm məhəbbəti də, 

həsrəti də. Hər dəfə bu kitabı səhifələyəndən sonra elə 

bilmişəm ki, göylərdən yağış əvəzinə həsrət yağır.., günəş 

şəfəq əvəzinə eşq saçır.., dənizlərdəki dalğalar isə əslində 

duyğuların təlatümüdür.  

Bu şeiriyyətin təsiri ilə düşünmüşəm ki, onun müəllifi 

də adi insan deyil, göylərin övladı olan, simasındakı 

qırışların hər biri duyğusal məna ifadə edən, bəyaz saçları 

işıq saçan bir övliyadır. Bu isə məni zaman-zaman ona daha 

da çox bağlayıb. İllərlə ona qarşı bəslədiyim məhəbbətimin 

ötüb keçməməsinin də səbəbi bu olub. Baxmayaraq ki, o: 
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Neçin sevdiyini bilməz sevənlər. 

Neçin sevdiyini bilirsə bir ürək, 

      Sevməyir demək.  

      Sevməyir demək! - 

 

deyərək, sevgisinin səbəbi olanlara ittihamedici bir irad 

tutub... 

 Beləliklə, bu yazımda B. Vahabzadə lirikasının 

mənim üçün ən doğma və təsiredici məqamlarını açıq-

lamağa çalışacağam. Könlümün və ruhumun pıçıldadığı 

misralarının ecazkarlığının sirrindən danışacağam. Bu 

lirikaya ağlasığmaz vurğunluğumun və heyranlığımın 

səbəbsiz olmadığını göstərəcəyəm. “Səbəb” dedim, yenə də 

onun haqlı bir misrası yadıma düşdü... 

 

                  Səbəbi axtarma, o səbəb mənəm! 
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Və beləcə... 

                                 

                                        ***     

       

 Duyğuların nə qədər çalarları varıymış. Məhəbbətin 

ifadə etdiyi anlam əslində nə qədər təmiz və müqəddəs 

imiş. Bütün hisslərin ən böyüyü isə həsrət imiş, sən demə. 

Həsrət insanlığın “məhəng daşı”ymış əslində. Hələ üstəlik 

dərdi də sevmək olarmış, dərd üçün də darıxmaq olarmış... 

 

 Haçan tək olmuşam mən? 

 Mənim düşüncələrim məgər  

                 sən deyilmisən? 

 

-deyən aşiq nə qədər böyük qəlbə və dərin duyğulara 

malikdir. Bu duyğular ümmanının girdabında itib - batan 

kəs necə yaşaya bilib, adi insanların əhatəsində və bəsit 

həyatın mənasızlığında? 
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   Can atmaq, ucalmaq, çata bilməmək-        

   Budur sevgimizin ölməməzliyi. 

Bu eşq isə artıq Məcnun eşqi, Məcnun ilahiyyatıdır. 

Çünki yalnız Məcnun böyüklüyü və ucalığı ilə sevənlər: 

 

 Həsrət - dərdin dili, idrakın gözü, 

 Həsrət- sevginin də kamal yaşıymış. 

 

deyə bilər. Bunu da yalnız Məcnun kimi Kəbənin həlqə-

sindən yapışıb ağıl əvəzinə “bəlayi-eşq” istəyənlər deyə 

bilər ki: 

 

      Mənə əzab verin, əzab hər zaman. 

      Əzabın qədrini nə bilir nadan? 
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Bu poeziyanın anlatdığı qədəriylə - görünür sevməyi 

bacarmağın özü də bir istedad imiş: 

 

Könlümdə, ruhumda yenə, yenə sən, 

Möhürlü, kilidli bir xəzinəsən. 

 

deyən aşiq üçün məhəbbətdən daha böyük hiss, daha böyük 

anlam yoxdur. Nə olursa olsun, bircə bu məhəbbət yaşasın: 

 

    Məndən sonra yaşanacaq öz eşqim, 

    Aman allah, məndən əvvəl ölməsin. 

 

 Çünki başdan-ayağadək hisslərdən ibarət olan, 

duyğulara çevrilən bir İNSAN üçün istər məhəbbət olsun, 

istərsə də həsrət - hər ikisi də eyni yüksəkliyi paylaşır - 

hisslərin, duyğuların yüksəkliyini: 

    Dirilib yaşanır sənli günlərim 

    Sənsiz günlərimin xatirəsində. 
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 Beləcə, göstərilən və göstərilməyən bu kimi bir 

çox şeirlərin təsiri ilə illər boyu B.Vahabzadə poeziyasının 

məsumiyyətindən və səmimiyyətindən uzaqlaşa 

bilməmişəm. Əksinə, zaman keçdikcə bu təsir və ilgi daha 

da dərinə nüfuz edib və sarsılmaz qüdrəti ilə bütün 

varlığımı mənən və ruhən öz kamına çəkib. B. Vahabzadə 

şeiriyyətindəki saf və tərtəmiz duyğuların könüllü bir 

əsirinə çevrilmişəm. Bir şair məsumiyyətinin və şəxsiyyət 

ucalığının əlçatmaz yüksəkliyini heyranlıqla seyr etmişəm: 

  

Yarpaqlar tökülür...  

Tökülsün nə qəm! 

Ağlama torpağın ahu-zarına. 

Könül budağından qırılıb düşən  

Sapsarı məhəbbət yarpaqlarına  

                       ağla, ağla sən!            
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Əlbəttə, tökülən yarpaqların yerinə yenisi göyərəcək, 

qarşısını topa buludların kəsdiyi günəş yenidən sıyrılıb 

çıxacaq.., üstünü qar-boran alan torpaq bahar təravəti ilə 

yenidən oyanacaq. Amma “Könül budağından qırılıb 

düşən” yarpaqların yerinə yenisi göyərməyəcək.., soyuyub 

buza çevrilən istəklər və arzular yenidən 

gülümsəməyəcək.., insan ömründən keçib gedən bahar 

təkrar qayıtmayacaq. Xatirəyə çevriləcək - hərarəti belə 

soyuqluq saçan bir xatirəyə...  

 

Hardasa gizlincə əllər görüşür,  

Tanıya bilmirəm özümü hərdən. 

Çiynimə nə yaman kölgələr düşür,  

Ağlın hürkütdüyü xatirələrdən.  

 

 Nə isə... görürəm ki, çox cəhd etməyimə baxma-

yaraq, yenə də B.Vahabzadə poeziyasından duyduqlarımı 

və hiss etdiklərimi tamamilə ifadə edə bilmirəm. Həmin 

şeiriyyətin təsiri ilə keçirdiyim mənəvi təkmilləşmənin 

əhəmiyyətini izah etmək üçün lazım olacaq sözləri 

tapmaqda yenə də aciz qalıram. Görünür, yenə də 
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tələsmişəm. Və görünür B.Vahabzadə şeiriyyətinin açıl-

mamış qatlarının və sahili görünməz sonsuzluğunun içində 

hələ çox itib-batmalı olacağam. Buna görə də sonda nöqtə 

deyil, nöqtəli vergül qoyuram - çünki bu mövzuya təkrar 

qayıdacağam. Qoy hələ bir az da keçsin...  

 

Sən bir mahnısan ki, ömrüm boyunca  

Mənim qulağımda səslənəcəksən! 

 

dekabr 2008 
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III  

F Ə S Ġ L    

 

 

“GƏNCLĠYĠN  

SƏSĠ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2016 

 

Yeganə                   “Adamlar” 

GƏNCƏDƏ  BĠR  ƏDƏBĠ  BĠRLĠK VARDI - 

“GƏNCLĠYĠN SƏSĠ” 

 

“Gəncliyin səsi” ədəbi birliyi 2001-ci ilin soyuq 

dekabr ayında yaranmışdı. Amma o illərin bir çox tələbə 

gənclərinin həyatına yaz günəşi kimi hərarət yaymışdı. Bu 

birliyin yaranması Gəncə Dövlət Universitetinin bir qrup 

tələbəsinin təşəbbüsü idi. “Yüksəliş” qəzetinin müxbiri 

Firəngiz İdrisqızı isə bu təşəbbüsün həyata keçirilməsində 

mühüm rol oynamışdı. Firəngiz xanım yarandığı ilk 

gündən ədəbi birliyin rəhbəri olmuş və bütün yığıncaqları 

özü idarə etmişdi. 

İlk günlər üzvlərinin sayı cəmi 5-6 nəfərdən ibarət 

olan dərnək tez bir zamanda genişlənməyə və onlarla 

tələbəni əhatə etməyə müvəffəq olmuşdu. Bəxtiyar, 

Sevinc, Vüsal, Elməddin və Elşən dərnəyin ilk 

qaranquşları idi. Bir az keçmiş Mirmehdi, Azər və 

Lamiyyə də onlara qoşuldu. Mən dərnəyin varlığından bir 

neçə ay sonra, yəni 2002-ci ilin aprelində xəbər tutdum. 

Məndən sonra isə Xəyalə gəldi. Daha sonra Arif, Bahadur, 

Raqif, sonralar isə Şahsuvar, Şəhay, Anar, Gülnarə, Cəlil, 

Mehriban və daha kimlər... kimlər... 
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“Gəncliyin səsi”nin üzvləri müxtəlif fakültələrin-

filologiyanın, tarixin, xarici dillərin, kimya-biologiyanın, 

mühəndis-pedoqojinin və digər ixtisasların tələbələri idi. 

Onların içərisində filologiya fakültəsinin tələbələri 

üstünlük təşkil edirdi.  

Gənclər həftənin müəyyən günləri universitetin oxu 

zalına, yaxud da dərs otaqlarından birinə toplaşar və yeni 

yazdıqları şeirləri oxuyardılar. Həmin şeirlər haqqında 

tənqidi fikirlər söylənilər, yaxud da yüksək  rəylər 

verilərdi. Belə anlarda şeirlərin oyatdığı duyğular, 

həyəcanlar və heyranlıqlar bir-birinə qarışar, yaxud 

müzakirələr və mübahisələr ən yüksək həddə çatardı. 

“Gəncliyin səsi”nin yaranması ideyası, əlbəttə, 

birdən-birə meydana çıxmamışdı. Bu birlik çox illər öncə  

“Yüksəliş”  qəzetinin redaktoru və böyük yazıçımız Qərib 

Mehdinin rəhbəri olduğu 

“İlham” ədəbi birliyinin 

mənəvi varisi idi. Elə 

Firəngiz İdrisqızı da 

“İlham” ədəbi birliyinin 

üzvlərindən olmuşdu. 

Bəlkə də vaxtilə aid olduğu 

“İlham” ədəbi birliyinin 

xatirələrində buraxdığı 
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silinməz izlər idi ki, Firəngiz xanımı “Gəncliyin səsi”ni 

yaratmağa sövq etmişdi. 

Biz Qərib Mehdi adlı qüdrətli söz ustadını ilk dəfə 

universitetdə oxuduğumuz illərdə tanıdıq. Başqa sözlə 

deyilsə, o, bizim canlı olaraq gördüyümüz və sevdiyimiz 

ilk böyük qələm sahibi idi. Biz onun təkcə sənətkarlığına 

deyil, böyük qəlbə malik bütün insanlar kimi 

şəxsiyyətində cəmləşdirdiyi sadəliyinə, səmimiyyətinə və 

nurani simasına vurğun idik.  

Qərib Mehdi hərdən “Gəncliyin  səsi”nin yığıncaq-

larına da gəlirdi. Onun gəlişi ilə dərnəkdə xüsusi bir 

canlanma yaranırdı. Gənc şairlərdən kimisi böyük 

sənətkarın diqqətini cəlb etmək üçün ən yaxşı hesab 

elədiyi şeirini oxuyar, kimisi təvazökar görünmək üçün öz 

şeiri haqqında tənqidi fikir söyləyər, kimisi də daha artıq 

bir çılğınlıqla ədəbi mübahisəyə girişərdi. Hər kəsi 

diqqətlə və səbrlə dinləyən Qərib Mehdi oxunan hər bir 

yazı haqqında fikir söyləyər, səslənən hər bir fikrə 

münasibət bildirərdi. Bəzən isə bizə qoşulub öz şeirlərini 

də oxuyardı. Onun tövsiyələri və iradları bizim üçün ədəbi 

qanun idi.  

Qərib Mehdi “Yüksəliş” qəzetinin demək olar ki, hər 

nömrəsində “Gəncliyin səsi”nin üzvlərinə geniş yer 
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ayırırdı. Bizim şeirlərimiz, məqalələrimiz və 

müsahibələrimiz sözü gedən qəzetdə ardıcıl olaraq 

işıqlanır və universitet ictimaiyyətinə təqdim edilirdi. Biz 

ilk dəfə bu qəzet vasitəsilə tanındıq və oxunduq.  

“Gəncliyin səsi”nin üzvlərini Qərib Mehdi kimi 

böyük bir şəxsiyyətə istinad verən və “Yüksəliş”də 

müntəzəm olaraq çap edilməyimizə təşəbbüs göstərən isə, 

sözsüz ki, dərnəyimizin ilk və yeganə rəhbəri Firəngiz 

Ġdrisqızı idi.  

 

 

Firəngiz  xanımın 

sakit və mehriban 

simasının arxasında necə 

böyük və alovlu bir ürəyin 

olduğunu da dərnəkdə 

müşahidə etmişdim. O, 

bizim, sadəcə olaraq, 

dərnək rəhbərimiz  deyil, 

ən ağıllı və təmkinli dos-

tumuz idi. Çox qəribədir 

ki, mən hər dəfə Firəngiz 

xanım haqqında düşü-
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nəndə onu rəhbərimiz kimi deyil, bizlərdən biri kimi 

görürəm. O, bizimlə özü arasında heç bir zaman dərnək 

rəhbəri olaraq sərhəd saxlamamışdır. Bizi özünə və 

qəlbinə çox yaxın buraxmış, bəzən isə lap ərkö-

yünləşdirmişdi.  

Firəngiz xanımın ədəbi birliyin hər bir üzvünə  

diqqətini və qayğısını düşünəndə hələ də təsirlənməkdən 

özümü saxlaya bilmirəm. Universitetin bəzi müəllimləri 

ilə Vüsal arasında yaşanan münaqişələrlə bağlı onun necə 

narahatlıq keçirdiyini, Cəlilin səhhətində yaranan 

problemləri eşidib necə ağladığını, Anarın daşa dəyən 

məhəbbətinə görə necə qüssələndiyini gözlərimlə 

görmüşəm.  

Bir çox bölgələrdən gələn, müxtəlif fakültələrdə 

təhsil alan, bəzən isə  fikir və düşüncələrilə bir-birinə 

müxalif olan dəli-dolu gəncləri  uzun illər  bir araya gə-

tirib, bir dərnək daxilində birləşdirmək məhz Firəngiz 

xanımın səbrinin, inamının və gəncliyə məhəbbətinin 

göstəricisi idi. Bizi onun ətrafında cəmləşdirən digər 

mühüm məqam isə Firəngiz xanımın poetik duyuma malik 

olan bir şeir həvəskarı olması idi. Hətta Vüsal ona “Şeir 

yazmayan şairə” adlı bir şeir də həsr etmişdir: 
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Şair varmı bircə şeir yazmayan? 

Firəngiz müəllimə! 

Dumanda da haqq yolunu azmayan, 

Firəngiz müəllimə! 

 

Böyük yolu, uşaq yolu göstərən, 

İşıqsıza işıq yolu göstərən, 

İnsanlara açıq yolu göstərən 

Firəngiz müəllimə! 

 

Görmədim dünyada heç sevilməyən, 

Sözsüz qalır sözdən ötrü ölməyən. 

Hələ qiymətini ala bilməyən 

Firəngiz müəllimə! 
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“Gəncliyin səsi” ədəbi birliyinin üzvlərinə gəlincə 

isə, onlar sadəcə, yaradıcı gənclər – istedadlı  şairlər 

olmaları ilə digər tələbələrdən fərqlənmirdi. Onlar həm də 

məntiqi təfəkkürə və həssas qəlbə malik olan yaşından 

böyük gənclər idi. Bəşəri və yüksək hisslərə rəğbət, 

haqsızlığa və ədalətsizliyə nifrət, dərin heysiyyət və 

duyğusallıq kimi ali keyfiyyətlər isə onları birləşdirirdi. 

Bəxtiyar mətin iradəsi, iti zəkası və ağıllı mühakimə 

qabiliyyəti ilə seçilirdi. İctimai-siyasi və satirik mövzulara 

daha çox meyl edirdi. Lirik şeirlərində belə, bir əzəmət və 

dərinlik özünü göstərirdi. Dərnəkdə hər kəs Bəxtiyara 

xüsusi sayğı göstərir və daha çox onun fikrini eşitmək 

istəyirdi.  

Sevinc dərnəyimizin ən çox sevilən və yadda qalan 

üzvlərindən idi. O, həm ictimai-siyasi, həm fəlsəfi, həm də 

lirik mövzuda  şeirlər yazmağa eyni dərəcədə müvəffəq 

olurdu. Türkçülük motivli şeirləri isə xüsusi təqdirə layiq 

idi.  

Vüsalı əksəriyyətimiz qeydsiz-şərtsiz dahi hesab 

edirdik. Onun fasiləsiz mütaliələri, araşdırmaları və 

müqayisələri tələbə marağından daha çox alim nara-

hatlığına bənzəyirdi. Şeirləri isə çağlayan bir bulağın suyu 

qədər şəffaf və həzin idi. Vüsal son illər ədəbiyyatımızın 
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ən mükəmməl poetik nümunələrini yaradıb, desəm, yəqin 

ki, yanılmaram.  

Xəyalə “Gəncliyin səsi”nin zəriflik və gözəllik 

mücəssəməsi idi. Şeirləri də özünə bənzəyirdi - əsra-

rəngiz, duyğusal və sevgi dolu. Onun yaradıcılığı məsum 

bir aşiqin yaşanmış ən saf duyğuları idi.  

Ariflə Elməddinin şeirləri yazılı ədəbiyyatdan daha 

çox xalq ədəbiyyatı yaradıcılığı ilə yaxından səsləşirdi. Bu 

da onların özəllikləri idi.  

Bahadurla Anarın lirikanın gözəl nümunələrini 

yaratmaq qabiliyyətlərindən əlavə bədahətən şeir söy-

ləmək – deyişmək istedadları da vardı. Bu isə dərnəyə 

xüsusi bir gözəllik və zövq aşılayırdı.  

Cəlil şeir və hekayə yazmaqla yanaşı daha çox 

publisistik yazıları və bir də dərnək üzvlərinin şeirlərini  

tərcümə edib xarici mətbuata çıxartmaq səyləri ilə yadda 

qaldı. 

Mehribanla ġəhayın şeirləri lirik hisslərin carçısı 

idi.  

ġahsuvar isə şeirlərində uzaq düşdüyü Xocalının 

həsrətini yaşadırdı.  
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Mahirin şeirlərini oxuyanda isə düşünmək olurdu 

ki, o, yalnız Vətən haqqında yazmağı qarşısına məqsəd 

qoyub.  

Dərnəyin yaradıcı üzvlərindən başqa dinləyiciləri də 

vardı. Onlar dərnəyə böyük rəğbət bəsləyir və onun 

yığıncaqlarında daim iştirak edirdilər.  Bu dinləyicilər 

içərisində Alıyeva Təhminə xüsusi fəallığı ilə seçilirdi.  

“Gəncliyin səsi” ədəbi birliyi fəaliyyəti dövründə 

dörd almanax dərc etdirdi. Bundan başqa dərnək üzv-

lərinin əsərləri respublikanın bir çox mətbuu orqanlarında 

çap olunmuşdu. Əksəriyyətinin sonralar xüsusi kitabı da 

nəşr edildi. Daha sonra isə özləri qəzet və jurnallarla 

əməkdaşlıq etməyə başladı. Bir sözlə, “Gəncliyin səsi” 

ədəbi birliyi şərəfli bir inkişaf yolu keçdi.  

 

14.02.2012 

 

*** 

Əslində yazımı bununla da yekunlaşdırmaq istə-

yirdim.  Lakin “ Gəncliyin səsi” ədəbi birliyi ilə bağlı o 

qədər   unudulmaz  və qəlblərə yazılası xatirələr var ki, elə 
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yazdıqca yazmaq və yazmaq istəyirəm... İndi yadıma 

düşür ki,  bəzən toplaşmaq və şeirləşmək üçün univer-

sitetin otaqları bizi qane etməzdi. Belə günlərdə toplantı 

məkanımız “Xan bağı” idi. Universitetdən çıxıb Gəncənin 

küçələrinə səpələnərək səs-küylə “Xan bağı”na üz tutardıq. 

Parkın içində sıra ilə düzülmüş  skamyalarda qərarlaşıb 

həyatımızın şeir dolu xoşbəxt anlarını yaşayardıq.  Soyuq 

qış aylarında isə daha çox “Yüksəliş” qəzetinin kiçik və 

isti otağında yığışmağa üstünlük verərdik. Ümumiyyətlə 

dərnəyin fəaliyyəti dövründə “Yüksəliş” qəzetinin Qərib 

müəllimin və Firəngiz xanımın varlığı ilə böyüyən balaca 

redaksiyası bizim kiçik vətənimiz idi - mayası şeiriy-

yətdən yoğrulan vətənimiz...  

Bir də birbaşa “Gəncliyin səsi” ilə bağlı olan bir 

xatirəni də qeyd etmək istəyirəm. 2005-2006-cı illərdə 

dərnəyimizdə bir balaca fəaliyyətsizlik yaranmışdı. 

Dərnəyin ən  fəal üzvlərindən olan Sevinc universiteti 

bitirib rayonlarında müəllimlik etməyə getmiş, Bəxtiyar 

Bakıda işlədiyi üçün Gəncəyə gec-gec gəlməyə başlamış, 

hər birimizin sevimlisi Vüsal Hicran isə hərbi xidmətə 

yollanmışdı. Lamiyyə,  Mirmehdi,  Elməddin və digər bir 

neçə nəfər  artıq xeyli vaxt idi ki, dərnəkdən uzaqlaşmışdı. 

Həmin günlərdə Firəngiz müəllimənin xüsusi səyi ilə 

“Gəncliyin səsi ” almanaxının dördüncü nömrəsi çapa 

hazırlanırdı. Nəhayət 200 səhifədən ibarət almanax işıq 
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üzü gördü. (Amma həmin vaxt düşünməzdim ki, bu həm 

də bizim sonuncu almanaxımız olacaq..! Təəssüf....çox 

təəssüf...) 

Kitabın bir nüsxəsini Anarla Arif hərbi hissəyə -

Vüsala apardılar. Ondan bir qədər sonra Vüsalın Firəngiz 

müəllimənin adına yazılmış məktubu gəldi. Aydın oldu ki, 

Vüsal almanaxı əsgər yoldaşlarına da göstərmiş,  onlar 

tərəfindən bəyənilən almanax əl-əl gəzmişdi. Vüsal 

məktubda əsgərlərin almanaxla və dərnək üzvləri ilə bağlı 

təəssüratlarını da yazıb göndərmişdi...  

 Sonralar isə universitet təmirə dayandı. Ali mək-

təbin heyətini müvəqqəti olaraq başqa universitetlərə 

köçürdülər. Dərnəyi davam etdirmək üçün hər dəfə mü-

nasib yer tapmaqda çətinlik çəkirdik. Dərnəyin sıraları da 

tədricən seyrəlməyə başlayırdı. Universiteti bitirənlər 

təkrar öz kəndlərinə, şəhərlərinə üz tuturdu...  Nəhayət, 

neçə illər öncə poeziya həvəskarlarının ruhunda çağlayan 

duyğuların zərurətindən yaranan “Gəncliyin səsi”,  neçə 

illər sonra yeni həyata doğru can atan həmin gənclərin 

özləri tərəfindən də tərk edildi.  Əslində, bunun özü də 

təbii idi. Həyatda heç bir şey əbədi deyil – elə “Gəncliyin 

səsi”də.  
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Amma buna baxmayaraq, düşünürəm ki,  nə yaxşı ki, 

“Gəncliyin səsi” ədəbi birliyi var idi.  İstər Qərib Mehdi, 

istər Firəngiz İdrisqızı, istərsə də dərnəyimizin hər bir 

üzvü tələbəlik illərimin ən böyük dəyərləri kimi hər 

zaman xatirələrimdə yaşayacaqlar!                            

                                                                                 

10.03.2012 

 

*** 

 

Odur ki, kitabın III fəslini bütövlükdə “Gəncliyin 

səsi”-nin üzvlərinə və onların ədəbi yaradıcılıqlarına həsr 

edirəm. Kitabın məhdud imkanlarını nəzərə alıb adlarını 

çəkmədiyim və yaxud şeirlərindən nümunələr verə 

bilmədiyim şair dostlarımın məni bağışlayacaqlarını da 

bilirəm. Bu gəncləri tanıyan və oxuyan hər kəsin mənən 

və ruhən saflaşacağına isə daha çox əminəm!  

 

Yeganə  
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Bəxtiyar ELCAN 

 

 

Əlirzayev Bəxtiyar 

Vaqif oğlu (Bəxtiyar 

Elcan) 1980-ci  ildə Tovuz  

rayonunun AĢağı Eyyublu 

kəndində anadan olub. 

2001-2005-ci illərdə Gəncə 

Dövlət Universitetinin 

filologiya fakültəsini, 2006-2008-ci illərdə isə 

magistraturanı bitirib.  

Hazırda Bakıda yaĢayır və jurnalist kimi fəaliyyət 

göstərir. “Yazıq ölməyənlər” Ģeir kitabının müəllifidir. 
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     BĠR   GÜN  

  

Bir gün üz-üzə gələcəyik 

                            hardasa, 

heç özümüz bilmədən.  

Donub qalacağıq  

               bu qəfil görüşdən... 

Salam yerinə kövrək-kövrək 

“bu sənsənmi?” deyəcəyik. 

Üz-üzə gələcəyik haçansa... 

Baxışlarım ayağının 

                           ucuyla 

Oynatdığın daşa dikili  qalacaq. 

Beləcə bir sükut uçurumu 

                                   yaranacaq. 
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Cavabsız, lal sual axınında, 

iki cüt göz üzəcək. 

Dilim topuq vuracaq, 

dil-dodağım əsəcək. 

Ayaqların altına töküləcək 

sınıq-salxaq sözlərim. 

Yanaqlarımda iki damla yaş 

yandıra-yandıra,  

yavaş-yavaş 

dönüb gedəcəksən. 

Tapa bilməyəcəm 

dilimin ucunda qalacaq 

səni geri qaytarası sözlərim. 

Sonra... 

          Sonra səni axtaracaq 

illər boyu gözlərim.  
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    Sevinc MÜRVƏTQIZI 

 

 

         Abdullayeva Sevinc 

Mürvət qızı (Sevinc Mür-

vətqızı) 1982-ci ildə Oğuz 

rayonunun Bucaq kən-

dində anadan olub. 2000-

2004-cü illərdə Gəncə Döv-

lət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirib.  

Hazırda Bakıda yaĢayır, «525-ci qəzetin» 

əməkdaĢıdır. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.  
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                      GETMƏ 

 

Bircə məni bu həsrətin  

                    ümidinə qoyub getmə. 

Gözlərimi oy, ürəyimi oyub getmə... 

Sənsiz... gecələri səhərə daşıya bilmirəm, 

Sənsiz... bu həsrətlə yaşıya bilmirəm. 

 

Məni həsrətin ümidinə qoyub getmə... 

Bu həsrət gözlərimin buludundan 

 leysan kimi axar... 

 

 

 

Bu həsrət vüsalın bağlı yollarına 

                           xəbis kimi baxar... 
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Bu həsrət sonuma çıxar – 

Məni həsrətin ümidinə qoyub getmə... 

Məni bu ayrılığa qıyıb getmə... 

Sən ki, mənə qəmləri qıymazdın, 

Məni özündən başqa heç nəyin,  

                        heç kimin 

                        ümidinə qoymazdın. 

Dünənim, bu günüm sənindir, 

Sabahımı özünlə apar. 

Sevgi nidamı, ahımı özünlə apar. 

“Uf” – demədən öldür, 

                  ruhumu özünlə apar. 

Bircə məni həsrətin ümidinə  

                       qoyub getmə, 

                             getmə. 
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        Vüsal HĠCRAN 

 

 

Ġsgəndərli Vüsal 

Vaqif oğlu (Vüsal 

Hicran) 1983-cü ildə Kəl-

bəcər rayonunun Comərd 

kəndində anadan olub. 

2000-2004-cü illərdə 

Gəncə Dövlət Universite-

tinin filologiya fakültəsini, 2004-2006-cı illərdə isə 

magistraturanı bitirib.  

Hazırda Gəncədə yaĢayır, ədəbi və pedoqoji fəa-

liyyətlə məĢğuldur. 
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QARAÇI QIZI 

 

Qəribə adlar qoymuşuq özümüzə: 

                  Mənə Qərib, 

                       sənə Qəribə... 

Baxmadıq nə kimliyə, 

                  nə yaşa, 

                       nə cibə... 

Gözəlliyinin önündə mum kimi  

                       əriyənlər də oldu, 

Nəzərini bizdən əyənlər də oldu... 

Qaraçının nəyini sevirsən? - 

                 deyənlər də oldu. 

Hələ  

        arxamızca söyənlər də oldu, 

                                  qaraçı qızı... 
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Qısıla-qısıla  

           qoluma girdiyini, 

utana-utana  

                ad günümə  

                     bir cüt bəzəkli 

                          corab hördüyünü 

                             bilənlər də oldu, 

Bizə baxıb ağlaya-ağlaya  

                  gülənlər də oldu... 

Məndən möhkəm  

                    incimisən, 

                         bilirəm. 

Hamı kimi, səndən ötrü, 

           anamın da xətrinə dəydim... 

Sənin qaraçı qızı olduğunu  

        axı ona necə deyəydim..? 
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Eh...  xəyallarımızda 

             səni qara faytonla 

                      qaçırmışdım, 

             özümüzə toy eləmişdik... 

 Xəyallarımızda bağ da   

                       salmışdıq, 

                ev də qurmuşduq, 

oğlumuz da vardı - 

         adını da “Qara” qoymuşduq... 

 

Daha qaraçı qızlarının 

             sənə paxıllığı  

                         tutmayacaq, 

 Sənin ümidlərin, 

             mənim günlərim 

                   geri qayıtmayacaq, 
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“Xan bağı”nda çəkilən  

                      şəklimiz 

 dilənçi baxçanızda  

               başını  

                     ovutmayacaq, 

Daha qaraçılar küçəsində 

         yad oğlan görünməyəcək, 

Şeirim and yerinə dönməyəcək. 

Daha günahkar-günahkar, 

      yazıq-yazıq baxmayacaqsan  

           üzümə,  

                sağıma-soluma, 

Yaxamdan qırdığın düymələrlə 

        addımbaşı baxmayacaqsan  

                              falıma!... 

 Dəsmalının çiçəkləri 
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               gözlərinin yaşına  

                      bükülüb 

                            solacaq, 

 Telefonunuz 

                qaraçı mahnılarına 

                      həsrət qalacaq... 

 

Dilini qatlaya-qatlaya 

          şirin-şirin ötməyəcəksən, 

Yağış yağa-yağa  

Mənə qaraçı rəqsləri də  

                   öyrətməyəcəksən... 

Yenə dəstənizə qoşulub  

                    dilənəcəksən, 

Yenə yoldan keçənləri  

            nişanlısının canına  
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                    and verəcəksən... 

 Nə yaxşı ki,  

           bu  kiçik şəhərdə 

                  bir-birimizi 

                        görmürük, 

Eləcə də vədlər vermirik... 

Nə toy var,  nə səni qaçırıram, 

                   nə ev qururam, 

nə də utana-utana  

               küçənizin başında dururam... 
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      YEGANƏ  

  

 

        Yeganə Nizami qızı Əh-

mədova 1983-cü ildə Xanlar 

rayonunda anadan olub. 

2001-2005-ci illərdə Gəncə 

Dövlət Universitetinin filolo-

giya fakültəsini, 2005-2007-

ci illərdə magistraturanı, 

2007-2010-cu illərdə isə as-

piranturanı bitirib.  

Hazırda namizədlik dissertasiyası üzərində çalıĢır 

və pedoqoji fəaliyyətlə  məĢğuldur.  

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2016 

 

Yeganə                   “Adamlar” 

BU GECƏDƏN HƏSRƏT YAĞIR..! 

 

Bu gecədən həsrət yağır elə bil... 

Damla-damla, 

    ağır-ağır 

       düşür ruhumun üstə. 

Ahım həsrətini yandıra bilmir, 

Həsrət isə yağır ahımın üstə. 

Bu gecədən həsrət yağır, 

Bu gecədən qəm tökülür. 

Sənsizliyim elə dərd ki, 

Nə açılır, nə bükülür... 

Hara baxıram surətin  görünür. 

Bu gecə şəhərin küçələrində 

unudulmuş xatirələr sürünür – 

  sopsoyuq, 
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      buz kimi, 

        qorxunc kabus kimi. 

Bu gecədən həsrət yağır, 

Bu gecənin dərdi də 

        dərdim qədər ağır, 

Bu gecə könlüm Sənsiz darıxır 

          bütün gecələr kimi... 

Yağışa uzadıram əlimi, 

İstəyirəm ovuclayıb içim, 

Yağışın həsrətini də içimə çəkim. 

Yayılsın qəlbimə, 

            axsın ruhuma, 

Qarışsın “Sən” adlı ahıma, 

Bircə boş yerə yollara axmasın. 

Qarışsın içimdəki həsrətimə, 

Sənin həsrətin  təkcə qalıb darıxmasın.  
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  Bahadur  QOBUSTAN 

 

Seyidov Bahadur E-

yyub oğlu (Bahadur Qo-

bustan) 1984-cü ildə Qo-

bustan  rayonunun Bəklə 

kəndində anadan olub. 

2002-2006-cı illərdə Gən-

cə Dövlət Universitetinin 

mühəndis-pedoqoji fakül-

təsini bitirib.  

Hazırda Qobustanda yaĢayır və ədəbi və pedoqoji 

fəaliyyətlə məĢğuldur.  
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                               GƏRƏKSĠZ 

 

Bir dəfə qoymadın ürəkdən gülüm,  

Saxla əzabını, saxla yadında. 

Sən mənə bu boyda dünyada, gülüm, 

Kiçik çəmən idin sevgi adında. 

Haçan baxsam, gördüm çiçəksiz səni, 

Gərək sevməyəydim gərəksiz səni. 

 

Tale sevgi adlı şirin barını, 

Nə olar, aşiqə kam gətirməsə? 

Dolanıb boşuna gəzən arını, 

 

Yeşiyə qoymurlar bal gətirməsə. 

Mənsə qarşıladım pətəksiz səni, 

Gərək sevməyəydim gərəksiz səni. 
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Keçdi hər dəqiqəm qəmdə-təlaşda, 

Getdin özgəsinin baxtına düşdün. 

Mən səni sevməzdim indiki yaşda, 

Ağlımın kəsməyən vaxtına düşdün. 

Tapmışdım arzusuz, diləksiz səni, 

Gərək sevməyəydim gərəksiz səni. 

 

Getmisən, demərəm geri dön sənə, 

Qayıt, yaraları dərinə qoy, get. 

Deyirəm, bir dəfə geri dön yenə, 

Barı ürəyimi yerinə qoy, get. 

Mən axı qoymazdım ürəksiz səni, 

Gərək sevməyəydim gərəksiz səni. 
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ElĢən QƏRĠBOĞLU  

 

 

Rüstəmov ElĢən Qərib 

oğlu (ElĢən Qəriboğlu) 

1984-cü ildə Qazax rayo-

nunun AĢağı Salahlı kən-

dində anadan olub.  

       2001-2005-ci illərdə 

Gəncə Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini  

bitirib.  
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                 ƏLVĠDA  

 

Bəxtiyar, dərində sızlayıb 

yaran, 

Səni keçmişinə bağlar hər 

zaman. 

Zülmət ürəyini işıqlandıran, 

Yoluna şam tutan gözə 

əlvida. 

                                    Bəxtiyar Vahabzadə  

 

Yoluma-izimə güllər baxanda, 

Yolumu kəsibən sellər axanda, 

Qaranlıq gecədə şimşək çaxanda, 

Arxamca zillənən gözə əlvida. 

 

Gör necə ağır yük daşımışam mən, 
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Köksümü dərd ilə aşımışam mən, 

Onun istisinə üşümüşəm mən, 

Qəlbimi isidən buza əlvida. 

 

Özümü-özümdən  hər an danmışam, 

Xəbərim olmayıb, yaman canmışam, 

Hoyur-hoyur, korun-korun yanmışam, 

Külümün altında közə əlvida. 

 

Ömrümün gülləri çoxdan solubdu, 

Cavan ömrüm çoxdan yaşa dolubdu, 

Gedən-gedib, olan artıq olubdu, 

Qədrimi bilməyən qıza əlvida. 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2016 

 

Yeganə                   “Adamlar” 

      Xəyalə  DALĞIN              

       (Xəyalə SEVĠL) 

 

     Əhmədova Xəyalə Vaqif 

qızı (Xəyalə Dalğın) 1985-

ci ildə Gəncə Ģəhərində 

anadan olub. 2005-2010-cu 

illərdə Azərbaycan 

Müəllimlər Ġnstitutunu 

bitirib.  

Hazırda Bakıda yaĢayır və ədəbi fəaliyyətlə məĢ-

ğuldur. Üç kitab müəllifidir. Azərbaycan Yazıçılar 

Birliyinin üzvüdür.  
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            SEVDĠYĠMĠ  APARAN  QATAR 

 

Sevdiyimi aparan qatar, 

                  ürəyimdən xəbərin var? 

Taleyimdən səadətimi qoparan qatar, 

              dərdlərimdən xəbərin var? 

Qatar, sənin sevdiyin yox- 

Hardan biləsən sevgimi?! 

Qatar sənin ürəyin yox- 

Hardan biləsən dərdimi?! 

Sevdiyimi aparan qatar, 

Həsrətimi aparmağa gücün çatmaz, 

Sevdiyimi geri qaytar. 

 

Ümidimdən asılmış arzularımın 

             sənə açılmış əllərini 
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                       boş qaytarma, 

                           məni yorma. 

Sevdiyimi aparan qatar, 

Bir də deyim olsun əyan - 

O ürəyimin döyüntüsüdür mənim, 

Onsuz yaşaya bilmirəm. 

Ürəyimin üstündən keçirsən.  

                                 Dayan! 

Sevdiyimi aparan qatar, 

                              Sənə qurban. 

Sevdiyimi geri qaytar. 
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    Cəlil YURDSEVƏN                                  

 

Hacıyev Cəlil Ca-

vanĢir oğlu (Cəlil Yurdse-

vən) 1983-cü ildə Oğuz 

rayonunun Xaçmaz kən-

dində anadan olub. 

Gəncə Dövlət 

Universitetinin xarici 

dillər fakültəsini bitirib.  

     Bakıda magistraturanı da bitirib. Hazırda Bakıda 

yaĢayır və ədəbi yaradıcılıqla məĢğuldur. 
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YUXU 

 

Yuxular nə qəribədir, 

Yuxular nə qəşəngdi. 

Yuxular nə maraqlıdı, 

Yuxular milyon rəngdi. 

 

Qatma-qarış fikirlərin, 

Saflaşmış bir davamıdır. 

Yaxın-uzaq şəhərləri, 

Yuxularda gəzirəm mən. 

Sevdiyim alagöz qızı, 

Yuxularda görürəm mən. 

 

Gecələri deyə-gülə, 

Şən məclislər qurar yuxu. 
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Xəyal ilə gerçəkliyin, 

Arasında durar yuxu. 

Bir vaxt elə yuxudaca, 

Son görüşü yaşamışdım. 

Bu barədə vəfasıza, 

Son görüşdə danışmışdım. 

 

Bir vaxt elə yuxudaca,  

Gördüm məni sevən qızı. 

Bu yuxuma şahid idi, 

Parlaq, sönməz dan ulduzu. 

 

Xoşbəxtliyi, səadəti, 

Qazanmağım yuxu olub. 

Sevgi üçün kövrəlməyim, 

Ağlamağım yuxu olub. 
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Yuxularda bir gözəli, 

Qollarımda görmüşəm mən, 

O gözəlin saçlarını, 

Yuxumdaca hörmüşəm mən. 

 

Yuxularım nə mənalı, 

Yuxularım nə qəşəngdi, 

Yuxu xəyal məhsuludu, 

Onu düz yozmaq gərəkdi. 
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Vüsal HĠCRAN 

                                                                                                   

  YEGANƏYƏ 

 

 

Küsmüsənsə bu dünyayla, barışma heç, 

Xeyirinə, ziyanına qarışma heç, 

Gəl dünyanın bu üzündən danışma heç, 

Onun üzü yamanıymış, ay Yeganə. 

 

Heç ağlama, gözlərində yaş yandısa,  

Bu qurunun alovuna yaş yandısa, 

Ömürsüzlük ömür kimi yaşandısa, 

İmansızlıq imanıymış, ay Yeganə. 

 

Sabah bildik, gündüz bildik gecəmizi, 
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Tezimizlə dəyişmişik gecimizi, 

Bu dünyaya çox göstərdik gücümüzü, 

Bizdən güclü zamanıymış, ay Yeganə. 

 

Biz getmədik şərəfsizlər gedən yolu, 

Gözüm gəzir ürəyimdə itən yolu, 

Vətənsizlər tanımadı Vətən yolu, 

Vətən yolu dumanıymış, ay Yeganə. 

 

Təzə-təzə qaysaq tutub, göz tutmuşuq, 

Ovcumuzda od saxlayıb, köz tutmuşuq, 

Eşqin nağıl dünyasına üz tutmuşuq, 

O da quru gümanıymış, ay Yeganə. 
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