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Bu dünyadan sağollaşmadan gedən adam...
Hər iki ba şın da bo ya boy pən cə rə olan uzun bir dəh liz. Gün çı xan da 

işıq aşa ğı baş da kı pən cə rə dən dəh li zə do lur, gün ba tan da yu xa rı baş-
da kı pən cə rə dən sü zü lür. Sə hər pil lə kən lə be şin ci mər tə bə yə qal xa raq 
dəh li zə bir nə fər da xil olur və as ta ad dım lar la gə lir. Ar xa sın da kı pən-
cə rə dən dü şən işıq da or ta boy lu, arıq bə dən li ol du ğu se zi lən adam la qa-
baq-qən şər qa lan da ilk ola raq ey nə yi və onun qa lın bö yü dü cü şü şə sin-
dən ba xan yor ğun göz lə ri diq qə ti mi çə kir...

Ta hir Ab bas lı ya dım da be lə qa lıb. Onun la ilk də fə gö rü şən də ne cə 
gör dü yü mü də qiq ya dı ma sa la bil mi rəm, am ma “Mə də niy yət” qə ze ti 
re dak si ya sın da ün siy yət də ol du ğu muz 11 ili (2010-2021) xa tır la dıq ca tə-
səv vü rüm də ön cə bu mən zə rə can la nır. İş otaq la rı mız dəh li zin yu xa rı 
ba şın da, ya na şı idi. İşə gə lən də çox vaxt qa pı da rast la şar dıq. Şən bə və 
ba zar gün lə ri re dak si ya da iş ol ma sa da, o, de mək olar ki, hər həf tə so-
nu gə lər di. Əs lin də, qə zet çi li yin gün də lik qa ça qaç-qov ha qov lu, qay nar 
iş ha va sın dan da ha çox məhz bu sa kit-sü kut lu mü hit də onu kə nar dan 
seyr et mək, “ya zı la bo ra to ri ya sı”nı gör mək im ka nım olur du.

Ya zı la rı nın ək sə ri sü ku ta qərq olan iş ota ğın da tək ba şı na, ka ğız-qə ləm lə 
(son il lər də isə çə tin lik lə də ol sa, “ram et di yi” kom pü te rin mo ni tor və kla-
viatu ra sı ilə) üz-üzə qa lan da “do ğu lur du”. Ara bir bu sü ku tu qa pı nın açı-
lıb-ör tül mə si po zur du. Bu za man lar ya ça yı tə zə lə mək üçün çı xır dı, ya da 
“qəm tü tə yi”ni yan dır maq üçün. Pa pi ros tüs tü sün də var-gəl et dik cə göz lə-
ri bir nöq tə yə zil lə nir, çox vaxt da ye rə ba xır dı. Be lə və ziy yət də onu mü şa-
hi də edən də mə nə elə gə lir di ki, o, bey nin də ki fi kir lə ri, ya za ca ğı cüm lə lə ri 
içi nə çək di yi tüs tü nün acı sın dan da ke çi rə rək ər sə yə gə ti rir, ci la la yır dı.  

Axır vaxt lar səh hə ti əv vəl ki ki mi iş lə mə yə im kan ver mir di; qə zet də 
həf tə də, bə zən iki həf tə də bir ya zı sı dərc olu nur du. Am ma nə ya zı lar!... 
Sər löv hə sin dən son nöq tə si nə dək oxu cu nu fi kir üm ma nı nın, söz dü zü-
mü nün, mə na də rin li yi nin seh rin də sax la yan, hər ab za sı pub li sis tik takt, 
bə dii löv hə, mə hək da şı olan mətn lər... 

Əs lin də, on la rın re dak tə yə eh ti ya cı yox idi. Dü zə liş və də yi şik lik lər 
əsa sən tex ni ki xa rak ter li (bə zi fakt la rın də qiq ləş di ril mə si ki mi) olur du. 
Hər ya zı sı nı iş (və zi fə) gə rə yi re dak tor ki mi oxu sam da, özü mü da ha 
çox bu mətn lə rin ilk oxu cu su qis min də hiss edir dim. 

Ya zı ər sə yə gə lib ça pa qə dər mər hə lə lər dən (kor rek tu ra, sə hi fə lə mə) 
ke çə nə dək onun üzə rin də əsir di. Be lə za man lar da is tə di yi nə nail ol ma-
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yın ca ti şə si ni ye rə qoy ma yan hey kəl tə ra şa, əlin də fır ça mol bert önün-
dən çə kil mə yən rəs sa ma, not və rə qin dən ay rıl ma yan bəs tə ka ra bən zə-
yir di. Yə qin ona gö rə, möv zu su nə olur sa-ol sun, hər ya zı sın da da xi li bir 
mu si qi eca zı, söz lə rəng pa lit ra sı, məx su si kom po zi si ya ef ek ti var dı.

Ta hir Ab bas lı nın us tad jur na list, mü tə fək kir ya zar ol du ğu nu onu ta-
nı yan lar, ya zı la rı nı oxu yan lar yax şı bi lir lər. Bil mə yən lər isə bu ki tab dan 
bi lə cək lər. 

Onun bə dii pub li sis ti ka sı nın möv zu və əha tə dairə si çox ge niş idi: 
əsr lə rin o üzün də qal mış ta rix dən şa hi di ol du ğu muz gün lə rə, mə də-
niy yət dən ədə biy ya ta, in cə sə nət dən el mə dək. Söz mül kü nün sul tan la rı, 
mu si qi, teatr, ki no, təs vi ri sə nət ko ri fey lə ri haq qın da ya zı la rı tək cə Azər-
bay can la məh dud laş mır, Şərq li-Qərb li dün ya mə də ni ir si ni əha tə edir di. 
Kon fut si dən Uluq bə yə, Şo pen dən Da li yə, Tols toy və Dos to yevs ki dən 
Hü qo və Bal za ka dək bir çox la rı nın ədə bi-bə dii port ret lə ri ni fərq li ça lar 
və ra kurs dan oxu cu la ra ta nıt mış dı. Əli ni zin al tın da kı ki tab da onun öm-
rü nün son on ilin də “Mə də niy yət” qə ze tin də dərc olu nan Azər bay can 
söz-sə nət ir si ün van lı ya zı la rın dan seç mə lər top la nıb. O, ya zı la rın da qo-
şa rə qəm lə rin seh ri-sim vol la rı üzə rin də də da ya nar dı. Biz də ki tab da kı 
ya zı sa yı nın 55 ol ma sı nı is tə dik.

Oxu cu su nu fi kir dər ya sın da qərq edən, söz üm ma nın da ba tı ran qə ləm 
sa hi bi nin yad da şı ma ilk həkk olun muş yor ğun göz lə ri ni, də rin dü şün cə li 
si ma sı nı bir də kön lü nə ya tan məc lis lər də, re dak si ya da kı əla mət dar təd bir-
top lan tı lar da seyr et mək var dı. Be lə za man lar da onu məc li si dər hal ələ al-
ma ğı ba ca ran, eksp romt mi zan lar qu ran bir re jis sor tə bin də də gö rür dük...   

Re dak si ya ya hər gəl di yin də sa lam laş dı ğı mız ki mi, ge dən də də sa ğol-
la şır dıq. Hə min cü mə gü nü sa ğol laş ma dan get miş di. Am ma ye ni ya zı sı-
nı təh vil ver miş di. Ba zar er tə si gə lə cək və sə hi fə yə çı xan dan son ra bir də 
göz dən ke çi rə cək di... Sə hi fə lən di, növ bə ti həf tə də dərc olun du. Am ma 
onun xə bə ri ol ma dı... 

Son ya zı sı Ca han gir Ca han gi rov haq qın da idi. Ta le yin söz qis mə ti-
nə bax ki, axı rın cı ab zas da bəs tə ka rın “Fü zu li” kan ta ta sın dan duy du ğu 
fey zi qə lə mə ala raq ya zı nı bu söz lər lə bi ti rib: Al lah rəh mət elə sin... Ta hir 
Ab bas lı nın mət bu yad daş da qa lan son söz lə ri... 

Bu dün ya dan sa ğol laş ma dan get sə də, yaz dı ğı axır cüm lə Al la hın adı 
və rəh mi ilə bağ lı ol du.

Al lah rəh mət elə sin... 
Vüqar Əliyev 

“Mədəniyyət” qəzetinin baş redaktoru 
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Sevinmə, əncir budağı...

(Tərtibçidən)

Çağ daş “pub li sis ti ka ba ğı”mı zın çox bəh rə li, öz gür fəhm li ya rı məsr-
lik bir ağa cı 2021-ci ilin ən is ti iyu lun da, pan de mi ya lı ya yın da “qu ru du”. 
Bu Qə ləm-Ada mın im za sı ilə ta nış lı ğım AMEA-nın Nax çı van Böl mə sin-
də iş lə di yim döv rə, “Mə də niy yət” ailə si nin üz vü ol ma ğım dan təx mi-
nən iki il ön cə yə – 2010-cu ilə tə sa düf edir. Sö zün ger çək mə na sın da, bir 
tə sa düf. İn ter net də ta nın mış xa nən də miz, Xalq ar tis ti Mən sum İb ra hi-
mov la bağ lı ax ta rış edir dim. “Mə də niy yət” qə ze ti nin say tın da qar şı ma 
“Səh nə mi zin və sə nə ti mi zin Məc nu nu – Mən sum” baş lıq lı mü sa hi bə 
çıx dı. Eti raf edim ki, adə tən, mü sa hi bə lə ri oxu ma mış dan ön cə sü rət lə 
sual la ra nə zər sa lı ram. Bu də fə ifa də özəl lik lə ri ilə bir-bi rin dən ma raq lı 
sual lar la ta nış lı ğım elə də sü rət li ol ma dı. Az-çox mət buatı iz lə səm də, 
qar şım da ta mam baş qa bir söz dün ya sı açıl mış dı. Mü sa hi bə ni oxu yub 
so na çat dım – “Söh bət ləş di: Ta hir Ab bas lı”.

Elə bu “söh bət”in ca zi bə siy lə say tın ax ta rış ye rin də “bən zər siz sual-
lar müəl li fi”ni so raq la ma ğa baş la dım. Pub li sis ti ka çə lən gin dən bir ne çə 
ya zı sı nı – “Dün ya sə nin” (Məm məd Araz haq qın da), “Xal qın qə dir-qiy-
mət li qı zı” (Fat ma Qəd ri ilə bağ lı) və s. mə qa lə lə ri ni oxu dum. Nə giz lə-
dim, o gü nə dək özüm üçün müəy yən ləş dir di yim özəl pub li sist lər sı ra-
la ma sın da Ta hir Ab bas lı taxt da qə rar laş dı...

Bu qə naətə (həm də hey rə tə) gəl mə yi min sə bə bi sa də idi. Müəl lif mə-
qa lə lə rin də qəh rə man la rı nın ömür və sə nət ta le yi ni elə ahəng dar, elə əs-
ra rən giz təq dim et miş di ki. Mə sə lən, Xalq ar tis ti Fat ma Qəd ri ba rə də ya zı 
oxu cu la rın üzü nə be lə açı lır dı: “Ya zı mın baş lıq və baş lı qal tı sı nı yaz dım, 
oxu dum və du rux dum. Doq quz söz də sək kiz “q” hər fi, “qe” sə sin dən 
ho yuq dum. Dü şün düm ki, de yə sən, bu heç də tə sa dü fi de yil. Qə ri bə bir 
his sə qa pıl dım ki, bu nə “qram ma tik qa nu nauy ğun luq”dur be lə – bu ma-
jor dün ya mız da mi nor ifa də lə rin ço xu su məhz bu hərf ə baş la yır: qür bət, 
qan-qa da, qətl, qal ma qal, qa ça qaç, qaç qın lıq, qi sas, Qa ra bağ...”.

Publisistik rentgen
Heç yu xu ma da gir məz di ki, Ta hir Qə ləm lə (ru hun dan üzr is tə yib 

“Ta hir Ab bas lı”, “Ta hir Əh mə da lı lar” im za la rı na üçün cü sü nü də mən 
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əla və edi rəm) bir kol lek tiv də iş lə yə rəm. An caq bu, yu xu yox, ger çək ol-
du. 2012-ci ilin iyun ayın dan mən də ta le yi mi “Mə də niy yət” qə ze ti ilə 
bağ la dım. Ta hir Qə ləm lə şəx sən ta nış ol dum. Re dak si ya da Ta hir müəl li-
mə bö yük eh ti ram gör düm. Fik rim cə, bu hör mət-iz zət ya şın dan, ağ saq-
qal lı ğın dan çox onun ka mil qə ləm-us tad lı ğı na gö rə idi.

Da ha bir eti raf: Ta hir müəl li min sö zə qar şı həd siz çin ça vat lı ğı, ya zı-
la rın da sə ti ral tı mə na la rı ilk vaxt lar da tam an la ya bil mə mə yim mü na-
si bət lə ri miz də müəy yən so yuq luq da ya rat mış dı. Za man-za man bu so-
yuq luq ye ri ni dost lu ğa, doğ ma lı ğa, sir daş lı ğa ver di. O, adı nın mə na sı nı 
(“ta hir” ərəb cə dən tər cü mə də “tə miz”, “pak”, “sə xa vət li”, “diq qət cil”... 
an la mı na gə lir) xa rak te ri, dav ra nı şı ilə doğ rult muş du. Oda od, tüs tü yə 
tüs tü de mə yi ba ca rır dı.

Ru hun da kı azad lıq pub li sis ti ka mey da nın da qə ləm oy nat ma ğın da 
da özü nü gös tə rir di. Həc min dən ası lı ol ma ya raq, qə lə mə al dı ğı mət nin 
əmi ri-əzə mi idi. Bə zən söz köh lə ni ni sa ğa-so la elə sə yir dir di ki, de yir din 
bəl kə yü yə ni ni (söz mə ni ba ğış la sın) yı ğıb-yı ğış dı ra bil mə yə cək. Am ma 
o, söz qov ğa sın dan, mə na lar qar şı dur ma sın dan hə mi şə qa lib çı xır dı.

Mə qa lə lə rin də ki pub li sis tik qa bar ma və çə kil mə lər re dak to ru heç 
vaxt yor mur du. Kim bi lir, bəl kə kor rek to run, lap elə re dak to run tən tə-
nə li pub li sis ti ka axı nı na qa pı la bi lə cə yin dən eh ti yat lan dı ğı na gö rə idi ki, 
ya zı sı yı ğı lıb ka ğı za çı xan dan son ra bir də diq qət lə oxu yub əyər-əs ki yi-
nə əl gəz di rir di. Mə qa lə üçün fo to seç mə si və onun uy ğun yer ləş mə si nə 
xü su si diq qət ye tir mə si də öz ye rin də. Kar ye ra sı ra dio və te le vi zi ya dan 
baş la sa da, uzun il lər ta ma şa çı la rı efir-ek ran la ra bənd elə sə də, tə pə dən-
dır na ğa qə zet çi idi. Te le vi zi ya da qa zan dı ğı vi zual həs sas lı ğı qə zet də 
dərc olu nan ya zı la rı nın tər ti ba tın da da gös tər mə yə ça lı şır dı. Yax şı xa tır-
la yı ram, səs-sə nət mo gi kan la rı mız dan Mir zə Ba ba ye və həsr et di yi “Səs 
ka nı pil lə ka nı” ya zı sı nın yer al dı ğı sə hi fə nin tər ti ba tı za ma nı di zay ne rin 
ya nın da əy lə şib mət nin sa ğın da bir ko lon bo yu pil lə kən “hör dür müş-
dü”.

Mən Ta hir Qə lə min ya zı la rı nı, üs lu bu nu hər il ba ha rın son ayın da 
öz hə yə tin də ki tən ha ağac dan də rib re dak si ya ya gə tir di yi, tək cə bö yük-
lü yü və gör kə mi ilə de yil, ta mı na gö rə də biz lə ri təəc cüb lən di rən tu ta 
bən zə di rəm. Us ta dın zövq lə, hə vəs lə bir-bir (O cür mey və ni ye tiş di rən 
ağa ca çır pa naq vur maq heç in saf dan ol maz) də rib kol lek ti və is mar la dı-
ğı tut lar ağ zı mı zı da da gə tir di yi ki mi, hə rə si bir pub li sis ti ka dər si, kö-
nül lər tə ra nə si olan ya zı la rı da oxu cu la rı nın zöv qü nə sı ğal çə kir di.
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Çün ki o, fakt la rı pub li sis tik rent gen dən (Fik rət Qo ca haq qın da bir ya-
zı sın da “fi lo lo ji rent gen” ifa də si ni iş lət miş di) elə us ta lıq la, elə ya ra dı cı 
ke çi rir di ki, hər fi kir ye ni, tə ra vət li, ca zi bə dar gö rü nür dü. Hər də fə də, 
us ta dın özü sa yaq de sək, ye ni pub li sis ti ka akt la rı, tən tə nə li qə ləm takt-
la rı növ bə lə şir di...

Üçsaatlıq sevinc...
Ta hir müəl lim ya ra dı cı lı ğı na, im za sı na tə ləb kar ol du ğu qə dər yol daş-

lıq da da mərd, ha lal, diq qət cil, so nun cu ti kə si ni böl mə yi ba ca ran in san 
idi. Bir dos tu bu ilin mar tın da Ta hir müəl li mə iki ən cir tin gi ver miş di. 
O da xə bər-ətər siz (Yə qin hə yə ti miz ki çik ol du ğun dan eti raz edə cə yi-
mi bi lir di) bi ri ni mə nim üçün re dak si ya ya gə tir miş di. Na dir növ lər dən 
ol du ğu üçün bi zim hə yət də də ol ma sı nı is tə yir di. Mar tın əv vəl lə rin də 
ək di yim ting, nə qə dər qay ğı gös tər səm də, tut ma dı. Bir gün Ta hir müəl-
lim de di ki, özü nə əziy yət ver mə, gə lən il müt ləq hə min ən ci rin ye ni tin-
gi ni sə nə gə ti rə cə yəm. Mən hə lə də ümi di mi itir mə di yi mi, ara-sı ra ye nə 
su va ra ca ğı mı bil dir dim.

Bir ne çə ay öt dü. Ting də hə yat əla mə ti yox idi. Doğ ru su, ar tıq hə-
min “qu ru çu buq” tə rə fə bax ma ma ğa ça lı şır dım. İyu lun 18-i, ba zar gü-
nü sə hər-sə hər hə yət də dü mə lə nir dim. Uşaq lar ən ci ri miz dən xə bə rim 
olub-ol ma dı ğı nı so ruş du lar. Əmin lik lə tut ma dı ğı nı söy lə dim. De di lər, 
gəl bax. Göz lə ri mə inan ma dım. Qup qu ru çu buq dan iki bu daq çıx mış dı: 
bi ri dörd bar maq, di gə ri bir qa rış. Hey rət dən do nub qal dım. Ümi dim 
cü cər miş di, se vi nir dim. Elə bil o iki bu daq da se vin di yi mi hiss elə miş di. 
60-70 san ti metr lik ting il lər dir öz mey və siy lə ailə mi zi tə min edən əkə-
bü kə ağac gör kə min də dil açıb “Ni yə təəc cüb lə nir sən, o in san mə ni sə-
nə elə sev giy lə, ürək lə, inam la hə diy yə edib ki, lap qa ya nın üs tün də də 
bi tə cək dim. Həm də mə ni sə nin azal maq bil mə yən ümi din cü cərt di...” 
de mək is tə yir di.

Bir müd dət ön cə Ta hir müəl li min səh hə tin də ya ran mış prob le mə 
gö rə kol lek tiv ola raq na ra hat lıq ke çirt sək də, şəx sən mən ümi di mi itir-
mə miş dim. Üs tə lik, oğ lu Üze yir müəl li min ata sı nın səh hə tin də dö nüş 
ya ran ma sı ilə bağ lı me sa jı ina mı mı da ha da ar tır mış dı. Dün ya ya göz aç-
dı ğı 25 sent yabr da re dak si ya da sa ğa lıb qa yıt ma ğı nı iki qat se vinc lə qeyd 
edə cə yi mi zi dü şü nür düm...

Hə yat əla mə ti ol ma yan ən cir tin gi nin “di ril mə si” ba rə də xə bə ri Ta-
hir müəl li mə çat dır ma ğa tə ləs mə dim. Dü şün düm ki, ba zar gü nü dür, 
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bir müd dət dir Üze yir müəl lim ata sı nın səh hə ti ilə əla qə dar yu xu suz və 
yor ğun dur. Saat 11-12 ara sı zəng edib həm səh hə ti ni xə bər alar, həm də 
ən cir lə bağ lı müj də mi çat dı ra ram...

Mən say dı ğı mı sa yım, gör üzü gül məz əcəl nə sa yır. Te le fo nun ek ra-
nı na to xu nu ram, işıq la nır. Səs li bir me saj. Saat 11:36. Din lə yi rəm. Qəl-
bi mi göy nə dən, qə hə rin su yu nu çı xar dan kəl mə lər... Hə min an da ca öz-
özü mə de yi rəm: “Ta hir Ab bas lı Pub li sis ti ka Uni ver si te ti”nin qa pı sı na 
heç bir aça rın aça bil mə di yi bö yük qı fıl vu rul du”.

Te le fo nu piano nun üs tü nə qo yub qa çı ram hə yə tə. Ən cir tin gi nin qar-
şı sın da çöm bə lib “dərd lə şi rəm”:

- Se vin mə! Se vin mə, ən cir bu da ğı! Bi li rəm, boy ata caq san, ye ni bu-
daq la rın ola caq. An caq Ta hir Ab bas lı nis gi lim də sə nin lə bö yü yə cək! Ye-
tiş di rə cə yin ən cir “tor ba la rı” Ta hir siz lik lə do la caq! Və özü mə tə səl li ve-
ri rəm: Ta hir Qə lə min pub li sis ti ka “mey və lə ri” hə mi şə tə zə-tər qa la caq!

Əziz xa ti rə si nə eh ti ram la
Fariz YUNİSLİ

 
24-09-2021
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Bənzərsiz DAHİ
Türk-müsəlman dünyasının milli iftixarı 

Üzeyir bəy Hacıbəyli

Elə hə  min dün  ya  nın az  man ay  dın  la  rı ara  sın  da xü  su  si, ay  rı  ca-əla -
hid  də  cə ye  ri olan Üze  yir bəy...

Jur  na  list  lik, pub  li  sist  lik, mil  li zi  ya  lı  lıq, bəs  tə  kar  lıq, pe  da  qoq  luq, 
ic  ti  mai xa  dim  lik gö  rəv  lə  ri  nin ha  mı  sın  da  kı hey  rə  ta  miz ba  şa  rı  la  rı 
onun müt  ləq da  hi  li  yi  nə də  la  lət...

Bu in  sa  nın ya  rat  dı  ğı “Bö  yük Bəs  tə  kar”-“Bən  zər  siz Söz us  ta  sı”-
“Ali  dən-ali Zi  ya  lı” vəh  dət dün  ya mə  də  niy  yə  ti, bə  şər sə  nə  ti ta  ri  xin  də 
na  dir ha  di  sə  lər  dən...

Adə tən, ha mı sö zü nə onun bö yük “Ley li və Məc nun” baş lan ğı cın-
dan baş la yır. Elə hə min il İ.Qas pı ra lı nın “Tər cü man” qə ze tin də dərc 
edi lən: “He sab mə sə lə lə ri” dərs li yi müəl lim Ü.Ha cı bəy li nin əsə ri dir. 
Gö zəl üsul ilə tər tib edil miş dir. Azər bay can türk şi və sin də ol du ğun-
dan mə həl li mək təb lər üçün də fay da lı və la zım dır” ki mi “ki çik” 
əməl lə rin dən isə çox az bəhs edi lir... 

   Təd qi qat çı la rı nın ək sə riy yə ti be lə bir qə naət də dir ki, ötən əs rin 
20-ci ili nə dək pub li sist Üze yir bəy bəs tə kar və ya zı çı Üze yir lə “çi yin-
çi yi nə” gə liş sə də, bə zən, “sə nəd li Üze yir” “bə dii Üze yir”i üs tə lə miş-
dir. Bu fik ri vur ğu la maq da bir məq sə dim də odur ki, bu öl məz sə nət 
mü cəs sə mə si nin yal nız “Ley li və Məc nun”, “Ar şın mal alan”, “Mə şə-
di İbad”, “Ko roğ lu” şe devr lə ri lə ya şa yan lar onun səh nə-ek ran xa ric 
da hi li yi nin də fər qi nə var ma ğa ça lış sın lar. Mə sə lən, “Xa ric də qə zet-
lər bağ lan sa, nə olar? Bi ri de yər; “vay, kor ol dum”, o bi ri lə ri de yər; 
“vay, kar ol dum”, “vay, lal ol dum”. Bəs biz də bağ lan sa nə olar? Heç 
nə, bir mə şə di o bi ri nə de yər ki, mə şə di, bəs şo ru mu zu nə yə bü küb 
sa ta ca ğıq?...”.

Ya xud, onun “Üze yi rin əsər lə rin dən ka pi ta lizm iyi gə lir” de yən və 
ya zan so vet “ab ra za vons ki”lə ri nə ca va bı: “Pis qo xu lar dan xi las ol ma ğı-
nız üçün, xa hiş edi rəm, bur nu nu zu mə nim ya zı la rı ma sox ma ya sı nız”...

18 sentyabr və 23 noyabr
Olum və Ölüm gün lə ri... 

10

Tahir Abbaslı                                                                                                                                          



Be lə nəql edir lər ki, ilk ta rix çə də Şu şa da na rın ca ya ğış ya ğır mış, 
ha mi lə li yi nin son gün lə rin də qo naq get di yi Ağ ca bə di də dün ya ya 
ikin ci oğ lan uşa ğı gə ti rən Şi rin ana se vinc yaş la rı axı dır, Əb dül hü-
seyn ata qur ban lıq qoç se çir, qo num-qon şu gö zay dın lı ğı na, Şu şa 
er mə ni lə ri isə bu ad lı-san lı, mil li qan lı, is te dad lı, abo ri gen Qa ra bağ 
nəs lin dən növ bə ti da no sa tə lə sir miş lər...

Son ta rix çə də, kü çə-mey da na sı ğış ma yan ma təm iz di ha mın dan 
mə lum “mo no lit” bi na nın da mı na çı xan lar dan iki nə fər yı xı lıb hə lak 
olub, İçə ri şə hə rin ahıl-ağ bir çək lə ri sə ki lər də otu rub, diz lə ri nə dö yə-
dö yə: “Oğul, vay!” - de yib hön kü rür müş lər...

...Bu da hi nin 100 il lik yu bi le yi tö rən lə rin də Ba kı ya gə lən və son tən tə-
nə ge cə si “uz kiy kruq”da “Ko roğ lu”nun uver tü ra sı nı tək rar-tək rar din-
lə yən bir Av ro pa mu si qi şü na sı isə be lə bir hey rət irad edib: “Aman Tan-
rı, bu şe dev rin ma ya sın da azı dörd ope ra ya uver tü ra lıq takt lar var!..”

Və bir qərar:
“18 sentyabr - Üzeyir Musiqi Günü”...
Belə bir düha ilə bağlı belə bir qərarın özü də dahiyanə bir əsər! 

Çünki söhbət tək elə soy-mənşə baxımından yox, həm də böyük milli 
mədəniyyət bəyimizdən gedir. Hər səhərimizi, hər ictimai tədbirim-
izi möhtəşəm “Himn”i ilə açdığımız, əzəmətli “Koroğlu” uvertürası 
ilə rövnəqləndirdiyimiz milli-professional musiqi meyarımızdan 
bəhs olunur.

Və onun böyük ad-sanını, zəngin, universal irsini bütün para-
metrlərdə dəyərləndirib, “adi” bir doğum gününü belə bir rəsmi-di-
rektiv qiymətlə qutlayıb - “Üzeyir Musiqi Günü” kimi qərar ver-
məklə, dövlətimiz özü də ümummilli-mənəvi bir əsər müəllifi oldu. 
Bu qərarın mübarək dərkənarı isə ümummilli lider Heydər Əliyevə 
məxsus...

Canlı sənət Akademiyası
Bu epi te ti iş lət mək dən ona gö rə çə kin mə dim ki, onun da vam çı la rı 

olan ko ri fey lə ri miz dən Qa ra Qa ra yev “Üze yir Ha cı bə yov bö yük sə-
nət kəh kə şa nı dır” de yib, Fik rət Əmi rov “Üze yir bəy bü töv bir xalq-
dır!” söy lə yib.

Ne çə il lər dir ki, bö yük tən tə nə və sev gi lər lə ke çi ri lən Mu si qi gü-
nü mə ra sim lə rin də onun sə nət kar lı ğın dan, alim li yin dən, pub li sist-
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li yin dən, ic ti mai xa dim li yin dən nə lər ya zıl mır, nə lər da nı şıl mır?! 
Müasir lə ri ol muş dün ya lar ca məş hur lar dan han sı bi ri ona hey ran-
lı ğı nı bil dir mə yib, han sı bəs tə kar on dan bəh rə lən di yi ni eti raf et mə-
yib?...

O, iyir mi iki ya şın da yaz dı ğı “Ley li və Məc nun” ope ra sı ilə qo ca 
Şər qi mis li gö rün mə miş də rə cə də ca van laş dır dı. Möh tə şəm, şa ha nə 
“Ko roğ lu”su ilə da ha çox dö yüş mey dan la rın da qəh rə man lıq gös-
tər miş Azər bay can xal qı nı sə nət qəh rə ma nı da et di. Yal nız yad daş lar 
ümi di nə qal mış mah nı la rı mı zın əbə di not “ədə biy ya tı na” kö çü rül-
mə si nin bü növ rə si ni qoy du. Hər xa nən də nin, çal ğı çı nın, hət a bə zən, 
hal lı din lə yi ci nin mə zaq-ma ra ğı ilə bi ri bir ne çə saat da vam edən 
mu ğam la rı mı za el mi-me to do lo ji mi zan-dü zən ver di, bit kin şö bə lə-
rə ayır dı. Öz ana li tik mə qa lə lə ri, alov lu pub li sis ti ka sı ilə döv ri mət-
buat da baş alıb ge dən sxo las tik pa fos, ya lan çı mil lət çi lik, mə həl li çi lik 
ten den si ya la rı na qar şı bir nü mu nə ol du. Möh tə şəm ari ya, ro mans və 
di gər şe devr lə ri lə Bül bül lə ri, Rə şid lə ri də dün yə vi ləş dir di. Öz can lı 
lib ret o la rı na yaz dı ğı şan lı mu si qi par ça la rı ilə öl kə mi zin adı nı dün-
ya afi şa la rı na yaz dır dı, adı mı za al qış lar yağ dır dı. “Ar şın mal alan”ı 
ilə dün ya da ana lo qu ol ma yan mə həb bət və iz di vac “ta cir”i, “Mə şə-
di İbad”ı ilə aşiq lə rin “yaş sen zi” mə cəl lə si ni ya rat dı. Öz us ta lıq şö-
lə si, tək rar sız aura sı ilə - son ra lar “bü tün dün ya nı fəth edən fa teh” 
Qa ra Qa ra yev, “mil li əzə mət li, dün ya sim fo nizm li” Fik rət Əmi rov, 
“bar maq la rı ilə or kestr lə rin ba şı üzə rin də il dı rım lar çax dı ran” Ni ya-
zi, “SS Rİ-nin bü tün no va tor la rın dan no va tor” To fiq Qu li yev, “real 
mə həb bə ti hey rə ta miz lik lə əf sa nə vi ləş di rən” Arif Mə li kov ki mi nə-
həng lə rə müəl lim ol du. 

Daha nələr oldu...
1938-də (“Ko roğ lu” ope ra sı nın Mosk va ta ma şa sı za ma nı) vur ğun-

lu ğu nu giz lə də bil mə yən Sta lin əli ni onun kü rə yi nə qo ya raq: “Da ha 
be lə bir möh tə şəm ope ra ya za bi lər si niz mi” - de di, 10 il son ra ye ni dən 
tut ma sı tu tan Mir cə fər Ba ğı rov la “kə mər bəs tə”lə ri ara sın da: “Qo ca nı 
da ara dan gö tür mə yin vax tı de yil mi? - On da gə rək bü tün teatr la rın 
qa pı la rın dan qı fıl asaq...” dialo qu ol du və 1952-ci il də Əb dür rəh man 
Fə tə li bəy li (Dü dən gins ki) Mün xen də çap edi lən “Azər bay can” dər gi-
sin də ki “Azər bay can xal qı nın bö yük oğ lu” mə qa lə sin də -

Yaz dı:
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“Bü tün mü səl man dün ya sın da ope ra sə nə ti nin ya ra dı cı sı, Azər bay-
can Mil li İs tiq lal Hə rə ka tı nı yö nəl dən lər dən bi ri, ge niş dün ya gö rü şü və 
cə sa rət li fi kir lə ri lə bü tün türk-mü səl man ta ri xin də şə rəf i bir yer tut muş 
Üze yir bəy Ha cı bəy li nin çox şa xə li sə nə tin də yö nəl di ci amil Və tən sev-
gi si olub. Bü tün ya ra dı cı hə ya tı nı mil lə ti mi zə həsr edən Üze yir bəy qar-
da şı Z.Ha cı bəy li ilə bir lik də 300-ə qə dər mah nı top la yıb, bir vaxt di gər 
qar da şı Cey hun bə yin rəh bər lik et di yi rəs mi “Azər bay can” qə ze ti nin 
re dak to ru olub. 1908-dən ta 1920-yə - Azər bay ca nın cəbr lə so vet ləş di-
ril mə si nə qə dər bir-bi ri nin ar dın ca 10-a ya xın ope ra və ope ret a ya ra dıb. 

Hey hat, bu qay nar ya ra dı cı fəaliy yət bir dən-bi rə kə si lir. So vet is ti-
la sın dan ta 1937-ci ilə qə dər bəs tə ka rı mız sus ma ğa məc bur olur. So-
vet hö ku mə ti öz “so sial is mar la ma lar”ı ilə Üze yir bə yi ağır ya ra dı cı-
lıq böh ra nı na mə ruz qo yur...

Bu sus qun luq il lə rin də Üze yir bəy bü tün gü cü nü gənc mu si qi çi lər 
ye tiş dir mə yə sərf et di, xalq mu si qi si ni no ta kö çür dü, Azər bay ca nın 
Mu si qi Mək tə bi, Kon ser va to ri ya və Bəs tə kar lar İt i fa qı na di rek tor-
luq, rek tor luq, sədr lik et di, möh tə şəm bir xor he yə ti ya rat dı. 

La kin bu sus qun luq döv rün də Azər bay can mu si qi si, xü su si lə ope-
ra sə nə ti ol duq ca ge ri lə di. Azər bay ca nın bö yük mu si qi sə nə ti ni çı xıl-
maz lı ğa sü rük lə yən So vet lər baş qa yol la ra da baş vur du lar; öl kə yə 
bir ne çə əc nə bi bəs tə kar də vət et di lər və on lar dan bi ri - Qli yer - çox 
fi kir ləş mə dən (və heç utan ma dan), Z.Ha cı bəy li nin “Aşıq Qə rib”ini 
“öz” “Şah sə nəm”inə “çe vir di”...

Di gər tə şəb büs lə rə də əl atan so vet lər (rus və baş qa Av ro pa ope ra-
la rın dan is ti fa də və s.), bu sə mə rə siz təc rü bə lə rə çox vaxt və pul sərf 
et dik dən son ra, 17 il əsl ya ra dı cı lıq dan məh rum et dik lə ri Üze yir Ha-
cı bəy li yə ye ni dən üz tut ma ğa məc bur ol du lar və nə ha yət, möh tə şəm, 
baş lı ca qəh rə ma nı mil lə ti miz olan “Ko roğ lu” ope ra sı mey da na gəl di. 

...Kreml bu ope ra ilə bu da hi mil lət oğ lu nu “so vet ləş dir miş” he-
sab et sə də, be lə bir Azər bay can az ma nı nın so vet hə ya tın da ol ma sı na 
dö zə bil mir di. Və bu qə dər real-qlo bal ta ri xi lik dən son ra... 25 no yabr 
1948-ci il də Mosk va ra diosu çox cü zi bir ani lik lə dün ya ya be lə bir xə-
bər ya yım la dı: “Uzun sü rən ağır xəs tə lik sə bə bin dən bö yük bəs tə kar 
Üze yir Ha cı bəy li və fat et miş dir”.

“Uzun sü rən ağır xəs tə lik”? İnan maq da olar dı. La kin, və fa tın dan 
iki gün əv vəl ki qə zet lər də onun “bəs tə kar la rın Mosk va top lan tı sın da 
iş ti ra kı” xə bə ri dərc edil mə səy di...”.
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Həmin sovetlərin... 
Bə li, on la rın di gər (da ha məş hur və əbə di) per so na la rı di gər mət-

bu in for ma si ya la rın da ərz edir di lər ki: “Azər bay can so vet mu si qi si nin 
tə mə li ni qo yan Ü.Ha cı bə yov çox bö yük, çox tə bii, çox ecaz kar is te dad 
sa hi bi olan bir bəs tə kar, gör kəm li ic ti mai xa dim dir. Onun “Ley li və 
Məc nun”un dan “Ko roğ lu”su na ki mi Azər bay can ope ra sı nın otuz il də 
keç di yi yük sək in ki şaf yo lu nu Qər bi Av ro pa nın bə zi öl kə lə ri iki yüz 
ilə keç miş dir” (Dmit ri Şos ta ko viç), “...Gür cü xal qı, bü tün So vet xal qı-
nın fəx ri və şöh rə ti olan Ü.Ha cı bə yo vun si ma sın da həd siz is te dad lı bir 
sə nət ka rı, çox eti bar lı dos tu nu və qar da şı nı gö rür” (Aka ki Xo ra va)...

Za man-za man da vam et miş (və edə si) doğ ma fə xa rət lən mə lə ri mi-
zə gəl dik də isə: “Ko roğ lu” ope ra sı Azər bay ca nın ope ra alə min də öz 
re vol yu sion coş ğun lu ğu, bə dii ye ni lik lə ri, par laq xalq mu si qi si ilə son 
də rə cə yük sək bir yer tut maq da dır” (H.Ca vid), “Ko roğ lu” ope ra sı nın 
məz mun və mün də ri cə si Üze yir bə yin si ya si və ic ti mai var lı ğı nın güz-
gü sü dür” (M.S.Or du ba di), “Azər bay can bəs tə kar lıq mək tə bi nin ya ra-
dı cı sı Ü.Ha cı bəy li nin mu si qi si daim xal qı mı zın ürə yin də ya şa yır, onun 
mə nə vi hə ya tı nı zi nət lən di rir” (Q.Qa ra yev), “Üze yir bəy elə sə nət kar-
dır ki, onun adı tə rif yü kü gö tür mür, o hər han sı tə rif pil lə sin dən yu-
xa rı da du ran bir si ma dır” (Rə sul Rza), “...Biz bö yük Üze yir bəy ya ra-
dı cı lı ğın dan An tey qüd rə ti nin sir lə ri ni hə lə çox öy rən mə li yik” (Fik rət 
Əmi rov), “Üze yir bəy ya ra dı cı lı ğı elə bir ümum mil li sə nət çə mən za rı-
dır ki, hər qa rı şın da ye ni bir çi çə yə, tə zə bir gü lə rast gə lir sən!..” (çox 
se vim li uni ver si tet müəl lim lə rim dən rəh mət lik Fi ru din Hü sey nov)...

Hər dən evə gec gə lər kən tə laş la nan və bu dün ya dan (əl bət ə, Üze-
yir sa rı...) nə və siz kö çən ana sı isə bu bö yük lük də Kİ Şİ nin “qa ra sın-
ca” de yər miş: “Ay Al lah, bu uşaq har da qal dı?!.” 

Və ən ye ni ça ğı mız dan. 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev: “Ü.Ha cı-

bəy li Azər bay can xal qı nın dün ya mə də niy yə ti nə bəxş et di yi ən gör-
kəm li şəx siy yət lər dən bi ri dir”.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Bi rin ci vit se-pre zi den ti Meh ri ban Əli ye-
va: “Üze yir Ha cı bəy li ir si, hə qi qə tən, bö yük bir dün ya dır. Bu dün ya nın 
əzə mə ti on da dır ki, Üze yir bəy bu gün də əsl pe da qoq ki mi bi zi tər bi yə 
edir, bi zə kə dər lən mə yi və gül mə yi öy rə dir, mu ğam dra ma tur gi ya sı nın 
sir lə ri ni açır, aşıq sə nə ti nin qüd rə ti ni dərk et mə yə kö mək edir...”.

20-09-2017
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Qara Qarayev
Dahilər bütün dünyaya məxsusdur

”Öz bə şə riy yə ti nin” ifa də si nə kim lə rin sə təəc cüb lə nə cə yi gü ma-
nın da yam. Am ma təəs süf. Bu ra da ol sa-ol sa baş lıq da kı ad la və bu ad-
dan do ğan mil li eqo ilə il gi li ino qıs qanc lıq eh ti ma lı ola bi lər ki, bu nu 
da - bu ye ri bö yük məm nu niy yət və üst şt rix lə Bet ho ve nə, Vi val di yə, 
Ros si ni yə, Şo pe nə, Mot sar ta, Çay kovs ki yə... də ver mək lə “zə rər siz ləş-
di rə”, be lə de mək müm kün sə, kon sen sus laş dı ra bi lə rik. Ad la rı nı tam 
sa da la ma dı ğım bu nə həng lə rin hər bi ri doğ ru dan da öz xal qı və öz bə-
şə riy yə ti nin fəx ri-ma jor ov qa tı dır. Bə şə riy yə ti ay rı-ay rı xalq la rın ye tir-
di yi fe no men lər for ma laş dır mır lar mı? Bu sual - müs bət qə bul edil di yi 
hal da - mə lum “ha mı nın dır - heç kə sin de yil” for mu lu na yer qoy mur. 

Yu xa rı da kı qə naət lə rin da va mı ola raq de yim ki, bö yük çay lar, də-
niz lər, okean lar yal nız bir xal qa, bir öl kə yə mən sub ol ma dı ğı ki mi, 
da hi lər, ko ri fey lər də - bü tün bun la ra sa hib olan dün ya ya məx sus-
dur. Si ya si-st ra te ji qa lib lik at ri bu tu olan bö yük su lar dan söz düş-
müş kən, da hi si ol ma yan xal qın dün ya ya - bə şər mə də niy yə ti nə çı-
xı şı yox dur. “Dün ya mə də niy yə ti” de yi lən isə elə zən gin, elə kü bar 
“ev sa hi bi” dir ki, əli do lu la rı yox, yal nız qəl bi do lu “qo naq” la rı qə bul 
edir. O qəlb də ki mə tah-bə rat la rı mil li çə pər lə ri aşıb dün yə vi lə şir sə, 
ümum bə şə ri qi da ya çev ri lir sə, o mü sa fir, da ha heç bir sə fər et mə dən, 
bü tün öl kə lə rin föv qə lə bə di sə fi ri olur.

İlk ab zas da öl kə lə rin si ya si-st ra te ji qa lib lik gös tə ri ci si olan bö yük 
su la ra çı xış dan söz aç dıq. Bu ki çik ya zı ilə do ğum gü nü nü (5 fev ral 
1918) qut la dı ğı mız Qa ra Qa ra yev bi zim çün dün ya ya da ha əbə di bir 
çı xış açıb. Su, ha va, qu ru ki mi fi zi ki çı xış lar dan da ha uzun, da ha uca, 
göm rük süz, ver gi siz, tu fan sız, qey ri-”il dı rım lı” mə nə vi yol lar. Bu 
ya zım da bu məş hur lar məş hu ru mu zun qəlb lər əz bə ri əsər lə rin dən 
konk ret bəhs aç ma ya ca ğı mı qə rar laş dır sam da, bu mə qam da “İl dı-
rım lı yol lar la” şe dev ri ni xa tır lat ma ya bil mə dim...

   Onun “av to port re ti”. Fır ça sız...
Onun fır ça ilə ya ra dıl mış port ret lə ri az de yil. Xü su sən Ta hir Sa-

la ho vun “Bəs tə kar Qa ra Qa ra ye vin port re ti”! Rəs sam lar - gö rü nən-
lə ri ha mı dan yax şı gö rüb, ha mı dan yax şı gös tə rə bi lən lər - on la ra 
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“gəl-gəl” sim fo ni ya sı ça lan bu əsər-su rə ti biz adi gö rən lə rə bö yük or-
kestr lər sə viy yə sin də gös tər mə li dir lər. Bu, əl bət ə, bir gös tə riş, şəx si 
is tə yiş de yil - mil li si fa riş, xəl qi gör sə niş dir. Təəs süf ki, bu ecaz kar 
si fət-su rət ob ra zı nın ən ka mil “us ta dı” hə lə də öz döv rü nün güz gü-
lə ri, fo toob yek tiv lə ri ola raq qa lır...

Güz gü lər, fo toob yek tiv lər və bir də ki no-te le lent lər. Rəs sam lar-
dan, qə ləm əh lin dən fərq li ola raq, ola nı ola bi lən ki mi yox, məhz olan 
ki mi təq dim edən əş ya lar. Sə nət çi lər yox, sə nəd çi lər. Bəs ne cə edə-
sən, ne cə vi zual ener ge ti ka ya ma lik ola san ki, da nış ma dan, din mə-
dən bu sə nəd çi lə ri də “kol le qa” laş dı ra san?

Siz bir onun fo to la rın da kı ba xış la rı nı, kadr lar da kı jest lə ri ni xa tır-
la yın. Sa kit... sa kit... Şax və şa ha nə du ru şun da bir vu ruş. Ge niş və 
açıq al nı san ki sə nət ek ra nı. Bətn də vul ka nizm, ba tin də hu ma nizm 
sa çan göz lər. Bir qu la ğı həm söh bə tin də, o bi ri - ta nı ma dı ğı mil yon-
la rın ye ni göz lən ti lə rin də; hay-küy süz, “da rı də lən” nis bə tin də. Ye-
ni dən xa tır la yın. O heç vaxt heç ki mə, heç nə yə bax mır; nə adam la-
ra, nə ob yek tiv lə rə. “Ağac bar gə tir dik cə...” mə sə li. Am ma bir fərq lə: 
ba şı nı yox, ba xış la rı nı aşa ğı di kir. Yə qin, be lə bir məq səd-mə ram la 
ki, on suz da bəl li bö yük lü yü nü qar şı sın da kı la ra du yur maq təh lü kə-
si ya ra na bi lər. Bəs ne cə, çox-çox bö yük lük bu ki mi ki çik xə ta lar dan 
xə ləl çə kə bi lər. Av to port ret lər rəs sam la rın ki çik bir dövr iş lə ri dir sə, 
di gər sə nət adam la rı nın bü tün ömür iş lə ri dir...   

Ha mı nın və hər kə sin Qa ra Qa ra ye vi
Qa ra Qa ra ye vin xalq iç rə port ret lə ri də az de yil. Bun lar müx tə lif 

“janr” lar da dır; söy lə mə lər, qo şu lar və s. Bun lar dan iki si mə nim çün 
da ha ma raq lı dır. Bi rin də sə nət ka ra nə “də cəl lik”, o bi rin də - bü tün 
ko ri fey lə ri mü şa yiət edən ha lay-va lay lıq. İşə ba xın, onun pən cə rə şü-
şə si sın dır ma sı nı da məq bul he sab et mə mək ol mur. Be lə ki, bir gün 
sübh tez dən Üze yir bəy in di ki İq ti sad Uni ver si te ti nin ya nın dan ötər-
kən gö rür ki, bir uşaq üçün cü mər tə bə də ki tay ba tay açı lı pən cə rə yə 
dal ba dal daş atır. So ru şur ki, ni yə be lə edir sən, dil lən mir. Qey ri-adi 
fəh mə ma lik Üze yir bəy uşa ğın göz lə rin də nə gö rür sə, ya xın la şıb ba-
şı nı sı ğal la yır və bir də so ru şur. İçin də gə lə cək da hi giz lən miş uşaq 
mil lə tin bu sə nət ba ba sı nın sı ğa lın da kı sə mi miy yə tə gü və nib, fik ri ni 
bir nə və sa də lövh lü yü ilə bə yan edir; mən sı nan şü şə cin gil ti si ni çox 
xoş la yı ram, de yir.
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Onun haq qın da olan xəl qi “port ret” lər dən söy lə yə cə yim ikin ci “rə-
va yət ”in şəx sən şa hi di yəm. On-on iki il əv vəl, bir dos tu mun ma şı nın-
da Qa ra Qa ra ye vin “Vals ”ı nı din lə yib təəs sü rat la rı mı zı bö lü şür dük. 
Onun 7-8 yaş lı nə və si də ma şın da idi. Bu dos tum və ya şı dım 50-ci il-
lər lə bağ lı bir he ka yət söy lə di. De di ki, in di iş ğal al tın da kı ra yo nu mu-
za ye ni cə ra dio qov şa ğı çə kil miş di və 105 yaş lı nə nəm tez-tez gi ley-
lə nir, biz nə və-nə ti cə lə ri nə “onun sə si ni kə sin!” əm ri ve rir di. Qə rəz, 
bir gün o mə nə bir sa çaq lı kon fet ve rib, di lə tut du ki, onun adın dan 
ra dio-stu di ya ya bir mək tub ya zım. Ya zım ki, o, Qa ra Qa ra ye vi tez-tez 
səs lən dir sin lər. Uc qar bir kən din 105 yaş lı ağ bir çə yi nin müasir mu si qi 
zöv qü nə məət əl qa lan ra dio iş çi lə rin dən bir qru pu iki həf tə dən son ra 
bi zim kən də gəl di. Xoş-beş, çay-çö rək dən son ra bu nun sə bə bi ni so ruş-
du lar. Nə nəm nə ca vab ver sə yax şı dır? De di ki, ay ba la, mən bir xəs tə 
ada mam, ba şım səs-küy gö tür mür, o cü rə nə mu si qi lər ve ri lən də isə 
uşaq lar öz lə ri bağ la yır ra dionu...

Son ra dos tum əla və et di ki, in di mə nim nə vəm, mən nə və olar kən 
nə nə min sö zü nə ba xıb yol ver di yim o qü su run “qi sa sı nı” mən dən 
alır. De yir, ba ba, “dərs lə ri nə fi kir ver” de yib, mə nə klas sik lə rin disk-
lə ri ni al mır san, ba rı ra dioya mək tub yaz ki, in di cə mə nim ürə yi mi 
oy na dan bu mu si qi lə ri tez-tez səs lən dir sin lər...

Epi loq əvə zi
Bu xal qa, dün ya ya mü ka fat olan la rı mız dan bi ri si nin təl tif və mü-

ka fat la rı nı sa da la ma ğa nə eh ti yac? SS Rİ Xalq ar tis ti, bir də fə Le nin, iki 
də fə Sta lin mü ka fa tı laureatı, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı, aka de mik... 
Bu ad lar çox dur, bö yük dür, la kin onun tək rar sız əsər lə ri nin bö yük lü-
yü nə o qə dər də adek vat de yil. Mu si qi si ni yaz dı ğı film lə rin hər bi rin-
də ikin ci baş qəh rə man müt ləq mə na da onun not la rı dır. Ba let lə rin də-
ki par ça la rın hər bi ri həm də müs tə qil sə nət nü mu nə lə ri dir. Sim fo nik 
poema la rı dün ya nın bü tün kö nül-nəş riy yat la rın da ey ni dil də, la kin 
məhz Azər bay can im za sı ilə səs lə nib-oxu nan bə şə ri nəğ mə lər dir.

... Və yə qin ki, on-on iki il ön cə dos tu mun ma şı nın da “Vals” da-
va sı edən o uşaq in di or du da dır. Söz süz ki, o oğ lan bu Və tə ni tək cə 
mad di yox, hə lə o yaş da ikən o qə dər sev di yi o “Vals” da da xil ol-
maq la, mə nə vi ne mət lə ri ni qo ru du ğu nun fər qin də dir və bu öl kə nin 
o “Vals” qə dər par ça sı nı düş mən dən azad et mə yə ça lı şır.

04-02-2011
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Layla-bayatı simfoniyalı...
Eyzən tufan coşqulu, atom təlatümlü, hərdən də 
bəmi-ahəstə bəstələr bəstəkarı - Fikrət Əmirov

Sir-si fət cə, hər-hə rə kət cə də bəs tə lə ri ki mi qay nar ca, di ri cə-du ru-
ca idi Fik rət Əmi rov. Bu sə nət ka rın hət a göz qır pım la rın dan, hər dən 
qaş la rı nı ça tıb, bi zim çün məc hul xə yal la ra dal ma sın dan, mü sa hi bi ni 
din lə mə po za-“do za”sın dan, çı xış-nitq kəl mə lə rin dən, mət bu-ki tab 
kə lam la rın dan da mu si qi sə da la nır dı. Və çox gü man ki, qəl bi mi zə 
cən nə ti-sar ma şıq tək sar ma şan “Şur”u, “dağ la rı mı za köh lən ki mi dır-
ma şan” (S.Vur ğun) “Azər bay can kap riç çiosu” onun be lə-be lə ha lət-
lə rin dən də qi da la nır dı...

Hör mət li oxu cu la rı mız ara sın da bu sa yaq bəs tə lə ri - su rə ti-ha lət 
“janr”lı mu si qi lə ri də eşi də bi lən lə rin ol du ğu na əmin li yim dən, da ha 
bir ne çə lek sik-sim fo nik mət lə bə to xu num...

Əv və la ərz edim ki, fik ri miz, hər bi ri nin öz “sa rı sim”i və bə-
şə ri di li olan mu si qi alət lə ri nə get mə sin, qə ləm - fit rə ti bəs tə və 
bəs tə kar la rın la yi qi təq di mi işin də xey li aciz “miz rab”dır. Bu 
ha cə ti-ir fan alə tiy lə nə qə dər kü lüng çal san da, da hi lər dən bi ri 
de miş, “on la rı bir kə rə din lə mə yin ye ri ni ver məz”. Bun lar göz-
lə gö rü nən, əl lə to xu nu lan mad di-mə də niy yət şe devr lə ri nin sə-
da va riant la rı. Kər pic-kər pic hö rü lən o mo nu men tal, çın qı-çın qı 
iş lə nən o or na ment lal abi də lər göz lə ri ne cə ox şa yır sa, takt-takt 
yo ğu ru lub, xal-xal doğ ru lan bu mə nə vi abi də lər də qu laq la rı, 
kö nül lə ri, duy ğu la rı elə cə qi da lan dı rır. Hər mil lə tin ümum mə-
nə vi ha lə ti ni, men tal duy ğu-dü şün cə port re ti ni ya ra da bil mə yin 
özü də bir me se nat lıq ki, - xalq lar bu tip xey riy yə çi lik dən mad di 
əl tut ma la ra nis bət də da ha bə rə kət li, uzu nö mür lü ya rar lan ma lar 
gö rür; Bet ho ven, Mot sart, Bi ze, Üze yir, Qa ra, Fik rət şe devr lə ri-
nin Ak ro pol, Ey fel, Qız qa la sı, Mö mi nə Xa tun mö cü zə lə rin dən 
da ha çox ya şa yıb, mil lə ti nə və bə şə riy yə tə da ha ar tıq şöh rət gə-
ti rə cə yi nə ki min şüb hə si?!.

Nə ha yət, ad la rı çə ki lən da hi lər dən so nun cu nun - “Şur”, “Kürd 
ov şa rı”, “Gü lüs tan-Ba ya tı-Şi raz” sim fo nik mu ğam la rı ki mi mo nu-
men tal “üç lük” müəl li fi nin -
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Həyat və sənət dünyası
Tan rı sal fit rət li, mil li və bə şə ri tə ra nə li, dün ya şöh rət li Fik rət 

Əmi rov mu si qi si nin həz zi nə var maq su içi mi ki mi asan, on dan yaz-
maq - pad şa ha pal tar bi çi mi ki mi çə tin. Xü su sən də əc nə bi ya zar la-
rın yaz dıq la rı na, de dik lə ri nə nis bət də. Onun “Gü lüs tan-Ba ya tı-Şi-
raz”ı Ame ri ka da səs lə nir kən bir jur na lis tin yaz dı ğı sö zə ba xın (!): 
“Bu ecaz kar əsər səs lə nir kən, bi zim ca van Ame ri ka sa lo nu qo ca-
man Şərq xə ya la tı na dal mış dı...”.

Bu qey ri-adi is te dad 1922-ci il no yab rın 22-də Gən cə də məş hur sə-
nət çi lər dən sa yı lan şu şa lı Mə şə di Cə mi lin adi dən-adi evin də-ailə sin-
də do ğu lub. Or ta mək təb də ki “is te dad lı də cəl lik”, fəhm-fə ra sət bioq-
ra fi ya sı ay rı ca bir ya zı nın möv zu su olan bu oğ lan 20 ya şın da Gən cə 
Fi lar mo ni ya sı nın, 23-də isə Müs lüm Ma qo ma yev adı na Azər bay can 
Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın bə dii rəh bə ri ki mi - “sin ni nə na tab, zeh ni-
nə bab” və zi fə lə rə la yiq gö rü lüb. Ca maat bir az yu xa rı, or ta, aşa ğı 
və zi fə lə rə ali mək təb bi ti rən dən son ra çə ki lir kən, Fik rət Ba kı Kon-
ser va to ri ya sı təh si li nə qeyd et di yim və zi fə lər dən ge dib miş. Son ra lar 
“...bü töv bir xalq dır!” epi te ti lə də yər lən di rə cə yi Ü.Ha cı bəy li nin, ar-
dın ca məş hur B.Zeyd ma nın si nif ə rin də dərs al dı ğı kon ser va to ri ya nı 
1948-ci il də bi tir miş Fik rət hə lə tə lə bə li yi nə dək əsl us tad no mi na si ya-
la rı ilə qiy mət lən di ri lə si əsər lər bəs tə lə miş di.

Üç il (1956-1959) di rek to ru ol du ğu Azər bay can Döv lət Ope ra və 
Ba let Teat rın da sə nə tin ali sir lə ri ni də öy rə nən (və öy rə dən) bəs tə-
kar, dost la rın dan bi ri de miş kən, “rəs mi iş lər dən, sə nəd və zi fə lə rin-
dən uzaq la şıb”, özü nü büs bü tün sə nət və zi fə lə ri nə həsr edir. Özü-
nü Ba kı nın “ko ren noy” əh li sa yan bir er mə ni həm ka rı nın tə bi rin də 
“Atəş fə şan Ba kı da “pe ri fe rik” not lar la əl lə şən” bu gənc dün ya nın 
bö yük mər kəz lə ri lə vu ru şa, nə həng bəs tə kar la rı ilə ya rı şa, sehr çu-
buq lu az man di ri jor lar la dö yü şə ha zır la şır (və hə lə son ra lar mə lum 
ola caq dı ki, Ame ri ka, Al ma ni ya, Fran sa, Ru si ya ki mi si ya sət və sə-
nət der ja va la rın da Sto ko lovs ki, Abend rot, Müns, Roj dest vens ki ki-
mi ba ha dır lar da öz lə ri ni “Fik rət Əmi rov zəl zə lə si”nə, “Şur” tə la tü-
mü”nə, “Kürd ov şa rı” “ar xeolo gi ya sı”na, “Gü lüs tan-Ba ya tı-Şi raz” 
“ek zo-eko lo gi ya sı”na ha zır la yır mış lar).

Hə lə vur-tut otuz bir ya şın day kən yaz dı ğı “Se vil” ope ra sı ilə 
F.Əmi rov mil li li rik-psi xo lo ji ope ra nın və ovax ta dək iş lən mə miş 
“Azər bay can - kon sert” jan rı nın ba ni si ol du. Ar dın ca, dün ya sə da-
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lı əsər lər iş lə di. “Min bir ge cə” ilə “Nə si mi” ba let lə ri mə sa fə sin də 
on lar ca nü mu nə lər var ki, hər bi ri haq da sə hi fə lər lə yaz maq olar. 
Bun lar dan “Ni za mi” sim fo ni ya sı nı, “Azər bay can kap riç çiosu”nu, 
“Azər bay can süita sı”nı, “Azər bay can qra vür lə ri”ni ürək do lu su, 
zövq do yu suy la xa tır la dı nız yə qin. “Gö zün ay dın”, “Ürək ça lan lar” 
ki mi duz lu-mə zə li ko me dik mu si qi lə ri ni yad edib, tə bəs süm lən di-
niz gü man ki. Özü nə məx sus sə nət, sə nət kar dəst-xət i lə yaz dı ğı inst-
ru men tal, ka me ra-vo kal əsər lə ri ni - “For te piano üçün 12 mi niatür”, 
“Ul duz”, “Azər bay can el lə ri”, “Gü lüm”, “Gü lə rəm - gül sən”, “Rey-
han”, “De gö rüm, ney lə mi şəm”, “Toy” ki mi ro mans və mah nı la rı nı, 
ne çə-ne çə pyes-pre lüd lə ri ni, dram-ta ma şa la rı na, ki no film lə rə (“Sə-
hər”, “Bö yük da yaq”, “Mən ki gö zəl de yil dim”) yaz dı ğı li rik, di na-
mik, dra ma tik mu si qi lə ri anıb, özü nü zü “Nəğ mə üfüq lə ri” qoy nu na 
qərq et di niz, zən nim cə.

Bəs bu da hi me lo dis tin qiy mət li söz, pub li sis ti ka, ki tab ya ra dı-
cı lı ğı na da xə yal lan ma yaq mı? Axı onun zə rif ça lar lı, məst üs lub lu, 
ana dil-ata sel təh ki yə li ya zı la rın da da qəl box şar mu si qi lə ri ki mi özü-
nə məx sus gö zəl lik lər, özəl lik lər var. Mə sə lən, bu müəl lif, mu si qi di-
lin də bir qə dər çə tin an la nan fi kir lə ri bu və di gər ki tab la rın da (xü-
su sən, “Mu si qi dü şün cə lə ri”ndə), mə qa lə lə rin də əsl söz us ta dı ki mi 
açır, te le-ra dio mü sa hi bə lə rin də pro fes sional mü tə xəs sis, na dir na tiq-
lər ki mi çat dı rır dı. İki də fə (27 və 58 yaş la rın da) SS Rİ Döv lət mü ka-
fa tı laureatı ol muş, 43 ya şın da SS Rİ Xalq ar tis ti adı na la yiq gö rül müş 
bir sə nət ka rın di gər təl ti fat la rı nı sa da la ma ğa və bun dan ar tıq de yib-
öy mək lə, onun ecaz kar mu si qi lə ri ni din lə mə yə ha zır la şan hör mət li 
oxu cu la rı mı zın vax tı na mü da xi lə et mə mək qə naəti lə - hə-lə-lik...

18-11-2016
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Sehr-ÇUBUQ sahibi
İdarə etdiyi orkestrlərin canlı uvertürası, 

kulminasiyası, akkordu, musiqi dünyamızın 
xəlqi-“konstitusion” Münsifi...

Əlbətə, Niyazi!
MAESTRO Niyazi...
Bu adamı kəşf etdiyim gündən bəri xəyalımda yaratdığı epi-

zod-etüdlərdən:
-...hər də fə çı xa ca ğı səh nə bü töv bir sə nət məm lə kə ti, or kestr – 

qəlb lə ri fəth edə si alay və bax-bax, lap in di cə zəhm li Sər kər də də gə-
lə cək;

-...bu dur, sir-si fə tin dən “zə hər”, qır ğı ba xış la rın dan məl həm yağ-
dı ra-yağ dı ra gə lir!;

-...əlin də ki çu buq qı lınc mı ki, – sa lon da kı lar cür bə cür fo bi ya la ra 
qərq olur?;

-...or kestr əh li nin çal ğı yek dil li yi üçün nə zər də tu tul muş bu çu buq 
bu qə dər ça lın-çar paz tər pə niş lər lə bu ecaz kar tab lo la rı ne cə ya ra-
dır?..

Baş lan ğıc dan so na dək o sehr li bar maq lar ne çə çu buq də yi şib, gö rə-
sən?..

Bu nə həng lik də sə nət kar dan bəhs edən bir ya zı nın “bis mil lah”ı 
olan bu “qiy mət li” sualı, ol sa-ol sa, ona Al ma ni ya da hə diy yə olun-
muş xa lis qı zıl di ri jor çu bu ğu ca vab lan dı ra bi lər...

Onun sağ əlin də ki o çu buq özü də bü tün baş qa la rı nın kın dan BAM-
BAŞ QA idi, ida rə an la rı nın “apo gey” mə qam la rın da sol əli nin “be şa çı-
lan” (ret ro-jur na lis ti ka ca: “piani no nun şir ma yı dil lə ri”) ki mi rəqs edən 
bar maq la rı da!

Bu mə qam da qeyd edim ki, mən uzun il lər o bar maq la rı da ha ma-
raq lı təş beh et mək is tə səm də, nə zər də tut du ğum hə də fə ça ta, hey-
rət-mə həb bət “ti kan”ımı çı xa ra sı, mat-məət əl lik du ru mu mu də yi şə-
si bir epi tet ta pa bil mə mi şəm. Heç – bir vaxt lar, “pa lıç ka vru çal ka” 
ki mi ob raz lı de yim lə ri olan rus la rın mosk va lı bir mu si qi xa di mi nin 
mə qa lə sin dən oxu du ğum (kon sert lər dən bi ri nin so nun da bu Maest-
ro nun əl lə ri ni ovuc la rın da tu mar la ya raq): “Bu bar maq lar ne cə də ta-
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beedi ci dir!..” ki mi qiy mət li fi kir lə ri də sö zü ge dən ob yek tə adek vat 
he sab et mi rəm... 

D.Şos ta ko viç. Ş.Q.Şa ra yev, V.Do biaş ki mi şan-şöh rət zir və li lə rin de-
dik lə ri ni də xa tır la yaq: “Ni ya zi öz çu bu ğu ilə or kestr də ki bü tün alət lə-
ri ey ni an da ça lır dı”, “O, takt la rın can lı an te na sı idi”, “Bir cüt sehr kar 
əl, beş qo şa ov sun çu bar maq sa hi bi”. Və nə ha yət, öz yaş da şı, ti tul daş 
və şöh rət da şı Q.Qa ra yev: “Mən əsər lə ri min Ni ya zi nin di ri jor lu ğu ilə 
ifa sın dan çox məm nun olu ram və baş qa bir di ri jor ar zu la mı ram”...

İn di xa tır la da ca ğım bir fik rin müəl li fi isə bü töv bir dövr və ic ti maiy-
yət: “1970-ci il lər də hər cü mə gü nü Fi lar mo ni ya da ke çi ri lən “sim fo nik 
mu si qi ax şam la rı” ide ya sı nın müəl li fi Azər bay can KP MK-nın bi rin-
ci ka ti bi Hey dər Əli yev, bü tün İt i faq da bən zə ri ol ma yan o kon sert-
lə rin təş ki lat çı sı, re per tuar se çi ci si və qey ri-adi tən tə nə ilə ida rəedi ci si 
Maest ro Ni ya zi idi...

Bu nə zə ri “gi riş”dən “prak ti ki” bir çı xış: onun sir-si fə tin də ki dip-
di ri di na mi ka nın, atom va rı ba xış la rın fər qin də siz mi? Bəs, ara sı kə sil-
məz al qış sə da la rı se rial la rın da bir də fə də ol sun tə bəs süm lən mə mə-
si, “bir tü kü nün də tər pən mə mə si” so yuq qan lı lı ğı nın ne cə?!

Bu hal da, yu xa rı da bəhs et di yim “çu buq la rın sa yı” mə sə lə si göy-
də qal mır mı? Yə ni, mə sə lə o çu buq la rın, o bar maq la rın kə miy yə tin-
də yox, seh rin də, məz mun-ma hiy yə tin də dir...

Deməli, keyfiyyətə keçməli
Ön cə dən də (R.Rza nın “Qay ğı” sö zü, qay ğı – özü” qə naəti la dın da) 

qeyd et mə li ki, key fiy yət – ümum mil li qə ni mə ti miz olan bu dün yə vi 
maest ro nun bü tün sə nət nü mu nə lə ri nin baş vur ğu su, ak sen ti, nə qə ra tı 
idi.   

Onun Va şinq ton çı xış la rı nın ilk ge cə si nin sa ba hı sı (1960-cı il lə rin 
son la rı, özü nün “Rast”, F.Əmi ro vun “Gü lüs tan-Ba ya tı-Şi raz” sim fo nik 
mu ğam la rı) bü tün Ame ri ka qə zet lə rin də “Ni ya zi”, “maest ro” söz lə ri ol-
ma yan man şet yox imiş. O qə zet lər də yüz lər lə ob raz lı söz lər, fra za lar, 
bən zət mə lər var mış ki, on lar dan bi ri də be lə: “Bi zim bu gənc Ame ri-
ka nın ağ zı na dək do lu sa lo nu əv vəl dən-axı ra qo ca man Şərq xə ya la tı na 
dal mış dı...”

Ni ya zi xü su si bir DÖVR idi, ÇAĞ idi, ay rı-ay rı za man la rın da hi 
bəs tə kar la rı nı bir ləş di rən sə nət kar va nı nın gə lə cə yə doğ ru sə fə ri nə 
bü tün so vet di ri jor la rın dan da ha da hi ya nə sar ban lıq edən SS Rİ-li idi.
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Bu qə naəti mə inan ma yan lar (və so vet il lə rin də müb həm bir qor-
xu-tə va zö kar lıq la onu yal nız “Azər bay can fe no me ni” ki mi qə lə mə 
ve rən yer li lə ri miz) üçün bir ret ro-epi zod:

Ötən əs rin 70-ci il lə rin də üç-dörd həf tə bü tün müt ə fiq res pub li ka-
lar da olub, SS Rİ di ri jor la rı nın rey tinq “təd qi qat”ını da apa ran və nə ha-
yət, Ba kı ya gə lən mosk va lı xa nım-jur na list Ni ya zi ilə mü sa hi bə za ma nı: 
“- Maest ro, ha çan sa İt i faq üz rə ne çən ci yer də ol ma nız haq da da fi kir-
ləş mi si niz mi” - sualı nın qar şı lı ğın da la qeyd bir tə bəs süm lə üz lə şir və 
əla və edir: “Mə sə lə bun da dır ki, res pub li ka la rın ha mı sın da mu si qi ic ti-
maiy yə ti nü ma yən də lə ri 1-ci yer də öz lə ri nin ki ni, 2-ci yer də isə yal nız və 
yal nız Si zi gö rür lər. De mə li, “in ci mə yin”, maest ro, Siz bü tün So vet lər 
İt i fa qı üz rə bi rin ci si niz!..”

Bu eli tar ranq lı epi zod ar dın ca bir “pro le tar”isi:
Tən tə nə li, uğur lu bir xa ri ci sə fər dən qa yıt dı ğı gü nün sa ba hı sı 

maest ro 60 nə fər lik sim fo nik or kestr lə cə nub böl gə mi zə (Sal yan dan 
As ta ra ya dək) bir həf tə lik qast rol qə ra rı na gə lir. Ma raq lı olay lar, xa-
ti rə lər lə do lu sə fər dən Ba kı ya qa yı dar kən av to bus kar va nı nı tar la 
dü şər gə lə rin dən bi ri nin ya nın da sax lat dı rıb, pam bıq çı lar çün ye mək 
ha zır la yan aş paz qa dı na ya xın la şır: “Xa la can, mən bi lə ni, in di ha va 
40 də rə cə ni ötüb, bəs, sən bi lə ni, bu oca ğın is ti si ne çə də rə cə olar?” 
- de yib, kol lek ti və ko man da ve rir ki, on də qi qə dən son ra bur da düz 
bir saat lıq kon ser tə baş la yı rıq!

Möh tə şəm “Ko roğ lu” ope ra sı uver tü ra sı nın ilk takt la rı sə da la nır-
kən qız-gə lin lər uc suz-bu caq sız tar la nın hər tə rə fin dən dü şər gə yə sa rı 
axı şır və hə min an la rın qə lə mə alın dı ğı ya zı dan yal nız bu nu təq dim 
edi rəm: “Kon sert dən son ra mu si qi çi lər də bir-bi ri nə de yir di ki, hə lə 
in di yə dək heç vaxt, heç ha ra da maest ro nun bu il ham la di ri jor luq et di-
yi ni xa tır la mı rıq”...

De yək ki, bu tam mö cü zə var lı ğın hə ya tın da mö cü zə va rı ol ğu-olay 
da az ol ma yıb ki, bun lar dan onun “sərt lik kral lı ğı na” ya raş ma ya sı ba-
mə zə li sin dən baş la yaq. Be lə ki, o, son ra lar hər bi ri bir mə də niy yət fət-
hi nə çev ri lə si xa ri ci qast rol sə fər lə rin dən il ki nə hə lə ana bət nin də ikən 
“ge dib”; ata sı Zül fü qar Ha cı bə yo vun Tbi li si qast ro lu na ha mi lə xa nı-
mı da qo şu lur və Ni ya zi dün ya ya Gür cüs tan pay tax tın da (20 av qust, 
1912) göz açır. Ya xud, tə pə dən-dır na ğa mu si qi, bəs tə (do la yı si lə sülh, 
əmin-aman) ma ya lı bu adam uşaq kən hərb çi ol maq əz mi lə ka det mək-
tə bi nə ge dib, ət ra fın diq qət mər kə zi nə dü şən fut bol ha kim li yi, təy ya rə 
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(pa ra şüt) id man çı lı ğı edib. İlk mu si qi təh si li ni də ki (yə ni, so nuc da kı 
mü qa yi sə siz məş hur lu ğu na nis bət də!) adi dən-adi bir mu si qi oca ğın-
da alıb. Am ma son ra ata sı Zül fü qar və əmi si Üze yir bə yin töv si yə si lə 
təh si li ni Mosk va da da vam et di rib. Le ninq rad (Sankt-Pe ter burq) təh si-
li ni sə, bu şə hə rin “rü tu bət li ha va sı” sə bə bin dən, ba şa vu ra bil mə yib.

La kin həf tə lər-ay lar öt dük cə, bu “ya rım çıq tə lə bə” qey ri-adi “av-
to təh sil” təm rin lə ri edə-edə, mü kəm məl bir mək tə bə çev ril mə yə 
baş la yıb. Bö yük Azər bay can mə də niy yə ti ta ri xi nə nə həng “Üze yir 
bəy Ha cı bəy li”, məş hur “Zül fü qar Ha cı bəy li”, mü ha cir ko ri fey lə ri-
miz dən “Cey hun Ha cı bəy li” im za la rın dan do ğul muş Ni ya zi Ta ğı za-
də-Ha cı bə yov (mil li di ri jor luq dün ya mı za TƏK gə lib, Tək də get miş 
sə nət kar bu qo şa so yad lı lı ğı ana sı nın ye ga nə və fa ciəli bir qət lin qur-
ba nı ol muş da yı sı Hey də rə li Ta ğı za də yə xa tir qə bul et miş di) ay rı ca-
müs təs na ca bir “Maest ro Ni ya zi” İM ZA sı na çev ri lib.

Bu im za onun tək elə fe no me nal di ri jor luq qa le re ya sın da kı uni kal 
nü mu nə lər al tı na de yil, ne çə-ne çə müəl lif ik, həm müəl lif ik, in terp-
re ta tiv lik iş lə ri ra hı na da atı lıb. İyir mi iki ya şın da yaz dı ğı “Za qa ta la 
süita sı” ilə mu si qi alə mi mi zə ori ji nal səp ki li bir bəs tə kar gə li şin dən 
xə bər ve rib. Da ha son ra iki his sə li “Qəh rə man lıq”, “Xos rov və Şi rin”, 
“Kon sert val sı”, “Təb ri zim”, “Dağ lar qı zı”, “Və tən”, “Ar zu” və s. ki-
mi gö zəl sim fo nik nü mu nə lər, mah nı lar ya zır, teatr ta ma şa la rı (“Da-
ğı lan ti faq”, “Al maz”, “Va qif”, “Po lad qar tal”) və ki no film lər də (“Al-
maz”, “Kənd li lər”, “Fə tə li xan”) ma raq lı sə nət iz lə ri qo yur...

Lap gənc li yin dən öz fit ri fəh mi, çağ lar is te da dı, eksp romt mü-
da xi lə lə ri lə ət ra fı na fa si lə siz bir mən tiq-mə na atə şi sa çan bu cə sa rət 
mü cəs sə mə si hət a ata sı nın ali öl kə qə lib li “Aşıq Qə rib”inin, əmi si-
nin dün ya çap lı “Ar şın mal alan”ının ye ni re dak si ya va riant la rı nı ha-
zır la yıb. Teatr səh nə lə rin də əl li ilə ya xın for ma la şıb-eti ket ləş miş “O 
ol ma sın, bu ol sun” ope ret a sı nın mə hək da şı mu si qi par ça la rı nı hər 
sa ni yə si qı zıl la, hər kad rı zər rə bin lə öl çü lüb-ba xı lan bö yük ek ran di-
li nə çe vi rib. “Xu mar ol dum”, “Qa ra gi lə”, “Kü çə lə rə su səp mi şəm” 
ki mi ne çə-ne çə xalq mah nı mı zı sim fo nik or kestr üçün iş lə yib, “Rast” 
və “Şur” mu ğam la rı nı no ta alıb...

Bun la rı, on la rı, obi ri lə ri “sa da la maq la qur ta ra sı de yil dir” de yə, bu 
in tə ha sız mət lə bi be lə ye kun laş dı raq: ovaxt dan-bu vax ta öz klas sik-
fun da men tal ya ra dı cı lıq ener ge ti ka sı, mü dam dra ma tur ji, hər dən də 
emo sional xə ya lat-tə səv vü rat me lo di ka sı, ma jor-mi nor bü sat lar har-
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mo ni ya sı və ül fət-ül viy yət ifa də li li yi lə mil yon la rı ov sun la dı, öz ida rə-
si lə ne çə-ne çə öl kə lə rin mu si qi şir kət lə ri tə rə fin dən qram mo fon val la-
rı na ya zıl dı. Və bu ov sun lar, ma raq lar, hey rət lər da vam et mə də...  

Bu “Se gah”i təəs sü rat ar dın ca mə lum bir ki no fil mi mi zin adın dan 
təb dil; –

Onun “Rast”ını unutmaq olarmı?...
De yir lər, bu boy ca bəs tə, tövr-xa siy yət cə uzun, ad-so yad ca fü zun 

(Ta ğı za də-Ha cı bə yov Ni ya zi) elə məhz bu Ha di sə-Əsər dən son ra 
qıp-qı sa ca bir xi tab la ça ğı rıl ma ğa, xa tır lan ma ğa, ağır lan ma ğa baş la-
yır: “MAEST RO!” İki də fə (1951- 1952) SS Rİ Döv lət mü ka fat la rı na 
la yiq gö rü lür. Ədə bi-ic ti mai söh bət, mü za ki rə və mu si qi tən qid-təb-
li ğin də “Azər bay can mil li di ri jor luq mək tə bi nin for ma laş ma sı Ni ya-
zi nin adı ilə bağ lı dır”, “Mil li bəs tə kar la rı mı zın əsər lə rin dən se çil miş 
nü mu nə lər dün ya mu si qi si nin qı zıl fon du na məhz onun bən zər siz 
yo zu mu sa yə sin də da xil edil miş dir”, “Ne çə-ne çə ope ra və ba le tin 
yük sək sə viy yə li səh nə tə cəs sü mü Ni ya zi is te da dı və qa bi liy yə ti nin 
bəh rə si dir” ki mi qə naət lə rə “Sim fo nik mu ğam” ki mi qey ri-adi ye ni-
li yin ba ni si de yi mi də əla və edi lir. 1959-cu il də SS Rİ Xalq ar tis ti adı-
na la yiq gö rü lür. İki il son ra SS Rİ-nin ən məş hur teatr la rın dan bi ri nə 
- Le ninq rad Ope ra və Ba let Teat rı na baş di ri jor tə yin olu nur. Çox-
say lı xa ri ci öl kə teatr la rı nın (xü su si mü qa vi lə əsa sın da) tə kid li xa hiş-
tək lif ə ri içə ri sin də yal nız qar daş (o za man lar “düş mən”!) Tür ki yə ni 
se çən maest ro An ka ra Ope ra və Ba let Teat rın da “Yev ge ni One gin”, 
“Qa ra tox maq qa dın”, “Aida” və türk bəs tə ka rı Ə.Say qu nun “Ko roğ-
lu” ope ra sı na ilk qu ru luş lar ve rir, “Yu nus Əm rə” ora to ri ya sı na di ri-
jor luq edir. Uzun müd dət li sə fər dən son ra Və tə nə qa yı dır, Ope ra-Ba-
let Teat rı nın bə dii rəh bə ri və baş di ri jo ru tə yin edi lir.

Bun lar onun sə nət iz lə rin dən fraq ment lər.

Bir az da həyat izlərindən...
Bir-bi ri ni də li cə si nə se və-se və 51 il lik “Hə cər və Ni ya zi” bir gə li yi 

das ta nın dan.
Bu real das ta nın iki cə (uşaq la rı ol ma yıb, öv lad lı ğa gö tür dük lə ri 

uşa ğın baş la rı na aç dı ğı mü si bət lər isə ərəb dən-əcə mə bəl li) qəh rə-
ma nı Ma haç qa la da ta nış olub, qo şu lub qa çıb, min bir əziy yət lə son ra-
kı yüz bir zöv qi-sə fa ya çat mış dı...
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...Tür ki yə də ofi siant qa dın on la ra ya xın la şıb: “Nə içə cək siz?” de yə 
bü tün su və spirt li iç ki lə rin ad la rı nı sa da la sa da, Hə cər xa nım “yox” 
de yir. Və ziy yə ti be lə gö rən maest ro ofi sian ta üz tu tur: “Xa nım, mə-
nim xa nı mım mə nim qa nım dan baş qa heç nə iç mir...” Bu za ra fat ba-
sı rıq res to ran da kı müş tə ri lər üs tü nə səp sə rin su tək çi lə nir…

Am ma Hə cər xa nım da borc lu qal mır: Mosk va res to ran la rın dan 
bi rin də bir par ça çö rə yin üs tü nə iki-üç qat xar dal ya xıb, is tiot sə pir. 
Bu nu əsəb lə mü şa hi də edən maest ro: “İn di bu nə ol du?” de yə so ruş-
duq da, qa yı dır ki: “Heç nə, ol du Ni ya zi!..”

...Yax şı ki, bu gü ney li xa nım öz ata-ana sı nın (xü su sən, İra nın Dər-
bənd kon sul lu ğun da iş lə yən qar da şı nın) ma ne çi lik lə ri nə bax ma dan Ni-
ya zi ilə ailə qur ma ğa ra zı ol muş du; yox sa, ola bil sin ki o, Azər bay can 
(ha be lə dün ya) mə də niy yə ti ta ri xi nə bu çə ki li maest ro ki mi da xil ol ma-
ya da bi lər di... 

03-08-2018
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Çeşmə axımlı, şimşək çaxımlı...
Ecazkar “Şəbi-hicran...” nəzmini füsunkar 

“Füzuli kantatası”na çevirmiş Cahangir Cahangirov

Əsr lər idi ki, o əs ra rən giz nəzm də ki seh ra nə mis ra lar bu xal qın 
küt le yi-mü ta liə mər tə bə si nə ye tə bil mir, elə cə, bir-bi ri ni əvəz edən 
nə sil lə rin bir qi sim söz xi ri da rı – “ari fi-əs rar”la rı içə ri sin də cil və lə-
nir di. Elə ki da hi Üze yir bəy Bu la ğın dan do yun ca iç miş bu bəs tə kar 
hə min kə lam la ra be lə bir bəs tə Məc nun lu ğu et di, o “hər işi xəl qə rüs-
va” Aşi qin də “qa ra bəx ti” (əl bət ə, küt lə vi an la nış sa rı dan) oyan dı...

İlk ab  zas  da  ca iş  lət  mə  li ol  du  ğum “qa  ra  bəxt”lik nüan  sı mə  nə bu bəs -
tə  ka  rın uşaq  lıq və gənc  lik çağ  la  rın  da ya  şa  dı  ğı çə  tin  lik  lə  ri xa  tır  lat  dı. Bun -
la  rı onun do  ğul  du  ğu (1921) Ba  la  xa  nı kən  din  də eşit  miş  dim; ata  sı mü -
ha  ri  bə  dən qa  yıt  ma  yıb, bir  cə də  nə də fo  to  şək  li ol  ma  yan (“Mən su  rə  ti  mi 
öz  gə adam  la  ra gös  tər  mə  rəm, ayıb  dır”) ana  sı otuz beş ya  şın  da və  fat edib 
və Ca  han  gir üç qar  daş-ba  cı  sı  nı oxu  dub-do  lan  dır  maq zo  run  da qa  lıb.   

Bu ko  ri  fey bəs  tə  ka  rın bir in  san ki  mi də bö  yük  lü  yü  nün iz  ha  rı üçün 
sö  zü  mü ba  cı  sı (mər  hum mü  ğən  ni Yal  çın Rza  za  də  nin hə  yat yol  da  şı) 
Ro  za Rza  za  də  nin xa  ti  rə  lə  ri  lə da  vam et  di  ri  rəm.

“Ca  han  gir bi  zə həm ana olub, həm ata. Elə ilk gənc  li  yin  dən ailə -
mi  zin yü  kü  nü çə  kib. 

Çox həs  sas, çox ürə  yi  yum  şa  ğıy  dı Ca  han  gi  ri  miz. Bi  ri  mi  zi gö  zü -
yaş  lı gö  rən  də özü  nə yer ta  pa bil  mir  di... 

Onun mu  si  qi  yə yö  nəl  mə  si bir gün ana  mın dü  kan  dan alıb onun 
yas  tı  ğı  nın al  tı  na qoy  du  ğu bir “ba  la  lay  ka”dan baş  la  yıb...

Da  ha nə da  nı  şım... Ca  han  gi  rin adı gə  lən  də, Ca  han  gir  dən söz dü -
şən  də hər şe  yi unu  du  ram. Mə  ni o qə  dər çox is  tə  yir  di ki! Elə bil onun 
iki ba  cı  sın  dan bi  ri yox, ma  dar öv  la  dıy  dım...  

Üze  yir bəy  lə ta  nış  lı  ğı 15 ya  şın  dan baş  la  yıb  mış. Kim  sə Ca  han  gi  rin 
mu  si  qi qa  bi  liy  yə  tin  dən da  nı  şıb, Üze  yir bəy də ça  ğı  rıb ya  nı  na, mu -
si  qi  si  nə qu  laq asıb və ya  nın  da  kı  la  ra de  yib, bu bö  yük uşa  ğa hə  mi  şə, 
hər yer  də diq  qət  lə ya  na  şın...  

Rə  şid Beh  bu  dov  la “Ana” mah  nı  sı  nın məş  qi  ni də yax  şı xa  tır  la  yı -
ram. Qa  pı  dan giz  lin  cə ba  xır  dım. Mən Rə  şid bö  yük  lü  yü  nü bax hə  lə o 
ba  la  ca yaş  la  rım  dan kəşf et  dim! 
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Tə  biəti çox xoş  la  yır  dı. Də  ni  zə bax  ma  ğı se  vər  di, ba  xan  da da göz  lə -
ri yol çə  kər  di; bəl  kə ata  mı  zın yo  lu  nu də  niz  dən göz  lə  yir  miş...  

Ən çox “Ana” mah  nı  sı  nı züm  zü  mə edər  di…
Öm  rü  nün son  la  rın  da mə  ni da  ha çox gör  mək is  tə  yir  di. De  yir  di, 

tez-tez gəl, gec-gec get...
Qa  ra  ba  ğın ta  le  yin  dən çox na  ra  hat idi. Bir gün də, xəs  tə  li  yi  nin şid  dət -

lən  di  yi vaxt, Qa  ra  bağ  dan, Şu  şa  dan (hə  lə iş  ğal olun  ma  mış  dı) bir xey  li 
da  nış  dı, axır  da de  di, bil  mi  rəm, Üze  yir bə  yin ru  hu hü  zu  run  da nə da  nı -
şa  ca  ğam...”.

O elə ya  şa  yıb, elə məh  sul  dar bir ömür sü  rüb ki, biz  lə  rin de  mə  yə 
sö  zü çox...

 Öncə...
“Qa  ça  raq” (“ba  şı  nı qa  şı  ma  ğa vaxt tap  ma  yan  lar  çün”) və küt  lə  vi 

xa  tır  la  na  sı nü  mu  nə  lər  dən bir ne  çə  si: “Ye  nil  məz ba  tal  yon” fil  min  də -
ki “Tey  mu  run mah  nı  sı”, “Ko  roğ  lu” fil  min  də  ki “Xa  nən  də qı  zın mah -
nı  sı”, “Də  li Kür”də  ki “Ana Kür” və s. “Ba  ya  tı  lar” adıy  la ta  nı  dı  ğı  mız 
nəğ  mə  ni, “Gül ca  ma  lın” ro  man  sı  nı, “Ənəl  həq” mah  nı-ro  man  sı  nı, 
“Eşit  məz  dim” qə  zəl-ro  man  sı  nı da yad edək.

“Ənə  nə  vi”, “sı  ra  vi” mah  nı  la  rı isə...
Bu vur  ğu onun mah  nı  la  rın  da  kı məx  su  si lad-dad ele  ment  lə  ri  lə 

bağ  lı...
Mə  sə  lən, “Ana” mah  nı  sı  nı xə  ya  la alın (və tə  bii, “əli üzün  də” qa -

lın)... Və be  lə bir nüan  sın da fər  qi  nə va  rın; bu mah  nı, mu  si  qi müəl -
li  fin  dən əla  və, ne  çə-ne  çə sə  nət  kar üs  tü  nə də par  laq işıq-şə  fəq sa  çıb! 
Əl  bət  ə, ən əv  vəl, şeir müəl  li  fi İs  lam Sə  fər  li  nin və o çağ  lar o mah  nı  nı 
bən  zər  siz “so  lo”la  yan tar  zən Ha  cı Məm  mə  do  vun. Və... bu can nəğ -
mə  ni bü  tün azər  bay  can  lı öv  lad  lar ağ  zın  dan avaz  la  yan unu  dul  maz 
Rə  şid Beh  bu  do  vun! Bu cəh-cəh  lər us  ta  dı  nın o mah  nı  da  kı son  suz 
bəh-bəh  lə  rə la  yiq bir us  ta  lı  ğı  nın – “Di  li  nin o hə  zin lay  la  sı  na qur  ba -
nam” mis  ra  sın  da  kı işa  rə əvəz  li  yi  nə (o... o... o...) əs  ra  rən  giz bir tembr -
lə “züy” edib, kö  nül  lə  ri  mi  zə nə toy tut  du  ğu  nun fər  qin  də  siz  mi, ey 
ha  çan  sa ra  dio din  lə  yi  ci  si, te  le  vi  zi  ya ta  ma  şa  çı  sı ol  muş (ola  sı) hör  mət  li 
oxu  cu  la  rı  mız?!.

Bu kö  nül  lər bəs  tə  ka  rı  nın “Ala  göz”, “Ay qız”, “Dan ul  du  zu, bir də 
mən”, “Ay  lı ge  cə” və s. mah  nı  la  rı  nın dil  lər əz  bə  ri, kö  nül  lər bə  zə  yi 
ol  ma  sı haq  da da ge  niş da  nış  ma  ğa eh  ti  yac yox...  
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Am  ma xü  su  si bir vur  ğu ilə –

Deyək ki...
Bu bəs  tə  kar otuz sək  kiz ya  şın  da yaz  dı  ğı “Fü  zu  li” kan  ta  ta  sı ilə o 

dövr mü  ha  fi  zə  kar  la  rı  nın “çox  səs  li  lik Azər  bay  can mu  si  qi  si  nə yad 
ele  ment  dir” fik  ri  ni alt-üst edib. Ötən əs  rin ilk onil  li  yi  nə (mil  li mə  də -
niy  yət ta  le  yi  mi  zə mö  cü  zə  tək do  ğu  lan “Ley  li və Məc  nun” ope  ra  sı  na) 
qə  dər də  də-nə  nə  lə  ri  mi  zin xor bax  dı  ğı bir mu  si  qi jan  rın  da ha! “Ope -
ra”, “ba  let”, “süita”, “kap  riç  çio” ki  mi (ya  del-yad  dil) ter  min  lə  rin lek -
si  ko  nu  mu  za otu  ruş  ma  dı  ğı çağ  lar  da...

Bu nüans  lar sö  zü  ge  dən kan  ta  ta  nın gah hə  zin-həs  rə  ti, gah qa  lib-
qə  lə  bə  li takt-akt  la  rın  dan da hiss olu  nur. Elə za  man-za  man mət  bu 
mü  sa  hi  bə  lə  rin  dən, te  le  ra  dio çı  xış  la  rın  dan bu da mə  lum olur ki, 
müəl  li  fin özü də, bu əsər üzə  rin  də iş  lər  kən, da  ha çox, bu  ra  da vur -
ğu  la  dı  ğım mə  qam  la  ra üs  tün  lük ve  rib. Yə  ni o, bu ki  mi çox  səs  li əsər -
lə  rin mil  li mə  də  niy  yə  ti  mi  zə qo  vu  şu  mu  na  dək müx  tə  lif sə  bəb  lər  dən 
(xal  qın tə  rə  kə  mə-tər  ke  lə  mə “atüs  tü”lü  yü, di  ni mər  si  yə-mə  ra  sim  li -
yi, “qırx gün-qırx ge  cə”lik na  ğıl-das  tan, toy-ni  şan bi  rən  ti  li  yi is  tis  na 
edil  mək  lə) Aşıq Cü  nun mo  no  kül  tür  çü  lü  yün  dən sin  te  tik (ümum -
mil  li) qav  ra  nı  şa gəl  mək  də çə  tin  lik çə  kən xal  qı  mız üçün çox gə  rək  li 
bir işi da  vam et  dir  di  yi  nin fər  qin  də olub.

Bu şəx  si-sub  yek  tiv mü  la  hi  zə  lər ar  dın  ca, so  sial “ha  mı  lıq-ümu  mi -
lik” ma  hiy  yə  ti da  şı  yan “XOR” haq  da –

 “Solo” qeydlər...
“Xor”. Bu mu  si  qi-mə  də  niy  yət ter  mi  ni həm də mil  li to  par  lan  ma 

mə  sə  lə  si  ni eh  ti  va et  mir  mi?
XOR  luq – so  sial mə  na  da bir  lik, bi  rən  ti  lik, hər  bi an  lam  da yum -

ruq!...  
Təəs  süf  ər ki, bu hey  ni  də (hə, mil  li əyər-əs  kik  lər  dən söz dü  şən -

də, ümum  mil  li ədəb-ər  kan nə  hən  gi  miz M.Cə  li  lin iba  rə  lə  rin  dən qaç -
maq ol  mur) ilk ola  raq özü  mü  zü yox, gür  cü  lə  ri xa  tır  la  dım. O xal  qın 
ev-eşik, qə  rib-qür  bət məc  lis  lə  rin  də (sü  pür  gə  çi  sin  dən sər  kər  də  si  nə, 
əkin-bi  çin  çi  sin  dən yük  sək çin  li mə  mu  ru  na  dək) buy  nuz ba  də  li əl-
qol  la  rı  nı çar  paz  la  yıb, öz brend ça  xır  la  rın  dan vu  ra-vu  ra, et  no-so  sial 
bə  ra  bər  lik xo  ru oxu  ma  la  rı  nın fər  qin  də  yik  mi, cə  nab “he  çim ay  rı-kö -
çüm ay  rı” mə  səl  li BİZ  LƏR?!...
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An  caq həm də al  qış  lar ki, cə  miy  yə  ti  mi  zin məişət mə  də  niy  yə  ti oda  sı  na 
ge  ci  kən bu cəm-can  lıq, bir  lik-bi  rən  ti  lik ik  si  ri, Ya  xın Şərq  də ilk ola  raq bi -
zim sə  nət mə  də  niy  yə  ti  mi  zə yol tap  dı; əsa  sı  nı ötən əs  rin əv  vəl  lə  rin  də öz 
“Ley  li və Məc  nun” ba  ni  li  yi (və da  hi  li  yi!) ilə Üze  yir bəy Ha  cı  bəy  li qoy  du, 
Ca  han  gir Ca  han  gi  rov isə öz “Fü  zu  li” kan  ta  ta  sı şe  dev  ri  lə da  vam et  dir  di.

XOR  luq xü  su  sun  dan bu  nu da de  yək ki, da  hi Eşq ka  nı-söz Sər  da  rı 
Mə  həm  məd Fü  zu  li, sö  zün bu mə  qa  mın  da bəy bəs  tə  kar Ca  han  gir Ca -
han  gi  rov və xa  nım-xa  tın nəğ  mə  kar Şöv  kət Ələk  bə  ro  va bi  rən  ti  li  yin -
dən ya  ran  mış “Fü  zu  li” kan  ta  ta  sı xəl  qi bir ruh top  lu  mu...

Bu sə  nət top  lu  mu  nun “sə  ri-ku  yi  nə” va  raq... Ki  min də avaz gü  cü 
nə  yə ye  tir, bu ila  hi mis  ra  la  rı züm  zü  mə  lə  sin:

Şəbi-hicranyanarcanım, 
Tökərqançeşmi-giryanım...

Da  va  mı  nı nəzm ilə yaz  maq əz  mim tü  kən  di...
Nə  dən ki, “Oya  dar xəl  qi əf  ğa  nım” ni  şan  lı üçün  cü mis  ra  dan son -

ra  kı xi  tab-sual alo  vu ada  mın əhə  di  ni kə  sir!
...Ay beş yüz il  di o əf  ğan  dan oya  nıq xəlq, eşi  dir  sən? Hiss edir -

sən  mi, du  yur  san  mı, gö  rür  sən  mi – Fü  zu  li kə  lam  lı, Ca  han  gir rü  bab  lı, 
Şöv  kət sə  da  lı o “Qa  ra bəx  tim oyan  maz  mı” xi  ta  bı  nı?!...  

Son  ra  lar üs  lub, tərz-tə  ra  nə yo  lu ne  çə-ne  çə gənc bəs  tə  kar tə  rə  fin -
dən da  vam et  di  ri  lən C.Ca  han  gi  rov bu kan  ta  ta  dan on il ön  cə so  list, 
xor və sim  fo  nik or  kestr üçün yaz  dı  ğı “Ara  zın o ta  yın  da” ad  lı vo  kal-
sim  fo  nik poema  sı  nı bi  ti  rən  də hə  lə iyir  mi sək  kiz ya  şı ta  mam de  yil  di. 
Am  ma bu əsər on  dan xey  li yaş  lı SS  Rİ-nin mər  kə  zi Mosk  va  da “qo -
ca  man dü  şün  cə  lər poema  sı” ki  mi qar  şı  lan  mış  dı (Ümu  mit  i  faq Ra -
diosu  nun “qı  zıl fond”una da  xil edi  lib, müəl  lif SS  Rİ Döv  lət mü  ka  fa  tı 
laureatı adı  na la  yiq gö  rü  lüb).

Çox  la  rı göz  lə  yir  miş ki, hə  min uğu  run  dan son  ra bu gənc nə  fəs  dər -
məz bir temp  lə ya  zıb-ya  ra  da  caq. Am  ma yox, Ca  han  gir növ  bə  ti mü -
kəm  məl-fe  no  me  nal xor nü  mu  nə  si olan “Fü  zu  li” kan  ta  ta  sı  na qə  dər bu 
janr  da on  lar  ca mi  niatür, ne  çə-ne  çə qor mah  nı  lar ya  za-ya  za gə  lib çı  xıb 
– dün  yə  vi mu  si  qi mə  də  niy  yə  ti kar  va  nı  na qo  şu  lan “Fü  zu  li” zir  və  si  nə.

Poezi  ya  mı  zın mö  cü  zə  vi Fü  zu  li kə  lam  la  rın  dan il  ham  la  na  raq yaz -
dı  ğı bu trium  fal əsə  ri  lə bəs  tə  kar Ca  han  gir Ca  han  gi  rov sö  zün mə  ca -
zi, müs  tə  qim və “coğ  ra  fi” an  la  mın  da ayaq izi dəy  mə  miş bir zir  və  yə 
yük  sə  lib (mə  nə qal  sa, “mu  si  qi Fü  zu  li  li  yi”nə ye  tib). 
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Ko  ri  fey sə  nət  kar bu əsər  dən on dörd il son  ra yaz  dı  ğı “Nə  si  mi”, 
bir qə  dər son  ra  kı “Aşıq Alı” kan  ta  ta  la  rı, 1962-ci il  də ta  mam  la  dı  ğı 
“Sa  bir”, 1984-də bi  tir  di  yi “Hü  seyn Ca  vid” ora  to  ri  ya  la  rı ilə hə  min sə -
nət nə  həng  lə  ri  mi  zi ye  ni və da  ha lə  tif bir va  si  təy  lə - mu  si  qi di  liy  lə 
ge  niş oxu  cu-din  lə  yi  ci audi  to  ri  ya  sı  na təq  dim et  di. “Azad” (1957) və 
“Xa  nən  də  nin ta  le  yi” (1978) ope  ra  la  rı ilə “Üze  yir bəy Ha  cı  bəy  li da -
vam  çı  sı” sta  tu  su  na nail ol  du.

 “Şəbi-hicran”...
Dörd yüz il  dən çox idi ki, bu əs  ra  rən  giz mis  ra  lar bu xal  qın küt -

lə səd  di  ni aşa bil  mir, yal  nız bir-bi  ri  ni əvəz edən nə  sil  lə  rin bir dəs -
tə söz xi  ri  da  rı  na, “ari  fi-əs  rar”la  rı  na ça  tır  dı. Nə  dən ki, o vaxt aşiq  lər 
Aşi  qi Fü  zu  li bu mö  cü  zə kə  lam  la  rı tək  cə-tən  ha  ca (uzaq  ba  şı Məc  nun  la 
“müş  tə  rək”) bə  yan et  miş  di. Elə ki 38 yaş  lı Ca  han  gir bu  nu müm  kün 
“səh  nə xal  qı”nın ifa  sı  na təq  dim et  di, - ha  mı  ya çat  dı...    

Bu mə  qam  da, 1992-nin mar  tın  da dün  ya  sı  nı də  yiş  miş, Fəx  ri xi  ya -
ban  da dəfn edil  miş bu sə  nət  ka  rı  mı  zı bir  lik  də xa  tır  la  yıb, xor  la de  yək: 
Al  lah rəh  mət elə  sin...

18-06-2021 
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KORİFEY HACIBƏYLİLƏRdən –
ulu Azərbaycan mədəniyyətinə duruxmaz-xıxmaz sənət 

“Karvan”ı bəxş etmiş Soltan Hacıbəyov...

Ərz edim ki, bu ya zı mın baş lı ğı nı “Ha cı bəy li lər Sol ta nı” (“sul tan” 
an la mın da) ki mi ver mək xə ya lı na da düş düm...

O baş lıq dan da şın ma ğı mın “bais kar”ı bu bəs tə ka rın öz şə cə rə 
doğ ma sı – ümum türk-ümum mü səl man mu si qi mə də niy yə ti nin (tək 
elə mu si qi mi?!) şa hən şa hı Üze yir bəy Ha cı bəy li...

Mən cə, bu növ bə ti Ha cı bəy li lər da hi si nin özü də, öz ecaz kar “Kar-
van” im za-sar ban lı ğıy la, dib siz ke çə nək lə ri miz dən son suz gə lə nək-
lə ri mi zə sə fər edən Azər bay can mu si qi mə də niy yə ti qa ta rı na lo ko-
mo tiv lik haq qı na la yiq çağ daş la rın dan bir ne çə si nə “ma ne” olub...

Konk ret bir sə nət kar la bağ lı (və sırf mə də niy yət eh ti va lı) bu “ma-
neələr” mə ni qı sa sü rə lik “mil li si ya sət” möv zu su na çək di.

Be lə ki, düz yüz il dir (1918-dən) azı ma jor, ço xu mi nor not lar la yo-
la ver di yi miz may la rın 101-ci si nə tə sa düf edən bu ya zı mı “in şal lah, 
1919-un ku ay dın lı ğa apa rar” ümi di lə, bir qə dər “xro no lo ji” gi riş və 
bir ne çə “so siolo ji” sual la da vam et mək is tə yi rəm. Həm də bu bö yük 
bəs tə ka rın ba şa çat dı ra bil mə di yi bir ope ra sın da kı doq quz də qi qə 
ya rım lıq “Kar van” sim fo nik par ça sı nın əs ra rən giz me lo di ya la rı fo-
nun da. Gü ma nım ca, bu ya zı da elə o xro no met raj da ola caq.

Musiqisevərlər –

Şuşa kökənli
Sol tan Ha cı bə yo vun 8 may (1919) do ğum lu ol du ğu nu yax şı bi lir, 
həs sas oxu cu la rı mız sa bu ya zı nın nə dən 9 gün son ra ya sax la nıl dı ğı-
nın fər qin də ol ma mış ol maz lar, yə qin. Bəs, bu fər di “ge ci kim”imi zə 
sə bəb olan o mə lum və müəm ma lı ic ti mai “Şu şa İŞ ĞA LI” gün lə ri-
nin ar tıq 10 000-ə çat ma sı na (özü də “Kar van”da kı möh tə şəm po li fo-
nik di na mi ka ya qey ri-adek vat ritm lər lə) 5-10 həf tə qal ma sı mə sə lə si 
ne cə? Yə ni, bə yəm biz ha mı lıq la mı bu top lum sal “he sab”atın, mil li-
deq ra da tiv ge di şa tın fər qin də yik? Xü su sən də, ma raq lı dır, gö rə sən, 
son vaxt lar an to qo nist “tə rəf”lə rə bö lü nüb, elekt ron me dia-mə ka-
nı mı zı iş ğal et miş si ya sət pər vər mü sa hib lər or du su, hət a bə zi biz-
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nes pər vər mü ha sib lə ri be lə na ra hat edən bu haqq-“he sab”ın ne çə yə 
ba şa gəl mə si və nə yə “bə ra bər”li yi haq da da dü şü nür mü? Ya bəl kə, 
10 000 gün dür “de bat da mən ud dum!” ey fo ri ya sı, “mən dən öt dü, 
op po nen ti mə dəy di!” “qə lə bə”si lə ki fa yət lə nib, Qa ra bağ ad lı bu növ-
bə ti, ən ye ni əra zi qı rı ğı mı zı da ta ri xi İrə van-Zən gə zur sa ya ğı ümum-
mil li hey siy yət qı rıq lıq la rı mız “bank”ına ər mə ğan et mək is tə yi rik?... 

Ya zı lı ar xiv lə ri mi zə ba xaq, ya ra lı yad daş la rı mı zı oya daq, ötən yü zil-
li yin ilk  onil li yin də ki mət bu oya nış di na mi ka sı nı, pub li sis ti ka hə dəf ə-
ri ni xa tır la yaq,  son ra kı bol şe vizm rep res si ya sı, so sializm və mü ha ri bə 
“be şil lik”lə ri era sı nı saf-çü rük edək və gö rək ele men tar mü qa yi sə lər nə 
söy lə yir? Bu xə ya li söy lən ti lər dən bi ri də bu de yil mi ki, ovaxt lar o ba-
ba-sə nət kar lar o sa yaq təb liğ-təş vi qa ti sə nət əsər lə ri ya ra da bi lir di lər, öz 
müs tə qil be şil lik lə ri miz və doğ ma (!) mü ha ri bə miz də isə bu sa yaq...

Bu an müasir şair lə ri miz dən bi ri nin “Tü tək ney lə yib sə ca na va rı da, 
Sü rü dən uzaq da yu xu tu tub dur” mis ra la rı nı bu mət lə bə epiq raf gə-
ti ri bən de yim ki, bi zim o çağ ədib-bəs tə kar-rəs sam ba ba lar ne cə ya-
zıb-bəs tə lə yib-çə kir di lər sə, ovaxt kı əs gər-za bit-ko man dir ba ba lar da 
(əs lin də, üç-dörd il ön cə mil li qay ma ğı nı rep res si ya ma şı nı na ve rib, 
ay ran laş dı rıl mış Azər bay can xal qı nın mil li mə na fe yi üçün “bir köy nək 
uzaq” olan) 1941-45 mü ha ri bə si ni mü qəd dəs sa vaş he sab edir di lər. Bu 
“he sab”da kı xal lar dan bir ne çə si də Sol tan Ha cı bə yo va məx sus. Bu 
müəl lif o müd hiş rep res si ya fakt la rı nı, ki çik əmioğ lu Cey hu nun mü-
ha ci rət hə ya tı se çi mi nə gö rə, bö yük əmioğ lu Üze yir bə yə hər für sət də 
edi lən təz yiq lə rə bax ma ya raq, sa də azər bay can lı əs gər lə rin çox mil lət li 
so vet dö yüş çü lə ri ara sın da öz mil li mən su biy yət lə ri ni da ha da ucalt-
ma la rı üçün dil lər əz bə ri olan “Dö yüş çü nəğ mə si”, 416-cı Ta qan roq 
di vi zi ya sı na it haf et di yi “Marş” və di gər ruh lan dı rı cı əsər lər yaz mış dı.   

Sə nət də bə şə rin ən qə dim ola yı, əbə di gö rə vi dir, si ya sət də. “Mü-
ha ri bə”ni də bu pa ra le lə da xil et sək, sə nət adam la rı xal qı daim ayaq-
da sax la yan, hər “qar şı lıq”da qə lə bə his si təb liğ-təş viq edən dü şün cə 
mü ha ri bə si apar ma lı dır lar...

Bax bu an –

Fondakı –
ila hi-idil lik mu si qi takt la rı nın ən yu xa, ən in cə-in ci bir mə qa mı fik-
ri mi ...həm də ri ya lar, qəlp iş dək lər ik sir li si ya sət dən alıb, zi ya lar, 
qəlb-kö nül ma ya lı sə nət alə mi nə yö nəl dir. 
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Bə li, qey ri-adi is te dad yo ğu rum lu Ha cı bəy li lər şə cə rə si nin bu 
növ bə ti isi mi bi zim mil li mu si qi mə də niy yə ti mi zi ümum dün ya are-
na sın da da şöh rət lən dir mək də olan lar dan dır. Özü də, be lə de mək 
müm kün sə, “alt ruist” qis min də; is te dad və qey ri-adi qa bi liy yə ti nə 
bə ləd olan SS Rİ-nin “məz lum” xalq la rın dan bi ri nin si fa ri şi lə.

Be lə ki, “Kə mi nə və Qa zı” das ta nı nı ope ra laş dır maq qə ra rı na gə-
lən Türk mə nis tan Ope ra və Ba let Teat rı nın rəh bər li yi bu nu la yi qin cə 
real laş dı ra sı bəs tə kar so ra ğı na çı xır. Məş və rət-məs lə hət çi lə rin ək sə ri 
otuz il əv vəl Öz bə kis ta nın ilk döv lət him ni ni yaz mış “Üze yir Ha cı-
bəy li fe no me ni” üzə rin də qə rar laş sa da, “çox mis si ya lı da hi ağ saq-
qa lın uzun yol lar get-gə li nə” qıy ma yan mu si qi mü tə xəs sis lə ri, hə lə 
tə lə bə li yin də bir kan ta ta və “Qı zıl gül” ope ret a sı yaz mış “Sol tan Ha-
cı bə yov” adı üzə rin də da ya nır. La kin (tə fər rüata var ma dan de sək), 
yal nız bir ne çə şə kil, ari ya və di gər par ça la rı nı yaz dı ğı bu əsər “bə zi 
sə bəb lər dən” ba şa çat dı rıl ma mış qa lır...

An caq nə yax şı ki, hə min o “alın ma yan” ope ra nın ma ya sın dan 
“ağ ca ma ya”, “əs rik nər” ki mi epi tet lər lə də yad edi lən can lı “nəq liy-
yat” ob raz la rı eh ti va lı bir sim fo nik par ça boy ve rir...

Mə də niy yət, sə nət, in cə sə nət, zər-zə rif ik yü kü al tın da uzun yol la-
rı ya xın, xə yal la rı can lı ba xım edən də və lər...

Eşi dir siz, - bu nəğ mə-löv hə nin üçün cü ke çi din də ki xif ət do lu sə da-
nı? Uzun-uzun yol lar dan yo ru lub... da ya nıb... üzü ge ri ba xı nıb... boz la-
yan əs ri yin sə si ni? Yox, bu löv hə tək elə his si-duy ğu sal gö zəl lik vəs fi, es-
te tik har mo ni ya səp ki-sər gi si de yil, bu SƏ FƏR (do ğal “pred met”i ti ca ri 
ol sa da) ta ri xi-to po no mik məs kən lər, ümum bə şə ri mə də niy yət-mə nə-
viy yat ay na lan ma sı dır. Bi ri-bi rin dən nə fis, sə lis, ahəng dar xal lar... Gah 
yup yum şaq, gah nər zərb li takt la rı ov sar-ov sar qa fi yə lən miş... Ta rix not-
lu ke çid lə ri nin hə lə is ti si so yu ma mış la rı Ov şar-Ov şar, üzü ge ri yə işa rə li-
lə ri bir-bi ri nə Sə fə vi-Sə fə vi, Səl cuq-Səl cuq, Hun-Hun, Or hon-Or hon, Al-
tay-Al tay zən cir lən miş... Ne çə-ne çə ala yı-do la yı ob raz la rı yüz cür lə nib, 
xə yal la rı min cür lən miş... Us tad lar di lin dən, qo puz lar si min dən qo pan 
das tan la rın, müq tə dir rəs sam fır ça la rı nın, da hi ədib qə ləm lə ri nin ara ya-
ər sə yə gə ti rəm mə yə cə yi bu löv hə lə rin, bu şə fa-sə fa lı “do-re-mi-fa”la rın 
mü şa yiəti lə gah pən cə lə ri nin uc la rı nı, gah da ban la rı nı qum-səh ra la ra 
vu ra-vu ra, göz lə ri ni tu fan-toz la ra yu ma-yu ma irə li lə yən, “sün bü lün-
dən su da man” zə mi lə rə, gö yər tə si “tu fan dan çı xıb sa hil gör müş” se vi-
nər lər lə do lu gə mi lə rə bən zər kar van la rın bö yük sə nət tə cəl la sı –
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“Karvan”!...
Epo xal bir na sir lik, ümum bə şər dil li şaira nə lik, qlo bal sen ti men-

tal lıq və... lüt fən, əcəm-ərəb səp ki li men tal lıq!..
Ha mı sı nı cəm ləş di rib sa da la ma ğın çə tin ol du ğu nu eti raf edi bən 

de yim ki, bu qə dər nüans la rı bir sim fo nik par ça da pey zaj la yıb-port-
ret ləş dir miş bu sə nət kar on da hə lə 30 ya şı na yet mə miş di. Bu əsə rin 
oyat dı ğı tə səv vür-təəs sü rat la rın ya şı isə bu müəl lif ya şı rə qəm lə ri nin 
ar dı na ar tı rıl mış bir ne çə sı fır lı il lər, hət a, bəl kə tə kər kəş fi era sı qə-
dər və on dan ön cə ki nər-nəq liy yat alə mi sə da la rı na bən zər...

Maest ro Ni ya zi nin di ri jor lu ğu ilə len tə alı nan və da ya nıb-dur maz 
dün ya sə ya hə ti baş la yan bu əsər za man-za man Azər bay can ün va-
nı na ürək do lu su “bra vo!”lar   gə tir miş dir ki, on lar dan ən yığ ca mı 
ABŞ-ın məş hur sk rip ka çı sı S.Hor tun mək tu bu: “Si zin əsər lə ri niz çox 
gö zəl, çox ca zi bə dar dır. “Kar van”ınız isə ta ma mi lə dün yə vi dir! Qə-
dim dün ya da kı kar van la rın ən ən tiq yük lü sü he sab et di yim bu əsə rin 
gö zəl inst ru men tov ka sı da bir aləm dir! Hə yat eş qi lə do lu bu əsə ri biz 
(Çi ka qo nun “Evans ton” or kest ri) bö yük mə həb bət lə ifa et dik...”.

Bu sənətkar –
mu si qi mə də niy yə ti ta ri xi mi zə özü nə məx sus is te da dı, “ali pe da qoq 
mə ha rə ti”, kris tal ic ti mai xa dim nü fu zu ilə da xil olub, mət buat da 
“not-pey zaj us ta dı”, “ən ib ti da xə ya lat lar oya dan can lı ba ya tı” epi-
tet lə ri lə anı lıb. Ya ra dı cı lıq yo lu na 30-cu il lə rin axır la rın da qə dəm 
qoy muş bəs tə kar, elə ilk takt la rın dan eti ba rən, “sə si son ra lar çı xa sı” 
Q.Qa ra yev, Ni ya zi, F.Əmi rov ki mi gənc is te dad lar nəs li içə ri sin də də 
se çi lib. Bu “az man uşaq lar” bö yük “Üze yir bəy Səl tə nə ti”ndən dün-
yə vi li yə çox er tə dən pər vaz la na raq, hər bi ri öz gür sə nət kar ad-oda-
sı na yi yə lə nib. 

Mu si qi tex ni ku mu tə lə bə si ikən teatr da di ri jor ki mi də ça lı şan Sol-
tan bəs tə kar lı ğa da kon ser va to ri ya mü da vi miy kən baş la yıb və elə 
ikin ci əsə ri (“Qı zıl gül”) bö yük uğur la ta ma şa la nıb. Ali təh sil il lə rin-
də sü rət lə püx tə lə şib, müx tə lif janr la ra mü ra ciət edib. İki pre lüd, for-
te piano üçün so na ta, “Çi çək lə rin söh bə ti” və di gər gö zəl mah nı lar, 
ne çə-ne çə ro mans lar, sim li kvar tet, sim fo nik va riasi ya lar ya zıb. I və  
II sim fo ni ya la rı isə hə min döv rün ey ni janr lı la rı ara sın da da ha par laq 
yer tu tub. 1950-ci il də bü tün So vet mü tə xəs sis lə ri nin yük sək qiy mət-
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lən dir di yi “Gül şən” ba le ti ni, son ra lar sa, ad la rı qu la ğa, lad la rı qəl bə 
xoş ov qat lar aşı la yan uşaq nəğ mə lə ri (“Oy naq to pum”, “Lay lay”, 
“Bə növ şə”, “Ba har gəl di” və s.), mət buat da Ni za mi “İs gən dər na-
mə”si nin “şip şi rin uşaq dil li na ğı lı” ki mi də yər lən di ri lən “İs gən dər 
və ço ban” ope ra sı nı ya zıb. Bu gün də se və-se və iz lə ni lən “Əli qu lu 
ev lə nir” (ha be lə, “Mə həb bət”, “Kənd çi qı zı”, “Eşq və in ti qam” və s.) 
ki mi ta ma şa la ra yaz dı ğı mu si qi lər isə ay rı lıq da səs lən di ril mə yə la yiq 
uzu nö mür lü əsər lər dən dir.

Və son da be lə bir şəx si qə naət: 28 ya şın dan kon ser va to ri ya da 
müəl lim, 5 il fi lar mo ni ya nın bə dii rəh bə ri, di rek to ru, 1969-dan öm-
rü nün so nu na dək kon ser va to ri ya nın rek to ru və zi fə lə rin də ça lı şan, 
1973-cü il də SS Rİ Xalq ar tis ti adı na la yiq gö rü lən, 1974-də dün ya sı nı 
cis mən də yi şən bu sə nət kar son ra la rın say sız-he sab sız im za-not la rı 
içə ri sin də “ilk beş lik” şöh rə ti lə ya şa maq da...

17-05-2019 
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Doyulmaz OBRAZ
Təkrarsız taktları, rəsmi-işgüzar faktları, 

həyati-insani “surət”ləri ilə birgə…

Ərz edim ki, bu real – yə ni qey ri-bə dii, ədə bi (am ma əbə di!) OB-
RAZ haq da bun dan irə li ki ya zı la rı mın sər löv hə lə ri də bir az mə caz-
fra zem li olub. On lar dan “Me lo di ya-Adam”ı “qə dim dən-qə dim mu-
si qi mə də niy yə ti miz də ye ni dən-Ye ni – To fiq Qu li yev”, “Bən zər siz 
bən də”ni (bir dos tu mun poetik hey rə ti nə is ti na dən) “Tan rı sən sən, 
bən də mən, Nə gör mü şəm sən də mən!”, “To fiq Qu li yev not la rı”nı – 
“ən qa ra qa baq la rın be lə xoş ov qat la rı” qo şu la rıy la ver mi şəm...

An caq, am ma, la kin... bun la rın heç bi ri (bir zərb-mə sə li mi zə “mü-
da xi lə”ylə de miş ol sam) ürə yim də ki fa nat lıq ti ka nı nı çı xa ram ma yıb.

 Bəs...
“hər ləh zə yox dan var” olan sö zün gö zü nə nə qa tıb ərz edə sən ki, 
nəğ mə lə ri səs lə nir kən qəlb lə rə bir ləh zə sa...kit...lik-sa...mit...lik... 
ver mə yən bu fe no me nin mu zob ra zı na adek vat ol sun?...

Bəli...
Sə nə tə gə li şi Ü.Ha cı bəy li klas si ka lı, A.Zey nal lı ult ra lı döv rə tə sa-

düf et miş bu bəs tə kar Azər bay can mu si qi si nin o çox məh sul dar (və 
bol şe vizm çağ rı la rı na rəğ mən ço xa xın lı) çağ la rın da “ha mı ki mi”li-
yə uğ ra ma yıb. Ək si nə, öz duy ğu-uy ğu to nal lı ğı, diato nik ma jor-mi-
nor ori ji nal lı ğı ilə se çi lib, tez lik lə adı az man isim lər sı ra sın da çə ki lib, 
mu si qi lə ri öl kə nin bü tün fo no te ka-fil mo te ka-“teat ro te ka”la rın da (və 
xalq “kö nü lo-qəl bo te ka”la rın da)  yer alıb.

Bu ifa də-iba rə lər ar dın ca bu “hər cür-hər tür” (“hər dürr”) ritm li 
bəs tə ka rın “Qay ta ğı”-“Sev gi val sı”-“Gənc lik rəq si” tez lik lə rin də qı sa 
(və ənə nə vi) bir –

“Məqalə”çilik...
1917-ci il no yab rın 7-də Ba kı da (mü hən dis-iq ti sad çı Ələk bər Qu li-

yev lə H.Z.Ta ğı ye vin Qız lar gim na zi ya sı nı bi tir miş Yax şı xa nım Mah-
mu do va nın ailə sin də) do ğu lub.
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De yək ki, onun gənc lik alə mi də son ra lar dəst lə yib-bəs tə lə di yi bir 
sı ra ecaz kar mu si qi lə ri ni xa tır la dır. Be lə ki, bəs tə kar lı ğa 14 ya şın da - 
1929-da Kon ser va to ri ya nəz din də ki for te piano sin fin də təh sil alır kən 
yaz dı ğı (A.Zey nal lı nın töv si yə si ilə) “Dər sə ge dən bir uşaq” mah nı-
sı ilə baş la yıb. Kon ser va to ri ya da ey ni za man da iki fa kül tə də - for-
te piano və di ri jor luq sa hə lə ri üz rə təh sil za ma nı po li fo ni ya, har mo-
ni ya, xalq mu si qi si və mu ğam özəl lik lə ri ni öy rə nib. El mi-Təd qi qat 
Mu si qi Ka bi nə sin də xalq mu si qi si nü mu nə lə ri nin top la nıb-not laş dı-
rıl ma sı iş lə rin də (Bül bü lün rəh bər li yi lə) fəal iş ti rak edib. Ü.Ha cı bəy-
li nin tə şəb bü sü ilə   P.Çay kovs ki adı na Mosk va Kon ser va to ri ya sı na 
təh si lə gön də ri lən gənc is te dad lar içə ri sin də se çi lə rək Ümu mit i faq 
caz or kest rin də piano ifa çı sı ki mi fəaliy yət gös tə rib. 1939-da Ba kı-
ya qa yı da raq, Ni ya zi ilə bir gə Azər bay can Döv lət Est ra da Or kest ri-
ni ya ra dıb. Döv ri mət buat da klas sik və xalq mu si qi sə nə ti lə ba həm, 
bu ye ni janr haq da ana li tik-po pul yar mə qa lə lər lə çı xış edib. 1941-də 
ya rat dı ğı (402-ci di vi zi ya tər ki bin də fəaliy yət gös tə rən) “Qır mı zı or-
du” an samb lı üçün mah nı lar, marş lar ya zıb. Qə lə bə dən dər hal son ra 
hərb-zərb mun di rin dən “təğ yi ri-li bas” ola raq, rü ba bı nı hə mi şə ya şar 
nəğ mə lər, kan ta ta lar üs tə kök lə yib.

1951-də as pi ran tu ra bi ti rib, məş hur aka de mik A.Qaukun rəh bər-
li yi lə dis ser ta si ya mü da fiə edib el mi ad al sa da, sə nət onu var sə si lə 
səs lə yir miş...

Elə hə min vaxt lar dan pay taxt teatr la rı nın ta ma şa la rı na (30-dan çox) 
bəs tə lə rə baş la yıb. Mu si qi sə nə ti nin ək sər janr la rın da ya rat dı ğı şe devr-
lə rin föv qün də isə, əl bət ə, dil lər əz bə ri, kö nül lər cöv hə ri olan mah nı la-
rı! On lar dan: “Sə nə də qal maz”, “Ge cə lər uzun”, “Neft çi lər mah nı sı”, 
“Azər bay can”, “Ba kı”, “Sev gi lim”, “Sən mə nim sən, mən sə nin”, “Ax şam 
gö rüş lə rin də”, “Bəx tə vər ol dum”... Bur da ca qeyd edək ki, onun ope ret-
ta və film lə rə  yaz dı ğı nəğ mə lər də ay rı ca mah nı ki mi dil lə rə dü şüb.

An caq bu... (be lə de mək müm kün sə) “muz ki ne ma toq raf”ın ek ran 
mu si qi lə ri haq da sö zü bu ötə ri lik də xi tam la maq heç in saf dan de yil. 
Həm də –

Bunlar –
bi tib-tü kən mə yən bir se rial!

Əfən di lər, sək sən üç il ya şa mış bu sə nət ka rın adı yet miş üç fil-
mə dü şüb! On la rın ha mı sı haq da nəin ki da nış maq, heç ad la rı nı 
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sa da la maq be lə bir ya zı üçün müm kün süz. Am ma hə lə qey ri-məş-
hur ya şın da (23-ün də) ovaxt lar çün məş hur “Sə bu hi”nin mu si qi-
si ni yaz mış bu bəs tə ka rın, heç ol ma sa, yet miş dən yed di si ni sa-
da la yım: “Bəx ti yar”, “Qız mar gü nəş al tın da”, “Ögey ana”, “Onu 
ba ğış la maq olar mı?”, “Te le fon çu qız”, “Nə si mi”, “Qa yı na na”. Və 
bu film lər də ki vi zual fraq ment lə rin emo sional tə si ri ni bi rə-beş ar-
tı ran mu si qi par ça la rın dan bi ri ni - “Bəx ti yar”da ecaz kar R.Beh-
bu dov vo kal lı ğı ilə pa ra lel lə şən möh tə şəm muz va riasi ya la rı, 
“xa la lar”ın “ən di rə ba di” duet lə rin də ki ar xeo-neo takt la rı, tut ma 
ba le rin-ba le ri na nın “ko ra fə him” piano çu nun par ti tu ra ya nıl ma sı-
na “ta be” mə qa mın da kı iro nik mu si qi bə zək-dü zə yi ni, də niz neft-
çi lə ri nin “la-la, la-la-la!” ni da la rı nı xa tır la yaq...

Bəs, ek ran la ra çıx dı ğı vaxt dan əsas ob ra zı “ikin ci ana” qis min də 
se vi lən “Ögey ana”?! Bu sual-ni da lı təəc cü bü mün “aç ma sı”na hə min 
fi lar mo nik fil min mu si qi müəl li fi nin “dil” hik mə tin dən baş la maq is-
tə yi rəm. Mu si qi si ni yaz dı ğı film lər dən bi rin də ki məş hur xi tab ol ma-
sın, - “Ögey ana”nı hə min mu si qi fraq ment lər siz (xü su sən, mah nı lar-
sız) tə səv vür edən lə ri ba ğış la maq olar mı?!

Hə, o mu si qi par ça la rı İs ma yı lın ürək par ça la yı cı “ana, ana can!” 
fər yad la rın dan da ya nıq lı, tə sir li çıx mır mı? Bu mu si qi di li sse na ri 
di li nin səs adek va tı, sə da pa ra le li de yil mi? Əv vəl ki ömür fə sil lə ri ni 
qış qaş-qa ba ğıy la ya şa mış İs ma yıl və bir yaz gü nü üzü ba har İs ma-
yıl... O ye ti min dər di ni sse na rist dən, re jis sor dan, ope ra tor dan, doğ-
ma ata dan, onun mə həb bə ti ni qa zan maq çün özü nü oda-kö zə vu ran 
ögey ana dan da ha çox aça bi lən ən mə ha rət li va si tə ora da sə da la nan 
Mu si qi de yil mi? Bə li… o me şə də üzü bi zə tə rəf irə li lə yər kən əlin də-
ki di ri jor çu bu ğu va ri ağac bu da ğı nın seh ri lə səs lə nən ila hi takt lar, o 
tə biət-fi lar mo ni ya da “Quuş-lar, quş-lar, nə qə şəng o-xu-yur!” söz lə-
ri nə qüv vət ki mi gur la yan not-“bəh-bəh!”lər!... 

Bir az da, bü tün me lo di ya la rı xal qa qəlb ki mi ya xın olan bu sə nət-
ka rın hə ya ti-in sa ni not la rın dan so raq ve rən –

 Xatirələrdən...
Qı zı La lə Qu li ye va:
“Ata mın ad gü nü nü il də üç kə rə qeyd edər dik. Pas por tun da do-

ğum gü nü no yab rın 7-si ya zıl mış dı, nə nəm sə de yir di, mən onu no-
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yab rın 5-də gə tir mi şəm dün ya ya. Pas port ta rix çə si nə əsas la nan lar 
təb ri kə no yab rın 7-də, qo hum la rı mız 5-də, “çaş-baş” qa lan lar isə 
(“bir gün gec-bir gün tez” za ra fat la rıy la) 6-da yı ğı şar dı lar bi zə. Hər-
dən anam de yər di, “ay ba şu va do la nım, noolub, nə xə bər di, in san bu 
dün ya ya bir kə rə gə lər, dəə”.

Evi miz də ki te le fon la rın hər iki si sus maz dı. Ya po ni ya dan hə diy yə 
va za mız mək tub-te leq ram lar la qa laq la nar dı.

Atam ata-ana sı nın il ki olub və dün ya ya gə lən də çox çə tin bir qə rar 
ver mə li olub lar; bu ye ga nə lə ri ni (əl bət ə, hə lə lik) il lər lə öv lad həs rə ti 
çə kən bö yük əmi mi zə ve rib lər”.

14 ya şı na ça tan da (ar tıq, üç qar daş-iki ba cı lı) To fi qin “bir sö zü iki 
edil mə yən” əmi si gil də mək tə bə hə vəs gös tər mə di yi ni eşi dən ata sı 
onu öz evi nə apar maq məc bu riy yə tin də qa lır.

“Və To fiq bir dən-bi rə də yi şi lir, si nif də öz fit ri is te da dı, gö zəl ifa sı, 
imp ro vi zə və bəs tə lə ri lə ət ra fı nı hey ran qo yur. Hə ya tın da çox cid di 
ro lu ol muş bö yük Üze yir bəy onun “ümum si ma sın da gə lə cə yin tək-
rar sız sə nət ka rı”nı gö rür.

Ni ya zi ilə bir lik də ya rat dı ğı or kest rə mu si qi çi lər yı ğan da  Bül bü-
lün ən yax şı tə lə bə si, son ra lar caz an samb lı nın bi rin ci so lis ti (la kin 
çox la rı nın uzaq qaç dı ğı “xalq düş mə ni”nin qı zı) Di la rə Ba ğır bə yo va 
ilə də o vaxt ta nış olur. Sə nət yo lun da baş la nan ta nış lıq sev gi yə çev-
ri lir, ev lə nir lər və atam o ailə yə də ar xa-da yaq olur.

Düz on il Bəs tə kar lar İt i fa qı nın səd ri və zi fə sin də ça lış dı, am ma ev-
də də “iş saat la rı” ya şa dı. Prob le mi olan hər kə si sə bir lə din lə yər, ba-
car dı ğı kö mə yi əsir gə məz di. Ya xın dos tu Qa ra Qa ra yev ya zır dı: “To fiq 
adam la ra qay ğı-rəğ bə ti lə də mu si qi lə ri qə dər xe yir xah lıq edir”. 

Ya ra dı cı lıq la tam məş ğul ol ma ğa vax tı qal mır dı; ic las lar, top lan-
tı lar, daimi mü ra ciət lər... Am ma heç vaxt gi ley lən məz di, fəal hə ya tı 
çox se vir di.    

Mü ha ri bə də it kin düş müş qar da şı Adi lin dər di ni öm rü bo yu ya-
şa dı. Əmoğ lu la rım dan bi ri nin adı nı Adil, gənc ya şın da və fat et miş 
(ye ga nə qı zı, ata mın mu si qi si ni yaz dı ğı “Ögey ana”da çə ki lən Cə mi-
lə ni 8 ya şın da ye tim qo yan) rəh mət lik ba cı mın adı nı Adi lə qoy du...”.

Oğ  lu El  dar Qu  li  ye  vin söh  bə  ti ça  lış  dı  ğı sa  hə  nin bir tit  ri qə  dər:
“Mə  nə sual ve  ri  lən  də ki, gö  zəl ki  no-mu  si  qi nü  mu  nə  lə  ri ya  rat  mış 

ata  nı  zın “sə  si” si  zin film  lə  ri  niz  dən nə üçün gəl  mir, onun öz söz  lə  ri  ni 
xa  tır  la  dı  ram: “Özü  nə yax  şı bir bəs  tə  kar tap, iş  lə”.
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Va sif Adı gö zə lov:
“Çox sa hə li sə nət dün ya mız da say ğı-möv qe yi nə gö rə mə də niy yət 

ağ saq qa lı sa yı lan lar oqə dər də çox de yil. To fiq Qu li yev məhz be lə sə-
nət kar lar dan dır. Mə nim xə ya lım ca, mə də niy yə ti miz də T.Qu li yev qə dər 
“hər tə rəf i” sə nət kar yox dur. Mi sal çün, o, bəs tə kar la rı mız için də ən gö-
zəl piano çu idi. Ya xud, bir söh bə ti miz də “Siz ni yə di ri jor luq da et mir-
siz” sualı ma ca va bın da: “Edər dim, özü də yax şı mək təb keç mi şəm. Am-
ma Ni ya zi nin qar şı sın da di ri jor luq et mək gü nah dır!” - de di...”.

Bu xa ti rə lə ri iki da hi nin de yim lə ri lə ye kun laş dı rım. Rus bəs tə kar 
So lov yov-Se doy: “Yol daş jur na list, mən dən so ru şur suz ki, “To fiq 
Qu li yev mə nim çün  kim dir”, hə? To fiq – mə nim “Mosk va ax şam la-
rı”mı öz “Ba kı - əziz şə hər” şe dev ri nin köl gə sin də qoy muş bir gənc-
dir, da hi ba kı lı dır!”. Rə şid Beh bu dov: “Ne çə il lər dir Azər bay ca nın, 
xü su sən Ba kı nın mə də niy yət-mu si qi nəb zi To fiq Qu li yev rit mi ilə 
dö yü nür!”

Bir sə nət-sə bət lik də –

Öz xatirə-xatırlamalarımdan...
Sağ ikən əya ni-real bir xoş ov qat ün va nı idi – To fiq Qu li yev. Bö-

yük təd bir lər də, iri li-xır da lı məc lis lər də ay rı ca bir can lı “gu şə”, ala-
yı ca bir “şö bə”, ən da zə li cid di li yi lə qa da ğa-ya saq, xoş tə bəs sü mü ilə 
“ya şıl işıq” sa çan nü fu zi bir ov qat, ay na bir dün ya idi.  

Not la rı nın çox dan ço xu ma jor hiss-duy ğu lar sa çan, hər sa yaq mi-
nor-nos tal ji dən uzaq olan bu Me lo di ya-Ada mın otu ruş-du ru şun dan, 
sir(r)-si fət, söz-söh bət, tə hər-töv rün dən də mu si qi dal ğa la nır dı...

De məz siz mi, onun bir cə no tu nu eşit cək, hər kəs de yə cək; To fiq 
Qu li yev!

Elə ki gör dün ən us ta pianist-for te pianist də takt la rı yı ğıb-yı ğış dı-
ra bil mir, - de mə li, To fiq Qu li yev!

Əsər lə ri nin ça lı mın da piano-for te piano la rın şir ma yı dil lə ri sür-
mə yi ağız la rı na sığ maz ki! İnst ru men tal-sen ti men tal rəqs lə ri za ma nı 
klar net lə rin, sak so fon la rın kla pan la rı “şa la ko” vur maq dan bir ho vur 
din cəl məz lər, ha!

Bu du haa; gah ley san, gah tu fan, gah li rik meh, gah şı dır ğı ya ğış, 
sen ti men tal yağ mur!...

Heyf ki, bun la rı ya zı da səs lən dir mək, bun la ra qə ləm-di ri jor luq et-
mək ol mur...
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Tək elə züm zü mə lə mək yox, bu çox ay dın sə nət ka rın apay dın 
mu si qi lə ri içə ri sin də bə zi şı dır ğı nü mu nə lə ri la yi qin cə qav ra yıb mə-
nim sə mək də müş kül! Bəl kə... da hi ya nə dü şü nül müş mət ləb-mə na-
lar çün elə o sa yaq-sə viy yə li də qav ra yış gə rək... 

Zövq lə ri cən nə tə, qəlb lə ri riq qə tə, sü mük lə ri oy na ğa səs lə yən bu 
bəs tə kar rü ba bın da me lo-“atəş”lər dən hür küş mə dən dü züm lə nən 
uçar-qa çar səf ə ri - bül bül lər so list, cey ran lar ma ra fo nist...

Takt la rın da me lo-“qam çı”lar dan cı dır la nan il xı lar, for te ni şan-
nam çı lar dan yur ta la nıb-ça dır la nan, tə rə kə mə li yi tərk edib xalq la şan, 
mə də niy yət lə nib-mil lət lə şən tay fa lar - Qı rat lı türk zat lar ön də!...

Nəysə...
... ada mın kön lü nə çox in cə mət ləb lər pı çıl da yan bu zər, bu zə rif nəğ-
mə lər haq da nə de sən, nə yaz san da, ün va nın ya rı-pa ra sı nı be lə ifa də 
edə si de yil. 

Elə lap ca van lı ğın dan for ma ca Qə di mə, öm rün son an-ak kor dun-
da isə məz mun ca ən Müasi rə, ən Ye ni yə ox şa yan Ki şi...

Da ha nə?
Qur ta ran de yil. Bu can lı par ti tu ra-məm lə kət də be lə olay-mən zə-

rə lə rin sa yı he sab sız, san ba lı çox, so nu yox...  
Sa də cə, düz iyir mi il bun dan ön cə su sub get miş cis mi əbə di ola raq 

da hi sə ləf ə ri dün ya sın da, is mi daimi ola raq zir və si nə çat maq is tə yən 
xə ləf ə ri alə min də...

Və... ye ri be hişt lik bir şairi mi zin “Əbə di yə qəh-qəh çə kər əbə di 
dün ya” de yi mi nə çox da bənd ol ma yaq; bu əbə di dün ya nın əbə di 
“bəh-bəh” mö hür lü lə ri də olub, ola caq...

Öz mah nı la rı nın bi rin də “Ge dər bir gün bu gö zəl lik, sə nə də qal-
maz” de yil sə də...

06-11-2020
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Yaxın Şərqi ifadə etmiş İFA
Bunu Muğamın Cabbar Qaryağdıoğlu 

MƏQAMı kimi də ifadə etmək mümkün...

Bu MƏ QAM düz yet miş bir il can lı ya şa nıb və hə lə lik on dan bir 
qə dər çox dur da ki, efir-ek ran lar da ya şan maq da...

Hə lə on üç ya şı ta mam lan ma mış dil lə rə dü şüb bu növ bə ti “Şu şa 
Mö cü zə si”! Ecaz kar nə fə si, bə ni-adəm “cəh-cəh”lə ri lə ifa çı lıq sə nə ti-
mi zə dün yə vi “bəh-bəh”lər yağ dı rıb.

Qey ri-adi vo kal us ta lı ğı na məş hur aka de mik lər, bəs tə kar lar hey-
ran qa lıb, Şal ya pin “Əf sa nə vi Şər qin mö cü zə vi Sə si”, Ye se nin “Şərq 
mu si qi si nin pey ğəm bə ri”, bir ital yan səy yah “arıq bir bo ğaz da yüz-
bir cür səs!” – de yə tə zim edib lər bu Səs qar şı sın da...

Ca maat de yər miş; “Yer də bə şə ri lə rə lö yün-lö yün dad ya şa dan, 
göy də uça rı la ra qa nad sax la dan Cab bar!...”.

Döv rün “mil lət ata la rı” da yük sək qiy mət lən di rib bu Səs oğ-
lu SƏ Si. Azər bay can ədə biy ya tı və in cə sə nə ti de ka da sın da Sta li nin 
“Bəs, Qaf qa zın qo ca qar ta lı ha nı” sualı nı eşi dən təş ki lat çı lar 15 saata 
C.Qar yağ dıoğ lu nu Mosk va da “ha zır!” edib lər və bir ne çə gün son ra 
“da hi rəh bər” onun “Şə rəf ni şa nı” or de ni lə təl tif edil mə si ba rə də fər-
man im za la yıb. Yer li “el lər ata sı” – M.C.Ba ğı rov isə bu “Zər ki şi”ni 
tez-tez nərd oy na ma ğa də vət et di rər miş...

Bü tün Şərq arealı mü tə xəs sis lə ri nin fi kir lə ri ni ümu mi ləş dir-
miş ol saq; ya şa dı ğı dövr də “vo kal sə nə ti və din lə yi ci” tan de mi 
mə sə lə sin də Cab bar Qar yağ dıoğ lu ilə mü qa yi sə edi lə si ikin ci bir 
mü ğən ni yox muş. Adı “dün ya vo ka lı nın yal nız və yal nız ən gör-
kəm li lə ri lə ya na şı çə ki lən bu sə nət kar”ın çox güc lü dra ma tik-te-
nor sə si həm də son də rə cə li rik-mi nor ru hu ilə se çi lib. La kin lent 
yad daş la rın da kı “an tik nü mu nə lər” şə ha dət ve rir ki, men tal lıq ca, 
əsa sən, ağ rı-ağ laş ma, mər si yə-tə zi yə sə da la rı al tın da do ğul muş 
bu vir tuoz sə nət kar ma jor mu ğam la rın, təs nif və mah nı la rın da 
ma hir ifa çı sı olub...

Bu fe no men öz uni kal sə nət kar lı ğı, döv rün “ən yük sək ok ta va” 
sa hib li yi sə bə bi lə Av ro pa nı be lə hey rə tə gə ti rə rək özü nü Var şa va ya 
“apar dıb” (1906), sə si ni qram mo fon va lı na yaz dır mış ilk azər bay can-
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lı xa nən də olub. Sə da sı İran şa hı nın, Os man lı sul ta nı nın açıq və “qa-
pa lı” məc lis lə rin dən gə lib...

Bir az da –

Özümüzünkülərdən
1913-cü il də Tif is dən Ba kı mil yon çu su Ş.Əsə dul la ye vin qı zı nın 

to yu na də vət alıb, məc li si əzəl dən axı ra məf tun luq da sax la yan və 
bax elə bu ya zı qəh rə ma nı mı zı həd siz se vinc, həzz-feyz dən ağ lat dı-
ra raq, onun “aləm də məş hur” qa va lı nı özü nə ba ğış lat dı ran Se yid Şu-
şins ki: “Cab bar oxu yan da, elə bil, qüv vət li bir dağ ça yı da şa raq alə mi 
se lə-su ya bü rü yüb qa ba ğı na qa tır dı! Şü kür ki, mən o sel dən sa la mat 
çı xa bil dim...”.

Ay rı-ay rı söh bət, xa ti rə və ya zı la rın da bu “yo xuş lar sə nət ka rı”nın 
yet miş ilin hər bi rin də bir zir və fəth et di yin dən, föv qə la də is te dad və 
fü sun kar sə nət əda la rı ilə “mu si qi ta ri xi mi zin qı zıl döv rü nü ya rat-
ma sın dan”, səh nə lər də ki ötər gi sü ku tu, otu ruş-du ru şu, adi cə qa val 
vu ru şuy la be lə bən zər siz sə nət dra ma tiz min dən bəhs et miş Fik rət 
Əmi rov: “Cab bar Qar yağ dıoğ lu xalq mu si qi si nin həm də dü şü nən 
bey ni idi”.

Say sız dost la rı içə ri sin də ən ya xı nı Qur ban Pi ri mov: “Mən hə lə 
sə nə ti ni bu cür is tə yən adam gör mə mi şəm. O, be şi ni oxu maq üçün 
yü zü nə qu laq asar dı. Çox mü ta liə edər, mə cun söz lər se çər di. İfa et-
dik lə ri həm əx la qi, həm bit miş-biş miş olar dı. Ağ zı nı heç vaxt yün-
gül lü yə aç maz dı, mə ri fət li, daim mə na lı söz lə ri gö yər dər di. De yər di, 
xa lis sə nət kar ca maatın ba şı nı qat maz, mə ri fə ti ni ar tı rar”.

Sü ley man Ələs gə rov: “Dün ya vo kal mək tə bi ta ri xin də heç bir mü-
ğən ni 70 il oxu ma mış dır. Qar yağ dıoğ lu 83 ya şı na ki mi an caq ta rın 
“do” kö kün də oxu muş dur. Bu isə ifa çı lıq alə min də ağ la gəl məz cə sa-
rət, mə ha rət və mö cü zə dir”.

Qı zı Şəh la xa nı mın xa ti rə lə rin dən isə, ən azı, Us ta dın fü sun kar 
“Rast”ının” “Üş şaq”ı qə də rin cə:

“Ailə də 8 uşaq ol mu şuq; 6 ba cı, 2 qar daş. Mən ana dan olan da 
“Cab bar əmi” (biz də ha mı ki mi onu be lə ça ğı rır dıq) mə ni Şu şa ya 
apa rıb, İsa bu la ğın da su ya sa lıb, evə gə ti rən də de yib ki, həə, bu uşaq 
da ol du tər tə miz şu şa lı!...

Sə si ni göz bə bə yi ki mi qo ru yar dı. “Səs də Al lah ver gi si dir” de yər-
di. Mu ğam la ra ca nın dan can ve rir di.
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Mü la yim dən də mü la yim idi atam. Bi zi dün ya lar qə dər is tə yir di. 
Ən çə tin, hirs li mə qam la rın da da ana ma qar şı çox diq qət li idi! Ana mın 
özün dən eşit di yim “ilk əh va lat”: Atam İçə ri şə hər də iki mər tə bə li bir ev 
ki ra yə lə yib miş. Bir sə hər ay na dan hə yə tə ba xar kən bir qı zın ağac la ra 
su ver di yi ni gö rür və pən cə rə ağ zın da kı kol dan bir gül də rib ye rə atır. 
Qız yu xa rı ba xan da atam bir kö nül dən min kö nü lə vu ru lur. De mə, ev 
sa hi bi nin qı zıy mış. Sa ba hı sı dost la rı nı el çi gön də rir və...

...Gün lə rin bi rin də də Üze yir bəy ata mı ça ğı rıb de yir ki, eks pe di-
si ya lar da ne çə-ne çə el-ağız nəğ mə lə ri top la mı san, Kon ser va to ri ya da 
nə qə dər mah nı lar oxu mu san, züm zü mə lə rin lə 30-dan çox mah nı no-
ta kö çü rü lüb. Bir söz lə, sə nə on min ma nat zəh mət haq qı ya zı lıb. Get, 
kas sa dan gö tür. Cab bar əmi isə de yir, mən bu mah nı la rı nə özüm çün 
yı ğıb-top la mı şam, nə də pul üçün. Ha mı sı nı bu xə zi nə nin öz sa hi bi 
üçün – xalq üçün et mi şəm!...

Xalq dan top la dı ğı 500-dək mah nı içə ri sin də öz yaz dıq la rı (“Gü lə-gü-
lə”, “Bağ ça dan gə lən səs”, “Bu gə lən ya ra bən zər”, “So na xa nım”, “İrə-
van da xal qal ma dı”, “Xu mar ol dum”, “Qa la da yat mış idim” və s.) az 
de yil və on lar dan bir cə si haq da: “Ay dər ya kə na rın da bir ev tik mi şəm”.

Hə, ki ra yə də ya şa dı ğı gün lə rin bi rin də pən cə rə dən at dı ğı bir gü lə 
qan rı lıb ba xan 15 yaş lı (özün dən 30 yaş ki çik) bir qı za vu ru lan, el çi si-
nə “evi ol ma ya na qız yox dur” de yi lən, tez lik lə tik dir di yi (üç mər tə bə li, 
20 otaq lı) ima rə tin hər mər tə bə si ha zır olan da se vin cin dən bir mu ğam 
dəs ga hı oxu yan Cab bar əmi ev tam ha zır olan da qo şub bu mah nı nı.

Xan Şu şins ki: “1933-cü ilin pa yı zın da mə ni Ba kı da kon sert ver-
mə yə də vət et di lər. Ope ra teat rın da bö yük “Şərq kon ser ti” idi. Ha-
mı oxu duq dan son ra de di lər: “Hey ra tı”, oxu yur lar: Cab bar Qar yağ-
dıoğ lu və Xan Şu şins ki”. Pər də açıl dı. Cab bar əmi otur du Qur ban 
Pi ri mo vun sa ğın da, mən sə onun so lun da. Cab bar əmi nin var dı 72 
ya şı, mə nim 32. Hə, Qur ban miz ra bı ta rın pər də sin dən gö tür mə miş 
Cab ba rın cik nə si sa lo nu bü rü dü. Elə bil top atıl dı! Boy nu ma alım ki, 
20 ilə ya xın xa nən də lik et di yi mə bax ma ya raq, bu sə nət ka rın qar şı sın-
da hə mi şə özü mü iti rir dim. Nəy sə, özü mü ələ alıb, baş la dım. Cab bar 
əmi keç di “Hey ra tı”nın zi li nə – “Üz zal” pər də si nə. Ça şıb qal dım. Bu, 
mu ğa mat ta ri xin də gö rün mə miş bir gö rə cək idi! Bir dən da ya nıb mə-
nə ayaq ver di. Mən sə onun vur du ğu xal la rı iti zən gu lə lər lə ey ni lə 
tək rar edib, ta rın son pər də sin dən iki pər də də aşa ğı en dim. Sa lo nu 
al qış bü rü dü. Zal dan çı xan da Qur ban de di, ay Cab bar əmi, bu uşa ğı 
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ni yə elə çə tin li yə sal dın, qa yıt dı ki, Qur ban, qəs dən elə dim, im ta ha-
na çək dim. Son ra da sağ əli ni kü rə yi mə çə kib de di: “Ha lal ol sun sə nə 
çək di yi miz zəh mət!”.

Və... bu tək rar sız Səs və Şan-şöh rət sa hi bin dən, “Ümum xalq 
Əmi”sin dən bu gün kü “qar da şoğ lu”-“ba cıoğ lu” xa nən də lə rə –

 “Se ga hi” nü mu nə lər…
 “Bir gün bir ne çə yol daş la dü kan da otu rub söh bət edir dik. Bir uşaq 

gə lib de di ki, Rə sul əmi, bu ax şam Car çı Mə şə di Daş də mi rin to yu du, 
sən də də vət li sən. Cab bar Qar yağ dıoğ lu oxu ya caq. O, bu nu de yib, gö tü-
rül dü, biz sə bi ləm mə dik bu nə toy du; Mə şə di Daş də mi rin toy-ni şan ya-
şı dı mı?! Oğul dan-qız dan da bir zü riy yə ti yox... Nəy sə, “Cab bar xə bə ri” 
ha mı mı zın ürə yin dən ol du. Ax şam dü ka nı hə mi şə kin dən tez bağ la yıb, 
get dik. Yü zə qə dər qo naq var dı, Cab bar da öz dəs tə si lə məc li sin yu xa rı 
ba şın da. To yun “pad şa hı” Kər ba la yı Şü kür de yən də ki, ca maat, Mə şə-
di Daş də mi rin to yu na xoş gə lib siz, ha mı gü lüş dü. Və ziy yə ti be lə gö rən 
Cab bar söh bə tə qa rış dı:

– Ca maat, bil di yi niz ki mi, Mə şə di Daş də mir xal qın xe yir-şə rin də 
çox ça lı şıb. İn di isə qo ca lıb. Bu məc li si bu ha lal ki şi yə kö mək məq sə-
di lə dü zəl dib, si zi də vət et mi şik...

Mən Cab ba rı çox din lə miş dim. Am ma o məc lis də ki ürə yi lə oxu-
du ğu nu gör mə miş dim. Məc lis də əy lə şən ta cir və sə nət kar lar pu lu 
miz üs tü nə yar paq ki mi tök dü lər. Məc li sin axı rın da Cab bar Mə şə di 
Daş də mi ri ça ğı rıb de di bu pu lun ha mı sı sə nin di, Mə şə di, in di yə dək 
el yo lun da elə di yin əməl lər qə dər ha la lın ol sun!”.

O, be lə xe yir xah lıq la rı bü tün öm rü uzu nu da vam et di rib. Mə-
sə lən, ya rat dı gı “üç lük”lə Var şa va dan qa yı dar kən (1912) Mosk-
va da təş kil edi lən “Şərq kon sert lə ri”ndən yı ğı lan pu lu Ru si ya da 
kon ser va to ri ya tə lə bə si Üze yir Ha cı bəy li nin təh sil eh ti yac la rı na 
ödət di rib. Kon sert afi şa la rı nın ço xu sun da: ”Ba kı şə hə rin də ya şa-
yan yox sul mü səl man la rın xey ri nə”, “Yox sul mü səl man tə lə bə lə-
rin xey ri nə” və s.

Şəx si mül kü ötən əsr əv vəl lə ri nin mə şəq qət lə ri ni ya şa yan mil li 
Azər bay can zi ya lı la rı (M.Ə.Sa bir, M.Ha di, Ə.Nəz mi, Ə.Qəm kü sar) 
üçün “ar xa yın söh bət”, “is ti xö rək” oca ğı olub.

De yər miş lər; Cab bar oxu yan da ada mın baş qa heç nə yə hə və si qal-
mır...
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Bu “qal mır” kəl mə si onun büs bü tün müəl li fi ol du ğu bir mah nı sı-
nı xa tır lat dı mə nə. O mah nı nın adı isə mü ba hi sə li: “İrə van da –

 “Xal” qal ma dı, ya “xan”?
 1974-cü il də – bu az man mu ğam Us ta dı nın və fa tı nın 30-cu il dö-

nü mün də tə lə bə yol daş la rım la Fi lar mo ni ya ba ğın dan ke çər kən qu la-
ğım bir dəs tə sə nət ada mı nın söh bə tin dən bu söz lə ri çal dı:

– Cab bar əmi uzun il lər bu xal qın əsl toy-bü sat döv ra nı olub...
– Əşi, nəin ki toy-bü sat, həm də, bir-bi rin dən ge ri qal ma yan Ni ko lay-

Le nin-Sta lin dövr lə ri nin ic ti mai ov qa tı, mə nə vi məl hə mi, ürək qu tu da 
olub!

On lar dan bir-iki stol ara lı da “əy ri otu rub, düz da nı şan” iki qo ca 
isə “İrə van da xal qal ma dı, ya xan?” möv zu sun da qız ğın “de bat”da. 
Ərz edir di lər ki, bu mah nı nı Cab bar əmi İrə va nın toy məc lis lə ri nin 
bi rin də bi nə lə yib. Be lə ki, qız ata sı sər pa yı ilə xa nən də yə bir qı zıl on-
luq gön də rib bu yu rur ki, bu qə şəng “bəy tə ri fi”nin ar dın ca bir gö-
zəl “gə lin tə ri fi” də elə sin. “Köh nə ki şi lər” onun il ti ma sı na gül sə lər 
də, Cab bar əmi ma dar qız ata sı nın xət ri nə dəy mək is tə mir. Am ma 
bir şərt lə; gə rək gə li ni məc li sə gə tir sin lər ki, o da, ni şa nə lə ri nə ba xıb 
söz qo şa bil sin. Be lə də olur. Cab bar əmi gə li nin boy-bu xu nu na ba-
xıb, hə rə kət lə ri ni iz lər kən ba xış la rı üzün də ki qo şa xal da ili şib qa lır 
və tar zən Qur ban Pi ri mo va him edir ki, bəs, “gəl da lım ca”. Ha man 
mah nı nın mə ram-məğ zi isə bu olur ki, yə qin, bu qo şa xa la, bu ecaz-
kar gö zəl li yə gö rə bu ma hal da ne cə bir qır ğın dü şüb ki, da ha bəy-xan 
qal ma yıb...

Be lə de yil sə, on da, əcə ba, bə yəm o gə lin İrə van boy da bö yük bir 
ma ha lın xal la rı nı yı ğıb “üzü nə düz dü rüb”müş mü?

De mə li, nə? Heç nə, “xan” de yi lə cə yi hal da “Ye re van” İrə van ola-
raq anı la bi lər. Və... ovaxt lar so vet lər “bəy-xan” ifa də lə rin dən, xa-
nən də lər so vet lər dən xof a nan dı ğın dan “xan” “xal” ki mi oxun ma ğa 
baş la nır... 

“Sə si lə çı raq sön dü rən” –
 bu az ma nın uşaq lıq çağ la rın dan.

Bu ver  gi-Səs 31 mart 1861-ci il  də bəx  şi-ba  rat edi  lib. “Ha  ra  da” 
sualı  na eh  ti  yac yox; be  lə bir ila  hi səs ha  ra  da do  ğu  la bi  lər  di? Əl  bət  ə, 
“Qaf  qa  zın tə  bii kon  ser  va  to  ri  ya  sı”nda – Şu  şa  da!...
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Hə  min “kon  ser  va  to  ri  ya”nın məş  hur “Se  yid  li” mə  həl  lə  sin  də cil  və -
lə  nən bu Sə  sin bo  yaq  çı ata  sı Cab  ba  rı da öz da  vam  çı  sı et  mək is  tə  yir -
miş. Özü də “öl  dü var, dön  dü yox” qə  tiy  yə  ti  lə. La  kin bir rus hə  ki  mi 
ilə məx  fi  cə söv  də  lə  şən bu uşaq (gə  lə  cək  də baş  qa bir ru  sun tə  bi  ri  lə – 
“Şərq mu  si  qi  si  nin pey  ğəm  bə  ri”i) ca  nı  nı bo  yaq  çı  lıq  dan qur  ta  rır. Be  lə 
ki, hə  ki  min tap  şı  rı  ğı ilə Cab  bar özü  nü xəs  tə  li  yə vu  rur; ye  mir, iç  mir, 
gün  dən-gü  nə sı  nı  xır və bir gün bu ata o məş  hur “dox  dur”dan be -
lə bir söz eşi  dir: “Oğ  lun və  rəm xəs  tə  li  yi  nə tu  tu  lub. Əsəb  ləş  dir  sə  niz, 
hər han  sı is  tə  yi əley  hi  nə get  sə  niz, xəs  tə  li  yi şid  dət  lə  nər, uşa  ğı məhv 
edər”. Bu  nun  la da ata onun xa  nən  də  li  yi  nə rüs  xət ve  rir.

Nə yax  şı ki, be  lə olur. Yox  sa, əsr  lə  rin ən bö  yük xa  nən  də  si han  sı  sa 
növ  bə  ti bir bo  yaq  çı dü  ka  nın  da “özüy  çün ba  la-ba  la de  yən” hə  vəs  kar -
lar  dan bi  ri də ola bi  lər  di...

Cis  mi  nə qə  ni-qə  ni rəh  mət, Sə  si  nə dün  ya dur  duq  ca gül  lü-gül  lü 
mə  həb  bət...

Nə xoş ki, bir qə  ri  nə  dir ge  də bil  mə  di  yi  miz Şu  şa  da Cab  ba  rın Ruh 
Sə  si ilə rast  la  şa  ca  ğıq...

31-03-2021 
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Könüllər-qəlblər bəstəkarı...
Payızda doğulub, payızda köçmüş bir müasir ulu – bahar-

nəğmələr dolu Sabitoğlu...

Se vib-seç di yi hər şeirə, hər səh nə və te le vi zi ya ta ma şa sı na, ki no fil-
mə yaz dı ğı mu si qi lə rin elə “əzəl-müb tə da sı”nda ca müəl li fi bəl lə nən, 
da va mın ca da – ey zən bir ye ni lik, ori ji nal lıq, bir fət hi-fa teh lik ma ni-
fes ti sə da la nan Emin Sa bi toğ lu...

Sə nə tə ilk qə də min dən du yu lan bu “ma ni fest”ə bəs tə kar-din lə yi-
ci “me mo ran dum”u da de mək müm kün; ne cə ki “Fər had qa ya ça-
pan da, Ya dı na Şi rin dü şər”, elə cə də – not lar qəl bə ya tan da, yad da şa 
Emin dü şər...

Oxu cu la rı mız içə ri sin də bu qə naətə şə rik ol ma yan var sa, gü man 
ki, on lar real lıq da nə “Be lə ola hə mi şə”,  “Ba ğış la”, “Ha nı o çağ lar” 
ki mi sen ti men tal si tuasi ya lar ya şa yıb, nə də – “Ba kı, sa ba hın xe yir”, 
“Bir ax şam tak si dən dü şüb pa yı za” sa yaq me teorik-me lo dik ab-ha-
va la ra dü şüb lər...

Bə li, bu bəs tə ka rın mu si qi takt la rı nın ək sə ri bə zi mətn lər də ki söz-
lər dən da ha sə lis “da nı şır”,   ob yekt-sub yekt lə ri xə yal da da ha real 
can lan dı rır, aşiq-mə şuq lu ğu da ha ob raz lı, poetik, li rik vəsf edir...

Bu yer də... “rəh mət lik” so vet ədə biy yat şü nas lı ğı “üs lub”una (mə-
sə lən, “Okt yabr in qi la bın dan əv vəl cə miy yət qa dın la rı mı za mal-hey-
van ki mi ba xır dı. Aşıq Ələs gə rin “De di, ni şan lı yam – öz gə ma lı yam, 
Sın dı qol-qa na dım, ya nı ma düş dü” mis ra la rı bi zim bu fik ri mi zi təs-
diq lə yir” və s.) eh ti yac duy du qə ləm kön lüm.

“Pa yız gəl di, uç du get di quş lar, Sən də get din, bax, - yağ dı ya ğış-
lar...”

Nəş rin dən son ra oxu cu su na sa də cə, han sı sa fəs lin gəl mə si, “sta tis-
tik” quş la rın və məc hul bir ya rın get mə si, ar dın ca da növ bə ti si nop ti-
ki bir ha di sə in for ma si ya la rı ərz edən bu mis ra lar, nəğ mə ləş di ril di yi 
vaxt dan bə ri din lə yi ci si ni nis kil-idil lik yar paq xı şıl tı la rı, xif ət li qa-
nad çır pın tı la rı, hər kə sin hə ya tın da ya şa nan ay rıl ma “aman”la rı və 
nə ha yət, hic ra ni çis kin-ley san lar alə mi nə qərq et mir mi?...

Beş yüz dən çox hu şa pa ran mah nı, doq quz qəş şet di rən ko me di ya, 
qır xa ya xın bə dii və sə nəd li film bəs tə ka rı olan –
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 Bu bəndə –
ta ri xin mi nor çağ la rı nın bi rin də göz açıb dün ya ya...

Çöl-ba yır lar da “rep res si ya”, ev-eşik lər də “dep res si ya” ter min-
lə ri nin “gül” aç dı ğı 1937-də. Bir qa ra vuz “37” pa yı zın da üzü ya-
ra dı cı lı ğa, ağa vuz gə lə cək-gö rə cək li yə doğ ru do ğum. Qı rı mın dan 
qır da man gün lər, həf tə lər, ay lar. Or ta mək təb mü ba hi sə lə ri nin 
bi rin də bir sil lə vur du ğu er mə ni si nif yol da şı nın “Ara, mə ni dö-
gür sən-dö gür sən, bəs to va riş Sta li ni nöş sö gür sən?!” şə ri nə gö rə, 
“ev tən be hi” ola raq, ad gü nü nün qeyd edil mə di yi 1947-ci il dən 
on il ön cə do ğu lub. “Ge cə ya rı” nə qa rət li qa pı tıq qıl tı la rı nı xa tır-
la dar de yə, kör pə lə ri ovun dur maq üçün kə til-stol taq qıl dat ma la-
rı na da ta bu qo yu lan dəm lər də. Ha mı nın “bö yük qar daş” di lin də 
da nış ma sı də bi nə gö rə, mə həl lə lər də Tü kəz ban xa la la ra “тетя”, 
Əmi ki şi da yı la ra “дядя”, Əli mər dan ba ba la ra “дедушка” de yi lən 
çağ lar da...

De yi rəm, bəl kə onun otuz il son ra – “2-ci (əs li kar da 1-ci) ana di-
li”mi zin hə lə də dəc döv rün də yaz dı ğı “Şi rin dil” mah nı sı öz alo vu-
nu elə o “boz” (“buz”!) dövr dən gö tü rüb müş?..

An caq onun hə yat-sə nət yol la rın da şad-xür rəm, oy nar-gü lər qis-
mət lə ri də az ol ma yıb. Ata sı döv rün ün lü ədi bi, hər bi ri sə nə tin bir 
sa hə sin də par la yan dost lar, kon ser va to ri ya da ko ri fey Qa ra Qa ra ye-
vin sin fi!

Özün də də az ol ma yıb: Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sın da 
təh sil alar kən on da o key fiy yət lə ri gö rür lər ki, ikin ci kurs dan Mosk va 
Döv lət Kon ser va to ri ya sı na ke çir mək qə ra rı na gə lir lər. Ora nı bi ti rən 
ki mi, 24 ya şın da “Azər bay can film”də mu si qi re dak to ru, Azər bay can 
Döv lət Fi lar mo ni ya sın da bə dii rəh bər tə yin edi lir, son ra kon ser va-
to ri ya ya müəl lim də vət edir lər. Bu və zi fə lə rin, pe şə lə rin “kadr ar xa-
sı”nda isə bi ri-bi rin dən gö zəl səs-sə da lar qı mıl da nır, gün lər keç dik-
cə sim fo ni ya ya, sim fo nik poema, sim li kvar tet, sk rip ka və for te piano 
üçün poema la ra, kan ta ta la ra çev ri lir.

 Bu sənətkar –
is tər “na mə lum” xalq nəğ mə lə ri, is tər sə də bəl li bəs tə kar mah nı la rı-
nın zövq-duy ğu pla ne ti miz də ya rat dı ğı mu si qi dər ya sı na ax mış ay-
rı ca bir gur çay!
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Bu mah nı “oli qarx”ı “uzaq – ya şıl ada” sə da lı şe devr lə ri lə bu xal-
qın qəl bi nə ya xın dan-ya xın nəğ mə kar. Bir ne çə işin də müş tə rək lik 
et di yi ata sı nın – gör kəm li bir ədi bi mi zin əsər lə rin dən bi ri nin adıy la 
de sək, – “yax şı adam”...

Bu mə qam da mu si qi se vər lər lə ədə biy yat se vər lə rin ic ti mai-so sial 
zövq “konf ran ta si ya”la rı na (ya şıd lar ni hi liz mi nə) bir kon sen sus luq gə-
ti rim. Yə ni ye ni - “mu zu kal nı” nə sil lər oğul Emi nin “Uzaq - ya şıl ada” 
ki mi yüz lər lə nəğ mə si ni din lə yib “şok”a dü şər kən, köh nə kon ser va tor-
lar da ata Sa bi tin “Yax şı adam”, “Toy ki min dir?” ki mi gö zəl əsər lə ri ni 
xa tır la yıb keyf elə sin lər. Qoy məş hur “Hic ran” ta ma şa sın da oğu lun mu-
si qi qı jo vun da ləz zət lə lən gər lə nən lər ata nın lib ret o-mətn də rin li yi nə də 
düş sün lər. O də rin lik ki, ya şın dan-ba şın dan ası lı ol ma ya raq, ha mı nı be lə 
bir fəl sə fə yə qərq edir: tək cə is te dad la hər şe yə nail ol maq ol maz. Yə ni 
sə nət, mə də niy yət xa di mi ol maq üçün ay rı ca bir tər bi yə ik si ri də var ki, 
onu “ailə” ad lı ümum müəl lim dən baş qa heç bir elm, alim kəşf edə, öv-
la dın mil li və tən daş lıq ki ta bı na nəşr edə bil məz. Siz bi zim şə rik siz mil li 
ek ran şe dev ri miz olan “O ol ma sın, bu ol sun” fil min də bü töv bir mil lə tin 
bü töv bir vi zual hə yat şək li nin ne cə sə nət kar lıq la ya ra dıl ma sı nın (və bu-
nun vur-tut saat ya rım lıq müd də tə sı ğış dı rıl ma sı nın!) fər qin də si niz mi? 
Əgər be lə dir sə, bu fil min sse na ri müəl li fi Sa bit Rəh ma nın bu qə dər tər-
bi yə li, in tel lekt, məh sul dar, çe vik, uni ver sal, tə va zö kar, mil li oğul ye ti rə 
bil mək ya ra dı cı lı ğı nın da fər qi nə var maq gə rək...

 Qulaq asın...
Hə, söh bət onun mah nı la rın dan ge də cək, axı...
Adı nı unut du ğum bir müəl li fə gö rə, Emin Sa bi toğ lu öz mah nı ya-

ra dı cı lı ğın da bi rin ci şəx sin cə min dən tə ki nə - “biz”dən “mən”ə mo-
dul ya si ya edə bi lib. Hə min müəl li fin bir rus müəl lif dən gə tir di yi si-
tat da, hə lə sağ lı ğın da “bö yük, çə tin əsər lər dən çə ki nib, asan mah nı 
ar xa sın da giz lən mək də” suç la nı lan Emin Sa bi toğ lu nun sa hə (mah-
nı) “dis ser ta si ya”sı nı bü tün mü qəy yəd op po nent lə rin dən qo ru yur: 
“Fik rim cə, döv rü müz öz ədə bi-mə də ni ini ka sı nı həm Şos ta ko vi çin 
sim fo ni ya la rın da, həm də So lov yov-Se do yun mah nı la rın da tap mış-
dır”.

İn di “Gün keç di”, “Ad gü nü”, “Də də Qor qud”, “İs tin taq”, “Qa çaq 
Nə bi”, “Bə yin oğur lan ma sı” film lə rin də ki gö zəl mah nı la rı, mu si qi 
par ça la rı nı xa tır la yaq. Bun la rın han sı bi ri bit kin bir sim fo ni ya, kan ta-
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ta, kap riç çio tə si ri ba ğış la mır? Əgər məq səd hər bir əsər lə din lə yi ci ni, 
ta ma şa çı nı, xal qı tək cə “üzü kü lə yə” yox, həm də “üzü sa ba ha” apar-
maq dır sa, onun kvar tet, ya xud mah nı olub-ol ma ma sı nın mə sə lə yə 
dəx li yox...

De mə li yik ki, Emin Sa bi toğ lu da mu si qi alə mi nə ötən əsr ədə bi 
alə mi nin “60-cı lar”ı ki mi da xil ol muş du; hər şey də bir cə sa rət, hər 
nüans da bir ye ni lik, ori ji nal lıq, ye ni ba xış... 

Bu mah nı la rı din lə dik cə (mu si qi ilə sö zün yü zə-yüz həm rəy li yi ni, 
ara la rın da kı “su keç məz”li yi hiss et dik cə) be lə bir qə naət də ha sil olur ki, 
Emin Sa bi toğ lu mət nə mü na si bət də bar maq la sa yı la sı bəs tə kar lar dan dır. 
Onun mu si qi lə rin də, bə zən, mətn lər də ki poezi ya poeti ka sı nı üs tə lə yən 
not lar du yu lur. Bu mu si qi nü mu nə lə rin də ki hər ton, hər çın qı məs nə vi 
stil li poema lar ki mi qa fi yə lə nir, hər bi ri öz məz mun-ritm ci va rın da qi ya-
fə lə nir. O, ya ğış dan, qar dan, me şə dən, hic ran dan, və fa dan – nə dən bəhs 
edir sə, din lə yi ci hə mən cə o ob yekt, o möv zu, o ov qat üs tə kök lə nir. Onun 
kə dər li mah nı la rı se vinc-şad lıq şər qi lə rin dən, yu mo ris tik mu si qi lə rin dən 
xro no met raj ca qı sa dır, la kin, əgər mə zə li mah nı la rı (mə sə lən, “İn saf da 
yax şı şey dir”) ada mın əh val-ov qat da dı na çat ma sa, ney lə sən də saat lar la 
“qaş-qa ba ğın yer lə ge dər”... 

Hə  lə ne  çə-ne  çə teatr ta  ma  şa  sı  na yaz  dı  ğı mu  si  qi  lər... 
Dost la rı da nı şır lar ki, –

“O, hər an, hər gün tələsirdi”...
Tək elə ha ra sa ge dib-gə lən də yox. Gec ya tıb-tez dur maq çün də, 

mu si qi lə ri ni ya za ca ğı ta ma şa-film sse na ri lə ri ni bir ne çə də fə oxu ma-
ğa da, dad lı-duz lu yu mor la rın dan, in tel lekt söh bət lə rin dən doy ma-
yan dost la rıy la az gö rü şüb, çox məm nun luq ya rat ma ğa, “Əgər ge cə 
ya rı sı si zi oya dıb üç or kestr üçün iki möv zu lu beş səs li fu qa yaz ma ğı 
tək lif et sə lər, bu nun öh də sin dən gəl mə li si niz” (Q.Qa ra yev) ki mi fəl-
sə fi pos tu lat la rı qa baq la maq çün də tə lə sir miş. Mil li xə yal ta ri xin də ki 
“ötən gün lər”inə qur ban ver mək is tə di yi “gə lən gün lər”ni öz zəh-
mət do lu sə nə ti lə lə ba ləb dol dur maq is tə yir miş. La kin za ma nın ma-
cal not la rı onun “Da yan, za man, da yan!” takt la rı na bənd ol ma dan 
ötür, ötür, ötür müş...

Yu xa rı da kı ab zas la rın bi rin də söz lən di yim o qa ra vuz “37” pa-
yı zın da kı üzü ya ra dı cı lı ğa, ağa vuz gə lə cək-gö rə cək li yə doğ ru olan 
Olu mun əbə diy yə tə qa yı dı şı haq da da nış maq za ma nı yet di.
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Hə, o çal-ça ğır lı cis ma ni gə lə cək alt mış üç il sü rə cək, 2000-ci pa-
yız da so na ye tə cək miş. Re jim era sı ya şa yan zəh mət keş xal qın ürə yi-
nə xoş-beş ov qat lar bəxş edən bu sə nət kar ürək bol şe vik ha ki miy yə-
ti nin (mə sə lən, “şəx si he yət” üzv lə rin dən bi ri ni “Sı ra vi Əh məd” ki mi 
vəsf et di yi so vet or du su nun “Xo ca lı” şə rik li yi), er mə ni daş nak la rı-
nın (1988-89 de por ta si ya sı za ma nı 25 uşa ğı mı zı di ri-di ri də mir bo ru-
ya dol du rub ağ zı nı qay naq et mə si və s.) van da lizm sim fo ni ya la rı na 
döz mə di. Sək sən üç il əv və lin bu ayın da (2 no yabr) dün ya ya gəl miş 
bu baş dan-ba şa Nəğ mə za də bən də iyir mi il ön cə nin elə bu ayın da 
(18 no yabr) əbə diy yə tə get di... 

Bur da bu nu da de mək gə rək ki, müs təm lə kə ya saq lı ğı və Qa ra bağ 
məğ lu biy yə ti il lə rin də o sa yaq əzm-izm lə ça lış mış bu bəs tə kar, gör, 
bu cəb hə qa li biy yə ti çağ la rı mız da nə lər ya ra dar dı!...   

Nəysə...
Bu nisgilli ab-havadan sonra yazının “repertuar”ını dəyişməli.
Siftəsinə də ərz edim ki, bir an öncə yazını bitirmək haqda 

düşünürkən, dedim, bəlkə bir az da bu bəlli bəndənin “Bəlkə”sindən 
bəhs edim. Sonra da qaldım məətəl ki, həcm mətləbli bir yazıda 
heyrətamiz söz-səs düzülüşlü, kuplet quruluşlu, vals ritmli, qəribə, 
qərib duyğular oyadan bu əsrarəngiz fortepiano prelüdü haqda “söz 
evi”ni necə qurub başa çatdırmalı?...  

 Belə...
Yaxşısı budur, bəlli “payız” mayalı mahnısının havası başımda, 

bir çox (və ən çox populyarlaşan!) mahnılarının möcüzəvi ifaçısı 
Flora Kərimovanın sədası könlümdə, bu çiskinli, lakin Qarabağ 
qələbəli 2020 noyabrının axşamı durum düşüm sahilə sarı. Özü də, 
vaxtım çox, pulum az olsa da, məhz taksi ilə. Yəni, belə ki, gedim, 
görüm, “Bir axşam taksidən payıza düşmək”lik, “hayana, haraya 
gedə bilməmək”lik  necə olur...

18-11-2020 
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Səs kanı pilləkanı
Aləm-Mirzə avazlarında üzüyoxuşa, 
kəlam-mirzə yazılarında üzüenişə...

Ney lə mə li, ay Mir zə da yı, “ya zı”nın ya zı sı be lə ya zı lıb bi ne yi-qə-
dim dən; yö nü üzüaşa ğı dır. Si zin sə nət va hə niz “do”dan üzü yo xu şa, 
bi zim pe şə sa hə miz “si”dən üzüeni şə...

Am ma nə qəm, büs bü tün xo şov qat Də dəm! Yu xa rı da bö yük Ya ra-
dan, aşa ğı da - Onun ya rat dıq la rı! Bu ya ra dıl mış lar - mil yard lar ara-
sın da min də bir, mil yon da yüz ya ra dı cı lar da var ki, on lar dan bi ri 
Sən!..

Hə, baş la yaq. Dü şək sə nin “Səs ka nı pil lə ka nı”nı qalx ma ğa. Am ma on-
la rın sa yı say sız ol du ğu üçün, tu ta lım, məc hu li-yet miş dən mə lu mi-yed di-
yə düş mək çı xıl maz lı ğın da yam. Bu “la yi hə” be lə bir “ide ya” da hə dəf ə-
yir ki, bu tə sa dü fi ya zı “for ma tiv”i əbə di avaz-not nor ma ti vi ilə səs ləş sin. 
Əgər be lə də de mək müm kün sə, yed di not-saz və yed di ad-söz...

Getdik!
Hə, “do”...
Noolub, ba bam?! Ha ra be lə? Nə tə lə sir sən, ca van la rı yo ra be lə?! 

Ya şı na de mi rəm, sa ğı na-so lu na, ya rı na-yol da şı na bax, ay yol daş! Ha-
va çox is ti dir axı, ay tə bi bu tə bii hə ra rət dən də qay nar ba ba! Tə ləs-
mə, da daş, bir az as ta, ya vaş-ya vaş...

Hə, ümu mov qat hay-ha ra yı mız, daim müasir, hə mi şə ca van - qos-
qo ca Mir zə da yı mız! İn di mə nə bu gü nəş li gün ki mi ay dın ol du ki, 
sən məc lis lə rin bi rin də qo ca la ra “çıx daş” ki mi ba xan bir şou-mou ca-
va nı na ni yə be lə bir at ma ca atıb san: “Qo ca kö tük lər üs tün də çox ca-
van şiv lər doğ ra nıb, ba la!”

Yox, sə nin lə da ha yax şı ayaq laş maq üçün, yol yol daş lı ğın dan ay rı-
lıb, sə nət daş-qaş lı ğı na keç mək gə rək...

Bir an ayaq saxlayaq...
İkin ci pil lə ni bü tün səs lə ri səs lən dir mək lə çı xaq: do-re-mi-fa...
Paaa, is ti nə fə si mi kəs di ki, ay seç mə-çeş mə nəğ mə lə ri lə can lı sə-

rin keş pa yı mız! Kə lə yi mi kəs di mə nim bu bür-kü-nün kür-kü...
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De yi rəm, qoy qa lan üç sə si də sə nin Sə sin səs lən dir sin. Əl bət ə, 
tex ni ka da. Səs lən dir sin, bir “pəs” sə rin lə nim. Bir ho vur an ti-is ti ra-
hət edim. Nə fə si mi ba ca dan, nit qi mi he-ca-dan qur-ta-rım. Bir nə fə sə 
da nı şa, bir qə lə mə ya za bi lim...

Hə, a-u-di-o!
Hə, haydı, ən yeni texnika! Elə cavanlığından ahıllaşıb-qo-

camanlaşmış unikal-universal səsli bu sənətkarı pillə-pillə bir az da 
ucamanlaşdır. Əlbətə, ən sərin mahnısından başla. Qo-ra-bi-şi-rən 
aydı, axı!

Aha, “Liman”. Əla! Ohoo, nə gözəl meh gəldi! Bahoo, gözlərim-
də qövsi-quzeh yarandı, duyğularıma şeh düşdü. Ora bax, küçədə-
ki Xan çinarın bürküdən yarımcan yarpaqları da pırıl-pırıl titrəşdi. 
Sərincə bir yel də əsdi...

Oyy, dəcəl nəvəm pultu qurdaladı - “Tək səbir”i yarımçıq kəsdi...
Pultu bəri elə, ay incim. Pultu ver, öz ağagil-bəygül qınlarını 

bəyənməyib, “Maykl-Şeyk”l donlarına bələnən atan kimilərinin 
ədaniyyət səfsəfəsinə qoşulmamağınçün sənin hələ ting zövqünü 
elə bəri başdan təkrarsız milli mədəniyyət fəlsəfəmizə calayım. “Bəri 
başdan“ demişkən, hələ şirniklənib-çirklənməmiş başını bir az da 
ləzzətlə yırğala bu səsə, canım-ciyərim! Ay sağ ol! Bə nədi igidim, 
onlar ifaçılarına əl-ayaqları ilə reaksiya verirlər, biz beyin-başımızla. 
İndi şip-şiyin dilinlə mənə cavab vey. De göyüm, bu bədən üzvləri-
nin hansı daha ali, daha qanandır? Hə, səninləyəm, ay elə indidən 
qonşu qızcığazlara “saçlayına gül düzüüüm” deyə, ahıl sənətkarı 
yamsılayan cahıl xatakar!

Ey pəncərəm ağzına qonan cütlük - cənab və cənabə kəpənəklər, 
siz hardan bildiniz ki, növbəti nəğmə “Kəpənək” olacaq? Hə, qoy 
bu aşiq səs allı-ballı sədalarıyla bizi yelpikləsin, ithaf personajı olan 
sizsə öz xallı qanadlarınızla bir-birinizi. Amma bu dəfə “Qaçdım 
sənin dalınca mən...” deyəndə tutduq verin ha, bir-birinizə. Nədən ki, 
hava çox istidi - çox yormayın özünüzü. Nə özünüzü incidin, nə də 
sağlığında çox yorduğunuz bu qocaman sənət kavalerinin ruhunu...

Hə, nəfəsim bir az genəldi, çal-çağırı yaylağa tay Mirzə dayı! 
Sənin sərin hava-havacatların havayı deyil ki? Heç bu da zarafat dey-
il ki, neçə illərdi bir-birindən qaynar gələn bu yayların ən ütücü gün-
lərində yadıma öncə Sən düşürsən.
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Həə, bu da -

“Uzaq, yaşıl ada”
Gö rə sən, şair bu kəl mə lə rin mə na il mə lə ri ni doğ ru dan mı be lə to-

xu yub? Onun “Ay rı lıq bir də niz dir” mü ba li ğə si ni ba şa düş dük, bəs 
sən ni yə növ bə ti poetik in for ma si ya nı elə fan ta zik-mu zik, elə dra ma-
tik-me lo dik təq dim edir sən ki, biz də be lə sen ti men ta lik işə dü şü rük? 
“Sən uzaq, ya şıl ada” ad lan dır dı ğın o gö zə li öz ecaz kar takt lar yel-
kə nin lə o qə dər uzaq la ra, hic rin elə qə rib-qür bət mə sa fə lə ri nə apa rır-
san ki, bu qay nar is ti də ada mı sə nət-cən nət üşüt mə si tu tur...

Nəy sə, Mir zə ba ba, sə nin bu “ya şıl ada”nda dir çə lib, yüz bir mah-
nın dan otuz doq qu zu nun fo nun da min bir “mo da” iş lət mək fik rin dəy-
dim, alın mır. Qır xın cı mah nın haq da isə lap son da “son söz” əvə zi bir 
can-söz de yə cəm. İn di lik sə, ay Mir zə da yı, ey baş dan-ba şa mə zə da-
yı, yaş ca “köh nə”, baş ca, zövq cə təp tə zə ba bam, növ bə ti pil lə də sə nin 
gənc lik zə ma nə nin lek si ko nu ilə “Mir zə teat ro su”ndan bir dü jün -

Retro-fikirlər...
Hə, bir pil lə yu xa rı da söy lə dim axı; hər il ya yın qız ma rın da ya dı ma 

dü şür sən və otu rub yaz ma ya bil mi rəm. O fi kir lər, fakt lar içə ri sin də isə 
elə “ret ro”la rı var ki, on la rı “pe ro”la ma maq ol mur. Mə sə lən, ne cə tək-
rar la ma yım ki, sən dün ya ya ən is ti ay da (iyul 1913) gə lib, ən so yuq ay da 
(yan var 2003) ge dib sən (Nool muş du, ta bu tun ar xa sın ca ge dən min lər lə 
pə rəs tiş ka rı nın kə dər yan ğı la rı nı bir az so yut maq üçün?). Sən dox san il 
ya şa yıb, bi zim çün oxu maq dan doy ma dı ğın ki mi, mən də doq quz il dir 
bu sən siz li yə dö zəm mə yib, is ti lər də sə nin sə nət çə tir-əti ri nə sı ğı nıb yaz-
maq dan bıq mı ram. İrə li ki ya zı la rım dan il ki nin baş lı ğıy la isə lap “gül” 
vur muş dum: “Nəğ mə li ya şam oda sın dan, “uzaq, ya şıl ada”sın dan ay rı 
düş müş Mir zə da yı, o dün ya na sa lam ol sun bu dün yan dan!” O uzun 
baş lı ğı be lə bir fü zun ya rım baş lıq la da mü da fiə et miş dim: “Mah nı la-
rı nın sa yın dan, Al la hın ver di yi yaş pa yın dan, şax şəx siy yət, şux sə nət, 
qay nar hə yat eş qin dən ki uzun ha de yil bu baş lıq, ay Mir zə ba ba!..”

Sə nin dox san il lik biolo ji, yet miş il lik sə nət öm rün, in di lər efir-ek-
ran lar he sa bı na beş-on il ya şa yan mü ğən ni lə rin ömür lə rin dən çox qı-
sa dır. Bu - ya ğış dan son ra çı xan “şl ya pa tim sal lı lar” qız mar yay la ra 
sə rin lik gə ti rə bil mir lər. Elə bil bun la rın ək sə riy yə ti nin gö bə yi səs-
kü yi-“şum”da kə si lib, bo ğaz ət lə ri da ra-ba ra yi-xır man da ya ba la nıb...
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Gö rə sən, sə nin do ğul du ğun ilin ya yın da ne cəy miş Ba kı da ha va-
lar, Mir zə ba kı lı? Qo çu Əs gər li, Məş di bad lı Ba kı da. Sən öz ecaz kar 
sə sin lə o ağ saq qal aşi qin ki no port re ti nə ne cə po li fo nik ciz gi lər əla-
və edib sən, us tad! O çağ la rın min, bu vaxt la rın da ha çox ca va nı na, 
sort ba sort “in teq reyşn-yev ro peyşn” ca yıl la rı na də yən İbad ki şi ni öz 
fe no me nal vo ka lın la da ha da za val lı laş dır mı san. Bax bu an mə nim 
xə ya lım onun öz qo çu dəs tə si lə Rüs təm bə yin üs tü nə hü cum səh nə-
si nin iş ti rak çı sı dır. O səh nə nin baş qəh rə man la rın dan bi ri də sə nin 
Sə sin dir, Mir zə qə deş! Sə nin sə dan o səh nə də ne cə qo qaz la nıb-avaz-
la nır! “Al la ha and ol suun, bu dur de-yi-rəm! Qı zı mə nə, qı zı mə nə 
gə rək ve rə-sən! Ver-mə sən hər-gah!..”

Mə zən ol sun, ay Mir zə ki şi! De yir lər, bəs tə kar lar məhz sə nə ifa et-
dir mək is tə dik lə ri mah nı la rın “hə”si ni alın ca “do”dan “lya”ya səs lər 
çı xa rır mış lar. Al nı na qalx mış pır pız qaş la rın enin cə yə dək əl-aman da 
qa lır mış lar ki, kə nək qoz, hə nək qız yi yə si tim sa lın da bər kə sal dı ğın 
o “hə”ni ve rə cək sən, ya yox. Əl bət, əvət, düz edir miş sən; axı sən bu-
nun la mil yon la rın “hə”-“hə ri”si ni, “bra vo”-“şe dev ro!”su nu al ma lıy-
dın!

Pilleyi-axşamlamaq...
Sə nin lə bağ lı dü şün cə lə ri min bi rin dən sü rü şüb o bi ri nə dü şə-dü şə ax-

şa mı dü şür düm. Bu an sə nin “Bir ax şam”ın lap ye ri nə düş dü. Mah nı la rı 
mə na san ba lı na gö rə se çib-so na la ma ğın bir ya na, söz lə ri ne cə ay dın, ne cə 
du ru tə ləf üz et mə yin öz gə bir aləm! Ava zın mis ra la rın aşiq lə ri lə mə şuq-
la rı nı bir-bi riy lə ne cə qo vuş du rub-tu tuş du rur, “əğ yar”la rı nı ne cə tu taş dı-
rır?! Hic ran la rı sız-sız sı zıl da dır, göz-gö zə vü sal la rı köz-köz qo vuş du rur, 
aa! “Tay lı ta yı nı ta par” qa fi yə lər sə nin sə si nin bir gü lün dən uçub o bi ri nə 
qo nur, haa!..

Am ma bü tün bun la ra - Al la hın gü nəş siz “şərr” ax şa mı na, sən bən-
də nin “Bir ax şam”ına və ne çə gün dü bu ya zı la dın da vur nu xan bən-
də ni zin sə nə vur ğun luq eh ti şa mı na bax ma ya raq, ha va hə lə də is ti dir. 
Ya man is ti dir, aman ba ba! Am ma sə nin lə bağ lı bir xa ti rə bu bür kü nün 
də ho vu nu alır. Bir vaxt lar ADU (BDU) tə lə bə lə ri lə gö rü şün dən qal mış 
xa ti rə. Bö yük hind sə nət çi si Rac Ka pu run “Ava ra” fil min də ki ey niad lı 
mah nı sı nı “cıl xa azər bay can ca” ifa et mə yi nin “cıl xa bol şe vik” tər bi yə-
si lə si lah lan mış ədə bi və mu si qi ic ti maiy yə ti tə rə fin dən ne cə sün gü-
lən di yin dən ba mə zə-bal mə zə gap edib, o ki var gül dür dün bi zi.
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Hə lə Kər bə la əh va la tı! 1956-cı il də - ateizm qı lın cı nın da lı-qa ba-
ğı kə sən dəm lər də - o döv rün ən xof u ifa də lə rin dən bi ri olan “so vet 
nü ma yən də he yə ti” tər ki bin də qır mı zı Mosk va dan edi lən o “qa ra sə-
fər”də - sən, Rə şid Beh bu dov və Çin giz Sa dı qov “həm zi ya rət, həm 
ti ca rət” mə sə li nin yal nız bi rin ci tə rə fi ni tu tur su nuz. Mü qəd dəs zi ya-
rət ga ha bu ra xıl ma ğı nız “kə li me yi-şə ha dət”i bil mə yi niz he sa bı na baş 
tu tur. Rus sə nət çi lə rin dən bi ri nin “çto ta koe kal mei-şa xa dat?” sualı na 
isə əsl Mir zə-mə zə ko du ta pır san: “Mən cə, bu, Le nin yol da şın “se çil-
miş əsər lər”in də izah olu nub”...

...Sən bu disk də axı rın cı dan əv vəl ki mah nı nı oxu yur san: “Da ha nə 
is tə yir sən”. Mən isə bun dan so nun cu pil lə ni kon tekst lə yi rəm:

Daha nə istəyirəm?
Yə ni, sən öz dün ya nı də yiş di yin gün dən mən hər ilin ya yın da əli-

mə qə ləm alıb sən dən ya zı ram və hər də fə bu mah nı nı eşi dən də, hər 
də fə elə bi li rəm, bu xi ta bın bir qı ra ğı da mə nə aid dir. Doğ ru dan da, 
ötən sək kiz ya zım da sə nin haq qın da nə bi lib-ba ca rı ram, sə nə ti ni nə 
qə dər se vi rəm - ha mı sı nı de mi şəm. Bəs, yax şı, da ha nə is tə yi rəm?!.

Yox, est ra da “ədə biy yat”ımı zın yek Mir zə si, Azər bay can da səh-
nə sər bəst li yi nin, ifa ayın-şa yın lı ğı nın tək ba ni si, yox. Mə sə lə bu ra-
sın da dır ki, hər il aman sız is ti lər dü şən də, bə dən bür kü dən bi şən də, 
qə ləm da şa ili şən də müt ləq yı ğı şıb sə nin “ov qat ku ror tu”na pə nah 
gə tir mə li yəm - pul-pə nə siz tu rist li yə oy laq ba ba!..

Və bu da so nun cu mah nın: “Kim lər gəl di, kim lər get di”. Əl bət ə, 
“bu dün ya dan, bu dün ya dan”. Dox san doq quz il əv vəl bir qız mar 
yay gü nü bir evə in qə-lad bə bə ki mi gəl din, doq quz il ön cə bü töv bir 
öl kə-ev dən us tad ba ba ola raq get din. Yüz il li yi nə də ki, da ha nə qa-
lıb? Sən lik bir il, mən lik da ha bir ya zı.

Vəs sa lam, Mir zə zir və. Ar tıq gec dir. Da nış dıq, ah la şıb-uf a şıb, 
bəh-bəh lə şib, ruh la şıb-qut la şıb yün gül ləş dik. Bun dan ön cə ki sək kiz 
sə rin ya zı-ge cə mi çıx maq şər ti lə, bü tün əv vəl ki ge cə lər dən səp sə rin 
bir ge cə ke çir dik - 16 iyul 2012 ta ri xi nin 23:00 saatın da...

Qoy bir çı xım, gö rüm, ba yır da ne cə dir ha va?...
18-07-2012
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Varaq rübab oylağına...

Xəyallanaq “Qırxqız” yaylağına, vaysınaq “İsa bulağı”na, 
həsrət qalağından çıxıb, qalxaq qeyrət oylağına, 

“Qaragilə”!...

Sə   nin mə   cun Sə   si   ni, mər   can sə   da   nı din   lə   yən   də göz   lər bir nöq   tə   yə 
di   ki   lə, ağız   lar açı   la, qaş   lar alın   la   ra qa   çı   la qa   lır, ay “Qa   ra   gi   lə”. Məz  -
mun   da qa   tı, mə   na   da ba   ya   tı hə   ya   tı   nı in   cə   lə   yən   də isə hiss   lər sı   xı   la, 
duy   ğu   lar da   ra   la, nəf   si-nə   zər   lər - mah   nı   la   rın   dan bi   rin   də   ki “ma   ral”a 
nis   bət, sa   ra   la qa   lır. Yə   ni, bu dün   ya   da həs   rə   ti-hic   rə sal   xım-sal   xım, 
vəs   li-ya   ra gi   lə-gi   lə, vay “Qa   ra   gi   lə”!...

 Ay “Qaragilə”...
İl  lər  di məc  hul və na  kam bir “qı  zıl  gül”ü əsim-əsim əs  di  rib, səb -

ri  mi  zi kə  sim-kə  sim kə  sən Kəs. Öz bül  bül rü  ba  bı ilə xə  zan kö  nül  lə -
ri be  lə gül  lən  di  rən xa  nım. Xa  ti  rə  lər  də əsa  sən ozan, hər  dən də azan 
sə  da  la  rı, kək  lik-tu  rac əda  la  rı ilə qal  mış baş  dan-ba  şa ta  ma  şa xa  tun. 
Apay  dın xal  la  rı ilə - di  li  ni yal  nız ana  sı bi  lən lal  la  rı da dil  lən  di  rən şə -
kər ləh  cə  li. Həng-cən  gi hə  vəs  lə  ri, dip  di  ri nə  fəs  lə  ri  lə ərən  lə  ri sel  lən -
di  rib, ər  gən  lə  ri tül  lən  di  rən, se  gah-dü  ga  hi zən  gu  lə  lə  ri  lə ahıl  la  rı be  lə 
xə  yal  lan  dı  rıb bir-bi  ri  nə bir dö  nəm də mehr  ləş  di  rən in  cə sə  nət İn  ci  si. 
Doğ  ma yurd-yu  va hic  rin  dən ya  na, bu dün  ya  da hər vü  sa  la “heç” söy -
lə  miş, xal  qın “ay  dın  lıq” ad  lan  dır  dı  ğı su  yu - Xan Ara  zı “qan  lı” tu  tub, 
o dün  ya  ya ya  na-ya  na köç ey  lə  miş cən  nət Gö  zə  li. Bu “gə  lim  li-ge  dim  li 
dün  ya”ya 1933-də gə  lib, qıp  qı  sa bir mah  nı sü  rə  siy  cə ya  şa  yıb, “son 
ucu ölüm  lü” dün  ya  nı 1983-də tərk et  sə də, bu xal  qın zövq dəf  tə  ri  nə 
qı  zıl hərf  ər  lə ya  zıl  mış Səs-sə  da Qə  zə  li -

Rübabə xanım Muradova!...
Mah  nı  la  rı  nın bi  rin  də dö  nə-dö  nə tək  rar  la  dı  ğın “Səb  rü-qə  rar, səb -

rü-qə  rar!” kəl  mə  lə  rin  dən də hiss olu  nur ki, sə  nin ki  mi həs  sas  lar, 
yurd həs  rət  li köv  rək  lər çox ya  şa  ya bil  məz  lər. Am  ma, hər hal  da, bu 
qə  dər sə  nət ya  tı  rı, səs-avaz qa  ta  rı mü  qa  bi  lin  də əl  li  cə il nə  mə  nəy  miş 
sə  ni Ta  rı, ay say  sız-he  sab  sız se  vər  lə  ri  nin qıs  qa  nıl  maz Ya  rı?!
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Am  ma qoy hə  lə bu mi  nor mə  sə  lə son  ra  ya qal  sın; “söz vax  tı  na çə -
kər” de  yi  mi ba  xı  mın  dan ərz edim ki, Sən o vaxt o dün  ya  ya nə qə  dər 
tə  ləs  miş  din  sə, mən də bu ba  rə  də elə o qə  dər lən  gi  mək qəs  din  də  yəm, 
Xa  nım, hey! Ön  cə Sə  nin bu dün  ya  da  kı toy-bü  sa  ti iz  lə  rin, bu xal  qa 
bəxş et  di  yin dəm-dəs  ga  hi sə  nət həz  lə  rin ba  rə  də.

Bun  la  rın isə sa  yı da çox, san  ba  lı da.
Mi  sal  çün, nər  mə  na  zik kö  nül  lə  rə yön  lə  di  yin: “Sən  siz ey şux, mə -

nim xoş gü  zə  ra  nım yox  dur”. Qəl  bi qəlb  lər  də mu  çur-mu  çur bi  tir  di -
yin: “Ağac o-lay-dım, yol-da du-ray-dım, sən gə  lən yol-la  ra köl-gə 
sa-lay-dım”. “Ay su gə  lər ar  xa-no  va, ay tö  kü  lər çar  xa-no  va” de  yə şə -
la  lə  lə  nib təs  diq  lə  di  yin “Yar yar  dan ay  rıl  sa da, ay mə  həb  bət ölün  cə 
var” və sair.

Hə  lə öz  gür mu  ğam, fun  da  men  tal xalq mah  nı  la  rı Sa  ra  yı  mı  za nəqş 
et  di  yin özəl səs-sə  da or  na  ment  lə  ri, do  ğal nə  fəs-zən  gu  lə şə  bə  kə  lə  ri! 
Ya  zı  la  rı  mın bi  rin  də mən bun  la  rı əsl Us  tad nəq  qa  şə  lə  ri, xa  nım XA -
Nən  də  li  yi ad  lan  dır  mış  dım. Bir qə  dər ər  ki-əda ilə bu  nu da qeyd et -
miş  dim ki, kaş mən bu ya  zı  nı yaz ağ  zı - Sə  nin bu dün  ya  ya gə  li  min 
ayın  da ya  zıb, mu  raz-mu  ra  dı  ma yet  miş olay  dım! Ki, heç ol  ma  sa, ifa -
la  rın  da  kı alov-atəş  lə  rə, o ta  yı  mız  da qa  lan ilk mə  həb  bə  tin  dən ya  na 
nis  gil si  lə  li hə  yat dra  mı  na, bu dün  ya  dan ya  rım  ca əsr  lik bir ömür  cük -
lə get  mə  yi  nin ağ  rı  sı  na qüv  vət ve  rən bu qo  ra  bi  şi  rən is  ti  lər ti  liş  kə  si  nə 
iliş  mə  yəy  dim...

Sə  nin bö  yük sə  nət də  yə  ri əya  rı  na mü  qa  bil söz  lər, təs  vir-təf  sir  lər 
ta  pa bil  mə  di  yim sə  bə  bin  dən, be  lə-be  lə bə  ha  nə  lər, kön  lü  ya  rə “Qa  ra -
gi  lə”! Sə  nə bu  tay  lı biz  lər  dən da  ha bir köy  nək (və bir göy  nək...) ya  xın 
Şəh  ri  yar Də  də de  miş  kən, “bir bi  ləy  dim”, bu saat mə  nim bə  zi söz  lə -
ri ya  za-ya  za (hər  dən də sər-xə  ya  lım aza-aza) züm  zü  mə  lə  di  yim də 
ru  hu  na əyan  mı, bağ  rı  pa  rə Qa  ra  gi  lə?! Bu ecaz  kar mu  ğam, təs  nif və 
nəğ  mə  lə  ri züm  zü  me  yi-gül  lə  mə  lər  dən son  ra  sa, qə  ləm mu  ma dö  nər, 
kə  lam pər  şu  ma və kö  nül de  yər; -

Nə Sənə sevgi qəhətdi, nə mənə öygü...
Onun qı  zıl  gü  lü əs  sə də, sə  nin səb  rin kə  sil  mə  sin, kö  nül. O, yax  şı bi -

lir  di ki, bu xi  ta  bı ki  mə et  di  yi  ni biz də bi  li  rik. O vaxt  lar nəin  ki bü  tün hal 
və Rüs  tə  mi-Zal əh  li  nə, hət  a xof-xə  fiy  yə qöv  mü  nə də gün ki  mi ay  dın 
idi ki, o, mah  nı  da “tra  fa  ret” bir Ya  ra xi  tab et  di  yi hal  da, “mah  na”da 
bö  yük bir Və  tə  nin di  gər tən ya  rı  sı  na səs  lə  nir. O bu ila  hi nəğ  mə  ni bu 
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tay  da - Ba  kı  da oxu  yub len  tə al  dır  sa da, “Dər  bənd ara  lı, kön  lüm ya  ra -
lı, Bir yar sev  mi  şəm, Qa  ra  gi  lə, - el  lər ma  ra  lı” bə  ya  nı  nı ürə  yin  də məhz 
Təb  riz  dən car edir  di.

Bu, onun can-qa  no  vuz rəng  li sə  sin  də  ki Təb  riz  lö  yün nis  gil  dən əla -
və, mil  li nəfs-nə  fə  sin  də  ki mə  sa  fə iraq  lı  ğın  dan - mən  bə-mən  səb uzaq -
lı  ğın  dan da hiss edi  lir  di. Bu, coğ  ra  fi-rel  ye  fi fakt  la  ra, öl  kə  vi-böl  gə  vi 
fak  tu  ra  la  ra da uy  ğun gə  lir  di; axı, bi  zim (!) sa  biq “Də  mir  qa  pı Dər -
bənd”imiz o tay pay  tax  tı  mız  dan bu tay pay  tax  tı  mı  za nis  bət  də da  ha 
“ara  lı” idi. Bun  la  rı öz xəl  qi yan  ğı-ya  nıq  lı ava  zı ilə du  yu  ran isə məhz 
bu o tay-bu tay  lı ümu  ma  zər  bay  can Ma  ra  lı idi!...

Bu nə  di be  lə, gö  rə  sən? Sö  züm  də-so  vum  da nə  sə çat  mır, de  yə  sən...
Hə, kəl  mə  lə  rim  də ur  vat-ur  va kəm  li  yi var. Bü  tün zər  gər kö  nül -

lə  ri mər  mər Sə  si  nə, şi  rin şi  və  lə  ri şək  kər ləh  cə  nə qa  taq, ay Qa  ra  gi  lə! 
Bi  ley  sən bun  na  ri ni  yə de  yəm? Əl  bət, Sən hə  lə-həl  bət bi  ley  sən! Və  li, 
mə  nüm söz-so  vim, fil  mə  səl, o vax  ti şu  rə  vi  nin fil qu  la  ğin  də ya  tırt  dı  ği 
bir qi  sim-qöv  mə  di, qı  za!...

Bu hey  ni  də o za  man  lar  kı “zə  ma  nə-züü”çü  lə  rə xi  ta  bən ha  şa bir 
ha  şi  yə; heç bi  lir  siz o cür si  ya  si çağ  lar  da o cür mət  ləb  lə  ri hiss edib, bu 
cür hiss  lər ke  çir  mək nə de  mək?!

Bu  nu eşi  dib-oxu  yu  ban bi  lə bil  mək müş  kül...
...Bir kə  rə Rü  ba  bə xa  nı  mı AzTV-nin dəh  li  zin  də ya  man hal  da, lap 

elə oxu  du  ğu təs  nif  ər  dən bi  ri  nin bir mis  ra  sı (“Ay bu ya  man gün -
də”...) gü  nün  də gör  düm və di  lim  dən bir söz çıx  dı: “çöl  dən cağ  ba  cağ, 
iç  dən çi  lik-çi  lik bir ter  mos”... Yan-yö  rəm  də  ki  lər bu “ob  raz”ıma tə -
bəs  süm  lən  di  lər, mən  sə öz-özü  mə fi  kir  ləş  dim: “ha  çan  sa bu ku  mi  rim 
haq  da ya  za  sı ol  sam, sə  tir  lə  rim  dən qan-qa  da ya  ğa  caq”...

Və bu saat, de  yə  sən, -

Elə “o məsələ”...
Düz de  mi  rəm  mi, ay tək  rar  sız mes  so-sop  ra  no?!.
Düz de  yi  rəm, am  ma “bil  mə  di  yi  miz” mət  ləb  lər də var. Mə  sə  lən, 

Sən öz can-cis  min  də yay  la  yıb-qış  la  yan qə  mu-həs  rət  lə  ri  ni din  lə  yi -
ci  lə o cür ahən  gi-zən  gu  lə  lər, o sa  yaq bər  da  şi-gü  şə  lər  lə pay  la  şır  dın, 
hə  mi? Bəs bu saat Sə  ni səs  siz-sə  mir  siz bir qə  ləm  lə ifa  də et  mə  yə ça -
lı  şan bu azar  keş-ya  zar  ke  şin ney  lə  sin? Sə  nin “çar  xa-no  va”yat  maz 
duy  ğu  la  rı  nı oxu  cu  la  rıy  la ne  cə bö  lüş  sün, ay gör  kəm-gö  zəl  lik  cə ma -
jor, bəxt-ta  le  cə mi  nor xa  nım?!.
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Am  ma o bəxt, o ta  le - şair de  miş, çox da se  vin  mə  sin, qoy. Axı Sən 
həm də 38 ya  şın  da Xalq ar  tis  ti ol  mu  san! Özü də, çox  la  rı ki  mi tək elə 
“Azər  bay  can SSR” sa  ya  lı yox, həm də əs  li-fit  rə  ti xalq ar  tis  ti! Gü  ne -
yi  mi  zin - ad-sa  nı Şah Xə  tai şöh  rət  li Ər  də  bi  lin  də do  ğul  mu  san. Qu -
ze  yi  miz  də - uc  qar bir ra  yon teat  rın  da ikən öz ələm alə  min  lə ba  həm, 
xo  şa  vaz, bən  zər  siz əda və dav  ra  nı  şın  la bö  yük akt  yo  ru  muz Ələs  gər 
Ələk  bə  ro  vun gö  zü  nə ne  cə aləm gö  rün  mü  sən  sə, dər  hal Ba  kı  ya də  vət 
edil  mi  sən. Əv  vəl fi  lar  mo  ni  ya  nın, son  ra Ope  ra və Ba  let Teat  rı  nın so -
lis  ti ol  mu  san.

Asəf Zey  nal  lı mək  tə  bi  nin də bəx  tə  vər  lə  rin  dən ol  mu  san; uğu  ru  na 
“Se  yid Şu  şins  ki mək  tə  bi” dü  şüb. Ope  ra teat  rın  da isə na  xı  şın bi  rə-beş 
gə  ti  rib! “Se  vim  li  miz” ça  ğı  rıl  mı  san, adın dil  lə  rə “Əsl Əs  li”, “Tək  rar -
sız Xa  nən  də qız” ki  mi dü  şüb, “Ərəb  zən  gi”nə, “Şah  sə  nəm”inə, “Sə -
nəm”inə bir ba  xan  lar növ  bə  ti çı  xış  la  rı  nı sə  bir  siz  lik  lə göz  lə  yib  lər. 
Oxu  du  ğun mu  ğam  lar, təs  nif  ər, xalq və bəs  tə  kar mah  nı  la  rı nəin  ki 
sta  tis  tik hey  ran  la  rın, hət  a tə  biətən rə  qa  bət-qıs  qanc  lıq da  mar  lı sə  nət -
daş  la  rın tə  rə  fin  dən də “mö  hür  bənd”i tim  sa  lın  da qə  bul edi  lib.

Efir  lər  də oxu  yur  dun: “Hey  dər  ba  ba, yo  lum sən  dən kəc ol  du, Öm -
rüm keç  di, gə  ləm  mə  dim, gec ol  du”... Məc  lis  lə  rin bi  rin  də  sə söy  lə  miş -
din: “Ay hə  zə  rat, bu söz  lə  rin hər bi  ri ürə  yi  mi min  bir kə  rə deş  mə -
lər”!...

Və elə bu dəm Haqq dün  ya  ya kö  çə  nə qə  dər ya  şa  dı  ğın qə  za  vü-qə -
dər  lər  dən -

Seçmələr...
Bu ba  rə  də dü  şü  nüb-da  şı  nır  kən haq  qın  da oxu  du  ğum ya  zı  lar  dan 

bi  ri  nin gö  zəl baş  lı  ğı gəl  di xə  yal qən  şə  ri  mə: “Dol  dur pi  ya  lə  mi Araz -
dan mə  nim...” Son  ra Üze  yir bə  yin “Araz  ba  rı”sı səs  lən  di ru  hum  da... 
Yox, be  lə get  sə, hə  lə də hic  ran  çay ki  mi axan o Ara  zın söz-sov dal  ğa -
la  rı mə  nim bu vü  sal  mə  ram ya  zı-ar  xı  ma dov gə  lə  cək. Yax  şı  sı bu  dur, 
ke  çim oxu  yub-eşit  di  yim xa  ti  rə  lər  dən bə  zi fraq  ment  lə  rə...

Ki  çik ba  cı  sı Ta  hi  rə Mu  ra  do  va onu bu xal  qın “Səs-sə  da ba  cı  lı  ğı” 
ki  mi təs  vir-təf  sir edir  di: “Ba  cım özün  dən, biz  dən çox bu xal  qı, bu 
mil  lə  ti oxu  yur  du. Son gün  lə  ri  ni də mah  nıy  la ya  şa  dı. Şə  kər xəs  tə  li  yi 
sağ  lam  lı  ğı  nı, gör  kə  mi  ni al  sa da, so  na  can sə  si  nə də  yə bil  mə  di. Mə -
nim bu işə məət  əl qal  dı  ğı  mı gö  rün  cə, de  yər  di, ay qız, ata  mız tez-tez 
de  mir  di  mi ki, “səs biz  də həm Al  lah ver  gi  si, həm də ölün  cə  di”?!.
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Bu mə  qam  da onun avaz “mad  də”si  ni də ya  da sal  ma  yaq  mı: “Yar 
yar  dan ay  rıl  sa da, ay mə  həb  bət ölün  cə var”?!.

Haqq dün  ya  ya köç mə  qa  mın  da ba  cı  sı  na “ay  rı  ca bir və  siy  yət” edir: 
“O ta  ya yol açı  lar  sa, Ər  də  bil  dən bir ovuc tor  paq gə  ti  rib sə  pər  sən 
qəb  rim üs  tü  nə”...

Bir ne  çə il  dən son  ra Ər  də  bi  lə ge  dən Ta  hi  rə xa  nım na  kam ba  cı  sı  nın 
ver  di  yi ni  şa  nə  lər  lə ata-ba  ba oca  ğı  nı ta  pır. Şə  hər  də  ki qo  hum-əq  ra  ba, 
dost-ta  nış so  vet vax  tı kö  çüb Şi  ma  li Azər  bay  ca  na get  miş Mir  zə Xə  lil 
İş  ra  qi  nin adı  nı eşit  mə  dik  lə  ri bu “şu  ra  lı qı  zı  nın” piş  va  zı  na çı  xır.

Ovaxt  lar Mir  zə Xə  lil ki  şi  nin nə  lər say  dı  ğı  nı söy  lə  mək çə  tin, fə  lə  yin 
say  dı  ğın  dan isə bir-iki “rə  qəm”: Hə  lə uşaq  kən bu ailə gö  zəl Ər  də  bil 
dağ  la  rı  na is  ti  ra  hə  tə ge  dir. Yed  di-sək  kiz yaş  lı Rü  ba  bə da  ğın dö  şün  də 
bit  miş çi  çək  lər  dən dər  dik  cə-də  rir və nə  nə  si on  lar  dan bi  ri  ni gö  rən  də 
içi  ni çə  kib, vay  sı  nır: “Ay ba  la, sən ney  lə  mi  sən?! Bu “Gü  müş  xən  cər” 
çi  çə  yi 20-25 il  dən bir açır. Bu  nu də  rən ada  mın əl  lə  ri  ni üç ay sə  ra  sər 
ya  ra ba  sar, ta  le-qis  mət  dən  sə ya  rı  maz”...

Be  lə, “Qa  ra  gi  lə”...
27-08-2021 
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İslam Rzayev –
indilər işğal altında olan kəndlərimizin birində 85 il öncə 

doğulmuş bütöv Azərbaycan SƏSi

O kən din də rə-tə pə lə rin də zən gu lə-“kü lüng lər” ça la-ça la Azər-
bay ca nın sə nət zir və lə ri nə uca lan, mil li-mə də ni zövq lü lə rin qəl bi ni 
fəth edən İs lam Rza yev. 

 Mahnılarından:
“Bir bu la ğın iki gö zü – bi ri sən sən, bi ri mən, yar. Bir al ma nın iki 

üzü – bi ri sən sən, bi ri mən, yar. Qo şa si min tit rə mə si – bi ri sən sən, 
bi ri mən, yar (ar dı son da)...

Bir vaxt lar – oxu yan la rın çox az (la kin saz!) ol du ğu çağ lar da bu 
sə sə, bu ifa ya çox adam bəx tə vər lik oxu yur du. On lar dan bi ri də mə-
nim sək sə ni keç miş nə nəm idi ki, de yər di, za lım ba la la rı, elə bil, çö-
lün bü tün quş-dü şü nün avaz la rı nı yo ğu rub ya pıb lar bo ğaz la rı na! Bir 
kə rə də ha man o nə nəm hə min bu ya zı anım lı mı zın ra dio-kon ser ti ni 
din lər kən iş lət di bu söz lə ri. O an bu xa nən də şi rin-sə rin cə zən gu lə-
lə di yi beyt lər də ki bir sö zü (“Şəh-di lə-biiiin”i) cik nə lər kən nə nə min 
göz lə ri dol du və vax ta şı rı iş lət di yi “ümum tə rif” təs ni fa tı nı be lə fər di-
ləş dir di: “Bu de, bu qon şu Sər dar rı (han sı ki, o Sər dar lı kən di biz dən 
düz 35 km. ara lı) ba la sı İs lam İr za yev ki mi! Bəh-bəh... Bəx də vər sə ni 
do ğa nın ba şı na, a cəh-cəh!”.

Peşəkar qədir-qiymətlərdən
“İs lam Rza yev tək elə din lə yi ci lə ri nin zöv qü nü yox, mah nı la rın, 

mu ğam la rın da qəl bi ni bi lir di” (Xalq ar tis ti Əli ba ba Məm mə dov).
“İs lam Rza yev zən gu lə lə ri kiş mi şi üzüm ki mi gi lə lə yir di. Qə dim-

dən-qə dim mu ğa mın müasir ifa çı lı ğın da kı ye ni nüans lar da İs la mın 
imp ro vi zə pa yı da ha çox dur” (Xalq ar tis ti Ca nə li Ək bə rov).

İki tə lə bə yol da şı mın ötən əs rin 70-ci il lə rin də (met ro nun “Ba kı So-
ve ti” stan si ya sı qar şı sın da) İs lam Rza ye vin özü nə de dik lə ri ni də xa tır-
lat maq is tər dim. Mais Ka zı mov: “İs lam müəl lim, or ta mək təb dost la-
rım dan bi riy lə yed di il di kü sü lüy düm. Si zin “Se gah təs ni fi”ni zə qu laq 
as dım, bi let alıb get dim ra yo na, ba rış dım, bir sti pen di ya lıq qo naq lıq 
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ve rib, qa yıt dım”. “Ay İs lam müəl lim hey, şəx sən Si zin və Sü ley man 
Ab dul la ye vin sə si niz dən son ra mən kür də mir li To fiq Ab dul la yev həm 
də qa ra bağ lı ol mu şam. Val lah, ola bi lər ki, nə üçün sə si zin iki niz lə də 
gün düz par ta-part vu ru şa ram, an caq, ata mın ca nıy çün, ax şam ge dib 
ra dioda kon ser ti ni zə qu laq asıb, zü lüm-zü lüm ağ la ya ram!...”.

Fono-filmoteka yaddaşlarından
Hör mət li oxu cum, bu an özü nü din lə yi ci-ta ma şa çı “gö rəv”in də 

də gör və təx mi nən, 50 il bun dan ön cə çə kil miş (re jis sor – Arif Qa zı-
yev) “Şur” te le vi zi ya fil mi ni xa tır la (və ya in ter net dən iz lə). O fil min 
bir çox di gər key fiy yət-mə ziy yət lə ri öz ye rin də, İs lam Rza ye vin ifa sı 
öz gə bir aləm de yil mi?! Eh ti yac var mı ki de yək; o film də qey ri-adi 
for ma və məz mun da təq dim olu nan “Şur” mu ğa mı nın ən zil mə qa-
mı nın ifa çı sı məhz İs lam Rza yev dir! Elə bir (Şi mal qor xu lu) döv rün 
ek ra nın da alov la nan Şərq mə şəl lə ri, bir-bi ri ni əvəz edən mil li abi də-
lə ri miz fo nun da fə sin dən-sə si nə dək mil li-men tal sə nət kar lar (Əbül-
fət Əli yev, Əli ba ba Məm mə dov, Arif Ba ba yev) içə ri sin də məl həm 
bəm lə ri, zərb zil lə ri lə se çi lən İs lam Rza yev!...

Bu film dən son ra İ.Rza yev sə si nin so ra ğı di gər ki no və te le film-
lər dən gəl mə yə baş la dı: “Azər bay can el lə ri”, “Ba kı bağ la rı”, “Ha va-
lan sın Xa nın sə si” və s. 1965-də ek ran la ra çı xan “Ye nil məz ba tal yon” 
fil mi ni sə xü su si qeyd et mək gə rək. Nə dən ki, bu sə nət ka rın səs to nu, 
ifa di na mi ka sı o film də ki fay ton çu la rın qaç-qov əh val la rın dan əla və, 
at la rın ça pış di na mi ka sıy la da ba şa baş uy ğun!   

Tərcümeyi-hal “zəngulə”lərindən
No yabr (1934, Fü zu li ra yo nu, Sər dar lı kən di) do ğum lu dur. Qa ra-

bağ xa nən də lik mək tə bi nin la yiq li da vam çı la rın dan dır. Pe şə kar mu-
si qi təh si li ni A.Zey nal lı adı na Mu si qi Mək tə bin də alıb (S.Şu şins ki-
nin si ni fi). AD MİU-nu bi tir dik dən son ra fi lar mo ni ya nın so lis ti ki mi 
fəaliy yə tə baş la yıb. Azər bay can te le-ra diosu nun qı zıl fon du na da xil 
edil miş “Ça har gah”, “Ba ya tı-kürd”, “Ma hur-hin di”, “Rast” dəs gah-
la rı mil li mu si qi xə zi nə mi zi zən gin ləş di rən nü mu nə lər dən he sab 
edi lir. “Mö hür”lə di yi bir çox xalq və bəs tə kar mah nı la rın dan əla və, 
C.Ca han gi ro vun “Nə si mi”, “Aşıq Alı” və s. kan ta ta la rın da so lo par-
ti ya la rı da mə ha rət lə ifa edib. Mah nı bəs tə çi si ki mi də ta nı nır (“Gəl, 
inad et mə”, “Dağ lar ba şı du man olar”, “Al ma də rən” və s.). Mu ğam 
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və mah nı la rı mı zı yü zə dək qast rol sə fə rin də təb liğ edib. Pe da qo ji 
fəaliy yə ti lə ye tiş dir dik lə ri ha zır da mü ğən ni-xa nən də lik sə nə ti mi zin 
la yiq li da vam çı la rı ki mi ta nın maq da dır lar. Şəx si tə şəb büs və sə yi lə 
“Mu ğam teat rı” ya ra dı lıb. Mu si qi mə də niy yə tin də xid mət lə ri nə gö rə 
1967-də Əmək dar ar tist, 1989-da Xalq ar tis ti ad la rı na, 2004-də “Şöh-
rət” or de ni nə la yiq gö rü lüb. 

“Xatirələr”indən
“Us tad Se yid Şu şins ki dən 17 mu ğam dəs ga hı öy rən mi şəm. İn di ki 

xa nən də lər ki mi 2-3 (uza ğı 5) yox ey! Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni-
ver si te ti üçün proq ram yaz mı şam ki, ora da bir ne çə mət ləb lə ya na şı, 
hər tə lə bə nin 20 xalq və o qə dər də bəs tə kar mah nı sı öy rən mə si mə-
sə lə si də var. Bu iş lə ri mə gö rə mə nə pro fes sor adı ve rib lər. Özün nən-
de mək ol ma sın, bu nu an caq Se yi din tə lə bə si edə bi lər...”.

“Çox ha di sə lə rin şa hi di ol mu şam. İraq da Kər bə la nı zi ya rət dən, 
bir ne çə kon sert dən son ra Kər kü kə yol lan dıq. Ora da kı azər bay can-
lı əha li ara sın da ya şa yan ərəb və kürd din lə yi ci lər də mə nim sə si mi 
mö cü zə ad lan dır dı lar, bir ne çə si isə so ruş du ki, Azər bay can da ne-
çə uni ver si tet var, de dim bir də nə. Bir-bi ri nə ba xıb gü lüş dü lər ki, “o 
boy da öl kə də bir uni ver si tet?”. De dim, biz də ali mək təb lər “ins ti tut” 
ad la nır və on la rın sa yı 15-ə ya xın dır. So ruş du lar ki, uni ver si te ti niz də 
han sı dil lər də təd ris lər var, de dim, ərəb, fars, in gi lis, fran sız, rus və 
sair. Ala yı-do la yı sual la ra baş la yan da, de dim, mən sə nət çi yəm, bun-
la rı tər cü mə çi miz Ta rı yel dən so ru şun. Onun la bir xey li da nış dı lar və 
mə nə ya xın la şıb de di lər, “si zin uşaq lar ərəb cə ni ərəb lə rin bö yük lə-
rin dən də mü kəm məl bi lir miş lər ki! Bu fik ri Bağ dad qu ber na to run-
dan da eşi dən də, bi zim ki lə rin ze hin-fə ra sət lə ri lə fəxr et dim…”.

Və yu xa rı da kı -

“Ardı var”ın davamı:
“Bu hə yat da iki sim dir – bu həm sən sən, həm mən, yar. Se vinc 

kim dir, kə dər kim dir – o həm sən sən, həm mən, yar”...
Və... dün ya lar da iki, us tad! Bi ri – ad (və Qa ra bağ nis gi li!) qo yub 

get di yin bu dün ya, bi ri – min lər lə pə rəs tiş ka rı nın rəh mət di lə di yi, 
cən nət ar zu la dı ğı o dün ya...

22-11-2019 

66

Tahir Abbaslı                                                                                                                                          



Bir tar oxuyurdu –
ustad Əhsən Dadaşov ifasında...

“Sə nət də ürək bi rin ci dir!” de vi zi lə TA Rı çır pı nan ürə yə çe vir miş, 
ali his si qa bi liy yə ti lə qəlb lər çal mış, şip şi rin, dop do lu çal ğı sı, san-
sam bal lı miz ra bı, mə na-rə na lı mu si qi cüm lə lə ri lə qu laq lar da ulu səs, 
ha fi zə lər də xəl qi avaz, şüur lar da cü rə bə cü rə rəmz lər ya rat mış vir-
tuoz sə nət kar...

Bu şəx sin (gə lə cək şəx siy yə tin) adı nı ata sı nın da yı sı, sə nət kar lıq 
də yə ri ni isə da hi Üze yir bəy ve rib.

1937-də “xalq düş mə ni” adıy la rep res si ya qur ba nı ola sı o ata 1924-
ün sent yab rın da da yı sı na söy lə di yi “Ba ğış la, çox-çox üzr is tə yi rəm... 
oğ lum olub!” - xə bə rə bir cə kəl mə eşi dib:

“Əhsən!”.
Ürə  yi se  vinc  lə do  lu o gənc: “Gəl  dim məs  lə  hə  tə ki, uşa  ğın adı  nı nə 

qo  yaq?” de  yən  də o zəhm  li qo  ca in  di  cə de  di  yi tən  ha sö  zün əv  və  li  nə 
bir kəl  mə söz və bir ədat əla  və edib: “De  dim də, Əh  sən!”.

Elə bu ada  mın “de  büt” sə  nət də  yə  ri, bö  yük təl  ti  fat tu  tum  lu ilk tə -
ri  fa  tı da üç kəl  mə  dən iba  rət olub: tex  ni  kum  da gör  kəm  li mu  si  qi  çi  lər 
S.Rüs  tə  mov, Mən  sur və Ən  vər Mən  su  rov  lar  dan dərs alan, mək  tə  bin 
açıq kon  sert  lə  rin  də mü  tə  ma  di çı  xış edən Əh  sən hə  min təd  bir  lə  rin bi -
rin  də ne  cə bir “Şur” ya  ra  dır  sa, bö  yük Üze  yir Ha  cı  bəy  li  nin di  lin  dən 
be  lə bir xe  yir-dua səs  lə  nir: “Əh  sən sə  nə, Əh  sən!”...

Ömürcə də –
qı sa – əl li iki il ya şa mış dox san beş yaş lı yu bil ya rın bu sə nə tə gə li şi 
haq da qeyd lə ri də la ko nik: “1938-ci il di, sək ki zin ci si nif də oxu yur-
dum, bir gün Mu si qi Tex ni ku mu nun qar şı sın dan ke çər kən gö züm 
di va ra vu rul muş qə bul ela nı na sa taş dı. “Tar sin fi” söz lə ri ni oxu yan-
da bu sə nə tin gör kəm li nü ma yən də lə ri nin miz rab la ya rat dıq la rı mu-
si qi mö cü zə lə ri ba rə də xə yal la ra dal dım və sə nəd lə ri mi ha zır la maq 
eş qi nə düş düm. La kin ata-ana mın mə ni hə kim gör mək is tə yi ni xa-
tır la yıb, bir qə dər tə rəd düd et dim. Son ra “giz li” fəaliy yə tə baş la dım; 
ailə miz dən xə bər siz, sə nəd lə ri mi tar sin fi nə ver dim…”.
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14 yaş lı bu is te dad qə bul im ta ha nın da us tad müəl lim-tar zən Ən-
vər Mən su rov dan bu söz lə ri eşi dir: “Be lə güc lü mu si qi qav ra mın la 
sən gə lə cək də us tad sə nət kar ola caq san!”.

Bu us tad haq qın da ya zıl mış ki tab dan:
“...Kon fe rans ye nin in cə tembr li sə si sa lo na ya yıl dı:
- “Şur”. Tar da ça lır Mu si qi Tex ni ku mu nun əla çı tə lə bə si Əh sən 

Da da şov.
Yük sək zövq lü ta ma şa çı lar dan iba rət zal sü ku ta qərq ol du. Məx-

mər pər də lər ağır-ağır qalx dı. On al tı yaş lı Əh sə nin səh nə yə pe şə kar 
tar zən lə rə məx sus sər bəst lik lə çıx ma sı bu ra ya top la şan la rın ma ra ğı-
nı da ha da ar tır dı.

Ürə yi dö yü nə-dö yü nə ta rı si nə si nə gö tür dü və ne çə vaxt dı ha mı-
nın kın dan fərq li bu “sə dəf i”si ilə ürə yin də da nış dı ğı sehr-sir ri bi rər-
bi rər sa lon əh li nə söy lə mə yə baş la dı...”.

Hə lə onun işə qə bul “ma cə ra”sı!...
Bə li, gör kəm li bəs tə kar-di ri jor Səid Rüs tə mov bu par laq is te da-

dı rəh bər lik et di yi xalq çal ğı alət lə ri or kest ri nə qə bul et mək is tər kən 
bəl li olur ki, hə lə onun pas port ya şı çat ma yıb. Və Səid müəl lim mə sə-
lə yə bu söz lə ri lə xi tam ve rir: “Əh sə nin və tən daş lıq pas por tu ol ma sa 
da, sə nət kar lıq pas por tu nu çox dan alıb!…”.

Ata sı Mir zə Əlab ba sın mə ruz qo yul du ğu “tut ha tut” il lə ri haq da 
nə və si – Xa nım Əh sən qı zı nın xa ti rə lə rin dən gö tür dü yü müz par ça 
isə bir qə dər ge niş, bir sü rə “se gah”i: “Ba ba mı həb sə gə lən lə rin iki si 
er mə ni imiş. Evi alt-üst edib, ki tab la rı nı tə pik lə yib, nə nə min qır-qı-
zıl la rı nı apa rıb lar. Qo hum-əq rə ba ya gö rüş ver mir miş lər. “Pe re da-
ça”nı çat dır maq çün ana sı ilə qar da şı bü tün gü nü növ bə də da ya nıb 
ge ri qa yı dır mış lar. Atam da nı şır dı ki, so yuq da-qar da da gün lər lə 
göz lə yir, bir doğ ru-dü rüst ca vab ala bil mir dik. İl lər son ra öy rə nib lər 
ki, sən de mə, ata la rı elə ilk gün dən Si bi rə sür gün edi lib miş. Son ra kı 
ta le yin dən sə xə bər tu ta bil mə yib lər. De yi rəm, bəl kə ata mın çal ğı la-
rın da kı aşı rı ya nıq lıq lar bir az da o olay lar dan ya nay mış?...

Əmim de yir di “ha mı nı əs gər li yə apa rır dı lar, biz iki qar da şı “xalq 
düş mə ni” öv lad la rı ol du ğu muz çün ça ğır mır dı lar”. La kin 1943-cü 
il də on la rı da apa rır lar. Cəb hə yə yox, Ma haç qa la fəh lə ba tal yo nu-
na. Ağır iş lər, çə tin şə rait ata mın sağ lam lı ğı na pis tə sir gös tə rir. Çox 
ağır xəs tə lə nir. Ba tal yon hə ki mi Aşur bə yov onu Ba kı ya ya zır. Bu ra da 
müali cə olu nub sa ğa lır və ye ni dən S.Rüs tə mov onu or kest rə qə bul 

68

Tahir Abbaslı                                                                                                                                          



edir. Qar da şı isə Ba kı ya bərk ya ra lı dö nür”.

İllər ötəcək –
o, (F.Əmi rov la Ə.Əli bəy li nin tə şəb bü sü ilə) Azər bay can Te le vi zi ya 
və Ra dio Ve ri liş lə ri Ko mi tə si nin Xalq çal ğı alət lə ri an samb lı nı ya-
ra dıb, öm rü nün so nu na dək rəh bə ri ola caq. “Zir və so list”, “di ri jor-
mü şa yiət çi, or kestr ifa çı sı”, “tü kən məz fan ta zi ya”, “eta lon orien ta si-
ya”, “im za sız bəs tə çi” “hey rə ta miz təm kin”, “dol ğun miz rab” (hə lə 
“dil”ini yal nız pe şə kar la rın bil di yi Əh sə nə məx sus “lal bar maq lar”, 
“xun” və s.) ki mi şöh rət not la rı da xi li və (Rə şid Beh bu do vun an samb-
lı nın üz vü ki mi) xa ri ci sə nət aləm lə ri nə ya yı la caq. Büs bü tün özü nə-
məx sus luq la ifa et di yi, “seh ri-bar maq lar”ı ilə hər bi rin də ye ni xal lar 
vur du ğu, “ta zə ça lar lar” əla və et di yi “Rast”, “Or ta Ma hur”, “Şur”, 
“Za bul-Se gah”, “Hu ma yun”, “Vi la yə ti-Dil keş”, “Ça har gah”, “Ba-
ya tı-Şi raz” mu ğam la rı te le ra dionun “qı zıl fond”un da sax la nı la caq. 
Da ha son ra lar məş hur pe da qoq ki mi ta nı na caq, Bül bül adı na Or ta 
İx ti sas Mu si qi Mək tə bin də “qı zıl bar maq lı tar zən, özəl-gö zəl nitq li 
müəl lim” si fə ti lə də yər lən di ri lə cək. Bəs tə kar H.Xan məm mə dov tar 
ilə sim fo nik or kestr üçün yaz dı ğı ilk (Şərq də də ilk) kon ser ti ona it-
haf edə cək və bu ma raq lı əsə rin ilk ifa çı sı Əh sən Da da şov özü ola-
caq. Öm rü nün so nu na dək bə dii rəh bə ri ol du ğu an sambl və fa tın dan 
son ra, us ta dın xa ti rə si nə say ğı əla mə ti ola raq, Əh sən Da da şov adı na 
“Xa ti rə” Xalq çal ğı alət lə ri an samb lı ki mi fəaliy yət gös tə rə cək...

Və dün  ya şöh  rət  li bəs  tə  ka  rı  mız Fik  rət Əmi  rov de  yə  cək: “Əh  sən 
Da  da  şo  vun ya  rat  dı  ğı Xalq çal  ğı alət  lə  ri an  samb  lı  nın re  per  tuarı öz 
rən  ga  rəng  li  yi  nə, yük  sək tem  pe  ra  ment və ifa  çı  lıq tex  ni  ka  sı  na gö  rə 
baş  qa an  sambl  lar  dan fərq  lə  nir. Nə xoş və nə mil  li fə  xa  rət ki, əsas at -
ri  bu  tu mil  li ta  rı  mız olan bu an  sambl res  pub  li  ka  mı  zın hü  dud  la  rın  dan 
kə  nar  lar  da da məş  hur  dur”.

Qə dim, zən gin mə də niy yət xə zi nə mi zin ən ali zi nət çi lə rin dən 
olan –

Bu sənətkar –
ta ri xən in ki şaf edən, tex ni ki və bə dii ba xım dan tək mil lə şən, müasir-
lə şən mu ğam-mu si qi-çal ğı alə mi mi zin us tad da vam çı la rın dan olub. 
Ötən yü zil li yin or ta la rın dan da ha müs tə qil və ge niş mey dan gö tü-
rən sa zən də lik sə nə ti miz xa nən də lik lə bə ra bər tu tul ma ğa baş lan mış, 
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get dik cə ye ni in ki şaf mər hə lə lə ri qa zan mış, bir çox məş hur ifa çı la rın 
(Sa dıq can, M.Cə mil, B.Mən su rov, Ə.Ba kı xa nov, Q.Pi ri mov, M.Mən-
su rov, B.Sa la hov, H.Məm mə dov, H.Bay ra mov və b.) ye tiş mə si nə sə-
bəb ol muş dur. Əh sən Da da şov klas sik pe şə kar ifa çı lar içə ri sin də xü-
su si lə se çi lən lər dən, ta rın (və udun) çal ğı-fan taz ele ment lə ri ni da ha 
yük sək sə viy yə yə qal dır mış lar dan dır.

Mu ğam və bəs tə kar əsər lə ri nin tar və (ilk də fə məhz Ə.Da da şo-
vun öz an samb lı na da xil et di yi) qə dim çal ğı alət lə ri miz dən bi ri olan 
ud da müs tə qil-so lo ifa çı lı ğı da bu sə nət ka rın ya ra dı cı lı ğın da xü su si 
səs lən mə yə baş la mış, udun ümu mi tembr və ahəng pa lit ra sı da ha da 
gö zəl ləş miş dir. Əh sən Da da şov bir sı ra rəng və təs nif ə rin də müəl li-
fi dir. Mu si qi mü tə xəs sis lə ri nin də vur ğu la dıq la rı ki mi, özü nə məx sus 
zən gin ya ra dı cı lıq yo lu ke çən bu us ta dın ifa çı lıq fəaliy yə ti çox gur 
çeş mə ni xa tır la dır. Bu çeş mə dən çox la rı su içib və iç mək də dir. Əh-
sən Da da şov ifa çı lı ğın da elə bir müd rik lik, Şərq fəl sə fə si, Də də Qor-
qud müd rik li yi, ulu luq yan ğı la rı var ki, onun mah nı, ha va-ha va cat 
çal ğı la rın dan da mu ğam xə ya lat la rı dal ğa la nır. Onun ya ra dı cı lıq və 
hə yat yo lu nu araş dı ran lar “Bu sə nət ka rın ifa çı lıq üs lu bu nu sə ciy yə-
lən di rən cə hət lər dən bi ri də ən sa də mu si qi cüm lə lə rin dən tut muş 
mü rək kəb, vir tuoz gə ziş mə lə rə dək bü tün mu si qi kom po nent lə ri nin 
fər di li yi ni, ça lar la rı nı bən zər siz miz rab lar la din lə yi ci yə çat dır maq 
qüd rə tin də idi” ki mi qə naət lə rə gə lib lər. “O, klas sik və pro fes sional 
çağ daş mu si qi mi zi, mu ğam his sə lə ri ni, gu şə lə ri ni bir-bi ri nə pey vənd 
edir di! “Mü ba hi sə siz şe devr” ki mi qiy mət lən di ri lən “Əh sən “Şur”u” 
bu na mi sal! O, heç bir mu ğa mı qə li bə sal mır, hər bi ri nin “la dı na məx-
sus fəl sə fə”si ni ya ra dır dı...

Son da... ənə nə vi (baş qa söz lə, öy rəş di yi miz) “Ley li-Məc nun”, Əs-
li-Kə rəm” dual lıq la rı ək si nə olan bir das tan –

 Əhsən və Qədir...
Əl bət ə, ecaz kar “So na bül bül lər” ha di sə si üst də.
Bu nu “Ra me di ci Əh sən ilə ər kö yün Qə di rin sə nət mö cü zə si” də 

ad lan dır maq olar.
Ön cə, on la rın bi ri-bi ri lə bağ lı de di yi söz lər:
Ə.Da da şov: “Qə dir Rüs tə mov baş qa aləm dir!”
Q.Rüs tə mov: “Mən Əh sən müəl li mə bü tün öm rüm bo yu borc lu-

yam!”
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Və 1968-ci ilin qay nar av qus tu. Ge niş stu di ya ya tən ti miş hal da da-
xil olub, əlin də ki qa val dan bərk-bərk ya pı şıb, ət ra fı nı öz gə bir dün ya 
ki mi seyr edə-edə an samb la ya xın la şan arıq, çə lim siz, “qa yış bal dır” 
oğ la nın nə zər lə ri bir ne çə gün dü onu di lə tu tub, “yo la gə tir miş” Əh-
sən müəl li min tə bəs süm do lu üz-gö zün də gə zi şən də qu laq la rı na bu 
söz lər də yir: “Uşaq lar, bu çox ca van, əla də li sov, əcəb ər kö yün, ən tiq 
məğ rur oğ lan Ağ dam dan dır, adı Qə dir di, Asəf Zey nal lı da oxu yur. O 
bi ri oxu ma ğı nı isə in di gö rər siz. Mə lu mu nuz ol sun ki, bu gün xalq 
mah nı sı “So na bül bül lər”in məş qi nə baş la yı rıq. Bu nun ne çə saat, ne-
çə gün, ne çə həf tə da vam edə cə yi isə... bu çox ca van, bu əla də li sov, 
bu əcəb ər kö yün, bu ən tiq məğ rur oğ la nın bi zə il ti fa tın dan ası lı ola-
caq...

...İl dı rım lı an lar, şim şək li mə qam lar ya şa na-ya şa na ba şa gəl miş, 
“daş lı-kə sək li yol lar” ke çi bən ər sə yə yet miş bu mö cü zə-ifa nın alın-
ma sın da heç də az zəh mət çək mə miş an sambl üzv lə ri nin xa ti rə lə rin-
dən ya ran mış be lə bir ümu mi qə naət:

Qə di rin sə si Əh sən müəl li mi, tar zə nin tə la tü mü xa nən də ni bo-
ğur du elə bil. Əh sən müəl lim san ki ta rı yox, Qə di rin ürə yi ni ça lır dı. 
Onun göz lə ri də – bar maq la rı ki mi, Qə di rin sə si nə səs ve rib oxu yur-
du. Qə dir mis ra lar da kı cəm şə kil çi lə ri ni (bül bül+ lər, sün bül+ lər və 
s.) yan ğı və us ta lıq la vur ğu la dıq ca, Əh sən müəl lim ye ni dən oya nır, 
ye ni dən çal ma ğa, ye ni dən mü şa yiət et mə yə baş la yır dı...

Bə li, –

Deyirlər...
o gün lər de yir miş lər, bə li, bə li, bə li, nə ha yət, təd bir li lər təd bir li si Əh-
sən müəl lim ipə-sa pa yat maz Qə dir Rüs tə mo vu oxu da bil di!

Tə biətin o qız mar, sə nə tə, ya ra dı cı lı ğa ic ti mai-so sial vur ğun lu ğun 
o qay nar çağ la rın da Qə di rin min bir şıl ta ğı na dö zü bən, nə ha yət, on-
dan be lə bir sə nət mə cu nu “qo pa ran” bu us tad – o ağır bat man lıq da 
olan Əh sən müəl lim 17 va riant da ya zı lan o “So na bül bül lər” len ti ni 
tə bər rik tək qol tu ğu na vu rub te le-ra dio ko mi tə si nə qa çıb mış...

O “So na bül bül lər”i ki, ya rım əsr dən çox dur hər kə rə səs lə nən də 
nü bar ki mi dad la nır…

11-09-2019 
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“...Heç məni demirlər”?!
Səni hər vaxt deyiblər, deyirlər, deyəcəklər, - Qədir!...

Sən “za lım” isə qırx il dir de yir sən: “Elə yar, yar de yir lər, heç mə ni 
de mir lər...”

Özü də mə sə lə bu ra sın da dır ki, bu nu dün ya dur duq ca söy lə yə-
cək sən.

Əbə di ola raq de yə cək sən və yan dı rıb-ya xa ca ğın gə lə cək nə sil lər 
də “elə bi lə cək” ki, bu ya nıq lı, bu ila hi, bu sa zə nin Səs dən sa vay zöv-
qün cə bir ba rın ol ma yıb, sə nə kö nül ve rən bir ya rın ol ma yıb...

Be lə də yan lış-ya nılt mac lıq mı olar, ay bu xal qın ən qə dir-qiy-
mət li lə rin dən ol muş Qə dir?! Oxu du ğun mu ğam la rın hər mə qa mı-
na, hər təs ni fi nə, mah nı la rı nın hər zən gu lə si nə vu ru lan min bir yar 
ol du ğu hal da, bu nə rəy dir ya rat mı san - öz döv rü nün gö zəl lə ri ba-
rə də?...

Öz Gü nəş li yin lə gö rün mə im ka nı ver mə di yin “ul duz”lar sız la maq-
dan ki, hey hat-he ka yət lən mək dən ki; “elə “Qə dir-Qə dir” de yir lər, heç 
bi zi de mir lər”, sən şi ka yət lə nir sən; “...heç mə-ni de-mir-LƏR”!...

Bə li, Qə dir Rüs tə mo vun əsl-vəsl din lə yi ci si ol muş, olan və hə lə çox-
çox ola sı hör mət li oxu cu nə sil lər! Fik ri ni zi so nun cu ab zas da bö yük 
hərf ər lə yaz dı ğım cəm şə kil çi si üst də - Qə di rin şəh di-şə kər qa tıb vur-
ğu la dı ğı “LƏR” yan ğı sı oca ğın da cəm ləş di rin. Bu ar zu-tək li fi mə də-
qiq əməl et sə niz, “gör bu bö yük sə nət kar haq da nə lə ri qo yub, nə dən 
da nı şır?!” ki mi ənə nə vi-“klas sik” irad la ra meyl lə nən lə rin sa yı aza lar 
və ha mı lıq la be lə de yə rik: -

Bizcə...
...Qə di rin bü tün ifa la rı, sə da yi-üyül tü lə ri, zən gu lə lə ri bö yük hərf-

lər lə ya zıl ma lı, ya zıl ma dı ğı təq dir də, bu nu oxu cu özü öz xə ya lın da 
bö yü düb oxu ma lı dır.

Bu ra da seç kin ləş dir di yim “LƏR” isə öz gə bir aləm, ay rı ca bir 
möv zu! Elə Qə di rin “əsl-vəsl din lə yi ci si” ifa də lə ri ni də elə-be lə dən 
vur ğu la ma mı şam. Bu qə bil din lə yi ci-oxu cu lar Qə di rin hə min cəm 
şə kil çi si ni ne cə fü sun kar sə nət kar lıq la vur ğu la dı ğı nın fər qin də ol-
ma mış ol maz lar...
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“So na bül bül lər” xalq mah nı sı dır və de mə li, mət ni də xal qın dır. Qə-
dir Rüs tə mo va qə dər əl yaz ma lar da, nəşr lər də - oxu cu lar dan tut muş 
ifa çı və din lə yi ci lə rə qə dər - ha mı üçün sı ra dan bir mah nı, sö zü ge dən 
şə kil çi lə rə dək mü ta liə və ifa sı hər kəs üçün suiçi mi ki mi bir şey. Am-
ma siz onun “LƏR”ini ay rı ca na xa tır la yın. Bir də, bir də, bir də səs lən-
di rin qu laq la rı nız da. Qəl bi niz də övü rüb-çe vi rin, zövq xəl bi ri niz dən, 
sə nət ələ yi niz dən ke çi rin. Göz lə ri niz önü nə gə ti rib vi zual laş dı rın və 
gö rün, tək cə bu şə kil çi için də ne çə və ne cə şə kil lər var! Bu ra da kı ilk iki 
mis ra da kı “LƏR”lər san ki üçün cü də ki bə dii “qar ğış”a - “Gü lün yar pı-
za dön sün”ə ayaq ver mək üçün dür. Bu ra da din lə yi ci ni ayıq la ma cəh-
di, du yuq la ma cəh-cə hi var. Ayıq-du yuq lan mış lar üçün sə, ki tab-ki tab 
xi tab lar var. İn di, ay rı ca bir əsər tə si ri ba ğış la yan bu “LƏR”lə rin huş-
guş “vur ğun vur muş”lu ğun dan ayı lar-ayıl maz, “Elə yar, yar de yir lər” 
xif ə ti nə dü şüb, “heeç mə-ni de-mir-LƏR!...” təəs süf-til si min dən çıx 
gö rüm, oxu cu-din lə yi ci həm ka rım!...

Mən özüm də çı xam mı ram de yə, bu xal var-xal var “var”-hal lar, ki-
tab-ki tab səs-xi tab lar sa hi bi nə beş-on -

Cavabsız suallar...

Bəl li dir ki, tə biət də ki can lı la rın da hər nö vü üz rə he ge mo nu, ay rı-
ay rı yığ naq la rı nın li der lə ri, “man qa baş çı la rı” olur. Əgər bül bül lə rin 
də baş çı sı olur sa;

- Ye nə qo nub yan bu da ğa, nə sız lar san, nə boz lar san ya na-ya na, 
ana bül bül?! Tə bii - am ma həm də is mi-pün han “cəh-cəh” an samb-
lı nız dan va rıb yox lu ğa get miş bir is mi-mə lum dan ya na mı, so na bül-
bül? O “so lo-bül bül”süz lük dən mi öt rü “fəs li-gül”ü göz lə mə dən, car-
hə və sə, bir nə fə sə oxu yur suz, “dil qə fə sə qoy ma dan” ötür süz? Ar tıq 
iki il dən bir az az dır si zi qo yub get miş bir cə miy yət cəh-cəh ke şi nin 
xif ə tin dən mi, ay tə biət bəh-bəh keş lə ri?! Adam la rın “Qə nir siz Qə-
dir” ad lan dır dı ğı “na dir”siz mi qal mı sız? Xif ət dən mi - avaz da “xa-
ric” vu rub gah-gah la nır, sə da da “mə xa ric” edib ah-ah la nır sız?

“Cı dır dü zü”ndə ki son fes ti va lı da yad edir sən mi ba rı, bül bül?.. O 
gün lər dən bə ri ora la ra ge də bil mə mə yi miz dən ya na biz lə ri də öz is mi-
şə ri fin lə bağ lı ad lar dan bax-bax bu an xi tab edə cə yi mə qoş maq da haq-
qı olan “xa rı-bül bül”! Tez-tez də “prob le ma tik”cə si nə “nə dən?” - de yə 
ça lıb-oxu du ğu muz “hər ye rin əl van dır, kök sün al tı sa rı bül bül”!...
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Da ha in nən be lə “so na bül bül lər” yox, “ya na bül bül lər”mi, ay tə-
biətin da hi bəs tə ka rı, ey cə miy yə tin ru hi nəğ mə ka rı!?

- Sağ lı ğın da “Qoy ma öz gə bu da ğa qo na bül bül lər, Tək sə nə ya-
ra şır “So na bül bül lər” yaz mış şair Ha fiz Ba xış, “Qə di rin sə si Də-
də Qor qu dun söz lə ri nə bən zə yir” de miş şə hid Ka mil Hey də roğ lu, 
“Qə di rin üyül tü lə ri qə dim xa lı-xal ça la rın çeş ni lə ri nə bən zə yir” 
söy lə miş Xu du Məm mə dov, ru hu nuz la da nə sə bə yan et məz mi-
siz?...

- Dil-dil ağı lar mı, ipək nə nə lər?...
- Ürək lər də sel-sel baş sağ lı ğı lar mı, əl li mil yon luq soy daş la rım?...
- Ay rı ca bir can lı səs-sə nət mək tə bi nin biz dən ay rı lıb get mə sin dən 

ya na, ya na-ya na “can-can!”mı, Azər bay can?!
Da ha Qa ra bağ dər di nə bir igid ömür lük sə bir dən son ra, adı na 

“son mən zil” de yi lən qə bir mi, Qə dir?!.

Hə!...
Bö yük sə nə ti miz dən, qə dim mə də niy yə ti miz dən bir qə nir siz Səs 

get di - səs siz-sə mir siz əbə diy yə tə...
Bu “gə lim li-ge dim li”, səs li-küy lü dün ya dan o bi ri nə - əbə di qa-

lım lı, sir ri-sü ku nət li dün ya ya bir Səs ver dik. Ölüm lü dün ya ya ölüm-
süz Səs!

Şəx siy yət və si qə sin də yet miş yed di ya şa ça tan bu Şəx sin ifa sı, 
sə nət və si qə sin də alt mış yed di ilə ye tən bu Sə sin tər zi, də də-ba ba-
lıq rəm zi qə dim dən-qə dim, lə ziz li yi şi rin dən-şi rin, sə da fəl sə fə si 
də rin dən-də rin, çə ki li yi qu tü küy cə, vəzn li yi ağır dan-ağır. Alov lu 
bəm lə ri od dan od lu ca, zil lə ri uca dan-uca, sal-sal ğa rı qo ca dan qo-
ca!

Bu Şəx sin özü də tək rar sız do ğul muş du, Sə si də!
Bu Şəx sin özü bir az qı lıq sız ol sa da, Sə si ecaz ya pı şıq lı idi.
Bu Şəx sin özü Ağ dam lı idi, Sə si bü töv Azər bay can lı, ta mam Tu-

ran lı, bü tün ca han lı.
Ön cə sən nə nəm, ay Şəxs! Ni yə bir elə qə ri bə idin, bü tün məc lis-

lər də qə rib idin? Ax şam la rın şə ri qa rış ma mış kef siz lə yən, sə hər lə rin 
gö zü açıl ma mış qü rub idin? Nə dən bu ömür kar va nı na bu sa yaq sar-
ban lıq et din, ey ava zi-bə zir gan?!.

İn di sən bir az göz lə, ay Şəxs, bu yan nan çox sə bir siz bir Səs ya-
man ca “aman-aman”ca səs lə yir mə ni!
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Bu yur, ay Səs, qu la ğım sən də - bir zərb-mə səl də ki “dəl mək” kəl-
mə sin dən əv vəl gə lən “da rı”-dən də! Ləz zə tin dən ta qə tim yox an la-
ma ğa - kə hər-köh lən kiş nə mə lə ri nə, nər də və boz la ma la rı na bir tox-
daq, na lə-zən gu lə lə ri nə gül dən-ver gül dən bir ara ver. Qoy gö rək axı, 
bu yaş da - ana sın dan ay rı düş müş ça ğa ki mi nə çağ la yıb-çat dı yır san? 
Qa ta rın dan ay rıl mış dur na cü rə nə qaq qa şaq la yır, yaz ley sa nı tö kə si 
şim şək lə rə tim sal şaq qa şaq la yır san! Yurd da nu zaq dəfn edi lə si son-
nə fəs qə rib lər sa ya ğı fə qan la yır san...

...Hə, in di sö züm Şəxs əfən di mə dir.
Sə ni xa tır la yan da ada mın qu laq la rı na bu laq la rın, çeş mə lə rin, şə la-

lə lə rin, çay la rın, bü tün xo şa vaz olay la rın səs-sə da la rı gə lir, ay Şəxs! 
Göz lə ri miz önün də yur dun bü tün or man la rı nın, dağ la rı nın, bağ la rı-
nın, me şə lə ri nin mən zə rə lə ri cil və lə nir, sə da la rı səs lə nir.

“Cil və lə nir”, “səs lə nir” de dim, o Səs ye nə səs lən di mə nə.
Bu yur, ay ye ri-gö yü lər zə yə gə ti rən, də niz ki mi fır tı na la yıb, səh ra-

sa yaq tu fan la yan Səs!
Ne cə?! “Dər ya da gə mim qal dı”?! Müm kün dür mü, bu cür gur 

işıq lı Səs ma ya kı olan bir gə mi dər ya da qa la? Bu kə sər də sə da kə-
rən ti si nin bi çə nə yin də bi çil mə miş zə mi ola? Lap elə be lə ol sa da, elə 
səs lən mə, Qə dir, ay Qə dir! Yox sa, bu mah nı ya qu laq asa-asa adam 
də li olar, son ra da zə li olub ya pı şar ru hu nun ya xa sın dan ki, mə ni 
də apar! Həm də bi li rik axı, bu ru hun sa hi bi ora da kı qo şa mə ka nın 
bə din də de yil, mil yon lar la al xış çı, xe yir-duaçı, rəh mə to xu yan çı la rın 
təl tif ə riy lə cən nət də bər qə rar dır...

Bu Şəxs haq da da ha nə? Bu dar ma cal da on dan nə lə ri, nə mə nə lə ri 
xa tır la yıb, bu “Qov ğa” lə qəb li, “day na” ləh cə li, “qı zıl səs” kül çə li ni 
ya xın dan ta nı ma yan la ra xa tır lat ma lı? On dan mü sa hi bə al ma ğı ba-
ca ran jur na list lə rin öz lə ri ni Qar sın qa la sı nı ala na tay tut ma la rı nı mı? 
Toy lar da ona ver dik lə ri si fa ri şin ifa sı na nail olan ca yıl la rın öz qə lə-
bə lə ri nə ha yıl-ma yıl ol ma la rı nı mı? Onun üzü nə “sən bö yük sə nət-
kar san” de yib, heç vaxt təs diq lə də bil mə yən lə rin düş kün və ziy yə tə 
düş mə lə ri ni mi?...

“Yor du nuz” mə ni, ay ta pa bil mə di yim söz lər, key fiy yət lər, əla-
mət lər! Əla cım bir ha şi yə çı xı mı na qa lıb.

...De yir, bir ge cə kü çə də bir SS Rİ Xalq ar tis ti mi zi tu tub əl-qo lu nu 
bağ la yır, cib lə ri ni so yur, “da ha nə yin var, ver!” de yir lər. Mü ğən-
ni isə lov ğa kar əda ilə: “Mən xa nən də yəm” de yir. Bu ca va bı eşi-
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dən soy ğun çu lar “on da oxu!” de yə əmr edir lər. O isə: “Əlim-qo lum 
bağ lı dır, ne cə oxu yum?” söz lə rin dən sa vay heç nə ifa edə bil mir. 
Da ha bi ri si ni tu tub de yir lər, oxu, bu da de yir “mik ro fon suz ne cə 
oxu yum?” Son ra, Qə dir, ay Qə dir, sə ni tu tub cib lə ri ni ax ta rır, ax ta-
rır, ax ta rır və de yir lər: “Ə, bu za lım oğ lun da səs dən baş qa heç nə 
yo xuy muş ki!...”.

Ta le sə ni əbə di lik et di, ey Səs!
Al lah sə nə rəh mət elə sin, ay Şəxs!...

20-11-2013
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ELEGİYA...
(Bu sözün ilk hərfi bu anlar xəyalımda “ö” kimi də 

assosiasiyalanır...)

Sağ lı ğın da iyir mi dörd, yox lu ğun da yüz yaş lı ca va na;
Ağı ta le li Ca vid ƏFƏN Dİ nin, acı ya şam lı Miş ki naz, na kam ömür-

lü Tu ran XA NIM la rın hər iki ca han lıq ələm-nis gil lə ri nə;
Ya van-ya ba nı “sta li nizm-bol şe vizm”in kü bar-za də gan “qrif”li 

qur ba nı – Ər toğ rul CA Vİ Də...
Di li miz də ki bü tün əzab-əziy yət qat qar lı ifa də lə ri, xə yal lar da kı 

hər tür fə ci si tuasi ya la rı aya ğa çə ki bən de yim ki, so yu so ğul muş 
(kə sil miş) bu şə cə rə yə hət a bu bəd bin, bu tü haf tə yin-si fət lər də 
ya ra şır!

Sö züm qə rib li yə sa lın ma sın; ovaxt lar on la ra bu ki mi ifa də lər dən 
yo ğu rul muş bir ta le ya şa dan la rın ün va nı na in di yə dək bir cə kəl mə 
də ol sun xoş söz iş lə di lib mi?! 

Yə ni şə ra fət li şəx siy yət lə rin hət a bəd ni ya bət ifa də lə ri be lə qiy mə-
tə min dir mə lə ri mə sə lə si...

On bir ya şın da “Bir çi çək ki, ye ni aç ma ğa baş lar, Gö rən lər bir yar-
paq hə mən qo pa rar” de miş bu –

Əbədicavan –
dün ya ya bu xal qın öz ço xəsr lik mil li ar zu su na yet di yi dövr də – 1919-
un okt yab rın da gə lib.

(O ay ki, – bu ata-ba la la rın do ğum təxt-bəxt lə ri: Hü seyn Ca vid 
– 1882-nin 24 okt yab rın da, Ər toğ rul – 1919-un 22 okt yab rın da, Tu-
ran – 1923-ün 2 okt yab rın da). Bu mil lə tin hə qi qi dost la rı (Ə.Ca vad, 
Ö.F.Ne man za də, Ü.Ha cı bəy li, S.Hü seyn, M.Müş fiq) büs bü tün Və-
tən-Mil lət amal lı Ca vid lər ailə si ni poetik-pro zaik təb rik, şi fa hi-si fa-
ri şi gö zay dın lıq lar atə şi nə tu tub lar. 

La kin o ata nın bu uşa ğı Ba kı da (ölüm-di rim sa vaş la rıy la qu rul-
muş Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin pay tax tın da) Ər toğ rul ad-
lan dır dı ğı çağ da, So vet im per-pay tax tın da kı ata lar bu öl kə ni “Azər-
bay can SSR” ad lan dır maq day mış. On la rın bol şe vik ba la la rı bu nu 6 
ay 6 gün dən son ra (28 ap rel 1920) real laş dı rıb lar.
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 Ogündən –
gün lə ri qa ra ke çə si bu ailə nin bu yav ru su Azər bay can Pe da qo ji İns-
ti tu tu nu (in di ki AD PU) fərq lən mə dip lo mu ilə bi ti rib. Azər bay can 
Döv lət Kon ser va to ri ya sın da – ilk bö yük əsə ri he sab edi lən for te-
piano üçün “9 va riasi ya”sı nı it haf et di yi Ü.Ha cı bəy li nin sin fin də 
oxu yub.

(La kin... bu qə dər mu si qi vur ğu nu nun öz piani no su ol ma yıb; kon-
ser va to ri ya da hə mi şə boş otaq ax ta rar, ta pan da ça lar mış) 

Sk rip ka ilə for te piano üçün poema, Ni za mi nin “Sev gi li yar gəl-
miş idi” qə zə li nə,  N.Rə fi bəy li nin “Eşq ol sun”, türk mən şairi Kə mi-
nə nin “Ley la nın vəs fi”, Ta hir Ra si za də nin “Sə nin lə…” və s. şeir lə-
ri nə ro mans və mah nı lar ya zıb. Bö yük Və tən mü ha ri bə si baş lar kən 
“Sər həd dən mək tub” sim fo nik bal la da sı nı ya zıb, marş lar bəs tə lə-
yib.

1939-1942-ci il lər də Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sın da Bül-
bü lün rəh bər lik et di yi xalq mu si qi si ni öy rə nən el mi-təd qi qat ka bi-
ne tin də ça lı şıb, mu si qi folk lo ru nü mu nə lə ri nin top lan ma sın da iş ti-
rak edib, kon ser va to ri ya nəz din də ki mu si qi mək tə bin də dərs de yib. 
Azər bay can xalq mah nı la rı nın no ta alın ma sı, Av ro pa və rus bəs tə-
kar la rı nın ro mans və mah nı la rı nın mətn lə ri nin di li mi zə çev ri min də 
fəal lıq edib. 

Ya ra dı cı lı ğı ya rım çıq əl yaz ma tə si ri ba ğış la yan bu gən cin 1939-da 
yaz dı ğı tər cü me yi-ha lın dan bir par ça: “1926-cı il də Azər bay can Da-
rül müəl li ma tı ya nın da kı nü mu nə mək tə bi nə da xil olub, 1928-ci il də 
8-ci mək tə bə də yi şil miş, 1935-36-cı il lər də ora nı “təd ris zər bə çi si” ki-
mi bi tir mi şəm”.

Bu şəx si hə yat (və... “afə ti-can”) na ka mı ilk ic ti mai diq qət-mə həb-
bət ka mı na hə lə or ta mək tə bin 2-ci sin fin dəy kən “Ay” şeiri lə qə dəm 
qo yub. 5-ci si nif də oxu yar kən yaz dı ğı “Sö nük hə yat” şeirin də isə 
əməl li-baş lı “ağ saq qal lıq” edib:

Onatoxunanlarhəpsivicdansız, 
Könülçalanəfi,canavar,qansız. 
Sonraçiçəkincəboynunubüküb, 
Gözyaşıyerinəzəhərlərtöküb, 
Gündən-günəsolur,tikənədönür, 
Gözündəparlayansəadətsönür...
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Bun la rı ad sız-tə xəl lüs süz ya zıb mış (bəl kə də Türk-Tu ran şöh rət li 
ata Ca vid dən hə ya et di yi üçün). Ya ra dı cı lı ğı nın “həd di-bü luğ” döv-
rü nü sə (mil li qöv mü nə qar şı tö rə di lən si ya si-mə nə vi bas qı la ra bir 
gənc lik hid də ti ola raq), TOƏC (Türk Oğ lu Ər toğ rol Ca vid) im za sıy-
la baş la yıb və bu dö nəm şeir lə rin də “ya rım çıq hə yat və ya ra dı cı lıq” 
öm rü nün nik bin takt la rıy la bir gə, ya şıy la uyuş maz bəd bin not lar da   
sə da la nıb:

Mərdiyidlərnərəsi,yaralılarınsəsi, 
Hərürəkdədoğursunqalibiyyəthəvəsi! 
Cəbhələrdənsəsgəlir,osəsdənhəvəsgəlir, 
Qalibiyyətbizimdir,“ura!”səsiyüksəlir...

Bu ya ra dı cı lı ğın baş ama lı xal qı nın azad lı ğı, müs tə qil li yi! “Etüd”, 
“Uğur suz ge cə”, “Bir ob raz”, “Və rəm li qız”, “Hə yat”, “Dost lar”, 
“Pro fes so run ailə si”, “Eqois tin ta le yi” ki mi nəsr və dram əsər lə rin də 
ic ti mai-so sial, mə nə vi-əx la qi mə sə lə lər çır pı nır. Bu alov lu və tən pər-
vər lik, ic ti mai-so sial ya nım-dö nüm cül lük sə, əl bət ə, müəl li fin ge ni-
qa nı ilə bağ lı...

Tu ran tu tum lu dü şün cə sa hi bi bu qə dər gənc ola-ola, öz şəx si və 
mil li soy-kö kə ni ni sın ma ma əz mi ilə də şə rəf ən di rib!

Qa pı kan da rın da –
1937...

4 iyun, ge  cə saat 4. NKVD-nin qa  ra ma  şı  nı ata  sı  nı həb  sə gə  lib. 
Saat  lar  la ax  ta  rış, bü  tün “də  yər  li  lər”in mü  sa  di  rə  si və qa  pı  dan çıx -
maq  da olan Ca  vid əfən  di  nin məhz onun üzü  nə ba  xa  raq söy  lə  di  yi 
hə  yat ni  da  lı və  siy  yət: “Ki  şi sı  nar, əyil  məz! Anan  la ba  cı  nı sə  nə tap  şı -
rı  ram. Sa  la  mat qal...”.

Al  tı il  dən son  ra o özü də be  lə bir tap  şı  rıq ve  rə  cək. Mü  ha  ri  bə 
vax  tı cəb  hə  yə yox, “xalq düş  mə  ni” oğ  lu ki  mi gön  də  ril  di  yi Gür -
cüs  tan fəh  lə ba  tal  yo  nun  da ac  lıq və fik  ri-fi  zi  ki gər  gin  lik  dən və  rə -
mə tu  tu  lub xəs  tə  xa  na  da (1943) ölüm  lə çar  pı  şar  kən, min  bir mü  si -
bət  lə ya  nı  na gəl  miş ana  sı  na: “Bəs mən si  zi ki  mə tap  şı  rım, ana?” 
- de  yə  cək  di...

(Hə  ya  tı fır  ça ilə də təs  vir et  mə  yi ba  car  mış bu “tə  ləs  kən” sə -
nət  kar ta  ri  xi  mi  zin o “də  və  də  buy  nuz” dövr-VAX  Tı  nı söz  lə də 
port  ret  ləş  di  rib: “Sferb  lat üzə  rin  də  ki rə  qəm  lər, san  ki əq  rəb  lə  rin 
hə  rə  kə  ti  nə ma  ne olur”. “Dü  şün  cə  lə  rim” es  se  sin  də isə konk  ret 
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ola  raq 1939-u dam  ğa  la  yıb: “Da  hi – dü  şün  cə  də qu  ru  luş pro  pa -
qan  da  sı  na qa  pıl  ma  yan  dır. İdeolo  ji pro  pa  qan  da  çı  lıq müs  tə  qil  li -
yi po  zur”) 

Hə  lə bu  na qə  dər iki ümid ye  rin  dən bi  rin  ci  si olan müəl  li  mi  nə mək -
tub  la  rın  da ya  za  caq  dı: “Hör  mət  li Üze  yir bəy! Əs  gər  li  yə get  məz  dən 
əv  vəl Si  zin  lə gö  rüş  mək mə  nə qis  mət ol  ma  dı. Ye  ga  nə na  ra  hat  çı  lı  ğım 
anam və ba  cı  mın acı  na  caq  lı ha  lı  dır. Ya  vaş-ya  vaş kim  sə  siz  lik duy  ğu -
la  rım ar  tır, səh  hə  tim zəif  ə  yir. Mə  nə ən çox əzab ve  rən sə  bəb yal  nız 
ailə  mi  zin və  ziy  yə  ti  dir. Mən öz oğul  luq bor  cu  mu ye  ri  nə ye  ti  rə bil -
mə  dim. Ailə  mi  zin bir qə  dər ra  hat do  lan  ma  sı  na əmin ola bil  səy  dim, 
kə  də  rim xey  li aza  lar  dı.

Ri  ca edi  rəm, müm  kün ola bi  lə  cək yar  dı  mı  nı  zı ailə  miz  dən əsir  gə  mə -
yin.

Anam uşaq bağ  ça  la  rın  da, ba  cım həm ma  şi  nist  ka  lıq, həm də ib  ti -
dai mək  təb  də  (ma  te  ma  ti  ka, dil) iş  lə  yə bi  lər. Ən va  cib mə  sə  lə isə çə -
tin hal  lar  da ürək-di  rək ver  mək, mə  nə  vi yar  dım  dır”.

(Üze  yir bəy mək  tu  bu oxu  yan an  dan  ca zəng edir, Tu  ran xa  nım Ra -
dio Ve  ri  liş  lə  ri Ko  mi  tə  sin  də, Miş  ki  naz xa  nım ti  kiş ar  te  li  nə işə gö  tü  rü -
lür)

1943-ün ap  re  lin  də hə  min xəs  tə  xa  na  dan Bül  bü  lə ya  zır  dı: “Hör  mət -
li Bül  bül da  yı, sa  lam  lar! Bir ədib söy  lə  miş ki, hə  yat in  san  lar  dan da 
in  saf  sız  dır. Ta  le mə  ni elə bir dər  də sal  dı ki, bü  tün plan  la  rım, ar  zu -
la  rım alt-üst ol  du. Tem  pe  ra  tu  rum sə  hər  lər 38, ge  cə  lər  sə 40-a qal  xır. 
La  zı  mi da  va  cat və ye  mə  yin ol  ma  ma  sın  dan son də  rə  cə zəifəm. Ye -
rim  də otu  ra bil  mi  rəm. Dok  tor yaz  ma  ğa yol ver  mir; bu mək  tu  bu giz  li 
(uzan  dı  ğım hal  da) ya  zı  ram.

La kin giz li bir mən bə, möh kəm inam mə nə daim qüv vət ve rir. 
Mən öz məq səd və  idealı ma ça ta ca ğam. Bu, mu si qi dir!...

İn di ki pla nım Nax çı va na get mək dir. Or da hər şey var. Nə nəm lə 
qon şu kənd lə rə ge də cək, səh hə tim im kan ver sə, ka bi ne ti ma raq lan-
dı ran ma te rial lar top la ya ca ğam”.

Da dar-doy maz do la nı şıq çə tin lik li, “yük sək volt” gər gin lik-
li bu müəl li fin ya rım çıq qa lan əsər lə ri (“Bö yük sim fo nik or kestr 
üçün ro mans-kap riç çio”, “Piano üçün se re na da”, “Sk rip ka və for-
te piano üçün kon sert”, “So na ti na” və s.) bi tir dik lə rin dən (“Ge-
cə xəl vət cə bi zə çeş mi xu mar gəl miş idi”, “Bir mən idim, bir sən 
idin”, “Ley la nın vəs fi”, “Eşq ol sun” və s.) çox. Hə lə ürə yin də qa-
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lan lar: “İb lis” vo kal-uver tü ra-kan ta ta sı, “Şeyx Sə nan”, “Məh sə ti” 
ope ra la rı...

(Bu Oğu lun mu si qi uğur la rı tə bii ki, hər mis ra sın dan əs ra rən-
giz nəğ mə lər ya ğan bö yük Ata dan qi da la nır dı. Bu Ata nın ya ra dı-
cı lı ğı nı uzun il lər təd qiq edən mər hum fi lo loq-alim Ək rəm Cə fər 
de yir di: “…Hü seyn Ca vid XX əsr Azər bay can əru zun da heç bir 
nöq sa na, xə ta ya yol ver mə yən iki bö yük sə nət kar dan bi rin ci si-
dir”)

Dövrlər, dövranlar...
Bir vaxt lar da hi Üze yir Ha cı bəy li nin “fit ri is te dad lı və ən se vim li” 

tə lə bə si ol muş bu oğ lan bir də so ve tin nis bə tən “si fət siz”lə şən vax tın-
da üzə çı xa rıl ma ğa baş la yır. 1981-də efi rə ge dən te le ve ri liş dən: “Ər-
toğ rul ta nın dı ğı çev rə də hey ra ne di ci idi – ey nən Tu ran dün ya sın da 
ta nı nıb-se vi lən ata sı Hü seyn Ca vid ki mi! Bü tün qiy mət lə ri “əla” idi. 
Əla çı tə lə bə çox ola bi lər, o isə – tər bi yə də də, is te dad da da, yar-ya-
ra şıq da da əla çı idi!” (M.C.Cə fə rov). “Fik rim cə, hə yat dan ya rım çıq 
ge dən bö yük ta lant lar za man-za man xal qın da ha bö yük mə həb bə-
ti lə mü ka fat la nır lar – sə nət öm rü in di lər baş la nan Ər toğ rul Ca vid 
ki mi...” (Anar) və s.

Bu gənc müəl lif qo ca dün ya nı tək elə hə ya ta nə qə lə mi lə yox, tə-
biəta nə fır ça sıy la da çox gö zəl in cə lə yib: “Şeks pir”, “Bet ho ven”, 
“A.M.Şə rif za də” və baş qa la rı nın port ret lə ri, “Şeyx Sə nan”, “İb lis” və 
di gər ta ri xi, mi fik, ədə bi-bə dii ob raz lar onun bu sa hə us ta lı ğın dan 
da xə bər ve rir. Hü seyn Ca vi din ev-mu ze yin də ki “Miş ki naz Ca vi din 
port re ti”sə, öv lad lıq mə həb bə ti lə sə nət kar lıq qüd rə ti nin sin te zi ki mi 
ba xı lır.

Ya şa say dı, mil li ta ri xi miz bəl kə da ha par laq bir Ca vid lə – Oğul 
Ca vid lə də zən gin lə şə cək di. Şair, na sir, bəs tə kar, rəs sam, folk lor çu, 
pe da qoq, dra ma turq, ədə biy yat şü nas, dil çi, sse na rist, ri ya ziy yat çı, 
şah mat çı Ca vid lə!  Heyf ər ki, bü tün bu tam lıq-ya rı tam lıq lar 24 yaş la 
na ta mam la nıb... 

Bu an ailə si nə (ümu mən bu dün ya ya!) yaz dı ğı son mək tu bu nu (6 
sent yabr 1943) xa tır la dım: “Əziz lə rim, sa lam lar! Nə ha yət, Nax çı va na 
gəl dim. Ümid bağ la dı ğım bir adam – Əziz Şə rif mə ni çox ra hat gə ti-
rib çı xart dı bu ra. Əv vəl on la ra get dik...”

81

                                                                                                          Publisistik taktlar



Və...  –
1943-cü ilin 14 no yab rı. Nax çı van. Oğul Ca vid ta but da dır. Özü də 

tək elə səh hə ti-və rəm so nu cu na yox, həm də döv rün si ya si “tu berkl-
yoz-fi niş”inə bən zər ta but da...

(Gö rə sən, iki il əv vəl qür bət də ke çin miş Ata Ca vid nə yə bən zər ta-
but da imiş? Ən azı Si bi rə bən zər...)  

Bə li, son gün lə ri da ha ağır ke çən bu gənc – mü si bət a də ana və 
ba cı sı nı gör mə dən, ata sı nın ta le yin dən xə bər tut ma dan və fat edir...

23-10-2019 
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ömrü qazananlar
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İdrakın da, həlakın da “sarı sim”i...
Haqq və həqiqət yolunda 

Tanrı libasından da edilmiş Nəsimi!

İn  san  lı  ğın ən ali duy  ğu  lar tə  bi  bi ola-ola cə  za  la  rın ən za  li  mi  nə 
müb  tə  la Nə  si  mi.

Bə  şə  rin bö  yük ari  fi, zə  ma  nə  si  nin ba  til “hə  rif”lə  ri içə  ri  sin  də aqil 
hü  ru  fi - Se  yid Əli İma  dəd  din Nə  si  mi...

Bu mü tə fək kir şairə dair ya zı lar da de yi lir ki, onun hə ya tı haq-
da ge niş mə lu mat yox dur. Am ma bu “mə lu mat sız lıq”dan baş qa bir 
in for ma si ya do ğur; bu ad - ba rə lə rin də cüng-cüng, ki tab-ki tab, ar-
xiv-ar xiv mən bə lər olan ədib lər dən da ha çox fi kir, as so siativ duy-
ğu lar oya dır! Bu ecaz kar “la mə kan”ın “Dün ya du ra caq yer de gil, ey 
can, sə fər ey lə!” ki mi poetik ma ni fest lər kar va nı nın ar dın ca düş sən, 
onun öz tə bi rin cə “məq su di nə ye tər sən”, ali qəlb sa ray la rın dan sa-
vay heç bir kar van sa ra da mən zil lən mə yən bu hik mət lər sar ba nı nın 
ha ra da do ğul du ğu nu bi lər sən.

Am ma əcə ba, əs lin də, ar tıq hər bi ri mi zin gö zün də hər yer dən “bö yük” 
olan do ğum yu va mız dan da ba la ca for mat da təq dim edi lən dün ya ya - bə-
şər evi nə məx sus da hi lə rin ha ra da do ğul ma la rı on la rın sə nət do ğuş la rı ilə 
mü qa yi sə də nəy miş ki? Bu yet məz mi ki, çox-çox öl kə lər gə zib, növ bə növ 
li bas lar ge yib, ne çə-ne çə dil lə rə yi yə lən miş, “sər pa so yu lan da” be lə ağ-
la ma mış bu “ger çək aşiq” bi zim ana di li miz də de yir: “Mən də sı ğar iki 
ca han”?! Ar dın ca da onun bu gi di dün ya ya sığ maz lı ğı...

Söz lə ri nin bi ri də be lə: “Ağ la ma yım ney lə yim, çün göv də dən can ay-
rı lır!”

Hansı ki -
hə min “can” - onun Hə ləb mey da nın da kı dar ağa cı al tın da də ri sin-
dən edil mi şi de yil di. O “can” Ni za mi dən ta nı dı ğı mız “sev gi li ca-
nan”, “afə ti döv ran”, “ru hi rə van”lar dan idi. Son ra lar Fü zu li nin fər-
yad edə cə yi “hər kəs ki ver məz ca nın ca na nı na”, “can ver mə eş qə 
ki...”, “afə ti can” ha di sə lə ri nin hə rə kət ve ri ci “mü hər rik”lə rin dən bi ri 
idi. Bu ha di sə lər şairin kö nül kaina tın da cə rə yan edir, onun şim şək 
qə lə mi isə hə min kainat da kı va qeələ ri bi zə bə yan edir di.
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Tan rı kaina tın da kı Hə qi qət lər, öz kö nül kaina tın da kı Gö zəl lər, 
ir fan alə min də ki Hik mət lər müş ta qı olan bu Aşiq bə şər cə miy yə ti-
nin çox luq təş kil edən əks qüt bü tə rə fin dən yo la ve ril mir di. Bu, heç 
müm kün olan mə sə lə də de yil di. Əgər ha mı onun da hi ya nə, fəl sə fi 
“sığ ma zam”ının da şı yı cı sı ol say dı, bu dün ya çox şey itir məz di mi? 
Lap elə ne qa tiv lə ri ni gö tü rək; “fa ni” adı nı qa za na, “beş gün lük” aya-
ma sı na yi yə lə nə, hər gə lə nin ba xıb get di yi “pən cə rə”yə bən zə di lə bi-
lər di mi? Ha mı mız gö zü mü zü aç caq - qəf ə tən in san lı ğın bu ən uca 
zir və si nə çıx ma lı, is te dad axar la rın dan ya ra nan hik mət üm ma nı na 
düş mə li ol say dıq, ney lər dik? Ye ni lik, qey ri-adi lik umu la rı mı zı ne cə 
do yu rar, can tit rə di ci, tük qa bar dı cı uma caq la rı mı zı, mə na-mət ləb tə-
lə bat la rı mı zı nə tövr ödə yər dik? Bu dün ya dan “Ca nı nı qur ban edən-
lər yar için ger çək şə hid, Səd hə zə ran rəh mət ol sun ol şə hi din ca nı-
na” ki mi duala rı eşit mə dən mi, al nı na dün ya ma lın dan heç nə apa ra 
bil mə mək “mad də”si də ya zıl mış biz lər onun sı ğa bil mə di yi növ bə ti 
dün ya ya kö nül ma lın dan mı da xa li köç mə liy dik?...

Be lə-be lə mə sə lə lə rin rəm zi-tə cəl la sı bu ki, yax şı lar ya man la ra 
nis bət də qiy mət lən di ri lir lər. Kö nül hərf ə rin dən fi kir tab lo la rı ya rat-
mış bu hü ru fi Ki şi nin in qi la bi dü şün cə lə ri, müasir lə rin dən bi ri nin 
(və əl bət ə, bi rin ci si nin) - Fü zu li nin “Ney lə rəm ol vəs li ki, - so nun da 
hic ran gö rü nür” ki mi bən zər siz ədə bi (və əbə di) fi kir me mar lı ğı nü-
mu nə lə ri ol ma say dı, bu dün ya “Sü ley ma na qal maz”lıq dan da aşa ğı 
də yə rə düş məz di mi?

Gü man ki, bu an kön lü nüz şair-şe riy yə tin əzə li olan bir qə zəl is tər:

Daimənəl-həqqsöylərəm,neçünkiMənsurolmuşam, 
Kimdurmənibərdaredən,buşəhrəmənsurolmuşam.

Qibləsiyəmsadiqlərin,məşuqiyəmaşiqlərin, 
Mənsuriyəmlayiqlərin,mənbeytəməmurolmuşam.

Musamənəmki,haqqilədaimmünacateylərəm, 
KönlümtəcəllaTurudur,onunüçünTurolmuşam.

İrdimqaşınmehrabınakim,qabi-qövsünordadır, 
Vəslətşəbindəgörməni,sərtaqədəmnurolmuşam.

Bəzmiəzəldəiçmişəmvəhdətmeyinpeymanəsin, 
Olcürədirki,taəbədsərməst-oməxmurolmuşam.
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Olşahidiqeybimənəmki,kainatineyniyəm, 
Olnitqirəbbanimənəmki,dildəməzkurolmuşam.

Olgizligəncinsirriyəmki,zahiroldugözlərim, 
Olgövhərəmki,günkimialəmdəməşhurolmuşam.

ÇunmənNəsimigövhərəm,gəncimsizəfaşeylərəm, 
Mənbudoluviranədəgörki,nəməmurolmuşam.

Aya ğın dan çox qə lə miy lə ge dib, o vaxt la rın nəq liy yat ar şı nıy la gö-
tür sək, dün ya nın bir çox axır la rı na çı xan bu “ənəl-həqq!” coğ ra fi mə-
na da har dan, mə nə vi an lam da ne cə gə lir di?

Deyək ki...
kö nül tu fa nı tim sa lın da gə li şən bu Söz və Əqi də di vi, ya zı mın 
əv və lin də çəm lə yib-cəm lə yib rəmz ləş dir di yim uto pik-to po no-
mik bir ün van dan - Hə qi qəts tan dan qo pub qə dəm lən miş di. Gö-
tür dü yü yol da elə az man ad dım la yıb, elə sü rət lə irə li lə miş və elə 
mə qam-mən zi lə çat mış dı ki, öz alə min də “köv nü-mə kan”a da 
sığ ma yan bu Şir van əh li, şa ma xı lı cis mi - bu da hi is mi son ra lar 
təb riz li-bur sa lı-ba kı lı-di yar bə kir li-şi raz lı laş dır ma ğa cəhd et miş-
lər. Am ma ki...

Yə ni bir hal da ki, onun ata sı nın adı bəl li, Şir van da yax şı ta nı nan 
şəx siy yət lər dən bi ri ki mi “ye ri mə lum”dur, biz, onu “mə nim sə yib-
sə nin sə mək” uğ run da öz lə ri nə iza fi zəh mət ve rən lə rin ək si nə ola raq, 
özü mü zə nə dən bir-iki ab zas lıq baş qat qı sı qıy ma lı yıq, əzə mət li Nə-
si mi ba ba nın hör mət li oxu cu-va ris lə ri?! Yax şı sı bu dur, hə yə can sız, 
gü man-eh ti mal sız şə kil də bəhs açaq ki, onun ata sı nın Şir van da yax şı 
ta nı nan şəx siy yət lər dən bi ri ol du ğu bü tün el mi-ədə bi-sta tis tik ic ti-
maiy yə tə mə lum dur. Ol sa-ol sa, bir az ey fo ri ya ilə söy lə yək ki, o döv-
rün Şa ma xı sı bü tün Şərq də bar maq la (və hör mət lə) sa yı lan mə də-
niy yət mər kəz lə rin dən olub. Bu ra da ad lı-san lı müəl lim lə rin fəaliy yət 
gös tər di yi ne çə-ne çə mək təb, zən gin ic ti mai və şəx si ki tab xa na lar 
var dı. Səs-so raq la rı öl kə uc qar la rı nı ötüb əc nə bi məm lə kət lə rə də 
ya yıl mış sə nət, in cə sə nət, şeir-mu si qi məc lis lə ri fəaliy yət gös tə rir di. 
Hə lə pay taxt Şa ma xı dan xey li ara lı da (Məl həm də) Xa qa ni nin əmi si 
- məş hur alim və hə kim Ka fiəd di nin ya rat dı ğı Dar-üş-şə fa ad lı tibb 
aka de mi ya sı!..
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Be lə... Bu vaxt lar bu gün kü Şa ma xı ya - tə bii-si ya si zəl zə lə-vəl və-
lə lər dən, pay taxt lıq baxt-tax tın dan düş mə sin dən son ra kı “ra yon”a 
nis bət-nə zər lə ba xıb, za man la rın Nə si mi “su na mi”si nə təəc cüb lən-
mə mə li. Bu gün kü pay tax tı mız dan bir gün lük at-də və mən zi li uc qar-
lı ğın da do ğu lan Se yid İma dəd din Əbu Səid Hü sey nin (əsl adı nın 
Əli, Ömər ol du ğu nu qeyd edən mən bə lər də var) Di yar bə kir də yaz-
la ma sı, ne çə-ne çə məm lə kət də yay la ma sı və nə ha yət, əqi də da hi si-
nə də çev ri lib Hə ləb də dün yə vi Nə si mi ki mi qış la ma sı (və gə lə cə yin 
UNES CO şöh rət li si ola raq ye ni dən ba har la ma sı!) ki mi dün ya daş-və-
tən daş lı ğı nın fər qi nə var ma lı.

Hə lə onun el mi-nə zə ri alə mə gün ki mi ay dın si ma olan mür şi di 
Fəz lul lah Nəimi ilə fak tik mən bə lər lə təs diq edil miş ir fa ni və tə ri qət 
müş tə rək li yi! Ya ra dı cı lı ğın da kı bir çox nü mu nə lə rin ədə bi-bə dii tə-
biəti, xəl qi xis lə ti də bu ədi bin dün ya bar-bəh rə li qə lə mi nin məhz Şir-
va nın “söz tor pa ğın dan” ri şə lən di yi ni eh ti va edir. Hə min nü mu nə lər 
baş qa mət ləb lər dən də xə bər ve rir. Bu nüans lar söy lə yir ki, əgər İma-
dəd din Şa ma xı da mə də ni-mə nə vi uni ver si tet tə lə bə si, aka de mi ya 
mə zu nu, el mi aləm mü tə fək ki ri də rə cə sin də ka mil təh sil al ma say dı, 
klas sik Şərq, qə dim yu nan fəl sə fə si və ədə biy ya tı na, din lə rin əsas la-
rı na, bir çox elm lə rə (tibb, ast ro no mi ya, ri ya ziy yat, ast ro lo gi ya...) də-
rin dən yi yə lən mə səy di, özü nü dün ya ya mə lum Nə si mi ki mi təq dim 
edə bil məz di. Və... qə dim gün lə rin bi rin də, bu gün qır ğın lar ya şa yan 
Su ri ya nın ba la ca bir mey da nın da biolo ji ör tü yün dən olub, son ra kı 
yü zil lik lər də sev gi və hik mət zər-zi ba lı fi lo lo ji li bas la ra qərq edil-
məz di ki, on lar dan bi ri ni də bö yük ərəb araş dır ma çı sı İbn əl-İmad 
Hən bə li de yib: “O, hü ru fi lə rin şey xi idi. Hə ləb də tə rəf dar la rı ço xal dı, 
bi də ti art dı, iş o ye rə çat dı ki, sul tan onun öl dü rül mə si ni əmr et di. 
Boy nu vu rul du, də ri si so yul du, çar mı xa çə kil di”.

O, üç dil də yaz dı, say sız dil də oxu na-oxu na, se vi lə-se vi lə bu gü nə 
qə dər ya şa dı və sa bah da dün ya ilə baş-ba şa qa la sı dı...

Onun di lin dən-qə lə min dən qo pan lar dan bi ri də -

“Bu, quş dilidir -
bu nu Sü ley man bi lir an caq” mis ra sı idi.

Onun öz di li, öz üs lu bu bəl li. “Quş di li”ndə yaz dıq la rı ne cə? Ne cə 
ola caq, - “öz di li”ndə yaz dıq la rı bəh-bəh, “quş di li”ndə söy lə dik lə ri 
cəh-cəh!..
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Ərəb-far sı da öz di li ki mi mə nim sə miş Nə si mi dü şün cə lə ri nin mü-
za ki rə-mü ba hi sə lər də, fi kir bə ya nı ba za rın da xı rıd edil mə yən ma ta hı 
qal ma yıb, mən cə. Və yə qin, ana di li miz də yaz dıq la rıy la biz lə rə ne-
cə xoş baxt an lar ya şa dır sa, əc nə bi lə ri - bü tün ərəb-əcəm lə ri də elə cə 
xoş nud edir. “Yə qin” de yən də ki, bu xü sus da az ya zı və mə lu mat lar 
oxu ma mı şıq. Ana di li mi zin da ha çox şəhd-şə kər da dı ve rən (az-az 
iş lə dil mə si sə bə bin dən) söz lə ri nin də iş lən di yi “qey ri”-məş hur qə zə-
lin dən ix ti sar la ver di yim aşa ğı da kı gö zəl mis ra lar bu mə qam da da ha 
özəl səs lə nir:

Yoxikənyeriləgöylər,mənəzəldənvaridim. 
Gövhərinyekdanəsindəneylərvəpərgaridim.

Gövhəriabeylədim,dutdicəhanisərasər, 
Yer-göyü,ərşi,kürşüyaradanSəttaridim.

GirdimAdəmdonuna,hiçkimsəsirrimbilmədi, 
Mənbubeytullahiçindətaəzəldənvaridim.

Gəzmişəmmənonsəkkizbinaləmigərdişilə 
Dəryanınaltındasacıqızdıranənaridim.

ŞulYezid-Mərvanilər,pustimisoyduqazilər, 
Mən“Ənəlhəqq”çağırıbMənsurilənbirdaridim.

Soydilərpustimi,aldımqayib,oldumolzaman, 
Kimsəbilməzburəmuzi,həqqləsərdaridim.

MənNəsimiyəm,həqqihəqtanımışambigüman, 
Oidiməniyaradan,həmmənonadərkaridim.

Nə si mi mis ra la rı na, Nə si mi ifa də lə ri nə “aman-aman!”, “Al lah-Al-
lah!” - de yə hey rət lən di yi miz an lar az ol ma yıb. Am ma on la rı tək rar-
tək rar oxu yub, də rin-də rin fi kir ləş dik cə gö rür sən ki, bu sirr-sehrs-
tan da biz dən son ra kı nə sil lər çün də hə lə çox kəşf ər qa lır...

09-10-2013
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Xəlqi əfğanıyla oyadan...
Qara bəxti oyanmayan, muradı şəmi yanmayan, tən edəni 

utanmayan, bu sevdadan usanmayan...

Hər cür ri ya-bo ya dan məh rum güz gü lər dən be lə sidq umub əks-
müd dəa gö rən, “ğəm zə us tad”lı “bə la yi-eşq” ilə hər dəm aşi na qı lın-
maq is tə yən, “so nun da hic ran gö rü nür” eh ti ma lı ilə “Ney lə rəm ol vəs li” 
de yən, ulu dan ulu söz sə nə ti nin ən ali mə şu qu Ley li yə “Mən eşq ga zər-
gə hin də xa kəm, El cüm lə bi lir mə ni ki, pa kəm!” de dir dən və bə şə ri eşq 
sə nə ti nin baş aşi qi Məc nun dan da “fü zun aşiq lik is te da dı” olan -

Füzuli!...
“Bu nə sir dir kim, olur hər ləh zə yox dan var, söz” yi yə si haq da 

qey ri-sir ri bir söz de mək müş kül...
Heç bir bən zət mə yə yi yə “dur ma yan” bu az ma nı öz sö zü ilə “vur-

maq” gə rək: “Ey mə lək si ma, sən dən öz gə qa mu hey ran dır sa na, 
Həqq bi lir, in san söy lə məz, hər kəs ki in san dır, sa na”...

Bu şairi söz ka nı, eşq sul ta nı, vəsf qıl ma nı ad lan dı ran lar olub. 
Təd qi qat çı alim lə rin el mi-əq li, təz ki rə çi lə rin nəq li təf sir-təq di mat la-
rın dan da nış ma ğın ye ri və “vəq ti” de yil dir de yə, şair lər dən bir-iki 
kəl mə. Bəx ti yar Va hab za də “Şə bi-hic ran”ın da “Gə lən də “Mə həm-
məd gəl di” dün ya ya, Ge dən də “Fü zu li get di” de di lər” de yib, onun 
sə nət göy lə rin də üz dü yün dən, göy lər dən öz qə lə miy lə al-əl van çi-
çək lər üz dü yün dən bəhs edib. Məm məd Araz “sö zün özü, fik rin gö-
zü” ki mi yad edib bu “us tad lar Us ta dı”nı...

Nə qə  dər və nə  lər de  yil  sə də, hə  lə heç nə de  yil  mə  miş ki  mi gö  rün -
mür  mü, bu ecaz? Ya  zı  lı mən  bə  lər  də  ki  lər öz ye  rin  də, bir şi  fa  hi  sin  dən 
də bəhs edim. Öz dövr  lə  ri  nin məş  hur “Bəx  ti  yar Va  hab  za  də - Xu  du 
Məm  mə  dov - Nu  rəd  din Rza - Şah  mar Ək  bər  za  də - Zey  nal Məm -
mə  dov beş  li  yi”nin vax  ta  şı  rı söh  bət  lə  rin  dən bir fraq  ment  dir bu. Hər 
dır  naq içə  ri  sin  də  ki fi  kir  lər sı  ra  la  ma  ya mü  va  fiq: “Fü  zu  li bö  yük  lü  yü -
nü ifa  də edə bil  mək üçün Fü  zu  li gə  rək  dir!”, “Fü  zu  li  yə məx  sus hər 
söz - bir köz, hər fi  kir - bir ocaq...”, “Bir kə  rə bu can  lı dər  ya  nın “Gəl 
san  ma Fü  zu  li dər  di  ni asan, ey tə  bib!” dal  ğa  sın  dan özü  mü “San  ma 
ir  fan loğ  man  lı  ğın asan, ey hə  kim!” nə  zi  rəm  lə xi  las et  dim...”, “Gə  lin 
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kö  çən qız  la  rı  mız üçün ən caiz ce  hiz  dir Fü  zu  li!”, “Bir də  fə bir mə  mur 
“Fü  zu  li  yə eşq ol  sun!” de  di, de  dim, şüar  lar la  yiq ol  ma  yan  la  ra de  yi  lir; 
mə  sə  lən, Sov.İKP-yə!..”,

Ey Füzuli!...
Mü dam dərd ar zu lu, qəm “ru zu lu” ulu dan Ulu!..
Sən dən ön cə ki və son ca kı la rın ço xu su öz can-ca nan “yar”ına va-

rın ca, dərd-qəm ad lı eşq oca ğı na nə söz qal mış, qa la ma mış ola lar? 
Fə qir-fə qir fi kir lər, təş nə-təş nə təş beh lər... O “mə lu mə” mə şuq la rın 
öz aşiq lə ri nə bax ma ma la rı nı, qa fi yə xa ti ri nə “su ki mi ax ma ma la rı nı”, 
üz-üzə gə lər kən nə dən şim şək tək çax ma ma la rı nı öz lə ri üçün “zi mis-
ta ni-qış” he sab edib, poetik ağ laş ma qu ran kim, kim ki mə ni bu dər-
də sa lıb, gö rüm mən dən be tər ol sun de yə, qar ğış tö kən kim...

Sən sə, mü dam bu mə rəz lə rin az lı ğın dan şi ka yət edən “zə rər di-
də”!

YaRəbb,bəlayi-eşqiləqılaşinaməni! 
Birdəmbəlayi-eşqdənetməcüdaməni!

Azeyləməinayətiniəhli-dərddən, 
Yənikim,çoxbəlalaraqılmübtəlaməni!

Olduqcaməngötürməbəladaniradətim, 
Mənistərəmbəlanı,çünistərbəlaməni!

Təmkinimibəlayi-məhəbbətdəqılmasüst, 
Tadusttənedibdeməyəbivəfaməni!

Getdikcəhüsnüneyləziyadənigarımın, 
Gəldikcədərdinəbədtəretmübtəlaməni!

Mənqandanümülaziməti-etibarücah, 
Qılqalibi-səadəti-fəqrüfənaməni!

Öyləzəifqıltənimifirqətindəkim, 
Vəslinəmümkünolayetirməksəbaməni!..

“Fü zu li dərd əlin dən da ğa çıx dı, De di lər, bəx tə vər yay la ğa çıx dı”...
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Təd qi qat çı la rın axır sö zün dən xə bə rim yox du; bu mis ra lar sə nin 
özü nün mü, ya xal qın han sı bəx tə və ri nin? Bil di yim və ta pın dı ğım isə 
bu ki, bu iki mis ra da dün yə vi-mö cü zə vi bir dua!..

“Dərd” sö zü sə nin lə bağ lı iş lə nən də “məl həm”dən gö zəl, səh hət-
sa lim lik dən xoş səs lə nir, ey ir fa ni-müalic!

Hə lə bu ir fa ni lik, qəlb oy na dan əruz-oza ni lik bir ya na, “Gər der sə 
ki Fü zu li gö zəl lər də və fa var, Al dan ma ki, şair sö zü, əl bət ə, ya lan-
dır” ki mi iki baş lı ya nılt mac lar, “Gər yax şı olar dın, adı nı “al” qo yar-
dın, “al ma” ney çün qo yar dın” sa yaq poetik at ma ca lar nə mə nə, ey 
da hi lər Da hi si!

Ya zıb san ki; “Mən də Məc nun dan fü zun aşiq lik is te da dı var”. 
Aşiq lik də də is te dad, ey Tan rı sal Zat?! Bəs on da şair li yin ik si ri nə?! 
Be lə pos tu lat lar bu ca ğın dan ba xan da, adam Sö zü sə nin lə ölç mə yə 
baş la yır, bəs Sə ni söz lə ne cə ölç mə li?..

Za man keç dik cə bü tün fi liz lər pas la nır, hət a hər dən qı zı lı da üfü-
rüb-sil mək gə rə kir. Sə nin qə zəl lə ri ni isə, za man-za man yal nız si ni rib 
an la maq aqil li yi gə rə kib və gə rə kə cək. Bir çox müasir lə ri mi zin ma-
za-ma ta min di ri lən, heç nə ilə se çil mə yən lə ri ni “se çil miş əsər lə ri” adı 
al tın da hə şir-nəşr lə ça pa-çap edi lən lər dən min ağac uzaq fərq lə...

Ya zı mın-sö zü mün yu xa rı axa rın da bu əf sa nə vi Za tın də yər-əya-
rın dan da nış dım, onun so vet döv rü qə dir-qiy mə ti ni in di yə sax la dım. 
Bu ba rə də sö züm çox ol sa da, bir bu nu de yim ki, “zəh mət keş lik” aşi-
qi so vet lər öz mad di lik lər era sı döv rün də bu bö yük şe riy yət, mə nə-
viy yat, ül viy yət mü cəs sə mə si ni la yi qin cə qiy mət lən di rib, say ğı sın ca 
yu bi ley lə mə di. Həm də axı o falş qu ru luş:

“Əgərsudamənintutdum, 
Rəvanüzçöndərdiməndən. 
Vəgərgüzgudənumdumsidq 

Əks-müddəagördüm”

- demiş, ilk nəsr nümunəsi olaraq “Salam verdim, rüşvət deyildir, 
- deyə almadılar” yazmış bu klassiki bir çox “xərək-çörək”, “kər-
pic-sərnic” vəsfkarlarına nisbətdə bundan artıq öyə bilərdimi?...

Bayaqdan bu bənzərsiz dahimizin tərcümeyi-halından da bir-iki 
kəlmə vermək fikrinə düşürəm, ancaq hər dəfə mənə elə gəlir ki, bu, 
yuxarıkı abzasdakı “əfsanəvi Zat” təşbehilə səsləşmir. Amma bir 
səbəb var.
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Belə ki;
Gü ma nım ca, hör mət li oxu cu la rı mız içə ri sin də bu dün ya şöh rət li 

sə nət ka rın olum-ölüm olay la rı nın hər iki si nin bö yük Tu ran qap sa-
mın da baş ver di yi ni bil mə yən lər də var.

Bə li, Azər bay ca nın məş hur türk mən şə li Ba yat tay fa sın dan olan, 
do ğum adı “Mə həm məd ibn (oğ lu) Sü ley man” ya zı lan Mə həm məd 
Fü zu li o za man lar Ağ qo yun lu döv lə ti ida rə çi li yin də olan Kər bə-
la da dün ya ya gəl miş (1494), son ra lar Os man lı im pe ri ya sı na da xil 
Kər bə la da da və fat et miş dir (1556). Bə zi mən bə lə rə gö rə, Mə həm-
mə din ata sı Sü ley man İra qa Azər bay ca nın Ərəş ma ha lın dan köç-
müş, son ra lar Fü zu li nin oğ lu Fəz li bu ra ya dö nə rək, ya xın qo hum-
la rı nın ya nın da ya şa mış və ata sı nın təh sil-tə lim yo luy la ge də rək, 
seç kin alim li yi lə ge niş şöh rət qa zan mış dır. İlk təh si li ni Kər bə la da 
alıb, Bağ dad da da vam et di rən Fü zu li bir müd dət İra qın Nə cəf və 
Hil lə şə hər lə rin də də ya şa mış, şəx si mü ta liə ilə mən tiq, hu ma ni tar, 
tibb, nü cum, ri ya ziy yat və s. ki mi or ta əsr elm lə ri (ha be lə di ni-fəl-
sə fi cə rə yan lar, ərəb tər cü mə lə ri əsa sın da yu nan fəl sə fə si) ilə ya xın-
dan ta nış ol muş, klas sik türk, ərəb, fars və hind ədə biy ya tı nı bö yük 
səbr və ma raq la öy rən miş dir.

Mü tə xəs sis lə rin də vur ğu la dıq la rı ki mi, Fü zu li Ş.İ.Xə taiyə (“Bən-
gü-ba də”), I Şah Təh ma si bə, bö yük sər kər də, va li və xan la ra qə si-
də lər yaz sa da, sa ray la ra meyl gös tər mə miş və hət a öz mə lum-mü-
kəm məl “Şi ka yət na mə”si lə o “fə na mə kan” nü mu nə lə rin dən bi ri ni 
ta ri xə sal mış dır.

Bi zim üçün nə xoş ki, üç dil də yaz mış Fü zu li nin ya ra dı cı lı ğı nın 
əsa sı nı ana di li miz də əsər lə ri təş kil edir. Hə min şah əsər lər içə ri sin-
də Azər bay can nəz mi nin tək rar sız in ci si sa yı lan “Ley li və Məc nun” 
poema sı nı, ”Bən gü-ba də” və “Şi ka yət na mə”nin ad la rı nı da ha məm-
nun luq la çə kək...

XVI əs rə qə dər Azər bay can türk cə sin də ya zan şair lə rin bü tün yax-
şı təc rü bə lə ri ni he sa ba alıb, onu bö yük cü rət və mə ha rət lə in ki şaf et-
dir miş Fü zu li dün yə vi li ri ka nın ən qiy mət li nü mu nə lə ri ni ver mək lə, 
Azər bay can və türk ədə biy ya tı ta ri xin də ye ni poetik mən zə rə lər ya-
rat mış, al-əl van üfüq lər aç mış dır. O, Nə si mi dən son ra ana dil li şeiri-
mi zin ən gö zəl nü mu nə lə ri ni ya rat maq la, ədə bi-bə dii di li mi zi ye ni 
yük sək lik lə rə qal dır mış, klas sik Azər bay can, ha be lə di gər türk xalq-
la rı nın poezi ya sı na qüv vət li tə sir gös tər miş, ədə bi mək təb ya rat mış-
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dır. “Fü zu li nin əsər lə rin də di gər bir söz us ta sı tə rə fin dən əv vəl cə dən 
söy lən miş bir ifa də yə rast gəl mək ol duq ca çə tin dir”, “Fü zu li ya ra dı-
cı lı ğı nın yer ləş di ri lə bi lə si bir qə lib yox dur” ki mi fi kir lər dən son ra 
mü tə xəs sis lə rin be lə bir qə naəti ni qut la maq qa lır: dün ya ça pın da bö-
yük ədə biy yat adam la rı və sə nət bir lik lə ri var ki, Mə həm məd Fü zu-
li ni tək elə Azər bay can ədə biy ya tı nın de yil, bü tün Şərq, hət a dün ya 
ədə biy ya tı nın zir və si sa yır lar.

Və son da bir mu ğam ifa sın dan xa tır la dı ğım “Hər du yan qəl bin, 
əzi zim, giz li bir sev da sı var” mis ra sı nı bu qa dir şair lə bağ la dım. Be lə 
ki, beş yüz il dən çox dur Fü zu li ni qəl bən oxu muş hər kə sin giz li, mü-
qəy yəd bir sev gi li si olub, bun dan son ra kı la rın da ola caq...

15-07-2016
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“Gəncəli müdrik”, “Məhəbbət-Adam”, 
Canlı universitet...

Birincini xalqımız, ikincini almanlar deyib, üçüncünü 
bəndəniz deyir – bu şair-alim-pedaqoqa dair

Öm rü uzu nu hər şe yin va ze hi nə var ma ğa ça lış mış Mir zə Şə fi Va zeh...
Bu adam tək elə küt lə vi mək təb lər dən xa li soy daş la rı na de yil, və-

tə nin də üç uni ver si tet bi tir miş bir al man şairi nə – Bo denş ted tə də 
müəl lim lik edib. Bu uni ver si tet siz müəl lim Av ro pa dan gə lən o şair-
tə lə bə yə bü tün Şərq alə mi ni öy rə dib, o isə, bu can lı uni ver si te ti bü-
tün Qər bə ta nı da-ta nı da, özü nü də məş hur laş dı rıb...

So vet vax tı biz şa gird lər bu ki şi nin “Ədə biy yat mün tə xə ba tı”nda-
kı şək li ni gö rər kən (elə so ve tin təb li ğa tı sa yə sin də) “mo tal pa paq” 
de yib gü lü şər dik. Tə lə bə li yi miz də sə (da ha bö yük Mir zə mi zin öz 
“Mol la Nəs rəd din”in də ki “ay na ya bax maq” tək li fi nə əməl et dik dən 
son ra), gör dük, özü mü zə gü lür mü şük...

Son  ra öy  rən  dik ki, o rəh  mət  lik bu xal  qın mil  li MİR  ZƏ  lik döv  ra  nı -
nın bü  növ  rə  si imiş.

Mir  zə Fə  tə  li  miz  dən 18, Mir  zə Ələk  bə  ri  miz  dən 68, Mir  zə Cə  li  li -
miz  dən 75 il ön  cə do  ğu  lub, ümum  mil  li dərd-sə  ri  mi  zi, ha  lət-ov  qa  tı -
mı  zı əyan-bə  yan et  miş –

Bu ilk Mirzəmiz –
(əl bət ə, adı bi zim, da dı Ru si ya nın ol muş Mir zə Ka zım bə yi is tis na 
et mək lə) bəl li Bo denş tedt “tu fa nın dan” ön cə də məş hur muş. Dün-
ya ya gö zü nü ka sıb lıq la açıb, gənc li yi ni məh ru miy yət lər lə ke çir miş 
bu müd ri kin öm rü nə, nə ha yət, xə fif cə bir ru zi ye li də əsib. Be lə ki, 
hər dən ona kö mək əli uza dan, Bağ da da sə fə rin də sə bir su fi dər viş lə 
ta nış olub, onun fəl sə fi ide ya la rı nın ar dı cı lı na çev ri lən Ha cı Ab dul la 
ad lı bir ti ca rət çi Gən cə yə qa yıt dıq dan son ra, Mir zə Şə fi üçün ir fan 
işı ğı na da çev ri lir... 

Bö yük Gən cə fəaliy yə ti döv rü ar dın ca Tif i sə ge dən bu soy da şı mı zı ora-
da ikin ci bö yük mir zə miz – Mir zə Fə tə li Axund za də, bö yük ədə bi sehr baz 
Frid rix Bo denş tedt və (nə ti cə də) Av ro pa məş hur lu ğu göz lə yir miş.
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1840-cı il də Tif is də ki qə za mək tə bi nə müəl lim qə bul edi lib, öm-
rü nün so nu na dək ora da iş lə yən Va zeh azər bay can lı şa gird lər üçün 
“Ki ta bi-tür ki” ad lı dərs və saiti ya zır (bi raz dan bu ki tab da kı “müd rik 
de yim lər və tə li mat lar” Bo denş tedt tə rə fin dən mə nim sə ni lə cək və 
müəl li fi gös tə ril mə dən tək rar-tək rar nəşr edi lə cək).

Onun ta le yi ni qa ra ba qa ra iz lə miş “ədə bi ka bus” – yaş ca 25 il ki-
çik, təh sil cə sə mü qa yi sə yə gəl məz də rə cə də üs tün olan hə min Bo-
denş tedt Mosk va dan Tif i sə xa ri ci dil lə rin təd ri si üçün gə lib miş. 
Şərq dil lə ri ni də öy rən mək fik ri nə dü şən bu “mə də ni” yar lıq lı əc-
nə bi ni ta le, sən de mə, qə ri bə bir oğur luq – poezi ya pla giat lı ğı üçün 
də gə ti rib miş. Ma raq lı dır ki, bu oğur luq bi zim bir sı ra is te dad və 
qa bi liy yət doğ ru lu ğu mu zu da üzə çı xa ra caq mış. Bə li, Bo denş ted tin 
son ra lar ya za ca ğı “Xa ti rə lər”i bi zim di li mi zin, “kus tar” dil çi lə ri mi-
zin, bö yük şair lə ri mi zin çox “də rə ce yi-mər tə bə” və mət ləb lə rin dən 
xə bər ve rir: “O za man mən Şərq dil lə ri ni öy rən mək is tə dim və ta tar 
(türk) di lin dən baş la dım. Çün ki bu dil Qaf qaz da müx tə lif mil lət lər-
dən olan in san lar la ün siy yət üçün va cib sa yı lır. Bu di li bi lən hər kəs 
hər yer də rus di li ni bil mə dən də baş çı xa ra bi lir”.

Son ra lar öz pla giat lı ğı ilə bü tün dün ya nı hey rət lən di rə cək Bo-
denş tedt hə lə qəl bi nə şey tan gir mə miş dən ön cə yaz dı ğı hə min “Xa ti-
rə lər”in də be lə də hey rət lə nə cək di: “Mən hə lə onun dil dərs lə ri nə ki-
tab gə tir di yi ni gör mə miş dim. O, dik tə et di yi və si tat gə tir dik lə ri nin 
ha mı sı nı yad da şın dan nəql edir di!...”.

Bu təd ris üsu lu nun gü cü ilə Bo denş tedt Azər bay can və fars poezi-
ya sı nın gö zəl lik lə ri ni in cə lik lə ri nə qə dər mə nim sə yir. Bun dan çox 
məm nun olan sa də dil (də də-ba ba men ta li tet li) Mir zə Şə fi isə öz “Hik-
mət aça rı” ki ta bı nı (baş qa söz lə, müəl lif ik haq qı nı) ona ba ğış la yır...

...Hə min ta ri xə dək heç bir tər cü mə və ya ori ji nal əsər “müəl lif i-
yin dən” bu qə dər şan-şöh rət qa zan ma mış Bo denş ted tin bu “ki ta bı” 
(na şi rin tək li fi lə) “Mir zə Şə fi nəğ mə lə ri” adı ya tək rar (və az müd dət 
ər zin də fran sız, in gi lis, hol land, is pan, por tu qal, rus, çex, ma car və s. 
dil lər də) nəşr edi lir.

Bu uğur lar son ra dan Bo denş ted ti Mir zə Şə fi ir si ni bü tün lük lə mə-
nim sə mək eş qi nə sa la caq (gu ya bu şərq li ob ra zı onun ca nı na-qa nı na 
o qə dər ho pub muş ki, bir vaxt lar “öz şeir lə ri ni be lə “Mir zə Şə fi” adı 
ilə im za la yıb mış”), hə qi qət lər dən xə bər siz al man şərq şü nas lı ğı sa, bu 
eti raf-bə ya na tı qeyd-şərt siz qə bul edə cək...
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 Bəli...
1845-də Al ma ni ya ya qa yı dan Bo denş tedt “Şərq də 1001 gün” ad lı 

ki tab ya zır. Hə lə “Mə həb bət-Adam”ın “mə sum” tə lə bə si ikən müəl-
li min dən tər cü mə et di yi şeir lə ri də da xil et di yi hə min ki ta bın da bu-
yu rur du: “Ey gən cə li müd rik Mir zə Şə fi! Sə nin söz lə rin hə qi qət ol du; 
nəğ mə lə rin bi zim qız-gə lin lə rin də ürək lə rin də özü nə yu va tap dı. 
Sə nin adın Qərb dün ya sın da da şə rəf ə səs lən di”.

Bu mə qam da, nəğ mə lə ri Av ro pa qız-gə lin lə ri nin ürək lə rin də yu-
va ta pan bu şairin Şər qa nə sev gi lə rin dən üç beyt lik nü mu nə:

Nəqədərkim,fələyinsabitüsəyyarəsivar, 
Olqədərsinədəqəmzənoxununyarəsivar. 

Ruzigarıtirə,daimkişəbitarkeçər, 
Hərkimineşqdəbiryari-sitəmkarəsivar. 
Necəxuncuşəgəlib,eyləməsinahü-fəğan- 
Könlümündideyi-giryankimifəvvarəsivar!

Bo  denş  ted  tin, sö  zün hər iki mə  na  sın  da, ma  raq  lı “Xa  ti  rə  lər”inin ya  zı 
tər  zin  dən bu da bəl  li olur ki, on  la  rın mü  na  si  bət  lə  ri müəl  lim-şa  gird ən  da -
zə  sin  dən da  ha ali imiş. “Bir gün so  ruş  du: - Mir  zə Şə  fi, heç sev  mi  siz  mi? O, 
bu də  fə sualı  mı nəzm qa  rı  şıq de  yil, ta  ma  mi  lə nəs  ri ca  vab  lan  dır  dı: - …Heç 
bil  mi  rəm, sə  nə onun zül  mət ge  cə  yə bən  zər, la  kin ul  duz  lar ki  mi par  laq 
göz  lə  rin  dən  mi, yox  sa zə  rif qədd-qa  mə  tin  dən  mi, qar ki  mi ağ, in  cə əl  lə  rin -
dən  mi, bu  ruq-bu  ruq do  la  şıb gər  də  ni  nə tö  kül  müş uzun hö  rük  lə  rin  dən  mi 
da  nı  şım, yox  sa, Şi  raz çi  çək  lə  ri ki  mi ətir  li nə  fə  sin  dən  mi söz açım?...”

SəniqadirAllah,eyincəçiçək, 
Yaratmışdünyayaverməkçünbəzək. 
Tullagəlçadranı...görünsünüzün, 
Güldəgizlədərmide,bağdaözün? 
Sənə,çadrakimieyincəmələk, 

Təkgecəzülmətiolsunbürüncək...

Dün ya şöh rət li şair lə ri az ol ma yan xa ric lər də tək rar-tək rar (tək elə 
Al ma ni ya da  100-dən çox) nəşr olun ma sıy la fəxr et di yi miz “Mir zə Şə fi 
nəğ mə lə ri”nin, nə ha yət, öz və tə nin də də (prof. X.Yu sif i nin təq di ma tı 
və “Ön söz”üy lə) “Ki ta bi-tür ki” və “Bü tün əsər lə ri” ilə bir lik də nəşr və 
qeyd edil mə si nin fər qin də yik. Əl bət ə, şad-xür rə ma nə lik lə...
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“Epolet”li millət Mirzəsi
Qədim Azərbaycan ədəbiyyatı kəhkəşanında 

“dramaturgiya” adlı yeni janr fəzasının ilk və... aldanmamış 
kəvakibi 

Əl bət ə, Mir zə Fə tə li Axund za də!
O, doğ  ru  dan da, mil  li ədəb-ir  fan kə  va  ki  bi (ul  du  zu) idi.
Sö   zü   mü, bu fi   lo   sof-ədi   bin “şi   nel”in   dən çıx   mış   lar   dan bi   ri   nin 

qeyd   lə   ri   lə da   vam et   di   ri   rəm: “1849-cu il   də ca   ni   şin Vo   ront   sov Tif   is  -
də er   mə   ni, gür   cü və Azər   bay   can dil   lə   rin   də teatr əsər   lə   ri yaz   maq   çün 
3 ko   mis   yon təş   ki   li   nə əmr ver   di. Er   mə   ni, gür   cü ko   mis   yon   la   rı tez   lik  -
lə işə baş   la   dı, Azər   bay   can ko   mis   yo   nun   da iş   lə   mək   çün   sə M.Fə   tə   li   dən 
baş   qa bir adam ta   pıl   ma   dı...”.

1812 və 1873
Bu ta   rix   çə   lə   rin bi   rin   ci   sin   də ilk dra   ma   tur   qu   muz do   ğul   du, ikin   ci  -

sin   də teat   rı   mız. 
De   mə   li, Mir   zə Fə   tə   li Axund   za   də və Azər   bay   can Teat   rı! Hər il do  -

ğum gü   nü   nü qut   la   yıb, ölüm gü   nü   nü (bu gün 140-cı   sı   nı) an   dı   ğı   mız 
mil   li Müəl   li   fi   miz və hər il ya   ra   nış gü   nü   nü (bu il 145-ci   si   ni) bay   ram  -
la   yıb, əbə   di   ya   şar   lı   ğı   na inan   dı   ğı   mız mil   li Teat   rı   mız...

De   mə   li, mil   li ta   le   yi   miz   də iki bö   yük Olum! 
İn   ti   şar-in   ti   bah   ca da   ha ümum   gə   rək   li olan ikin   ci Olu   mun sə   bəb   ka  -

rı - di   gər janr   lar   da çox ya   zıb-ya   rat   dıq   dan, mil   li-mə   də   ni-maarif yo  -
lun   da çox atəş   lə   rə ya   nıb-ya   xıl   dıq   dan son   ra bö   yük Səh   nə ad   dı   mı da 
at   dı. O, hə   lə bu   na qə   dər “Kə   ma   lüd   döv   lə mək   tub   la   rı”nın fəl   sə   fə   si   lə 
bi   zi “şan   lı mək   tub”lar pri   mi   ti   viz   min   dən xi   las et   miş, “ne   cə qan ağ   la  -
ma   sın daş bu gün, kə   si   lib yet   miş iki baş bu gün” ki   mi ümu   mis   te   ri   ka  -
mı   zı xey   li so   yut   muş, im   pe   ri   ya hər   bin   də “di   kiy ba   tal   yon” eti   ket   li qı  -
lınc-qal   xan, top-tü   fəng fə   ra   sə   ti   mi   zə dəf   tər-qə   ləm, in   tel   lekt-in   ti   li   gent 
fəh   mi də əla   və et   dir   miş   di. 

Bu bö   yük fi   lo   sof-ədib öz döv   rü   nə qə   dər   ki alə   mi ye   tə   rin   cə bi   lən  -
lər   dən, əs   ki Türk dü   şün   cə   sin   də   ki “Al   lah var, bən   də var - ara   çı yox” 
inan   cın   dan, qey   ri-mü   səl   man bir müd   ri   kin “Əgər Al   lah ol   ma   say   dı 
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da, onu uy   dur   maq la   zım idi” de   yi   min   dən xə   bər   dar   lar   dan idi. An  -
caq bu   nu da gö   zəl bi   lir   di ki, şa   gir   din elm-bi   lik öy   rən   mə   si, şə   yir   din 
sə   nət-pe   şə   yə yi   yə   lən   mə   si müəl   lim   siz, us   tad   sız müm   kün ol   ma   dı   ğı 
ki   mi, küt   lə   lə   rin də Tan   rı   ya ta   pın   ma   sı ara   çı   sız - pey   ğəm   bər və imam  -
lar   sız ha   si   lə gə   lən iş de   yil. Bəs nə   dən bu bö   yük bi   lən   dər döv   ri ola   raq 
“bü   tün din   lə   ri puç və əf   sa   nə he   sab edi   rəm” id   diasın   dan əl gö   tür  -
mə   di? Yə   qin ki, bil   dik   lə   ri   lə gör   dük   lə   ri ara   sın   da   kı yer-göy fərq   lə   rə 
gö   rə... 

Be   lə ol   ma   say   dı (yə   ni, onun din   siz   li   yi ilk ba   xış   da gö   rün   dü   yü “for  -
mat”da ol   say   dı), bü   tün Qaf   qa   zın əx   laq   lı, sə   viy   yə   li, mil   li məfk   u   rə   li 
şeyx   lə   ri, axund   la   rı, müf   ti   lə   ri onu o qə   dər ya   xın ün   siy   yə   tə bu   ra   xar   dı  -
lar   mı? Büs   bü   tün is   lam-din ma   hiy   yət   li İran   da Mir   zə Mül   küm-Mir   zə 
Yu   sif xan   lar onun   la bu qə   dər sı   caq mü   na   si   bət   lər   dən çə   kin   məz   di   lər  -
mi? Hə   lə onun, bü   tün xal   qı   mı   zın mil   li-mə   nə   vi öv   la   dı ki   mi do   ğul  -
maq   da olan “Əkin   çi”nin (H.Zər   da   bi baş   da ol   maq   la) dün   ya   ya gə   li  -
min   də Şey   xü   lis   lam və Müf   ti   nin dəs   tə   yi   nə nail ol   ma   sı!

Hər il, hər möv   süm teatr   la   rın, mət   buatın mü   ra   ciət et   di   yi, hər dövr 
hö   ku   mə   tin, döv   lə   tin yu   bi   ley   lə   ri   ni qut   la   dı   ğı -

Bu böyük sənətkar -
bü   tün əsər   lə   ri, ca   nı-qa   nı, ça   ba-ça   lış   ma   la   rıy   la mə   də   niy   yət ta   ri   xi   mi  -
zə mil   li qey   rət və təəs   süb   keş   lik mü   cəs   sə   mə   si ki   mi da   xil olub. Bü   tün 
şüur   lu öm   rü   nü xal   qı   nın maarif   ən   mə   si   nə, ic   ti   mai-si   ya   si oya   nı   şı   na, 
dün   ya   nın qa   baq   cıl mə   də   niy   yət şə   bə   kə   si   nə qo   şul   ma   sı   na sərf edib. 

Ya   ra   dı   cı   lı   ğı   nın il   kin döv   rün   də möv   cud ic   ti   mai-si   ya   si mən   zə   rə   ni 
“nəz   mi-maarif   çi” ki   mi tən   qid edən, “əda   lət   li hökm   dar” ob   ra   zı ya   rat  -
maq ki   mi vax   tı keç   miş “ədə   bi mü   ba   ri   zə” ça   ba   sın   da bu   lu   nan bu ədib 
mü   tə   rəq   qi Av   ro   pa maarif   çi   li   yi   lə ta   nış   lıq   dan son   ra əsl mil   li-de   mok   rat 
sə   viy   yə   si   nə yük   səl   di. Ön   cə, “özü   nü   sı   naq” ki   mi qə   lə   mə al   dı   ğı şeir   lə   ri 
(“Sə   bu   hi” tə   xəl   lü   sü   lə), döv   rün ic   ti   mai dü   şün   cə   si   ni sil   kə   lə   yən pub   li  -
sis   tik mə   qa   lə   lə   ri, Azər   bay   can ədə   biy   ya   tın   da po   vest jan   rı   nın əsa   sı   nı 
qoy   du   ğu “Al   dan   mış kə   va   kib” (1857) və bir qə   dər son   ra ic   ti   mai-fəl  -
sə   fi fi   kir ca   meəsi   ni tə   la   tü   mə gə   ti   rən “Kə   ma   lüd   döv   lə mək   tub   la   rı” ilə 
ba   həm, əkin-bi   çin, mal-da   var vər   diş   lə   ri   nə məh   kum edil   mək   lə in   ki  -
şaf yol   la   rı kə   sil   miş xal   qı   nın ic   ti   mai şüuru   nu oya   da   sı - səh   nə, teatr, 
dra   ma   tur   gi   ya hə   dəf   i ədə   bi fəaliy   yə   tə baş   la   dı. Cə   mi   si beş il   də (1850-
1855) bir-bi   rin   dən san   bal   lı al   tı ko   me   di   ya yaz   dı. 
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La   kin, çox təəs   süf (bu “təəs   süf” hə   min əsər   lə   rin in   di   ki   lər   dən çox 
fərq   li ola   raq “kef”dən ya   ran   ma   dı   ğı   na da bir işa   rət) ki, o özü bu ko  -
me   di   ya   la   rın heç bi   ri   nə səh   nə hə   ya   tı ve   rə, sa   lon   lar   da “av   tor!”, fo   ye  -
lər   də “av   toq   raf” ləz   zə   ti ala bil   mə   di. Ne   cə ki (gi   riş   də qı   sa   ca ver   di   yim 
par   ça   nı tək   rar et   mə   li ol   sam da), son   ra   lar Ə.Haq   ver   di   yev “Mir   zə Fə  -
tə   li   nin fa   ciəsi” mə   qa   lə   sin   də ya   za   caq   dı: “1849-cu il   də ca   ni   şin Vo   ront  -
so   vun əm   ri   lə Tif   is   də teatr bi   na   sı ti   kil   di. Er   mə   ni, gür   cü və Azər   bay  -
can dil   lə   rin   də teatr əsər   lə   ri yaz   maq   çün ca   ni   şin 3 ko   mis   yon təş   ki   li   nə 
əmr ver   di. Er   mə   ni, gür   cü ko   mis   yon   la   rı tez   lik   lə işə baş   la   dı, Azər   bay  -
can ko   mis   yo   nun   da iş   lə   mək   çün   sə M.Fə   tə   li   dən baş   qa bir adam ta   pıl  -
ma   dı. Bu da bir fa   ciə...”.

Bö   yük xə   lə   fin bu so   nun   cu (“fa   ciə”) ifa   də   si ulu sə   lə   fin ya   ra   dı   cı   lı  -
ğın   da   kı bir kə   si   ri də xa   tır   lat   dı mə   nə. Be   lə ki, bu uni   ver   sal   lı   ğa ma   lik 
bir ədib fa   ciə jan   rı   na mü   ra   ciət et   mə   yib. Pas   siv seyr   çi   li hə   yat səh   nə  -
lə   rin   də   ki cə   miy   yət fa   ciələ   ri   nin sə   bəb və nə   ti   cə   lə   ri   ni ak   tiv ta   ma   şa   çı   lı 
(müs   bə   tə-mən   fi   yə küt   lə   vi al   qış, uğul   tu, qə   zəb və s. hiss-hə   yə   can mü  -
ha   ki   mə   li) teatr səh   nə   lə   rin   də mə   hək-məh   şər aya   ğı   na çə   kən jan   ra! Bu 
qə   naətə qüv   vət   çün “bir gö   zü ilə gü   lüb, bir gö   zü ilə ağ   la   maq” ki   mi 
ədə   bi pos   tu   lat   la   rı, teat   rı ya   rat   mış (və ko   me   di   ya-fa   ciə nis   bə   tin   də ikin  -
ci   yə da   ha çox yer ver   miş) qə   dim yu   nan   la   rın tra   ge   di   ya müəl   lif   ə   ri   ni 
“müd   rik   lər da   hi   lə   ri” ad   lan   dır   dıq   la   rı   nı da xa   tır   la   yaq.

Hə   rə   sin   də bir ne   çə gül   gü-ba   mə   zə   lik epi   zo   du olan al   tı ko   me   di  -
ya   sı   nı is   tis   na et   mək   lə, qə   lə   min   dən sir-si   fə   ti   nə   dək mil   li ələm saç   mış, 
axi   rə   tin   dən ni   ga   ran ol   ma   sa da, “din   siz   li   yi” sə   bə   bin   dən ölü   mön   cə  -
si dü   şə   cə   yi və   ziy   yə   ti (“- Mir   zə, Siz nə sa   yaq dəfn olun   maq is   tər   di  -
niz? - Ölü   lə   rin əziy   yət   lə   rin   dən di   ri   lə   rin nə sa   yaq xi   las ol   ma   la   rı   nın 
mə   nim   çün elə bir əhə   miy   yə   ti yox   dur. İs   tə   di   yi   niz ki   mi dəfn edə bi  -
lər   si   niz...”) göz önü   nə gə   ti   rən, “Dün   ya heç za   man din   siz və zın   dıq 
adam   lar   dan xa   li ol   ma   mış   dır” - de   yən bu “din   siz” fi   lo   sof-ədi   bi ən çox 
yan   dı   rıb-ya   xan nə imiş? Mə   hər   rəm   lik mə   ra   si   min   də ağ   laş   ma-baş   yar  -
ma “ta   ma   şa”la   rı! Tə   pə   dən-dır   na   ğa in   saf-mü   rüv   vət   li, bü   tün ma   hiy  -
yə   ti   lə Al   lah Ada   mı olan bu bən   də   nin, hət   a bə   zi qey   ri-is   la   mi qəlb   lə   ri 
be   lə riq   qə   tə gə   ti   rən Kər   bə   la fa   ciəsi   nə ya   naş   ma   sı “öz ye   rin   də”, am  -
ma, axı, bu adam öz “ağ   lar soy   daş   lar”ını öz ru   zi   gar   la   rı   na ağ   la   ma   ğa 
ça   ğı   rır   dı! On   la   ra, bü   tün mi   zan-dü   zə   ni   lə təş   kil-təb   dil et   dik   lə   ri tə   zi   yə 
məc   lis   lə   ri əvə   zi   nə, mə   də   niy   yət   siz   lik fa   ciələ   ri   ni ön   lə   yə   si teatr ta   ma  -
şa   la   rı dü   zən   lə   mə   yi töv   si   yə edir   di. “Axır sən də bir hə   rə   kət elə, bir 
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proq   re   sə ayaq qoy, bir si   vi   li   za   si   yo   na ta   lib ol” - de   yir   di. “Nə vax   ta   dək 
qəf   ət yu   xu   sun   da ya   ta   caq   san?!” - hay   qı   rır   dı. “Əgər biz is   tə   yi   rik ki, 
bir gü   nə əməl   lər   lə İmam Hü   sey   ni özü   müz   dən ra   zı və xoş   nud edək 
və öz ira   də   ti   mi   zi ona nis   bət sü   bu   ta ye   ti   rək, on   da gə   rək onun tə   zi   yə  -
dar   lı   ğın   dan əl çə   kib, bu şə   bih   lə   rə sərf olu   nan pul   lar ilə hər şə   hər   də 
...mək   təb   xa   na   lar açaq və hər mək   təb   xa   na   nın qa   pı   sın   da ya   zıb ya   pış  -
dı   raq ki, İmam Hü   seyn Əley   his   sə   la   mın eş   qi   nə bu mək   təb   xa   na bər   pa 
olu   nub   dur”.

An   caq, hər hal   da, if   rat acı   lıq   lar da edir   di bu mü   tə   fək   kir. Bu isə, 
da   ha çox, mil   li dərd-ələ   min çox   lu   ğun   dan qay   naq   la   nır   dı. Hət   a, “Bə  -
hər   su   rət türk   lər ara   sın   da də   xi bu za   ma   na qə   dər mü   tə   qə   dim   dən şair 
ol   ma   yıb   dır” - de   yə, min beş yüz il   dən çox dün   ya döv   ra   nı   nı röv   nəq  -
lən   dir   miş türk şeiri   nə “asi” çı   xır, “gül-bül   bül” yar   lı   ğıy   la ya   naş   dı   ğı 
öz bö   yük li   ri   ka “pa   pa   lel”inə (“dərd çox, həm   dərd yox, düş   mən qə   vi, 
ta   le zə   bun” de   miş) ulu Fü   zu   li hə   qi   qə   ti   ni “təf   tiş” edir, “la   lə   ya   naq”lar 
aşi   qi M.P.Va   qi   fi on   dan üs   tün tu   tur   du... 

Son   ra da de   yir   di ki; “Yan   lış fi   kir   lə   rin qar   şı   sı   nı al   ma   ğın ye   ga   nə yo  -
lu mən   ti   qə uy   ğun də   lil   lər   dir”... 

Yu   xa   rı   da   kı fik   ri   ni is   tis   na ilə, düz de   yir   di. Mə   sə   lən, mə   qa   lə   lə   rin   də 
yan   lış   lı   ğın ge   niş ya   yıl   ma   sı   nın sə   bə   bi   ni maarif   siz in   san   la   rın avam   lı  -
ğın   da “yax   şı   nı pis   dən ayır   maq qa   bi   liy   yə   ti   nin zəif ol   ma   sın   da” gö   rür  -
dü Axund   za   də. Özü   nə   qə   dər   ki ədə   bi-ic   ti   mai te   zis   lər   dən olan “yax   şı 
in   san, pis in   san” mə   sə   lə   si qar   şı   sı   na “ka   mil in   san, na   dan in   san” mət  -
lə   bi   ni qo   yur   du. Bu mət   ləb   lə   ri Azər   bay   can realiz   mi   nin ən ka   mil nü  -
mu   nə   lə   rin   dən olan, son   ra   lar “Azər   bay   can maarif   çi   li   yi   nin ma   ni   fes   ti” 
ad   lan   dı   rı   lan, “bir vaxt   lar Ra   diş   şe   vin “Pe   ter   burq   dan Mosk   va   ya sə   ya  -
hət”i Ru   si   ya   da ne   cə tu   fan qo   par   mış   dı   sa, bu əsər də yük   sək ru   ha   ni 
dairə   lə   rin   də ey   ni hə   yə   ca   nı do   ğur   muş   du” fik   ri   lə qiy   mət   lən   di   ri   lən 
“Kə   ma   lüd   döv   lə mək   tub   la   rı” əsə   rin   də də da   vam et   di   rən müəl   lif ya  -
şa   dı   ğı “qəd   dar və qə   dir   siz dövr” üçün cə   sa   rət nü   mu   nə   vi   li   yi də et   miş 
ol   du. 

Məslək cəfakeşi 
O bu də   yə   ri elə-be   lə   dən qa   zan   ma   yıb. Büs   bü   tün ye   ni   lik   çi, bü   tün 

hə   yat-ya   ra   dı   cı   lıq ça   ba   la   rı ilə ge   ri   li   yə qar   şı çı   xıb, irə   li   yə qoş   maq, mil  -
lət   çün gə   rək   li nəs   nə   lə   ri yaz   maq, xal   qı   nın möv   hu   mat   dan uzaq   la   şıb 
ye   ni ruh   da tər   bi   yə   lən   di   ril   mə   si yo   lun   da   kı mü   ba   ri   zə   si   lə nail olub bu 
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ada. Bu fi   lo   sof-ədib çox gö   zəl bi   lir   di ki, bun   lar   sız apa   rı   cı xalq   lar sı  -
ra   sı   na da   xil ol   maq, qa   baq   cıl dün   ya mə   də   niy   yə   ti şə   bə   kə   si   nə qo   şul  -
maq müm   kün de   yil   dir. Bu “ki   çik” öl   kə mən   su   bu   nun dra   ma   tur   gi   ya, 
səh   nə sə   nə   ti haq   da   kı fi   kir   lə   ri əra   zi-əha   li   cə bö   yük öl   kə   lər   də də (İran, 
Tür   ki   yə və s.) gö   yər   di, dram janr   lı əsər   lər ya   ran   ma   ğa baş   la   dı. Tək 
elə Azər   bay   can yox, Ya   xın Şərq dra   ma   tur   gi   ya   sı   nın da ba   ni   si ol   muş 
bu ədib iran   lı dos   tu Mir   zə Mül   küm xa   na ya   zır   dı: “Pis iş gör   mə   yə 
adət et   miş in   sa   nın tə   biəti   nə kri   ti   ka üsu   li ilə yox, ata   ca   sı   na və meh   ri  -
ban   ca   sı   na ya   zıl   mış mo   vi   zə və nə   si   hət heç vaxt tə   sir et   məz. Hə   mi   şə 
nə   si   hət və mo   vi   zə oxu   maq   dan iy   rə   nən in   san tə   biəti kri   ti   ka oxu   ma   ğa 
hə   ris   dir. Ümid edi   rəm ki, öz əsər   lə   ri   ni   zi gös   tər   di   yim əsas   la   ra uy   ğun 
ta   mam   la   ya   caq və bu yol   la mil   lə   tə bir xid   mət et   mə   li ola   caq   sız. Bu 
yol   la ye   ni   yet   mə   lə   rə, is   te   dad   lı gənc   lə   rə öy   rə   də   cək   si   niz ki, gə   lə   cək   də 
bu fən   nin mil   lə   ti   miz ara   sın   da şöh   rə   ti ucal   sın”.

...Və 
vax  ti  lə uni  ver  si  tet (ADU-BDU) audi  to  ri  ya  sın  da bir müəl  li  mi  miz  dən 
eşit  dik  lə  rim  dən: “Hə  yat  da elə qa  nun  suz  luq, ci  na  yət, qü  sur  lar var 
ki, on  la  rın is  la  hı hü  quq-mü  ha  fi  zə or  qan  la  rı  lıq de  yil. Mə  sə  lən, öz xə -
sis  li  yi  lə ar  vad-uşa  ğı  na, qo  hum-əq  rə  ba  sı  na ol  ma  zın əziy  yət  lər ve  rən 
Ha  cı Qa  ra  nı an  caq və an  caq öz is  te  dad və sə  nət  kar  lıq “mad  də”si  lə 
Mir  zə Fə  tə  li Axund  za  də  lər is  lah edə bi  lər...”.

10-03-2018
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Bir adın ikinci hecası
Yüzdə Tək, mində Bir - Mirzə Ələkbər Sabir!...

Be  lə bir bə  diiy  yat me  ma  rı haq  da ya  zı  ya qram  ma  tik-ma  te  ma  tik 
ifa  də  lər  lə baş  la  ma  ğım özü  mə də qə  ri  bə gə  lir. Am  ma... ney  lə  yə  sən, 
bu şairin ma  hiy  yə  ti qə  ri  bə  lik  lər  lə do  lu  dur. Bu apay  dın ada  mı yüz 
kə  rə oxu  yub-eşit  sən də, min faiz una  yıb-an  la  san da, ye  nə ma  ya  sın  da 
nə  sə qa  lır. Mə  sə  lən, mən onun şe  devr  lə  rin  dən bi  ri  ni elə şa  gird  li  yim -
dən bə  ri “Tək Sa  bir” ki  mi da  şı  maq  da, komp  lek  sal bü  tö  vü  nü isə, tək 
elə snay  pe  rik Qə  lə  miy  cə yox, isi  mi, sir-si  fə  tiy  cə də Tək  cə, Bir  cə tim -
sa  lıy  ca ya  şa  maq  da  yam...

“Sir-si  fə  tiy  cə” sö  zü  mün çö  zü  mü  nə dair elə bir bu  nu de  mək ki  fa -
yət ki, onun fo  to, port  ret və hey  kəl  lə  rin  də  ki cid  di  dən cid  di su  rə  ti, 
da  hi  ya  nə do  ğal “qaş-qa  ba  ğı” ha  ra, “Pah aton  nan, nə ağır yat  dı bu 
oğ  lan, ölüb ə! Nə də tər  pən  mə  yir üs  tün  də  ki yor  ğan, ölüb ə!!” mis -
ra  la  rın  da  kı Mol  la Nəs  rəd  din  mi  sal ba  mə  zə  lik, Bəh  lul Da  nən  də  va  rı 
at  ma  ca  lıq ha  ra? Hə  lə “Qab  la də  xi mar  fa  şı  nı, Mir  ha  şım, Gö  tür da  ha 
qaç ba  şı  nı, Mir  ha  şım!” ki  mi uğun-uyuş  du  ru  cu şeir  lə  ri! Bu... “kef-da -
maq”cıl mis  ra  la  rı “Ta  cir  lə  ri  miz Son  ya  la  ra bənd ola  caq  mış, Bəd  bəxt 
Tü  kəz  ban  la  rı ney  lər  din, ila  hi?!” ki  mi dərd-ələm  cil beyt  lər  lə də mü -
qa  yi  sə et  mə  li...

...Və bu  ra qə  dər üz  dən-üz  dən üzüb gə  li  nən bu ya  zı-çay  la onun “...
bir qo  ca  man dağ” ki  mi dur  du  ğu -

Dər ya ya doğ ru get mə li...
Şa  ma  xı  da 1902-ci il ta  rix  li fi  ziolo  ji-seys  mo  lo  ji tar-mar  lıq zəl  zə  lə -

sin  dən düz 40 il əv  vəl - 1862-ci il ma  yın 30-da bir biolo  ji var  lıq “zəl  zə -
lə”si də do  ğu  lub  muş ki, gü  cü üç sə  tir-“bal” olan bu gə  lə  cək su  na  mi -
dən yed  di il son  ra xə  bər tu  tub  lar: “Tut  dum oru  cu irə  ma  zan  da, Qal  dı 
iki gö  züm qa  zan  da, Mol  lam da dö  yür ya  zı ya  zan  da”.

Son  ra beş il mol  la  xa  na, ar  dın  ca Se  yid Əzi  min ye  ni üsul  lu mək  tə -
bi, da  ha son  ra ata  sı  nın onu təh  sil  dən ayı  rıb öz dü  ka  nın  da kö  mək  çi 
iş  lət  mə  si, alış-ve  riş  dən çox oxu  yub-yaz  ma  ğa hə  vəs gös  tə  rən bu “tərs 
uşa  ğı” tez-tez mə  zəm  mət et  mə  si, şeir dəf  tə  ri  ni cır  sa da onu mü  ta  liə 
və şeir yaz  maq  dan çə  kin  di  rə bil  mə  mə  si, “atam mə  ni bir də in  ci  dər  sə, 
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Şa  ma  xı  dan çı  xıb ge  də  cə  yəm” üs  ya  nı və baş  qa şə  hər  lə  ri gəz  mə  si və 
bu min  val  lar  la gə  lib-gə  lib bö  yük ümum  mil  li Mir  zə ol  ma  sı...

Bu Mir  zə  li  yə qə  dər Ələk  bər hə  lə ata ol  ma  lı, sək  kiz qız, bir oğul 
bö  yüt  mə əzab  la  rı ya  şa  ma  lı, öz bö  yük şəx  siy  yət  li  li  yi  ni və fe  no  me  nal 
is  te  da  dı  nı təs  diq et  mək üçün ki  çik şəxs  lər  lə üz-üzə gəl  mə  li idi...

Bu bö  yük sə  nət  kar haq  da sə  nəd  lər də çox söz de  yir. Çox fə  da  kar, 
qay  ğı  keş, meh  ri  ban ailə baş  çı  sı olub Mir  zə Ələk  bər. Uşaq  la  rı  nın yal -
nız mad  di eh  ti  ya  cı  nı de  yil, mə  nə  vi ra  hat  lıq və ic  ti  mai tə  rəq  qi  si  ni də 
tə  min et  mə  yə ça  lı  şıb. Oğ  lu bir ya  na, ar  va  dı  nı və qız  la  rı  nı da sa  vad  lı 
gör  mək is  tə  yib, on  la  ra əlif  a öy  rə  dib.

XIX və XX əsr  lə  rin qo  vuş  du  ğu il  lər  də ağır ailə qay  ğı  sı çə  kən Sa  bir 
şeir  dən bir qə  dər uzaq  laş  sa da, 1901-ci il  də Şa  ma  xı  ya qa  yı  dan Ab  bas 
Səh  hət  lə boş vaxt  la  rın  da ədə  bi məc  lis  lər dü  zəl  dib, klas  sik şair  lə  rin 
və öz  lə  ri  nin şeir  lə  ri  ni oxu  yar, təh  lil və mü  za  ki  rə edər  miş. XX əs  rin 
əv  vəl  lə  rin  dən şeir  lə  ri mət  buat sə  hi  fə  lə  rin  də gö  rü  nən Sa  bir 1906-cı 
il  də “Mol  la Nəs  rəd  din” jur  na  lı  nı öz ar  zu  la  rı  nın jur  na  lı ki  mi qar  şı -
la  yıb, onun ən se  vim  li və fəal müəl  lif  ə  rin  dən olur. C.Məm  məd  qu -
lu  za  də ilə dost  luq mü  na  si  bət  lə  ri hər iki sə  nət  kar üçün da  ha yük  sək 
qar  şı  lıq  lı ya  ra  dı  cı  lıq bəh  rə  si ve  rir. La  kin “Mol  la Nəs  rəd  din”də çox  lu 
dost qa  za  nan şairin düş  mən  lə  ri də ar  tır. Şa  ma  xı  da, Ba  kı  da, İran  da 
ir  ti  ca  çı  lar onu ka  fir elan edir, ölü  mü  nə fət  va ve  rir, qo  çu  lar yo  lu  nu 
kə  sib hə  də  lə  yir  lər. 1907-ci il  də sa  bun bi  şi  rib sat  maq  dan əl çə  kib, mət -
buat və maarif sa  hə  sin  də ça  lış  ma  ğı, ya  ra  dı  cı  lı  ğı  nı da  ha mün  tə  zəm 
da  vam et  dir  mə  yi qə  rar  laş  dı  ran Sa  bir Ba  kı  ya gə  lib “İr  şad” qə  ze  tin -
də kor  rek  tor iş  lə  yir, müəl  lim  lik üçün im  ta  ha  na ha  zır  la  şır. Bu ara  da 
Qo  ri Müəl  lim  lər Se  mi  na  ri  ya  sın  da  kı dost  la  rın  dan al  dı  ğı (ya  xın  lar  da 
se  mi  na  ri  ya  nın Azər  bay  can şö  bə  sin  də müəl  lim ye  ri bo  şa  la  ca  ğı haq -
da) mək  tub  dan çox se  vin  sə də, ümi  di bo  şa çı  xan şair 1908-ci il ma -
yın 7-də Tif  i  sə ge  dib, Qaf  qaz şey  xü  lis  la  mı ida  rə  sin  dən ana di  li və 
şə  riət müəl  li  mi dip  lo  mu alır, çox  dan ar  zu  la  dı  ğı “Ümid” mək  tə  bi  ni 
açır. 1910-cu ilin əv  vəl  lə  rin  də Ba  kı  ya iş  lə  mə  yə gə  lən Sa  bir əv  vəl  cə 
“Zən  bur” jur  na  lı re  dak  si  ya  sın  da ça  lı  şır, az son  ra Ba  la  xa  nı mək  tə  bin -
də dərs de  mə  yə baş  la  yır. O ilin ya  zın  dan Ba  kı  da çı  xan “Gü  nəş” və 
“Hə  qi  qət” qə  zet  lə  ri  nin re  dak  si  ya  la  rın  da ça  lı  şır, ey  ni za  man  da “Mol -
la Nəs  rəd  din”ə yaz  maq  da da  vam edir. Ay  lar  la eh  ti  yac için  də, iş  siz, 
əzab-əziy  yət  lə do  la  nan bö  yük şair 1910-cu ilin axır  la  rın  da ağır xəs  tə -
li  yə tu  tu  lub, Şa  ma  xı  ya qa  yı  dır. 1911-ci ilin may ayın  da müali  cə üçün 
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Tif  i  sə ge  dib, dos  tu C.Məm  məd  qu  lu  za  də  nin evin  də ya  tır, “Mol  la 
Nəs  rəd  din” əmək  daş  la  rı  nın bö  yük qay  ğı  keş  li  yi  lə əha  tə  lə  nir. Xəs  tə -
li  yi  nin get  dik  cə şid  dət  lən  di  yi  nə bax  ma  ya  raq, Sa  bir ya  zıb-ya  rat  ma  ğa 
da  vam edir, jur  na  lın re  dak  si  ya iş  lə  ri  nə ya  xın  dan kö  mək edir. İyun  da 
hə  kim  lər cər  ra  hi  yə əmə  liy  ya  tı apar  ma  ğı tək  lif edir  lər, la  kin şair bu  na 
ra  zı ol  mur. O, Şa  ma  xı  ya qa  yı  dır və axır gün  lə  rin  də öz mə  nə  vi “epiq -
riz”i ki  mi səs  lə  nən “İs  tə  rəm öl  mə  yi mən, leyk qa  çar mən  dən əcəl, 
Gör nə bəd  bəx  təm, əcəl  dən də gə  rək naz çə  kəm!” mis  ra  la  rı  nı ya  zır.

“Mol  la Nəs  rəd  din” 1911-ci il 14-cü sa  yın  da xəs  tə şairə mad  di yar -
dım üçün bir elan dərc edir, Ru  si  ya  nın və Şər  qin bir çox şə  hər  lə  rin -
dən on  lar  la oxu  cu bö  yük xalq şairi  nə mə  həb  bət və hör  mət əla  mə  ti 
ola  raq ianə gön  də  rir  lər. Şair xəs  tə  li  yi  nin çox şid  dət  lən  di  yi  ni gö  rüb, 
əmə  liy  yat üçün iyu  lun 8-də Ba  kı  ya gəl  sə də, hə  kim  lər ar  tıq bu  nun 
heç bir fay  da ver  mə  yə  cə  yi  ni söy  lə  yir və Şa  ma  xı  ya qa  yıt  ma  sı  nı məs -
lə  hət gö  rür  lər. 1911-ci il iyu  lun 12-də bö  yük şairi  miz və  fat edir, Şa -
ma  xı  da “Yed  di gün  bəz” qə  bi  ris  tan  lı  ğın  da dəfn edi  lir. Və  fa  tın  dan bir 
il son  ra ar  va  dı Bül  lur  ni  sə xa  nım və dost  la  rı  nın sə  yi  lə onun şeir  lə  ri 
“Hop  hop  na  mə” adı ilə çap olu  nur və bu ki  tab oxu  cu  lar tə  rə  fin  dən 
mis  li gö  rün  mə  miş bir hə  ra  rət  lə qar  şı  la  nır. İki il son  ra xal  qın ianə  si  lə 
“Hop  hop  na  mə”nin ikin  ci - da  ha mü  kəm  məl nəş  ri bu  ra  xı  lır.

Sa bi ra!...
Onun qə   lə   min   dən çı   xan bu gö   zəl, əs   ra   rən   giz xi   tab yə   qin ki, di   lin  -

də da   ha ləz   zət   lə səs   lə   nir   miş:

“Sabira,beynəlmiləltədbiri-ülfətetməli, 
Həqqixəlqəbildirib,dəfi-zəlalətetməli”.

Yet  kin vax  tın  da (əs  lin  də, öm  rü  nün son  la  rın  da) yaz  dı  ğı şeir  lə  ri -
nin, de  mək olar, ha  mı  sı ic  ti  mai möv  zu  lar  da olan şair can  lı mü  ba -
ri  zə mey  da  nın  da söz qı  lın  cıy  la çar  pı  şan ahıl-ağ  saq  qal bir müd  rik, 
gənc eşq  li atə  şin bir və  tən  daş idi. Möv  cud cə  miy  yə  tin zid  diy  yət -
lə  ri isə bu və  tən  daş-qəh  rə  man üçün azad  lıq  da ikən bir zin  dan 
tim  sa  lı:

Mənbeləəsrarıqanabilmirəm, 
Qanmazolubdadayanabilmirəm. 
Derlərutan,hərzəvü-hədyandemə, 
Gücgətirirdərd,usanabilmirəm!
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Dün  ya  gö  rü  şün  də  ki qüv  vət  li hu  ma  nizm  lə, in  sa  nın yer üzün  də 
azad, ya  ra  dı  cı bir hə  yat qur  ma  sı haq  qın  da ar  zu  lar  la ya  şa  yan şair: 
“Kim ki in  sa  nı se  vər, aşi  qi-hü  riy  yət olur, Bə  li, hür  riy  yət olan yer  də 
də in  san  lıq olur” fi  kir  lə  ri  lə ya  şa  yır və qa  dir qə  lə  miy  lə baş  qa  la  rı  nı da 
bu axa  ra də  vət edir  di. Ümu  miy  yət  cə, Sa  bir iki  li oxu  cu qrup  la  rın  dan 
bi  ri  ni da  ha da “öl  dür  mək”, o bi  ri  ni da  ha da di  rilt  mək  lə məş  ğul idi. 
O, psi  xo  lo  ji  cə aşa  ğı  da  kı  la  rı yu  xa  rı  da  kı  la  ra qoş  maq ça  ba  la  rın  da olub 
hər za  man - 1908-ci il  də “Mol  la Nəs  rəd  din” jur  na  lın  da çap et  dir  di  yi 
“Sət  ar  xa  na” şeirin  də ol  du  ğu ki  mi:

Afərin,Təbriziyan,etdizəcəbəhdəvəfa! 
Dustü-düşmənəlçalıb,eylərsizəsədmərhəba! 
Çoxyaşa,dövlətliSəttarxan,əfəndim,çoxyaşa! 

Cənnəti-əladəpeyğəmbərsizəeylərdua.

Döv  rü  nün əsl is  lam  çı mü  səl  man  la  rı  nı ka  fir ad  lan  dı  ran “din xa -
dim  lə  ri”nə yaz  dı  ğı şeir  də isə elə  lə  ri  ni “on  la  rın di  li ilə da  nış  dı  rıb”, elə 
öz ar  şın  la  rıy  la da aşa  ğı  lan  dı  rır:

Birbölükboşboğazıq,heyvərəlikadətimiz, 
Doludurlənətilə,qeybətiləsöhbətimiz, 

Oxumaqdanpayımızyox,yazıdanqismətimiz, 
Buavamlıqlabeləhərsözütəfsiredəriz, 
Yerigəldikdəmüsəlmanlarıtəkfiredəriz.

“Qan  ma!”, “an  la  ma!” ki  mi əmr  lə  rə “Qa  bi  li-im  kan  mı olur qan  ma -
maq?” sa  yaq ca  vab  lar ve  rən, mil  li oya  nı  şa nail ol  ma  ğın yo  lu  nu el  mə, 
təh  si  lə yi  yə  lən  mək  də, özü  nü dər  ket  mə  də, dün  ya iş  lə  rin  dən baş çı -
xar  maq  da gö  rən Sa  bir elm, təh  sil, mə  ri  fət və mək  təb  dən ya  za-ya  za 
özü də bir uni  ver  sal Mək  təb ol  du ki, bu ocaq dün  ya dur  duq  ca ya  na -
caq!...

30-05-2014
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Əbədiyanar Söz Şamımız
Milli varlığımızın 25 illik ədəbi Aynası – 

“Molla Nəsrəddin”...

Sö zü mü o “ŞAM”ın işı ğı ilə o AY NA da gör dü yüm iki “av to portre ti-
miz” ilə baş la yı ram. Bi ri nəs ri, bi ri nəz mi:

“Di ri si ilə rus ca, ölü sü ilə ərəb cə da nı şan xal qım mə nim…”.

“Düzdür,yerindədirəlim-ayağım, 
Vardırbədənimdəcanımdahətta, 
Ancaqbirişvarki,yoxazadlığım, 
Ağırdıryaşamaqəsarətaltda”...

Bu jur nal – bö yük Tu ran alə mi nin alov lu Azər bay can Qə lə mi – o 
tay-bu tay lı Azər bay ca nın Ya xın Şərq areal lı maarif-mə də niy yət ar-
til le ri ya sı…

To xun du ğu prob lem lə rə adı nı da şı dı ğı ya rı real-ya rıəf sa nə vi Ob-
ra za məx sus (ov qa ta çan, gü lüş sa çan, hə dəf ə ri nin mi ti li ni atan, hə rif-
lə rin də də si ni yan dı ran) pri yom lar la ya na şıb, dü zə lə si lər lə yol la şan, 
üzü lə si lər lə sa va şan ümum mil li ir fan Ko mu ta nı…

Nəş ri bol şe vizm tə rə fin dən da yan dı rı la na qə dər – ya man gün-
lü “ke çəl-kü çəl”lə ri mi zi an la ğa, “ob ra za voys ki”lə ri mi zi qan ma-
ğa, sat qın mə mur la rı mı zı na mus lan ma ğa səs lə miş ozan-Azan çı, 
aləm-Qə ləm çi...

Müəl li fi isə özü nü ta nı yan hər soy da şı mı za bəl li: Azər bay can 
nəs ri və pub li sis ti ka sı nın ye ni mər hə lə si sa yı lan ilk qüd rət li he-
ka yə, fel ye ton Us ta dı, şəhd-şə kər dil, mü kəm məl ob raz lar, ti pik 
xa rak ter lər Us ta sı, realist ədə bi cə rə yan Ön də ri, əbə di di ri “Ölü-
lər”ilə bən zər siz dra ma tizm ya ra dı cı sı, ana loq suz nəsr-dram-
mət bu “trio”suy la fe no me nal mil li şüur Oya dı cı sı, bü tün si ya si-
ideolo ji, yer li-ya del li təz yiq-təp ki lə rə, gün-gü zə ra ni möh nət lə rə 
si nə gər mə də ya nə ti lə əsl mil li zi ya lı lıq Ob ra zı ki mi əf sa nə ləş miş 
Cə lil Məm məd qu lu za də!...

Bu bən də nin qəl bin də ki dərd lə rin “şa hı” Və tən!...  
Qa zanc lı və kil lik işi ni ata raq (nə yax şı ki!) ta ma mi lə qə ləm alə mi-

nə ke çən bu mərd cə fa ke şi, dərd “sə fa keş”ini qar şı da da ha ma raq lı 
və... da ha mü si bət li olay lar göz lə yir miş...
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Ağır xəs tə li yə tu tul muş ilk hə yat yol da şı nı 1903-cü il də Tif i-
sə apar ma lı və bu nun la da, ya xın gə lə cə yin mil li-mə də ni-mə nə-
vi in qi la bı na çev ri lə si “Mol la Nəs rəd din”inin nəş ri nə ya xın laş mış 
olur. Ora da kı zi ya lı la rı mız dan Mə həm məd ağa Şah tax tı lı (“Şər-
qi-Rus” qə ze ti nin re dak to ru) Cə li lin ye ni cə yaz dı ğı “Poçt qu tu su” 
he ka yə si ni qey ri-adi vur ğun luq la qar şı la yır və “gə lə cə yin da hi 
ədi bi”ni öz qə ze tin də iş lə mə yə (1904) də vət edir. Növ bə ti il “Şər-
qi-Rus” qa pa dı lır, C.Məm məd qu lu za də jur na list Ö.F.Ne man za də 
və maarif pər vər ta cir M.Ba ğı rov la bir lə şə rək qə ze tin mət bəəsi ni 
alıb (“Qey rət” adı ilə) müx tə lif ki tab və in ti bah na mə lər nəşr et mə-
yə baş la yır lar.

Döv rün yük sək əx laq-əqi də li (və var lı-hal lı) zi ya lı sı Hə mi də xa-
nım Ca van şir lə ta pı şıb ailə qur ma sı isə onun ya ra dı cı hə yat və məs-
rəf ə ri ni, ümu mən əqi də mü ba ri zə si ni xey li yün gül ləş dir miş olur.

Nə ha yət, 7 ap rel 1906-cı il və ha çan sa oxu cu la rı na: “...tə biət özü 
ya rat dı, zə ma nə özü ya rat dı” ki mi təq dim edə cə yi jur nal:  –

 “Mol la Nəs rəd din”!
 Za ma nın si ya si “put yov ka”la rı ilə Tif is (1906-1917), Təb riz (1921) və 

Ba kı (1922-1931) yol la rı keç mə yə məh kum edil miş əsl Xalq-Mil lət dər-
gi si...

Dün ya ya Gür cüs tan pay tax tın da göz açan bu jur nal “Tif is, 7 ap-
rel” ad lı ilk mə qa lə-bə yan na mə si lə bi zi de yib gəl mə yə baş la dı.

“Si zi de yib gəl mi şəm, ey mə nim mü səl man qar daş la rım!”.
Bu “mü səl man qar daş lar” yal nız elə qə zet-jur nal oxu maq ki mi 

“qey ri-va cib iş lər”i bu ra xıb “da ha va cib əməl lər” (xo ruz dö yüş dür-
mək, it bo ğuş dur maq, ha mam da yat maq və s.) da lın ca ge dən “ke-
çəl-ke çəl lər”dən mi iba rət idi? Yox, on lar həm də “bir boy nu yo ğun, 
ye kə qa rın adam gö rən ki mi, onu mə mur, qor xu lu bən də he sab edib 
otur du ğu yer dən dik atı la raq, tə zim edən “ən ayıq, ən xoş bəxt” mü-
səl man lar idi. Bü tün mil li, xəl qi dərd lə ri unu dub, üs tü nə mil çək lə kə si 
düş müş bir ərəb əlif a sı hər fi nin mə na də yi şi mi nin (uşaq “olub”, yox-
sa “ölüb”?!) “çort”una get miş “hə rif ər”, beş-üç il Ru si ya da ya şa yıb, 
ge ri qa yı dar kən ağ zı dualı ana sı na küf tə əvə zi nə “qof ta” bi şir mə yi tək-
lif edən “ab ra zo van nı”lar idi. Bu dərd lə rin ən ob raz lı iz ha rı isə bö yük 
jur na list-pub li sis tin “Me şə də gör dük lə rim” fel ye to nun da: “Bir əc nə bi 
re dak si ya mı za gə lib, Şir van böl gə miz dən sil si lə ya zı lar ha zır la maq is-
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tə yi lə məc muəmi zin və si qə si ni is tə di. Ver dik. Get di və tez-tez ya zı lar 
gön dər mə yə baş la dı. Onun mə qa lə lə ri nin möv zu su müx tə lif ol sa da, 
baş lıq la rı ey ni dir: “Me şə də gör dük lə rim...”.

Bəs be lə bir dost-doğ ma, mil li-ir fa ni tə bib-dər gi nə dən məhz qə-
rib lik də zü hur edib, əcə ba?...

Bu nun bir çox “ta ri xi-mü qəd dəm” sə bəb lə ri lə ya na şı, elə hə-
min jur nal da kı “Dəm də mə ki” is ti nad lı fel ye ton la rın bi rin də ərz 
edi lən “əm ma”la rı da var dı. O Dəm də mə ki ki, Mir zə Cə lil bu tə-
xəy yül qəh rə ma nı ilə jur nal sə hi fə lə rin də tez-tez “mək tub la şır”, 
müx tə lif  “mil li biabır çı lıq”la rı mız la (mə sə lən, “az yaş lı qız la rın 
çox yaş lı ki şi lə rə ərə ve ril mə si” və s.) bağ lı be lə-be lə mü ka li mə lər 
edir di: “Ay Dəm də mə ki, bu nə zad lar dı sən ya zıb gön də rir sən bi-
zə? Bəs heç fi kir ləş mir sən mi ki, mən də eh ti yat sız lıq edib, bun la rı 
məc muəmiz də çap edə rəm (gu ya çap et mir, ha!), Ba kı qo çu la rı da 
na mu sa do lub çı xa rar lar ta pan ça nı və sə ni or da və son ra da gə lib 
mə ni bur da qa nı mı za qəl tan edər lər?!”.

Da ha bir sə bə bi onun da hi məs lək daş la rı M.Ə.Sa bi rin şeir lə rin də 
(“Düş dü bü tün qə zet lər qiy mət dən, ay can-ay can! Xal qın ca nı qur-
tar dı töh mət dən, ay can-ay can!”), Ü.Ha cı bəy li nin  fel ye ton la rın da 
(“Əc nə bi öl kə lər də qə zet lər bağ lan sa, noolar? Bi ri de yər “Vay, kor 
ol dum”, o bi ri qış qı rar “Vay, kar ol dum”, bir baş qa sı pı çıl dar “Vay, 
lal ol dum”. Bəs bi zim Ba kı da bağ lan sa, nə olar? Heç zad. Bir mə şə di 
di gə ri nə de yər: - Mə şə di, bəs şo ru mu zu nə yə bü küb sa ta ca ğıq?..”).

Bu jur nal həm də o çağ ya ra dı cı la rı mız üçün uni ver sal bir mə də ni-
mə nə vi Mər kəz idi; ümum mil li nəş riy yat, ali audi to ri ya, ic ti mai nitq-
dən məh rum edil miş aşa ğı la rın sə si ni qu la ğı nı yum muş yu xa rı la ra 
çat dı ran tri bu na, “ra dio-te le vi zi ya” ro lu nu oy na dı. Döv rün di gər 
qə zet və jur nal la rın dan fərq li ola raq, “Mol la Nəs rəd din”də im za sı 
gö rü nən müəl lif ə rin mil li də yər və təəs süb keş lik sta tu su bir mə na lı 
qar şı la nır dı. Ovax ta qə dər də az yaz ma yan Mir zə Ələk bə ri son ra lar 
xü su si seç kin lik lə sev di yi miz Sa bir ki mi ye tiş di rib-təq dim edən də 
məhz bu jur nal ol du. Bu nəş rin nəin ki tək cə o dövr qə dir-qiy mə ti ni, 
ha be lə pers pek tiv şan-şöh rə ti ni bi lən məş hur al man və pol yak rəs-
sam lar - O.Şmer linq və İ.Rot er də “Mol la Nəs rəd din”çi ol maq dan 
qü rur du yur du lar. Bö yük sə nət kar Əzim Əzim za də isə “Mol la Nəs-
rəd din”də ki iş lə ri lə həm də mil li ka ri ka tu ra ya ra dı cı lı ğı mı zın bü-
növ rə si ni qoy du…
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Bə li, o dövr də bu məc muə həm də bir Mil li Ocaq idi. Bu Oca ğın 
ba şı na can la rı mil lə tin çe şid-çe şid prob lem lə rin dən buz bağ la mış 
ədib lər, zi ya lı lar, ic ti mai dərd or taq la rı top laş mış dı: Ö.F.Ne man za də, 
M.Ə.Sa bir, Ə.Haq ver di yev, Ə.Nəz mi, Ə.Qəm kü sar, M.Ə.Mö cüz...

Bu jur nal döv rün uni ver sal nəş riy ya tı ro lu nu oy na yır dı; müəl lif-
lər, oxu cu lar, bü tün dərd-sər li lər ürək-di lək lə rin dən ke çən hər mət-
lə bi bu “nəş riy yat”da çap et di rir di lər. 

Bu mə qam bir da ha –

 O “ŞAM”ın işı ğın da –
 o AY NA da gö rü nən lər dən:

“Ey yüz il son ra da ya şa ya caq mil lə tim! Əgər bir gün “Mol la Nəs-
rəd din”in sa ral mış və cı rıl mış və rəq lə ri əli nə keç sə, on da mə nim bu 
mil lə ti na haq dan tən qid et di yi mi fi kir ləş mə”.

“Uşaq lıq da gö rərdm, qo num-qon şu lar bir yad it lə rast la şan da 
“pa şol” de yib, qov ma ğa ça lı şır lar. Və təəc cüb edər dim: doğ ru dan-
mı, it lər yal nız rus ca ba şa dü şür? Son ra, bir də fə əli mə daş gö tü rüb, 
bir itə sa rı “get bur dan”, “rədd ol” de yə qış qır dım və it bu söz lə ri 
eşi dən ki mi mən dən uzaq laş dı. De dim, yoox, it lər azər bay can ca da 
ba şa dü şür müş lər…”.

“...Tu taq ki, hö ku mət qoy mur mək təb lər də ana di li mi zi öy rə nək. 
Bəs ana di li mi zi is tə mə yi,  mə həb bət et mə yi, xoş la ma ğı kim qoy-
mur?... Kim bi zi öz di li miz dən utan ma ğı, öz di li miz lə da nış ma ğı ar 
bil mə yi əmr edir?...”.

Yad öl kə də alov lan mış bu azər bay can dil li mil li Ya yım-Oca ğı mız 
1918-də – öz gür lə şib Cüm hu riy yət ləş miş doğ ma və tə ni nə – Ba kı ya 
kö çür. La kin iki il keç mə miş mil li-si ya si is tiq la lı mı zı sön dü rən bol-
şe vizm bu jur na lın da mət bu müs tə qil li yi nə mü da xi lə lə rə baş la yır. 
Və bir vaxt “it bo ğuş dur maq, ha mam da yat maq...” ki mi “da ha va cib 
iş lər” ar dın ca (ge ri yə!) ge dən lə ri mi zi qay tar maq çün Gür cüs ta na, üç 
il dən son ra nəş rə baş la dı ğı jur nal la Tu ra na, beş il öt müş Ba kı ya – ürə-
yi mi zə, bey ni mi zə, mə ri fət-mə də niy yə ti mi zə yol lar yo ran bu Mil lət 
Mir zə si “Biz be lə de mə miş dik” qə naəti (və iki yə bö lün müş Və tə nin 
cə nu bu na “da ha çox ya ra maq olar” eh ti ma lı) ilə Təb ri zə üz tu tur. 
An caq ora da da öz mə ram-məq səd plat for ma sı na sa diq fel ye ton lar la 
çı xış edir və cə mi si sək kiz nöm rə dən son ra ye ni dən Və tə nin si ya sət-
cə “ye ni” ta yı na dön mə li olur. Bu ikin ci dö nüş də “ye ni şəx siy yət-
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siz”lə rin – Çar im pe ri ya sı “kə niz lə ri”miz dən da ha “sə da qət li” So vet 
im pe ri ya sı “kə bin li lər”imi zin: “Ye ni “Kom mu nizm əlif a sı”nı köh nə 
“Mol la Nəs rəd din” di li ilə yaz maq, oxu maq, tər cü mə et mək ol maz” 
ki mi yal pər vər lik lə ri...  

Bu qə dim və (“ri to rik”cə si nə de sək) “ki fa yət qə dər” ba şı bə la lı xal qın 
az qa la bir qə ri nə lik acı tər cü me yi-ha lı nı yaz mış jur nal haq da yüz lər lə –

 “Xatirə”lərdən –
elə onun öz qə ləm daş-məs lək daş la rın dan ol muş bö yük (həm də 
“məc ca ni”!) araş dı rı cı Qu lam Məm məd li im za lı sı nı təq dim et mə yi 
qə rar laş dır dım:

“1907-ci ilin iyu nun da “Mol la Nəs rəd din”də Cə lil Məm məd qu lu-
za də nin im za sıy la “Er mə ni və mü səl man öv rət lə ri” ad lı bir fel ye ton 
çıx dı. Ru ha ni lər bu ya zı nın əley hi nə çı xış et di lər. Bu ara da jur na lı bağ-
la dı lar. Son ra lar tap dı ğı mız sə nəd lər dən mə lum ol du ki, sən de mə, 
Os man lı dan Sul tan Əb dül hə mid Ru si ya im pe ra to ru na ya zıb mış ki, 
sə nin öl kən də çı xan “Mol la Nəs rəd din” mə ni rüs vay edir, xa hiş edi-
rəm, onu bağ lat dı ra san və Ni ko lay da dər hal bu xa hi şi ye ri nə ye ti rir.

İkin ci də fə jur nal 1917-ci il okt yabr in qi la bın dan bir ay son ra bağ lan-
dı. Sə bəb - İran dan qa yı dan rus sol dat la rı nın yol uzu nu İran, Tür ki yə və 
Azər bay ca nın kənd-şə hər lə ri ni ta la ma la rı haq da Əli qu lu Qəm kü sa rın 
“Din mə, da nış ma ona, sal dat dı o” şeiri idi. Jur nal üçün cü də fə 1921-ci 
il də Təb riz də bağ lan dı: Mir zə Cə lil İran hö ku mə ti nin “jur nal fars ca çıx-
ma lı dır” is ra rıy la ra zı laş ma yıb və: “Təb riz də er mə ni cə qə zet çı xır, siz sə 
Azər bay can di lin də jur na lın nəş ri nə ica zə ver mir siz. On da, ica zə ve rin, 
“Mol la Nəs rəd din”i er mə ni di lin də nəşr edim” ki na yə si lə is tə yi nə nail 
ol du, la kin ora da çap dan çı xan sək kiz nöm rə bi zim ta nı dı ğı mız “Mol la 
Nəs rəd din” ol ma dı.

Şi ma lı mı za qa yıt dıq dan son ra M.Cə lil ilə Mər kə zi Ko mi tə ara sın da 
“jur nal ne cə çı xa caq və nə dən ya za caq?” mə sə lə sin də mü ba hi sə baş la dı. 
Nə ha yət, 1922-ci ilin de kab rın da bi rin ci nöm rə (Təb riz dən son ra) çıx dı. 
İkin ci nöm rə də Azər bay can “sağ mal inək” şək lin də təs vir edil di; əli ved-
rə li, ban kə və di gər qab-qa caq lı (İn gil tə rə, Fran sa, İta li ya, ABŞ, Ru si ya 
qi ya fə li) adam lar inə yə hü cum edib sağ maq is tə yir... Ka ri ka tu ra bö yük 
hay-kü yə, sus maz mü za ki rə lə rə sə bəb ol du. M.Cə li lin ca va bı: “Azər bay-
can nef ti ni kənd li lə ri miz ge dib qon şu res pub li ka lar dan bi rə-on qat ba-
ha sı na alıb yan dı rır lar!”.
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Çox da nı şıq get sə də, M.Cə lil təs lim ol ma dı. Hə lə keç miş dən bu 
məc muənin əley hi nə ya zan lar dan bi ri olan M.S.Or du ba di ni jur na lın 
üs tün də hər bi ko mis sar tə yin et di lər. On dan ica zə siz heç bir ya zı ge-
də bil məz di. M.Cə lil Or du ba di yə yaz dı ğı mək tu bun da de yir: “Səid, 
bil di yi ni elə din, gə lən nöm rə dən mə nim adım re dak tor ki mi o jur-
nal da ya zıl sa, mən bi li rəm ha ra şi ka yət edə cə yəm!”.

1921-ci il dən baş la ya raq “Mol la Nəs rəd din” əv vəl ki si ma sı nı itir-
mə yə baş la dı. Çox ağır mə nə vi və mad di çə tin lik lər lə üz lə şən Mir-
zə Cə lil 1930-cu il də bərk xəs tə lən di, 1931-in so nun da ağır və ziy yə tə 
düş dü, 32-nin 4 yan va rın da dün ya nı tərk elə di”.

Bu ağ rı lı xa ti rə nin so nun da kı “tərk elə di” kəl mə lə ri haq da çox fi-
kir-zi kir et mək müm kün ol sa da,    be lə bir poetik-pa te tik qa fi yə ilə 
ki fa yət lə nək: o ha di sə dən son ra qə ləm adam la rı nın bir qis mi çox hə-
qi qət lə ri dərk elə di...

Bu jur na lın say la rı nın sa yı-he sa bı bəl li (Tif is də 340, Təb riz də 8, 
Ba kı da 400) ol sa da, mə nə vi-mə də ni qə dir-qiy mə ti, mil li oya nı şı mız-
da oy na dı ğı ro lu in tə ha sız...

Ya zı mın əv və li ni və or ta lı ğı nı bu ümum mil li “ŞAM”ın işı ğı ilə o 
AY NA da gör dük lə rim lə cil və lən dir dim, elə on lar dan bi riy lə də bi ti-
rim:

“Dün ya da hər kəs üçün söz dən bö yük ya di gar yox dur. Zi ra ki, 
mal-mülk tə ləf olub ge dir, söz qa lır”...

07-04-2021 
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Böyük Oğul, “sonsuz” Ata...
Saysız millət övladları yetişdirmiş, 

çox sahədə çox görkəmli, bir işdə isə 
çox əzəmətli Firidun bəy Köçərli

Bü tün şüur lu öm rü nü maarif, pe da qo gi ka, ədə biy yat şü nas lıq, 
pub li sis ti ka və di gər ümum xalq nəf i irs-iş lə rə sərf et miş bu Və tən-
daş 1918-ci ilin əv vəl lə rin də mil lə ti mi zin gə lə cə yi tu tum lu bir ta rix 
ya rat dı: Çar Ru si ya sı nın Qaf qaz uc qa rın da kı xalq la rın mil li ta le yin də 
əsl uni ver si tet gö rə vi gös tə rən Za qaf qa zi ya Müəl lim lər Se mi na ri ya-
sı nın Azər bay can şö bə si ni ƏSL VƏ TƏN ÖV LAD LA RI ye tiş dir mək-
çün Gür cüs tan dan Azər bay ca na gə tir di!...

Yu xa rı da kı üç sö zü baş hərf ər lə yaz ma ğı mın “nə dən”i aşa ğı da kı 
epi zod da:

1910-cu il. Ax şam ça ğı. Qo ri qı şı nın so yuq-sa zaq lı saat la rı. Dərs-
dən evə gə lən Fi ri dun bəy xa nı mı nı əli qoy nun da gö rür. Hər gə liş-gö-
rü şün də bu əsil li-nə sil li, kü bar xa tun-xa nı mıy la yük sək əyar lı za ra-
fat lar edən Fi ri dun bəy təş vi şə dü şür:

- Noolub, Ba di sə ba, ni yə qəm li sən? Ol ma ya Şu şa dan, ya Qa zax-
dan bəd xə bər var?...

Əs lən Qa za xın məş hur Və ki lov la rın dan olan xa nım öm rü nü-gü nü nü 
mil lət yo lun da ərit miş əri nin çox tu tul du ğu nu gö rüb, öz şi rin ləh cə si lə:

- Eh, ay Fi rid dun... xə bər uzaq lar dan döy, bu du bur dan dı, - de yib, 
ürə yi ni ni şan ve rir və han dan-ha na sö zü nə da vam edir. 

- Bu qə dər ömür sür dük, Tan rı bi zə bir öv lad da ver mə di ki, ni şa-
nə miz qal sın...

Özü nün də bi laix ti yar ürək do lu su bir köks ötür dü yü nün fər qi nə 
va rıb, föv rən də gü lüm sü nən Fi ri dun bəy onu əzə li-əbə di ana lıq ar-
zu-is tə yi lə bağ lı his lər sı xın tı sın dan çı xar ma ğa ça lı şır:

- Fi kir elə mə, Ba dim! Bu se mi na ri ya da oxu muş, oxu yan və oxu ya-
sı azər bay can lı uşaq lar bi zim də ba la la rı mız dır. Bi zi kim unut sa da, 
on lar yad dan çı xar maz lar. Bu, mə nim yə qi nim dir. Vaxt gə lər - bu nu 
gö rə rik də, ru hu muz la du ya rıq da...

Onun ar zu-gö zət lə di yi “vaxt” era sı nın bir pa ra sı da, bax, elə bu 
də qi qə lər, si zin say ğı nız sa, bu ye ri be hişt li yin 1909-cu il də qə lə mə 
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al dı ğı (və mə nim xey li qı salt dı ğım) “Dün ya da bə la nə dən tö rə yir” 
ad lı mə qa lə si ni Haqq xa ti ri nə və mil li yət çi lik na mi nə -

Sə bir və sə mi mi yyət lə oxu ma ğı nız:
“Qraf L.Tols to yun tər tib et di yi “Əlif a” ki tab ça sın da kı he ka yət-

lər dən bi ri sin də yer üzün də bə la nın nə dən tö rə mə sin dən rə va yət 
olu nur ki, onun müx tə sər məz mu nu bu dur:

Tər ki-dün ya lıq edən bir abid vax tı nı me şə də iba dət lə ke çi rər, hey-
van lar da onun ba şı na cəm lə şər miş. Bir kə rə də bir qar ğa, bir gö-
yər çin, bir ilan və bir ma ral ax şam la maq çün hə min abi din köl gə si nə 
sı ğın dı ğı ağa cın al tı na gə lir və baş la yır lar öz ara la rın da söh bə tə ki, 
aya, yer üzün də bə la və gü nah nə lər dən tö rə yir?

Qar ğa bun la rın ac lıq dan, gö yər çin mə həb bət dən, ilan qə zəb və şə-
ra rət dən, ma ral qor xu və va hi mə dən, abid isə bə dən dən tö rən di yi ni 
bil di rir. De yir, bə dən ol ma sa, nə ac lıq, nə mə həb bət, nə qə zəb, nə də 
qor xu olar...

Ma ra lın söy lə di yi “Əgər ürək də qor xu ol ma sa hər iş öz yo luy-
la ge dər. Düz dür, bö yük yır tı cı lar dan xi las ol maq çün Al lah bi zə 
sü rət li ayaq lar, xır da la rı dəf üçün sə buy nuz lar mər hə mət edib, 
am ma ney lə mək ki, ca nı mız do lu dur qor xu ilə. Ba la ca bir şıq qıl tı 
bü tün bə də ni mi zə lər zə sa lır, baş la yı rıq yar paq ki mi tir-tir əs mə-
yə” söz lə ri ni oxu yan da bi zim bi ça rə mü səl man la rın ha lı ya dı ma 
düş dü. Yə ni, hər gah ma ral lar bil sə ki, o səs-şıq qıl tı yel lə rin əs dir-
di yi kol lar dan, yar paq lar dan əmə lə gə lir, qor xu dan öz lə ri ni da ğa-
da şa çırp maz lar. Bi zim mü səl man lar da həm çi nin; va hi mə lən dik-
lə ri şey lə rin əsi la nə si ni bil sə lər, bi la şüb hə on lar dan qorx maz və 
bu qə dər bə la-fə la kət lə rə dü çar ol maz lar. 

Bəs qor xu ya üm də sə bəb nə dir? Avam lıq, bil mə məz lik, mək təb-
siz-elm siz lik!

Bu avam lıq mü səl man la rı cü rət siz, hü nər siz, xar və zə lil edib dir. 
Bu uc bat dan biz hət a öz və tə ni miz də özü mü zü qə rib lər, öz evi miz-
də yad lar ki mi apa rı rıq. İçi miz də olan xa ri ci mil lət və qövm lər dən 
olan lar isə, öz ayıq lıq la rı sa yə sin də biz dən cü rət li, rə şid, di la vər, zi-
rək olur, heç kəs dən xof və eh ti yat et mir, öz mülk-məs kə ni miz də 
özü mü zə ağa lıq, mal-döv lə ti mi zə sa hib lik edir lər...

Zül mə, si tə mə, hər qi sim əda lət siz li yə bi zim ki mi səbr çi, tab-
çı bir tay fa ta pıl maz. Mü səl man mər kəz lə rin də ki uyezd na çal ni ki 
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dəf tər xa na la rın da, bank lar da, poçt-te leq raf xa na, məh kə mə, hət a 
ap tek lər də cüm lə-mü səl man la rı müt ləq lap ge ri də mə yus du rub 
növ bət göz lə yən, sü rü ki mi dö şə ni li, zi yan lıq mal ki mi zar-zə bun 
hal da gö rər si niz. Bun lar dan ço xu bil mir ki, on la rı nə təq sir və əməl 
ucun dan di van xa na qa ba ğı na top la yıb lar. Bi ri si nin də cü rə ti yox-
dur nə iş çün ça ğı rıl dı ğı nı di van əmə lə sin dən xə bər alıb öy rən sin. 
Al lah on la ra ağıl da ve rib, baş da ve rib, am ma nə edə sən ki, ma-
ra lın ca nı na çö kən qor xu mə sə lə si! Bu qor xu ha man abi din de di yi 
“bə dən”imi zə ana la rı mı zın sü dü ilə gi rib dir. Öm rü nü hə mi şə lik 
qor xu al tın da çü rüt mə li olan ya zıq ana la rın sü dü nü əmən ba la-
lar dan da elə o sa yaq qor xaq, aciz nə sil əmə lə gə lə cək dir. “Ma ya 
bud lu ar vad gə rək dir ki, nər bud lu da oğul do ğul sun”. Elm-sa vad-
lı, ayıq-sa yıq, hürr, nə ti cə eti ba ri lə hü nər li ana lar gə rək dir ki, on-
lar da ha man cöv hər li süd lə ri ni əmiz di rə-əmiz di rə hü nər li, cü rət-
li, ba ca rıq lı nə sil ye tir sin lər...”

Bu dəm mətn da xi li bir “P.S.”: Mə qa lə də ki “poçt-te leq raf xa na” 
və “ma ral” ifa də lə ri mə nə qə ni-qə ni rəh mət lik lər dən Mir zə Cə li lin 
“Poçt qu tu su”nu və Ə.Haq ver di ye vin “Ma ral la rım”ını xa tır lat dı...

Bəli...
Düz otuz il dir ya ğı qon şu mu zun haqq-əda lət siz li yin dən da nı-

şır, am ma əv vəl ki 70-də düş mə nin pers pek ti və iş lə yən plan la rı na 
göz yum ma ğı mı zı ey ni mi zə al mı rıq. Özü də, ar tıq ya zı mı za po zu, 
ça pı mı za ya saq ol ma ya ca ğı nı bil di yi miz hal da! Fi ri dun bəy Kö çər li 
döv rü nün ya zar-po zar la rı isə be lə et mir di lər. Həm də bun la rı, bü-
tün ömür lə ri ni mil lət yo lun da sərf et sə lər də, ha çan sa uşaq la rı nı 
qı zın dır maq çün əl yaz ma la rı nı so ba ya ata caq la rı nı (C.Məm məd qu-
lu za də), bü tün va ri da tı nı təd qi qat ma te rial la rı na xərc lə yib acın dan 
ölə cək lə ri ni (S.Müm taz), sür gün lər də çü rü yə cək lə ri ni (H.Ca vid), şa-
hid siz-sü but suz gül lə lə nə cək lə ri ni (ha man bu Fi ri dun bəy Kö çər li) 
eh ti mal edə-edə edir di lər...

Be lə lə ri elə-elə bö yük iş lər gö rüb, be lə-be lə eh ti mal lar et mək də, 
qa tı daş nak lı ğı nı giz lə dib “ən və fa lı bol şe vik” do nu na gir miş Li ber-
man(lar) isə Gən cə dən ki lo metr lər lə uzaq da maarif çi lik lə məş ğul 
olan Qa zax Müəl lim lər Se mi na ri ya sı na di rek tor luq, mil lə tə qa ra fəh-
lə lik edən qəh rə ma nı mı zı yu xa rı la ra “Gən cə üs ya nı nın əsas təş ki lat-
çı sı” ki mi reali zə edib-et dir mə də:
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“Mən, iyir min ci di vi zi ya nın Xü su si şö bə si nin hər bi müs tən ti qi bu 
gün Fi ri dun bəy Kö çər lins ki nin ək sin qi lab çı ki mi it i ham na mə si üz rə 
işi nə ba xa raq bil di ri rəm ki, müt ə him Kö çər lins ki özü nün ha ki miy-
yə tin dən (!?) və bö yük sə la hiy yə tin dən is ti fa də edə rək zəh mət keş 
xal qa zo ra kı lıq gös tər miş dir. Kö çər lins ki Qa zax da mil lət çi lik eh ti ras-
la rı nı qı zış dır mış, nə ti cə də qon şu mil lət lər ara sın da toq quş ma lar baş 
ver miş dir. Onun ver di yi iza hat heç də inan dı rı cı de yil dir... Müt ə him 
Kö çər lins ki nin şa hid lə rin din di ril mə si haq qın da əri zə si ni nə ti cə siz 
qoy maq (rədd et mək) la zım dır. Onun gə lə cək də azad lıq da qal ma sı 
Qa zax qə za sın da ək sin qi la bi hə rə ka tın baş ver mə si nə, fəh lə və kənd-
li lə rin gü nah sız ola raq qan la rı nın tö kül mə si nə sə bəb ola bi lər. 

Qə ra ra alı nır: müt ə him Kö çər lins ki gül lə lən sin.
Təs diq edi rəm: 7 ¹li Xü su si böl mə nin rəisi Li ber man.
Təs diq edi rəm: Föv qə la də ko mis sar H.Sul ta nov.
4 iyun 1920-ci il, Gən cə...”.

Deməli... 
155 il ön cə bu gün (26 yan var) Şu şa da dün ya ya gə lib, ora da kı beş-

on er mə ni-rus uşa ğı nın “be ne fis”inə açıl mış “rus şko la sı”nda oxu-
muş, 1878-ci il də məş hur “tə lə bəax ta ran” Alek sey Çern ya yevs ki nin 
bu şə hə rə gə lib onu da seç mə si lə Qo ri Müəl lim lər Se mi na ri ya sı na 
yol lan mış və qı sa sü rə li ay rı lıq la rı, bə zi “xır da-pa ra” gö rəv lə ri lə əla-
qə dar föv ri təc ri do lun ma la rı is tis na edil mək lə, bü tün öm rü nü bu 
mək tə bin qə rib lik də ki və doğ ma yur du muz da kı dö nəm-döv ra nı na 
həsr və fə da et miş, mil li ta le yi mi zə az man maarif xa di mi, uni ver sal 
mə də niy yət mə lə yi tim sa lın da do ğul muş bu mil li-mü ca hi din qə də ri 
hə min ta rix çə yə qə dər miş. Bol şe vik və daş nak lar bu xal qın dü şü nər 
be yin lə rin dən, bə yan dar dil lə rin dən, zi ya lı or du su ye tiş di rən ay dın-
la rın dan bi ri ki mi gör dük lə ri bu fe no me ni öz ha ki miy yət lə ri nin elə 
bə lə yin də cə boğ ma lı imiş ki, nə zər də tut duq la rı to tal rep res si ya ma-
şın la rı ən gəl-ma neəsiz hə rə kət et sin.

An caq... za man de yir ki, onun se mi na ri ya nın Azər bay can şö bə si 
mü kəl lə fiy yə ti nin bir va qo nu na yük lə nib Azər bay ca na doğ ru irə li lə-
yən o qa tar əbə dən hə rə kət də... 

Bəs onun ovaxt dan-bu vax ta qə dər ki xə ləf ə ri nə de yib lər? 
Aka de mik Hə mid Aras lı: “Ötən əs rin əv vəl lə rin də realist bə dii 

nəsr, dra ma tur gi ya və sa ti rik pub li sis ti ka da C.Məm məd qu lu za də, 
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ye ni şeriy yət də M.Ə.Sa bir, mil li mu si qi nin in ki şa fın da Ü.Ha cı bəy li 
han sı zir və də dir sə, ədə biy yat şü nas lıq el min də də F.Kö çər li hə min 
uca lıq da qə rar tu tub”. 

   Aka de mik Bə kir Nə bi yev: “A.Ba kı xa no vun “Gü lüs ta ni-İrəm”i 
ta rix şü nas lıq da, F.Kö çər li nin “Azər bay can ədə biy ya tı” ədə biy yat şü-
nas lı ğı mız da ilk və ən mö tə bər mən bə lər dən dir”.

Bu ya zı mı bö yük maarif pər və rin mə qa lə lə rin dən bi ri nin təq di mi-
lə baş la dım, elə on lar dan bi ri ni xa tır lat ma ilə də so na va rım. 

   Oxu cu ya çat dır maq is tə di yi mət ləb lə ri da ha can lı hə dəf ə mək-
çün Krı lo vun “Ağa cın yar paq la rı və kök lə ri” (“köl gə xid mət lə ri”lə 
lov ğa la nan yar paq lar və on la ra can-şi rə ve rən kök-ri şə lə rin bəh si) 
təm si li nə is ti na dən yaz dı ğı baş qa bir mə qa lə si mə nə be lə bir mət ləb 
də pı çıl da yır; o bar maq sa yı da hi sə ləf ər (baş da ba ni Fi ri dun bəy özü 
ol maq la) öz zən gin və par laq irs lə ri lə yüz il dən çox dur ki, bi zim tək 
sta tis tik xə ləf ə rə nü mu nə vi lik et mə də... 

26-01-2018

116

Tahir Abbaslı                                                                                                                                          



Ünlü ulularımızdan –
mənən-mədəniyyətən də Bəy - 

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev...

Sağ lı ğın da mil li də yər aşı la yı cı sı, xəl qi lə ya qət da şı yı cı sı olan in san-
lar da öz el-ulu su nun abi də lə ri ki mi anı lır lar. Ru hi abi də lər ki mi. “Me-
mar”la rı da ki öz lə ri! Ya şam ta le lə ri, be lə de mək müm kün sə, tez, ya 
gec aşın ma la rı da öz əl lə rin də; “in şa-im la” ik sir lə rin də el-oba lıq eş qi, 
xəl qi lik-xa liq lik sid qi və bu möv zu qap sa mıy ca sə nət kar lıq də rə cə lə ri 
nə qə dər olub sa, o qə dər. Bu nu baş qa cür ifa də hə və si nə də düş düm; o 
kəs lər Və tən işi nə nə miq dar ya ra yıb lar sa, hə lə lik əbə diy yət öm rü nün 
al tın cı yü zi li ni ya şa maq da olan ulu Fü zu li de miş kən, “ol miq dar”...

On lar dan bi ri də – hə lə lik yüz əl lin ci ya şı nı ya şa yan Ə.Haq ver di-
yev. “Bəxt siz ca van” sə hi fə lə ri lə xo ca hən gi-qo ca fən di ağı la mış, “Ov-
çu Pi rim” qə ziy yə lə ri lə Mol la nəs rəd di na nə şaq qa naq çək miş Us tad... 

Bu bö yük mil lət seç ki ni, mə də niy yət, ədə biy yat Bə yi nin qəl bi çox 
mil li qəl bi lik lə rə bağ lı olub. Kor ol maq dan qorx ma yan göz lə ri el üçün 
çox ağ la yıb, əl lə ri doğ ma örüş lər də ço maq, bi çə nək lər də kə rən ti, uzaq 
ali mək təb lər də ta ba şir, müx tə lif ya ra dı cı və ida rəedi ci ün van lar da qə-
ləm, ilk ope ra mız da di ri jor çu bu ğu tu tub. Hər dəm xalq dər di çə kə-çə-
kə “mil li ma ya lı zi ya lı” adı alıb, yu xu suz ge cə lər he sa bı na ya za-ya za 
“ər dəm li ədib”, “xalq oğ lu”, “xalq ada mı” nam-ni şan la rı qa za nıb...

Döv rü nün çox mə də ni-mə nə vi ya ra la rı na ya ra yıb bu Bəy! Öm rü 
uzu nu mil li-mə də ni prob lem lə rin çö zü mü nə va rıb. Ürə yi mil lət çün 
dö yü nüb. Əli nin bi riy lə qay ğı keş lik, o bi riy lə qə ləm keş lik edib və in sa-
nın “heç nə” apar ma dı ğı o dün ya ya ar şın-tə rə zi məh sul la rın dan da ha 
qiy mət li olan mə nə vi ne mət lər – mil li mə həb bət, xəl qi rəğ bət, rəh mət, 
şə ra fət apa rıb…

 Bu ŞUŞAlı –
bir çox məş hu ri-ca han eloğ lu la rı ki mi, do ğul du ğu ela tın dağ la rı sa yaq 
vü qar lı, şəx si mə na fe yə iş lə mə yən ay dan arı, şə fa bu laq la rı tək su dan 
du ru ay dın la rı ki mi Və tən ça ba lı, mil lət da va lı olub. Do ğul du ğu (1870) 
kən din adı da da nı şıb-yaz dı ğı di li mi zin bir to po ni mik port re ti: Ağ bu-
laq...
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Bu öz gür bəy ba la sı ana Şu şa mız ya xın lı ğın da kı o Ağ bu la ğın fü-
sun kar tə biət gö zəl lik lə rin dən zövq ala-ala bö yü yüb. Bö yü dük cə, 
tə biət alə mi lə cə miy yət alə mi fərq lə ri nin də fər qi nə va rıb. Sa də dil, 
zəh mət keş yer li ca maat ilə gəl mə er mə ni lə rin dav ra nış la rı haq da eşi-
dib-oxu du ğu nəs nə lər haq da ya za bil mə di yi nə, ya xın keç miş sə lə fi 
Q.Za ki rin “Fis qi-fi cur həd dən aşıb Şi şə də” şeiri ni bir-bi ri nə söy lə yən 
tay-tuş la rı nın tə qib edil mə si nə gö rə iz ti rab lar ya şayb.

Xə ləf ə rin dən bi ri nin söy lə di yi “An la maq dər di”nə müb tə la olan 
bu bəy za də, zə ma nə za lım lıq la rı na rəğ mən, on ya şın da ib ti dai təh-
si lə baş la dı ğı Şu şa şə hə rin də ya şın dan bö yük mə sə lə lər haq da dü-
şü nüb-da şı nıb. On doq quz ya şı na dək Şu şa real nı mək tə bin də, qı sa 
müd dət ol du ğu Tif is real nı mək tə bin də, da ha son ra – Sankt-Pe ter-
burq Yol Mü hən dis lə ri İns ti tu tun da oxu du ğu dövr lər də sə, özü nü 
“mil lə tin mə nə vi qurd la rı na ço maq”, “mil li mə də niy yət sö kü yü nə 
ya maq” dü şün cə lə ri üst də kök lə yib. İns ti tut tə lə bə siy kən qə lə mə al-
dı ğı “Da ğı lan ti faq” əsə ri ni Pe ter burq da çap et dir mə si fak tı da gə-
lə cə yin bö yük ya zı çı sı nın gənc lik əz mi haq da çox söz de yir. Son ra 
Şu şa ya qa yı dıb, bü tün şə hə rə səs sa lan ça lış ma la rı, pe şə kar mi zan-
dü zən li ta ma şa lar ha zır la ma sı, “dün yə vi ge di şa ta qo şul ma nın əlif-
ba sı” he sab et di yi “Şərq kon sert lə ri” və s. təd bir lər təş kil et mə si, 
“tə bii kon ser va to ri ya”, “is te dad lar məs kə ni” Şu şa nı pe şə kar ədə biy-
yat-mə də niy yət mər kə zi nə çe vir mək cəhd lə ri...

Təd qi qat çı la rı nın da qə naəti be lə dir ki, Sankt-Pe ter burq Yol Mü-
hən dis lə ri İns ti tu tun da oxu yan bu gənc da ha çox mil lə ti nin mə də ni-
mə nə vi in ki şa fı haq da dü şü nür müş. Elə hə min ins ti tut da ikən “azad 
mü da vim” si fə ti lə Sankt-Pe ter burq Uni ver si te ti nin Şərq fa kül tə sin də 
mün tə zəm din lə yi ci ki mi iş ti rak et mə si də bu qə naəti təs diq lə yir.

Bə li, Əb dür rə him bəy ora lar da, doğ ma Və tə nin də bo şal da ca ğı 
dün yə vi maarif-mə də niy yət, ədə bi-bə dii qə ni mət lər lə yük lə nir miş...

Bu mil li-mə nə vi yük sə liş yük lə ni şi nin bü növ rə si nə hə lə Şu şa da 
ikən baş la mış Əb dür rə him bəy son ra lar “Ye yər sən qaz əti ni, gö rər-
sən ləz zə ti ni”, “Ov çu Pi rim”, “Ata və oğul”, “Ayın şa hid li yi”, “Ha cı 
Daş də mir”, “Pə ri ca du” ki mi – doğ ma Və tə ni nin hər künc-bu ca ğın-
da eh ti yac hiss edi lən əsər lər ya zır. Bu əsər lə rin hər tür for ma-fa bu la 
ele ment lə ri ni təh sil al dı ğı, gə zib-do laş dı ğı dün ya lar dan, hər mə na-
mət lə bi ni, şəh di şə kə ri ni isə elə Tan rı sal gö zəl lik ya zı sı olan Şu şa dan, 
şə hə rət ra fı cı ğır lar dan, şə hə ri çi do lan bac lar dan, qo ca la rın-qa rı la rın 
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yağ-ya tım lı kə lam la rın dan, ca van-com rul la rın qaş-göz, söz-bez atım-
la rın dan gö tür müş dü.

Bir nə rin çə kə bil mə yə cə yi qə dər yük lə nib gəl miş di ədə biy ya ta, 
sə nə tə, mə də niy yə tə. O yük də mil lə tə gə rə kən nə dürr de sən, var-
dı. Gör dük lə rin də ki si no nim-omo nim lik lər dən da ha çox an to nim lik-
lə ri qa bart ma lı olur du bu və tən daş-ədib. Bu, za ma nın da tə lə bi idi. 
Onu oxu duq ca be lə bir mət ləb də ha sil olur ki, tra gik lik lə ko mik lik 
dün ya-ana dan əkiz do ğu lub. Onu oxu yar kən bax ma ğı da ba ca ran lar 
müt ləq mə na da gö rür lər ki, bu dün ya nın bir gö zü tra ge di ya lıq dır, o 
bi ri ko me di ya lıq. Elə həs sas qu laq lar da qır ğı göz lər ki mi; – yox sa, 
in sa nın or ta ya şı çox az olar mış; ya ələm dən oyu lu ban ge dər, ya nə-
şə dən ba yı lı ban bi tər miş. Tu ta lım, “Qa ra ba ğın ma ra lı” mah nı sın da kı 
o qız la axı nə qə dər “Qırx qız yay la ğı na, ora dan da cey ran-cü yür oy-
la ğı na get mək, İsa bu la ğı na en mək” olar mış? Hər dən “Ma ral la rım”, 
“Şeyx Şa ban”, “Xort da nın cə hən nəm mək tub la rı” ki mi uğu nuş lar, 
“Da ğı lan ti faq”, “Bəxt siz ca van” sa yaq ağı-ağ la yış lar da ya zıb, o ma-
ral qı zın ata-ana sı na, qo hum-qar da şı na, küll-soy da şı na bir az da mə-
nə vi is tiot da da dız dır maq gə rək miş, axı...

Vur ğu la yım ki, Əb dür rə him bəy ma ya-ma hiy yə tin də do ğal bir 
qar şı dur ma lıq olan bu əbə di iki li yin ikin ci si lə da ha çox üz ləş mə-
li olub. Qis mə ti nə hə ya tın hal va şi rin lik lə rin dən çox bi bər acı lıq la rı 
düş müş bu ya zı çı öz ta le ya zı sın dan heç bir ya zı sın da, söz-söh bə tin-
də gi ley-gü zar et mə yib...

Və bu dünyadan – Əliboş getməyib...
Alt mış üç il lik ömür də doğ ma xal qı nın ya ra nış dan bə ri ya şa nıb-

ya zıl maq da olan ədə bi-bə dii “tər cü me yi-hal”ının mü kəm məl bir fəs-
li ni ya zıb ge dib. Otuz ya şı nı ke çər-keç məz, Azər bay ca nın hər tə rə fin-
dən gö rü nən, aza cıq sə viy yə si olan və tən daş-yurd daş la rı tə rə fin dən 
də yər lən di ri lən bö yük ay dın lıq-ədib lik ça ba sı na baş la yıb. 1905-ci il 
rus in qi la bı nın “uc qar” Azər bay can da da ya rat dı ğı ic ti mai-si ya si ab-
ha va nın nə ti cə si ola raq Gən cə qu ber ni ya sın dan Ru si ya Döv lət Du-
ma sı na nü ma yən də se çi lib. Bu für sət onun ye ni dən Sankt-Pe ter bur-
qa get mə si nə sə bəb olub və gənc ədib ora da “Ağa Mə həm məd şah 
Qa car” əsə ri üçün ta ri xi mən bə lər lə ta nış ol maq im ka nı əl də edib. 
Üz ləş di yi mə qam lar, ic ti mai-so sial si tuasi ya lar, ca ri “zə ma nə adam-
la rı” bu əbə di za man ada mı nı “or dan bu ra-bur dan ora” marş rut la-
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rı na sa lıb. Pe ter burq dan son ra 1907-ci il də İra na sə fər edib, er tə si il 
Şər qin ilk ope ra sı xə bə ri lə təd qi qat işi ni ya rım çıq qo ya raq Ba kı ya qa-
yı dıb. “Ley li və Məc nun”un ilk ta ma şa sı na di ri jor luq edib.

Döv rün mə də niy yət-mə nə viy yat ha mi si olan “Ni cat” cə miy yə tin-
də, ha be lə Kür-Xə zər Gə mi çi li yi İda rə sin də ça lış dı ğı dövr lər də bü-
tün Cə nu bi Qaf qa zı, Or ta Asi ya nı, Da ğıs tan və Vol qa bo yu nu gə zib-
do laş mış bu bö yük qə ləm ada mı əs rin Azər bay can Qə lə mi mə bə di 
ki mi ta nı nan “Mol la Nəs rəd din” jur na lın da he ka yə lər dərc et di rib, 
“Xort dan”, “Lağ la ğı”, “Sü pür gə saq qal”, “Cey ra nə li”, “Mo za lan” 
və baş qa ad lar la fel ye ton lar, məz hə kə lər, tən qi di ma te rial lar la çı xış 
edib. Həş tər xan sə fə rin də şə hə rin ic ti mai-mə də ni hə ya tın da çox iş lər 
gö rüb, bir çox prob lem lə rin həl lin də iş ti rak edib.

1911-15-ci il lər də – dost la rın dan bi ri nin rep li ka sı ilə de sək, – “Ağ-
dam öm rü” ya şa ma lı olub və bu ra da “xalq ada mı” adıy la ta nı nıb. 
Son ra Tif is də “Şə hər lər İt i fa qı nın Qaf qaz şö bə si xə bər lə ri” məc-
muəsi nə mü dir lik edib. Tif is İc raiy yə Ko mi tə si Mər kə zi Şu ra sı na 
üzv se çi lib, Bor ça lı qə za sı na mü vək kil tə yin olu nub.

Azər bay can da so vet ha ki miy yə ti qu rul duq da döv lət teatr la rı na 
mü fət iş gö rə vi nə, bir qə dər son ra Azər bay can mil li pe şə kar teat rı nın 
50 il li yi mü na si bə ti lə ke çi ri lən yu bi ley təd bir lə ri nə baş çı lıq “hör mət-
iz zət”inə la yiq bi li nib. Azər bay can Döv lət Uni ver si te tin də oxu du ğu 
mü ha zi rə lə ri, el mi kadr lar ha zır la ma, I Öl kə şü nas lıq qu rul ta yı iş lə-
ri nə ha zır lıq ça lış ma la rı, dün ya ədə biy ya tın dan nü mu nə lə ri di li mi zə 
çe vir mə si...

Və... 1933. Ömrün sonu...
De yi rəm, ad-so ya dı ara sın da “bəy” (!) “bə ya nat”ı da şı yan bu mil li 

zi ya lı öz “şəx si” dün ya də yi şi mi nə dörd cə il ge cik səy miş, çox gü man 
ki, in di Fəx ri xi ya ban da yox, çox mil li nə həng lə ri mi zin əhə di ni kəs-
miş Si bir lər də üşü yü bən uyu yar dı...

24-06-2020
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“Qəmbərqulu”, “Cüvəllağı”...
Bu “təbəssüm”lü imzaların alt qatında 

milli QƏM QƏLƏMli Əliqulu Qəmküsar...

QƏM KÜ SAR... Qu laq-çə kic zin da nın da qəm gü zar, qə ma rar, 
dərd-ələm yön ki mi də səs lə nir bu tə xəl lüs...

“Kef qom”, “Cü vəl la ğı”… Tə bii ki, bu ifa də lər də sırf eti mo lo ji li yi-
lə qə bul edil mə mə li dir. Bu şair, bu pub li sist, bu jur na list cə miy yət də-
ki hər “sort” nəfs kar lıq xəs tə lik lə ri nin, nəf qom luq azar la rı nın tə bib-
“kef qom”u olub, ic ti mai top lu mun hər “çort” qü sur la rı na, men tal 
aşa ğı lıq la rı na, lağ la ğı lıq la rı na “Cü vəl la ğı”lıq edib… 

Gör kəm li ya zı çı-dra ma turq Əb dür rə him bəy Haq ver di ye vin gö-
zəl na tiq, ge niş mə lu mat sa hi bi, in sa nı təəc cü bə gə ti rən ha fi zə li bir 
vü cud öy gü süy lə xa tır la yıb, “ona də yən gül lə “Mol la Nəs rəd din” 
məc muəsi nin ürə yi nə dəy di” kə də ri lə yad et di yi, Əziz Şə ri fin “mü-
səl man de mok ra ti ya sı nın əsl fə daisi” ki mi qiy mət lən dir di yi bu gö zəl 
şair, alov lu pub li sist, bən zər siz “Mol la Nəs rəd din”çi yə açı lan bir an 
sü rə li atəş sə si üs tün dən 100 il ötür...

O na mərd qət lin bu 39 yaş lı qur ba nı na hə lə lap gənc ikən Tif is 
mət buatın da nek ro loq yaz mış Ə.Şə rif gör kəm li şərq şü nas çağ la rın-
da be lə bir fik rin də müəl li fi ola caq dı: “...Tez-tez cı rıq pal to, yır tıq 
baş maq da ac-ya la vac gə zib-do la şan, ürə yin də in tə ha sız qəm-qüs sə, 
ba xış la rın da in sa na sön məz sev gi da şı yan bu is te dad lı şair mü səl-
man poezi ya sın da kı “yar gö zəl li yi”, “bül bül cəh-cə hi”, “çi çək ət ri” 
və sairə ni tə rən nüm dən xalq dərd-sə ri ni, cə ha lət, şər, mey dan da in-
lə yən de mok ra ti ya ələ mi ni təs vi rə ke çi din əsa sı nı qo yan ye ni yön lü 
şair lər sı ra sın da ilk yer lər dən bi ri ni tut du”.

Bu milli-ədəbi mübarizin –
uşaq  lı  ğı da, ye  ni  yet  mə  li  yi də, ilk gənc  lik fəaliy  yə  ti də 24 may 1880-
ci il  də ana  dan ol  du  ğu Nax  çı  van  da “rən  ga  rəng” sar  sın  tı  lar  la ke  çib: 
sək  kiz ya  şın  dan mol  la məd  rə  sə  si, il  ya  rım şə  hər rus mək  tə  bi, 16 ya -
şın  day  kən təh  sil  dən ay  rı  lıb, müali  cə üçün Təb  ri  zə apar  dı  ğı ata  sı  nın 
dörd ay son  ra və  fa  tı (və onu elə ora  da dəf  net  mə məh  ku  miy  yə  ti), ge  ri 
qa  yı  dar  kən ana  sı  nı (bö  yük əmi  si  nin tə  ki  di  lə ki  çik əmi  si  nə ərə ve  ril -
mə  si sə  bə  bi  lə) ev  də gör  mə  mə  si, ağır kül  fət qay  ğı  sı və s.  
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 Ancaq...
bəx ti baş dan-bi na dan qa ra gəl miş bu bö yük ay dı nı ruh lan dı ran, daim 
irə li yə səs lə yən amil lər də az ol ma yıb; fit ri is te dad və ça lış qan lıq key-
fiy yət lə rin dən əla və, mən bə lə rin də təs diq et di yi ki mi, o dövr Nax çı va-
nın da (di gər böl gə lə ri mi zə nis bət də da ha ak tiv) vü sət alan maarif çi lik, 
dün yə vi lik mü hi ti, bə şər si vi li za si ya sı şə bə kə si nə qo şu lum cəhd lə ri ni 
eh ti va edən ic ti mai oya nış, bu yur dun o dövr mə də ni hə ya tı nın baş çı sı, 
mü tə rəq qi zi ya lı və gör kəm li müəl li mi Mə həm məd Ta ğı Sid qi nin şə-
hə rin mə də ni mər kə zi nə çev ril miş “Tər bi yə” mək tə bi. Və bu çe vik dü-
şün cə li gən cin ha mı ya (ümu mi yə) məx sus o mil li-mə nə vi va ri dat dan 
da ha çox bəh rə lən mə şan sı nı ar tı ran ya ra dı cı, zi ya lı nə sil lə rə mən sub-
lu ğu: el də təb li şair, döv lət də cid di qul luq çu (göm rük xa na ko mis sion-
çu su) ki mi ta nı nan ata sı Ələk bər, mil li dü şün cə da şı yı cı lı ğıy la ba həm 
“Fa ni” tə xəl lü süy lə şeir lər ya zan əmi si Hü seyn, yer li maarif-mə də niy-
yət ça ba la rı ar dın ca, son ra lar “Mol la Nəs rəd din”in re dak tor kö mək-
çi si, Cüm hu riy yə ti mi zin Tif is kon su lu, “Dan ul du zu” jur na lı nın baş 
re dak to ru ol muş qar da şı Rza qu lu Nə cə fov lar, “ağır şair” ifa də lə ri lə 
ur vat lan dı rı lan ana ba ba sı Mə şə di Əsəd, Mosk va Uni ver si te ti nin Hü-
quq fa kül tə si ni bi tir miş Fə rə cul la, Sət ar xan hə rə ka tı ön cül lə rin dən və 
Nax çı van teat rı bü növ rə çi lə rin dən Nəs rul la Şey xov lar...  

Bə li, ulu Mir zə Cə li lin – Baş “Mol la Nəs rəd din”çi nin bö yük eti-
mad gös tər di yi bu sə nət kar oçağ dan-bu ça ğa ana loq suz mil li şə rəf-
şan sim vo lu ki mi yad (və qeyd) edi lən “Mol la Nəs rəd din” jur na lı nın 
ikin ci re dak to ru olub.

Əl bət ə, hə min zir və ro lu na dək bir çox ke çil məz yol lar keç mək lə...
Bir vaxt Təb riz də qar şı laş dı ğı alə mi:

“Qurtarmadımıağlamağınmövsimi,yarəb? 
Hərgündəmünacatolunurməscidimizdə. 
Ağlargünəqaldıq,yenəəlçəkməyəcəklər, 
Bumərsiyəxanlarnəgörüblərbiləmizdə?”-

sual la rı ilə qar şı la yan Əli qu lu nun “möv hu mat nif rə ti” 1897-də ana sı 
və da yı sıy la ge dib gör dü yü “Xo ra san mən zə rə lə ri”ndən son ra da ha da 
ar tır. Bu mə qam da ədi bin qı zı (ilk qa dın ki no re jis so ru muz) Qə mər Sa-
lam za də nin xa ti rə lə rin dən bir par ça: “Nə nəm de yər di Nax çı van da elə 
bir mol la ana sı, ar va dı qal ma mış dı ki, bi zim üs tü mü zə ayaq aç ma sın. 
Vaxt-bi vaxt gə lib hə də lə yir di lər ki, oğ lu na de gi nən mol la la ra sa taş ma-
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sın! Yox sa bu işin axı rı pis qur ta rar. Bir də fə də mə hər rəm lik də qon şu 
ar vad lar gə lib tə vəq qe elə di lər ki, on lar çün qu ran oxu yum. Mən oxu-
yar kən ar vad la rın bə zi si ağ la ma ğa baş la dı. Bu vaxt Əli qu lu içə ri gir di. 
Ey nə yi üs tün dən bir qə dər ta ma şa et dik dən son ra ki ta bı əlim dən alıb 
so ruş du ki, ana, bun la rı ba şa dü şür sən? De dim, yox, ba la, heç nə ba şa 
düş mü rəm. De di, bəs on da bu nə ağ laş ma dır be lə. Son ra baş la dı mə nim 
oxu duq la rı mı tər cü mə et mə yə. Hər sö zü bi rər-bi rər izah edən dən son ra 
qa yıt dı ki, gö rür süz, bu ra da ada mı ağ la da sı heç bir şey ya zıl ma yıb. Bu-
ra da mü səl man la ra an caq doğ ru luq, tə miz lik haq da nə si hət lər ve ri lir”.

Mən sub ol du ğu xal qın dün yə vi in ki şa fı na ma ne olan bu qə bil gə-
liş-ge di şa tın dər kin dən qay naq la nan od-alo vu “Mol la Nəs rəd din”ə (və 
pay tax tı mız da dərc olu nan qə zet-jur nal la ra) gön dər di yi şeir və mə qa-
lə lər lə sön dür mə yə ça lış maq da olan gənc Əli qu lu hə min çağ lar da İran 
in qi la bıy la da ma raq la nır, Sət ar xan hə rə ka tı na tə rəf dar şeir lər ya zır mış.

Və 1912-ci ilin oktyabrı...
Hə min ta rix çə də, hə lə ye ni yet mə li yin də bə lir lə mə yə baş la dı ğı 

mil li kim lik ide ya sı (və ya ra dı cı lıq ma ya kı) ar dın ca Tif i sə kö çüb, 
bu na dək ötən al tı il bo yun ca daim iz lə di yi, mə nə vi “iş tah”ının bir 
an be lə azal ma dı ğı əf sa nə vi “Mol la Nəs rəd din-Mir zə Cə lil” dual lı ğı 
dün ya sı na qo vuş ma...

Bu kə sər li qə ləm sa hi bi Tif is də çı xan (“Al bay raq”, “Gə lə cək” və 
s.) qə zet lər də  müx tə lif möv zu lu şeir və fel ye ton lar la çı xış et sə də, 
bir müd dət son ra müş tə rək re dak tor lu ğu nu da edə cə yi “Mol la Nəs-
rəd din” alə mi Qəm kü sar üçün əvə ze dil məz mə nə vi mə ka na çev ri lir. 
Ümum mil lət məs lək li bu mü hit də al dı ğı nə fə si fi zioloj-biolo ji hə yat 
ok si ge ni qə dər qiy mət lən di rən Əli qu lu bö yük əzm lə işə baş la yır. An-
caq o, bu “ümum çağ rı mət ləb”in çox çə tin iş ol du ğu nun, mil lə tin in-
ki şa fı üçün çox va cib olan zi ya xə mi ri nin hə lə çox su apa ra ca ğı nın da 
fər qin də imiş. Vur ğu la yaq ki, qə ləm məh sul la rı nın müt ləq ək sə rin də 
oxu cu nu (de mək, xal qı) azad, in ki şaf ı gə lə cək umu sun dan sal ma ma-
ğa ça lı şan bu şair-pub li sist bə zən, xəl qi mə zə-məz hə kə çi lik dən ümum-
mil li “mər si yə”çi li yə də ke çib. Mə sə lən, “Qə ləm qar da şım “Kef siz”ə” 
şeirin dən bir bən də diq qət ye ti rək: 

Sənləmənnəedəbillikbuqədərməxluqə, 
Yasözüciddiyazaq,yaçevirəkşuxluqə, 
Heyçalış,heyçabala,baxmavara,yoxluqə, 
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Yazasan,yazmayasan,birkəsətəsiretməz, 
Çoxsoyuqdurbudəmir,döyməki,təğyiretməz...

1916-cı ilin ma yın da “Mol la Nəs rəd din”in nəş ri da yan dı rı lır (əl bət-
tə, mü vəq qə ti ola raq) və o, M.Cə lil lə sə ya hə tə çı xır. Hə lə bun dan əv vəl 
(1916) Ba kı da səh nə hə ya tı ver dik lə ri “Ölü lər” ko me di ya sı nı Da ğıs tan, 
Sə mər qənd, Daş kənd və Vol qa bo yu şə hər lər də də ta ma şa laş dı rır lar. Ye-
ri gəl miş kən vur ğu la yım ki, bu uni ver sal sə nət kar bü tün gə lə cə yi miz çün 
di ri qa la ca ğı na inan dı ğı mız “Ölü lər”də ki qüd rət li (həm sə nət kar lıq, həm 
if şa kar lıq ba xı mın dan) Şeyx Nəs rul lah ob ra zı nı mə ha rət lə ya rat maq la, 
mə də niy yə tin əsas sa hə si olan səh nə sə nə ti sə hi fə si nə də im za at mış olub.  

Ovaxt lar dan bu vaxt la ra ün lü ədib lə rin xa ti rə lə rin də yük sək də-
yər-əyar lar la yad edi lən, cid di ədə biy yat şü nas la rı mı zın (aka de mik İsa 
Hə bib bəy li, pro fes sor İs lam Ağa yev və b.) təd qi qat la rın da “XX əs rin 
əv vəl lə ri ni eh ti va edən tən qi di-realist ədə biy ya tın ən gör kəm li nü-
ma yən də lə rin dən bi ri”, “Mol la Nəs rəd din” ədə bi mək tə bin də özü nə-
məx sus san bal lı ye ri və xü su si möv qe yi olan sə nət kar” ki mi bir mə na lı 
qə naət lər lə də yər lən di ri lən bu fə da kar qə ləm ada mı nın qət li –

“Ötür-ötür” formatlı...
Tə bii ki, bu sa yaq mil li-ic ti mai (bə zi mə qam lar da qa tı mil liy yət çi) 

fəaliy yət lər sa hi bi ni iz lə yən di gər fəaliy yət çi lər – “si ya si sə nət kar lar” da 
var dı. Ya şa dı ğı bi na nın dəh li zin də vəh şi cə si nə gül lə lən sə də, qətl təş-
ki lat çı sı nın ad-ün va nı gü nü bu gü nə dək də qiq ləş di ril mə miş qal maq da. 
Bəl li olan bu ki, o ano nim atəş oçağ lar Qaf qaz da nü fuz-mi ras mü ba-
ri zə si apa ran men şe vik lər lə bol şe vik lər dən bi ri nə məx sus. Təd qi qat çı-
la rın dan bi ri nin qə naətin cə; “Ə.Qəm kü sar 1917-ci il də yaz dı ğı məş hur 
“Qar ğa lar” ad lı fel ye to nun da öl kə də ki “hər ki-hər ki lik”də fe de ra list və 
men şe vik lər lə ya na şı, bol şe vik lə ri də gü nah kar say mış dı (so vet döv rü 
nəş rin də “gah da bol şe vik” ifa də si çı xa rı lıb)” və bu nüan sa gö rə, onun 
öl dü rül mə si lə bağ lı suç men şe vik lər dən çox, bol şe vik lə rə iş lə yir... 

Xey li ağ rı lı not lar la mü şa yiət (və mü ta liə) olu nan bu ya zı mı ulu 
M.Cə li lin da ha xəl qi səs lə nən və xey li ruh sa çan ifa də lə ri lə bi ti ri rəm: 
“Nə qə dər ki, məc muəmi zin adı söy lə ni lir, onun əziz və qiy mət dar 
qə ləm yol daş la rı nın qa baq sı ra sın da Əli qu lu Qəm kü sa rın – “Cü vəl-
la ğı” bə yin adı hə mi şə zin də bad al qış la rı ilə zikr olu na caq dır”...

05-06-2019 
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Bir canlı ÇIRAQ –
bənzərsiz pedaqoq, maarifçi-şair, ümummilli təlim-tərbiyə, 

ədəb-əxlaq ağsaqqalı Abdulla Şaiq...

Oxu  du  ğu mək  tə  bin müəl  lim  lə  ri na  dinc uşaq  la  ra “düz otur”, “ağıl  lı 
ol” məz  mun  lu tra  fa  ret “tər  bi  yə  lər” əvə  zi  nə, “Ab  dul  la ki  mi ol” de  yər -
miş  lər. “Bu si  nif  də yaş və boy-bu  xun  ca ən ba  la  ca  mız  dan nü  mu  nə gö -
tü  rün” bu  yu  rar  mış  lar. Döv  rün məş  hur zi  ya  lı  sı Yu  sif Zi  ya  nın “Mən öz 
mək  tə  bim  də bu fə  ra  sət  də uşaq gör  mə  mi  şəm!” söz  lə  ri isə sə  nəd  li fakt  dır.

Yüz il  dən çox  dur ev  lə  rin  də ana di  li açan Azər  bay  can uşaq  la  rı 
mək  təb  lər  də bu mil  li ATA  nın şeir  lə  ri  lə aləm di  li  nə də yi  yə  lə  nir  lər...

Ar  tıq dün  ya stan  dart  la  rı sə  viy  yə  si  nə yük  səl  miş dərs  lik və dərs 
proq  ram  la  rı  mı  zın bü  növ  rə  si  ni qoy  muş mil  li tə  lim-təd  ris fə  dailə  ri 
içə  ri  sin  də bi  rin  ci  lər  dən olub bu par  laq zi  ya  lı  mız – fa  si  lə  siz gö  rəv  lə  ri, 
uzun-fü  zun ça  lış  ma  la  rıy  la... 

1910-cu il  dən nəşr edi  lən ki  tab  la  rı  nın ad  la  rı be  lə bu rəh  mət  li  yin 
baş  dan-ba  şa mil  li  lik-ana  dil  li  lik alə  min  dən xə  bər ve  rir: “Uşaq göz  lü -
yü”, “Tıq-tıq xa  nım”, “Ürək tik  mək”, “Şə  lə  quy  ruq”,  “Mək  tub ye  tiş -
mə  di”, “Ana  ba  cı”, “Araz”, “Köç” və s.

Məş  hur Krı  lov təm  sil  lə  rin  dən, Ru  mi, De  fo, Şeks  pir ki  mi nə  həng -
lər  dən et  di  yi (az qa  la “özü ya  zıb  mış” təəs  sü  ra  tı bu  ra  xan) tər  cü  mə  lə  ri 
də ki öz ye  rin  də... 

Ön  cə, 78 il  lik öm  rün ən çox, ən xoş, ən şi  rin, sev  gi  li dəm  lə  ri  ni uşaq 
ədə  biy  ya  tı ya  ra  dı  cı  lı  ğı  na sərf et  miş, “Ala, bu  la boz ke  çi”, “Dov  şan, 
dov  şan, a dov  şan”, “Ay pi  pi  yi qan xo  ruz” və s. ki  mi do  ğal-qo  ğal xi -
tab  la  rı, “Bir kənd  li muz  dur ilə ax  şam üs  tü bi  çin  dən, Qa  yı  dır  dı evi  nə 
qa  lın me  şə için  dən” sa  yaq çeş  mə sə  da  lı tər  cü  mə  lə  ri  lə nə  sil-nə  sil ço -
cuq  la  rı bö  yük “ədəb-ir  fan di  li”nə, mil  li ədə  biy  yat-sə  nət nit  qi  nə də 
qoş  muş bu az  man ağ  saq  qa  lın –

 Uşaq lıq və gənc lik çağ la rın dan...  
 24 fev ral 1881-də Tif is də ana dan ol muş bu bap ba la ca oğ la nın 

şəx sin də, sən de mə, Azər bay can ədə bi-ic ti mai fi kir ta ri xi nə bö yük 
bir maarif-mə də niy yət xa di mi, gö zəl bir şair, na sir, dra ma turq, ədə-
biy yat şü nas, tər cü mə çi də do ğu lub muş.
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Ata sı – döv rü nün seç kin zi ya lı sı, 1881-ci ilə dək Tif is qa zı sı nın, 
son ra Qaf qaz şey xü lis la mı nın müavi ni ol muş, öv lad la rı nın təh sil al-
dıq la rı Tif is al tı si nif i ru ha ni mək tə bin də dərs de miş Axund Mus ta-
fa hər dən hə yat yol da şı na de yər miş, “bir az dan xal qın oğ lu ola sı bu 
Ab dul la dan göz ol...”.

Xo ra san zi ya rə ti nə ge dən ana ya qo şu lan qar daş lar – Yu sif ə Ab-
dul la təh sil lə ri ni ora da (döv rün qa baq cıl zi ya lı sı, ur mi ya lı Yu sif Zi-
ya nın mü dir ol du ğu mək təb də) da vam et di rir lər. Bö yük qar daş (ya-
zı mın so nun da çox yığ cam ta nı tım edə cə yim) Yu sif ana sı ilə ge ri 
qa yı dır, Ab dul la isə bu ra da qa lıb oxu maq is tə di yi ni bil di rir. Yed di 
il ər zin də mən tiq, poeti ka, ta rix və psi xo lo gi ya ya, ha be lə Şərq, Azər-
bay can və rus ədə biy ya tı na, ərəb şeiri nin ta ri xi nə dair mü kəm məl 
dərs alır. Da ha son ra ana sı gə lib onu da Tif i sə apa rır və bir müd dət 
keç miş qar daş lar Ba kı ya kö çür.

Hə lə Tif is dən ta nı dı ğı Nə ri man Nə ri ma nov la gö rü şən Ab dul-
la onun məs lə hə ti lə I Alek sandr adı na Oğ lan lar gim na zi ya sı nın 
im ta han ko mis si ya sı qar şı sın da üç növ üz rə (ya zı lı, şi fa hi, nü mu-
nə) ver di yi im ta han lar dan “5” alır və 1901-ci il ap re lin 22-də 608 
nöm rə li şə ha dət na mə yə əsa sən “Azər bay can di li müəl li mi” adı na 
yi yə lə nir.

La kin bu gən cin da xi lin də ki “mil li cöv hər”dən du yuq lar onun 
kar ye ra baş lan ğı cı qar şı sı na sədd çək mə yə ça lı şır lar. İlk həm lə “rus-
ta tar mək təb lə rin də boş yer ol ma dı ğı üçün” və zi ilə onun diq qə ti nə 
“eh ti yat müəl lim” ela nın dan iba rət... 

Nə ha yət, S.Qə ni za də nin mü dir ol du ğu al tı si nif i şə hər mək tə bin də 
pe da qo ji fəaliy yə tə baş la yan Ab dul la Ta lıb za də in di də Azər bay can 
maari fi sa hə sin də qar şı-qar şı ya du ran iki qüv və (mol la xa na-sxo las-
tik lər lə ye ni tə lim-tər bi yə çi lər) ara sın da ge dən mü ba ri zə bu rul ğa nı-
na dü şür. Və tə bii ki o (hə lə uşaq lıq can-qa nın da kı ağ saq qal lı ğa rəğ-
mən), “köh nə lə rin xət ri nə dəy mə dən” ye ni lər tə rə fin də çı xış lar edir 
və bir müd dət son ra bu in ki şaf hə rə ka tı nın ön cü lü nə çev ri lir.  

Bu mə qam da bö yük mil lət ada mı nın “Xa ti rə lə rim”in dən bir par-
ça: “Bir gün (şə riət dər sin də dün yə vi mə ram-mət ləb lər dən söh bət 
edir kən) mü dir qəf ə tən içə ri gir di və üzü nü sin fə çe vi rə rək bu gün-
kü dər sin möv zu su nu so ruş du. Şa gird lər dən Hə bib Ta lı şins ki aya ğa 
qal xıb: “- Bu gün müəl lim bi zə “mi ras mə sə lə si ni ke çir” - de yə rək, 
mə ni çə tin lik dən qur tar dı”.
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Bun dan əv vəl lə rin “təh sil mən zə rə si”ndən də bir etüd (Ru si ya da-
xi li nə za rət-po lis şö bə si nin 1900-cü il de kab rın 31-də Gən cə va li si nə 
gön dər di yi mü ra ciət na mə dən): “Po lis de par ta men tin də olan mə lu-
ma ta gö rə, son za man lar da ta tar (Azər bay can – red.) ədə biy ya tı tə-
lim-təd ri sin də ye ni bir cə rə yan mü şa hi də olu nur. Bu, Ru si ya türk lə ri 
və mü səl man la rı hə ya tın da bö yük tə bəd dü lat do ğu ra ca ğın dan, çox 
təh lü kə li dir”. 

Və son ra lar (dərs saatı az ol du ğu na gö rə) Sa bun çu mək tə bin də də 
iş lə mə yə baş la ma sı, 1903-dən gim na zi ya da, Se yid Hü seyn və Cə fər 
Cab bar lı nın şa gir di ol du ğu Ba kı real nı və yed din ci şə hər mək təb lə-
rin də ça lış ma sı... 

Pay tax tı mı za iyir mi ya şın day kən gəl miş Ab dul la nın bu ra da bir rus 
zi ya lı sı nın zən gin ki tab xa na sı nı al ma sı fak tı ət ra fa onun ilk “ya ra dı cı lıq” 
nü mu nə si ki mi səs-sə da sa lıb mış. Mül ki evin də ki ir fa ni lik onu si ya si ba-
yır da kı yum ruq, sün gü, “dok lad” və di gər ma cə ra vi ma raq lar dan iba rət 
in qi la bi olay la rı da ha bə si rət lə iz lə mə yə səs lə yir və o, mil li ötə nək-gə lə-
nək lə rə dair sev gi do lu dir çə liş yo lu na dü şə rək, maarif çi-pe da qoq, ro-
man tik şair ki mi for ma laş ma kur su ke çir. Ça lış dı ğı və sa yə sin də bü tün 
dərs lə rin Azər bay can-türk di lin də apa rıl dı ğı (1923-cü il də ədə bi-pe da-
qo ji fəaliy yə ti nin 20 il li yi nin tən tə nəy lə qeyd edi lə cə yi) gim na zi ya “Şaiq 
nü mu nə mək tə bi” ad lan dı rı lır, Azər bay can Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın, 
“Uşaq və gənc lər nəş riy ya tı”nın iş lə ri bir ba şa onun adı ilə bağ la nır. Bi ri-
bi rin dən ma raq lı (“Xa say”, “Eloğ lu”, “Və tən”, “Fit nə”, “Qa ra ca qız”...) 
pyes lə ri son ra kı müəl lif ər çün ör nə yə çev ri lir. Mil li folk lo ru mu zu top la-
yıb-öy rə nən, xalq la rı əmin-aman lıq dost lu ğu na ça ğı ran, ne çə-ne çə mil-
lət lə rin zi ya lı la rı ilə dost luq edən, dün ya ədə biy ya tı nə həng lə ri nin in ci 
nü mu nə lə ri ni Azər bay can türk cə si nə çe vi rən ilk lər dən olur. Di li mi zin 
fo ne ti ka, mor fo lo gi ya, sin tak sis və üs lu biy yat mə sə lə lə ri nə dair tu tar lı 
el mi mə qa lə lər ya zır...

Ke çək – bu tə pə dən-dır na ğa xalq əx laq lı, mil lət zövq-şövq lü Al lah 
Bən də si nin –

ŞAİQlik yüksəlişinə
Öncə bir realist xəyalat: Dövr – “tələbə” imiş, Şaiq – Müəllim...
Bu zirvəyə qalxımını hələ on altı-on yeddi yaşlarından əl qoyduğu 

bədii tərcümə və füzulianə qəzəllərilə “elan” edən bu “uşaq” tezliklə 
(və əlbətə, zaman-zaman) öz silsilə şeirlərilə milli uşaq poeziyamızın 
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incilərini yaradacaq, “Gözəl bahar” pyesilə milli uşaq teatrımızın 
özülünü qoyacaq, “Məktub yetişmədi”, “Köç”, “Daşqın”, “İntiharmı, 
yaşamaqmı”, “Göbələk”, “İblisin huzurunda” və s. hekayə, povest 
və romanları ilə gözəl nəsr örnəklər yaradacaq, bir qayğıkeş ata, 
aqil baba, milli oyanışa məsul alim, müəllim, mürşid-müdrik kimi 
deyəcək:  

“Ağıllıoğlum,oyan! 
Qiymətlidirhərzaman. 
Tezol,dur,getməktəbə, 
Sarılelmə,ədəbə”. 

“Soyuqqışaxşamında, 
İstiocaqbaşında 

Nağıldeyərnənələr, 
Qulaqasarnəvələr”. 

“Birqırmızıgüldürtonqal, 
Birdəstəsünbüldürtonqal, 
Birxonçadıralgünəşdən, 
Həyatgəlirbuatəşdən”. 

“Həpimizbiryuvapərvərdəsiyiz! 
Həpimizbirgünəşzərrəsiyiz!”.

Müs tə qil Azər bay can ide ya sın da M.Ə.Rə sul za də, Ə.Hü seyn za də, 
Ə.Ağaoğ lu, Ə.Top çu ba şov, N.Yu sif əy li ki mi zi ya lı lar la həm fi kir ol-
muş bu sə nət ada mı Xalq Cüm hu riy yə ti ni bü tün çağ daş həm kar la-
rın dan da ha atə şin, da ha qəl bən qar şı la yıb, bü tün qə lə miy lə al qış la-
yıb:

“Sənbuxalqınsevincisən, 
Əndəyərlibirincisən. 
Sevin,sevin,anaVətən, 
ArtıqoldunAzad-Vətən!”. 

“Ölüm!”-deyə,“Vətən!”-deyəqoşarız, 
Butorpaqlarqanımızlaboyansa, 
Nəfərimizqalıncaöcalarız!”

Bu “Ma hiy yə ti-Müəl lim”, bu əsl Azad lıq car çı sı hə min dövr də 
da ha bö yük eşq lə ça lı şıb, “Azər bay can” qə ze tin də mək təb lə rin mil li-
ləş di ril mə si mə sə lə si lə bağ lı ar dı cıl çı xış lar edib. Hə min dövr də ha-
zır la dı ğı “Mil li qi raət”, “Ədə biy yat dərs lə ri”, “Türk çə lən gi”, “Türk 
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ədə biy ya tı” dərs lik lə rin dən Azər bay can gənc li yi nin bö yük bir nəs li 
fay da la nıb. “Ye ni ay do ğar kən”, “Və tə nin ya nıq sə si”, “Araz dan Tu-
ra na” ki mi sil si lə əsər lə ri lə poezi ya mı za ye ni ab-ha va gə ti rib. Döv-
rün “ha di sə çi lər”i sa yı lan “mol la nəs rəd din çi lər”i qəl bən qə bul edən 
Ab dul la müəl lim hər sö zün də-söh bə tin də, pub li sis tik mə qa lə lə rin də 
fü yu zat çı lı ğı o çağ üçün da ha mü na sib sa yıb. 1919-cu il də ya ra dıl mış 
Azər bay can Döv lət Uni ver si te ti nin (BDU) ne cə bö yük ümum mil li 
ha di sə və mə nə vi sər vət ol ma sı nı küt lə bey ni nə də la yi qin cə çat dır-
maq çün “Tə lə bə hə ya tı” ad lı ma raq lı bir səh nə əsə ri ya zıb. Azər bay-
can müəl lim lə ri nin I və II qu rul tay la rı nın ən fəal təş ki lat çı, ən mil li 
mətn li (ana di li və ədə biy ya tı mı zın təd ri si, ye ni dərs lik lər ya ra dıl-
ma sı və s.) mə ru zə çi lə rin dən olub. Qu rul ta yın seç di yi “xü su si ko-
mis si ya”da döv rün H.Zər da bi,  F.Kö çər li, S.S.Axun dov ki mi məş hur 
isim lə ri sı ra sın da olan Ab dul la Şaiq növ bə ti ic las da ko mis si ya adın-
dan çı xış edə rək proq ra mın tər ti bi prin sip lə rin dən, mil li əhə miy yə-
tin dən, xü su sən də... “bir vaxt lar si nif ər də eşi dil mə yən ana di li mi zin 
da ha uca dan səs lən mə si” mət lə bin dən da nı şıb. 

Və... ovaxt dan eti ba rən ye ni tər tib li dərs lik lər də M.Ə.Sa bir, 
A.Səh hət, A.Şaiq im za lı uşaq ədə biy ya tı nü mu nə lə ri gö rün mə yə 
baş la yıb...  

...Da ha pay tax tı mı zın ütü lü-krax mal lı fo ye və dəh liz lə rin də azər-
bay can lı müəl lim lə rin mil li his si ya tı na to xu nan “doğ ma” və yad dil li 
at ma ca lar, lağ la ğı lar ya vaş-ya vaş yı ğış dı rıl ma ğa baş la yıb; ogün lə-
rə dək si nif ər də azər bay can ca da nış ma ya sa ğı na gö rə “mu sur man” 
uşaq la rı nı ba şa sal maq da çə tin lik çə kən (er mə ni “kol le qa”la rın dan 
“Ara, siz “sa ba ka laet” ifa də si ni ba şa sal maq çün si nif də ən ti qə “ham-
ham” edir siz, aa” ki mi rep li ka lar eşi dən) müəl lim lər cür bə cür mil li-
mə nə vi aşa ğı la ma lar dan qur tu lub lar... 

Belə-belə məsələ-mətləblər...
Və bü tün öm rü bo yu yo rulmz-da yan maz maarif çi li yi, gö zəl 

poezi ya sı, ay dın-ağ saq qal zi ya sı ilə xal qı nı qal xı ma səs lə miş bu uni-
ver sal sə nət kar ovaxt kı “par ti ya və hö ku mə ti miz” tə rə fin dən iki cə 
kə rə yad edi lib; iyir mi il can qoy du ğu gim na zi ya nın xal qın “Şaiq nü-
mu nə mək tə bi” ad lan dı rıl ma sı is tə yi ni rəs mi ləş dir mə si və ədə biy-
yat-maarif sa hə lə rin də 55 il lik xid mət lə ri ni nə zə rə ala raq, “Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi” adıy la təl tif et mə si ilə...
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Xal qı mız isə bu cə fa keş pe da qo qu, Və tən ba la la rı nın bən zər siz 
Müəl lim-şairi ni, mil lət, ədə biy yat, sə nət, mə də niy yət ağ saq qa lı mı zı 
öz sev gi və xa ti rat təl ti fat la rıy la ki fa yət qə dər də yər lən di rib.

Bu an yu  xa  rı  da  kı bir cüm  lə  mə oy  sun  dum: “Ab  dul  la Şaiq Cüm  hu -
riy  yə  ti bü  tün çağ  daş həm  kar  la  rın  dan da  ha atə  şin, da  ha qəl  bən qar  şı -
la  yıb, bü  tün qə  lə  miy  lə al  qış  la  yıb”.   

Ma  raq  lı  dır, bu ma  hiy  yə  tən şair-pe  da  qo  qu bu yön ça  ba  ya, sev  gi-
mə  həb  bə  tə sövq edən nə imiş? ...Əl  bət  ə, ca  nın  da  kı cöv  hər – mil  li  lik 
“sə  nət”i! Axı, par  laq ke  çə  nək  lər  lə süs  lü, hə  min yü  zil  lik və son  ra  kı 
dö  nəm  lər  də  sə, az qa  la, baş  dan-ba  şa öy  gü  süz öy  rən  ci  yə, tə  ləb  siz tə  lə -
bə  yə çev  ril  miş bu mil  lə  tə Şaiq ki  mi in  ti  bah  çı müəl  lim  lər gə  rək idi!...

Bu mə qam da bir ha şi yə:
Be lə ki, ma raq lı dır, bun ca mil li-ic ti mai, xəl qi-maari fi fəaliy yət gös-

tər miş, döv rün zın qı rov lu in ter na siona lizm ça ğı rış la rı na de yil, mən-
sub ol du ğu mil lə tin sus qun ca (məx fi cə) oya nı şı na iş lə yən ədə bi-bə-
dii nü mu nə lər ya rat mış, dü nən ki mil li ha ki miy yə tə ürək dən xid mət 
(və aşiq lik!) et miş bu fə da ka rı nə dən son ra kı “par ti ya və hö ku mət” 
öz mü ba rək “vraq na rod” dəf tə ri nə sa lıb məhv et mə miş? Hə lə bu şair 
qar da şın si ya sət çi qar da şı (bir vaxt lar Ən vər pa şa nın or du sun da ol-
muş, bol şe viz mə qar şı vu ru şan Tür küs tan bas ma çı la rı na “əl ve riş li 
möv qe seç mə qa bi liy yə ti lə” çox uğur lar qa zan dır mış, 1923-ün 18 ma-
yın da baş çı lıq et di yi dəs təy lə at be lin də Amu-Dər ya dan Əf qa nıs ta-
na ke çər kən kü rə yin dən vu rul muş və ça yın sa hi lin də si lah daş la rı na: 
“Ayy… Mən... Azər bayy… can!” de yə rək, saat 3 ra də lə rin də və fat et-
miş) Axund Yu sif Ta lıb za də “mə sə lə si”!...

Şaiq şü nas lı ğa dair təd qi qat və oçerk lər də bu nun cid di bir “çün-
ki”si lə rast laş ma dı ğım dan, be lə bir “ona gö rə” eh ti ma lın da yam ki, 
gö rü nür, öz qə ləm, dü şün cə və tə şəb büs lə ri lə bə ra bər, bu bə şər pər-
vər mə lə yin hər mü sa hi bə nur çi lə yən ay dın-ari çöh rə si döv rün ən 
mür təd, ən si ma sız kəs lə ri ni be lə ov sun la yıb, çaş-baş sa lır mış.

Bu mə qam da müasir şair lə ri miz dən bi ri nin iki mis ra sı nı sö zü mə 
qüv vət gə ti rim: “Tü tək ney lə yib sə, ca na va rı da – Sü rü dən uzaq da 
yu xu tu tub dur”...

24-02-2021
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Otuz yaşlı GÖZYAŞI...
 Ulu Şəhriyarımızın 30 illik anımı və təkrarsız 

Məmməd Arazımızın “Şəhriyar gəlmədi” yanımı 
üstə köklənmiş köşə

Mət  nə – bu bö  yük Və  tən nəğ  mə  ka  rı  nın “Hey  dər  ba  ba  ya sa  lam”ın -
da ümum  mil  li və  siy  yət (və bu ya  zı jan  rı  na eh  ti  va) ki  mi səs  lə  nən son 
bənd  dən ilk mis  ra ilə baş  la  yı  ram:

“Heydərbaba, alçaqların köşk olsun...”
Əl  li bir il ön  cə “Şah  lıq” üsul-ida  rə  li Gü  ne  yi  miz M.P.Va  qi  fin 250 

il  li  yi  nə rəs  mən də  vət  li bu şairin “Re  jim” üsul-ida  rə  li Qu  ze  yi  mi  zə 
gə  li  şi  ni (gu  ya “poç  tal  yo  nun də  vət  na  mə  ni “səh  vən” baş  qa bir “Mə -
həm  məd  hü  seyn”ə çat  dır  ma  sı” bə  ha  nə  si  lə) ən  gəl  lə  di. Və döv  rün bu 
mil  li-mə  nə  vi “bom  ba” ha  di  sə  si  nə ovax  ta  dək hə  min o gü  ney  li  mi  zin 
ya  zış  dı  ğı qu  zey  li qo  ca  lar  dan (xü  su  sən, “Eşq əh  li  sən, mə  ni yax  şı qa -
nar  san, Göz  lər ya  ğış yağ  dır  ma  sa, ya  nar  san” kəl  mə  lə  ri  lə xi  tab et  di  yi 
S.Rüs  təm  dən) qu  laq ve  rən ol  ma  dı. Otuz dörd yaş  lı Məm  məd Araz 
isə yaz  dı:

Ümidləryollarasəriliqaldı. 
Güllərgüllüklərdədəriliqaldı– 

Şəhriyargəlmədi...

Bu Al  lah  sız GƏL  MƏZ  LİK  dən 19 il son  ra  nın bir yaz gü  nü bö -
yük alim Xu  du Məm  mə  dov və da  yım – (Ağ  dam  da “Ba  la Marks” 
ad  lan  dı  rı  lan) Zey  nal Məm  mə  dov  la Ba  kı  dan Fü  zu  li ra  yo  nu  nun 
Əh  mə  da  lı  lar kən  di  nə – ki  çik qar  da  şı  mın toy məc  li  si  nə yol  lan  ma -
lı ol  duq. “Şıx” çi  mər  li  yi  ni ötər-öt  məz, da  yım sü  rü  cü  sü  nə de  di: 
“O ka  se  ti qoy, Gü  ney Də  də  mi  zin sə  si  nə-sö  zü  nə qu  laq asaq. An -
caq tüs  tü  lə  nə  cə  yi  miz mə  qam  lar  da sax  la ki, özü  mü  zü sön  dü  rə bi -
lək...”.

Sü  rü  cü düy  mə  ni bas  caq, sa  lo  na ila  hi bir səs ya  yıl  dı:

Heydərbaba,ildırımlarşaxanda, 
Sellər,sularşaqqıldayıbaxanda...
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Hal əh li sü rü cü 3-cü bənd də (“Uşaq la rın bir dəs tə gül bağ la-
sın, Yel gə lən də, ver gə tir sin bu ya na, Bəl kə mə nim yat mış bəx tim 
oya na”) ka se ti da yan dır dı. An caq o çağ la rın  (Bəx ti yar Va hab za də, 
Nu rəd din Rza, Şah mar Ək bər za də də da xil) məş hur “beş lik” üzv-
lə rin dən bu iki lik don muş göl ki mi su sur du. Mən sə və ziy yət dən 
“süi-is ti fa də” edib, M.Ara zın hə min şeirin dən növ bə ti mis ra la ra 
baş la dım:

Şəhriyargəlmədi! 
Gəlsəydi... 

Təbrikyağdırardıməktəblərona– 
Anadilində.

Təbrikyağdırardıməktublarona– 
Anadilində... 

Əslində,şairəsəddqoyannaşı 
Çıxırbudünyanınözünəqarşı...

Sü rü cü düy mə yə to xu nur. Sö zü göy lə rə bü lənd Dağ şair öm-
rün keç mə si, əsl aşiq lə rin vü sa la var ma ma sı, gö zəl lə rin ne col-
ma sı, dön gə-dö nüm lə rin, it kin lik-ay rı lıq-ölüm lə rin var ol ma sı 
ki mi əbə di qa çıl maz lıq lar dan kə lam-abi də lər ya ra dıb, “Ay özü-
mü o əz di rən gün lə rim, Ağac mi nib, at gəz di rən gün lə rim!..” 
ki mi bən zər siz et no ra fik tab lo ya ça tan da, Xu du müəl lim as ta ca 
bir səs lə dil lən di: “Be lə şair lər Və tən için də ay rı ca bir və tən dir-
lər...”.

Bu dəm mən M.Araz Şəh ri ya rın dan mis ra la ma ğa baş la dım:

Alqışlarqollardakirindiartıq, 
Ümidləryollardanküründüartıq... 
Qayıtdıgeriyətoylar,yallılar, 
Qayıtdıevlərəfərşlər,xalılar 

Şəhriyargəlmədi!..

Sü rü cü düy mə yə to xu nur. Bi ri-bi rin dən şim şək bənd lər səs lən-
dik cə Zey nal Məm mə dov (nə zər lə ri ni Araz bo yu ti kan lı məf til lər dən 
ayır ma dan): “Bu mis ra la rın bu məf til lə ri qı ra ca ğı gü nə az qa lıb!..”  
ki mi qa çaq-qıv raq kəl mə lər iş lə dir.

Xu du müəl lim sə su sur, su sur, su sur. Ta ovax ta can ki;
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Heydərbaba,göylərbütündumandı, 
Günlərimizbir-birindənyamandı, 
Bir-birizdənayrılmayın,amandı, 
Yaxşılığıəlimizdənalıblar, 

Yaxşıbiziyamangünəsalıblar!...-

bən di səs lə nir və güz gü dən onun söz lü ol du ğu nu gö rən sü rü cü 
ka se ti da yan dı rır. “Ay Zey nal müəl lim, doğ ru dan mı “yax şı bi zi”?! 
Biz yax şı yıq sa, bu ya man məf til lər ni yə bur da dı?...”.

Bu an mən mü da xi lə edi rəm:

Şəhriyargəlmədi... 
Otaydabirtəpətorpaqdikəldi: 

-Məndaşlaraltındabirtarixdaşam, 
Mindəfədaşlaradəyənbirbaşam, 
Yatırambirqarıştorpaqxanada, 
BirzamandemişdimSəttərxanada: 
Düşməninhərvədigüləbürünmüş, 
İşvəli,qəmzəlimələyədönmüş... 
Qoyubarxayıncaqılıncıqına, 
Getməbuvədələrqonaqlığına...

Sürücü bir xeyli sükutdan sonra düyməyə toxunur:

Heydərbaba,alçaqlarınköşkolsun, 
Bizdənsoraqalanlaraeşqolsun, 
Keçmişlərimgələnlərəməşqolsun, 
Evladımızməzhəbinidanmasın, 
Həriçiboşsözlərəaldanmasın!...

Ka set da yan dı rı lır, an caq ar xa dan səs gəl mir. Sü rü cü tə rəf-
dən (“tə biət sey ri” mah na sıy la) göz gəz di rib, Xu du müəl li min 
ya naq la rın da yaş gö rü rəm. Da yım sa, mil li lik dərd-ələ mi nə ha-
mı mız dan yax şı bə ləd ol du ğu bu dos tu nun ca ri qəm yü kü nü 
azalt maq çün sə sin də ki qə hə ri boğ ma ğa ça lı şa raq de yir: “Həə, 
tez-tez mu zey lər dən ya zan ba coğ lu, bir fo toapa ra tın da yox ki, 
bu mü qəd dəs can lı “eks po nat”ı da əbə di ləş di rib, ha çan sa ya za-
san...”

O vaxt o göz yaş la rı ilə o söz lə ri M.Araz mis ra la rıy la ca vab lan dı ra 
bil dim:
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Sizeybudünyanınsözdərgiləri, 
Dünyanınqəzetçixəbərçiləri! 

Birölkədüzəldin:yalandanyalan! 
Yazınnəgözəldir:yalandanyalan!

Həsrətlərqoşulubdartırqatarı, 
Qardaşıqardaşaqonaqaparır. 
Şəhriyar“yollanır”Azərbaycana, 
Yolhanı,yolhanıAzərbaycana?!.

Ovaxt o poema və o göz ya şı müəl lif ə ri o 300 ki lo metr lik yo lu bi zə 
3-4 də qi qə yə qət et dir di. An caq on la rın bir-bi rin dən bir ay fərq lə və-
fat et mə seh ri ni bu otuz il də si ni rib qur ta ra bil mi rəm...

21-09-2018
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Epik bir DRAM
Otuz dörd il doqquz aylıq ömür, 

yüz iyirmi illik yubiley qapsamında...

Ha di sə lər – Xı zı mu ze yi və Ba kı (teatr-ic ti mai-si ya si) səh nə-mə-
kan la rın da cə rə yan edir.

İş ti rak çı lar:
Cə fər – yu bil yar.
So na xa nım (“So na sı”) – hə yat yol da şı.
Gü la rə – qı zı.
Rə sul za də – Cüm hu riy yət təm sil çi si.
Müş fiq – ədə bi “nek ro loq” müəl li fi.
Səs – eks-əks-sə da.
Epi zod lar da – yu bil ya rın ob raz la rı, mu zey çi lər, NKVD-çi, çu ğul çu 

və b.

1-ci PƏRDƏ 
(1899-cu “şəkil”)

Xı zı ra yon mər kə zi. İri və görk lü mu zey içə ri sin də ba la ca (yu bil yar 
döv rü lek si ko nuy ca “köh nə lik qa lı ğı”, müasir ya na şım ca – Sə riy yə-Sa ra-
Eloğ lu lar, Al maz-Se vil-El xan lar fəl sə fə lə ri nin qo vu şu ğu olan) bir dax ma. 
Qə dim in ven tar lar müasir lər dən da ha ba xım lı, doğ ma, qan çə kər...

SƏS: - Bu, ya xın gə lə cə yin bü töv Azər bay can nə hən gi ni, bö yük 
Tu ran sev da lı sı nı yır ğa la mış bap ba la ca nən ni. Xə ya li fon da ...bü tün 
dövr lər də si vil səs lə nə si “Se vil”in də ki ba ba la rın şip şi rin co cuq na mə-
lə ri; “Ba la ma qur ban inək lər, Ba lam nə vaxt imək lər, Ba la ma qur ban 
sər çə lər, ba lam nə vaxt dir çə lər”. Obaş-bu ba şı na imək lə di yi hüc rə nin 
eni yay ge cə lə ri, uzun lu ğu – qış gün düz lə ri qə dər...

ŞƏ RİF (“Al maz”dan): - Yol daş lar, söz ve ri lir Al maz yol da şa – han-
sı ki, da nı şa caq bə zi-bə zi mə sə lə lər ba rə də...

SƏS: - Bu dax ma da da ha nə lər? 14-15 yaş la rın dan baş la ya raq dün-
ya ya aça ca ğı poezi ya-nəsr-dram-ki no və s. pa no ram lı bö yük Azər-
bay can pən cə rə si nin zər rə ci yi mü qa bil li əy rim-üy rüm “akoş ka”lar 
və dörd ya şın da çı xıb, 35-cə sin də da hi ru hu ilə qa yıt dı ğı yon qar-yön-
dəm siz tax ta qa pı...
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BƏH RAM (“Sol ğun çi çək lər”dən):
- Qəhr ol sun dün ya nın mil yon lar üs tün də vü cu da gə lən səadə ti!...
MU ZEY Çİ LƏR dən 1-ci: - Cə fə ri miz 19-ca sın da Cüm hu riy yə ti mi zi 

ha mı dan ön cə qut la mış...
2-ci: - Mil liy yət çi Cab bar lı mız son ra lar o qut sal qu ru lu şa işa rət lə 

“Azad bir quş dum, yu vam dan uç dum” söy lə miş...
3-cü: - Fa si lə siz ya zı-po zu təng nə fəs li yin də mə şum “37”-ni də 

“ön lə yib”, dün ya sı nı yet kin ədib na kam lı ğın da də yiş miş...
SƏS: - İyir min ci yü zil lik baş lan ğı cı mı zın bu ədə bi-mə də ni di ri lik 

di ri jo ru qıp qı sa ca bir ömür ər zin də ne çə-ne çə gə lə cək dövr lər özəl-
lə miş. “Har da aş - or da baş” “pa ro di”si lə yox, “har da mil li-mə də ni 
kəm-kə sir - or da mün tə zir” kre do su ilə ya şa mış. Hə lə ye ni yet məy-
kən, hə lə ic ti mai-si ya si gü vən siz, hə lə aman-iman sız bir za man da 
hür ri-Cüm hu riy yət amal lı şeir lə ri lə çı xış edib, oy naq qə ləm nü mu nə-
lə ri lə o ça ğa qə dər ki “gül-bül bül”çü lük dən yor ğun düş müş oxu cu la rı 
əq li dir çə li şə yö nəlt miş. Müəl lif ə ri lə müş tə rək sə viy yə li tər cü mə çi, 
kə sər li teatr-ki no şü nas, bən zər siz ki nos se na rist, jur na list-pub li sist, 
neo-mi zan re jis sor ki mi ta nın mış. Hə lə ağ zın dan (mil li) süd qo xu su 
gəl di yi bir yaş da qos qo ca dün ya ya, hət a, “hə mi şə və hər şey də haq-
lı” xal qa da mey dan lar oxu muş:

MA Rİ YA (“Oq tay Eloğ lu”dan): - Yox, mən Ti mo fe yev na ola raq 
elan edi rəm ki, bu ax şam bu ro lu oy na ma ğa ca ğam! Mən azad bir akt-
ri sa! İs ta ram oy na ram, is ta ram oy na ma ram! Yox, oy na ma ğa ca ğam!

TA MA ŞA ÇI LAR: - Xeyr, yol daş Mar ya Tu man ni fey na, oy na ya-
caq san! Biz pul ve rib, bi let al mı şıq! Oy na ya caq san!...

OQ TAY: - Nə ba ğı rır san, xalq?! Akt ri san var – ver, yo xun dur – sus, 
öl!...

2-ci PƏRDƏ 
(virtual “şəkil”lər)

SƏS: - On doq qu zun cu yü zil li yin son ba ha rın da do ğu lub, dörd ya-
şın day kən ailə si lə Ba kı ya köç müş. Bir il son ra ata sı nın və fa tı (de mə-
li, do la nı şıq çə tin lik lə ri) sə bə bi lə ana sı nın bi şir di yi tən dir çö rək lə ri ni 
sat ma ğa, 12 ya şın dan ya zıb-ya rat ma ğa, 16-sın dan səh nə lər, ek ran lar, 
di rek tiv kür sü lər, pro le ta rın dan eli ta rı na - küll-qəlb lər fət hi nə baş-
la mış. Ağ lı kə sən gün lər dən qəl bin də apar dı ğı Bü töv və Azad Azər-
bay can ar zu-mü ba ri zə si ni əmə lin də da vam et dir miş.
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GÜ LA RƏ: - Ata mı həbs et mək çün daim pan tür kizm də gü nah-
lan dı ra raq mə qam ax tar mış lar. 1923-cü il də onu bir ne çə də fə təh-
lü kə siz lik or qan la rı na ça ğır mış, 2-3 ay əzab-əziy yət ver miş, Tür ki yə 
gənc lə ri nin azad lıq uğ run da mü ba ri zə si nin əsas yer tut du ğu “Ədir-
nə fət hi” və “Ul duz” (“Trab lis mü ha ri bə si”) əsər lə ri nə gö rə aman sız 
iş gən cə lə rə mə ruz qoy muş lar. Bü tün bun lar dan usa nıb-çə kin mə yən 
atam heç bir dos tu nun adı nı çək mə miş dir. Tu tar lı fakt lar tap ma sa lar 
da, öm rü nün so nu na dək in cit miş lər. Bəl kə də onun az ya şa ma sı na 
sə bəb elə bu tə qib lər ol muş dur.

SƏS: - Ba kı Po li tex nik Mək tə bi nin Elekt ro-me xa ni ka (!) şö bə si, 
Azər bay can Döv lət Uni ver si te ti nin ya rım çıq bu rax dı ğı tibb, bi tir di yi 
ta rix fa kül tə lə ri ki mi “an ti”-ədə bi tə ma yül lər də təh sil lər alan bu “qa-
ça ha qaç” ömür sa hi bi ədə biy yat zir və si nə qalx mış, sə nət-in cə sə nət 
ka mı na yet miş.

Və nə ha yət, qə dər siz mil li-mə də ni yü kə tab gə ti rəm mə yib, ürək 
if i cin dən dün ya sı nı də yiş miş...  

BA LAŞ (“Se vil”dən):
- Gör nə gün lə rə qal dın, öz cə zan dır, çək, Ba laş...
SƏS: - Çox çə tin lik lər lə bər pa edil miş müs tə qil li yi mi zin bə zi ha-

zı ra na zir “ərən”lə ri sə, bu müəl li fi təf tiş et mə də. De vi ri ci so vet lə rin 
ədə bi-bə dii sə hi fə lə ri nə on dörd il im za at ma ğa məc bur ol muş bu 
qə ləm şə hi di mi zin iyir miüçay lıq dev ril mi şi mi zə can-baş xid mət lə-
ri, son ra lar kı həb si, al çaq “dop ros”-sor ğu lar dan uca baş la çıx ma sı, 
daimi-dra ma tik “göz”lər, ey ha mi söz lər al tın da ol ma sı, mə nə vi-fi-
zik səl iş gən cə lər çək mə si ba rə də sə, ya “li ri kal”ca sı na su sur, ya da, 
bun la rın üs tün dən uni kal ca sı na ya yı nır lar.

RƏ SUL ZA DƏ: - “Od gə li ni”ni Cə fər “Çe Ka” həb sin dən çıx dıq dan 
son ra yaz mış dır. O, vax ti lə is tər məm lə kət də, is tər sə məm lə kət xa ri-
cin də səs sal mış bir ha di sə yə gö rə “mü sa vat çı lar” qru pu ilə bir lik də 
həbs edil miş di. Bu əsər də atəş pə rəst Azər bay ca nın mü səl man-ərəb 
is ti la sı na qar şı mü ba ri zə si təs vir edi lir. Ye ni sa hib lər məm lə kə tin bü-
tün zən gin lik lə ri ni ça pıb apa rır lar...

Mən zə rə nin rəm zi li yi göz qa ba ğın da dır və ta ma şa çı lar üçün 
“ərəb”, “is lam” söz lə ri ye ri nə “rus”, “kom mu nizm” söz lə ri ni qoy-
maq mə na nı ak tual laş dır maq üçün ki fa yət dir...

Cab bar lı nın dra ma turq lu ğu Azər bay can dra ma tur gi ya sın da mü-
hüm bir mər hə lə dir”.
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SƏS: - Ərz et mə li ki, 1980-in son la rı na dək “for ma ca mil li, məz-
mun ca so sialist” ad lan dı rı lan ədə biy ya tı mı zın ələm-qə ləm li il lə ri 
bo yun ca “Azər bay can so vet dra ma tur gi ya sı nın ba ni si” ki mi təq dim 
edil sə də, ha mı – az-pa ra ayıq fəh lə-kənd li lə ri miz dən tut muş bü tün 
mil li ay dın la rı mı za dək – bu “Ay dın” pro to tip li ədib, əsa sən, “Oq-
tay Eloğ lu” ki mi xa tır la nıb-ur vat lan mış. Bu xalq, qa tı so vet ədə biy-
yat şü nas la rı tə rə fin dən, da ha çox, “Al maz”lı ğa alı nıb, “Dö nüş”lü yə 
dön də ri lib, “1905-ci il də”li yə bu laş dı rıl mış bu uni ver sal sə nət kar oğ-
lu nun daim bu mil lə tin “sol ğun çi çək lər”inə ya nım lı ol du ğu nun, Sə-
riy yə lə ri nə və fa lı qal dı ğı nın fər qi nə var mış.

YU BİL YAR: - ...Əgər haq qım da ya zı lan lar doğ ru isə, mən dər hal 
teat rı tərk et mə yə ha zı ram!…

SƏS: - Tək rar çı lıq ol ma sın, in di lər – mil li is tiq lal da va sın da fik rən 
be lə iş ti rak et mə dən ya va la şan ağız la rın, həl ləm-qəl ləm qə lə mi göy-
çək lə rin ço xu su nu “so ve tiz mə ya rın ma” qri fi ilə “də yər”lən dir di yi o 
pyes lər bu xal qın tək rar sız dialoq lar, hey rə ta miz lek si kon, ib rə ta miz 
əx laq, ədə bi-xa rak te rial dür-dü şün cə lər sə nət-səl tə nə ti nü mu nə lə-
ri!...

Fi kir-zikr ba xı mın dan mə də niy yə ti mi zin hər sa hə sin də, konk ret 
real lıq ca isə uzun müd dət Azər bay can Döv lət Dram Teat rın da ədə-
bi-his sə mü di ri iş lə yən bu fe no men o çağ lar ye ni cə in ki şa fa baş la yan 
ki no sə nə ti lə də çox cid di ma raq lan mış. Ta ri xə ilk mil li ki nos se na rist 
ki mi dü şən bu pro fes sional səh nə-sə nət mü ca hi di Azər bay can qa-
dı nı nın fəal ic ti mai-mə də ni hə ya ta cəl bi na mi nə “Se vil” fil min də ki 
baş ro la azər bay can lı qız ax ta rı şı üçün Ba kı kü çə lə ri ni, ida rə lə ri, ali 
mək təb lə ri qa pı-qa pı gəz miş və nə ha yət, Azər bay can Döv lət Neft və 
Kim ya İns ti tu tu nun tə lə bə si İz zət Oru co va nı tap mış...

SO  NA xa  nım: - ...Son il  lə  rin  də Cə  fər, səh  hə  ti  nin po  zul  du  ğu  na 
bax  ma  ya  raq, çox gər  gin iş  lə  yir  di. Öm  rün  də bir  cə də  fə də ku  ror  ta, ya 
sa  na  to  ri  ya  ya get  mə  miş  di. Hət  a ba  ğa, yay  la  ğa da gəl  mə  yə vaxt tap -
mır, gə  lən  də də an  caq iş  lə  mək  çün, yaz  maq  çün gə  lir  di”.

SƏS: - “Yay laq”, “ku rort” ter min lə ri ar dın ca bu... həm də bən zər-
siz Ata və Ərin bağ da ikən “eksp romt” söy lə mə si:

AySonası,çaaygətirmənimçün, 
Qələndərəm–paaygətirmənimçün, 
Kəndyeridir,qəndiçoxişlətmərəm, 
İstəyirsən,saaygətirmənimçün...
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 3-cü PƏRDƏ 
(1934-cü “şəkil”)

Müş fiq:
- Öl dü! Xə bər ve rin aş na ya, dos ta,
Ruh lar mü hən di si – o bö yük us ta!..
Öl dü – Ba laş la rı öl dü rən əs gər,
Öl dü – Gü lüş lə ri gül dü rən əs gər!...
SƏS: - Bu “öl dü” ni da la rı ar dın ca, bir qə ri nə də əsr lər ya şa mı qa-

zan mış bu ədə bi şə hi di mi zin “Od gə li ni”ndə ki son epi zo du xa tır la-
yın. El xa nın di lin dən səs lə nən mə lum “Yox dur!” hay qır tı sı til si mi nə 
dü şən Aq şi nin “Doğ ru dan mı, yox dur Al lah?!” ri to ri ka sı nı de yi rəm...

Yə ni bu sə nət ka rın hə yat və ya ra dı cı lı ğıy la ta nış lıq dan bə ri mən 
də hə min tə rəd düd-is ti xa rə ha lə tin də yəm; – Cə fər Cab bar lı doğ ru-
dan mı ölüb?!...

28-12-2019 
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Fitrətilə böyük ədib...
mühazirələrilə “lokal” auditoriya, şəxsiyyətilə 

qlobal HƏYAT dərsləri Müəllimi!

Bu “fa ni” dün ya da çox şe yə “ani”lik lə nail ol maq müm kün, bü töv 
ŞƏX SİY YƏT “in şa”sı na sa, ad dım-ad dım, qram-qram, qı dım-qı dım...

Bu say sız bə dii ob raz lar müəl li fi nin qə ləm-ka ğız sız ya rat dı ğı bu 
av toob ra zı haq da sö zü mə “gi riş” ki mi, 70 il lik yu bi le yin də həm kar-
la rın dan bi ri nin çı xı şın dan bir cüm lə ni seç dim: “Bi zim ço xu muz za-
ma nın ha va sı na uy duq, ad-sa nı mı zı qo ru ya bil mə dik, İs ma yıl Şıx lı 
isə bu adı ürə yi ki mi – tər-tə miz sax la dı!..”

Bəli...
Ta ri xi mi zin “so vet döv rü” dö nə min də “dov şa na qaç, ta zı ya tut”, 

“dün ya nın düz vaxt la rı” ki mi si ya si at ma ca lar, “bu dün ya nın her ti-
per ti si nə lə nət!” for mul lu “sə ti ral tı”lar la ba həm, ovaxt lar çün də və də 
buy nuz təəc cü bün də səs lə nən “kris tal adam” tər kib li tə yi ni söz bir-
ləş mə si də eşi dər dik ki, bu şə rə fi, o al tı-yed di mil yon luq kom mu-
nizm əha li si içə ri sin də, ol sa-ol sa, yed di-sək kiz adam da şı mış olar dı.

On lar dan bi ri – o il lər dil lə ri nin “pı çı-pı çı” əz bə ri “V.İ.Le nin (!) 
adı na APİ”-nin “nəfs pey ğəm bə ri” aya ma lı İs ma yıl müəl lim idi.  

O döv rün ali mək təb tə lə bə lə ri nin hər bi ri nin ay rı lıq da öz “ideal 
müəl lim”i ol sa da, İs ma yıl müəl lim ha mı üçün or taq “İdeal Pe da qoq” 
sa yı lır dı...

Hər tə lə bə onu öz diapa zon-sə viy yə siy cə anar dı: “Bö yük Tu ran-
lı”, “Bü töv Azər bay can lı”, “Şan lı qa zax lı”.

O, biz tə lə bə lər çün möh tə şəm “Də li Kür”ün də ki “qıl lı qaş lar”, “hə bə şi 
do daq lar” ki mi ko lo ri tal ifa də lə ri, ca han şü mul Ca han da rı ilə do ğal Sə nət-
kar, əsl mil li zi ya lı lı ğı, əf sa nə vi nəfs tə miz li yi lə öz gür Şəx siy yət imic-ob-
ra zın da idi.

Təəssüf –
de mək olar, bü tün di gər sə nət-pe şə adam la rı na mü kəm məl bə dii 
can ver miş “ya zı çı İs ma yıl” bu dün ya dan “Müəl lim İs ma yıl”ı eh ti va 
edən tay-tu tum lu bir ob raz iş lə mə dən get di... 
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Bu hey ni də ərz edək ki, hər cür təs vir-təf sir im kan la rı na (və sə la-
hiy yət lə ri nə!), fır ça la ra üs tün nis bət rəng lə rə, “olan”lar dan çox “ola 
bi lən”lər səl tə nə ti nə sa hib Qə lə min küll-Azər bay can mən sub la rı da 
hə lə bu ali ada mın mil li lə ya qə tə min dir di yi Müəl lim ob ra zı nı adek-
vat real lıq la ya ra da bil mə yib.

Əs lin də, bu, o qə dər də asan ya ra dı cı lıq işi de yil. Bu tu tum lu bə-
diina mə lik – uzun il lə rin maarif-ta rif “tak sa”xa na sın da tam “kris tal” 
qa la bil mək lik, ço xu mad diy ya ta, azı mə nə viy ya ta möh tac olan o çağ 
tə lə bə lə ri qar şı sın da “möv zu dan kə nar söh bət lər”i yal nız ha lal lıq, 
mil li vic dan, saf sə ləf ər bağ rın dan qop muş das tan lar, Haqq aşıq la rı 
dil-ağ zın dan sü zül müş us tad na mə lər üst də qu rub, açıq alın, uca səs-
lə dərs de yə bil mək lik qə dər çə tin bir iş...

 O vaxtlar –
yük sək qo no rar, təl tif-mü ka fat şir nik lən dir mə lə ri he sab lı təb li ğat 
ya ğış la rı na çı xıb ya rı şan gö bə lək say lı ya zan lar, ya rın ma so nu cun-
da ya ra nan “Se çil miş əsər lər” kam pa ni ya sı döv rün də biz hə lə bu 
qə bil-bu qə lib se çil miş şəx siy yət lə rin hər xal qın ədə biy ya tın da bar-
maq la sa yı la sı qə dər ol du ğun dan xə bər siz dik. Am ma ad la rı hə min 
o APİ jur nal la rın da ol ma yan tə lə bə lər də yax şı bi lir di ki, İs ma yıl 
Şıx lı öz mü ha zi rə lə ri nə “le gioner” tə lə bə lə ri də cəzb edən əf sa nə vi 
Əli Sul tan lı, Bəx ti yar Va hab za də, Mir Cə lal, Şir məm məd Hü sey nov 
ki mi beş-üç işıq-Müəl lim lər dən dir...

Və sən de mə, bu ədib öz qə lə min dən boy ve rib, mil yon lar la oxu cu 
qəl bin də real la şan, səh nə lər də, ki no-te leek ran lar da hə ya ti cə for ma-
la şan ədə bi-bə dii qəh rə man lar la, müx tə lif for mat lı məc lis lər də həq-
qən qa zan dı ğı xə tir-hör mət, sev gi do lu təəs sü rat, eh ti ram-eti mad la 
öz Ob ra zı nı da ya ra dır mış... 

Deyirəm...
bəl kə onun bu aşı rı mil li öz gür lü yü nün, için də bu boy da is te dad, gə-
lə cək nam-ni şan lı gö rəv lə rə na mi zəd, bu yar-ya ra şıq da və xey li məş-
hur laş mış ola-ola, uc qar Ko sa lar kənd mək tə bin də müəl lim iş lə mə-
yi “in ti xab” et mə si nin bir şə pə si də Cüm hu riy yət il lə ri mi zin bi rin də 
(1919) do ğul ma ğıy la bağ lı imiş? Özü də, ad lı-san lı bir kənd müəl li mi 
ailə si və “Rus ar til le ri ya sı nın Al la hı” Əliağa Şıx lins ki fe no me ni nin 
ƏMİ li yi ha lə sin də!...
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Hə lə be lə bir za bi tə li bir gən cin mü ha ri bə də za bit olu ban yox, sı-
ra vi əs gər ki mi dö yüş mə si!

Bu mə  qam  da de  yim ki, İkin  ci Dün  ya mü  ha  ri  bə  si İ.Şıx  lı  nın tək elə 
ya  ra  dı  cı  lı  ğın  da yox, şəx  si-psi  xo  lo  ji alə  min  də də ay  rı  ca bir Ob  raz  dır. 
Bu müd  hiş ob  ra  zın “do  ğu  luş” xə  bə  ri  ni öm  rü  nün so  nu  na  dək ça  lış  dı -
ğı Azər  bay  can Pe  da  qo  ji İns  ti  tu  tu  nun axı  rın  cı kur  sun  da - döv  lət im -
ta  ha  nı ərə  fə  sin  də eşit  miş ədib ya  zır: “Ya  taq  xa  na aş  xa  na  sın  da na  har 
edir  dik. Za  ra  fat  laş  ma  ğı  mız ra  dionun sə  si  ni eşi  dil  məz et  miş  di. Tə  lə -
bə yol  da  şı  mız Şə  mis  tan mə  nə ya  xın  la  şıb, tit  rək səs  lə pı  çıl  da  dı: “Mü -
ha  ri  bə!” Mən bu  nu uşaq  la  ra de  dim, əv  vəl-əv  vəl inan  ma  dı  lar. Bir an 
son  ra qa  şıq  lar əl  də, xö  rək  lər qa  baq  da qal  dı. Ye  mək  xa  na  ya öl  dü  rü  cü 
bir sü  kut çök  dü...”

...Beş il ke çə cək, elə hə min əl ya za caq dı: “Dan ye ri tə zə cə qı za rır dı. 
Ka te rin ra diosun dan Le vi ta nın sə si ni eşit dim: “Düş mən da nı şıq sız 
təs lim ol muş dur”. Qa çıb yol daş la rı ma de dim, inan ma dı lar. Sən gə rə 
də rin bir sü kut çök dü...”

Ya taq xa na da kı və sən gər də ki o inan ma maq lıq və sü kut lar dan 
son ra, bu sə nət ka rın tam inam lı və hay-ha ray lı qə lə bə lik lə ri baş la-
yır. İyir mi doq quz ya şın dan APİ-də ka fed ra mü di ri, Azər bay can Ya-
zı çı lar Bir li yi nin ka ti bi, “Azər bay can” jur na lı nın baş re dak to ru, Xalq 
ya zı çı sı, SS Rİ Ya zı çı lar İt i fa qı nın ka ti bi, Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi 
Ağ saq qal lar Şu ra sı nın səd ri, ne çə-ne çə or den, fəx ri fər man, mü ka fat-
lar,...

Deyirlər...
onun apar dı ğı “xü su si kurs”a sev gi si ol ma yan tə lə bə lər be lə, “İs ma-
yıl Şıx lı hör mət-eh ti ra mı”ndan ya na, dərs lə rə əla ha zır la şar mış lar.

Öm rü bo yu “tə lə bə pa yı”, “se mestr se zo nu”, “qə bul ta ra nı” ki mi 
çir kab lar dan uzaq ol muş bu Ki şi öz ha lal qo no rar-qa zan cı he sa bı na 
(hət a ən ya xın kəs lə rə də bil dir mə dən) kaslb uşaq la ra tə qaüd kə sib-
miş.

“Bu ali fəhm, qor is te dad la kənd mək tə bin də ne cə sə bir edir miş-
siz” sualı nı “Ba şı bə la li şa ma xı lı” ad lan dır dı ğı Zü la li nin “Qür bət də 
de yir din, Zü la li, və tə nim var, En sin gö zü nə qa rə su, Ağ su və tən ol-
du!” qür bət na mə si ilə ca vab lan dı rar, Bi lə cə ri dən o tə rə fi uc qar sa yıb, 
tə yi nat dan ya yı nan mə zun la rı mı zın qa ra sı na “ora lar la bu ra lar ara-
sın da bir və tən daş lıq-gö dən daş lıq qə dər fərq var” de yər miş.
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Tə lə bə lər onu çox öyən də, təd ris-təh sil dən, tə lə bə-müəl lim qar şı lı-
ğın dan söz dü şən də da hi lə rin “Yax şı ana yüz müəl li mə bə ra bər dir”, 
“Bu gün hər açı lan mək təb, gə lə cək də bir həbs xa na nın bağ lan ma sı 
de mək dir”, “Ya zıq o tə lə bə yə ki, müəl li mi ni üs tə lə yə bil mə yib” ki mi 
pos tu lat la rı xa tır la dar mış. 

Be lə bir xa ti rat-epi zod da da nı şır lar ki, gün lə rin bir gü nü Qa za xın 
Qay maq lı kən di nə gə lən əli si lah lı bir dəs tə nin ca maat dan xən cər-tü-
fəng yağ ma la ma sı na eti raz edən bir kənd li nin “sin fi düş mən” adıy la 
ye rin də cə gül lə lən mə si onun yad da şı na “uşaq lıq il lə ri nə atıl mış gül-
lə” ki mi həkk olu nub...

“Kur su muz da yüz əl li tə lə bə var dı, yüz əl li si də Əli Sul tan lı ol maq 
is tə yir di” xa ti rə li bu Müəl li min mü ha zi rə ov su nu na dü şən tə lə bə lə-
rin ha mı sı İs ma yıl Şıx lı ol maq is tə yir miş...

(Bu son xa  ti  rat  dan son  ra be  lə bir təəs  sü  rat; gö  rə  sən, ovaxt  lar ona 
ox  şa  maq is  tə  yən  lər in  di  lər har  da  dı  lar?...)

Bu ədi bin heç bir le qal dəf tər-ki ta ba düş mə miş bir “bais kar”lı ğın-
dan da da nı şım. O dövr də iki yol DTK-ya ça ğı rıl mış bir uni ver si tet 
tə lə bə si nin suç “dos ye”si nə “döv rün ha di sə si”, “sto lüs tü”sü he sab 
edi lən, dal ba dal çap edil mə si nə bax ma ya raq “alt dan” sa tı lan “Də li 
Kür”ün nə dən tə lə bat dan az nəşr edil mə si” ilə bağ lı an ti-so vet de-
ma qoq lu ğu nu da əla və et miş di lər. O tə lə bə dən so ruş muş du lar ki, 
ni yə ic ti mai yer də (çay xa na da!) ağ zı nı al lah yo lu na qo yub de mi sən: 
“So vet-so sialist bə ra bər li yi bu dur mu ki, ey ni is te dad və zəh mət lə ya-
zıl mış “Sa kit Don” 8 mil yon, “Də li Kür” isə 80 min ti raj la bu ra xı lır?! 
Şo lo xov üç mil yon ma nat qo no rar al ma lı dır, Şıx lı otuz min?!.”.

Bu yer də onun Ru hu qar şı sın da (ovaxt lar für sət və cə sa rət ta pıb 
ərz edə bil mə dik lə rim dən iba rət) –

Yazılı bir dərscik:
İs te dad lı ya ra dıl mış la rın bi la va si tə ya rat dı ğı ədə bi-bə dii ob-

raz-şəx siy yət lər lə Ya ra da nın bi la va si tə ya rat dı ğı bə şə ri-bən də vi 
şəx siy yət lər ara sın da fərq lər çox muş, İs ma yıl Müəl lim! Ru hağ rı sı 
ver mə mək çün qı sa ca de yim ki, bi rin ci lə rin şöh rə ti qə ləm dən ası lı, 
ikin ci lə ri nin ki sə, ta le dən. “Bi rin ci”lər sə nət mə ziy yət lə rin dən ya ra-
nır mış, “ikin ci”lər hə yat əziy yət lə rin dən. On la rın uğu ru “kəl lə” baş-
lar dan çı xır mış, bun la rın çö rə yi zəl lə daş lar dan. Say ca or du ya tim sal 
bi rin ci lər, uzaq ba şı, Don Ki xot va rı fa bu la la nır, na dir sər kər də lə rə 
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mi sal ikin ci lər isə dün ya ma lı na göz yum maq ki mi - çox çə tin cəb-
ri-nəfs lə. Tə va zö iz nin lə əla və edim ki, hər kəs, o dün ya ya hə lə de-
mə di yi bir söz, ürə yi ni aça bil mə di yi bir yar, dad ma dı ğı bir təam, 
eşit mə di yi haqq-ha lal bir öy gü ta mar zı lı ğı ilə ge dir. Və mən cə (hər 
mil lət də ol du ğu ki mi), bi zim ədə bi-ic ti mai ca meədə axı ra dək an la nı-
lıb-də yər lən di ril mə mə lə ri “sə bə bi lə” ləz zət-iz zə ti bir qə dər də ar tan 
ha lal-üm mət şəx siy yət lər var (olub və ola caq) ki, on lar dan – yu xa rı-
da  “tə rəf”ləş dir di yim “ikin ci lər” içə ri sin də ki lər dən bi rin ci si Sən!...

Yox...
Sə nin sə nət kar lıq port re tin dən bir yön nü söz aça bil mə dim, bö-

yük ədib Şıx lı! Əs lin də, Azər bay can qə ləm çi li yin də bu sa rı dan (və 
sı ra dan) hə mi şə ka sad lıq olub - Fü zu li nin alın ma yan “sa lam”ın dan 
– üzü M.Cə li lin (uşaq la rı nı qı zın dır maq çün) so ba ya at dı ğı əl yaz ma-
la rı na, gün süz Gü ne yi miz dən – yö nü (“xan qal ma dı” əvə zi nə, “xal 
qal ma dı” ki mi gə rə nay la nan) İrə van xan lı ğı na, sra ğa gün kü Dər-
bənd, dü nən ki Bor ça lı, Zən gə zur, bu gün kü Qa ra bağ si nə dağ la rı mız-
dan – qib lə si, M.Ara zın “Gö rüm ayıl ma sın - gec ayı lan lar!” ki mi qan-
qar ğa şa la rı na dək...

De mə li, sən de di yin (və hə ya tın la əməl lə di yin!) şəx siy yət lər mə sə-
lə si, İs ma yıl Müəl lim! “Küt lə nin 6-ca sı fır dan iba rət dö nə min də önü-
nə güc lü bir 1 çı xıb, mil yon laş dır maz sa...” mət lə bi!...  

Hör mət li müasir tə lə bə-oxu cu la ra sa ərz edim ki, Sə nin ya ra dı cı lıq 
port re tin dən la yi qin cə mü ha zi rə lə mək nə mən lik dir, nə bir qə zet sə-
hi fə li yi! Bu, bü töv bir ses si ya lıq, ay rı ca bir kurs luq dur...

26-04-2019
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Şimşək nərəli...
“dəli”-dolu yağımlı, zərif misralı, haqq sevdalı, “vağzalı” 

dualı Tofiq Bayram!

Bu söz  lə  rin onun hə  lə sağ çağ  daş  la  rı tə  rə  fin  dən yü  zə-yüz dəs -
tək  lə  nə  cə  yi  nə əmin, bu qey  ri-poetik dövr  də vaxt ta  pıb mü  ta  liə edən 
müasir  lə  ri  nin  sə, dü  zə-düz he  sab edə  cək  lə  ri  nə ar  xa  yı  nam. Bəl  kə 
“köh  nə” oxu  cu  la  rı ara  sın  da, ona məx  sus bu sa  yaq epi  tet  lə  ri az iş  lət -
di  yi  mə gö  rə, mə  ni qı  na  yan  lar da ola  caq...

Hə  min o özü  nə  məx  sus  luq  lar  dan bi  ri – Azər  bay  can Ra  diosu  nun 
50 il  li  yi  mü  na  si  bə  ti  lə yaz  dı  ğı “Meh  di Hü  seyn kü  çə  si - 1” şeiri  ni ek -
ran  da ne  cə gur  la  ma  sı, bi  ri – “Gə  rək elə ya  nım!”, “Ay ge  ci  kən mə  həb -
bə  tim!” ki  mi ül  fət-xif  ət  lə  ri  ni “iki  li” (pı  çıl  tı  lı və hay  qır  tı  lı) ton  da nə 
sa  yaq bə  ya  nı, “qi  raət-atom  lu  ğu, tək  rar  sız tri  bun  lu  ğu... 

Hə, əfən  di  lər, bu şairin sir-si  fət elə  yə-elə  yə, əl-qol ata-ata, qey  ri-adi 
ya  nım  la söy  lə  di  yi şeir  lə  ri sü  kut  la oxu  yan  da baş  qa anım  lar ya  ra  nır... 

O, bir çox so  vet tə  rən  nüm  çü  lə  ri  nə nis  bət  də xey  li “na  xə  ləf və  tən  daş” 
ki  mi ta  nı  nır  dı. Kreml  də vax  ta  şı  rı də  yi  şən hər növ  bə  ti rəh  bə  rə, tez-tez “ye -
ni re  dak  si  ya  da” mey  da  na çı  xan ideolo  gi  ya  la  ra “qə  ləm-rənc  bər  lik” et  mir, 
“Le  ni  nin ki  tab  la  rı  na bax  maq” ya  rış  ma  la  rın  da “dəs  tə  dən ge  ri” qa  lır  dı. 
Qol qoy  du  ğu, kö  nül ver  di  yi möv  zu  la  rın təq  dim ori  ji  nal  lı  ğın  da isə...

Mə  sə  lən; hər soy  da  şı  mı  zın hə  ya  tın  da (əsa  sən) bir  cə kə  rə ça  lı  nan 
mə  lum ha  va  nın əkiz  ta  yı  nı (mətn gə  lin-ba  cı  sı  nı) ya  rat  dı  ğı “Vağ  za  lı 
ça  lı  nır”. Ya  xud ha  mı  nı (“Dər  sə ge  dən bir uşaq”dan tut  muş, gö  rü  şə 
yü  rü  yən ca  van  la  ra, kom  mu  niz  mə tə  lə  sən bö  yük  lə  rə qə  dər) yı  xan 
buz üst  də “əsl ki  şi oyu  nu” ad  lan  dır  dı  ğı xok  key (“Əs  rin oyu  nu”). 
Hə  lə... ək  sə  riy  yə  tin eti  raf et  mə  yə utan  dı  ğı (öm  rü bo  yu öz ürə  yin  də 
qövr et  dir  di  yi) “ret  ro”-sev  gi  ni bü  tün duy  ğu nüans  la  rı ilə ərz et  di  yi 
“Ay ge  ci  kən mə  həb  bə  tim!”...

Bu nü  mu  nə  lə  ri xey  li ar  tır  maq olar  dı – əgər bu şair  lə bağ  lı di  gər 
hə  ya  ti nəs  nə-nü  mu  nə  lər ol  ma  say  dı. 

 On  lar  sa o qə  dər çox ki...
 Bu fa  ni dün  ya  ya sı  ra  dan  bir gə  lim  dən, fərq  li ya  şa  yıb-seç  mə ge  di -

mə yol çox uzun, çox yük  lü...
Bu “yük”də 26 ya  şın  da “Ana tə  bəs  sü  mü” adıy  la çap et  dir  di  yi otuz al -
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tı sə  hi  fə  lik ilk ki  ta  bın  dan ölü  mün  dən az əv  vəl nəşr edil  miş “Ay ge  ci  kən 
mə  həb  bə  tim” ad  lı son (12-ci) ki  ta  bı  na  dək bir das  tan  lıq fəaliy  yət alə  mi var 
şairin. Ovaxt  la  rın “qar  daş xalq  lar poezi  ya  sı” sil  si  lə  sin  dən A.Tvar  dovs -
ki  dən, R.Həm  zə  tov  dan di  li  mi  zə çe  vir  di  yi (dost  la  rı  nın tə  bi  rin  cə) “To  fiq -
lən  gər tər  cü  mə  lər” var. Bu mə  qam  da qeyd et  mə  li ki, onun Rə  sul Həm -
zə  tov  dan tər  cü  mə  lə  ri o il  lə  rin ha  di  sə  si ki  mi qiy  mət  lən  di  ri  lər  di. Hə  min o 
Həm  zə  tov isə... son  ra  lar (Qa  ra  bağ ha  di  sə  lə  ri  nin baş  lan  ğı  cın  da) Azər  bay -
can hə  qi  qə  ti  ni er  mə  ni ya  lan-ya  man  la  rı  na sat  maq cəhd  lə  ri et  di...

O dövr  də “par  ti  ya və hö  ku  mə  tin” (bü  tün dü  şün  cə  lə  rin  də azad, 
hə  rə  kət  lə  rin  də sər  bəst) To  fiq Bay  ram  dan kəs  di  yi qə  dir-qiy  mə  ti xalq, 
qə  ləm dost  la  rı ve  rir  di: “sö  zü üzə  de  yən”, “qəl  bi di  lin  də”...

Ka  ğız-qə  ləm alə  min  dən əla  və, ömür-gün yo  lu, ya  şam-qo  şam tər  zi 
də ərz edir ki, hə  ya  tın real  lıq zəl  zə  lə-vəl  və  lə  lə  ri onu nə  sil-şə  cə  rə ənə -
nə  lə  rin  dən ya  yın  dı  ra bil  mə  yib.

Bu şair so  ve  tin “qan-qan” vaxt  la  rın  da de  yib:

QalxıbŞahdağınasözistəyirəm, 
Çatsınhay-harayımdinləyənlərə, 

Mən“nankor”deyirəm,“nacins”deyirəm– 
Özanadilinibilməyənlərə! 

Şairvar–eləbiləltoğlusudur, 
Vicdanıkeyiyirtumargörəndə. 

Mənvətənə,“Füzuli, 
AbbasSəhhət”deyirəm! 
Mənvətənə,“Sabiri 

Doğanqeyrət”,deyirəm!

1934-cü ilin son ayın da Əmir can da do ğu lub, 1991-ci ilin ap re lin də 
elə o yur dun mə zar lı ğın da dəfn olun muş bu şairin si nə sin də hər di gər 
gö rəv li lər dən da ha həs sas, da ha köv rək bir qəlb da şı ma sı az mış ki mi, 
“...yad dan çıx maz Qa ra bağ” onu da ha da köv rəl dib kük rət miş di. Bu 
dərd haq da “xı sın-xı sın”la da nı şan bə zi həm kar la rı na öz xa rak ter “ori ji-
nal”ın da kın dan bir az da ar tıq, da ha zil dən gur la yır dı hər dən. “Krem lin 
va lı, Ba kı nın ya lı ilə üs tü mü zə hü rən lə rin zi bi li nə düş mü şük”, “Qız la rı-
nın gö zü hə mi şə ba şı pa paq lı la rı mız da, dı ğa la rı nın nəf si tor paq la rı mız-
da!” ki mi poetik-rep lik söz lər iş lə dər di er mə ni lə rin ün va nı na.

Bu poetik-rep lik acıq na mə lər onun ma lik ol du ğu də rin, də qiq 
mə lu mat lar dan do ğur du. APİ-nin Ta rix fa kül tə si ni bi tir miş, əmək 
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fəaliy yə ti nə “Azər bay can müəl li mi” qə ze tin də şö bə mü di ri ki mi baş-
la mış dı. Son ra Ra dio-Te le vi zi ya Ve ri liş lə ri Ko mi tə sin də re dak tor, 
Ope ra və Ba let Teat rın da ədə bi his sə, “Ul duz”da, “Ədə biy yat və in-
cə sə nət”də şö bə mü di ri, “Ya zı çı” nəş riy ya tın da baş re dak tor müavi-
ni. Ömür son la rı isə ya ra dı cı lıq “və zi fə”lə ri... 

Bu ada mın “poetik kons ti tu si ya sı”na gö rə, şair “...Elin qə zə biy lə qa-
bar ma lı dır, O, ana bət nin dən mə zar evi nə Ürə yi tər tə miz apar ma lı dır...”.

Əl li al tı il lik öm rü nün otuz dan ço xu ya zıb-ya rat maq da ke çib. An-
caq, sö zə o qə dər mə su liy yət lə ya na şıb ki, vur-tut on iki ki tab lıq ya za 
bi lib. Dost la rı nın de di yi ki mi, hər an, hər gün şeir haq da dü şü nüb-
da şın sa da, qə lə mə hə ləm-hə ləm ya xın la şıb. Lap bir mah nı da de yil-
di yi ki mi; “üç gün dən bir, beş gün dən bir”. Gö rü nür, elə bu na gö rə-
dir ki, hər ay bir ki tab “gö bə lək lə yən lə rə” nis bət də da ha oxu naq lı dır 
bu şair. Şeir lə ri ürək lə rə iş lə yən dir.

“Ürək” de dim, ya ran mış la rın ən mü qəd dəs lə ri nə həsr et di yi bir 
şeiri ya dı ma düş dü: –

 “Qadın ürəyi”
Şairin gur-gur poetik gu rul tuy la (əs lin də, dö yün tü lər lə) nəz mə 

çək di yi bu ürə yi qı sa ca və xə fif cə (“tıp-tıp”ı) və üs tün cə bir nəs ra-
nə lik lə təq dim et mək is tər kö nül. Nə dən ki, bu ürək sa hib lə ri dün ya 
əha li si nin ya rı dan ço xu nu təş kil edir (az lıq çox lu ğa ta be!). Bu ürə yin 
da şı yı cı la rı ki tab xa na, tə lim-tər bi yə xa na ya ra şıq la rı, ha mı nın hə yat 
yo lu gə rə yi, bü tün da hi lə rin il ham mə lə yi...

Necərəhmlidir,necəamansız, 
Necəmehribandırqadınürəyi! 

Sənonusındırsan,bilki,aqansız, 
Ağlayankamandırqadınürəyi.

“Qan sız”! İs tə ni lən ha kim-məh kə mə hök mün dən da ha sərt, da ha 
pərt səs lən mir mi? Bəs son ra?

...Güldürsən,ömürlüksəadətindir, 
Söndürsən,yanmağıbirdəçətindir. 
O,əslqayğının,məhəbbətindir, 
Sevgisizzindandırqadınürəyi.

“Ömür lük səadət”... Və bu nu qa zan maq çün heç bir fi zi ki əmə yə, 
zəh mə tə, var-döv lə tə, zər-zi ba ya eh ti yac yox. Sa də cə, “gül dür sən”...
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To fiq Bay ram ya ra dı cı lı ğın dan yaz maq bir çə tin dir, onu oxu maq 
isə beş asan, on beş xoş!

Bu şairin bir bey ti var ki, or ta sın dan beş-üç kəl mə ni gö tür sən, qar ğış 
ki mi səs lə nər; - “dün ya da hər ana... ağ la yay dı kaş”.  Elə ki fik rin “tək cə 
toy gü nün də” əla və sin də cəm lə nir, işıq lı bir al qı şa çev ri lir bu qar ğış!... 

Birevdənbirevəsəadətgedir, 
Biriyolasalır,birisəsləyir. 
Biranaqızınıburdaləngidir, 
Biranahəsrətləgəlingözləyir. 

...Gedirsən,ənşirinarzu-kamkimi, 
“Vağzalı”çalınsın,getyavaş-yavaş. 
Dünyadahəranaözanamkimi 
Bircətoygünündəağlayaydıkaş...

Bu şair bu qə bil “vağ za lı”dan əbə di na kam bir sev gi haq da da gö-
zəl mis ra lar ya zıb: 

İllərboyusənigəzdim, 
Aygecikənməhəbbətim! 

Sənyubandın,məntələsdim, 
Getdigəncliktəravətim, 
Aygecikənməhəbbətim! 
Saçağartdımbuyollarda, 
Hardaidin,söylə,harda? 
Biryarpağam,sonbaharda 
Saralıramyetim-yetim, 
Aygecikənməhəbbətim!...

Sö zü mün so nun da bu ra qə dər ki xif ət li bəhs lə rə bir əl çim –

 Təbəssüm...
Dil-ağız lar da “çox meh ri ban”, “saf qəlb”, “za ra fat cıl” ki mi hal lan dı-

rı lan bu şair haq da be lə bir söz də gə zir di: “içən idi”... Am ma, de yir lər, 
bu nun özün də də bir poetik lik var mış. Bu nu bir kə rə bə da hə tən söy lə-
di yi beş bənd lik bir şeiri nin so nun cu mis ra sı: “Kaş göy dən ya ğış yox, 
araq ya ğay dı” və dost la rın dan bi ri nin hə yə tin də qa çı şan “in ku ba tor” 
cü cə lə ri ni gö rər kən qəf ə ti xi ta bı da təs diq edir: “Ha ra qa çır sı nız, ay tər 
ba la lar, Səy yar “za kus ka”lar, kə hər at lı lar!”

21-04-2021
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SÖZ – Osmanın fitrətində...
SAZ – köksünün közündədir, Kim bunu toran görürsə, 

Günah onun gözündədir...

Bu “iq ti bas”i mis ra lar bu qə dim ki şi haq da yaz maq xə ya lı na düş-
dü yüm an dan ca əl qoy du nit qi mə – “Hər kəs yüz il ya şa ma sa, Gü nah 
onun özün də dir” kə la mı nın dik tə si lə...

Hə lə bu... tey xa elat öv la dı nın öz “ult ra” oğ lu na (son ra lar ün lü 
tən qid çi lə ri miz dən ola sı Ba bək Qur ba no va) xi ta bən “ata na mə”si: 
“Mən kənd də do ğul dum, sən sə şə hər də, Sən be şik də yat dın, mən sə 
yə hər də, Mən ço maq gö tür düm, sən ka ğız, qə ləm, Ço maq bir aləm-
dir, qə ləm bir aləm...”.

Hə, Qə ləm! Bu şairin adı na-imi ci nə da ha doğ ma (bü tün so vet “şi-
nel”li lər dən bir köy nək ya xın) ya zı-po zu gə rə yi...

De məz siz mi, bu “cıl xa kənd çi” şairin bu “aləm”li yə məc nu ni sə-
da qə ti nə bi naən, mən bu ya zı nı bəl li “tex ni ka” ilə yox, qə ləm lə (hət a 
ağ lım dan lə lək də keç di) yaz maq is tə dim...

Bə li, bi zim bu baş dan-ba şa xəl qi şairi miz bəl li “so vet mun dir li” 
şairiy yət-şeiriy yə ti miz də heç kə sə bən zə mə yib; həm xa siy yət öz gür-
lü yü, həm kə lam-qə ləm söz gür lü yü lə. Do ğul du ğu kənd dən (Qa zax, 
Sa rı vəl li, 17 de kabr 1905) ne cə sa də-sa ya, in san-in sa fi, bə lir-bül lu ri 
key fiy yət lər lə gə lib miş sə, elə cə – dur ma dan də yi şən dün ya nın ult-
ral cəz bi nə, bol şe viz min to tal hoq qa la rı na uy ma dan, elə “köh nə ki şi” 
ola raq da get di (3 iyul 1990). Tək elə o dün ya ya yox a, həm də, yır-yı-
ğış edib çı xar kən “Uzun qol la rı nı ala çi nar lar Boy nu ma sal sa da, mən 
ge dər ol dum!” – de di yi kən din “gün do ğar-qurd bo ğar” çəh li min də ki 
mə zar lı ğa (öz və siy yə ti lə)... 

Bu saf ıq, “tə miz-ta rıx lıq” bu ki şi nin ən kə-ulu sun dan gə lir miş. 
Yox sa, Qa zax ra yon NKVD-si Qri qor yan Ba kı ya be lə bir “san bal”da 
ara yış gön də rə bil məz di: “AYİ (AYB) İda rə He yə ti nin üz vü Qur ba-
nov Os man Ab dul la oğ lu nun ata sı kənd ko xa sı nın müavi ni ol muş, 
qa yı na ta sı, bi bi si uşaq la rı Tür ki yə yə qaç mış, qar daş la rın dan Qur-
ba nov Qur ban 1918-1919-cu il lər də türk or du su nun kö nül lü əs gə ri 
ki mi Qı zıl Or du ya qar şı vu ruş muş, Hüm bət Gən cə qi ya mı nın fəal 
iş ti rak çı sı ol muş, bi bi si oğ lu Əsəd Nə si bov 1926-cı il də mü sa vat çı ki-
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mi həbs edil miş, özü isə xalq düş mən lə ri Ha cı kə rim Sa nı lı və Mi ka yıl 
Müş fiq lə ya xın mü na si bət də ol muş dur”.

Əl li ya şın da ver di yi “yaş sen zi fər ma nı”na on beş cə bay ram “dö-
nük lük” et miş bu şair, bun dan sa vay (yə ni, özün dən ası lı olan) heç 
nə də büd rə mə yib; sək sən beş sə nə lik öm rü nü haqq-ha lal də də-ba-
ba yo lun da sü rüb. Düz dü, hər dən bu “şu ra dövr lü” qə lə min də yad 
get di yi olub (“Ağ gün çək di sağ əli ni ba şı ma, Ağ saç la rım qa ral ma-
ğa baş la dı” və s.), an caq, ya şıd la rı “Part bi le tim sol ci bim də – ürə yi-
min ba şın da dır”, “Bü tün Yer üzü nün xoş gə lə cə yi, Hər zöv qi-sə fa sı 
par ti ya mız dır!” de yib, “plan dan əla və” məş hur laş dı ğı dəm lər də bu 
adam:

“Xalqınəzəməti,fikri,xəyalı... 
Sanmabirqılıncda,birhünərdədir,– 
Həmdəbusazlarda,busözlərdədir!”. 
“Hərkiçikbayatıxalqınsəsidir, 
Kamaldünyasınınxəzinəsidir”. 
“İlhambulaqlarıquruyacaqdır, 
Hərkimindeyilsəmayasıeldən”– 
kimi“köküm-köyüm”lükləryazıb.

Və be lə kö kən lik sev da la rı olan bir şairin 28 ya şın da ki ta bı çıx ma-
sı,  1937-də AYB üzv lü yü nə, 1957-də “Xalq şairi”li yi nə la yiq gö rül-
mə si özü nə də təəc cüb lü gə lir miş...   

Əs lin də, bu kəs çox er kən lər dən xal qın şairi idi. Əl-əl gə zən (və 
ad la rı ilə də qəlb alə mi ni eh ti va edən) ki tab la rı ilə: “Gə tir, oğ lum”, 
“Gənc lik eş qi”, “Ba har çi çək lə ri”, “Hər kəs yüz il ya şa ma sa”, “Kür 
qı ra ğın da”... 

Çox ka sıb bir ailə də dün ya ya göz aç mış Os ma nın uşaq lıq, şa gird-
lik (rep res si ya qur ba nı Fi ri dun bəy Kö çər li nin Qo ri dən Qa za ğa kö-
çür dü yü se mi na ri ya da), Göy ça yın kənd lə rin də müəl lim lik çağ la rı 
eh ti yac lar gir da bın da ke çib. Bü tün öl kə ilə bir gə qa tı si ya si sar sın tı-
lar, mad di gər gin lik lər ya şa dı ğı 30-40-cı il lər, mil li azad lıq vü sa lı na 
yet mə yən Cə nu bi Azər bay can da ke çir mə li ol du ğu na şir lik ça ba la rı, 
Ba kı Pe da qo ji Tex ni ku mu nun di rek to ru, “Ədə biy yat” qə ze ti nin baş 
re dak to ru, Ni za mi adı na Ədə biy yat İns ti tu tun da mü dir müavi ni, 
AYB poezi ya böl mə si nin rəh bə ri ki mi və zi fə lər da şı ma sı da ki öz ye-
rin də...
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La kin heç nə (hət a ali təh sil il lə ri ni ya şa dı ğı kos mo po lit Mosk va 
mü hi ti, gö zəl tər cü mə lər et di yi dün ya klas sik lə ri nin hə yat-ya şam epi-
zod la rı be lə) bu can lı qa ya nın mil li li yin dən bir şey qo pa ra bil mə yib...

Bu mə qam da da ha bir “la kin”; bu öz gür ki şi o dün ya ya özüy lə bir 
xif ət apar ma lı olub. Bir gün ge ne ral Əliağa Şıx lins ki nin (“Çar Ru si-
ya sı ar til le ri ya sı nın Al la hı”) “fik ri ni zi bil di rin” ri ca sı ilə gön dər di yi 
iki şeiri cı rıb atıb və son ra lar be lə bir eti raf da bu lu nub: “Ney nim, o 
za lım dövr də Çar və Mü sa vat ge ne ra lı nın mək tu bu na say ğı gös tər-
mə yə cə sa rə tim çat ma dı...”.

Bu cə sa rət siz lik ar dın ca, ya xın keç mi şi mi zin “Ki ro va bad ya Gən cə?” 
mü za ki rə-mü ba hi sə lə ri mi zi unut ma mış la rın xa ti rə lə ri nə bir ret ro-əla və:

Tarixnəoyuncaq,nəəyləncədir, 
Yüzaddadəyişib,yüzaddaqoysaq, 
EldilindəGəncəeləGəncədir...

Diqqət(!): Osman Sarıvəlli bunu 50-ci illərdə yazıb...
Və ke çək mət lə bə. Şair lər lə bağ lı bü tün mət ləb cı ğır la rı da ki baş yol-

da – poezi ya da qo vu şar. Bir qə zet ya zı sın da şeiriy yə ti mi zin Os man oda-
sı nı ba şa baş do laş maq müm kün süz. Heç ol ma sa, 100 % -li dos tu Sə məd 
Vur ğu na ey ha mən de sək, “Hər sa də, mü rək kəb cüm lə”lə ri nin –

“Əzəl mübtəda”ları...
Yə ni ya ra dı cı lı ğı nın 99,9 faizi ni təş kil edən du man-çən li Və tən 

cən nət lə ri ni, “ke çə li-ça dır lı, ye ral tı dam lı” yurd-yu va la rı, “ya şı lör-
pək-qı zı lör dək li dağ-də rə lər”i, “buz bu laq lı bağ-ba ğat, düz il qar lı el-
elat”la rı vəsf edən şeir lə rin dən “bən dü-bənd”lər...

Ön cə bir gi lə xa ti rə: “Mə nim şair lik duy ğum anam Tü kəz ba nın 
ba ya tı la rın dan baş la yıb. Cəh rə əyi rən də, gə bə to xu yan da ça ğır dı ğı 
bu ba ya tı isə... :

Ağacıngöyü,dərdinalem, 
Dibinisöyü,dərdinalem, 
Gözümüsənədikmişəm, 
Tezcəböyü,dərdinalem”...

Alim lə ri de yəm mə rəm, bən də ni zin xə ya lı bu şairin şeiriy yət alə-
mi ni (öz lad-dad la rı ba xı mın dan) “gül-gül” gö rür. Bun lar dan (tə bii 
ki, ya zı həc mi im ka nın da)
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SazGÜLülər:

“Aşıq,bugünyaxşıkökləsazını, 
Ürəkaçanmahnılardandegəlsin. 
Şirindostluqnəğməsidirhərsözün, 
Sədaqətdən,etibardandegəlsin...” 
“Dostum,incəbarmaqların 
Sədəflərinüzündədir. 

Mənimmeylimbirsazında, 
Birdəşirinsözündədir...”.

 KamanGÜLülər:

“Yaxınsirdaşkimi,əzizdostkimi, 
Qolunuboynumasaldıbuyerlər. 
Mənimbunisgilimvardıəzəldən, 
Oxşayıbkönlümüaldıbuyerlər. 
Aşıqeldənalıröznəfəsini, 
Gəldimeşitməyəelinsəsini, 

Könlümündilaçankəmənçəsini, 
Zərifəlləriləçaldıbuyerlər...”.

 YarGÜLülər:

Çiçəklərdənsənikönlüm 
Dilərkeçər,dərdinalım, 
Xəyalıntez-tezyanımdan 
Gülərkeçər,dərdinalım... 

“Zülfünqamətindənuzundur,uzun, 
Yalansa,əmreyləboynumvurulsun!”.

Və bir nəqli-nəzmi -

 XəyalGÜLü:
 “- Ay Osman qağa, bir-iki günə kəndə gedirəm, sözüqnən-

sovuqnan?
- Aya, ağrın alem, o yerlərə deynən (Nə sultana söylə, nə xana söylə, 
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Mənim sözlərimi qanana söylə, Məhəbbət oduna yanana söylə misraları 
ardınca) :

Elağzıfalolar,hərvaxtsalyada, 
Sirridostavermə,söyləməyada, 
Xeyirxəbərolsaeldə,obada, 

QayıdıbgələndəOsmanasöylə... 
-Çoxdandıayağındüşmüroralara, 
birumurunvarmı,gətirim... 
-Özünləçiçəkli,güllüyazgətir, 
Biraşıqhavası,birsazSazgətir, 
Anayurdumuzunnəyivar,gətir- 
Məhəbbət,sədaqət,etibargətir!...”.

Bir əlçim də -

YumorGÜLü:
 Bir kərə bir aşıqdan soruşur ki, adın nədi, deyir, Ramin. Qayıdır 

ki, ay oğul, aşığın adı olar Alı, Ələsgər, Məmmədsöyün, Kərəm...”. 
Və bu adamın tək elə yazıları ilə yox, bütün oturuş-dürüşu, əməl-

feili tərz-hərəkətlərilə elatcıl olduğuna dəlil-sübutçün bir “deyişmə” -

 DastanGÜLü
(müasir lek si kon la – dörd-beş il ön cə mət buat dan oxu du ğum və da-
ha çox xoş lan dı ğım dörd bən di ni ka ğı za kö çür dü yüm “Os man-Nov-
ruz de yiş mə si” ad lı ge niş bir ya zı nın “kons pekt”i).

Əs lin də, bu nu (üz bəüz de yil mə di yi nə gö rə) de yiş mə yox, ya zış-
ma (özü də qi ya bi) ad lan dır maq gə rək. 

Həə, bu şair 1946-cı ilin bir pa yız gü nü Bor ça lı nın Ki rəc Mu ğan lı 
kən di nə ge dir. Ma ma sı (bi bi si) oğ lu nun hə yə ti nə gi rib gö rür, bay, 
heç kəs yox du ki. Xey li “ney nim-ne ce lə yim”dən son ra, çöl so yu ğun-
da tit rə şən mal-qa ra nı da ma sa lır, evə ke çib, bi şi ril miş sü dü ça lır, ac-
lı ğı nı alıb, üs tün dən bir dol ça su içir, an caq gə lən ol mur və qə ləm-ka-
ğız gö tü rüb, be lə bir na mə ya zır:

“Bukəndinayaz-boranı, 
Bürüyübdağı-aranı, 
Qapınızdamal-qaranı 
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Damasaldım,aymamoğlu. 
Qışınbuayazgünündə, 
Kəsmədinizikikündə, 
Muğanlıdabircəgündə, 

Lapqocaldım,aymamoğlu”.

Axşamdan xeyli keçmiş mamoğlu gəlir, naməni oxuyub 
peşmançılıq keçirir, qonşu Qaçağan kəndindən şair Novruzu 
çağırtdırır, hadisəni nəql edib, belə bir cavab yazırlar:

“Bukəndinayaz-boranı, 
Sevmirsoyuqdanqorxanı, 
Səninkiminövcavanı, 
Etdigiryan,aydayoğlu. 
Almayaydımbubərbadı, 
Tanrıvursunpisarvadı, 
Nəyedin–biləsəndadı, 

Oldumpeşman,aydayoğlu”.

Ca vab na mə şairə çat caq dər hal Ki rəc Mu ğan lı ya gə lir, bö yük məc-
lis qu ru lur və “kü sü lü lər” – da yoğ lu-ma moğ lu qu caq la şıb, ba rı şır-
lar...

Be lə. Bu şairə dair ne çə-ne çə bu ki mi ən qə dim və ən müasir fi kir-
təəs sü rat “port ret”lə rin dən bu qə dər...

Be lə bir atüs tü “ta mam”ın zəh mət keş bir hə şə ra tüs tü da va mı. 
Sağ lı ğın da:

“Döydüyağışməni,döydüqarməni, 
Minsəmqarışqanı,apararməni”–

de miş bu şairin küll-ya ra dı cı lı ğın da boy ve rən mil li-ib rə ta miz hik-
mət lər də və lər-fil lə rin də çə kəm mə yə cə yi ədəb-ir fan yü kü...

18-12-2020 
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Bu yazı –
anım mayalı; 40 ildir xatirələrdə yaşayan Əliağa Kürçaylı

De  mə  li, sö  zə bir az qa  ra  ya  vız – mi  nor  la baş  la  ma  lı...
Mə  sə  lən, özü  nü oxu  cu  la  ra həd  dən çox sev  dir  miş bu şair fər  qi  nə 

var  mır  mış ki, bu gə  lim  li dün  ya həm də ge  dim  li  di...
Bu na dair nü mu nə lər dən bi ri bu ki, bir vaxt “Be lə ola hə mi şə” 

yaz mış (və elə ovaxt dan do yul maz mah nı ya çev ril miş) bu şair nə-
zə rə al ma yıb ki, bu söz lər onun fa nat-vur ğun la rı nın tə səv vür lə rin də 
cis ma ni yox lu ğu na da as so siasi ya la na bi lər…

Hə lə bu Məc nun-Ata nın ölü mü nə qı zı nın Ley li fə daili yi…
Bu mə qam da sö zü şairin… çox “in saf sız” tə lə bə və çox fə da kar 

ömür-gün yol da şı Şəh la xa nı mın “Xa ti rə lər”inə (son lu ğu na) ve rək;  
“...Gün gəl di ki, Əliağa xəs tə li yə tu tul du. Uzun çə kən müali cə lər bir 

sə mə rə ver mə di. Bu dün ya ya gəl di yi ayın 52-ci sin də köç dü... İyir mi cə 
də qi qə dən son ra isə xə bər gəl di ki... sən de mə, için də ata sı nın ölüm 
anı nı in ti har la qar şı la ma ğa ha zır laş mış qı zı mız özü nü də ni zə atıb...

Yad lar be lə göz yaş la rı nı sax la ya bil mir di lər...
“Vağ za lı”yla gə lin kö çür mək ar zu sun da ol du ğu muz Ül kə ri mi zi 

elə hə min sə da lar la son mən zi li nə apar dı lar...”
Za man bu ki mi şəx si, ailə vi-qöv mi acı la rı, əl bət ə, ovu da caq, bo yat-

laş dı ra caq və ye ri ni – heç vaxt köh nəl mə yə si, daim gə lə cə yə, bə şə ri 
ya şa ma səs lə yə si poetik söz lə rə, fi kir lə rə ve rə cək ki, on lar dan bi ri də 
bu şairə məx sus:  

Qüssəliçağlarında 
Sənindodaqlarında 
Təbəssümgörünübsə, 
Gülüşəbürünübsə... 

Demək,hələmənvaram!...

Bu varolma –
bu sə nət ka rın, “poezi ya köh lə ni”nə sü var ola na dək hə yat-ya şam yü-
yə ni ni ta ma mi lə ta le ümi di nə bu rax dı ğı ilk gənc lik il lə rin dən baş la nıb.

Lap ya xın gə lə cək də bəl li ad-san qa za na sı bu şair mək tə bi doq qu-
zun cu si nif dən bu ra xa raq, do ğul du ğu Sal yan şə hə rin də fəh lə, bir ne-
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çə ay da (mü ha ri bə nin qur tar ma sı na ya xın) Sal yan Dram Teat rın da 
baş mü ha sib iş lə yib. 

“He sab-çöt kə” iş lə ri lə məş ğul ol muş bu oğ lan poezi ya alə mi nə 
“Sə nin göz lə rin” şeiri lə qə dəm qo yur. Və onun nəin ki mü ha sib, hət-
ta ya şı nın hə lə iyir mi yə çat ma dı ğın dan xə bər siz oxu cu lar ara sın da 
bu im za nı sə bir siz lik lə göz lə yən lər, bu ba rə də re dak si ya ya “hör mət li 
mək tub” ya zan lar da olur. Onu Sal yan ra dio qov şa ğı na re dak tor tə-
yin edir, gənc ya zı çı la rın I res pub li ka mü şa vi rə si nə nü ma yən də se çir-
lər. Do la nı şıq üçün ya rım çıq bu rax dı ğı or ta təh si li ni Ba kı da “Fəh lə-
gənc lər or ta mək tə bi”ndə ta ma ma ye ti rir...   Son ra lar “Kom mu nist”, 
“Ədə biy yat və in cə sə nət”, “Azər bay can gənc lə ri”, “Azər bay can” qə-
zet-jur nal la rın da şö bə mü di ri, mə sul ka tib, 1978-dən ömür so nu na-
dək (11 fev ral 1980) “Ya zı çı” nəş riy ya tın da baş re dak tor...

Qalanı
Şəh la xa nı mın çox ge niş, bö yük sə mi miy yət və sə da qət do lu “Xa ti-
rə lər”in də:

“Ta le yi miz də bən zər lik də var dı. Mü ha ri bə döv rü nün uşaq la rıy-
dıq; bu dün ya nın dərd-sər lə ri hər iki mi zə ta nış idi. Evin bö yük oğ lu, 
da va dan qa yıt ma mış ata həs rət li si Əliağa ki çik yaş la rın dan iş lə mə li, 
ba şı pa paq sız evə qa zanc gə tir mə li olub. Mə nim atam Cab bar Qar yağ-
dıoğ lu isə mü ha ri bə il lə rin də ər zaq la xü su si tə min olu nan lar dan idi.

Ta le be lə gə ti rir ki, Əliağa nın “Azər bay can gənc lə ri”ndə çı xan ilk şeiri 
bö yük şair S.Vur ğu nun diq qə ti ni çə kir və onu Ba kı ya ça ğırt dı rır, ədə-
bi yı ğın caq da bu gən cə də söz ve rir. Əliağa nın “Da nı şım, ya şeir oxu-
yum?” sualın dan çox xoş la nan şair “Har da oxu yur san?” sualı na “Oxu-
mu ram, də mir yo lun da fəh lə iş lə yi rəm” ca va bı nı alan da, “Gəl, sə ni 
dü zəl dək uni ver si te tə” – de yir. O isə ba şı nı aşa ğı sa lıb, kə dər lə dil lə nir: 
“Gö tür məz lər, ka mal at es ta tım yox dur, 9-cu sin fi bi tir mi şəm”. “On da 
gəl Ba kı ya, bur da onun cu sin fi bi tir, son ra uni ver si te tə da xil olar san”.

“Əliağa bi zim mək tə bə gə lən də dərs lər çox dan baş lan mış dı. Bir 
gün si nif də yer ça tış ma dı ğın dan, par ta lar da üç-üç otur muş duq. Mə-
nim bü tün diq qə tim müəl lim də ikən, par ta yol da şım dir sə yi lə qo lu-
ma to xun du: “Şəh la, gör, bi rin ci sı ra da kı o oğ lan sə nə ne cə ba xır!”.

Gün lər ke çir, bir müd dət son ra şə ni nə “Har da ol san, gə lə rəm, Tə-
ki sən səs lə mə ni” ya za ca ğı bu qız sa onun mək tub la rı nı gah cı rıb atır, 
“oğ run ba xış, aş kar mü ra ciət lər”inə əhə miy yət ver mir.
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Yaxınolsun,yauzaq, 
Dərəolsun,yadadağ. 
Mənikimsaxlayacaq– 
Təkisənsəsləməni!...

Hər iki  si ADU-ya (BDU) qə  bul olu  nub, üz-göz  lə  ri bir-bi  ri  nə tə -
zə  cə öy  rə  şir  miş ki, Əliağa  nı Ya  zı  çı  lar İt  i  fa  qı  na ça  ğı  rıb de  yir  lər, sə  ni 
Mosk  va  ya – M.Qor  ki adı  na Ədə  biy  yat İns  ti  tu  tu  na gön  də  ri  rik...

İn  di də Mosk  va  dan Ba  kı  ya axı  şan mək  tub  lar...
La  kin “dün  ya  nın saf in  ci  si, qəl  bi  nin bi  rin  ci  si”ndən ca  vab gəl  mir 

ki gəl  mir...
Mosk  va  da im  ta  han  la  rı “eks  ter  ni” ve  rib, Ba  kı  ya qa  yı  dan Əliağa da 

gi  rir rek  to  run qə  bu  lu  na, de  yir, ora  nın ha  va  sı mə  nə düş  mür, təh  si  li -
mi bur  da da  vam et  dir  mək is  tə  yi  rəm... 

“1951-ci il  di və mən ki  tab  xa  na  da  yam. Qəf  ə  tən Əliağa içə  ri gir  di, 
ya  nım  da əy  ləş  di və de  di:

- Bir söz de yə cəm, am ma du rub qaç ma!...
- Qaç ma ram, de!...
- Bu gün si zə el çi gön də rə cəm...
- Mə nə nə var? Özün öz ix ti ya rın da san...
Nəy sə, şair dost la rı və ana sı ge dir lər bi zə. Yez nəm lə ba cım bu qə-

fil li yə xey li təəc cüb lə nir, de yir lər, “Şəh la hə lə də uşaq xa siy yət li dir”, 
“biz bil mə li yik axı, qız ra zı dır, ya yox?” və s. El çi lər kü çə yə çı xıb 
Əliağa dan so ru şan da, de yir, Şəh la bu gün el çi gə lə cə yin dən xə bər-
dar dı. Sa ba hı sı Əliağa ya gi ley lən dim: “Sən mə ni sat mı san ki...”.

Sö zü mü zü şairin öz bənd lə ri lə ta mam la yaq; bi ri bu “gi di dün ya”, 
bi ri doğ ma Və tən haq da:

Qəməsevincqatır,sevincəkədər, 
Bəzən,nəşəsidəələmdənbetər, 
Kürçaylı,bugiley,şikayətyetər, 
Əzəldənbelədir,belədirhəyat!

***
Daşvar-butorpaqdasərhəddədönüb, 

Baisiolubdurqəm-kədərində. 
DaşlarQobustandaşöhrətədönüb, 
DaşlaryetimqalıbXudafərində...

14-02-2020 
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Bir QƏLƏM vardı...
Üslub xatirinə “vardır” yerinə “vardı” deyə xatırlatdığım o 

Qələm ömrü boyu tufan əydi, su yardı...

O Qələm Xətainin qılıncını suvardı –
Məmməd Araz karandaşı göyərdi...
O Ka ran daş “Mən dən öt dü” de miş lə ri mi zə “Adı nı zı ta rix lər dən 

oğ ra ya ram, Ru hu nu zu qiy mə-qiy mə doğ ra ya ram!” ki mi sa vaş lar 
yap dı. Bə dən-gö dən daş la ra “Və tən da şı ol ma yan dan – ol maz öl kə 
və tən da şı!” sa yaq kə lam la rıy la və siy yət lən di. İm per baz la ra “Ürə-
yim siz kəl mə ya zan de yi ləm, Nə qə dər ki, öz əlim dir ya za nım!” ki mi 
poetik no ta lar rəsm lə di. Yer üzü nün əş rə fi he sab edi lən lə rin “mə nə vi 
çıx daş” qis mi nə “Mey mu na əl çal maq öy rət mə!” tə li mi ver di...

Yax şı la rı yax şı lı ğa, pis lə ri pis li yə ya za-ya za, yo za-yo za “Um dum 
nə ver di ki, küs düm – nə ve rə?!”- de yə xi tab lan dı ğı bu gi di dün ya nın 
da “axı rı na” çıx dı: “On dan in ci yə nin be lə si be lə!...”.

Belə!...
De mə li, ey “keç miş za man”da da nış ma ğa əl ver mə yən ulu və hər 

za man olu Şair!
Hər dən ada ma elə gə lir, Sən ana dan elə ahıl-ağ saq qal do ğu lub-

san. Nə ye ni yet mə olub san, nə ca van-com rul, nə gənc. Bu nu hə lə 23 
ya şın da (1956) yaz dı ğın “Alı na ya zı lan qı rış lar an caq, Ömü rün şi ka-
yət mis ra la rı dır”, “Öz lə ri dün ya dan köç ey lə mə miş – Ad la rı dün ya-
dan ge dən az de yil” ki mi kə lam la rın da sü but la yır. Elə hə min yaş da 
yaz dı ğın “Gö rüş mə miş dost lar” şeirin sə, Sə ni da ha çox, ömür son la-
rın da po pul yar la şan ədib ki mi in şa la yan la rı tək zib edib, “mil lət çi”li-
yi nin qə dim li yin dən xə bər ve rir (ix ti sar la):

Buçobanlarneçəildir 
Görüşmədəndostolublar. 
BiriXanArazdansağda, 
Birisoldatuturqərar. 
Ürəkləribirolsada, 
Aralıqdabirolmayan 

Möhkəmdövlətsərhədivar... 
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Mənonlarıngörüşmədən 
Dostluğundandedimancaq 
Onlarınilkgörüşünü 
Tarixözüdanışacaq...

Ta rix otuz ilə ya xın dır o ilk gö rüş dən da nı şır (təəs süf ki, hə lə də 
ti kan lı məf til lər fo nun da)...

...Hərdən
ada ma be lə də gə lir ki, okt yabr 1933 – de kabr 2004 ömür lü Sən bi zim 
era dan əv vəl do ğu lub san və hə lə ya şa yır san. Bu nu sə nin “Da nış gö-
rək, a daş qar daş” ki mi “daş döv rü” dialoq la rın, “Ey Xan Ey vaz, Də li 
Dom rul, si zin lə yəm!” xi tab lı “or ta əsr lər” mü ra ciətin, “Ey daş la şan, 
tor paq la şan ulu ba bam, Bu gü nüm dən dü nə ni mə uzaq la şan ulu ba-
bam!” ki mi səs lə niş lə rin eh ti va la yır.

Sə nin ka ran da şı nın nəqş lə di yi yüz lər lə tab lo-port ret dən bi ri də bir 
ali mə (“mil li zi ya lı lıq me ya rı” ki mi qiy mət lən dir di yin Xu du Məm-
mə do va) dair: “Ömür kar va nı nın sə nət yü kü nə Bir-iki qey rət li söz 
yük lə mə sək – Sən ki mə gə rək sən, mən ki mə gə rək?!”.

Bu an sö zü mü dur ğu la yıb vur ğu la yım ki, in di lər müs tə qil li yi lə 
qü rur lan dı ğı mız öl kə mi zin o çağ lar kı ağ rı-ağır lıq la rı si zin ki mi ki şi-
lə rin çi yin lə rin də dövr, ürək lə rin də qövr edir di. O si ya si-ideolo ji ha-
lət lər siz qə bil li lə rin mil li şax-şu xu nu ya man sı xır dı. O ali min gü cü: 
“Ay is te dad lı tə lə bə lər, hər dən is te dad sız yol daş la rı nı za da kö mək 
edin; axı on lar gə lə cək də si zin mü di ri niz ola caq lar!” for mat lı rep li ka-
la ra ça tır dı, sən şairin ta qə ti sə: “Sıx gö zü nü – han sı daş da su yan sa, O 
daş alt da Məm məd Araz ya şa yır” ki mi poetik “nek ro loq”la ra...

“Nek ro loq” de miş kən, –

Bu axşam...

Özümdəyoxambuaxşam, 
Ağlıkəsilməmişkəsilmişbaşam, 
Eləbil,özümdədəfnolunmuşam... 
Eyilhampərisi,varsansaəgər, 
Buaxşamüstüməqanadınıgər...

Ya xud, “Azər bay can!” de yi lən də aya ğa dur ki, Ana yur dun ürə yi-
nə to xu na bi lər”, “İti ba za rın da atın dan ba ha – Mən be lə dün ya nın 
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nə yin dən kü süm?!”, “Anam dan-ba cım dan giz lət di yi mi qə ləm dən-
ka ğız dan giz lət mə mi şəm”, “O gün dən mi bit di bi zim di li mi zin “sə-
nin”-“mə nim” da ma rı da, O za man mı bit di bi zim di li mi zin “ha ra lı-
san?” qa ba rı da?!” və di gər say sız-he sab sız nü mu nə lər.

Və –

Dədə!
Bu söz lər dən son ra du rub “Və tən mə nə oğul de sə, nə dər dim, Ma-

mır olub qa ya sın da bi tər dim...” ki mi umu lar et mək nə de mək?!...
Mən bu ge cik miş sual la rı mın ca vab la rı nı Sən dən çox-çox ön cə lər 

al mı şam. Ço xu nu da Sən dən xə bər siz.
Mə sə lən, 1985-in Nov ruz bay ram laş ma mız za ma nı (bir əqi də dos-

tum la bir gə) mil li gənc li yin Sə nin şeir lə rin lə nə fəs al dı ğı nı bil dir dik-
dən, aran-dağ dü şün cə lə ri nə, mil li azad lıq təş nə nə sı ğal çək mə yə 
ça lış dıq dan son ra so ruş dum ki, ni yə “Yer üzü nün Qa ra bağ dü zü”, 
“Kür Sal ya na qo vu şur” ki mi pub li sis tik ya zı la rı na ara ve rib sən? Əsə-
əsə ya zı ma sa na ya xın la şıb, “Bu səp ki li 50 möv zu gö zal tı la mış dım 
- de yib, qı rıq-qı rıq (və tə bəs süm lə) əla və et din – He yif, bu “ali” xəs-
tə lik im kan ver mə di...”.

De dim, Məm məd müəl lim, nə et mə li, gö rü nür, “ali” xəs tə lik lər də 
özü nə ali can lar ar zu la yıb-ara yır... Ki, gö dən daş lar dan eşit di yi “he yif, 
ey eyş-iş rət li döv ran la rım!” ki mi sı zıl tı lar əvə zi nə, əsil və tən daş lar dan 
“he yif, ey yaz ma dı ğım möv zu lar!” sa yaq mil li-əx la qi gi zil ti lər eşit sin...

Hə...
şeir lə ri nin bi rin də “Haq qın var, Məm məd Araz, haq qın var – ya şa-
ma ğa” bə ya na tı ilə bir gə, də fə-də fə “haq qın yox...” da yaz mı san. Bu, 
in saf dan mı, əfən dim? Sən o çə tin, mil li yas-ya saq lı il lər də mil liy yət çi 
gənc li yə is tiq lal gə lə cə yi ya şa dan beş-üç şəx siy yət dən bi ri idin, axı...

Sağ ol say dın, nə lər yaz maz dın!
Bəl li (və mil li) xəs tə li yə gö rə nitq prob le min ol sa da, Sən ne cə gö-

zəl mü sa hib din!
...Bu an söh  bət  ləş  mə  yim gə  lir:
– Sən özün də “bu  gü  nüm  dən dü  nə  ni  mə uzaq  la  şan ulu ba  ba”lar -

dan bi  ri...
“- So  ruş  dum bi  rin  dən; şairəm  mi mən? “- Hə  lə öl  mə  mi  sən, de  yə 

bil  mə  rəm...”.
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– Bu “ge  niş mü  sa  hi  bə  mi  zin” so  nun  da bu mil  lə  tin əz  bər  dən bil  di  yi 
şeir  lə  ri  nin han  sı  nı qi  raət  lər  din?

– Hə lə yax şı əz bər lən mə di yi ni:

Bugüngərək 
Həranımız“Vətən!”desin. 
Qılıncımız,qalxanımız 

“Vətən!”desin. 
Ölənlərinəvəzinə 

Qalanımız“Vətən!”desin... 
Çoxyatdıq,çoxmürgülədik, 

Qoşa-qoşa 
Dağlarımızoğurlandı, 
Çaylarımız,göllərimiz 

oğurlandı, 
Oğurlatdıq! 

Hərandımız,amanımız, 
Əgərvarsa, 

Zərrəqədərimanımız, 
İmanımız“Vətən!”desin. 
Həryaxşımız,yamanımız 

“Vətən!”desin. 
Əlikəsik,dilikəsik 

Uşaqlarvar–hələdustaq! 
Bunəkülək,bunəbulud, 
Bunəyağış,bunəqardı? 
Mürgülüsən,qocamillət, 
Dahamöhkəm,dahaötkəm 

gəlsinsəsin– 
Vətən!–desin 
Qocamillət, 
Bugüngərək 

Həranımız“Vətən!!!”desin...

– Dildə çox söyləyirik, ustad! Qalır – işdə, əməldə, savaşda da 
deməyimiz...

13-12-2019 
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28 illik ömürdə 2 şah əsər
“Səməd Behrənginin əsl şah əsəri – 

öz şahanə həyatıdır”...

Sək sən il əv vəl Təb ri zin Ge ren dab mə həl lə sin də (iki qar daş, üç 
ba cı lı yox sul bir ailə də) do ğul muş, “ölüm mə ni hər an ya xa la ya bi-
lər, önəm li si bu dur ki, mə nim hə ya tım baş qa la rı nın hə ya tı na ne cə 
tə sir gös tə rə cək dir” dü şün cə lə ri lə ya şa mış bu na kam ədib lə ta nış lı ğa 
onun öz ailə “uni ver si tet”inə məx sus bir epi zod la – ana sı Sa ra xa nı-
mın xa ti rə lə ri lə baş la yaq:

“Ya dım da dır, Sə məd dün ya ya gə lən dən bir gün ön cə ata sı iş dən 
çı xa rıl dı. Ye nə ər bab la da laş mış dı. Mən “fi lan kəs or da 4 il dir iş lə yə 
bi lir, sən sə ilin ta mam ol ma mış, çı xa rıl dın” de yən də, qa yıt dı ki, mən 
ər bab-sər da ba kim lər dən sə ca sus luq et mə yi ba car mı ram...”.

Elə bir ata nın tö rə mə si məhz be lə bir oğul ol ma lı idi; iyir mi sək kiz 
il lik ömür qı sa lı ğın da qo ca man bir re ji mi tə la tü mə gə ti rən lər dən bi ri-
nə çev ril mə li, 1967-ci il av qus tun 31-də Araz ça yın da “bo ğul ma lı”, xal-
qın tə ki di lə Təb ri zin İma miy yə qə bi ris tan lı ğın da dəfn edil mə li idi… 

 O faciəli avqustdan –
düz bir il son ra o otay lı ədi bin bu tay lı soy da şı Məm məd Araz Qu-
ze yi mi zin Ho ra diz ya şa yış mən tə qə si ya xın lı ğın da kı “Arazst roy” ti-
kin ti si nə həsr et di yi “Ara zın işıq la rı” şeirin də ya za caq dı: “Araz axır 
yır ğa la na-yır ğa la na, Elə bil ki, bir ac də və yor ğa la na-yor ğa la na o ya-
nı na, bu ya nı na ağız atır. Də mir ti kan qırp maq öy rən, də və qar daş, 
də mir ti kan! İşıq lar da ay rı lı ğa öy rə şə cək, Yü kü nü çək, də və qar daş, 
yü kü nü çək...”.

Xa ti rə si ni ağır la yan yüz lər lə nü mu nə dən gü ney li yurd da şı və 
dos tu Əlir za Nab dil de yə cək di:

Oxuduqaranquş“ayrılıq”sözün, 
Cumdutufanlara,unutduözün! 

Düşməntənəvursa;“Səmədhardadır”, 
Əlimisinəməçalıbdeyərəm- 

Səmədkönlümüzdə,ağlımızdadır! 
Birharayçəkərəmqəlbimevindən: 
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AxtarınArazınÇənlibelindən! 
Bubirnağıldırki,ellərsöyləyər, 
Nağılçıdayanar,sözdavamedər... 

QuzeylisoydaşıƏhmədCəmilxatırlayacaqdı: 
Volqadaotaya-butayabaxdım, 
Arazaoxşamırbuçayınrəngi, 

Sənmigücsüzidin,Arazmıdərin? 
Dözdünzillətinəağırillərin, 

Ah,SəmədBehrəngi! 
Sinəmiyarınvəasın 

OradaBuhenvaldzəngi– 
OxusunArazboyu: 
SəmədBehrəngi! 
SəmədBehrəngi!...

2009-cu il də son ki ta bı nı ça pa ha zır la mış mək təb yol da şı Si rus Mə-
də di “Ame ri ka nın sə si” ra diosu na hay qı ra caq dı: “Beh rən gi mil li və İran 
ədə biy ya tın da bir qa la, bir dağ uca lı ğın da du rur! İran uşaq ədə biy ya tı-
nın ba ni si Sə mə din vic dan-na mus ni şan lı hə ya tın dan, əsər lə rin dən bu 
gün də il ham alı nır! Ya şa dı ğı ömür qı sa lı ğı da onun şah əsə ri dir!”.

Təb riz li təd qi qat çı Qu lam hü seyn Saidi isə bu say sız-he sab sız də-
yər-de yim lə ri afo rizm ləş di rə cək di: “Sə məd Beh rən gi nin əsl şah əsə-
ri – öz şa ha nə hə ya tı dır!”. Baş qa dost-ta nış-əqi də daş la rı da vam edə-
cək di: “Azər bay can xal qı nın can lı, Azər bay can kənd lə ri nin bal di li”, 
“Mil li mə də niy yə tin oyaq vic da nı”, “Xa li qə üz, xal qa əl tu tan”, “Səy-
yar müəl lim”...

Məm lə kə ti mi zin bu ta yın da isə Gü ney-Qu ze ya ra sı əla qə lə rin in-
ki şa fı ideolo gi ya sı na yö nə lik “Sə məd Beh rən gi ədə bi mü ka fa tı” tə sis 
edi lə cək di...  

 Ovaxt dan-bu vax ta –
ve ri lən bu qiy mət-də yər lər elə-be lə dən de yil. Bu is te dad lı ədib, mil li 
məfk u rə li pub li sist-jur na list öz qə ləm məh sul la rı ilə mən sub ol du ğu 
mil lə ti daim ayıq-oyaq lıq aya ğın da sax la yıb. Daim si ya si-ic ti mai tə-
qib lər lə ba həm mad di sı xın tı lar da ya şa mış bu fə da kar soy da şı mız 
öm rü nün əsas his sə si ni xal qı mı zın Gü ney bö lü yü nün (bü töv lük də 
ümum türk çü lü yün) et no kul tu ro lo ji özəl li yi ni əks et di rən folk lor nü-
mu nə lə ri ni top la ma ğa sərf edib. 
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Hə ya tı nın son 8 ili ni müəl lim lik və ədib lik lə məş ğul olub. Qı sa ömür 
ər zin də iyir mi əsər ya ra dıb. “Ba la ca qa ra ba lıq” isə onun si ya si ma ni-
fes ti dir. Bir müd dət ça lış dı ğı qə zet lər də (“Meh di Aza di”, “Adi nə”) çap 
et dir di yi ya zı la rın dan iba rət ki ta bı (“Mə qa lə lər məc muəsi”) nəşr edi lib. 
Fi kir dost la rı ilə (Beh ruz Deh qa ni, Si rus Mə də di və b.) Cə nu bu mu zun 
bü tün kənd lə rin də top la dıq la rı folk lor nü mu nə lə ri Azər bay can di lin də 
ol du ğuy çün çap edil mə yib. İlk folk lor nü mu nə lə ri Təb riz də işıq üzü gö-
rən (min bir mü si bət lə və ye ga nə!) ki ta bı nın adı isə: “Pa rə-pa rə”!...

İb ti dai təh si li ni “Tər biy yət” mək tə bin də alıb, Təb riz Pe da qo ji Tex-
ni ku mu nu, Təb riz Uni ver si te ti Fi lo lo gi ya fa kül tə si nin in gi lis di li şö bə-
si ni (qi ya bi) bi ti rib. Tə lə bə lik il lə rin də “Xən de” (“Gü lüş”) ad lı həf tə lik 
di var qə ze ti bu ra xıb. Əmək fəaliy yə ti nə Azər şəhr (Tu far qan) ma ha lı-
nın ib ti dai mək təb lə rin də müəl lim lik lə baş la yıb. Bö yük sev gi lər lə top-
la dı ğı Azər bay can na ğıl la rı nı fars di li nə tər cü mə edə rək Teh ran da ça-
pı na nail olub. İlk he ka yə lə ri (“Adət”, “Bi nam”) iyir mi ya şın da ikən 
dərc olu nub. Son ra lar “Ul duz və qar ğa lar”, “Çu ğun dur sa tan oğ lan”, 
mil li azad lı ğa həsr et di yi “Ba la ca qa ra ba lıq” və di gər məş hur əsər lə ri-
ni ya zıb. “Ba la ca qa ra ba lıq” İta li ya da ke çi ri lən Bey nəl xalq uşaq ki tab-
la rı mü sa bi qə sin də qı zıl me da la la yiq gö rü lüb, ital yan, fran sız, in gi lis, 
türk dil lə rin də nəşr edi lib.

Və nə ha yət, 5-də 4-nü ix ti sar edi bən təq dim et di yim –

 “Balaca qara balıq”
Çil lə ax şa mı idi. Qo ca Ba lıq dər ya nın di bin də tö rə mə lə ri ni ət ra fı-

na top la yıb be lə bir na ğıl da nı şır dı:
– Bi ri var dı, bi ri yox du, bir Ba la ca qa ra ba lıq var dı. Sə hər dən ax-

şa ma ana sıy la bir gə üzən bu ba la ba lıq bir ne çə gün fik rə dal dıq dan 
son ra di lə gəl di:

– Ana can, mən da ha bu ya şa yı şı xoş la mı ram. İs tə yi rəm, ge dim gö rüm, 
bu arx ha ra da qur ta rır. Ge dib gö rüm baş qa yer lər də nə var, nə yox…

– Eh, ba la can, bu ça yın nə əv və li var, nə axı rı. Gör dü yün nə var sa, 
elə odur. 

Bu za man on la ra ya xın la şan iri bir ba lıq de di:
– Qon şu, ye nə uşaq la nə hö cət lə şir sən? 
– Eh... qon şu, gör, zə ma nə ne cə də yi şib?! Uşaq lar ana la rı na cip-cip 

öy rət mə yə baş la yıb lar. Gör bu cırt da nın fik rin dən nə lər ke çir?! De-
yir, is tə yi rəm ge dim gö rüm dün ya da nə lər olur?!.
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Qon şu Ba lıq:
– Ey, ba la ca, sən nə vaxt dan be lə fi lo sof olub san ki, bi zim xə bə ri-

miz yox dur?
– Xa nım, mən hər gün tək rar olu nan bu gə zin ti lər dən ca na doy-

mu şam... 
Ana Ba lıq:
– Ba cı, bil mi rəm bu ba la mın qu la ğı nı kim dol du rub…
– Ba cı, tez-tez bu uşa ğın ya nı na gə lib-ge dən o pıç-pıç İl biz ya dın-

da mı?...
– Hə, hə! Yax şı ca ya dı ma sal dın! Gö rüm onu gor ba gor ol sun!
– Elə de mə, ana! O mə nim dos tum idi...
Səs-küy baş qa ba lıq la rı da ora ya çə kib gə tir di və on lar ana nın üs-

tü nə düş dü lər:
– Uşa ğı nı la zı mın ca tər bi yə lən dir mə di yin çün əzab çək mə li sən!
– Si zin lə qon şu ol du ğu muz dan xə ca lət çə ki rəm!
– Bu uşaq ağ zı nı ha ra qo yub? Mə gər dün ya elə bu dün ya dan iba-

rət de yil?!
– Bu mə lu nu gön də rək qo ca İl bi zin ya nı na!
Ana sı nın “Al lah, sən sax la, uşa ğım əlim dən ge dir!” - de yə ağ la dı-

ğı nı gö rən Ba la ca Ba lıq pı çıl da dı:
– Sən mə nim gü nü mə yox, bu ge ri də qal mış la rın ha lı na ağ la...
– Mə nə rəh min gəl sin, ba la! Get mə...
Ba la ca Ba lıq heç nə yə eti na et mə dən uzaq laş dı.   
Şır ran dan sü rü şüb göl mə çə yə dü şən Ba la ca Ba lıq əv vəl cə özü nü 

iti rən ki mi ol du. Bu ra da gə zi şən say sız-he sab sız var lıq lar onu məs-
xə rə yə qoy du lar:

– Bir bu nun tə hər-töv rü nə ba xın! Ey, de gö rək sən nə məx luq san 
be lə?!

– Mə nim adım Ba la ca Ba lıq dır. Bəs siz?
– Bi zim əsil-nə ca bə ti miz var!
– “Çöm çə quy ruq” de yər lər bi zə!
– Dün ya da biz dən gö zə li ta pıl maz!
– Sə nin ki mi yön dəm siz de yi lik!
Ba la ca Ba lıq:
– Si zin bu qə dər xud pə sənd ol du ğu nu zu bil mir dim. Am ma bu 

söz lə ri na dan lıq   üzün dən de di yi ni zə gö rə si zi ba ğış la yı ram.
– De mə li, biz na da nıq?
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– Na dan ol ma say dı nız, bi lər diz ki, hər ya ra dıl mı şın öz tə hər-töv-
rü olur. Hə, axı siz dün ya nı har dan ba şa dü şə siz ki, göl mə çə dən qı-
ra ğa çı xa bil mir siz...

– Ha, ha, ha! Mə gər göl mə çə dən baş qa dün ya da var?
– Eh... za val lı lar... Ana nız har da dır?
Göl mə çə qı ra ğın da kı daş üst də otur muş ye kə bir Qur ba ğa nın gur 

sə si onu dik sin dir di: 
– Bur da yam, ey əsil-nə ca bət siz vü cud! Nə əl la mə lik edib uşaq la rı-

mı çaş dı rır san?  Mən bir be lə ömür sür müş və gör mü şəm ki, dün ya 
elə bu göl mə çə dən iba rət dir!

– Bu min val la əbə di ömür də elə sən, ye nə gör mə yə cək sən...
Qur ba ğa Ba la ca Ba lı ğın üs tü nə ne cə cum du sa, göl mə çə lər zə yə 

gəl di və o, bir də on da ayıl dı ki, də rə dən axan en li arx da ça pa la yır. 
Bu ra da iri bir kər tən kə lə qar nı nı gü nəş dən qız mış da şa sə ri lib hə ra-
rət ləz zə ti ala-ala su yun tə kin də ov la dı ğı qur ba ğa nı di diş di rən yum-
ru xər çən gə ta ma şa edir di. Ba la ca Ba lı ğın göz lə ri xər çən gə sa taş caq 
bərk qorx du və onu tə zim lə sa lam la dı. Xər çəng isə:

– Sən nə ədəb li ba lıq san, – de di. – Hə, gəl qa ba ğa!
– Yox, mən dün ya nı gəz mə yə ge di rəm, cə na bı nı zın ye mi nə çev ril-

mək is tə mi rəm!
– Sən lap uşaq san mış ki, ba ba! Mən qur ba ğa la rı ba şa sal maq is tə-

yi rəm ki, dün ya ki min əlin də dir. Sən sə qorx ma, gəl qa ba ğa!
Bu an su üzə ri nə nə həng bir köl gə ya yıl dı. O, ço ban idi. Bir an 

son ra ço ma ğı nın göz lə nil məz zər bə si lə xər çəng su yun di bi nə bat dı. 
Sü rü su içib ge dən dən son ra Ba la ca Ba lıq kər tən kə lə ni səs lə yib de-

di:
– Kər tən kə lə can, mə ni nə rə ba lıq, ba lı qu dan və baş qa yır tı cı lar la 

çox qor xu dur lar... 
– Nə rə ba lıq lar, ba lı qu dan lar də niz də ya şa yır lar. Am ma bu hən-

də vər də saq qa qu şu na rast gə li nir. On la rın bo ğa zı nın al tın da xey li 
su tu tan ki sə olur. Bə zən xam ba lıq lar o ki sə yə gi rir və o mə sə lə!...

Ba la ca Ba lıq “do ğur dan mı arx də ni zə tö kü lür”, “Saq qa qu şu nun, 
ba lı qu dan la rın bi zim lə nə düş mən çi li yi var” ki mi sual-xə yal lar la yo-
la düş dü. 

Elə bir ye rə çat dı ki, bu ra da də rə en lə nir, su lar qa ba rı şır dı. Bir dən 
Ri zə ba lıq lar onu döv rə yə al dı lar:

– Ay qə rib var lıq, ha ra be lə?
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– Ar xın qur tar dı ğı ye rə...
– Nə arx, qa da sı? Əv və la, bu, çay dır, ikin ci si, sən saq qa qu şu nun 

ge niş ki sə si nə doğ ru tə lə sir sən?
– Bun la rı mən də bi li rəm, an caq get mə li yəm!
Onun bu cə sa rə tin dən il ham la nan Ri zə ba lıq lar dan bir ne çə si Ba-

la ca Ba lı ğa qo şul maq is tə di, la kin va li deyn lə ri nin qor xu sun dan səs-
lə ri ni çı xart ma dı lar.  

Ba la ca Ba lıq o qə dər get di ki, ax şam ol du. Bir daş al tı na gi rib yat-
dı. Ge cə ya rı ayıl dı və gör dü ki, Ay su ya dü şüb, hər ye ri işıq lan dı rır.

O, Ayı çox se vir di. Ana lı gün lər də yu va dan çı xıb onun la kəl mə-
ləş mək həs rə tin də olar dı. An caq hər də fə ana sı ayı lıb onu yu va sı na 
dar tar, ya tı rar dı. Bu də fə o azad idi:

– Sa lam, göy çə yim Ay!
– Sa lam, Ba la ca Qa ra Ba lı ğım! Sə nin lə üz-üzə, göz-gö zə ol maq ne-

cə də xoş dur! Am ma, odur, bö yük bir qa ra bu lud mə nə tə rəf gə lir. 
Ara mı zı kə sə cək...”.

Bu “qa ra bu lud” –
bi zim ən ye ni, ən ümum mil li xə yal qı rıq lı ğı mı zı (“bu lud”u “bağ”a 

çe vir mək lə) da eh ti va edən bir rəmz... 
Bəs gö rə sən, Qu ru sa ki ni olan bu müəl lif ə Su sa ki ni olan o bə dii 

ob ra zı nın dün ya də yi şim ey niy yə ti nə?...
Bəl kə, si ya sət çi li yin sə nət çi li yə iro ni ya sı?...

30-08-2019 
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Başdan-başa bənzərsiz...
Sənətcə sonsuz poetik, milli məram-məqsədcə 

hədsiz dramatik Bəxtiyar Vahabzadə

Bö yük eşq mü cəs sə mə miz haq da “Gə lən də “Mə həm məd” gəl din 
dün ya ya, Ge dən də “Fü zu li get di” de di lər...” söy lə miş sə nət ka rı mı-
zın - adı da şaira nə Bəx ti ya rı mı zın bu dün ya dan ge di mi lə il gi li bu 
ya zı nı ne cə və nə dən baş la ya san ki, Al la ha da xoş get sin, bən də-oxu-
cu ya da? Hə lə “bais kar”ın ru hu na de mi rəm...

Bu gün onun anım gü nü dür; de mə li, on suz da se vər lə ri nin əh val-
ov qat la rı o söz...

Bir hal da ki be lə dir, nə dən bu an şairin bir qə dər xo şov qat şeir lə-
rin dən bi ri ni çək mə yək aya ğa:

...Taleyimdaşatdı-başımıyardı, 
Bunadaşneyləsin,daşbəhanədi.

Məngüneylioldum,arzumquzeyli, 
Onaçatammadım-çalışdımxeyli. 
Bəxtiyar,bəxtindənoldungileyli- 
Budasəninüçünxoşbəhanədir...

Elə mən də bu ya zı nı bir pub li sis tik “bə ha nə” ilə da vam et di rim.
Be lə ki, mən ta le yin də Bəx ti yar Va hab za də dür-dü şün cə li, Bəx ti yar 

hal-əh val lı şairi ol ma yan mil lət lə rin bü tün öyün mə-sö yün mə lə ri ni bir 
bə ha nə he sab edi rəm. Hə lə be lə lə ri nin “Xalq şairi” adı haq da da baş qa 
fi kir də yəm. On la rın “Mil lət şairi”, “Və tən şairi” ad lan dı rıl ma sı nı da ha 
mü na sib he sab edi rəm. Ye ri gəl miş kən, mən öz və tən daş-oxu cu kön-
lü mün 40-45 il bun dan ön cə ki “fər man”ıy la Hü seyn Ca vid, Mi ka yıl 
Müş fiq, Mə həm məd hü seyn Şəh ri yar, Rə sul Rza, Bəx ti yar Va hab za də 
və... o döv rün mil li “son be şi yi” sa nı lıb-sa yı lan Məm məd Ara zı bu ad-
lar la təl tif et mi şəm.

Ötən əs rin 60-cı il lə rin dən baş la ya raq, ali mək təb lə rə qə bul olu-
nan la rın ək sə riy yə ti ad la rı nı çək di yim bu mil lət şair lə ri nin səy yar 
kur sun dan ke çib gə lir di lər. On la rın çöl lə mə-yön lə mə “audi to ri ya”la-
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rın da tə lə bə li yə na mi zəd abi tu ri yent lə rə öy rət dik lə ri ni uni ver si tet və 
ins ti tut lar nəin ki ar tı rıb-ci la la mır, hət a bə zi nüans la rı nı ma la la yır-
dı lar. Ovaxt lar mil li müəl lim adı na Mir Cə lal, Bəx ti yar Va hab za də, 
Şir məm məd Hü sey nov ki mi beş-üç şəx siy yət var dı ki, elə lə ri nin ir-
real-mü dər ri si “çöl audi to ri ya la rı”n da ye ti şib gəl miş uşaq lar on la rın 
dərs keç di yi real-təd ri si audi to ri ya la ra sı ğış maz dı lar. O müəl lim lər 
öz mil li qey rət an te na la rı ilə tut duq la rı mət ləb lər lə, im kan düş dük-
cə, biz tə lə bə lə ri də ta nış edir di lər. De yir di lər, Şəh ri yar de yir ki, “Eşq 
əh li siz - mə ni yax şı qa nar sız, Göz lər ya ğış yağ dır ma sa, ya nar sız!” 
Hə mi şə gü lə rüz-odər göz gö rü nən Mir Cə lal ba yaq dan bə ri vur ğu la-
dı ğım mə qam lar da elə tu tu lub be lə açı lar dı ki; “Bi zim yaz dıq la rı mı zı 
bir oxu yur suz sa, de dik lə ri mi zə iki qu laq asın. Nə dən ki, biz in di lər də 
yal nız si zə de yə bil dik lə ri mi zi siz sa bah lar da bü tün xal qa de mək im-
ka nı ta pa bi lər siz...” Rə sul Rza “İkiaçı lan lar”ın da ya zır dı ki, “Ya şa sın 
qa dın azad lı ğı! - de di və lə düz zi na, şor göz lük lə bax dı bal dı zı na!” O 
dövr lə rin mə lum bey nəl mi ləl çi-sap ma çı la rı nı öz kə sər li at ma ca la rıy-
la di lə-di şə sa lıb da ha da “məh şur laş dı ran” Şir məm məd Hü sey nov 
özü nə məx sus mil li is tiotu nu dərs də əs nə yib-həs də yən tə lə bə lər dən 
də əsir gə mir di: “Ba la sı, adam da “Azər bay can öz xo şa xoş lu ğu ilə (!) 
çar Ru si ya sı nın tər ki bi nə qa tıl dı” möv zu lu dərs də ya tar?!” Elə hə-
min “gül lü” gün lə rin da va miy yə tin də bey nəl mi ləl çi be yin lə rə “Və-
tən da şı ol ma yan dan - ol maz öl kə və tən da şı” ça ğı rış la rı edən Məm-
məd Araz “Gö rüm ayıl ma sın - gec ayı lan lar!” qar ğış la rı da elə yir di...

Hə, bu qə dər “do lan gəl”dən son ra, gə lib çı xaq ca ri ya zı (və məş-
hur “özün dən na ra zı”) qəh rə ma nı mı zın - Bəx ti yar Va hab za də nin ob-
raz-oda sı na.

Hə lə kom so mol çu çağ la rın da “qan sa lan”çı şeir lə ri, “Gü lüs tan” 
ad lı poetik bom ba-poema sı sə bə bin dən qə lə mi nə ya saq qo yu lan bu 
ər şair ba la ca-ba la ca auidi to ri ya lar da di liy lə bə la ca-bə la ca mət ləb lər-
dən da nı şır, “zə ma nə yə bab”laş dır ma məh ku miy yət li qə lə mi lə isə 
“nə şiş yan sın, nə ka bab” mə səl li mə sə lə lər dən ya zır dı: “Ya rım o tay-
da qal dı, Ya rım bu tay da qal dı. To yum bur da ça lın dı, Ya rım o toy da 
qal dı”...

Öm rü uzu nu poetik qə ni mət lər ax ta rış la rı ilə ba həm, Və tə nin si-
ya si-ic ti mai ələm lə ri lə də ya şa mış Bəx ti yar Va hab za də nin son dər-
din dən də söz açaq. De yək ki, Qa ra bağ dər di onun la bir gə gö mül-
dü mə za rı na. O, 25 il əv vəl AzTV-nin hə yə tin də sol əli ilə (sağ əli 
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er mə ni lə rin pa doş si fə ti nə şil lə çə kə si lə ri mi zin ba şı na!) “20 Yan var” 
re jis sor la rın dan olan rus-so vet ge ne ra lı nın si fə ti nə şil lə çək mək lə fi-
zi ki qi sa sı nı qis mən al mış ol sa da, qə lə mi lə bu dər də borc lu qal dı ğı nı 
de yir di. Ya xın la rı na isə de yir miş ki, “Mu ğam” poema sın da ya rım çıq 
qal mış yan ğı sı nı sön dür mək üçün Qa ra ba ğın iş ğal dan azad ola ca ğı 
gü nü göz lə yir...

Ogün lər də, bu gün lər də - bu ulu və daim olu şair dən az da nı-
şıl ma yıb və hə lə çoox da nı şı la caq. Am ma bu da var ki, bun dan be lə 
bu mil lət şairi ba rə sin də nə qə dər da nı şıb-yaz saq da, onun bu mil lət 
haq da da nı şıb-yaz dı ğı na ça tam ma ya caq...

13-02-2015
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Sənəttək maraqlı yaşamlar...
İkiyə bölünmüş məmləkətində məcburənmühacir Tahir, 

zorənqərib Söhrab ömrü kimi...

Sənət və... siyasət (?)...
Bu möv  zuy  la (nə el  mi, nə hel  mi) məş  ğul ol  ma  sam da, ta  ri  xi mən -

bə  lər  də  ki “ədib  lər və şah  lar”, “qı  lınc  lar-qə  ləm  lər” səp  ki  li nü  mu  nə -
lər  dən bi  li  rəm ki, be  lə bir tər  kib hə  mi  şə olub və ola  caq.

Mət  lə  bi konk  ret  ləş  di  rək (“xır  da  la  yaq”); ədə  biy  yat və si  ya  sət...
Ko  nu  mu  zun aç  ma  sı üçün, hə  lə də “o tay – bu tay” ta  le  yi  lə ya -

şa  maq  da olan məm  lə  kə  ti  mi  zin ötən yü  zil  lik ya  şan  tı  la  rı  nı xa  tır  la  yı -
ban de  yə bi  lə  rik ki, hə  min dövr  lə  rin ən qəd  dar dö  nəm  lə  rin  də mil  li 
“mən”imiz  dən, sax  ta alt  ruizm  lik  dən xa  li və  tən  pər  vər  lik  dən gur-gur 
da  nış  mış (yaz  mış, le  qal mü  ba  ri  zə apar  mış) sırf si  ya  sət  çi oğul  la  rı  mı  zı 
bar  maq  la sa  ya bi  lə  cə  yi  miz hal  da, ədib  lə  ri  miz (xü  su  sən də şair  lər!) 
sı  ra  sın  da xey  li möh  tə  rəm-möh  tə  şəm ob  raz  lar ya  ran  dı. 

 Onlardan biri də Söhrab Tahir...
Çox keş  mə  keş  li hə  yat ya  şa  ma  lı ol  muş bu Xalq şairi  nin il  kin təq  di -

ma  tı  nı elə onun ömür uzun  lu  ğu  na (90 il) mü  qa  bil edi  rəm:
1926-cı il ma  yın 27-də İra  nın As  ta  ra şə  hə  rin  də do  ğul  muş, 9-cu sin  fə -

dək ora  da təh  sil al  mış, gü  zə  ran çə  tin  li  yi üzün  dən ata  sıy  la “İran-İn  gi  lis 
neft şir  kə  ti”ndə fəh  lə iş  lə  miş, mil  li azad  lıq hə  rə  ka  tın  da fəal iş  ti  rak et -
miş, 1946-da bu ta  yı  mı  za gön  də  ri  lə  rək Ba  kı Tibb Mək  tə  bin  də sto  ma  to -
loq-feld  şer ix  ti  sa  sı al  mış, mə  lum İran ir  ti  ca  sı nə  ti  cə  sin  də bu  ra  da qa  lıb, 
Azər  bay  can Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nin (BDU) Fi  lo  lo  gi  ya fa  kül  tə  sin  də oxu -
muş (1952-1957), ar  dın  ca Mosk  va  da Ali ədə  biy  yat kurs  la  rı  nın mü  da  vi -
mi ol  muş, Azər  bay  can De  mok  ra  tik Fir  qə  si  nin Ba  kı ko  mi  tə  sin  də I ka  tib, 
“Sə  hər” jur  na  lın  da baş re  dak  tor müavi  ni, “Azər  bay  can” jur  na  lı  nın şö  bə 
mü  di  ri və re  dak  to  ru, Azər  bay  can Ya  zı  çı  lar Bir  li  yi (AYB) İda  rə he  yə  ti, 
“Li  te  ra  tur  nıy Azer  bayd  jan” jur  na  lı re  dak  si  ya he  yə  ti, “Ya  zı  çı” nə  şiry  ya -
tı  nın bə  dii şu  ra  sı, Azər  bay  can Ədə  biy  yat Fon  du ida  rə he  yə  ti və SS  Rİ 
Ədə  biy  yat Fon  du ple  nu  mu  nun üz  vü ol  muş, 1998-ci il  də “Xalq şairi” 
fəx  ri adı  na, 2006-cı il  də “Şöh  rət” or  de  ni  nə la  yiq gö  rül  müş və… uzun 
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il  lər əziy  yət çək  di  yi şə  kər xəs  tə  li  yin  dən 4 may 2016-da dün  ya  sı  nı də  yiş -
miş, II Fəx  ri xi  ya  ban  da dəfn olun  muş  dur.

Elə ədə  bi-bə  dii ki  tab  la  rı  nın ad  la  rı da bu ədi  bin real hə  yat he  ka  yə -
ti  nin ha  lay-do  lay  la  rın  dan xə  bər ve  rir: “Və  tən  lə sev  gi ara  sın  da (şeir -
lər və poema  lar), “Qon  şu qı  zın mək  tub  la  rı (po  vest və ro  man), “Əma -
nət” (po  vest  lər), “Sev  gi əf  sa  nə  si” (şeir  lər, poema  lar), ”Li  ri  ka” və s.

Ürək növləri...
Do  ğul  du  ğu ta  yı  mız  da iyir  mi il bu tay ar  zu  su ilə, qal  ma  ğa məc  bur 

ol  du  ğu bu ta  yı  mız  da isə əl  li ilə  dək o tay həs  rə  ti  lə ya  şa  ma  ğa məh  kum 
ol  muş bir şairin ürək kar  dioq  ra  mı  nı ne  cə çiz  mə  li, qəlb sind  ro  mu  nu 
nə tövr par  daq-pa  raf  a  ma  lı? Ki, bu qə  dər həs  rət yü  kü ilə bu qə  dər 
uzun ya  şa  ya “bil  mə  yi” də ona “çox gö  rən” “mən  tiq” qis  mi  nin sər  fə  si 
sa  kit  ləş  sin, mil  li Və  tən Bü  töv  lü  yü  nə yal  lı gö  dən priz  ma  sın  dan ba  xan 
“ən  tiq” qis  min be  yin pi  yi əri  sin, “İki bö  lün  mək  dən elə qorx  mu  şam, 
Çö  pü də iki  yə böl  mə  rəm da  ha” ki  mi fi  kir  lə  ri eşi  dər  kən sir-si  fə  ti iro -
nik rəqs  lə  rə qərq olan “ar” qis  min ər tü  kü də tər  pən  sin...      

Be  lən  çik-bə  lən  çik “qi  sim”lə  rə an  ti  qi  sim  lər di  lin  dən: “bu ADA  MI 
mil  li gö  rü  şə – sər  həd açı  lı  mı  na təş  nə  lik ik  si  ri ya  şa  dır  dı” de  yi  bən, –

Keçək mətləbə
Dox  sa  nil  lik ömür olay  la  rı (19 ya  şın  da əli  nə si  lah alıb, S.C.Pi  şə  və -

ri  nin baş  çı  lı  ğı al  tın  da müs  tə  qil döv  lət uğ  ru  na sa  vaş  ma  sı, yet  miş yaş  lı 
qə  lə  mi  lə və  tən  pər  vər  lər ca  meəsi ya  rat  maq ça  ba  la  rı) ilə Azər  bay  can 
ədə  bi-si  ya  si ta  ri  xi  nin bir par  ça  sı  na çev  ri  lib bu şair. Mü  ba  ri  zə  si  ni dur -
dur  ma  dan “dö  züm”, “sə  bir” ob  ra  zı  na çev  ri  lib. Bə  zən bu “ob  raz”la 
söh  bət  lə  şib, bu “da  xi  li mən”ə xi  tab  lar edib:  

Dərdsizvaxtlarınıgörmüşəmbəzən, 
Dərdsizlikdərdolubsənəhəyatda, 
Özgələrdərdiniatıbüstündən, 

Səndərdsizolmaqdanqorxmusanhətta...

1988-ci il. Sər  həd  lər açı  lır. Qırx iki il  lik həs  rət  dən son  ra doğ  ma 
yur  da ge  dir. Ev  lə  rin  də onu ta  nı  mır  lar. “Ay qo  naq, kim  sən” sualıy  la 
ona göz dik  miş xa  la  sı  na: “Mən sə  ni sə  sin  dən ta  nı  dım, ay xa  la, qoy 
özü  mə gə  lim, bir az da  nı  şım ki, sən də mə  ni ta  nı  ya  san”. Kim  li  yi bi  li -
nən  dən son  ra “mis  li-bə  ra  bə  ri gö  rün  mə  miş ha  ray-hə  şir, ağ  laş  ma...”.
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Xa  la  sı de  yib, sən də ağ  la, a ti  fil Ta  hir! Ağ  la ki, ürə  yin bo  şal  sın, 
part  la  ma  sın. “Ay xa  la, gö  züm  də yaş  mı qa  lıb ağ  la  ma  ğa? Qırx iki il  di 
sə  ra  sər ağ  la  yı  ram...”.

Bir vaxt bu şairin ana  sı ilə gö  rü  şü (özü də bu tay  da!) isə kon  tekst -
lik yox, bü  töv bir tekst  lik, bəl  kə də epo  pe  ya  lıq  dır ki, bu  nu bir qə  zet 
ya  zı  sın  da bə  yan et  mək müm  kün  süz...

Hər gö  rüş  də, hər söh  bət  də sö  zü  nün əv  və  li də, axı  rı da Və  tən ol -
muş bir şairin öz xa  la  sı ilə söh  bə  tin  də de  di  yi “qırx il sə  ra  sər” ağ  la  ya 
bil  mək “ya  lan”ına inan  ma  maq da müm  kün  süz...

Bu tay  lı Müş  fi  qi  miz de  yir  di; “Şair ye  ni-ye  ni söz  lər bu  la  caq, Kainat 
ol  duq  ca şeir ola  caq”, bu otay  lı şairi  miz  sə, So  ve  tin qı  lın  cı  nın da  lı-qa -
ba  ğı kə  sən vaxt  lar  da hay  qı  rır  dı:

Yüzillərkeçsədəbuayrılıqdan, 
Özbirlikhaqqınıbuxalqalacaq!

“Qlav lit”lər, “iş ve rən”lər üzün dən, bə zən, mis ra la rın da “qi ya-
bi-eh ti ma li” bə yan lıq lar da edən bu şair, mil li ay rı lı ğı nəin ki ya xı na 
bu rax maq, hət a sa ba ha da qoy maq is tə mir di. Tam inan dı ğı həm söh-
bət lər lə rast la şan da isə, ha çan sa qə ləm lə de di yi bə zi fi kir lə rin də “şi-
fa hi re dak tə”lər də edər di. Mə sə lən, bir kə rə, “çöp” ob raz lı mə lum 
(və məş hur!) “Da ha” şeirin də “Azad qar da şım var, onun la xo şam” 
qə naəti lə bağ lı so ruş duq da (bu tay lı lar doğ ru dan mı azad dır?), de di, 
qar daş, “bir şi ri nin xa ti ri nə yüz acı ye mək” mə sə li miz də var, axı. 
Mən o “Azad qar da şım var, onun la xo şam” mis ra sı nı “Mən gə rək 
sa hi li sa hi lə qo şam!” fik ri mi bil dir mək xa ti ri nə yaz ma lı ol mu şam”.

İnan ma maq ol mur. O şeir də ki “acı lar” içə rin də ən şi rin isə bun lar:

İkibölünməkdəneləqorxmuşam, 
Çöpüdəikiyəbölmərəmdaha!...

Dün ya nın – Hü seyn Ca vid de miş kən, “Qan tö kül mə dik cə üzə 
gül mə yən bu naz lı afə tin” hər tür əzab-əziy yət “xö rə yin dən” dad mış 
bu şairin doy ma dı ğı bir qi da var dı: Və tən mə həb bə ti! Bu “xö rə yin” 
ən bol ədə va sı isə HƏS RƏT!  

Mənimqollarımıiynə-sapedin, 
TikinAstaranıbiri-birinə. 

Çayları,yollarıiynə-sapedin– 
TikinCulfalarıbiri-birinə.
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Bü tün öm rü nü Şi ma lı mı zın O Tay, Cə nu bu mu zun Bu Tay həs rə-
ti nə son qoy ma ar zu-mu ra zı ilə ya şa mış bu şair nə “doğ ma” mə zar 
umu sun da idi, nə şöh rət. De yir di: “Har da öl səm, mə ni or da bas dı-
rın, Baş da şı na, döş da şı na lü zum yox...” (Bu mis ra la rı son nə fə sin də 
də de yib miş)...

Ar zu la rı baş qa şey lər idi:

Ətəkləringülxırmanı,güliçindəbataram. 
Qayalarınsərinkölgə,kölgələnibyataram. 
Gülləedibdaşlarınısapandımdaataram. 
Səninzirvənazadlıqdır,ozirvənəçataram, 

Savalanım,Savalan!

Qurbanolumdamuçuranyağışına,doluna, 
Qurbansənindağyolunusəngəretmişoğluna, 
Girqoluma,dahaçıxaqböyükdünyayoluna, 

Dayan,dayan,eyəcdadım,qoyməngirimqoluna, 
Savalanım,Savalan!...

Və tən, və tən daş lıq, həs rət-kəs rət alov la rın dan ma cal tap dıq ca, 
baş qa möv zu lar da gə zi şib bu şair. On lar dan nü mu nə lər:

Tərifinqəribəhörmətivardır, 
Tərifinneçəcürsifətivardır. 
Vardırbaşqasınıpisləyəntərif, 
Birsöyüştərifvar,birögeytərif, 
Borctərif,bəytərif,həmgileytərif...

Busayaqçağlarınbirindəməhəbbətmətləbinədəvaxtayırıbbuşair:

Demişdibirdahasevməyəcəyəm, 
Bəsniyəbirdahasəhvetdiürək. 
Busəhvinqızarangünbatımında 
Məniquzukimimələtdiürək...

Necədəağırdırbusevgi-sovqat, 
Harayaçapırsan,eyyəhərsizat, 
Mənikitabkimibükübikiqat– 
Səhifə-səhifəseyrəltdiürək.
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Yandıözü–yanmışdünyahalıma, 
Düşdüsınıqsəslərömürvalıma, 
Buludgözlərinisıxıbyoluma– 
Mənəağlamağıöyrətdiürək...

Bu şair Və tən həs rə tin dən “doy ma yıb”, bən də niz sə, onun ya şa dı-
ğı hə yat çə tin lik lə ri ni tək rar-tək rar vur ğu la maq dan.

Bə li, bu “qey ri-adi lik lər mü cəs sə mə si”nin ölü mü də qey ri-adi 
olub. Ömür-gün yol da şı Sü da bə xa nı mın söy lə di yi nə gö rə, bir cü mə 
ax şa mı, son nə fəs anı na az qal mış şair de yib ki, onu öz ki tab la rı olan 
ota ğa apar sın lar. Son ra üzü nün qib lə yə çev ril mə si ni is tə yib. Da ha 
son ra as ta dan, çox as ta dan “Ölən də” şeirin dən bu bənd lə ri söy lə yib:

Hardaölsəm,məniordabasdırın, 
Başdaşına,döşdaşınalüzumyox, 
Şöhrətgəlsə,onuçöldəazdırın, 

Təntənədə,rəsmiyyətdəgözümyox.

Görnəqədərmənborcluyamvətənə, 
Borcagörəutanırammənondan. 
Buborcilətutmazad-san,təntənə, 
Utancağamözqəlbimdənhərzaman.

Həmqocayam,həmkasıbam,həmqərib, 
Məndustağambuəlçatmazüçlüyə. 
Birazküsüb,heyrətlənib,kövrəlib, 
Qovuşaramsonevimdə–dincliyə...

Bu şeiri de yən dən son ra su sub, sağ əli ni güc lə qal dı rıb göz lə ri ni 
qa pa yıb və dün ya dan kö çüb... 

Yə ni, əfən di lər, bu mə lək-in san göz qa pa mın da da ki mə sə əziy yət 
ver mə yib...

26-05-2021 
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Milli ziyalı, xəlqi həyalı...
Zahirən, həyatən çox həlim, daxilən, fəaliyyətənsə büsbütün 

qaynar, od-alov Məmməd Cəfər Cəfərov

Hər bir in sa nın za man-za man söy lə di yi fi kir lər, gəl di yi qə naət lər, 
yaz dı ğı xa ti rə-me muar lar, dü şü nüb-da şın dı ğı acı lı-şi rin li əla mət lər 
xə yal dan qay naq la nar. Şüur la ömür sü rən lə rin hər an-hər də mi ni qə-
ləm-ka ğız sız (müasir-tex no lo ji as pekt də – mik ro fon-ka me ra sız) “he-
sab”a alan xə yal lar dan...

Do ğul ma sı nın yüz on ili ta mam olan bu lə ya qət li in san-ali min ta-
nı tı mı na bü tün bə şə rə xas olan bu duy ğu nun iki “növ”ü ilə baş la-
yı ram. Bi ri xəl qi-xa rak te rial, men tal-et noq ra fik qap sam da dır, di gə ri 
– ic ti mai-po li tik müs tə vi də.

Tək elə sı ra ca yox, ma hiy yət cə də bi rin ci ola nı bu ki (tə lə bə li yim də 
öz həm yer li sin dən eşit di yi mə gö rə), bu in san nəin ki qa rış qa nı tap da-
ma yan, hət a Nax çı van Pe da qo ji Tex ni ku mun da oxu du ğu çağ lar da 
bun dan əv vəl iş lə di yi tən dir xa na dan əs ki yə bü küb gö tür dü yü qıl çıq-
pü fə ni on la rın yu va la rı ət ra fı na sə pə lə yən “sa də lövh” bi ri si ki mi ta-
nı nır mış. Ye ri gəl miş kən, təəs süf ki, bu uni ver sal şəx siy yət öm rü nün 
son la rın da qə lə mə al dı ğı “Xa ti rə lər” me muarın da hə min o hə ya ti 
“sa də lövh”lük epi zo du na – heç bir əla və təs vir-şər hə eh ti yac ol ma-
yan mü kəm məl di dak tik löv hə yə to xun ma yıb.

Bu in sa nın gə lə cək də ne cə bö yük alim, fe no me nal ədə biy yat şü-
nas, tən qid çi, ma raq lı na sir ol ma sı na ilk “xa siy yət na mə”ni son ra lar 
baş qa la rı nın cür bə cür tək lif-tə kid lə ri lə yaz dı ğı (və sağ lı ğın da çap 
edil mə si ni is tə mə di yi) “Xa ti rə lər”də ki nüans lar ver miş olub. On la-
ra ba riz nü mu nə lər dən bi ri hə lə ye ni yet məy kən kün də gir iş lə mə si lə 
bağ lı sə tir lər də. Be lə lik lə, ol duq ca cid di və ori ji nal bir epik əsər tə si ri 
ba ğış la yan, araş dı rı cı la rın dan bi ri nin “ta le ro ma nı” ad lan dı rıb, “bu 
ki ta bı oxu yan dan son ra ən ya xın la rı be lə bu in sa nı ye ni dən və da ha 
də rin dən dərk edə cək lər” ki mi bə yan la dı ğı “Xa ti rə lər”dən bir par-
ça: “Kün də lər elə sə li qə ilə sa lın ma lı idi ki, hə rə si iki yüz qram dan 
ar tıq, ya əs kik ol ma sın. Çün ki la vaş çə ki siz sa tı lır dı; əgər kün də 200 
qram dan ar tıq olar dı sa, sa hib ka ra zə rər, əs kik olar dı sa, alı cı ya xə ya-
nət idi...”.
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“Alı cı ya xə ya nət”!... Qə dim lik mə sə lə sin də ta yı-bə ra bə ri ol ma yan 
bir sa hə (ti ca rət!) ilə bağ lı bi rin ci (və bəl kə axı rın cı) də fə iş lə di lən ifa-
də...

Bir müd dət son ra tex ni kum hə ya tı və “qa rış qa ya qah mar lıq”la 
bağ lı qa zan dı ğı “sa də lövh” adı...

Hə lə bu ada mın bö yük alim-müəl lim vaxt la rın da qa zan dı ğı aya-
ma!

Bə li, bu pro fes sor mü ha zi rə oxu du ğu audi to ri ya lar da aka de mik-
saat la rın bir ne çə də qi qə si ni nim daş ge yim li, “rəng-ruh suz si fət”, fi-
kir-xə yal lı tə lə bə lər lə (bə zən də elə lə ri nin par ta da şı nı dur ğu zub ya-
nın da əy lə şə rək) “də də-ba la” söh bət lə ri nə sərf edər miş...

Bu və tən daş-ali min ic ti mai-po li tik möv qe yi lə bağ lı to xu na ca ğım 
ye ga nə epi zod isə kaina tın çox sir rin dən agah bu aka de mi kin, dün-
ya nın hər üzü nü gör müş bu qos-qo ca pen sione rin müs tə qil li yi mi zin 
pioner ça ğın da “Xalq qə ze ti”nə ver di yi mü sa hi bə si lə il gi li.

Bə li, ilk ba xış da çox la rı na xey li la qeyd, “doy muş”, ya nım-dö-
nüm süz ki mi gör sə nən bu adam hə min mü sa hi bə də ki söz lə ri lə, gü-
ma nım ca, ən so yuq oxu cu ürək lə ri ni be lə kö zərt miş olub. Mə sə lən, 
ötən əs rin son la rın da kı ha di sə lə ri mis li gö rün mə miş mil li fə la kət lər 
qis min də qiy mət lən di rən jur na lis tin “Məm məd Cə fər müəl lim, bu 
mil li ağ rı-acı lar la bağ lı nə de yər diz” sualı na ca va bı nı o, Cüm hu riy-
yə tin gön də ri şi lə Tür ki yə də təh sil alıb qa yıt mış say-seç mə 25 nə fər 
nax çı van lı gən cin 1925-ci il ge cə lə ri nin bi rin də həbs edi lib bir da ha 
ge ri qa yıt ma ma la rı fak tı ilə baş la yır. Və hə min o fakt dan “məş hur-
mə şum 37-38 ak tı”na keç mək is tər kən: “Unu da bil mə di yim be lə 
xa ti rə lə rin ha mı sı nı da nış sam, si zi çox kə dər lən di rə, özü mü sə in-
saf sız bir xa ti rat çı, bir vaxt lar ne çə-ne çə mil li fa ciənin sus qun şa hi di 
ki mi hiss edə bi lə rəm” – de yə rək su sur...

Elm-irfan mayalı...
Xalq-Və tən qa yə li bu alim haq da oxu du ğum ya zı lar dan bi ri isə 

mə lum “alim ol maq asan dır...” de yi min də ki “di lem ma”nın “çə-
tin”inə iş lə yir...

1979 ya yı nın ilk çağ la rı. Ya zı qəh rə ma nı mı zın 70 il li yi lə əla qə dar 
Nax çı van da ke çi ri lən təd bir. SS Rİ-nin çox gu şə sin dən gön də ri lən 
təb rik lər, A.Za ma nov, Ə.Mi rəh mə dov, Y.Qa ra yev, K.Əli yev və baş-
qa la rı nın alov lu çı xış la rı. Əs ra rən giz Ba ta bat sə fə rin dən ön cə, Nax çı-
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van şə hə rin də yün gül cə bir “baş maq sey ri”. Təd bi rin “rə ya sət he yə ti” 
“Bö yük bağ”ın ya nın dan ke çər kən yu bil ya rın hə min mə kan ta rix çə si 
ilə bağ lı bir qə dər “so la xay” söh bə ti, “Cü mə məs ci di” haq da da nı şar-
kən əv vəl lər bu ra dan “Ba zar ça yı”nın keç di yi ni xa tır lat ma sı, “Qız lar 
bu la ğı nın gü lü so lub” de mə si, “Xan di ki” mə həl lə sin də “nor ma dan 
ar tıq” fik rə ge dib “Mən bu mə həl lə də do ğul mu şam. Ki çik bir tən dir-
xa na sın da çö rək bi şi rən mə ni hə yat bu ra da bi şi rib yo la sa lıb” de mə si 
və nə ha yət, ora dan əl içi ki mi gö rü nən Xan Ara za, Ağ rı da ğı na nis-
gil li ba xış lar xof u bir iş ti rak çı nın dəs tə dən ay rıl ma sı na və... bir az-
dan ta nı ma dıq la rı bir nə fə rin mo to sik let dən dü şə rək on la ra: “Ha ra 
ba xır dı nız? İra na, yox sa Tür ki yə yə” sualı nı ver mə si nə sə bəb olur…

Bü tün bun lar Azər bay can ədə biy yat şü nas lı ğın da “ay rı ca bir 
dövr” ti tu lu da qa zan mış bu ali min özü nə məx sus lu ğu, bən zər siz 
kim lik-nə çi lik lə ri. Ke çək bü tün təq di mat lar za ma nı su nu lan –

Ənənəvi bölümə
9 may 1909-cu il də Nax çı van şə hə rin də ana dan olub. Nax çı van Pe-

da qo ji Tex ni ku mun dan son ra təh si li ni Azər bay can Pe da qo ji İns ti tu-
tu nun (in di ki AD PU) Dil-ədə biy yat fa kül tə sin də da vam et dir mək lə 
ya na şı, qə zet lər də şö bə mü di ri, bir müd dət son ra “Ədə biy yat qə ze-
ti”nin re dak to ru iş lə yib. 30-cu il lə rin son la rın dan Ədə biy yat fa kül tə-
si nin de ka nı, fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor, ADU-nun (in di ki 
BDU) Rus ədə biy ya tı ka fed ra sı nın mü di ri, Fi lo lo gi ya fa kül tə si nin de-
ka nı, Elm lər Aka de mi ya sı Ni za mi adı na Dil və Ədə biy yat İns ti tu tu-
nun di rek to ru, İc ti mai elm lər böl mə si nin aka de mik-ka ti bi, aka de mi-
ya nın hə qi qi üz vü, Əmək dar elm xa di mi.

1937-1938-ci il lər dən baş la ya raq döv ri mət buat da Azər bay can, 
rus və dün ya klas sik lə ri haq da çap et dir di yi mü kəm məl oçerk lə ri, 
ədə bi-bə dii, tən qi di-pub li sis tik əsər lə ri bu müəl li fi el mi-ic ti mai fik-
ri mi zin mö tə bər xa di mi ki mi ta nı dıb. Mo no və müş tə rək im za lar la 
bu ra xı lan dərs lik lər, ədə biy yat ta ri xi və ədə bi tən qid lə bağ lı fun-
da men tal ya zı la rı, ali mək təb lər üçün ha zır la dı ğı me to do lo ji və sait 
və mü ha zi rə lə ri bu fe no men ədə biy yat şü nas-ali mi ge niş eru di si ya-
lı pe da qoq ki mi də sə ciy yə lən di rib. Ne çə-ne çə as pi rant-dis ser tan ta 
el mi rəh bər lik edib, elm lər na mi zə di və elm lər dok tor la rı ye tiş di-
rib, 30 il lik pe da qo ji fəaliy yə tin də rus və Qərb ədə biy yat la rı, es te ti-
ka, tən qid və mət buat ta rix lə ri kurs la rı ya ra dıb, təd ris edib. “Mir zə 
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Ələk bər Sa bir” və “Cə lil Məm məd qu lu za də” ki tab la rı rus, in gi lis, 
fran sız, ərəb, fars, is pan, türk dil lə rin də bu ra xı lıb.

Bu məş hur alim öz döv rü nün oxu naq lı bə dii və pub li sis tik əsər lər 
müəl li fi ki mi də diq qət də olub. İlk bə dii əsə ri – “Snay per İl yas” mü-
ha ri bə il lə ri nin “sto lüs tü”lə rin dən he sab edi lib. “Zur na çı”, “M.N.”, 
“Dəm də mə ki”, “Zo rən tə bib”, “M.Zey na loğ lu” im za la rı ilə çap et dir-
di yi ma te rial lar da hi klas sik lər haq da yaz dı ğı oçerk lə ri iz lə yən oxu-
cu la ra nis bət də da ha çox çev rə qa za nıb.

XX əsr Azər bay can hu ma ni tar və ic ti mai elm lə ri ta ri xin də en sik-
lo pe dik bi lik li, uni ver sal dün ya gö rüş lü, əsl xəl qi key fiy yət lə rə ma lik 
şəx siy yət ki mi ta nı nan, ça lış dı ğı, əl-qol qoy du ğu sa hə lə rin in ki şa fın-
da mü hüm bir mər hə lə he sab edi lən bu adam haq da da nı şan la rın, 
ya zan la rın “əzəl müb tə da”la rın dan bi ri də “pro fes sional, pro fes-
sional lıq” ifa də lə ri dir. Aka de mik İ.Hə bib bəy li ya zır ki; “M.C.Cə fə rov 
fəl sə fə-es te ti ka, dil çi lik, pe da qo gi ka, teatr şü nas lıq is ti qa mət lə rin də 
də pro fes sional key fiy yət, zən gin kə miy yət ir si nə ma lik mü tə fək kir-
lər dən dir. O, bə dii ya ra dı cı lıq la da de mək olar ki, fəaliy yə ti nin bü tün 
dövr lə rin də məş ğul ol muş dur. Bu na mi sal ola raq ...və fa tın dan son ra 
(2010) işıq üzü gör müş “Xa ti rə lər”, 100 il lik yu bi le yi ərə fə sin də ar xi-
vin dən alı nıb çap edi lən “İn san lar və ta le lər” ki nod ra mı nı gös tər mək 
olar. Bu ki nod ra mın ma yə-qa yə sin dən gö rü nür ki, bu fə da kar alim-
müəl lif bö yük Mir zə Cə li lə həsr olun muş film çək dir mək ar zu sun da 
da bu lu nur muş...”.

Bu görkəmli elm xadimi –
tək elə nə həng ədə biy yat şü nas, fun da men tal təd qi qat ye kun la rı olan 
cild-cild el mi əsər lər müəl li fi de yil, həm də – öz do ğal-xa riz ma tik şəx-
siy yə ti lə büs bü tün müs bə tə, xo şov qa ta iş lə yən əla mət lər ka nı idi. Bir 
qə dər qə ri bə (el mi yox, hel mi) səs lən sə də, so vet Azər bay ca nı nın son 
il lə ri nə məx sus “alims tan lıq”da (müs tə qil lik döv rü müz də ki elm ti-
tul yar la rı haq da qə naət siz lik dir, sa yın oxu cu lar!) bar maq la sa yı lan-
lar dan ol muş bu adam, bə zən el mi-ədə bi ca meədən çı xıb mil li də yə-
rə çev ri lən fi kir-müd dəalar müəl li fi, eli tar-kü ba ri eti ket lər da şı yı cı sı 
olub. Sağ lı ğın da hər han sı ic ti mai olay-do lay la bağ lı sər rast rep li ka lar, 
lö yün-lö yün de yim lər, fra za lar, sö zə qüv vət is ti nad lar qay na ğı, ağır-
bat ma ni key fiy yət lər məc mu su ki mi yad edi lib. Mə sə lən, bir kə rə o, 
tez-tez ba şı na top la şan fa nat tə lə bə lə rin dən bi ri nin “Məm məd Cə fər 
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müəl lim, Siz bu qə dər əl lə şib-ça lı şıb Siz ol du nuz, bəs, baş qa tə lə bə-
lər dən yal nız “əla”çı lıq la fərq lə nən biz kim ola ca ğıq” sualı na be lə bir 
ca vab ver di: “Siz bu uni ver si te tin gö zü nün ağı, bir kim he sab et di yi niz 
Məm məd Cə fər Cə fə ro vun sa gö zü nün qa ra sı sı nız...”.

Nə xoş ki, ovaxt bir elm ada mı nın di lin dən qo pan bu söz bu gün-
lər də Tür ki yə də təh sil alan tə lə bə lə ri miz lə gö rüş də bir iş ada mı tə-
rə fin dən bir az da gö yər dil di. Hə min iş ada mı ora da kı tə lə bə lər dən 
bir ne çə si lə ka me ra-mik ro fon dan kə nar söh bə tin də de yib ki, bü tün 
çə tin li yə dö züb yax şı təh sil alan tə lə bə lər mə nim gö zü mün ağı, mən-
sub ol du ğu muz Və tə nin, döv lə tin gö zü nün qa ra sı dır!... 

Və sonda:
1992-ci il ma yın 11-də Ba kı da və fat et miş, Fəx ri xi ya ban da dəfn 

edil miş Məm məd Cə fər Cə fə rov AMEA Rə ya sət He yə ti nin ad la rı na 
mü ka fat tə sis et di yi 8 aka de mik dən bi ri dir.

Elə bir aka de mik ki, can lı döv ra nın dan son ra – be lə de mək müm-
kün sə, “ar xiv”li yin də be lə gənc araş dı rı cı lar çün me to do lo ji cə çox gə-
rək li, hə lə də bu xal qın öy gü lü-nos tal ji xa ti rat la rın da ya şa yan beş-on 
əsil-nə sil li, xəl qi-mü tə rəq qi alim lə ri miz dən bi ri ola raq qal maq da...

21-06-2019  
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Səhnə və
ekran fədakarları
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Əsl xəlqi XALQ ARTİSTİ
Bütün zamanların fenomeni, ayrıca bir sənət odası, 

sənətkarlıq “ada”sı – Əliağa Ağayev...

Dün  ya  ya gə  li  min  dən 105 (1913), ge  di  min  dən 35 (1983) il ke  çən bu 
ana  da n gəl  mə akt  yor hər də  fə (!) səh  nə  yə çı  xan  da sü  rək  li “çə  pik”lər  lə 
(öz sö  zü  dür) qar  şı  la  nıb, gu  rul  tu  lu al  qış  lar  la yo  la sa  lı  nıb.

Be  lə sə  nət  kar haq  da da  nış  maq asan, yaz  maq isə çə  tin. Nə  dən ki, 
nitq  də bü  tün hiss-hə  yə  can  la  rı ver  mək olur, ya  zı-po  zu  da isə yox.

Am  ma elə mə  qam  lar var ki...

Məsələn;
yazılmasa, bu sənətkarın milli teatr tariximizdə heç kimsəyə nəsib 
olmayan duzlu danışıq tərzi, analoqsuz səs tembri, uğundurucu 
jestləri, “şeytan”i ovsunu statistik  tamaşaçını aldada da bilər ki, bu 
adam ali təhsil görməyib.

Bəli, yüz ilə yaxındı bütün Azərbaycanı qəşş etdirən bu aktyorun 
gəncliyəqədəri böyüklükdə yaradıb-yaşadığı rollarla tərs mütənasib 
keçib; uşaqkən ata-anasını itirib, 7-ci sinfi (özü də 17 yaşında!) 
bitirərək, gəmi təmiri zavodunda çilingərliyə başlayıb, elə orada 
dram dərnəyinə yazılıb və sənətin “sərrafgözlülər”i tərəfindən Gənc 
Tamaşaçılar Teatrına dəvət edilib. İlk rolu?..

Bu (və şah obrazı Məşədi İbad) barədə 60 illiyindəki müsahibəsindən:
“- Hərdən ilk rolunuzu da xatırlayırsızmı?  
- Əlbətə! Heç onu – “Kapitan Qrantın uşaqları”ndakı “Dik”i 

unutmaq olar? 1936-cı ilin o yaz günü sanki dünyanı mənə 
peşkəşləmişdilər. Sevincimin həddi-hüdudu yox idi. Elə bilirdim, 
küçəyə çıxanda hamı məni barmaqla göstərəcək!...

- Bəs “O olmasın, bu olsun”dan sonra?...
- O heç dəə! Hüseyn Seyidzadə o filmdə gözəl ansambl 

yaratmışdı. Çox da tələbkar idi. Rüstəm bəyin evindəki davada 
iki-üç vedrə (Qoçu Əsgərin alnına çırpılası) yumurta işləndi. 
Fasilədə “bu qədər yumurtanı çığırtma edib, iki-üç gün nahar edə 
bilərdik” kimi zarafatlar edənlərə isə belə bir “zarafat” qaytardı: 
“Amma tamaşaçılar ac qala bilərdi!...”.
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- Bəs, o qədər “bolluq”da hambala “bir abbası”nı qıymazlığınız?
- Bilirsiz, qardaş oğlu, o vaxt mən tacir adamdım, qəpik-quruşla 

işim yox idi...”.

Bu adam –
həm də Al lah ada mı, in saf in sa nı, “kris tal”lıq nü mu nə si...

Qı zı Gül çin:
“1918-ci il də er mə ni lər Tif is azər bay can lı la rı nı qır ma ğa baş la yan-

da ba bam on la rın di lin də da nı şa bil di yi üçün sağ qa lıb və dər hal Ba-
kı ya kö çüb lər. Day xə bər lə ri yox muş ki, bur da və ziy yət or da kın dan 
da gər gin miş. Hər hal da “öz mil lə ti nin için də ol maq da, öl mək də 
or da kın dan ra hat dı” de yir miş.

Atam heç vaxt – nə səh nə də, nə hə yat da, nə ev-eşi yin də “ar tist li-
yə” yol ver mə di...

Xalq onu elə çox is tə yir di ki! Xü su si lə, “O ol ma sın, bu ol sun” fil mi 
ek ran la ra çı xan dan son ra. Bir də gö rür dün kim sə kü çə də qa ba ğı nı 
kəs di və... biz iki-üç saat ba zar lıq edib qa yı dan da gö rər dik ət ra fı na 
bir “kol xoz” adam yı ğı şıb...

Ata mın oy na dı ğı “Ha cı Qa ra” ta ma şa sı na Mir cə fər Ba ğı rov da 
gə lib ba xıb və ta ma şa dan son ra ya nı na ça ğırt dı rıb. 1937-də or tan-
cıl əmi mi tu tub apa rıb mış lar de yə, atam ev-eşi yi lə vi da la şıb ge dir. 
Am ma sən de mə, Ba ğı rov onu gö zəl ifa sı na gö rə təb ri kə ça ğırt dı rıb-
mış. Fəx ri adı nın olub-ol ma ma sı ilə də ma raq la nır. Bir müd dət son ra 
(1943) “Əmək dar ar tist”, 1954-də isə “Xalq ar tis ti” (GTT-də ilk) adı 
ver di lər. “SS Rİ Xalq ar tis ti” mə sə lə si gə lən də sə bil dir di lər ki, bu nun-
çün par ti ya ya üzv ol ma lı san. Am ma atam bu ca zi bə yə get mə di. Biz 
ra zı laş ma sı haq da tə kid edən də sə, de di, bir xal qın ar tis ti ol maq ki fa-
yət dir, mən on suz da xal qın ar tis ti yəm.

Hə qi qə tən də be lə idi; onu hər yer də, bü tün tə bə qə lər dən olan in-
san lar çox is tə yir di lər, müt ə fiq res pub li ka lar da ke çi ri lən bü tün mö-
tə bər təd bir lə rin qa pı la rı onun üzü nə açıq idi. 

Qar da şım la mə nə bir cə qa da ğa sı var dı ki, in cə sə nət sa hə si nə get-
mə yək. Bu sə bəb dən də, qar da şım Va qif Teatr İns ti tu tu nun (in di ki 
AD MİU) Re jis sor luq fa kül tə sin də oxu ma sı “sirr”ini dip lo mu alan da 
aç dı. Atam sa, gü lüm sü nə rək: “Sən bu nu mən dən dörd il məx fi sax-
la dın, mən sə bun dan xə bər tut du ğu mu sən dən öm rüm bo yu giz li 
sax la ya ca ğam, - de di. - Yax şı, day ke çib, xe yir li ol sun...”.
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Təh sil mə sə lə miz də çox cid di idi. De yər di, yal nız özü nü zə gü və-
nin, fi kir ləş mə yin ki, ata mız bi zə qiy mət yaz dı rar.

İşə-gü cə ic ti mai nəq liy yat la ge dib-gə lir di. Am ma baş qa la rı na çox 
kö mək elə yib”.

Oğ lu Va qif:
“Atam bir gün trol ley bus la ge dən də gö rür ki, ca van bir oğ la nın qa-

nı “ya nın da otur du ğu zən ci tə lə bə dən də qa ra dı”. So ru şur ki, “adə, 
noolub”, oğ lan dil lən mir. Dü ba rə sual edir: “Qo çaq, bəl kə gə min ba-
tıb”, de yir, yox, Əla ğa əmi, mən ata mın al tı ket mən çi qı zı nın ye ga nə 
oxu maq is tə yən qar da şı yam, am ma bir ba lım çat ma dı. Atam de yir, 
on la ra bal la zım dı, ta paq apa raq də.

Nəy sə, ge dir lər ins ti tu ta, atam qə bul ko mis si ya sı üzv lə rin dən 
onun ailə və ziy yə ti ni və güc lü oxu maq hə və si ni nə zə rə al ma la rı nı 
xa hiş edir və iş yo lu na qo yu lur. Gün lə rin bir gü nü hə min oğ lan ra-
yon dan bi zə nə gə tir sə yax şı dır? Bə li, bə li, hə qi qi bal! Bəs atam ney lə-
sə yax şı dır? Onu sə hər süf rə si nə əy ləş dir di, son ra gə tir di yi nə işa rəy-
lə: “Bu nu isə apar ya taq xa na ya, tə lə bə yol daş la rın la qış uzu nu nuş 
elə yin. İm ka nın ol sa, be lə bir “tost” da irad et ki, Əliağa əmi yax şı lı ğı 
yax şı lı ğa xır da la yan lar dan dö gül”...

Xalq ar tis ti Əliab bas Qə di rov:
“Bi zim “Əliağa əmi”miz al dı ğı mız qo no rar dan “bir ab ba sı”nı da 

“ora-bu ra” xərc lə mə yə qoy maz dı. De yər di, ha mı sı nı apa rın ve rin 
ailə ni zə. İş dir, iş ta ha nız dan “bir şey-mir şey” keç sə, gə lin mə nə ərz 
edin ki, pəs, mə şə di, bir fi lan-ka lan ma nat ver, ge dək “araq-ça xır” 
bə yin ata sı nı yan dı raq...”.

Bu məş hur teatr-ki no “Mə şə di İbad”ı həm də hə ya ti Mə şə di idi.
Xa nı mı Cə va hir Ağa ye va nın köh nə mü sa hi bə lə rin dən fraq ment-

lər:
“O, “Azd ra ma”ya Şı xə li Qur ba no vun tə ki di lə (“Azər bay ca nın baş 

səh nə si Mir zəağa Əli yev siz qa lıb, məs lə hət dir ki, Ə.Ağa yev ora-
ya get sin”) keç di. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın ilk akt yo ru Sü ley man 
Ələs gə rov (məş hur “Cə biş müəl lim”) isə onu bu söz lər lə yo la sal dı: 
“Əliağa, sən bu teat rın qa pı sı na qı fıl vu rub ge dir sən, bun dan son ra 
bu ra nın ta ma şa çı la rı da “Azd ra ma”ya ge də cək...”.

Bir vaxt lar akt ri sa ol muş mən ci yəz son ra lar teatr la ra ta ma şa çı 
ki mi ge dər dim. Əliağa öz səh nə çı xış la rı na hə mi şə hə lə pər də ar-
xa sın da ikən baş lar, ta ma şa çı lar sa bu sə si əl bəəl ta nı yıb, əl çal ma ğa 
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baş lar dı lar. Ki no rol la rın da da se çi lir di. “Mə şə di İbad”da de miş-
di lər “ke çəl pa paq” qoy, o isə hər çə ki li şə şə və saç la rı nı qırx dı rıb 
çı xır dı.

Hə lə “Ev lən mək is tə yi rəm”də ki “bom ba ra ba tay” de di yi (de-
dirt di yi) qa ro do voy Kər ba la yı Zal! De yir di, bi zim re jis sor lar klas-
sik lə ri mi zin bağ-ba ğa tın da nə qə dər çox gə ziş sə lər, o qə dər əla gül-
lər vu rar lar! Kər ba la yı Zal ro lu ona tap şı rı lan da, uşaq ki mi se vin di! 
Bərk xəs tə ol sa da, onu ev də sax la ya bil mir dik. Nə da nı şır sız, - de-
yir di, - mən Kər ba la yı Za lın yo lu nu ne çə il lər di göz lə yi rəm. İn di 
de yir siz, ona bi və fa çı xım?!”.

İş lə mək dən yo rul mur du; o sa yaq də mir ha fi zə si ola-ola, vaxt-bi-
vaxt mətn lə ri tək rar la yır dı. İmp ro vi zə lə ri isə ha mı ya bəl li!

Bir gün Adil İs gən də rov onu ça ğırt dı rıb, de yir, Əliağa, is tə yi rəm 
bu film də ki (“Əh məd ha ra da dır?”) “xə zi nə dar” epi zo du nu sən ya ra-
da san. Bir cə gün lük iş dir...”.

Son ra lar Adil müəl lim da nı şır mış ki, bir də gör düm, Əliağa –  daz-
baş, ye kə bığ və çiy ni pen cək li hal da gə lir. So ruş dum ki, qa dam, bu 
nə dir be lə, de di ki, sə bir elə, gö rə cək sən. Bir dən qa yıt dı ki, bir er kək 
toğ lu gə tir sin lər. Bir ço ban bu tap şı rı ğı çox xoş luq la ye ri nə ye tir di. 
Əliağa üzü nü ki no iş çi lə ri nə tu tub: “İç-ci yə ri mə nim, qa la nı si zin” – 
de di, əla bi şi ril miş xö rə yi ni gö tü rüb gir di kas sa ya və mə nə üz tu tub, 
de di, Adil müəl lim, çə kə bi lər sən.

Mat-məət əl qal dım. Mən beş-on də qi qə lik iş bi lir dim bu nu. Am-
ma Əliağa əməl li-baş lı dəst gah aç mış dı; bu ki çi cik “xə zi nə dar” ro-
lun dan gö zəl bir sə nət xə zi nə si ya rat dı və bu per so naj, yad daş lar da 
fil min əsas ob raz la rı sə viy yə sin də qal dı, Mosk va da fil min “təh vil”i 
za ma nı ki no mü tə xəs sis lə ri bu ob ra zı məx su si vur ğu la dı lar”.

Ki no şü nas Ay dın Ka zım za də nin “Əliağa Ağa yev xa tır la ma la-
rı” içə ri sin də ha mı nın (hə rə nin bir cür) ke çir di yi bir “nos tal ji” də 
var: “Ə.Ağa ye vin oğ lu Va qif ə mək təb par ta da şı ol mu şuq. Ovaxt lar 
müəl lim lər şa gird lər lə bağ lı hər han sı prob lem çün va li deyn lə ri mək-
tə bə ça ğı rar dı. Va qi fə gö rə hə mi şə ata sı gə lər di. Tə səv vür edin; bu 
məş hur akt yor qa pı nı açıb, “ica zə olar?” - de yə si nif ota ğı na da xil 
olur! Biz için-için uğu nar və o (özü nə məx sus lən gər və mi mi ka la rı-
nın hər bi ri bir teatr ta ma şa sı və ya ki no ob ra zı nı xa tır la da raq) ke çib 
ar xa par ta da otu ra na qə dər özü mü zü güc lə ələ alar dıq. Bə li, Əliağa 
müəl li min “hə ya ti” ob raz la rı da çox ma raq lı idi...”.
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Və...
Hə kim lər öm rü nün son on ili ni xəs tə lik lə də mü ba ri zə apar mış 

bu az ma na “sə nə iş lə mək ol maz” de yir miş, o isə: “Mən iş lə mə səm, 
ölə rəm!”.

Və... siz Al lah, bü tün öm rü uzu nu xal qı “gül mək dən öl dür müş” 
bu ada mın öl mə yi nə ba xın: dost la rı ilə de yə-gü lə ke çir di yi məc lis də 
“...elə ürək dən gül dü ki, ürək da mar la rın dan bi ri qı rıl dı və...”.

Son da, bu əf sa nə vi sə nət ka rın gənc dost la rın dan Xalq ar tis ti Ta ri-
yel Qa sı mo vun xa ti rə lə rin dən:

“Qast rol la ra ge dən də onun iş ti rak et di yi ta ma şa lar anş laq olar dı. 
Hət a ta ma şa dan son ra da on dan əl çək mir di lər. Axır da ad mi nist ra-
tor de yir di, ay ca maat, bu ki şi ni bu ra xın, ge dib bir ti kə çö rək ye sin... 
Be lə bir (!) Xalq ar tis ti Fəx ri xi ya ban da dəfn edil mə di; nə var-nə var, 
par ti ya üz vü de yil di…”.

 09-11-2018
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Böyük Səhnə və Ekran sənətkarı
Bütün dialoqlarda da ayrıca monoloqçu təsiri bağışlamış 

Ağasadıq Gəraybəyli

Elə bəri başdan həmin saysız-hesabsız “monoloq”ları “eşidək”.
Əvvəlcə, “quru bəy”liyi öz mimika və jestlərilə bir az da qurut-

duğu epizod: “Uduzduğum pulları yarım saata gətirərəm! Bir bəy 
kimi namusuma and içirəm!”

Doğma qızı Gülnazı kürəkənindən qoparacağı “500 manat”lar 
tələsinə çəkişi: “Qızım, sənə yaylıq alım... Qızım, sənə başmaq alım... 
Qızım, səni... qızım, səni...” 

Və bir də, pullu qastrollar vəd verən Bəxtiyarın çıxışından əvvəl 
konsert “avans”ı kimi çaldırdığı kontrabasçının üstünə yamsılama 
çığırtısı: “Pılımı veer, pılımı veeer!...”.

Dedikcə sadə, həlim, halal bir ömür yaşamış, sənətkarlıq bəxtinə 
isə daha çox “qumarbaz”lıq (“O olmasın, bu olsun” - Rüstəm bəy), 
“kələkbaz”lıq (“Bəxtiyar” - Ağabala), “yekəxana”lıq (“Qızmar günəş 
altında” filmində kolxoz sədri Sərdarov), “Əliqulu”luq, “Mindilli”lik 
(“Əliqulu evlənir”, “Nişanlı qız”) və sair kimi mənfiliklər düşmüş 
bu insanın haçan və harada doğulması, oradakı zəlzələ-vəlvələ, ye-
tim-yesirlik zərurətindən qaçıb, Bakıda təsadüfən döydüyü bir qapı-
da necə mərhəmətlə qarşılanması, həmişə təbii həyat səhnəsindən bir 
pillə yuxarı sayılan teatr səhnəsinə nə sayaq ilk addım atması haqda 
öz xatirələrindən baxəbər olacaqsız deyə, öncə bu azman aktyorun -

Teatr-Ekran aləmindən
Və süf tə cə, sək sən il fa si lə li iki fakt:
“Mə ni teat ra bö yük qar da şım - ta ma şa lar da hə vəs kar ki mi çı xış (və 

gör kəm li fa ciə akt yo ru H.Ərəb lins ki ilə dost luq) edən Ağa lar gə ti rib. 1908-
ci il də H.Ərəb lins ki ilə səh nə yə çıx ma ğım mə ni hə mi şə lik teat ra bağ la dı”.

Səh nə də iki yü zə, ek ran da (il ki - 1923-cü il də 26 ya şın da “Qız qa la-
sı” fil min də hə kim ro lu ol maq la) otu za qə dər ma raq lı ob raz ya rat mış 
(və səs lən dir miş) Ağa sa dıq Gə ray bəy li nin son ek ran işi 88 ya şın da 
çə kil di yi “Nə və min nə və si nin nə və si” ki no sü je tin də (“Mo za lan” ki-
no jur na lı) Ba ba ob ra zı dır.
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Təxminən 80 illik sənət həyatı!...
Bu bənzərsiz aktyor böyük səhnə gəlişində H.Ərəblinski, M.Ka-

zımovski kimi sənətkarlardan dərs alıb. “Nicat”, “Səfa” kimi həvəskar 
teatr dərnəklərindən, qısa dövrlü Gəncə səhnəsindən keçərək, 
“Ölülər”də (1921) tamaşaçılarını sərməst edən Kefi İsgəndər rolu 
oynayıb. 1933-cü ildən ömrünün sonunadək “böyük Azdram həyatı” 
yaşayıb; “Nadir şah”, “Arşın mal alan”, “Sevil”, “Od gəlini”, “1905-
ci ildə”, “Vaqif”, “Həyat”, “On ikinci gecə”, “Səyavuş”, “Qaçaqlar”, 
“Pəri cadu”, “Toy”, “Kəndçi qızı”, “Nazirin xanımı”, “Mənziliniz 
mübarək”, “Müfətiş”, “Günahsız müqəssirlər”, “Qacaq Nəbi”, “Va-
qif”, “Xurşudbanu Natəvan”, “Uzaq sahillərdə”, “Sevil” və başqa 
tamaşalarda bir-birindən maraqlı obrazlar yaradıb, Rüstəm bəy, Ağa-
bala kimi şedevrlərilə kino tamaşaçıları yaddaşının silinməz-pozul-
maz yaraşığına çevrilib, Xalq artisti adına (1940), “Lenin”, “Qırmızı 
əmək bayrağı”, “Şərəf nişanı” ordenlərinə layiq görülüb, 1988-ci ildə 
Bakıda vəfat edib.

Deyirlər, “O olmasın, bu olsun” filmindəki Rüstəm bəyindən son-
ra bu aktyorun günlərinin çox saatı “küçədə, bazarda onun-bunun 
salam-sualını cavablamaqda” keçirmiş. Bunlar keçmişin axarına 
gömülmüş olsa da, yazılarda qalanlar da az deyil. 

Səməd Vurğun: “Hər dəfə Ağasadığı səhnədə görəndə, sanki 
gözlərim önündən həyatın özü keçir. Mən onun timsalında həyatla 
səhnə arasında çox sıx bir əlaqə görürəm”. 

Görkəmli teatr xadimi Mehdi Məmmədov: “Aktyorluq onun 
alın yazısıydı. Bir kərə də olsun özündənrazı görmədiyim bu adam 
məşqlərə həmkarlarından tez gələr, hər jesti, mimikanı yüz sınayıb 
bir oynar, hamıyla can deyib, can eşidərdi”. 

Əliabbas Qədirov: “Həyat təcrübəsinin yerini heç bir diplom, kitab 
verə bilməz. Gəraybəyli bizim mənəvi müəllimimiz idi. Biz gənclər 
onu qiymətləndirdikcə, qədrini bildikcə, özümüz də sənət zirvəsinə 
ucalırdıq”. 

Rəşid Behbudov: “Bəxtiyar” filminin çəkiliş meydançasında 
Ağasadığı klub müdiri Ağabala rolunda görəndə sevindim. Bir neçə 
filmdə çəkilib məşhurlaşmış, kifayət qədər nüfuz qazanmış bu ak-
tyor kifayət qədər gülünc vəziyyətlərə düşən Ağabalanı elə həvəslə 
oynayırdı ki, sonralar ona kamera qarşısındakı aktyor kimi deyil, 
real həyat hadisəsi təki baxırdıq”. 
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Adil İsgəndərov: “Əgər A.Gəraybəyli təkcə Rüstəm bəy rolunu 
oynamış olsaydı belə, yenə də ekran sənətimizin fəxri kimi xatırla-
nardı”. 

Mirzə İbrahimov: “...C.Məmmədquluzadənin “Ölülər” komedi-
yasında İsgəndər, Qoqolun “Müfətiş”ində bələdiyyə rəisini o, par-
laq realist boyalarla canlandırmışdır. Gəraybəyli səhnəmiz tarixində 
yaratdığı, silinməz izlər buraxmış surətləri müxtəlif xasiyyətlidir, 
zəngindir. Bu gözəl artistin sənət eşqi, yaşamaq həvəsi daim közərən 
bir ocaqdır ki, böyük də, kiçik də orada eyni hərarətlə qızınır”. 

Bu sənətkar haqda daha qlobal, kriter-aspektual səpkidə fikirlər 
də deyilib. Onlardan biri də bu ki, əgər A.Gəraybəyli o vaxt Avro-
panın inkişaf etmiş ölkələrinin birində doğulmuş olsaydı, bu gün 
biz ondan dünya teatr və kino sənətinin ən parlaq ulduzlarından biri 
kimi danışmış, yazmış, bəhs etmiş olardıq. 

Artıq başlanğıcdakı vədimin - onun öz xatirələrinin vəqtidir (ovax-
tların leksikonuyca). Ancaq bundan əqdəm kiçik bir haşiyə. Belə ki, 
bu xatirəni oxuda, daha çox “Məşdibad” kimi xatırladığımız (və al-
tmış ildən artıqdır hər telenümayişinə artan ləzzətlə baxdığımız!) 
filmdə qulluqçu Sənəmə “Küçələrdə qalmışdın, gətirdim bura, çörəyə 
çatdırdım, qudurdun?!” - deyərkən onun gözlərindəki ayrıca-alayıca 
(digər kadrlardakından büsbütün fərqli) kədəri də xatırlayın... 

Və buyurun...
“1897-ci ildə, Novruz bayramı qabağı Şamaxıda anadan olmuşam. 

Atamı erkən itirdim. Yetimə “gəl-gəl” deyən çox olar, çörək verən, 
əsl qayğı göstərən isə az. Ən çətin anlarımda Yaradan yetdi imdadı-
ma. İndi də xatırlaya bilmirəm ki, Bakıya gəlişim necə olub. Ancaq 
qonşumuz Məşədi Məhəmmədin dedikləri hələ də qulaqlarımda 
səslənir: “Get, a bala, canın zəlzələdən qurtaracaq. Əlin Allahın ətəy-
ində olsun. Zəhmət çəkərsən, bəhrəsini də görərsən”. 

Sahibsiz bir uşaq idim. Tanımadığım bir darvazanı döydüm. 
Gülərüz, mehriban baxışlı, nurani, ahıl bir kişi qapını üzümə açdı. 
Elə bil məni çoxdan tanıyırdı. “Gəl, gəl görüm, nə istəyirsən?” - dedi. 
Kimsəsiz olduğumu danışdım. Sözümü bitircək, qəfil üzünü otağa 
çevirib səsləndi: “Ay qız, Heyran, hardasan? Tanrı bizə züriyyət 
göndərib”. Həmin gündən Əlisətar kişidən atalıq, Heyran xanım-
dan analıq nəvazişi gördüm. Məktəbə gedəndə də bəxtim gətirdi. 
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Sonralar yazıçı-dramaturq kimi məşhurlaşan Cəfər Cabbarlı ilə bir 
sinifdə oxuduq. Dövrün tanınan ziyalısı Hüseyn Ərəblinskidən çox 
mətləbləri öyrəndim. Mirmahmud Kazımovskinin təşkil etdiyi teatr 
dərnəyinə gedərdim. Dərslərimi pis oxumurdum. Ancaq yatanda da 
yuxuda teatr, səhnə görərdim. İlk dəfə yazıçı-dramaturq Əbdürrəhim 
bəy Haqverdiyevi 1913-cü il martın 15-də gördüm. Sərt xasiyyətli 
adam idi. Əhvalı yaxşı olanda isə üz-gözündən nur yağardı. Onun ilk 
oxucularından biri də mən olardım. Həmişə müqəddəs ruhuna du-
alar oxuduğum, adı çəkiləndə belə ayağa qalxdığım Üzeyir Hacıbəy-
ovdan daha nə qayğılar görmədim! Peyğəmbər xislətli bu şəxsiyyə-
tin, böyük düha sahibinin amalı bu idi ki, Azərbaycan öz ədəbiyyatı, 
musiqisi, teatrı ilə dünyada tanınsın. 1921-ci ildə “Ölülər”də Kefi 
İsgəndərin monoloqunu söyləyib səhnədən düşəndə məni yanına 
çağırdı. Mənimlə əllə görüşdü, üzümdən öpdü, saçımı tumarladı. 
“Sənin kimi azərbaycanlılarla hamı fəxr etməlidir” - dedi. Üzeyir bə-
yin qayğısı sayəsində teatr kursuna yazıldım, ilk əməkhaqqı aldım, 
mənə birotaqlı mənzil verdilər. Ailə qurdum...”.

   Azərbaycan teatrı və ekran sənətinin, ümumən incəsənətin milli 
sərvətinə çevrilmiş bu aktyor başqa cəhətlərilə də örnək olub. Böyük 
isimlərlə eyni binada (Xaqani 34) yaşayan və hər gün teatra piyada 
gedib-gələn bu sənətkara günlərin bir günü onlardan biri deyəndə 
ki, sürücümə tapşırmışam, səhərlər səni teatra aparıb, axşam-
lar gətirəcək, o, bu təklifi belə qarşılayır: “Çox sağ olun Süleyman 
(Rüstəm) müəllim. Mən hər gün teatra gedib-gələnəcən rastlaşdığım 
adamların üz-gözündəki təbəssümə bais ola bilmərəm...”. 

15-03-2017
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“Əbdül” həlimliyi, 
“Kələntər” zalimliyi...

Səhnə və ekranda bütün “növ” rolları “əla növ” oynamış 
İsmayıl Osmanlı

Rol   la   rı yax   şı oy   na   maq, yad   da   qa   lan ob   raz   lar ya   rat   maq akt   yor   lu  -
ğun pe   şə bor   cu   dur. Əks təq   dir   də, o özü də mə   kan (səh   nə-sa   lon) fər   qi 
ilə - adi   cə ta   ma   şa   çı   dır.

Am   ma sa   lon   da   kı   lar   dan tam fərq   lən   mək də hə   lə hər şey de   mək 
de   yil. Bu iş   də əsas mə   sə   lə səh   nə   də   ki fərq   li   lər içə   ri   sin   də fərq   lən   mək  -
də   dir. İş-pe   şə   lə   ri xa   rak   ter ya   rat   maq olan   lar ara   sın   da se   çil   mək mə   sə  -
lə   si isə əsl “in   teq   ral   çı”lıq   dır ki, İs   ma   yıl Os   man   lı bü   tün şəx   si-tə   bii və 
“sü   ni”-bə   dii xa   rak   ter ya   ra   dı   cı   lı   ğıy   la bu   na nail ol   muş   lar   dan   dır.

İs   ma   yıl Os   man   lı bö   yük sə   nət ailə-alə   min   də tək   rar   sız (mən   fi ya 
müs   bət) əmi, da   yı, qa   ğa olub. Bən   zər   siz mə   şə   di, ha   cı, şeyx rol   la   rı oy   na  -
yıb. Mil   li me   se   nat (H.Z.Ta   ğı   yev), da   hi fi   lo   sof (Nəimi), da   hi   ya   nə avam 
(Nov   ru   zə   li) ob   raz   la   rı ya   ra   dıb. Say   sız-he   sab   sız “bi   he   sab” adam   la   rı gü  -
lünc gün   lə   rə qo   yub, hə   ya   ti mə   zə-gə   və   zə tip   lə   ri bə   dii-ic   ti   mai qı   naq ti  -
paj   la   rı   na çe   vi   rib: Mir   zə Qə   rən   fil, Xə   lil, Mir   zə Hey   dər   qu   lu, Şə   kins   ki, 
Ke   çəl As   lan, Kef   i Bə   şir və sair. Ne   çə-ne   çə əc   nə   bi “don”la   rı   na gi   rib: 
Alek   sand   rov (“Can   lı me   yit”), Baş se   na   tor (“Otel   lo”), Ti   xon (“Tu   fan”), 
İsi   dor Ca   ke   li (“Da   rıx   ma, ana!”), Gil   ders   tern (“Ham   let”) və ila   xır...

“Ha   mı   nı bə   zər”lə baş   la   yan -

Bir məsəl var...
Yox, yüz   lər   lə öz   gə ob   raz-adam   la   rı al-əl   van xa   rak   te   rik ciz   gi   lər   lə 

bə   zə   miş bu sə   nət   ka   rın özü də şan-şöh   rət   dən xa   li de   yil   di. Xa   tır   la   yaq, 
ba   xaq gö   rək bü   tün ədə   bi-dram əsər   lə   rin   də   ki han   sı bə   dii və ya dra  -
ma   tik ob   raz bu hə   mi   şə   ya   şar real qəh   rə   ma   nı   mız   dan da   ha can   lı, da   ha 
bü   töv, əha   tə   li, uni   ver   sal   dır. Bu adam lap ca   van   lı   ğın   da, bu akt   yor lap 
ilk rol   la   rın   da be   lə, çöh   rə   sin   dən tut   muş bü   tün mə   nə   vi-psi   xo   lo   ji si   fət  -
lə   ri   nə, hə   rə   kət   lə   ri   nə, otu   ruş-du   ru   şu   na, tə   bəs   sü   mü   nə   dək tə   səv   vür-
təs   vir   lə   ri   mi   zin im   ka   nı yet   di   yi qə   dər ən qə   dim və ən müasir Azər  -
bay   can ki   şi   lə   ri   nin ümu   mi   ləş   di   ril   miş ob   ra   zı idi.
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Ta   ri   xən var   lı-hal   lı, qı   zıl   lı-gü   müş   lü Şə   ki   də mad   di cə   hət   dən ən ka  -
sıb ailə   də do   ğul   sa da, iyir   mi ya   şın   dan can   lı alə   min mə   nən ən zən   gin 
sa   hə   si   nə - sə   nət dün   ya   sı   na dü   şüb. On bir ya   şın   da “ye   tim   lik di   vi   nin 
əli   nə ke   çib” (Ə.Xa   qa   ni), mü   kəm   məl təh   sil ala bil   mə   sə də, dü   kan-ba  -
zar yük   çü   lü   yün   də, Şə   ki ipək fab   ri   kin   də, hət   a dab   baq   xa   na   da iş   lə  -
mə   li ol   sa da, bun   lar onun hə   ya   tın hər üzü   nü gör   mə   sin   də, dün   ya   nın 
bü   tün mən   fi   lik   lə   ri   nin “dab   baq   da gö   nü   nə bə   ləd” ol   ma   sın   da mü   hüm 
rol oy   na   yıb.

Məğ   zi bö   yük çə   tin   lik, qa   bar-qü   bar   lı mə   şəq   qət   lər   dən iba   rət olan 
bu il   kin ta   le ya   zı   sıy   la o, 1920-ci il   də ra   yon   da ye   ni fəaliy   yə   tə baş   la   mış 
“Fəh   lə-kənd   li klu   bu”nun dram dər   nə   yi   nə üzv ya   zı   lır və bu   nun   la da, 
bü   tün öm   rü   nü həsr edə   cə   yi sə   nət sa   hə   sin   də ye   ni bir tər   cü   me   yi-ha   lın 
bü   növ   rə   si   ni qo   yur. Tə   biətən şux ol   ma   sı, hər hə   rə   kə   tin   dən mə   zə, hər 
söz-hə   kə   tin   dən yoz yağ   ma   sı, duz   lu-mə   zə   li Şə   ki lə   ti   fə   lə   ri   ni teat   ral bir 
şə   beh   lə söy   lə   mə   si onun sə   da   sı   nı böl   gə   dən uzaq   la   ra da ya   yır. “Yüz 
il   də bir” de   yi   mi   nə xas na   dir   lik ar   şı   nı ilə öl   çü   lən qa   bi   liy   yət, is   te   dad 
ver   gi   si təq   vim ay   la   rı   nı, il   lə   ri   ni qa   baq   la   yır. 1922-ci il   də Gən   cə   yə kö  -
çüb, bu   ra   da   kı teatr   da ça   lı   şan İs   ma   yı   lı al   tı il son   ra Tif   is Döv   lət Azər  -
bay   can Dram Teat   rı   na də   vət edir   lər. Ora   da ye   ri   ni bər   ki   dib, ana   dil   li 
sə   nət oca   ğı   nı da   ha gur alov   lan   dır   maq ar   zu   suy   la ça   lı   şan sə   nət   kar bu 
is   tə   yi   nə nail ol   maq ərə   fə   sin   də Ba   kı   ya ça   ğı   rı   lır. 1929-cu ilin son   la   rın  -
da Azər   bay   can Mil   li Dram Teat   rı   nın trup   pa   sı   na qə   bul edi   lir. Qır   mı   zı 
so   vet Ba   kı   sı   nın qız   ğın teatr səh   nə   si onun si   ma   sın   da ye   ni bir türk so  -
yad   lı ad, ori   ji   nal əda   lı, qu   laq   la   ra xoş sə   da   lı bir sə   nət   kar qa   za   nır. Sa  -
lon isə onun dra   ma   tik nüans   la   rın   dan vəc   də gə   lir, fa   ciəvi rol   la   rın   dan 
göz yaş   la   rı   na, ko   mik ob   raz   la   rın   dan gü   lüş   lə   rə, sa   ti   rik su   rət   lə   rin   dən 
“iz   ha   ri-nif   rət”lə   rə qərq olur. Bir ya   zı   la   nı iki et   mə   yə ça   lı   şı   ban, yüz   lər  -
lə “kim-kim   sə”lə   ri, “nə   lər-nə   mə   lik   lər”i ya   ra   dıb-ya   rıt   ma   ğa baş   la   yır. 
Özü də -

Ne cə, nə cür, nə sa yaq!
Baş   la   yaq (və elə qur   ta   raq) “kim-kim   sə”lər   dən. Nə   dən ki, “nə  -

lər-nə   mə   nə   lik   lər” həd   dən çox, səb   ri-xərc ilə dər   ci-həc   mi   miz isə 
az...

Ötən əs   rin ilk ya   rı   sın   da S.Vur   ğu   nun “Xan   lar”, “İn   san”, “Va   qif” 
pyes   lə   ri   nin ta   ma   şa   la   rın   dan ya   zan tən   qid   çi   lər, da   nı   şan mü   tə   xəs   sis  -
lər, həf   tə   lər   lə bəhs açan ta   ma   şa   çı   lar İs   ma   yıl Os   man   lı   nın ifa et   di   yi 
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Ke   çəl As   lan, Fon Hols, Şa   li   ko ob   raz   la   rı üs   tün   də xü   su   si vur   ğu ilə da  -
ya   nır   mış   lar. Söy   lə   yir   miş   lər ki, H.Ca   vid əfən   di “Şeyx Sə   nan”, “Sə   ya  -
vuş”, “Kn   yaz” dram   la   rın   da   kı Şeyx Ha   di, Va   li və Şak   ro ob   raz   la   rı   nın 
açı   mı   na nə də   rə   cə   də is   te   dad və zəh   mət sərf edib   sə, İs   ma   yıl Os   man   lı 
da, on   la   rın səh   nə təf   si   ri   nə o qə   dər can “ya   na   ca   ğı” yan   dı   rır. Bö   yük 
ko   me   di   ya us   ta   sı S.Rəh   man isə onu öz ob   raz   la   rı   nın “üst ob   ra   zı” ki   mi 
qə   lə   mə ve   rib: “Mə   nim qə   ləm   lə ya   rat   dı   ğım bir ne   çə ob   ra   zı (Mir   zə Qə  -
rən   fil, Əh   məd bəy, Za   kir, Xə   lil, Qa   sım) İs   ma   yıl Os   man   lı öz tər   zi-hə  -
rə   kət   lə   ri   lə da   ha yax   şı ya   zır. Mən bir ya   zı   çı ikən bir ver   di   yi   mi o mə   nə 
ta   ma   şa   çı ikən, bə   zən, beş qay   ta   rır...”.

İl   lər ya   vaş-ya   vaş ke   çir, İs   ma   yıl Os   man   lı   nın sə   nət   kar az   man   lı   ğı 
zir   və   lə   rə da   ha sü   rət   lə qal   xır   dı. “O ol   ma   sın, bu ol   sun”da   kı “qə   ze  -
tə   çi” Rza ob   ra   zı ilə hər bir ta   ma   şa   çı qəl   bin   də əbə   di nəşr olun   muş 
bu ki   şi özü haq   da “bir kaç kəl   mə” də söy   lə   mə   dən, onu din   lə   yib 
eti   raf edə   si   lə   ri “bək   lə   mə   dən” irə   li   lə   yir   di. Mə   şə   di İbad   dan 10(ca) 
ma   nat is   tə   mək   lə, ət   ra   fın   da   kı di   gər sta   tus   lu “kus   tar” rüş   vət   xor   lar  -
dan nə qə   dər aşa   ğı ol   du   ğu   nu üz-gö   zün   də   ki əla   mət   lər   lə da   ha da 
in   cə   lə   yən bu “qə   zet   lər pad   şa   hı” əsl sə   nət şa   hı ki   mi çı   xış et   mir   mi? 
Son   ra   lar oy   na   dı   ğı rol   la   rın bir ne   çə   si “epi   zo   dik”ləş   sə də,” baş qəh  -
rə   man   lar   la şöh   rət dö   yü   şü   nə bac ver   mə   di. Mə   sə   lən, “Mən ki gö   zəl 
de   yil   dim” fil   min   də ya   rat   dı   ğı poçt iş   çi   si ob   ra   zı   nın məh   zun   luq ab-
ha   va   sı ora   da   kı mü   qəy   yəd “üç   künc mək   tub”lar   dan az   mı he   ka   yət  -
lər söy   lə   yir?

Bü   tün bu de   yi   lən və ya   zı   lan   la   ra yü   zə-yüz inam-ima   nı   mın bir sə  -
bə   bi də mə   nim öz gör   dük   lə   rim   dir və o vaxt   lar bun   lar mə   nə o qə   dər 
gö   zəl əsər, qey   ri-adi tə   sir   lər edir   di ki, son   ra   lar o nüans   lar haq   da ki  -
mə   sə da   nı   şar   kən, az qa   la, “göz ki   rə   si” is   tə   mək fik   ri   nə də düş   mü   şəm. 
Mə   sə   lən, 60-cı il   lə   rin son   la   rın   da “Sol   ğun çi   çək   lər”də oy   na   dı   ğı (yox, 
yox, ya   şa   dı   ğı!) Əb   dül da   yı! Bu adam o səh   nə   də elə bir “ədə   bi-bə  -
dii da   yı” olur   du ki, mən bir abi   tu   ri   yent-ta   ma   şa   çı ola   raq, hə   yat   da   kı 
bü   tün real (ən əv   vəl özü   mə və ən ya   xın öz   gə   lə   rə aid) da   yı   la   rı “per  -
so   na non qra   ta” he   sab edir, hət   a hər   dən “mə   nim də be   lə bir hi   ma  -
yə   dar nö   kər-da   yım ol   say   dı, məm   nu   niy   yət   lə ye   tim ol   maq is   tər   dim” 
ki   mi mi   nor eş   qə də dü   şür   düm. Hə   lə mə   nim “Kaş Cab   bar   lı di   ri   ləy   di, 
Məh   lu   qə Sa   dı   qo   va   nın oy   na   dı   ğı əza   zil “əmi   dos   tu” ro   lu   na qə   ləm ça  -
lıb, bu mü   qəd   dəs (və ça   rə   siz!) Əb   dül da   yı   nı müş   kül   dən qur   ta   ray   dı!” 
ar   zu-is   tə   yim...
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Mə   nim bu “real Əb   dül da   yı” ob   ra   zı ilə il   gi   li sen   ti   men   tal ağ   rı-acı  -
la   rım, ta onun “Yed   di oğul is   tə   rəm”də   ki “Kə   lən   tər da   yı” əza   zil   li   yi  -
nə   dək da   vam et   di. İn   di   cə xa   tır   la   dı   ğım Cab   bar   lı   nın “Şə   rif”i de   miş  -
kən, “han   sı ki”, bu rəh   mət   lik, söh   bət   lə   ri   mi   zin bi   rin   də de   miş   di: “Bu 
kəm   für   sət Kə   lən   tə   rə gö   rə hət   a mə   ni yax   şı ta   nı   yan mə   həl   lə   miz   də də 
yax   şı qar   şı   la   ma   yan   lar var...”.

Hə, öm   rü   nün axır çağ   la   rın   da hər   dən onu zi   ya   rət (bir az da - tə  -
lə   bə-jur   na   list ma   ra   ğı) üçün ta   ma   şa   la   rön   cə   si “Azd   ra   ma”ya, ya   xud, 
ya   şa   dı   ğı bi   na   nın (Sta   tis   ti   ka İda   rə   si   nin ar   xa tə   rə   fi) hən   də   və   ri   nə yı  -
ğı   şar, onun “Poçt qu   tu   su” fil   min   də   ki Nov   ru   zə   li   li   yi   nə gah ba   ba   mız 
ki   mi ağ   rın   dı   ğı   mız, gah et   no-avam   lı   ğı   mı   zın klas   sik bir şək   li ki   mi ba  -
xıb sı   xıl   maq   la bə   ra   bər, bö   yük ədib   lə   ri   mi   zin us   tad   lıq   la ya   rat   dıq   la   rı 
rən   ga   rəng mil   li av   to   port   ret   lə   ri   miz iç   rə bu ən gül   mə-gül   mə   cə   li   si   nə 
için-için uğun   du   gu   muz   la bağ   lı sual-ca   vab   lar edər, Mir   zə Cə   lil da   hi  -
li   yi   lə ya   ra   dıl   mış o bə   dii şe   devr-sa   də   lövh   lü   yü bu ko   ri   fey   lik   lə vi   zual  -
laş   dı   ran İs   ma   yıl Os   man   lı fe   no   me   ni ilə fə   xa   rət hiss   lə   ri ya   şa   dı   ğı   mı   zı 
bə   yan edib, bu real sə   nət   kar-ob   ra   zın şip   şi   rə   li “çox sağ olun, mə   nim 
ye   şil ba   la   la   rım!” ki   mi ifa   də   lə   ri   nə, bu ix   ti   yar ya   şın   da da par-par pa   rıl  -
da   yan göz-ba   xış hə   ra   rət   lə   ri   nə qo   naq olar   dıq...

Da   ha son   ra   lar isə eşi   dər   dim ki, bi   zim tə   lə   bə   lik da   vam   çı   la   rı   mız 
tez-tez onun ya   şa   dı   ğı o bi   na   ya, iş   lə   di   yi teat   ra ge   dər, onu bi   zim sa  -
lam-ka   lam, rəğ   bət-mə   həb   bət qə   də   ri   miz   dən də ar   tıq qə   dir   lə   yər, üz-
gö   zün   dən sə   nət qə   dim   li   yi, mü   na   si   bət   lə   rin   dən ipək hə   lim   li   yi ya   ğan, 
la   kin... bir vaxt   lar cı   dır sü   rət   li, amir şöh   rət   li sə   nət anş   la   qı ya   şa   mış 
bu qo   ca   nın son ha   lə   ti   ni - bir az tə   bii-ob   yek   tiv, bir az sü   ni-sub   yek   tiv 
“unut   qan   lıq” duy   ğu   la   rı   nı - im   kan də   rə   cə   sin   də kom   pen   sa   si   ya edir  -
miş   lər...

Və... Azər  bay  ca  nın, SS  Rİ-nin Xalq ar  tis  ti ad  la  rı, di  gər təl  tif  ə  ri öz 
ye  rin  də, de  yi  rəm, bu dün  ya  da o mə  həb  bət do  lu sa  lam-ka  lam  lar  dan, 
sağ ikən zi  ya  rət edil  mə  lər  dən gö  zəl nə var?! Bir az da göy  nək ça  lar  lı 
bu köv  rək xi  ta  bım həm də bu dün  ya  dan o dün  ya  ya İs  ma  yıl Os  man  lı 
nam-ni  şa  nın  da, İs  ma  yıl Os  man  lı şan-şöh  rə  tin  də köç  müş rəh  mət  lik -
lə  rin ha  mı  sı  na  dır...

22-04-2016
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Sənət “CƏNNƏT”i...
Yetmiş iki il səhnə-ekran səltənətimizin bənzərsiz sənət 

məharəti...

Sək sən sək kiz sə nə lik hə ya tı ilə şə cə rə si nin şəx siy yət fə xa rə ti, cür-
bə cür si ya sət lər ya şat dı rıl mış xal qı nın əh val-ru hiy yə mə la hə ti...

“Sə nət və Xalq” tan de min də ən küt lə vi, ən mu nis, ən doğ ma sev-
gi-rəğ bət ba ni si...

Mil lə tin fit ri is te dad bağ rın dan qop muş ha lal-do ğal Xalq ar tis ti...
Ta ma mən ger çək, büs bü tün real ki, bu dün ya da qəd ri gur dan gur 

və eh ti mal ki, o dün ya da qəb ri nur dan nur – Nə si bə xa nım Zey na lo-
va...

Bəs bu sa yaq bir BÜ TÖV haq da nə ya za san ki, üs tə gəl ol sun?...
Be lə bir ko ri fey ba rə də nə de yə sən ki... (xə ya li “mü da xi lə”si ni eşi-

di rəm) “tro fey” ki mi çıx ma sın?... 
Əs lin də, be lə bir məş hur dan-məş hur, ay dın dan-ay dın sə nət ka rın 

ya rat dı ğı ob raz lar haq da da nış ma ğa nə eh ti yac? An caq, hər hal da...
Bəl kə xə ya la tı mı bu ra xım baş lı-ba şı na – ba şı na nə gə lər-gə lər, – 

ne cə ki, bir vaxt be lə bir hal ya şa mış ədib lə ri miz dən bi ri de yib; “Da-
rıx ma, ey kə dər! O möv zu doğ ma dır sa, qa yı dıb gə lər”...

Şair lə ri miz dən bi ri isə bu yu rub: “Ölüm se vin mə sin qoy...”
Aha, bu de yim mə nim çün ve rim li ol du; –

 Qoy Ölüm də sevinsin...
Gü dü yün də ol du ğum bu nüans la bağ lı bir az “do lan gəl”lik... 
Be lə ki, axı bu za lım Ölüm ola yı nın özü də, gö zə li miz Olum ki mi, 

Al lah əm ri! Onun ya rat dı ğı bu kainat da sa, heç nə “elə-be lə”dən de yil! 
Hə lə mə sə lə nin bu üzü də var ki, əgər can lı lar əbə di ya şa yar dı sa, sı ğı-
şar dı mı bu əbə di dün ya ya?! Bu hal da nə dən axı, elə bir “ni zam çı”nın 
heç ol ma sa, “qa nu ni”lə ri də se vin mə sin? Bu “iş”də söh bət yal nız on dan 
ge də bi lər ki, hər şe yin SO Nu olan bu ola yın da se vin mə si üçün ne cə 
ya şa yıb-ya rat ma lı?...

Hə, elə ba yaq dan “ara nı da ğa, da ğı ara na” da şı yan fi kir-xə ya lı mın 
məq səd-mə ra mı da məhz gə lib bu suala çıx maq idi: “ne cə ya şa yıb-
ya rat ma lı?”. Ca vab: Ölü mü ilə ta ri xi-ənə nə vi dəfn mə ra si mi ni – vay-
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şi vən ri tualı nı be lə röv nəq lən di rib “toy-ni şan”laş dı ran Zey na lo va 
Nə si bə Ca han gir qı zı ki mi!...

O dəfn də ki al qış-əl çal ma la rı mər hu mun ya şı ilə (“əşi, ya şı nı ya şa yıb, 
döv ra nı nı sür müş dü də”) əla qə lən di rən lə rin mən ti qi ni sə, baş qa bir şairi-
mi zin (R.Rza) te le-çı xış za ma nı to xun du ğu  (o çağ “nek ro loq”la rın da kı 
“vaxt sız ölüm” ri to ri ka sı ilə bağ lı) bir qə naət lə tək zib edim: “Heç kim vax-
tın da öl mür; yüz bir il ya şa mış in san yüz ikin ci ilin bir gü nü nü də ya şa-
maq is tər di”...  

Nəy sə...
“Qo ca man lar” döv ra nı söh bə tin dən ke çi rəm “yed di-sək kiz yaş lı-

lar” alə mi nə.
Ön cə –

Bu qız kimin qızı?
Azər bay can mil li realist akt yor mək tə bi ya ra dı cı sı, ya zı la rım dan 

bi rin də “kül tür qa ran lı ğın da ta cir ay dın lı ğı”, “mil li mə də niy yət mər-
di” ki mi təq dim et di yim Ca han gir Zey na lo vun!

De mə li, ata – sə nət mək tə bi ba ni si, öv lad – büs bü tün ümum xalq 
mə həb bə ti ba ni si!

Hə, “ix ti sas”ca ti ca rət çi ol muş o ata, müasir ta cir lə rin qu laq la rın-
dan iraq, qa zan cı nın ək sər faizi ni (öz zeh ni, ca nı-qa nıy la bir gə) sə-
nə tə sərf edib. 1916-cı il ap re lin 20-də do ğu lan bu ye ga nə öv la dı ilə 
bağ lı ya xın ət ra fı na söy lə di yi özü nə məx sus “mo no loq”unu isə be lə 
bi ti rib: “Bu qız mə nim sə nət yo lu mu da vam et dir mə li dir...”.

An caq, qı zı nın iki ya şı nı qeyd et mə yə ha zır la şır kən, er mə ni lə rin 
Ba kı da tö rət di yi küt lə vi qır ğın lar uc ba tın dan, ailə si lə İra na get mə li 
olub.

Bir az dan “sa kit-sa mit lik” xə bər lə ri eşi dən bu “zo rən mü ha cir”də 
hər şey dən çox “səh nə xif ə ti” baş qal dı rıb və qa yıt maq qə ra rı na gə-
lib.

Yaz da ge dib, pa yız da dön mə li olan bu mə də niy yət xa di mi çir kab 
do lu gə mi də ya ta laq xəs tə li yi nə tu tu lur. Er mə ni ta lan la rın dan vi ra-
nə yə çev ril miş Ba kı nı gö rən də isə tam sar sı lır. Ailə si nin baş sız qa la-
ca ğı, qı zı nın teatr pe şi nə qo şu la bil mə yə cə yi fi kir lə rin dən üzü lür və 
az müd dət keç miş dün ya sı nı də yi şir...

Bu “sə nət kar ata-öv lad” haq da oxu duq la rım, müasir lə rin dən eşit-
dik lə rim iri bir ki tab lıq, bu ya zı isə bir qə zet sə hi fə sin də müəy yən 
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bir gu şə lik. Bu sə bəb dən, ke çi rəm, bir vaxt lar bu öv la dın 72 ya şı nın 
ta ma mı mü na si bə ti lə ha zır la dı ğım bir saat lıq te le-ve ri li şin çə ki li şi za-
ma nı göz lə nil mə dən baş ve rən bir epi zo da. 

Sö zü mə hə min o epi zo da da xil yed di-sək kiz yaş lı bir qı zın de di yi 
(əs lin də, Nə si bə Zey na lo va fe no me ni nə məx sus “Qa yı na na Ob ra zı” 
eca zı nın de dirt di yi!) bir cüm lə lik das ta nın son kəl mə lə ri lə baş la yı-
ram: –

 “...yaxci gəlin olacağam!”
...Hə, bu Sə nət Xa nı mı nın ad gü nü ilə bağ lı ve ri liş üçün kü çə lər də 

sta tik “na tu ra-plan”lar çə ki rik. Ope ra to ru muz kad ra mü da xi lə edən 
“kə nar şəxs lər” əlin dən la zı mi plan lar çək mə yə ma cal, Nə si bə xa nım 
isə – “əl çək məz lər” əlin dən, ka me ra qar şı sın da hə ya ti bir sir-si fət nü-
ma yiş et dir mə yə (özü de miş kən) ma fal ta pa bil mir. İnad cıl lıq la ana-
sı nın əlin dən ya pış mış hə min o yed di-sək kiz yaş lı qız cı ğaz sa, yo ru-
lub-usan ma dan bi zim ar xa mız ca gəl mək də (son ra dan öy rə nə cə yik 
ki, hər də fə Nə si bə xa nı mı te le-ki noek ran lar da gö rən də “mə nim bu 
ya zıq nə nə yə bir sö züm var” de yər, “nə söz dü o elə” ki mi sual la ra 
ca va bın da sa söy lər miş: “özü nü gö rən də özü nə de yə cəm”). Nə ha yət, 
qız cı ğaz für sət edib, Nə si bə xa nı ma ya xın la şır və hə yə can la de yir: 
“Nə si bə nə nə, ay Nə si bə nə nə, val lah mən... mən... bö yü yən də yax ci 
gə lin ola ca ğam!...”.

Bu ümum xalq Nə nə nin “yad” nə və lə rin dən bi riy lə bağ lı bu epi-
zod ar dın ca doğ ma nə və si (və ada şı) Nə si bə xa nı mın mü sa hi bə lə rin 
bi rin də: “-Yə qin ki, tez-tez uşaq la rı nı za nə nə ni zin şan-şöh rə ti, ne cə 
məş hur lu ğu haq da da da nı şır sız” sualı na ver di yi ca va bı xa tır la dım: 
“Mən cə, bu na eh ti yac yox dur. Hər də fə adı çə ki lən də (ya xud, onun 
nə və si ol du ğu mu bi lən də) in san la rın üz-gö zün də ki se vin ci, işıl tı-pa-
rıl tı nı uşaq la rım da gö rür və bi lir lər ki, ki min nə ti cə si dir lər! Və tə bii 
ki, öz lə ri ni bu kim lik da şı yı cı sı na la yiq apar ma ğa ça lı şır lar...”.

Və... –

 Ay səni, tale!
Bu ni dam yu bil ya rı mı zın yed di-sək kiz ya şıy la bağ lı bir xa ti rə sin-

dən ya na dır: “Mə nim yed di-sək kiz ya şım var dı, evi miz də isə san dıq 
ki mi qo ca man bir qu tu – içə ri sin də də ata mın proq ram la rı, afi şa la rı, 
mək tub la rı... Bir gün qo hum-əq rə ba ara sın da kı xof u lar gə lib on la rı 
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yan dır dı lar, sö yə-söy lə nə də bil dir di lər ki, bəs, bun lar ələ keç sə, siz-
di-biz di ha mı nı Si bi rə sü rəl lər!...

Nəy sə, bir gün də “ax ta ran lar” gəl di lər, evi mi zi ələk-və lək elə-
di lər, si qa ret çək mə yə çı xan da, xa la qı zı Ley la ilə o “qu tu”dan 5-10 
proq ram “oğur la dıq”. “Gə lə cək” üçün yox aa, qız uşa ğıy dıq də; öy-
rən miş dik ki, on la rı su ya qo yan da krax ma lı ge dir, için dən də əl yay-
lı ğı tik mə siy çün tə miz “ba tis” çı xır. Son ra lar, ana mın qor xu sun dan, 
heç on la rı da or ta lı ğa çı xa ra bil mə dik...”.

Kaş, o qız lar o vaxt tək elə o “ba tis”i yox, bol şe vik lə rin bais ol du ğu 
mil li-mə də ni keç mi şi mi zə dair da ha bir nü mu nə ola sı o sə nət sə nəd-
lə ri ni də “oğur la mış” olay dı lar. Ki… on lar, otuz-qırx il ön cə lə rə dək 
çağ daş la rı nın min bir he ka yət lə xa tır la dı ğı Ca han gir Zey na lo vun fə-
da kar lı ğı na, sə nət təəs süb keş li yi nə dil siz şa hid lik edəy di lər…

Bu ümum xəl qi sev gi ön də ri nin 105 yaş qut la nı şı gü nün də bu nu 
da xa tır la yı ram ki; –

Bir kərə
yığ cam bir yı ğın caq da yük sək el mi ti tul lu bir qa dın bö yük ic ti mai-si-
ya si tu tum lu bir yu bil yar haq da çox sə mi mi söz lər de dik dən son ra, 
“çox-çox təəs süf ər ki, Si zin ki mi bir in san haq da bəd-ni ya bət da nı-
şan lar da var...” – de yib, sus du və məc li sin də ağır bir sü ku ta qər-
qin dən köv rə lib, ağ la dı. Sə bəb kar isə (do da ğın da süs lə nən tə bii bir 
tə bəs süm lə): “Pro fes sor, pro fes sor! – de di. – Siz bu adi mə sə lə yə bu 
qə dər təəc cüb-təəs süfk eş lik lə ba xır sız sa, bəs on da mə ni se vən lər içə-
ri sin də ki sa də dil lər ney lə sin lər? Xa hiş edi rəm, özü nü zü ələ alın. Mən 
pul de yi ləm ki, ha mı sev sin”...

Bə li, bu dün ya da pul dan sa vay heç nə bir mə na lı qar şı lan mır...
An caq, axı, Nə si bə xa nı mı (sağ lıq çağ la rın da kı pa xıl həm kar la rı 

is tis na) ha mı se vib, se vir və se və cək!...
Özü də ki mi, ki mi, – bü tün ya ra dı cı lı ğı bo yu ək sə rən mən fi ob raz-

lar ya rat mış bir ar tis ti!
Və in di ne cə dir (xal qı mı zın dü nən-sra ğa gün kü men tal mü na si-

bə ti nə rəğ mən) de səm ki, adam bu “ar tist” ifa də si ni Nə si bə xa nı ma 
yan sıt maq da çə tin lik çə kir (axı, bu Xa nım o qə dər tə bii, oxən tə rə do-
ğal, oğə də öz gür idi!)...

De yim ki, bu Xa nı ma qə dər də xalq içə ri sin dən “tə bii seç mə yo-
lu”yla çıx mış akt yor la rı mız az ol ma yıb. La kin o xof u döv rün sus-
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du ru lan eli tar la rıy la coş du ru lan pro le tar la rı ara sın da kı tə bii və sü ni 
zövq (sə nə tə ba xış) fərq lə ri nin azal dıl ma sı mə sə lə sin də Nə si bə Zey-
na lo va is te da dın da ikin ci bir akt yor ol ma yıb, zən nim cə. Xü su sən, 
əla həz rət sə nə tin ömü rar tı ran, qəş şet di rən, hər dən bir də qır manc la-
yan gür-gü lüş mo tiv-müs tə vi sin də!

 Bu ovqat mücəssəməsinin –
şəx si hə yat “marş rut”la rın da da tə bəs süm lən di ri ci da ya na caq lar var 
ki, bi ri də or ta mək təb də rəq qa sə lik et mə si...

Tə səv vür edir siz mi, Nə si bə xa nım han sı sa ro la gir mə dən, han sı-
sa bir ob ra zı oy na ma dan – rəq qa sə lik edir! Yə ni, bu qə dər is te dad lı, 
ba ca rıq lı, qa bi liy yət li adam və adi cə rəqs?! Ki mi sə yam sı la ma dan, 
han sı sa ti po lo ji rəq qa sə nin sə şə be hi ni çı xar ma dan?! Am ma bu ba la-
ca qı zın bö yük teatr-ki no az ma nı Rza Təh ma si bin dram dər nə yi nə 
bö yük məm nu niy yət lə üzv edil mə si nin özü də xoş nüans lı bir tə bəs-
süm do ğu rur.

Beş il son ra adı gül mə li bir teatr da (“Kol xoz və Sov xoz Teat rı”) pe-
şə kar akt ri sa ki mi işə baş la yan Nə si bə doq quz ay keç mə miş, ye ni cə 
ya ra nan Mu si qi li Ko me di ya Teat rı na “bi rin ci də rə cə li akt ri sa” gö tü-
rü lür. Kim? İns ti tut-uni ver si tet lər bi tir miş bir çox “zo rən təb”li lər lə 
mü qa yi sə də adi bir təh sil oca ğı nı – Ba kı Teatr Mək tə bi ni bi tir miş bir 
gənc! Hə lə tə lə bə ikən ona çox cid di rol lar üçün eh ti yac du yu lur və 
dərs lər dən çox, ağır-ağır rol mətn lə ri oxu ma lı olur bu ye ni yet mə.

Bu an oza man lar kı “pe şə kar dialoq lar”dan:
– “Şıl taq qı zın yum şal dıl ma sı”... Pe şə kar la rın be lə dad döy dü yü 

dəy mə dü şər Ka ta ri na ro lu na ki mi?...
– Əl bət ə, tə lə bə Nə si bə ni!
– Bə yəm o ha zır da Şil le rin “Ma ri ya Stüart”ın da Ye li za ve ta nı oy-

na mır?
– Elə dir, am ma tə ləs mək la zım dır; onu “Don Juan”nda kı El vi ra 

ro lu na da də vət edə cək lər!...”.
Hə lə ilk gənc li yin də ona “ay rı ca” diq qət ye ti ri lir, onun müəl li mi 

ol maq fə xa rə ti ya şa nır mış. Qey ri-adi qa bi liy yə ti nə təəc cüb et mə mə-
lə ri nin sə bə bi isə, tə bii, bu qı zın, yax şı ta nı dıq la rı bir ata nın va ri si 
ol ma sıy la bağ lıy mış.

De mə li, on la rın söh bət lə rin də ki: –
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“Ay səni, istedad!”
ki mi ni da lar hər iki dün ya ya aid imiş; bi ri – can lı al qış lar hə də fi Nə-
si bə Zey na lo va nın, o bi ri – mə həb bət və xif ət do lu rəh mət lər lə yad 
edi lən Ca han gir Zey na lo vun si ma sın da.

Bəs son ra lar tək elə Ca han gir ki şi nin yox, bü tün Azər bay can ca ha-
nı nın öv la dı he sab edi lən bu fe no me nin ya rat dı ğı ob raz lar dan han sı 
bi rin dən da ha çox, da ha məx su si bəhs et mə li? Axı on la rın “ən yax şı”, 
“ən əla” ol ma ya nı yox dur. Han sı da ha zəif dir ki, bu na göz yu mub, 
ke çə sən o bi ri nə?

Hə lə san bal la rı nı de mi rəm, sa yı nı də qiq bi lən var mı? “Ögey 
ana”da kı “...so yuq dəy mə ni bı çaq pen di ri kə sən ki mi xır rı pıt kə sir!” 
söz lə ri nin ifa də si za ma nı onun dil-üs lub və sir-si fət sinx ro niz mi ni 
xa tır la yır sız mı? Ya xud, “Hə mi şə xa nım” ko me di ya sın da ya rat dı ğı 
özün dən ra zı xa nım la rın müş tə beh lik port re ti! “Dörd di var ara sı” 
teatr dan fərq li (ümu maudi to rial) ki no da kı (“Ul duz”da Zü ley xa, “Bi-
zim Cə biş müəl lim”də möh tə kir və s.) tək rar sız ob raz la rın dan əha tə li 
da nı şıb, bü tün mil lə tin yek dil fik ri ni tək rar la ma ğa, büs bü tün mən fi, 
“kü pə gi rən”, qə ba hət-qə rə mət li ob raz lar “oyun çu su”na bu də rə cə li 
ta ma şa çı mə həb bə ti, bu miq yas lı ümum xalq vur ğun lu ğu hə qi qə ti ni 
dü ba rə lə mə yə nə eh ti yac?...

Bir az da –

“Rəsmi” sevgidən
“Xalq ar tis ti”...
Ya xın keç mi şin mət bu, xəl qi-ic ti mai mü za ki rə (hət a rəs mi mü şa-

vi rə) möv zu su ol muş və ən azı “iki li” mü na si bət bəs lən miş bir mə-
sə lə. “Ni yə Av ro pa da, Ame ri ka da be lə ad lar, ti tul lar yox dur,  bə yəm 
Tom Cons, Çe len ta no, Je rar De pard ye, Al Pa çi no... xalq ar tist lə ri-
dir?!” ki mi xi tab lar...

Çox söz de yi lir, əm ma-di lem ma lar qu ru lur, an caq bu nun bir vaxt-
lar “yu xa rı” Po lit bü ro nun “aşa ğı” pro le tar la qay na yıb-qa rış ma qur-
ğu la rın dan bi ri ol du ğu ba rə də da nı şıl mır dı. Ye ri gəl miş kən, yax şı ki 
da nı şıl mır dı. Nə dən ki, bu ad, za man-za man, bir çox da şı yı cı la rın da 
xal qın nə fi nə, ov qa tı na iş lə yib. Hə lə o rəh mət lik so ve tin “ru hu”na 
al qış lar ki, bun la ra “So sializm ar tis ti”, “Bol şe vik in cə sə nət xa di mi” 
ki mi yar lıq lar ya pış dır ma yıb...

200

Tahir Abbaslı                                                                                                                                          



Və hə lə bu da var ki, kim bi lir, bu xal qın ay rı-ay rı oğul-qız la rı na 
ər mə ğan et di yi tən tə nə li “ad”lar la ba həm, bü töv mil lə tin ba şı na ol-
ma zın “iş”lər açan o hö ku mət gəl mə səy di, Nə si bə xa nım Zey na lo va 
bu ki mi adi ya zı la rın növ bə ti, Azər bay can mə də niy yə ti nin sə əbə di 
Qəh rə ma nı ola raq ya şa ya caq dı, ya növ bə ti bir real gə lin-Afət, ya xud 
hə ya ti bir qa yı na na-Cən nət ola raq?...  

Bir da ha –

 Xəlqi sevgidən
Yə qin ki, kim sə han sı akt ri sa nı sa Nə si bə xa nı ma nis bət də da ha 

çox se vir. Ol sun. Am ma mən cə, ha mı tə rə fin dən se vil mək mə sə lə sin-
də bu son də rə cə ko lo ri tal, bü tün ke çə nək lər qə dər qə di mi, gə lə nək-
lər qə dər müasir, hər kə si mi zə doğ ma ana sı, ba cı sı, qı zı qə dər ya xın, 
bu dün ya da ne cə ya şa maq gə rək li yi ni əla dərk, sə nət zir və lə ri nin in-
tə haz sızs lı ğı nı öz tə va zö-mü tə va zö lü yü ilə görk edən bu sə nət ka rın 
“dubl yor”u yox...

16-04-2021
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O, bütöv bir canlı Səhnə -
bütün Azərbaycan anşlaq Salon, 

bütün xalq isə qəşşi-Tamaşaçı idi...

Bu ana dan gəl mə akt yo ru sağ lı ğın da na dir hal lar da so ya dı ilə yad 
edər di lər. Elə cə adı nın çə kil mə si ha mı nın bil mə yi nə, çox la rı nın gül-
mə yi nə, bə zi lə ri nin sə “gül mək dən öl mə yi nə” ki fa yət edər miş...

Nə si bə xa nım la məş hur duetin dən (“- Adın nə dir? - Mə həm-
məd!”) son ra da ha çox dil-ağı za dü şən bu “can lı kon sert”, küt lə vi 
ma raq-mə həb bət “bas qı”sın dan bə zən, kü çə lə rə tək çıx maq dan da 
çə ki nər, səh nə lər də ya şa dı ğı nö kər-qa ra vaş lıq “az mış” ki mi, yol-riz-
də, dü kan-ba zar da “Əh məd ha ra da dır?” fil min də ya rat dı ğı bə dii 
Zü lü mov dan da ar tıq “real” zü lüm lər çə kər miş...

Lüt fən, bu ra can adı nı “məx fi” sax la dı ğım bu akt yo ru elə tək cə “O 
ol ma sın, bu ol sun”, “Ar şın mal alan” (1945) və “Ul duz” film lə rin də ki 
Ba loğ lan, Və li, Mə həm məd ob raz la rın da xa tır la yın ki, bu ya zı nın ilk 
ya rım baş lı ğı “qə rib çi li yə” düş mə sin:

Lütfən... Lütfəli!
Səh nə və ek ran ko ri fey lə ri miz içə ri sin də ən şən, ən gül mə li...
O, ob raz lar da nə qə dər “öz gə”ləş mə yə ça lış sa da, özün dən tam 

ay rı la bil mir, göz lə rin dən, mi mi ka la rın dan sə nət kar ob raz lı lıq la rın-
dan əla və, bir biolo ji do ğal lıq - Ab dul la yev Lüt fə li Əmir oğ lu luq da 
dal ğa la nır dı. On lar dan bi ri də, S.Qə dir za də və S.Ələs gə ro vun “Hə-
mi şə xa nım”ın da kı Ələs gər idi ki, bu dual lıq da ikin ci bi rin ci yə (yə ni 
Lüt fə li “Ələs gər”ə) dov gə lir di. Hə min ob ra zın hər si tuativ mə qam-
da tək rar et di yi (fi lan mə sə lə fi lan cür olar sa) “bığ qo ya ram!” rep li-
ka sı əsər mət nin dən çox, ifa çı nın yu mo ris tik xis lə tin dən, sə nət kar lıq 
bət nin dən do ğu lu şa ox şa yır dı. Am ma hə min o rep li ka - baş qa söz lə 
de sək, cə miy yə tin hər də fə bir sa lon luq qis mi ni də də-ba ba lıq döv rü-
nə bir az da “eks kurs” et di rən o at ma ca, hər hal da, əsə rin uğu ru idi. 
Yə ni ca maat (köh nə ki şi lər) be lə mə qam da “əgər elə ol ma sa, bı ğı mı 
qırx dı ra ram!” de di yi hal da, bu “an ti-ənə nə” Ələs gər “bığ qo ya ram!” 
dok lad la yır dı. İşə ba xın ki, o möv zu nun bu da ma rı so ve tiz min si ya si 
bığ ye ri tə zə cə tər lə mək də olan döv rü nə düş sə də, ca nın da-qa nın-
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da kı is te dad bu “gən ci” ta ma şa çı la ra bığ lı-saq qal lı müd rik lər ki mi 
təq dim edir di.

Bu sə nət kar elə “ye ni yet mə”li yin dən -

Fərqlənib...
Ön cə qeyd edim ki, bu fe no men akt yo run hə yat və sə nət “tər-

cü me yi-hal”çı la rı, baş qa bir həm yer li si nin qə lə mi nə məx sus “Kə-
rə mov çu luq” eh ti yat kar lı ğın dan mı, ya nə dən sə, onun sə nə tə gə liş 
ya şı nı bir-iki il azal dıb lar; ya zır lar ki, L.Ab dul la yev səh nə yə on beş 
ya şın da - Nu xa (Şə ki) şə hə rin də ki yed dil lik mək tə bi bi tir dik dən son-
ra çı xıb. Han sı ki, 1914-cü il də ana dan ol muş Lüt fə li 1928-ci il də - on 
dörd ya şın da ar tıq Ba kı da idi və kon ser va to ri ya nın val tor na sin fi nin 
məş ğə lə lə rin də iş ti rak edir di. De mə li, o, “Nu xa fəh lə-gənc lər klu-
bu”nun dram dər nə yin də - tər cü mə və təb dil edil miş vo de vil lər də, 
ki çik məz hə kə və məs xə rə lər də iş ti rak edər kən sə nət çi lə ri miz iç rə 
ya ra dı cı lı ğa ən er kən baş la yan lar dan imiş. Hə lə bu yaş da kon ser va-
to ri ya (təəc cüb!) və val tor na (tə bəs süm...) sin fi! Mö tə ri zə lə rin aç ma-
sı da bu ki, bu gün tə səv vür lə ri miz də az man teat ro-fil moq ra fi ya lar 
sub yek ti ki mi can la nan Lüt fə li Ab dul la yev fe no me ni və... əgər bəxt-
ta le “rol”u ilə rast laş maz mış sa, han sı sa bir or kest rin uc qar fo nun da 
cis min dən iri bir mu si qi alə ti ar xa sın da gör sə nən val tor na çı!? Əl bət-
tə, əgər o, “Ar şın mal alan” fil min də ki Və li ob ra zı ilə öz qar şı sın da 
be lə bir əzə mət li “ta le yo lu” aç ma say mış, çox gü man ki, elə elə cə də 
ola caq mış...

Rəh mət lik Nə si bə xa nım de miş kən, “elə bu mə ğam da” bir sə bət 
gü lüş. Özü də bö yük şairi miz B.Va hab za də nin xa ti rə lə rin dən: 

“L.Ab dul la yev lə çox dan za ra fa tı olan hə kim N.Əfən di yev bir gün 
gəl di ki, dos tu muz xəs tə xa na da ya tır, ge dək ona də yək. Onun la bir-
lik də gə lən bir bay tar (şə ki li lə rin di liy cə “mal dox tu ru”) da bi zim lə 
get mək, çox dan pə rəs tiş et di yi Lüt fə li ilə ta nış ol maq is tə di yi ni bil-
dir di. Lüt fə li nin hü zu ru na yet cək, Nu rəh məd dər hal onu təq dim et-
mə yə baş la dı: 

- Bu ki şi hə kim dir, ve te ri nar dır, gə tir dim ki... - de yin cə, Lüt fə li 
“mə sə lə”ni ba şa dü şüb, onun sö zü nü kəs di:

- Ve te ri nar ol du ğu nu bil dim e, han sı nı zın hə ki mi ol du ğun dan da-
nış...”. 
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“Şərqin Çarli Çaplini adlı-dadlı aktyoru”
Bu sözləri onun məşhur sənətdaş-səhnədaşı Nəsibə xanım Zey-

nalova deyib.
O vaxt Musiqili-komediya teatrı maliyyə çətinliyi üzündən fəali-

yyətini dayandırmalı olanda, Lütfəli Milli Dram Teatrına keçməli 
olur. Bizim Çaplinin - bu dahiyanə “gülməli adam”ın belə bir “qa-
raqabaq”, ciddi teatrda özünü necə təsdiq etməsi adamda qəribə 
düşüncə “götür-qoy”una səbəb olsa da, ovaxtkı qəzet-jurnal re-
senziyaları, köhnə “teatro”sevərlərin xatirələri başqa rəylər verir; 
L.Abdullayev o dövr səhnəsində L.Veqa, G.Mdivani, C.Cabbarlı və 
başqa ciddi nəhənglərin Tulio, Rəşid, Oddamdı kimi qılınc-qırımlı 
obrazlarını yaradıb. Onun məzaq-marağının ana yurdu olan Muzko-
mediya bir də 1956-cı ildə fəaliyyətə başlayır və “yad” yerlərdə düz 
on səkkiz il yaşayıb-yaratmalı olmuş Lütfəli tək elə özünün, neçə-
neçə nəhəng sənət həmkarlarının yox, ümumən müasir, çoxyönlü 
Azərbaycan teatr-səhnə təsərrüfatının ata yurduna qayıdır. Həmin 
vaxtdan etibarən onun ismi “Muzkomediya” ifadəsinə ekvivalent 
kimi səslənən aktyorlardan birinə çevrilir. Xalq onun adını, oyununu 
sənət isminin bütün ladlarında hallandırır, teatrşünaslar, mütəxəs-
sislər neçə-neçə bölümə bölür, yazım-yozuma düzür. Klassik oper-
etalardakı ifalarını “bənzərsiz”, tərcümə-təbdil əsərlərində “origi-
nalçı”, çağdaşlarının musiqili komediyalarındakı ultra-vəziyyətləri 
öz klassik-kolorital qatqarları ilə birə-beş artıqlamasıyla nümayiş et-
dirən təkrarsız “bədahətçi” kimi təqdim edib-qiymətləndirirlər.

“Aləm Lütfəli”nin kino aləmi də göz qabağında, xəyal kainatında! 
Lakin onun bu vizual aləmini tək elə oxucu öhdəsinə buraxmaqda bir 
az “qısqanclıyam”. Gəlin birlikdə xatırlayıb seyr edək o filmləri. “O 
olmasın, bu olsun”dakı Qoçu Əsgərə kəmərbəstəliyindən başlayaq. 
“Keçi-kişmiş” epizodundakı qoçulanıb-qoqazlanma ədalarına bax-
aq. Uğunmalarımıza ara verib, “zorənciddi”ləşək; zəmanənin “aç qa-
pını, gələk səni öldürək!” reklamnaməsinin sonunda Qoçu Əsgərin: 
“Alə, Baloğlan, sür (!) geriyə!” əmrinə müntəzirlik ədasının dahiyanə 
düşüklük şəbehini xatırlayaq. Qonaqlıq epizodunda “müdrik tost”a 
necə pedantanə “çırt” atması, ağzından toyuq budu alınarkən bu təh-
qiri necə böyük elitar laqeydliklə vecə almaması “əzm”inin “çortu-
na” gedək. Bəs, Rüstəm bəyin evinə toy-nişan qonaqlığına gedərkən 
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yekə-yekə “estetlənib”, nökər-nökər “elitlənib” gül dəstəsi bağlama 
səbəbindən gecikib - “ağa”-“bəy”lərin pilləkənin sınıq çatından necə 
ehtiyatla keçdiklərini görməyərək elə ilk addımda şappıltıyla yıxıl-
ma “oyunu”?!.

...Və bu sənətkarın böyüklüyü ilə - nöqtələnməkdə olan bu yazının 
kiçikliyini müqayisə edib pəjmürdə olmayın. Nəzərə alın ki, bu yazı 
onun anım gününə təsadüf edir. Sağlıq olsun, gələn il martın 22-də 
- bu “canlı Gülüş”ün doğum günündə bax elə bu səhifədə “dolunca 
yazıb, doyunca gülmək” rubrikası ilə görüşərik...

 08-12-2017
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Səhnə həyatı... Həyat səhnəsi...
Birincidə yaratdıqlarından çox-çox az yaşamış 

Hamlet Xanızadə...   

Bu bən zər siz akt yo run anım “yu bi ley”i “olum”unun kun dan da 
səs-sə da lı; qan lı və şan lı “20 Yan var”la bağ lı lı ğı na gö rə. 

O qa da-qan lı olay ol ma say dı, “eli tar” so vet mə də niy yə ti nin ye-
tir di yi pro le tar ta ma şa çı küt lə si bu akt yo ru da “öz əcə li ilə” ge dən 
sə nət kar lar se ri ya sı na sa la caq dı...

O sə da lı ölüm o qan-qa da lı olay qur ban la rı na ad edi lən ulu-uca 
“şə hid lik” sta tu su na sa lın ma dı. Nə var-nə var, o qan lı olay dan 14 
gün son ra baş ver miş di, “epiq riz”də “gül lə ya ra sı” və s. ki mi ifa də-
lər yox idi. Sa də cə, “ürək ça tış maz lı ğın dan”. Hə, döv ran hə lə so vet 
“kon si lium”u döv ra nıy dı; han sı tə bib ya za bi lər di ki, so vet zi ya lı sı-
nın ürə yi so vet hö ku mə ti nin əmə li sə bə bin dən part la yıb!?...

Bax bu an lar xə yal la rı mız da (hör mət li oxu cu la rı mız la bir gə) qur-
du ğu muz “Ham let Xa nı za də anı mı” ta ma şa mız da –

Antrakt
Fakt fakt lı ğın da; qo hum-əq rə ba sı nın göz lə ri qa ba ğın da, ədə bi ic ti-

maiy yət nü ma yən də lə ri nin diq qət ta ba ğın da...
Ye ri gəl miş kən, bir-iki kəl mə “tər cü me yi-hal”lı ğın dan.
1941-ci il iyu nun 5-də Ba kı nın Şa ğan kən din də do ğu lub. 18 ya şın-

da Teatr İns ti tu tu na qə bul olu nub, 20 ya şın da Aka de mik Dram Teat-
rın da iş lə mə yə baş la yıb. Bu fak to lo ji qeyd lə rə, bü tün məş hur la rın 
hə yat və ya ra dı cı lıq “ya ra şı ğı” olan taf ta lo ji bir əla və: “Bə bir ki şi oğ-
lu nu heç bir hal da akt yor gör mək is tə mir miş sə də, cıl xa teatr alə mi ni 
eh ti va edən “Ham let” adı nı qo yub. Ye ni cə düş dü yü teatr ailə sin də sə 
onu “Can lı Ham let” ki mi qar şı la yan lar olub.

Bəs hə yat səh nə sin də ne cə qar şı lan ma ya la yiq olub?
Bu hə yat Ham le ti o Qa ra ge cə dən son ra ba şı nı əl lə ri ara sı na alıb 

saat lar la su sar, ən ya xın dost la rı nın be lə te le fon zəng lə ri nə əsə bi 
reak si ya lar ve rər miş. De yir lər, o 14 gün də kəs di yi beş-on kəl mə dən 
bi ri də bu olub: “Si ya sə tin dram la rı sə nə tin kin dən bax bu qə dər fərq-
li dir! Öz mə na-mən tiq siz li yi lə, şə rəf-şan sız lı ğıy la!...”.
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Bö yük ob raz lar ya ra dı cı sı nın bu “ki çik” dö züm süz lü yü nü ne cə – 
an la ma maq da olar mı? Söh bət o fə la kə tə so yuq qan lı (sta tis tik cə si nə) 
ba xıb-ba xa bil mə mək dən ge dir.

Mən cə, yox. Bən də niz onun səh nə-ek ran ob raz la rın da kı çıl ğın lıq, 
eti raz-üs yan, mey da no xu ma ele ment lə ri nin heç bi ri ni tək elə müəl lif-
re jis sor trak tov ka sı aya ğı na yaz ma yıb. Mə sə lən, “Qa tar da” te le ta ma-
şa sın da kı “Ka mAZ şo fe ri” ob ra zı nı gö tü rək. Bu akt yo run o rol da kı 
şəx si qı rım-du ru mu nəin ki ət ra fın da kı müx tə lif pe şə li sər ni şin daş-
lar dan, hət a (sü jet də ol ma yan) is tə ni lən müs tən tiq və ya pro ku ro run 
va hi mə li çı xı şın dan da ha za bi tə li tə sir ba ğış la mır mı? Mən cə, hə min 
te le ta ma şa da bö yük hə yat ta ma şa sı ya ra dan lar dan bi ri və si tuasi ya nı 
haq qın qə lə bə si nə yö nəlt mə nin baş qa nı dır Ham let Xa nı za də!

Ya xud, onun “Axı rın cı aşı rım”da kı “Ta lı bov”unu xa tır la yaq; Abas-
qu lu bə yin Kər bə la yı nın hə yə tin də ki “Ay ev yi yə si!” səs lə ni şin dən əv-
vəl ki oyur-oyur oy na yan ba xış la rı nı, “da rı də lən” diq qə ti ni, “Qəm lo 
dəs tə si” ilə üz lə şir kən et di yi hey rət-qey rə ta nə sə bir siz li yi ni de yi rəm...      

Hə lə bu fe no me nin teatr səh nə sin də ya rat dı ğı (mən fi li-müs bət li) sil-
si lə lər! Hər bi ri ay rı ca sə nət amp li tu da lı mən zə rə, si tuasi ya, ör nək lər! 
Onun, ötən yü zil lik son la rın da ta ma şa ya qo yul muş “İb lis”də ki (H.Ca vid) 
İb lis ob ra zı nı gö rən lər, zən nim cə, bu akt yo ru hə lə də can lı ki mi anır lar...     

Ya xud “To pal Tey mur” te le fil min də ki sə nət mü si bə ti!
Bu sə nət ka rın o ta ma şa da kı sə nət “iç”in dən (bəl kə heç Tey mur-

lən gin özü nün ya şa ma dı ğı) Or ta əsr lər psi xo lo gi ya sı, şah lıq eh ti ra sı, 
rə ya sət tak ti ka la rı, ti ran st ra te gi ya la rı püs kü rür! Az qa la bü tün Ca-
ha nı ayaq dan ke çir miş dün yə vi lən gər li Tey mur ləng bu akt yo run ya-
nar ba xış la rı, od-alov da nı şı ğıy la da ye ri yir! Bu, hə lə heç bir akt yor-
da mü şa hi də et mə di yim, öz uni kal lıq la rı ilə bir-bi ri ni köl gə də qo yan 
ecaz kar ye riş-ba xış-nitq triosu!...

Sö zü mün ca nı bu ki, bu sa yaq bir “bə dii ömür” ya şa mış bu ada-
mın hə yat səh nə si fi na lı nın be lə ol ma sı tə bii...

İkinci antrakt
Və bu ra da yal nız sə nət hə ya tı. 
Ön cə dən vur ğu la ma ya bil mi rəm ki, “öz gə”lə ri özün dən çox ya-

şat maq da olan bu sə nət kar, ada şı nın –  dün ya səh nə si baş ob ra zı nın 
məş hur mo no lo qun da kı (“Olum, ya ölüm?!”) xi ta bın il ki ni çox az – 
qırx sək kiz cə il ya şa dı.
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Bu “epi zo dik”lər us ta dı nın “Yed di oğul is tə rəm”də ki (bəl kə də 
ye ga nə) “fa ğır”lıq, so yuq qan lı lıq ob ra zı ki mi can la nan “Gi zir”in dən 
baş la yaq. Bu adam hər an, hər epi zod da kük rə yən Gə ray bəy alo vu-
na ən də ri lən su. Hə lə ora da kı ölüm səh nə sin də var et di yi hə yat eş qi; 
dal ba dal açı lan gül lə lər fo nun da tək əl-qo luy la sa rıl maq is tə di yi ağac 
göv də si bo yun ca çı xar dı ğı pəs tah lar...

“Qa tar”da kı “Da da şov”a (da da şov lu ğa) bu qə dər bə dii-hə ya ti-
xəl qi nif rət bəs lə yib, öz dil və sir-si fət nit qi lə bu qə dər ik rah his si ya-
ra dıb, mad də siz-hökm süz cə za lan dı rıb is lah et mək – nə hər han sı bir 
qo lu zor lu nun, nə də hü quq-mü ha fi zə or qa nı nın işi dir!

Həm kar la rı da nı şır lar ki, sə nət-səh nə nü mu nə lə rin də Tey mur luq-
Qa car lıq la ra da ha çox me yil lən sə də, Ham let ya rat dı ğı əks qütb lü 
hər bir bə dii ob ra za məx sus xa rak te rial yü kü səh nə-ek ran son ra sı da 
da şı maq da da vam edir miş.

Bu mə qam da elə hə min “Qa tar da”ya ya ra dı cı he yət “ba xış”ın dan 
son ra kı bir epi zo du xa tır la dım. Ya zı çı İsi Mə lik za də: “Ham let əfən di, 
nə ha yət, rol dan-rul dan çıx, sə nə sö züm var. Mə lu mun ol sun ki, sən 
bu ha lal-hüm mət “Ka mAZ Qa sım”ı mə nim qə lə mim də kin dən da ha 
ka mil ya rat mı san!...”.

Akkord-antrakt
Yə ni, “Qa tar da”lar da xərc lə nə-xərc lə nə, “ona-bu na” duy ğu la na-

duy ğu la na, cü rə bə cü rə ob raz la ra can ve rə-ve rə, – “20 Yan var” ad lı 
mil li fa ciə ta ma şa sı na bax ma ğa ca nı qal ma dı.

Gə lin onun sə nət hə ya tı nın özəl-ecaz ob raz la rı nı bir da ha xa tır-
la yaq: “İb lis”, “Yed di oğul is tə rəm”, “Axı rın cı aşı rım”, “To pal Tey-
mur”, “Qa tar da”...  

Və nə de sək, nə yaz saq da, gec dir; ömür qa ta rı ge dib...
07-02-2020 
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Bir aktyorun “PORTRET”ləri
Və onların cəmindən törəmiş “Bəşir Səfəroğlu 

AvtoPORTRETİ”...

Hə yat səh nə si nə “Sə fə roğ lu Səh nə si”ndən son ra qə dəm qo yan la ra 
bə yan la yaq ki, bu akt yo run teat ra gə li şi də “vax tın dan əv vəl” olub, 
ge di şi də. Səh nə sə nə ti mi zin bel sü tu nun dan, küt lə vi zövq ki sə miz-
dən, öl kə vi tö rən-təd bir lə rin “özəl diq qət”, “daimi anş laq”, “sü rək li 
al qış” ob yekt li yin dən ge dib. Yo ru la raq yox, qo ca la raq, ava zı yıb-so-
lu şa raq, bi tib-tü kə nə rək de yil, kül li-sə nət se vər lə ri ta mar zı qo ya raq 
ge dib...

Həm də... te le-səh nə cik lə rin dən bi rin də de di yi temp lə – “ya vaş-
ya vaş” yox, hər ek ran gö rü nə yi nə dua-sə na lı do daq la rı qa çan, bə zən 
də göz lə ri ya şa rın ca uğu na raq onu “Bu za lım oğ lu “Sa fa roğ lu” döy 
e, “Ka fa roğ lu du!” aya ma sı ilə öyən rəh mət lik Nər giz nə nəm de miş-
kən, “ataş-ataş” ge dib!...

Sənətə gəlişi də atəşin olub
On dörd cə ya şın day kən qə fil bir iç qı ğıl cı mın dan od alıb-gə lib-

miş. Son ra kı iyir mi doq quz il də ça ğı nın qay nar gö zü, mət bu sö-
zü önün də səh nə-səh nə, ek ran-ek ran par la ya raq, o dövr teat rı nın 
ye ni eta lo nu na çev ril mə yə baş la yıb. Ömür “40”-ına dək sə nət qa-
pı la rı nın “40”-ın cı sı nı da açıb və üs tün dən üç cə il ke çər-keç məz, 
ca nın da kı “sə nət odu-zəh mət ça tı” dual lı ğıy la səh hət ba dı na ge-
dib...

Bu iki mə caz lı qar şı lıq (“sə nət odu-səh hət ba dı”) nit qi mə be lə bir 
de yim də diq tə lər ki, bu alov lu akt yo run cis mi ya nıb kül lə rə, xa ti rə-
si sə – səh nə ömür lü yü dö nə min də ya ğı şı na tu tul du ğu gül lə rə çev ril-
di...

De yi rəm, sö zün bu “rek vi yem”iy yə də min də, qə mu-qüs sə mi zi tə-
bi-tə bəs sü mə tərk üçün, rəh mət li yin yad daş lar ya ra şı ğı olan su per 
“XAL lar”ına baş vu raq. Hə min o “gül vur ma”lar dan  bi ri də – “Dur-
na” ope ret a sın da kı “vur, vu rum!” (vır, vı rım!) hö cət ləş mə si dir ki; 
ona bax-ona bax, gör, cə mi-səh nə məc nun la rın dan fü zun ba mə zə lik 
is te da dı olan bu sə nət kar o “Uzun” ro lu na ne cə can-dil dən gi rib! Be lə 
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“gi ri şib” ki, nəin ki sı ra vi tə rəf-mü qa bil lə ri nə, hət a, bu an “söz da va-
sı” et di yi Lüt fə li Ab dul la yev ki mi nə hən gə də səh nə or ta ğı qis min də 
yox, büs bü tün “Qo şun” ob raz-ti pin də ba xır! De yə sən, bu adam heç 
si zi-bi zi – qəş şi-uğun ma möv sü mü ya şa maq da olan ta ma şa çı la rı nı 
da sa ya sal mır; nə “ya şa”-“bra vo!” hay qır tı la rı mı za pəh si nir, nə al qış 
ley sa nı mı za bənd olur. Elə bir uc dan dö şə yir, ha! Nə bi lə sən, bəl kə 
elə “to xu nul maz” sta tus lu sse na ri mət ni nə də əl (bu hal da dil) qa tır? 
Əl bət ə! Be lə mü da xi lə lər bü tün ya ra dı cı sa hə lər çün ke çər li mə sə lə-
dir. Əks təq dir də sə nət çi lik sə nəd çi lik dən uza ğa ge də bil məz di...

Hə, ey ni mi zi aç maq çün bən zər siz “Bə şir hə şir lə ri”nə da vam mı 
edək? Yox...          

Nə dən ki... bu cıl xa Gü ləş-Gü lüm sər(ov) bən də yə aid xoş epi zod-
lar la na xoş olay lar pa ra-pa ra lel, “duet”, “duel”, “bi rev li”!

Hə... işə bax; özün tə pə dən-dır na ğa ma jor not lar sa ça san, anar-ya-
zar la rı sa mi nor-azar la ra “sa la san”!... 

Bə li, bu do ğal Səh nə fər di nin “ba tal” hə yat səh nə si nə gə liş-ge diş 
dra mın da kı “pər də”lər, “şə kil”lər, “re mar ka”lar ən da şü rək bəhs-
kar la rı be lə kə də rə kök lər...

Bəhs edə cə yim növ bə ti qə rə mət ön cə si rəh mət li yin da ha bir uni-
kal XA Lı nı – “Mil yon çu nun di lən çi oğ lu”nda kı min bir tə hər-tövr lü 
(qaş-göz, əl-ayaq, dil-do daq, bər-bə dən tit rə yiş lə ri, eksp romt söz-bez 
və s.) “Ölü nün də qı dı ğı gə lər?!” de yi mi ni xa tır la yaq...       

Və ar dın ca ərz edək ki, bu sə nət Məc nu nu nun dün ya də yi şi mi nə 
sə bəb olan xəs tə li yin özü də na dir azar lar dan!

Bəs “səh nə na dir lə ri”ndən olan bu bən də nin o mə rə zi ne cə qar-
şı la ma mə sə lə si? Bə li, əfən di lər, bəl li bir zərb-mə sə lə yo zu-yo-
rum la de səm, bö yük ək sə riy yə tin “kə fə nə bü rün, dəfn lə sü rün” 
ruh suz lu ğuy la bü zü şüb göz lə di yi o ola yı bu bə ni-Adəm se çil mi şi, 
öz ləh cə si lə de sək, ala yı cür qar şı la dı. Yə ni, son “hə yat rol”unu 
da (bü tün ərə fə-“qra fa”sıy la) özü nə məx sus ya şa yıb-ya rat dı. Bö-
yük teatr la rın fo ye-ves ti bül lə rin də səs lə nən 3-cü zəng tim sal lı 
“son nə fəs” ça ğı na dək sə nət və hə yat səh nə lə rin dən düş mə di. Sa-
lon lar dan püs kü rən al qış la rı, yağ dı rı lan gül-çi çək lə ri, an dı rı lan 
“oxay”la rı, komp li ment lə ri “mən ki bu gün-sa bah lı ğam” düş kün-
lü yü ilə yox, “biz gəl di-ge də rik – sən ya şa, dün ya!” fəl sə fə si, “sə-
nət əbə di dir” dialek ti ka sı, “hər kəs ki ca nın ca na nı üçün is tər...” 
poeti ka sı ilə qar şı la dı!
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...Bir kə rə iki dos tu nun söh bə tin dən eşit di yi mə gö rə, bu bən zər-
siz hal-əh val us ta dı, qar şı sın da kı bö yük (və hə lə gənc...) sə nət ka rın 
sön mək də olan göz lə ri nə “da ha mən heç nə edə bil mi rəm” təəs sü fü 
(və ça rə siz li yi!) ilə ba xan hə ki min ey ni ni məş hur “Gəl, san ma Fü zu li 
dər di ni asan, ey tə bib!” – mis ra sıy la açıb. Onu tez-tez əya ni yo lu-
xan la rın cə mi-xa ti rə lə rin dən sə be lə bir qi ya bi “epiq riz-qə naət”ə də 
gəl mək olar ki; “...Rəh mət sə nə Fü zu li, kim, ra hət öl dün – Əf ğa nın la 
xəl qə əziy yət ver mə din!...”.

Bə li, bu sə nət kar səh nə mi zin o dövr də ki çox az az man la rı içə ri-
sin də əsl Fü zu li Məc nu nu idi; bö yür-ba şın dan yel öt mə miş, öz sə viy-
yə ranq la rın da kı fa nat la rı na efir-ek ran  ağ laş ma la rı qur du ran “bə zi” 
müasir “ko ri fey” (“tro fey” ter mi niy lə qa rış dır ma ma lı) sə nət çi lər ki-
mi ah-zar et mə di. Nə dən ki, bu Səh nə əmi ri nin bio-xə mi ri büs bü tün 
kül tür ik si ri lə yo ğu ru lub muş. Və elə məhz bun dan mış ki, hər növ, 
hər qə bil ədə bi-dra ma tur ji mətn lər (xü su sən, ko me dik ma te rial lar) 
bu ko ri fe yin ifa sın da eksp romt-əla hid də ele ment lər sa çır, re jis su ra 
mi zan-dü zən lə ri əla və şt ri xal dil lər, di na mi kal-mo zaikal gül lər açır-
dı...

Bü tün bun la rın da ha ra hat gör kü (və dər ki) üçün, onun hə lə sa də-
cə “Bə şir Sə fər oğ lu Sə fə rov”luq döv rün dən də –

Müxtəsərcə...
Bu bəh si, yığ cam lıq xa ti ri nə, Sə fə roğ lu ori ji nal lı ğın dan xa li bir 

“tra fa ret”lə təq dim edə si olu ram.
1925-ci ilin mar tın da Ba kı da do ğu lub. Ailə do la nı şı ğı uc ba tın dan 

or ta mək tə bi 7-ci si nif dən bu rax ma lı olub. On dör dün də mad di və 
si ya si-rep res siv gər gin lik lər lə lə ba ləb hə yat səh nə sin dən adi (öz tə bi-
rin cə, “kün cə voy”) bir sü rü cü lər klu bu nun dram dər nə yi səh nə si nə 
yol ta pıb. Son ra “qa za mat dan da qə za lı “mül ki hə yat he ka yə ti”ndən 
kö nül lü ola raq fa şizm dra mı na yol la nıb və kon tu zi ya “təl ti fat”ı ilə 
ge ri qa yı dıb.

Am ma bu “ge ri” nəs nə lə ri o mü ha ri bə nə mə nə lə rin dən heç də ge-
ri qal ma yıb. Be lə ki, ora da di li tu tu lub, qu laq la rı bat mış bu gən ci bu-
ra da işə gö tür mür lər. Bi raz dan qu laq la rı “pı çıl tı la rı bu ra xıb, qı cır tı-
la rı an te na la ya bil sə də”, alov lu sə nət eş qi ni  teatr-səh nə ya rı na iz har 
edə si or qan açıl mır ki açıl mır! Bir müd dət yük ma şı nı sür mə li olur 
və sən de mə, la lın di li ni ana lar la ba həm, yax şı in san lar da bi lir miş: 
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Ni yaz Şə ri fov ad-so yad lı bir re jis sor is te da dın dan agah ol du ğu bu 
gən cə “mü dam ta ma şa la ra gəl” de yir və bir ne çə ay son ra “kə kə lə mə 
rol la rı” ver mək lə, onu trup pa ya qə bul edir. Bu qay ğı dan bir qə dər 
də hə yə can la nan, hə ya tı nı “se vinc dən xa li” ta le nin bu gər gin “sse-
na ri”si üz rə qur ma ğa məh kum olan, gün düz lər teat ra ge dib-gə lib, 
ge cə lər “kə kə lə mə ələ mi”lə ya tıb-du ran Bə şir bir ge cə yu xu da ne cə 
bir zəl zə lə vi hə yə can ya şa yır sa, höv lən oya nıb, rö ya va hi mə si ni “ay 
aman-ay dad!” ilə qar şı la ma sı ar dın ca əla və edir ki, bəs, “ey di li-qa-
fil, di lim açı lıb ki!...”

Və bu xoş “kul mi na si ya lı” yu xu sa yə sin də o adi Bə şir Sə fər oğ lu 
Sə fə rov “ya vaş-ya vaş” ya nıb olur –

Qeyri-adi Bəşir Səfəroğlu!
(Hə lə o “ov-yev”izm era sın da (“Şu şins ki-Şə kins ki” sfe ra sın da) 

özəl-öz gür lə nib “Sə fə rOĞ LU” mil li na mə si lə məhz öz ata sı nın oğ lu 
ol du ğu nu bə yan la ma cəh di-cə sa rə ti!)

Yu xa rı kı ya rım baş lıq al tın da da ha mü na sib çı xa sı bir nüan sı bur-
da qı sa ca ərz edim ki, va li deyn lə ri üçün adi “bən də ba la” ola raq do-
ğul muş bu uşaq, teatr-səh nə alə mi nə “Al la hın bə la sı” ki mi gə lib miş; 
fit ri is te dad lə ba ləb, sə nə tə biət si lə bə si lə, aqil li yi zə ki-zə ki, qa bil li yi 
tö kü-tö kü. Və... o dövr vur ğun la rın dan bi ri de miş kən, “üzün də də 
şey tan tü kü”! Hə, onun say sız vur ğun la rı nın de yim lə ri içə ri sin dən 
məhz bu pa raf ra zı xa tır lat ma ğım heç də “tə sa dü fi” de yil; bu akt yo ra 
(“köh nə” xalq tə bi ri lə – bu ar tis tə!) elə-be lə – yə ni teat ral qrim-du-
rum, mi zan-dü zən siz ba xan da da ada mın gül mə yi gə lir di. Bu seh rin 
sir rin dən (hə lə də) agah ol ma yan xalq isə, adə tən, al dı ğı ləz zə ti, qal-
dı ğı hey ran lı ğı hər für sət də lə nət lə di yi (bu hal da “al qış la dı ğı”) abst-
rakt var lı ğın tü kü ilə bağ la yır...

Və... (lə nət sə nə, şey tan!) cə mi si qırx dörd il lik öm rün otuz ilin də 
yüz lər lə mü kəm məl ob raz-port ret ya ra dıb-ya şa dan bu us ta dın də-
yər-əyar ur va tı nı – ya zıb-çöz dük cə bit mə yən oçerk təs vi ra tı nı bir-iki 
“şan lı mək tub” və rə qi nə ek vi va lent qə zet sə hi fə si nin üç dəiki si nə 
ne cə sı ğış dı ra san? El mi-me to do lo ji ya zı la ra, bəhs lə rə ma ra ğın aza-
lıb-ava zı dı ğı bir dövr də bu hel mi, sa ya-su ya zikr lər lə o sa yaq bit-
kin, mü kəm məl ob raz la rın pər dəar xa sı “hən ga mə lə ri ni”, la bo ra tor 
əda va la rı nı nə tövr aça san? “Dur na”da kı Uzun-Qo şun “muz-mü ha-
ri bə si”, “Ul duz”da kı (za hi rən “ele qant”, da xi lən pe dant, “həm cid-
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di, həm şən”) Gü lüm sə ro vu nun: “Mə ni elm dən uzaq laş ma ğa va dar 
edən lər ta rix qar şı sın da ca vab ve rə cək lər!” və siy yə ti ni ifa za ma nı ta-
ma şa çı da (is tər-is tə məz) “iki li” mü na si bət ya ra dan səs to nu, sir-si fət 
“dil”i, “Əh məd ha ra da dır?”da kı epi zo dik bir “sər xoş” per so na jı nı 
ta ma mi lə ti pik ləş dir mə si ki mi us tad lıq ör nək lə ri nə ədə bi di li miz lə 
nə il mə lər əla və edə sən ki... bu bən zər siz sə nət xa lı sın da kı mi sil siz 
çeş ni lə rin yüz də bi ri nə adek vat ol sun?...

Bu akt yo run ta ma şa lar da oy na dı ğı di gər rol la rı isə, elə yu xa rı-
da kı tər cü me yi-hal qə lib-qə bi lin də təq dim edim: “Beş ma nat lıq gə-
lin”də Möh sün, “Ke to və Ko te”də Qa ra da voy, Çi ko, “O ol ma sın, bu 
ol sun”da Mə şə di İbad, Qo çu Əs gər, “Dur na”da Uzun, “Ul duz”da 
Gü lüm sə rov, Qə dir, “Gö zün ay dın”da Səl yans ki, Qəh rə man, “Mər-
di-xə sis”də Ha cı Qa ra, “Rəisin ar va dı”nda Ba lə mi, “Mil yon çu nun di-
lən çi oğ lu”nda po lis rəisi, “Bi zə bir cə xal la zım dır”da Səb rə li və (bu 
say-san ba lı tü kən mə yən lə rin çox lu ğu na gö rə) sair və ila xır...

Fikir-zikrimdə
tö rən dik cə-ge nə lən bu ya zı nı, nə ha yət ki, bi tir mək gə rək – müd rik 
çağ daş la rı nın, qə dir bi lən xə ləf ə ri nin ma raq lı xa ti rə və de yim lə ri nə 
yer ve rə bil mə mə yim təəs sü fü ilə bir gə...

Hə lə yu xa rı da kı bioq ra fiq (“mad di və si ya si-rep res siv gər gin lik-
lər lə lə ba ləb hə yat səh nə si” ilə il gi li) nəq lim də ge niş to xu na bil mə di-
yim nüans lar...

Bu xü su sa dair, heç ol ma sa, bun cı ğa zı de yim ki, bü tün hə yat səh-
nə lə ri nə yal nız ya saq ya şa dan so vet re ji min də bu teatr səh nə si vun-
der kin di öz ta ma şa çı la rı na xey li “an ti-ant rakt”lar da ya şa dır dı; “Bi zə 
bir cə xal la zım dır” ope ret a sın da kı “or ta bab” ic ti mai-so sial rep li ka-
la ra əla və et di yi “söz-bez”lər, iro nik-lağ la ğı tə bəs süm lər, “Mil yon çu-
nun di lən çi oğ lu”nda kı sir(r)-si fət “mo zaika”la rı, mil liy yət çi müəl lif-
dən (Şı xə li Qur ba nov dan) gəl mə iki baş lı ifa də lə rə bir baş da qüv vət 
ve rən səs to nu və zən gin ifa “ak se suar”la rı...

Heç bu ya zı pro se du run da (ma te rialın da ha la yiq alın ma sı üçün) 
bu az man ki şi nin sə nət-is te dad-lə ya qət ya di ga rı qı zı na – ün lü sə nət-
ka rı mız Afaq Bə şir qı zı na da xi tab et mə dim; bu xa nı mın “haq qı, hə qi-
qi sə nət re pu ta si ya sı olan sə nət kar lar öz də yər-əyar “dis ser ta si ya”sı-
nı öz lə ri mü da fiə edər!” əks-sə da sı ilə...  

07-04-2020 
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Dramatik, epik, lirik bir ömür
Bu “mozaik” taleyin yazanı Tanrı, 

“avtorejissor”u isə - adiliklərin ən maraqlısına belə 
qail olmayan bu “faili-muxtar”ın özü

Alt mış yed di il ömür lü bu ün lü re jis sor-akt yor-teatr şü nas-pe da-
qoq-tən qid çi nin sə nət ya şa mın da yu xa rı da kı rə qəm dən də çox miq-
dar lı “qey det mə lər” olub; qu ru luş ver di yi, ifa-iş ti rak çı sı ol du ğu 
han sı sa bir ta ma şa, ya xud tən qi di mə qa lə lə ri lə bağ lı: “ - 100, 150, 
200” və s.

De mə mək ol mur ki, bö yük sə nət eşq li bu səh nə-ek ran ada mı nın 
şəx si-hə ya ti sev gi lə ri lə bağ lı sim pa tik-sta tis tik rə qəm lər də az ol ma-
yıb; dörd rəs mi ni kah, ne çə-ne çə “adı çıx ma”, le qal is ma rış lar (və s.)

“Nə etməli”; 
bu qə dər ço xis te dad-çox ya ra şıq lı lı ğı bu sə nət ka rı çox YAR lı lı ğa da 
“məh kum” et mə liy miş (?)...

Ya zı mın so nun da, bu “teat ral era-adam”ın “şəx si hə yat pər də lə-
ri”ndən də bə zi “şə kil”lə ri ta ma şa la ma ğa ça lı şa cam, am ma hə lə lik 
onun “rəs mi-iş gü za ri” -

Sə nət pər də lə rin dən... 
Haq qın da oxu duq la rı ma, çağ daş la rın dan eşit dik lə ri mə gö rə, o, 

elə ilk gənc li yin dən öz qey ri-adi “fərd”li yi lə ət raf “ümu mi”yə nü-
mu nə olub. Can lı mü şa hi də lə ri mə gö rə isə, - bü tün tər zi-hə rə kət, 
otu ruş-du ruş, gə liş-ge diş, din lə mə-dil lən mə təm rin lə ri lə əla hid də 
bir bən də, bü töv bir es tet, ori ji nal bir teat ral, gə zə ri bir uni ver si tet...

Yu xa rı da kı “tə yin”i sa da la mam da kı “din lə mə-dil lən mə” ifa də lə ri 
heç də gə li şi gö zəl “neolo gizm” cəh di de yil; Mosk va Teatr İns ti tu tu-
nun tə lə bə siy kən, yax şı bil mə di yi rus di lin də sü rək li ya zıb-oxu ma 
rit mi ka sı (di gər ver si ya la ra gö rə, ata sı nın xəs tə li yi, ya... kim bi lir, bəl-
kə növ bə ti bir “na kam” sev gi əh va la tı) ilə bağ lı ke çir di yi komp leks-
dən əsəb lə ri po zu lur, möh lət gö tü rüb, xəs tə xa na da müali cə al ma lı, 
son ra lar, nit qin də ya nıl ma maq çün hər ca va bın da xey li fi kir lə şib da-
nış ma lı olur və bu, get-ge də vər di şə çev ri lir. Akt yor dos tu Mir za ğa 
214

Tahir Abbaslı                                                                                                                                          



Əli yev isə onun (öz alə min də) “sə nət jes ti” ki mi təl qin-təq dim et mə-
yə ça lış dı ğı bu “xa rak te rik” key fiy yə ti ni “Meh di qə de şə sa la mı bu 
gün ver sən, əleyk sa la mı sa bah alar san” za ra fa tıy la da ha da məş hur-
laş dı rır.

So vet lə rin ic ti mai-si ya si ha va la rı nı bü tün ün van lar da la yi qin cə 
(ən azı, “neyt ral-in ter na sional”ca sı na) oy na yan bu sə nət ka ra 1960-
da Mil li Dram Teat rı ki mi va cib bir ideo-ob yek tin baş re jis sor lu ğu-
nu tap şı rır lar. O bu ra da anş laq ta ma şa lar (“Əli qu lu ev lə nir”, “Şad lıq 
so ra ğın da”, “Alov” və s.) ha zır la yır, “Kənd çi qı zı”na sa elə bir teat ral 
di ri lik bəxş edir ki, əsə rin müəl li fi (Mir zə İb ra hi mov) də Le nin mü-
ka fa tı na la yiq gö rü lür. 

Bu bö yük sə nət ka rı can lı və ya ki no-te le lent lər də gö rən lər bu an 
onun boy-bu xun bö yük lü yü nü də göz önü nə gə tir sin lər ki, növ bə ti 
cüm lə min fər qi nə da ha də rin dən va ra bil sin lər. 

Bə li, do ğul du ğu (22 may 1918) “tə bii kon ser va to rial-teat ral Şu-
şa”dan ailə vi ola raq Ba kı ya kö çən (1922) və 15 ya şın da ikən Teatr 
Tex ni ku mu na da xil ol maq is tə yən Meh di ni, “can-cə səd zəif i yi” sə-
bə bin dən qə bul et mir lər. Bu çə lim siz can da kı qə dər siz sə nət eş qi 
isə...

Ya xın gə lə cək də fəth edə cə yi, sağ kən ömür lük, ruh kən əbə di sa-
ki ni ola ca ğı bö yük teatr-sə nət mə bə di nin ilk pil lə sin dən qay ta rı lan 
Meh di elə hə min il Ba kı Türk İş çi Teat rı nın yar dım çı he yə ti nə qə bul 
edi lir və bu ra da elə bir sü rət lə (həm mə də ni, həm “bə dən”i cə hət dən) 
in ki şaf edir ki, növ bə ti il səh nə-sə nət yö nət mən lə ri ona “sə nəd lə ri ni 
Ba kı Teatr Tex ni ku mu na ver mə li sən” tə ki di edir lər. Bu ra da təh si li ni 
uğur la ba şa vu ran gənc Mosk va ya - son ra lar port re ti Teatr Aka de mi-
ya sı nın fo ye sin də “teatr ko ri fey lə ri” ilə bir sı ra da ası la sı SS Rİ pay tax-
tı na) ge dib, Teatr Sə nə ti İns ti tu tu na da xil olur.

Bir müd dət dən son ra da ha onun qar şı sın da heç bir ma neə du ra 
bil mə yə cək və hət a bə zi mə qam lar da (ümu mən “ye ni teatr fəl sə-
fə si”lə il gi li müd dəala rıy la) onun özü “köh nə”lər çün “ma neə”yə 
çev ri lə cək. Mə sə lən; “akt yo run hər ob ra za ana li tik ba xış-təh li li 
müt ləq əsas prin sip ki mi gö tü rül mə li dir”, “səh nə də ki pauza lar, 
“bə dii sü kut” ki mi da xi li psi xo lo gizm ele ment lə ri be lə ta ma şa nın 
ak kor du na iş lə mə li dir”, “hət a ailə-məişət möv zu lu əsər lə rin də 
səh nə həl lin də ic ti mai mo tiv lər fəl sə fi də rin lik işı ğıy la zi ya lan dı-
rıl ma lı dır” və s.
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Bu ki mi eru dik-pro fes sional kon sep si ya lar irə li sü rən M.Məm-
mə dov hər şe yə “özün dən baş la maq” prin si pi lə ya na şıb. O, sə nə-
tin qə bul et di yi (hət a bə zən, qə bul et mə di yi) hər bir kom po nen tə 
müt ləq ye ni mi zan qa pı sı aç ma ğa ça lı şıb. Janr-möv zu, müəl lif-re-
jis sor, za man-mə kan “tə rəf-mü qa bil”lik lə ri nə heç bir fərq, “ca-
maat, rəh bər lik bu na ne cə reak si ya ve rər”, “tən qid nə ya zar” ki-
mi ta bu-ba xış la ra çox da bənd ol ma yıb. Ha mı sın da da - əbə diy yət 
bəs tə li li rizm, psi xo lo ji-mi za ni zə rif ik, ir fa ni-fəl sə fi dü şün cə lər, 
hə ya ti-di na mik ritm lər, klas sik-et noq ra fik lən gər lər, müasir-si vil 
rəng lər...

Meh di Məm mə dov əl qat dı ğı bü tün ta ma şa lar da sus qun zə rif ik-
lə dra ma tik coş qun lu ğun qo vu şu ğu nu, emo sional ça lar lar la psi xo lo ji 
qat qar lar dan şi rə lə nən ahəng dar ca zi bə nin vəh də ti ni ya ra dır dı. Ta-
ma şa nın ali məq sə di ni əq li-psi xo lo ji mü na si bət lə rin, özü nə məx sus 
ədə bi sə nət seh ri lə ay lar-il lər uzu nu cəlb et di yi par ter-am fi teatr do lu 
in san lar da kı əbə di əx laq-əqi də vi zid diy yət lə rin ma hiy yət dər kin də 
ax ta rıb-ta pır və bun la rı bö yük sə nə tin iş və kar-cil və kar tan de min də 
təq dim edir di. Bə zən kəs kin, bə zən sa də, hər dən də hə zin-hüzn epi-
zod lar da ver di yi mi zan lar da da di na mik mu si qi takt la rı na, ümu mən 
poetik-sen ti men tal ritm lə rə əsas la nan bu re jis sor ən “an tik” möv zu-
la rı be lə, ça ğı nın ic ti mai-so sial prob lem lə ri, mə nə vi-əx la qi du ru mu 
ilə əla qə lən di rə bi lir di.

Teatr tən qi di və haq qın da ya zıl mış mo noq ra fik mən bə lər də sə-
nə tə ye ni ba xı şı, komp lek sal re jis su ra sı ilə bü töv lük də realist mo nu-
men tal lı ğa, ha be lə fəl sə fi də rin li yə ge niş mey dan aç maq ça ba la rı ilə 
sə ciy yə lən di ri lən M.Məm mə dov iş gü zar hə yat, mü ba riz mü la hi zə-
mü za ki rə səh nə lə rin də ki prin si pial lıq la rı nı sə nət səh nə lə ri nin ha mı-
sın da hə ya ta ke çi rib. 

Hə min səh nə lər dən -

Anons va ri özək lər; 
1940-cı il də Aka de mik Mil li Dram Teat rın da re jis sor. İki il öt mə-

miş bə dii rəh bər. 1956-cı il də Ope ra-Ba let də baş re jis sor. 1960-da ye-
ni dən Dram Teat rı na qa yı dış - baş re jis sor ki mi. Gör kəm li teatr us ta-
dı bu il lər də “döv rün teat ral ha di sə lə ri” ki mi vur ğu la nan 12 səh nə 
əsə ri nə qu ru luş ve rib: “Od gə li ni”, “Oq tay Eloğ lu”, “Şeyx Sə nan”, 
“İb lis”, “Ham let”, “Xəy yam”, “Can lı me yit”, “Mü fət iş”... 
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Üç il son ra isə... pay tax tın teatr alə mi üçün sen sa si ya; Meh di Məm-
mə dov el mi iş lə (teatr da kı int ri qant du ru ma gö rə; “gu ya”, nə ti cə lə rə 
gö rə sə; hə qi qə tən) əla qə dar ola raq, teatr dan uzaq la şır! 

Mö tə ri zə də ki ikin ci ver si ya nın aç ma sı bu ki, o, xey li küs kün-
lük və in cik lik ya şa dı ğı teatr dan ne çə-ne çə san bal lı teatr şü nas lıq 
və mo noq ra fik əsər lər yaz ma ğa ge dib miş. Mə sə lən, əf sa nə vi çağ-
da şı Hö ku mə Qur ba no va nın sə nət dün ya sı nı baş dan-ba şa port-
ret ləş dir di yi “Onun sə nət ul du zu” ki ta bı, sə nət şü nas lıq möv zu lu 
mo nu men tal “Azər bay can dra ma tur gi ya sı nın es te tik prob lem lə-
ri” və s.

Bu “el mi fa si lə” 10 ilə dək çək sə də, sə nət se vər lə rin də “yo lux-
du ğu” sə nət hic ra nı 1974-də ye ni vü sa la ye ti şir. An caq Ope ra və 
Ba let Teat rın da. Bu ra da qu ru luş ver di yi ope ra lar - “Tos ka”, “Lak-
me”, “Se vil”, “Ko roğ lu” və ilk də fə ro man tik-mo der nis tik vəh dət-
də ər sə yə gə tir di yi “Ley li və Məc nun” iş ti rak çı la rın ifa la rın da ay-
rı sa yaq, ta ma şa çı la rın mü za ki rə-mü la hi zə ifa də lə rin də ala yı cür 
(əl bət ə, hər iki sin də yax şı mə na da) səs lə nir! Baş re jis so ru ol du ğu 
S.Vur ğun adı na Rus Dram Teat rı nın 1978-82-ci il lə ri bu tə ləb kar-eli-
tar teat rın “mü kəm məl dövr”ü ki mi yad daş la ra ya zı lır. Onun bu ra-
da ha zır la dı ğı “Hə ya tın di bin də”, “Mə nim Na dej da la rım” və di gər 
ta ma şa lar “hə dəf ə ri di ril dən atəş lər”, “çər çi və li sə nət kar tə xəy yü-
lü ilə azad ta ma şa çı göz lən ti si nin üst-üs tə düş mə si” ki mi tə bir lər lə 
də yər lən di ri lir... 

Və bü tün bu iş lə rin, ne çə-ne çə di gər gö rəv lə rin pa ra lel lə rin də 
öm rü nün so nu na qə dər pe da qo ji fəaliy yət lə də məş ğul luq. Özü 
də (“aşi qi-sa diq”lik aya ğın dan) tək elə Teatr İns ti tu tun da (in di ki 
AD MİU) yox, öz məx su si tə şəb büs-la yi hə si olan xü su si “Eti ka və 
es te ti ka kur su” ilə, bu seç kin “ali-bən də müəl lim”lə pe da qo ji ün-
siy yət ar zu lu ADU (BDU) və (müəy yən fa si lə lər lə) di gər ali mək-
təb lər də.

Səh nə də ya rat dı ğı say sız, ek ran da əbə di ləş dir di yi (mə sə lən, “Onu 
ba ğış la maq olar mı?”da Qa ya) say ca az, san bal ca saz ob raz lar. Bö yük 
sə nət uğur la rı na gö rə, Azər bay can (1958) və SS Rİ (1974) Xalq ar tis ti 
fəx ri ad la rı, H.Ca vi din “İb lis” fa ciəsi nə ver di yi uni kal qu ru lu şa gö rə 
Azər bay can Döv lət mü ka fa tı (1984).

Bü tün bun lar 1985-ci il yan va rın 28-də dün ya sı nı də yiş miş bu cis-
mən mər hu mu ölüm süz ləş dir mir mi?...
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Və yu xa rı da vəd lə di yim -

“Pər də”lər dən...
Onun xey li “mo zaikal” “MƏN”in də cəm lən miş (bir pa ra sı do ğal, 

bir dü jü nü “mo dal”) biolo ji-kul tu ro lo ji-in ti mo lo ji əla mət və key fiy-
yət lər dən arif oxu cu lar çün iki xa ti rə-xa tır lat ma.

De mə li, vaxt gə lir ki, Lo pe de Ve qa nın “qaş-göz”edi bir pye si nin 
(“Nə yar dan do yur, nə əl dən qo yur”) ta ma şa sı nı rek lam la yan afi şa-
lar da... göz lə rə in ti mi tik nüans lar sa çan qo şa ad da dü şür. Bi ri ta ma-
şa nın re jis so ru Meh di Məm mə dov, o bi ri - iş ti rak çı lar sı ra sı na hər 
mə na da (lap baş da ya zıl ma ğı, şrift iri li yi və s.) baş çı lıq edən Ba rat Şə-
kins ka ya! Və “sa lon əh li”lə ri (elə prem ye ra dan ca) bu ta ma şa nı “özəl 
re jis sor la gö zəl akt ri sa nın ro man-dra mı” ki mi “təf sir” et mə yə baş la-
yır lar...

On lar ev lə nir lər.
La kin, il lər ke çir, Ba rat xa nım akt ri sa la rın “göz dən qoy ma dıq la rı” 

bu re jis so ru qıs qa nır, qıs qa nır və nə ha yət, bo şa nır lar. Ba rat xa nım 
onun la səh nə-mi zan mü na si bət lə ri nin hər für sə tin də iro nik ya naş ma 
“ya ra dı cı lı ğı”ndan da qal mır. “Də li yı ğın ca ğı”nın məşq lə ri za ma nı 
re jis so run akt yor la rı (əsə rin psi xo-mən ti qi ni tam an la ma la rı üçün) 
də li xa na ya apar maq qə ra rı isə bu sa biq cüt lük ara sın da kı “duel”ə 
ma raq lı bir yu mor qa tır. Be lə ki, Ba rat xa nım də li xa na ya get mək dən 
im ti na edir və av to bus da akt yor lar dan bi ri nin “Bəs, Ba rat xa nım ha-
nı” sualı nı o, Otel lo va ri bir əda ilə ca vab lan dı rır: “Ba rat xa nı mın də-
li xa na ya get mə yə eh ti ya cı yox dur...”.

Bu nu sa ba hı sı eşi dən Ba rat xa nım sa, akt yor la rın bi rin dən xa-
hiş edir ki, məş qin qız ğın ça ğın da dü nən də li xa na ya get mə di-
yi nin sə bə bi ni so ruş sun. Be lə də olur və o: “Mə nim də li xa na ya 
get mə yə eh ti ya cım yox dur, düz yed di il bir də li ilə bir ev də ya-
şa mı şam...”.

Heç bi ri öz im za-izin dən xa li keç mə yən o il lər ta ma şa ya qoy du-
ğu və həm “əleyh”inə, həm “leh”inə “ni şan”ələ şən “Də li yı ğın ca-
ğı”ndan son ra “Azd ram”ın 60-70-ci il lə ri ni qap sa yan “bö yük sə nət 
epo xa sı” döv rün də teatr da anş la qa, hə yat da sən gi məz ma ra ğa sə bəb 
ol muş “Can lı me yit” ta ma şa sı. Da hi Tols to yun qə lə min dən çıx mış 
Pro ta so vu öz bən zər siz qu ru lu şun da Meh di Məm mə dov özü, Ma şa-
nı isə bü tün dövr lə rin tək rar sı zı Şə fi qə Məm mə do va oy na yır! Və bu 
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mö cü zə səh nə cüt lü yü haq da o dövr ta ma şa çı la rı və tən qid çi lə ri nin 
ki ta ba sığ maz tə rif-təq dir lə ri ni yal nız “kons pekt”ləş dir mək müm-
kün; on lar ob raz lar dan çox, öz lə ri ni oy na yır dı lar...

De mə li, sə nət - tək elə “qur ban”lıq yox, əf sa nə lə rə çev ri lə si vur-
ğun luq da tə ləb edir miş...

16-05-2018
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Təbiətcə poetik, təbcə dramatik...
 Tofiq Kazımovun təfsirində 
həyatla sənət qafiyələnirdi   

Poetik lik onun şə cə rə qə ni mət lə rin dən idi - alov lu şairi miz Sə məd 
Mən su run oca ğın da do ğul muş du; hə lə də gə rə yin cə qiy mət lən di rə, 
qə də rin cə öyüb po pul yar laş dı ra bil mə di yi miz, döv rü nün “mər kə zə 
göz et” de yən lə ri nə nis bət də “na zı nı az” çək di yi miz Sə məd Mən su-
run...

Əs lin də, To fiq Ka zı mo vun dra ma tiz mik ma hiy yə tin də də - üç te-
atr trup pa sı nın rəh bə ri ol muş ata sı nın ru hu var dı. Öm rü nü bən zər siz 
(ta ma mi lə bən zər siz!) poezi ya sı ilə ba həm, müasir mə lum düş mən lə-
ri mi zin “ret ro”-ba ba(yan)la rı nın, si ya si və ir fa ni zər bə lə ri nə qar şı mü-
ba ri zə yə həsr et miş bu zi ya lı ci gi din oğ lu To fiq elə hə min dra ma tik 
il lər də (14 yan var 1923) ana dan olur və av to mo bil qə za sı na dü şüb, 
dün ya sı nı də yi şə nə dək (1980) o məğ rur ata nın mi zan-dü zə ni ilə ya şa-
yır, qu rub-ya ra dır...

Bə li, qu rub-ya ra dır! Səh nə də bir sə nət in şaatı mey da nı dır; da hi-
lər, us tad lar bu mə bəd-“ti ki li”nin həm me ma rı, həm bən na sı, adi lər 
isə, sa də cə, iş ic ra çı sı olur lar.

O, iş lə ri elə qu rur du ki, teatr va hid bir mil li mü za ki rə evi nə, akt-
yor-ta ma şa çı ailə si nə çev ri lir di. “Aka de mik” tə yin-ta mam lı ğı ilə ça lı-
şan baş teat rı mız o za man lar aka de mik elek to ra tı da do yu rur du, hər 
qə zet ba şın da xi tab edi lən pro le ta riatı da (və bu min val la, eli tar lar la 
pro le tar lar ya vaş-ya vaş bir lə şir di). Onun za də gan mi zan-dü zə ni lə 
səh nə-sa lon tan de mi, o dövr dən əv vəl ki və son ra kı dövr lə rin məx fi-
ey ha mi bir dual lı ğı ya ra nır dı.

”Dinc dur maz ata” ey ha mı da onu uzun il lər iz lə yib. O vax ta qə dər 
ki, ulu Hey dər Əli yev onun ha zır la dı ğı da ha bir “na dinc” ta ma şa ya 
- “Şə hə rin yay gün lə ri” nə (Anar) ba xıb, kol lek ti vi al qış la yıb və hət a 
To fiq Ka zı mo vun Döv lət mü ka fa tı ilə təl tif edil mə si nə qol qo yub.

Quruluş...
Bir söz, səs lə niş ki mi - doğ ma, gö zəl, sa də, əməl-iş ola raq çə tin, 

mü rək kəb. Fü zu lianə “yax şı nə zər et dik də” - bu da sə nət döv lə ti 
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qur maq ki mi bir akt dır, qə dir-qiy mət “sə rən cam”çı sı isə ay rı-ay rı 
hey ran lar, par ti ya lar, frak si ya lar yox, bü töv lük də xalq dır, za man dır. 
Dra ma tur ji ma hiy yət cə ba xı şa he sab la nan, real laş ma sı gö zə bağ lı 
olan bu iş bü tün re jis sor la rın - ümu mən re jis su ra nın baş lı ca gö rə-
vi dir. To fiq Ka zı mov isə dün ya nın o re jis sor la rı sı ra sın da dır ki, o, 
bə zən, sö zə də qu ru luş ve rir di. Pyes mətn lə rin də ki söz lər, tər kib lər, 
üs lub lar onun teat rı nın səh nə sin də ye ni-ye ni ça lar lar, nüans lar sa çır-
dı; tək ba şı na oxu cu ikən an lam əya rın da iti rən lər ta ma şa çı ikən - mə-
na-məz mu nun “ma ya də yə ri”ndən də ar tıq qa za nır dı lar.

To fiq Ka zı mo vun səh nə üçün əsər se çi min də də xü su si bir özəl lik, 
mil li iş tah zöv qü var dı. Duy ğu, ob raz lı lıq, fan ta zi ya, psi xo-eks kurs, 
in ter-et no bağ lı lıq ba xı mın dan heç bir hədd-sədd ta nı ma yan sə nət-
kar bu mə sə lə də xü su si bir ən da zə mək tə bi ya ra dır dı: nə çə pər da xi li 
dur ğun luq, nə in ter-ult ra vur ğun luq. Onun teat rı nın afi şa “ba zar”ın-
da yer li məh sul lar la “gəl mə”lər ara sın da xü su si bir ba lans var dı. 
“An to ni və Kleopat ra”, “Ma ri ya Tü dor” ki mi əc nə bi “ka lo ri”lər dən 
iş tah sız laş ma eh ti mal lı la ra “Pə ri ca du”, “Sən hə mi şə mə nim lə sən” 
ki mi mil li ko lo rit lər təq dim edir di.

Hər qu ru luş da ye ni lik, hər iş də se çim, seç kin lik tə biət cə çox mü-
la yim, çox poetik, təb-tə sir və şəx si nü fuz ca çox dra ma tik olan bu 
sə nət ka rın ma hiy yə tin də, qa nın da-ca nın da idi. Onun “qu ru luş” nü-
və si tək elə əsər təf si ri, səh nə əş ya-in ven tar la rı ilə məh dud laş mır dı. 
O, öz ko man da sı nı yal nız çağ da şı ol du ğu ic ti mai-si ya si qu ru lu şun 
seç di yi müəl lif ər, akt yor lar ara sın dan yox, da ha bə şə ri, da ha mil li və 
da ha is te dad lı no mi na si ya lı lar içə ri sin dən se çir di.

Bu nu da de mə mək ol mur ki, o özü də Tan rı nın se çil miş lə rin dən 
idi. Fi zik səl yar-ya ra şı ğın dan tut muş mə nə vi komp lek sal lı ğı na, fəh-
mi ba ca rı ğı na qə dər! Onun şək li-ha lı nı bö yük ya ra dan qur muş du, 
tər cü me yi-ha lı nı özü. “Ömür” qu ru lu şun da kı av to-qə za mə sə lə si nə 
gəl dik də isə... Qoy bu da ol sun bü tün ədə bi-bə dii janr lar da say sız-
he sab sız ta ma şa lar ya rat mış müq tə dir re jis so ru mu zun av to port ret-
no vel la janr lı “ta ma şa”sı...

Onun “özgə”ləri
“Ədə  bi”, “mu  si  qi”, “tib  bi” və s. de  yə, ay  rı-ay  rı “cəm”iy  yət  lə  rə 

böl  dü  yü  müz sa  hə  lər  də teatr ye  ga  nə can  lı or  qa  nizm - “öl  kə”dir ki, 
bu  ra  da bü  tün ic  ti  mai qu  ru  luş  lar, dövr  lər, şah  lar, nö  kər  lər, ka  tib  lər, 
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ka  ti  bə  lər, pre  zi  dent  lər, fəh  lə-kənd  li  lər, qa  ra-ağ ca  maat  lar “ya  şa -
yır”, ya  şa  dı  lır. Bu “öl  kə”də ha  mı  nın tərz sta  tu  su, üs  lu  bu, dik  si  ya  sı, 
səs to  nu, de  kor-fo  nu re  for  ma  la  ra uğ  ra  sa da, re  jis  sor şah  lı  ğı, re  jis -
su  ra baş  qan  lı  ğı də  yi  şil  məz ola  raq qa  lır. La  kin bu, tə  bii, sə  la  hiy  yə  tə 
aid olan mə  sə  lə  dir. Qa  bi  liy  yət, fak  tu  ra  ya ba  xış mə  sə  lə  si  nə qal  dıq -
da, bəl  kə də heç bir və  zi  fə  də bu  ra  da  kı qə  dər ar  dı  cıl, föv  ri, bə  da  hə -
ti sə  rən  cam  lar, qə  rar  lar, fət  va  lar tə  ləb olun  mur. Əks təq  dir  də, yu -
xa  rı  la  rın (və ya kol  lek  ti  vin) re  jis  sor, re  jis  so  run akt  yor, bü  töv  lük  də 
trup  pa  nın ta  ma  şa  çı seç  ki  lə  ri baş tut  ma  ya  caq, kas  sa “qu  tu  su” boş 
qa  la  caq.

Bö  yük bir ab  zas tu  tum  lu bu “re  mar  ka”nın əbəs he  sab olun  ma  ma -
sı ar  zu  suy  la əla  və edim ki, teatr - is  tər əla  ya, is  tər bə  la  ya çev  ril  miş ic -
ti  mai hə  yat  dan do  yan və ya be  zən  lər üçün sti  mul  laş  dı  rı  cı, ağıl-an  lam 
di  şi  ni də  yiş  di  ri  ci, kə  si  rət gö  zü  nü bə  si  rət  lə  yi  ci ün  van ol  ma  lı  dır. Bu 
gün say  sız-he  sab  sız or  ta və yaş  lı nəs  lin təs  diq edə  cə  yi fak  tik mi  sal  lar 
və ha  lal xoş  luq  lar  la qeyd et  mək olar ki, To  fiq Ka  zı  mo  vun ta  ma  şa  la  rı 
era  sın  da “dram  teatr” dil  lər əz  bə  ri, göz  lər bə  zə  yi idi. Çox sə  bəb  lər -
dən bi  ri də bu idi ki, hər gün bir-bi  ri  nə de  dik  lə  ri “öz söz” tra  fa  ret  lə -
rin  dən be  zi  kən  lər “ge  dək gö  rək ora  da da  ha nə de  yir  lər”, “da  ha nə 
gös  tə  rir  lər”, “da  ha nə  lə  rə to  xu  nur  lar” ki  mi sual-is  ti  xa  rə edir  di  lər. 
Bax, mə  sə  lə  nin məğ  zi bu “da  ha”lar  da idi! To  fiq Ka  zı  mov hər də  fə 
hə  yat səh  nə  sin  də  ki özü  nün  kü  lər  lə sə  nət səh  nə  sin  də  ki “öz  gə”lə  ri iki-
üç saat  lıq da  ha lə  ziz kə  lam qo  naq  lı  ğı  na, da  ha ye  ni, da  ha ka  ley  dos  ko -
pial qu  ru  luş mən  zə  rə  lə  ri  nə də  vət edir  di. O, bu ki  çik mə  kan-hə  yat  da 
bö  yük hə  yat  da  kı doğ  ru  la  rı, doğ  ru  luq  la  rı bir az da doğ  rul  dur, ya  lan-
ya  lan  çı  lıq  la  rın üzü  nü sə  nə  tin ecaz  kar rəng  lə  ri  lə da  ha da qı  zar  dır  dı. 
Ye  ri gəl  miş  kən, Sa  bit Rəh  ma  nın “Ya  lan”ın  da  kı gö  zəl bə  dii yu  mo  ra, 
məz  hə  kə ma  ya  lı ha  di  sə  lə  rə dra  ma  tik-hə  rə  ki qat  qar  lar da əla  və edib, 
müəl  li  fin söz  lə de  di  yi  ni ta  ma  şa  çı  ya göz-qaş mi  mi  ka  la  rı, him-cim di -
na  mi  ka  la  rı ilə da  ha can  lı şə  kil  də çat  dı  rır  dı. Cə  miy  yə  tin - gu  ya da  ha 
ana  li  tik və gu  ya da  ha prak  tik per  so  na  la  rı  nın “ədə  biy  yat, sə  nət qu  ra -
ma  lar üs  tün  də qu  rul  muş ya  lan  dır” ki  mi “qə  naəti” qar  şı  sın  da “eşq 
ol  sun o ya  la  na ki, in  san  la  rı doğ  ru  lu  ğa, pak  lı  ğa səs  lə  yir!” ma  hiy  yət  li 
sə  nət sər  gi  lə  yir  di.

O vaxt  lar biz - bir ne  çə te  le  vi  zi  ya iş  çi  si - To  fiq müəl  lim  lə tez-tez 
gö  rüş  mək ar  zu  sun  da ol  saq da, onun iş  gü  zar zəh  mi, be  lə de  yək - xü -
su  si sə  nət çə  ki  si bu  na im  kan ver  mir  di. Ar  zu  mu  zun alın  dı  ğı mə  qam -
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lar da olur  du. Sual  la  rı  mı  za çox qı  sa ca  vab  lar ve  rər, ge  niş eri  du  si  ya  sı, 
də  mir mən  ti  qi ilə bi  zi “sual ha  ki  miy  yə  ti” kür  sü  sün  dən “en  di  rib”, or -
taq həm  söh  bət, mə  sul ta  ma  şa  çı həd  di  nə sa  lar  dı. “De  yə  sən, biz (te -
le  vi  zi  ya) si  zi (teat  rı) üs  tə  lə  yi  rik, axı...” sualı  mı  za ca  va  bı  nı də  qiq xa -
tır  la  yı  ram: “Bun  da pis heç nə yox  dur. Te  le  vi  zi  ya çox in  ki  şaf edə  cək. 
O qə  dər ki - küt  lə  lə  ri də tam in  ki  şaf et  di  rə  cək və xalq bü  töv  lük  də 
ye  ni  dən əsl teat  ra - ana sə  nə  tə qa  yı  da  caq...”.

Son ra lar onun mo noq ra fi ya la rı ilə (Ağa sa dıq Gə ray bəy li, Məm mə-
də li Və li xan lı, Ka zım Zi ya, Əliağa Ağa yev, İs ma yıl Os man lı haq da) 
ta nış ol duq ca, bu ki mi fi kir lə rin han sı dü şün cə lər dən qay naq lan dı ğı-
nı tə bii qar şı la dım. Da ha son ra onun bir çox coğ ra fi mə kan la rı mı zın 
(Nax çı van, Gən cə, Ağ dam, Qu ba) teatr la rın da da gö zəl ta ma şa lar ha-
zır la ma sı, bir çox pyes lər (“Ça ğı rış”, “İşıq lı yol lar la”, “Şə fəq”, “Qo-
çaq Po lad” və s.) yaz ma sı, döv ri mət buat da teatr sə nə ti nə, müx tə lif 
ta ma şa la ra dair ana li tik rəy, re sen zi ya və mə qa lə lər lə çı xış et mə si, 
teatr ins ti tu tun da uzun il lər akt yor və re jis sor sə nə tin dən dərs de mə-
si, yüz dən çox ta ma şa ha zır la ma sı fakt la rı ilə də ta nış ol duq və bü tün 
bun la rın əl li yed di il lik bir öm rə ne cə sı ğış dı rıl dı ğı nın “qu ru luş”unu 
ver mək çə tin li yi ilə üz ləş dik.

Hər şey bir ya na, de yim ki, onun ha zır la dı ğı ta ma şa la rın qu ru ca 
sa da la ma fak tı be lə bu ya zı nın “qu ru lu şu”na sı ğış maz. Çı xış yo lu-
nu “yad da şım dan çı xa rış”da ta pı ram. Əla və edim ki, bun lar həm də 
onun ən çox xoş la dı ğım ta ma şa la rı dır: “Unu da bil mi rəm”, “Ya lan”, 
“Məhv ol muş gün də lik lər”, “Ölü lər”, “Sən siz”, “Pə ri ca du”, “Na-
zi rin xa nı mı”, “Ya ğış dan son ra”, “Ham let”, “Qı zıl”, “Ay dın”, “Qı-
lınc və qə ləm”, “Ümid”, “Bə şə rin ko me di ya sı və ya xud Don Juan”, 
“Müs yö Jor dan və dər viş Məs tə li şah”, “Qu şu uçan bu daq lar”, “Ka-
rıx mış sul tan”...

To fiq Ka zı mo vun ta ma şa la rı nın sa yı onun teat ra cəlb et di yi gənc 
akt yor lar la, təx mi nən, ey ni he sab da olar. Sə nə tə baş dan-ba şa ye-
ni ba xış la ya şa mış bu sə nət kar heç nə yə və heç ki mə “to xu nul maz” 
sta tu sun da bax mır dı. O cüm lə dən, “məş hur” mö hür lü müəl lif ə rə 
və “po pul yar” saq qal lı akt yor la ra. O vaxt lar “Sən hə mi şə mə nim-
lə sən”də Nar gi lə ki mi baş qəh rə man tə lə bə Ama li ya Pə na ho va ya, 
“Ölü lər”də ki İs gən dər ki mi əsas ka ta li za tor-ob ra zı gənc Hə sən Tu-
ra bo va tap şır ma sı ilə döv rün bü tün və zi fə li “qar da şoğ lu”, “ba cı qı zı” 
“tap şı ran çı”la rı na əməl li bir dərs ver di.
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Və ins ti tut da, hə yat da, teatr da be lə-be lə dərs lər ve rə-ve rə, özü də 
dö nüb ol du mək təb. Teatr ta ri xi miz də ki iki-üç can lı mək təb dən bi ri. 
Lap axır da da tək cə o dün ya ya yox, mə də niy yət ta ri xi mi zin qı zıl sə-
hi fə lə ri nə və -

Xatirələrə köçdü...
O xa ti rə lə rə ki, xa ti rat çı la rın han sın dan so ruş san, özü nü yı ğış dı-

rıb, hə ya lı gör kəm alıb, bir az da hüzn lə nib də qi qə lər lə, bə zi lə ri isə 
saat lar la da nı şa bi lər. O kül li xa ti rə lə rə Ka zı mov sa ya ğı trak tov ka ve-
rə bil sən, bəl kə bu dər ya dan bir tə rə fə çıx maq ola ya ol ma ya. Özü 
də üç cə “janr”a to xun maq şər ti lə: ev, ailə, iş. O, evin də ideal ata, ər; 
hə yat da məğ rur zi ya lı; iş də cid di və qay ğı keş sər kər idi.

O özü da ha ma raq lı xa ti rə lə ri da ha ma raq la da nı şar dı. Bir gün 
məş hur luq dan söz düş dü, onu çox öy dük, qa yıt dı ki, hər şey nis bi-
dir. De di, bu ya xın lar da Ədil İs gən də rov bir ne çə dos tuy la Gən cə ya-
xın lı ğın da kı doğ ma kən di nə qo naq get miş di. Ana sı Hə sə na ğa Sa la-
ye vi gö rən də yü yü rür üs tü nə ki, ay oğul, bu Ədil mə ni eşit mir, ya xın 
dos tu san, bu nu ba şa sal, qoy yı ğı şıb gəl sin kən də. Axı o şə hər də nə 
var e?! Day biz də qo cal mı şıq, mal-da va rı mı za ot-ən cər gə ti rə ni miz 
yox dur...

To fiq Ka zı mov bü tün öm rü uzu nu o sa yaq mü qəd dəs, “tür kə ça-
rə” ana-ta ma şa çı la ra oya nış, o ana nın ək si olan la ra - bil gi dən bol, əx-
laq-əqi də dən, sev gi dən kəm lə rə isə düz yo la qa yı dış dialo qu qur du. 
Və bu “son ucu ölüm lü” dün ya nın baş mo no lo qu nun ilk iki sö zün-
dən bi rin ci si nə - olu ma nail ol du...

13-01-2012
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Qələmdən Ekrana
Bu başlığı Həsən Seyidbəylinin əsərlərindən biri - 

“Cəbhədən cəbhəyə” povesti diktə etdi...

Hə, o, bö yük ek ran alə mi nə ədə bi-bə dii ya ra dı cı lıq dan gəl miş di. 
“Uzaq sa hil lər də” fil min dən son ra ta ma şa çı lar dan onu (və bir ne çə 
ədə bi nü mu nə də bir gə ça lış dı ğı İm ran Qa sı mo vu) “qə ləm və ek ran 
Mi xay lo la rı” adıy la da ça ğı ran lar var mış. Əla və edər miş lər ki, ek ran-
da kı “Mi xay lo” – Meh di Hü seyn za də “di na mit”lə al man ki no teatr la-
rın dan bi ri ni part la dır sa, bun lar “anş laq”la bü tün öl kə ki no teatr la rı-
nı da ğıt maq da dır lar...

Hə min ek ran şe dev ri lə bağ lı “iliş gi”lə ri da vam et di ri bən de yək ki, 
Hə sən Se yid bəy li nin ata sı (onun da adı Meh di) bu oğ lu nun rəs sam 
ol ma sı nı ar zu la yır mış. Bu an bəh se di lən film də par ti zan la rın ko man-
di ri Luici nin təəc cü bün dən qo pan “Bil mi rəm, sən kəş fiy yat çı san, ya 
rəs sam” sual ilə qə tiy yət lə ve ri lən ca va bın (“Mən rəs sa mam!”) ab-ha-
va fər qi nə va raq. Ma raq lı de yil mi ki, rəs sa mol ma ar zu lu bu “Mi xay-
lo”lar dan əli si lah lı sı dün ya nın məş hur par ti za nı, qə ləm-ka me ra lı sı 
us tad ya zı çı-sse na rist-re jis sor la rın dan bi ri ki mi ta nın dı...

1920-ci il de kab rın 22-də Ba kı da do ğu lub, 1980-ci il iyu nun 25-də 
və fat edib.

Alt mı şil lik bir ömür. Bəs bu nu –

Necə yaşayıb, nələr edib?...
Bu sualın konk ret və “müs bət ca vab”ı üçün onun üç-dörd fil mi ni 

xa tır lat maq da ki fa yət edər di. La kin, o mü kəm məl film lər mü kəm məl 
təh sil siz, gər gin ax ta rış, aram sız ça ba-ça lış ma lar sız alı na bil məz di, axı. 
Onu ya xın dan ta nı yan la rın xa ti rə lə ri də bu mə ziy yət lər dən so raq ve-
rir. Mə sə lən, bir vaxt lar Azər bay can ra diosu nun id man re dak si ya sın-
da ça lı şan qar da şı Adil Se yid bəy li ya şıd la rı na da nı şar dı ki, Hə sən hə lə 
uşaq lıq dan on la rın (və baş qa la rı nın) da nı şıq tər zi nə, bü tün hə rə kət-
jest lə ri nə re jis sor “trak tov ka”sıy la, ka mer man gö züy lə ba xar dı.

Be lə “mə həl li” söh bət lər öz ye rin də, ke çək bəl li qə dər ədə bi və 
ek ran ob raz la rı ya rat mış bu per so na nın rəs mi tər cü me yi-hal epi zod-
la rı na.
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Sə nəd lər, xa ti rə lər, söh bət lər ərz edir ki, Hə sən Se yid bəy li bu sa-
hə də cid di bir yol ke çib.

Nar da ran lı bir döv lət qul luq çu su (və ev dar bir xa nım) ailə sin də 
do ğu lan Hə sə nin dün ya ya gə li şi öl kə nin çox qa rı şıq döv rü nə dü şüb; 
mil li Cüm hu riy yət dev ril miş, so vet-bol şe vik ha ki miy yə ti mey dan 
su la maq da. Bu ailə də tə sir-təz yiq lə rə mə ruz qa lır, var-döv lə ti alı nır. 
Öv lad la rı nın tə lim-tər bi yə si nə xü su si diq qət lə ya na şan Se yid bəy li-
lər ailə si hər üç öv la dı nı id man sa hə lə ri nə yön lən dir mək is tə sə də, 
Hə sən ədə biy yat-in cə sə nət alə mi nə meyl lə nir. Ovaxt lar tək-tük ki no-
teatr lar da nü ma yiş et di ri lən tə kəm sey rək film lə rə ta ma şa et dik cə sə...  

Or ta mək tə bi bi tir dik dən son ra (1938) bu ar zu so ra ğıy la yo la çı-
xan Hə sən Le ninq rad (Sankt-Pe ter burq) Ki no Mü hən dis lə ri İns ti tu-
tun da da ya nır. Am ma yox, bu da o de yil miş... və 1939-da Mosk va 
Ümu mit i faq Ki ne ma toq ra fi ya İns ti tu tu nun Ki no re jis sor luq fa kül tə-
si. Və tez lik lə... mü ha ri bə, da ha son ra, oxu du ğu ins ti tu tun Al ma-Ata-
ya (Al ma tı) kö çü rül mə si; so yuq va qon lar, qa ta rın gün lər lə lən gi di yi 
stan si ya-sta nit sa lar və di gər (son ra lar çə ki liş mey dan ça la rın da da 
üz lə şə cə yi) “kad rar xa sı” si tuasi ya lar... 

Bu çə tin təh sil-tə lə bə lik il lə rin dən son ra “kadr kə na rı” mü ha ri bə 
ab-ha va sı ya şa yan Ba kı (1943). Pe şə kar ki no təh si li al mış ol sa da, hə-
lə ek ran döv ra nı ol ma dı ğı nı gö rən Hə sən işə ya xın keç mi şi nin məş-
ğu liy yə ti lə (ki çik he ka yə, no vel la, mə qa lə lər lə) baş la yır. “Bu gün lər 
ya zım, sa bah lar çə kə rəm...” xə ya lı ilə müx tə lif qə zet-jur nal lar da çı-
xış edir. Son ra lar bun lar dan bə zi lə ri ni “sı naq-san dıq ədə biy ya tı” ad-
lan dı ra sı ədi bin “Cəb hə dən cəb hə yə” və ek ran laş dır dı ğı “Te le fon çu 
qız” po vest lə ri, Azər bay can ki no su nun zir və lə rin dən sa yı lan “Uzaq 
sa hil lər də” ro ma nı (İ.Qa sı mov la bir gə) hə min ar zu-ça ba la rın nə ti cə-
lə rin dən idi. 

Bir sı ra rəng li ki no-oçerk və qı sa met raj lı film lə rin də müəl li fi olan 
bu “çox is te dad lı və çe vik oğ lan”ın şöh rə ti elə ya yı lır ki, “So vet Xə-
bər lər Bü ro su” onu xü su si müx bir li yə də vət edir. Ki çik həcm li xə bər 
və za ri sov ka lar da res pub li ka mı zın mə də ni-ədə bi, mil li-mə nə vi de-
tal la rı na da to xu nur, ta ri xi miz dən, adət-ənə nə lə ri miz dən də bəhs 
aç ma ğa cəhd lər edir. Bi raz dan ic ti mai-si ya si xa dim ki mi də diq qət 
mər kə zi nə dü şə si bu müəl lif tez-tez xa ri ci öl kə sə fər lə ri nə gön də ri lir, 
hər qa yı dı şın da da döv ri mət buat sə hi fə lə rin də ma raq lı oçerk, təəs-
sü rat, yol qeyd lə ri lə çı xış edir.
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An caq, Hə sən Se yid bəy li da ha çox “vi zual xə bər”lər çün do ğu lub-
muş. Ne cə ki, ki no bi li ci lə ri tez lik lə onu “bö yük ek ran şəx siy yə ti” 
ki mi ob raz laş dı ra caq dı lar.

Bə li, klas sik mil li-men tal dün ya ba xı şı mı zın da ha da in ki şaf edib 
for ma laş ma sın da diq qə tə la yiq xid mət lə ri ol muş bu soy da şı mız 
Ümu mit i faq ki no su nun da apa rı cı, us tad nü ma yən də lə rin dən he sab 
edi lib.

Və fa tı ön cə si ya zı çı İsa Hü sey nov la bir gə “Ni za mi” fil mi nin sse-
na ri si (və tə bii ki, ek ran laş dı rıl ma sı) üzə rin də ça lı şır mış, la kin əcə lin 
də öz “sse na ri”lə ri, öz “qu ru luş la rı”...

De mə li, hər gö zəl ek ran işin də ki “fil min so nu” tit ri ilə biz ta ma-
şa çı la rı təəs süf ən di rən bu ki no-az man dan bəhs edən bu “ya zı nın 
so nu” da –

 Minorluğa doğru...
Hər mət ləb də “çər çi və-çə pər li” so vet döv rün də mil li-mə nə-

vi duy ğu la rı mı zın for ma laş ma sın da bö yük xid mət lə ri ol muş bu 
sə nət ka rı ya xın dan ta nı yan la rın xa ti rə-söh bət lə ri nə gö rə, çox nik-
bin, hə yat se vər tə biət li H.Se yid bəy li həm də “aşı rı həs sas” imiş. 
Gənc li yi 1930-cu il lər bu rul ğa nı na tə sa düf et miş bu adam bə zi 
soy daş la rı nın hə min si ya si dür-dü şün cə lə ri “so ve tiz min “nis-
bə tən yum şal dı ğı il lər”ə də da şı ma sı nı heç cür si ni rə bil mir miş. 
İm za at dı ğı ədə bi-bə dii əsər lə rin, film lə rin heç bi rin də si ya si qu-
ru lu şun qu lu na çev ril mə yən bu müəl lif bu na oxu cu və ta ma şa çı-
la rı nın xə bər siz qal dı ğı çox “kad rar xa sı” çə kiş mə lər he sa bı na nail 
olur muş. Bu qə bil “qal ma qal”lar onun mil li ki no ta ri xi mi zin qı zıl 
fon du na da xil olan “Bi zim Cə biş müəl lim” və “Nə si mi” film lə rin-
dən də yan keç mə yib.

Xa ti rə lər dən:
“Hə sən müəl lim, bu film də (“Mö cü zə lər ada sı”) neft bu ru ğu ci ha-

zı nın xa rab ol ma sı və o mən fi us ta ob ra zı mə sə lə lə ri nə əl gəz dir səz, 
yax şı olar...  

- Bu si zin fik ri niz dir?
- Yox, Mər kə zi Ko mi tə nin...”.
Sse na ri si ni İsa Hü sey nov la bir gə yaz dı ğı “Ni za mi” fil mi nin ta le 

ma cə ra sı isə çox ge niş (və re jis so run “vaxt sız və fat” mə sə lə si nə sə-
bəb) bir möv zu...
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Bu mə qam da, bu “bən zər siz pa vil yon əsə bi si”nin nik bin lik sa çan 
son za ra fat la rın dan bi ri ni (hə yat yol da şı na) xa tır la dım: “Mə nə çox 
xö rək və qən na dı la rı qa da ğan et mə yi ba ca ran “Şə kər xa nım”ın (şə-
kər xəs tə li yi) ge cə-gün düz lü ki no qi da ma gü cü çat maz”...

Hə, Azər bay can ki ne ma toq ra fi ya sın da “ye ni mər hə lə re jis sor la-
rı”ndan sa yı lan bu sə nət kar “ki no işi”nin hər de ta lı na cid di ya na şar, 
bu na do daq bü zən lə rə isə, da hi ki no şü nas Re ne Kle rin “Ki no üç mər-
hə lə də ya ra nır: sse na ri ya zı lar kən, film çə ki lər kən və mon taj edi lər-
kən” de yi mi ni xa tır la dar mış. 

Müasir lə rin dən bi ri nin söy lə mə si nə gö rə, H.Se yid bəy li öz film-
lə rin də “ta nın ma mış is te dad lar”ı çək mə yə ça lı şar mış. “Nə si mi” fil-
min də baş ro lun məş hur na mi zəd lə ri ara sın dan seç di yi Ra sim Ba la-
yev də bu sı ra dan. “Ne cə yə ni, ca van bir tə lə bə və qos-qo ca man da hi 
şair?!” Bu ki mi cür bə cür eti raz “not-no ta”la rı və həs sas du yum lu us-
ta dın öz dön məz ina dı ilə bu na nail ol ma sı... 

Film lə ri nin bir ço xu nu öz əsər lə ri əsa sın da ek ran laş dı ran (“Qız-
mar gü nəş al tın da”, “Uzaq sa hil lər də”, “Te le fon çu qız”, “Mö cü zə lər 
ada sı”, “Sən ni yə su sur san?”, “O qı zı ta pın”, “Xoş bəxt lik qay ğı la rı”) 
re jis sor “yad” sse na ri lə ri də (“Bi zim Cə biş müəl lim”, “Nə si mi” və s.) 
alov lu sə nət kar ürə yi lə iş lə yib.

De yir lər, onun film lə ri nin uğu run da kı “baş rol” düz gün akt yor 
se çi mi nə mən sub. Mə sə lən, “Bi zim Cə biş müəl lim”in də ki “Ma ke-
don”u Pir şa ğı da din cə lər kən ta pıb, elə or da ca onun la  məşq edib və 
ek ra na pe şə kar bir akt yor çı xa rıb.

Bu sə nət kar mü ra ciət et di yi hər bir möv zu nun vi zual tab lo su-
nu, hər qəh rə ma nın abi də si ni ya rat ma ğa, o mən zə rə lə rə, o pe şə lə-
rə (müəl lim li yə “Bi zim Cə biş müəl lim”də, ra bi tə çi li yə “Te le fon çu 
qız”da, qa nun ke şik çi li yi nə “O qı zı ta pın”da, neft çi li yə “Mö cü zə lər 
ada sı”nda və s.) ic ti mai rəğ bət oyat ma ğa cidd-cəhd lər edib və bu na 
nail olub. 

Bir vaxt “Mə nim seç di yim qəh rə man lar ti paj de yil dir. Hə mi şə 
haq la rın da dü şün dü yüm, hər gün hə yat da tə sa düf et di yim və ek ran-
da gör mək is tə di yim qəh rə man lar dır” – de yən və bu gün 100 il li yi 
qeyd edi lən bu sə nət ka rın çək di yi film lər sağ vaxt lı öm rün dən çox 
yaş lı... 

23-12-2020 
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Rənglərin dünyasından
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Mikayıl Abdullayev
Bu dünyanın al-əlvan rənglər 
karvanı sarbanlarından biri...

Bu dün ya nın rəng lər kar va nı da əbə di dir, onun bi zim el li sar ban-
la rın dan ol muş Mi ka yıl Ab dul la yev də. O kar van for ma və məz mun, 
say və pay, sü rət və vü sət cə müəy yən qə dər sa bit, sar ban lar isə is-
te dad və qa bi liy yət, janr və məh sul dar lıq, din və mil liy yət, olum və 
ölüm cə (həm fi zi ki, həm mə nə vi an lam da) fərq li, rən ga rəng dir lər. 
Bun la rın fərq özəl lik lə ri ba rə də nə qə dər de sən də, öz rəng lər gö zəl-
lik lə ri nin ye ri ni ve rə si de yil...

Sö zü ge dən “tə rəf”lə rin hər iki si - dün ya nın rəng lər kar va nı da, 
onun bir kar van sa ra lıq növ bə ti sar ba nı - hə mi şə ya şar sə nət kar Mi-
ka yıl Ab dul la yev də bö yük el mi-po pul yar, ədə bi-bə dii, pub li sis tik 
əsər lər, mo noq ra fi ya lar möv zu la rı dır. La kin, ob raz lı ola raq “kar van” 
ad lan dır dı ğım “tə rəf” nə ha yət siz (həm də qul dur-sal dı rı sız, “son 
mən zil”siz) bir sə nət sə fə rin də - da yan ma dan da vam da dır, onun bu 
növ bə ti “sar ban”ı isə...

An caq on la rın hər iki si dün ya dur duq ca, za man la ra var dıq ca ya-
şa ya sı, göz lər ba xıb, duy ğu lar duy duq ca qa la sı dır. Müx tə lif qi tə-
li, rən ga rəng çeş ni-stil li o gö zəl sə nət rəng lə ri içə ri sin də, Mi ka yıl 
Ab dul la yev ki mi fe no men lə ri miz he sa bı na, biz də əbə di qa la sı yıq. 
De yir lər, in san dan son ra söz ya ra nıb. Çox yax şı. Am ma, mə sə lən, 
söz dən bir az gec ya ran mış sə nət lər, bu an kı qəh rə ma nı mı zın da is-
ti fa də et di yi ya xı la rın ya ran ma dı ğı təq dir də sö zün özü nə yə gə rək-
miş? ...Bu so nun cu söz (və ba yaq dan möv zu mun ov sa rı nı bu rax-
ma yan kar van-sar ban ifa də lə ri) ulu Məm məd Ara zın bö yük Xu du 
Məm mə do va it ha fən yaz dı ğı bir şeiri ya dı ma sal dı:

Baxdonqardəvəninsəbətyükünə, 
Bənzəyiriçiboşşöhrətyükünə, 
Ömürkarvanınınsənətyükünə 
Bir-ikiqeyrətlisözyükləməsək,- 

Sənkiməgərəksən,mənkiməgərək...

Rəs sam dan, təs vi ri sə nət dən da nış dı ğım yer də bu poezi ya par-
ça sı na mü ra ciət et mə yi mə məş hur “heç hə na nın ye ri dir?” təəc cü bü 
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ilə ba xa sı la ra de yim ki, bü tün di gər sə nət lə rin ya ran ma sı nın il kin 
“müəl li mi” şeir olub. Bu xü sus da çox söz iş lət mə mək xa ti ri nə, elə cə, 
bü tün uşaq la rı bö yü dən lay la la rı, ba ya tı la rı xa tır la maq ki fa yət dir...

Mə sə lə həm də bu ra sın da dır ki, Mi ka yıl Ab dul la yev çox poetik 
rəs sam idi. Hə lə... ət ra fı na daim xoş əh val-ru hiy yə sa çan bu ada mın 
şəx si xa rak ter poezi ya sı! Onun əsər lə ri real dün ya nın, de mək olar, hər 
ye rin dən, sə nət dün ya sı nın ən yük sək mən tə qə lə rin dən xə bər ver sə 
də, şəx si dün ya sı Ba kı nın ən “qa pa lı” mil li mə həl lə lə ri ni, abır-hə ya lı 
kənd lə ri ni, “köh nə ki şi”, “ağır-bat man ağ saq qal” ki mi ifa də lə ri ni eh ti-
va edir di. Və bü tün bun lar bən də ni zi be lə bir ya rım baş lı ğa sövq edir:

Mikayılın rəngləri...
Mü tə xəs sis lə rin ümu mi rə yi nə gö rə, Mi ka yıl Ab dul la ye vin fır ça 

ir si, janr, möv zu, pa lit ra alə mi onu bu sə nə tin ilk üç lü yün də qə rar-
laş dı rıb. Am ma mən də - onun adi, qey ri-həm kar müasir lə rin dən, 
ya ra dı cı lıq, hə yat-fəaliy yət alə mi nə bə ləd lər dən bi ri ola raq de yim ki, 
Mi ka yıl Ab dul la yev, la yi qin cə tə rif-təq dir lə mə, qə də rin cə say ğı la ma, 
də yə rin cə təl tif ə mə sa rı dan qə ləm lə ri mi zin aciz, xal qı mı zın borc lu, 
so vet hö ku mə ti nin xə cil qal dı ğı sə nət kar lar dan dır. O özü isə in sa na, 
cə miy yə tə, bə şə riy yə tə əsl mil li-dün yə vi dost lar dan idi. Həm də bu 
can lı, do ğal mü na si bət lə ri, ol sa-ol sa, “na tür mort”çu luq la mü qa yi sə 
et mək olar dı; onun tə biətin də pla kat çı lıq dan cü zi də ol sun əsər-əla-
mət yox idi. O, baş dan-ba şa na tu ral port ret, hu ma nizm mo tiv li can lı 
əsər tə si ri ba ğış la yır dı. Və elə bu an bir xa ti rə-ha şi yə yə çı xım.

...1970-ci il lə rin or ta la rı. “Ədə biy yat və in cə sə nət” qə ze tin də və 
“Ul duz” jur na lın da get miş ya zı la rı mın qo no ra rı nı al maq üçün Ya zı-
çı lar İt i fa qı nın (AYB-nin) kas sa sı na ya xın la şı ram. Dün ya nın “düz”, 
ədə bi mü hi tin saz və tə lə bə li yin “vız” vax tı ola, sən də ba şı nı baş la ra 
qo şub, bu boy da məş hur təş ki la tın “xə zi nə dar”lı ğın dan pa ra al ma ğa 
gə lə sən və fors lan ma ya san?! Mən isə bir az da zi lə çı xıb, növ bə də-
ki lər dən “ba ğış la yın, Siz o müasir qram mo fon ədə bi tən qi di yı xıb-
sü rü yən “Tən qid və bül bü loq ra fi ya” pamf e ti nin, an ti so vet “Tə zə 
ev lər dən re por taj” he ka yə si nin müəl li fi de yil siz ki?” ki mi “hey rət, 
ey büt!” sual la rı göz lə yir dim. La kin hə rə ni öz qay ğı və qaş-qa baq 
dün ya sın da gö rüb, özüm sual ver mə li ol dum: “Axı rın cı kim dir?” Bu-
ra da kı la rın ha mı sın dan uca boy və hər kəs dən gü lə rüz, diq qət cil bir 
ki şi: “Axır da mə nəm, oğul”- de di və gə lə cə yin jur na lis ti (söz ada mı) 
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ola sı bən də niz o bö yük rəsm ada mın dan bu nu da öy rən dim ki, in-
san la ra “axı rın cı kim dir” yox, “axır da kim dir” de yər miş lər...

İm za sı nı sər gi lər də ki tək rar sız rəsm lər də gör dü yüm, adı nı dil lər dən, 
ra diodan (ya taq xa na mız da te le vi zor yox idi) eşit di yim bu sə nət igi di-
nin üzü nü, Tan rı nın xoş vax tın da ya rat dı ğı xoş bəxt su rət ciz gi lə ri ni də 
gör düm. Onun, vaxt-bi vaxt ət ra fı na ov qat sa çan tə bəs süm “quaş”la rı nı, 
ba xış-du ru şun da kı təl qin “es kiz”lə ri ni də gör düm. Və o an lar fi kir ləş-
dim ki, özü bu gör kə, fi zi ki-cis ma ni əl van lıq la ra ma lik bir adam ni yə 
də o gör kəm də hey ra ni sə nət səl tə nə ti ya rat ma sın? Bu biolo ji-psi xo lo ji 
rəng lər nə dən ümum so siolo ji zövq rəng lə ri nə çev ril mə sin?

Son ra lar onu iş ota ğın da, sər gi sa lon la rın da, rəs mi tö rən lər də, xəl-
qi məc lis-mə rə kə lər də də gör düm. İş ota ğın da, ema lat xa na sın da sə-
ni elə qar şı la yar, sə nə elə diq qət, gen-bol vaxt ayı rar dı ki, de yər din 
bəs, bu boy da sə nət ka rın işi-pe şə si elə buy muş. Sər gi sa lon la rın da 
öz “ran qa”sı ilə söh bət-məş və rət lər də ikən, kə nar da “boy nu nu bü-
küb”, qə ləm-mik ro fon çə kib, on lar dan bi ri nin diq qə ti ni cəlb et mək 
is tə yən müx bir lə rə elə bir mu nis üz gös tə rər di ki, möv zu nun ba ti nin-
dən bi xə bər üz dü lər, mü sa hi bə za ma nı, on dan bu ra da kı rəsm lə rin 
“ta rix-na dir” ele ment lə ri lə bağ lı mü fəs səl lik “as ta rı” da is tə yir di lər. 
Bu pro fes sor, SS Rİ Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın aka de mi ki, Cə va hi rəl 
Neh ru adı na bey nəl xalq mü ka fat laureatı hə mi şə rəs mi və xəl qi yı-
ğın caq lar da - ad la rı “Bi lə cə ri dən bir az o ya na” çıx mış lar dan ar xa-
da da ya nar dı. Ca maat ara sın da bir-iki ara söz lə ri lə ki fa yət lə nər, bə rə 
gü dən lə rin söz-söh bət lə rin dən yüz ov mən zi li uzaq du rar dı.

Hə, “Mi ka yı lın rəng lə ri” de yi bən baş la sam da, düz-əməl li ba şa çı-
xa bil mə di yim “port ret” bu. Qal dı bu bö yük şəx siy yə tin sə nət port-
ret lə ri, tab lo la rı, pey zaj la rı ki, bu nun ya rım baş lı ğı nı da “Rəng lə rin 
Mi ka yı lı” - de yə da vam edək.

Belə ki...
Bu sö zü mün ca nın dan təəs süf mo ti va si ya lı bir “rəsm” də boy lan-

ma da... Yə ni, Mi ka yıl Ab dul la yev ob raz lı ğın da, uni ver sal lı ğın da, 
fan taz lı ğın da olan bir sə nət ka ra da ək sə rən “ak tual” möv zu lar dik tə-
lə nib. O di rek tiv dik tə lər bu ipək qəlb sa hi bi nin, qa dir fır ça us ta dı nın 
nə qə dər kö nül pı çıl tı la rı nı eşi dil məz edib və öz is te dad si fa riş lə ri ni 
ye ri nə ye ti ril məz qo yub! Hə şə mət li so vet tən qid-təb liğ ru po ru onun 
da ha gö zəl, da ha bə şə ri əsər lə ri üs tün dən sü kut la ke çib, “Çəl tik çi 
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qız lar” löv hə si ni “XX əsr qa dı nı nın ən zən gin (!) mə nə vi ciz gi lə ri ni 
əks et di rən mo nu men tal tab lo” ki mi də yər lən di rir di. De yim ki, bu 
əsər çox ma raq lı və ori ji nal bir iş dir. La kin, axı, fit ri bir is te dad sa hi-
bi ni bu “is teh sal-mo nu men tal” sa hə də nə qə dər sax la yıb iş lət mək, 
bu sırf rəiy yət möv zu la rı na nə qə dər “bəy tə ri fi” et mək, sir li-sehr li tə-
bəs sü mü nə bü tün dövr lər də mə nə vi eh ti yac du yu lan “Ca kon da”lıq-
la ra dil siz ya saq lar, elan sız qa da ğa lar qoy maq olar mış?!.

De məz sən mi, bü tün bun la ra bax ma ya raq, əla həz rət is te dad, dil-
siz-ağız sız rəng lər ay rı ca mil li və bə şə ri Mi ka yı lı nı da ya rat maq da 
idi. “Min gə çe vir işıq la rı” - iç lə rin də mə nə vi zi ya la rı, psi xoz-psi xo lo-
ji lə rin də azad lıq nur la rı sön dü rül mək də olan in san la rın, heç ol ma sa, 
göz lə ri nə, zövq lə ri nə işıq sa çır dı. “Xaç maz qız la rı”nda kı gö zəl lər dən 
bir-iki si nin ba xış la rı “so vet xa rü qə lə ri”ndən xə bər ve rir di sə, bəl kə, 
on la rın bir qə dər müb həm-mü qəy yəd ba xış lı sı da qon şu Qu ba da kı 
qu yu lar da uyu yan “xə bər siz”lə rə işa rət idi? Dü nən ki Xan kən di nə 
“Ste pa na kert” de yən, sa bah kı Xo ca lı da oğul-uşa ğı nın qan lı köy nə-
yi ni ağ la ya sı “Qa ra bağ lı qız lar” in ter na sional, “Lən kə ran lı kol xoz-
çu qa dın”lar qəh rə ma ni-so sial mo tiv li marş lar tə si ri ilə ba həm, giz li 
bir şər qi, təs nif, mu ğam züm zü mə si də du yu rur du lar. Yə ni, bu ki mi 
deq ra da sion in teq ra si ya la ra mə ruz qal mış sə nət kar bö yük za man la-
ra, əbə di qa lım la ra iş lə mə yə də vaxt və für sət ta pır dı. Mə sə lən, “Azər-
bay can çöl lə rin də” bu hey rə ta miz rəng ka rın sə nət kar lıq ba ca rı ğı nı 
büs bü tün əks et di rən bir əsər dir. Bu rəsm ta ma şa çı ya Mir zə Cə li lin 
bə dii təh ki yə və di li qə dər sa də, zən gin, Qa ra Qa ra ye vin “İl dı rım lı 
yol lar”ı ki mi di na mik, Fik rət Əmi ro vun “Azər bay can kap riç çiosu” 
ha lə tin də çıl ğın-dol ğun tə sir-təl qin lər edir. “Ab şe ron lu qa dın”ın for-
ma sın da dün ya nın bü tün uc qar lı la rı na məx sus hə ya, məz mu nun da 
bü tün si vi li za si ya mər kəz li lə ri nə şa mil zi ya var dır. “Ana nın gənc li-
yi” və baş qa əsər lə ri də öz mü şa hi də dövr lə rin dən gə lə cək za man la-
ra fak tik in for ma si ya, sen ti men tal-men tal har mo ni ya, mil li-mə nə vi 
emo si ya da şı ya sı tab lo lar, port ret lər, pey zaj lar dır...

De yi rəm, sə nət kar la rın təq di ma tı, adə tən, “hə yat və ya ra dı cı lı ğı” 
for mu lun da olur. Bu ya zı da sa ya ra dı cı lıq önə, hə yat so na keç di. Be-
lə lik lə, dün ya çap lı fır ça sıy la bə şər zövq lü əsər lər də ya rat mış, Lon-
don, Mosk va, Deh li, Mon real ki mi bö yük sə nət mər kəz lə rin də fər-
di sər gi lə ri ke çi ril miş, bir çox nü mu nə lə ri ən nü mu nə vi mu zey lə rin 
əbə di sax lan cı na çev ril miş bu sə nət ka rın qı sa ca -
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Həyat təsviri
De yim ki, uzun ömür ya şa yıb, zən gin ya ra dı cı lıq ya rat mış Mi ka-

yıl Ab dul la yev ya zı-po zu lar da kı “hə yat” bö lü mü üçün o qə dər də 
“mi ras” qoy ma yıb. Çox la rın dan fərq li ola raq, bu şəx sin qə lə mə əl ve-
rən qə ri bə lik lə ri yox dur. Gö rü nür, bu hə yat sa hi bi nin ya ra dı cı lıq dan 
baş qa heç nə ilə işi ol ma yıb. Sa də cə, 1921-ci il də do ğu lub, 1939-da - 
18 ya şın da Ə.Əzim za də adı na Rəs sam lıq Mək tə bi ni bi ti rib, 28 ya şın-
da Su ri kov adı na Mosk va Döv lət Rəs sam lıq mək tə bi nin ən is te dad lı 
və pers pek tiv li mə zu nu ki mi işə baş la yıb. Ya xın ət ra fın da “Mi ka yıl 
qəl bin də Ser gey Ge ra si mo vun dün yə vi fan ta zi ya sı nı, əlin də Bəh ruz 
Kən gər li nin mil li fır ça sı nı gəz di rir” ki mi de yim lər for ma laş dı rıb.

Gənc li yi nin “oğ lan çağ la rı”nda (Ə.Əzim za də nin Mir cə fər Ba ğı-
rov dan xa hi şi sə bə bi lə mü ha ri bə dən qa la raq) öz fır ça sıy la şə hər və 
kənd lə ri fo toapa rat, ki no ka me ra əvə zi gə zib-do la şa raq, xal qın qo lu-
na qüv vət, qəl bi nə tə səl li ver mə yə ça lı şıb.

...Bu da 2002-ci ilin qız mar av qust gün lə rin dən bi ri. Öm rün doq-
qu zun cu onil li yi nə ye ni cə qə dəm qoy muş sə nət kar əbə diy yə tə qo-
vu şur...

18-12-2015
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Səttar TƏBİƏTİ - Təbiət SƏTTARI
Biri-birini büsbütün tamamlayıb, zənginləşdirib 

individuallaşdıran duallıq...

Yu xu la rın da bu ta la nıb yar so ra ğıy ca sə fər lə nən aşiq lər haq da çox 
al lı söz lər, gül lü das tan lar eşi dib-oxu mu şuq. Bu yığ cam na mə isə, 
min bir çeş ni li sə nət bu ta la rı da lıy ca dü şüb, do ğal tər-tə biət gö zəl lə ri-
ni əbə di mu zey-dü zey yar-va rı edən bu Sə nət Aşi qi haq da ya zıl mış-
la rın növ bə ti si... 

Ay rı ca bir “bə dii tə biət” ya ra dıb get di bu fır ça şairi...
Ya şam tər zi, av toaura sı, əla hid də “mən”i, us tad “şa pa laq”, bat-

man at ma ca la rı ilə ala yı ca bir ic ti mai xa rak ter OB RA Zı na çev ril di bu 
Adam...

“Əy ri-üy rü” xət lə ri, ça lın-çar paz ciz gi lə ri, fron tal düz gü, ta lan tal 
“güz gü”lə ri lə Azər bay can in cə sə nət alə mi nə özəl bir gül-çi çək lik sal dı –

 Bu sə nət kar...
 Bən zər siz işıq-köl gə fənd lə ri – qoş ma-gə ray lı ab-ha va lı bənd lər...
Qəlb ya xı la rıy la yap dı ğı yoz ma la rı, eksp romt saç ma la rı – seç mə 

poezi ya mis ra la rı...
Kə tan-“ki tab lar”ın da kı he ka yət lər – klas sik qə zəl gö zəl lə ri, pey-

zaj tab lo lar – “rəng-ahəng”, “tə biət-cə miy yət”, “hə qi qət-bə diiy yat” 
rə dif i poema lar...

Fi zi ki gör-gör kəm əkiz ta yı ki mi səs lə nən ad-so ya dı da bir “əlif-
bey” port re ti; bu im za qap sa mın da kı lar gö zü mü zə tə biət na tu ra sın-
da gör mə dik lə ri ni də gör sə dib...

 Bu dünyanın –
Azər bay can tə biəti ni ha mı dan yax şı, hər kəs dən gö zəl çək miş bu 

sə nət ka rın adi cə do ğum ta rix çə si – 15.12.1909 rə qəm lə ri də bən də-
niz də iki li (və “şüb hə”li) təəs sü rat oya dır; gö rə sən, …bö yü dük cə 
mə də ni-mə nə vi dü zə ni ruh sal fır çay la çi zi lə si, qut sal rəng lər lə bo ya-
na sı, qlo bal il ham la fon tan la ya sı bu qey ri-adi Adam – cə miy yət iç rə 
“qə rib”, tə biət sa rı dan qə ri bə var lıq hə min ta rix çə də ana dan mı do-
ğu lub, ya tə biət dən mi?... 
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Bu sə nət səy ya hı, zi nət səy ya dı qız-qa dın yö nə li hiss-hə yə can la-
rı nı İN CƏ sə nət in ci lə ri nə – “kə tan-ca nan”la ra it haf et di. Həm də... 
yal nız na dir aşiq lə rə xas olan xa lis eşq lə! Mə lum “bir köy nək ya xın” 
de yi mi nə “beş göy nək də ar tıq” əla və si lə...

Bu an xə ya lım da sər gi lə nən əsər lə ri üz rə ki çi cik bir –

Media-rapsodiya
...Köv  rək  lə  rin ürə  yi “Kə  pə  zin göz yaş  la  rı” ki  mi ley  san  la  nır. Pes  si -

mist  lər “Əbə  di mə  şəl  lər”, op  ti  mist  lər “Su  ra  xa  nı atəş  ga  hı” üs  tə kök -
lə  nir...  

“Xə  zər gö  zə  li”nə ba  xan  lar tel  lə  ri  ni yan da  ra  yır, sev  gi cüt  lük  lə  ri 
“Qı  zıl  bə  növ  şə  yə ge  dən yol”a dü  şür, “Ax  şam  ça  ğı Or  du  bad bağ  la  rın -
da” əhd-pey  man bağ  la  yıb, “Qud  yal  çay va  di  si”ndə qo  vu  şur...

“Şa  ma  xı üzüm  lük  lə  ri”nə “Və  tə  ni  min ba  ha  rı” möv  sü  mü ki  mi göz 
ye  ti  rən sə  nət sər  xoş  la  rı “Ən  cir ağa  cı”ndan “Pa  yız”sa  ya  ğı do  lu  xub, 
ayıl  maq təh  lü  kə  si  lə üz  lə  şir, hey  rət  lə  ri  ni “Əf  sa  nə  vi tor  paq” tab  lo  su -
na sə  pir  lər...

“Azər  bay  can na  ğı  lı”nın fey  zin  dən doy  ma  yan  lar bir pay “Şah  na -
bat” da  dıb, “Qa  yıq  lar”da “Neft Daş  la  rı”na üzə  rək, sə  nət təş  nə  lik  lə -
ri  ni sön  dü  rür  lər...

“Əmir  can”a yal  nız “bə  dii ana yur  du” ki  mi ba  xan  lar qəf  ət  dən ayı -
lıb, bu qlo  bal  tə  rən  nüm  çü  nü “mə  həl  li”çi  lik lo  ka  liz  mi  nə sal  maq  dan 
çə  ki  nir  lər...

Nədən ki...
Sət ar Bəh lul za də im za sı bü tün gə lə cək mö cü zə lər döv rün də də 

se çi lə cək. Özü də   “mən tə qə”lər siz, “dairə”lər siz seç ki lər də se çi lə-
cək! Be lə se çil miş lər öm rü uzu nu baş la rı nı aşa ğı sa lıb ça lı şar, ya ra-
dar, ön cə mə həl lə si ni, böl gə si ni, son ca öl kə si ni ya rı dar lar. Baş la rı nı 
qal dır ma ğa ma cal ta pan da sa gö rər lər, baa, öz lə ri ni də ya ra dıb mış lar 
ki!...

Bu Adam özü nü as ta ca-as ta ca ya ra dıb. Am ma ya man ya ra dıb!
Fi zi kən çəm-çə lim siz gör sə nən o can ru hən çox iri, san bal lı, kök-

lü-kö məc liy di!
Öm rü nün son il lə rin də mu zey lər də, as falt-be ton lu pay tax tı mı zın 

qə dim “Qo bur nat ba ğı” (“Fi lar mo ni ya”) tə biətin də gö rü nər di. Biz tə-
lə bə lə rin gö zün də can lı port ret ki mi ob raz laş mış bu Pir ol muş hər-
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dən ucuz çay xa na-ye mək xa na la ra da gəl mir di ki, sto lu na stul çə kib 
söh bət edək, tu ta lım, “dost”la rı ba rə də özü nə məx sus rep li ka la rı nı 
eşi dək. Axı, bu bən zər si zin at ma ca la rı da (hər ye ni əsə ri ki mi) ov qat 
do lu səs-küy lə rə sə bəb olur du!

Bu sə nət qar ta lı nın qır ğı göz lə ri biz lə rin kin dən uzaq dü şən lə ri 
əl bəəl gö rər di! Ne cə ki, ti lov va rı bar maq la rı çox rəs sa mın fan ta zi ya 
çev rə sin dən iraq la rı za man-za man “tov la yıb”-ov la yır dı...

Sir li sir-si fə tin də bü töv bir cə miy yət tə biəti bər qə rar dı; qaş la rı 
daim sə nət hə dəf i yay lar ki mi ça tı lı. Uzun saç la rı nın rəng lə ri, fə nər 
göz lə ri nin işı ğı, ha lət-si luet “qa rı şı ğı”nın şö lə lə ri ila hi bir pa lit ra!... 

Necə ki –
bu Adam Və tən tə biəti ni çə kib-ya rat dıq ca qur tar mır dı, özü haq da da 
yaz dıq ca qur tar mır; xa rak te rin də ki “işıq-köl gə” kont rast la rı, “mo-
del-mo dul” ef ekt lə ri heç bir qə li bə, ənə nə vi çi lik ip-sa pı na yat mır.

İlk ix ti sas təh si li ni Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq Mək tə bin də al-
mış, V.İ.Su ri kov adı na Mosk va Rəs sam lıq İns ti tu tu na qə bu la “bi-
dad-bi kəs” ge dib us tad qa yıt mış bu sə nət ka rın audi to ri ya və hə yat 
tə lə bə lə rin dən bir ço xu da bir-bi ri ni əvəz edən “gə lə cək”lər də us ta da 
çev ri lib.

Bu mil  li-men  tal ki  şi  nin ağır-uğur dav  ra  nış  la  rı sə  nət adam  la  rı 
üçün məc  lis-mə  rə  kə eti  ket  lə  ri  nə çev  ri  lib. İmp  res  sionizm nü  mu  nə  lə -
ri  nin bə  zi  lə  ri bu cə  rə  yan ba  ni  lə  ri  nin öz  lə  ri  ni be  lə hey  rə  tə gə  ti  rib...

Bun  la  rın har  mo  ni  ya  sın  dan bü  töv bir sə  nət  kar şəx  siy  yə  ti ya  ra  nıb 
ki, özü say  sız ya  zı-ki  tab-kadr  lar  da, ir  sin  dən nü  mu  nə  lər dün  ya  nın 
möh  tə  şəm mu  zey  lə  rin  də ya  şa  maq  da. 

Və...
bu dün ya ya yal nız ailə-öv lad ya ra dı cı lı ğı, o dün ya ya son ki mi ba-
xan lar elə zənn et mə sin lər ki, bu qə dər sə nət zür riy yət lə ri nin ata sı 
Sət ar Bəh lul za də son suz get di! Ki min bu na şək ki var sa, onun və fa lı 
və sə fa lı “ömür yol da şı”na – Tə biətə va rıb, so ru şa bi lər. Əl bət ə, əgər 
bu əzə li-əbə di “xa nım”ın di li ni Sət ar ər-bə yin bil di yi nin min də bi ri 
qə dər bi lir sə, çi çə yi ni-gü lü nü bu Aşi qin yüz də bi riy cə se vir sə...

20-12-2019 
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Tahir Salahov aləmi
Sənətkarlar dünyanın aynalarıdır - 
hərəsi onu bir sayaq əks etdirir...

On  la  rın hə  rə  si bu dün  ya  nın bir nəs  nə  si  nə, sa  hə  si  nə ay  na tu  tur. 
Bəs  tə  kar sə  si  nə, ədib sö  zü  nə, me  mar da  şı  na, rəs  sam si  fə  ti  nə... Və be -
lə-be  lə dün  ya  mı  zın mil  li mə  də  niy  yət  lər tab  lo  su ya  ra  nır...

Hər bir in  sa  nın bir güz  gü  sü var; hər kəs ona özü üçün, özüy  lə gö -
rüş an  la  rın  da, tək  bə  tək dərd  ləş  mə mə  qam  la  rın  da göz ye  ti  rir. Cə  miy -
yə  tə çı  xış za  ma  nı özü  nü “re  dak  tə” et  mək və xü  su  sən də ya  rı üçün 
ba  xır - “on  suz üzüm gül  məz, açıl  maz ay  nam” - de  yə. Dün  ya isə sə -
nət  kar-ay  na  lar  da sı  ğal  la  nıb-tu  mar  la  nır.

1942-ci il  də - bü  tün güz  gü  lər  də qa  ra li  bas  da gö  rü  nən Ba  kı  nın in -
cə  sə  nət mu  ze  yin  də  ki bir sər  gi  də yal  qız bir ye  ni  yet  mə - gə  lə  cə  yin fe -
no  me  nal rəs  sa  mı Ta  hir Tey  mur oğ  lu Sa  la  hov da ta  ma  şa et  di  yi şe  devr 
tab  lo və port  ret  lə  rin, bir az da bu sa  lon  da  kı tən  ha  lı  ğı  nın tə  si  rin  dən 
səs  siz-sov  suz bir mo  no  loq söy  lə  yir  di:

Niyə, nədən, nə üçün?
”...Ni yə bu qə dər adi gö rü nür bu qey ri-adi dün ya? Ən gör kəm siz 

adam lar be lə, nə zər lər dən hey rət qo par ma ğa ça lış dıq la rı hal da, nə-
dən bu qə dər zən gin aləm özü nü ilk ba xış dan təq dim edə bil mir? Axı 
ağıl, dü şün cə da ha çox göz məh sul la rı ilə iş lə yir. Zeh nin, tə fək kü rün 
üyüt dü yü xam ma lın ço xu gö zün dən lə dik lə rin dən iba rət de yil mi? 
Qu laq qə ni mət lə ri nə qə dər şi rin, poetik ol sa da, gö zün gör dük lə ri-
nin ye ri ni ve rə bil məz. Elə ba bam da tez-tez de mir mi, “yüz kə rə eşit-
mək dən sə, bir kə rə gör mək yey dir”?

Ya xud bu ca maat özü. Hər gün, hər saat kü çə də-ba zar da gör dük-
lə ri neft çi nin, qı rış-qu ruş lu qo ca la rın, bö yük-bö yük ədib, bəs tə kar 
və akt yor la rın, gül-gül da nın, an tik var la rın... ya nın dan say maz ya na 
ötüb, sa ba hı sı hə min sub yekt lə rə ta ma şa et mək üçün bö yük hə vəs-
lə sər gi sa lon la rı na get mir lər mi? Gö rə sən ni yə? Bə yəm Tan rı nın qə-
nir siz qə lə min dən çı xan bu dün ya rəs sam la rın fır ça la rın dan çı xan 
dün ya cıq lar dan ma raq sız mı? Bə yəm bu dün ya özü nə həng bir sər gi 
sa lo nu de yil mi? Bü tün tab lo la rın da ki, şə rik siz müəl li fi, ya ra da nı - 
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Ya ra dan! Bəl kə?.. Yox, bur da “bəl kə” yə mey dan gö rün mür. Am ma 
bəs, nə dən, nə üçün?.. Ni yə bu gün bü tün bə şər ta ma şa çı sı nı lər zə-
yə sa lan Hit le rin real mü ha ri bə “tab lo” la rı in san la rı Brül le rin “Cə-
hən nəm” tab lo su qə dər hey rət lən dir mir? Ni yə hər ab şe ron lu nun qa-
pı sın da bir elə ən cir ağa cı ola-ola, gə lib bur da Sət ar əmi nin “Ən cir 
ağa cı”n dan qi da la nır lar? Ni yə?.. Bəl kə?.. Yox, hə lə ye nə “ni yə”? Am-
ma... de yə sən, bu “bəl kə” də də bir hə qi qət var. Ode, Leonar do da 
Vin çi nin “Co kon da” sı da öz sehr li tə bəs sü mü ilə bu nu təs diq edir! 
Bə li, sə nət! Sə nət! Özü də “bəl kə” siz-fi lan sız!..”

Bü tün bu sual lar, ni da lar, mü ha ki mə lər 14 yaş lı bir ye ni yet mə nin 
xə ya lın dan dal ğa la nır dı. 1928-ci il də bu şə hər də do ğu lub, 1942-ci ilin 
bir pa yız gü nü, lap də qi qi - öz ad gü nü - no yab rın 29-da ba şı mü-
ha ri bə yə qa rış mış bu şə hə rin ge niş, ya ra şıq lı sər gi sa lo nun da bö yük 
sə nət əsər lə ri nə tək-tən ha ta ma şa edən Ta hi rin dü şün cə lə rin dən ya-
yım la nır dı. Bu ye ni yet mə oğ lan, o il lər heç ki min ke çir mə di yi, yə ni 
xü su si qeyd et mə di yi ad gün lə ri haq da da dü şü nüb-da şı nır, bu sa-
lo nu bö yük, zən gin bir sə nət süf rə si, pey zaj la rı hə diy yə, port ret lə ri 
dost lar, öz fi kir lə ri ni isə tost lar he sab edir di...

   Düşünmələr, daşınmalar, nailiyyətlər...
Hə lə ye ni yet mə yaş la rın da o sa yaq dü şü nən Ta hir, əl bət ə, elə ilk 

gənc lik dən ət ra fı nı, bir az son ra Ba kı nı, Azər bay ca nı, SS Rİ-ni və nə-
ha yət, bü tün dün ya nı dü şün dür mə li idi.

Bu fe no me nal lıq Tan rı nın, tə biətin ona bəxş et di yi fit ri is te dad dan 
baş la mış dı. Bəs bu is te da dı bə yan et mək üçün o özü nə dən, har dan 
baş la dı? Ön cə ev-ailə, şə cə rə “kons ti tu si ya” sı na sə da qət dən, son ra 
Ə.Əzim za də adı na rəs sam lıq mək tə bin dən. Mü ha ri bə nin qə lə bə ilin-
də Ta hir tə lə bə ol du. Yük sək eru di si ya sı nı, in tel lek ti ni, is te dad və qa-
bi liy yə ti ni gö rən lər onu da ha yük sək təh sil ar dın ca get mə yə səs lə di-
lər. Bü tün ət ra fı onun si ma sın da gə lə cə yin da hi si ni gö rür dü - ne cə ki, 
58 il dən son ra ke çi ri lə si 80 il lik yu bi le yin də Fran sa nın bö yük mə də-
niy yət xa di mi Pyer Kar den de yə cək di: “Sa la hov - o da hi dir, dü ha dır, 
o bə şər ta ri xin də müt ləq və müt ləq qa la caq dır!”. Ru si ya Rəs sam lıq 
Aka de mi ya sı nın pre zi den ti Zu rab Se re te li də Ta hir Sa la ho vu elə hə-
min da hi lik mər tə bə sin də gö rə cək di: “Bi zim Aka de mi ya nın dün ya 
şöh rət li üz vü Sa la hov - çox bö yük iş lər və əsər lər müəl li fi - bö yük 
hərf ər lə qeyd olu na sı sə nət kar dır. Ni yə bö yük? Siz onun qa dir fır ça-
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sın dan çı xan şə kil lə rə ba xın. On lar da nə qə dər bö yük in san lar var!..”.
Bə li, gə lə cə yin bö yük Ta hir Sa la ho vu bö yük təh sil ar dın ca get mə-

li idi və o, Ə.Əzim za də mək tə bi ni ba şa vu ran ki mi V.İ.Su ri kov adı-
na Mosk va Döv lət İn cə sə nət İns ti tu tu na qə bul olun du. 1957-ci il də 
hə min ali mək tə bi rəs sam-nəq qaş ix ti sa sı üz rə bi ti rib, bö yük, rən ga-
rəng, ma raq lı, öm rün so nu na dək bi ti ril mə yən hə yat-sə nət mək tə bi nə 
qə dəm qoy du. Ya şa yıb-ya rat dıq ca, bir vaxt - ye ni yet mə ikən is ti xa rə 
et di yi fi kir və dü şün cə lə rin fər qi nə var dı. Gör dü ki, dün ya doğ ru dan 
da, onu təəc cüb lən di rən mi zan-dü zə nə ma lik imiş. Tan rı dün ya sı ilə 
sə nət dün ya sı ara sın da bir uyar lıq var mış...

Cənc Ta hir hə lə Ba kı da ikən, ba kı lı ikən dün ya ona çox şey ver miş-
di. İn di növ bə onun idi. İs te da dı nın cəz bi ilə yığ dıq la rı nı dün ya ya 
qay tar ma lı idi. On la rın isə sa yı da çox, san ba lı da! Ha mı sın dan da-
nış maq müm kün süz - bu nun çun gə rək gö yü mol bert, dər ya nı rəng 
edə sən. Bu nun çun gə rək dün ya nın uzaq-uzaq, məş hur-möh tə şəm 
mu zey lə ri nə baş çə kib müx tə lif dil lər də mü sa hi bə ala san, göz lər də-
ki hey rət və duy ğu la rı sö zə çe vi rə sən. Gə rək Rə sul Rza nın, Fik rət 
Əmi ro vun port ret lə rin də ki ko lo rit li de tal lar ba rə də söz söy lə yə sən, 
“Ab şe ron qa dın la rı” na bir ba xıb, yüz bir boy boy la ya san, “Sə hər eşe-
lo nu”n da sə fə rə çı xıb, “Re zer vuar par kı”n da din cə lə sən ki, Dmit ri 
Şos ta ko vi çin tək rar sız port re ti nin mə ziy yət lə rin dən bəhs edə sən.

”Bəs tə kar Qa ra Qa ra ye vin port re ti” isə öz gə aləm, ay rı ca bir 
ya zı möv zu su dur! O port re tin ic ti maiy yə tə təq di mi za ma nı biz tə-
lə bə idik və onu hə lə qə zet sə hi fə sin də gö rər kən nə lər de mə dik?! 
De dik ki, “Bu port re tin özü də bir sim fo ni ya dır!”, “Bax, bax, Qa ra 
Qa ra yev bu an qal xıb, növ bə ti bir şe devr ya ra da caq!”, “Alın və 
göz ət ra fı qı rış lar dan “Yed di gö zəl” sü zü lür”, “Göz lər “İl dı rım lı 
yol lar” çə kir...” və sair.

Çox la rı bil mir, bi lən lə rin sə ək sə ri eti raf et mir ki, əmək, zəh mət 
möv zu su təs vi ri sə nə tə məhz Ta hir Sa la ho vun sa yə sin də yol ta pıb. 
Özü də onun dip lom işi olan “Ge cə növ bə sin dən qa yı dan lar” əsə ri-
lə. Ta hir Sa la hov gə lə cək ba kı lı la ra qos-qo ca, dost-doğ ma bir “Köh-
nə Ba kı” ve rib. Bö yük sə nət “ov çu” la rı nın “pus qu” su na “Sə hər 
ovu” çı xa rıb. Ürə yi sə nət atə şi lə ya nan la ra ta ma şa edər kən göz lər lə 
hə ra rət, ürə yə sə rin lik çi lə yən “Nar da ran qar pız la rı” əta edib. Məş-
hur trip ti xi ilə ye ni bir “Qız qa la sı”, “Atəş gah”, “Xə zər - bu gün” 
ya ra dıb.
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Təltiflər, mükafatlar, adlar...
Tahir Salahov 60 ildən çoxdur ki, öz təkrarsız sənət əsərlərilə mi-

lyonların qəlbini riqqətə gətirir, zövqləri təltif edir. Və elə 60 ildir ki, 
demək olar, hər il müxtəlif dövlətlər, təşkilatlar, qurumlar tərəfind-
ən müxtəlif adlar, mükafatlarla təltif edilir. Sovetlər İtifaqının saysız 
təltifəri bir yana, şöhrətli həmyerlimiz dünyanın bir çox sənət ak-
ademiyalarının müxbir üzvü, həmçinin “Ölməzlər Akademiyası” 
kimi tanınan Fransa Zərif Sənətlər Akademiyasına SSRİ-dən seçilm-
iş üç üzvdən biridir. Az qala sənət əsərlərinin sayı qədər təltifərə 
layiq görülmüş böyük sənətkar barədə bitirməyə çətinlik çəkdiyim 
bu yazını onun 2008-ci ildə Bakıda keçirilən 80 illik yubileyi zamanı 
dediyi sözlərlə yekunlaşdırıram: “Möhtərəm Prezident İlham Əliyev 
cənabları! Bu gün Sizin mənə təqdim etdiyiniz “Heydər Əliyev” or-
denini - Azərbaycanın ən ali mükafatını ulu öndərimiz Heydər Əli-
yevin bu xalqa və sənət adamlarına misli görünməmiş qayğısının 
növbəti təzahürü kimi qiymətləndirirəm. Mən doğma vətənimizdən 
uzaqda yaşasam da, bu gün özümü hamıdan çox azərbaycanlı hesab 
edirəm. Çünki mən bu xalqın ən şərəfi mükafatları ilə - “İstiqlal” və 
“Heydər Əliyev” ordenlərilə mükafatlandırılmışam! Buna görə Sizə, 
Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə təşəkkür edirəm!”.

30-11-2011
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İncə sənətimizin...
inci istedadlı sənətkarının dadlı təsvir məhsulları...

“Dadlı”,“təsvir”,“məhsul”ifadələrindənsonra“natürmort”termininiya
dasalmamaqqeyrimümkün.Buisə,mütləq,bujanrınfenomeniToğrul
Nərimanbəyovuxatırladası!MüasirrəssamlığımızınuluToğrulunu.Özü
qədimrəssamlıqsənətimizinçağdaşbaxışnümayəndəsi,əsərləriçağ
daşlıqnümunələriolanToğrulumuzu.Sirsifətcə,“surətihal”cadaportret
görklüsənətkarımızı...

Do ğum ca ba kı lı, nə sil-kök cə şu şa lı, qöv mi-kö kən cə tu ran lı, ya-
şam ca ço xün van lı, sə nət cə hər yer li. Öm rü nü bu dün ya nın gö zəl lik-
lə ri ni əks et dir mə yə və on la rı Dün ya ya - hə lə tə sis edil mə miş “Bə şər 
TV”va ri “can lı ya yın”la ma ğa sərf edib.

Bu an ya dı ma hə min “ya yın” lö yün lə rin dən bir “ret ro”-na tür mort 
düş dü ki, elə ona mü qa bil təp tə zə bir -

Vizual xatırlama...
Sə bəb kar - ye ni cə ay rıl dı ğı mız I Av ro pa Oyun la rı nın açı lış mə ra si-

min də ki bi ri-bi rin dən ma raq lı ele ment lə rin baş qəh rə ma nı - Nar! Alt-
mış beş min lik can lı ta ma şa çı, yüz mil yon lar la te le-seyr çi qar şı sın da 
qə dim mə də niy yə ti mi zin tə biət müc rü sü ki mi açı lıb-pa çal la nan sim-
vo lik Nar! Al-qır mı zı gi lə lə ri əzə li-əbə di var lı ğı mı zın at ri but-va hid-
lə ri ni as so siasi ya edən, sə nəd li qə dər real tə sir ba ğış la yan bə dii Nar...

Və elə bu hey ni də, ora da səs lən di ri lən cür bə cür janr, rən ga rəng 
məz mun və müx tə lif yaş lı mu si qi nü mu nə lə ri nin cər gə si nə qoş du-
ğum qos qo ca bir şər qi yə xə yal lan dım: “Naar, naar, nar gi lə - Gə lin 
ge dək yar gi lə”...

...Hə, hər kəs öz kön lün də ki ar zu-is tək li si gi lə, bən də niz sə, azı 
qırx il bun dan əv və lə: Toğ rul əfən di mi zin “Nar” na tür mor tu nu ilk 
də fə gör dü yüm gü nə. O vaxt hə lə tə lə bə idik və elə bir az da bun dan 
ya na o köz tək ya nar nar lar dan od düş müş dü ca na! Hə rə miz öz ləh-
cə-lek si ko nu muz da sı xıb şi rə si ni çı xart dıq o na tür-nar la rın! On la ra 
ba xa-ba xa, ud qun ma şə be hi çı xa ran kim, “bir sə nət bı ça ğım ol say dı, 
bun la rı par ça la yıb ye yər dim” de yən kim. O nar lar dan ən gir də və 
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bir az qa na vu zu nu biz dən aşa ğı kurs da kı Hə zi ye va Nar gi lə yə bən zə-
dən və bu nu “na məh rəm”lik ki mi qə bul edib, mü qəy yəd bir əh va la 
dü şə rək, onun acı ğı na, elə hə min qrup da kı uzun saç lı Gi lə yə işa rət lə 
“Qa ra gi lə” mah nı sı nı “qaş-göz” not la rıy la oxu yan da ol du o gün. Ən 
ra sional-no mi nal də yə ri isə, Əli Bay ram lı (Şir van) na rı nı şe devr ki mi 
təs ni fat lan dı rıb, göy çay lı Sve ta nın əli ni üzün də qo yan Va qif Ab ba-
sov ver di: “Bi zim sə nət ka rı mı zın ya rat dı ğı bu nar lar “Ma de in Pla-
net”dir!”.

Elə mə nim “sir-si fət cə, su rə ti-hal ca da port ret görk lü” de yi mim 
də o vaxt la ra məx sus; biz Sət ar Bəh lul za də ilə Toğ rul Nə ri man bə yo-
vun si fət lə ri ni can lı port re tə bən zə dir dik...

Biz hə lə on la rın sə nət və di gər xa rak te rik key fiy yət lə ri ni də müx-
tə lif rəng lər üz rə təs ni fat laş dı rır, mü ba hi sə-mü za ki rə lə ri miz də xə ya-
li port ret lə ri ni ya ra dır dıq. İn di lik də isə, tə bii, bu ayın bu gün lə rin də 
do ğul muş Toğ rul Nə ri man bə yov haq da.

Onun ya ra dı cı lıq və... şəx siy yət rəng lə ri çox, bun la rın ha mı sı nı ya-
zı mey da nı na çək mək isə qey ri-müm kün. Hə lə bun lar az mış ki mi, 
bi ri ni də özüm dən “icad” et mi şəm: -

“Mənsubiyyət” rəngi...
Bu zən gin, ər şi-ən gin rən gin tər ki bi ya nar can, qay nar qan!..
Yu xa rı da iş lət di yim sub-abst rakt epi tet lər dən bi ri nə - “hər yer li” 

ifa də si nə dair müx tə sər cə bir sərf-nə zər. Ye ri gəl miş kən, bu mü kəm-
məl abst rak sionizm us ta dı haq da da nı şıb-ya zar kən də abst rakt çı lıq-
dan, sö zün qa nad-fa nat çı lı ğın dan qaç maq ol mur. Yə ni fi kir, tə fək-
kür, sə nət kar lıq zir və lə ri nin elə bir həd di də var ki, ya ra dı cı in san ora 
(ona) ça tan da hər han sı bir coğ ra fi-to po ni mik mə ka na, et nik qrup-
top lu ma sığ maz gö rü nür; be lə İn san “ha ra lı” yox, “hər yer li” olur. 
On lar hər han sı bir əq ra ba ya, züm rə yə, xal qa, mil lə tə de yil, Xa li qin 
“Ol!” hök mü ilə ya ran mış cə mi-üm mə tə mən sub sa yı lır. De mə li, 
Toğ rul Nə ri man bə yo vu da - iki li və tən daş lı ğı na (Azər bay can, Fran-
sa) “bənd ol ma dan” be lə - tək cə “öz rən gi miz”də tə səv vür et mək heç 
bir dəf tər-ki tab da qeyd olun ma mış ya saq lar dan...

Bö yük Ya ra da nın qə lə miy lə çə kil miş bu “sə nət çi in san su rə ti” biz lə rə 
ali mək təb lə rə qə bul im ta han la rın dan ta nış olan “əmək çi in san su rət lə-
ri”ndən çox fərq li bir gös tə ri. Həm də ona gö rə ki, da hi lə rin ya rat dı ğı 
bü tün su rət lər Al la hın ya rat dıq la rı nın ya nın dan yel də olub ötə bil məz. 
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Am ma ulu Tan rı nın ya rat dı ğı mil yard lar la fər di-fərq li lik içə ri sin də özü-
nə ha mı dan bir köy nək ya xın da hi lə rin ya rat dıq la rı na bən zə ri də olur. 
Özü də bu ki şi, san ki - lap qə dim lər də adı na “Gü nəş” de di yi miz, dün-
ya nı gə zib-do la şıb üs tü mü zə “quaş” as si mil ya si ya sı ilə qa yıt mış rəng lə 
rəsm edi lib. O, bu tər-tə miz tür ki rəng lə “iş lən di yin dən” - ət-qan-can 
“ma te rialı” nə qə dər ümum bə şə ri, Adə ma nə ol sa da - düz gü-ciz gi lə ri 
baş dan-ba şa Tu ran ma ya lı dır. Be lə də nə üçün bu xal qın ya ra nış dan bə ri 
fit ri is te dad qa bın dan ya rar lan dı ğı ba rə də iza fi fi kir xər ci nə ge də sən və 
ya xud get din sə də, ni yə nə ti cə dən təəc cüb lə nə sən?!.

Onun əsər lə ri ni gör müş lə rə sa lam ol sun, hə lə gör mə yən lə rə isə 
borc. Bu ər zim onun mə lum və məş hur əsər lə rin dən çox, ümum var-
lı ğı nın ət ra fa ne cə əsər et mə si haq da da nış ma ğı ma bir rüs xət na mə...

Bə li, onun Göy göl cə göz lə ri nə, Kür-Araz ca qaş la rı na, Qoş qar ca al-
nı na ba xan da, Göy çə cə də rin li yi ni, Şah dağ ca vü qa rı nı, Şu şa ca cil və-
si ni gö rən də, kiş mi şi-Dam cı lı ca gü lü şü nü eşi dən də, de yər din, da ha 
bu adam ecaz kar rəs sam ol ma yıb, kim ol ma lıy mış ki?!.

Və bir “sərgi”ləmə...
Yu xa rı da elən çi-be lən çi yaz mış ol sam da, xə ya lım da baş qa epi-

tet lər, sir ri-so raq lar da var. Bun lar, əsa sən, əzə li-əbə di və ha mı ya 
məx sus rəng lər. De mə li, qa çıl ma sı qey ri-müm kün olan ənə nə vi lik; 
- hər gün, hər il, hər əsr ye ni lə nən lə rin əzəl-özü lü. Bu mə na da, bir 
vaxt lar ona məx sus hər şey, baş qa söz lə, cə mi-peyk lər məhz bu fır-
ça çev rə sin də fır la nıb. Onun is te dad tən di ri isə o qə dər iti imiş ki, 
yap dıq la rı nın ha mı sı sə nə tin ili yi nə dək bi şir miş. Say sız-he sab sız 
cür bə cür lük lər onun va hid kö nül “la bo ra to ri ya sın da” həll olu nub, 
tül qır mı zı, gül qır mı zı, al qır mı zı lıq lar səl tə nə ti ya ra dır mış (di gər 
rəng lə ri də bu ayaq dan atı la ma lı). Və “T.N.” sa hib li bu fır ça dan 
rəng içən gül lər, çi çək lər, kol lar, ağac lar, gö zəl lər, göy çək lər nə qə-
dər bi zim adı mı za ya zı lır, sə nət-mə də niy yət büd cə mi zə mə da xil lə-
nir miş sə, o qə dər də ix ra ci-bə şə riy yət olur muş...

O, hə lə er kən gənc li yin də mə lum me mar lıq İçə ri şə hə rin dən “dü-
zəlt di yi” rəs sam lıq İçə ri şə hə ri sil si lə sin də, bir az son ra lar abi də lər 
Sə mər qən din dən çə kib-ciz gi lə di yi or na ment lər də, “Si fət lər rap so di-
ya sı”nda, da ha son ra lar Av ro pa nı, Fran sa nı on la rın öz lə ri nə ecaz kar 
bir “kə nar ba xış”la təq dim et di yi rəsm lə rin də özü ilə bə ra bər, sə nə tin 
də nə lə rə qa dir ol du ğu nu bir da ha təs diq et di.
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Bu rən ga rəng lik lər müəl li fi nin ya ra dı cı lı ğın da qır mı zı rəng, de-
mək olar, hər əsə ri nin “məc lis ba şın da”dır. La kin bu, heç də (məş-
hur hə na “rəng saz”ı Məş di bad de miş kən) di gər rəng lə rin ayaq da-
aşa ğı da ol ma sı na də la lət et mir. Əks hal da, onun gah göy, gah ma vi 
“sə ma la rı” ba xış la rı bu qə dər ox şa maz. Ya şıl-kəh rə ba “sün bül lə ri” 
zöv qi-nəfs lə rə bir be lə bə rə kət bəxş et məz. Al-əl van “gül-çi çək lə ri” 
kö nül lə rə cən nə ti-sə nət gü lab la rı çi lə məz, fi dan “Kör pə lər”i, qı zıl 
“Gö zəl lər”i, qı rış-qu ruş “Qo ca lar”ı po li fo nik şər qi lər oxu maz...

Onun ma vi rəng lə ri dan üzü ki mi ağa rı şır, göy rəng lə ri gö yər çin-
lər tək gö yə ri şir. Ya şıl lar sev gi li lər di - ba xış la ra sar ma şır. Gö zəl li yə 
təs li mat rəm zi ki mi can la nan ağap paq lar “ağ” elə mə dən ağa rı şır. 
Qa ra lar - möv zu nun ya ma nı na iş lə nən də ürə yə dü şən xal, yax şı sı na 
iş lə yən də “ağ üz də qa ra xal” təəs sü ra tı ya ra dır...

Onun abst rak si ya la rı nın ço xu su çox hal lar da ilk ba xı şa, ilk təəs-
sü ra ta ta be ol mur. İkin ci, üçün cü zənd də isə göz lər qar şı sın da aləm-
lər açı lır. Am ma ikin ci-üçün cü nə zər lər də nə qə dər açıl sa da, “və 
sair”in ci lə rə ye nə bir şey qa lır. Hər növ bə ti ba xış isə, müt ləq növ bə ti 
bir qə ni mət əl də edir. Özü də tək elə mil li yox, həm də bey nəl mi ləl 
qə ni mət. Və bu ra dan be lə bir “fəl sə fi” qə ni mət də əl də-dil də olu nur 
ki, ba xı şın, ta ma şa çı lı ğın da mil lə ti yox muş; bu əsər lər nə qə dər mil-
li dir sə, o qə dər də Re nuar dil li, İva nov, Brül lov, Van Qoq əsil li ta ma-
şa çı lar lıq dır...

Onun “xa rak ter”, “söz”, “duy ğu”, “uy ğu” və sair rəng lə ri də var 
ki, on la rın cə mi-cüm lə si ni iki söz lə ifa də edi rəm:

Aləm rəngləri
“T.N.” im za lı bu mə nə vi rəng lər də par laq dır, seç kin dir, bü töv-

dür, emo sional lıq plas ti ka sı ilə ba həm, kəs kin dir. Bü tün bun lar 
konk ret əsər lə rin dən fərq li ola raq, onun da xi li alə mi nə, özü nə-sö zü-
nə bir köy nək ya xın ta ma şa çı la rı - dost la rı, ta nış-bi liş lə ri, həm söh bət-
lə ri tə rə fin dən dər hal se zi lir. Am ma on da “gec ça tan” rəng lər də az 
de yil. Mə sə lən? De yim də; SS Rİ və Azər bay ca nın Xalq rəs sa mı, Döv-
lət mü ka fat la rı laureatı, ne çə-ne çə or den-me dal sa hi bi, hər ilin al tı 
ayı nı ya şa dı ğı Pa ris də ne cə yük sək mər tə bə də tu tul du ğu nu onun öz 
di lin dən eşi dən olub mu? Am ma Şu şa da do ğul muş ba ba sı nın döv lət 
xət i lə Al ma ni ya ya ge dib Tu lu za da təh sil ala raq məş hur mü hən dis 
ki mi nə lər tik mə sin dən, ata sı nın öz gür bir mil liy yət çi ki mi sı ra vi əcəl 
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mən su bu yox, rep res si ya qur ba nı ol ma sın dan həm çox, həm də if ti-
xar la da nı şıb. O, çox “qu ru”, əda-əd va sız, ahıl yaş lar da be lə - su suz 
səh ra ya ya ğış tək gə rək olan şıl taq lıq la rın “ayıb” və ya saq edil di yi zi-
ya lı “cı zı ğın dan” heç bir hal da qı ra ğa çıx ma yıb. Onun şəx siy yət for-
mu la sı, qı rım-du rum ele ment lə ri ev-eşi yin də də, kü çə də də, efir də 
də daimi bir pe da qoq luq təl qin edib, nü mu nə vi lik, ağ saq qal lıq sa çıb. 
Onun ba xı şı na ba xan, ye ri şi ni-du ru şu nu seyr edən, sö zü nün ka rı na, 
sə si nin to nu na diq qət kə si lən hər kəs bi lir di: nə olar, nə ol maz...

Onun mu ğa ma ta, klas sik mu si qi yə rəğ bə ti ni, tə bəs süm do lu mə-
həb bə ti ni qə də rin cə mi du yur du nuz, hör mət li çağ daş la rı? Xalq mah-
nı la rı mı zı, bə zi ope ra lar dan ari ya la rı ne cə mil li-ağa ya na, han ca rı 
“kənd çi sa yaq”, ne cə müasir-Yev ro peys ki ifa la rı na uy ma ğı nız da 
olub mu?...

Onun çox gec-gec açı lan söz-fi kir müc rü sü, dü şün cə tər zi də ob-
raz lı rəng lər qa le re ya sı tim sa lın da! Nə de sə, “nə dən?” so rul maz dı. 
Ki mə sə nə sə ərz et sə, “ni yə?” do ğul maz dı.

Onun söz lə rin dən, fi kir lə rin dən mən də az eşit mə mi şəm, bu ra lıq-
da isə ata la rın məş hur miq dar sa yı qə də ri ni xa tır la da ca ğam:

“- Ne çə il lər di Tey mur ləng lə bağ lı es kiz lər ha zır la yır sız, bəs əsər 
nə vaxt ba şa gə lə cək?

- Hə min es kiz lər Tey mur ləng miq ya sı na ça tan da...”.
“- Azər bay ca nın ha ra sı da ha çox mö cü zə vi dir?
- Sualın qo yu lu şu nu də yiş di rin: Azər bay ca nın ha ra sı mö cü zə vi 

de yil?”.
“- Bu gün Si zə Şu şa ya get mək tək lif olun say dı...
- Yox, Şu şa ya qo naq ki mi get mə rəm. Mən ora onun sa hi bi ki mi 

ge də cə yəm!...”.
Sö züm-so vum onun rəng lə ri qə dər rən ga rəng ol say dı, hə lə yaz-

ma ğa da vam edər dim...
Be lə lik lə, 1930-cu il tə vəl lüd lü, qay nar av qust do ğum lu bu alov lu 

sə nət ka rı mız haq da bu qə dər.
07-08-2015
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Tarixi yaddaş
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3 rəngli...
101 yaşlı “…bir daha enməz”imiz haqda 
30 abzaslıq statistik-publisistik reportaj

Bu “30 ab zas” müs tə qil ya şam il lə ri mi zin sa yı na (1918-20, 1991-
2019) mü qəy yəd və mü qəd dəs bir işa rət!

Ba ba la rı mı zın di lin dən qo pan “Bay raq la rı bay raq ya pan üs tün-
də ki qan dır, Tor paq – əgər uğ run da ölən var sa, Və tən dir!”, “Və tən 
da şı ol ma yan dan, ol maz öl kə və tən da şı!” ki mi kə lam lar isə Bö yük 
Azər bay ca nı mı zın Qu ze yi ni mə lum im pe ri ya dan azad edə bil miş bu 
mil lə tə bəl li “20 faiz” üçün də qey rət is ma rış la rı!...

1918, 9 No yabr. Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti (AXC) Hö ku mə ti 
üç rəng li bay ra ğın döv lət çi li yin əsas rəm zi ki mi təs diq olun ma sı haq-
qın da qə rar ve rir.

Hö ku mə tin hə min ta ri xi qə ra rın dan: “Eşi dil di: Na zir lər Şu ra sı 
səd ri nin Mil li bay raq haq da mə ru zə si. Qə ra ra alın dı: Ya şıl, qır mı zı 
və ma vi rəng lər dən, ağ ay pa ra və sək kiz bu caq ul duz dan iba rət olan 
bay raq Mil li bay raq he sab edil sin”.

Bu bay ra ğın müəl li fi hə min Cüm hu riy yə tin əsas ideoloq la rın dan 
bi ri – Əli bəy Hü seyn za də!...

De kab rın 7-də Par la ment bi na sı fa sa dı na qal dı rı lan bu Bay raq 
haq da da nı şan Mə həm məd Əmin Rə sul za də: “Bu üç rəng Türk hür-
riy yə ti, is lam mə də niy yə ti və müasir Av ro pa iq ti da ri-əh ra ra nə si dir”.

Ar tıq ilk ümum şər qi ope ra və dün ya çap lı ope ret a lar müəl li fi ki-
mi ta nı nan Üze yir Ha cı bəy li: “Ma vi rən gi türk lü yə, ya şıl rən gi is lam-
lı ğa, al rən gi mə də niy yə tə işa rə olan bay ra ğı mı zın mə na-mə nə viy yə-
si bu dur” (son ra lar bö yük Z.Gö yalp bu nu “Türk qan lı, İs lam iman lı, 
Av ro pa mə də niy yət li” ki mi ifa də edə cək).

Müs tə qil döv lət və hö ku mə ti miz bu Bay raq al tın da mi sil siz gər-
gin lik lə ça lı şıb-çar pış ma da, xa ri ci öl kə lər də sə fir lik-el çi lik lər aç ma-
da, ça riz min “uc qar lar”, “məz lum xalq lar” və di gər si ya si dokt ri na-
la rı nın nə ti cə si olan prob lem lə ri ara dan qal dır ma da…

Vaxt, Zaman isə –
sü rət lə öt mə də, ye ni si ya si si fa riş lər ver mə də...
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1920-də “bö yük qar daş” bol şe vik lə ri nin “ata lıq” qay ğı sı, “ki çik qar-
daş” daş nak la rı nın kat a lıq əməl lə ri və… yer li la key lə ri mi zin “oğul-
luq” say ğı la rı sa yə sin də, “28 May” qu rum-du rum lu Cüm hu riy yə ti miz 
dev ri lir. Ye rin də – onu düz (və məhz!) bir ay önə (“qa baq dan gəl miş li-
yə!”) ke çən “28 Ap rel” qı rım-du rum lu So vet ha ki miy yə ti qu ru lur.  

Azər bay can öz döv lət at ri but la rı nı So vet Ru si ya sı at ri but la rı ilə 
uy ğun laş dır maq məc bu riy yə tin də qa lır.

1921-in ma yın da RSFSR Kons ti tu si ya sı na uy ğun laş dı rıl mış ilk So-
vet Azər bay ca nı Kons ti tu si ya sın da döv lət bay ra ğı nın sol kün cün də 
“AİŞC” (Azər bay can İc ti mai Şu ra lar Cüm hu riy yə ti) ya zı sı yer ləş di-
ri lir.

1922, 30 de kabr. Azər bay can “SS Rİ” de yi lən tər ki bə da xil olur 
(müs tə qil li yi ni de-fak to iti rir). Azər bay can SSR MİK-i ye ni la tın qra-
fi ka lı əlif a nın ərəb əlif a sı ilə ey ni hü qu qa ma lik ol ma sı ba rə də dek-
ret qə bul edir və bay ra ğın təs vi rin də “ASSR” ab re viatu ra sı həm la tın, 
həm ərəb əlif a sı ilə ve ri lir.

Azər bay can SSR So vet lər Qu rul ta yı nın 1925-ci il 14 mart ta rix li 
təs di qi ilə Kons ti tu si ya nın ye ni re dak si ya sın da döv lət bay ra ğı mız 
be lə təs vir edi lir: “AİŞC-nin döv lət bay ra ğı 2:1 nis bət də olan al (qır-
mı zı) qu maş dan iba rət dir”. 

1930-cu il dən Azər bay can SSR-in bay ra ğı üzə rin də “ASSR” ab re-
viatu ra sı yal nız la tın əlif a sı ilə ve ri lir.  

1937-ci il Kons ti tu si ya sı nın 152-ci mad də sin də isə be lə ifa də edi lir: 
“...döv lət bay ra ğı, sol bu ca ğı yu xa rı sın da oraq və çə kic çə kil miş və 
üs tün də Azər bay can di lin də “Az SSR” söz lə ri ya zıl mış qır mı zı qu-
maş dan iba rət dir”.

30 il  də “həf  tə sək  kiz, mən doq  quz” tem  pi ilə də  yiş-dü  yüş  ləş  di  ril -
miş Azər  bay  can SSR döv  lət (!) bay  ra  ğı”mız”ın 1952-dən müs  tə  qil  li -
yi  mi  zin bər  pa  sı  na  dək (1991) olan –

 Hal-əhvalı:
1939-cu il iyu lun 11-də qə bul edil miş “Azər bay can əlif a sı nın la-

tın əlif a sın dan rus əlif a sı na (“ki ril”ə də yox a!) keç mə si” haq qın da 
Azər bay can SSR-in Qa nu nu na uy ğun ola raq, Azər bay can SSR Döv lət 
bay ra ğı üzə rin də “Az. SSR” ab re viatu ra sı ye ni əlif a ilə təs vir edi lir.

1956-cı il də “Azər bay can SSR-in Döv lət bay ra ğı haq qın da Əsas na-
mə”si lə oraq-çə kic li bay raq ya ra dı lır. 
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(Da ha bir çox si ya si hən ga mə lər dən son ra) 1956-cı il ma yın 28-
də Ca hid Hi la loğ lu ad-so yad lı bir soy da şı mız AXC-nin ya ra nış gü-
nü mü na si bə ti lə Qız qa la sı zir və si nə Cüm hu riy yət bay ra ğı nı san cır 
(onun bir ne çə ay son ra “pal to oğur lu ğu”nda suç la na raq 10 il azad-
lıq dan, 3 il si ya si fəaliy yət dən və və tən daş lıq dan məh ru met mə ilə 
cə za lan dı rıl ma sı, M.Ə.Rə sul za də nin mü ha ci rət də ha zır la dı ğı, im-
miq rant təş ki lat la rın, Azər bay can le gionu üzv lə ri nin ta pın dı ğı Cüm-
hu riy yət bay ra ğı mız haq da ge niş da nış maq im ka nı yox)...

Nəhayət –
1980-ci il lərin so nu AXC bay ra ğı mil li Azad lıq hə rə ka tı nın küt lə vi 

təd bir lə rin də gör sən mə yə baş la yır.
1990-cı il no yab rın 17-də Nax çı van Ali Məc li si nin səd ri  Hey dər 

Əli ye vin rəh bər li yi lə ke çi ri lən ses si ya da mux tar res pub li ka nın döv-
lət bay ra ğı ki mi təs diq edi lir.

1991-ci il fev ra lın 5-də Azər bay can Res pub li ka sı Ali So ve ti nin qə-
bul et di yi qa nun ilə döv lət bay ra ğı elan edi lir. 

2004-cü il iyu nun 8-də “Azər bay can Res pub li ka sı Döv lət bay ra ğı-
nın is ti fa də si qay da la rı haq qın da” Qa nun ilə bu sa hə də qa nun ve ri ci-
lik ba za sı tək mil ləş di ri lir...

Nə ha yət, bu baş at ri bu tu mu zun – 

Bugünü
Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli ye vin sə rən ca mı (17 no yabr, 

2007) ilə Ba kı da Döv lət Bay ra ğı Mey da nı nın tə mə li qo yu lur.
Öl kə baş çı sı nın 2009-cu il 17 no yabr da im za la dı ğı sə rən cam la isə 9 

no yabr Döv lət Bay ra ğı Gü nü elan edi lir...
08-11-2019 
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“Qış qanadlı” il – 1990...
“Quş qanadlı” kimi təşbeh edilən sovet illərimizin 

sonuncusundan əvvəlki...

Və onun bi zə mil li gün düz lər qa zan dı ran qan lı və şan lı 20 Yan var 
Ge cə si!...

Müd hiş gül lə ba ran, to tal tır tıl səs lə ri “est ra da”sın da mil li Azad lı-
ğa fə da lıq sə da la rı nın da ha zil dən hay qır dı ğı Ge cə...

Otuz bir il dir nə söy gü, nə öy gü ilə qur tar ma yan Ge cə...
Mür-mü si bə ti nə ata ki mi atı lan la rı ba ba lıq dan, ana ki mi ad dım-

la yan la rı nə nə lik dən, su bay-so luq yü rü yən lə ri bəy lik-gə lin lik dən 
məh rum edən Ge cə...

Otuz bir yaş lı bu mil li mü si bət və fə xa rət ƏSƏ Rİn də dü nə ni mi zə 
ağ rı-acı, bu gü nü mü zə-sa ba hı mı za çağ rı-çal ğı sə da la rı, gah acı, gah 
fəx ri ni da lar!...

El di lin də bir de yim var: “Qur ban olum o bəd ha di sə yə ki, üs tün-
dən bir an, pa ra saat ke çə...”.

Müəl li fi Mil lət olan bu HA Dİ SƏ-ƏSƏ Rə xə yal gəz dir dik cə göz lər 
qar şı sın da nə lər sər gi lən mir?!

Hə, il lər keç dik cə bu to tal hə yat Ha di sə si də ya vaş-ya vaş kü çə-
mey dan lıq dan yı ğı şıb, as ta-as ta mu zey lik ləş mə də...

Bu sər gi də ki ir real “eks po nat”lar dan bi ri də: “Bu dün ya bir pən cə-
rə dir - hər gə lən ba xar, ge dər”...

 Am ma SİZ –
o Ge cə yə pən cə rə dən bax ma dı nız; şim şək ki mi ça xıb, il dı rım tək axıb 
get di niz!

Siz kü çə lər də al-qır mı zı qa nı nı zı axıt dı nız, biz, ev-eşi yi miz də göz 
yaş la rı mı zı...

Bəs... biz – göz ya şı sa hib lə ri si zin – can qa nı yi yə lə ri nin qəd ri ni 
qə də rin cə bil dik mi, ar zu-umu hə dəf ə ri ni zə la yi qin cə var dıq mı?

Bun la rı ol du ğu ki mi sö zə çe vir mək – ye ral tı fi liz lə ri min cür ye-
rüs tü lə va zi mat la ra çe vir mək qə dər uzun və çə tin bir gö rəv...

An caq, ey mü qəd dəs mil li yu bil yar he yə ti miz, ru hi-nə zə ri ni zə 
aci za nə ərz edim ki, bu də fə ki yu bi ley tö rə ni ni zə bun dan ön cə ki lər 
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ki mi əli boş-di li boş yox, o vaxt özü nüz lə apar dı ğı nız ar zu-umu nu-
zun ən uca sı, baş ta cı olan Qa ra bağ ama na tı nın bər qə rar tən tə nə si 
ilə gə li rik!

Bu şə rə fi bi zə Sİ Zin həm kar la rı nız və qa zi lər bəxş edib lər!...
Bu ni da lı se vinc-fə rəh lər öz ye rin də, bu na qə dər ya şa dı ğı mız ya-

ra la ra var ma maq çə tin…

Bu naməni –
tək elə mü ta liə ilə ki fa yət lən mə, gənc həm və tən lim; söz lə rin göz-
lə ri nə bax ma ğa, fi kir lə rin “zikr”lə ri nə dal ma ğa da cəhd elə. Nə dən 
ki, bu na mə ar xa sın da kı olay la rı 31 yaş dan o ya na kı həm kar la rı nız 
gö rüb lər. Bu rə qə mə təəc cüb lən mə mə li. Nə dən ki, 31 il qa baq baş 
ver miş o mü si bə tin şa hid li yin də o vaxt hə lə “ana bət ni” və tə nin də 
olan lar da is tis na edil mə mə li dir: o Ge cə nin dəh şət pa yın dan on lar 
da dad mış lar...

Bu an o GE CƏ nin dəh şət-vəh şə ti mü qa bil li bir sü kut...
De yi rəm, qə ləm də hər dən, ağır kül fət gü zə ra nı üçün “sa çı nın bi-

ri ni ağ, bi ri ni qa ra” hör mə yə, əl lə ri nin bi ri ni ha la la, bi ri ni ha ra ma ba-
tır ma ğa məh kum va li deyn lər və ziy yə ti nə dü şür. Yə ni, in di, ilk-ötə ri 
ba xış da ölüm-itim alo vu sa çan, də rin nə zər də isə mil li is tiq lal şö lə lə ri 
ya yan o Ge cə yə dair sö zü har dan, nə dən baş la ya san?...

Be lə lik lə, –

Salam, –
o vaxt lar yal nız mü si bət, mə şəq qət ad lan dır dı ğı mız Ge cə! 

Zül mə tin dən zülm tö kü lən, cik nə sin dən qu laq tu tu lan vəh şi Ge-
cə! Yu xu suz, sü kut suz, sev gi siz, toy suz, mu si qi siz, ya ra dı cı lıq-
sız, mə də niy yət siz Ge cə! Qan yad da şı nı, qan lı yad da şı nı, bü tün 
bə şə ri də yər lə rə yad laş mış yad da şı nı oyat, beş-on sö züm var, Sə-
nə...

Ya dın da mı, “sülh se vər (!) so vet or du muz”un sal dat la rı Bi lə cə-
ri dən “Şa ma xin ka”ya qal xar kən “sa poq”la rı nı ne cə taq qıl da dır dı-
lar as falt üs tün də?! Qar şı la rı na əli ya lın çı xan azad lıq se vər gənc lə rə 
xə bər dar lıq et mə dən atəş aç ma la rı nı da xa tır la yır san, yə qin? Qa çıb 
ağac lar ar xa sın da dal da lan maq is tə yən bir ye ni yet mə nin qa ra sı na 
bü töv bir av to mat da ra ğı bo şal dıb, dəl mə-de şik et mə lə ri ne cə, qar-
ma qa rı şıq yad da şın dan si lin mə yib ki?...
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“XI Qı zıl Or du”... (“Qı zıl”a bax, a! Öz lə ri “kras na ya” de yir di lər, 
biz sə “qı zıl”!) mey da nın da “tə ci li yar dım” ma şı nın dan dü şüb, yer də 
ça pa la yan nə həng göv də li bir ca va na ya xın la şan şəf qət ba cı sı nın bö-
yür-ba şı na gül lə ya ğı şı yağ dı ra raq, o zə ri fi ne cə ya ğır-ba ğır et dik lə ri-
ni ne cə, unut ma mı san?

Də mir yol vağ za lın da ge cə lə mə yə məh kum gül sa tan oğ la nın as-
falt üs tün də qə rən fil lər lə “El nən gə lən vay” mə sə li ni, gül lə lən di yi-
nə gö rə ta mam la yıb “toy-bay ram dır” ya za bil mə mə si ox şar olay lar 
bu rul ğa nın da it-ba ta düş mə yib ki?! O mü si bət li Ge cə yə ha mi lə olan 
gün düz ər zin də sa tıl ma yan o qə rən fil lər lə ya zıl mış o ya rım çıq el mə-
sə li bü töv bir sə nəd li əsər, dra ma tik bir dram, to tal bir tra ge di ya, xal-
qı ruh dan düş mə mə yə ça ğı ran epos-epo pe ya de yil di mi, ey təş ki lat çı 
ku luar la rın da hə lə də li rik-poetik-sen ti men tal fra za lar la ifa də olu-
nan “Ночъ”?!

Əv vəl ki bir çox “həm kar la rı nı” da xa tır la, ey müd hiş və mü ba rək 
Ge cə! Sən dən düz 70 il əv vəl “par laq” sün gü lər lə Ba kı ya so xu lan “qır-
mı zı or du”nu, cəl lad qə lə mi ilə ya zıl mış “37”li, “ÇK”lı, “NKVD”li 
si bir lə ri yad et. Ca vid lə ri, Müş fiq lə ri apa ran ge cə lə ri, gün düz lə ri, ax-
şam la rı, sə hər lə ri, vaxt-bi vaxt la rı ya da sal!...

O “kol le qa” il lə rin qır mı zı şüar la rın dan kor, su per-sinx ron gül lə-
ba ran la rın dan kar Ge cə, qu la ğı nı bə ri elə, o qır mı zı şüar döv rə beş-üç 
kəl mə lik aya rım, o bü töv Və tən lik fa ciəmi zə bir və tən daş lıq –

 Öy güm də var:
...Gün ay dın, gül lə çil-çı ra ğı na tu tul muş Azad lıq Ge cə si! Sə nin o 

zil qa ran lı ğın da, buz qoy nun da elə dən-be lə, be lə dən-elə ço vu yan o 
işıl da quş, o bay quş gül lə lər ol ma say dı, bu xalq aya ğa da ha cə sa rət lə 
qalx maz, əsa rət dən da ha tez qur tul maz dı.

Sa lam, ön cə si ya ra lı, nə ti cə si is tiq lal lı Ge cə! İl lər uzu nu si nə ni is-
teh sa lat or den-me dal la rı ilə bə zə yən so vet lər mər kə zi o ge cə o əl van 
me tal la rı al-qır mı zı qur şun la ra çe vi rib, sə hə rə qə dər bu xal qın üs tü-
nə çi lə di. Am ma son da iti rən o – mə sa fə cə uzaq, “qar daş”lıq ca “ya-
xın” Mər kəz, qa za nan – “uc qar” Azər bay can ol du!

Sən ən bö yük bir mil li döv ran idin, ey ta rix üçün “bir an” he sab 
edi lən 20 Yan var Ge cə si! Pə pə ye yən dən, mə mə de yə nə qə dər ha mı 
əzə mət li “Müs tə qil lik Sim fo ni ya sı”nın ifa çı la rı na çev ril di Sən də. Sü-
rü cü lər ma şın la rı nı zi reh li qan-qa da lar üs tü nə sür dü. Tə bib lər xal qın 
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hə bi bi nə çev ril di. Şəf qət ba cı la rı “As la nın er kə yi-di şi si ol maz” zərb-
mə sə li nin mül ki-hər bi abi də si ni ya rat dı lar. Hət a oğ ru lar, cib gir lər 
be lə, sə nin qır xın (bəl kə də “il”in) çı xa na dək əl lə ri ni dinc qo yub, 
“ma ya”la rın dan ye di lər…

Sən ən maarif çi-maarif pər vər bir era ol dun, Uni ver si tet Ge cə! 
Uzun il lə rin se mestr im ta han la rı na tu tu qu şu ca vab lar ver mək zo-
run da qa lan bu tə lə bə xal qı əsl döv lət im ta ha nı na çək din. Ovax ta-
dək “əz bər çil-tə rif çil” ki mi ömür sür müş bu tə lə bə-xalq 1991-in 18 
okt yab rın da əla-ali qiy mət ala raq, bü tün uni ver si tet lə rin föv qün də 
da ya nan Müs tə qil Mil li Şə rəf Uni ver si te ti ni bi ti rib, “öz əli, öz ba şı” 
döv ra nı na qə dəm qoy du!

Sən ən di ni, ən mö min, şə hid-şü hə da, qa zi-mü ca hid mey da nı idin, 
Tan rı sal Ge cə! Mə lum və “məş hur” al lah sız lıq döv ra nı nın təb li ğa tı-
na uyan lar be lə, sə nin o zü lüm-zül mət qa ran lı ğın da əl lə ri ni göy lə rə 
qal dı rıb dua et di lər, mil lə tə ni cat di lə di lər. Süf rə lə ri həf tə lər-ay lar la 
ət xö rə yi gör mə yən lər xe yir iş lər çün sax la dıq la rı toy toğ lu la rı nı be lə 
kə sib, sə nin mü ba rək şə hid lə ri nin ru hu na eh san lar ver di lər...

Sən həm də bi zim ən si ya si-eli tar anı mız idin, ic ti mai an laq Ge cə-
si! Bü töv bir mil lə tin açıq ha va da top lan mış Mil li Məc li si idin. Hər 
kəs öz lü yün də bir mil lət və ki li idi. Hər kəs öz qa fa sın da, dü şün cə sin-
də qə rar lar qə bul edib, öz qəl bin də ic ra sı na baş la yır dı.

Və bu Mil li Şə rəf xi ya ba nın da kı şə kil lə rə ba xa-ba xa bir –

 Ya zı lı xi tab:
 ...Siz – o qa ra göz lü, atəş dil li, ox kir pik li, “pən be yi-da ği cü nun” 

ən dam lı yar-Ge cə nin gö rü şü nə han sı bu ta eş qi, mil li el çi gö rə vi lə 
get miş di niz ki, me yit lik də, cə na zə lik də də o cür aşiq və qa lib gö rü-
nür dü nüz?!...

Ha mı nız kü rə yi ni zi ana tor pa ğı mı za söy kə yib, qol la rı nı zı ata sər-
həd lə ri mi zə açıb, üzü nü zü Tan rı dər ga hı na tut muş du nuz...

Qol la rı nın bi ri bu dan mı şı nız o bi ri ni, iki si də kə sil mi şi niz isə çi yin-
lə ri ni müm kün cə uca lı ğa – bir da ha en mə yə si bay ra ğı mı zın ası la ca ğı 
yük sək li yə qov za mış dı. Tank-top alt da qa lıb xın cım lan mış ayaq la rın 
ət ra fın da kı ça lın-çar paz qan xət lə ri, göl-göl mə çə lik lər isə, da ha heç 
vaxt fi zi ki yol-yo rum edə bil mə yə si bu həm kar la rı nı zın tez lik lə bər qə-
rar olu na sı “Müs tə qil Azər bay can Res pub li ka sı” şə rəf-vi za sı ilə bü tün 
dün ya nı gə zib-do la şa caq la rı haq da ərz na mə lə ri nə bən zə yir di...
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“Ha mı nız kü rə yi ni zi ana tor pa ğı mı za söy kə miş di niz” yan ğı-qan-
ğım ya dı ma siz haq da yaz dı ğım ilk (“Qı zıl gül əs di...” 1990, 25 yan-
var) ya zı mın “uver tü ra”sı nı sal dı: “Sən ne cə qə nir siz Gö zəl, ne cə 
sev gi li Ca nan, ya ra şıq lı Yar, ümum mil li Na mus mü cəs sə mə si sən ki, 
heç kəs Sə ni di gə ri nə qıs qan mır, Və tən?! Ək si nə, hər Məc nu nun is tə-
yir ki, baş qa la rı Sə ni özün dən də çox sev sin!...”.

- Ay bu mə zar da şın da kı fo to-şək lin də bığ ye ri ye ni cə tər lə yən oğ-
lan, o ax şam – o dar ma cal da de yik li ni son ola raq sü zə bil miş din mi?

- Bu gi di dün ya nın si ya si ba da la ğı na iliş miş də li qan lı, göz lə ri ni 
gö zal tı et di yin qız dan xə bər siz mi yum dun?

- Tə zə-tər cə ni şan lan mış ca van, üzü yün ta baq da qal dı mı?
- Ay tə zə bəy, tər gə li ni gər dək də mi qo yub gəl miş din?

 Və ay cə mi-he yət!...
 (Nə de yə sən, nə da nı şa san?!)
Qət liamı nı zın təş ki lat çı sı İm pe ri ya-Şey ta na lə nət!...
Haq qı nız da ya zı lan la rı top la saq, tək elə o Ge cə si zə atı lan gül lə lər-

dən yox, bu dün ya da çox şey lər dən çox olar! Sa biq “yet miş il”də ata-
ba ba la rı mı zın o gül lə lə ri gön də rən döv lə tə ba rat la dı ğı “ağ qı zıl”dan, 
“ka çat”la dı ğı “qa ra qı zıl”dan isə qat-qat, də fə-də fə az...

Bu mə qam da hə min ya zı la rın kə miy yə ti ni o za man la rı mı zın “bö-
yük qar daş”ı, kəm für sət qon şu öl kə (və onun içi mi zə ək di yi “mux-
tar vi la yət” sta tus lu kil kə) şə rə fi nə ya zıl mış mah nı la rın (“Ey əziz rus 
qar da şım, ey meh ri ban rus ba cım”, “Qar daş olub Ha yas tan – Azər-
bay can!”, “Nu ne, Nu ne, Nu-ne-eee...” və s.) “key fiy yə ti”lə mü qa yi sə 
et mək xə ya la tı na da düş düm...

O ya zı lar dan bir ne çə si də bən də ni zə məx sus ki (“Sı nıq, “əlil” - la kin 
müs tə qil qə rən fil!”, “Bu mə zar lar - hə yat ya zar lar”, “Ya zı ya po zu...” və 
s.), hər kə rə on la rı xa tır la dıq ca, be lə bir qə naətə gə li rəm ki, bun la rın 
ha mı sı bir lik də si zin o bir cə Ge cə də öz qan-“mü rək kəb”iniz lə kü çə lə rə 
cız dı ğı nız Epo pe ya nın bir əy ri-üy rü xət i nə də dəy məz!...

Hə, siz mil li İs tiq lal süf rə miz də lö yün-lö yün fə da şər bət lə ri iç-
di niz, biz – uzun il lər si zi öy gü “ya rış”la rı na, il dö nüm-anım “fes ti-
val”la rı na qur şan dıq. Siz Azad lıq uğ run da can dan ke çi bən “beş ar şın 
kə fən” apa rıb, bi zə üç rəng li bay raq bəxş et di niz, biz – şə rə fi ni zə həsr 
et di yi miz ya zı lar da kı “ağ-qa ra” mü na si bət və mə ram-mət ləb nüans-
la rı nı “yüz öl çüb-bir biç mə”də qal dıq...
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“Ru hun gö zü Nu hun kun dan gö rər dir” – de yib lər. Yə qin ki, Si zin 
şə hid-şə ha dət Ge cə ni zin er tə si gü nü bu mil lə tin özü nə ne cə əl qat dı-
ğı nı gör dü nüz. Ta rix də mis li gö rün mə miş bu qət liama ta yı-bə ra bə ri 
ya şan ma mış bir qar şı lam! Dün ya çaş-baş qal mış dı bu tö rə nə! Bu nu 
“el nən gə lən vay” ad lan dı ran lar da var dı, “Azad sa bah nam-ni şan lı 
mil li toy” not la rı ilə xal lan dı ran lar da. Oğul-uşa ğı ol ma yan son suz-
lar da mu nis bir für sət ta pıb, “Can-can, ay oğul!”, “Oğul vay!” de-
yə ağ la yır dı lar (şər hi acı da ol sa); heç vaxt on la ra qis mət ol ma ya sı 
bu “növ” göz yaş la rı ley san la yır dı lar, ey – mil li Azad lı ğı mı zın va hid 
Qa rın-Qa rın daş ba la la rı!...

Do ğum ta rix çə lə ri niz müx tə lif ol sa da, qur ban lıq Ta ri xi niz ey ni: 
“20 Yan var 1990”! Ad-so yad la rı nız çe şid-çe şid, şə rəf-şan la rı nız, mil-
li ti tul la rı nız ey ni: “Şə hid”! Be şik-nən ni ün van la rı nız, ev-eşik lə ri niz 
ay rı, mə zar-mə kan la rı nız ey ni: “Şə hid lər Xİ YA BA NI”!...

...Be lə. Əv və li qa ran lıq, so nu işıq lı Ge cə miz! Sö züm bur da bit di. 
Adə tən, mək tu ba ca vab göz lə nər, am ma na ra hat ol ma, ey bu mil lə tin 
Qur tu luş Ge cə si! Bu ca vab – Mil li İs tiq lal ma ya lı, “Biz müs tə qil öl kə 
və tən da şı yıq!” qü rur lu, “Qa ra bağ qə lə bə li Azər bay can!” ni da sın dan 
iba rət...

Hə, da ha bir SÖZ:
Da vam çı la rı nı zın Azad lı ğa qo vuş dur du ğu nuz Şi mal Və tə ni mi-

zin əra zi kəm-kə si ri bü töv lü yü nü bər qə rar et dik lə ri ni bi lir siz. An caq 
ruh gö zü nüz həm də bu mət lə bə gö rə ay dın ol sun ki, si zin he yət dən 
fərq li ola raq, bu də fə ki həm kar la rı nız içə ri sin də yük sək hər bi çin li 
(və ana dil li!) za bit lə ri miz də var!

Yox, elə siz lər də bu xal qın qəl bin də uca çin li lər si niz: xəl qi pa qon-
lu, mil li epo let li Azad lıq ley te nant la rı, İs tiq lal al bay la rı, Müs tə qil lik 
ge ne ral la rı sız, ey hər za man sağ, hər kəs dən uca, son ça ğı mı zın qos-
qo ca 20 Yan var şə hid lə ri!...

20-01-2021 
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XOCALI...
Bu misilsiz milli VAY yaman qocalı...

Şi və ni ərş də, me yi ti yer də qal mış şə hid-şə hə ri mi zin va yı!
Bəs bu va yın qar şı lıq-TO Yu ha çan olu, əfən di lər?! Nə qə dər çı ğı-

rıb-ba ğır san da bey nəl xalq hü qu qun qu la ğı na çat ma yan bu Haqq 
haq da baş qa ça rən yox mu, ay xalq? Özün öz zərb-mə səl lə ri nin bi rin-
də de mir sən mi “Qi sas qi ya mə tə qal maz!”? Bəs bu ruh-şə hər şa hid-
lə ri nin ha mı sı ya vaş-ya vaş şə hid lər alə mi nə köç dük cə, o era baş la ya-
caq, axı! O za man sa, ola bi lər ki, ötən əs rin yet miş ili ni “SS Rİ mə nim 
və tə nim dir!” man qurt lu ğuy la yo la ver miş sə ləf ə rin su per xə ləf ə ri 
hi per “ba xış-pro je”lər lə tər bi yə lə nə və ha man bu “ar xaik qi sas” qi-
ya mət dən də o ya na qa la...

 Hə, bu da 28!...
Və ye nə... bir də... bir da ha Xo ca lı...
Da ha söz, ya zı, fi kir-zikr də ada mın üzü nə du rur; axı, ye tə rin cə 

(gə rə yin cə, vi deokadr lar “adek vat”ın ca!) si ya si-hü qu qi-mə nə vi əks-
sə da sı ol ma yan, fi zi ki qar şı lı ğı ve ril mə yən, bey nəl mi ləl sar ğı-sı ğa lı 
çə kil mə yən, Al lah-bən də vi ba ba la, rəs mi sor ğu-suala mə ruz edil mə-
yən bir fa ciədən nə qə dər yaz maq olar?! – “de yə”!

Bəs ne cə?! Gü nü-gün dən “iki li”lə şib “məz lum-müs lim” xalq la rı 
in cik sa lan bu dün ya da küs kün ləş di ri lən söz tər kib lə ri, fi kir düz gü-
lə ri də var, axı! Ulu ta rix də müd rik bir sual, qa lib bir ni da til si mi qar-
şı sın da mə nə vi-mən ti qi-nit qi təs li ma ta uğ ra dı ğı nı boy nu na al ma yan 
ti ran lar az mı olub?!...

Bə li, bir qə ri nə yə ya xın dır ha lal bir xal qın bu van dal bə şə ri fa ciəsi, 
“kor-kor – gör-gör” soy qı rı mı ilə bağ lı bü tün in cik-küs kün sual və 
ni da lar, hər tür fi kir, dü şün cə və nif rin lə ri ümum dün yə vi “qu la qar-
dı”na vu rul ma da. Bəs bu nun Haqq za va lı, baş ba ba lı?! Əl bət ə, şə ri 
mü da fiə edən, iş ğa le di lən lə iş ğa le də nə “pa ri tet” mü na si bət sər gi lə-
yən dün ya yö nət mən lə ri nin boy nun da!  

Bu mə qam da ne çə il lər di ey ni sö zü “saq qız”la yıb, gün ki mi ay-
dın bu mə sə lə ni “re zin”lə yən AŞ PA çı la rı, “Minsk qru pu”nun “se-
rial” həm sədr lə ri ni bi zim Mir zə Fə tə li nin “Kim ya gər”in də ki mə lum 
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“yad dan çıx maz” ob raz ki mi xa tır la ma maq ol mur. Yu xa rı da vur ğu-
la dı ğım bez mə-bıq ma gi ley-gü za rım la “pa ra dok sal lıq” təş kil et sə də, 
“613 ölüm, 1275 əsir, 150 it kin, va li deyn lə ri nin hər iki si ni itir miş 25, 
bi ri ni itir miş 130 uşaq” fak tı nı isə bir da ha, min da ha, mil yon da ha 
xa tır lat ma maq ol mur!

Bu ko nu da say sız-he sab sız fo to-ki no-te le-qə zet-ki tab lar da kı fakt-
la rı mil yo nun cu kə rə sa da la ma ğa eh ti yac yox, adı na “dün ya ma lı” 
de yi lən ne çə mil yard lıq mad di zi yan-mi ya nı isə ve cə al ma lı. Nə dən 
ki, bu 28 il də ara sı kə sil məz “get-gəl lər”ə xərc lə nən mil li büd cə mi zə, 
məş hur şairi mi zin “da vam edir 37” təh lü kə si var... 

Bu “köh nə” Fa ciənin sə nəd li fakt la rın dan “yo rul muş lar”a hə min o 
ölüm Ge cə si nin “bə dii” çı ğır tı la rı al tın da do ğu lub (və do ğul ma ma ca-
lı ve ril mə dən!) ölən ça ğa la rın olu mu nun mu, ölü mü nün mü 28 il li yin-
dən ya zaq? Ya bəl kə, in di lər hər cür “tur”lar kəşf et mək də olan Av ro pa 
centl men lə ri ni – o Ge cə ana dö şün də gül lə lə nən, qar-çov ğun lu me şə 
yol la rın da do nub qa lan, “in qə lə yib, er mə ni ni du yuq sa lar, uşaq la rı-
mın ha mı sı qı rı lar” de yə, öz ana (!) əl lə ri lə bo ğu lan, göz lə ri sün güy lə 
oyu lan kör pə lə rin “Ruh Tur”la rı nın təş ki li mə sə lə si ni qal dı raq?... 

Hə, bu il lər ər zin də ve cə al ma dı ğı nız bu Fa ciənin hərb is ti si so yu-
ma yıb, qəlb tüs tü sü kə sil mə yib hə lə, qos pa din lər! Bu qə dər tex no gen 
qi tə ol du ğu nu zu ha mı bi lir və o qar-çov ğun lu yol la ra vic dan mik-
ro fo nu uzat sa nız, Xo ca ki şi nin öz Ağ ca ba la sı na: “Elə in di dən mə ni 
ba ğış la, qı zım, mur dar la rın əli nə keç mə mə yin çün, sə ni ata əliy lə öl-
dü rə bil ləm” söz lə ri ni də eşi də bi lər siz.

Siz bu nu da yax şı bi lir siz ki, o Xo ca ki şi lər keç miş də bu tə hər məz-
lum ol ma yıb lar. Bun la rın “qı lınc qı mıl dan sa, düş mən mı zı lan maz” 
de yən Atil la ki mi ba ba la rı olub. Bun la rın xalq or du la rın dan bi ri nin 
“şəx si he yət”in də bə şə riy yə tin “haq ye yən lər he yə ti”nə əda lət dər si, 
de mok ra ti ya ağı lı ve rən 7777 “də li”si olub. La kin “iki qo çun ba şı bir 
qa zan da qay na maz” mə sə li nə bi naən yıx dı ğı nız (əl bət ə, müt ə fiq 
res pub li ka lar mil li lə ri nin kö mə yi lə!) SS Rİ o ki şi lə rin ov tü fəng lə ri ni 
be lə əv vəl cə dən yığ dı ğın dan, bun lar nəin ki can la rı nı, heç na mus la rı-
nı da düz-əməl li qo ru ya bil mə di lər...

Ay hörmətli...
“əla qə dar təş ki lat lar” (xü su sən də, türk-mü səl man dün ya sı na hu-
ma nizm lik əvə zi nə cu ma nizm lik ya pan Ame ri ka-Av ro pa cüt lü yü)! 
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Dün ya nın ən şi rin mad di ne mət və uni ver sal is ti ra hət lə ri lə ya şa dı-
ğı nız bu era uc qar lar da ye tiş dir di yi niz acı si ya si-in for ma tiv bi bər lər-
dən də xa li de yil, ha! Mə sə lən, ini şil ki “Xo ca lı na mə”mdə si zi “pla ne-
ti mi zin ən yax şı mad diy yat la rı nı id xal la yıb, öz “əla” əx la qiy yət lə ri ni 
ix ra cat la yan lar” ad lan dır ma lı ol dum. Ötə nil ki ya zım da kı “açıq-sa-
çıq lıq eks port la rı nız, neo-kov boy jest lə ri niz lə ba şı mı zı hər lən dir mə-
yə nail ol sa nız da, məx fi test lə ri niz lə qa nı mı zı so yu da bil mə mi siz” 
söz lə rim sə, hə lə də qüv və də dir. Yə ni be lə get sə, bu xalq ora ya – öz 
ha lal Və tən kə si yi ni kə sə yən lər dən azad et mə yə, öz Şə hid Şə hə ri nin 
ru hu na lap ya xın dan da sa la vat çe vir mə yə doğ ru “öz ba şı na” – si zin 
“re zal yut si ya”nı za mə həl qoy ma dan yü rü yə bi lər! Siz lə rin pa raq raf-
pa ra metr lə ri niz cə “öz mü qəd də ra tı nı tə yi net mə” sta tus lu van dal-
la rın da ğıt dı ğı mil li və di ni mə də niy yət abi də lə ri nin gü nü nə ba xıb, 
“na mər dəm, əgər bir də “er mə ni ya zıq lı ğı”na al dan sam!” xo ru oxu-
ma ğa doğ ru! Bü tün gə lə cək bo yu bir da ha yal taq-ya lın cı ğa, “aya ğı-
ma yer ey lə rəm, gör sə nə ney lə rəm!” xis lə ti lə ahu-zar edən lə rə əl tut-
ma yıb, “za lı ma zülm!” an dı iç mə yə doğ ru!...

Və öz işi ni bi tir dik dən son ra, si zin in di yə dək ey ni ni zə be lə gəl mə-
yən bir pa ra an ti-pro to kol söz lər də de yə bi lər. Mə sə lən, ba ğış la bi zi, 
Şə hid şə hə rim! O gün lər sə si nə səs ver mə di yi mi zə gö rə, ha mı mı zın 
ye ri nə öl dü rül dü yü nə gö rə ba ğış la!...

De yi rəm, bir vaxt lar Fəx ri xi ya ban da xris tian er mə ni lər də yö nü 
qib lə yə dəfn edi lib lər (Cə lil Məm məd qu lu za də isə yö nü fə lə yə), bəs 
gö rə sən, mü səl man xo ca lı lı lar yö nü nə yə?...

Bu Fa ciənin öv lad la rı ne çə dir (və ne cə dir!) – bun lar haq da çox ya-
zı lıb, çox de yi lib. İn di (əs lin də, çox dan!) növ bə siz lə rin “an tiiş ğal”, 
“an ti ter ror” ki mi “baş al tı na yas tıq” əvə zi ter min lə ri ni zin dir, cə nab-
lar!

Qə də rin dən çox hu ma ni tar təş ki lat la rı, uşaq la rı nın sa yın dan ar tıq 
tə si sat la rı, qo ca-qa rı la rı nın nə si hət-və siy yət lə rin dən zi ya də məc lis lə-
ri, TV-lə ri olan Dün ya, sə nin bu qə dər möh tə şəm say maz lıq, eşit məz-
lik, gör məz lik is te da dın da var mış!

Si zin – xalq la rı öy rən mək, öz di şi nə (və “iş”inə!) vur maq, iş lə ri ni 
bur maq ins ti tut la rı nız da az de yil. Bü tün ek ran-efir lə rə göz qo yur, 
qə zet lə ri, jur nal la rı iz lə yir, ağız la rı ara yır, dil lə ri din lə yir, fi kir lə ri 
dən lə yir siz. Han sı xal qın han ki rən gi xoş la dı ğın dan tut muş, mil li 
xis lə ti nə, ver di yi sö zə zə ma nə ti nə, də ya nət-xə ya nə ti nə, ki şi li yi-di şi li-
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yi nə qə dər bəl lə yir siz. İyir mi sək kiz fev ral dır ki, is ti ka bi net lə ri niz də 
əy lə şib, qo calt maq da ol du ğu nuz bu gənc Fa ciəmi zi ne cə ağ la yıb-ağı-
la ma ğı mı zı seyr edir si niz. Si ya si lə ri niz Atil la, Ta mer lan (Tey mur-
ləng), Os man pa şa xə yal la rı na da la-da la (hə lə yan la rın da er mə ni 
var sa, gü lə-gü lə), “hu ma ni tar”la rı nız göz yaş la rı mı zın ya naq la rı mız 
aşa ğı nə sa yaq sü zü lüb-dü zül mə si ni, “şax sey-vax sey”lə ri mi zin ne cə 
rit mik-po li fo nik li yi ni mü za ki rə edə-edə...

Hə lə ki no-te le ka me ra lar yox ikən, ol ma ya nı olan ki mi gör dü yü-
nüz – Tür kə “er mə ni ge no si di”ni sı rı ma ğa cəhd et di yi niz hal da, kor-
la rın da gö zü nə gi rən bu qə dər si vil-siv ri kadr la rı ne cə ve cə al ma-
maq da sı nız?! Bu ra ba xın (yox, ko bud çıx dı; axı siz lər öl dü rən də də 
eti ka-es te ti ka nı əl dən ver mir, “zəh mət ol ma sa, əl lər yu xa rı” de yir-
si niz). Qoy “mu zı kal nı” mü ra ciət edim: te le-pən cə rə lə ri niz dən daş 
gə lir, ay bə ri ba xın, bə ri ba xın, 10220 gün dür Xo ca lı qı zı Xu ma rın 
gö zün dən yaş gə lir... Mə lum kadr lar da kı bir qa yış bal dır ki şi ni - diz-
lə ri ni qar nı na yı ğıb, yu ma ğa dön müş ağ saq qa lı gö rür sü nüz mü, cə-
nab lar? Nə ol sun ki, mor da ca si zin ata-ba ba la rı nı za bən zə mir, hər 
hal da, ha mı mı zın ilk ba ba mız Adə min öv lad la rın dan de yil mi? 

Ya xud, si nə si gül lə ya ğı şın dan sel ol muş bu ca va na ba xın, centl-
men lər! Atəş ley sa nı anın da qaş-gö zü nün qı yı mı na, yum ruq la rı nın 
dü yü mü nə diq qət edin...

...Bun lar ha mı sı vəh şi atəş lər dən qon şu ra yon la ra qaç maq is tə-
yən lər dir. Me şə lər də ölüm yur du sa lan lar, bəy ota ğı, gə lin gər də yi 
əvə zi nə, vay or ta ğı olan lar dır. Ey göz lə ri si ya si rent gen li, qəlb lə ri de-
mok ra ti ya gen li lər, bu tu fa na, qa ra ba xın!

 Bura baxın!
 Ar tıq 28 ya şı na çat dır dı ğı nız bu Fa ciənin çöl-bi ya ban di zayn lı qar 

dö şək lə ri nə, ar yor ğan la rı na, yan la rı na dü zül müş qol-qıç, göz-bə bək 
“in ven tar”la rı na ba xın...

Biz də “tək rar bi li yin ana sı”, siz də la qeyd li yin ata sı?!...
Hə, bir də, əgər Zo ri Ba la ya nın “Ocaq” ki ta bı nı mü ta liə et mək-

dən ma cal tap sa nız,  Puş ki nin, Dü ma nın, Qri bo ye do vun, Ve liç ko nun 
“məz lum” er mə ni na mərd lik lə ri və məğ rur azər bay can lı co mərd lik-
lə ri haq da yaz dıq la rı na da göz gəz di rin.      

Yol da-riz də qı rı lan la rı nın bir pa ra sı nı gö rən lər, bir göy nək də ol-
sa, ağ rı yıb-acı ma yıb lar. Bəs heç kə sin gör mə di yi me yit lər dən, di dər-
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gin lər dən nə xə bər, al çal dı la-al çal dı la gənc ləş mək də, qo cal maq da 
olan gi rov-əsir isim-müb tə da lar dan nə zərf?!...

Sağ qal mış hər kə sin ba şı öz ölü sü nə qa rış dı ğın dan, ba şın üst də 
da ya nıb Sə ni bir ağ la yan da ol ma dı, yi yə siz Şə hər!

Ağ la maq heç, 28 il dir Sə ni yer dən gö tü rüb, si ya si ar xiv mə za rı na 
be lə qo yan yox...

“Lə lə kö çüb, yur du qa lıb” zərb-mə sə li aya ğın dan ya naş saq, o qət-
liam-Ge cə dən oya nıb “yurd” da gör mə yən Şə hid-Şə hə rim!...

Kü çə lə rin də ki ca van-ca van me yit lər xal ça la nıb – al-qan çeş ni lə ri 
ki mi. Alın lar da don muş qə zəb-qı rış – ça rə siz lik il mə lə ri. 

Be lə, Şə hid şə hə rim! Bu ya zım da da ele gi ya lıq ele ment lər çox ol du, 
“öle gi ya lıq” nüans lar da. Nə dən ki, Sə nin hüzn il lə rin “növ bə ti”ləş-
dik cə, da ha da ağır la şır.

Be lə. Bu gün qətl gü nün, sa bah “üçü”n, bi ri si gün “yed di”n, ta bi-
ri si gün “qırx”ın və... növ bə ti il dö nüm lə rin... 

Ney nək, hər il dün ya rəs mi lə rin dən bir səs çıx ma sa da, “şair ye ni-
ye ni söz lər bu la caq, kainat ol duq ca...”, ya zı-po zu ola caq...    

Son da sən dən ye tim düş müş uşaq la rın di liy lə da nı şım; no lay dı, 
bu əmi-da yı lar növ bə ti “il”ə qə dər öz fər di fi kir-xə yal la rın da kı hüzn 
ça dır la rın dan çı xıb, Sə ni ye ni dən in şa la ma ğa ge dəy di lər və bir biz 
də ge dib gö rəy dik haq qın da bu qə dər da nı şı lan o Xo ca lı şə hə ri nə-
tər di?...

Amin!...
26-02-2020 
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Gün aydın, Yeni gün!
Özündən öncəki “su”, “od”, “yel”, 

“torpaq” sələfərinlə birgə!...

Dün ya mı zı Yaz adın la ya zıb-ya rat ma ğa xoş gəl mi sən! Ya zı lı ədə-
biy ya ta dək “bə nəf şə”, “nav rız gü lü”, “qar qa so ğan” tə ləf üz lə nən süf-
tə gül-çi çə yin mü ba rək! Sə nin say sız cü cər ti ni, sün bü lü nü, mer-mey-
və ni bi şi rə si “qo ra bi şi rən”, məh sul la rı dü şü rə si “qı zı lı”, “buz üs tə 
çı xan qo çaq la rı” üşü də si sə ləf ə ri nə də sa lam ol sun – bə ri baş dan!

Cüm lə nin də baş üzv lə ri var və on lar dan ikin ci si – xə bər – bu-
yu rur ki, Sən – bay ram la rı mı zın əzəl müb tə da sı yur du mu za qə dəm 
qo yur san.

“Bay ram” ri tual la rı hər han sı çə tin lik dən, müş kül dən xi la sın ifa-
də si. Ne cə ki, 1918-in 28 ma yı nı ça rizm dən, 1945-in 9 ma yı nı fa-
şizm dən, 1991-in 18 okt yab rı nı so ve tizm dən xi las gün lə ri ki mi bay-
ram la yı rıq. Sə nin konk ret do ğum ta ri xin ol ma sa da, “do ğum evi”n 
Şərq, Türk el lə ri! Nə yin sə ta rix çə si nin bi lin mə mə si isə onun ən qə-
dim li yi nə, əzəl li yi nə işa rə dir. Bə zi “el mi-təd qi qa ti” tap ma ca la ra isə 
hör mət lə ya naş maq bor cu muz dur; hə qi qə tin yox dur sa, eh ti mal la ra 
eti raz edə bil məz sən. O ver si ya lar dan bi ri və ən tu tar qa lı sı bu dur 
ki, yol azıb, dü şül məz sıl dı rım qa ya lıq la ra qalx mış qə dim türk tay-
fa la rı ora dan aşa ğı – hə ya ta dü şən bir qur dun ar xa sın ca enə rək xi-
las ol muş və yaz fəs li nin ilk gü nü nə tə sa düf edən hə min ha di sə ni 
bay ram et miş lər. Elə bi zim to te mi miz – boz qurd da hə min ha di sə-
nin ye tir mə si.

Bu bay ra mın ən üm də, ən xa rak te rik gös tə ri ci si bü tün hə ya ta hə-
yat ve ri ci li yin də dir. Bu bay ram, doğ ru dan da, bü tün tə biət və cə miy-
yə tin oya nış, ruh la nış, pər və riş, dir çə liş bü növ rə si dir. Bu gün lər dən 
baş la ya raq tor pa ğın, su yun, ağac la rın ca nı, in sa nın, hər bir can lı nın 
qa nı qay na yır. Kim de yə bi lər ki, bu fəs lin ilk gü nün dən baş la ya raq, 
in san lar da tu mur cuq la mır? İn san mə nən, ru hən və cis mən cü cər-
mə sə, sə mə ni cü cərt mək eş qi nə dü şər mi? İn san bu tə pə dən-dır na ğa 
bay ram fəs li nin hə ra rə ti lə qı zı nıb-qı zı şıb qım zan ma sa, onun öv lad-
uşaq mey və lə ri nin də yib-do ğul ma sı da ha çox pa yız və qı şa – doq quz 
ay lıq mə sa fə mən zil lə ri nə düş məz di ki...
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Hə min bu bay ra mın ça ğa ça ğı, tu mur cuq-tu man çaq və də lə ri, 
yup yum şaq uşaq, tə zə bəy-gə lin tim sal lı ilk gənc lik döv rü haq da dü-
şün dük cə gö zü müz nə ya şıl la mır, kön lü müz nə göy lə mir, ru hu muz 
nə qo şu la mır, di li miz nə söy lə mir?! Ça ğa ça ğı şah tax tı dı, de yir lər. 
Uşaq lıq dö nə mi cəh-cəh, ilk gənc lik möv sü mü bəh-bəh vax tı dı! La-
lə lə ri qıp qır mı zı ləl di, gül-çi çə yi gö zə axan sel di, şo mu la rı, çi riş lə ri, 
yem lik lə ri yem, bül bül lə ri dil di bu bay ra mın!

Ya ra nış dan bə ri heç bir təş viq-təb li ğa ta eh ti yac duy ma dan bü tün 
ev-eşik lə ri mi zin yu xa rı ba şı na ke çi ril miş bu bay ra mın ya xın keç miş-
də ba şı na gə ti ri lən bir ola yı da xa tır la yaq. Bə li, bu bay ra mın hə ya-
tı dis si dent lik dən də xa li ol ma yıb. Mə sə lən, 1967-ci il də bu bay ra mı 
hə yət lər dən çı xa rıb hə ya ta – ic ti mai hə yə tə qo şan Şı xə li Qur ba nov 
məhz bu mil li lik cəh di nin qur ba nı ol du.

Sən həm də yaradıcı...
Zərb-mə səl lə rin ço xu sə nin lə bağ lı, əziz bay ra mı mız! Dün ya nın 

ya ra dı lış ün sür lə ri nin dör dü nü də eh ti va edir sən. Mə sə lən, “Bir od-
dan, bir su dan”. Bə li, xalq bu mə səl də de mək is tə yir ki, bir od dan 
qorx, bir su dan. Am ma sən lik də söh bət çər şən bə ton qal la rın dan ge-
dir. Dün ya nın heç bir xal qı nın heç bir bay ra mın da bu gur luq da, bu 
ər şi-bü lənd də alov ol mur. Ol sa-ol sa, şam yan dı rır lar ki, bu nun da 
ila hi tə cəl la sı bi zim Fü zu li yə məx sus...

Bun lar – yə ni od və alov bi zim sə nət kar bay ra mı mı zın ilk əsə ri. Su 
həm tə miz lik, həm ay dın lıq. Ta ri xən bay ram gü nü nün sübh ça ğın da 
axar su üs tü nə ge dib, tək cə di ni yox, his si dualar da sə pib su la ra bu 
xalq. Ənə nə-əx la qi bir məc bu riy yət lə yu xu dan kal oya dı lıb su üs tü nə 
apa rı lan kör pə uşaq la rın do da qal tı de yin mə lə ri nin özü də son ra lar 
üçün – bu tö rə nin mü qəd dəs li yi nin qav ra nı la sı yaş dövr lə ri üçün xoş 
de yim lə rə, xa ti rə lə rə çev ri lir. Hə lə su bay qız la rın ka sa-nim çə lər də ki 
su ya iy nə-sap atıb, bəxt ya rı şı na, yar ara yı şı na çıx ma la rı! Elə bu da 
son ra kı yaş “beş daş la rı” üçün pı çı-pı çı la ra, xoş “xı sın-xı sın”la ra, kə-
lam dan güc lü düm sük lə mə lə rə çev ri lib, çev ri lir, çev ri lə cək...

Alov lu-su lu he ka yət lə ri ni da nı şıb-oxu yub, id ma ni ha va sın dan 
udub, ya man ca ac dıq, – de yib, ke çək əs ra rən giz süf rə ya ra dı cı lı ğı na. 
Yə ni müş taq dan iş ta ha. Bu nun çün əv vəl cə bir sə mə ni hal va sı gəl sin. 
Qoç Ko roğ lu nun “yed di qa zan”dan son ra de di yi “Mi na ib rinq lə rə 
ba də lə rə şə rab dol du run!” ey ha mı baş qa iç ki lə rə yö nəl dil sin – şər-
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bət sü zül sün. Do yun ca nuş edin və bir az da – bü tün bu ne mət lə rin 
bü növ rə si ni qo yan bu fəs lin lö yün-lö yün ya ra dı cı lı ğı nı öyün. De yin, 
əgər yaz dün ya qa za nı nın al tı nı qa la ma sa, yay nə bi şi rər, pa yız nə 
dü şü rər, qış nə ye yər? Ağ zı nı za mət bəx dən gə lən qo xu lar dan ya na 
ya ran mış su alıb sus ma yın. Ərz edin ki, bi zim bu bay ra mın ta yı-
bə ra bə ri yox dur və bu sə nət ka rın di gər əsər lə ri ni ara ya gə ti rin. Şə-
kər bu ra sı nı, qo ğa lı nı, pax la va sı nı, fir ni si ni, şir ni si ni, no xud, şa ba lıd 
qo vur ma la rı nı, kün cüt, buğ da qo vur ğa la rı nı, süd da şı nı, zə fə ranp lo-
vu nu, cü cəp lo vu nu, fi sin canp lo vu nu və di gər ne çə-ne çə ro man-epo-
pe ya la rı nı!

Bu uni ver sal yer-ye mək dən son ra qa lır bir cə söz de mək: Bay ra mı-
nız mü ba rək!

19-03-2014
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DAŞIYICI
Bu əbədiyyət “lokomotiv”inin yükü – 
çəkidə yüpyüngül, vəzndə apağır…

Hə dəf də daş-qaş, nə sil-şə cə riy yət yox, da ha qiy mət li (biz ne siy yət 
nəf sin dən iraq – qiy mət siz!) nəs nə dir. Hər çənd, bu ne mə tin ya ra dı cı 
or taq la rın dan bi ri bü tün bə şər üzv lə ri nə bu “əş ya”dan “...da ha ucuz 
ba şa gə lən və uzun sü rən əy lən cə ta pa bil mək  fik rin də si niz sə, gir li 
məb ləğ və son suz vaxt it ki si lə ax ta rı şa çı xın” de yib...

Bu qlo bal ob ra za dair bən də ni zin də tək li fi var; oxu cu la rı mız ara-
sın da atə şin “şou aşiq lə ri” var sa (“yu tub”xa na lar da Meh di za də Üze-
yi rin “di rin gi”lə ri nə  Ha cı bəy li Üze yi rin şe devr lə rin dən qat-qat çox 
ba xış-iz lə mə “sə viy yə”miz bu eh ti ma lı doğ rult ma da), elə bu an dan-
ca bu ya zı nın mü ta liəçi lə ri sı ra sın dan çıx sın lar...  

Bu ki mi fərq-nis bət lə rin öz lə ri də “bir ki tab lıq mə sə lə”lər sı ra-
sın da dır, la kin ca ri umu ru muz da – dün ya nın bü tün lo kal-qlo bal 
(mad di-mə nə vi-mə də ni-ru hi) mə sə lə-mət ləb lə ri nin ən əsas çö züm-
açı lım-ya yım qay na ğı olan –

KİTABın özü!...
Sö zü mə ki bu mad di-mə nə vi ne mə tin ümum bə şə ri ol maq lı ğıy la 

ayaq ver dim, fik ri min da va mı na da dün yə vi im za la rı da yaq edim.
Vur ğu la yım ki, on lar dan bi ri nin bir qə naəti tək elə Kİ TAB fe no-

me ni nin tə ri fi nə yox, öz nəf ə ri nə də iş lə yir: “Ki tab lar sa yə sin də dün-
ya dan köç müş bü tün da hi lər lə gö rüş mək müm kün...”.

De yək ki, san bal lı ki tab la rı “hər müəl li fin bə şə riy yə tə hə diy yə si”, 
“tə fək kü rün yo rul ma yan qa nad la rı”, “bi zi bü tün keç miş lə rin mə də-
ni-mə nə vi va ri si edən”, “za ma nın dal ğa la rı üzə rin də sə ya hət edə rək 
öz qiy mət li yü kü nü nə sil lər dən-nə sil lə rə da şı yan fi kir gə mi lə ri” ki mi 
idil lik fi kir lər lə qiy mət lən di rən lər də olub, di rek tiv, reak tiv, spor tiv, 
sen ti men tal, spon tal, eqois tik səp ki lər də qut la yan lar da. Mə sə lən, 
“Ki tab xa na lar – öz əra zi lə ri nin mi ni-uni ver si tet lə ri dir”, “Qa nun-
lar nə vaxt sa ölür, ki tab lar sa heç vaxt!”, “Evin də ki ki tab la rı nı gös-
tər, uşaq la rı nın nə ruh da bö yü dük lə ri ni de yim”, “İd ma nın bə də nə 
gös tər di yi tə si ri ki tab be yi nə gös tə rir”, “Ən yax şı ki tab lar – ən tə miz 
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qan və ən du ru göz yaş la rı ilə ya zı lır”, “Ki ta bın olum ta le yi ni müəl lif 
ya ra dır, ölüm ta le yi ni cə miy yət”, “Ki ta bın unut du ra bil mə di yi qəm-
qüs sə ölü mə apa rar”, “Gör sə niz ki dost-yol daş qal ma yıb, ye ni ki tab-
lar la ta nış olun”, “Ki tab la rım mə nim çün ki fa yət qə dər bö yük və qa-
lib kral lıq dır”, “Ki tab da müəl lim dir – in tə ha sı çu buq suz...” və sair. 

Bə zi fi lo sof ar sa, bu ümum bə şə ri hik mət bren di ni po liq ra fik, fi-
ziono mik, “kri mi na lis tik”, hət a “qast ro no mik” as pekt də də “ob-
raz”laş dı rıb lar: “Bir in sa na məx sus bir fi kir ki tab la rın kö mə yi lə 
mil yon la şar”, “Nə qə dər çox ki tab oxu san, baş qa la rı na o qə dər az 
ox şa yar san”, “Ki ta bı “bir müd də tə” is tə yən ən eti bar lı adam la ra da 
ver mə yin; on lar dan bi ri də mə nəm ki, ki tab xa na mın ya rı ya qə də ri 
kim lər dən sə alıb qay tar ma dıq la rım dan iba rət dir”, “Bə zi ki tab la rı 
dad maq, bə zi lə ri ni ud maq olar, am ma çox az ki tab var ki, on la rı yax-
şı-yax şı çey nə mək və həzm et mək la zım dır”...

Əc nə bi lə rin bu möh tə şəm “ki ta bo lo gi ya”la rı ar dın ca, bən də niz-
dən (ulu və hə mi şəolu Mir zə Cə li lin “Biz də öz da ğar cı ğı mı zı çə kək 
çu val lar cər gə si nə” tə va zö sü nə is ti nad-iq ti ba sən) bir sü rə –

“Broşür”ləmə
Sö zü mə bəl li bir fakt dan baş la yım ki, mil li is tiq la lı mı zın bər pa sın-

dan bə ri öl kə miz də çap olu nan ki tab lar tək elə məz mun ca yox, for ma-
es te ti ka ca da yax şı laş ma da, özəl-öz gür ləş mə də, say la rı ilə san bal la rı 
bə ra bər ləş mə də. Bu isə ötən lər də dün ya ya yal nız “zəh mət keş” eti-
ke ti lə təq dim edi lən bu xal qın “oxu yan xalq” imi ci lə də ta nın ma sı 
de mək dir. Bu mə qam ilk ya rım baş lıq da sa da la dı ğım müd rik de yim-
lər dən da ha bir nü mu nə: “Vəh şi xalq lar dan sa va yı, bü tün öl kə lər öz 
ki tab la rı ilə ida rə olu nur”.  

Hə, mə də ni-ir fa ni ya ra nı şın il ki he sab edi lən SÖZ lə li nin iş lən mə-
tə da vül “ba zar”ı dil-ağız, sax lanc-xə zi nə si – Kİ TA Biy yat...

Bu mə ca zi xə zi nə müs tə qim xə zi nə lə rə bən zə məz! Qə dim lər dən 
in di lə rə çox daş-qaş xə zi nə lə ri ta la nıb, an caq on lar dan yad daş lar da 
qa la nı, mil yon lar la ye ni nə sil lə ri yan dı rıb-ya xa nı ha nı?! Zi yan kar lıq 
qəs di lə yan dı rı lan, ya rar lan maq çün yağ ma la nan ki tab xa na lar sa bə-
şə riy yə tin aqil qis mi nin əbə di əq li göy nə yi, bu bar bar lıq gör kü nə bə-
si rət ey nə yi, bu na dan lıq əley hi nə – mə də niy yət sır ğa sı... 

Bu ali mad di-mə nə vi Ob raz la bağ lı öz mil li-men tal lı ğı mız dan da 
bir mi ni-“fə sil”.
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Ötən əs rin son la rın da ədə bi ca meəmiz də be lə bir rep li ka do la şır-
dı: “İn di heç kim heç ki min ki ta bı nı oxu mur”...  

Bə li, bu sa yaq ən di şə lən mə an caq qiy mət li nəs nə lər lə bağ lı ola bi-
lər. Yə ni, elə bir döv ri-böh ran da ya ra na bi lər mi ki, “heç kim heç ki-
min ge yim-ke çi mi nə bax mır”, “heç kəs heç kə sin var-döv lə ti nə hə səd 
apar mır” (və s.) ki mi ic ti mai-top lu mi de yi lər də for ma laş sın?

Hə lə bu ali nəs nə nin tö rə-tö rən lə ri mi zin ulu müd ri ki, mil li-mə nə-
vi məc li si mi zin  “yu xa rı baş” ağ saq qa lı nın adı nı bəl lə mə si: “Kİ TA Bi-
Də də Qor qud”!...  

Bu əbə di id rak-hik mət-ta rix na mə lik əya rı hət a bi zim bir ədə bi 
qəh rə ma nı mı zın (qo ca man aşiq lər baş qa nı Mə şə di İba dın) da da dı na 
ye tib: “Mən “Ta ri xi-Na dir”i ya rı sı na can oxu mu şam, sə nin de dik lə-
rin dən bir şey qa na bil mi rəm, bəs bu bi sa vad lar har dan ba şa düş sün-
lər?!”.

Bu bən zər siz ne mə tin təş beh li li yi (“əsr lə rin daş ki ta bə lə ri”), “and 
ye ri”li yi (bu ki tab haq qı!), “tap ma ca”lı ğı (İçi do lu ba dam la, hey da-
nı şar adam la) və sair mə ziy yət lə ri haq da da da nış saq, bu ya zı kö şə-
va ri lik dən ha şa va ri li yə uğ ra ya bi lər...

27-09-2019 
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