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                                     ÖN  SÖZ                            

(Xalq yazıçısı Bayram Bayramovun ədəbi portreti) 
 

Azərbaycan ədəbiyyatının sovet mərhələsi nəsrinin 
ən görkəmli, müqtədir ədiblərindən biri olan 
Bayram Bayramov böyük ədəbiyyata öz yaşıdlarına 
nisbətən gec gəlsə də, hədsiz yaradıcılıq zəhməti və 
bənzərsiz isdedadı hesabına ədəbi aləmdə ləyaqətli 
yerini sürətlə zəbt etdi. Bu da ondan irəlı gəlirdi ki, 
tale elə gətirmişdi Bayram Bayramov yazıçılığa 
başlamazdan öncə böyuk və zəngin həyat təcrübəsi 
qazanmişdı, başqa sözlə həyat universiteti 
keçmişdi. 

Azərbaycan xalq yazıçısı (1984), Azərbayan Dövlət 
Mükaftı laureatı (1990), Azərbaycan Respublikası 
Ali Sovetinin deputatı (1990) Bayram Bayramov 
1918-ci il dekabrın 11-də ( aprelin 7-də göstərilir) 
Gəncə guberniyasının Ağdam bölgəsinin Şıxavənd 
kəndində ( Əlimədədli adlanır) Məşədi Qurban oğlu 
Salman bəyin ailəsində doğulmuşdur. Atası 
dövrünün seminariya təhsili almış, ərəb, fars, rus, 
erməni, türk dillərini bilən, Cümruhiyyət dövründə 
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Müsavat partiyasının bölgə üzrə idarə heyətinin 
üzvü olan, buna baxmayaraq sovet dönəminin 
başlangıcında mühüm dövlət işlərinə cəlb edilən, 
erməni böhtanları nəticəsində 1937-ci ilə qədər iki 
dəfə həbs edilən, sonda isə 1938-ci ilin martın 5-də 
Bayıl türməsində güllələnən repressiya 
qurbanlarındandır… Talelərinə belə qismət 
düşənlər bilər ki, bü nədir,bu nə deməkdir?!.. 

Və keçən əsrin 50-ci ıllərinin sonlarına qədər jazıçı 
Bayram Bayramov sovet quruluşunun xofundan və 
məngənələrindən özünün bacarığına, 
istedadına,mübarizliyinə,vətənpərvərliynə sığınaraq 
qoruna-qoruna həyatda irəliləyə bilmiş, 
apelasiyadan sonra nisbətən daxilən rahatlanmışdır. 

Müştərək taleli,bəy oğlu, tanınmış yazıçı-publisist 

Cəmil Əlibəyov yazır: 

“Bayram müəllim mənim nəinki yzıçı aləmində, 
şəxsiyyət kimi polad iradəsi ilə mənəviyyatımda da 
iz buraxıb. Salman bəyin oqlunu mən, onün əlli illik 
yubileyində Şıxavənd kəndinə gedərkən tanıdım 
desəm, təəccüblənməyin. Ona qədər əkinçi oğlu 
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Bayramı tanıyırdım. Və hər bir agayana hərəkətində 
(cod, sözü şax deyən, saxta sığal-tərif xoşlamayan 
adam kimi) məndə şübhə oyadardı. Haradandır bu 
ağa amirliyi?! Və kənddə xəbər tutdum ki, rəiyyət 
və ya Qarabağın “pambıq” bəylərindən yox, köhnə 
bəylərindən imiş Bayramın nəcabət siqləti”. 

Yazıçı Bayram Bayramov həyatının bu sıxıntılarını, 
fərəhli-fərəhsiz çağlarını xatirə-memuar janrında 
yazdığı “Üzlü-astarlı günlər”(1991) romanında 
realist, ancaq kövrəklirik bir üslubda, ətraflı bir 
şəkildə qələmə almışdır. Ömürlüyündən məlum 
olur ki, o, yeddillik kənd məktəbini bitirib, Aqdam 
Pedaqoji məktəbində təhsilini davam etdirmiş 
(1934-1938) və müəllim ixtisasına yiyələnərək 
Tərtər rayonundakı Hüsənli kənd natamam orta 
məktəbində müəllimlik fəliyyətinə başlamış və 
göndərişlə müxtəlif kənd məktəblərində 1942-ci ılə 
– müharibəyə çağrışa qədər müəllim,tədris hissə 
müdiri, məktəb direktoru vəzifələrində çalışmış, 
müharibədə faşızmə qarşı ağır döyşlərdə iştirak 
etmiş, Mozdok uğrundakı döyüşlərdə yaralanaraq 



6 

 

müalicə ücün arxa cəbhəyə – Yevlaxda yerləşən 
hərbi xəstəxanaya göndərilmişdir. 

Natamam sağaldiqdan sonra müəllimə entiyaca 
ğörə Yevlağın Qoyunbinəsi kənd məktəbində alti ay 
müəllim işləmiş, özünün təkidi ilə 1943-cü ilin 

aprelində cəbhəyə qayitmiş, yenidən yaralanmış 
1944-cü ildə ordudan tərxis edilmişdir.Sonralar 
yazıçı müharibədə müşahidə etdiyi, çiyin-çiyinə 
vuruşduğu azərbaycanlı döyüşcülərinin 
şücaətindən, ağır həyatlarından, onların döyüş 
yollarından bəhs edən “Üç gün, üç gecə”( 1967) 

romanını qələmə almışdır. 

Ordudan tərxis edildikdən sonra 1945-ci ilə qədər 
doğma kəndində müəllimlik etmiş, sonra ali təhsil 
almaq üçün Bakıya gələrək Azərbaycan Dövlət 
Universitetnin filologiya fakültəsinə daxil olmuş, 
1950-ci ildə Universiteti fərqlənmə diplomu ilə 
bitirmişdir. Bu illərin çox maraqlı faktlarindan 
birini – diplom işi ilə əlaqədar faktı xüsusi 
fəxarətlə, gülümsəyrək belə xatirlayardı: “Tələbə 
yoldaşarimin,demək olar ki, hamısından yaşlıyıdım. 
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Əksinə, müəllimlərimizin bir çoxu ilə 
həmyaşıydım.Müharibədə olmağım,ictimai 
fəaliyyətim, yaxşı oxumagım, yazı-pozuya 

meylim,müəllimlərim arasında mənə xüsüsi mövqe 
və hörmət qazandırmışdı. Əli Sultanlı, Mirzə 
Feyzulla, Həmid Araslı, Məmmədhüseyin 
Təhmasib, Muxtar Hüseyinzadə kimi 
müəllimlərimin xoş,həlim, qayğılı münasibətlərini 
unutmağmı olar?!.. Xüsüsən, o vaxtlar artıq 
mötəbər yazıçı, tənqidçi, ədəbiyyatşünas kimi 
tanınmış, məşhürlaşmış, bizə dərs deyən professor 
Mir Cəlal müəllim Paşayevin mənə fərqli rəğbətini 
həmişə hiss edirdim. Bu hisslər bizim aramızda 
mərhəm münasibətlər yaratmışdı və bu sonralar da, 
davamlı şəkildə olduğu təkin qaldı, yaradıcılıq 
dostluğuna çevrildi. 

Yazıçı olmaq qənaətim qətiləşməyinə baxmayaraq 
dilçilik ürəyimə yaman yatirdı.Elə ona görə də, 
diplom mövzuları təqdim olunanda “Mir Cəlal 
yaradıcılığının ədəbi dil normaları” mövzusunda 

diplom işini göturdüm və yerinə yetirdim. Elmi 
rəhbərim də çox dəyərli dilçi Muxtar Hüseyinzadə 
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idi… Samballı bir elmi iş alınmşdı və bəh-bəhlə 
təqdir olundu. Hətta namizədlik təkin müdafiyə 
etməyim məsləhət görüldü.” Sonra gülümsəyərək, 
zarafat tərzi ilə əlavə edərdi: — Təklifdən 
şirnikmişdim. Amma hiss etdim ki, yazıçılıqla bu 
tutmaz. Dilçi alim dostlarimızın xətrinə dəyməsin, 
bəxtləri gətirdi ki, bu işin arxasnca düşmədim… 

Xalq yazıçısı Bayram Bayramov “Körpü” adlı 
hekayəsi ilə ədəbiyyata gəlib.Onun bu ilk qələm 
təcürbəsinin üzə çıxması faktı da maraqlıdır.Yazıçı 
bununla əlaqədar müsahibələrinin birində deyir: 

“1949-cu ildə “Azərbaycan gəncləri” qəzeti ən 
yaxşı hekayələr müsabiqəsi elan etmişdi. Mən o 
vaxtlar son kursda oxuyurdum və Bakı 
kitabxanaçılıq texnikumunda ədəbiyyatdan dərs 
deyirdim. Müsabiqədə iştirak etmək qərarına 
gəldim, ancaq bunu heç yerdə demədim, hətta evdə 
də bildirmədim. Hekayənı yazıb redaksiyaya 
göndərdim. Bir qədər gözlədim, deyəsən, 
müsabiqəni də unutmuşdum. 



9 

 

Günlərin birində işlədiyim texnikumun o vaxtki 
direktoru Yaqub Həsənzadə məndən soruşdu ki, 
Bayram müəllim, siz ədəbi yaradıcılıqla da məşqul 
olursunuz? Dedim ki, necə bəyəm? Cavab verdi ki, 
qəzetdə hekayənizi oxumuşam. Bu şad xəbəri 
eşidəndə qulaqlarima inanmadim. Həmin illərdə 
Bakının meydanlarında radiolar qoyulardı.Bir gün 
şəhərdə gəzərkən radiodan eşitdim ki, hekayəmi 
səsləndirəcəklər. Durub gulaq asırdım. Mənə elə 
gəlirdi ki, hamı mənə baxır. Bərk sıxılır, həyəcan 
keçirirdim… 

Hekayə çapdan çıxandan sonra hörmətli və 
qayğıkeş yazıçımız Mehdi Hüseyn məni yanına 
çağırdı. Hekayəmi oxuduğunu və bəyəndiyini dedi. 
Bu məni ədəbi yaradıcılığa daha da ruhlandırdı”. 

Beləliklə, həmin vaxtdan Bayram müəllim dövrü 
mətbuatda hekayələri, povestləri, romanları, 
problematik publisist məqalələri, oçerkləri ilə 
müntəzəm çıxış edir. Ümumiyyətlə, ədəbi mühitdə 
Bayram Bayramovu ən məhsuldar və istedadlı, 
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əsərlərində həmişə mühüm ictimai-sosial 

problemlər qaldıran yazıçı kimi tanımışlar. 

Onun yaradcılığının birinci mərhələsində “Tək 
adam”, “Müqəddəs vəzifə”, “Cehiz məsələsi” 

povestləri (1950-1956) , “Ayrılıq”(1957), 

“Yarpaqlar”(1961) romanları ədəbi-tənqid 
tərəfiindən çox yuksək qiymətləndirilmiş, 
oxucuların geniş marağına səbəb olmuş, onu yeni 
fikirli, maraqlı mövzuları qələmə alan, istedadlı bir 
yazıçı kimi tanıtmışdır. 

“Körpü” yazıçının ilk hekayəsı olduğu təkin, 
“Ayrılıq”da onun ilk romanıdır. Adın özü sətiraltı 
məna yükündə başlığa çıxarılan simvoldur, 
məcazdır, xalqımızı daima sıxıntıda saxlayan 
siyasi-sosial dərdə işarədir. 

Romanin fabulasının alt qatında da, üst laynda da 
ayrılıq insanın ən böyük mənəvi, sosial, siyasi 
faciəsi hesab edilir. Bütün faciələr ayrılıqdan 
başlayır. Bütün məhəbbət dastanlarında sevənlərin 
faciəsinə səbəb ayrılıq olur. Bütün millətlərin 
faciəsi ayrılığın nətıcəsidir. Və bu sözü, belə bir 



11 

 

anlayış yükündə nəsrə, epik ədəbiyyata, roman 
janrına hamıdan öncə gətirən Bayram Bayramov 
oldu!.. Onda hələ “Ayrılıq” mahnısı yaranmamışdı, 
ona görə də, yanıqlı-yanıqlı, yandıra-yandıra 
oxunmurdu … Onda hələ “ayrılıq” kəlamı ədəbi 
fikrə bu mənada daxil edilməmişdi, sətiralti məna 
yükündə başlığa çixarılmamışdı… “Ayrılıq” 

romanının baş qəhrəmanının adının Ümid olması da 
təsadüfi deyil. Hər məqamda həyat uğrunda çətin 

mübarizələr aparmalı olan, həyatı boyu sixışdırlan, 
sındırılmağa cəhd edilən, məhəbbəti əlindən alınan 
bu yenilməz Ümid qəhrəman, əslində məcazi 
mənada zəmanənin, dövranın sıxıntılarına məruz 
qalan xalqımızın ümididir ki, “Ayrilıq” romanini 

başlığında ehtiva olunurdu… 

Bayram müəllimin bacarıgını və yaradıcılıq 
ugurlarını nəzərə alaraq o, 1954-cü ildə Azərbaycan 
Yazıcılar İttifaqına üzv qəbul edilir.O çağlar 
üzvülüyə götürmək üçün iki nəfər tanınmış 
yazıçının zəmanəti tələb olunurdu. XX əsr 
Azərbaycan ədəbiyyatının hələ canlı ikən 
klassikləri olan Süleyman Rəhimovun və Mir 
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Cəlalın zəmanətləri, inam və etimadları ilə bu iş 
başa gəlir. Və Bayram müəllim bu faktı da, xoş 
ovqatla, bir az da fəxarətlə xatırlardı. Qeyd etdiyim 
təkin o, yaradıcılığının ilk mərhələsindəcə bu 
nəhəng ustad sənətkarların onun istedadına olan 
inam və etimadını doğruldub. Onlara qürur 
gətirib… 

Xalq yazıçısı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Bayram 
müəllimin ən yaxın qələm dostü və gayğıkeşi olan, 
azman ədib Süleyman Rəhimov yazırdı: “Bayramın 

hər bir əsəri mənə, ədəbiyyatımıza töhfə təsiri 
bagışlayır.Onun özü və əsərləri ilə qürur duyuram. 

Geniş ürək sahibi, xeyirxah insan, böyük yazıçı, 
ədəbiyyatşünas, tənqidçi, professor Mir Cəlal 
Yazıçılar İttifagının 1959-cu ildə kecirilən plenar 
iclasında “Yarpaqlar” romanının jürnal variantının 
müzakirəsində söyləmişdi: “Mən Bayramın 
“Yarpaqlar” romanını diqqətlə, özü də maraqla 

oxudum. Yaxşı əsərdir. Yaxşı yazılıb. Onun əvvəlki 
əsərləri də ( “Tək adam”, “Müqəddəs vəzifə” 

povestləri və “Ayrılıq” 1957 / romanı nəzərdə 
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tutulur-Q.B.) məndə xoş təəssurat oyatmışdı. 
“Yarpaqlar”ı tezliklə kitab şəklində görməyi 
arzulardım. Onun yazıçılıq istedadının gələcəyinə 
və inkişafına inanıram.” Bu arzunun dəyərini 
bilənlər bilir… 

Bu fikirlər təkcə ustad sözləri deyildi, ustad istəyi, 
xeyirxahlığı və ustad xeyir-duası idi… Və bu 
günlərimiz üçün əvəzsiz örnəklərdir… 

Bayram Bayramov öz masştabli, geniş spektirli, 
zəngin yaradıcılıqı ilə nəinki genişürəkli ustadların, 
həmnəsil qələm dostlarının, ədəbi mühitin, eləcə də, 
geniş oxucu siferasının rəğbətini, xalqının 
məhəbətini qazandı. Bu isə, son dövr, müstəqillik 
dövrü oxucusunun–Gültəkin Ağdamlının mətbuatda 
dərc edilmiş fikirləridir, olduğu təkin təqdim 
edirəm: “Adam var ki, doğulduğu torpağa da, 
böyüdüyü ailəyə də, mənsub olduğu millətə də, 
həmişə başucalğı və şərəf gətirir. Adam da var 
əksinə. Bayram Bayramov torpağımız üçün də, 
xalqımız üçün də şərəf gətirənlərdən idi. 



14 

 

Gözümü açandan Qarabağın saf havasını udub, 
təmiz suyunu içmişəm. Bu yerlərin musiqisi də, 
şeri, nəğməsi, bayatısı da ürəyimə, qəlbimə onun 
müdrik , istedadlı adamlarının dillərindən 
süzülübdür. 

Bir də onun bu qədim diyarın milli koloriti ilə dolu 
əsərlərini oxuya-oxuya o torpağa bir könüldən, min 
könülə yenidən vurulmuşuq. Qarabağa məxsus dad-

duz, torpağa bağlılıq, yanmcıllıq Bayram müəllimin 
demək olar ki, bütün əsərlərində duyulurdu. Biz bu 
torpaqda doğulsag da, böyüsək də, bəzən o torpağı 
təkrarən Bayram Bayramovun əsərlərindən 
öyrənirik. 

“Karvan yolu” təkcə unudulmaz Mirzə Cəlilin və 
onun vəfalı ömür- gün yoldaşı Həmidə xanımın 
həyatı deyil. Bütün külli Qarabaqın dünəni, bu 
günü, sabahıdır. Onun neçə-neçə ogullarının , 
qızlarının , əbədiyyətə uzanan karvanıdır. Bu 
karvan indən belə həm də Bayram Bayramovun 
bizə qalan yaradıcılıq ömründən keçir. 
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Bayram Bayramov bütün Azərbaycanı ürəyinə 
sıxan , onun sevgisi ilə yaşayan , qəmi ilə qəmlənən 
yazıçı ıdı. Təsadüfi deyildi ki, qayğılı illərin 
dalğalarında üzə çıxan balaca formatlı, səkkiz 
səhifəli ilk müstəqil qəzetin adı da “Azərbaycan” və 
onun əsas yaradicilarından biri də Bayram 
Bayramov idi. 

Xeyli vaxtdır Qarabağın bərəkətli torpaqları, buz 
bulaqları , oylaqları, yaylaqları düşmən tapdağı 
altındadır. Bu yerlərin əsl sahiblərinin taleyinə isə 
qaçqınlıq nəsib olubdu. İnanirıq ki, o yerlərə 
qayıdacağıq. İnanırıg ki, hər kəndi, hər obası, uşağı, 
böyüyü Bayram Bayramovu bu qayıdış karvanında 
ruhən öndə görəcək. Axı, Bayram müəllim bu 
nisgili yaşayan narahat qarabağlıların ən narahatı 
idi.” Məncə oxucu məhəbbətinin,istəyinin və 
müstəqil düşüncə tərzinin və qənaətinin əlavə 
şərhinə və izahına ehtiyac yoxdur…Həm də bu sadə 
oxucu fikri ustadların fikir karvanının davamıdır… 

Xronologiyani pozsag da, həssas oxucunun 
məktubunda “Karvan yolu” romanı xatrlandiğından 



16 

 

bu monumental tarixi roman barəsində fikrimizi 
buradaca bildirmək istərdik. 

Xalq yazıçısı Bayram Bayramov öz dövründə, 
əsasən müasir mövzular müəllifi kimi taninmışdı. 
“Karvan yolu” onun tarixi roman janrında yazdığı 
və milli iftixarımız olan, dahi sənətkar Mirzə Cəlil 
Məmmədquluzadənin, onun ömür-gun yoldaşı və 
məslək dostu Həmidə xanim Cavanşirin—bu böyük 

tarixi şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətlərinin 
fərəhli,sevincli, iftixarlı çağları ilə yanaşı, əzablı, 
müsibətli günlərindən bəhs edən, onların parlaq 
bədii obrazlarını yüksək sənətkarlıgla canlandıran 
ilk monumental , geniş epik vüsətli, ayri-ayrı , iki 
cilddən ibarət 60 x 90 formatda 1986 və 1993-cü 

illərdə çap edilən, 1230 səhifəlik kitablardir. Bu, 
Bayram Bayramovun samballı roman 
yaradıcılığının sağlığında çap üzü görən sonuncu 
romanıdır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, mətbutda 
bir-iki kiçik parçası dərc olunan “Qırmızı 
güllə”(1993-94) sənədli-sübutlu roman adlandırdığı 
iki cilddən ibarət sonuncu tarixi-xronikal əsəri 
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müəllifin özü tərəfidən tam çapa hazirlanmış tərzdə 
nəşrini gözləyir. 

“Karvan yolu” romanı təkcə yazıçının 
yaradıcılıgında deyil, ümümiyyətlə ədəbiyyatımızda 
ən dəyərli nümünəvi əsər təkin ən müxtəlif ədəbi 
nəsil nümayəndələri tərəfindən total şəkildə, yekdil 
fikirlə qiymətləndirilmiş, bütöv ədəbi mühitdə yaxşı 
mənada əks-səda doğurmuşdu. Onlardan birini, ən 
səciyyəvisini nümunə təkin misal gətirirəm. 
Qocaman ədəbiyyatşünas,ədəbiyyatimizin 
yorulmaz təəssübkeşi,professor Abbas Zamanov bu 
əsəri belə qiymətləndirmişdi: “Bayram 

Bayramovun “Karvan yolu” romanını ölməz Mirzə 
Cəlilə ucaldılan ən layiqli abidə hesab edirəm!”. 

Təsadüfi deyildir ki, bu roman olduqca istedadlı 
yazıçı-publisist, bacarıqlı tərcüməçi Elmira xanım 
Axundovanin rus dilinə mükəmməl çevirməsində 
kitab şəklində çap edilmiş,alınan çoxlu oxucu 
məktublarından məlum olur ki, rus dilli oxucular 

tərəfindən geniş rəğbətlə qarşılanmışdı. 
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Lakin, bu romana qədər 45 illik uzun və zəngin bir 
yaradıcılıq və fəaliyyət yolu varıdı… Müasir 
oxucuda təsəvvür yaratmaq üçün yenidən yazıçının 
ömürlüyünün xronologiyasna qayıdırıq… 

Bayram Bayramov 1956-cı idən fəaliyyət sahəsini 
dəyişir-Azərbaycan Dövlət radiosunda ədəbi dram 
verilişləri üzrə məsul redaktor (1956-1958), 

Yazıçılar İttifaqının orqanı “Azərbaycan” 

jurnalında ədəbi işçi (1958-1960), Azərbaycan 
Yazıçılar İttifaqında nəsr üzrə məsləhətçi (1960-

1963) işləyir… Sonra üç il dövləti vəzifələrdən 
uzaglaşmış, bu müddətdə sərbəst bir şəkildə ancaq 
yaradıcılıqla məşgul olmuş, özünü və ailəsini 
qələmi ilə dolandırmışdır… 

Bu müddətdə,yəni yaradıcılığının 60-cı illərində 
zəhmətkeş yazıçı “Qocalar”(1960),”İlk 
məğlubiyyət”(1960), “Cümləqayğı”(1961), 

“Tağızadə yoldaşını işə buraxmır” (1961), “Köhnə 
tanışlar” (1962), “Caxmaq daşı” (1962), “Xüsusi 

qonaq” (1962), “Qibtə” (1964), “Köhnə portfel” 

(1967) … qəbildən onlarla klassik tipli hekayələr; 
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“Sənsiz”- 1957, (bu əsərdə Azərbaycan nəsrində ilk 
dəfə dahi Üzeyir bəyin cox parlaq, xüsusi 
məhəbbətlə bədii obrazı yaradılıb), “Onun gözləri” 

(1958), “Mən ki, gözəl deyildim” (1959), 

“Gördüyüm günlər” ( 1960), “Sərinlik”- 1962 

(“Firəngiz” adı ilı də taninir), “Sevirsə qayıdacaq” 

(1964), “Bələdçi” (1965), “Qoz agacı” (1966) təkin 
məşhur povestlərini, ilk romanlari olan “Ayrılıg” 

(1957) və “Yarpaqlar”ın (1957-1960) ardınca 
“Xəzinə” (1964), “Bəlalı sevgim” (1965), “Üç gün 

üç gecə” (1966-67), iki cilddən, dörd kitabdan 
ibarət iri həcmli “Arakəsmələr” (1959-66; 1970) 

təkin maraqlı və problematik romanları qələmə alıb 
nəşr etdirir. Hələ biz bura müəllifin bu dövrdə 
yazdığı bir çox məzmunlu, aktual oçerklərini, silsilə 
bədii – publisistik məqalələrini, sissenarilərini , 
radio-pyeslərini də əlavə etsək yazıçının istedadının 
və zəhmətinin miqyasi haqqinda təsəvvür daha da 
aydin olar… 

Yeri gəlmişkən, xatırladaq ki, Bayram Bayramovun 
“Mən ki, gözəl deyildim”, “Firəngiz”, “Onun bəlalı 
məhəbbəti” sissenariləri əsasında, görkəmli 
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aktyorların və çəkliş qrupunun iştiraki ilə baxımlı, 
təsirli bədii filmlər çəkilmiş və uzun müddətdir ki, 
ekranlarımızda vaxtaşırı nümayiş etdirilir.. 

İş elə gətirmişdir ki, bu mərhələdə Bayram 
Bayramova mətbuat sahəsində məsul bir təşkilati 
sahə tapşırılır, 1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət 
Nəşriyyat Komitəsi sədrinin müavini vəzifəsinə 
təyin edilir və 1971-ci ilə qədər o, bu vəzıfədə 
çalışmış, sonra 1989-cu ilə gədər yenə də, heç bir 
yerdə işləmədən sərbəst, azad yaradıcılıqla məşğul 
olmuşdur… 

Bayram Bayramovun yaradicılığını müntəzəm 
izləyən qələm və ürək dostu, taninmış yazıçı-
publisist, ləyagətli və prinsipial tənqidçi-alim, 

filologiya elmlər doktoru, BDU-nun professoru 

Qulu Xəlilov (Xəlilli) yazırdı: “İnsanın bütün hissi, 
fikri,arzusu,qayəsi,fəaliyyəti,sevinci, kədəri, 
məhəbbəti – bir sözlə, yaşayışı, varlığı ilə əlaqədar 
bütün sahələr yazıçının mövzu mənbəyidir. Kənd 
həyatının müxtəlif və rəngarəng sahələri, 
arxeoloqlarımızın, memarlarımızın, 
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geoloqlarımızın, həkimlərimizin, sevən-sevilən 
adamlarımızın, yaradan-quran ziyalılarımızın 
mənəvi dünyası Bayramın ilham mənbəyidir. Onun 
bütün əsərlərinin mərkəzində müasir inan və onun 
əməlləri, daxili varlığı dayanır”. 

Göründüyü kimi, görkəmli sənətkarın mövzu və 
maraq dairəsi olduqca geniş və əhatəlidir. Elə buna 
görə də, yazıçı maraqlı, rəngarəng, müxtəlif 
xarakterli, realist, hamımızın müasirləri olan, 
tanıdığımiz, sevdiyimiz, yaxyd nifrət etdiyimiz, 
xoşlamadığımız insanların tipikləşdirilmiş, 
ümumiləşdirilmiş, yadda qalan , maraq doğuran 
obrazlar və surətlər qalareyasını, silsiləsini 
yaratmışdır. 

Belə ki, sözün həgigi və geniş mənasında Bayram 
Bayramov bir sənətkar kimi bəədiyyatın bütün 
istiqamətlərində müasir yazıçıdır. Bu müasirlik 
təkcə onun əsərlərinin mövzularında deyl, təsvir 
etdiyi adamlarin bir-birinə münasibətlərində, 
həmçinin yazıçının özünün fakt və hadisələrə 
orjinal, bənzərsiz münasibətində, təsvirlərində, 
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şirin, oxunaqlı lirik təhkiyyəsində, ədəbi-bədii 
üslubunda, gerçəkliyə modern-realist baxışlarında, 
yeni, dəyərli estetik yozumlarında da özünü 
parlaq,aydın bir şəkildə göstərir. Bir çəhəti xüsusilə 
vurğulamaq lazımdr ki, Bayram Bayramov bütün 
irihəcmli əsərlərinin- povest və romanlarının, 
demək olar ki, hamısında namuslu, qeyrətli, agıl və 
dərrakəli, mənən və fikrən intellektual səviyyəli, 
örnək milli ənənələrin daşıyıcıları olan, müasir 
təfəkkürlü gadın qəhrəmanlarına, obrazlarına, 
surətlərinə daha çox üstünlük və yer verirdi. O, 
Azərbayçan qadınının yerini, mövqeini “nənəmin 
cəhrəsi” mühitində, siferasnda yox, Məhsəti, 
Natəvan, Möminə Xatun, Həmidə xanım Cavanşir 
mühitində, haləsində görürdü. 

Həmçinin, o millətimizin, xalqımızın inkişafını da, 
gələcəkli olmasını da, yeni təfəkkürlü, milli 
xarakterli yeni nəslin yetişməsinin də əsas 
bünövrəsini, özülünü bu tipli qadınlarımızın 
cəmiyyətdə çoxluğunda, üstün mövqedə olmasında 
görürdu və bütün ziyalılıq gücü ilə bunun tərəfində-

təbliğində idi. 
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Ümumiyyətlə, bu qüdrətli yazıçının əsərləri 
bütövlükdə “dəyərsizlik kompleksindən” uzaqdır. 
Streotip, gəlmə, yad, həyatdan uzaq, imitasiyali 
mövzu və süjetlər tamamilə onun yaradıcılığına 
yaddır.Heç vaxt, heç vədə nə özünü, nə də 
özgələrini təkrarlamadı!.. Bütün mövzüları və 
yaratdığı xarakterlər bir-birindən fərqldir, orjinaldır, 
ilkindir, yetgindir… Antey gücü, qüvvəti torpaqdan 
aldığı təkin, Bayram Bayramovun yaradıcılıq 
gücünün sirri də, bu orjinallıga, ilkinliyə və bu 
yetginliyə baglıdır… Bütün bu yaradicılıq 
keyfiyyətləri və fəalliğı ilə o, 60-cı illər ədəbi 
prossinə davamlı dinamika, yetgin və milliliyə 
söykənən müasirlik gətirdi… 

XX əsr Azərbaycan ədəbi fikrinin, tənqidinin və 
ədəbiyyatşünaslığının digər azman 
nümayəndələrindən biri, akademik Məmməd Cəfər 
müəllim “Mənalı konfliktlər” məqaləsində Bayram 
Bayramovun 70-ci illərə qədərki yaradıcılığının 
birinci mərhələsinin mühüm cəhətlərini 
müəyyənləşdirərək, bir növ, yazıçının ədəbi 
fəliyyətinin bu mərhələsinin yekunu təkin onun 
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bədii- estetik qiymətini belə ymumiləşdirir: 
“Sənətdə canlı həyat müşahidələrinə əsaslanmaq 
Bayram Bayramovun yaradıcılığı üçün 
səciyyəvidir.Bay-ram müşahidələrində diqqətli, 
ayıq və təmkinlidir. Onun təsvir etdiyi adamlara, 
hadisələrə münasibəti aydın və anlaşıqlıdır”. 

Xalq yazıçısi, akademik Mirzə İbrahimov da, qələm 
dostunun yaradıcılığındakı həyatiliyi və konfliktin 
təbiiliyini görərək yazırdı: “Bayram Bayramovun 

əsərləri canlı həyatiliyi, konfliktinin təbiiliyi ilə 
secilir.Onun povestlərinin süjetinin mərkəzində 
müasir həyatın inandırıcı lövhələri durur”. 

Belə ki, görkəmli yazıçının tapındığı ən böyük və 
müəddəs mehrab Azərbaycan və Azərbaycan 
həqiqətləri idi… Yaşadığı mühıtin,müasirlərinin 

həyatı, qayğıları, əxlaq və mənəvyyatları onun bədii 
düşüncəsini ən çox məşğul edən sahə idi… Bayram 
müəllim yaradıcı ziyalıya məxsus bu mənəvi-əxlaqi 
enerjini ən çox Üzeyir bəydən alırdı. Üzeyir bəy 
Hacıbıyli onun üçün milli,vətənpərvər ziyalı 
etalonu idi və Üzeyir bəyin ağ mərmərdən 
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düzəldilmiş kiçik büstü bəxt amuleti təkin daima 
onun yazı masasının üstündə, gözlərinin qənşərində 
olardı. Bu kiçik büst sanki, yazıçının qələminə güc, 
qüvvət, qüdrət, dəyanət və dözüm verirdi… 

Belə bir ədəbi missiyanı çiyinlərinə götürən ədibin 
70-ci illər mərhələsində yaradıciliq siferası, mövzu 
əhatəsi daha da genişləndi və bu illərdə böyük 
yaradıcılıq potensialına malik Bayram Bayramov 
bir-birinin ardınca “Sarı baba”, ”Qaşsız üzük”, 

“Çəpər”, “Ürəkdə yaşayanlar”, “Bizim kəndin 

axşamları”, “Quru çayın sahillərində”, “Bahar 

soyuğu”, “Oğul həsrəti” təkin müxtəlif , orjinal 
mövzularda, müasirlərin həyatından bəhs edən 
povestlərini, “Fəhlə qardaş”, “Yazılmamış kitab”, 

“Cıdır düzü”, dörd cilddən, iki kitabdan ibarət 
“Arakəsmələr” romaninin bir kitabda cəmlənən 3-

4-cü cildləri təkin böyük, həcmli, ictimai-sosial 

məzmunlü , analitik bədii təfəkkürün məhsulu olan 
, təsirli xarakter və obrazlar silsiləsinə malik 
romanlar qələmə almışdır… 
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Müasirlik və müasir həyat hadisələrinə müraciət 
onun estetik idealının mahiyyəti və cövhəri idi. 
Bayram Bayramov müasirlərini olduqca dərin 
məhəbbətlə sevirdi və onlari böyük sevgi ilə də 
əsərlərinə gətirirdi. Hətta o mənfi obrazlarına da 
humanizm mövqeyindən yanaşirdı, onlarin 
mənfilikləini nifrətlə deyil, onlari düzəltmək, yola 
gətirmək xatirinə edirdi. Sırf satirik janrda yazdığı 
“Kərəməlinin sərgüzəştləri” hekayələr silsiləsində 
belə, janrın tələblərindən qismən uzaqlaşır, boyalari 
qatılaşdırmır, elə orjinal məzahlar, eyhamlar tapırdı 
ki, bunlar mənfiliklərin islahına sərt tənqiddən daha 
təsirli olurdu. 

Müasirlik və müasir mövzuya müraciət etmək 
yazıçıdan xüsusi, deyərdim ki, əlahiddə istedad, 
fəhm, dəqiq müşahidə, sürəkli təhlil, dürüst 
nətiçələr çxarmaq, həqiqəti təhrif etmədəh dərin 
ümumiləşdirmələr aparmaq bacariğı tələb edir. 
Çünki, həyat ətrafda sürətlə davam edir, gözləmir, 
həmçinin baş verən hadisələrin hamısının çanlı 
şahidləri var, Sən bir sənətkar kimi bunları elə 
təsvir etməlisən ki, hami sənə inansın və baş 
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verənlərin mənalandırılmasinda da orjinal 

olmalisan, hamının gördüyündən haminin 
görmədiyini tapıb, deyərdim ki, kəşf edib yazıya 
gətirməlisən. 

Keçmiş hadisələrə, əhvalatlara, tarixi mövzulara 
müraciət nisbətən asandır. 

Düşünüb-daşınmaqa , təhlil və tədqiqata imkan, 
sərbəst seçim etməyə vaxt olur. Müasir mövzularda 

isə bunlarin heç biri olmur… 

Yazıçının bu mərhələdə yazdiğı və tamamladığı 
əsərlərin içində “Arakəsmələr”, “Fəhlə qardaş” və 
“Cidir düzü” romanlari xüsusən fərqlənir, dövrün 
ədəbi hadisəsinə çevrilərək diqqəti cəlb 
edir,nümunəvi ədəbi-bədii fakt təkin tənqidin, ədəbi 
mühitin müzakirə obyektinə çevrilir, müxtəlif 
rakurslardan təhlil və tədqiq olunur… Bunun ən 
ümdə səbəbi o idi ki, bu əsərlərdə müəllif müraciət 
etdiyi mövzuların tamamilə fərqli və orjinal bədii 
şərhini tapmişdi… 



28 

 

“Arakəsmələr” romanı ayır-buyur, çəpərləmə 
əxlagına (müəllifin “Çəpər” adlı hekayəsi də var), 
həyatda, məişətdə, sosial-mənəvi mühitdə olan və 
cəmiyyəti gözəgörünməz mənəvi iflasa aparan 
“arakəsməçiliyə” qarşı yazılan, ciddi sosial 
məzmunlu, monumental epikliyə malik romandır. 

Görkəmli ədəbiyyatşünas-tənqidçi, Bayram 
Bayramovun yaradıcılığını ardicıl izləyərək onun 
haqqında bir sıra maraqlı nəzəri-estetik dəyərdə 
məqalələr qələmə alan professor Pənah Xəlilov 
yazır: “Arakəsmələr” romanında müasir şəhər 
quruculuğunda memarlığımızın bugünkü nailiyyəti, 
keçmiş ənənələrə münasibəti və gələcək 
perspektivləri, üslub rəngarəngliyi, maddi rifahın 
artması ilə bağlı olarağ yaşayış komplekslərinə 
verilən tələblər, indiki məişət tələblərinə uyğun 
gələn mənzillər tikintisi və s. problemlər bədii 
mətndə mühüm yer tutur”. 

Göründüyü təkin romanda şəhərsalma problemi, 
Bakının yenidənqurma məsələləri (təsadüfi deyildi 
ki, əsərin baş qəhrəmanlarından biri, həmişə 
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şəhərsalma işinə böyük ürəklə cəlb edilən, qüdrətli 
memar-qurucu, tarixi şəxsiyyət olan Əliş 
Ləmbərənski idi ) bu romanın süjet xəttində əsas 
yer tutsa da, alt qatda şərəf gətirən 
Azərbaycanğurma, cəmiyyətgurma problemləri 
laylanırdi və bu əsər yeni oxunuşda müasir, çağdaş 
ictimai –sosial məsələlərlə səsləşdiyindən daha 
müasir səslənir, daha lazımlı olduğu görsənir… 

“Fəhlə qardaş” romanını bir çoxları adına görə o 
vaxtların tənqid anlayışlarına uyğun olaraq 
“istehsalat romanı” təkin qəbul edir və bu 
istiqamətdə də təhlillər aparırdılar. Elə bununla da 
yanılırdılar, romanın estetik məna və mahiyyətini 
dürüst təyin etmirdilər, bəlkə də, bilərəkdən, o 

dövrün tələblərinə uyğun olaraq bu cür təhlillə 
güya, yazıçıya uğur qazandırmaq istəyirdilər. 
Məram xoş niyyət daşısa da, əsərin daşıdığı məram 
örtlü qalırdı. 

Romanin baş qəhrəmanı Ziyadaxan cəmiyyətdə 
elitar bir mövqe tutmuş böyük bir ailənin övladıdır. 
Bu ailənin , demək olar ki, bütün üzvləri “ailə 
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birliyi” yaradaraq yaradı-yaramadı, istedadı oldu-

olmadi hamısı idarəetmənin yüksək pillələrinə 
qaldırılmalıdı… Ziyadxan öz ailə prinsiplərinə qarşi 
üsyan edir, zavoda yollanir, adi fəhləliyi secir və 
beləliklə də, tituliyar bir ailənin prinsiplərini təhdid 
edən fəhlə qardaşına çevrilir. 

Əslində, bu “fəhlə qardaş” adında ciddi bir sosial 
məzmunlu ironiya vardı. Fəhlə hökuməti və fəhlə 
hakimiyyəti adlanan bir guruluşda gizli garşıdurma 
səviyyəsinə çatan bir sosial təbəqə yaranmışdı. 
Yuxarılar nəinki aşağıları bəyənmirdi , hətta 
gizlidə, arxada onlara nifrət edir, aşağı eşalonu 
qoruq elan etdikləri siferalarına yaxın belə 
buraxmırdılar. Bu ailənin gələcəyinin ümid yeri 
olan sonbeşiyin adini da, elə belə Ziyadxan 
qoymayiblar və ona xanlığa bərabər ziyadə 
hakimiyyət kreslosu yaratmaq istəyindədilər. 

Romanin süjeti və ədəbi estetik qayəsi bu sosial-
siyasi bəlanin ifşasına yönəlib və fabula belə bir 
sosial problemin yaratdığı həyati konflikt üzərində 
qurulub. Vaxtilə bir çoxlari bu mətləbdən yayınmış, 



31 

 

romanın adnı “sinifiliyə baglayarag onu “istehsalat 

romanı” təkin qəbul etmişlər… 

Romanın adının “Fəhlə qardaş” adlandırılmasının 
özü yazıçı tərəfindən qəsdən yaradılmış aldadıçı 
zahiri effekt idi, şahmat terminologiyası ilə desək 
“at gedişi” idi… Bir də, bu fəhlə qardaş, elə 
müəllifin öz obrazına daha çox yaxın idi. O, 
istedadlı, zəhmətkeş və məhsuldar bir romançı kimi 
əsərlərinin və yüksək ədəbi, insani ideallarının həm 
memarı idi, həm fəhləsi!.. Iyirmi altı il sovet 
dövlətinin idarələrində işləmək imkanından 
məhrum olan, məvacib almayan, öz 
qələmqardaşlarının arasında – onların yazıçı-fəhlə 
qardaşı idi, Bayram müəllim!.. O, elə əsl insanı da 
belə düşünürdü, belə qəbul edirdi – işinin-gücünün 

fəhləsi İNSAN! Başqa sözlə, Bayram Bayramova 
görə İNSAN bir sosium kimi mənəviyyatının, 
əxlaqının, həyatının halallığa dirənişli FƏHLƏSİ 
olmalıdır!.. Şəxsiyyətinin fəhləsi olan şəxsiyyət 
olur!! Özünütanımağın, özünüdərkin, özünütəsdiqin 
yolu bu cür fəhləlıkdən keçir!!.. 
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Bu sıradan “Cıdır düzü” romaninn mövzusu, 

məzmunu və ideyası daha aktualdır. Və bu 
günümüz üçün – Şuşamızın, igidlər meydani, 
gözəllər seyrangahı Cıdır düzünün erməni 
yağmaçılarının tapdağı altında olan bir məqamda 
müasirlərimiz üçün cox dəyərli bir əsərdir bu roman 
… 

“Cıdır düzü” romani 1979-cu ilin sonlarında isıq 
üzü gördü və sonra görəcəyimiz məşum illərə hələ 
düz 10 il qalırdı və Bayram Bayramov ağlının, 
fəhminin gücü ilə Şuşanin, Garabağın faciəsini 
öncədən gördüyundən, bu faciəni önləməkdən ötəri 
haray çəkirdi və bu romanı yazmaqla bütün 
Azərbaycan cəmiyyətinin yatmış, soyumuş 
diqqətini Azərbaycanın içərisindəcə ermənilər 
tərəfindən təklənmiş lacivərd Şuşaya yönəltmək 
istəyirdi… Təkcə bu romanlamı?! 

Yazıçı bədii-publisitik məqalələrində də, ardıcıl 
olaraq Qarabağ – Şuşa problemlərini ciddidən-ciddi 

qaldırırdı, bu problemlərin həlli yollarını “karlara 

və korlara” eşitdimək, göstərmək istəyirdi. 



33 

 

Məqsədinə çatırdimi, bu başqa 
məsələ…“Qarabağda bağ olar”- 1977, “Daglar 

gözəli Şuşa”- 1977, “Şəhər qayğıları”(Şuşa şəhəri 
haqqında) – 1978,“Gələcəyə gedən yollar” -1985, 

“Hər daşın da qədir, qiyməti var”-1987, “Şuşanın 
qayğıları”-1987, “Qarabaqın tacı – Cıdır düzü”- 

1988 bu silsilədən olan məğalələrin bir qismidir… 

Yeri gəlmişkən deyim ki, Bayram Bayramov külli 
Qarabağı, onun paytaxtı hesab etdiyi Şuşani 
canından artıq sevirdi. Şuşanı tək qoymaq istəmirdi, 
hər ıl yay aylarında vaxtini orada keçirərdi. 
Dostları, qohumları da ora səsləyirdi ki, qoy 
ermənilər görsünlər Şuşa yiyəsiz deyil, onun 
ziyalıları həmişə onunla birlikdədir. Özü də bunlar 
sadə gediş-gəlişlər deyildi. Yazıçı öz nüfuzundan 
istifadə edərək Şuşa şəhərinin ictimai həyatında 
yaxından iştirak edirdi, yeri düşəndə daşnak xislətli 
Gevorkovlarla qoç kimi döyüşməkdən 
çəkinmirdi… 

Qarabağ problemləri ilə yaxından məşğul olmaq 
üçün onün əlinə daha konkret fürsət düşür. 
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Azərbaycan xalqının müsibətləri başlarkən, 
Qarabağın başının üstündə erməni-daşnak buludları 
sıxlaşanda bu müdrik, mübariz, yuxarıdan, aşağıdan 
heç bir təmənnası, umaçağı olmayan xalq 
ağsaqqalını qələm və əqidə dostlarının təklif və 
təkidlərilə özünün xəbəri və iştirakı olmadan yeni 
təsis edilmiş Qarabağa Xalq Yardımı Komitəsinə 
(1989) sədr vəzifəsinə seçirlər. Bu illərdə (1994-cü 

ilə qədər) o, zavala düçar olunmuş xalgına, 
millətinə, qaçqın və köçkünlərin bütün qayğılarına 
vəzifəsinin yetəri imkanları çərçivəsində əlindən 
gələn köməklikləri etmiş, Sabir Rüstəmxanlının 
təbirincə desək “ ictimai təşkilat səviyyəsində, 
zahiri görüntü xatirinə dövlət tərəfindən yaradılmış 
bu kiçik komitəni o, böyük enerji ilə işləyən ən 
nüfuzlu nazirlik səviyyəsinə yüksəltdi”. 

70 yaşında olan bu qoca nər ( yazıçının “Qoca nər” 

adında hekayəsı də var) bütün varlığı ilə Xalqı ilə, 
Qarabağı ilə birgə idi və hər cür siyasi 
konyukturalardan çox-çox uzağlarda dayanırdı, heç 
buna vaxtı da yox idi. Yazıçı bütün bu çətin, 
qarışıq, ağrılı prosesləri “Qırmızı güllə” (1993-
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1994) sənədli-sübutlu iki cildlik romanında əks 
etmişdir… 

80-90-cı illərdə Bayram Bayramovun yaradiciliq 

tempi eyni ritmdə davam edir, yaradıcılıq imkanları 
daha da, müdrikləşə-müdrikləşə genişlənir. O, bir-
birinin ardınca “Gün batanda”,”Şəhərdən gələn 
qız”, “Üzlü-astarlı günllər” (xatirə-memuar), “Çox 

sözdən sonra”, dörd cilddən, iki kitabdan ibarət 
“Karvan yolu” romanlarini yazır, üç cilddən ibarət 
“Seçilmiş əsərlər”ini çap etdirir… 

Xalq yazçısı Bayram Bayramovun yaradıcılığı lirik-

epık üslubu, şirin, oxunaqlı təhkiyyəsi, zəngin həyat 
materialı ilə həmişə fərqlənmiş, müasirlik ruhunda 
olmuş, mövzuları və ideya-estetik qayələri günün, 
dövrün milli-əxlagi, sosial – iqtisadi 

problematikasını qaldırmış, xalqımızı indi də 
düşündürən, əhəmiyyətini bu gün də itirməyən istək 
və arzularını əks etdirmiş, ümümiyyətlə Azəbaycan 
həyatı onun çoxşaxəli zəngin yaradıcılığının aparıcı 
tematikasını təşkil etmişdir. 
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Nəzəri-ədəbi təfəkkürünə hamının qibtə və 
hörmətlə yanaşdığı akademik Yaşar Qarayev ədibin 
yaradıcılığını və şəxsiyyətini belə qiymətləndirirdi: 
“Onun romanları onun öz şəxsiyyətinə bənzəyir – 

sərt və kövrək, təmkinli və əzəmətli, təbii və 
məğrur, milli və müasir…”. 

Professor Pənah Xəlilov isə yazıçının ədəbi-bədii 
dilinin lirik-emosional keyfiyyətlərini nəzərdə 
tutaraq yazırdı: “Bayram Bayramovun əsərlərinin 
zəngin dili vardır. O, ümumən canlı danışıq dilinin 

əlvan imkanlarina arxalanır, surətləri 
fərdiləşdirməkdə dil materialından yaxşı istifadə 
edir, xalq hikmətindən, atalar sözlərindən, kənd 
camaatının işlətdiyi ifadələrdən gen-bol istifadə edə 
bilir.” Yazıçının ədəbi dilinin məhz bu cür 
zənginliyinə görə ədəbi dil normalarından danışan, 
üslubiyyati tədqiq edən əksər məşhur dilçilər, izahlı 
lüğətçıliklə məşqul olan alimlərimiz ardıcıl olaraq 
onun yaradıcılığına müracıət etmiş, ondan çoxlu 
dürlü misallar gətirmişlər… 
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Böyük və müqtədir yazıçı Bayram Bayramovun 

ədəbi yaradıcılığı həmişə ədəbi tənqidin və 
ədəbiyyatşünaslığın diqqət mərkəzindədir. 
Fikirlərinə müracıət etdiyim ədib və tənidçilərdən 
başqa ədəbiyyatımızın tanınmış və məşhür 
nümayəndələrindən, ədiblərindən olan Mehdi 
Hüseyin, İmran Qasımov, Rəsul Rza, Əli Vəliyev, 
Məmməd Rahim, İlyas Əfəndiyev, Ğasım 
Ğasımzadə, Nəbi Xəzri, İsmayıl Şıxlı, Salam 
Qədirzadə, İslam İbrahimov, Teymur Elçin, Şixəli 
Qurbanov, Əlfi Gasımov, Fami Mehdi, Ayaz 
Vəfalı, Çingiz Hüseyinov və başqaları, 
ədəbiyyatşünas- tənqidçilərdən Məmməd Arif, 
Mehdi Məmmədov, Əkbər Ağayev,Kamal 
Talıbzadə, Bəkir Nəbiyev, Yəhya Seyidov, Nazim 
Axundov, Məsud Bəliyev, Seyfulla Əsədullayev, 
Kamran Məmmədov, Rasim Tağıyev, Xalid 
Əlimirzəyev, Camal Əhmədov, Təhsin 
Mütəllibov,Cahangir Məmmədov, Tofiq Hüseynov, 

Elməddin Məmmədov (yazıçının yaradıcılığına həsr 
edilmiş “Həyat nəfəsli nəsr” samballı 
monoqrafiyanın müəllifi), Əhəd Hüseynov, Elçin, 
Akif Hüseynov, Şamıl Salmanov, Qəzənfər 
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Kazımov, Abbas Hacıyev, Xeyrulla Əliyev,Vilayət 
Quliyev, Nizaməddin Şəmsizadə, Muxtar İmanov, 
Vaqif Yusifli və digərləri (bu natamam biblioqrafik 
məlumat olduğundan adlarını çəkmədiklərim məni 
üzürlü hesab etsinlər) Bayram Bayramovun əsərləri 
haqqında dəyərli məqalələr yazmışlar, fikir və 
mülahizələrini söyləmişlər… 

Məsələn, Əli Vəliyev onu “Vətəndaş sənətkar” 

adlandırırdı, Məmməd Rahim isə onu “poetik 

lövhələr müəllifi” kimi görürdu, Süleyman 

Rəhimov isə Bayram müəllımi “Yaradıcı – fədai” 

hesab edirdi… 

Pənah Xəlilov onun yazıcı həyatına “axtarışda 
keçən ömür”, Sabir Rüstəmxanlı isə “ Ümumi ışı öz 
mövqeyindən üstün tutmaği bacarirdi, demokratik 
adamıydı Bayram Bayramov!”—deyirdi. Ayaz 

Vəfalı onun bədii sözünün sambalını nəzərdə 
tutaraq məgaləsinə “Sözün siqləti” başlığını 
qoymuşdu. Vilayət Quliyev ədibin əsərlərini 
“həyatın kamil bədii əksi” təkin şərh edir, 
Nizaməddin Şəmsizadə isə “yazıçının əsərlərini 
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oxuyarkən özünü nikbin adamlar arasında hiss 
etdiyini” yazırdı… Və bütün bunlar Xalq yazıçısı 
Bayram Bayramovun yazıçı şəxsiyyəti, yaradıcılığı 
barəsində söylənən, həqiqəti əkc edirən fikir 
xəzinəsidir… 

Olduqca istedadlı, qüdrətli söz ustasi, ədəbi 
zəhmətkeş, qələmini söz -tişəsinə çevirən nasir 
Bayram Bayramov 40-a qədər roman və povestdən, 
yüzlərlə hekayə və məqalələrdən, 50-dən çox 
kitablardan ibarət zəngin ədəbi irs qoyub getmiş, 
şəxsiyyəti və yaradıcılığı ilə xalğının yaddaşında və 
doğmadan-doğma ədəbiyyatının tarıxındə 
əbədiləşmişdir. Onun əsərlərindən nümunələr 
,demək olar ki, kecmiş SSRİ-də yaşayan əksər 
xalqlarin və eləcə də türk, bolqar, macar, monqol, 
çin, polyak, rumın, çex, alman, fars, ərəb dillərinə 
tərcümə olunub yayılmışdı. Bu proses Türkiyədə 
davam etməkdədir… 

Xalq yazıçısı Bayram Bayramov sovet dönəminin 
“Şərəf nişani”(1968), “Xalqlar dostluğu” (1978), 
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“Qırmızı Əmək Bayrağı” ( 1988 ) ordenləri ilə təltif 
olunmuşdu. 

Bayram Bayramov 1994-cü il noyabrin 9-da uzun 

sürən xəstəlikdən sonra Baki səhərində vəfat etmiş, 
Fəxri Xiyabanda qələm dostlarının sırasında dəfn 
olunmuşdur. Allah hamısına rəhmət eləsin!.. 

Famil Mehdi “Ədəbiyyat qəzeti”ndə dərc olunan 
vida sözündə haqlı olaraq yazırdı: “Bayram 

müəllim öldü. Onu Allahdan aşağı Qarabağ dərdi 
öldürdü. Bayram Bayramov Qarabağ şəhididir!”. 

Bayram müəllimin rühünün dili olsaydı deyərdi: – 

Allah Qarabağı şəhid etməsin!!../modern.az/ 

Mənbə: Karvan yolunun fatehi. 

Qurban Bayramov,  

tənqidçi-ədəbiyyatşünas, doktor-
professor,”Fədakar alim” və “Elm fədaisi” 
diplomantı,”Səməd Vurğun mükafatı” 
laureatı,1984-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvü. 

http://manera.az/index.php?newsid=10649
https://ustacaz.wordpress.com/2020/01/18/qurban-bayramov/
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                           BİRİNCİ  YAZI 

Birinci yazının  belə,  məlumat xarakterli olmasının  
yeganə səbəbəi bu gün torpaqlarımızın işğal altında 
olmasıdır. Bu “Birinci yazı” adı altında sadəcə, 
“Əməyə məhəbbət” adlı  ilk yazımın  24 May 1988 
– ci il, Ağdamda nəşr olunan “Lenin yolu” 
(sonralar“Ağdam”) qəzetinin 62-ci (7194) sayında, 
4-cü səhifəsində  nəşr  olunduğunu  xatırlatmaqla 
kifayətlənir  və  həmin  vaxtlar  yeganə  tribunamız   
olan bu  orqanda işıq üzü görmüş bütün digər 
yazılarıma həsr edirəm. Yəni,  çox da uzaq olmayan 
keçmişimizdə  “quş iliyi – can dərmanı” tapılan 
bazarı, “Qarabağ”  futbol  klubu, “İmarət”-i, 
Ağdamın simvoluna çevrilmiş “Çay evi”-  ilə 
yanaşı, çoxminli oxucu auditoriyasına malik  
“Ağdam”-  adlı qəzeti də olan bir Ağdam var idi 
Yer üzündə... İndi ürəklərdə yaşayan  Ağdam...  Biz 
yaxşını da, pisi də bu tribunadan paylaşırdıq.  Heç 
bir məhdudiyyət olmadan. Ağdam ziyalıları, 
alimləri, sənətkarları  bütün dövrlərdə  dünya  
ədəbiyyatına,  mədəniyyətinə, incəsənətinə,  elminə  
öz  töhfələrini  veriblər və müəyyən çətinliklər 
olmasına baxmayaraq, bu gün də  ənənənə şərəflə 
davam etdirilir. 

09 .02.2017. Bakı . 
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                              İKİNCİ  YAZI 

                       USUBCAN  ƏFSANƏSİ                                                                

Salam, dəyərli oxucum bu yazını həm Gülünün 
xahişi üzərinə, həm də bir növ onun mənə 
xatırlatdığı borc kimi dəyərləndirərək, qələmə 
aldım. Yazım Azərbaycanın, Qarabağın, dilbər 
guşələrindən olan qədim tarixə malik Yusifcanlı 
(Sufcalı, Usubcanlı) kəndi, onun tarixi, yerləşdiyi 
ərazi, adət-ənənələri, insanları haqqındadır. 
Yusifcanlı kəndinin yerləşdiyi ərazinin lap 
qədimdən, yəni Miladdan öncədən də yaşayış 
məntəqəsi olması müzakirə mövzusu belə ola 
bilməz - bunu kədin öz ərazisi daxilində yaşayış 
üçün əlverişli olmasına baxmayaraq, dəfələrlə yer 
dəyişməsi, ən qədim inancların 1993-cü ilin yayına 
kimi ilk günlərdə (ibtidai dövrlərdə - Adəm 
oğullarının indiki Təbriz şəhərinin olduğu 
ərazidən  Ağrı  dağı istiqamətində hərəkətə 
başladığı ilk vaxtlarda - hansı fikrə inanmağımızdan 
asılı olmayaraq) olduğu kimi təzə-tər qutsal şəkildə 
yaşaması, qədim "Elçi yolu" adlanan karvan 
yolunun üzərində yerləşməsi, bu günümüzdə də 
demək olar ki, bütün ərazidən addımbaşı müxtəlif 
dövrlərə aid maddi-mədəniyyət nümunələrinin 
tapilmasıdır. Əsasən 1950-60-cı illərdə kəndin ətraf 
ərazilərində eləcə də daxilində qazıntılar zamanı 
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tapılmış küplərin dəqiq İslamdan qabaqkı dövrə aid 
olduğu sübut olunmuşdur. Azərbaycan SSR Elmlər 
Akademiyasının Tarix İnsitutunun əməkdaşlarının 
1950-də "Kültəpə", 1960-da isə "Çalağantəpə"də 
bir çox qədim maddi-mədəniyyət nümunələri 
tapılmışdır ki, bunların içərisində 7 - min illik tarixi 
olan daşlaşmış. kömürləşmiş buğda dənələri 
olmuşdur. Yusifcanlı kəndinin zəngin və olduqca 
qədim özünəməxsus tarixinə bir də inancalr 
bölməsində sadə xalqın təbii, tərəfsiz və qatqısız 
baxışları fonunda nəzər salacağıq. Bu bölmədə 
qısaca deyə bilərik ki, dövrümüzdə də hamı 
Nüşiravanlığı, Şah İsmayılı, Şah Abbası, Nikolayı, 
Lenini, Müsavatı- Hürriyətçiliyi, Stalini bütün 
gavur (kafir)-müsəlman, sünni-şiə, erməni-
müsəlman (türk), dünya müharibələrin dildən-dilə, 
ağızdan-ağıza yaxşı xatırlayır və bütün bu tarixi 
hadisələr Azərbaycanın bütün torpaqları kimi 
həmişə Yusifcanlını da ətkiləmişdir. Özəllik 
ondadır ki, həmişə bütün hadisələrin tam ortasında 
qalmağına baxmayaraq, xüsusi ilə 1970 - ci ildən 
sonra - bu fakt olaraq belədir - böyük 
siyasətçi Heydər Əliyev 1969-da hakimiyyətə 
gələndən sonra Yusifcanlı böyük bir sıçrayışla 
inkişaf etmiş, 1990-cı illərdə sözün əsil mənasında 
ən parlaq - briliyant dövrünü yaaşamışdır, məhz 
briliyant- bunu ancaq və ancaq belə adlandırmaq 
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olar. Bütün dövrlərdə əsas göstərici iqtisadi 
vəziyyət olmuşdur. Tam əminliklə qeyd edirəm ki, 
öz təmiz əməyi, zəhməti ilə yaşayan Yusifcanlı 
kəndində 1993-cü ilin yayında bir ailəni belə kasıb 
adlandırmaq olmazdı. Məsələn, orta statistik ailə 
hərbi xidmətdə olan varsa var, yoxsa hamı ailədə- 
kəndədir. Hamı işləyir. Həyətin meyvəsi, mal-
qaraya da baxmaq lazımdır. Əsgərə nişanlanıb 
gedir, gələn kimi heç bir problemsiz ev tikilir toy 
edilir. Bütün aillələrin ən azı bir minik avtomobili 
və bir-neçə kənd təsərrüfatı texnikası var idi(adı 
savxozun olsa da). İnsanlar lap qədimdən bu tarixə 
qədər- 1993- cü ilin yayının o gününə səhər saat 
10:00 - a qədər qurub yaratdılar. Hətda o gün də 
hamı səhər-səhər adi qaydada durub, işə getmişdi, 
ancaq daha heç  kim işdən öz evinə qayıda bilmədi. 
Bu sətirləri sözlə yazmaq çox asandır, ancaq dərk 
etməyə baş lazımdı - bir anın içində əsrlərdən bəri 
ata- babaların qurub yaratdıqlar bir göz qırpımında 
məhv olur yerində bu quru sözlər (hələ şükür, min 
şükür ki, biz Azərbaycan kimi bir ölkədə yaşayırıq) 
bir də nə vaxtsa mütləq bu torpaqlara 
qayıtmaq  ümidi  qalır... 

Yusifcanlı kəndinin böyük bir hissəsi 1994-cü il 
aprelin 12-də Ermənistan Ordusu tərəfindən işğal 
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olunmuşdur, kiçik bir hissəsi isə ordumuzun 
nəzarəti altındadır. 

Tez-tez Ermənistan silahlı qüvvələri Yusifcanlı 
kəndinin işğal olunmuş hissəsindən Azərbaycan 
ordusunun üzbəüz mövqelərini atəşə tutur. Bütün 
hallarda  Azərbaycan Silahlı Qüvvələri  cavab atəşi 
ilə qarşı tərəfi susdurur. 

Usubcan əfsanəsi 
Əfsanənin kökləri Şah İsmayılın zamanından şox 
əvvəllərə gedib çıxır; deyilənə görə çox-çox 
qədimlərdə yəni, Şah İsmayıl  toy-büsatla bu 
yerlərdən keçib Təbrizə getməmişdən çox 
əvvəl Qarqarçayla Qobu arasındakı qalın olduqca 
sıx, keçilməz meşənin ortasında yerləşən bu kənddə 
Usubcan adlı çox güclü bir gənc yaşayırmış bir 
ucu Ərdəbildə, Təbrizdə bir 
ucu Bərdədə, Gəncədə, İrəvanda, Makuda bu 
ətrafda bunun kürəyini yerə vuran yox imış. 
Usubcandan əvvəl kəndin yəqin ki, hansısa adı 
olub, ya bəlkə də heç olmayıb. Nəsə əfsanəyə görə 
Usubcanın şöhrəti artdıqca kənd də tanınmağa 
başlayıb. Şah İsmayılın padşahlığı başlayandan 
sonra kənd Təbrizdən gəlib Gəncədən keçib gedən 
"Elçi yolu"-nun üstündə qalması ilə sonralar ətraf 
şəhərlərdən belə adamların köçüb gəlməsi(Qaladan 
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zaman-zaman daha çox köçüb gələn olub- bu da 
yenə köç yolunun üzərində olması ilə əlaqəli olub 
yəqin) ilə daha da böyüyən kənddən ətrafa gediş- 
gəliş artıb; hardan gəlmisən sualının cavabı sözsüz 
ki, həmişə Usubcanın kəndindən olub. Bu minvalla 
sonralar aşağı (Təbrizə, Araza tərəf), yuxarı 
(Gəncəyə, Kürə tərəf) sülh vaxtı tacirlər, müharibə 
vaxtı əsgərlər yolüstü kəndin adın "Usubcanlı", 
"Sufcanlı" deyə yaymağa başlamışlar. Günümüzdə 
də "Yusifcanlı" ancaq sənədlərdə yazılır, yəni siz 
bu kənddən olan bir nəfərdən soruşsaz ki, 
hardansan cavab " Sufcanlı" olacaq. 

 

Kəndin sayılıb seçilən ağsaqqalları olub: 

 Hacı İsmayıl, 
 Hüseyin Qara , 
 Abış Kişi , 
 Məşədi Mustafa , 
 Vəli Kişi , 
 Talış Kişi, 
 Məşədi Əzim , 
 Cümşüd Kişi , 
 Molla Mürşüd, 
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 Alagöz Kişi və başqaları bu kənddə həmişə 
ağsaqqal sözü eşidilib, hörməti saxlanılıb. Bu 
yerdə özümün şəxsən müşahidə 
etdiyim  maraqlı bir məqamı diqqətinizə 
çatdırmağı özümə borc bildim. Deməli, son 
günlərədək, yəni şəhid xəbərləri, yas 
mərasimləri toyları səsiz edənə qədər heç kim 
cürət edib toy-düyün və digər 
şadyanalıq  şölənlərində süfrəyə sipirtli içki 
qoya bilməzdi. Cavanlar (içmək istəyənlə) 
gizlin bir yolun tapıb içərdilər. Ümumiyyətlə 
kənd camaatı çox dindar və adət -ənənələrə 
sadiq idi. Əsrlərdən bəri süzülüb gələn Şiəlik 
mövcud olmuş  atribut və tədbirləri  ilə bütün 
dönəmlərdə fasiləsiz şəkildə nəsildən nəsilə 
(babadan – nəvəyə)  ötürülmüşdür. Novruz 
bayramı “Qarqara çıxılan gün” , “Çilə günü”, 
“Çilə bayramı” (“Novruz”-dan başqa çox 
adlarla) çox zəngin adət və tədbirlərlə, 
oyunlarla həmişə,  bütün dövrlərdə fasiləsiz 
olaraq qeyd olunmuşdur. Qarqara çıxılan gün 
(21 mart)  bütün ətraf bölgələrin camaatı da 
“Sufcanlı”-ya bayramı qeyd etməyə, bəlkə də 
daha çox Kəndirbaza baxmağa, Dirədöymə 
oynamağa yığışardılar. Kəndə bayram 
tədbirləri fevralın axırında yanan yalançı 
çərşənbə ilə başlayar, qalan dörd 
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gerçəkci  çərşənbələrin hamısı yelləncək günü 
kimi qeyd olunardı. Bu günlər  (dörd çərşənbə 
boyunca) evdə heç kim qalmaz hamı kəndin 
kənarında yellənck ağaclarında  (iki-üç yerdə) 
qurulmuş yelləncəklərin  ətrafına toplaşar, 
yumurta döyüşər, dirədöymə oynayardılar. 
Bayram şöləni hava tam qaralana qədər 
yelləncəklərin ətrafında, sonra məhlələrdə ki, 
çərşənbələrin başında, çox vaxt səhərə qədər 
evlərdə davam edərdi. Axırıncı çərçənbə 
məxsusi olaraq “Çilə gecəsi” adı ilə qeyd 
olunar, sübhə qədər hamı oyaq qalardı. Bütün 
yaş qrupunda olan insanlar dəstə-dəstə 
toplanar əvvəcədən hazırlıq görüb, seçilmiş 
evlərdə Çilə keçirərdilər. Bu gecələr çox 
maraqlı idi. Ən birinci hamı bu gecəni ilboyu 
səbirsizliklə gözləyərdi ki, Dağdağan ağacının 
altında niyyət edib, budağından gözmuncuğu 
düzəltmək üçün kəsəcək.  Kosa gedilər, torba 
atılar, cavalar niyət tutub dinləməyə 
gedərdilər. Maraqlı oyunlar oynanılırdı. Sübh 
olanda sonucu tonqal qalanar. (Sübhdən.) 
Kəhriz üstə gedilər, yol boyu arxların 
üstündən hoppanır, tənəyin altından 
keçərdilər. Qayıdanbaş kəhrizdən su 
gətirərdilər. Həmin gün martın neçəsinə 
düşürdüsə, o gündən 21-i matra (Qarqara 
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çıxılan günə) qədər hər gün bayram olardı. 
Adamlar bir-birlərinə gedib gələrdi. Bu gün 
nə qədər çox olsa uşaqlar o qədər də sevinirdi. 
Kəndimiz adından əlavə Çöpçülər (boğazda 
qalan çöpü çıxardan türkə-çara təbiblər), 
Mollalar, Seyidlər adları ilə də tanınmışdı. 
Günü bu gün də (14 mart 2014) baxmayaraq 
ki, bütün kənd camaatı  bütün dünyaya 
səpələniblər, baş tutan məclislərdə - adətən 
toylarda ilk söz mütləq seyidlərə verilir. 

 

 

Seyidlər: 

 Seyid Məmməd, 
 Seyid Əhməd, 
 Seyid Həşim , 
 Seyid Mirəliş (Seyid Əliş) və başqaları 

gənclər... 

Mollalar: 

 Molla Məmmədbağır , 
 Molla Fərrux, 
 Molla Qulu , 
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 Molla Məhərrəm , 
 Molla Məmməd və başqaları gənclər... 

Sənətkarlar: 

 Təlifçi Pöhrüz , 
 Dəllək Fəqan , 
 Dəllək Allahyar , 
 Usta Hümbətalı , 
 Usta Fazil , 
 Usta Şahin , 
 Usta Yamən və başqaları gənclər... Deməli 

təlifçilər xeyir və şər mərasimlərində atın 
belində məhlə-məhlə gəzərək, bütün evləri 
bir-bir sabahkı və ya bir-neçə gündən sonra 
olacaq tədbirə (toy-düyün, yas məclisi;3,7, 40, 
il) dəvət edərdi. Təlifçinin mətni təxminən 
belə idi: “ Məhəmməd, Məhəmməd sabah 
Əhməd oğluna toy edir, ora 
dəvətlisiz...”  Dəlləklər həm təraş həm də 
sünnət işinə baxırdılar. Digər ustalar ev 
tikmədən tutmuş, müxtəlif xirda işlərə qədər 
bütün məsələri həll edərdilər. 

İnanclar: 
Yuxarıda qeyd etdik ki, Yusifcanlı kəndinin 
ərazisində lap qədimlərdən yaşayış olmuşdur. 
Təbiidir ki, mədəniyyət də müxtəlif və zəngin 
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olacaqdır. Günümüzdə kəndin əhalisi bir mənalı 
olaraq şiə-müsəlman Azərbaycan-Türklərindən 
ibarət olub, bir dildə Azərbaycan Turkcəsində 
danışırlar. Bu tərkib Şah İsmayılın zamanından bəri 
belə formalaşıb və illər ötdükcə daha da 
möhkəmlənib, yekcinsləşib. Ancaq bunula belə ən 
qədim Totemizmdən üzü bəri Atəşpərəstlik-oda 
sitayiş və xristianlıq İslamla(Şiəlik) birlikdə 
yaşamış, hamısının varlığı sübut olunmuşdur. 
Zamanla demək olar ki, Xristianlıq öz izlərini 
qoyub tam ərimişdir, yəni Albaniya dövründən 
sonra, xüsusi ilə də İslamın qəbulundan sonra həm 
də kənd camaatının qatı dindar olması səbəbindən 
Xristianlıq öz izlərini bir neçə məsəldə və islamdan 
əvvəlki dövrə aid küplərin dibindən tapılmış şərab, 
üzüm çəyirdəyi qalıqlarında qoyub bir dəfəlik 
zamanın arxivinə keçmişdir. 

Günümüzədək ağaca inam Totemizmi özünü 
qoruyub saxlamış və onu qeyd edim ki, Dağdağan 
ağacı müqəddəs sayılmaqla bərabər kəndin 
ərazisindəki xüsusi bir Dağdağan ağacı var ki, onun 
hörməti son günlərə qədər kənd məscidinin 
hörmətindən çox olub ki, az olmayıb. Bu ağacla 
bağlı rituallarda kifayət qədər Şamanizm əlamətləri 
də olub. 
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Atəşpərəstlik-Oda sitayiş də həmişə İslamla qoşa 
addımlayıb. Belə ki, sadə insanlar, yəni xalq, əsas 
elektarat bir dəfə Allaha and içəndə beş dəfə də 
Oda, Günəşə and içib həmişə: "o, Gün haqqı", "o, 
İşıq haqqı", "o, isti zindan haqqı" hətta daha müasir 
formada, "o, peç haqqı" od-ocaq həmişə müqəddəs 
sayılıb. 

Adətlər: 

 Yellənçək (bayram adəti) , 
 Çilə çıxartmaq (bayram adəti) , 
 Qarqara çıxmaq (bayram adəti) , 
 Ciyar axşamı (toy adəti) , 
 Kəmləşmək (toy adəti) , 
 Kosa getmək (bayram adəti) və başqa 

unutduqlarım ola bilər, baxmayaraq ki, 
çalışmışam heç nə yaddan çıxmasın.. 

Bayramlar- bir bayram var idi o da bahar 
bayramı; 

 Qarqara çıxılan gün 

Oyunlar: 

 "Topaldıqaç", 
 "Huydurma ağac", 
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 "Dirədöymə", 
 "Mətə-mətə", 
 "Ənzəli", 
 "Çilikağac" və başqa unutduqlarım ola bilər... 

Şəhidləri- bu qanlı- qadalı ilər bizim kəndən də 
yan keçmədi, əksinə tam ortasında qaldı, ən 
anlaşılmaz (bu gün-14 mart 2014, cavabsız 
suallar çoxdur...) məqamlar yaşadı. Canlar aldı 
və hələ də almaqda davam edir.... 
“Ustaclıyam, əlim ərşi - əlada, 

Bu nə sitəm, Millətim nə bəlada???!!!...” 

 Vahid Abbasov Muxtar oğlu 
 Knyaz Abbasov Əliqulu oğlu 
 Əliyev Zəfər Düşgar oğlu 
 Tağıyev Həmzə Tağı oğlu 
 Hüseyinov Hüseyin Əkbər oğlu 
 Mejdunov Etiraz Oruc oğlu 
 Xəlilov Elbar Eldəniz oğlu 
 Seyidov Abuzər Rəsul oğlu 
 Rüstəmov Sərdar Böyükkişi oğlu bu siyahının 

bitməsini daha uzanmamasını arzu edirəm.... 
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İtginlər – şəhidlərimizdən əlavə səsi-sorağı 
olmayan oğullarımız da var: 

 Quliyev Heydər Qurban oğlu, 
 Rüstəmov Azad Həsənqulu oğlu, 
 Əliyev Kamil Hidayət oğlu, 
 Quliyev Mübariz Ramiz oğlu, bitsin bu 

siyahılar..... 

Tarixi abidələri: 

 Yataq təpəsi , 
 Cənnətalı məscidi, 
 Mahmudun körpüsü , 
 Hacı İsmayıl məscidi , 
 Su dəyirmanı , 
 Hacılar Od dəyirmanı (motorla işləyən) , 
 Qayabaşı Od dəyirmanı (motorla işləyən) , 

çalışmışam heç nə yaddan çıxmasın, ola bilər 
mənə məlum olmayanlar da ola bilər… 

Meydan və küçələr: 

 Həbibin evinin dalı (baş meydan) , 
 Dükanın qabağı , 
 Poçtun qabağı , 
 Daş yol (əsas yol ), 
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 Dar yol (aralıq yol da deyilir), çalışmışam heç 
nə yaddan çıxmasın, ola bilər mənə məlum 
olmayanlar da ola bilər… 

 

Toponimlər: 

 "Elçi yolu" , 
 "Köhnə Qarqar" , 
 "Təzə Qarqar" , 
 "Qışlaq arxı" , 
 "Təzə arx" , 
 "Yataq təpəsi" , 
 "Təpə-təpələr" , 
 "Üzərlik təpəsi", 
 "Öküzçü" , 
 "Daşlıq aralığı" , 
 "Kərpicli" , 
 "Quzeydən" , çalışmışam heç nə yaddan 

çıxmasın, ola bilər mənə məlum olmayanlar 
da ola bilər… 

 

Bağları: 

 Vəlinin narlığı , 
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 Hərifin palıdlığı , 
 Mahmudun bağı , 
 Böyük bağ , 
 Kiçik bağ , 
 Saqqızlq , 
 Şıx Həsən, 
 Hacılar qırması, çalışmışam heç nə yaddan 

çıxmasın, ola bilər mənə məlum olmayanlar 
da ola bilər… 

 

Məhəllələr: 

 "Sivişdili" , 
 "Ənbərdə" , 
 "Hacılar" (Hajılar) , 
 "24-lər" , 
 "Şəhrili" , 
 "Təzə məhlə" , 
 "Aşağı məhlə" , 
 "Yuxarı məhlə" , çalışmışam heç nə yaddan 

çıxmasın, ola bilər mənə məlum olmayanlar 
da ola bilər… 
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Aydınları: 

 Kərbəlayi Əşrəf (1895 - 1959) -din alimi , 
 Sadıqov Hümbət (1922) - tanınmış müharibə 

veteranı, şair, 
 Zeynalov Qurban (1926 - 1941) - publisist, 

müəllim, 
 Əhməd Qasımov (1927 - 1998) - ictimai 

xadim, jurnalist, 
 Şahnəzər Hüseyinov(... - 2004) – alim, 
 Abbasov Zeynal – alim, 
 İldırım Səfərov – müəllim, 
 Xəlilov Allahqulu- hərbiçi, polkovnik, 
 Əmirov Həsən  - hərbiçi, polkovnik, 
 Salam İbrahimoğlu (1950) - rəssam, şair, 
 Şahin Qasımov (1951) – mədəniyyət işçisi, 
 Teymur Məmmədov – Əməkdar artist, 
 Səməd Hətəmov – Aktyor, ictimai xadim, 
 Afət Mürşüdqızı – Xəlilova  Əmkədar 

müəllim, 
 Şəmsi Səfərov – Əməkdar müəllim, 
 Kəmalə Qəhrəmanova – Əfsanəvi döyüşçü, 
 Lənkəran Səfərov (A.r.e.) – həkim. 

Coğrafiyası və iqlimi: 
Bu kənd Ağdam  şəhərindən 12 km cənub 
şərqdə, Qarqarçayın  sağ sahilindəki ərazidə 
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yerləşir. Əslində, kəndin özü indiki Qarqarın yox, 
çayın ən qədim yatağı olan Köhnə Qarqarın sağ 
sahilində yerləşir. Ərazi çox da böyük olmayan 
yastıdüzənlik olan Qarqarçayın Kaynozoy erasının 
dördüncü dövr gətirmə süxurlarından ibarətdir. 
Üzəri isə qalın gil-torpaq qatı ilə örtülmüşdür. Bu 
qat suvarma əkinçiliyi üçün çox əlverişli olub, 
məhsuldardır. Ərazinin əsas problemi su 
məsələsidir (yerin 120-150 metr dərinliklərində 
keyfiyyətli sular kifayət qədərdir). Kəndin suya 
olan təlabatı bir kəhriz, bir neçə arteizan, 
həyətlərdəki çoxlu sayda fərdi su quyuları, 
mövsümdə sel olarsa Qarqarçaydan  götürülən sular 
və Tərtərçaydan,  Mərzili çölünəqədər çəkilmiş 
Ağdam kanalından götürülən suların hesabına 
ödənilir. 

Kəndin torpaq sahəsi Qarqarçayın  sağ sahili 
boyunca qərbdən şərqə doğru 4 km, şimaldan 
cənuba isə 4 km-dən az uzanır. Göstərilən bu 
ölçülər daxilində kəndin ümumi sahəsi 15 
kvadratkilometrə qədərdir ki, bu da 1500 hektara 
qədər torpaq sahəsi deməkdir. Bu qədər sahənin 
700-800 hektarı əkin üçün yararlı, o cümlədən 450-
500 hektarı isı üzümlüklərdir. 
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Kənd ərazisinin şimal hissəsində Qarqarçay  özü 
təbii sərhəd təşkil edir. Qərbdə Novruzlu kəndi 
ilə Yusifcanlı arasından "Qobu" deyilən "Quru çay" 
dərəsi keçir ki, o da öz suyunu Qarqarçaydan 
götürüb. Qobudan əlavə "Qışlaq arxı" (Qışdı arxı) 
və "Köndələn arxı" da suvarmada istifadə olunub. 
"Köndələn arx" qonşu Mərzili kəndi ilə təbii sərhəd 
təşkil etməklə uzanıb şərq qonşumuz Ağcabədi 
rayonunun Qiyaməddinli kəndinin ərazisinə qədər 
gedir. Şərqdən Ağcabədi  rayonunun Qiyaməddinli 
kəndi ilə sərhəd təşkil edir ki, o isə başqa kəndlərə 
nisbətən daha yaxında yerləşir. Qarqarın sol 
sahilində Əfətli və Acarlı kəndləri ilə 
qonşudur. Yusifcanlı kəndininbir hissəsi olan 
"Quzeydən" massivi Mərzili tərəfdədir. "Qızlar" 
arxı da buradadır. Yusifcanlı-nın coğrafi 
kordinatları aşağıdakı kimidir: 39 dərəcə, 58 
dəqiqə, şimal enliyi isə 47 dərəcə, şərq uzunluğu, 
yəni, kənd Bakıdan 3 dərəcəlik məsafədədir. Bu da 
hava xətti ilə 256 km edir.3 dərəcəlik məsafə isə 12 
dəqiqə vaxta bərabərdir. yəni Bakıda 8 tamam 
olanda kənddə 8 - ə hələ 12 dəqiqəqalır. 
Günəş Yusifcanlı-da Bakıdan 12 dəqiqə sonra 
çıxır. 

Digər məsafə və ölçülər: Yusifcanlı-dan İran 
sərhəddinə,Araz çayına qədər olan məsafə hava 
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xətti ilə 110 km-dir.Kənddən ekvatora qədər olan 
məsafə 4450km, şimal qütbünə qədər isə 5565 km-
dir. Coğrafi kordinatlardan da göründüyü 
kimi Yusifcanlı nəinki Azərbaycanın, habelə 
dünyanın ən gözəl və mənzərəli yerinin düz 
ortasında yerləşir. İqlimi mülayim, quru subtropik 
iqlimə malikdir. İllik maksimum temperatur 39-40 
dərəcə, minimum temperatur isə 10-13 dərəcə təşkil 
edir. İllik yağıntının miqdarı minimum 250-300 
mm, maksimum isə 550 - 600 mm miqdarında olur. 
Buxarlanma çox olduğundan süni suvarmaya 
ehtiyac var. 

Flora və faunası: 
Kəndin əsas təbii sərvətləri - gözəl ( olduqca 
mülayim ) iqlim şəraiti, münbit torpaqları, bu 
torpaqların dərinliyindəki subartezian suları, illik 
günəşli günlərin çox olması, kəndətrafı ucaboylu 
bağların varlığı, palıd meşəsinin yayılması ola bilər. 
Bu bağlar və palıdlıqlar hələ çox qədimlərdə təbii 
meşəliklər olub. Bitki örtüyü zəngindir. Onlardan 
palıdı, qaraağacı, qozu, qovağı, tut ağacını, yabanı 
nar, saqqız ağacı, dağdağan, habelə cır üzüm, 
böyürtkan və qaratikan kollarının dibində bənövşə 
və qulançarı göstərə bilərik. Çollər xüsusi 
əhəmiyyətli biyan - la başdan-başa örtülür. 
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Bu zəngin bitki aləminin içərisində heyvanlardan 
canavar, çaqqal, tülkü, meşə pişiyi, vaşaq, köstəbək, 
kirpi, porsuq, ilanlar, tısbaöa, qurbaöa, quşlardan - 
çalağan, qaraquş, qara qarğa, boz qarğa, saxsağan, 
qaratoyuq, göyərçin, sərçə, alabaxta, köç vaxtı 
vağlar və digərləri də yaşayır. 

Əziz və çox dəyərli oxucum, əgər bu sicilləmə 
baş alıb gedən – tam səmimi olaraq onu qeyd 
edim ki, bir təhər qısa-qısa danışıb güclə 
yekunlaşdırdım.... Yazdıqca yada düşür və səndə 
yazmaq istəyirsən. Ancaq əvvəldədə qeyd etdim 
yazının bəlli bir nəqsədi var və Gülü xanımın 
istəyi, tələbi. Onun qoyduğu çərçivə daxilində 
yazmağa çalışdım. Yazı zamanı, əsasən 
gördüklərimə və eşitdiklərimə ( dədə - babadan, 
tarix müəllimim  Əbdüləli müəllimdən – ruhu 
şad olsun...) əsaslandım.  Bəzi yerlərdə -əsasən 
coğrafi məlumatlarda dəqiqliyi gözləmək 
xatirinə öz coğrafiya müəllim Yusif 
müəllimin  və yuxarıda qeyd etdiyim 
kimi,  hamımızın fəxri olan    Şahin müəllimin 
həmmüəllif olduqları  kitabdan 
(Yusif Əkbərov, Şahin Qasımov "Qarabağda bir 
kənd var - Yusifcanlı". Bakı. 2004) 
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İstifadə etdim. Qızıldan qiymətli vaxtınızı ayırıb bu 
yazını oxuduğunuza görə təşəkkür edirəm... 
Həqiqətən də belə getsə,  gücümüz  ancaq 
“Qarabağda bir kənd vardı...” deməyə çatacaq... Bu 
məsələ çox uzandı... Torpaqlara qayitmaq vaxtı 
çoxdan çatıb..... Kimsə ümid edir ki, vaxt 
ötdükcə  torpaqlar  unudulacaq  yanılır. Bu yazı elə 
bunun ən bariz sübutudur, Bakıda doğulmuş 
Ağdamı, Yusifcanlını söhbətlərdən tanıyan Gülü 
belə bir yazı tələb edirsə, yenə Bakıda anadan 
olmuş heç söhbətlərdən də bir şey anlaya bilməyən 
5 yaşlı Tuncaydan soruşanda ki, “ə, sən haralısan?” 
– Xüsusi bir ədayla, şəstlə cavab verirsə ki, - 
“Ağdamlıyam” -  demək bu söhbət bitməyib... 
Sadəcə biz böyüklər çalışmalıyıq  ki, atalardan bizə 
miras qalan bu problemlər indiki “Ağdamlıyam”, 
“Qarabağlıyam”  deyən körpələrin çiyinlərinə 
yükləməyək... Görürsənmi, dəyərli oxucum 
sağollaşandan sonra da söhbət bitmir ki, bitmir...... 

14.03.2014. Bakı. 

Qeyd: 

-Azərbaycan Respublikası, Ağdam rayonu, 

Yusifcanlı kəndi haqqında Viki – məqalə  kimi 

də istifadə olunub. 
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                         ÜÇÜNCÜ    YAZI 

              SÖZ  VƏ  KİTAB  HAQQINDA 

Salam dəyərli oxucum. Şeirlər toplusu olan bir 
kitabın girişində yazdığım bu kiçik haşiyənin 
yaranmasının iki əsas səbəbi var. Birinci ən əsas 
səbəb ailəmdən başlamış və müxtəlif təhsil 
müəssisələrində müəllimlərimdən aldığım mühüm 
nəsihətlər vardır ki, onları başqalarının da 
faydalanması üçün əlçatan etməkdir. İkinci səbəb 
istər dost-tanışların, istərsə də çoxsaylı oxucu 
məktublarının daim maraq obyekti olmuş “şeir necə 
yaranır, bu şeirləri necə yazırsız, müxtəlif  sözləri 
necə bir-birinin yanına belə düzürsüz” və 
s.  bu  kimi sualları cavablandırmağı  özümə borc 
bildim. 

Ona görə hesabat xarakterli deyirəm ki, artıq əsrin 
dördə biri arxada qaldı. İlk yazım 24 May 1988 – ci 
il, Ağdamda nəşr olunan “Lenin yolu” (sonralar 
“Ağdam”) qəzetinin 62-ci (7194) sayında, 4-cü 
səhifədə nəşr olunanda  adi məktəbli idim. Bu 
cümləni indi adi sözlər kimi bura yazsam da həmin 
günün təəssüratları tamam başqa idi. Hələ onu 
demirəm ki, heç gözləmədiyin anda (əlbətdə, birinci 
dəfə  mənim heç bu barədə anlayışım yox idi) səni 
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poçta çağırıb pul verirlər və deyirlər ki, bunun adı 
qonorardır...   Bu sətirləri qeyd etməkdə məqsədim 
ondan ibarətdir ki, az müddət deyil, necə deyərlər - 
“bir igidin  ömrüdür”. O vaxtdan gör nələr keçib. 
Qurululuş tamam dəyişdi. Dostlar dönüb düşmən, 
düşmənlər dönüb dost oldular. Bir sözlə çox 
əhvalatlar oldu, çox. Sadəcə mövzuya aidiyyatı 
olmadığına görə biz onların üstündən sükutla 
keçirik. Bu xırda giriş - məlumatı ona görə verirəm 
ki, aşağıdakı fikirləri söyləməkdə özümü tam haqlı 
sayıram. Eyni zamanda onu da bildirmək istəyirəm 
ki, aşağıda qeyd edəcəyim fikirləri bəyan etmək 
üçün uzun müddət yaşımın 40-ın üzərinə gəlməsini 
gözləmişəm. Daha əvvəl ona görə bəyan 
etməmişəm ki, birdən səhvə yol verərəm. Əgər 35-
də bir söz deyib 40 –da özüm bilsəydim ki,  heç də 
belə deyil, bu çox dözülməz bir hal olardı mənım 
üçün. İndi tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bəli bu 
belədir. Əgər desəm ki, ilk şeiri yazanda 5 yaşım 
var idi və ya 10 yaşım var idi bu yalan olar. Bu 
barədə sadəcə onu deyə bilərəm ki, erkən yaşlarda 
şeir yazmağa başlamışam. Yəni, yazı yazmaq üçün 
ən azı hərifləri tanımaq vacib idi. Deməli hərifləri 
tanıyandan sonra yazmağa başladım. Ancaq bu 
yerdə tam səmimi bir etiraf da etmək istəyirəm. 
Hələ heç hərifləri tanımayanda da dəftəri qabağıma 
qoyub, nəsə  yazırmış  kimi  sətirləri  ziq-
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zaqla  axıra  qədər səliqə ilə doldurur, sonra aşağı 
sətirə keçirdim. Beləcə vərəqləri, dəftərləri 
doldururdum.  Məhz bu səbəbdən mən yazmağı və 
oxumağı məktəbə getməzdən çox əvvəl əmimdən 
evdə öyrəndim. Beləliklə, ilk müəllimimin – mənə 
yazmağı və oxumağı öyrədən adamın adını 
açıqlayıram. Bu şəxs mənim əmim Yaməndir. Bu 
səbəbdən nə qədər qələm əlimdədir ona bir ömür 
boyu minnətdarlıq borcum var. Burada ilk 
müəllimimdən gördüyüm və sizə edəcəyim ilk 
tövsiyyə gəlir, çalışın ki, uşaq məktəbə getməmiş 
hələ evdə olanda (normal uşaq 4-5 yaşlarında buna 
qadirdir) ən azından doğma ana dilində yazmağı və 
oxumağı bacarsın. Deyərdim ki, bu olduqca vacib 
və mühüm məsələ olub, uşağın bütün gələcək təhsil 
həyatı üçün qoyulan ən böyük sərmayədir. Bu 
bünövrə olmasa sonrakı mərtəbələri dayaq 
söykəməklə çox çətinliklə qaldıracaqsız. İkinci artıq 
oxumağı bacaran kimi, kiçik həcimli uşaq kitabları 
alıb oxumaq vərdişləri formalaşdırmaq lazımdır. 
Bunun üçün heç də uşağın məktəbə gedib, dərslik 
oxumasını gözləmək vacib deyil. İndi o qədər 
maraqlı uşaq kitabları var ki... Bu arada mənim 
oxuduğum ilk uşaq kitabı “Qızıl şamdan” adlanırdı. 
İndi də yadımdadır. Atam mənim üçün üç balaca 
uşaq kitabı almışdı, “Qızıl şamdan” – ı birinci 
oxuduğuma görə, ya  mənə çox təsir etdiyindən 
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yadımda qalıb. Təəssüfki, o biri ikisinin adını 
xatırlamıram. 

Nəhayət məktəb həyatı başladı. Onu qeyd edim ki, 
göründüyü kimi məktəbə tam hazır getdiyimdən 
demək olar ki, hazırlıqdan birbaşa birinci sinfə 
keçirdiklərin nəzərə almasaq  ibtidai siniflər heç nə 
ilə yadda qalmayıb. 

O vaxtlar ibtidai siniflər üçüncü sinifdə bitirdi. 
Dördüncü sinif biologiya müəllimi Rövşən 
müəllimin çox dəyərli bir məsləhəti ilə yadımda 
qalıb. Onu qeyd edim ki, oxumaq, mütaliə etmək 
bacarıqlarımın formalaşmasında bu müəllimin 
əməyi böyük olmuşdur. Bu müəllimimə də bir ömür 
boyu minnətdarlıq borcluyam. O, bizə vaxtdan necə 
istifadə etməyi öyrətməyə çalışırdı. Onun bu vaxt 
bölgüsü məsələsinin necə ciddi-cəhdlə vacib 
olduğunu bizə anlatdığı yadıma düşdükcə əsl 
müəllimin obrazı gözüm önündə canlanır. Yaradana 
şükür edirəm ki, məni həmişə lazım olan 
məqamlarda lazımi insanlarla – müəllimlərlə 
rastlaşdırıb. Rövşən müəllim bizə belə anladırdı. 
Hamının evində  başının üstündə (divarda), stolun 
üstündə, cibində, çantasında vaxt bölgüsü cədvəli 
olmalıdı.  Vaxtı elə - belə, başdı - başına buraxmaq 
olmaz. Vaxta nəzarət etmək lazımdır. Vaxtı 
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bölüşdürmək lazımdır. Rövşən müəllimin dördüncü 
sinifdə verdiyi bu məsləhətə hələ də əməl edirəm. 
Ziyan görməmişəm. Dördüncü sinifdə daha bir 
gözəl insan bizə müəllimlik  etməyə başladı. Bu 
Rus dili müəllimi Asif müəllim idi. Onun 
tövsiyyəsinin Rus dili ilə heç bir əlaqəsi olmasa da 
mənim üçün çox dəyərli bir məsləhət oldu. Bu gün 
də bu  məsləhətə əməl edirəm. Bəlkə də Asif 
müəllim elə birinci dərs günü bu sözü bizə demişdi. 
Yəqin ki, bu belədir. O, belə demişdi: -“ Bax, elə bu 
gün evə gedən kimi hərə özünə bir qalın dəftər 
tutsun, hər gün maraqlı nə baş versə axşam, günün 
sonunda ora qeyd edin. Bu dəftərə gündəlik 
deyirlər. İllər keçəcək 10 ildən, 20-ildən sonra nə 
qədər xeyirli bir iş tutduğunuzu özünüz 
görəcəksiz...”, “kim istəyir tutsun, bunu mən sizin 
üçün deyirəm, yoxlamayacam, dərsimizə aid deyil, 
sizin inkişafınız üçün vacibdir...” Həqiqətən də Asif 
müəllim sonralar nə bir dəfə də olsun o mövzuya 
toxundu, nə də kimin gündəlik tutub-tutmadığını 
yoxladı. Bu bizə lazım idi. O da bir dəfə deyib 
vəzifə borcunu yerinə yetirmişdi...  Keçdik beşinci 
sinfə birinci  dərsdəcə Ədəbiyyat müəllimimiz 
Həsən müəllim  belə bir sual verdi: - “Kimin evdə 
kitabxanası var?” – bu bizim ilk  Ədəbiyyat 
dərsinin  lap sonları idi. O vaxt kitabxana anlayışın 
tamam fərqli  şəkildə qavradığımıza  görə,  heç 
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kimin dillənmədiyini görəndə Həsən müəllim bir də 
soruşdu: -“ Kimin evdə dərsliklərdən əlavə kitabları 
var, şeir, nağıl və s. ?” - bu vaxt o sıradan, bu 
sıradan əllər qalxmağa başladı. “Əllərinizi salın 
aşağı, ola bilsin bəlkə də kiminsə bu gün heç bir 
dənə də kitabı yoxdur. Sizə bir söz deyim, kim 
şəhərə gedəndə, atanız, əminiz, dayınız, böyük 
qardaşınız tapşırın sizə bir kitab alıb gətirsin. 
Bugün, sabah özünüz də böyüyüb tez-tez şəhərə 
gedəcəksiz, hər gedəndə bircə kitab alıb 
gətirsəz,  məktəbi bitirəndə görəcəksiz ki, böyük bir 
kitabxananız var.” – bu Həsən müəlimin  birinci 
Ədəbiyyat dərsində növbəti beş il üçün evə verdiyi 
tapşırıq idi. Ruhu şad olsun. Burada daha vacib bir 
məqama toxunmaq istəyirəm. Deməli, bu hadisə 
məktəbə getməmiş baş verib. Yayda. Yəni həmin 
yaydan sonra Sentyabrda dərs açılanda birinci sinfə 
gedəcəkdim. Nənəm uşaqbağçasında aşbaz 
işləyirdi. Arada anam icazə verəndə nənəmin 
yanına gedib, orada uşaqlarla oynayırdıq. Bura 
kəndin mərkəzində nisbətən böyük, qapalı həyəti 
olan bir yer idi. Uşaqbağçası, kəndin kitabxanası, 
həkimxana və kənd klubu bir – birinin yanında 
yerləşirdi. Biz içəridə, otaqda nənəmin yanında 
oynayırdıq. Bağçanın müəlliməsi dedi ki, gedim bir 
kitab götürüm oxuyum, mən dedim ki, məndə 
götürmək istəyirəm, təəccüblənsə də məni də 
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apardı. Yadımdadır ki, müəllimə Salam 
Qədirzadənin o vaxt xüsusilə gənclərin çox 
oxuduğu, demək olar ki, əldən - ələ gəzən (indi adı 
yadımda deyil) bir kitabını götürdü. Mən də 
kitabxanaçıya dedim ki, Adil dayı mənə də bir kitab 
ver oxuyum. O isə cavabında dedi: - “Adil dayı 
yox, Adil müəllim deyərlər”- və getdi mənə kitab 
gətirməyə. Çox keçmədi, əlində jurnal şəklində olan 
bir qırmızı kitabla qayıtdı. Səhv eləmirəmsə adı 
“İliçin uşaqlığı” idi – dəqiq yadımda deyil. Onu 
bilirəm ki, Lenin uşaqlıq vaxtından bəhs edən bir 
kitab idi. Sonralar o kitabı bəlkə də on dəfə təkrar-
təkrar oxudum. Nəsə, Adil müəllim kitabı gətirdi, 
mənim adıma abunəçi vərəqi açdı, yazdı-pozdu və 
kitabı mənə verib dedi: - “Get oxu, gedəndə gətirib 
təhvil verərsən. Cırma, pozma, ləkələmə.” Mən də - 
“oldu” – deyib getdim oxumağa. Elə kitabxanadan 
çıxan kimi həyətdə aşmış böyük qoz 
ağacının  kötüyünün üstündə oynayan uşaqlar məni 
də çağırdılar oynamağa. Təbii ki, mən də kitabı 
qoyub kötüyün üstünə qoşuldum onlara. Başladıq 
oynamağa. Bir vaxt ayıldıq ki, artıq axşamdı. Belə 
olanda adətən nənəmiz deyərdi: - “Bala, bala yenə 
şeytan sizi kirayə tutmuşdu???” – mənasını 
anlamasam da bu sözün mayasında bizim 
gördüyümüz nəsə qəbahət bir işin dayandığın 
anlayırdım. Sən demə, Adil müəllim də əvvəlcədən 
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göz qoyurmuş, görüb ki, mən heç kitabı açmadan 
necə kötüyün üstünə qoydumsa, eləcə də götürüb 
gəlirəm təhvil verməyə.... Əlimdə kitab 
yaxınlaşdım Adil müəllimə, kitabxananın 
qarşısındakı hündür talvarın altında stul qoyub 
oturmuşdu. Kitabı verib, getmək istəyirdim ki, Adil 
müəllim soruşdu: - “Oxudun?” Mən də ani olaraq 
cavab verdim ki, bəli. Adil müəllim kitabı açıb 
ordan-burdan suallar verməyə başladı. Təbii ki, 
cavab verə bilməzdim. Çünki, kitabı apardığım 
kimi də gətirmişdim. Adil müəllim də bunu yaxşı 
bilirdi. O gün Adil müəllim “Oxudun?” – sualından 
başqa mənə heç bir söz demədi... Ancaq mənim o 
günkü pərtliyim bu gün də hər yadıma düşəndə 
məni narahat edir... (Burada kiçik bir haşiyəyə 
çıxmaq istəyirəm. Kim üçünsə əhəmiyyətli və ya 
maraqlı ola bilər düşüncəsi ilə bunları da qeyd 
etməyi özümə borc bilidim.  Oxuduğum ilk iri 
həcmli kitab üçüncü siniflə dördüncü sinfin 
arasındakı yay tətilində "Koroğlu" dastanı 
olub.  Xatırlayanlar varsa, üstündə qalxan şəkli olan 
göy üzlü qalın kitab idi. İlk çoxcildli kitab isə "Min 
bir gecə" nağıllar oldu. Bu kitabı da təxminən 
həmin illərdə oxudum. O da göy üzlü üstündə ay 
ulduz olan bir kitab idi. İlk xarici ədəbiyyat 
nümunəsi ilə tanışlığım isə beşinci sinifdə 
Coğrafiya müəllimimiz  Yusif müəllimin tövsiyyəsi 
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üzərə Jül Vernin  "Kapitan Qrantın uşaqları" - 
Azərbaycan dilində - kitabı oldu. İndi düşündükcə 
bir hal mənə çox qəribə gəlir. Müəllimlərimiz hansı 
kitabı tövsiyyə etsə və ya özümüz hardansa adını 
eşidib axtarsaq,  o kitabı adi kənd kitabxanasında 
tapıb oxuya bilirdik. Bir də dərs oxuyan da 
oxumayan da bədii ədəbiyyatı hamı oxuyurdu. 
Hətta dərs oxumayanlar vaxtları çox olduğuna görə 
bədii ədəbiyyatı daha çox oxuyurdular. 
Yadımdadır, qızlar dərsliklərin cildini qopardıb, 
oxuduqları kitabı üzləyər, dərs boyu da ayrıla 
bilmədikləri romanı və ya povesti 
oxuyardılar...)  Bu kitab mənim kitabxanadan 
götürdüyüm ilk kitab kimi yadımda elə qaldı ki, bu 
hadisədən sonra nəin ki, kitabxandan 
götürdüyüm,  dost-tanışdan aldığım kitabları hətta 
hardasa gördüyüm bir elanı, afişanı mütləq 
oxumalıyam... 

Beləcə maraqlı məktəb həyatı başa çatdı. Orta 
məktəbi bitirəndə Həsən müəllimin dedikləri düz 
çıxmışdı. Artıq təxminən 450-500 kitabdan ibarət 
özümə görə zəngin bir kitabxanam var idi. Düzdü, 
kitabların çoxunu atam almışdı, ancaq bu mənim 
kitabxanam idi. Həm də birinci şəxsi  kitabxanam. 
Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi oldum. Bu 
məktəb o vaxtlar prorektor olmuş Rasim müəllimlə 
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bir-iki maraqlı söhbətdən bir də birinci kursda 
uşaqlarla çəkdirdiyim  fotodan başqa heç nə ilə 
yadda qalmadı. Bircə, o vaxtlar əsas binanın 
girişində asılmış Birinci Qarabağ Müharibəsində 
şəhid olan tələbələrin portretləri hələ də gözümün 
önündən getmir. Hamısa da yuxarı kurs tələbələri 
idi... Sonralar nədənsə o portretləri oradan 
yığışdırdılar.  Elə oldu ki, mən də orduya 
qoşuldum. Birinci Qarabağ Müharibəsində iştirak 
etdim. Ancaq, harda olsam da ən azı yanımda bir-
iki kitab, cibimdə isə mütləq qələm və dəftərçə var 
idi. Bunu məni yaxından tanıyanların hamısı təsdiq 
edə bilər. Bütün əsgərlik boyu mənim dolabım 
olduğum bölüyün kitabxanası olub. Bu gün də 
həmin kitablardan ən azı ikisi mənim kitabxanamda 
qalmaqdadır. Beləcə atəşkəs oldu. Daha bir il də 
ötdü. Komandirlərin təşəbbüsü  və əsgər 
yoldaşlarımın təkidi ilə təhsili davam etdirmək 
qərarına gəldim. Hərbi hissədən beş günlük 
məzuniyyət verdilər ki, sənədlərimi toplayım. 
Sənədlərimi topladım, hərbi hissəyə qayıtdım. 
Yenidən müddətsiz məzuniyyət verib oxumağa 
göndərdilər. Sənədlər qovluqda gəldim Bakı Dövlət 
Universitetinə. Rasim müəllimlə elə onun 
kabinetində xeyli söhbət etdikdən sonra bir az onun 
məsləhəti, bir az da xeyir duası ilə sənədlərimi 
verdim Bakı Ali Birləşmiş Komandanlıq Məktəbinə 
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və təhsilimi orada davam etdirdim. Beləliklə 
kursant həyatı başladı onu qeyd edim ki, oxumaq, 
öz üzərində məşğul olmaq üçün kursantın imkanı, 
vaxtı tələbəninkindən qat-qat çox olur. Bu vaxtlar 
mən artıq üçüncü böyük kitabxanamı yaratmışdım. 
Bu məktəbdə çox yaxşı müəllimlərim olub. Ancaq 
burada mövzuya aid olduğuna görə, dörd il bizə 
“Atış və döyüş işi” – fənnindən dərs demiş Loğman 
müəllimin adını çəkməyi özümə borc bilirəm. 
Yadımdadır, dördüncü kursun son günləri idi. 
Loğman müəllimin fənnindən dövlət imtahanlarına 
hazırlaşırdıq. Loğman müəllim bu imkandan 
istifadə edib bizə öz tövsiyələrini   verirdi. Sizcə 
birinci məsləhət nə ola bilərdi? Onun  dediyi 
sözbəsöz yadımdadır: - “ Harda olursuz olun 
başınızın üstündə kitab qoymağa heç olmasa bir 
gözlü rəfiniz olsun” Loğman müəllimin bu 
tövsiyyəsinə bütün xidmətim boyu əməl etdim. Rəf 
olmayanda kitablarımı mərmi qutularında saxladım. 
Dördüncü kitabxanamın kitabları sözün əsl 
mənasında barıt qoxulu kitablar idi. Ordu həyatı da 
başa çatdı. Unutma ki, dünyada daimi heç nə 
yoxdur. Zaman ən iti dağ çayından belə sürətlə axır. 
Elə ki, mülki həyata başladım, gördüm ki, 
oxumadan olmur. Lap elə bu gün də maraqlı bir 
kurs diqqətimi cəlb edən kimi tez ora yazılib iştirak 
edirəm, öyrənirəm. Belə kursların birində Mustafa 
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Ünlü adlı müəllimimin kitab haqqında növbəti bir 
tövsiyyəsini eşitdim: - “İçimizdən birisini hansısa 
bir mövzu narahat edirsə və ya kimsə hiss edirsə ki, 
onun deməyə, kimlərəsə çatdırmağa sözü var 
mütləq bunu kitab kimi yazmalı özündən sonra 
gələcək nəsillərə ötürməlidir” İnanın ki, bu məqama 
qədər heç vaxt kitab yazmaq xəyalında 
olmamışdım. Onu qeyd edim ki, bu hadisədən heç 
bir il keçməmış “Oriyentir Ulduzu” çapdan çıxan 
kimi dərhal birini yazıb dəyərli müəllimim Mustafa 
Ünlüyə göndərdim. Düzü, indi bu sətirləri yazarkən 
düşünürəm, niyə “Oriyentir Ulduzu” – ndan əvvəl 
çapdan çıxmış üç şeir kitabların deyil məhz onu 
göndərmişəm müəllimimə??? Ümumiyyətlə, nə 
qədər araşdırsaq da, dəqiq olmağa çalışsaq 
da  həyatımız suallarla doludur. 
Mövzunun  sonunda  nəzərinizə çatdırmaq 
istəyirəm ki, bu gün həyatımın müxtəlif 
dövürlərində mövcud olmuş beş fərqli 
kitabxanamın  hamısından (zabitlik dövrü istisna 
olmaqla, çünki, bu kitablar çətin tapılan sırf ixtisas 
kitabları olduğuna görə bütün  kitabxanamı elə ağzı 
bağlı – böyük mərmi qutusunda xidmətdə qalan 
zabit yoldaşlarıma hədiyyə etdim) heç olmasa bir – 
iki nümunə olmaqla təxminən min kitabdan ibarət 
olan, zəngin bir kitabxanaya  sahibəm.  Daha 
maraqlısı odur ki, bu kitabların içərisində ondan 
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artıq kitabın müəllifi mən özüməm. İndi mən də 
düşünürəm və eyni zamanda sizə də sual edirəm, 
əgər müəllimlərimin məsləhət və tövsiyələrinə əməl 
etməsəydim bu nəticəyə nail ola bilərdimmi? – 
Sizin nə cavab  verəcəyinizi gözləmədən öz 
qənaətimi sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bu günə 
qədər qazandığım bütün naliyyətlərimə görə əvvəl 
müəllimlərimə  sonra isə kitablara borcluyam.... 

İndi gələk, ikinci məsələyə. İlk əvvəl onu qeyd 
edim ki, (mən bunu dəfələrlə qeyd etmişəm) sözü 
kimin deməyindən, qələmə almağından asılı 
olmayaraq mənbəyi təkdir, ancaq zaman və məkan 
şərtdir. Buradan məntiqi olaraq belə nəticəyə 
gəlmək olar ki, eyni məzmunlu sözü müxtəlif 
insanlar, başqa-başqa zamanlarda, dünyanın dəyişik 
yerlərində bir –birindən xəbərsiz şəkildə deyə və ya 
qələmə ala bilər. Əlbətdə, bu mənim subyektiv 
fikrimdir. Hamı azad düşüncə haqqına sahib 
olduğuna görə əksini  də  iddia  edə və ya 
sadəcə  razılaşmaya bilər. Məncə, söz yaradıcılığı 
(fərqi yoxdur nəsr və ya nəzm) üç əsas şərtə 
söykənir. Birinci bu genlə, nəsillə bağlıdır. İkinci 
mühitlə, yəni gələcək yazarı əhatə edən, təbiət, 
insanlar və yaşam tərzi, həyat şəraiti. Üçüncü isə 
daha maraqlı şərti ruhdur. Gələcək yazarın ruhu. 
Mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, 4 yaşlı Zaurun 



77 

 

ruhu ilə 40 yaşlı Zaurun ruhunun arasında heç bir 
fərq yoxdur. Zaur  14 yaşında yazdığı şeirlərdə 
işlətdiyi sözləri 41 yaşında da işlədir. O vaxt da 
şeirdə ard-arda muncuq sapa düzülən kimi sözləri 
yazanda çoxunun mənasın bilmirdim. İndi də belə 
olur. Onu qeyd edim ki, mənim bütün bu 
dediklərim söz gələndə kağız – qələm axtaran və ya 
indiki  müasir dövürdə telefona, planşetə yazan 
adamlara aiddir. Yoxsa, kağız - qələmi qabağına 
qoyub söz axtaran adamlara deyil. Mən hətta bir az 
irəli gedib söz yaradıcılığının  reinkarnasiya 
hadisəsini sübut edən tutarlı dəlillərdən biri 
olduğunu iddia edərdim. Çünki, yenə qeyd edirəm, 
istər nəsr, istər nəzm söz yazılanda bir-birinin 
ardınca elə gəlir ki, sanki, kimsə sözbəsöz diktə 
edir. Yazanın boynuna sadəcə vaxt tapıb bu sözləri 
qəbul etdiyi kimi qeyd etmək qalır. Məhz buna görə 
də ilk vaxtda anlamını bilmədiyimiz sözü 
yazmağımız məntiqi cəhətdən doğrudur. Mən 
yazıları müxtəlif adlarla növlərə bölməyi 
xoşlamıram. Bəlkə də bacarmıram. Mənim üçün 
bütün yazılar iki qrupa bölünür. Tamlar və 
natamamlar. Əgər söz gələn məqamda imkanın 
olub onu olduğu kimi qeyd edirsənsə, bu olur tam. 
Yox əgər həmin məqamda yazmaq alınmırsa, 
sonradan onu yadında qalan kimi yazırsansa bax bu 
olur natamam. Bu yazlar ilk oxunuşdaca seçilir. 
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Şeirləri hansısa başqa dilə tərcümə etməyin 
əleyhinəyəm. Uzaqbaşı bir şeiri eyni köklü ana dilin 
başqa-başqa qruplarına, şivələrinə, ləhcələrinə 
uyğunlaşdırmaq olar. Məsələn biz ana dilmizdə 
yazdıqlarımızı Osmanlı türkcəsinə, türkmən 
ləhcəsinə  və ya özbəkcəyə uyğunlaşdırmaq olar. 
Yoxsa, sən bunu çevir rus dilinə, ingilis dilinə, fars 
dilinə və s. Bu yol verilməz bir haldır. Yəni bu vaxt 
sən yazdığın qalır bir kənarda, ortaya tamam 
qondarma bir məhsul çıxır. Bu barədə sözümü öz 
başıma gələn bir misalla yekunlaşdırmaq istəyirəm. 
Demək “Tuncaya” şeiri  bəlkə də 10-15 dəqiqə 
ərzində gəlib: 

 

TUNCAYA 

Tanrı tutub, ağ torpaqdan mayanı, 

Gündoğandan Günbatana  sənindi! 

Nişan verib, yeddi günlük Ayını 

Əksi düşən tüm torpaqlar sənindi 

*      *      * 
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Xəzəri ortaya düz qoyub nişan, 

Boynuna dolanan Hilal sənindi! 

Ən uca zirvələr, ən dərin göllər 

Ormanlar, dəryalar, düzlər sənindi! 

*      *      * 

Tanrının payıdı, lütf edib sənə, 

Tanrıya sarsılmaz inam sənindi! 

Ataya, Anaya, qocaya hörmət 

Sirdaşa  sədaqət, güvən sənindi! 

*      *      * 

Zamanla hökm etdin tüm yer üzünə 

Hakimiyyət sənin, höküm sənindi! 

Aman istəyəni  kəsmədin heç vaxt, 

Ən böyük ədalət, güzəşt sənindi! 
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Unutma ki, lap binədən belədi, 

Mərhəmətli, yuxa ürək sənindi! 

Xilas etdin, bağışladın ənamlar, 

Yamana yaxşılıq,  ancaq sənindi! 

*      *      * 

Döyüşdə, düşməni alnından vuran, 

Süngüsü əlində ərlər sənindi! 

Savaşda, uçağı kəməndlə  tutan, 

Qüvvəsi qolunda nərlər sənindi! 

*      *      * 

Dəli-dolu Türk oğullar cahana 

Bəxş etdiyi şərəfli ad sənindi! 

Adı gəlsə, yeri-göyü titrədən 

Qorxu bilməz,  şanlı əsgər sənindi! 
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*      *      * 

Çöldə simgə etdin Qurdu sancağa, 

Kəhər Atın ən yaxşısı sənindi! 

Ay-yıldızı nişan tikdin Bayrağa, 

Zəkalar, dühalar tümü  sənindi! 

*      *      * 

Tutduğun yol tək Tanrının yoludu, 

Aydın zəka, tər düşüncə sənindi! 

Çoxu deyir, tay dünyanın sonudu, 

Fəqət  bilməz, yeni dünya sənindi!!! 

10.10.2011. Bakı. 

Yazandan sonra oturub bu şeiri oxuyuram; 

“Döyüşdə, düşməni alnından vuran, 

Süngüsü əlində ərlər sənindi! 
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Savaşda, uçağı kəməndlə  tutan, 

Qüvvəsi qolunda nərlər sənindi!” 

 

bu bəndə çatanda dayandım. Özüm-özümə deyirəm, 
bu lap ağ oldu ki, “Savaşda, uçağı 
kəməndlə  tutan,” 

bu boyda şişirtmə olmaz. Bu bəndi sildim. Gördüm 
nəsə əlaqə pozulur bir –neçə bənd sildim. Şeir oldu 
heç. Qoydum kənara. Bu hadisədən bir müddət 
keçəndən sonra kitab dükanlarının birində almaq 
üçün kitab seçirəm. Birdən əlimdəki göyüzlü, hələ 
kimdən, nədən bəhs etdiyi mənə məlum olmayan 
kitabın üzqabığına çıxarılmış bir cümləyə sataşdı. O 
cümləni olduğu kimi yazıram: -“Osman Baturun 11 
yıla sığdırdığı əfsanəvi milli mücadiləsi dildən-dilə 
anlatıla-anlatıla gəlmişdir. Kəməndlə uçaq düşürən, 
düşmənə aman verməz cəsarəti və nişançılığı ilə 
dolu həyat mücadiləsi....” bu kəlmələri oxuyan kimi 
tez kitabı alıb dükandan çıxdım. İndi yol boyu 
şeirdəki sözü düşünür onun da təxminən bu 
məzmunda olduğunu xatırlayır, ancaq dəqiqiq necə 
olduğunu yadıma sala  bilmirdim. Gəlib evə çatdım. 
Şeiri yazdığım dəftəri uzun 
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axtarışdan  sonra  tapdım. Qaraladığım bəndləri 
oxudum və heyrətə gəldim. Bu hadisədən sonra heç 
bir sözə - şeirə dəyişiklik etməyəcəyimə mümkün 
qədər olduğu kimi vaxtında və dəqiq qeyd 
edəcəyimə söz verdim. 

İndi qayıdaq birinci şərtə gen – nəsil barədə bir 
balaca açıqlama verim. Burada onu qeyd edim ki, 
bu yazdıqlarımı  psixoloqlar, ədəbiyyatçılar, 
tədqiqatçılar və ümumiyyətlə araşdırmaya həvəsli 
hamı üçün birinci mənbəədən maraqlı qaynaq hesab 
edirəm. Deməli mənim atam da uşaqlıq və gənclik 
illərində şeir yazıb, indi yazırsa da mənə məlum 
deyil. Mən yuxarıda da qeyd etdiyim kimi vaxtını 
dəqiq bilməsəm də erkən yaşlardan şeir, hekayə, 
məqalə yazıram. İndi isə hamısı gözümün 
qabağında olan, rahat araşdıra bildiyim qızımın 
yazdıqlarıdır. Deməli, Gülü 5 yaşından etibarən 
gözümün qabağında şeir yazmağa başlayıb. Özü  də 
çox səliqəsizdi. Evdə, özünün nə qədər dəftəri olsa 
da görürdün əzik-üzük bir vərəğə iki sətir ya dörd 
sətir yazıb gətirib. Ata 
bax  “şeir”  yazmışam.  Ancaq onu qeyd edim ki, 
onun artıq 9-10 yaşında yazdıqlarına şeir demək 
olar. Yəqin ki, o məndən çox qabaqdadır. 



84 

 

Əziz və dəyərli oxucum bu uzun – uzadı,  nala – 
mıxa vurmalarla səni yorsam da, yeganə məqsədim 
çox uzun zaman ərzində böyük çək–çevirlərlə 
yəqinləşdirdiyim  cüzi mətləbləri sənə çatdırmaq 
oldu. Yuxarıda oxuduqlarının hamısı real həyat 
hadisələridir. Ya gərək bu və ya buna oxşar 
mülahizələri qəbul edək, ya da söz məsələsin də 
dünyanın bizim üçün hələ də qaranlıq qalan digər 
sirləri sırasına qoşaq. Seçim sənindir. Bu işdə 
hamımız özgürük. Sən bir başqa cür düşünə 
bilərsən. Mən bir başqa fikirdəyəm. Mənim sənə 
çatdırmaq istədiyim bunlardan  ibarət idi. 

21.08.2016.  Bakı. 

 

                      DÖRDÜNCÜ  YAZI 

Erich  Maria  Remarque  yoxsa, Ramil Səfərov? 
 

Dəyərli oxucum, bu yazını yazmaqda  yeganə  

məqsədim bizə faydalı olanı göstərməkdir. Odur ki, 

qarşımda nə heç kimi  tərifləmək,  nə də pisləmək 

kimi bir məqsədim yoxdur. Bu yazdıqlarım sadəcə 

mənim düşündüklərimdir və səni qane etməyə də 
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bilər. Yazı necə yarandı? – Əlbətdə, bütün 

mövcudiyyatın bir yaranış səbəbi və məqsədi 

mütləq vardır. Əvvəlcə ən yaxın ətrafda, sonra isə 

nisbətən geniş çevrədə araşdırma apararkən məlum 

oldu ki, xüsusən də gənclərimizin çoxu, (əsasən 17-

25 yaş arası- demək olar ki, kitab aləminin 

dərinliklərinə baş vurduqları  lap erkən dövrlərdə, 

mütaliənin ən şirin çağlarında) deyərdim ki, 

müəllifinə görə kitab oxuyanların  adlarını çəkdiyi 

on müəllifdən biri Erich  Maria  Remarque oldu. 

Deyəcəksiz, burda qəribə nə var ki, belə də 

olmalıdır. Təbii haldır. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi 
mənim bu yazıda heç kimin yazdıqlarına qiymət 

vermək fikrim və ya nəyin yaxşı, nəyin pis 

olduğunu  açıqlamaq deyə bir məqsədim yoxdur. 

Onu da qeyd edim ki, nisbilik baxımından bunun 
elə bir əhəmiyyəti də yoxdur. Ancaq, belə sual bir 

meydana çıxır: - Niyə bəs on müəllifdən biri Erich  

Maria  Remarque olur?  Bu suala kəsədən  bəs  

gənclər nə oxusun, özümüzdəkilərin çoxu 

cəfəngiyyat və ya zamanla ayaqlaşmayan yazılar, 
digərlərinə üz tutanda da əbədiyaşar Erich  Maria  

Remarque  ilk onluğa düşməyə  həqiqətən  layiq  

bir yazardır, deyə cavab verib, söhbəti buradaca 



86 

 

tamamlamaq olardı. Ancaq, Sizi inandırım  ki, bu 
heç də belə deyil. Xüsusən də yuxarıda qeyd olunan 
oxucu kütləsi – araşdırmaçılar (hamı  oxumaqdan,  

mütaliədən  danışır  mən nə oxuyum?) qrupu, yəni, 

hələ özünün bir istiqaməti, dünyaya baxışı 
formalaşmamış gənc oxucuların böyük bir qismi 
Sizə deyim ki, Erich  Maria  Remarque nin hələ öz 

sağlığından bu günə ağızdan-ağıza dolaşan adının 
hesabına onu seçir. Yəni müəllifə görə əlinə düşən, 

ilkin variantda qrup yoldaşının, dostun, tanışın hər-

hansı bir kitabını oxumağa başlayır və təbii 

prosesin davamı olaraq o da öz növbəsində dostuna, 

qrup yoldaşına tövsiyyə edir və hazır oxuduğu 
kitabı verir. Söhbətin bu yerinə qarşıda qayıtmaq 
şərti ilə burada kiçik bir haşiyəyə çıxaq və Erich  

Maria  Remarque nin yazıb-yaratdığı və 

məşhurlaşdığı dövrə qısa bir nəzər salaq. Demək 

olar ki, bu dövrdə - söz, məlumat aclığı zamanı- 
qəzet, jurnal və kitabdan başqa bu boşluğu 
doldurmağa elə bir vasitə yox idi. Məhz bu 

zamanda da hamıya məlum və doğma olan, - “kişi 
düz deyir də”- konteksində yazılarla ortaya çıxan 
Erich  Maria  Remarque tezliklə şöhrət qazandı və 

bir-birinin ardınca yüksək tirajlarla nəşr olunmağa 
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başladı. Çox keçmədən  dünyanın əksər ölkələrinə  

yayıldı. O vaxtdan dünyada çox hadisələr baş versə 

də, qayələr, ideyalar, fikirlər, yayım yol və üsulları  
dəyişsə də Erich  Maria  Remarque məşhurluğuna 
zərrə qədər də olsa xələl gəlmədi. Əksinə “kişi düz 
deyir də”- konteksində düşünənlər həmişə çox 

olduğuna  və bu nisbət daim artığına görə, tam təbii 

prosesin nəticəsi, eyni zamanda məntiqi olaraq 

onun şöhrəti də artdı. Sözün əsl mənasında nə qədər 

gözəl bir haldır ki, illər sonra Erich  Maria  

Remarque üçün olduqca ucqar  bir məmləkətdə 

(bəlkə də sağlığında onun heç tanımadığı, adını belə 

eşitmədiyi bir ölkədə) onun haqqında danışır onun 
yazdıqlarından söhbət açırıq. Bu çox xoşdur. Ancaq 
indi görək bizim sevimli yazarımızın yazdıqlarını 
oxumaq bizə nə dərəcə də vacibdir. Ümumiyyətlə 

oxumalıyıqmı? Mən deyərdim ki, elə əsərlər vardır 
ki, xüsusən də yuxarıda qeyd olunmuş 
kateqoriyasında olan oğlanların oxumsı heç də 

məqsədəuyğun deyil. Bir daha qeyd edirəm bunun 

Erich  Maria  Remarque nin  necə yazar olmasına  
heç bir aidiyyatı yoxdur. Sadəcə elə yazılar var ki, 
çox gözəl alternativ variantlar olduğu halda 
gənclərin, xüsusən də yeniyetmə oğlanların bizim 
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halhazırki dövrümüzdə onları oxuması 
məqsədəuyğun deyil. Mənim burada heç bir təhlil 

aparmaq fikrim yoxdur. Sadəcə iki nümunə adını 
qeyd edib oxuyub nəticə çıxarmağı Sizin öz 
öhdənizə buraxa bilərəm. Birinci götürək  sevimli 

yazarımız Erich  Maria  Remarque nin “Qərb 

cəbhəsində yenilik yoxdur” (Ana dilimizdə) 

kitabını, onu qeyd edim ki, gənclərimizin çoxu rus 

dilində, son illər ingilis, alman, fransız dilində də 

olan kitablarını böyük həvəslə oxuyurlar. 

Alternativ olaraq isə elə bir əsər seçdim ki, iynənin 

ucu qədər də olsa  heç kimdə narazılq doğurmasın  
və ya bu yazıda nəsə bir başqa marağın olduğu 
barədə şübhə oyanmasına imkan verməsin. Bu kitab 

olsun, Ramil Səfərovun Budapeşt, Kozma 
həbsxanasında Macar dilindən doğma Ana dilimizə 

tərcümə etdiyi (başqa dillərdə də tapıb oxumaq 
olar) Ferenc Molnarın (Ferens Molnar) “Pal 

küçəsinin oğlanları”  (“A Pal utcai fiuk”) əsəri. 

Sonda lap səmimi bir qeyd etmək istəyirəm: - 

“Vallahi əmimiz oğlu deyil, dayımız oğlu deyil, biri 
Alman, biri Macar ,  üçdə alacağımız, beşdə 

verəcəyimiz yoxdur,  ruhları şad olsun...” – indi nə 
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vaxt imkanınız olsa, rast düşsə bu kitabların ikisini 
də oxuyun. Sonra özünüz qərar verin bunlardan 

hansını oxumaq, Azərbaycan yeniyetməsi, gənci, 

sabahın Əsgəri, Vətən müdafiəçisi üçün daha 

vacibdir???  Yaxud da Rmil Səfərov niyə məhz "Pal 

küçəsinin oğlaları" əsərini seçdi???? Siz seçim 

qarşısında qalsaz, Ramil Səfərovun seçimini 

təkrarlayardınızmı yoxsa??? 

11.10.2016.  Bakı. 

                       BEŞİNCİ  YAZI 

            MÜTALİƏ  NIYƏ  VACİBDİR? 

Salam çox dəyərli oxucum, bu yazını “beşikdən 

qəbrədək oxumaq lazımdır”, “oxumaq, oxumaq  

yenə də oxumaq” və s.  çox məşhur olan buna 
bənzər digər  mütaliəyə, elm öyrənməyə  

təşviqedici  kəlamların açıqlaması kimi də  qəbul 

etmək olar. Niyə görə elmdən, kitablardan bircə 

damla nəsə götürməyi bacarmış şəxslərin hamısı 
oxumağı, mütaliəni  belə ciddi-cəhdlə məsləhət 

görmüş, təbliğ və təşviq etmiş, hətta bəzi 

hallarda əmr kimi buyurmuşdur?  Bunun bircə 

səbəbi var. Necə ki, dövrümüzdə kimsə maraqlı, 
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əyləncəli bir yerə səyahət edəndə və ya ucuz və 

sərfəli yerdə alış-veriş edəndə, yaxşı həkimə rast 

gələndə və s. bu siyahını ən xırda məişət 

problemlərimizi həll etdiyimiz  yerlərin, kəslərin 

təbliğinə qədər uzatmaq olar.  Bu barədə 

danışmağı, yaxın ətrafındakı dostu-tanışı, 
doğmaları məlumatlandırmağı, onlara xeyir 
verməyi, onlar üçün faydalı olmağı özünə borc 

bilir, oxumağın, mütailənin təbliği də eyni bu 

qəbildən olan həyati əhəmiyyətli bir hadisə 

olduğu üçün, bunun xeyrini, faydasını görmüş 
hər kəs onun təbliğ və təşviqini özünə borc 

bilmişdir. Bəs nədir mütaliənin faydaları? Bu 
kiçik yazıda mümkün qədər yığcam və sistemli  

şəkildə bir neçə kəlmə də mütaliənin, bilgili, 

məlumatlı olmağın faydası barədə mən danışmaq 
istəyirəm. Əvvəlcədən qeyd edim ki, çalışacam  
ancaq və ancaq praktik və həyati söhbət olsun. 

Sizi inandırım ki, bu ən ümdə, çox vacib 

məsələdir. Xüsusən də olduqca geniş imkan və 

resurslara malik müasir dövrümüzdə bu 

prosesdən kənarda qalmaq sadəcə olmaz! Bunu 

belə qəbul etmək lazımdır. Bir söz də əlavə 

etmək istəyirəm çoxumuzun tez-tez işlətdiyi 
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“günahdır” kəlməsini.... Bəli, bəli kitab, jurnal, 

qəzetlərdən əlavə əlimizin əltında internet kimi 
çoxumuzun bəlkə də təsəvvür belə edə 

bilməyəcəyi informasiya zənginliyi dövründə 

oxumamaq, mütaliə etməmək, öyrənməmək, öz 

həyatını yüngülləşdirməmək sadəcə “günahdır”. 

Vəssalam! Keçək əsas məsələyə, nə verir mütaliə 

bizə? Birinci ən ümümi cavab, əlbətdə, 

məlumatlı olmaq ilk növbədə həyatımızı, 
gündəlik yaşam tərzimizi asanlaşdırır. Sizə 

deyərdim ki, əhəmiyyətli dərəcədə 

yüngülləşdirir. Bizi izafi xərclərdən qoruyur. Və 

başqa belə çoxlu həyati misallar gətirmək olar. 

İndi çalışacam  ki, bu barədə mümmkün qədər 

sistemli və yığcam danışım. Bir insan ömrünü 
mütaliə baxımından beş hissəyə asanlıqla 
ayırmaq olar: 

- Uşaqlıq, 
- Yeniyetməlik, 
- Gənclik, 
- Orta yaş dövrü, 
- Ahıllıq. 
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Keçək açıqlamalara, uşaq hələ məktəbə 

getməzdən əvvəl indiki müasir vasitələrin 

zənginliyindən də istifadə etməklə, sözləri 

olmasa belə şəkilli kitablarla tanış olması, 
oynaması onlara baxıb öz-özünə hekayələr 

uydurması, danışması çox vacibdir. Çünki, o 
məktəbə gedəndə, artıq ilk kollektivə düşəndə 

danışmağa nəsə sözü olmalıdır. Sizi inandırım ki, 
nə qədər laqeyid, dəcəl uşaq olsa da o, 
oyuncaqlarının içində, stolun üstündə, 

televizorun, kompüterin, planşetin yanında  hətta 

döşəmədə belə (qoy olsun onsuz da oyuncaqlar 

bütün günü əl-ayağa dolaşır) olsa şəkilli kitab 

görsə, (indi olduqca bahalı pultlu maşınların, 
helikopterlərin, gəlinciklərin və s. birinin 

qiymətinə 2-3 dənə yaxşı möhkəm 

materiallardan hazırlanmış, tez xarab olmayan 
şəkilli kitablar almaq olar) uşaq götürüb onunla 
da maraqlanacaq, baxacaq. 3-4 yaşlarında bütün 
normal uşaqlar (daha inkişaf etmiş, hazırlıqlı 
uşaqları çıxmaq şərti ilə, onlar artıq oxumağı 
bacarırlar) şəkilli kitablara baxıb hekayələr 

uydurmağı, ordakı oğlanın və ya qızın yerində 

olmağı bacarırlar, istəyirlər, sevirlər. Yetər ki, 
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onlara bu abu-havanı yaradıb sərbəstlik verəsən. 

Bir müddət oynadıqdan sonra isə təbii olaraq 

uşaq yazmağa və oxumağa can atacaq. Məktəbi 

gözləmədən uşağın digər tələblərini ödədiyimiz 

kimi bu təlabatı mütləq qarşılamaq lazımdır. 
Bunun üçün sadəcə 4-5 ay planlı və 

məqsədyönlü  şəkildə, məşğul olmaq uşağın bir 
ömür boyu qarşıda dayanmış əsas problemini 

kökündən həll etmək lazımdır. İnanın 3-5 yaş 
arasındakı bütün normal uşaqlara ən şoxu 1 il 
əziyyət, xərc çəkib sadəcə onu kitablarla, 

intrnetdəki axtarış sistemləri ilə tanış etməklə, 

kitablardan istifadə etməyi (yazıb oxumağı), sadə 

hesablamanı öyrətməklə məktəbə hazır şəkildə 

göndərsək onun bütün gələcək problemlərini həll 

etmiş oluruq. Məktəbə ən azı yuxarıda qeyd 

olunan dərəcədə hazırlıqlı və ondan daha yaxşı 
qaydada hazırlanmış şəkildə gedən  (kitablardan 

istifadə etməyi, mütailəni bacaran),  sərbəst 

çalışmaqda heç bir çətinliyi olmayan uşaq sizi 
bütün gələcək təhsil boyu izafi xərclərdən, 

təhsildən  sonra  (maşın almaq, işə düzəltmək, ev 

almaq, toy etmək kimi) isə daha böyük və vacib 

külli miqdarda sərfiyyatdan  xilas edəcək. 
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Burada söhbət qismən maiddiyyatdan gedir 

çünki, bizim mental alaraq öz dəyərlərimiz var. 

Ancaq, burda əsas məsələ odur ki, bu hazırlıqlı 
uşaq gələcəkdə özü ya bunları qəbul etmək 

istəməyəcək, ya da ona ehtiyacı olmayacaq. 
Birinci sinifə gedəndə tam hazırlıqlı olduğu üçün 
bütün məsələlər ona asan və adi gəldiyindən  

bütün həyatı boyu belə davam edəcək. Bura da 

böyüyün öhdəçiliyi və vəzifəsi sadəcə nəzarət 

etməkdən ibarət olacaq. Bura qədər biz sadəcə 

uşaq vaxtı mütaliənin nə qədər vacib və önəmli 

olduğundan danışdıq. Bütün ibtidai siniflər boyu 

və ondan sonra da yeniyetməliyə qədər uşağı 
nəzarətsiz qoymaq olmaz! Bu dövrdə uşaqlar 
lüğətlərdən istfadə etməyi mütləq  

bacarmalıdırlar. Uşaq vaxtı mütaliə etmək  

hamıya vacibdir, gələcəyin ustasına da, 
müğənnisinə də, aşbazına da, hərbiçisinə də 

hamıya. Mütaliə nəticəsində uşaq istənilən mühit 

və kollektiv içərisində tam sərbəst şəkildə, 

kompleksiz öz yerini tapır, öz kiçik dünyasını 
qurur, ətrafını formalaşdırır. Məlumatlı uşaq yeni 
mühitə tez inteqrasiya edir, uyğunlaşır. Belə 

uşağın dostları çox olur. Bütün kollektivin 
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sevimlisi olur. Bütün bunlar nəyin nəticəsidir? 

Əlbəttə, mütaliənin, oxumağın, araşdırmağın. 
Yeniyetməliklə uşaqlığın şərhəddinin harda bitib, 

harda başladığı dəqiq heç kimə məlum olmasa da 

uşaq böyüdükcə  təbii proseslərin nəticəsində 

orqanizmdə istər fiziki, istərsə də mənəvi 

cəhətdən bir çox dəyişikliklər baş verir ki, 
məlumatlı və məlumatsız yaxud da bu 
dəyişiklikləri gözləyənlə, gözləməyən uşaq-

yeniyetmənin  hərəkətləri, özünü aparması, bu 
dəyişikliklərə reaksiyası da məntiqi olaraq 

müxtəlif olur. Elə bil  bilirsən ki, dostun qonaq 

gələcək hazırlıqlı olursan.  Ya da qəflətən qapı 
döyülür. Effekt təxminən eynidir. Məlumatlı 
yeniyetmə qeyri-adi heç nə yoxmuş kimi öz 
yaşam tərzini mütaliənin hesabına sakit şəkildə 

davam etdirir.  Məlumatlı gənc (ancaq və ancaq 

davamlı mütaliə nəticəsində buna nail olmaq 

mümkündür) məktəbdən sonra ixtisas seçimində, 

təhsilin digər pillələrində,  hərbi xidmətdə, ilk iş 
yerində də demək olar ki, heç bir çətinliklə 

üzləşmir. Məlumatlı gənclərin ailə həyatı da qat-
qat daha uğurlu olur. Onlar kənar müdaxilələr və 

təbiətin maneçiliyi olmasa. Demək olar ki, 
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seçimlərində çox az-az hallarda yanılırlar. 
Deyərdim ki, bu şeçim –gələcək ömür-gün 

yoldaşını seçmək dünyaya yenidən gəlmk qədər 

əhəmiyyətli bir hadisədir. Bu məqamda səhv 

etmək, doğuşu qəbul edən mamaçanın səni 

əlindən yerə salmasına bərabərdir. Bəlkə də daha 

artıq. Deməli, mütaliə sayəsində gənc bu 

sınaqdan da mümkün qədər az risklə keçir. 

Mütaliə sayəsində 25-30 yaş arası hər bir gənc 

heç bir kömək olmadan öz işini tapmağa və ya 

qurmağa, özünü maşınla, evlə təmin etməyə 

qadirdir.  Mütaliə heç vaxt bitmir. Ailə həyatı, 
məişət problemləri, qidalanma, yaşam tərzi, 

istirahət, ixtisas artırma, orta yaşlı hamının 
gündəlik qayğılarıdır. Mütaliə sayəsində  

oxumuş, savadlı, bütün həyatını tam təmin etmiş 
şəxslər daha sağlam yaşayırlar. Belə şəxslərin 

ailə büdcəsi daha dayanıqlı, qidaları daha sağlam, 
istirahətləri daha keyfiyyətli olur. Mütaliə isə 

bitmir ki, bitmir.... İnsan daim axtarışdadır. O,  
fasiləsiz olaraq, oxuyur, axtarır, araşdırır, hər 

şeyin ən yaxşisini, ən ucuzunu istəyir  və  

mütaliə nəticəsində  buna nail olur. 
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Mütaliənin bir mənfi cəhəti var ki, onu  da 

ahıllıqda hiss edirsən... Bir vaxt oyanırsan ki, 
məktəb yoldaşlarından, xidmətdə bir yerdə 

olduğun dostlardan, tələbə  vaxtından əlaqə 

saxladığın adamlardan demək olar ki, heç kim 

qalmayıb. Yada salmağa çalışırsan, çoxları qəfil 

ölümlə (gecə yatıb, səhər oyanmayıblar), qəzada, 

həbsdə,  müxtlif səbəblərdən dünyaların çoxdan 
dəyişiblər, ya da heç bir məlumat yoxdur. Sağ 
qalanları barmaqla sayırsan.... Bu şəxslərin 

demək olar ki, hamısı səinin həmsöhbətlərin, 

həmfikirlərin, həmişə kitab alıb-verdiyin, hansısa 
yeni bir məlumat-xəbər barədə həmişə mübahisə 

etiyin  yoldaşlardır.... Günlər keçir bir də 

görürsən daha zəng edən, statuslarına şərh yazan 

dost-tanışdan heç kim qalmayıb....  İstər-istəməz  

nə vaxtsa dostlarla mübahisədə dediyin söz düşür 
yadına; - “mütailə orqanizmin kompleks 

müalicəsi və sağlam həyat deməkdir” -  üzünə  

qeyri-ixtiyari təbəssüm qonduğunu hiss 
edirsən..... O vaxt dostlardan bir çoxu bunla 

razılaşmasa da izahat verəndən sonra ki, mütaliə 

yeganə vasitədir ki, həm ruhun hən də cismin 

bunla qidalanır, yekəqarın bankirdən başqa hamı 
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bunla razılaşmışdı. Bankirin ki, isə sadəcə kor 

inad, həm də nankorluq idi.  O, artıq çoxdan 
unutmuşdu ki, say – hesabını itirdiyi var 
dövlətini özü ilə qonşudan alib geyərək oxumağa 
gəldiyi nimdaş pencəyin cibində gətirməmişdi.... 
Ani olaraq onun lap çoxdan olmuş yas mərasimi 

gözünün önünə gəlir, yaziq şəhərin mərkəzində 

tək qaldığı mənzilində qəflətən dünyasını 
dəyişmişdi. Ancaq işdə bir-neçə gün 

görsənməyəndən sonra mənzilində cansiz 

tapmışdılar. Yekə adam bir az da şişmişdi, evin 
qapısından çıxmadı. Zalım oğlu qapını da elə 

düzəltdirmişdi ki, sökmək  də mümkün olmadı. 
Həm də baxdılar ki, qapı sökülsə də oradan 

çıxmayacaq. Odur ki, pəncərələri söküb, kranla 

pəncərədən düşürdülər.... Təəssüf   hissi ilə 

başını bulayıb, düşünürsən yəqin ki, ən çox 

mütaliə edən elə mən olmuşam..... 

15.10.2016.  Bakı. 
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                          ALTINCI  YAZI 

              RUH VƏ YUXU  HAQQINDA 

Yuxu və ruh bəşər övladı yaranandan onu 
düşündürməyə başlamışdır. Zaman-zaman bilicilər 

və elm adamları bu barədə müəyyən sözlər, fikirlər 

söyləsələr də əsas odur ki, günümüzə qədər ruhun 

nə, yuxunun nə olduğu barədə heç kim dəqiq fikir 

ortaya qoya bilməmişdir. Bir balaca da dinin təsiri 

və basqısı altında bu sahə sanki, toxunulmaz elan 

olunmuş sirli bir tabudur. Əsasən son üç əsr ərzində 

bir neçə dəfə başqa-başqa elm adamları tərəfindən 

ciddi cəhdlər olsa da fakt odur ki, günümüzədək 

konkret olaraq ruhla yuxunun əlaqəsi, onların 
ümumiyyətlə bir-biriilə yaxın yoxsa heç əlaqəsi 

olmayan anlayışlar olduğunu ortaya qoyan sistemli 
bir fikir yoxdur. Bu yerdə elan edirəm ki, ruh və 

yuxu heç də çoxlarının iddia edib, dəstəklədiyi kimi 

sirli  aləm deyil, tam əksinə 2+2=4 edir qəbul 

etdiyimiz hesab kimi aydın, net bir anlayışdır. Və 

beləliklə, RUH MADDİDİR, YUXUGÖRMƏ 
HADİSƏSİ BUNU SÜBÜT EDƏN ƏN BARİZ 
NÜMUNƏDİR.  
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 Ruh maddidir, bədən dediyimiz orqanizmə daxil 

olur və heç bir dəyişikliyə uğramadan oranı tərk 

edir. Ruhun bədənə istənilən vaxt daxil olub çox 

rahat şəkildə də tərk etdiyini qəbul etsək, eyni bir 

ruh  dəfələrlə  bizim üçün çox nisbi olan müxtəlif 

zaman və məkanlarda başqa-başqa bədənlədə ola 

bilməsi reallığı məntiqidir. Deməli, buradan belə 

nəticəyə gəlmək olar ki, RUH MADDİDİR, 
SABİTDİR VƏ MÜTƏHƏRRİKDİR. 

Ruh maddidir – ruhun bədənə daxil olub və ya 

oranı tərk etməsi sübuta ehtiyacı olmayan hamının 
gözlə gördüyü,  görməyənlərin də görə biləcəyi real 

həyat hadisəsidir. 

Ruh sabitdir- yəni ruh bir bədəndə olan zaman 

heçbir dəyişikliyə uğramır 9-yaşlı uşaqla, 90 – yaşlı 
ahılın ruhu arasında heç bir fərq yoxur. Bir ruh, bir 

bədəndə 100 il qalsa da qəti olaraq  heç bir 

dəyişikliyə uğramır!!!! Sadəcə çox nadir hallarda 

ola bilər ki, bir bədəndə başqa-başqa vaxtlarda ayrı-
ayrı ruhlar mövcud olsun. Görünür bu ruhlar 
gəzintidən qayıdanda ünvanı səhv salırlar ya da 
bədəndə baş vermiş ciddi dəyişikliklər (yaxşıya və 

ya pisə doğru - insanın nə ilə qidalanması onun 
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ruhuna birbaşa təsir edən amildir) əvvəlki ruhun 

daha həmin bədəndə yaşamasını məqbul etmir. 

Əksi də tam məntiqidir yeni bir ruh bu bədəndə 

yaşamaq istəyir. 

Ruh mütəhərrikdir – onun sərbəstliyi ancaq bədən 

adlı evə təhkimçiliyi ilə məhdudlaşır ki, oranı da 
müəyyən zamanlarda tərk edib, qayıtmaq 
iqtidarındadır. Yuxu hadisəsi zamanı ruhlar tam 
sərbəst olurlar. (Onlar ya bədəndə, ya bədənin 

yaxınlığında və hətta ola bilir ki, zaman-məkan 

anlayışlarını aşaraq çox-çox uzaqlarda olurlar – bu 

prosesi yatdığımız zaman yuxunun dərinliyi sübut 

edir.) 

RUHLAR İKİ ƏSAS QRUPA BÖLÜNÜR  

Hamımızın dildən-dilə, ağızdan-ağıza eşitdiyimiz 
pis ruh anlayışı səbəbsiz deyil. Necə deyərlər, “od 

olmayan yerdən tüstü çıxmaz” . Pis olan yerdə 

bunun əksi olan yaxşı da mütləq olmalıdır. Əslində 

necədir? Bütün RUHLAR İKİ ƏSAS QRUPA 
BÖLÜNÜR. Bu qruplar da öz növbəsində 

yarımqruplara bölünür. 
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ƏSAS QRUPLAR: 

- Yaxşı (xoş) ruhlar, 
- Pis (bəd) ruhlar. 

Yaxşı ruhlar da öz növbəsində iki yarımqrupa 
bölünür: 

- Çox  yaxşı ruhlar, 
- Nisbətən yaxşı ruhlar. 

Pis ruhlar da öz növbəsində iki yarımqrupa bölünür: 

- Nisbətən pis ruhlar, 

- Çox pis ruhlar. 

Ruhları necə tanıyırıq? Ruhlar bir-birini 

tanıyırlar. Biz hər hansı bir yerə birinci dəfə 

getdiyimizdə, yəni tanımadığımız adamların 
içinə düşdükdə, məclislərdə, növbələrdə, 

qəbullarda, nəqliyyatda, cürbəcür yad adamlar 

çox olan yerlərdə heç tanımadığımız, ilk dəfə lap 

uzaqdan gördüyümüz adamlar haqqında 
anındaca müəyyən qəti fikir formalaşır və biz 

sanradan fikrimizdə yanılmadığımızın şahidi 
oluruq. Bu real həyat hadisəsi ruhların bir-birini 

tanıdığını açıq-aşkar sübutudur. Sözsüz ki, bütün 
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bu anlatdıqlarım nə vaxtsa bizim ata-

babalarımıza da məlum olub. Məsələn, RUHUN 

NÖVLƏRƏ AYRILMASINI sübut edən dəlilin 

izləri bizim atalar sözündə  belə bir cümlədə - 

uazqdan görən kimi “quşum qondu” sənə. Bu nə 

deməkdir? Ruhun daşıyıcısı olan bədən lazımı 
nöqtəyə hələ çatmamış, bədəndə olan ruh öz 

mütəhərrikliyi, yaddaşı və əhatə arealı əsasında 
anıdaca bədəni məlumatlandırir. Təbii olaraq 

yuvasını, evini pislikdən, gələ biləcək zərərdən 

qorumaq və ya xeyirə, yaxşıya  yönəltmək üçün. 

Bizi yanında olanda özümüzü çox rahat hiss 

etdiyimiz adamlarla eyni növ ruhun 

daşıyıcısıyıq. (Əlbətdə yaxşı və pis anlayışlarının 
dəyişkən qütblərdə olan tam nisbiliyini qəbul 

etmək şərti ilə....) 

YUXUGÖRMƏ HADİSƏSİ 

Yuxu (röya)  ruhun gəzintisidir. Yuxular 

(röyalar) üç  qrupa bölünür: 

- Keçmişin izləri, 

- Indiki zaman, 

- Gələcəkdən xəbər. 
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Prinsip etibari ilə yuxugörmə hadisəsi ilə bağlı 
müəyyən fikirlər zaman –zaman söylənilib. 

Xüsusi ilə ilk iki qrup barəsində tutarlı 
mülahizələr mövcuddur. Mən burada ancaq 

Ziqmund Freydin adını çəkməklə 

kifayətlənəcəm. (Bunun bir əsas səbəbi var ki, 

ancaq əmin olduğum həqiqət barədə danışmağı 
xoşlayıram, fikir deyəndə istinad etməyi o qədər 

də xoşlamıram – çünki, mən özüm əmin 

olmayandan sonra kimin nə deməyinin elə də 

əhəmiyyəti yoxdur. Sitatı ancaq və ancaq atalar 

sözlərindən gətirirəm – bizim hər bir Ata 

sözümüz cilid-cilid kitablara sığmayacq dərəcədə 

əhəmiyyətli elmi məna kəsb etdiyi 

qənaətindətyəm.) Həqiqətən də Ziqmund Freydin 

–dahi almin bu sahədə xidmətləri böyukdür. O, 

əsasən birinci qrupa aid yuxugörmə hadisəsi 

barədə araşdırmalar aparmış və düzgün nəticəyə 

gəlmişdir. İkinci qrup yuxugörmə hadisəsinə 

səthi toxunmuş və üçüncü qrup yuxuların da 
mövcüdluğunu inkar etməmiş – elə yuxular da 

var ki, onların sadəcə izahı yoxdur deməklə 

kifayətlənmişdir. Bəs əslində necədir? 
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KEÇMİŞİN İZLƏRİ OLAN YUXULAR 
(RÖYALAR) – bu nə deməkdir? Yuxarıda da 
qeyd etdiyimiz kimi, dahi alim də bunu qeyd 

etmişdir ki, gündəlik yaşam tərzimiz, fikirlər, 

xəyallar beynimizdə izlər qoyur ki, bu hadisələr 

də müxtəlif şəkil dəyişmiş formalarda 
yuxugörmə zamanı təzahür edir. Adətən bu cür 

yuxuları (röyaları) yatandan xeyli vaxt 
keçdikdən sonra, dırin yuxuda olduğumuz vaxt 
görürük – bərk yatanda. Biz yuxuda bu tip 

yuxuları (röyaları) görən zaman yanımızda oyaq 
olan –yatmamış adam bizim yuxu (röya) 
gördüyümüzü hiss etməz. Bu zaman ruhumuz ya 

bənimizdədir, ya da  bədəndən çox da uzaqda 

deyil. Heç bir qonaq ruh yoxdur.  Belə yuxuları 
görməyimizdə ruhla bədənin payı demək olar ki, 

əlinin əliyədir. Və belə yuxular dahi alimin də 

qeyd etdiyi kimi heç bir məna, əhəmiyyət kəsb 

etməyən keçmişin izlərindən başqa bir şey deyil. 

İNDİKİ ZAMAN YUXU GÖRMƏ HADİSƏSİ 
– bu zaman kəsinliklə ruh bədənimizdədir. Bu tip 

yuxugörmələrdə qonaq ruhlar da iştirak edə 

bilər. Və bu tip yuxuları biz çox səthi yatdığımız 
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zaman görürük. Əgər yanımızda oyaq, yatmamış 
adam olsa o bizim yuxu (röya) gördüyümüzü 

hiss edə bilər. Burada onu qeyd edim ki, 

kişilərdə eyakulyasiya ilə müşayət olunan, 

qadınlarda isə özünəməxsus şəkildə təzahür edən 

yuxular (röyalar) da məhz ikinci qrupa aiddir. Bu 

tip yuxularda məsələn qolumuzun kəsilmək üzrə 

olduğunu görüb, oyananda onun pis vziyyətdə 

altımızda qaldığının şahidi ola bilərik. Yaxud 

yuxuda bizi kimsə çağırar oyanıb həqiqətən 

çağrıldığımızı görə bilərik. Və ya soyuqda, 

yağışda, qarda qaldığımızı görüb, oyananda 
həqiqətən üşüdüyümüzü görə bilərik. Bu tip 

yuxuların (röyaların) görülməsi zamanı da 
bədənlə ruhun payı yarıya-yarıdır. Bəzi 

məqamlarda bədənin payı çox ola bilər. Bədənin 

payı o hallarda çox olur ki, bu vaxt ya lazımlı-
lazımsız qidalardan çox yeyirik, ya da ac qalırıq 
bu proses müəyyən mənada ruha əziyyət verir. 

Belə yuxular da real həyat hadisələri, bilavasitə 

orqanizmin tələbləri ilə əlaqəli olub, elə bir 

əhəmiyyət kəsb etmir. Bir daha vurğulayıram ki, 
belə yuxuları (röyaları) səthi yatdığımız zaman, 
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adətən təzəcə yuxuya gedən (yatan) zaman 

görürük. 

GƏLƏCƏKDƏN XƏBƏR VERƏN YUXULAR 
– hamının sirlı,  izahı olmayan yuxular (röyalar) 
adlandırıb, üstündən sükutla keçdiyi, ƏSLİNƏ 
İSƏ ƏN ƏHƏMİYYƏTLİ YUXULAR . Bəs 

niyə heç kim bu barədə danışmaq istəmir və çox 

hallarda izahıolmayan yuxular deyirlər. 

Yuxugörmə hadisəsi zamanı daha çox araşdırma 
aparmış və əsaslı dəlilər ortaya qoymuş Ziqmund 
Freyd də məhz bu tip yuxuları göstərmədən 

sadəcə belə İZAHI OLMAYAN YUXULAR 
(RÖYALAR) adlandırıb, üstündən keçmişdi. 
Çünki, biz bu yuxuları görən zaman heç bir 

anlam verə bilmir, iş-işdən keçəndən sonra 

yadımıza düşsə, xatırlasaq onda anlayırıq. Bu da 
çox gec olur. Burada onu qeyd edim ki, 

adətlərimzdən bzə məlum olduğu kimi pis 
(qarmaqarışıq) yuxu (röya) gördükdə onu axar 

suya danışmaqda fayda var. İnsan səhər və ya 

gecə hövlank oyananda instinktik olaraq 

yuxunun (röyanın) pis olduğunu anlayıir. 
Əlbətdə bunu ruhu bədəni ilə həmahəng olan 
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insanlar hiss edə bilər. Axı nə baş verəcəyi ya 

qonaq getmiş yaxud da qonaq qəbul etmiş ruha 
artıq məlumdur. Bu tip yuxuları (röyaları) 
görəndə  ruh bədənimizdə olmur. Ya səfərdə 

qonaq olurlar (zaman – məkan tanımadan), ya da 
qonaq qəbul edirlər. Bu yuxularda qonaq rular 

adətən bizim dünyasını dəyişmiş yaxınlarımızın, 
doğmalarımızın ruhları olur. Ancaq 
tanımadığımız  (yəni ruhumuz sözsüz ki, o ruhu 

tanıyır sadəcə bizə məlum olmayan) ruhlar da 

qonaq gələ bilər və ya bizim ruhumuz tamam 

yad bir məclisdə (bəlkə də onlar bizim bizə 

məlum olmayan lap uzaq əcdadlarımızdır) iştirak 
edə bilərlər. Belə tip yuxularda bizə nəsə xəbər 

verirlər, məlumat çatdırırlar, iş tapşırırlar, kömək 

etmək istəyirlər.... Əlbətdə, əgər anlaya bilsək.... 

YUXUNUN (RÖYANIN)  MÜDDƏTİ – 

yuxunun müddəti yuxugörmənin aid olduğu 
qrupa görə ani və ya təxminən bir neçə dəqiqə 

ola bilər. (Əlbətdə bizim zaman anlayışımıza 
görə.) 
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ÇALIŞIN  ELƏ QİDALANIN Kİ, YUXUNUZU 
QARIŞDIRMAYASINIZ. YOXSA, BİR VAXT 
RUHUNUZ DA SİZİ TƏRK EDƏCƏK.... 

    16.10.1016.  Bakı. 

 

 

             YEDDINCI  YAZI 

RÖVŞƏN  ABDULLAOĞLU  KİMDİR? 

Düzü Rövşən müəllimlə şəxsi tanışlığım yoxdur. 
Ona görə də təbii olaraq bütün bu yazıda  
yazdıqlarım onun mənə məlum olan yaradıcılığına 
əsaslanır. Yəni, oxumuş olduğum kitablarından 
gəldiyim qənaət və nəticənin məhsuludur.  

  Bu  müəlliflə mənim ilk tanışlığım şəhərimizin 
kitab dükanlarının birindən üzərinə “ARİFLƏRİN 
İRFANİ MƏQAMLARI” yazılmış kitabı almaqla 
başladı. “Ariflərin irfani məqamları” kitabı, böyük 
alim Şeyx Əbu Əli İbn Sinanın məşhur “İŞARAT  
VƏ TƏNBİHAT” adlı əsərinin doqquzuncu 
bölməsinin tərcümə və ona verilən şərhindən 



110 

 

ibarətdir. Nəzərinizə çatdırım ki, kitabı tərcümə 
edən və şərhlərin müəllifi Rövşən Abdullaoğlu idi. 
Beləcə bizim tanışlığımız başladı. Bu kitabın dili və 
şərhlər diqqətmi necə cəlb etdisə, heç o kitabı 
tamam-kamal bitirməmiş yenidən həmin dükana 
yollandım ki, müəllifin öz kitablarından bəlkə, nəsə 
tapa bildim. Ancaq, həmin dükanda tapa bilməsəm 
də satıcıdan öyrəndim ki, bəli, müəllifin öz kitabları 
da var. Bir, iki, üç növbəti dükanların birində 

Rövşən Abdullaoğlunun psixoloji kitablar 
silsiləsindən olan “HƏR BİR İNSAN 
HÖKMDARDIR” kitabını gördüm və həmən aldım. 
Kitabı həmin gün oxudum. Burada onu qeyd edim 
ki, bu hadisələr 2013-cü ilin təxminən yay-payız 
aylarında baş verib. Düzü kitab qismən mənə indiyə 
qədər bu mövzuda oxuduğum çoxlu sayda əsasən 
xarici motivasiya ədəbiyyatına daxil olan 
nümunələri xatırlatdı.  Bunula belə, kitabda nəsə bir 
fərqlilik, bəlkə şərqlilik deyərdim, ən əsası 
doğmalıq, ruhumuza yaxınlıq, bizə aid 
özünəməxsusluq hiss etdim. Qənatə gəldim ki, bu 
kitab müəllif haqqında heç nə demədi, sadəcə bir 
ipucu verdi. Ertəsi gün müəllifin yenə psixologiya 
və motivasiya kitabları silsiləsindən olan 
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“ARXADAKI  KÖRPÜLƏRİ  YANDIRIN”  

kitabını alıb oxudum. Təkrarçılıq etmək istəmirəm, 
ancaq onu qeyd etməliyəm ki, bu kitab da tam mən 
istəyəni vermədi. 

Yəni bütün motivasiya ədəbiyyat nümunələrində 
eyni məqsəd, eyni yol (istər xarici, istərsə də bizim 
müəlliflər) dəyişik sözlər. Sonra müəllifin 
kitablarını gördükcə, adını eşitdikcə alıb oxuyur, elə 
bil, nəsə axtarırdım.  Bilirəm ki, axtardığım kitab 
yazılıb, var, ancaq, mən tapa bilmirəm....  

 Bu fikr, əminlik  məndə kitabdan – kitaba hiss 

etdiyim dəyişiklik, sanki, müəllifin standart, şablon 
fikirlərdən  sıyrıldığını, özünəməxsus bir metodla 

təlqinə keçdiyini gördüyümdən, duyduğumdan 
yaranmışdı.  

  Nəhayət, bir gün sosial şəbəkələrdə  müəllifin yeni  
kitabını gördüm, artıq  tarix 2015 göstərirdi. 
RÖVŞƏN ABDULLAOĞLU  “BU ŞƏHƏRDƏ 
KİMSƏ YOXDUR” psixoloji roman – yeni söz, 

yeni səs.... Kitabı yəqin ki, çoxunuz oxumusuz 

çünki, bunun özü də tam məntiqidir. Dəyərli 
oxucum, əgər Siz maraq göstərib, bu kiçik yazını 
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oxuyursuzsa, mütləq haqqında danışdığımız o kitabı 
da oxumusuz. Yox əgər oxumamısizsa, deməli ya 
hələ belə bir kitab haqqında eşitməmisiz, ya da 

vaxtınız  olmayıb. 

Çox xırdaçılığa getmədən, adi - orta məlumatlılıq 
səviyəsində  onu qeyd etmək istəyirəm ki, 
psixologiya bütün insanları onların mənliyindən 
irəli gələn hərəkət və davranışlarına görə dörd əsas 
qrupa bölür. Rövşən Abdullaoğlu bu romanda məhz 
bu qrupların birinə aid olan insanın elə 
ümumiləşdirilmiş surətini yaratmışdır ki, bu günə 
qədər Psixologiya elminin yazdığı, göstərdiyi 
hamısı artıqlaması ilə bu surətdə cəmlənmişdir. 
Qəhrəmanın surəti lap körpəlikdən yetkin yaşa 
qədər gözümüzün qarşısında  bizə göstərmək 
istədiyi tipindən irəli gələn xarakter və 
xüsusiyyətlərini elə çılpaq, həyatda olduğu kimi 
göstərir ki, bu barədə sadəcə MÜKKƏMMƏL!!!! – 

deyib kifayətlənməkdən  başqa yolumuz qalmır. 
Müəllifin olduqca çox böyük təvəzökarlıqla sadəcə 
psixoloji roman adlandırdığı bu kitab, birinci 
növbədə məlumatlı olub, özünü qəhrəmanın aid 
olduğu tipdən hesab edən hər bir şəxsin stolüstü 
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kitabı, ikinci – indi özünüöyrətmənin geniş 
yayıldığı bir zamanda  melanxoliyadan əziyyət 
çəkdiyini zənn edən hər bir pasientin  hər zaman 
yanında olan psixoloqu, gələcəkdə yaxşı psixoloq 
olmaq istəyən, bu istiqamətdə təhsil alan hər bir 
tələbənin mütləq oxumalı, incələməli olduğu 
(konkret tip üzrə səbəbi, müalicəni və nəticəni 
özündə ehtiva edən) əlavə dərs vəsaiti kimi çox 

qiymətli və əvəzolunmazdır. Ən azından  hələlik 
ortalıqda analoqu yoxdur. Əgər, bu kitabdan sonra 
Rövşən Abdullaoğlu heç nə yazmasa da “BU 

ŞƏHƏRDƏ KİMSƏ YOXDUR” – müəllifin 
sözünü, səsini bizə tam çatdırdı. Rövşən 
Abdullaoğlu, sadəcə kitab olsun, az-çox pul gəlsin 
deyə, Cenqo ordan getdi, Manqo burdan gəldi, qızın 
yerə düşmüş yaylığının parçasını tapıb, ordan onun 
ətrini alıb, gedib qızın əvəzinə Toplanı tapıb, sonra 
yenə onu axtaranlar, nə bilim, min cür cəfəngiyat 
uydurub millətin pulunu yeyib, beynini 

korlayanlardan deyil. Tam fərqli, özünəməxsus  
yolu olan, hərtərəfli məlumatlı (istər dini, istər 
dünyəvi, həm şərqdən, həm qərbdən)  bir yazardır. 
Rövşən Abdullaoğlunun kitabları sadəcə vaxt 
öldürmək, gün keçirmək üçün deyil, əksinə həyatın 
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gözəlliyinə vurulmaq, yeni bir dünya qzanmaq üçün 
vacib vasitədir. 

Müəllifə Uca Yaradandan can sağlığı, yeni-yeni 

yaradıcılıq uğurları arzu edirik. Eyni zamanda 
daimi oxucu olaraq, ən azından “BU ŞƏHƏRDƏ 
KİMSƏ YOXDUR” –dan sonra, Ümumi 

Psixologiyanın göstərdiyi qalan üç tip insanlara da 

aid üç yeni psixoloji roman gözləyirik. Axı dünya 
təkcə melanxoliqlərdən ibarət deyil??? 

17.10.2016.   Bakı. 

 

               SƏKKİZİNCİ  YAZI 

           QOZ  VƏ  DƏLİQANLILIQ 

Məncə, dərin müşahidə qalın kitab kimidir. 
Baxdıqca görürsən, gördükcə oxuyursan, oxuduqca 
öyrənirsən, öyrəndikcə bölüşmək, ötürmək 
istəyirsən. Çünki,  artıq sənə məlum olan səndə 
qaldıqca əlavə narahatçılıq yaradır. İstər-istəməz 
istəyirsən ki, hamı bunu bilsin və ya 
ətrafdakılarında fikrini bilmək istəyirsən bu barədə. 
Bilmək istəyirsən, bəs görəsən başqaları bu barədə 
nə düşünür…. 
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   Keçək mətləbə, qoz ağacı, meyvəsi yəni qoz (bəzi 
yerlərdə cəviz də deyirlər –dəqiq “cəviz” sözü ilə 
20 yaşdan sonra tanış olmuşam) ətraf aləmlə 
tanışlığımda ilk predmet olub desəm  məncə 
yanılmaram. Ancaq,  böyük əminliklə deyirəm ki, 
tanıdığım, dadına baxdığım ilk meyvə məhz qoz 
(cəviz) olub. Burada yeri gəlmişkən onu qeyd edim 
ki, mənim tanış olduğum kimi, körpə uşaqların (bir 
yaşın altında heç olmaz –QƏTİ) qozla (cəvizlə) 
belə erkən tanışlığı heç də məqsədə müvafiq, 
ümumiyyətlə arzu olunan deyil….  Söhbət 
yayınmamış qeyd edim ki, xüsusi ilə bir yaşın 
altında, iki yaşa çatmamış uşaqlar qozun necə 
deyərlər lap az miqdarda da dadına baxsa, yesə, 
əksər hallarda sonra onu ömrü boyu izləyəcək  
müxtəlif  allergik izlər qoyur (xüsusi ilə dəridə) bu 
qaçılmazdır. O ki, qaldı bizə, lap körpəlikdən ilin 
altı  ayı evin qapısından ayağını bayıra qoyanda 
birinci və ya ikinci addımıda mütləq  altında qoz 
(cəviz) qalırdı. Bizim həyət qarışıq; əmi, baba, 
qonşuluqda 100-150 metr radiusda yalan olmasın, 
bəlkə  20-25 qoz (cəviz) ağacı var idi. Həm də nə 
boyda, çox böyük ağaclar –elələri var idi ki, 4-5 
uşaq əl-ələ tutsa çətinliklə dövrəyə ala bilirdi. 
Demək olar ki, həyətlərin çoxunda eyni məzərə idi. 
Bundan əlavə hamının bağlarda da dədə-babadan 
qalma ağacları var idi ki, mövsümdə çırpıb, 
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meyvəsini götürürdülər. Əlbəttə, indi deyə bilərsiz 
ki, bunun nəyi pisdir? – Biz heç də demirik ki, bu 
pis idi… Sadəcə qozun (cəvizin)  çox olduğu, geniş 
yayıldığı torpaqlarda  həm meyvəsindən istifadə 
nəticəsində, həm də ümumiyyətlə bitməsi, var 
olması ilə insanların yerli əhalinin yüz illərlə  necə 
deyərlər, baş-başa ömür-gün sürənlərin həyatına, 
gündəlik yaşam tərzinə, sağlamlağına göstərdiyi 
bəzi təsirlərdən söhbət açıb bir-neçə mühüm 
məqama diqqət çəkmək istəyirik. 

   Birinci faydası barədə; qida kimi misilsizdi, ikinci 
çörək kimidir. Əmtəə olaraq qaldıqca dəyər 
qazanan maldır. Oduncağı, meyvəsindən kal və 
yetişmiş formada müxtəlif  məqsədlərlə yaralılığı, 
satanlar üçün pul, quru meyvənin (cıbrıq) 
qabığından, içindəki  arakəsmələrdən, hətta ağacın 
yarpağından,  qabığından  boyaq  maddəsi kimi 
istifadə olunması  və  başqa  xatırlaya bilmədiyim  
olduqca müxtəlif  sahələrdə  tətbiqini  düşündükdə  
tam bir faydalı nemət olduğu qənaətinə gəlirsən. 
Şükür Uca Yaradana!!! 

    İndi keçək məsələnin  ikinci tərəfinə, lap 
körpəlikdən havalar bir balaca soyuyan kimi, ( qoz 
yetişən kimi) dirsəklərimdə dəridə qızartı (bu təbii 
ki, allergik təsir idi) əmələ gəlirdi böyüklərin birinci 
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sözü bu olurdu ki, “elə-belə şeydi, dədə-babada da 
olub”. Yadımdadır ki, rəhmətlik  nənəm  soyuq 
havada qolları açıq sıra ilə düzülmüş qoz (cəviz) 
ağaclarının altı ilə qonşuda olan “Babanın ocağı” –
na aparıb dirsəklərimə küldən düzəlmiş soyuq kül 
palçığı sürtüb gətirərdi. Əgər, onda nənəmə 
desəydim ki, ay nənə külün məsələyə nə dəxli bu 
çoxlu qoz yeməkdəndi…  Deyərdi ki, başına hava 
gəlib bala…  Çox maraqlıdır ki, bu halı ancaq 
qozun (cəvizin)  bol olduğu soyuq aylarda baş 
verdiyindən  hamı soyuqla əlaqələndirir, heç kim 
qozu (cəvizi) günahkar bilmirdi…  Günü bu gün də 
bir balaca qoz (cəviz) və ya fındıq çox yeyən kimi 
həmin nahiyələrdə yenə də qızartılar yaranır. Bəli 
ancaq və ancaq qoz (cəviz) – fındığı çox yeyəndə 
bunun heç bir qanla, soyuqla əlaqəsi yoxdur. (uşaq 
vaxtı  arada həkim resepti ilə hələ bir “kalsi-xolor” 
– da içirdirdilər, o şoğərib də zəkkutum kimi bir 
şeydi a…. Hamı ağlına gələni edirdi, heç bir deyən 
yox idi ki, a bala bu qozdan az ye…) Əlbətdə, 
bütün bunlar bizim aşırı, mən deyərdim ki, limitsiz  
şəkildə qozdan (cəvizdən) istifadə etməyimizin 
nəticəsi idi. Xüsusi ilə uşaq körpə vaxtı qoz (cəviz) 
yeyirsə, (özü yeyən analar yedi-yemədi uşğın 
ağzına da mütləq qoyurlar ki,  dadını bilsin, 
öyrənsin..) əgər allergik təsir nəticəsində dəri 
tamlığı bir dəfə pozulursa, həmin nahiyələr 
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böyüyəndə də eyni təsirə həssas olaraq qalır. Bu 
məsələnin bir tərəfi.  Digər faydası ilə, zərərinin 
birlikdə hərəkət etdiyi hal isə onun qidalılığı və çox 
enerjili olmasıdır. Beləki, orqanizmin olduğu 
vəziyyətdən asılı olmayaraq, bir –neçə qoz (cəviz) 
yemək kifayətdir ki, bədən və eyni zamanda onun 
bir hissəsi olan beyin enerjili qoz (cəviz) ləpəsinin 
mədəyə düşdüyünü hiss etsin, həm də hiss etdirsin. 
Məhz bu xüsusiyyətinə görə qoz (cəviz) ağacı çox 
olan, geniş yayılmış bölgələrin insanları, istər 
fəndgirliyi, istər tez coşub-daşan olmağı (“cırtda - 
qoz” olması – gör atalar bu  ifadəni – kodlaşdırılmış 
məlumatı - necə yerində yaradıblar???), mərdliyi, 
dəliqanlılığı ilə nisbətən də olsa seçilirlər. “Cırtda –
qozluq” tam dəqiq ifadədir. Onu da qeyd edim ki, 
bunun səbəbi heç də təkcə qozun (cəvizin) yüksək 
qidalılığı deyil…  Qoz (cəviz) ağaclarının bol 
olduğu bölgələrdə əhali  məişətdə  əsasən üzdə olan   
bulaq,  quyu,  kəhriz, çay  ya da müasir dövürdə 
artezian sularından istifadə  edirlər. Bu  su isə 
demək olar ki, tam yodsuzdur. İllər boyu yodsuz su 
istifadə etmək isə nəhayətdə orqanizmdə ciddi 
fəsadlar yaradır ki, biz təbib olmadığımıza görə 
bunun xırdalığına varmırıq. Sadəcə onu qeyd 
etməliyəm ki, yodsuz su istifadə etdiyimizə görə 
(qoz (cəviz ) ağaclarının  sayəsində) xüsusi ilə 
beyinin fəaliyyətinə təsir göstərən, bilavasitə idarə 
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edən, tənzimləyən  vəzlərdə baş vermiş dəyişiklik  
nəticəsində  (bu vəzlərin qana ifraz etdiyi 
maddələrin tərkibinə uyğun olaraq) sanki, insan 
həsaslaşır, dözümlülük azalır, elə bil bir az da 
çılğınlaşır. Konkret olaraq eyni hadisəyə  qoz 
(cəviz) ağacı bol olan, geniş yayılmış bölgənin 
insanı ilə , belə bölgədən olmayan insanın 
reaksiyası eyni deyildir. Qoz (cəviz) ağacları bol 
olan, geniş yayılmış bölgənin insanı daha 
kəmhövsələ, həm də tabe olmağı bacarmayan 
insanlardır.  Bu yazı heç bir tibbi mahiyyət daşımır, 
(uzaqbaşı araşdırmaçı təbiblər üçün istiqamət 
göstərə bilər) sadəcə bir müşahidəçilik məhsuludur.  

27.10.2016. Bakı. 

                      

       DOQQUZUNCU YAZI 

              OBRAZIN ÖZÜ 

 

Kimdir Balayar SADİQ? – Bu suala cavab 

vermək üçün zəhmət çəkib araşdırma 
aparmağa, nəyisə axtarmağa zərrə qədər də 

necə deyərlər, -“ iynənin yıldızı qədər də 

olsun” - ehtiyac yoxdur... Sadəcə olaraq 

götürüb müəllifin bir neçə bənd şeirin oxumaq 
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lazımdır. Balayar SADİQ hər kəlməsindən 

boylanan, bu mənəm ha deyən qələm 

sahiblərindəndir. Balayar SADİQ bəziləri 

kimi sözün başına çatı salıb, belədən-elə, 

elədən-belə fırladıb sonda bir yığın sözə şeir 
adı qoyub, sözü küsdürən, söz əhlini bezdirən 

əhli-qələmlərdən çox fərqlidir. Yazdıqlarının 
formasından asılı olmayaraq, hər bir 

misrasında bu misranın müəllifi Balayar 

SADİQDİR, deyən bir sehir, bir qüvvə var 

onun şeirlərində... Balayar SADİQ o qələm 

sahiblərindəndir ki, kağız-qələmi qarşısına 
qoyub, söz qovalamır, əksinə kəlmələr sıraya 
düzülüb, məhz onun qələmindən həyat 

qazanmaq istəyirlər... Balayar SADİQ 
dilimizin zənginliyindən, – buna görə xüsusi 

minnətdarlığımı bildirirəm – məharətlə 

istifadə edərək, çoxlarının ya bilmədiyi, və ya 

unutduğu kəlmələri, məsəlləri, yalnız müxtəlif 

bölgələrə məxsus spesfik ibarələri yerli-

yerində işlətməklə dərin məna çalarlarına 
malik məzmunu iki-üç bəndlik şeirlərdə 

yüksək ustalıqla çatdırmağı bacarır. Müəllifin 

bir bənd şeirini oxumaq kifayətdir ki, 
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ortasından Araz axan, yuxarısında qarlı 
dağlar, aşağısında qumlu çöllər, sağında 
dəryalar, solunda ormanlar olan, Azərbaycan 

adlı məmləkətin övladı olduğu aşkara 
çıxacaq... Balayar SADİQ hər kəlməsində 

kimliyini gah küləklərin, dalğalı ləpələrin 

səsiylə  hayqıraraq, gah da tumurcuqların, 
yarpaqların, çiçəklərin titrəyişi ilə 

pıçıldayaraq, hərdən də buz bulaqlara qarışan 
duman-çiskin, narın yağış damlaları və ya tər 

şəbnəm kimi süzülərək çatdırır bizlərə.... Onu 

sevə-sevə oxuyan oxuyucularına.... Balayar 
SADİQ hər kəlməsindən boylanan Vətən 

oğludur. 
Nədən yazır, kimdən yazır, nə yazır axı,  
Balayar SADİQ? – Söhbətin bu yerində 

vəziyyət bir balaca  qəlizləşir. Şübhəsiz ki, hər 

bir  kəlməsində, misrasında nə demək 

istədiyini ən düzgün və dəqiq müəllif özü 

bilir. Hər bir deyilmiş, yazılmış söz həmin 

məqamda qələm  sahibinin halını, mövqeyini 
bildirir. Ancaq, Balayar SADİQİN ustalığı 
ondadır ki, onun yazdıqlarını oxuyan yarından 
xəbərsiz, narahat, çaşqın, üzgün sevgili, ata-
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ana üçün darıxan övlad, bala xiffəti çəkən 

valideyn, tənhalıqdan qovrulan fərd, kimsəsiz 

qalmış körpə, elindən-obasından olmuş 
didərgin, illərdir heç nə yox, bircə şəhidinin 

nəşinə qovuşub onu  dəfn etmək arzusuyla 

yaşayanlar, bir parça çörəyə, bir isti ocağa 
möhtac olanlar, hər şeyi, özünü, gündəlik 

təlabatını unudub,  param-parça olmuş  
məmləkətin taleyini düşünənlər, ən maraqlısı 
odur ki, eyni zamanda bütün yuxarıda 
sadaladıqlarımız və sadalaya 

bilmədiklərimizlə yanaşı tamamilə əks qütbdə 

dayanmış, bütün məsələlərdə zəfər 

şərbətindən bihuş olanlar da hər kəlmədə öz 

hiss və duyğularını görə bilir. Bir bənd şeiri 
min əhvallı oxucu oxuyur, hamısı da düşünür 
ki, məhz bu sözlər onun üçün deyilib. Söz 

sənətində ustalıq, ədəbiyyatda təqdim etmə 

bacarığı – obrazlılıq – məhz budur. OBRAZLI 

DESƏK, OBRAZIN ÖZÜDÜR Balayar 
SADİQ. 
 

Dəyərli şairimizin hansısa bir misrasını və ya  

bəndini misal gətirib, digərlərini özümdən 
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incik salamaq istəməzdim. Məncə, yuxarıda 
deyilənlərdən sonra buna heç ehtiyac da 

yoxdur. Həm də heç doğru olmaz ki, bir bənd 

misal gətirib, qeyd edəsən ki, şair burada bunu 

demək istəyib. Çünki, yenə vurğulamaq 
istəyirəm ki, hər kəlməsində nə demək 

istədiyinin doğrusunu  yazanın özü bilir. Ona 
görə də Siz imkan daxilində  Balayar 

SADİQDƏN bir bənd şeir oxuyun, 
görəcəksiniz ki, o həqiqətən məhz sizin 

hisslərinizi tərənnüm edib. Yeri gəlmişkən 

onu da qeyd edim ki, müəllifin bu yaxınlarda  
Xalq şairi Fikrət QOCANIN redaktəsi ilə  işıq 
üzü görmüş, yeni, “PAYIZ MƏKTUBLARI“ 

kitabı bu baxımdan zəngin və oxunaqlıdır. 
Məncə, bu qədər kifayətdir, dəyərli oxucum. 

Oxuyun, zövq alın, dincəlin, yüngülləşin, 
unudun bu dünyanı... Baxın, görün başqa necə 

dünyalar var... Özündən başqa birisinin 
yazdığını oxumaq, - tanıdın- tanımadın fərq 

etməz- onunla həmsöhbət olmaq, onun 

dünyasına səyahət etmək deməkdir. Hamınıza 
yeni-yeni dünyalar kəşf etmək arzu edirəm. 

Oxuyun, kəşflər edin, dünyanızı 
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zənginləşdirin, gözəlləşdirin... Hər bir yeni 

kəşf, yeni dünya, hər yrni dünya isə növbəti 

bir gözəllik deəkdir. Nəsibiniz ancaq 

gözəlliklər olsun. 

 13 .01. 2017. Bakı. 
 

 

              ONUNCU YAZI 

 İBTİDAİ SİNİFLƏR - ÇATIŞMAZLIQLAR 

Salam, dəyərli oxucum! İndi düşünəcəksiz ki, 

müasir dövürdə  xüsusi ilə də aşağı siniflərdə 

uşaqların bu qədər dərsliklərlə, iş dəftərləri ilə və 

digər əlavə vəsaitlərlə yükləndiyi halda vəsait 

çatışmazlığından söhbət açmaq yersiz, həm də bir 

az gülüncdür. Bəri başdan nəzərinizə çatdırım ki, 
bu heç də düşündüyümüz kimi deyil. Söhbətin 

sonunda yekdilliklə belə bir qərara gələcəyik ki, 

həqiqətən çatışmazlıq var, eyni zamanda  qaldırılan 
məsələ son dərəcə aktual və ciddidir. Onu da qeyd 

edim ki, bu yazı - İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ 
VƏSAİT ÇATIŞMAZLIĞI – belə adlansa da təkcə 

ibtidai siniflərin, daha da konkret etsək, hazırlıq 
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qruplarının, birinci və ya ikinci siniflərin problemi 

deyil, ümumuiyyətlə dilimizdə oxumağa başlayan, 
hərfləri öyrənmiş, oxu vərdişlərini  formalaşdırmaq, 
təkmilləşdirmək istəyən hər bir kəsin- istər yerli dil 

daşıyıcılarının (nəzərə alsaq ki, uşaqları böyük 
əksəriyyəti lap körpəlikdən Osmanlı ləhcəsində 

cizgi flimləri və serealların təsiri altında böyüyür, 
üstəgəl Vətənimiz  etnik cəhətdən də zəngin 

olduğuna görə uşaqların çoxu məktəbə qədər ya 

lokal dildə, ya da çox fərqli şivədə danışırlar) 
istərsə də xarici vətəndaşların üzləşdiyi ümumu 
çatışmazlıqdır. Bu yerdə hələ 2011 - ci ildə  çapdan 

çıxmış “GÜLÜNÜN ŞEİRLƏRİ”  kitabının 
girişində yazdığım sözləri xatırladım. O sətirləri 

aşağıda olduğu kimi verirəm: - “Belə ki, Gülü 

xanım təzə-təzə  birinci sinfə gedirdi. Mən də 

həmişəki kimi işdə idim. Evdən  zəng gəldi,  cavab 

verəndə Gülü mənə sevinə-sevinə dedi ki, Ata, “ A 

” hərfini keçdik. Müəllim evə “A” – ya aid şeir 
tapşırıb, gələndə hərflərə aid  şeir kitabı al gətir. 

Dedim ki, oldu Gülü xanım. Məhdud vaxt 

içərisində ora – bura baxdım. Belə bir kitab tapa 

bilmədim. Çox maraqlıdır ki, bütün köşklərdə 

(kiosklərdə) başqa dillərdə belə maraqlı, əyləncəli 
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uşaq şeir kitabları olsa da bizim dilimizdə yox idi. ” 

-  Nəzərinizə çatdırım ki, bir xeyli vaxt ötsə də 

vəziyyət dəyişməyib. Bu yazını oxuyandan sanra da 
çıxıb şəhərimizdə (hələ mən bölgələri demirəm) 

kitab dükanlarını, köşkləri (kioskləri) gəzsəz eyni 

mənzərənin şahidi olacaqsız. İngilis dilindəki 

vəsaitləri çıxmaq şərti ilə heç bir dildə ilkin 

oxumağa başlayan üçün sistemli pillə-pillə 

ardıcıllığı, oxunaqlığı, rahatlığı, asanlığı təmin edən 

oxu vəsaitləri yoxdur. İstər dərslik, istər 

sinifdənxaric oxu vəsaiti olsun, mənzərə dəyişmir. 
Mənimlə  razılaşarsız ki, nəinki orta statistik ibtidai 

sinif şagirdi, hətta valideyinlərin böyük əksəriyyəti 

tapşırıqları həll etmək bir yana dursun, heç şərtləri 

oxuyub, anlaya bilmirlər. Bu hal isə öz növbəsində 

təhsilimizdə mövcud ikinci böyük problemi – 

REPİTİTORLUĞU – kitabla tanışlığın ilk 
günündən labüd edir ki, bu da  uşağı qədəm 

qoyduğu təhsil sistemində ələbaxım öyrədir və 

sonrakı bütün pillələrində - doktorluğa qədər - 

izləyir. Böyük əksəriyyətin müstəqil düşünmək, 

araşdırmaq, öyrənmək qabilliyyətin birdəfəlik 

əlindən alır.  Halbuki,  bütün bu problemləri çox 

yox, bir-neçə seriya – təxminən üç səviyyəli – sadə 
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bir və iki hecalı sözlərdən ibarət qısa, həm də 

uşaqlar, eləcə də dili yeni öyrənənlər üçün maraqlı 
olacaq hekayələrdən ibarət təxminən üç yüz adda 

kitabla həll etmək olar. Bunun üçün sadəcə bir – 

neçə il hansısa özəl və ya dövlət qurumu sistemli 

şəkildə məşğul olub, sonra da ilər boyu həm 

zəhmətinin nəticəsini -  xeyrini görər, həm də 

hamıya faydası olar. Bu yazının mövzusu, məqsədi  

sadəcə oxu vərdişinin formalaşdırmaqdan ibarət 

olduğuna görə biz dərsliklərin ümumu və çoxlu 

problemlərinə toxunmuruq.  Bu mövzuda yetəri 

qədər yazırlar, danışırlar. Yuxarıdakı qısa haşiyyə 

sadəcə onula əlaqədər idi ki, birinci, ikinci sinif 

şagirdlərinin böyük əksəriyyəti hərfləri ayrı-
ayrılıqda tanısalar da ilkin vaxtda hecadan sözə 

keçəndə böyük çətinliklə üzləşirlər. Sayı çox, 
sanbalı yox dərsliklər və iş dəftərləri uşaqları 
həddindən artıq yükləsə də bu təlabatı qarşılamır. 
Üstəgəl ilk gündən başlayaraq hər gün ildırım 
sürətli  proqramla  irəliləyən tədris yükü  uşaqları 
sıxır, yorur. Bunun kökündə isə onun sətbəst oxuya 

bilməməsi dayanır. Bəlkə də ən ciddi problem 

tapşırıqların özlərinin deyil, şərtlərinin olduqca 

çətin anlaşılan və alternativdə asan bir-iki hecalı 
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sözlər olsa da çətin üç-dörd hecalı sözlərdən ibarət 

olmasıdır. Aydın məsələdir ki, belə olduqda istər 

oxu olsun, istər hesab uşaqların vəziyyəti çətinləşir. 
Bir daha qeyd edirəm ki,  ayrı-ayrı şəxslərin – işin 
içində olan pedaqoqların  -  məhdud sayda, əlbətdə 

öz imkanları daxilində etdiklərini nəzərə almasaq, 

bu sahədə heç bir iş görülmür. Halbuki, göründüyü 
kimi bütün təhsil sisteminin, ümumi götürsək bir 

fərdin ətraf aləmlə, dünya ilə tanışlığının təməlində 

dayanan, onun bütün gələcək həyatını sözün əsl 

mənasında müəyyən edən çox ciddi problemdir. 

Zənnimcə, bu məsələ ciddi araşdırılmalı, 
müsabiqələr təşkil olunmalı, bir –iki hecalı 
sözlərdən ibarət  sadə, qısa hekayələr kitabları 
yazılmalı və kütləvi tirajlarla nəşri, satışı təşkil 
olunmalıdır. Sonda onu da qeyd etmək istəyirəm ki, 

hal-hazırda dövriyədə  olan,  lap hecalı variantlarda 
olsa belə, uzun, çoxhecalı, çətin anlaşılan sözlərdən 

ibarət nağıl kitabları bu problemi həll etmək 

iqtidarında deyil. Gözəl tərtibatlı, mürəkkəb 

sözlərdən ibarət bahalı nağıl kitablarının əvəzinə,  

məsələn, ingilis dilində  əyani nümunəsi bütün 

vitrinlərdə gözümüzün önündə olan kitablar kimi, 
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sadə, ucuz oxunaqlı qısa hekayələrdən ibarət uşaq 
kitablarına çox ehtiyac var. 

 

15 .01. 2017. Bakı. 
 

 

                    ON   BİRİNCİ  YAZI         

               SÖZLƏR  VƏ  HƏRFLƏR 

                                       

     "Dünya bildiyinizdən artıq bizim ola bilməz."    

                                            Xudu  MƏMMƏDOV. 

 

     Salam, çox dəyərli və hörmətli oxucum. Sizinlə 

yeni görüşə fürsət verdiyinə görə Uca Yaradana 

dəfələrcə şükürlər olsun. Böyük alim, dahi söz 

sahibi Xudu müəllimdən sitat gətirməyim heç də 

təsadüfi deyil. Xudu Məmmədov ən yaxın 
keçmişimizdə, demək olar ki, gözümüz önündə 

öyrənməyin, araşdırmağın, tətbiq etməyin, təqdim 
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etməyin,  nəticə əldə etməyin, öyrətməyin, cəsarətin 

və bir çox  başqa mühüm, bütün yetkin insanlar  
üçün vacib olan keyfiyyətlərin  tək bir şəxsdə  

cəmləşdiyi  çox az saylı  ziyalılarımızdandır. Xudu 
müəllimin minlərcə  qiymətli kəlamlarından niyə 

məhz bu iki cümləni seçdim? O, deyirdi:- "Dünya 

bildikdə bizim olur. Dünya bildiyinizdən artıq 
bizim ola bilməz" - bəli, bu birmənalı olaraq 
belədir. Əlbəttə, bizim dünya bizə məlum 

olanlardan ibarətdir. Təsəvvür edək ki, yanında iti, 
qolunda gözüaçıq şahini  olan atlı bir çoban qayanın 
başında dayanıb. Atın qaşının üstündə də bir milçək 

oturub. Bu canlıların hamısı eyni yerdə dayanıb, 
eyni səmtə baxsa da hərə ancaq özünə lazım olanı 
və ya görə, qavraya, qəbul edə biləcəyini görür. Bu 

çox sadə və primitiv bir misaldır. Biz bütün digər 

canlıları bir kənara qoyub, yaradılmışların əşrəfi 

insanın üzərində, insan oğluna verilmiş ən vacib, ən 

gözəl nemət olan dilin, danışmağın, fikrin, 
düşüncənin, sözün üzərində dayanacağıq. Bəli, 

dünya bildiklərimizdən ibarətdir, həm də bizim 

dünya öz düşüncəmizin, xəyallarımızın 
məhsuludur. Dünyamız beynimizdə qurulur. Aydın 
məsələdir ki, bilmək öyrənməkdən, öyrənmək 
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oxumaqdan, oxumaq sözlərdən, sözlərsə hərflərdən 

keçir... Söhbətimizə başlamazdan əvvəl onu qeyd 

edim ki, Azərbaycan adlı məmləkəti bizə Vətən, 

danışdığımız elastik, şirin, axıcı və eyni zamanda 

olduqca zəngin bir dili,  Ana dilimiz kimi bəxş 
etdiyinə görə Uca Yaradana  minnətdar olmalıyıq. 

Sahibi olduğumuz məmləkətin və dilin başı həmişə 

qalda olsa da, şükürlər olsun ki, bütün dövrlərdə  

doğru seçim etməyi bacaran, düzgün qərarlar qəbul 

edən  cəsarətli  ziyalılarımız  olub.  Belə şəxslərin, 

deyərdim ki, sözün əsl mənasında olduqca 
uzaqgörən, cəsarətli böyük insanların  gərgin əməyi 

və fasiləsiz səyləri nəticəsində  bu gün dilimiz  aid 

olduğu dillər qrupunun ən zəngini, bütün 

parametrlərdə  qabaqcılıdır.  Bu mənim subyektiv 

fikrimdir, kimlərsə  razılaşmaya bilər, necə deyərlər 

dünya fikir dünyası, söz dünyasıdır. Hamının 
fikrinə böyük hörmətlə yanaşıram.  Açıqlamaya 
keçməzdən  əvvəl  kiçik  bir  haşiyəyə çıxıb, 
təxminən yüz il əvvəlki  canlı dilimizi özündə əks 

etdirən,  Salman  Mümtaz kimi  dahi söz bilicisinin 

qələmindən çıxmış bir materialı diqqətinizə 

çatdırmağı özümə borc bildim. 
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S.Mümtaz yazır: “… Sabiri öz nömrəmə gətirdim 
və qalmağı təklif  etdim. Sabir razı oldu. Əlahiddə 
krovat qoymaq mümkün olmadığından krovatımı 
ona verərək özüm kuşetkanın üstündə uzandım. 
Sabir yarım saatdan çox o böyrü və bu böyrü 
üstündə çevrildi. Səbəbini soruşduqda krovatdan 
şikayət edərək “məni atıb-tutur”, -dedi. Yerimizi 

dəyişdik. Kuşetkanın üstündə uzanan kimi “ox, 

buna nə demişəm, mən prujinli krovatı harda 
görmüşəm” – deyərək yatdı… Gecə gec 
yatmağımıza görə səhər bir az gec durmalı idik. 
Lakin konkaların zənginin səsi vəbazar əhlinin 
hay-küyü buna mane oldu və o gün Sabirlə 
aşağıdakı müsahibəmiz oldu”.  Bu kəlmələr, ifadə 
tərzi  1910-cu ilin iyun ayına aiddir. 
Mirzə Ələkbər Sabirin Salman Mümtaza verdiyi 
ilk və son müsahibəsini professor Şirməmməd 
Hüseynov 2002-ci il aprelin 20-də “Günay” 

qəzetində (№ 16) dərc edib. Əlavə olaraq bu 
müsahibə bəzi qeyidlərlə tam olaraq araşdırmaçı-
yazar  Rəşad Sahilin təqdimatında müxtəlif  
elektron kütləvi informasiya vasitələrində də 
yayımlanmışdır. 
Həmin müsahibədən indi təqdim edəcəyim bəzi 

məqamlar və eyni zamanda yuxarıdakı qeydlərin 

dili, oradakı söz və ifadələr çox maraqlı olub, 
bugünkü söhbətimiz üçün böyük əhəmiyyət kəsb 
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edir. Bu məlum müsahibədən böyük şairimiz  M.Ə. 
Sabirin şair və şeir haqqında dedikləri 

aşağıdakılardan ibarətdir: 

Şair haqqında:” Böyük şairləri də, ustadları da 
ancaq bilik və xalq yetirə bilər. Şair elin, xalqın 
hökmranı və gözünün işığı olmalıdır ki, o nə desə 

xalq ona baxsın və nə yazsa el oxusun. Bu 

hökmranlıq da yalnız elin ruhunu bilməklə və 

tələblərini ödəməklə olar.” 

Şeir haqqında: “Şeir odur ki, mövzusu həyatdan 

götürülüb,özü də açıq və aydın yazılsın, həm də 

xalqın ruhuna uyğun yazılsın. Beş gün,üç gün ömür 
eyləyib yaşayan şeirlərə şeir deyilməz. Xalqın 
oxumadığı, əzbərləmədiyi şeir, şeir deyildir. Çünki 
onların əsası və bünövrəsi yoxdur,onlar hübab 

(yağış yağanda su üzünə çıxan qabarcıq, köpük) 
gəmisi kimi tez çıxıb, tez də batırlar. Elin 
ruhundan,ürəyindən qopmayan şeirlər xalqın 
ruhunda heç bir zaman həyacan əmələ gətirə 

bilməz. 

Bir adamı rahat oturduğu yerdə yerindən durquzub 
oynatmaq üçün ona onun könlü istədiyi və 
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sümüyünə düşdüyü hava çalınmalıdır. Belə olmasa 
o, qollarını açıb süzə bilməyəcəkdir.” 
Bir neçə nümunə də ustad şairimiz 
Məhəmədhüseyn Şəhriyardan gətirmək istəyirəm. 

Hərçənd ki, onun şeirinin şipşirin dili hamımıza 
məlumdur. Ustadın “Türkün dili” şeirindən: 

Türkün dilitək sevgili, istəkli dil olmaz, 
Ayrı dilə qatsan bu əsil dil əsil olmaz. 
Öz ləfzini farsa, ərəbə qatmasa şair, 
Şerin oxuyanlar, eşidənlər kəsil olmaz, 
Şerin gərək ehsas ilə riqqətlə qanşsın, 
Kənd əhli bilirlər ki, doşabsız xəşil olmaz. 

Yenə həmin şeirdən: 

Şair ola bilməzsən, anan doğmasa şair, 
Missən, a balam, hər sarıköynək qızıl olmaz. 

Çox da ki, Sərabın suyu var, yağ, balı vardır, 
Başı ərşə də çatdırsa, Sərab Ərdəbil olmaz. 

“Yalan dünya” şeirindən başqa bir nümunə: 

Atı əzəl dağa saldıq, 
Yorulduqca dalı qaldıq. 
Atı satdıq, ulaq aldıq, 
Yəhər oldu palan, dünya. 
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“Heydərbabaya salam” – dan bir bənd: 

Bu tövlədə sarı inək doğardı, 
Xanım nənəm inəkləri sağardı, 
Ana iysi dam-divardan yağardı, 
Mən buzovu qucaqlardım qaşmasın, 
Deyərdi: – Bax, bayda dolsun daşmasın. 

Bu adlarını çəkib, sözlərindən istifadə etdiyimiz 

şəxslərin ədəbiyyatımız, mətbuatımız, 
jurnalistikamız ümumiyyətlə söz yaradıcılığımız  
tarixində  xidmətləri danılmaz, əməkləri misilsizdir. 

Bunlardan əlavə lap qədimlərdən, bir Ananın övladı 
doğulduğu gündən  üzübəri günümüzədək yaradılan 
olduqca müxtəlif istər şifahi, istərsə də yazılı  
ədəbiyyatın  dili, canlı dilimiz, təxminən yarım əsr 

əvvəl qeydə alınmış lent yazılarını  dinləmək, 

oradakı sözləri eşitmək imkanlarımızı da üstünə 

gəlsək dil, söz haqqında özümüzdə müəyyən fikir 

formalaşdıra bilərik. Bütün bu yuxarıda qeyd 
etdiklərimə əsaslanaraq, bəzi düşüncələrimi sizinlə 

bölüşmək istərdim.  Xüsusilə də hamının bir-birinə 

irad tutmağa, keçmişdəkilərin dəyərli heç nə 

yazmadığını, müasirlərin heç nə yaza bilmədiyini  

böyük canfəşanlıqla  vurğulamağa can atdığı bir 
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vaxtda məncə, bu məsələyə toxunmaq yerinə 

düşərdi. Beləliklə keçək əsas məsələyə. Əvvəlcədən 

onu qeyd edim ki, qaldıracağım məsələlərdə  öz 

üzərimdən, yəni ya birbaşa ya da  dolayısı ilə 

mənim yazdıqlarıma da aid olanlardan  çıxış edib 
ümumi məsələyə toxunmağa çalışacam. Mən bütün 

yazılarımda əgər sonradan başqa bir yerdə, kiminsə 

süzgəcindən başqa cür çıxmırsa, “Günəş”, “Gün”, 

“Ay”, “Yer”, “Göy”, “Ata”, “Ana”,  “Mən”, “Sən”   

və başqa bu qəbildən olan sözləri  necə deyərlər, 

kiçik hərflə yazmağa əlim gəlmir və həmişə böyük 

hərflərlə yazıram. İstər şeirlər olsun, istərsə də  

başqa növ yazılar  hamısı   musiqi, rəngkarlıq, 
boyakarlıq, heykəltaraşlıq və digər tətbiqi sənət 

əsərləri kimi yaradıclıq məhsullarıdır. Yaradıcılığın 
isə heç bir sahəsində xəyalında olanı hər hansı bir 
şablona uyğunlaşdırmaq olmaz. Əgər bu 

uyğunlaşma yolu seçilirsə mütləq yarımçıq bir 
məhsul ortaya çıxır. Odur ki, əgər, kimsə dərslik və 

ya əlavə  dərs  vəsaiti yazırsa bəlkə də onun hal-

hazırda qüvvədə olan qramatik qaydalara - demək 

olar ki, hər gün gözümüzün önündə dəyişməsinə 

baxmayaraq  - əməl etməsi vacibdir. Ancaq, digər 

növ yazıların xüsusilə də bədii ədəbiyyatın hər gün 
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təyin olunan yeni bir qaydaya uyğunlaşdırılması ən 

azı ədalətsizlik olardı. Çünki, bədii ədaəbiyyat 

şablonlardan uzaq, yaradıcı şəxsin öz hiss və 

emosiyalarını ora qatdığı və bunu hiss etdiyi kimi 

çatdırmağa  çalışdığı zaman istifadə etdiyi bütün 

yol və vasitələr məqbul sayılmalıdır. Dil canlı 
olduğu üçün o, daim inkişafdadır və zənginləşir. Bu 
lap, əvvəldə qeyd etdiyim misallardan da aydın 
görünür. Mən indi, yəni son beş –on ildə dilimizə 

daxil olan informasiya və texnologiya  ilə bağlı yeni 
sözləri bir kənara qoyub, artıq əsrlərdir dilimizdə 

işlənən bəzi sözlərdən misal gətirmək istəyirəm.  İlk 
əvvəl qeyd etmək istəyirəm ki, dilimizin 

günümüzədək belə axıcı, şirin, zəngin gəlib 

çxmasına görə uzun müddət Ərəb əlifbası əsasında 
mövcud olmuş Əski əlifbamıza və sonralar  istər ilk 

dəfə Latın qrafikalı əlifbaya, istərsə də Krilə  

keçəndə  dilimizə məxsus spesfik hərflərin xüsusilə  

[Ə] səsinə uyğun  “Ə” hərfinin ayrıca işarə kimi 

qəbul edilib saxlanmasına  çox borcluyuq. 
Düşünürəm ki, dilimizdə  “Ə” və “Y” hərflərinin 

xüsusi yeri var. Hətta, müasir mahnı ifaçılığı, 
xanəndəlik sənətində bizim sənətkarların öz digər 

həmkarlarından olduqca mütəhərrik səsilə, xüsusi 
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boğazlar və uzun zəngulələrilə seçilməsində də 

bioloji faktorlarla yanaşı,  [Ə] səsinə uyğun “Ə” 

hərfinin özünəməxsus rolu olduğunu böyük 
əminliklə söyləmək olar.  Uzun müddət müxtəlif 

qramatik qaydalar mövcud olmasına baxmayaraq 
günümüzdə də “Y”-nın hansı sözlərdə qoşa, harda 
tək yazılması məsələsi açıq olaraq qalır. “Y” ilə 

bağlı bir-iki misal çəkəndən sonra, “Ə”-yə  aid  öz 

başıma gələn, iştirakçısı olduğum maraqlı bir 
əhvalat danışacam. Deməli belə məsələn,  götürək 

“tövsiyə” sözünü hal-hazırda mövcud olan qramatik 
qaydalara uyğun olaraq yuxarıda göstərildiyi 

şəkildə bir “y” ilə yazılmalıdır. Olsun. İndi bu 
sözün kökünə baxaq “tövsiyə” Ərəb mənşəli 

“tovsiyə” sözündəndir. Göründüyü kimi kökdə də 

bir “y” ilə yazılıb. Ancaq burada iki fərqli məqam 

var. Birinci “tovsiyə” Ərəb hərflı sözdə “iy”  ardıcıl 
gələn bu iki hərf eyni işarə ilə yazılır. İkinci isə 

orada “ö” deyil, “o” olduğuna görə biz  dilimizə 

uyğun “ö” yazıb, [ö] tələffüz etdikdə müəyyən 

məqamlarda [ö] daha incə, yumşaq səs olduğuna 
görə sanki bir “y” azlıq edir.  Məncə, qərar verəndə 

bu iki səbəb nəzərə alınmalıdır. Konkret olaraq, 
“tövsiyyə edirəm”, “tövsiyyə olunur”, “tövsiyyə 
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məktubu”, “tövsiyyə”,  kimi hallarda zənnimcə 

qoşa “y” yazlması daha məqsədə uyğun olardı.  
Hal-hazırda istər ənənəvi, istərsə də elektron 

formalı mediada hər iki qaydadan  geniş istifadə 

olunur. İkinci bir söz “mütaliə” . Bu söz də Ərəb 

mənşəlidir. Mövcud qaydalara görə “mütaliə” 

formasında “y”-sız yazılmalıdır. Ancaq bu nə 

dərəcədə uyğundur bu maraqlı sualdır. Çünki, 
“mütaliə” və “ailə” sözlərinə ayrı-ayrılıqda 
baxdıqda, “ailə” –sözünün nisbətən “y”-sız 
yazılması qanunauyğun görünsə də, bu fikri 

“mütaliə” sözünə heç cür aid etmək olmur. Hərçənd 

ki, “mütaliə”,  “ailə” bu sözlərin ikisi də “y” ilə 

yazılsa daha yaxşı olar. Mən adətən “mütaliə”-ni 

“mütaliyə”- kimi yazıram. Daha bir söz, “seyid”- 

bu söz də Ərəb mənşəlidir. İlkin variantında, yəni 

kökdə - Ərəb dilində, “seyyid” – dilin öz 

qrafikasına uyğun olaraq  təşdidli “y”-ilə qoşa 
yazılır.  Ancaq, qaydalara uyğun olaraq dilimizdə  

“seyid” şəklində bir “y”-ilə yazılır. Bu sözü mən 

hələlik iki dəfə işlətmişəm. Birinci dəfə  Milli 

Qəhrəmanımız  Mübariz İbrahimova  həsr olunmuş  
“Oriyentir Ulduzu ” povestində, xüsusi isim kimi 

qəhrəmanın adı olaraq  “Seyid” formasında bir “y”-
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ilə.  Bəlkə də burada ad olduğuna görə sözün bir 

“y”-ilə olması ya hiss olunmur, ya da başqa bir 
səbəbdən heç bir çatışmamazlıq hiss olunmur. 
Ancaq, ikinci dəfə çox sonralar, yəni bu son 

vaxtlarda bir şeirdə dahi Nəsimiyə xitabən “ya 

Seyyid  Əli” dedikdə  bir “y” heç yerinə düşmür. 
Adı çəkilən şeir indiyə qədər hələ çap olunayıb. 
Yəqin ki, bu kitabda ilk dəfə gedəcək. İki “y”-ilə. 

İndi sual oluna bilər, bir  “y”-ilə getsə olmaz??? 

Sizi inandırıram ki, “y”-nın birin silən kimi elə bil, 

şeirin bütün ruhu ölür... Belə-belə işlər dəyərli 

oxucum, deyəsən sizi çox yordum. Ancaq inanın ki, 
çox xırda görünən bu məsələlər bəzən böyük 

problemlərə yol açır. Bunları yazmaqla ən azı 
düşüncələrimi  sizinlə bölüşdüm, əslində çox 

yüngüllük, könül rahatlığı tapdım. İndi gələk 

əlifbaızın incisi, çox qiymətli hərfimiz  “Ə”-nin 

əhvalatına. Əhvalata  keçməzdən  əvvəl onu qeyd 

edim ki, Biz Qarabağlıların “Ə”-yə xüsusi hüsni-

rəğbəti var. Məsələn, “əynə dur, ə”,  “əyağımı 
əzdin, ə” və s. Bir də “j”- ya. Ancaq, “j” lokal 

xarakterli olduğuna görə onun üzərində dayanmırıq. 
Deməli, bu hərflər, sözlər bir ara məni o qədər 

məşğul etmişdi ki, Türk dili kursuna yazıldım və 
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Türkyə Respublikasından gələn qardaşlarımızla 
canlı söhbətlər zamanı yaranan bir çox suallara 
peşəkar Türk dili hocalarının  iştirakı və köməkliyi 

ilə cavab tapmağa çalışdım. Onu  qeyd edim ki, çox 
az fərqlə “yorum” da daxil olmaqla qramatik 

qaydalarımız həmən-həmən eynidir. Orda da bu 

“Ə” hərfinə görə xeyli faydalı mübahisələrimiz  

olurdu. Məsələ ondadır ki, onlar Ərəb qrafikalı 
hərfdən, Latına keçəndə  [Ə] səsinə uyğun ayrıca 
işarə nəzərdə tutmadıqlarına görə hal-hazırda tarix 
üçün çox az vaxt keçməsinə  rəğmən böyük 

dəyişikliklər baş verib ki, bu səbəbdən bəzi fərqlər  

yaranıb. İş o yerə çatıb ki, hətta bu  işlə məşğul olan 
pedaqoqlar belə çox hallarda [Ə] səsi gündəlik 

danışıqlarında kifayət qədər çox işləndiyi halda 

yazıda faktiki olaraq inkar edirlər.  Belə 

mübahisələrin  birində müəllim ümumiyyətlə “Ə”-

nin olmadığını iddia etdi. Onda mən sual etdim ki, 

hocam bəs  əlifba dəyişməzdən əvvəl biz və eyni 

zamanda siz hansı əlifbadan  istifadə edirdik? 

Əlbəttə, müəllim heç düşünmədən cavab verdi ki, 

uzun illər böyük bir coğrafiyada Ərəb əlifbası 
hökmran olub və biz də ondan istifadə etmişik. Bu 
cavabı gözləyirmiş  kimi,  müəllimin heç 
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gözləmədiyi  halada lövhəyə çıxıb  uzun illər  [Ə] 
səsini bizim üçün qoruyub saxlamış Ərəb 

əlifbasından “əyn” hərfini yazdım və bir az da 

diskusiya etdik. Müəllim də razılaşdı  ki, onlarda da 
dəyişiklik zamanı bu işarənin uğurlu əvəzedicisi 

tapılsaydı daha yaxşı olardı və indi ki kimi [Ə] ilə 

səslənən sözləri “A” və ya “E” ilə yazmaq 

məcburiyyətində qalmazdılar.  İndi müasir 
dövrümüzdə bu məsələ xüsusilə  aktual olaraq qalır. 
Müxtəlif təkliflər səslənir, texnologiya səbəb 

gətrilərək dəyişikliklərin, bəzi hərflərdən imtinanın 
vaxtı çatdığı sübut olunmağa çalışılır. Hal-hazırda 
Türk dünyasının ortaq əlifba, dil məsələsi 

gündəmdə qalmaqda davam edir. Bu məsələ uzun 

müddət davam etməsinə baxmayaraq, təbii olaraq 

ortaq məxrəcə gəlmək mümkün olmur, çünki 

hamının  bizim “Ə”, “Ğ”,  “G”, “Ç” kimi öz 

vazkeçilməzi var. O yaxşıdır ki, bu məsələ üzərində 

iş gedir. İstər yaşlı nəslə mənsub alimlərimiz, 

istərsə də gənc nəslin nümayəndələri çalışır, 
araşdırır öz fikirlərini ortaya qoyurlar. Bu 

yaxınlarda filologiya üzrə fəlsəfə  doktoru  Cəmilə  

Babayevanın “TÜRK DÖVLƏT VƏ 
CƏMİYYƏTLƏRİNİN  DOSTLUQ, 
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QARDAŞLIQ VƏ ƏMƏKDAŞLIQ 
QURULTAYLARINDA DİL MƏSƏLƏLƏRİ” 

adlı  monoqrafiyası ilə tanış olmaq mənə nəsib 

oldu. Çox aktual mövzuda olduqca dəyərli bir 

yazıdır. Müəllif konkret olaraq problemlərin həlli 

yollarını  göstərməsə  də vacib məsələlər qaldırır, 
mövcud real vəziyyəti açıb göstərir. İstər bu tip 

yazılarda, istər gündəlik müzakirələrdə, televizya-

radio verlişlərində, mətbuatda, artıq həyatımızın 
ayrılmaz bir hissəsinə çevrilmiş sosial şəbəkələrdə 

ortaq dil, əlifba məsələsi  həmişə gündəmdədir. 

Ancaq bu elə incə bir məsələdir ki, tələsmədən  

hamının maraqlarına xidmət edən yetkin qərar 

qəbul olunmalıdır. Elə etmək lazımdır ki, necə 

deyərlər, - “nə şiş yansın, nə kabab”. Bir daha qeyd 

edirəm ki, bu gün mövcud olan  hər hansı  (əlbəttə, 

tarix üçün bu olduqca qısa və keçici bir səbəbdir) 

səbəb üzündən min illər boyu əcdadlarımızdan 
miras qalmış, müxtəlif qrafikalı əlifbalar qəlibinə 

düşsə də özünəməxsusluğunu  qoruyub saxlamış  
səs və  hərflərimizi  güzəştə getməməli, qoruyub 

gələcək nəsillərə ötürməliyik. Xüsusilə 

ORFOQRAFİYA, ORFOEPİYA, QRAMMATİKA  
LÜĞƏTLƏRİ, DƏRSLİKLƏR VƏ ƏLAVƏ 
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DƏRS VƏSAİTLƏRİ  hazırlayan  şəxslərə üzümü  

tutub deyirəm ki, yazılış qaydalarını mümkün qədər 

tələffüzə uyğun şəkildə tərtib etsək daha yaxşı olar. 
Bu yazıb – oxumağı yeni öyrənən uşaqlarla yanaşı 
dilimizi öyrənmək istəyən əcnəbilər üçün də 

rahatlıq gətirər. Bir məsələ var ki, ona da 

toxunmağı vacib bildim. Mənim də xüsusilə 

şeirlərdə  ara-sıra işlətdiyim “tüm”, “qut” və “həp” 

sözləri bəzən müzakirə mövzusu olur. Yəqin ki, bu 

kəlməni nə vaxtsa çoxumuz eşitmişik; - “bir loxma 

ye ürəyində qut olsun”.  Əgər, bu sözləri bizdən 

əvvəlkilər işlədiblərsə,  indi də yeri gəldikdə işlənən  

zaman  anlaşılırsa nəyə görə bu sözləri işlətməyək?  

Məncə bu sözlər yəqin  birhecalı  və daha yığcam 
olduğuna görə çəkici gəlir. Bir də əgər dilimizin 

müxtəlif  təbəqə və qatlarında işlənirsə ədəbiyyatda 

da öz əksini tapmalıdır. Əziz və çox dəyərli 

oxucum,  şeirlər toplusu olan bir kitabın giriş 
sözündə sizi bu qədər yormaq istəməzdim. Ancaq  

nə etəmk olar? Qısa bir-iki kəlmə söz demək 

istəyirdim, fəqət  söhbət uzandıqca, uzandı. Bu 
yazının sonunda onu qeyd etmək istəyirəm ki, 

bütün qaydalar keçici və dəyişkəndir. Həm də belə 

bir söz var; -  “qaydalar elə onları pozmaq 
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üçündür”.  Odur ki, cəsarətli olun, mənim çox 

hörmətli müəllimlərindən biri olan Loğman 
müəllim demişkən, əndazəni gözləmək şərti ilə 

qaydaları pozun. Nəyin düz, nəyin səhv olduğunu 
zaman göstərəcək. Əslində başqa cür mümkün də 

deyil.  Həyatımız şablonlardan ibarət olsa, onda 

yeni heç nə yaranmaz. Yaradıcılıq bəs nə 

deməkdir? Bir işin adı yaratmaq ola, orda mütləq 

cəsarətli olub, ən azı fikirləri bölüşmək lazımdır. 
Mənimlə həmfikir və ya müxalif olmağınızdan asılı 
olmayaraq, hal-hazırda bu sətirləri oxuduğunuza 
görə sizə sonsuz təşəkkürlərimi bildirir, gündəlik 

fəaliyyətinizdə uğurlarınızın daha da bol olmasını 
arzu edirəm!!! 

                                                    02. 02. 2017. Bakı. 

 

 

                    SON  SÖZ  ƏVƏZİ 

        Dəyərli  oxucum, sona qədər həmsöhbət 

olduğunuz üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Onu da 

qeyd etməliyəm  ki, bu günə qədər yazdıqlarımı, 
özüm üçün ötən günlərin əyri-əksiyini ört-basdır 
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etmək cəhdi kimi qiymətləndirirəm. Uca Yaradanın  
izni  ilə,  biz hələ  “YARADANLA  BAŞ-BAŞA” 

(Məqalələr-ikinci hissə) adlı  on  iki məqalədən 

ibarət,  bu kitabın davamı olan, yeni kitab  ilə  yenə 

görüşəcəyik. Dünyamız o qədər gözəldir ki, onu 

vəsf etdikcə, yeni-yeni gözəlliklər ortaya çıxır və 

sən  də bunu bölüşmək istəyirsən... Dünya da öz 

növbəsində bölüşdükcə gözəlləşir.... Sən də vəsf 

edirsən və beləcə həyat davam edir... 

                                                 09 .02.2017.    Bakı. 
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        YARADANLA  BAŞ - BAŞA 

                    (Məqalələr –ikinci hissə) 
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                       ON  İKİNCİ  YAZI 

      STEREOTİPLƏRİ  YOX  EDƏN  ADAM 

  

Salam olsun, çox dəyərli oxucum. Uca Yaradana 
dünyadakı kəlmələrin sayı qədər şükürlər olsun ki, 
Sizinlə növbəti görüşə şans verdi. Bugünkü 
söhbətimizin mövzusu çox ciddi və yaşam boyu 
həmişə aktual olmuş və belə görünür ki, hələ bizi, 
bizdən sonrakıları da narahat edəcək bir məsələdir. 
Yəqin ki, hamımız bu sözü ya çox işlədirik, ya da 
heç olmasa eşidirik: - “əşşi biz düzələn deyilik...”, 
“belə gəlib belə də gedəcək...” və s. buna oxşar 
kəlmələr demək olar ki, addımbaşı; işıq idarəsində, 
su idarəsində, qaz idarəsində, təhsil və uşaq 
müəssisələrində, nəqliyyat vasitələrində bir sözlə 
hələlik  ASAN xidmət ofislərindən başqa hər yerdə 
istər dövlət, istərsə də, özəl təşkilatlarda qulağımızı 
deşir... Belə məqamlarda kimi haqq qazandırır, kimi 
qınayır. Adətən bu cür hallarda hansısa bir yarıtmaz 
fərdə görə bütün bir kollektivi – özümüzü - “əşşi 
biz düzələn deyilik...”, “belə gəlib belə də 
gedəcək...”- deyib qınayırıq. Sözsüz ki, məsələn, 
bütün sürücülər və ya satıcılar kobud deyil... Biz isə 
birinə görə hamımızı qınayırıq. Şübhəsiz ki, 
məntiqi olaraq vəzifəsinin öhdəsindən bacarıqla 
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gələn xidmətçilər, qulluqçular, operatorlar, 
tərbiyəçilər, müəllimlər çoxdur. Lap əvvəldən 
ənənəvi mətbuatı (1987- ci ildən üzü bəri),  son 
zamanlar isə texnologiyanın sürətli inkişafından 
bəhrələnərək elektron kütləvi informasiya 
vasitələrini müntəzəm izləyən bir şəxs kimi onu da 
xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, xırda bir nöqsanı 
böyütməkdə, - qarışqa fil məsələsi – yaymaqda 
peşəkar olub, canfəşanlıq göstərsək də, yaxşı 
hallara, müsbət keyfiyyətlərə qarşı belə həssaslıq 
göstərmirik. Əksinə görməzdən gəlirik. Halbuki, 
tam tərsi olmalı, yaxşıları nümunə üçün yazmaq, 
yaymaq lazımdır. İndi gələk əsas məsələyə hər 
hansı bir kollektivdə vicdanlı  işçilər olsa da, 
rəhbərlikdə bacarıqlı, peşəkar, qətiyyətli, iradəli, 
tələbkar şəxs olmadıqda istər-istəməz biz yuxarıda 
sadalanan hallarla rastlaşırıq. Yəni, bir təşkilatda 
istər on müdir və ya menecer dəyişsin hər gələn öz 
iradəsini, qətiyyətini ortaya qoymayıb, “belə gəlib 
belə də gedəcək...” prinsipinə əsasən sadəcə işə 
gəlib - getsə, əlbətdə, hər şey olduğu kimi köhnə 
qayda ilə davam edəcək. Ancaq, həmişə belə olmur. 
Ellə hallar var ki, onunla rastlaşan kimi mütləq 
yazmaq və yaymaq lazımdır. Belə halların biri ilə 
mən may, iyun ayları Şamaxıda  olarkən rastlaşdım. 
Söhbətin məğzinə birbaşa səksən üç yaşlı Qulu 
babadan sitat gətirməklə  keçmək istəyirəm: - “A 
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kişi, 58 – dən (1958-ci il nəzərdə tutulur) bu məktəb 
bura köçüb, hələ belə şey olmamışdı. Mən özüm də 
burda  aqranomluğu (1963 -1968) oxumuşam, 
dövlət imtahanında direktor Mayis  (Səfərov) 
müəllim dedi ki, Fərəqə müəllim danış  Qulu 
eşitsin... Oxumaq nə gəzirdi, dəftər idi pulla alıb, 
uşaqlara yazdırıb aparıb verirdik... İndi belə deyil, 
hamı təzə direktoru tərifləyir. Camaat başına and 
içir... “ Onu qeyd edim ki, Qulu babanın evi mənim 
üçün də doğma olan Şamaxı Dövlət Regional 
Kolleci ilə düz üzbəüz yerləşir. Qulu baba da yay – 
qış həmişə küçədə görərsən. Soruşanda da deyir ki, 
məni belə gümrah saxlayan havadır. Mənə məlum 
olanlardan əlavə, Qulu baba   və  bir neçə tələbə ilə 
söhbətdən sonra məlum oldu ki, bu ilin yanvar 
ayından sonra kollecə yeni təyin olunan direktor – 
İlham müəllim ilk gündən öz iradə və qətiyyətini 
ortaya qoyaraq, Qulu baba demişkən  58 – dən 
(1958-ci il nəzərdə tutulur) bu yana hökm sürən 
adət-ənənəni bir kəlmə - “OLMAZ “ ilə aradan 
qaldırmışdır. Onu qeyd edim ki, Qulu baba ilə, 
tələbələrlə hər söhbətdə yazı beynimdə formalaşır, 
İlham müəllim haqqında, axına qarşı üzən, illərdən 
bəri  formalaşmış stereotipləri qırıb, məhv 
edən  adam obrazı gözüm önündə canlanırdı. Odur 
ki, mütləq İlham müəllimlə şəxsən görüşmək, 
kəlmə kəsmək qərarına gəldim. Ancaq,  görüşdən 
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əvvəl bu il  məzun olacaq əyani şöbənin 
tələbələrindən Nofəllə, Nemətlə, qiyabiçilərdən 
Elgün, Sədayə, Fariz, Fəridə, Nərmin, Paşa, Fatimə, 
İbrahimxəlil, Zöhrə və başqaları ilə maraqlı 
söhbətlərim oldu. Tələbələr də,  Qulu  baba 
deyənləri  təsdiqləyirdi. Əyani şöbədən məzun 
olacaq Nofəl deyir ki, İlham müəllim özü şəxsən 
dəfələrlə siniflərə girib, akt zalına iclaslara toplayıb 
bildirib ki, heç kim oxumaqdan başqa yol 
fikirləşməsin. Qiymət almağın bir yolu var, o da 
oxuyub cavab vermək. Biz sonuncu dəfə söhbət 
edəndə Nofəl artıq dövlət imtahanların da verib 
qurtarmışdı. O, imtahanlardan, yaradılmış şəraitdən 
ağızdolusu, böyük razılıqla danışırdı. 
Qiyabiçi  Paşa  bildirdi  ki,  yay  sessiyasına gələn 
kimi İlham müəllim onları da  şəxsən  akt  zalında 
iclasa  toplayıb, vaxtdan səmərəli istifadə etməyi, 
fənn müəllimləri ilə əlavə məşğul olmağı tövsiyə 
edib və müəllimlərə tapşırıqlar verib. Nəticə göz 
qabağındadır. İndi onlar sessiya  və dövlət 
imtahanlarını müvəffəqiyyətlə verib, məzun 
olacaqları günü gözləyirlər. Bütün  bu xoş, 
sevindirici xəbərlərdən sonra 22 iyun 2017-ci il 
tarixində İlham müəllimlə görüşdüm. 
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Qısa arayış: 

Vəliyev İlham Əli oğlu, 7 oktyabr 1959 –cu ildə 
Tovuzu rayonunun Əlibəyi  (yəqin ki, bu kəndi 
hamı tanıyır) kəndində müəllim ailəsində anadan 
olub. Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin 
Riyaziyyat fakültəsini bitirib. Müəllimliklə 
başladığı fəaliyyəti dövründə  indiyə qədər bir çox 
təhsil müəssisələrində müxtəlif  vəzifələrdə çalışıb. 
İqtisad elmləri namizədi, dosentdir. Hal-hazırda 
özündən söz etdirən Şamaxı Dövlət Regional 
Kollecinə rəhbərlik edir. 

Görüş və söhbətimiz  çox səmimi alındı. İlham 
müəllim olduqca xoşxasiyyət və mehriban bir 
şəxsdir. Eyni zamanda olduqca təvazökardır. 
Söhbəti əsasən Qulu babadan eşitdiklərim, 
tələbələrin razılıqları, ümumilikdə camaatın fikri 
üzərində qurdum. Xüsusi ilə Qulu babanın 58 – dən 
(1958-ci il nəzərdə tutulur) bu yana hökm sürən 
adət-ənənə məsələsinin üstünə gələndə xəfifcə 
gülümsəməklə kifayətləndi. Bunula belə İlham 
müəllim xüsusi heç nə qeyd etmədi. Söz hər dəfə 
görülən işlərdən düşəndə sadəcə onu deməklə 
kifayətlənirdi ki, biz öz vəzifəmizi yerinə yetiririk. 
Narazılıqla onu da qeyd etdi ki, siz camaat danışana 
çox da fikir verməyin hələ görüləsi o qədər iş var 
ki... Biz yalnız vəzifəmizi yerinə yetiririk, xalqa 
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xidmət edirik... Məncə  hamı  dayandığı  mövqedə 
öz işinin öhdəsindən layiqincə gəlməyə çalışsa 
nəticələrimiz daha ürəkaçan olar... İlham müəllim 
danışdıqca öz-özümə deyirdim, nə yaxşı ki, Sizin 
kimi ziyalılarımız var. Nə yaxşı Sizi tanıdım. Nə 
yaxşı Sizinlə həmsöhbət oldum. Sonda İlham 
müəllimə bütün bunlar barədə kiçik bir yazı 
yazmaq fikrim olduğunu bildirdim və materiala 
əlavə kimi bir foto çəkmək üçün icazə istədim. Sağ 
olsun təklifimi isti qarşıladı,  etiraz etmədi. Bir-
neçə sual verib, fotonu çəkib, sağollaşıb ayrıldıq. 
Qəbul etməyindən, yola salana qədər, bütün 
söhbətimiz boyu İlham müəllim o qədər xoş təsir 
bağışladı ki, istər-istəməz deyilənlərin çox az 
olduğu qənaətinə gəldim. Ani olaraq söhbətimizin 
əvvəlindəki müxtəlif təşkilat, xidmət sahələrindəki 
problemlər yadıma düşdü və onların hamısına sidqi 
– ürəkdən uca Yaradandan İlham müəllim kimi 
bacarıqlı, qətiyyətli, iradəli ortaya iş qoymağı 
bacaran bir təşkilatçı, rəhbər arzu etdim.  Yolboyu 
Bakıya qədər düşünmüşəm, bir yandan asandır, bir 
yandan çətin. Zarafat deyil dayanmadan hərəkətdə 
olmalı axına qarşı üzməlisən. Qətiyyət və iradə 
rəhbər işçi üçün vacib şərtdir. Özün də bilirsən ki, 
bu, illərdir belədir, necə deyərlər hamının canına-
qanına hopub. Bilirsən ki, belə olmaz, desən ya 
sənə inanmayacaqlar, ya inanmaq istəməyəcəklər, 
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ya inana bilməyəcəklər... Ancaq, sən bu gündən 
“bu”, “belə olacaq” deyirsən və irdə, qətiyyət 
göstərərək sübut edirsən ki, bəli “belə eləmək” 
olur... BU HƏQİQƏTƏN DƏ BELƏDİR. 

27.06. 2017. Bakı. 

 

                  

                  ON  ÜÇÜNCÜ   YAZI 

  QƏDİMLİYƏ  BÜRÜNMÜŞ  YENİLİK 

  

Salam olsun, çox dəyərli oxucum. Uca Yaradana 
dünyadakı kəlmələrin sayı qədər şükürlər olsun ki, 
Sizinlə növbəti görüşə şans verdi. Bugünkü 
söhbətimizin mövzusu son günlərdə yeni işıq üzü 
görmüş – KÖHNƏLİYƏ, QƏDİMLİYƏ 
BÜRÜNMÜŞ BİR YENİLİK olan –oxucularını, 
pərəstişkarlarını  müsbət mənada heyrətləndirməyi 
bacarmış Nargis xanımın “BEKLENEN 
DOLUNAY”  kitabı  haqqında olacaq. Əlbəttə, hər 
bir oxucuya, araşdırmaçıya, tənqidçiyə, söz 
adamına müəyyən bir fikrə, ideyaya  rəy vermək, 
onun haqqında danışmaq üçün minimal baza 
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lazımdır. Yuxarıda  sadaladığımız və ya 
sadalamadığımız kateqoriyadan olan şəxslərin, hər 
kəsin müəyyən bir söz haqqında söylədiyi fikir ilk 
əvvəl onun  malik olduğu bu minimum bazaya 
əsaslanır, daha sonra rəy kimi xarakterizə olunur. 
Bu baxımdan təhlillərə keçməzdən əvvəl onu qeyd 
etmək istəyirəm ki, əsərin orijinallığı münasibəti ilə 
Nargis xanımı təbrik etmək olar. 

QISA ARAYIŞ: 

İsmayılova (Nargis) Nərgiz Rəfail qızı 1986-

cı ildə mart ayının 12-də Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının Ordubad rayonunun Əndəmic 

kəndində anadan olmuşdur.  

1993-cü ildə Zaqatala rayonunda orta 

məktəbə, 1999-cu ildə Ordubad Türk liseyinə daxil 

olmuş və 2004-cü ildə həmin liseydən məzun 

olmuşdur. 

2004-cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində 

tələbə adı alaraq 2008-ci ildə həmin universitetin 

“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” ixtisası üzrə 

fərqlənmə diplomu ilə məzun olmuşdur.    
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2009-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetinə 

daxil olaraq 2012-ci ildə həmin universitetin 

“Xarici ölkələr ədəbiyyatı” ixtisasını magistr pilləsi 

üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 

Nargis Azərbaycan MEA-nın Naxçıvan 
Bölməsinin Ədəbiyyat və İncəsənət İnstitutu 
Ədəbiyyatşünaslıq Şöbəsində elmi işçi vəzifəsində 

çalışır.  2013-cü ildən isə həmin Bölmənin 

“Azərbaycan ədəbiyyatı” ixtisası üzrə dissertantıdır. 
“XIX-XX əsrlər Naxçıvan ədəbi mühitində Şərq və 

Qərb meyilləri” mövzusunda dissertasiya müdafiə 

edib? Filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur.  “Şərq 

qapısı” qəzetində müxbir kimi fəaliyyət göstərir. 

“Ədəbiyyat” qəzetinin köşə yazarıdır. 

28 elmi, 200-dən çox qəzet məqaləsinin müəllifidir. 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. 
Azərbaycan Prezidenti  mükafatçısıdır. 2017-ci ildə 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və  “Ədəbiyyat 
qəzetinin” birgə təsis etdiyi Əli bəy Hüseynzadə 

mükafatı”na və Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
“İlin yazıçısı”, “İlin jurnalisti” ünvanına layiq 
görülüb. 
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Nargis istər orta məktəb, istərsə də liseydə 

təhsil aldığı illərdə qələm hər zaman olunla olmuş 
duyğularını daima şerlər, denemələr, pritçalar, 

hekayələr halında ifadə etmişdir. Bu bağlılıq onu 
Naxçıvan Dövlət Universitetində ədəbiyyat üzrə ali 

təhsil Gəncə Dövlət Universitetində magistr təhsili 

almağa və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 
Naxçıvan Bölməsində ədəbiyyat üzrə elmi 

araşdırmalara qədər aparmışdır. 

Nargisin son dövrlər yazdığı bir çox 

hekayələrdən ibarət “İçimdəki Merilin” kitabı 
2015-cü ildə Bakı şəhərində “Qanun” nəşriyyatı 
tərəfindən nəşr olunmuş eyni zamanda Türkiyəli 

yazıçı Kahraman Tazeoğlunun “Seni içimden terk 

ediyorum” şeirlər və “Bukre” roman kitablarını şair 
Elxan Yurdoğlu ilə birlikdə Azərbaycan türkçəsinə 

tərcümə edilmişdir. 2015-ci ildə “İçimdeki Marilyn”  

Minval yayınları tərəfindən nəşr edilmişdir.  

2016-cı ildə “Xan” nəşriyyatı tərəfindən 

“Qardələn” kitabı işıq üzü görmüşdür.  
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2016-cı ildə “Əcəmi” nəşriyyatı tərəfindən “
 Müqəddəs məkan Naxçıvan” kitabı 
yayımlanıb. 

2017-ci ildə “Xan” nəşriyyatı tərəfindən 

Çağdaş ədəbiyyat silsiləsindən “Beklenen Dolunay” 

romanı işıq üzü görüb. 

2016-ci ildə filologiya üzrə fəlsəfə doktorluq 

dissertasiyasını müdafiə edib. 

Hər hansı bir əsərin orijinallığının birinci göstəricisi 
onun artıq ilk abzasdan müəllifin öz düşüncəsini 
ortaya qoymağa başlaması, müəllifin kimliyini 
bəyan etməsidir. Yer üzündə bu qədər yazılar, 
kitablar var. Görək bunlar hamısı öz müəllifini 
tanıda, təqdim edə bilirmi? – Əlbəttə,  xeyr. Bu çox 
mürəkkəb məsələdir və onu qeyd edim ki, bu 
məsələdə zəhmətlə, istedadın nisbəti bərabərdir. 
Yəni, uca Yaradanın yardımı olmadan bu naliyyətə 
nail olmaq mümkün deyil. Nəzmdə bəlkə də bu 
məsələ nisbətən asandır. Çünki, şeir belədir ki, bir 
şairin bir neçə əsəri ilə tanış olduqdan sonra artıq 
növbəti şeirlərin ilk bəndləri müəllifin kimliyindən 
xəbər verir. Nəsrdə xüsusi ilə romanda  bu məsələ 
daha mürəkkəbdir və söz adamı əvvəldən sona 
qədər bütün hadisələrin inkişafı boyu, hər yeni 
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obraz ortaya çıxdıqca bu prinsipi gözləməli 
surətlərin bitkinliyini, xarakter və xüsusiyyətlərini 
özünəməxsus, orijinal tərzdə aparmağı bacarmalıdır 
ki, bu əsər də,  öz müəllifi haqqında məlumat 
verməyi bacarsın... Necə deyərlər: - “yaşat məni, 
yaşadım səni” . Məhz bu baxımdan müəllifi təbrik 
etmək olar. Əsər orijinaldır. 

On üç bölümdən ibarət olan romanın ilk bölümü 
artıq müəllif  haqqında tam məlumat verir. Bu 
məlumatlar nədən ibarətdir. İstədiyimiz hər hansı 
bir bədii əsəri – kitabı- götürüb müəllifin kimliyi ilə 
tanış oladan içərisindən müəyyən bir hissəni 
oxuyub, ilk əvvəl yazarın qadın və ya kişi olduğu 
barədə nəticəyə gələ biliriksə və sonda bu məlumat 
həqiqətlə üst-üstə düşürsə deməli bu əsər 
orijinaldır. Bu nəticənin əsasında nə dayanır? – 
Deməli,  müəllif  heç  bir kopiyaçılığa yol 
vermədən öz hiss və duyğularını obrazlı şəkildə 
kağız üzərinə köçürmüşdür... Əgər əksi ilə 
rastlaşsanız deməli nəsə düzgün deyildir...  İlk 
bölüm artıq müəllifin kimliyi haqqında məlumat 
verməyə başlayır  və hadisələrin inkişafı boyunca  
Angelenin dili və düşüncələri ilə bu proses daha da 
dərinləşir və sona qədər davam edərək tam – bitkin 
bir fikir formalaşdırır. Bütün bu sadalananlara görə 
də  Nargis xanımı təbrik etmək olar. Başqa 
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oxucuları bilmirəm, mən ilk sətirlərdəcə nəsə, 
Vətənin  mərd oğlu Ramil Səfərovun orijinaldan 
tərcüməsində öz doğma Ana dilimizdə tanış 
olduğum, Macarıstanın tanınmış qadın 
yazıçılarından olan, Maqda Sabonun “QAPI” 
romanını xatırladım. Ancaq, bu o demək deyil ki, 
“BEKLENEN DOLUNAY” romanı, “QAPI” 
romanına oxşayır. Xeyir, bu belə deyil.  Sadəcə, 
Maqda Sabonun Emerenci, milli qadın 
yazarlarımızdan;  Əzizə Cəfərzadənin, Xalidə 
Hasilovanın yaratdıqları qadın surətləri nə qədər 
təbii və dolğundursa, “BEKLENEN DOLUNAY” 
romanındakı Angele də bir o qədər bitkin obrazdır. 
Bu bütünlüklə belədir. Bu romanı köhnəliyə 
bürünmüş yenilik  kimi də xarakterizə etmək olar. 
Müəllif çeşidli səhnələrdə hadisələrin müəyyən bir 
qeyri-müəyyənlikdə cərəyan etməsinə rəğmən daim 
öz mənəvi-psixoloji fikirlərini oxucuya çatdırır. Bu 
baxımdan əsəri hardasa psixoloji məqamların da bol 
olduğu bir roman kimi xarakterizə etmək olar. 
Xanım müəllif  bir çox müasir problemlərə toxunur 
və onların öz düşüncə tərzinə və qənaətinə görə 
həlli yollarını göstərir. Bu çox mühüm məsələdir. 
Çünki, istər qadın, istərsə də kişi müəlliflər 
içərisində problemləri qaldıran, təqdim edən 
müəlliflər çox olsa da, onun həlli yollarını göstərən 
yazarlarımız çox azdır. Roman boyu, iki yerdə 
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məncə uğursuz alınmış bənzətmələri və bir neçə 
yerdə zamanın itməsi hallarını nəzərə almasaq, 
təbiət mənzərələrinin, erotik səhnələrin, mənəvi-
psixoloji vəziyyətlərin  təsvirləri hamısı 
özünəməxsus və orijinaldır. Roman ümumiyyətlə, 
oxunaqlıdır. Ancaq, birnəfəsə oxunan əsərlər 
cərgəsində dayanmır. Mütləq aramla, qısa 
fasilələrlə, necə deyərlər  pəncərə  önündə, çay və 
ya kofe içə-içə yaxud da təbiət qoynunda, müəyyən 
bir yolçuluq əsnasında oxunarsa, daha dolğun 
qavranar, zövqverici olar deyə, düşünürəm. 

Bu arada demək olar ki, mənim öz kitablarım da 
daxil olmaqla – dəfələrlə yoxlanmasına, redaktə 
olunmasına baxmayaraq, kitabların  hamısında rast 
gəldiyimiz çoxlu texniki – hərf səhvləri demək olar 
ki, kitabda yox səviyyəsindədir. Bu müsbət 
keyfiyyətə görə, kitabı nəşrə hazırlayan, Müşfik 
Hana, Ahmet Yıldıza,  Teymur Ferziyə, Bahti Yara 
təşəkkürlərimizi bildirir, bu hamımız üçün faydalı 
olan işlərində yeni-yeni  uğurlar arzu edirik. 

Nargis xanım uğurlarınız bol olsun. Yeni-yeni 
əsərlər gözləyirik. 

08.07. 2017. Bakı. 
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                  ON  DÖRDÜNCÜ  YAZI 

QƏLƏM   HAQQI və ya MÜRƏKKƏB  PULU 

                           (HESABAT) 

Salam, dəyərli oxucum... Uca Yaradana  şükürlər 
olsun ki, Bizə qarşı çox səxavətlidir və hər dəfə 
Sizinlə  yeni görüşə gələndə bu şükrü-sənanı qeyd 
etməyi özümə borc bilirəm. Hər yaşadığımız an 
üçün şükürlər olsun... Min şükür...  Mətləbə 
keçməzdən əvvəl onu qeyd edim ki, nə qədər 
çalışsam da yenə  yazıma bir sözdən ibarət ad seçə 
bilmədim...  Söz addan düşmüşkən, artıq ad öz-
özlüyündə oxucuya söhbətin nədən gedəcəyi barədə 
ipucu verir. Necə deyərlər əldə qələm 30 – a gəlib 
çatdıq.  

2018 – ci ilin Mayın 24 –də  ilk yazımın  rəsmi 
şəkildə  mətbu orqanda işıq üzü görməsinin   30  ili 
tamam olur. 24 May 1988 – ci il  “Əməyə 
məhəbbət” adlı  məqaləm, Ağdamda nəşr olunan 
“Lenin yolu” (sonralar “Ağdam”) qəzetinin 62-ci 
(7194) sayında, 4-cü səhifəsində dərc edilib. 
("OTUZ  İLDİR  ƏLDƏ  QƏLƏM"   adlı kitabın üz 
qabığına çıxarılmış  foto - cild “Ağdam” qəzetinin  
Zaur  Ustacın şəxsi arxivində saxlanılan həmin bu 
nömrəsindən istifadə olunaraq hazırlanmışdır.) Və 
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ilk qələm haqqımı deyim, mürəkkəb pulumu deyim  
- qonorar  - aldığım vaxtdan 30 il keçir... Təfsilata  
keçmədən sadəcə onu qeyd etməyi özümə borc 
bilirəm ki, həqiqətən də çox keşməkeşli bir həyat 
yaşamaq qismət oldu Bizlərə... 

Sözsüzki, yaradıcılığımız  həyatımızın  inkası 
olduğundan  – “qabda nə var çıxar üzə” (Z.U)- bu 
anlamda  mən  nəzmi deyil, məhz nəsri nəzərdə 
tuturam ... Yaşadıqlarımız yazdıqlarımıza çox təsir 
edir. Hətta, yəqin ki, yaşadıqlarımız  yazdıqlarımızı 
yaradır... Yəni, belə uzun və keşməkeşli bir 
zamanın müqabilində Biz heç nə yazmamışıq...  
Adları  qoyulmuş,  içəriyi də məlum sayı 10 –dan 
artıq kitab – roman, povest və hekayələr – 
yazılacağı günü gözləyir... Və gözləyə-gözləyə 
zənginləşir, dərinləşir, vacibləşir... Yəqin elə buna 
görədir ki, kəlmələr kağız üzərinə köçməyə 
tələsmir, hələ bir az da qələmə naz edirlər... Nəsə, 
yazılmamışları qoyaq bir kənara, keçək 
yazılmışlara... 30 il əvvəl  bir  məktəbli  məqaləsi 
ilə başlayan sərgüzəştlərim Uca Yaradanın izni ilə 
davam etməkdədir və inanıram ki, istədiklərimin 
hamısını yazıb Sizlərin ixtiyarına verməyə vaxtım 
olacaq. Bu günə qədər yazdıqlarımdan işıq üzü 
görən kitablarım aşağıdakılardır:  
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"GÜNAYDIN" ("AĞÇİÇƏYİM") Bakı - 2010. (Bu 
günə qədər bir  dəfə nəşr olunub və elektron 
variantı var.) PDF: – ELEKTRON NƏŞR.: ZU — 
GAC 

"İSTƏMƏZDİM  ŞAİR  OLUM  HƏLƏ  
MƏN"  Bakı - 2010. (Bu günə qədər bir  dəfə nəşr 
olunub və elektron variantı var.) PDF: – 
ELEKTRON NƏŞR: ZU — İSOHM 

  "GÜLZAR" Bakı - 2011. (Bu günə qədər bir  dəfə 
nəşr olunub və elektron variantı var. ) PDF: –
 ELEKTRON NƏŞR:  ZU — G 

  "MUM KİMİ YUMŞALANDA" Bakı - 2011. (Bu 
günə qədər  iki  dəfə nəşr olunub və elektron 
variantı var.) PDF: – ELEKTRON NƏŞR: .ZU — 
MKY 

  "MƏHDUD  HƏYATIN  
MƏCHUL  DÜŞÜNCƏLƏRİ" Bakı - 2011. (Bu 
günə qədər iki dəfə nəşr olunub və elektron variantı 
var.) PDF: – ELEKTRON NƏŞR:ZU — MHMD 

"ŞEHÇİÇƏYİM" Bakı -2011. (Bu günə qədər bir  
dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.) PDF:  –
 ELEKTRON NƏŞR: – ZU — SC 

https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-gac2.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-gac2.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-isohm.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-g1.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-mky.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-mky.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-mhmd1.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-sc.pdf
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 "BALÇİÇƏYİM" Bakı - 2012. (Bu günə qədər bir  
dəfə nəşr olunub və elektron variantı var. )  PDF:  –
 ELEKTRON NƏŞR: ZU — BC 

 "BƏRZƏXDƏ"  Bakı - 2014. (Bu günə qədər bir  
dəfə nəşr olunub) PDF:  – ELEKTRON NƏŞR: ZU 
— B 

 "NİŞANGAH" Bakı - 2016. (Bu günə qədər  iki  
dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.) PDF:  –
 ELEKTRON NƏŞR: ZU — N 

"ORİYENTİR  ULDUZU" Bkı -2011. (Bu günə 
qədər  beş dəfə nəşr olunub və elektron variantı 
var.) PDF:  – ELEKTRON NƏŞR:  ZU — OU 

 "GÜLÜNÜN  ŞEİRLƏRİ" Bakı - 2011. (Bu günə 
qədər  üç  dəfə nəşr olunub və elektron variantı 
var.) PDF:  – ELEKTRON NƏŞR: ZU — GS 

 "SEVİN Kİ, SEVİLƏSİZ" Bakı - 2014. (Bu günə 
qədər  bir   dəfə nəşr olunub və elektron variantı 
var.)  PDF:  – ELEKTRON NƏŞR: ZU — SKS 
 

"BAYATILAR" -      زائـــور اوستاج  " بایاتیالر " - Bakı 
-2014. (Bu günə qədər  iki əlifba ilə üç dəfə nəşr 
olunub və elektron variantı var. Təbrizdə 

https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-bc.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-b1.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-b1.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-n.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-ou.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-gs.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-sks.pdf
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yayımlanıb.) PDF:  – ELEKTRON NƏŞR:   ZU — 
BAY 

 "QƏLBİMİN  AÇIQCASI"  Bakı - 2016. (Bu günə 
qədər  bir   dəfə nəşr olunub və elektron variantı 
var.) PDF:  – ELEKTRON NƏŞR:ZU — QA 

 "USTADNAMƏ" Bakı - 2016. (Bu günə qədər  bir  
dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.) PDF:  –
 ELEKTRON NƏŞR:  ZU — U(KHK) 

 

"USUBCAN  ƏFSANƏSİ"   (MƏQALƏLƏR)  
Bakı - 2017. (Bu günə qədər  bir  dəfə nəşr olunub 
və elektron variantı var.) 

PDF: – ƏNƏNƏVİ NƏŞR: ZU — USUB 

"ÇƏHRAYI  KİTAB"  Bakı – 2017.  (Bu günə 
qədər  iki  dəfə nəşr olunub və elektron variantı 
var.)  PDF: – ƏNƏNƏVİ NƏŞR: ZU — CK 

"OTUZ  İLDİR  ƏLDƏ  QƏLƏM"  Bakı – 2018. 

(Bu günə qədər  bir  dəfə nəşr olunub və elektron 
variantı var.)  

PDF: – ƏNƏNƏVİ  NƏŞR :  ZU — OƏQ  

https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-bay3.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-bay3.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-qa.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-ukhk.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-usub.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-ck.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-oc999q2.pdf
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YANDIRILMIŞ  (LƏĞV OLUNMUŞ) 
KİTABLAR: 

"93 – ün yayı və ya bir qaşıq qatıq",  Roman,  Bakı 
– 2011.  (Bərpa olunacaq.) 

"2016", Povest,  Bakı – 2011.  (Bərpa olunacaq.) 

Yuxarıda  sadalanan  müəllifi olduğum kitablardan 
əlavə, dostların məsləhət bilib daxil etdikləri bir-
neçə antologiya, toplularda da yer almışam ki, 
onlardan Mənə məlum olanları bunlardır: 

“ZİRVƏ”  antologiyası.  Bakı – 2017. (Sona 
xanıma və Vüsal bəyə təşəkkürlər.) 

“RUHUMUZUN TURAN ƏTRİ” “Dədə Qorqud”  
kitabxanası seriyasından.  Bakı – 2017. (Balayar 
müəllimə, Sabir müəllimə, Mehman müəllimə 
təşəkkürlər.)    

“MƏQAM”  Toplu.  Bakı – 2017. (Hacıxanım  
Aidaya təşəkkürlər.) PDF: – ƏNƏNƏVİ 
NƏŞR:HXA – M 

 

ASKEF-in  yayımladığı “KARABAĞD’AN, 
KERKÜK’DEN  ÇANAKKALE’YE”  (şiir  

https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/hxa-m.pdf
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seçkisi)   antologiyası.  Türkiye– 2017. (Günel 
xanıma, Sayman Aruz bəyə, Sona xanıma və Savaş 
Ünal bəyə təşəkkürlər.) 

Bu günə qədər ənənəvi qaydada nəşr olunmuş 
bütün kitablarımın elektron variantları var. Hamı 
üçün tam pulsuz və təhlükəsiz  əlçatanlığı  təmin  
etmək  məqsədi ilə yaradıcılığın 30 iliyi yubley 
tədbirləri çərçivəsində  təkrar EK nəsrlər olacaq.   

Son illər müntəzəm olaraq,  http://yazarlar.az/ ,  
http://ustac.az/  , http://zaurustac.tr.gg/ saytlarında,   

"EV BAZARI" qəzeti (e-qəzet) yomoristik  e-
qəzetdə, "MAKLER-VİP" jurnalı (e-jurnal) satirik 
e-jurnalda,   “MARALLAR”  satirik  bloqda  
yazılarımı yayımlayıram. Bunlardan  əlavə   istər 
http://www.tezadlar.az/  saytı  olsun, istərsə də 
ənənəvi qaydada “TƏZADLAR” qəzeti  Bizim 
üçün Ağdamın bir parçasıdır,  “AĞDAM” qədər 
doğmadır. 

Onu qeyd etmək istəyirəm ki, istər ənənəvi qaydada 
qəzet və jurnallarda, istərsə də elektron variantda 
bütün təkliflərə isti yanaşıram. Heç bir müraciəti 
cavabsız qoymuram. Eyni zamanda özüm də vacib 
bildiyim mövzularda yazılarım olanda və şeirlərimi  
hər iki qayda ilə mətbu orqanlara göndərirəm və 

http://yazarlar.az/
http://ustac.az/
http://zaurustac.tr.gg/
https://evbazar.wordpress.com/
https://maklervip.wordpress.com/
https://ustacaz.wordpress.com/
http://www.tezadlar.az/
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yayımlanıram. Əlbəttə, vacib bildiyim 
mövzularda.... 

 “YARADANLA  BAŞ-BAŞA”  kitabına  daxil  

olan  “QƏLƏM   HAQQI  VƏ  YA  MÜRƏKKƏB  
PULU”  (on dördüncü yazı) adlı,  hesabat xarakterli  
bu  məqalə "OTUZ  İLDİR  ƏLDƏ  
QƏLƏM"  kitabında  və  yubley tədbirləri  
çərçivəsində  Elektron Kitab formatında  nəşr 
olunacaq bütün kitablarda yer alacaq. Ona görə 
məhz bu yazıda bir məlumatı  da  açıqlamaq  
istəyirəm.  

Çox düşündüm ki, bu yazılardan, kitablardan başqa 
nə edə bilərəm... Bilirsiz ki, 2007 – ci ildən  
fəaliyyət  göstərən  

YAZARLAR.AZ - Yazarlar  jurnalının  yaranma  

səbəbi, məqsədi, uşaq və gənclərə dəstək olmaq, 

ümumiyyətlə yaşından asılı olmayaraq  

yayımlanmaq, problemi olan hər kəsə yardım etmək 

olub. Odur ki, yenə həmin ampuladan çıxış edərək,  

https://yazarlarsite.wordpress.com/
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yaradıcılığın 30 illik yubleyi münasibəti ilə 

“USTAC”  Milli   Mükafatını  təsis  etdim.  

Mükafat   diplomdan, nağd puldan  və laureatın  

YAZARLAR.AZ–da yayımlanmış yazılarından 

ibarət,  “Yazarlar” jurnalının xüsusi buraxılışı 

şəklində, 100 ədəd tirajla – pulsuz, kitabının  nəşr 

olunmasından  ibarətdir.  Pul mükafatının məbləği 

bütün dövrlərdə  stabil və inflyasiyaya  davamlı 

olması üçün təqdim olunacağı ildə qüvvədə olan 

Azərbaycan Respublikası Müharibə Veteranın bir 

aylıq tam müavinəti  həcmində  nəzərdə  tutulur. 

Pul mükafatı bir  dəfə, tam  həcmdə  ödənilir  və  

qanunamüvafiq  olaraq  bəxşiş - bağışlama,  

https://yazarlarsite.wordpress.com/
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hədiyyə  etmə  əsasında  olduğuna görə  vergidən  

azaddır.  

Mükafat ildə bir dəfə, yalnız  bir  nəfərə  28  May  

Respublika  Günü  ərəfəsində - əvvəl, sonuncu 

Bazar günü – 2019 – cu ildən başlayaraq təqdim 

olunacaq. Kitab isə növbəti ilin təltifinə  qədər çap 

olunub, laureata  təhvil veriləcək.  Mükafat barədə 

ətraflı məlumat YAZARLAR.AZ da elan 

olunacaq. 

Bu arada “AZAD  QƏLƏM”,  “HAQQIN  

SƏDASI”, “ƏDƏBİYYAT” , “TƏZADLAR” 

“ƏDALƏT”,  “HƏFTƏ  İÇİ” qəzetlərinin, 
“YURD”, “ULDUZ”, “AZƏRBAYCAN”,  

“KİRPİ”,  “MOLLA NƏSRƏDDİN   XXl   

ƏSRDƏ”,  jurnallarının,  eləcə də  

http://azpress.az/ , http://senet.az/  , 

http://zaman24.net/  

https://yazarlarsite.wordpress.com/
http://azpress.az/
http://senet.az/
http://zaman24.net/
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http://www.yazar.in/ , http://take.az/ , 

http://siirvideo.com/ 

https://10yazar.wordpress.com/ ,  

https://yazyarat.com/ ,  

http://www.tehsilproblemleri.com/, http://ayb.az/,  

http://hafta.az/, http://www.adalet.az/, 

 http://azeri.press/ ,  http://www.tezadlar.az/ ,   

saytlarının bütün işçi heyyətlərinə  və  
rəhbərbərlərinə,  ölkəmizdə  elektron  kitabçılığın 
və  kitabxanaçılığın əsasını qoymuş, günümüzdə 
olduqca zəngin, böyük  həcmli e-kitab bazasına 
malik http://www.kitabxana.net/ saytının qurucusu, 
bir çox vacib ictimai işlərdə daim öndə  fəallığı ilə 
seçilən,  gənclərə həmişə dəstək olan  Aydın Xan 
müəllimə  xüsusi  təşəkkürlər... Var olasınız, 
Dostlar  və əlbətdə,  Bizim tanımadığımız  digər   
Qəhrəmanlar ... Kim cəhaləti ortadan qaldırmaq 
üçün bir kəlmə deyirsə, yazırsa çox xoşbəxt 
adamdır... Bu əməlin qəlbə verdiyi fərahlıq hissini 
ikinci bir iş bəxş edə bilməz.... Uğurlarımız bol 
olsun...  Amin... (Amen...) 

http://www.yazar.in/
http://take.az/
http://siirvideo.com/
https://10yazar.wordpress.com/
https://yazyarat.com/
http://www.tehsilproblemleri.com/
http://ayb.az/
http://hafta.az/
http://www.adalet.az/
http://azeri.press/
http://www.tezadlar.az/
http://www.kitabxana.net/
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Düzü, bilmirəm nəsə  unutdum ya yox...  Ancaq,  
yazımı yekunlaşdırmaq istəyirəm. 

Sağ olun! Var olun! Hamınıza xoş və əyləncəli 
günlər arzu edirəm! Arada kitab oxumağı da 
unutmayın!!!! “Mütailə orqanizmin kompleks 

müalicəsi, sağlam həyat deməkdir....” (Z.U) 

02.04.2018. Bakı. 

 

                     ON BEŞİNCİ YAZI 

YAZARLAR VƏ YAZILAR və ya MÜASİR 
ROMANÇILIQ NECƏ OLMALIDIR??? 

 
Salam olsun sənə ,ey dəyərli oxucum. Dünya 
kitabxanalarındakı kitabların, yazıların, o 
yazılardakı sözlərin, sözlərdəki hərflərin sayının 
min misli qədər uca Yaradana şükürlər olsun ki, 
daha bir bəhanə ilə görüşmək qismət olub bizlərə... 
Xoş gördük sizləri... 
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Söhbətimizin mövzusu iki kitabda cəmlənmiş bu 
iyirmi üç yazıdan ən vacibi kimi də qəbul edilə 
bilər... Beləki, sayı ilə on beşinci adlandırdığım bu 
yazıda iki əsas məsələni müzakirə edəcəyik. Birinci 
məsələdə bizə qədər olanlara nəzər salıb fikir 
(əlbəttə, subyektiv) bildirəcək, ikincidə isə giley-
güzarla dolu zəmanəmizdə müasir romançılıq necə 
olmalıdır? - sualına cavab tapmağa çalışacağıq. Bu 
iki ciddi məsələyə toxunmağa nə dərəcədə haqqım 
çatır, arqumentlərim nə qədər tutarlı ola bilər, 
ümumiyyətlə bu yazını qəbul etmək olarmı, əgər 
olarsa, bu hansı səviyyədə mümkündür? Oxucuda 
yarana biləcək bu qəbildən olan digər suallara 
öncədən cavab vermək üçün qısa bir haşiyəyə 
çıxmaq istəyirəm: 
 
HAŞİYƏ 
Bütün digər yaradılmışlar kimi insan da özü 
anlayandan sonra ətraf aləmi anlamağa çalışır. Bu 
çabalar içində demək olar ki, bir körpə başqa bir 
canlının balasından elə də çox fərqlənmir. Ətraf 
aləmi hissə-hissə, çox kiçik parçalarla, 
fraqmentlərlə dişimizlə, dırnağımızla, gözümüzlə, 
hiss edib, dadıb, görüb tanıyır, yadda saxlayırıq. 
Dünyadan - ətraf aləmdən yadımda qalan ilk 
fraqment atla bağlıdır; bu ilk olaraq özümün 
çəhrayı rəngli oyuncaq atım – üstünə minilə biləcək 
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möhkəm plastmasdan olan təkərli at, qonşu oğlanın 
həmişə balkonlarında olan yaşıl şar atı (Bakıda) və 
ən dəqiq, net mənzərə bir axşamçağı (Ağdam 
rayonu, Yusifcanlı kəndində) mal-qaranı örüşdən 
gətirən babamın qabağına – qarşılamağa – çıxdıqda 
məni öz tünd qəhvəyi rəngə çalan qızlı “yava” 
Qarabağ cinsindən olan atının tərkinə alıb 
doqqazdan evin qarşısına – həyətə qədər 60 – 70 
addımlıq yolu (bu bir neçə dəfə təkrar olunub) 
gətirməsidir. At anladığım, yadımda qalan oyuncaq 
olsa da minə bilmədiyim, çünki, ondan tutub 
duranda mən boyda idi... Əsl at da həmçinin 
qardaşlardan ən kiçiyi olan Hafiz əmimin məni 
qaldırıb Müseyib babam minən atının tərkinə 
oturdanda (o kiçik oğul, mənsə böyük nəvə idim – 
təbii estafet məsələsi) arxadan babamın belindən 
necə bərk-bərk yapışdığım hələ də yadımdadır... 
Beləliklə sanki, at əl dəysə də əlçatmaz bir varlıq 
olaraq qaldı mənim üçün... Ancaq, yadda qalan 
ilklərdən həyatım boyu həmişə birinci olan ikinci 
bir varlıq da var. Bu kitabdır, kitab... Ətrafdakı 
canlı və cansızları tanımağa başlayanda dişimə 
vurub yoxladığım varlıqlardan biri də yadımda 
qalan birincisi orta qalınlıqlı,tünd göy rəngli 
kitabdır – “mikrobiologiya” kitabı... Yəqin ki, ağ 
yerlərini yazdığım, nəyəsə əsəbləşib ağlayanda 
vərəqlərini dartıb qopardığım kitab da elə bu “göy 
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kitab” olub... Səhv etmirəmsə bu sualları bir 
müsahibədə cavablandırmışam, odur ki, təkrar olsa 
bağışlamanızı rica edirəm. Kənd uşaqlarının çoxu 
kimi əlifbadakı gözəl buzov rəsminin altında iri 
böyük hərflərlə yazılmış “DANA” sözünü hərfləyib 
“BUZOY” deyə-deyə əlifbanı öyrəndikdən sonra 
ilk oxuduğum kitab “Qızıl şamdan” uşaq nağıl 
kitabı olub –bu təxminən 1981 –ci ilin okyabr ayı 
idi. Oxuduğum ilk iri həcimli kitab göy rəngli, 
qalın, üstündə qalxan şəkli olan “Koroğlu dastanı”, 
xarici ədəbiyyat nümunəsi “Kapitan Qrantın 
uşaqları”, çox cildli isə “Min bir gecə” dastanları 
olub. 80-ci illərdən etibarən üç dildə ana dilimizdə 
(hal-hazırda Türk dili adlandırdığımız dili mən 
xaric dil hesab etmirəm), rus dilində, ingilis dilində 
və üç əsas qrafikada; kiril, latın, ərəb əlifbaları ilə 
sərbəst mütaliə vərdişlərim var. Təxminən 1987-ci 
ilin yayından etibarən ətrafda nələrin baş 
verməsindən asılı olmayaraq saatlarla sadəcə 
oturduğum taxta stulu yellədə - yellədə qalxmadan 
bəzən gündüz axşama kimi, bəzən gecə səhərə kimi 
kitbdan ayrılmadan oxumaq kimi bir bacarığa 
yiyələnmişdim... Təəssüf ki, indi belə vaxt yoxdur. 
Maraqlı kitab olanda ya uzaq yol gedəndə çatana 
qədər maşında, ya da qonaq və istirahətdə olduqda 
belə uzun müddətli – ayrılmadan – mütaliə etmək 
imkanı olur. Bu minvalla o zamanın əksər gənci 
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kimi mən də əvvəl məktəb kitabxanasının, ardınca 
kənd kitabxanasının axırına çıxdıqdan sonra rast 
gəldiyim, adını eşitdiyim kitabları alıb oxumağa 
başladım. Bütün bunlar bu yazını oxuyanların 
əksəriyyəti kimi mənim də sovetlər birliyində 
yaşadığımız nisbətən məhdud bir dövrə aid olan 
məlumatlar idi. 90-cı illərdən sonra əvvəllər bizim 
üçün əlçatmaz olan bütün kitablar da, müəlliflər də 
əlçatan oldu. Yeni əsrdə internet deyilən 
məhdudiyyətsiz bir aləm ərmağan oldu bizə və 
bununla da inandırım sizi ki, dünyada limit deyilən 
anlayış öz qüvvəsini itirdi... 
Bütün təfsilatı ilə belə bir girş verməyə ehtiyac var 
idimi? – Haqlı sual çıxa bilər ortaya. Əvvəlcədən 
deyim ki, bəli var idi. Çünki, yazının buradan sonra 
oxuyacağınız hissələrində elə məqamlar ola bilər ki, 
“bunun heç filankəsin filan romanından xəbəri 
yoxdur, və ya bəs niyə heç filankəsin adını qeyd 
etməyib və s.” Qarşıda belə problemlərlə 
üzləşməmək üçün nəzərinizə bir daha çatdırıram ki, 
yuxarıda qeyd olunan tarixdən üzübəri 
Respublikamızda əlçatan olan və günümüzdə 
internetdən oxuya biləcəyimiz sizə məlum olan 
nümunələr və müəlliflər mənə də məlumdur. 
Sadəcə bu yazının öz məqsədi var. Mən bu 
məqsədə uyğun davranacaq və ancaq, faydalı 
bildiyim məqamlara toxunacam. Yəni, kimin və ya 
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hansı əsərin adının çəkilməməsi onun olmaması 
anlamına gəlmir. Onlar da var. Sadəcə mənim 
subyektiv fikrimə görə hal-hazırda bizə, bizim 
gəncliyə bu yazıda adı hallanan müəlliflər, qeyd 
olunan əsərlər haqqında olan məlumat və biliklər 
daha faydalı ola bilər. Yəni, yazının məqsədi bu 
müəllif və nümunələri bilənlərə xatırlatmaq, 
bilməyənlərə isə tanıtmaqdan ibarətdir. 
XATIRLATMA  
İndi işlədəcəyim “MƏNCƏ” ifadəsi bundan sonra 
sıralanacaq bütün fikirlərə aiddir. Və beləliklə, 
məncə, bəşər tarixi yarandığı gündən müasir 
dövrümüzədək - insan oğlu əlinə qələm alıb 
yazmağa başlayandan bəri ən dəyərli yazılar ortaya 
qoymuş yazar çoxumuzun uşaqlıqdan tanıdığı Lev 
Nikolayeviç Tolstoydur. Bəs, tanıdığımız digər 
yazrlardan onu belə kəskin dərəcədə fərqləndirən 
nədir? Və bunu real, həyati səbəbləri nə olub? Onu 
nəyə, hansı səbəblərə nümunə götürüləcək birinci 
şəxs hesab edirik və ya etməliyik? Axı onun qədər 
tanıdığımız digər Dostoyevski, Ernest Heminquey, 
Viktor Hüqo, Cek London, Sent-Ekzüperi, Vasiliy 
Yan, Tarle kimi məşhur yazarlar da olub. Sözsüz ki, 
indi kimsə bu sətirləri oxuyub tam fərqli adını qeyd 
etmədiyimiz bir müəllifi xatırlaya və onu öz 
kriteriyalarına – meyarlarına görə Tolstoydan üstün 
hesab edə bilər. Bu onun təbii haqqıdır. Ancaq , 
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burda bir məsələni mütləq qeyd etməliyəm, Tolstoy 
yaradıcılığının əsasında hansı səbəb və məqamlar 
durmasından asılı olmayaraq mən yuxarıda misal 
üçün adını çəkdiyim və bu an sizin fikrinizdə olan 
digər müəllifdən seçilir. Yuxarıda nisbət üçün elə 
yazarları seçmişəm ki, bu yazını oxuyan şəxslər 
mütləq onları da oxuyublar və yaradıcılıqları ilə 
tanış olduqlarına əminəm. Dostoyevski, Ernest 
Heminquey, Viktor Hüqo, Cek London, Sent-
Ekzüperi, kimi yazrlar nə qədər cəlbedici yazsalar 
da bütün yaratdıqları nümünələrdə çatışmamazlıq, 
natamamlıq hiss olunur. Bu məsələ bəlkə də inam 
məsələsi ilə bağlıdır. Beləki, bu müəlliflər nə qədər 
maraqlı süjet xətti üzərində işləsələr də, hadisələr 
nə qədər qızışıb, səngisə də sonda bir nəticəyə gəlib 
çıxa bilmirlər. Bu özü-özlüyündə müəlliflərin bütün 
problemləri hansı dil, üslub, bənzətmə 
vasitələrindən istifadə etmələrinə baxmayaraq 
insanın üzərinə yükləməsindən və insan oğlunun isə 
nə qədər faili-muxtar olmasına baxmayaraq bir 
Yaradan tərəfindən yaradılmış omasını ya qəbul 
etməmələrindən, ya da unutduqlarından qaynaqlanır 
deyə düşünməkdəyəm. (fikir dəyişə bilər, hərəkət 
varsa, dəyişiklik labüddür). Bəs, belə natamamlıq 
Tolstoyda yoxdurmu, əlbəttə , var məsələn, “Hacı 
Murad”-da. Ümumiyyətlə, mən özüm üçün 
Tolstoyun əsərlərini nümunə götürülə biləcək 
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baxımdan belə sıralayıram: I – “ETİRAF”, II – 
“SERGEY ATA” və “İVAN İLİÇİN ÖLÜMÜ”, III 
– “HƏRB VƏ SÜLH”..... sonuncu “HACI 
MURAD”. Vasiliy Yan, Tarle barədə ayrıca onu 
qeyd etmək istəyirəm ki, bu müəlliflər haqqında On 
yeddinci yazı – “Hərb mövzulu yazılar” – da 
nisbətən ətraflı söhbət açacam. Nəticə olaraq nə 
qeyd etmək istəyirəm Tolstoy istər özündən 
əvvəlki, istərsə də günümüzə qədər – sonrakı 
yazrlardan fərqləndirən məqam və keyfiyyət onun 
şəxsiyyətinin və nümunələrinin tamlığı, 
mükəmməlliyi və ya mükkəməl kimi qəbul 
etdiyimiz əlbətdə, nisbi olan anlayışa daha yaxın 
olması ilə seçilir. Bunu kökündə uca Yaradana 
inancın, onun uzun, keşməkeşli ömrünün, sağlam 
ruhunun – həyat yolu – fəaliyyətinin, özünəməxsus 
yaşam tərzi və təlatümlü ailə həyatının dayandığını 
hesab edirəm. Bu məqamda yenidən kiçik bir 
haşiyəyə çıxmaq istəyirəm. 
 
HAŞİYƏ 
Yəqin bu deyimi eşitmisiz? Əgər, eşitməmisizsə 
onda indi xəbəriniz olsun ki, belə bir deyim var: - 
“Batmaqda olan gəmidə bir nəfər də olsun allahsız 
tapa bilməzsən” Əfsuslar olsun ki, məsləyindən 
asılı olmayaraq çoxumuz əslində böyük bir, hər an 
batmaq təhlükəsi ilə üzləşə biləcək, müdhiş dalğalar 
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qoynunda atıla-düşə üzən gəminin sakinləri – 
sərnişinləri olduğumuzu unudur, bunu ancaq 
gəmimiz ləngər verəndə hiss edirik. Bu baxımdan 
Xalid Hüseyninin “Çərpələng Uçuran” romanında 
iki maraqlı məqam var. Bu arada onu qeyd etmək 
istəyirəm ki, Xalid Hüseyni və əsərləri nümunə ola 
biləcək müasirlərimizdir. Əgər hələ tanış 
olmamısınızsa, bu andan sonra boşa gedən vaxt əsl 
itki kimi hesab oluna bilər. Məsələn, bu tanışlıq elə 
“Çərpələng Uçuran” – la başlaya bilər. Çox maraqlı 
və yuxarıda nümunə kimi qeyd etdiyimiz meyarlara 
tam uyğun gələn bir əsərdir. Tamdır. Əlavə edim ki, 
“Çərpələng Uçuran”-ı həm ingilis dilində orijinalda, 
həm də Xədicə İsmayılın tərcüməsində doğma, 
şipşirin ana dilimizdə oxumuşam. Tərcümə indiki 
tərcümələrin əksəriyyətindən fərqli olaraq çox 
gözəl alınıb. Hadisələrin bir qisminin bizim 
mədəniyyətə yaxın Şərq mühitində baş verməsi də 
onun ana dilimizə rahat uyum sağlamasına, daha 
asan qavranmasına yardımçı olur. Bu tərcümə ana 
dilimizdə bizim üçün orijinal hesab oluna bilər. 
Tərcümədə heç nə itməmişdir. Əksinə daha da 
zənginləşmiş, romanın cod dili bir az yumşalmış, 
daha rahat anlaşılan olmuşdur. Mətləbdən 
uzaqlaşmayaq, deməli, romanın qəhrəmanı Əmir 
heç də inanclı biri sayıla bilməz. Ancaq, onun 
şüuraltı bilincində belə bir qüvvənin varlığı barədə 
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məlumat olduğundan əsər boyu iki dəfə ən kritik 
məqmda bu özünü büruzə verir. Birinci dəfə atası 
xəstə olanda, ikinci dəfə isə doğmaca qardaşının 
balası və eyni zamanda artıq, onların – Babanın 
nəslinin yeganə davamçısı Zöhrab xəstəxanada can 
çəkişəndə...  
Məncə, ordan-burdan nala-mıxa vurmaq bu qədər 
kifayətdir. İndi gələk, ümumilikdə əsas məsələyə 
bəs bizim özümüzün nümunə ola biləcək 
kimlərimiz, nələrimiz var. Əlbəttə, bu misallar elə 
seçilməlidir ki, ən azından bu yazını oxuyan şəxs 
onları da tanımış olsun. Bu məqamda şübhəsiz ki, 
yenə hansısa keçid mövqeyində dayanan nümunələr 
olmalıdır. Belə şəxslərə Abbasqulu ağa 
Bakıxanovu, Həsən bəy Zərdabini, Əhməd bəy 
Ağaoğlunu, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevi, 
Məmməd Səid Ordubadini, Vintsas Kreveni, Üzeyir 
Hacıbəylini, Yusif Vəzir Çəmənzəminlini, İlyas 
Əfəndiyevi, Bayram Bayramovu, İsmayıl Şıxlını və 
onların düşüncələrini, yazıb-yaratdıqlarını misal 
göstərə bilərik. Bu keçid şəxslərdən sonra Bəxtiyar 
Vahabzadə, Cəmil Əlibəyov, Xudu Məmmədov, İsa 
Hüseynov (Muğanna), Nəriman Həsənzadə, Əlibala 
Hacızadə, Anar, Elçin, Hamlet İsaxanlı, Kamal 
Abdulla, Akif Əli, Elçin Hüseynbəyli (Qaraçuxa), 
Orxan Fikrətoğlu, Əsəd Cahangir, Sadıq Qarayev, 
İlqar Fəhmi, Rövşən Abdullaoğlu kimi 
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şəxsiyyətindən, həyat yolundan, fikirlərindən, 
yazıb-yaratdıqlarından, müasirlərimiz olanların 
söhbətlərindən faydalana biləcəyimiz kiçik, çox da 
zəngin olmayan bir siyahı tərtib etmək olar. Ancaq, 
biz daha konkret olub və heç olmasa üç gedişə 
ortaya konkret nəticə qoymalı olsaq, mən bunu belə 
edərdim. Vintsas Kreve “Azəristan ölkəsi”, Makulu 
“Səttarxan”, Müəllifi mübahisəli olsa da əsl milli 
nümunə “Əli və Nino”. 
Əgər, hələ də Vintsas Kreve ilə tanış deyilsizsə, 
mütləq tanış olun. Tanışlığa “ATV kitab 
seriyasından olan” doğma, şipşirin ana dilimizdə 
nəşr olunmuş – sağ olsun Səlim Babullaoğlu – 
Vintsas Kreve “ Azəristan ölkəsi” kitabından 
başlaya bilərsiz. “Səttarxan ” və “Əli və Nino”, biz 
müasir mili romançılığın standartı, (müasir roman 
necə olmalıdır ki, oxunaqlı, faydalı və gəlirli – 
satıla bilən – olsun) üzərində düşünürüksə, bu iki 
əsərə diqqətlə baxıb, özümüz üçün yığcam 
araşdırma aparıb müəyyən nəticəyə gələ bilərik. İlk 
öncə müəlliflərə baxaq, Makulu o qədər də məşhur 
imza olmasa da, “Səttarxan” iri həcimli çox ətraflı, 
zəngin məlumat mənbəyi olan, faydalı romandır. 
Müəllifi dəqiq bilinməyən – imza yoxdur - “Əli və 
Nino” əsl nümunədir. Məncə, “Əli və Nino” bütün 
parametrlərdə standarta daha yaxındır. Bu iki əsər 
əlavə heç bir təsir dairəsinə düşmədən hər ikisi 
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nümunə ola biləcək səviyyədədir. Ancaq, “Əli və 
Nino” “Səttarxanı” həcm məsələsində qabaqlayır və 
üstünlük əldə edir. “Əli və Nino” hadisələrin 
zənginliyi, məlumatlılıq və həcm baxımından 
müasir Azərbaycan oxucusu üçün əsl nümunə - 
çağdaş romançılığın standartı sayıla biləcək bir 
əsərdir. Ümumiyyətlə yeni yaranacaq romanlar 80 – 
100 səhifə həcmində olsa daha cəlbedici və faydalı 
olar deyə düşünməkdəyəm... 
Uca Yaradanın insan oğluna bəxş etdiyi ən dəyərli 
nemət olan vaxtınızı bu sətirləri oxumağa həsr 
etdiyiniz üçün qarşınızda baş əyir, sonsuz 
sayğılarımı bildirirəm. Hörmətlə: Zaur Ustac. 
QEYD 
Yazarlar ancaq, (əyləncə və ya mənfəət xatirinə 
yazanlar xaric) yazarlar. Şübhəsiz ki, söz Uca 
Yaradana məxsusdur. Biz sadəcə qələm tutan 
qullarıq... Yox əgər, kimsə bunu inkar edib, ancaq 
yenə oturub saatlarla kiminsə pıçıltılarını qələmə 
alırsa, onda bağışlayın məni, belə çıxır ki, onun 
yazdıqları şeytan vəsvəsəsindən başqa bir şey 
deyildir... 
 
24.05.2018. Bakı. 
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                      ON ALTINCI YAZI 

BİR KİTABA YÜKLƏNMİŞ MİN FİKİR 

                                və  ya 

     TƏRANƏ MƏMMƏDİN “TOR” – U 

                       

Salam olsun, dəyərli oxucum. Uca Yaradana 
dünyadakı kəlmələrin sayı qədər şükürlər olsun 
ki, yenidən sizlərlə görüşmək nəsibimiz oldu. 
Sözün həqiqi mənasında nə xoş halımıza...  
 
Öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu yazını sayca 
on beşinci olan “Yazarlar və yazılar” məqaləsinin 
əlavəsi və ya tamamlayıcı bir hissəsi kimi də qəbul 
etmək olar. Həmin yazıda ümumi şəkildə və daha 
qlobal səpkidə romançılıqdan söhbət getdiyindən 
oxucunun fikrini dolaşdırmamaq məqsədi ilə bu 
yolu seçdim. Onu da əlavə edim ki, bundan bir 
sonrakı, yəni “Hərb mövzulu yazılar” adlı on 
yeddinci yazı ilə bu məsələ tamamlanır. 
Ümumiyyətlə, bu yazılar nədən yaranır? Yazmaq 
bir ehtiyacdır, vəssalam. Mühit, məqam və ya hər 
hansı bir an yazını sifariş edir və yazar da acizanə 
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şəkildə qələmi əlinə götürüb yazmağa başlayır. 
Tam səmimi olaraq bildirmək istəyirəm ki, belə bir 
mövzuda yazı yazmaq istəyi hələ ötən əsrin 90-cı 
illərindən rəhmətlik Ziya Bünyadovun, tanınmış 
yazarlarımız Elçinin, Anarın yazdığı əsərlərlə tanış 
olduğum vaxtlardan yaranamışdı. Çox sonralar 
İlahinin qisməti Əhmədbəy Ağaoğlu haqqında 
Ülviyyə Hüseynlinin mükəmməl bir yazısı ilə tanış 
oldum və bu fikrim bir az da qüvvətləndi. 
Hamımızın yaxşı tanıdığı Elxan Elatlının şeir kitabı 
düşdü əlimə (şəxsi kitabxanamda Elxan Elatlının üç 
şeir kitabı var), oxudum valeh oldum. Eyni 
zamanda, artıq nə vaxtsa belə bir yazını mütləq 
yazacağımı özüm üçün dəqiqləşdirdim. Texniki 
istiqamətdə təhsil almış daha iki tanınmış şairimizin 
adını çəkməklə bu sözə qüvvət məsələsini 
yekunlaşdırmaq istəyirəm. Onlardan biri dəyərli 
şairimiz Abdulla Cəfər, digəri isə doğum günü də 
bu günlərə təsadüf edən milyonların sevimlisi, 
nəğməkar şair Vahid Əzizdir. 23 noyabr Vahid 
müəllimin ad günüdür, bu gün münasibəti ilə 
sevimli şairimizi təbrik edir, Uca Yaradandan ona 
uzun ömür, cansağlığı arzu edirik. Var olun, yazın, 
yaradın, dəyərli insan...  
 
Nəhayət, Təranə Məmmədin “Tor” kitabı, bu 
kitabdakı eyni adlı povesti və digər fərqli 
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problemlərdən bəhs edən oxşar motivli hekayələri 
ilə tanış olduqdan sonra yazı yarandı. Sual ola bilər 
ki, yuxarıda sadalanan müxtəlif tanınmış və o qədər 
də tanınmayan imzaların söhbətə nə dəxli... Bu 
kiçik yazıda iki məsələ; mükəmməl (standat və ya 
standarta yaxın) nümunələr və ədəbiyyatçı olmayan 
yazarların yaradıcılığındakı fərqli məqamlar 
üzərindən fikir yürüdərək “Tor” haqqında söhbət 
açacaq, bir kitaba yüklənmiş min fikrin mində 
birinə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Yuxarıda 
sadaladığım əsaslarla, müasirlərimiz olan, özlərini 
ədəbiyyat sahəsində görən, görmək istəyən gənclərə 
faydası ola bilər - düşüncəsi ilə bu sətirləri qələmə 
alıram.  
 
“Yazarlar və yazılar” yazısındakı fikri davam və 
inkişaf etdirərək bildirmək istəyirəm ki, insan hansı 
sahədə çalışırsa çalışsın (müəllim, həkim, mühəndis 
və s.), təbiətin, yaranışın, həyatın bir parçası 
olduğunu unutmamalıdır. Yaratdıqları ətrafa zərər 
vermədən onun özünə, inkişafına, rifahına xidmət 
etməlidir. Konkret yazarların, ədəbiyyatın 
probleminə gəlincə, yazar adı yaradıcılıq olan işlə 
elə məşğul olmalıdır ki, sözün əsl mənasında izi 
qalsın. Öz izi. Başqasının etdiyinin surətini 
çıxartmasın, özü nəsə yaratsın... Yəni, yazılan yazı 
zaman ötdükdən sonra dəyərini itirməsin, əksinə, 
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dəyər qazansın, daha da əhəmiyyətli olsun. 
Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, müəllifin 
kimliyindən asılı olmayaraq qələmdən çıxan yazı 
artıq özü-özlüyündə müəyyən bir ədəbi hadisədir. 
Bu o deməkdir ki, indi yazılanları yüz il sonra 
oxuyanlar bizim indiki həyat tərzimizdən, başımıza 
gələnlərdən az-çox səhih məlumatlar ala bilsinlər. 
Bugünkü yazı o informasiyanı daşımırsa, onun bir 
adı var - cəfəngiyyat... Məni bağışlayın, 
ədəbiyyatdan çox uzaq cəfəngiyyat... “Yazarlar və 
yazılar” yazısındakı fikrimi bir daha qabardaraq, 
altını cızaraq, vurğulamaq istəyirəm ki, insanlığa, 
onun ikişaf tarixinə xidmət etməyən istənilən yazılı 
nümunə müəllifinin kimliyindən asılı olmayaraq 
sadəcə kağız yığınıdır, vəssalam. Bu işdə deyərdim 
ki, ixtisaca filoloq olmayanların bəxti daha çox 
gətirib. Bu, əslində təbii və məntiqi nəticədir. Çünki 
onlar ədəbiyyatçı olmadığına, qayda-qanunlara o 
qədər də dərindən bələd olmadıqlarına görə 
yaratdıqları istər-istəməz orijinal, özünəməxsus 
alınır. Filoloji təhsil alanların məntiqi olaraq 
quruluş-struktur baxımından demək olar ki, həmən-
həmən bir-birlərini təkrarlamasının əksinə olaraq, 
dəqiq elimlər sahəsində təhsil alanlar və ya hansısa 
yüksək dəqiqlik tələb edən sahədə çalışanların 
yaratdığı yaradıcılıq nümunələri sistemliliyi, 
yığcamlılığı, əhatəliliyi, tamlığı, bitkinliyi və 
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özünəməxsusluğu ilə seçilir. Bu qeydlər heç də 
bütün ədəbiyyatçı yazarların yaratıqlarına aid deyil, 
nisbi və ümumi xarakter daşıyır. Belə geniş bir 
girişdən sonra həyatda olan bütün mövcudatın 
nisbiliyini də nəzərə alaraq yazının məqsədini 
açıqlamaq istəyirəm. Xüsusi ilə sözüm əlində qələm 
olanlara aiddir. Bu məsələ məni həmişə narahat edir 
və şeirlərdə də ara-sıra, yeri gəldikcə toxunuram.  
 
Məsələn, “Söz müqəddəsdir”, “Vurğuna”, “Olub” 
şeirləri ünvanlı şəkildə, sırf bu məqsədlə qələmə 
alınmışdır. Yazımızın məqsədi Təranə Məmməd və 
onun yazmış oduğu “Tor” kitabı timsalında belə bir 
nümunənin olduğunu xatırlatmaqdır. Bu təqdimat 
özü-özlüyündə əgər heç bir təsir və mənafe olmasa, 
müasir dövrümüzdə də həcmindən asılı olmayaraq 
mükəmməl sənət əsəri yaratmağın mümkünlüyünü 
ortaya qoyur və varlığını nəzərimizə çatdırır. Haqlı 
sual oluna bilər, niyə Təranə Məmməd? Nə üçün 
“Tor”? Cavabı isə hələ girişdə sadaladığım 
məqamlar və məlumatın son dərəcə yeni - çağdaş 
olmasıdır. Ən yeni nümunə üzərindən 
yazarlarımızın yazılarına bir baxış deyək adına... 
 
Qəhrəmanımızın nümunəsinə keçməzdən əvvəl 
söhbətimizin daha anlaşıqlı olması, yəni mənim 
qeydlərimin əsası və sizin mətləbə daha yaxın 



190 

 

olmanızı təmin edəcəyinə inandığım üçün kiçicik 
bir ümumi məlumatlandırmaya ehtiyac duydum.  
 
Beləliklə, tanınmış yazar Təranə Məmməd 
haqqında QISA ARAYIŞ: 
 
Təranə Məmməd (Əliyeva Təranə Məmməd qızı) 1 
iyun 1956-cı ildə anadan olub. Bakı Dövlət 
Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsini bitirib. 
1981-1990-cı illərdə Azərbaycan Dillər 
Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən 
kurslarda və eyni zamanda Bakı Dövlət 
Universitetində ərəb dilini tədris edib. Bir müddət 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında 
Mətbuatda Dövlət Sirlərini Mühafizə Edən Baş 
İdarədə redaktor işləyib. Sonralar isə Azərbaycan 
Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində 
məsul vəzifədə çalışıb. Hal-hazırda ehtiyatda olan 
Polkovnik-leytenantdır. “Payızda bahar”, 
“Gözlərdən öpüb ayrılın”, “Etiraf, Priznanie” adlı 
şeir və nəsr kitablarının müəllifidir. Haqqında söz 
etdirən “Tor” kitabı müəllifin sayca dördüncü 
kitabıdır. 
 
Müəllifin sayca dördüncü kitabı olan “Tor”a biz də 
məhz dörd tərəfdən yaxınlaşıb, fikrimizi dörd baxş 
bucağından gördüyümüz, dörd aspektdən 
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əsaslandırmağa çalışacağıq. Həmin dörd meyar 
aşağıdakılardan ibarətdir: 
 
- Kitabın dili, 
 
- Struktur - quru luşu, 
 
- Mövzu aktuallığı, 
 
- Əhatəliliyi. 
 
Yazının dili bütün dövürlərdə aktual problem olsa 
da, xüsusi ilə son zamanlar qloballaşma adı altında 
baş verənlər və eləcə də dövlət başçısı səviyyəsində 
ana dilimizə olan qayğının fonunda bir daha xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edən qabarıq məsələ kimi ortaya 
çıxır. Bu məsələdə Təranə xanımın yazdıqları 
nümunə göstərə bilinəcək səviyyədə tam, bitkin 
əsərlərdir. Təranə Məmmədin əsərlərinin dilindən 
yazarkən, nədənsə, qeyri-iradi azyaşlı oğluna 
siqareti tərgitmək üçün onu əvvəlcədən müxtəlif 
bahalı siqaretlər alıb dolduraraq hazırladığı otağa 
həbs edib, - “di, nə qədər çəkirsən, çək” - deyən 
atanın misalı yadıma düşür. Təranə xanım dörd 
fərqli dildə eyni səviyyədə yaradıcılıq imkanlarına 
malik olmasına baxmayaraq, onun bir dildə, yazdığı 
digərinə qarışmır. Yazılarının dili ümumi qəbul 
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olunmuş formada, məsələn, bütün dövürlərin dahi 
yazarı ünvanının tək daşıyıcısı L.Tolstoyun başqa 
dillərdəki frazalara əsərlərində yer ayırdığı şəkildə 
istifadə etməsini nəzərə almasaq, olduqca təmiz, 
səlis və aydındır. 
 
Əsərlərin quruluşu, olduqca yığcam, sanki, 
gözəgörünməz bir struktur sxem üzərinə yığılmış 
ayrı-ayrı, biri digərinə vəhdət üçün mütləq möhtac 
olan pazl hissəcikləri toplusu kimidir. Qısa və 
konkretdir. Bu baxımdan, kitabdakı hekayələr hər 
biri özü-özlüyündə bir povestin, povest isə əslində 
həcmli bir romanın yüklülüyünü daşıyır. Təranə 
xanım adi görünən bir məişət problemi üzərinə 
qurulmuş təhkiyəni ani bir xatırlama və ya sualla 
illər öncə baş vermiş əhəmiyyətli hadisənin üzərinə 
yönəldib, bu mühüm məsələ barəsində bir-iki cümlə 
ilə oxucuya elə müfəssəl məlumat yüklü 
informasıya ötürür ki, bu sadəcə qibtə ediləcək hal, 
onun illərin gərgin əməyinə söykənən, hər ötən 
saniyənin olduqca qiymətli olduğu, sözün anında 
fiksasiya etmək bacarığının mühüm olub, həyati 
əhəmiyyət kəsb etdiyi fəaliyyətindən, iş 
təcrübəsindən qaynaqlanır. Uzun illər əmək 
fəaliyyəti nəticəsində qazandığı sistemlilik, 
yığcamlılıq, dəqiqlik, bütövlük kimi xarakter 
xüsusiyyətləri hər sözdən, hər cümlədən, hər bir 
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fikirdən boylanır və görünür. 
 
Yazdıqlarının demək olar ki, hamısı həmən-həmən 
aktual mövzuları əhatə edir. Söhbətin, hekayətin 
zaman və məkan olaraq hardan başlayıb, harada 
bitməsindən, məzmunundan asılı olmayaraq hal-
hazırda bir vətəndaş kimi hər birimizi narahat edən 
Qarabağ problemi, qaçqın və köçkünlərimizin 
vəziyyəti, Xocalı faciəsi, Aprel döyüşləri, gənclərin 
və gənc ailələrin problemləri, ölkəmizdə baş verən 
dəyişikliklər, fasiləsiz inkişaf, quruculuq işləri və 
başqa digər mühüm əhəmiyyətli hadisələr onun 
yazdıqlarının əsasını, canını, ruhunu, şah damarını 
təşkil edir.  
Elə yuxarıda sadaladıqlarımız keyfiyyətlər Təranə 
Məmməd yaradıcılığının zənginliyini, 
rəngarəngliyini, əhəmiyyətini gözlər önünə sərməyə 
kifayət edir. Ancaq bunlar hələ hamısı deyil... 
Həcmindən asılı olmayaraq, Təranə xanımın 
yazdıqları əhatəliliyi baxımından da çox seçilir. Hər 
bir bədii səhnənin təsviri, obrazın canlandırılması 
zamanı xüsusi bir musiqi duyumu, rəssam 
peşəkarlığı sezilir onun yaratdıqlarında... 
Özünəməxsus, orijinal bir təhkiyyə üslubuna malik 
olan Təranə Məmməd, məsələn, adi bir uşaq 
bağçasındakı tərbiyəçi ilə uşağın arasındakı dialoq 
zamanı ölkəmizin tarixində baş vermiş istənilən 
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məsələni çox asanlıqla ortaya çıxarıb, əhatəli 
şəkildə oxucusuna təqdim etməyi bacarır və 
hekayət bitdikdən sonra oxucuda heç bir cavabsız 
sual, yarımçıq məsələ qalmır. Təranə xanımın 
yaratdığı obrazların prototipləri Şəhidlər 
Xiyabanında uyuyan şəhidlərimizdən tutmuş, hal-
hazırda bizimlə birlikdə gündəlik yaşam mücadiləsi 
verən müxtəlif zümrələrə aid uşaqlar, yeniyetmələr, 
gənclər, yaşlılar, xəyalları yarım qalmış övladlar, 
dünyaları yıxılmış valideynlər, tələbələr, fəhlələr, iş 
adamları, qazilərimiz, torpaq-yurd həsrəti ilə 
yaşayan qaçqın-köçkünlərimiz kimi 
müasirlərimizdir.  
 
“Yazarlar və yazılar” məqaləsindəki yazarların 
bütün dövrlərdə aktual olan iki sevimli mövzusu 
var, - “müharibə və məhəbbət” fikrinə qayıdaraq 
qeyd etmək istəyirəm ki, Təranə Məmməd bu iki 
mövzunu çox ustalıqla birləşdirib, söz israfçılığına 
yol vermədən hər güllənin həyati əhəmiyyət kəsb 
etdiyi xüsusi əməliyyatda olan kəşfiyyatçı əsgər 
dəqiqliyi ilə bütün məsələlərin öhdəsindən böyük 
məharətlə gələrək, misilsiz, xüsusi ilə gələcək 
nəsillər üçün, eyni zamanda müasirlərimiz olub, 
ancaq dünyadan xəbərsiz yaşayanlar üçün gözəl 
nümunələr yaradır. Bizə qalan onları əldə edib 
oxumaqdır. 
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Sonda bir haşiyəyə çıxmaq istəyirəm. Bu fikri sizə 
çatdırmazdan əvvəl yenə də bütün mövcudatın 
nisbiliyi məsələsini unutmadığımı və bunu 
xatırlayaraq, “Yazarlar və yazılar” məqaləsindəki 
fikirlərimin davamı olaraq, bildirmək istəyirəm ki, 
necə ki, müasir romançılar üçün müəllifi 
mübahisəli olsa da, əsl Azərbaycan Ədəbiyyatı 
incisi hesab etdiyim “Əli və Nino” bütün meyarlara 
cavab verən roman standartı ola bilər, eləcə də 
Təranə Məmmədin “Tor” povesti bu janrda özünü 
sınamaq istəyənlər üçün nümunə sayıla biləcək bir 
əsərdir. Daha bir misalla söhbətimi yekunlaşdırmaq 
istəyirəm, bu gün 20-25 yaşı olan gənclər çox 
hörmətli yazarımız Anar müəllimin “Beşmərtəbəli 
evin altıncı mərtəbəsi”, “Dantenin yubileyi” (bu 
əsərləri ona görə misal çəkirəm ki, əminəm, bu 
yazını oxuyanlar mütləq o əsərlərlə də tanışdır...) və 
digər ötən əsrin ortalarında, sonlarına doğru, 
yaratığı mükəmməl nümunələr vasitəsi ilə həmin 
dövrün olduqca müxtəlif, demək olar ki, həmin 
dövr cəmiyyətini təşkil edən bütün zümrələrin 
nümayəndələrini sosial və mədəni cəhətdən tanıyır, 
insanların düşüncə və həyat tərzin, yaşam 
səviyyəsin, öyrənir, ümumilikdə hadisələrin 
cərəyan etdiyi zaman kəsiyi və məkan haqqında 
vacib məlumatlar əldə edirsə, gələcək nəsillər də 
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Təranə Məmmədin yazdıqları əsasında bizim indi 
yaşadıqlarımız barəsində mühüm olan 
informasiyaları əldə edə biləcəklər. Yazar üçün 
bundan böyük xoşbəxtlik, səadət ola bilərmi? Bütün 
yuxarıda sadaladıqlarıma istinadən bəyan edirəm ki, 
hər bir qələm sahibinin ümdə vəzifəsi, həyatda var 
olma səbəbi, onun heç bir sapmaya yol vermədən 
yerinə yetirməli olduğu missiya, məhz elə bundan 
ibarətdir. Təranə xanım bu vəzifənin öhdəsindən 
layiqincə gələn yazarlarımızdan biridir. Bu 
münasibətlə onu təbrik edir yeni-yeni yaradıcılıq 
uğurları arzu edirik. Xeyirli-uğurlu olsun, Təranə 
xanım. Yolunuz açıq olsun... 
 
Sona qədər həmsöhbət olduğunuz üçün 
təşəkkürümü bildirir, Uca Yaradandan 
hamınıza uzun ömür, cansağlığı, ailə səadəti 
arzu edirəm. Yeni-yeni görüşlərədək. Var olasız. 
Uğurlarınız bol olsun. 

21.11.2018. Bakı. 
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                 ON  YEDDİNCİ  YAZI 

          HƏRB MÖVZULU YAZILAR  

                            və  ya  

         DÜNYANIN BİR RƏNGİ VAR 

Salam olsun, çox dəyərli oxucum. Min şükür Uca 
Yaradana ki, Sizlərlə yeni bir görüş də qismətdə var 
imiş hələ... Bu dəfəki söhbətimizin mövzusu 
hərflər, sözlər, kitablar silsiləsindən olan, müasir 
dövrümüzdə bəlkə də ən vacibi, ən yaralı yerimiz, 
xüsusi diqqət və qayğıya ehtiyacı olan sahə hərb 
mövzulu yazılardır. Günümüzdə - yeniyetmə və 
gənclərimizin bu qədər informasiya bolluğu içində 
itib-batdığı bir vaxtda bizim bundan vacib 
mövzumuz ola bilməz deyə düşünməkdəyəm. 
Məncə, gəncliyin lazımlı-lazımsız, çox vaxt zərərli 
məlumatlarla istər-istəməz yükləndiyi vaxtda bu 
məsələyə xüsusi diqqət göstərilməlidir. Bundan 
əvvəlki yazılarda bir çox tanınmış və hələ bir o 
qədər də tanınmamış yazarlardan çoxlu misallar 
gətirərək, nələrin, hansı istiqamətlərin bizə faydalı 
ola biləcəyi barədə mülahizələr irəli sürmüşdük. 
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Ancaq, indi vəziyyət tamam fərqlidir. Ümumi 
yazılardan, standart romançılıqdan fərqli olaraq, 
hərb mövzulu yazılar yazardan xüsusi dəqiqlik tələb 
edir ki, yazıçı müəyyən kriteriya və dəyərlərə ciddi 
əməl etməli, bu işə səthi yanaşmamalıdır. Əgər, 
ehtiyac yaranarsa mütləq peşəkar hərbçilərdən, 
mütəxəssislərdən məsləhət və tövsiyələr almalı, 
bunu özünə eyib saymamalıdır. Əks təqdirdə, yəni 
öz bildiyi kimi, bir az hissə qapılıb, bir az da 
eşitdiyi real vəziyyəti əks etdirməyən şişirdilmiş 
söhbətlərdən bəhrələnərək qələmə alınan yazılar, 
povest, roman (indi dəb halını almış sənədli 
romanlar da daxil olmaqla) deyil, olsa-olsa 
nağılvari publisistika şəklində, çox gülünc formada 
təzahür edir. Və əlbəttə, bunu çox az sayda oxucu 
kütləsi, o kütlə ki, onlar işin əsli ilə maraqlanır, bu 
yeni kitabı oxumaq üçün büdcələrindən pul ayırır, 
alır, oxuyur və gülür... Acı-acı gülür... Bilirsiz, daha 
yaxşı anlaşılan olması üçün belə bir misal çəkim, 
hərb mövzulu yazılar əslində məsələn, tibbə, 
coğrafiyaya, idarəetməyə və s. konkret obyekti 
olan, dəqiq məsələ və terminlərdən istifadə olunan 
yazılardan heç nə ilə fərqlənmir. Nəsə xırda bir 
qeyri-dəqiqlik olsa, təxminən hamımızın sevə-sevə 
dəfələrlə izlədiyi “Bəxtiyar” flimindəki o məşhur 
səhnəni (“10 metr - 5 metr ” məsələsi) xatırladan 
gülünc vəziyyət ortaya çıxır. Hansı ki, xüsusi ilə 
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son dövrlər Birinci Qarabağ Müharibəsindən bəhs 
edən yazılmış əsərlər belə səhvlərlə zəngindir. Bu 
qəbildən olan qeyri-müəyyənliklər əsasən 
subardinasiya məsələlərində və döyüş səhnələrini 
təsvir edərkən məlumatsızlıqdan baş verir. Bu 
proses bir yandan təbiidir, çünki, məşhur yazarların 
da belə problemləri olub. Məsələn, dünyaca məşhur 
Remarkın (Erich Maria Remarque) əsərləri bu tip 
çatışmazlıqlarla doludur və onun fikirləri, təxəyülü 
bir tərəfli olub, gənc əsgər düşüncələrindən o yana 
keçə bilmir... Halbuki, ordu, müharibə təkcə 
əsgərlərdən ibarət olmayıb, daha mürəkkəb 
quruluşa malik bir təsisat və hadisədir. Hələlik 
bizim Remarkla heç bir işimiz yoxdur. Misalı 
sadəcə ruh düşkünlüyünə qapılmağa əsas 
olmadığını göstərmək məqsədi ilə çəkdim. Bir də 
axı biz hal-hazırda müharibə vəziyyətində yaşayan 
ölkənin vətəndaşlarıyıq. Hardasa, az qala 
hamımızın ətrafında döyüş yolu keçmiş qazilərimiz, 
haliyədə hərbi xidmətini davam etdirən hərbçi dost-
tanışlarımız var. Sadəcə bu məsələdə bir balaca 
diqqətli və məsuliyyətli olmaq tələb olunur. Bütün 
şübhəli məqamlarda təxəyülün məhsulunu və ya 
real hadisəni kağız üzərinə köçürüb, tarixin 
yaddaşına atmazdan əvvəl mütləq “dosta 
ganaşmaq” lazımdır. Necə deyərlər, - “məsləhətli 
don gen olar”. Bir cümləni yazarkən düşünün ki, nə 
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vaxtsa bu sətirləri saatlarla qızmar Günəşin istisində 
qanlı döyüşün od-alovunu unudan və ya şıdırğı 
yağışın altında islanıb, çim su mundirdə ayağını 
qoymağa bir barmaq quru yer axtarışında soyuq 
güllənin hər an bəxş edə biləcəyi buz kimi ölümü 
unudaraq, ilan-çayınlı, qarlı-şaxtalı, çovğunlu-
boranlı məşəqqətli yollar keçərək sağ qalmış 
əsgərlə yanaşı, həmin döyüşləri təşkil edən, tək-tək 
əsgərləri deyil, yüzlərlə, minlərlə nəfərlərdən ibarət 
bölmələri şahmat taxtasındakı fiqurlar kimi döyüş 
sahəsinə düzən və hər nəfərinə görə məsuliyyət 
daşıyan, döyüşlərə rəhbərlik edən, müharibələri 
udan, bəzən uduzan – bu qaçılmazdır – generallar 
da oxuya bilər... Düşünürəm ki, hərb mövzulu 
yazının uğurlu alınmasının birinci şərti yazarın 
hadisələrə reala yaxın təfəkkürlə baxmasından, və 
qəti olaraq hissə qapılmamasından ibarət ola bilər. 
Bu yazıdan əvvəlki on beşinci və on altıncı 
yazılardakı prinsipə sadiq qalaraq, yenə böyük 
əksəriyyətimizə məlum olan yazarlar və onların 
əsərləri üzərindən mühakimə yürüdərək bu 
məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Bu 
söhbətə başlamazdan əvvəl kiçik bir haşiyəyə 
çıxmaq istəyirəm: 
HAŞİYƏ 
Bəşər övladı əlinə qələm alan gündən onu əsas iki 
məsələ; döyüş və eşq düşündürüb. Demək olar ki, 
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lap qədimdən üzübəri yazı nümunələri ya döyüş və 
ov səhnələri ilə zəngin müharibələrdən, ya da eşqi, 
sevgini tərənnüm edən məhəbbət dastanlarından 
ibarət olub. Ən uğurlu nümunələr bu iki mövzunun 
birlikdə işləndiyi, hadisələrin həmahəng inkişaf 
etdiyi əsərlərdir. Belə nümunələr lap qədim 
zamanlardan mövcuddur və günümüzdə də var. Bu 
hadisə öz-özlüyündə onu göstərir ki, dünya nə 
qədər rəngarəng, hadisələrlə zəngin görsənsə də 
əslində onun bircə rəngi var, bizim onu hansı 
məqamda, hansı rəngdə görməyimizdən asılı 
olmayaraq, dünya qırmızı rəngdədir. Dünya 
müharibələrin qırmızı qanı, eşq məclislərinin 
qırmızı şərabı rəngdədir. İddia edirəm ki, dünyada 
tək bircə əsl rəng var o da qırmızıdır, al-qırmızı... 
Yerdə qalan ağdan qarayadək olan rənglər sadəcə 
qırmızının ağa doğru solğunlaşmasından, nəhayətdə 
“AĞ”dan – XEYİR (GÜNDÜZ) – və qaraya doğru 
tündləşməsindən sonda “QARA” dan – ŞƏR 
(GECƏ) – ibarətdir. Al-qırmızı rəng bu spektrin 
düz mərkəzində dayanır və həyat mənbəyi rolunda 
çıxış edir. Yəqin ki, bəşər övladının kəşf edib, 
adlandırdığı ilk rəng də məhz qırmızı, al-qırmızı 
olmuşdur. Bu proses çox sadə - insanın özü 
yaralandıqda və ya ovladığı ovun axan qanı ora-
bura bulaşdıqda (yəqin ki, insan əlini ocaq 
qalamazdan əvvəl yaralayıb) baş verə bilərdi... Çox 
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güman ki, insan oğlu ilk müharibənin başlaması 
xəbərini də, elə ilk sevgi məktubunu da məhz öz 
qanı ilə, qırmızı rəngdə yazmışdır... 
Yuxarıda, haşiyədə tanış olduğumuz məlumatlar 
üzərindən belə bir mühakimə yürütmək olar ki, 
qırmızı elə, mükəmməlliyin rəngidir. Al-qırmızı 
rəng əslində elə, mükəmməllikdir. Özündə sevgi ilə 
nifrəti, savaşla barışı, sülh ilə müharibəni 
birləşdirən vəhdətin, birliyin, tamlığın, bərabərliyin 
simvoludur, qırmızı... Bəli, məhz tamlığın, 
mükəmməlliyin rəmzidir, qırmızı... Yerdə qalan 
rənglər onun çalarları, sadəcə bu rəngin 
mövcudluğunu göstərmək, mütləq hakimliyini 
sübut etmək üçündür.  
Mətləbdən uzaqlaşmayaq, əlbəttə,yazılı 
nümunələrin içərisində misal göstərmək üçün belə 
bir əsər var. Hansı ki, onu böyük əminliklə qırmızı, 
mükəmməl adlandırmaq olar. Bu, dahi Lev 
Tolstoyun “Hərb və sülh” əsəridir. Əslində əsərin 
adı artıq özü barədə tam məlumat verir. Ancaq, bu 
sadəcə təsadüfi belə seçilimiş maraqlı, cəlbedici ad 
da ola bilərdi. Əsərlə tanış olanlar bilir ki, bu belə 
deyil. “Hərb və sülh” yuxarıda sadalanmış və 
sadalanmamış bütün vacib kriteriyalara, meyarlara 
tam cavab verən mükəmməl bir əsərdir. Olduqca 
geniş spektrli müşahidə qabiliyyətinə, vacib 
biliklərə, dərin dünyagörüşünə malik olan böyük 
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sənətkar döyüş səhnələrindəki ən xırda detalları, 
rütbə və statuslardan asılı olmayaraq hərbçilərin 
hiss və fəaliyyətlərini, mülki həyatda olan 
münasibətləri, sevgi məsələlərini elə yüksək zərgər 
dəqiqliyi ilə təqdim etmişdir ki, sadəcə deməyə söz 
tapmırsan. Bu əsərdən bütün insanlığa tövsiyə ola 
biləcək bir vacib məsaj da çıxır. Qərarsızlıq, elə 
yoxluğun özünə bərabərdir. “Etməyib peşman 
olmaqdansa, et peşman ol...” – deyir mütəfəkkir. 
Bəli, dahi Lev Tolstoyun, məşhur “Hərb və sülh”- ü 
mükəmməldir. Ancaq, görək, bu əsər müasir 
azərbaycan oxucusunun tələblərinə cavab verirmi? 
Mən deyərdim ki, çox az bir qisim oxucu kütləsi bu 
cür iri həcmli əsərlərə maraq göstərib oxuyur. Nə 
qədər dəyərli və mükkəmməl olsa da ilk baxışda 
müasir gənclərin olduqca böyük əksəriyyəti üçün 
“KİM OXUYACAQ???” baryeri yaradan belə 
vacib əsərlər günümüzdə rəflərdə qalmağa 
məhkumdur. “Hərb və sülh”-ü misal çəkməkdə 
məqsədim sadəcə böyük əksəriyyətimizə məlum 
olan, tanıdığımız belə bir əsərin varlığını 
xatırlatmaqdan ibarətdir. “Hərb və sülh” ümumi bir 
əsər olsa da, sırf hərb mövzulu yazılar üzərində 
işləyən yazarlarımız bu, məlum və məşhur əsərdən 
faydalana bilərlər. Sual ola bilər ki, bu əsər 
təkdirmi? Yəni heç alternativ variant yoxdurmu? 
Bu suala böyük əminliklə belə cavab verərəm ki, 
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Miladi ilə 19 fevral 2019 – cu il saat 13:31 - ə qədər 
mənə ikinci belə bir variant məlum deyil. İndi 
fikrimi əsalandırmaq üçün yenə böyük 
əksəriyyətimizə məlum, məşhur nümunələrdən 
istifadə etməklə qısa açıqlama verəcəyəm. Başqa –
başqa nümunələrə keçməzdən əvvəl ümumi olaraq 
onu qeyd etmək istəyirəm ki, sovet ədəbiyyatı 
döyüş yolu keçmiş müxtəlif rütbəli zabit 
memuarlarından tutmuş, olduqca dəyərli sovet 
yazıçılarının müharibədən, qələbədən bəhs edən 
əsərləri ilə zəngin idi. Sovet dönəminin 
kitabxanaları xidmət etdiyi ideologiyadan asılı 
olmayaraq hərb mövzulu əsərlərlə yetərincə, tam 
təmin olunmuşdular. Və biz istər-istəməz bu 
nümunələrlə tanış olurduq. Sovet yazıçılarından 
əlavə rus dilinə çoxlu tərcümələr də olurdu. Yəni 
bizim şəxsiyyət kimi formalaşdığımız dövrdə hərb 
mövzulu yazıların qıtlığı olmayıb. Ayrı-ayrı 
məşhurlara gəldikdə, gənclər arasında yayğın 
şəkildə mütaliə olunan Remark tam birtərəfli yazıb. 
Onun haqqında dördüncü yazıda ətraflı yazmışam. 
Remarkın yazdıqlarının nəinki, bizim gəncliyə 
faydası var, hətta düzgün başa düşülmədikdə zərəri 
ola bilər. Sonra, məsələn vaxtında rus dilində belə 
bir əsərlə tanış olmuşdum (öz dilimizdə rast 
gəlməmişəm və adı tərcümə edəndə də çox 
uyğunsuzluq yarandığına görə belə qeyd edirəm - 
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əvvəlcədən üzr istəyirəm) müəllifi Кирст Ганс olan 
“Фабрика офицеров”. Məşhurdur ancaq yenə 
birtərəfli, çatışmazlıqlarla dolu olan əsər. 
Ümumiyyətlə istər qərb, istər sovet – rus ədəbiyyat 
nümunələrində ya xidmət etdiyi ieologiyadan 
dolayı, ya sadəcə məlumatsızlıqdan natamam hərb 
mövzulu əsərlər çoxdur.  
Ümumi olaraq keçid üçün bundan əvvəl “Yazarlar 
və yazılar” adlı on beşinci yazıda da adlarını 
çəkdiyim Vasiliy Yan və Tarle, eyni zamanda 
onların yazdıqları bir neçə əsər haqqında qısa fikir 
bildirmək istəyirəm. Vasiliy Yan və onun digər 
əsərləri ilə yanaşı xüsusi ilə diqqət çəkən, faydalı 
ola biləcək “Çingiz Xan” , “Kurqanlardan gələn 
işıq” tarixi –müharibələrlə dolu romanları. Tarle 
(Евге́ний Ви́кторович Та́рле) və onun da 
müharibə mövzulu digər əsərləri ilə yanaşı 
“Napoleon” əsəri. Tarle bu əsərində Napoleonun 
timsalında çəlimsiz, cılız lakin, olduqca çalışqan bir 
uşaqdan ölkələr fəth edən, papanı hüzuruna gətirən, 
tirana qədər inkişaf etmiş, anında mühüm qərarlar 
verməyi bacaran, müharibə qərarları alanda 
qətiyyətli sərkərdə, döyüşdə öndə gedən, cəsur, 
qələbəyə susamış əsgər, sevgidə aciz və eyni 
zamanda odlu – atəşli aşiq, idarəetmədə incə, adi 
detalı da unutmayan, dərin düşüncəli, sonunda baş 
əymədən təslim olmağı bacaran insan obrazı 
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yaratmağı bacarmışdır. Bu iki yazardan və onların 
yazdıqlarından bəhrələnmək olar.  
Qismən nümunə ola biləcək, yəni müəyyən 
məqamlarda faydalanmaq mümkün olan Ernest 
Heminquey, Sent-Ekzüperi barədə onu qeyd edə 
bilərəm ki, bu yazarların təsvirləri, ifadə vasitələri 
güclüdür. 
Belə ümumi baxışdan sonra dünya ədəbiyyatından 
üç yazar və üç əsər timsalında fikirlərimi daha 
dəqiq formada Sizə çatdırmağa çalışacağam. Bu 
əsərlərin birində hərbçinin mülki həyatda hissləri və 
istəkləri, ikincisində həm mülki, həm də xidmətdə 
olan hissləri və fəaliyyəti, üçüncüsündə isə həm 
mülki, həm xidməti, həm də döyüşdə başına 
gələnlər, düşdüyü real vəziyyətlər, həyat həqiqətləri 
oxucunun gözləri önündə canlanır...  
Birinci, dünyaca məşhur, kolumbiyalı yazıçı, 
ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatı laureatı 
Qabriel Qarsiya Markesin 1956-1957-ci illərdə 
yazdığı və ilk dəfə 1961-ci ildə dərc etdirdiyi 
“Polkovnikə məktub yoxdur” povesti – hamını 
özünə borclu bilən bir hərbçinin xidmətdən (bütün 
həyatını nəyinsə və ya kiminsə uğruna 
xərclədikdən) sonra keçirdiyi hisslər... 
İkinci, yenə məşhur, görkəmli İtaliya yazıçısı Dino 
Bussatinin ilk romanı olan “Tatar çölü”. Bu roman 
haqqında bir az ətraflı yazmaq istəyirəm. 
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Romandan və qəhrəmandan söhbət açmazdan əvvəl 
bir məsələni nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. İnanın 
ki, əgər bu romanın adını dəyişib məsəl üçün 
“Gözlərimiz üfiqdə”, “Səngərlərdən sonra”, “Qarşı 
duran dağlar” və s. və i... qoysaq və Covanni 
Droqonu Məlikşah adlandırıb, bəzi adları, təbir və 
terminləri müasirləşdirib, özümüzünküləşdirsək, 
hadisə və hisslər atəşkəsdən sonra, son iyirmi beş 
ildə bizim orduya və hərbçilərə elə uyum sağlayır 
ki, sanki, bu yazı iyirmi il Azərbaycan ordusunda, 
Haramı düzündə və ya digər bir bölgədə - təmas 
xəttində xidmət etmiş zabitin qələmindən çıxıb... 
Bu dərəcədə oxşardır vəziyyətlər... 
Dino Bussatinin “Tatar çölü” əsərinin qəhrəmanı 
Bastiani qalasında xidmət edən Covanni Droqonun 
bütün həyatı, gənc zabit kimi seçim qarşısında 
qalması, ümidlərlə dolu xidməti, mülki həyatla ordu 
həyatı arasında çırpıntılar, dünyadan istədikləri, ala 
bildikləri, nələrin uğrunda nələrdən vaz keçdikləri 
və son... Hamısı elə ustalıqla təqdim olunub ki, 
yazarın ustalığına heyran olmamaq mümkün deyil. 
Və onu qeyd edim ki, heyran olmaq azdır, nümunə 
götürmək, əxz etmək lazımdır... Və nəhayət 
üçüncü, Emmanuil Kazakeviç və onun 1948 – ci 
ildə qələmə aldığı “Двое в степи” povesti 
https://www.youtube.com/watch?v=DjHTWMP_T1
U ( Эммануи́л Ге́нрихович Казаке́вич, “Двое в 
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степи”). Təəssüfki, bu povestin dilimizdə olan 
tərcüməsinə rast gəlməmişəm. Kazakeviçin bu 
povestdən başqa da hərb mövzulu bir-birindən 
maraqlı əsərləri var. Kazakeviç İkinci Dünya 
Müharibəsinin sovetlər birliyində yaşayanlar üçün 
Böyük Vətən Müharibəsi adlanan əsas və həlledici 
hissəsinin başlandığı ilk gündən qələbəyədək 
döyüşən ordunun tərkibndə, olduqca müxtəlif 
cəbhələrdə şərəfli döyüş yolu keçmiş, tanınmış 
sovet yazıçısıdır. Görkəmli yazarın həyat və 
fəaliyyəti ilə tanış olduqda görürsən ki, həqiqətən 
də o fərqlidir və bütün xüsusiyyətlərinə görə öz 
müasirlərindən fərqlənir... Bu fikri onun öz 
müasirləri səsləndiriblər. Onun haqqında hələ 
sağlığında belə bir deyim olub: “Kazakeviç 
başqaları kimi isti kabinetlərdə, orda-burda, küncə-
bucağa qısılıb yazmayıb...” Kazakeviçin yaratdığı 
Oqarkov obrazı dahi Lev Tolstoyun, məşhur 
Qabriel Qarsiya Markesin, görkəmli Dino 
Bussatinin qəhrəmanlarından nümunə ola biləcək 
dərəcədə fərqlənir. Əlinə qələm alıb hərb 
mövzusunda nəsə yazmaq istəyən şəxsin Emmanuil 
Kazakeviçin yaradıcılığı ilə, ələxsus bu povesti ilə 
tanış olması olduqca faydalı ola bilər deyə 
düşünməkdəyəm. Povestdəki istər döyüş səhnələri, 
insan taleləri, qəbul olunan qərarlar istərsə də əsərin 
qəhrəmanı gənc zabit Oqarkovun başına gələnlər, 
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onun ən müxtəlif; həm döyüş, həm şəxsi 
münasibətlər zəminində aldığı doğru qərarlar 
ibrətamizdir. Əgər fikir verdinizsə, Lev Tolstoyun 
“Hərb və sülh” əsərindən başqa misal gətirdiyim və 
əslində ən faydalı ola biləcək əsərlər sırasında adı 
hallanan nümunələr ikisi povest, biri isə o qədər də 
böyük həcmli olmayan roman oldu. Bu nümunələr 
xarici – dünya ədəbiyyatından seçmələr idi. Bəs 
görək bu qəbildən özümüzün olan, milli, nəyimiz 
var?  
Və əlbəttə, yenə keçid üçün tarixilik baxımından İsa 
Hüseynovun (İsa Muğanna), İsmayıl Şıxlının, 
Bayram Bayramovun adlarını çəkib, onların 
ekranlaşdırılmış əsərlərini misal göstərmək olar. 
Sırf hərb mövzusunda (şəxsi münasibətlərin 
inkişafı, döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi 
səhnələrinin təsviri baxımından) mükəmmələ yaxın, 
yəni, qırmızımtıl olan yeganə nümunəmiz var. Bu, 
ötən əsr, 50-ci illərin əvvəllərində İmran Qasımovla 
Həsən Seyidbəylinin birgə qələmə alıb, nəşr 
etdirdikləri “Uzaq sahillərdə” əsəridir. Kitab az 
vaxt içərisində geniş oxucu kütləsinin rəğbətini 
qazanır və əldən-ələ gəzir. Xalqımızın qəhrəman 
oğlu Mehdi Hüseynzadənin Böyük Vətən 
müharibəsində (1941-1945) əfsanəvi igidlikləri 
barədə oxuculara geniş məlumat verən əsərin 
populyarlığı onun filmə çevrilməsinə səbəb olur. 
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Aradan uzun müddət keçməsinə, cəmiyyətdə və 
ictimai şüurda müəyyən dəyişikliklər olmasına 
baxmayaraq, görkəmli rejissor Tofiq Tağızadənin 
quruluşu, H.Seyidzadə ilə İ.Qasımovun ssenarisi 
əsasında 1958-ci ildə lentə alınan eyni adlı film 
Azərbaycan kinosunun nadir incilərindən biri 
olaraq qalmaqdadır. Əgər diqqətinizdən 
qaçmayıbsa, yuxarıda sovet və dünya 
ədəbiyyatından adı çəkilən nümunələrin də 
əksəriyyəti ekranlaşdırılıb. Elə əsərlər var ki, 
dövrün tələbinə görə dəfələrlə təkrar-təkrar 
müraciət olunub. Bu faktın özü həmin əsərlərin 
vacibliyinin və tərbiyəvi əhəmiyyətinin hansı 
dərəcədə yüksək olmasının bariz nümunəsidir. 
Bütün bunlarla bərabər bizim bir sevimli yazarımız 
da var ki, tarixiliklə müasirliyi yaradıcılığında 
böyük ustalıqla birləşdirməyi bacarıb. Onun 
“Batmanqılıncı” nə qədər tarixidirsə, “Dolu” – su 
da o qədər müasirdir. Bu şəxs doğru olaraq, 
“Çadırda Üzeyir Hacıbəyov doğula bilməz” deyən 
Aqil Abbasdır. Aqil Abbasın “Dolu” romanı da 
eyni adlı ekran əsəri olaraq tarixin yaddaş 
səhnəsində öz yerini almışdır. İstər roman kimi, 
istərsə də film kimi “Dolu” yuxarıda sadaladığımız 
tələblərin çoxuna cavab verən, faydalana 
biləcəyimiz nümunələr sırasına daxildir. Ancaq, 
bütün bunlara rəğmən, nə dünya, nə sovet, nə 
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müasir ədəbiyyatımızda elə bir nümunə yoxdur ki, 
bundan əvvəlki – on beşinci - “Yazarlar və yazılar” 
adlı yazıda “Əli və Nino” kimi misal gətirib, 
nümunə göstərəsən. İndi mükəmməl yazı ortaya 
qoymaq istəyən yazar, “Hərb və sülh”-dən, “Двое в 
степи” – dən, “Uzaq sahillərdə”-dən, “Dolu”-dan 
eyni dərəcədə bəhrələnib, təxminən 70 – 80 səhifə 
həcmində iri həcmli povestlər və ya yığcam 
romanlar ortaya qoymaqla dövrümüzün 
standartlarını yaratmalıdırlar.  
Demək olmaz ki, heç bir iş görülməyib, əksinə çox 
iş görülüb. Müxtəlif yaş təbəqələrindən olan çoxlu 
yazarlarımız öz səyləri, vəsaitləri hesabına nələrsə 
etməyə çalışırlar. Hələ ötən əsrin 90-cı illərindən 
başlayaraq, müharibə, onun gətirdiyi problemlər, 
cəmiyyətdə törətdiyi fəsadlar haqqında hekayələr, 
povestlər, romanlar, publisistik yazılar yazılmağa 
başlayıb. Son on illikdə (2010-cu ildən), xüsusi ilə 
Mübarizdən və Aprel hadisələrindən (2016-cı il) 
sonra silsilə əsərlər ortaya qoyulub ki, əslində bu 
yazının yaranma səbəblərindən biri, bəlkə də 
birincisi elə bu yazılar olmuşdur. Son illər nəşr 
olunmuş bəzi əsərlərlə tanış olduqda yazarın ən 
elementar məlumat və biliklərdən xəbərsiz olduğu 
ortaya çıxır. Yuxarıda buna aid “Bəxtiyar” 
filmindən “qazmaçı” 
https://www.youtube.com/watch?v=o86axBCqVw
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U 
“yoldaş oynayanlar”-in vəziyyətini misal 
gətirmişdim. İnanın, elə misallar var ki, rəqqaslar 
onların yanında toya getməlidir. Rast gəlinən ən 
çox və yolverilməz səhvlər aşağıdakılardır:  
- Subardinasiya məsələlərinin pozulması (buna 
maksimum Aqil Abbasın “Dolu”-sundakı 
“Komandir” xitabı səviyyəsində icazə verilə bilər 
ki, bu da Birinci Qarabağ Müharibəsi və hal-hazırda 
bəzi döyüş postlarındakı təcrübədən qaynaqlanır),  
-Rütbələrin və vəzifələrin qarışdırılması (X – XI 
sinif səviyyəsindəki hərbi bilikdir),  
-Bölmə (bölük, tabor və s.) adlarının səhv 
salınması, -Döyüş səhnələrinin təsvirində adı keçən 
silah-sursatın texniki göstəricilərinin bilməməzlik 
ucbatından nəzərə alınmaması (çox gülünc 
mənzərlər ortaya çıxır ki, əgər qiyaslasaq, heç 
nağıllarımızda belə söhbətlər olmayıb) və s. bu 
qəbildən olan digər məsələlər. 
Unutmayaq ki, həkimlik, rəssamlıq, memarlıq, 
coğrafiyaşünaslıq, mühəndislik, hesabdarlıq kimi, 
hərb işi də spesfik bir sənətdir. Və sadaladıqlarımın 
hamısından çətin, məsuliyyətli, dəqiq olduğu qədər 
də yaradıcılıq tələb edən bir işdir. Yuxarıda nümunə 
göstərdiyimiz əsərlərin müəlliflərinin həyatına bir 
də qısa nəzər salaq: 
-Həm Lev Tolstoy, həm də Emmanuil Kazakeviç 
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müharibədə iştirak etmiş, real qanlı döyüş 
səhnələrinin və bütün digər proseslərin canlı şahidi 
olmuş peşəkar zabit idi. 
-Həsən Seyidbəyli və İmran Qasımovun 
ömürlərinin yeniyetməlik-gənclik çağları, təhsil 
illəri, demək olar ki, şəxsiyyət kimi formalaşdıqları 
vaxtlar müharibənin ən amansız, qızğın dövrlərinə 
təsadüf edir. Məncə, bu nəsil yaradıcı insanlar üçün 
“onlar müharibənin şinelindən çıxmışdılar” ifadəsi 
vəziyyəti tam izah edir. Üstəgəl bu şəxslər daim 
yazdıqlarını ilk öncə bir-birlərinə oxuyur, cavabdeh 
qurumların qarşısına çıxmazdan əvvəl dost-tanışdan 
məsləhət alırdılar. 
-Müasirimiz Aqil Abbas – Qarabağ həsrəti-dərdi ilə 
qovrulan həsas, şair ürəkli qələm adamı və eyni 
zamanda Birinci Qarabağ Müharibəsinin başlandığı 
ilk gündən istər-istəməz daim baş verən hadisələrin 
tən ortasında qalmış, bütün baş verənlərdən az-çox 
xəbəri olan ictimai-siyasi xadim.  
Məncə, müəlliflərin keçdiyi həyat yolu və onların 
yaratdıları əsərlərlə tanış olduqdan sonra bu 
məsələdə qaranlıq heç nə qalmır. 
Son söz: - müharibə, hərb mövzusunda yazdıqda, 
xüsusi ilə əgər orda döyüş səhnələri varsa, mütləq 
bu işdən anlayışı olan bir nəfərlə məsləhətləşin, 
verin ilk oxucunuz dəyərli qazilərimiz olsun, 
şübhəli məqamları peşəkarlarla dəqiqləşdirin, yox 
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əgər bunların heç birini etmək istəmirsizsə, 
“Google” dostumuzun xidmətindən yararlanın 
(internetdə istənilən məlumatı tapıb dəqiqləşdirmək 
olar). Əvvəlki yazılarda da mütəmadi olaraq bu 
barədə qeydlər edirəm. Ümumiyyətlə, onu 
unutmayaq ki, indi nə yazırıqsa, sabahkı gənclik 
bizim bu günümüzdən xəbərdar olmaq üçün böyük 
acgözlüklə o yazıları tapıb oxuyacaqlar. Gəlin elə 
yazaq ki, onları aldatmayaq... Baxmayaraq ki, biz 
çox aldanmışıq... Qoy onlar aldanmasınlar... 
Sona qədər həmsöhbət olduğunuza görə 
təşəkkürlərimi bildirir, fəaliyyətinizdə yeni-yeni 
uğurlar arzu edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Bu 
yazının ilk sözündən sonuna qədər bir məqsədi olub 
– faydalı olmaq, uğura xidmət etmək... 
19.02.2019. Bakı. 
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               ON  SƏKKİZİNCİ  YAZI 

      “AŞUQQA” –BİR SÖZÜN İŞIĞINDA 

Salam olsun, çox dəyərli oxucum. Bütün düya 
xalqlarının dillərindəki, kəlmələrin sayı qədər uca 
Yaradana şükürlər olsun ki, yeni bir görüş 
qismətimiz oldu. Bu gün Ana dili günüdür. Söhbətə 
başlamazdan əvvəl bütün səmimiyyətimlə etiraf 
etmək istəyirəm ki, bu coğrafiyada doğulduğuma, 
belə şirin, axıcı, elastik, olduqca zəngin və qədim 
bir dilin təbii daşıyicısı olduğuma görə qürur duyur 
və hər dəfə dilimizdəki səslərə uyğun işarələr 
(hərflər), kəlmələr barədə düşünəndə (ON BİRİNCİ 
YAZI “SÖZLƏR VƏ HƏRFLƏR” daha ətraflı 
burada: SÖZLƏR VƏ HƏRFLƏR – Zaur Ustac ) 
ulu əcdadlarımızla fəxr edir, hər bir işarə (hərf), söz 
(kəlmə) üçün ilk öncə onlara təşəkkür, sonra isə uca 
Yaradana şükürü-səna göndərirəm. Doğma ana 
dilimi təşkil edən hər bir söz mənim üçün çox 
dəyərli və olduqca qiymətlidir. Dilimdəki hər kəlmə 
evimin divarındakı bir daş kimidir mənim üçün… 
Xüsusi ilə köhnəlmiş sayılan, indi elə də yayğın 
şəkildə işlənməyən sözləri özümə daha doğma bilir, 
ya onların mənə ehtiyacı olduğunu, ya da mənim 
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onlara möhtac olduğumu həmişə özlüyümdə hiss 
edirəm… Adətən belə sözləri qeyri-iradi işlədir 
sonra haqqında araşdırma aparıram. Belə sözlərdən 
biri də “AŞUQQA” sözüdür. Bu sözü mən bir dəfə 
“BİLSİN” şeirində “aşuqqalar düzü bilsin” şəklində 
işlətmişəm və o şeirin yer aldığı kitabda bu kəlmə 
barədə qısa məlumat vermişəm. Lakin, müxtəlif yaş 
təbəqələrindən olan, olduqca müxtəlif peşə 
sahiblərinin bu söz barədə o qədər sualları 
olmuşdur ki, bir daha bu barədə belə bir gündə daha 
geniş və anlaşılan şəkildə yazmağı özümə borc 
bildim… Bəli dilimizdəki hər bir kəlmə evimizin 
divarındakı öz yeri və funksiyası olan vacib bir daş 
kimidir, sözsüz ki, bu daşların bir-bir düşməsinə 
heç kim razı olmaz… Beləliklə bir daha qeyd etmək 
istəyirəm ki, “AŞUQQA” sözü çox qədim, bizim 
ana dilimizə məxsus sözdür. Mən bu sözü ilk dəfə 
lap kiçik yaşlarımda (yazıb-oxumağı bacarmadığım 
vaxtlarda) Qrabağda; Ağdam rayonu, Yusifcanlı 
kəndində eşitmişəm. Bu sözü xüsusi ilə yaşlı 
qadınlar, “səhv düşmüş”, “çaşmış”, bəzən də 
“naxələf”, “anlamaz” mənasına gələn vəziyyətlərdə 
işlədirdilər. Belə yaşlı qadınların bu sözü Rus 
dilindəki “ошибка” sözünün təhrif olumuş forması 
kimi işlədirlərmiş fikri heç bir əsasla qəbul edilə 
bilməz. Ancaq, əlbətdə tamamilə əksini fərziyə 
etmək mümkündür. Bu arada onu da qeyd etməyi 
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özümə borc bilirəm ki, (tam aydınlıq hasil olması 
üçün) mən təbii daşıyıcısı olduğum dili öyrəndiyim 
insanlar – əcdadlarım Şam, Ərdəbil, Göyçə, Sivas 
aralığı qədər ərazilərdə, xanlıqlar vaxtı təxminən 
Qaradağ, Qarabağ, İrəvan xanlıqları sərhədlərində 
yaşamışlar. Haqqında söhbət açdığımız 
“AŞUQQA” sözü bizim ana dilimizə məxsus qədim 
sözdür. İşlənmə arealı Şərqi Türküstandan fakt 
Qarabağa qədər olduqca geniş bir ərazidir. Demək 
olar ki, bütün Türk xalqlarının danışığında rast 
gəlmək mümkündür. Rus dilinə də çox güman ki, 
Orta Asiyada yaşayan Türk xalqlarının dilindən 
keçib. Yəqin ki, dəfələrlə qonşularına qarşı 
anlaşılmaz hərəkətlər, naxələflik etdiklərinə, tez-tez 
çaşıb, yollarını azdıqlarına görə çox eşitmiş və hal-
hazırda dillərində işlətdikləri “ошибка” formasında 
və ya başqa, bizim indi bilmədiyimiz bu sözə keçid 
ola biləcək hər hansı bir təhrif olunmuş ilkin 
formada dillərinə qəbul etmişlər. “AŞUQQA” 
sözünün bu gün, bizim yaşadığımız dövrdə ifadə 
etdiyi anlam, “səhv”, “səhv düşmüş”, “çaşmış”, 
“anlamaz”, “naxələf”, “namərd”, “yolunu azmış” və 
digər buna oxşar hal və vəziyyətlərdən ibarətdir. 
Əlbətdə, “AŞUQQA” sözü təmsili, misal olaraq 
seçilmiş bir sözdür. Dəyərini bilməli olduğumuz 
olduqca qədim və zəngin dilimizdə o qədər belə 
sözlər, kəlmələr vardır ki, … Gəlin ana dilimizi 
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öyrənək, qoruyaq və heç olmasa bizə gəlib çatmış 
şəkildə gələcək nəsillərə ötürməyə çalışaq, bunu nə 
qədər bacaracağıq onu zaman göstərəcək… Sona 
qədər həmsöhbət olduğunuza görə təşəkkür edir, 
yeni-yeni görüşlər üçün uca Yaradandan möhlət 
istəyirəm. Sağ olun. Var olun. 
 
21.02.2019. Bakı. 
 

               ON  DOQQUZUNCU  YAZI 

 NƏZMİ ŞAH və  ya  KƏMALƏDDİN QƏDİM 

        Salam olsun, ey dəyərli insan, əziz və çox 

hörmətli oxucum. Dünyadakı kəlmələrin sayı qədər 

uca Yaradana şükürlər olsun ki, yeni bir söhbəti 

bizə ərmağan etdi. Sizlərlə yeni bir görüş şansı 
verdi, bizlərə... Bu dəfə işığına yığışıb, hənirtisinə 

isinəcəyimiz sözün-söhbətin sahibi, səbəbkarı 
tanınmış söz adamı, sevimli şairimiz sözü də özü 

kimi qədimi-qayim olan Kəmaləddin Qədimdir. 

And olsun uca Yaradana ki, mən bu kişini min 
illərdir tanıyıram (...bəziləri birisi haqqında söhbətə 

başlayanda deyir ha, mən bu adamı 5-6 ildir filan 

yerdən tanıyıram, məhz onlar üçün...), ruhum 
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ruhunu, sözüm sözünü, fikrim fikrini tanıyır... Eyni 
coğrafiyada yaşayıb, eyni havanı uduruq, eyni suyu 
içirik, eyni dərdi çəkirik...  Yuxarıda əbəs yerə qeyd 

etmədim ki, sözü də özü kimi qədim. Sözün bu 

yerində qısa bir haşiyəyə çıxmaq istəyirəm. 

Ümumiyyətlə hansısa bir məclisdə söz düşəndə, və 

ya kimsə şəxsən müraciət edib məsləhət istəyəndə  

mən həmişə adların insanın həyatında (hətta cansız 
əşyaların da məsələn kitabın, hər hansı ixtira 

olunmuş cihazın və s.) mühüm rol oynadığını qeyd 
edir və xüsusi ilə gənclərə öz övladlarına ad 
verəndə diqqətli olmağı tövsiyə edirəm. İndi 
qayıdaq söhbətimizə. Bəli Kəmalədin Qədimin  

sözü-söhbəti çox qədim, zəngin və rəngarəng, eyni 

zamanda zamansız, ümumbəşəri və aktualdır. Bu 
qədimlik və  kamillik heç də təsadüfi deyil. Bütün 

mövcudatın bir səbəb və məqsədi olduğu kimi bu 
göz önündə olan “Qoca palıd”-ın torpağın altında 
qalan kökləri də var əlbət. Qəhrəmanımızın, 
böyüyüb boya başa çatdığı coğrafiyaya, mühitə, 

aldığı təlim-tərbiyəyə, təhsilə, yiyələndiyi  ixtisasa 

baxaq... Daşıdığı ada, özünə götürdüyi əslindən, 

nəslindən əsrlərdən bəri süzülüb gələn təxəllüsə 

baxaq (...bir daha vurğulamaq istəyirəm ya adlar 
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bizi axtarıb tapır, ya biz adlara görə inkişaf edirik-

uyğunlaşırıq...) Kəmaləddin Qədimin dünyaya göz 

açdığı məkan, qədəm basıb yeridiyi torpaq Adəmin 

keçdiyi, Nuhun endiyi, “Mağara əhlin” uçduğu, 
Arazın min illərdir bütün bunları sakitcə seyr etdiyi 

(... suyun lal axanı...), Günəşin yandırıb yaxdığı, 
amansız şaxtaların dondurduğu bəşəriyyətin və 

dünya alimlərinin qədim bilib, müqəddəs hesab 

etdikləri bir yerdir. Mən istənilən şəxsin  xüsusi ilə 

uşqalıq ilərini – təxminən 6-7 yaşa – məktəbə 

gedənə qədər hansı mühitdə, necə keçirməyinin, 

ətrafdakı  yaşlı insanlardan nələr əxz etdiklərinin 

onun bütün gələcək həyatının tam yarısını 
formalaşdırdığına əminəm. Əsldən-nəsldən 

gələnləri bura əlavə etsək, üstəgəl dünyanın 
mədəniyyətlərin birləşib qovuşduğu, bəlkə də 

yaranıb paylaşıldığı, Qərbin Şərq üçün qapı hesab 

etdiyi, Şərqin Qərbə pəncərə bildiyi nöqtəsində 

yaradıcı şəxsiyyət kimi formalaşdığını göz önünə 

gətirib, yuxarıda qeyd olunan fikirləri  bir daha 

həqiqət çırağında şüurun süzgəcindən keçirib 

əminliklə söhbətimizə davam etmək istəyirəm.  
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Sözü-söhbəti qədim söz adamının yazdıqlarına 
gəlincə, hal-hazırda mənim iki dəfə tam sıfırlanıb  
(dağılmış-tam paylanmış), dəfələrlə seyrəldilmiş 
(ən azı üçdə ikisi paylanmış) kitabxanmda 
Kəmaləddin Qədimin “Burdan ayrılıq keçib”, 

“Günahı yazan mələk”, “Yolu ürəyimin üstdə 

gedirəm” adlı kitabları var. Bunu qeyd etməkdə 

qəsdim, yəni min illərdir bir-birimizi tanısaq da 
yazdıqları ilə də kifayət qədər tanışam. Bugünkü 
söhbətimizi uca Yaradanın izni və yardımı ilə bu 

yaxınlarda işıq üzü görmüş, yeni olan “Yolu 

ürəyimin üstdə gedirəm”  adlı kitabının daha 
doğrusu bu kitaba daxil edilmiş şeirlərinin üzərində 

qurmağa çalışacam. Söz-söhbət yenə özünü çəkir 

ad məsələsinin üstünə. Əslində kitabın adı artıq 
içindəkilər barədə oxucuya kifayət qədər 

informasiya ötürür (necə deyərlər, “arifə bir işarə 

bəs eylər”). Sözsüz ki, bu müəllifin ən başlıca 
uğurudur. Kitaba daxil edilmiş ilk şerin hər bənddə 

təkrarlanan bir sətrin həmin şeirə başlıq seçilməsi, 

sonra kitabın üzünə çıxarılması, ad seçilməsi heç də 

təsadüfi deyil və bu şeirdəki, bu misradakı fikir, 
qayə demək olar ki, heç yolundan  sapmadan 

kitabın sonuna qədər davam edir (onu qeyd edim ki, 
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başqa-başqa şeirlərdən ibarət olub, ayrı-ayrı zaman 
və məkanlarda qələmə alınmış nəzm əsərlərindən 

ibarət bir kitabda bunu gözləmək elə də asan məsələ 

olmayıb, hər müəllifə də nəsib olmur ), kitabın 
sonundakı adsız şeirdə “...yenə səni düşünürəm...” 

deyən şair, yolun davam etdiyini, axtarışda 
olduğunu bildirir. Məncə bu arayış haqq aşiqinin 
ömrü boyu davam edir və hətta belə insanların 
özləri cismani olaraq həyatda olmadıqları 
zamanlarda belə, cismən var olan başqaları onların 
sözlərində haqqı aramağı davam edirlər. Bizim 

bəxtimiz onda gətirib ki, şairin sağlığında onun 
sözü haqqında söz demək qismətimiz olub. Hansı 
məsələ onu qane etmirsə və ya hansı fikirlə razı 
deyilsə iradları qəbul etməyə və dinləməyə hazırıq. 
Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, bu qəbildən olan 

yazılarda biz nə qədər çalışsaq da söz sahibinin nə 

demək istədiyini yüzdəyüz aça bilmirik məhz bu 

səbəbdəndir ki, kimsə nə vaxtsa üç bəndlik bir şeir 
yazır, əsrlər boyu digərləri onu anlamağa, 
anlatmağa çalışır. Rübailəri, bayatıları çözələməyə 

çalışırıq. Xalı-xalçalarımızdakı naxışları öyrənirik... 

Yer üzündə müqəddəs amalına doğru addımlayan 
haqq aşiqi  bu yolda ayağını qoymağa yer tapmır. 



223 

 

Onun bu yolu “Bu dərd-Vətəndi”, “Çəkilər 

Tanrının verdiyi cəza”,”Axirətin bayram 

olsun”,”Məddah”,”Mənə də Vətən verin”,”İllər 

yorğunu qadın”,”Gedirəm, dur yola sal”, 

“Ölürsəm...,” misrası ilə başlayan adsız şeirlərində 

ümidləndiyi enişli,ümidsizliyə qapıldığı  yoxuşlu 
dağlardan, qəfil haqlamış yaz yağışnda islanıb 
yuyunduğu, ruhu arındırıb, qəlbi fərahlandıran 
yamaclardan, buz bulaqlarından içib rahatlıq tapdığı 
yaylaqlardan, pis fikirləri dondurub yox edən qarlı-
şaxtalı düzlərdən keçir. Alatoranda sanki, 

göyüzündən asılmış kimi görsənən sağda, solda 
sıralanmış leylək yuvalarının arasından keçən bu 

yol sonda öz xeyməsinə çatır. Cism məkanı qəbul 

edib rahatlıq tapsa da,  ruh dincəlmir,  zamana – 

məkana sığımır. Aramaqda, düşünməkdə davam 

edir. Məhz bu arayış yaşadır insanı, söz adamını. 
Aramaqda davam edin. Ata sözlərinin əhəmiyyəti 

böyükdür: “Axtaran tapar”  

“Yolu ürəyimin üstdə gedirəm”  kitabındakı şeirləri 

oxuduqca, yuxarıda qeyd etdiyim kimi, şeirlər 

müxtəlif adlarla adlandırılmasına və adsız olaraq 
sıralanmasına baxmayaraq, ilk misradan sonadək 
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sözün əsl mənasında ayağımız yerə dəymədən 

şairin fikir dünyasının yaratdığı çəkisizlik şəraitinə 

düşür, necə deyərlər əlimiz-ayağımız yerdən-

göydən üzülür, sanki, ruh kimi söz dünyasının 
ənginliklərində süzürük... Bu boyda (...əlbətdə nisbi 

olaraq...) dünyada nəinki ayağını qoymağa bir qarış 
yer tapmayan , hətta baş barmağının  ucunda  belə 

gəzməyə hazır  olsa da, fəqət Yer üzündə belə bir 

nöqtə olmadığından yox olan varları yüklənib, 

varmış kimi görsənən əslində yox olan yoxluqda 

bizi öz ardınca səyahətə aparır. Şairin ayaq izlərinə 

basaraq addımladığımız bu yolda nələri görmürük, 

İlahi??? Film kimi seyr etdiyimiz səhnələrdə yayın 
istisində, qışın soyuğunda azyaşlı pinəçi uşağın gün 
ərzində qazandığı qəpik-quruşla, polisi, dilənçini, 

dönərçini, aptekçini, sonda qoca gülsatanı və 

nəhayət məhəllə dükançısını sevindirdikdən sonra 

üzündəki xüsusi nəşə ilə qaça-qaça evlərinə girib 

anasını da necə sevindirdiyini görürük. Ancaq, 

yolun o biri tərəfində müştərisindən indicə bir 

milyon ödəniş alıb, onu gözləyən borclu olduğu iş 
ortaqlarına yüz min, iki yüz min, beş yüz min elə 

ordaca paylayıb, çatmayan ortağına utana-utana, 

and-aman edə-edə iki yüzü uzadıb sən Allah bir az 
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səbr et indi gətirəcəklər onda verərəm deyib, on 

dəqiqə ərzində üç başqa-başqa yeniyetmə  varlı 
dayı ovçusundan gələn zənglərə hə canım, hə 

balam, deyə-deyə cavablarla razı salıb, fırladan  
yaşı altmışı çoxdan keçmiş, artıq nəfdən yaşayan  
adı milyonçu iş adamı, digər tərəfdə bu iş adamının 
pullu xala ovuna çıxmış yeniyetmə ilə mazaqlaşan  
halalca zövcəsinin səsi deyib gülsə də üzündəki, 

gözündəki kədər... Bu yolla getdikcə sanki, gah 

doxsanıncı illərdən əvvəlki dünyanın insanları, gah 
da müasirlərimizlə rastlaşırıq... Heç nəyi olmayıb, 
kasadlıq içində xoşbəxt olan insanlar və hər şeyi 
olub, boluq içində  bədbəxt, kədərli görünən 

insanlar keçir gözümüz önündən... Kəmaləddin 

Qədim sözünün qüdrəti ondadır ki, bu görüşlər 

lokal, məhəlli xarakter daşımır. Bu fikirlər necə ki, 

Suriya, Livan, və s. Şərq ölkələrinə aiddir, Böyük  

Britaniya, Fransa və başqa irəlidə olduğu söylənlən 

bu kimi Qərb ölkələrinə də şamil etmək olar. Yəni 

insan dünyanın harasında olursa olsun, insandır və 

şairin qaldırdığı problemlər hər yanda mövcuddur. 

Sanki, dünya insanının dünyadan əli üzülüb, sadəcə 

oturub sonun çatmasını, cənabi Əzrailin zühurunu 
gözləyirlər... Belə götürəndə yəni insan vətəndə 
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vətənsiz, dünyada dünyasız qalıb və bunun yeganə 

günahkarı da məhz insan özüdür. Şairin bütün kitab 
boyu demək istədiyini qısa şəkildə  şəxsən mən 

özüm üçün belə ümumiləşdirirəm.  

Kəmaləddin Qədim sözünün gücü yuxarıda qeyd 
etdiyimiz mənbələrdən əlavə, sözsüz ki, onun 

yaşadığı zamanın iki əsrin ən keşməkeşli 
kəsmlərindən keçməsi ilə əlaqəli ola bilər. Hər 

halda bu qeyd etdiklərimiz bizim mülahizələr və 

tamamilə subyektiv fikirdir. Ancaq, bütün bunlarla 

belə bizim və sizin nə düşünməyimizdən asılı 
olmayaraq, Nizami sözü nə qədər nizamlı, Dədə  

sözü nə qədər ürfanidirsə, Vurğun sözü nə qədər 

Azərbaycana vurğunluqdan qaynaqlanırsa, 
Kəmaləddin Qədim sözü də o qədər qədim və 

düşündürücüdür. Xüsusi ilə indi yazan yoxdur 

deyib, nümunə gəzən  gənclərə tövsiyəm odur ki, 

Kəmaləddin Qədimi oxuyanların hamısı ondan 
razıdır. Baxmayaraq ki, ondan razı olanlar bir-
birlərindən narazıdırlar. 

Sona qədər həmsöhbət olduğunuz üçün dərin 

təşəkkürlərimi bildirir, uca Yaradanın dünyanın 
bəzəyi olan insana bəxş etdiyi ən dəyərli nemət olan 
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zamanınız bu sətirləri oxumağa həsr etdiyinizə görə 

minnətdar olduğumu nəzərinizə çatdırır, qarşınızda 
baş əyirəm. Var olasız. Yeni-yeni görüşlər ümidi 

ilə. Hələlik. 

08.03.2019, Bakı.  

 

 

              İYİRMİNCİ  YAZI 

          “DAĞLAR” SEVDASI    

                          və  ya   

          BİZ HƏLƏ YAŞAMALIYIQ 

 

Salam olsun, çox dəyərli oxucum. Dədə Ələsgərin 
anadan olmasının 200 illik yubiley tədbirləri 
çərçivəsində nəşr olunacaq “DAĞLAR” adlı 
poeziya antologiyası şəklində nəzərdə tutulmuş 
almanaxın giriş məqalələrindən biri kimi, baş 
redaktor sözü olaraq qələmə aldığım bu yazı eyni 
zamanda “Yaradanla baş-başa” adlı kitabıma daxil 
olan iyirminci yazıdır. Bir daha hamınızı salamlayır  
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və dağların cəzbində yaranmış sirli-sehrli  söz 
dünyasına səyahətə dəvət edirəm. 
Mənim böyüyüb, boya - başa çatdığım coğrafi ərazi 
olduqca mülayim iqlimə malik, dağətəyi (Ağdam 
rayonu, Yusifcanlı kəndi) bölgə olub. Dünyaya 
gözümü açandan  Günəşin düzənlikdən (Qarqar 
çayının aşağı axınında, yulğunluqlara qarışıb, 
qamışlıqlarda itdiyi yerdə,  Ağ göl ərazisində)  al-
qırmızı doğub, haramı çöllərinin üzərindən qövs 
çızaraq keçməklə ilin fəsillərinə görə gah Kirsin, 
gah Qırxqızın, gah da Murovun arxasında yenə al-
qırmızı rəngə boyanıb, batmasını seyr etməklə 
keçib... Hava çox təmiz və açıq olanda Murovdan 
sonra daim başı qarlı şiş zirvə görsənirdi.  Bu dağa 
Ağrı dağı deyirdilər... Kənd ağsaqqallarının dilində 
Ağrı dağı ilə bağlı belə bir deyim var idi: - “qar 
Ağrıya düşdüsə, üçcə günə burdadı...” Lap 
körpəlikdən dağları Günəşin, Ayın evi bilmişəm... 
Dünyaya sahiblik – ağalıq edən qüdrətli Günəşin, o, 
olmayanda onu əvəz edən  sirli Ayın evi... İndi Siz 
dağların əzəmətini təsəvvür edin, bir uşaq 
düşüncəsində... Dağlar Gecənin gizləndiyi, 
Gündüzün dincəldiyi müqəddəs bir məkan olub 
mənim üçün... Dağların yaddaşımda belə dərin iz 
qoymasının ilk əsas səbəblərindən biri, bəlkə də 
birincisi – kənd uşaqları bunu yaxşı bilər – qoyun-
quzunu axşamüstü örüşdən gətirmək üçün hər 
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axşam  Günəşin batmasını gözlədiyimdən 
gözlərimin sürəkli dağlarda olmasının və mütəmadi 
olaraq hər gün eyni mənzərənin təkrar olunmasının 
da rolu az olmayıb. Əlbəttə, o vaxtlar uzaqda olan 
dağlar sirli bir qala kimi görsənirdi və uşaqlarla 
həmişə mübahisə edərdik ora neçə günə gedib 
çıxmaq olar... Sonra tale elə gətirdi ki, bu sirli –
sehrli dağlara sirdaş oldum... Hərbi xidmətimin çox 
hissəsini 2500 metrdən yüksək olan dağlarda  
keçirdim və anladım ki, dağlara uzaqdan, aşağıdan 
yuxarı baxmaq nə qədər sirli görünürdüsə, indi bu 
əzəmətli qalaların qoynunda olub, düzlərə 
yuxarıdan aşağı baxmaq o qədər, bəlkə də ondan 
min qat dah artıq, zövqverici, eyni zamanda 
ibrətamizdir... Xüsusi ilə hərdən olur ki, sən zirvədə 
olanda düzlərlə, yəni aşağıdakılarla sənin arana 
dümağ lopa-lopa buludlar girir və sən qalırsan 
buludların üzərində... Aşağıdakılar buludlara 
aşağıdan yuxarı baxıb orda Göyün – dünyanın  
bitiyini sandıqları halda sən o buludların üzərində 
olub, kaş dünya elə bu buludlarda bitəydi, hal-
hazırda onun məndən gizlədiyi, buludların altında 
qalan bütün günü boş-boş şeylər üstündə didişən, 
söyüşən, bir-birinin ətini yeyib, qanını içən 
insanların varlığından  heç xəbərim olmayaydı... 
Dünya elə bu buludlardan yuxarıdakılardan ibarət 
olaydı – deyə düşünürsən... Olduğum ən hündür 
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zirvə Qapıcıqdır. Bundan əlavə Murovun, Baba 
dağın ətəklərində, Balakən, Zaqatala, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxının və digər adını 
qeyd etmədiyim bölgələrin istər boz, istər yaşıl 
dağlarında yayda da, qışda da çox olmuşam... 
Batabatda, Cıdırdüzündə olmuşam... Onu qeyd 
edim ki, sakit havalı (çovğunsuz) qarlı dağlar heç 
də yazdakı güllü-çiçəkli dağlardan az cəlbedici 
olmur, şəxsən mənim üçün daha gözəldir... Bunu 
söz xatirinə deyil, bir neçə mövsüm ard-arda 
Batabat yaylağında yaz-yay, payız-qış keşirmiş 
təcrübəli səyyah kimi qeyd edirəm. Tək Batabat 
deyil, Salvartısı, Dağdağanı, Əyriqarı, Sisqatarı, 
Küküdağı (Qogi), Ciciyurdu, Qanlı gölü, Göy gölü 
və digərləri hamısı bir-birindən səfalı olur, yayda 
da, qışda da... Mətləbdən uzaqlaşmayaq, bunlar 
hələ çox sonralar olacaq hadisələr idi və əlbəttə ki, 
mən də bunlardan xəbərsiz... 1987-ci ilin yayında 
yenə ailəvi olaraq Qalaya- Şuşaya getmişdik. 
İsabulağında, Cıdırdüzündə olduq... Bu bizim 
Cıdırdüzü ilə son görüşümüz oldu və bir daha 
dərədə gurhagurla, şırhaşırla,  qıjhaqıjla axan 
Qarqara yuxarıdan aşağı, amiranə, könül fərahlığı 
ilə baxa bilmədik...  (Deyirəm, tək Cıdırdüzü deyil, 
sonralar bunu digər dağlarda da hiss etmişəm. 
Təmiz dağ havasını sinəyə çəkdikdə qəlbi qəribə 
fərahlıq hissi, ruhu coşğunluq çuğlayır... Bu hissi 
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dağ olmayan yalnız bircə ərazidə hiss etmişəm 
Azərbaycanın Rusiya ilə sərhəddində Xaçmazın 
sonuncu kəndi var, Xanoba - Zeyxuroba. Bir tərəfi 
meşə, bir tərəfi dəniz çox gözəl havası var, lap dağ 
havası kimi...) Olsa – olsa bir neçə dəfə körpüdən 
baxıb, sonra da çevrilib çiynimiz üstündən gözdən 
itənə qədər arxamızca boylanıb baxa bildik 
vəssalam... (...və bir də indi təzə-təzə peykdən 
baxıb, köks ötürmək öyrənmişik...) Bu səfərdən 
sonra sentyabrda dərs açılanda “Dağlar” –a aid şeir 
axtarmağa başladım. Əlbəttə, o vaxtlar  indiki kimi 
hər şeyə maraqlı şagirdlərin sevimli dostu olan, nə 
lazım olsa bir anın içində tapıb ovcunun içinə 
qoyan (uşaq və gənclər bu nemətin dəyərini 
anlamalı və bacardıqca çox faydalanmalıdırlar...) 
“Google” kimi dostumuz olmadığına görə bu proses 
bir qədər çəkdi və nəhayət doqquzuncu siniflərin 
birindən onların gündəlik işlətmədikləri bir kitab – 
“ IX sinif  Ədəbiyyat Müntəxəbatı ” kitabı tapdım. 
Bu kitabın Aşıq Ələsgərə aid bölümündə ayrı-ayrı 
parçalar şəklində müxtəlif nümunələr var idi: 
  

Bahar fəsli yaz ayları gələndə 

Süsənli sünbüllü lalalı dağlar 
Yoxsulu ərbabı şahı gədanı 
Tutmaz bir-birindən “aralı” dağlar 
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*    *     * 

Həsənnənə, Həsənbaba qoşadı, 
“Xaç” bulaq yaylağı xoş tamaşadı. 
Arsız aşıq elsiz niyə yaşadı, 
Ölsün Ələsgərtək qulların, dağlar! 
Bu iki bəndi elə ilk oxunuşda əzbərlədim desəm, 
yalan olmaz. Sonralar Ədəbiyyat müəllim Həsən 
müəllimdən (Allah rəhmət eləsin) bu “aralı”-nın 
əslində alalı – fərqli , “Xaç” bulaq – ın isə Xoş 
bulaq olduğunu öyrəndim... Və o gündən bu günə 
sanki, namaz sözləri kimi gün ərzində - hər gün 
özümdən asılı olmayaraq dəfələrlə təkrar edirəm... 
Əgər, bu sətirləri nə vaxtsa məni yaxından tanıyan, 
yol yoldaşı, otaq yoldaşı olmuş şəxslrdən kimsə 
oxusa bunu əminliklə təsdiq edəcəklər. Bununla 
bağlı kiçik bir haşiyəyə çıxmaq istəyirəm: 
HAŞİYƏ 

Hərbi xidmətdə olanların  “kazarma” - əsgər 
yataqxanası -haqqında yəqin ki, təsəvvürləri var. 
Olmayanlar üçün qeyd edim ki, 100- 200 nəfərin 
birlikdə yaşadığı, hərənin öz çarpayısı (ehtiyac 
olduqda iki mərtəbəli də olur), dolabı, kətili olan, 
ayrı-ayrı hissələrdən ibarət, hər iki başında tualet 
(ayaqyolu və yuyunmaq üçün yer) və digər 
yardımçı otaqlar nəzərdə tutulmuş böyük bir ev. Ev 
və sözün əsl mənasında ev. Öz evlərində doğmaca 
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ailə üzvləri ilə yola getməyənlər bu evdə elə yaxşı 
yola gedirlər ki... İndi deyəcəksiz bütün bunların 
məsələyə nə dəxli... Əlbəttə, dəxli var. Bu hal digər 
xidmət yerlərində də olub. Ancaq, BABKM –da 
oxuduğum vaxt uzun müddət olduğu üçün bu 
“kazarma”-nı misal çəkmək istədim. Deməli, düz 
dörd il boyunca sərasər hər gün səhər idmanından 
sonra (yay, qış fərq etmir) “kazarma”-nın o 
başından yuyunub, qurulana-qurulana öz 
çarpayımın yanına gələnədək – o başdan, bu başa – 

“Bahar fəsli yaz ayları gələndə 

Süsənli sünbüllü lalalı dağlar 
Yoxsulu ərbabı şahı gədanı 
Tutmaz bir-birindən “aralı” dağlar” 

bu bəndi o qədər  demişdim ki, artıq mən : 
“Bahar fəsli yaz ayları gələndə...” - deyən kimi, bir-
iki nəfər, -  “...şair yenə başladı...”- deyənləri 
çıxmaq şərti ilə “kazarma”-da olub öz işləri ilə 
məşğul olan (üzün qırxan, yaxalıq tikən, daranan)  
uşaqların böyük əksəriyyəti  bir ağızdan:  “Süsənli 
sünbüllü lalalı dağlar” – deyə səsimə səs 
verirdilər... 
Bu vərdişim günü bu gün də dəyişməyib, elə bil 
əlimə su dəyəndə, dağlar, buz bulaqlar yadıma 
düşür və sövq-təbii Dədə Ələsgəri, “Dağlar” – ı 
xatırlayıram və qeyri-ixtiyarı “Bahar fəsli yaz ayları 
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gələndə...” qopur dilimdən... Onu qeyd edim ki, 
Tuncay bu layihədə fəal iştirak etsə də, “...şair yenə 
başladı...”- deyənlərdəndir...  Baxmayaraq ki, o da 
“İbtidada Əlif  Allah”- ı tam əzbər bilir və tez-tez 
deməyi xoşlayır. Uşaqlıqdan sadəcə Günəşin, Ayın, 
Gecənin, Gündüzün evi bildiyim Dağların 
böyüdükcə daha geniş anlam kəsb etdiyini 
anlamağa başladım. Azərbaycanı qarış-qarış 
gəzdikcə, dünya haqqında məlumatım artdıqca 
ölkəmizdə də, dünyanın digər yerlərində də 
insanların olduqca müxtəlif səbəblərdən, müxtəlif 
dağları müqəddəs bilib, ziyarətə getdiklərini, 
qurbanlar kəsdiklərini öyrəndim... Bir vaxtlar qeyri-
ixtiyarı, sadəcə nəyə görəsə xoşuma gəldiyi, bir 
doğmalıq, istilik hiss etdiyim üçün, bəlkə də başqa 
bir səbəbdən əzbərlədiyim misralar, sonralar 
oxuduğum və bu gün də yenilərini oxumaqda 
davam etdiyim dağlar haqqında nümunələr,  daim 
fikrimi məşğul edir.  Almanaxla tanış olduqca 
burada toplanmış  fərqli zamanlarda, müxtəlif  
statuslu, müxtəlif  yaş qruplarına aid, müxtəlif  
nəsillərin nümayəndələri tərəfindən dağlara xitabən 
qələmə alınmış nümunələri oxuduqca Siz də  bu 
barədə düşünə bilərsiz... “Dağlar” bizi bir məfhum 
kimi cəlb edir, yoxsa əksəriyyərin şüuraltı 
bilincində Tanrının Göydə olması anlayışı yer 
tutduğundan, dağların da Göyə, Tanrıya daha yaxın 
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olması səbəbi ilə onu qutlaşdırır, Yer üzərində 
Tanrının təcəllisi səviyyəsinə qədər yüksəldib, 
tapınağa çevirirk. Yaxud da, gözəgörünməzlik, 
zatda varolma anlayışlarını qəbul edib, 
etməməsindən  asılı olmayaraq, insan yardım 
istəmək, şikayət etmək, tərifləmək istədiyi  
yaradanı, güc-qüdrət sahibini görmək istəyir və Yer 
üzündə görüb, tanıdıqlarından yalnız dağı, dağları 
bu mərtəbəyə layib bilib onunla eyniləşdirir. Öz 
yaradanının daim gözünün  önündə- məchul deyi, 
əlçatan olmasını arzu edir və bu istəyin gücü ilə 
Tanrını dağların timsalında bir məbud kimi görərək 
onun varlığın “Dağlar” obrazında reallaşdırır. Bu 
xüsusda yenə Dədə Ələsgərdən bir misal gətirmək 
istəyirəm: 
“Yoxsulu ərbabı şahı gədanı 
Tutmaz bir-birindən alalı dağlar” 

Misaldan  göründüyü kimi, bəşər övladına bu günə 
qədər məlum olan bütün məlumat qaynaqlarının 
hamısı nəzərə alınmaqla, yalnız və yalnız  Böyük 
Allaha məxsus olan, onun “Adil” adının 
hökmlərindən irəli gələn, “ədalətlilik” ,“bərabərlik” 
prinsiplərini, yəni qarşısındakıları, yaratdıqlarını, 
bütün mövcudatı bərabər görmək, onları bir-
birindən fərqləndirməmək sifətini əsl Haqq Aşığı, 
xalqımızın mütəfəkkir  oğlu “Dağlar”  obrazının 
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üzərinə proyeksiya edir. Məhz bu xüsusiyyətinə 
görə Dədə Ələsgərin yaratdığı “Dağlar” obrazı 
yeganədir və özündən əvvəlkilərdən və 
sonrakılardan seçilir. Dahi söz ustadının yaratdığı 
“Dağlar” Adil Allah kimi heç kimi, heç bir 
xüsusiyyətinə görə bir-birindən fərqləndimir, 
ayrıseçkilik etmir... Bu minvalla almanaxda da yer 
almış, bizə məlum olan Miskin Abdala məxsus 
“Dağlar” adlı ilk nümunədən üzü bəri bu gün də 
yazılan nümunələrdə  kefimiz kök olanda dağları 
vəsf edir, şəninə təriflər yağdırır, ələmə qurşananda 
isə,  özümüz özümüzdən dağlara şikayət edir, dərd-
sərimizə onlardan mədət umuruq... Bunu da qeyd 
etməsəm olmaz... Son vaxtlar nədənsə, dilimdən 
daha çox: 

Həsənnənə, Həsənbaba qoşadı, 
“Xaç” bulaq yaylağı xoş tamaşadı. 
Arsız aşıq elsiz niyə yaşadı, 
Ölsün Ələsgərtək qulların, dağlar! 
bu bənd qopur və Dədə Ələsgərin dilindən, özüm 
üçün dəfələrlə,  dönə-dönə, təkrar edirəm: 
“Arsız aşıq elsiz niyə yaşadı, 
Ölsün Ələsgərtək qulların, dağlar!” 

Otuz ildən artıq bir müddətə yuxarıda qeyd etdiyim 
kimi, gün ərzində dəfələrlə səbəbini bilmədən, 
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qeyri-ixtiyari təkrarladığım misraları indi, Dədə 
Ələsgərin nələr hiss etdiyini, nələr çəkdiyini bir 
köynək daha yaxından anlayaraq, xüsusi ilə 
təklikdə qalanda dönə-dönə, düşünə-düşünə təkrar 
edirəm: 
“Arsız aşıq elsiz niyə yaşadı, 
Ölsün Ələsgərtək qulların, dağlar!” 

Ancaq, neyləmək olar... Ölmək də olmur... Bu 
dünyanı yaşamaq, çözmək məcburiyyətindəyik... 
Bu fikir məni o qədər məşğul edir ki,  yenə dağlar 
qoynunda – Şamıxıda -  olduğum vaxtlarda ölüm 
haqqında belə kiçik, ancaq, ölümün tam tərifi kimi 
alınmış bir şeir yazmışam: 
ÖLÜM  NƏDİR? 

  

Ölüm, ən şirin nemət, 
Ən sonuncu diləkdir…. 
Ölüm, sonuncu fürsət, 
Ümidsizə ümiddir…. 
07.01.2014.   Şamaxı. 
Çalışın ölümdən uzaq olun, həyatdan zövq almağa 
çalışın... Nə olur, olsun yaşamaq gözəldir... Heç bir 
səbəb onu bilərəkdən sonlandırmağa əsas ola 
bilməz. Sənin çıxılmaz zənn etdiyin bütün 
vəziyyətlərin  çıxış qapısı var ki, əslində bu yer 
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həyatını yaxşıya döğru dəyişəcəkb bir dönüş 
nöqtəsidir... 
Odur ki, mən də şalışıram tək qalmayım: 
“Arsız aşıq elsiz niyə yaşadı, 
Ölsün Ələsgərtək qulların, dağlar!” 

deməyim. 
Tuncay mənə  nə qədər  “...şair yenə başladı...”- 
desə də, mən elə: “Bahar fəsli yaz ayları 
gələndə...”- deməyə davam edim... Allah sənə qəni-
qəni rəhmət eləsin, Dədə Ələsgər... Ruhun şad 
olsun... 

Qeyd: 

Hal-hazırda mən bu sətirləri yazarkən xəbər yayıldı 
ki, Dədə Ələsgərin nəvəsi - Ələsgər Ələsgərov vəfat 
edib. Bu münasibətlə mərhumun yaxınlarına dərin 
hüzünlə baş sağlığı verir, uca Yaradandan səbr 
diləyirik. Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun...  
  

17.04.2019. Bakı. 
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                       İYİRMİ  BİRİNCİ  YAZI 

QAÇQIN – KÖÇKÜN OLMAQ NƏ DEMƏKDİR? 

 

Salam olsun, ey dəyərli oxucum. Səbəbi, mövzusu 

o qədər ürəkaçan olmasa belə daha bir görüş də 

qismətimiz oldu. Hər an, hər dəqiqə, hər saat üçün 

şükürlər olsun Uca Yaradana. 17.07.2019-cu il 

səhər saat 05:30 adəti üzrə yenə erkəndən oyanıb 
yazı masasının arxasında əyləşmişəm. 17.07.1993 – 

cü ildən bizi əsrin dördə birindən də artıq bir zaman 
kəsiyi ayırır. İndi durub köhnə gündəlikləri 

araşdırıb həmin günü, bu saatı harda olduğumu, nə 

iş gördüyümü daha dəqiq tapıb bura yaza bilərdim... 

Ancaq, bu gün onun olduqca böyük əhəmiyyət kəsb 

etməsinə baxmayaraq, bura yazmağın heç bir 
mənası yoxdur. Sadəcə həmin günlər barədə bir 

cümlə ilə belə məlumat verə bilərəm ki, 3-4 iyun 

Gəncə hadisələri nəticəsində dağılmış (Qardaş 
Türkiyə Respublikasından gəlmiş təlimatçıların 
min-bir əziyyəti hesabına Qarabağda döyüşmək 

üçün yaradılmış XTT-un) hərbi hissənin Ağdərə-

Tərtər cəbhəsinə atılmış başsız bölüyünün əsgəri 

kimi 2016-cı ildə də haqqında çox söhbət gedən 
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Talışda idim... Və bu vaxt, mənim bu gün də 

qeydiyyatda olduğum, yəni şəxsiyyət vəsiqəmdə 

yaşayış yeri kimi qeyd olunan Ağdam rayonu, 
Yusifcanlı kəndi artıq yer üzərində demək olar ki, 

yox idi. Çünki, artıq iyun ayının 12-si bu kəndin əli 

silahlı əsgər sakini Gəncə -Goranboy –Goran, 

Göygöl (Xanlar) – Aşıqlı – Mingəçevir aralığında 
yollarda “gic-gic işlər”-lə məşğul olarkən bu gün də 

müəmma olaraq qalmaqda davam edən bir şəkildə 

heç kimin gözləmədiyi, tamamilə ağıla gəlməz 

istiqamətdən zirehli texnikaların üstündə əsgərlər 

kəndə daxil olaraq onun böyük bir hissəsini 

yandırmaqla sakinləri kəndi tərk etməyə məcbur 

etmişdilər...  

https://www.youtube.com/watch?v=SbD8GVJv8vs 

Ancaq və yenə ancaq, bütün bunlara rəğmən 

17.07.1993 – cü ildə, bu vaxtda, bu saatda heç 

kimin ağlına belə gəlməzdi ki, Ağdam da əsrin 

dördə biri qədər əhəmiyyətli dərəcədə böyük vaxt 

olan zaman kəsiyində dönülməmək üzrə tərk 

ediləcək... Ancaq, bu baş verdi və mən bu gün 

oturub uzun çək-çevirdən sonra bu yazını yazmaq 
qərarına gəldim. Onu qeyd edim ki, “93-ün yayı və 

ya bir qaşıq qatıq” kitabında o günlər barədə 
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təfsilatı ilə məlumat verilib. Bu yazını yenə 

yazmazdım, “Muştuluq torpaqlar qaytdı”, “Qara 

ket” və “Yüz manatlıq qəbz” adlandırdığım 
əhvalatlar baş verməsəydi, bu məsələlər bu qədər 

uzanmasaydı, işğaldan iyirmi il sonra başqa-başqa 
bölgələrdə doğulmuş uşaqların adamı çıxılmaz 
vəziyyətlərə salan sualları olmasaydı... Çox təəssüf 

ki, bunların hamısı var və mən bəlkə bu yazını 
yazmağa gərək qalmadı deyərək ildən-ilə ertələsəm 

də, bu gün bu yazını yazmağa məcburam...  

SÖZÜ QƏRİB, GÖZÜ QARA QOCALAR  

Arsız aşıq elsiz necə yaşadı?! 
Ölsün Ələsgər tək qulların, dağlar... 
Aşıq Ələsgər 

“Qaçqın” kəlməsi işlək şəkildə leksikonumuza ötən 

əsrin 80 – ci illərinin sonlarında daxil olsa da, lap 
uşaqlıqdan qocalardan bu sözü ara-sıra mənasını 
tam anlamasaq da eşidir, elə də yaxşı hal 
olmadığını təxmini bilirdik. Sonrakı məlum 

hadisələr nəticəsində özümüz köçməyə məcbur 

olmamış, bir – neçə il bizdən yuxarıda olanların öz 
ev-eşiklərini tərk edib, bizə sığınmalarına şahidlik 
etdik. Sanki, buranı da tərk edənə qədər burda 

yaşayaq havası ilə onlarla birgə yaşadıq. Onlar 
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bizdə ailənin bir üzvü (qonaq kimi yox) kimi yaşasa 
da qonşuların filankəsgildə “qaçqın” qalır deməsini 

eşitdik. Ancaq, bu sözü yenə tam anlamı ilə 

qavramadıq... Lakin, qocalar bunun nə demək 

olduğun bilirdi... Ona görə elə yaşlı insanlar var idi 
ki, son dörd-beş il ərzində “onlar dağdan düşməz” 

deyə-deyə özlərinə təskinlik versələr də, artıq 
dağdan düşüb, düzdəki kəndləri tək-tək yandıranda 
“burda ölərik, heç yana getmərik” – deməyə 

başladılar. Bu yerdə nəzərinizə çatdırım ki, İlahi 
Ədalət deyilən bir məfhum var – belə deyən 

şəxslərin heç biri o kəndi tərk etmədi... Həmin 

günədək öz əcəli ilə ölənlər öldü – orda dəfn 

olundu... Bir-neçə nəfər həmin gün həlak oldu- çox 

ibrətamiz hadisələrə şahidlik etdi insanlar, ancaq, 

mətləbə dəxli olmadığına görə söhbəti uzatmıram... 
Bir nəfər də kənd yandırılsa da, tamam talansa da 
sonadək orada qaldı... Tərk etmədi... Öz yurd-

yuvasını, ev-eşiyini tərk etməyin (istəməyərək, 

məcburi şəkildə, öz xoşunla deyil...) “QAÇQIN”, 

”MƏCBURİ KÖÇKÜN” olmağın nə demək 

olduğun açıqlamağa başlamazdan əvvəl çox kiçik 

bir haşiyəyə çıxmaq istəyirəm. 
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HAŞİYƏ 

Əslində bəlkə də mənim bu yazını yazmağa heç 
haqqım çatmır. Çünki, mən öz kəndimizdən üç gün-

üç gecə qonaqlıq verib əsgərə getmişdim və 

ordudan tərxis olunandan sonra da ailə qurub 

kirayədə yaşamağa başladım. Mənim bu barədə 

təsəvvürlərim hərbi xidmətdə olarkən qısa və uzun 

müddətli məzuniyyətlərdə görüb, müşahidə etdiyim 

ailəmin, qohumların, yaxınların, tanıdığım 
insanların yaşadıqları, təsadüfən ya iştirakçısı, ya da 
şahidi olduğum hadisələr və bir də ətrafdakı 
insanların olduqca qəribə, eyni zamanda müxtəlif 

reaksiyalarından ibarətdir. İnanın ki, uşağnı “qaçqın 
gəl bunu apar”, “səni qaçqına verərəm” kimi 

kəlmələrlə qaçqınla qorxudan zümrə ilə yanaşı, 
“ona bax”, “adı qaçqındı” kimi ifadələrlə sanki, 

qaçqınların, köçkünlərin paxıllığını çəkirlərmiş 
kimi görsənən və bunu gizlətməyib yuxarıda qeyd 
olunan formada, bəzən daha açıq və net şəkildə 

biruzə verən bir təbəqəqə də formalaşıb. Bu 
tarixdir, bu danılmaz, gizlənilməsi mümkün 

olmayan faktdır, reallıqdır. Bu sətirləri ona görə 

yazıram ki, aşağıda yazacaqlarımın səmimiliyinə 

inanmağınız üçün daha münbit zəmin yaransın. 



244 

 

Yəni, bundan sonra yazacaqlarım, çadırda 
yaşamamış, başqa-başqa idarə və müəssisələrin 

künc-bucağına sığınmamış, bu hadisələrdən əvvəl 

də, sonra da öz evində yaşamış şəxsin, vətəndaşın 
fikirləri, münasibətidir... Və əgər bu şəxs bu qədər 

əziyyət çəkir, sıxılırsa, gör indi digərləri nə çəkir... 

Bu çox çətin və məsuliyyətli məsələdir... Çadır 
məsələsi isə ümumiyyətlə əsl dəhşətdir...  

“ÇADIR  FACİƏSİ” 

 

“Çadırda Üzeyir Hacıbəyov doğula bilməz...”  

Aqil Abbas 

Sadəcə bir insan kimi mənə çox maraqlıdır ki, 
“ÇADIRDA YAŞAMAQ DƏHŞƏTDİR” ifadəsi 

heç vaxt orada olmayan, ancaq, həmin vaxt 

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşamış və bu 

mənzərəni televizordan, mətbuatdan izləmiş yaşlı 
nəsil və ya indi internetdəki videolardan, fotolardan 

izləyən gənc nəsil üçün hansı anlam, məna kəsb 

edir... Neçə faiz əhalimizi bu məsələ düşündürür... 
https://www.youtube.com/watch?v=H7zavD_cyEI 

Mən işin bütün maddi tərəfin bir kənara qoyub, sırf 
məni narahat edən mənəvi tərəfindən, əsl zərbədən 
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danışacam. Halbuki, maddiyyət də önəmlidir. 

Məsələn, üç evi, iki maşını, normal işi – gəliri olan 

adam qəfil maşını əzib iki min manatlıq xərcə 

düşındə və ya heç nə olmasa da yol polisi adicə 

kəmər vurmamağın üstündə saxlayıb cərimə 

yazanda, içində beş-on manat olan cüzdanı itirəndə, 

hətta nəxənək köhnə tanışlara ürcah olanda hansı 
hissləri keçirdiyimiz hamımıza yaxşı məlumdur... O 

ki, qaldı yüz – iki yüz il ərzində, (beş yüz ilə gedib 

çıxanlar da var) dədə - babanın qurub - yaratdıqları, 
əkib – becərdikləri, stabil həyat tərzi sehirli 

nağıllarda olduğu kimi qəfil bir hərəkətlə yoxa çıxır 
və sən barlı-bəhərli meyvə ağaclarından ibarət olan, 

qara kölgəli bağlarla əhatə olunmuş, bütün şəraiti 

olan ən azı iki yüz kvadrat metrlik, iki mərtəbəli daş 
evdən qəfil düşürsən heç bir şəraiti olmayan çölün 

düzünə... Sağ olsun yenə xeyirxah insanlar gətirib 

çadır verirlər ki, al Gün başına vurmasın və sən 

düşünürsən ki, bu gündən sənin, ailənin evi bu 

çadırdı... Yalnız üstünü örtən, altında və içində heç 

nə olmayan çadır... İndi düşünün görək qızın otağı 
ayrı, oğulun otağı ayrı, qocanın otağı ayrı, hətta 

ildə-ayda bir dəfə gələcək qonağın da otağı ayrı 
qurulu şəkildə “üst ev”- də həmişə hazır gözləyən 
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bu kişi, doqquz baş külfətlə bu çadır – evdə nə 

edəcək... Həm də illər boyu... Bu barədə 

kifayətdir... “Arifə bir işarə bəs eylər.” Həm də 

şükür Allaha bu məsələ demək olar ki, ölkəmizdə 

həll olunub. Maddiyyətin o qədər də önəmli 

olmamasının bariz nümunəsi elə budur. Dünya bizə 

qədər də nə müharibələr, nə dağıntılar görüb... İndi 
bəh-bəhlə gedib gəzdiyimiz Avropa şəhərlərinin 

əksəriyyəti ötən yüz il ərzində neçə dəfə dağılıb, 
tikilib... Burda da yenə pis-yaxşı hamının evi oldu... 
O yerlərdən gələn mal-qara heç bir neçə ay da 

davam gətirə bilməyib, tələf olsa da insanlar 

yaşamağa davam etdilər... Ancaq necə?! Çadırlar, 
qaçqınlıq, köçkünlük nələri aldı bizdən?! 

 

İTİRDİKLƏRİMİZ: 
 

Yalnız bir kəndin (Ağdam rayon, Yusifcanlı kəndi) 

timsalında itirdiyimiz bir-neçə çox vacib dəyərləri 

Sizlər üçün sadalamağa çalışacam: 
- Ən birinci ağayanalıq demək olar ki, əriyib getdi. 

- İkinci bəlkə də min illiklər boyu formalaşmış ailə 

mədəniyyəti, ailədaxili intizam, böyük-kiçiklik yox 
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oldu. Bu Sizə adi məsələ kimi görünə bilər, ancaq 

əslində çox ciddi problemdir ki, fəsadları artıq 
özünü göstərir. Ailədə ən azı beş – altı uşaq olanda 
böyük bacı, böyük qardaş münasibətləri 

çərçivəsində valideynlərə və ya valideynə elə də 

yük düşmür sonbeşikdən ailə başçısına qədər hər 

kəs öz yerini və işini bilirdi. İndi bir-iki uşaq olan 
ailədə bu qaydada təbii öz yerini tutma prosesi 

getmədiyinə görə valideynlər çox yüklənir, əziyyət 

çəkirlər. Uşaqlar isə normal təbii mühitdə böyüyüb 

inkişaf etmədiklərinə görə olduqca müxtəlif 

problemlər, hətta bəzən xəstəliklər (psixoloji) lə 

üzləşirlər. 

- Üçüncü, bu artıq dəqiq minilliklər ərzində 

formalaşmış olduqca unikal Yazı – İlk Baharı 
qarşılama adətidir – Bahar bayramı, Novruz 
bayramı – biz ona “Qarqara çıxılan gün” deyirdik. 

Bu bir aydan artıq davam edən və sonda martın 
iyirmi birinci günü Qarqara çıxmaqla yekunlaşan 
olduqca möhtəşəm rejissoru da, aktyoru da kənd 

sakinlərindən ibarət olan möhtəşəm bir tamaşa 
idi… Bu barədə “Qarqara çıxılan gün” kitabında 
ayrıca yazılıb. 
- Və nəhayət toy və yas adətləri… 
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Bütün maddi itkilərin yeri dolsa da, mənəvi 

sərvətlər bir dəfəlik yox oldu… Yaxın on il ərzində 

qayıtmaq mümkün olsa Bayram, toy, yas adətlərin 

bərpa etmək olar. Ancaq, daha gec olsa bu mümkün 

olmayacaq… 

 

QAÇQIN-KÖÇKÜN OLMAQ NƏ DEMƏKDİR?! 
 

Olduqca qısa yazmağa çalışdığım, bütün yuxarıda 
sadaladıqlarımın hamısı sonda yazacağım bir 
cümlənin tam səmimi olduğuna Sizi inandırmaq 
üçün idi. O cümləni yazmazdan əvvəl bir daha 

fikrimi əsaslandırmağa çalışacam. 2002 – ci ildən 

Bakı şəhəridə yaşayıram, heç vaxt maddi çətinliyim 

olmayıb (ümumiyyətlə qayıtmaqdan başqa həyata 

keçməmiş heç bir arzum yoxdur, şükür Allaha…) . 
Əvvəlcə bir müddət kirayədə, sonra isə öz 

evlərimdə yaşamışam. Bu müddət ərzində Bakı 
şəhəri, Yasamal rayonu daxilində üç dəfə evimi 

dəyişmişəm və hər dəfə yeni təmirli evlərə 

köçmüşəm. Tam şəraitli, bütün rahatçılığı olan 
evlər olub. Ancaq, o evin heç birində həyətimizdəki 

zoğal ağacının altında qoyulmuş taxtın üstündəki 
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kimi bircə dəfə də olsun rahat yata bilməmişəm… 
Qaçqın-köçkün olmaq öz evində qonaq kimi 

yaşamaqdır… Evləri dəyişsən də, illər ötsə də bu 

hiss dəyişmir… Qayıdacağın günü gözləyirsən… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YnzFQbsV_V

A 

QEYD: 

Əziz oxucum, ilk öncə sona qədər həmsöhbət olub, 

bu sətirləri oxuduğunuza görə təşəkkürümü 

bildirirəm. Sonra isə Sizinlə ən məhrəm bir 

məsələni bölüşmək istəyirəm. Hərdən özümə 

təskinlik vermək üçün belə fikirləşirəm ; “a kişi elə 

bil ki, sən də cammat kimi kənd-kəsəyini qoyub 

köçmüsən Bakıya, yaşa də…” Ancaq, elə o andaca 

bir uğultu burğu kimi adamın beyninə işləyir; “axı 
elə deyil...” 

22.07.2019. Bakı ş. 
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             İYİRMİ  İKİNCİ  YAZI 

           DAHİLƏR VƏ QAHİLƏR  

                           və ya  

SU DÜNYAYA AÇILAN BİR PƏNCƏRƏDİR. 
 
Salam olsun, çox dəyərli oxucum. Uca Yaradana 
bütün yaranmışların ünsiyyətlərindəki səslərin, 
dillərindəki kəlmələrin sayının min qatı qədər 
şükürlər olsun ki, belə vacib və faydalı mövzuda 
sizlərlə həmsöhbət olmaq da qismətdə var imiş. Son 
günlərdə olduqca bəsit və gülünc iddialarla istər 
sosial şəbəkələrdə, istərsə də necə deyərlər ucuz 
reklam xatirinə onlara “yel verən” KİV (EKİV)-də 
yer almış cızma-qara sahiblərinə kiçik bir 
xatırlatma məqsədi ilə qələmə aldığım bu yazı 
“Həftə içi” qəzetində dərc olunmaqla bərabər eyni 
zamanda “Yaradanla baş-başa” adlı məqalələr 
toplusuna (ikinci hissə) daxil olacaq iyirmi ikinci 
yazıdır. Söhbətə başlamazdan əvvəl onu qeyd edim 
ki, bu “qəhrəmanları” Qadir Allahın bəxş etdiyi 
nemətlərin ən əzəli, öndəgələnlərindən olan 
ünsiyyət vasitəmiz dili (yazılı) yaxşı məqsədlə 
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istifadə etmədiklərinə görə onları şiddətlə qınayır 
və əlbəttə onlar üçün adi olan, əslində olduqca 
faydalı, ibrətamiz, misilsiz digər bir nemət olan 
suyun misalında yaranışın, nizamın düşündükləri 
qədər bəsit olmadığını açıqlamağa çalışacağam. 
DAHİLƏR VƏ QAHİLƏR 
“Elm stəkanından içilən ilk qurtum insanı ateist 
edir, lakin stəkanın dibində onu Allah gözləyir.” 
Bu müdrik kəlam heç də indi bəzilərimizin düşünə 
biləcəyi kimi Şərq üləmalarına məxsus deyil. 
Əksinə, tam tərsi ilahiyyatla heç bir əlaqəsi 
olmayan Qərbin dəqiq elmlər üzrə alimi Verner 
Karl Heyzenberqə aiddir. 
QISA ARAYIŞ: 
Verner Karl Heyzenberq (alm. Werner Heisenberg, 
5 dekabr 1901, Vürzburq – 1 fevral 1976, Münhen) 
– görkəmli alman fiziki, matriks kvant 
mexanikasının yaradıcısı, 1932-ci il fizika üzrə 
Nobel mükafatı laureatı. 1976-cı ildə xərçəng 
xəstəliyindən vəfat etmişdir.  
Verner Karl Heyzenberqdən əlavə bu siyahını 
Qərbin müsəlman olmayan digər dəqiq elmlər üzrə 
dahi Pifaqordan üzübəri tanınmış alimləri İsaak 
Nyuton, Albert Eynşteyn, Mixail Vasilyeviç 
Lomonosov, Dmitri İvanoviç Mendeleyev, eyni 
zamanda Lev Nikolayeviç Tolstoy, Vintsas Kreve 
kimi məşhur yazarları və başqa onlarca, bəlkə 
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yüzlərcə bəsirət gözü açıq olan dahilərin (Nikola 
Tesla ilahi qüdrətə bir az başqa cür don 
geyindirirdi) hesabına uzatmaq da olar. Hətta 
Ziqmund Freydin timsalında dinin VI əsrdə ilişib 
qalanlar üçün lazım olduğunu iddia edən bizim bu 
“qəhrəmanlar” özləri də bilmədən Allahın varlığını 
mülahizələri ilə sübuta yetirmiş olurlar. Ziqmund 
Freydlə bağlı başıma gələn bir hadisə haqqında 
ibrətamiz qısa haşiyəyə çıxmaq istəyirəm (Ziqmund 
Freyd - Ziqmund Freud, Sigismund Şlomo Freyd – 
mənim şəxsiyyətinə, əzminə, iradəsinə, elminə 
hörmət etdiyim, tapa bildiyim kitablarının hamısını 
oxuduğum, fikir və mülahizələrini çoxunu bəyənib 
qəbul etdiyim həkim-psixoloq, özünəməxsus 
araşdırma və analiz qabiliyyəti olan alim, söz 
adamıdır.): 
HAŞİYƏ 
Əgər, səhv eləmirəmsə, 2013 – cü ilin payızı, 
oktyabr ayı idi. Şamaxıda idim. Əlimdə ağ paketdə 
Ziqmund Freydin “Totemlər və tabular” kitabı, bir 
də həmişə özümlə gəzdirdiyim qara dəri balaca əl 
çantam var. Cümə günü, günortadan xeyli 
keçmişdi. Şamaxı Cümə Məscidi olan əsas küçə ilə 
yuxarıdan aşağı – avtovağzal istiqamətində 
heykəllərin şəklini çəkə-çəkə üzüaşağı düşürdüm. 
Məscidin yanından keçəndə qərara gəldim ki, girim 
həm məscidi ziyarət edim, həm də iki rükət namaz 
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qılaram. Məscidin həyətinə girib, düz 
dəstəmazxanaya getdim. Əlimdəki kitab olan ağ 
paketi yerə qoyub (orda asılqandan başqa kətil, 
dolab olmadığına görə) qara dəri çantanı da üstünə 
qoydum. Dəstəmaz alıb, məscidə getdim. Məscidin 
girişində yenə ayaqqabılarımı çıxarıb, onlar üçün 
nəzərdə tutulmuş rəflərə qoydum və içəri keçdim. 
Namazımı qıldım, xeyli dua etdim. Təxminən 45 ‘ – 
1 saat vaxt keçmiş olardı. Qalxdım, gəldim 
ayaqqabılarımı geyinib çıxanda baxıram ki, əlimdə 
ancaq qara əl çantası var. Bəs ağ paket hanı? – 
Əvvəl elə bildim içəridə unutmuşam. 
Ayaqqabılarımı çıxarıb yenidən məscidə daxil 
oldum, gedib əl çantasını qoyduğum yerə baxdım. 
Yox idi. Düşünə-düşünə gəlib ayaqqabılarımı 
geyinib, ayaqqabılar olan rəfə də baxdım. Bəlkə, 
bura qoymuşam. Yox idi. Lap əvvəldən xatırlamağa 
çalışdım... Dəstəmazxanaya girib kitab olan paketi 
döşəməyə, qara çantanı da onun üstünə qoyub 
dəstəmaz almağa getmişdim... Bu düşüncə ilə 
dəstəmazxanaya girdim. Paket elə ordaca dururdu... 
Paketi döşəmədən qaldırdım, tüklərim biz-biz 
olmuşdu... Nə qədər düşündüm, necə ola bilər ki, 
dəstəmaz alandan sonra üstündə olan çantanı 
götürəsən, paket özü unudula - əslində necə 
olmuşdusa mən heç paketi görməmişdim, sanki, o 
heç olmamışdı... Dəstəmaz alandan, ta ziyarət və 
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ibadəti tamamlayıb məsciddən çıxana qədər onun 
haqqında məlumat yaddaşımdan tamam silinmişdi. 
Bir də məsciddən çıxanda xatırladım və nəql 
etdiyim kimi gedib tapdım... İndi də o hadisəni 
xatırlayanda bu qənaətə gəlirəm ki, Qadir Allah 
(ƏL - QƏDİR) bu kitaba onun evinə girməyə izin 
vermədi və o ehtiva etdiyi məlumatlarla birlikdə 
məni yalnız həmin yerdə gözləyə bilərdi... 
 
Özlərini ağıllı sayanlar (stəkanı hələ indi-indi 
uzaqdan görənlər) “olmayandan (yoxdan) danışmaq 
olmaz” tezisini unudaraq sərsəm fikirlərlə gündəmə 
gəlməyə çalışırlar... Bu barədə çox dərinə getmədən 
sadəcə yazıqlar olsun deməklə kifayətlənirəm... Və 
əlbəttə deyildiyi kimi, “…vay o kəslərin halına ki, 
…” Yəqin o şəxslər özləri də yaxşı bilirlər ki, onlar 
nəinki yuxarıda adları çəkilən müdrik şəxslərdən 
ağıllı deyillər, hətta çoxları onların bir çoxunu heç 
tanımırlar belə... Ümidvaram ki, bu yazıdan sonra 
tapıb, oxuyub, öyrənəcəklər. İnanıram ki, əgər, bu 
qafillər heç olmasa stəkana yaxından baxa bilsələr, 
dibi haqqında onlarda ilkin təsəvvürlər formalaşa 
bilər. Belələri haqqında hələ keçən əsrin axırlarında 
“Dostum” adlı bir şeir yazmışdım. Elə o vaxt da 
birmənalı olmayan fikirlər çox səslənirdi. 
(maraqlananlar “Google” axtarış sistemində Zaur 
Ustac “Dostum” şeiri yazıb, oxuya və dinləyə bilər 
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– bura əlavə edib yer tutmaq istəmədim.) İki hissəli 
bu yazımın birinci hissəsini məhz belə 
yekunlaşdırmaq istəyirəm, qahilərdən olmaq 
istəmirsinizsə, dahiləri tanımaq lazımdır. 
KEÇİD 
Yuxarıda yəni birinci hissədə bilərəkdən ancaq 
qeyri-müslimlərdən misallar çəkdim. Ancaq, bu 
demək deyildir ki, bizim özümüzün sitat gətiriləcək 
dahilərimiz yoxdur. Mövcudatın qarşılıqlı olduğunu 
(gecə-gündüz, dağ-dərə və s.), təsirin əks təsirə 
bərabər olduğunu nəzərə alsaq qahilərin bizdə 
Qərbə nisbətən daha çox olduğunu iddia ediriksə 
deməli şübhəsiz ki, dahilər də bizdə - Şərqdə daha 
çoxdur... Yəni, stəkan hələ icad olmazdan, hörmətli 
alman fiziki Verner Karl Heyzenberq elmi bir su 
misalında ona doldurmazdan çox əvvəl Şərqdə 
Şeyx Nizami Gəncəli suyu belə vəsv etmişdir: 
“Bir inci saflığı varsa da suda, 
Artıq içiləndə dərd verir su da.” 
Müəllif: Nizami Gəncəli 
Tərcümə edən: Səməd Vurğun 
Dahi Nizaminin yazdğı dildə bu misraların hansı 
fikri ifadə etdiyini bir kənara qoyub, sevimli 
şairimiz Səməd Vurğunun şirin dilində ifadə etdiyi 
məna üzərindən iki istiqamətdə fikir yürüdərək 
dahiliyə və qahiliyə müasir (sirr dolu) insanın baxış 
açısından qısa izahda aydınlıq gətirməyə 
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çalışacağam. “su çox incə bir varlıqdır” – bu bizə 
ulu əcdadlarımızdan - dahilərdən –kodlaşdırılmış, 
şifrəli şəkildə ötürülmüşdür. Müasir “dahi”(əslində 
o qahidir) bu məlumatı götürür, ikinci -“dərd verən” 
tərəfini araşdırmağa başlayır və məlum olur ki, bəli 
su nə qədər faydalı olsa da həddindən artıq çox 
qəbul edildikdə, bir o qədər də zərərli ola bilər. 
Beləki, orqanizmin təbii ehtiyacı olmadan (belə söz 
var – ürək istəmədən) həddən çox su işdikdə ilkin 
olaraq kəskin baş ağrıları ilə müşayət olunan “su 
zəhərlənməsi”, sonra maddələr mübadiləsinin 
pozulması (əlbəttə, onu da yaxşı bilir ki, hal-hazırda 
içməli su konkret olaraq yoxdur) nəticəsində 
bədəndə artıq suyun yığılmasına, bu maye 
yığıntısının qarın boşluğunda özünə yer etdikcə 
tədricən artaraq digər vacib orqanların fəaliyyətini 
məhdudlaşdırdıqca, həyati əhəmiyyətli orqanlarda 
xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur ki, bu 
xəstəliklərin müalicəsində olduqca bahalı, “çətin 
tapılan” (bu status onların vacibliyini və dəyərini 
artırır) xarici dərmanlardan istifadə olunur. 
Müəyyən (qahiliyə bəs edəcək qədər) psixoloji 
bliklərə də malik olan “dahi” daha çox insanın 
oxuya biləcəyi, məlumatlanacağı bütün 
imkanlardan (sosial şəbəkələr, KİV, TV və s.), 
vasitələrdən istifadə edərək təxmini bu məzmunlu 
yazılar tirajlamağa başlayır, “...baxın, filankəs hər 
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gün sadəcə su içməklə nələrə nail oldu...”, bilir ki, 
bir dəfəyə orqanizm tələb etmədən çoxlu su içmək 
çətindir. Odur ki, “...ilk günlər çətin olsa da, sonra 
tədricən öyrəşmək olur, gör filankəs altı ayda nələr 
etdi...” və s. bu qəbildən olan təhrikedici cümlələrlə 
qabaqlayıcı önləmlər alır. Bu məqamda o məşhur 
deyim yada düşür, “ayının min oyunu bir qozun 
üstündə gedir…” – mətbuatı (növündən və 
vasitələrindən asılı olmayaraq) boş yerə 
hakimiyyətin növlərindən biri hesab etmirlər. 
Xüsusi ilə sürətli məlumat yaymağın asanlaşdığı 
müasir dövürdə bu öz gücünü daha qabarıq şəkildə 
göstərir. Bəli suyun “faydası” haqqında yazılıb, 
mümkün qədər bütün vasitələrlə yayılan yazınını 
bircə məqsədi var. Daha çox adam xəstələnib, 
Hippokrat babalarının cəddinə dönə-dönə and 
içmiş, dərman firmaları ilə əvvəlcədən müqavilə 
bağlayaraq onlarda qeydiyyatdan keçmiş nömrəli 
reseptlərlə və ya təşviqedici reklam xarakterli 
blanklarla təchiz olunmuş, qahi həkimlərə müraciət 
etsin ki, bahalı dərmanlardan daha çox satılsın... 
Söhbətimiz obyekti su olduğuna görə mən sudan 
misal gətirirəm. Yoxsa, heç kimə sirr deyil ki, indi 
hər yan bu tip təhrikedici yazılarla doludur. Belə 
yazılara, söhbətlərə ümumiyyətlə “qulaqdandolma” 
məlumatlara inanmayın onlar qahilərin sözüdür. 
Ələxsus sağlamlıq – həkim məsələlərində ən 
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etibarlı, sınanmış şəxslərə müraciət etmək olar... 
İndi demək olar ki, dünyanın aparıcı şirkətləri 
səbəbi və nəticəni bir əldə cəmləməyə nail olublar. 
Məsələn, dünyaca məşhur şirkət uşağın ağlı 
kəsəndən reklam edə-edə bahalı, ləzətli ancaq, 
zərərli şokaladı və digər şirniyyat, qənnadı 
məmulatlarını şirin-şirin 30-40 yaşına qədər ona 
yedirdib, içi şəkər qarışıq müxtəlif sağalmaz 
xəstəlikləri (hansı ki, bu xəstəliklərin müalicəsində 
istifadə olunan dərmanları da özü istehsal edir...) 
onun orqanizmində yaradır, yenə həmin şirkət 
istehsal etdiyi bahalı dərmanları reklamla 
qazandırdığı xəstəlikləri müalicə edir adıyla 
ömrünün qalan hissəsini bu şəxsə almağa məcbur 
edir... İkisində də onlar qazanır, biz itiririk... Bu 
gözlə görünən, hər gün ətrafımızda olan, hamımızın 
hiss edə biləcəyi maddi misalları çəkməkdə iki əsas 
məqsədim var idi. Birinci publisistika kimi 
günümüzün acı həqiqətlərini bir daha xatırlatmaq, 
ikincisi isə bu maddi timsalda digər yazıların 
əslində mənəvi – ruh aləmimizə, insanlığa nə qədər 
sağalmaz yaralar vurduğunu gözlər önünə 
sərməkdən ibarət idi... Bu müqəddəs torpağın 
yetirdiyi dahilər təkcə Şeyx Nizami ilə 
məhdudlaşmır. Bu siyahını cəlal sahibi, Alim 
Allahın (Əl - Əlim) elmindən kifayət qədər agah 
olan, Bəhmənyar, Nəsrəddin Tusi, Nəsimi, Xətai, 
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Füzuli, Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə Kazım 
bəy, Mirzə Fətəli Axundov, Həsən bəy Zərdabi, Əli 
bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Əbdürrəhim 
bəy Haqverdiyev kimi mütəfəkkirlərin, eyni 
zamanda Qurbani, Sarı Aşıq, Aşıq Ələsgər və digər 
adını qeyd etmədiyim xalq içərisindən çıxmış saz-
söz adamlarının hesabına uzatmaq olar. Yaxud da 
heç uzağa getmək lazım deyil, müasirlərimiz 
dünyaca məşhur Çingiz Abdullayevin, ölkəmizdə 
kifayət qədər tanınmış Əsəd Cahangirin fikirləri bu, 
bir ovuc qahinin tutarlı cavabı ola bilər. 
Müasirlərimiz olan elm adamlarından gənc alim-
yazar Sadıq Qarayevin dünya-aləm, kainat-yaranış 
haqqında olan düşüncələri maraqlıdır. 
SU DÜNYAYA AÇILAN PƏNCƏRƏDİR 
Yuxarıda, “DAHİLƏR VƏ QAHİLƏR” və 
“KEÇİD” bölümlərində qoyulmuş problemi 
mümmkün qədər dünyaca məşhur şəxslərin adı, 
misalları anlatmağa çalışdım. Ancaq, digər əvvəlki 
yazılarla tanış olan oxucu bilir ki, bu o qədər də 
xarakterik hal deyil. Mən adətən bütün yazılarımda 
məsələnin əsas mahiyyəti “mən” deyə gətirdiyim 
misallarla açır və fikrimi təsdiq edirəm. Bu heç də 
təvəzökarlıqdan uzaq “mənəm-mənəm” – lik iddiası 
deyil, əksinə tam tərsi özümün tam əmin olmadığım 
fikri, doğruluğuna inanmadığın hadisəni başqasına 
anlatmağın düzgün olmaması qənaətindən irəli 
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gəlir. Odur ki, mən yazılarımın böyük 
əksəriyyətində praktik məsələləri öz həyatımdan, 
gördüklərimdən, dəqiq bildiklərimdən, şahidi 
olduqlarımdan misal gətirməklə əsaslandırmağa 
çalışıram. Yenə həmişə gözümüzün önündə olan, 
gün ərzində dəfələrlə təmasda olduğumuz su 
haqqında misallarla dinin bəzi hökmləri ilə əlaqəli 
şəkildə tanış olacaq, fikrimizi əsaslandırmağa 
çalışacağıq. Bu təfsilata keçməzdən öncə 
hamımızın diqqət etməli bir neçə məlumat 
nəzərinizə çatdıracağam. Onu da qeyd etmək 
istəyirəm ki, yazının bu hissəsində sonra fikir – 
açıqlama (izah) kimi təqdim edəcəyim məlumatlar 
“NİYƏ BELƏDİR?” – sualına uzun illər axtarıb, 
araşdırıb tapdığım cavablardan ibarətdir: 
DİQQƏT!!! 
Azanın vaxtı elə təyin olunub ki, Yer üzərində 
(daha dəqiqi sonsuz fəzada – kosmosda Yerdən 
daim azan səsi gəlir) fasiləsiz olaraq azan səsi gəlir, 
Allahın kəlamları oxunur. Müsəlmanların Ay 
təqvimindən istifadə etməsi, təbii Günəş və Ay 
saatlarının nəzərə alınması ilə bu mümkün 
olmuşdur. 
Əgər, insan onun orqanizmi üçün təyin olunmuş 
qaydada hər gün Günəş doğmazdan öncə oyanıb, 
dəstəmaz alıb, günə ibadətlə (şükrü-səna, arzu-
niyazla) başlayaraq, yalnız günün işıqlı vaxtı 
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(Günəşi gördüyü vaxt) oyaq olub, hava qaralanda – 
gecə düşən kimi yenə qüsul-dəstəmazın həll 
etdikdən sonra ibadətini (şükrü-səna, arzu-niyazla) 
yerinə yetirib yatarsa, yəni “Günəşlə oyaq ol, Ayla 
yat...” göstərişinə əməl etsə, insan bu gün düçar 
olduğu bir çox bəlalardan uzaq olardı... Bunun 
səbəbi insan orqanizminin təbii Günəş və Ay 
saatlarına görə ayarlanmasıdır. 
Hər söhbətə, yeməyə başlayanda “BİSSMİLLAH”, 
qurtaranda isə “ƏLHƏMDÜLİLLAH” demək 
boğaz (udlaq -qırtlaq) üçün faydalıdır. Beləki, bu 
sözləri işlətmək ağız boşluğunu sonrakı fəaliyyət 
üçün hazırlayır. Bunun səbəbi hər iki sözün 
tərkibində olan “ALLAH” kəlməsini tələffüzü ilə 
bağlıdır. 
Namaz qılarkən “TƏKBİR”-də əllər sürətlə qulaq 
bərabərinə qalxıb düşür. Bu hərəkətin düzgün icra 
olunmasında insan orqanizmi üçün böyük fayda 
var. Beləki, hərəkət nəticəsində barmaqların 
ucundakı xırda kapilyarlar silkələnir və qan 
damarlara daha sürətlə qayıdır. Eyni zamanda ürəyə 
giriş –çıxış damarları dartılıb hərəkət etdiyinə görə, 
bu hərəkəti hər gün müntəzəm şəkildə dəfələrlə 
təkrar edən adamda (bunu namaz qılanda 
düşünmədən edirik - avtomatik) damar 
kirəcləşməsi, bu səbəbdən infarkt olma riski sıfıra 
bərabərdir. 
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Bu sadaladığım misallar ən adi, hər gün istifadə 
etdiyimiz, içində olduğumuz misallardır. Belə sadə 
misalları çəkməkdə məqsədim “din VI – VII 
əsrlərdə ilişib qalanlar üçündür” deyənlərə Böyük 
Allahın əzəmətinin ən xırda - bizim bilmədiyimiz - 
bir detalda, məqamda, hərəkətdə ola biləcəyini 
xatırlatmaqdan ibarətdir. Və din hansısa zaman 
üçün deyil, insan – insanlıq üçündür. 
SU – ALLAHIN BİR LÜTFÜDÜR 
Aşağıda sadalayacağım misalların qaynağı, qüsul 
və dəstamaz qaydaları, namazın evimizdən axan 
çaya bənzədilib, gündə beş dəfə orda paklanmalı 
olduğumuzun tövsiyə olunması, şərab içənin 
ibadətinin qırx gün qəbul görməyəcəyinin xəbərdar 
edilməsi və başqa bu kimi ibrətamiz məlumatları 
öyrəndikdən sonra “NİYƏ BELƏ OLMALIDIR?” 
sualına uzun illərin araşdırmaları, öz üzərimdə 
sınaqdan keçirdiyim təcrübələrin nəticələridir. Onu 
qeyd edim ki, mən gözümü açıb evdə nənəmi, 
babamı ibadət edən görsəm də ilk olaraq namazı və 
sonra böyüdükcə digər şərtləri kitablardan müxtəlif 
informasiya vasitələrindən əlbəttə eşidib, görüb, 
bildiklərimi də göz önündə tutaraq on beş yaşım 
olar-olmaz müstəqil öyrənməyə başlamışam və bu 
son nəfəsə qədər davam edəcək. Hədis məlum. Su 
məsələsində yenə iki məsələ qabarıq görsənir: 
-Birinci onun xarici təmizlik üçün istifadə 
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olunması, qüsul və dəstəmazın həqiqətən də 
orqanizmə cism və ruh olaraq ayrı-ayrılıqda bir çox 
cəhətdən müsbət təsiri göz önündədir. Bu 
təkzibedilməz faktdır. 
-İkinci isə suyun birbaşa insanın orqanizminə 
daxildən təsiri, qəbul olunub, qana sorulması 
prosesi ilə bağlıdır. İnsan bədəninin həyatverici – 
daşıyıcı qüvvəsi qanının nisbətdə yarıdan çox 
hissəsinin su olmasını nəzərə alsaq hər su içmə 
prosesi sanki, insanın özünə qayıdışı, özünü 
tanıması, ətraf aləmlə vəhdət təşkil edib, tamlığa 
qovuşması hadisəsidir. Əlbəttə çiy (qaynamamış, 
qatqısız), pak, saf içməli sudan söhbət gedir... 
Başlayaq qüsuldan, niyə bütün hökmlərdə israrla 
cünub halda yatmağın, ümumilikdə qüsulsuz 
qalmağın zərərli olduğu buyurulur? Tibbi və 
sağlamlıq tərəfi, əlaqədən sonra həmən çimib, qüsul 
aldıqda ən azından tərəflərdə olan parazitlərin 
yumurtalarının (törədicilərinin) bir-birinə ötrülməsi 
ehtimalı azalır, digər bir çox infeksion xəstəliklərin 
yayılmasının qarşısı alınır və s. Mənəvi – ruh tərəfi 
gecə rahat, sakit və dərin yuxu ilə yatmaq mümkün 
olur. Oyandıqda yeni gün daha bərəkətli və faydalı 
olur. (Məsələn, istənilən tacir, ticarətlə məşğul olan 
adam, iş adamı eyni obyektdə işlədiyi qüsullu günü 
ilə qüsulsuz günün nəticələrini analiz edib, alacağı 
inanılmaz dərəcədə fərqli nəticənin şahidi ola 
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bilər)Pak və dualı bir iş günü olduqca xoş əhval-
ruhiyyədə keçməklə yanaşı, həmdə adi günlərdən 
çox fərqlənəcək dərəcədə bərəkətli olur. 
HAŞİYƏ 
Parazitlərlə bağlı kiçik bir haşiyəyə çıxmağa 
ehtiyac duydum. Bu haşiyə həm yazının birinci 
hissəsi ilə ikinci hissəsi arasında əlaqəni 
möhkəmləndirəcək, həm də parazitlər haqqında qısa 
məlumat verəcək. Beləki, hal-hazırda qahilər 
parazit (insan orqanizmindəki müxtəlif qurdlar) 
mövzusunu əldə bayraq edərək, bundan da qazanc 
məqsədi ilə istifadə edirlər. Parazitlər mövzusunda 
“USTACNAMƏ” kitabının dördüncü bölümündə 
ətraflı məlumat olduğuna görə bu yazıda çox dərinə 
getməyərək, sadəcə onu bildirmək istəyirəm ki, 
insan bir bədən, cism, orqanizm olaraq digər bütün 
yaradılmış canlılar kimi, parazitlərlə birgə 
yaşamağa məhkumdur və bu bəzi kənara çıxmaları 
– xarakterik olmayan yoluxmaları –nəzərə almasaq 
təbii haldır. Onları qahilərin iddia etdikləri (reklam 
edib, pul qazandıqları) üsullarla bədəndən 
təmizləmək mümkün deyil və buna ehtiyac da 
yoxdur. Bədənimizdə yaşayıb, bizim hesabımıza 
parazit həyatı sürən orqanizmlərin qahilər iddia 
etdiyi kimi tam təmizləmək mümmkün olsaydı, 
şübhəsiz ki, bu əməlin zərəri faydasından çox 
olacaqdı. Çünki, bizimlə birgə yaşayan yad 
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orqanizmlərin çoxu Alim (Əl - Əlim) və Qadir (ƏL 
- QƏDİR) olan Böyük Allah tərəfindən 
görəvləndirilmiş təbii likvidatorlardır. Bu canlılar 
da digər bütün canlılar kimi təbii Günəş və Ay 
saatlarına uyğun yaşam tərzi sürür, bəlli zamanlarda 
insan oqrqanizminin dəri səthinə açılan bütün dəlik 
və kanallarından (ağız, göz, burun, qulaq da daxil 
olmaqla) xaricə çıxaraq yumurtalarını qoyub, geri 
qayıdırlar. Müntəzəm sadəcə su ilə və ya bəzi təbii 
sabunlardan istifadə edərək təmiz yuyunmaqla bu 
törədicilərin yenidən orqanizmə qayıdıb düşməsini 
azaltmaq olar. Tez-tez bədəni tam yuyub qüsul 
almaqda bu baxımdan fayda var. 
İkinci dəstəmaz məsələsi dəstəmaz suyunun şərtləri 
və qaydaları məlum olduğuna görə burada ona yer 
ayırmayıb, mətləbə keçirəm. Mən bütün qaydaları 
müstəqil öyrəndiyimə görə lap uşaqlıqdan namazda 
təkbirə görə və dəstəmaz alanda ayağa məsh 
çəkəndə həmişə böyüklərdən –qocalardan iradlar 
alardım və cavanlıq iddiası ilə niyə elə olmaz və ya 
niyə elə olmalıdır, harda belə yazılıb sualları 
verərdim... Və ya məni ən çox düşündürürdü; niyə 
isti su ilə dəstəmaz almaq olmaz, niyə qurulamaq 
olmaz... bir yeri niyə iki dəfədən artıq yumazlar... 
və digər qocaların qoyduğu maraqlı qadağalar... 
İndi keçək cavablara: 
-dəstəmaz alarkən bədənin sonluqları – orqanizmin 
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bir-birindən ən ucqar, uzaq nöqtələri otaq 
temperaturundakı (qızdırılmamış, təbii ətraf mühit 
temperaturunda) suyla yuyunduqda və ya məsh 
olunduqda yenə bu kapilyarların oyanmasına və bir 
başa qan dövranına təsir edir. Su mühitin təbii 
temperaturundan isti olduqda bu effekt olmur və 
dəstəmazın bu cəhətdən orqanizmə heç bir faydası 
olmur. Üz-gözümüz, qolumuz sulu qaldıqda ibadət 
əsnasında təbii şəraitdə yavaş-yavaş quruduqca 
bədənin sonluq səthlərinin soyuması davam edir. 
Dəstəmaz qurulandıqda bu effekt olmur. Su nə 
qədər soyuq olsa da iki dəfədən artıq bədənə 
vurmanın efekti olmur, üçüncü artıq israfçılıqdır. 
İki dəfəyə dəri tam oyanır və üçüncünü hiss etmir... 
Kişilərin ayaqlarına baş barmağın ucundan üstə 
doğru məsh çəkmələri onların daxili orqanlarının, 
xüsusi ilə piylənmə vəziyyətinə görə qadınlardan 
fərqli olduğuna görədir. Bu səbədən qadınlar 
ayaqlarının içinə doğru, kişilər isə üstünə doğru 
məsh çəkirlər. Ayağa məsh çəkdikdə kapliyarların 
oyanma effekti yumaqdan daha artıq olur. 
SU İÇDİKDƏ NƏ BAŞ VERİR? 
Yuxarıda bu haqqda kəsədən daxilə çiy, pak, saf, 
qatqısız su qəbulunun insanın özünə qayıdışı, 
təbiətlə vəhdət yaratması anlamına gəldiyini qeyd 
etmişdik. Çiy su ilə, qaynanmış və ya qatqılı suyun 
orqanizm üçün nə fərqi və ya ümumiyyətlə bunu 
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ibadətlə nə əlaqəsi var? Bu sualın cavabı şərab 
içənin ibadəti qırx gün qəbul olunmaz məzmunlu 
hökmdə gizlənib. Çiy su, qaynanmış su, qatqılı su, 
şərab bu dörd vacib informasiya üzərindən 
mühakimə yürüdərək belə nəticəyə gəlirik ki, bu 
dörd varlığın fərqi yalnız ölü və diri olmasındadır. 
Diri kimi yalnız çiy, saf suyu qəbul edirik. Niyə 
şərab içmiş insanın ibadəti qəbul olunmur? Çünki, 
Allah kəlamı ona təsir etmir. Niyə təsir etmir? Bu 
onun qanındakı qatqılı mayeyə görədir. Nəinki 
şərab içənə, hətta daim qaynanmış su, çay, kompot 
və digər şirələr içən adamla müqayisədə müntəzəm 
olaraq çiy, saf su qəbul edən adama (indiki 
reallıqda çətin olsa da...) azanın, avazla oxunan 
quranın təsiri tam fərqlidir!!! – İNANMAYANLAR 
ÖZ ÜZƏRİNDƏ YOXLAYA BİLƏRLƏR – 40 
GÜN ƏRZİNDƏ NƏTİCƏ ALMAQ 
MÜMKÜNDÜR. Məncə, bu insan orqanizminin 
cox hissəsini su təşkil etməsi ilə əlaqədar hadisə 
olub, damarlarımızda axan qanın cox hissəsi saf, 
pak, diri su olduqda Allah kəlamı bütün digər 
canlılara təsir etdiyi kimi damarlarımızda olan suya 
da təsir etdiyindən və su molekulları  
ƏR-RAİ, ƏR-RƏQİB, ƏŞ-ŞƏHİD, ƏL-
MUSSƏVVİR, ƏL-VƏHHAB, ƏL-XƏBİR, ƏL-
MÜHİT kimi gözəl adların sahibi Böyük Allahın 
şirin avazlı müəzzin tərəfindən düzgün oxunan 
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sözlərinə qarşı biganə qalmadığının bariz 
göstəricisidir... 
XATIRLATMA 
Ey qahilər, istəyirəm biləsiz ki, mövzuya uyğun 
xatırlatdığım, daim gözümüzün önündə olan, 
hamımızın görüb, hiss edə biləcəyi bu misallar 
Böyük Allahın yaradılmışlara lütfünün çox kiçik bir 
qismi, bəlkə də heç milyonda biri də deyil... Ancaq, 
inanclı insanlar bu qazanc - xeyirlər naminə ibadət 
etməzlər. Onlar sadəcə vacib buyrulmuş əməlləri 
yerinə yetirdiklərinə görə, əvvəlcədən vəd olunmuş 
səvaba-faydaya qovuşarlar, bu qədər. 
Sonda din geridə qalmışlar üçündür məzmunlu 
fikirlər səsləndirən münafiqlərə (bəli, onlar əsl 
münafiqlərdir) sözüm budur: -bir damla suyun ən 
zəif, ən xırda, parçalanmış, yaralı bir molekulu 
qədər hissiyyatınız, qabiliyyətiniz olsun... Onlara 
bir xatırlatma da etmək məcburiyətindəyəm: - bilin 
ki, İslam sonuncu və ən kamil olan dindir və bu din 
sizin inkişaf etmiş Avropa adlandırdığınız (əsrlər 
boyu Şərqdən oğurluq edən, öyrənib öz adına 
çıxan) Qərbdə heç bir zor-güc olmadan, ən bilikli, 
savadlı, hər tərəfli imkanlı, dünyanı, əsl tək olan 
elmi anlayan qabaqcıl insanlar arasında sürətlə 
yayılmaqdadır... Və orada bəziləri bundan bərk 
narahatdırlar... Bəlkə də sizinkimilər elə belələrinin 
qarmağı ilə suya düşürlər... Nə qədər gec deyil, bu 
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yoldan çəkinin... O sürüşkən qarmaqla endiyiniz 
çirkab gölməçədən çıxın, üstündə içi pak su dolu 
stəkan olan masaya yaxınlaşın, diqqətlə baxın, ibrət 
alın. Ən azından çiy su içməyə başlayın... “Bir 
damla su” tam anlamı ilə bütün mənalarda (insan 
özünün də bir damla “su”-dan necə əmələ gəldiyini 
və sonrakı bütün inkişaf mərhələrini - hansı ki, bu 
barədə də ən xırda təfsilatı ilə müqəddəs kitabımız 
“Quran”-da məlumat verilmişdir - unutmamalıdır...) 
əsl insan üçün həqiqətən də dünyaya açılan 
pəncərədir, sadəcə bunu görüb, dərk etmək 
lazımdır... 
Qeyd: 
“Qahi” – qəhr olmuş, “Qahilər” – qəhr olmuşlar 
deməkdir. 
27.04.2019. Bakı. 
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         İYİRMİ  ÜÇÜNCÜ  YAZI 

        YARADANLA  BAŞ-BAŞA 

Salam olsun, çox dəyərli oxucum! Hər bir 

yaranmışın öz səbəbi və məqsədi olduğu kimi, bu 
yazının da özünəməxsus yaranma şəraiti, təyinatı 
var. Tanınmış şair-publisist Qələndər Xaçınçaylının 
təklifi üzrə yaranmış və onun tərtib etdiyi “Taclı 
şair”, mənim müəllifi olduğum “Yaradanla baş-

başa”, “Qələmdar” eyni zamanda Gülü xanımın 
tərtibçisi olduğu “Zaur Ustac” kitablarında yer 
alacaq bu yazı Qələndər müəllimin dediyi kimi, elə 

olmalıdır ki, mən kiməm, hardan gəlib, hara 

gedirəm bütün bu qəbildən olan sualların hamısını 
cavablandırmalı və arxada qalan 45 ilə dönüb 

baxanda qaranlıq heç bir sual olmamalıdır. Bəli, bu 

yazı məni tanıtmaq, oxucularıma və maraqlı 
şəxslərə anlatmaq kimi mühüm bir vəzifə ilə 

mükəlləfdir. Beləliklə, mən – Zaur Ustac 

(Mustafayev Zaur Mustafa oğlu) 1975 – ci ildə 

yanvar ayının 8 – Bakı şəhərində səhər saat 6:15 də 

anadan olmuşam. Ancaq nədənsə bu tarix 

sənədlərdə 14 yanvar kimi qeyd olunub. Dünyaya 

gözümü açandan, anlayandan yadımda qalan ilk 
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rənglər atamın mənə aldığı, minilə biləcək 

plasmasdan olan  çəhrayı rəngli oyuncaq təkərli atın 
rəngi, çəhrayı və qonşu uşağın şar kimi üfürülərək 

şişirdilən yaşıl rəngli balon atın rəngi, yaşıldır. Tale 
elə gətirdi ki, kəndə köçməli olduq. Maraqlısı odur 
ki, burada da yadımda qalan ilk epizod atla bağlıdır. 
Demək olar ki, hər axşam mal-qara örüşdən 

qayıdanda babamı doqqazda qarşılayar, oradan evin 
qabağına qədər onun Qarabağ cinsindən olan 

qumral – qaşqalı atının tərkində gələrdim. Bilmirəm 

bu yaxşıdır, ya pis 1979 – cu il mart ayının 21 –dən 

(tam təfərrüatı ilə xatırladığım ilk 
Qarqaraçıxılangündən – Novruz bayramı – bu gün 

həm də kiçik qardaşım Talış anadan olub) bu günə 

qədər (24.02.2020) baş verən bütün hadisələr, ən 

xırda detalları ilə birlikdə yaddaşıma həkk olunub. 

Yəni, yaddaşım mənə əziyyət verəcək dərəcədə 

güclüdür. Yazıb oxumağı dörd yaşım olanda 
Yamən əmimdən öyrənmişəm. İntensiv mütaliəyə 

atamın aldığı kitablarla 1981 – ci ilin payızından 
başlamışam. İlk oxuduğum kitab (Əlifbadan sonra) 
“Qızıl şamdan” adlı nağıl kitabı olub. 1981 – 1991 

Ağdam rayonu Yusifcanlı kənd orta məktəbində 

təhsil illərində hazırlıqdan birinci sinfə və onuncu 
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sinifdən on birinci sinfə keçirilmişəm. Yuxarı 
siniflər və gənclik illərim demək olar ki, 

müharibənin gətirdiyi fəsadlarla mücadilə içərisində 

keçib. Ancaq bu hal məni digərləri kimi o qədər də 

narahat etmirdi bütün baş verənlərə bir tarix, tarixi 

hadisə kimi normal baxırdım. Məni narahat edən 

tamam başqa məsələlər var idi. Uşaqlıq dövrümdə 

qeyri-adilik axtaran Qələndər müəllim və eləcə də 

Sizlər üçün maraqlı ola biləcək aşağıdakı bir neçə 

halı sadalaya bilərəm. Məsələn, artıq 10-12 

yaşlarımdan adi gündəlik məişətdə baş verəcək 

hadisələri qabaqcadan hiss edə bilirdim. Həddindən 

artıq  həssas idim. (Bu gün də belədir – hərdən çox 

əziyyət verir.) Təxminən 1986 – 87 ci illərdən abort 

əməliyyatları məni ciddi narahat edirdi. Bu necə baş 
verdi? – Atam “Elm və Həyat” jurnalına abunə idi 

və biz bu jurnalı müntəzəm olaraq alırdıq. 
Xatırlayanlar varsa, jurnalın son səhifəsində 

maraqlı faktlar yer alırdı. Bir gün orada amerikalı 
bir alimin abort əməliyyatı barədə qeydlərini 

oxuyanda çox sarsılmışdım. Yazıda alim qeyd 
edirdi ki, abort əməliyyatının hansı vaxt 
aparılmasından asılı olmayaraq (ilk həftələr olsa 

belə) döl-rüşeyim bunu hiss edir və ona tərəf 
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uzanan maqqaşdan qaçmağa çalışır. Uşaqların 
cinsini öncədən təyin etməklə ən azından cinsə görə 

baş verən qətliyamların qarşısını almaq olardı. Çox 
erkən yaşlarımdan ibadətə başlamışdım. Onu qeyd 
etmək istəyirəm ki, evdə hər iki tərəfdən qocalardan 

namaz qılan olsa da mənim ibadətə başlamağımın 
onlarla heç bir əlaqəsi yox idi. Yəni bu tam 

müstəqil qərar – daxili ehtiyac və cavabsız qalan 
sualların nəticəsi idi. Bir də maraqlı yuxular. Belə 

yuxugörmələr indi də davam edir. Bu barədə ayrıca 
“Yuxularım” kitabında hər bir yuxu haqqında ətraflı 
yazdığıma görə burada xırdalığa getmirəm. 1988 – 

ci ilin may ayının 24 də ilk yazım o vaxtlar 
Ağdamda çıxan “Lenin yolu” qəzetində dərc 

olunmuşdu. Bu orqanda müntəzəm olaraq məktəb 

və kəndin həyatında baş verən mühüm hadisələrlə 

bağlı yazılarla çıxış edirdim. İlk şeirləri çox erkən 

yaşda yazsam da, 1990 -91 – ci illərdə həm baş 
verən hadisələr, həm də artıq can evimin qapısını 
döymüş ilk məhəbbətin eşqi-havası ilə silsilə 

şeirlər, hətta bir neçə mənzum pyes yazmışdım. 
Yəni artıq doxsanıncı illərdə yazdığım yazılar bu 
gün yazdıqlarımdan elə də fərqlənmirdi. Sizi çox 

maraqlandıran “Ustac” təxəllüsünü də məhz bu 
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dövrlərdə ilk dəfə “Gözüm qaldı” şeirində 

işlətmişəm: 

Saçların var, qulac-qulac, 

Ustac olmuş sənə möhtac!!! 

 

1990-Yusifcanlı 

 Nə bu vaxta qədər, nə də bundan sonra ikinci bir 

təxəllüsüm olmayıb. İndi də əvvəllər olduğu kimi, 
ya atam verən “Zaur” - öz adımdan, ya da özüm 
seçdiyim soy-kökümə və durumuma işarət edən 

“Ustac” təxəllüsümdən istifadə edirəm. “Ustac” 

tarixdə mövcud olmuş Ustaclı tayfasına işarə edir, 

mənası-anlamı tacı ağıldan olan deməkdir. Həm 

ruhən, həm də maddi aləmin belə qarışıq olduğu bir 
dövürdə orta təhsilimi tamamlayıb Bakı Dövlət 

Universitetinin Kitabxanaçılıq fakültəsinə qəbul 

olundum. Ömrümü kitablarla bağlı sakit bir peşəyə 

həsr etmək niyyətində idim. (O vaxt son siniflərdə 

dəbdə olan xatirə dəftərlərində də uşaqların “kim, 

nəçi olacaqsan?” sualını məhz  belə 

cavablandırırdım – sakit bir peşə istəyirəm.) Ancaq, 

necə deyərlər sən saydığını say, gör zaman nə sayır. 
Artıq BDU-nun əsas binasının girişindən qeydiyyat 
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üçün girdiyim ilk gün bunun mümkün olmayacağını 
anlamışdım. Foyedə asılmış şəhid tələbələrinin 

əksəriyyəti dördüncü, beşinci kursda təhsillərini 

yarımçıq qoyaraq cəbhəyə yollanmış və şəhid 

olmuşdular. Belə bir vəziyyətdə Qarabağdan olan 
bir gəncin oxumağa gəlmişəm deyib, paytaxtda gün 

keçirməsi (o vaxtlar elə keyfiyyətli dərs keçən də 

yox idi, auditoriyalar, tədris korpusları, xüsusi ilə 

pilləkənlər zibilin içində itib-batırdı) nəsə mənə 

qəribə gəlirdi. Və ailədə də uzun söz-söhbətdən 

sonra döyüşən orduya qoşuldum. Yadımdadır, evdə 

son qərarımı verdiyim həmin gün axşam istixarə 

etmişdim və bu müharibədə mənə heç nə 

olmayacağına tam əmin idim. Nəsə hələ orduya 

qoşulmazdan əvvəl də səksəninci illərin sonları, 
doxsanın əvvələri atəşkəsə qədər (13-14 may 1994 

Tərtər, Qapanlı.) çox qarışıq dövrləri arxada 

qoyduq. Artıq təhsilimi davam etdirmək barədə 

düşünməyə başlamışdım. İlk olaraq 1994 –cü ilin 

dekabırında (sağ olsun p-k F. Şabanov N saylı 
hərbi-hissədə qərərgah rəisim idi) BDU-ya belə bir 

arayış göndərdik ki, hərbi-hissə mənim təhsilimi 

davam etdirməyə etiraz etmir. 1995 – ci ilin mayına 
qədər onlardan bir cavab gəlməyincə, 
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komandirlərin təşəbbüs və qərarı ilə bir qurup 

seçilmiş əsgərlərin təhsillərini davam etdirməsi 

üçün şərait yaradıldı. Biz əvvəlcə hazırlıq üçün 
məzuniyyətə sonra isə Bakıya ezamiyyətə 

göndərildik. Mən ilk olaraq BDU – ya gəldim və 

orada o vaxtlar prorektor olan Rasim müəllimlə 

görüşdüm (Rasim Süleymanov). Onu hələ 

Tərtərdən tanıyırdım. Sağ olsun, məni kabinetində 

qəbul etdi (indi daha foyedəki şəkillər məni narahat 

etmirdi – deməli bu təqdiri-ilahi imiş...), çay içə-içə 

ata-oğul kimi söhbət etdik. Ayrılanda məni binanın 
giriş qapısına qədər yola saldı. Onun da tövsiyə və 

xeyir-duası ilə sənədlərimi Bakı Ali Birləşmiş 
Komandanlıq Məktəbinə verdim. Və təhsilimi 

burada davam etdirdim. 1995 – 99 – cu təhsil 

illərimi başa vuraraq, artıq zabit kimi orduya 
qayıtdım. Ancaq, yenə çox keçmədi ki, məni 

narahat edən məsələlərin burada reallaşmayacağını 
anladım və ordudan ayrılmağa qərar verdim. Sağ 
olsunlar komandirlərim məni anlayışla qarşıladı 
əvvəlcə p-k l-nt A. Seyidov, sonra isə p-k M. 

Rzayevin köməkliyi və bilavasitə təşəbbüsləri 

sayəsində ehtiyata buraxıldım. 2002 –ci ilin 12 mart 

tarixindən yenidən Bakı şəhərinə yerləşdim. Və indi 
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məni narahat edən bütün məsələlərlə rahat məşğul 
ola bilərdim. Yenə qeyd edim ki, ədəbi yaradıcılıq 
bu günə qədər heç vaxt mənim üçün birinci məsələ 

olmayıb. Nəzmi cavabı olmayan sualları və ya etik 

normalara görə açıq deyilməsi mümkün olmayan 

məsələləri işıqlandırmaq üçün istifadə edirəmsə, 

nəsrdən tarixilik baxımından əhəmiyyətli hadisələri 

yaşatmaq, tövsiyə, məsləhət, maarifləndirici 

xarakterli yazılar yazmaq üçün istifadə edirəm. 

Ancaq, bu planlı şəkildə fəaliyyət növü olmayıb, 
müəyyən bir proqramlaşdırma nəticəsində özü 

ortaya çıxan işdir. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, 

məşğul olduğum, araşdırdığım, xidmət göstərdiyim 

sahədən asılı olmayaraq həmişə iş – fəaliyyət 

oblektim insan olub. İstər əsgər, peşəkar zabit olub, 

onu necə, hansı effektiv yollarlarla, üsullarla  

öldürməyin, məhv etməyin sirlərini öyrənmək 

olsun, istəsə də ordudan sonrakı illərdə onun 

yaşamını yüngülləşdirmək, həyat tərzini 

yaxşılaşdırmaq yolunda etdiyim çabalar. Hələ hərbi 

təhsil aldığım illərdə ikinci bir təhsili ordudan sonra  

hüquq, din və ya pedaqoji olaraq alacağımı 
planlaşdırırdım. Psixoloji biliklərimi artırmaq 
həmişə aktual olaraq qalıb və qalır. Mütəmadi 
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olaraq olduqca müxtəlif mövzuları əhatə edən 

əcnəbi və yerli mütəxəssislərin təşkil etdiyi 
psixoloji kurslara qatılır və bu sahədə olan 

biliklərimi artırıram. Xidmət zamanı rastlaşdığım 
gənclərin olduqca acınacaqlı vəziyyəti və 

xidmətdən sonra gündəlik fəaliyyətimlə əlaqədar 

olaraq ünsiyyətdə olduğum saysız-hesabsız 
müxtəlif səviyyəli təhsil görmüş, ayrı-ayrı 
zümrələrin nümayəndələri ilə söhbətlər zamanı 
gördüklərim məndə əməlli-başlı çaşqınlıq 
yaratmışdı. Bütün bunların təsiri ilə pedaqoji təhsil, 

özü də ən əsas saydığım ibtidai təhsil üzrə 

mütəxəsis olmağa qərar verdim. 2013 – cü ildə test 

imtahanlarında iştirak edib, Şamaxı Dövlət 

Regional Kollecində İbtidai Sinif Müəllimliyi 

ixtisası üzrə təhsilimi davam etdirmək imkanı 
qazandım. 2017 – ci ildə təhsilimi müvəffəqiyyətlə 

başa vurub İbtidai Sinif Müəllimi ixtisasına 
yiyələndim. 2007 – ci ildən müstəqil yaradıcılıq və 

inkişaf məsələləri ilə məşğul olan “Yazarlar” 

jurnalını təsis etmişəm. Hələ bu məqsədlə Ədiliyyə 

Nazirliyinə müraciət edəndə niyyət ərizəsinin 

“Məqsəd” bölümündə qeyd etdiyimiz fikirlərə daim 

sadiq qalaraq yaradıcılıqla məşğul olan şəxslər 
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arasında fərq qoymadan onların mətbuata çıxışını 
asanlaşdırmaq, həvəsləndirmək kimi amallara 

xidmət edirik. Bu işdə daha məhsuldar və 

məqsədyönlü olmaq üçün yazarlarımız Müstəqil 

Yazarlar Konfederasiyası və Yazarlar Dərnəyi adlı 
işçi qruplarda birləşiblər. Yazarlar jurnalı olaraq 
mütəmadi şəkildə xüsusi buraxılışlar, antalogiyalar 
və almanaxlar formasında yazarlarımızın əsərlərini 

nəşr edib yayımlayırıq. Eyni zamanda uşaqdan 
böyüyə onları həvəsləndirmək üçün müxtəlif 

mükafatlar təsis etmişik. Uşaqları  “Rövşən 

Hüseynov”, “Bəhmənyar”, “Kirkid”, böyükləri isə  

“Ziyadar”, “Vintsas”, “Ustac Milli Mükafatı”, 

“Bayram Bayramov”, “Tağıyev – Xeyriyyəçi”, 

“Napaleon – Mütaliəçi” diplomları ilə təltif edir, 

həvəsləndiririk. Və bütün bunların hamısı haqqında 
istər ənənəvi, istərsə də elektron kütləvi 

informasiya vasitələrində məlumatlar dərc 

olunaraq, yayımlanır. Hal-hazırda ədəbi 

yaradıcılıqla yanaşı, hamiləlikdən əvvəl ailə 

planlamasının tərkib hissəsi olan uşağın cinsinin 
əvvəlcədən planlaşdırılması, uşaqlara onların 
gələcək həyatlarını müəyyən edəcək adların 
seçilməsi, kiçik yaşlı məktəblilərlə, onların 



280 

 

valideyinləri olan gənc ata və analarla iş,  uşağın – 

ailənin yaşadığı ev-məkanların seçiməsi və təhcizatı 
kimi mühüm əhəmiyyətli məsələlərlə bağlı fərdi 

konsultant kimi də fəaliyyət göstərirəm. Bütün 

bunlardan əlavə müraciətlər olduqda özümün tərtib 

etdiyim xüsusi “39 – HƏFTƏ” adlı proqramla kiçik 
yaşlı məktəblilərə ingilis dili öyrədirəm.  Fəaliyyət 

sahələrim hələlik bunlardan ibarətdir. Bir sözlə 

çörəyimiz sözdən çıxır. Təhsil məsələsi əgər yenə 

nə vaxtsa gündəmə gəlsə, bu yəqin ki, dini təhsil 

olacaq. Kompüter biliklərim normaldır. Yəni, bütün 

kompüter, internet və idarə etdiyim saytların əsas 

işlərini özüm görürəm. Dil bacarıqlarım, ingilis və 

rus dillərində də eyni ana dilimizdə olduğu kimi 
mütaliə vərdişlərim var. Hətta ingilis dilindən bir-

neçə uşaqlar üçün hekayələr də tərcümə etmişəm. 

Maraqlı alınıb. Hal-hazırda türk dili 
adlandırdığımız dlin bizim ana dilimizdən elə bir 

fərqi yoxdur (o da bizim ata dilimizdir). Odur ki, 

mən onu xarici dil hesab etmirəm. Yazılarımı 
adətən sübh vaxtı və ya gecə boyu yazıram. Şeirlər 

isə ani olaraq, bir – neçə dəqiqə ərzində yazılır. 
Özüm üçün və eyni zamanda gələcəkdə 

araşdırmaçılar üçün də maraqlı ola bilər deyə, 
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adətən, son vaxtlar yazdığım şeirlərin sonunda vaxtı 
mütləq qeyd edirəm. “Qucağını geniş aç” şeirinin 
yazılma müddəti anbaan “Şeir necə doğulur?” 

filmində öz əksini tapıb. Həcm və ölçüsündən asılı 
olmayaraq, hər hansı bir istər nəzm, istərsə də nəsr 

əsərin yaranması ilkin olaraq ideyadan başlayır və o 

yaranır. İdeyadan yaranmaya qədər olan müddət ani 

də ola bilər, bir-neçə il də uzana bilər. Yenilik 

barədə onu deyə bilərəm ki, şeir də “Ustacı”  

adlandırdığım xüsusi bir qayda ilə yazılmış orijinal 
nəzm nümunələrinin müəllifiyəm. Bu haqda 

“Ustacı”- lar haqqında – adlı yazımda geniş 
məlumat vermişəm. Bir də araşdırmaçı – 

filoloqların yazdıqlarına görə “Şehçiçəyi”  çiçəyini 

ədəbiyyat bağçasında mənə qədər görən olmayıb. 
Bu haqda Ülviyyə Hüseynlinin “Ədəbiyyat 

bağçasında öz çiçəyi olan şair” adlı maraqlı yazısı 
var. Hal-hazırda məni narahat edən yeganə məsələ 

torpaqlarımızın işğal altında olmasıdır. Bu barədə 

mətbuatda “Məcburi köçkün – qaçqın olmaq nə 

deməkdir?” adlı əhatəli yazı ilə çıxış etmişəm. Ona 

görə də burada çox xırdalığa getmədən sadəcə bir 

məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, son vaxtlar 

vaxtımın çox az qaldığını hiss edirəm. Bu məni çox 
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sıxır. Yazmaq istədiklərimin hələ heç birini 

yazmamışam. Bir insan, fərd olaraq həyata 

keçməmiş heç bir arzum yoxdur. Min şükür Uca 
Yaradana!!! Yaradanla baş-başa keçən bütün 

həyatım boyu onu daim baş ucumda hiss etmişəm 

dilimə gətirməyə cürət etmədiyim, ancaq, nə vaxtsa 

ani olaraq xəyalımdan keçən bütün istəklərim də 

daxil omaqla arzularımın hamısı həyata keçib. 

İstədiyim hər şeyi mənə verib, ən ağır, çıxılmaz 
hesab etdiyim vəziyyətlərdə belə hifz edib, qoruyub 

yəqin ki, boynumuza düşən missiya bitənə qədər bu 

belə də davam edəcək. Və ümid edirəm ki, 

torpaqlarımız azad olunacaq, ata-baba yurduna 

dönəcəyik və orada bütün yazılmalı, deyilməli 

sözlər bitəcək... Nəslimiz hər iki tərəfdən son beş 
yüz il ərzində -  Şah İsmayılın vaxtından bəri dəqiq 

Qaradağ – Ərdəbil, Qarabağ – Yusifcanlı, Zəngəzur 

– Göyçə - Sivas aralığı ərazilərdə yaşamışdır. Ana 
tərəfdən babalarımın adı Mürşüd, Ələkbər, 

Qəhrəman, ata tərəfdən Müseyib (Alagöz kişi), 
Mahmud, Mustafa, Quluya qədər dəqiq sıra ilə 

sonra isə ən çox təkrarlanan Mustafa, Mahmud və 

bir də Allah, Məhəmməd, Əli, Həsən, Hüseyn, Şah 
kimi müxtəlif adların sonunda “qulu” olmaqla adlar 
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olub. Yadımdadır 1992 – ci ilin payızında Ağdam 
rayonu, Yusifcanlı kəndində rəhmətə getmiş 
Müseyib babamdan babalarımızın adını soruşanda 
həmişə Mahmud, Mustafa, Qulu deyib dayanardı. 
Bəs onun babasın adı nə olub? – soruşanda – 

Şahqulu – cavab verərdi. Baba, bəs onun babasın 
adı nə olub? – yenə soruşanda təbəssümlə 

Adınaqulu – deyə cavab verərdi. Bu cavab artıq 
söhbətin bitməsi anlamına gəlirdi. Bu hal biz balaca 

– qanmaz olanda dəfələrlə təkrar olunmuşdu. Bir də 

babam deyərdi ki, ulu babamız Mahmud şah 
qoşununda qoşunbaşı olub. Ulu babamızın adı uzun 
illərdi nəsildə yaşadılır. Hal-hazırda 
əmioğlanlarından biri bu adı daşıyır. Dünya, həyat 

barədə fikirlərimin formalaşmasında Bəhmənyarın, 
Nəsiminin, Lev Nikolayeviç Tolstoyun, Vintsas 

Krevenin düşüncələrinin təsiri ola bilər. İbrət 

aldığım şəxslərin həyatı isə Şəhriyar, Əbdürrəhim 

bəy Haqverdiyev, Həsən bəy Zərdabi və yenə də 

Lev Nikolayeviç Tolstoydur. Bu iki qurup şəxslərin 

arasında göründüyü kimi Lev Nikolayeviç 
Tolstoyun adına iki dəfə rast gəlirik. Həqiqətən 

onun yeri bir başqadır. Onu özümə bütün hali ilə 

daha yaxın hiss edirəm. Başımıza gələn bütün 
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bəlaların kökünü (adi məişət məsələlərindən tutmuş 
– dünya işlərinə qədər) cəhalətdə görürəm. Bütün 

anlaşılmazlıqların kökü məhz odur – CƏHALƏT!!! 

24.02.2020. Bakı ş. 

 

 

 

                          SON   SÖZ 
 

 100 YAŞIN MÜBARƏK, BÖYÜK İNSAN!!! 
 

Onu bir yazar kimi 1987 – ci ilin yayından sonra 

“Karvan yolu” romanı ilə tanımışam. Allah hər 
ikisinə 

rəhmət eləsin, atam – Mustafa Müseyiboğlu – 
həmin 

günü üç kitab alıb gətirmişdi şəhərdən – 
Ağdamdan 

(Püstənin kitab mağazasından). Biri “İnsaf 
nənə”, biri 
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“Dədə palıd”, bir də “Karvan yolu”. İndiki kimi 

yadımdadı, üçünü də tez varaqladım. Nəsə 
birinci 

“Karvan yolu”-nu oxumağa qərar verdim… 
Bəlkə yer- 
 

yurd adlarının tanışlığından, bəlkə nəsə başqa 
bir 

doğmalıq hissi məni buna sövq etdi bilmirəm. 
Ancaq, 

dəqiq belə oldu… Aydın məsələdir ki, sonra 
digər 
 

kitabları da dəfələrlə oxudum (adətən belə 
olurdu, yeni 
 

kitablar alınana qədər ən son alınanlar təkrar-
təkrar 

oxunurdu). Hər ikisi çox təsirli kitab idi… Bəlkə 
də o 
 

vaxt “Dədə palıd” mənə daha təsirli 
görünmüşdü, nəinki 
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“Karvan yolu” … Fəqət, sonralar onun digər 
kitablarını 
 

oxuduqca istənilən mövzuda olan yazılarında 
yer-yurd 
 

adları, müxtəlif məkanlar barədə, insanların 
hissləri, 
 

hətta üz cizgiləri barədə ən xırda detalları belə 
təsvir 

zamanı nəzərdən qaçırmaması, böyük ustalıqla 
təqdim 
 

etmək bacarığı məni heyran edirdi… 

Bu gün – 11 dekabr 2018 – ci il tarixdə 100 
yaşın tamam olur, ey böyük insan… … bu 
“yüz illik” nədir ki… Siz min illikləri qeyd 
olunmalı çox az saylı şəxsiyyətlərdən birisiniz 
və neçə belə “yüz illik” – lər ötsə də, belə 
olaraq qalacaqsınız… …sözün bayram etdiyi 
Bayram sözündə yaşayacaqsınız… 
…baxmayaraq ki, bütün el-oba kimi bu sözlər 
də bir az qəribçilik çəkir, ancaq, inanın ki, 
bütün bunlar tarix üçün heç bir anlam kəsb 
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etməyən, çox qısa bir zaman kəsiyidir… 
“NƏTƏR Kİ” bu xalq Sizin sözlərinizdə 
yaşayan el-obasından ötrü darıxır, həsrətin 
çəkir, xiffətini edir, eləcə də bu və digər 
məsələlər…. 
 

Əslində bəlkə də bu təbii haldır və heç bir 
mübaliğədən və şişirtmədən söhbət gedə bilməz. 
Çünki, bu millət o yerləri bir yuxusunda görür, 
bir də Sizin yaratdığınız bədii lövhələrdə tapır, 
xatırlayır… Ad gününüz mübarək, Bayram 
müəllim… Ruhunuz bilirəm ki, heç cür şad ola 
bilməz özümüz və sözümüz qəribçilikdə 
olduqca… Uca 
 

Yaradan özü bizə kömək olsun… Amin… 

Amen…  

QISA ARAYIŞ: 

Bayram Bayramov 1918-ci il dekabrın 11- 

də YELİZAVETPOL QUBERNİYASI-nın 
(indiki Ağdam rayonunun) Şixavənd kəndində 
əkinçi ailəsində anadan olmuşdur. Yeddiillik 
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kənd məktəbini bitirib Ağdam Pedaqoji 
Texnikumunda təhsilini davam etdirmişdir 
(1934-1938). Tərtər rayonundakı Qusanlı kənd 
natamam orta məktəbində müəllim (1938-
1940), 
 

Müsəlmanlar kəndində natamam orta 
məktəbin tədris hissə müdiri (1940-1941), 
Xoruzlu kənd yeddiillik məktəbində məktəb 
müdiri (1941-1942) işləmişdir. 

Böyük Vətən müharibəsində Mozdok uğrunda 
döyüşlərdə iştirak etmiş, ağır yaralanmışdır 
(1942). Hərbi xəstəxanada sağaldıqdan sonra altı 
ay Yevlax rayonunun Qoyunbinəsi kənd 
yeddiillik məktəbində müdirlik etmişdir. 1943-
cü ilin aprelində yenidən Sovet Ordusu 
sıralarında qulluq etmişdir. Tərxis olunub 
dogma kəndlərinə qayıdarkən burada pedaqoji 
fəaliyyətini davam etdirmişdir: yeddiillik 
məktəbin müəllimi (1944-1945) işləmişdir. 1945 -
1950-ci illərdə ADU-nun fılologiya fakültəsində 
təhsil almışdır. Sonra N.K.Krupskaya adına 
kitabxanaçılıq texnikumunda müəllim (1948-
1955), radionun ədəbi dram verilişləri 
redaksiyasında məsul redaktor (1956 -1958), 
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“Azərbaycan” jurnalı redaksiyasında ədəbi işçi 
(1958- 
 

1960), Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında nəsr 
üzrə məsləhətçi (1960-1963) işləmişdir. Bir 
müddət yenə bütün qüvvəsi ilə yaradıcılıqla 
məşğul olmuşdur. Dövlətnəşrkomda sədr 
müavini kimi çalışmışdır (1966- 
 

1971). Qarabağa Xalq Yardımı Komitəsinin 
sədri vəzifəsində işləmişdir (1989-cu ildən). 
Azərbaycan 

Yazıçılar Birliyi Şurasının üzvü seçilmişdir 
(1991). Bədii yaradıcılığa 1950-ci ildə 
“Azərbaycan gəncləri” qəzetində çıxan “Körpü” 
adlı ilk hekayəsi ilə başlamışdır. Həmin vaxtdan 
dövri mətbuatda müntəzəm çıxış edib. Fəal 
ictimaiyyətçi, Azərbaycan KP 26 Bakı komissarı 
rayon Partiya Komitəsinin büro üzvü (1960), 
Bakı şəhər Sovetinin (1961, 8-ci çağırış) deputatı 
və rayon Sovetinin (1959, 7-ci çağırış), Müstəqil 
 

Azərbaycan Respukliası Milli Məclisinin 
deputatı olmuşdur. “Şərəf nişanı” ordeni 
(1968), “Xalqlar dostluğu” ordeni (1978), 
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“Böyük Vətən müharibəsi” ordeni (1985), 
“Qırmızı əmək bayrağı” ordeni (1988), 

 Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 
Fəxri fərmanı (1967) və medallarla təltif 
edilmişdir. Əsərləri SSRİ-də, eyni zamanda 
xarici ölkələrdə tərcümə və nəşr olunmuşdur. 

 

1994-cü il noyabrın 9-da Bakıda vəfat etmiş, 
II Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur. 

 

Qeyd: 

YELİZAVETPOL QUBERNİYASI bu adı 
bilərəkdən belə seçilən yazmışam, yuxarıdakı 
tarix barədə sözümə qüvvət üçün indi hanı o 
ad… və digərləri… Xatırladığımız, Vaqifdir, 
Natəvandır… 
 

LAYİHƏ: 
 

Görkəmli söz adamı Bayram Bayramov un 
anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar olaraq, 
“BAYRAM BAYRAMOV – 100” layihəsi 
çərçivəsində  artıq  gənc yazarlara kömək 
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məqsədi ilə metodiki tövsiyə xarakterli 
yazılardan ibarət “QƏLƏMDAR” adlı məqalələr 
toplusundan ibarət  e-kitab hazırlanaraq  
fəaliyyətdə olan bütün elektron kitabxana 
bazalarına yerləşdirilib.   Layihə və onun 
gedişatı barədə təfsilat “yazarlar.az” saytın;n  
“LAYİHƏLƏRİMİZ” bölümündə var. 
Layihənin müddəti 11 dekabr 2018-ci ildən, 11 
dekab 2019-cu ilədək olan dövrü əhatə edib,   
dayanıqlı məlumatlandırmanı təmin etmək 
məqsədi ilə sosial şəbəkələrdə 
#bayram_bayramov_100 haştağından istifadə 
olunub və bu əlinizdə tutduğunuz kitabı da  dahi 
yazara, Azərbaycanın, Qarabağın, Ağdamın 
bəşəri dəyərlərə önəm verən, insanlığı ən uca 
dəyər sayan böyük oğlu Bayram Bayramovun 
ruhu qarşısında bir sədaqət  borcu  sayaraq  
ərsəyə gətirdik. Sağ olun, növbəti layihələrdə, 
kitablarda, yazılarda görüşmək ümidi ilə, böyük 
sayğıyla, dərin hörmətlə, sonsuz minnətdarlıq 
hissi ilə:  

Zaur Ustac 

10.03.2020, Bakı . 

 

https://www.facebook.com/hashtag/bayram_bayramov_100?source=feed_text&epa=HASHTAG
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                ZAUR  USTAC   HAQQINDA 

 Zaur Ustac 8 yanvar, 1975-ci ildə Bakı şəhərində 
anadan olmuş, ilk təhsilini Ağdam rayonunun 
Yusifcanlı kənd orta məktəbində almış, ardıcıl 
olaraq Bakı Dövlət Universitetində, Bakı Ali 
Birləşmiş Komandanlıq Məktəbində, Beynəlxalq 
İxtiraçılıq və Biznes İnstitutunda və Şamaxı 
Humanitar Kollecində davam etdirmişdir. Birinci 
Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı və halhazırda 
ehtiyatda olan zabitdir. Zaur Ustac 1988-ci ildən 
etibarən dövri mətbuatda çıxış edir. AJB-
nin  üzvü  olan  Zaur Ustac  “QIZIL QƏLƏM” 
mükafatı laueratı, «Yazarlar» jurnalının təsisçisi və 
baş redaktoru, 2019-cu ildən Prezident 
Təqaüdçüsüdür. Zaur Ustac «GÜNAYDIN“ 
(«AĞÇİÇƏYİM”), “İSTƏMƏZDİM ŞAİR OLUM 
HƏLƏ MƏN”, “GÜLZAR”, “ŞEHÇİÇƏYİM”, 
“MƏHDUD HƏYDTIN MƏCHUL 
DÜŞÜNCƏLƏRİ”, “MUM KİMİ 
YUMŞALANDA”, “BAYATILAR”, 
“BALÇİÇƏYİM”, “BƏRZƏXDƏ”, “GÜLÜNÜN 
ŞEİRLƏRİ” “SEVİN Kİ, SEVİLƏSİZ…”, 
“QƏLBİMİN  AÇIQCASI”, “USTADNAMƏ”, 
“NİŞANGAH”, “ÇƏHRAYI  KİTAB” , 
yaradıcılığının “30” illiyi yubiley tədbirləri 
çərçivəsində nəşr olunmuş “OTUZ İLDİR, ƏLDƏ 



293 

 

QƏLƏM”  kimi şeirlər kitablarının, “Əliş və 
Anna”  poemasının (Poema görkəmli memar 
Şamaxılı Əliş bəy Sübhan oğlu Kərəmli-
Şirvaninin  anadan olmasının 700 illiyi münasibəti 
ilə qələmə alınmışdır.) “USUBCAN  ƏFSANƏSİ”, 
“YARADANLA BAŞ-BAŞA”, 
“QƏLƏMDAR”adlı  məqalə  toplularının və 
Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı Gizir 
Mübariz İbrahimovun əziz xatirəsinə həsr olunmuş 
“ ORİYENTİR ULDUZU” kitabının müəllifidir. 
Bütün bunlardan əlavə ölkə daxilində və xaricində 
işıq üzü görmüş olduqca müxtəlif mövzulu 
antalogiyalarda, toplularda yer almışdır. İngilis 
dilindən uşaqlar üçün tərcümələrin və balacalara bu 
dilin tədrisi üçün nəzərdə tutulmuş “39 – həftə” adlı 
xüsusi tədris proqramının  müəllifidir.  Müəllifin ən 
böyük uğurlarından biri 2011-12 – ci tədris ilindən 
birinci siniflər üçün sinifdənxaric oxu vəsaiti kimi 
dövriyyədə olan “Gülünün şeirləri” kitabı 2019-20 
– ci tədris ilindən etibarən Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Nazirliyinin tərtib etdiyi məktəb və liseylərin 
məktəbə hazırlıq qrupları üçün nəzərdə tutulmuş 
1,2,3-cü kitablar (hazırlıq qrupları üçün dərslik) 
üzrə iki hissəli “Məktəbə hazırlaşırıq” metodik 
vəsaitin  I və II hissələrinə daxil edilməsidir. Şair 
2019 – cu ilin yekunlarına görə  Media Araşdırma 
Mərkəzi və Azər.KİVİHİ tərəfindən aparılmış sorğuların 
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nəticələrinə əsasən Azərbaycan ədəbiyyatına tövhələri və 

yaradıcılığında vətənpərvərlik mövzusuna üstünlük 

verdiyinə görə “İLİN VƏTƏNPƏRVƏR ŞAİRİ” media 

mükafatına layiq  görülmüşdür. 
 
İDARƏÇİLİYİNDƏ OLAN SAYTLAR: 

WWW.USTAC.AZ   və 
WWW.YAZARLAR.AZ       

 
HAQQINDA  OLAN  KİTABLAR: 
 
1. Hacıxanım AİDA    “ÖMRÜN ANLARI ”  Bakı 
– 2018.   
2.Hacıxanım AİDA    “OTUZ ŞEİR, OTUZ FİKİR 
”  Bakı – 2018.  
3. Gülü     “Zaur Ustac”   Bak; - 2020. 
4. Qələndər Xaçınçaylı  “Taclı şair”  Bakı - 2020   

Redaktordan. 

                        

 

 

 

https://ustacaz.wordpress.com/
https://yazarlaraz.wordpress.com/
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                           MARAQ  ÜÇÜN 

 

Zaur Ustac 1988- ci ilin May ayından etibarən, 

ehtiyac olan məqamlarda mütamadi olaraq, dövri 

mətbuatda və əsasən qapalı auditoriyalarda çıxış 
edir. Ara- sıra yenə, yeri gəldikcə şeirlər yazır. 

 Ustaca görə, yazarlar, ancaq yazarlar... Yəni 

şübhəsiz ki, hikmət və söz  Uca Yaradana  

məxsusdur. 

Biz sadəcə diktə olunanları qələmə alan, qələm 

tutan qullarıq- qələmin sahibi də odur... 

 

- Ustaclıyam, əlim ərşi-əlada, 

Bu nə sitəm, millətim nə bəlada???!!! 
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                             Zaur  USTAC 

              (Mustafayev  Zaur  Mustafa oğlu) 

                           “QƏLƏMDAR” 

                               (Məqalələr) 

Redaktor:  Hacıxanım Aida.                  

Naşir:  Xaqani.     

Tərtibatçı:  Gülü. 

Üzqabığının müəllifi: Tuncay. 

Kitab “Yazarlar”-ın kompüter mərkəzində yığılıb. 

Təşkilati dəstək: www.ustac.az (Qeyri- kommersiya) 

Qiyməti: Pulsuz.      

Çapa imzalandı: 10.03.2020. 

Sayı: 100 əd. (Elektron variantı var.) 

Əlaqə: zauryazar@mail.ru      F/b: Zaur Ustac 

   Kiatab   “Red N Line MMC” – nin mətbəəsində çap olunub. 

 Tel.: (+994 12) 408 09 84      sayt:   . http://www.rednline.az/        

                               

http://www.ustac.az/
mailto:zauryazar@mail.ru
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Üzqabığının müəllifi: Tuncay – Tuncay Mustafayev. 
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