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Müdrik ruh
Bu iş ota ğın da, ya zı ma sa sı nın ar xa sın-

da, hər yer də şairin öv lad la rı na, ailə si nə, 
xal qa əma nət qoy du ğu Zə lim xan Ya qub 
ru hu var idi. Oğ lu Bəh lul bi zim lə söh-
bət də onu təm sil et di. San ki o ru hun pı-
çıl tı la rı nı sö zə çe vir di. Yə ni biz, bir növ, 
hə min ruh la da ün siy yət də ol duq. Xal qın 
mil li yad daş sis te min dən, ir fa ni özü nü-
dər kin dən şi rə çə kə rək bö yü yən, axır da 
Zə lim xan Ya qub boy da olan o ruh in di də 
bu evin ağ saq qa lı, yol gös tə rə ni dir. Oğ lu-
nu din lə yər kən bu nu an la maq çə tin de yil:

“Şairin bö yük oğ lu yam. İlk öv lad idim 
de yə, atam la ara mız da ata-oğul de yil, 
da ha çox dost luq mü na si bə ti ol du. Hər 
za man ça lış dım ki, ona mü na si bət də 
düz olum. Gənc lik dən irə li gə lən bə zi 
xo şa gəl məz mə qam la rı da bir ba şa özü-
nə de yir dim. Bi lir dim ki, elə di yim səh vi 
de yən də atam mə nə düz is ti qa mət ve rə-
cək. Də fə lər lə olub ki, onun iş ota ğın da, 
ya zı ma sa sı nın ət ra fın da ata-oğul dost ya-
na söh bət et mi şik, mü za ki rə apar mı şıq. 
Mən dən hər mə na da sa vad lı, təc rü bə li 
ol ma sı na bax ma ya raq, bü tün fi  kir lə ri mə 
hör mət lə ya na şır dı.

Biz kö kə, ru ha, türk çü lü yə, xal qın mil li 
yad da şı na bağ lı ailə yik. Tə sa dü fi  de yil ki, 
ata mı za hə mi şə “ba ba” de mi şik. Bu nun 
da ta rix çə si var: tə zə dil aç dı ğım vaxt lar 
idi. O za man Ya sa mal ra yo nun da ”Qan lı 
göl” de yi lən əra zi də ya şa yır dıq. Gör düm, 
uşaq la rın ha mı sı ata la rı na “pa pa” de yir. 
Mən də ev də ata mı o cür ça ğır dım. De di, 
bir də mə ni elə ça ğır ma, “pa pa” rus sö zü-
dür, “ba ba” de.

Tə pə dən-dır na ğa şair idi, tə pə dən-dır-
na ğa mil li kö kə bağ lıy dı. O, ye ni çı xan 
tex no lo gi ya la rı sev məz di. Bir cə mo bil te-
le fo nu var idi ki, on da da “yes”lə “no”dan 
baş qa ay rı şey bil məz di. Bey ni ni san ki ay rı 
nə ilə sə yor maq is tə mir di. Ya şam tər zi nə 
gö rə də sırf xalq ada mı idi. Son gü nü nə 
qə dər də xal qın ru hu nu ya şat dı. 

Atam la tək cə ona gö rə fəxr et mi rəm ki, 
o, bö yük şair di. Həm də ona gö rə fəxr 
edi rəm ki, Zə lim xan Ya qub bö yük şəx-
siy yət di. Bə zən de yir lər ki, Zə lim xan Ya-
qub da kı bu ha fi  zə har dan dı? Bu ra da tə bii 
ki, Al la hın ver di yi fi t ri is te dad var. Am-
ma bey nin yax şı qal ma sı üçün in sa nın ilk 
növ bə də ürə yi tə miz ol ma lı dı. Əgər pa-
xıl san sa, ürə yin xılt la do lu dur sa, bey nin 
heç vaxt zə ru ri bil gi lə ri  qə bul et mə yə cək. 
Çün ki be yi nə ge dən yol ürək dən ke çir. 

Ar tıq 38 ya şım var, özü mü ta nı yan dan 
ata mın bir cə də fə də ol sun, han sı sa şair, 
ya zı çı haq qın da pis da nış dı ğı nı eşit mə-
dim. Çün ki mə nən bö yük idi. Biz be lə 
gör dük, be lə də ya şa dıq. Atam içə ri da xil 
olan da ha mı mız aya ğa du rar dıq. Ça lı şır-
dıq ki, öv lad la rı mı zı onun ya nın da qu ca-
ğı mı za al ma yaq. Hə mi şə də ailə ola raq 
ça lış dıq ki, ata mı zın adı na lə kə gə tir mə-
yək, ona  la yiq li öv lad olaq”. 

Tür küs tan qo xu lu xa ti rə lər
Oğ lun dan ata sı nın iş ota ğı ilə bağ lı nə 

ki mi xa ti rə lə ri nin ol du ğu nu so ru şub ma-
raq lı ca vab al dıq. Mü sa hib de yir ki, bu 
otaq xalq yad da şın dan, türk çü lük dən qo-
pan xa ti rə lər lə do lu du. Ölü mün dən son-
ra hər də fə bu qa pı nı açan da bir otaq do lu 
xa ti rə ada mı qar şı la yır:

- Bu iş ota ğı tək cə müs tə qil Azər bay ca-
nın yox, elə türk ya şa yan bü tün yer lə rin 
- Cə nu bi Azər bay can, Tür küs tan el lə ri nin 
ra yi hə si ni, qo xu su nu da şı yan xa ti rə lər lə 
do lu dur. Saz lı-söz lü xa ti rə lər o qə dər-
dir ki, han sı bi ri ni de yim? Mən dən öt rü 
ən bö yük xa ti rə qa pı dan gi rən də ata mın 
ya zı ma sa sı nın ar xa sın da il ham la yaz dı-
ğı an lar dı. O, ya zı ma sa sı nın ar xa sın da 
iş lə yən də san ki Cə nu bi Azər bay can dan 
tut muş Al ta ya qə dər bü tün türk dün ya sı-
nın ru hu bu otaq da di ri lir di. Saz sə si də o 
di ri liş dən qo pur du...

- Şairin yox lu ğun da bu ota ğa da xil ol-
maq siz lər üçün nə də rə cə də ağır dı?
- Ata mın və fa tın dan son ra onun iş ota-

ğı na da xil ol maq, ya zı ma sa sı na ya xın-
laş maq mən və ailə miz üçün çox ağır dı. 
Am ma onun bö yük ki tab xa na sı, də yər li 
əl yaz ma la rı, sə li qə li ar xi vi var ki, ata mın 
söz dün ya sı on lar da dı. Bu gün ata mı cis-
mən gör mə sək də, o bö yük dün ya nın qo-
run du ğu ki tab la rın dan təs kin lik ta pı rıq. 
Ata mı bi zə xa tır la da caq ən bö yük qüv və 
onun əsər lə ri, bir də xal qın sev gi si di. Hər 
də fə ona olan sev gi nin şa hi di olan da san-
ki ata mı ye ni dən gö rü rəm.

Sağ lı ğın da da, söz süz ki, bu bö yük mə-
həb bə ti gör mü şəm. Tə səv vür edin ki, 
ma şın la yol ge di rik, mən sü rü rəm, atam 
da ya nım da otu rub. Ma şın işıq for da da-
ya nan da pən cə rə nin şü şə si ni aşa ğı en di-
rib, yaz dı ğı şeiri bir ba şa ata ma oxu yan 
adam lar olub.

“Yad daş xəzinəsi” 
Poezi ya mı zın “yad daş xə zi nə si” sa yı-

lan Zə lim xan Ya qub da nı şan da özü ilə 
bə ra bər, Də də Qor qu du, Qur ba ni ni, Pir 
Sul tan Ab da lı da dil lən di rər di. “Haq dan 
dür lü xə bər lər söy lə yən” ozan lar oza nı, 
“gəl, gör mə ni eşq ney lə di” de yən su fi  
bu yad daş da di ri lər di. Am ma Zə lim xan 
Ya qub da san ki baş qa ir fan yol çu la rı ki-
mi Haq dan gə lən sirr giz lə nir di. Bəh lul 
müəl lim dən o sir rin qay na ğı nı xə bər alı-
rıq:

- Zə lim xan Ya qu-
bun ir fan yol çu lu-
ğu nu onun bö yü yüb 
bo ya-ba şa çat dı ğı 
mü hit lə əla qə lən di-
rər dim. Özü de yər di 
ki, mən uşaq olan da 
nə nə-ba ba la rı mız hə-
mi şə ila hi lər söy lə yər-
di lər, “o cən nə tin ir-
maq la rı axar”, “Al lah” 
de yə-de yə. Bu, Yu nus 
Əm rə dən dir. Atam 
eti raf edir di ki, uzun 
il lər dən son ra ədə bi 
mü hi tə gə lən də, söz 
dün ya sı na va ran da, 
gör düm, nə nə-ba ba-
la rı mı zın oxu duq la-
rı elə öz ru hum imiş. 
Be lə cə, atam son də qi-
qə si nə qə dər an caq öz 

ru hu nu yaz dı.

Bir gün Al ma ni ya da olan da mə nə de di 
ki, ba la, ça lış, sə nə pis lik edə nə də yax şı lıq 
et. So ruş dum, ay ata, mə nə ya man lıq edə nə 
ne cə yax şı olum? De di, elə bil, mən Möv la-
nə yəm, sən də Ələd din (gü lür): Möv la nə-
nin oğ lu Ələd din onun la heç za man yo la 
get məz di. Ba xın, adi hə ya ti mi sal la rı da ir-
fan dün ya sın dan çə kər di. Dü şü nü rəm ki, 
Zə lim xan Ya qub bir Haqq yol çu su ki mi də 
pün han de yil di. Su fi  lə rin, dər viş lə rin ya-
şam tər zi ni müəy yən mə na da öz hə ya tı na 
tət biq et miş di. Ba ha lı ge yi mə, ma şı na əhə-
miy yət ver məz di. Han sı sa təd bi rə get di yi 
za man tə sa dü fən gö rər din ki, kost yu mun 
ayaq his sə sin də nə sə lə kə var. De yir dim, 
ay ata, bu nu də yiş. “Kim di ona fi  kir ve-
rən?” de yib ke çər di. Elə adam idi. 

Küs kün saz 
Şairin ya zı ma sa sıy la bə ra bər, ona həm-

dərd baş qa bir dos tu da saz olub. Bəh lul 
müəl lim ata sı nın sa za olan sev gi sin dən 
ürək do lu su da nı şır, am ma...  Şairin ölü-
mün dən son ra hə min saz küs kün uşaq 
ki mi ya zı ma sa sı nın yer ləş di yi iş ota ğın-
da da ya nıb-du rub. Öm rü nün son il lə rin-
də xəs tə lə nən şair sa zı ölə nə qə dər dil lən-
dir mə di. Oğ lu nu din lə yək:

- Acı lı-şi rin li vaxt la rın da saz ata mın ən 
ya xın dos tu olub. Dün ya ya gə lən nə və lə ri 
ilk də fə bu evə gə ti ri lən də, atam ha mı sı nın 
be şi yi nin üs tün də “Ru ha ni” ha va sı ça lıb.

Saz, söz, ya zı ma sa sı öm rü nün əsas his sə-
si idi. Am ma ata mın so nun cu saz ifa sı nı 
xa tır la mı ram. Çün ki 2009-cu il də səh hə-
tin də cid di prob lem lə rin ol du ğu bi lin di 
və cər ra hi yol la böy rə yi ni çı xar dı lar. Mət-
buat da ilk də fə si zə de yi rəm. Biz öm rü-
nün axı rı na qə dər ata mın əsas xəs tə li yi-
ni on dan giz lət dik. Mət buat da xəs tə li yi 
səh vən böy rək ça tış maz lı ğı ki mi bil di. 
Am ma o, xər çəng dən dün ya sı nı də yiş di. 
Özü də son gü nü nə qə dər bu nu bil mə di.
İs tər Al ma ni ya da, is tər sə də, bu ra da im-
kan ver mə dik ki, hə qi qə ti bil sin. Al ma-
ni ya da tər cü mə çi yə səhv tər cü mə et di-
rir dim ki, atam xəs tə li yi nin nə ol du ğu nu 
bil mə sin. Am ma xəs tə li yə tu tu lan dan 
son ra əli nə saz al ma dı. Bir də fə so ruş-
dum, ay ata, ni yə saz çal mır san, de di, 
han sı gü nü mə ça lım? Onun əh va lı nı son 
beş il də yax şı gör mə dim. Yə qin, bu na gö-
rə də əli nə saz al ma dı. 

Mü sa hi bi miz dən şairin öm rü nün son 
gün lə ri ba rə sin də da nış ma sı nı xa hiş edi-
rik:

- Zə lim xan Ya qub xəs tə li yi ilə so na qə-
dər ba rı şa bil mə di. Da nı şan da zal la rı 

lər zə yə gə ti rən Zə lim xan Ya qub xəs-
tə ha lı ilə ba rış ma dı. Xəs tə ol du ğu 
beş il ər zin də hər za man atam la 

idim. Al ma ni ya ya bir gə ge dir dik. Axır-
da bir ay xəs tə yat dı. Ölü mü nə iki gün 
qal mış çar pa yı da otu ra raq, ha mı mı zı 
ya nı na ça ğır dı, bir cə cüm lə iş lət di: “Və-
tə nim, mil lə tim, döv lə tim üçün la yiq li 
ömür ya şa dım. Si zə də onu ar zu la yı-
ram”. Axı rın cı sö zü bu ol du... 

So nun cu gün və ziy yə ti yax şı de yil-
di, möh kəm ös kü rür dü. Ağ ci yə rin də də 
prob lem var idi de yə, elə bil dim o sə bəb-
dən ös kü rür. Sən de mə, bu, əs lin də son 
xı rıl tı la rı imiş. Gör düm, möh kəm ös kü-
rür, qu ca ğı ma al dım, ba şı nı bir az qal dır-
dım. Ös kü rək kəs mə di. Ba şı nı as ta ca ye rə 
qoy dum, elə qu ca ğım da ca ke çin di. 

Öm rü nün son il lə rin də Al ma ni ya da 
bir ne çə də fə müali cə olu nan şair sə fər də 
olar kən, “və tən, və tən” de yib köv rə lir miş:

- Bə zən de yir di ki, dəf tər-qə lə mi gö tür, 
da ha iş lə yə bil mi rəm. Am ma bir də gö-
rür dün, sə hər ho tel dən hos pi ta la ge dən-
də de yir di ki, Bəh lul, ax şam ya man iş lə-
mi şəm. Bir ge cə yə 12 şeir yaz mış dı. Bir 
Azər bay can dan, bir də nə və lə rin dən öt rü 
da rı xır dı. Onun Azər bay ca nı nə qə dər 
sev di yi ni söz lə ifa də edə bil mi rəm. 

- Ölü mün dən son ra Zə lim xan Ya qu ba 
olan mü na si bət şairin ailə si ni nə də rə-
cə də qa ne edir?
- Ölü mün dən son ra Zə lim xan Ya qu-

bu ye ni dən kəşf elə dim. İn san nə qə dər 
düz ya şa yar mış? İs tər yük sək dairə lə rin, 
is tər sə də xal qın sev gi si Zə lim xan Ya qub 
ya ra dı cı lı ğı na olan diq qət dir. Söh bət ləş-
di yi miz otaq bu gün poezi ya oca ğı dır. 
Müx tə lif yer lər dən Azər bay ca na gə lən 
söz adam la rı öz lə ri nə borc bi lir lər ki, Zə-
lim xan Ya qub oca ğı nı, ya zı ma sa sı nı zi-
ya rət et sin lər. Xalq elə bir qüv və dir ki, 
onun ürə yi nə yol tap dın sa, süz gə cin dən 
keç din sə, sə ni heç vaxt unut ma ya caq . 

Elmin NURİ

Müdrik ruh

  “Ay dın yol” qə ze ti nin “Ya zı ma sa sı” rub ri ka-
sın da dün ya sı nı də yi şən, həm çi nin ha zır da 
ara mız da olan ya zı çı, şair, elm və mə də niy-
yət xa dim lə ri nin iş otaq la rın dan, ürək lə ri ni 
aç dıq la rı ya zı ma sa sın dan və bu in san la rın 
keç dik lə ri ta le yo lun dan söh bət açı lır. Bu 
də fə mər hum Xalq şairi Zə lim xan Ya qu bun 
iş ota ğı nı zi ya rət edib, onun ya zı ma sa sın-
dan, bu ma sa nın ət ra fın da ya şa nan acı lı-şi-
rin li xa ti rə lər dən da nış maq la ru hu nu yad 
et dik. Şairin oğ lu Bəh lul Ya qu bov bi zə bu 
yol da yar dım çı ol du:

- Zə lim xan Ya qu-
bun ir fan yol çu lu-
ğu nu onun bö yü yüb 
bo ya-ba şa çat dı ğı 
mü hit lə əla qə lən di-
rər dim. Özü de yər di 
ki, mən uşaq olan da 
nə nə-ba ba la rı mız hə-
mi şə ila hi lər söy lə yər-
di lər, “o cən nə tin ir-
maq la rı axar”, “Al lah” 
de yə-de yə. Bu, Yu nus 
Əm rə dən dir. Atam 
eti raf edir di ki, uzun 
il lər dən son ra ədə bi 
mü hi tə gə lən də, söz 
dün ya sı na va ran da, 
gör düm, nə nə-ba ba-
la rı mı zın oxu duq la-
rı elə öz ru hum imiş. 
Be lə cə, atam son də qi-
qə si nə qə dər an caq öz 

ru hu nu yaz dı.

Saz, söz, ya zı ma sa sı öm rü nün əsas his sə-
si idi. Am ma ata mın so nun cu saz ifa sı nı 
xa tır la mı ram. Çün ki 2009-cu il də səh hə-
tin də cid di prob lem lə rin ol du ğu bi lin di 
və cər ra hi yol la böy rə yi ni çı xar dı lar. Mət-
buat da ilk də fə si zə de yi rəm. Biz öm rü-
nün axı rı na qə dər ata mın əsas xəs tə li yi-
ni on dan giz lət dik. Mət buat da xəs tə li yi 
səh vən böy rək ça tış maz lı ğı ki mi bil di. 
Am ma o, xər çəng dən dün ya sı nı də yiş di. 
Özü də son gü nü nə qə dər bu nu bil mə di.
İs tər Al ma ni ya da, is tər sə də, bu ra da im-
kan ver mə dik ki, hə qi qə ti bil sin. Al ma-
ni ya da tər cü mə çi yə səhv tər cü mə et di-
rir dim ki, atam xəs tə li yi nin nə ol du ğu nu 
bil mə sin. Am ma xəs tə li yə tu tu lan dan 
son ra əli nə saz al ma dı. Bir də fə so ruş-
dum, ay ata, ni yə saz çal mır san, de di, 
han sı gü nü mə ça lım? Onun əh va lı nı son 
beş il də yax şı gör mə dim. Yə qin, bu na gö-
rə də əli nə saz al ma dı. 

Mü sa hi bi miz dən şairin öm rü nün son 
gün lə ri ba rə sin də da nış ma sı nı xa hiş edi-
rik:

- Zə lim xan Ya qub xəs tə li yi ilə so na qə-
dər ba rı şa bil mə di. Da nı şan da zal la rı 

lər zə yə gə ti rən Zə lim xan Ya qub xəs-

idim. Al ma ni ya ya bir gə ge dir dik. Axır-
da bir ay xəs tə yat dı. Ölü mü nə iki gün 
qal mış çar pa yı da otu ra raq, ha mı mı zı 
ya nı na ça ğır dı, bir cə cüm lə iş lət di: “Və-
tə nim, mil lə tim, döv lə tim üçün la yiq li 
ömür ya şa dım. Si zə də onu ar zu la yı-
ram”. Axı rın cı sö zü bu ol du... 

So nun cu gün və ziy yə ti yax şı de yil-
di, möh kəm ös kü rür dü. Ağ ci yə rin də də 

“Ay dın yol” qə ze ti nin “Ya zı ma sa sı” rub ri ka-
sın da dün ya sı nı də yi şən, həm çi nin ha zır da 
ara mız da olan ya zı çı, şair, elm və mə də niy-
yət xa dim lə ri nin iş otaq la rın dan, ürək lə ri ni 
aç dıq la rı ya zı ma sa sın dan və bu in san la rın 
keç dik lə ri ta le yo lun dan söh bət açı lır. Bu 
də fə mər hum Xalq şairi Zə lim xan Ya qu bun 
iş ota ğı nı zi ya rət edib, onun ya zı ma sa sın-
dan, bu ma sa nın ət ra fın da ya şa nan acı lı-şi-
rin li xa ti rə lər dən da nış maq la ru hu nu yad 
et dik. Şairin oğ lu Bəh lul Ya qu bov bi zə bu 

Bir gün Al ma ni ya da olan da mə nə de di 
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