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VƏFA BORCU 

 
 

R.Taqor yazır ki, illərin yaddaşında təkçə  
bir türküyə yer var: 
 

Gecə enər, 
O türkü başlar: 
- Səni sevdim... 
Həp səni seviyorum... 

 
Gözəl, çox duyğulu etirafdı. Həm də 

gərəkli, vacib bir səslənişdi.  
Bu səsləniş Gülayənin şeirlərinin ruhun-

da, can evində yaz ilğımı kimi ürpəşməkdədi. 
Onun şeirləri əbədi sevgi etirafları kimi 
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oxunur və yadda qalır. Bu sevginin əzizdən 
əziz olan ünvanının baş qəhrəmanı Vətəndi, 
Anadı, Vəfa, Sədaqət və böyük Yaradanın 
özüdü.  Gülayənin şeirləri əslində bu əbədi 
məvhumların varlığına olan təşəkkürnamələrdi 
ki, durub...  

Bu qeydlərimi edə-edə yenə də Tatora 
tapınır, o böyük sənətkarın dəqiq müşahidə-
sinin üzərində dayanıram:  

 
Duman göyə öyünür, 
Gül torpağa: 
- Biz atəşin qardaşıyıq... 
 
Yəni, eyni bətndən, eyni ruhdan 

gəlmişik...  
Dəqiq qənaətimdi ki, Gülayənin poeziya 

dünyasının göyə önünən o gözəlim dumana, 
torpağa təşəxxüs satan o canım gül ləçəyinə 
doğmadan-doğma bir qançəkəri var və bu 
poeziya bütün səmimiyyəti, kövrəkliyi, eyni 
zamanda da hərarəti ilə “mən atəşin, Əhdin, 



   
Fikrin gül ayələri 

 

 5

Vəfanın, Sədaqətin qardaşıyam” özünü 
ifadəsinə haqlı olaraq israrlıdı.  

Bütün düşüncəm və həyat təcrübəmlə   
“o şair xoşbəxtdir ki, anlayanı var və yaxud 
olacaq” deyə anladanlaırın yanındayam. 
Bilirəm ki, ən səmimi, bütün sənət özəl-
liklərini mükəmməl şəkildə özündə ehtiva 
edən ədəbi nümunələr çox vaxt abır-həyalı, 
ismətli qonşu qızlarının taleyini yaşayır. Yəni, 
yaxşı yöndən təbliğə ehtiyac duyurlar.  

Yaxşı tənqidçi yaxşı qonşunun özü 
kimidi. Ədəbi meyarları əsas tutmaqla, yaxşı 
niyyətlə edilən təqdimat həmişə bəxtaçan olur.  

Gülayənin maraqlı poetik yaradıcılığını 
təqdir edən bir çox təqdimatlar olub. Bu 
təqdimatlara, yetərli bir təsnifat verilərsə, ilk 
olaraq üç münasibətlə üzbəüz qalarıq; Təbii ki, 
birinci sırada ədəbi aləmdə öz mötəbər yeri 
olan nüfuzlu söz adamlarının, Gülayənin bir 
söz adamı kimi əsil dəyərini ortaya qoya bilən 
sənətkarların təqdimatı gəlir. Məsələn; xalq 
şairi Fikrət Qoca onun poetik imkanlarını, 
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istedadının özünəməxsus cəhətlərini  belə 
dəyərləndirir: 

“Gülayənin misraları büdrəmir, bulaq 
suyunun axışı kimi sakit, ürəklidir. Ürəkdən 
ürəklərə  axıb gedir. Bu yazılar elə bil ki, 
yüzillərin mahir aşiqlərının yol göstərənliyi, 
ifası fonunda yazılıb. Bu yazılar qoşma deyil. 
Qoşmadan bəri elə usta addımdır ki, həm 
qoşmadasan, həm də qoşmadan bəridəsən. 
Şeirlərin havası, havacatı qoşmadadır, 
quruluşu, fikirlərin tutumu, hərdən ifadə tərzi 
lap yanımızdadı, bugünkü gəncliklə 
yanaşıdı...” 

Bu sırada görkəmli Türk şairi Yavuz 
Bülent Banilərin təqdimatı da öz orijinal 
yanaşması ilə seçilir: 

“Gülayənin şeirlərini içdən gələn nostalji 
duyğu, diqqət və qayğı, eyni zamanda böyük 
zövqlə oxuyuram. Onun şeirlərini ürəyimin 
səsi bildim, ruhumun şəkillənməsi kimi 
gördüm...” 

Gülayənin ilk qələm təcrübələrinin 
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ümidverici gəlişmələrini zamanında dəyər-
ləndirən   Ağalar Mirzə  onun ədəbi boyartı-
mının əsl poeziyaya hesablandığını xüsusilə 
qeyd etmişdir. 

Ədəbiyyatşünas alim Vaqif Yusifli 
Gülayənin yaradıcılığına həsr etdiyi “Ədəbi 
həyat” məqaləsində yazır: “Gülayənin sevgi 
şeirləri bitməyən, sonu məlum olmayan bir 
yolu xatırladır. Bu yol sevən qadını xəyallar 
qoynuna da uçurur, gerçəkliyə də qapandırır. 
Amma çıxılmazlıq yaratmır. Çünki “Şəmin ki, 
həyatı oldu atəş, Halı onu atəşilədir xoş” 
(Füzuli). Yanmaq xoşdur, biləsən ki, kimin 
oduna yanırsan. Ona görə də  Gülayənin 
qəhrəmanı sənlə sənsizlik arasındakı o 
yoldadır. Gecə də, gündüz də o yol bitmir. 
Gülayə xanımın bir şeir də məni çox 
həyəcanlandırdı. Lirik, kədərli, romantik 
duyğulardan, sevgi xəyallarında, göylərdən 
yerə, yaşadığımız bu təzadlı dünyaya, konkret 
olaraq içərisində dolaşdığımız mühitə bizi 
çəkib aparan bir şeir: Şəhidlik qəhrəmanlıqdır 

Sərvaz Hüseynoğlu 

 8

demişik. Və Şəhidlər xiyabanı şeirimizdə də 
bir xiyaban yaradıb və o xiyabanda 
şairlərimizin şəhidlərin məzarı üstünə öz 
şeirlərindən gül-çiçək çələngi qoyurlar. Amma 
şəhidlər təkcə məzarda uyumurlar, torpağın 
üstündə də gəzirlər, amma onlara şəhit 
demirik. Onlar mənəvi, maddi sıxıntılar 
içərisində yaşayan, kimlərinsə qayğısını, 
dəstəyini hiss etməyən, həyatı sevən, amma bu 
sevgini qədərincə dadmayan insanlardır. 

 
Torpağın üsdündə bir şəhid gəzir, 
Alınıb, satılıb, bazarı yoxdur. 
Torpağın üsdündə bir şəhid gəzir, 
Torpağın altında məzarı yoxdur. 
 
Torpağın üstündə bir şəhid gəzir, 
Şəhid arzuların şəhid anıdır. 
Gözünüz önündə gəzən şəhidin 
Ürəyi Şəhidlər Xiyabanıdır. 
 

Şairənin “Mən deyildim mənə qədər olan 



   
Fikrin gül ayələri 

 

 9

mən” silsiləli şeirləri Nəsimi və Yunus Əmrə 
şeirlərinin təsirini yaxşı mənada özündə əks 
etdirən şeirlərdir. Klassiklərdən öyrənmək 
təqlidə, nəzirəçiliyə çevrilməyəndə, amma 
klassiklərin ruhunu yaşadanda yeni şeir yarana 
bilər. “Mən kiməm”, “Mən” şeirlərində olduğu 
kimi.  Tanrıya məhəbbət, mənlə TANRI 
arasında sufiyanə bağlantılar bu şeirlərin 
özəyindədir...”  

Filologiya elimləri üzrə fəlsəfə doktoru, 
şair Sona Vəliyeva  Gülayənin  “Vəfadarlıq” 
monoqrafiyasına  yazdığı ön sözdə  bir əsas 
fikiri  dəqiq ifadə edir ki, o, istər poetik, istərsə 
də  elmi-publisistik  yaradıcılığında hər şeydən 
əvvəl şair olaraq qalır: “ Özünün  dediyi  kimi 
o, nə siyasətçidir, nə də tarixçi.Amma 
məsələlərə dərin təhlillərlə yanaşması,siyası 
hadisələrə ardıcıllıqla münasibət bildirməsi 
onu siyasətçi və tarixçi kimi təqdim edir. 
”Vəfadarlıq” kitabını səmimiyyəti və həm də 
yeri gəldikcə bədii notlara  keçməsi  onun şair 
səmimiyyətinin bəhrəsi kimi kitabı dahada 
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dəyərli etmişdir...” 
Bir çox ədəbiyyatşünas və tənqidçilər isə 

xeyirxah niyətlə yazdıqları təqdimatlarda 
Gülayənin özünəməxsus poetik imkanlarını 
incələməkdən daha çox özlərinin bilik və 
məlumat baqajlarının əhatəliliyini nümayiş 
etdirməyə üstünlük veriblər. Yəni, bu 
yazılanlarda Gülayə yaradıəcılığından  daha 
çox, məqalə müəlliflərinin öz obrazları önə 
keçir. Razılıq doğuran cəhət odur ki, bu 
sıradan olan məqalələr xeyirxahlıq niyyətilə 
qələmə alınıb. Hər halda, ədəbi təbliğə haqqı 
çatan bir qələm adamı ilə həmrəylik ifadə 
olunub.  

Eyni zamanda, Gülayənin yaradıcılığın-
dan bəhs edən bir çox məqalələr də mətbuatda 
yer alıb ki, bu yazılanlar onun ədəbi imzasının 
xeyirindən çox ziyanına işləyib. Bu tipli 
məqalələrin müəllifləri öz ədəbi duyumları  
daxilində Gülayənin mükəmməl, sözün həqiqi 
mənasında əsl poeziya nümunələri olan 
şerilərindən  yox, ədəbi tənqidə  dözümsüz 
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olan seçmələrə istinad ediblər. Heç özləri də 
hiss etmədən onun ən gözəl şeirlərini 
kölgələyiblər. Bir az da açıq desək, Gülayəni 
öz səviyyələrində təqdim ediblər. 

Tanınmış şair Vaqif Bəhmənlinin heç 
unutmadığım bir fikri var: “Cırtdan” nağılını 
kamil saymaq olmaz. Çünki bu nağılda 
meşədə azan uşaqların valideynlərinin  
iztirabları yoxdur...” 

Gülayənin bir yaradıcı olaraq xeyrindən 
daha çox ziyanına işləyən məqalələr o 
baxımdan qeyri-səmimidir ki, həmin 
məqalələrdə Gülayənin əsl şair-yaradıcı 
iztirablarının, ruhi-mənəvi çırpıntılarının 
nədənliyinə varılmır. 

Ən yaxşısı odur ki, Gülayə bu 
təqdimatların əsl sənətə hesablanmış qoxusunu 
hər  kəsdən yaxşı-yaxşı duyur, yazılanların alt 
yanısına hamıdan yaxşı vaqifdi.   

Jan Pol Sartr özünün sənət axtarışları, 
novatorluq hissi ilə aşıb-daşan mübarizə 
yolunu xatırlayaraq yazırdı: “Hər bir predmet 
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qarşımda əyilərək yalvarır  və məndən ad 
istəyirdi. Ona ad vermək, eyni zamanda, həm 
onu yaratmaq, həm də ona sahib olmaq demək 
idi. Mən bu əzəmətli aldanışa düçar 
olmasaydım, yazıçı ola bilməzdim...” 

Çağdaş poeziya məkanımızda bu 
“əzəmətli aldanışa düçar olanların” sıra 
nəfərlərindən olan Gülayənin  özünəməxsus, 
örijinal şeirlərinə nəzər salsaq aydın görərik ki, 
bir yaradıcı insan kimi o, ətrafında olan, onu 
sıx-sıx çevrələyən heç bir predmetə etinasız 
qalmır. Bu çoxsaylı predmetləırin 
özünəməxsis çalarları onun yeni mövzularına 
çevrilə bilir. Gülayə  hər bir predmetə yeni ad 
verir və ona sahib  çıxır. 

Vaxtilə gənc şair Əli Kərimin 
özünəməxsus yaradıcılıq imkanlarını təqdir 
edən xalq şairi Rəsul Rza yazırdı ki, onun 
şeirlərində nə müəyyən mövzuya bağlılıq və 
onun çevrəsində qalmaq, nə bir formanı, ancaq 
onu tapıb, onu tutub davam etmək vardır”. 

Gülayənin şeirləri də belədi. Hər şeydən 
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əvvəl mövzu əlvanlığı ilə seçilir. Onun şeirləri 
azad nəfəs kimidir. Və azad olduğu üçün də 
oxucunu sıxmır, daha çox könül rahatlığı ilə 
oxunur. Poeziyanın bütün umacaqlardan 
yuxarıda duran pak nəfəsi Gülayənin 
şeirlərində aydın duyulur. O, vətənə, insana və 
torpağa olan məhəbbət hissini ən səmimi 
duyğularla tərənnüm edir, əsərlərində 
məhəbbət və inam, vəfa, etibar dəyərləri 
sonsuz ehtiramla bir arada çağlayır, biri 
digərini dəyərləndirir və izah edir. Gülayənin 
şeirləri bütün hallarda haçansa dinlədiyimiz və 
unuda bilmədiyimiz nağıl effekti doğurur. Bu 
effekt hər şeydən öncə müəllifin həssas ana, 
qadın dünyası və hər yaşda qəribə bir şəkildə 
hifz eləyib sabahlara götürə bildiyi məsum 
körpə səmimiyyətinin bir arada ömür 
etməsindən qaynaqlanır. Bütün hallarda yuxu 
mövzusu onun üçün şeirdən-şeirə təzələnən bir 
mövzu olaraq qalır. Ən əsası, o, ifadə etdiyi 
mətləbin səmimiyyəti, lirik vüsəti ilə oxucunu  
inandıra bilir və bu  inandırıcılıq  özünə-
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məxsus deyim tərzi, təzəliyilə seçilir: 
Ən əsası, onun yuxu dünyasının 

xeyirxahlıq missiyası, yaxşılıq duyğusu isti 
yaz günəşi kimi oxucu könlünü oxşaya bilir: 
“Açıq qoy yuxunun qapılarını” şerində olduğu 
kimi:  

 

Açıq qoy yuxunun qapılarını,  
Sirli səmalardan seyrə gəlim mən.  
Yozacaq yuxunu yuxuyozanlar,  
Hər zaman yuxuna xeyrə gəlim mən...  
 
...Açıq qoy yuxunun qapılarını,  
Alın yazın kimi cizgilənim mən. 
Əksim qaçırmasın yuxularını,  
Mürgülü gözündə güzgülənim mən.  
 
Gülayənin lilrik qəhrəmanı hər şeydən 

əvvəl öz varlığında bir mələk təbiəti daşıyır. O 
yerdə ki, göylər dan köynəyinin yaxasını 
açmağa qısqanclıq edir, qaranlıq gecələrin 
üşəntisi ruhu dara çəkir, o anda təqdim olunan 
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ədəbi  qəhrəman öz fədakar qayğıkeşliyini 
ləngitmir, açır yaxşılığın can köynəyini. 
Sonsuz bir mərdanəliklə sevdiyinin yanında 
olur, təsəlli, təskinlik mücəssiməsinə dönə 
bilir:  

 
Açıq qoy yuxunun qapılarını,  
Göylər gizlədibdi dan köynəyini.  
Qaranlıq gecələr üşüdər səni,  
Geydirim əyninə can köynəyini.  

 
Ədəbi qəhrəmanın fədakar obrazı 

Gülayənin bütün şeirlərinin ana xəttini təşkil 
edir. Bu fədakarlıq onun vətən mövzulu 
şerində də eyni mərtəbədədi, ana, övlad, yer, 
göy və s. mövzusunda yazdığı əsərlərində də! 

Yaranışdan bu günə qədər dünyanın hər 
türlü gəlim-gedimi illuziya şəklində yaddaşda 
qalır. Yuxular çeşidli dağ silsiləsi, bulud 
karvanı kimi olur; həmişə davamlı, olub-
keçənlərə etinalı. İnsan yaddaşı balası örükdə 
qalan at kimi həmişə dönüb də o səmitə qaçır. 
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Hər dəfə də bu yuxuların xeyirə yozulması  
diləyilə yaşayır. Gülayənin də ədəbi 
qəhrəmanı bu möhtəşəm aləmin xeyirə 
yozulan tərəfdaşıdı. Onun təqdiri də etirazı, 
təpgisi də, hər şeydən öncə xeyirxahlıq 
duyğusundan  qaynaqlanır, yaxşılığın tərəfində 
dayanır:  

 
Danışma, danışma yuxunu mənə, 
Ağzından yel alsın... yellər aparsın. 
Danışma, danışma yuxunu yenə, 
Alsın  bəd yuxunu, sellər aparsın, 
Yuxunu sulara söylə, sevdiyim 
 

Təqdim olunan ədəbi qəhrəman bəd 
yuxular sarıdan olan qorxusuyla hər kəsin tale 
oxşarı, doğması-əzizidi. Gülayənin gözlənil-
məz poetik münasibətidi ki, özünü ölümün 
yadına salma, ölüm öz adını eşidib gələr...  

Gülayənin “Deyən olmadı ki, son qəmin 
olsun”, “Səni kiritməyin min bir yolu var”, 
“Yalan sevmişəm”, “Qorxuram sağalam bu 
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xəstəlikdən”. “Sevgidən başladı bu ayrılıqlar”, 
“Gəlmişəm ki, deyəm gəlməyəcəyəm”, “Səni 
gözləmişəm bü günə qədər” və s. şeirləri 
sözün həqiqi mənasında son dövr 
poeziyamızın ən səmimi, yaddaqalan və 
özünəməxsusluğu ilə seçilən poeziya 
örnəklərindəndi. Orası bir başqa söhbətin 
mövzusudur ki, bu şeirlər nə dərəcədə təbliğ 
oluna bilib, nə dərəcədə ədəbi tənqidin 
predmetinə çevrilib... Ancaq ən əsası odur ki, 
fakt faktlığında qalır və Gülayənin simasında 
sözəl  həssas, səmimi, bütün pislikləri xeyirə 
yozan müasirimiz olan bir şair yaşayır.  

Deyək ki, bu istedadlı şairin “Yalan 
sevmişəm” şerində təqdim olunan fikrin 
möhtəşəm ifadəsi bütün hallrda onun 
müəllifinə dolğun bir maraq oyadır və bu şerin  
şahanə ovqatı əsl poeziya mənbəyindən 
qaynaqlanır:  

 

Bağlıdı əhf yolu, barışıq yolu, 
Yoxdur bəraəti, bil, bu günahın. 
Səbəbi mənliksə, Allah eşqinə, 
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Öldür, ölümümlə sil bu günahı – 
Sevmişəm mən səni, yalan sevmişəm. 
 
Ən yaxşı cəhət odur ki,  bu səmimi, 

şahanə ifadə tərzi və ovqat şerin son 
bəndlərinə qədər eyni vüsətlə davam edir, yəni 
sınmır, haradasa qırılıb qalmır.  

 
Bircə seincini bölüm demirəm, 
Dərdin dərə-dərə bölməmişəmsə... 
Bir kərə ölümə ölüm demərəm 
Bir anda min kərə ölməmişəmsə - 
Sevmişəm mən səni, yalan sevmişəm. 
 
Heç bir halda bu səmimi misraların 

axarını, gəlimini qırmaq istəmədiyimizdən 
növbəti bəndləri oxucu diqqətinə çatdırmaq 
istəyirik; hətta ədəbi-tənqidi yazı qanunlarının 
sədlərini keçdiyimizi bilsək də belə:  

 
Bircə sevincimi bölüm demirəm, 
Yoxdursa fırtınam, ya fəlakətim, 
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Yoxdursa zülm evim, zindan əzabım... 
Yoxdursa yolunda gücüm, taqətim, 
Yoxsa əzabına dözmək əzabım – 
Sevmişəm mən səni yalan sevmişəm... 
 
Gülayənin “Qorxuram sağalam bu 

xəstəlikdən” şerinə də eyni ruh diriliyi 
hakimdi. Onun özünəməxsus poetik ifadə tərzi 
bu şerin lirik ovqatıyla həmahəngdi:  

 
Qorxuram sağalam bu xəstəlikdən, 
Ayrılam dərdimdən, dərmanlarımdan. 
Qorxuram sağalam, çıxıb gedəsən, 
Ayrıla, can gedə, canım, canımdan. 
 
Tam bir nağıl ahəngi, milli poeziyamızın 

bağırından qopub gələn səmimiyyət təqdim 
olunan obrazın öz tərəf müqabilinə olan 
münasibətindən sıx-sıx keçməkdədi. Aşiq öz 
sevdiyinin düçar olduğu mərəzdən xilas olması 
üçün hər cür fədakarlığa qatlaşır. Bu 
fədakarlığın gerçək yaşamını sərgiləməyə 
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imkan verdiyi üçün   xəstəliyinə, ağrı-acısına 
belə minnətdardı. Bu, pərəstişə layiq bir 
məcnunluqdu, Füzuli ruhunun çağdaşlığımızda 
ömr edən doğma bir üzü kimidi. Sevilənin 
xəstəlikdən xilas olmamaq arzusu bütün 
təbiiliyi, səmimiyyətilə bu şeirdə öz ifadəsini 
tapıb. Dünyamızın daha çox məhəbbətə, 
ünsiyyətə eytiyacı olduğu dönəmdə bu tipli 
şeirlərin yönəldici missiyası daha aydın 
görünür. Sevilən mübtəla olduğu can 
xəstəliyini ona görə şükranlıqla çəkir ki, 
ruhunun dərmanı olan sevəninin dərin hörmətə 
layiq fədakarlıq xoşbəxtliyilə daha çox bir 
arada qala bilsin. Bu məqamda o, canından 
daha çox ruhunun, qəlbinin, duyğularının elə 
olduğutək yaşamasına ehtiyaclıdı.  
 

Görməyəm bir daha səni yenidən, 
Məni tərk edəsən sağaldım deyə. 
Özün öldürəsən məni yenidən, 
“Sağalmaz dərdini sağaldım” deyə. 
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Qorxuram sağalam bu xəstəlikdən, 
Soruşan olmaya məndən “necəsən?” 
Qopa məhvərindən, dünyam yıxıla, 
Yanımdan yad kimi gəlib keçəsən. 
 

Bu misralarda ehtiva olan fikir 
bədgümanlıq, inamsızlıq ifadə etmədkdən 
daha çox, ömür boyunca yalqızlıq acısı 
yaşamış duyğulu bir insanın qismətinə çıxan 
xoşbəxtlik anlarının ömrünü uzatmaq cəhdidi. 
Elə bu baxımdan da onun simasında şəkkah, 
ümidsiz bir xəstə yox, daha çox sevgiyə, daha 
çox qayğıya ehtiyac duyan könül, qəlb adamı 
görürük və bu durum qarşısında keçirdiyi 
hisslərin sehrində qalırıq: 

 

Qorxuram sağalam bu xəstəlikdən, 
Qollarım bağlana dizimə mənim. 
Hər səhər əlinlə açdığın qapı 
Ömürlük bağlana  üzimə mənim. 
 

Bu mövzu Gülayənin əksər şeirlərinin 
ruhunda dövr edir. Təbii haldır ki, o, hər bir 
yaradıcı insana xas olan bir ehtiyatkarlıqla 
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hansı fikrisə bütün dolğunluğu ilə çatdıra 
bilməməsinin hesabatıyla baş-başa qalır, bu doğma 
mövzunu bütün anlamıyla ifadə etmək qayğısı 
yaşayır. Və bu qayğı öz arxasınca yeni bir şeirə 
qapı açır. Şairin “Səni yaşayıram, səni, sevdiyim”, 
“Səni gözləmişəm bu günə qədər”, “Dünən 
sevincimdin”, “Sənsizliyin bir yolu var” adlı 
şeirləri məhz bu deyilən təbəddülatların 
məhsullarıdı. Yaxşı olan cəhət odur ki, Gülayənin 
mövzu və üslub axtarışları şeirdən-şeirə daha 
tutumlu və perspektivli xarakter alır, yeni şeirləri 
tədricən yaradıcılıq yolunun başlanğıcında onun 
əl-qolunu bağlayan poetik formanın hüdudlarını 
aşıb keçə bilir. Onun yaradıcılığı özü-özünü 
yetişdirmə, özü-özünü ötüb keçmə nümunəsidi. Bu 
nümunə ardıcıllıq, sözə sədaqətli, ənənə və  qəlbən 
bağlılıqdan irəli gəlir. Bütövlükdə isə, Gülayənin 
poetik yaradıcılığı böyük fin yazıçısı Frans 
Sillaniyanın “Qoy insan şükr etsin, həssas və 
xeyirxah olsun!” fikriylə həmrəy və həmahəng bir 
dünya kimi diqqət çəkir.      

 



   
Fikrin gül ayələri 

 

 23

 
 
 
 
 
 

* * * 
 

Bu gün Azərbayan poeziyasının çağdaş 
durumu ilə bağlı fikir və düşüncələrini bölüşən 
tənqidçilər bir qayda olaraq günümüzün 
poeziyasında, xüsusilə, dinamikanın 
olmamasından, bədii tempin, vüsətin aşağı 
düşməsindən danışır, bu poeziyanın ötən əsrin 
altmışıncı illərdə mövcud olan şeir 
örnəklərindən bədii-ictimai baxımdan geri 
qaldığını vurğulayırlar. Bu barədə "Ədəbiyyat 
qəzeti"nə 29 may 2014-cü il tarixli sayında 
verdiyi müsahibədə görkəmli tənqidçi 
Nizaməddin Şəmsizadə haqlı iradlarını bildirir, 
çağdaş Azərbaycan poeziyasının üzləşdiyi 
problemlərdən tutarlı arqumentlər əsasında 
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ətraflı söz açır. Görkəmli şairimiz Musa 
Yaqub da həmin qəzetə N.Şəmsizadədən bir 
həftə öncə verdiyi müsahibədə yenə də çağdaş 
poeziyamızın səmimiyyət duyğusunun 
öləzidiyindən, vətəndaşlıq düşüncəsindən aralı 
düşməsindən bəhs edir.  

Təbii ki, hər iki mötəbər söz adamının 
ideya-bədii istiqamətdə poeziyamızın üzləşdiyi 
problemlərlə bağlı söylədiyi fikirlər müəyyən 
həqiqətə söykənir. Hər ikisi təkzibedilməz 
gerçəkliyə istinad edərək bu istiqamətdə zəruri 
mülahizələr yürüdürlər. Ancaq məsələnin bir 
tərəfi də var ki, çox vaxt ədəbi tənqid və yaxud 
kifayət qədər mötəbər söz sahibi olan yazıçı-
şair çağdaş poeziyamızı yetərincə izləmir, bu 
sahədə həyata vəsiqə alan poeziya 
nümunələrinin bədii dəyəri üzərindən sükutla 
keçirlər. Belə deyək ki, mən Gülayənin 
“Mənim nə haqqım var ölməyə ,vətən” şerini  
bir nümunə olaraq oxucuların nəzərinə 
çatdırıram: 
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Mənim nə haqqım var ölməyə,vətən, 
Ağrısı canımda gəzir illərin. 
Bircə ümüdini göyərtməmişəm 
Ahı torpaq üstə göyərənlərin. 
 

Hələ də, hələ də niğaranam mən, 
Hələ də qəlbimdə intizarım var. 
Mənim kipriyimdən  asır  özünü 
Hər gecə gördüyüm qəmli yuxular. 
 

Hələ də əllərim havada qalıb, 
O, mənim qəlbimdi qəmdən alışan. 
Adına yazdığım nəğmələrimi 
Hələ də mən sənə oxumamışam. 
 

Səpdim ümidimi torpağa dən-dən, 
Hələ də sevinçdən ağlamağım var. 
 Hələ ana südü, dağ çiçəyini 
Dərib də yarana bağlamağım var. 
 

Səngər sinəsini öpüb, oxşayıb  
Çiçəkli dərənin, çiçəkli düzün... 
Hər bahar mən sənə gətirəcəyəm 
Şanlı müjdəsini ölümsüzlüyün.       

Sərvaz Hüseynoğlu 

 26

Bu şeri  ədəbi tənqidin istər çağdaş, istər 
də  haqqında xüsusi ehtiramla bəhs etdiyi 60-cı 
illər poeziya örnəkləri ilə müqayisədə heç də 
həmin örnəklərin sahib olduğu dəyərlərdən 
aşağı səviyyəli şeir hesab etmirən. Və 
deyərdim ki, bu şeir bir çox cəhətlərinə görə 
hətta 60-cı illər poeziyasının sahib olduğu 
səmimiyyət (eyni zamanda da dinamika!) 
duyğusunu bir qədər də irəli aparır. Bu şeir 
imkan verir ki, indi ədəbi tənqid müstəvisində 
dəbdə olan mətnə istisna etmədən ümumi 
mülahizələr söyləmək ənənəsinin əksinə 
olaraq  şeri bənd-bənd, hətta mən deyərdim ki, 
misra-misra tənqidin xeyirxah süzgəcindən 
keçirib, bədii mətnin üzərində əmin-
arxayınlıqla dayana biləsən:  

 

Bir vəfa borcum var uca adlara, 
Yazıram dağına-daşına sənin. 
Kim ki, ürəyini yaxıb odlara, 
Kim ki, dolanıbdı başına sənin... 
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Kimin cismi, canı, ruhu sənlə tən, 
Boynumda əbədi haqqı var, Vətən 
Bu sevda odunda həp yana-yana, 
Boğubdu köksündə hicran yasını. 
 
Yaxıb əli ilə telinə həna, 
Sənə qurban verib öz balasını... 
Kim ki, mənliyində doğurubdu mən - 
Boynumda əbədi haqqın var, Vətən! 
 
İstər vətəndaşlıq duyğusunun parlaq 

ifadəsi, istər dinamik gəlişmə, istərsə də 
texnoloji uğuru baxımından bu şeir çağdaş 
Azərbaycan poeziyasının ən yaxşı, millətə və 
torpağa xüsusi ehtiramın ifadəçisi olmaq 
baxımından ən dinamik nümunələrindən hesab 
oluna bilər və məncə, çağdaş ədəbi tənqid bu 
tipli uğurlu poeziya nümunələrindən xəbərsiz 
şəkildə poeziyamızın çağdaş durumu haqqında 
pessimist fikir yürütməyi özünə rəva 
bilməməlidir.  
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Min ildi sınanır yaşı göylərdə, 
Sənə keşik çəkir hər səhər-axşam... 
Ayağı torpaqda, başı göylərdə 
Kim ki, gümanında yandırıbdı şam, 
Səpilib torpağa, cücərib dən-dən - 
Boynumda əbədi haqqı var, Vətən! 
 
Kim ki, səni sevdi, sənə yar oldu, 
Kim səni anladı, kim səni andı... 
Kimin ki, amalı etibar oldu; 
Var kimin qəlbində  sədaqət andı - 
Boynumda əbədi haqqı var, Vətən! 
 
Təəssüf ki, Gülayənin bu şerinin də yer 

aldığı "Boynumda əbədi haqqın var, Vətən" 
kitabına ön söz yazan ədəbiyyatşünas alim 
müəllifin eyniadlı şeri də daxil olmaqla daha 
dinamik, səmimi və poetik baxımdan daha 
gəlimli şeirləri üzərində dayanmaq əvəzinə, 
nisbətən adi, poeziya təsərrüfatının ənənəvi, 
ümumi və elə də dayanıqlı olmayan qələm 
nümunələrini təqdir etməklə kifayətlənir. 
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Fərqinə varmır ki, ciddi-cəhdlə təqdir etdiyi 
aşağıdakı misralar Gülayənin poetik 
imkanlarını yuxarıda haqqında bəhs etdiyimiz 
şeirlə müqayisədə zəif ifadə edir: 

 
Can beşiyim, şirin laylam, bayatım, 
Şənliyim, sevincim, toyum, büsatım, 
Atam, anam, ömrüm-günüm, həyatım, 
Ocağım, alovum, gözüm, ey Vətən! 
 
Şərhə ehtiyac yoxdur və biz çox istərdik 

ki, ön söz müəllifi bu ümumi mənzərədən olan 
poetik mətndən daha çox Gülayənin aşağıdakı 
misralarını nümunə gətirmiş olaydı. Bu halda 
o, həm müəllifin özünə, həm çoxəsrlik bədii 
dəyərlərə malik Azərbaycan poeziyasına, söz 
sənətimizə daha yaxşı yöndən xidmət 
göstərmiş olardı: 

 
Haqqın zirvəsində durub haqq kimi, 
Adı tarixlərə dağ qalanların... 
Durub başın üstə çil-çıraq kimi, 
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Ümidi sabaha sağ qalanların 
Boynumda əbədi haqqı var, Vətən! 
 
Uğrunda hər kimin qanı tökülüb, 
Bir damla göz yaşı axıbsa belə... 
Dikəlib son dəfə dar ağacından 
Kim sənə "can" deyə baxıbsa belə - 
Boynumda əbədi haqqı var, Vətən. 
 

Gələn baharından, qışından belə, 
Yalçın zirvələrin başından belə... 
Döyüş meydanında sipərə dönüb, 
Səngərə çevrilən daşından belə - 
Boynumda əbədi haqqın var, Vətən! 

 

Bu dinamik, son dərəcə romantik (sözün 
ən yaxşı mənasında) və tribun misraların 
yanından ötüb, ön söz müəllifinin   

 

Haqlıya haq demir nahaqqın əli, 
Haqsıza haq verir nahaqqın əli. 
Gündə qana batır nahaqqın əli 
Ədalətin ərşə çıxıb, a dünya! – 
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misralarını onun poetik uğurlarının təminatçısı 
kimi qələmə verməsi, ən azından özünəməxsus 
poetik dünyası olan gənc bir qələm adamını öz 
yaradıcılığının gələcək taleyindən arxayın 
salmaq, onu ümumidən olan söz adamları 
sırasında görmək niyyətinə xidmət edir. Ədəbi 
tənqidə necə bağışlamaq olar ki, o, Gülayənin 
aşağıdakı misralarını diqqətdən kənarda 
qoysun, bu misraların yanından etinasız 
keçsin:  

 

Uca zirvələrə al bayraq kimi 
Səni qələbəylə sancmaq həvəsi... 
Səni deyə-deyə susmayıb bir an, 
Yayılıb aləmə kimin haqq səsi - 
Boynumda əbədi haqqı var, Vətən! 
 
Ağır sınaqlardan çıxıb zəfərlə, 
Kim  sənin yolunda can versə, azdır. 
Kim ki, "Azərbaycan" deyib hünərlə 
Adını əbədi tarixə yazdı... 
Kimin ki, varlığı, hər bir varı sən - 
Boynumda əbədi haqqı var, Vətən! 
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Bu şeir hər bir halı ilə duyğulu, bütün 
gəlişmələri boyunca oxucuda yenilməz bir 
vətəndaşlıq duyğusu tərbiyə edən, məhz bu 
günün vacib sözü olan bir poeziya 
nümunəsidir. 

 
Topağın üstündə bir şəhid gəzir, 
Tanıyan yox hələ, bilən yox hələ. 
Yaşayan görünüb, ölən görünüb, 
Belə yaşayan yox, ölən yox belə. 
 
...Torpağın üstündə bir şəhid gəzir, 
Alnıb, satılıb, bazarı yoxdur. 
Torpağın üstündə bir şəhid gəzir, 
Torpağın altında məzarı yoxdur. 
 
...Torpağın üstündə bir şəhid gəzir, 
Şəhid arzuların şəhid anıdır. 
Gözünüz önündə gəzən şəhidin 
Ürəyi şəhidlər xiyabanıdır. 

 
Gerçək yaşamın, gerçək durumun 
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həqiqətlərini ifadə edə bildiyindəndi ki, bu şeir 
bütövlükdə hər bir çağdaş Azərbaycan 
insanının həyat tərzinin, düşüncəsinin ifadəçisi 
ola bilir. Və əslində bu şeirdə zorla cəlb 
olunduğumuz problemlər önündə öz 
imkansızlığını, gücsüzlüyünü,  dərk edən, 
ancaq bu reallıqla, durumla heç cür 
barışmayan, ona inamlı şəkildə dirəniş 
göstərməyə hesablanmış Azərbaycan 
insanlarının ümumiləşdirilmiş obrazı var. 
Müəllifin özündən tutmuş adi, sıravi 
vətəndaşlara qədər hər kəs özünü bu obrazda 
görə bilir, məhz özünü tapır.  

Gülayənin şeirləri Vətən, ana torpaq 
uğrunda yaşaya bilmək, eyni zamanda da 
ölümə getmək yolçuluğunun gerçək, əvəz 
istəmədən yaşanan şəklini, yol-yolağasını 
təqdim edir şeir Bu təqdim quru şüarçılıq, 
gəlişi gözəl, ibarəli qafiyədazlıq deyil, daha 
çox içdən gələn, içdən yaşanan bir vətəndaşlıq 
duyğusunun ifdəsidi. Ən əsası, yenidi, onun 
özünə məxsusdu:  
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Qoxlaya-qoxlaya haqq gülü kimi, 
Yarı oyaq, yarı mürgülü kimi... 
Bir anda min kərə öldüyüm yetmir, 
Öpüb də, ölümü sevgili kimi - 
Bir anda min kərə ölərəm, Vətən! 

 
Təbii və çox maraqlı bir  nüans da var ki, 

bütün sevgisi, ehtiram və heyranlıq duyğusu 
ilə bərabər Gülayə çox vaxt öz şəxsi ağrılarını, 
şəxsi istək və arzularını da Vətən, torpaq 
deyilən bu ali məfhumlara xitabən dilə gətirir, 
şəxsi itkilərinin hesabatını bu uca varlıqlarla 
baş-başa ortaya qoyur. Və məhz bu anın 
özündə belə Vətəni, doğma yurdu qınaq 
hədəfinə çevirmir, daha çox həmdərd, sirdaş 
kimi dərdini, istəklərini bölüşür, ona könül 
açır, pünhan sirrini verir. Bu mənada şairin  

 
Kimə "ana" dedim südü qurudu, 
Mənə ana olan olmadı, Vətən! 

 
misraları qınaqdan, umu-küsüdən daha çox 
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şairin, səmimi bir ərk münasibəti kimi yadda 
qalır: 

 
Əl boyda quş qədər ola bilmədim, 
Dünyaya sığmayan istəyimlə mən. 
Bu yurd istəyinin qaldın çölündə, 
Mən səni içimdə daşıdım, Vətən. 
 
Gülayənin şeirlərinə ümidli, hər kəsin iç 

dünyasında davamlı şəkildə ehtiyac duyulan 
bir işıq (daha çox da uşaqlıq dünyamızın 
nağıllarından süzülüb gələn bir işıq) hakimdi.  

Dahi fransız yazıçısı Viktor Hüqo 
mənəviyyatda doğruçu olmağın yeganə yolunu 
özünü ifadə etməkdə görürdü.  

Bu mənada Gülayənin şeirləri istər məna 
və məzmun, istər forma axtarışları, istərsə də 
ifadə tərzi ilə onun öz  daxili mənini, poetik 
durumunu dolğun şəkildə ifadə etməyə 
hüsablanıb. Bu istiqamətdə onun ən başlıca 
yardımçısı həmişə güvəndiyi və yeganə 
dəstəkçisi olan  ilhamıdır. Daha doğrusu, 
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ilhamının inamı. Gülayənin poeziyasında bu 
iki anlayış bir araya gəlib. "Özünün ən yüksək 
pilləsinə çatmış bəşəri iradə olan inam “ 
(Balzak) Gülayənin poeziyasını işıq və sevgi 
dünyası ilə bir arada əhatə edir; bu poeziyanın 
təqdim etdiyi sevən və sevilən obrazı bütün 
zamanlarda olduğu kimi, daxili tənhalığı, 
pünhan duyğuları ilə baş-başadı, tərəddüd və 
götür-qoy içindədi. Ancaq eyni zamanda da 
qətiyytlidi. Bu qətiyyəti ilk növbədə ədəbi 
obrazın təbiətinə xas olan gözlənilməzlik, 
qəfləti, ani sıçrayışlar, məqsədə doğru xüsusi 
bir istedadla addım ata bilmək cəsarəti təmin 
edir.  

Görkəmli fransız yazıçısı Gi dö 
Mopassan vaxtilə yazırdı ki, bizim hər 
birimizdən yalnız əxlaqlı olan həyatda əbədi 
yaşalyacaqdır. Gülayə də həmişə bu 
məntiqdən çıxış edir,eyni məramı önə çəkir: 
 

Deyirsən göyləri göydən endirim, 
Deyirsən gətirim ayı mən sənə. 



   
Fikrin gül ayələri 

 

 37

Bağlayım belinə göy qurşağını, 
Gətirim ən şirin payı mən sənə. 
 
Yolum buludların saçını göydə, 
Düşməsin üzünə bir damla yağış. 
Yığım  ulduzları göyün üzündən, 
Düzüm köynəyinə naxışbanaxış.  
 
Dəymə nə Günəşə, nə Aya dəymə, 
Əl atma dünyanın əzəlliyinə. 
Dəymə ulduzların xətrinə belə, 
Dəymə göy üzünün gözəlliyinə. 
 
Göyərçin qanadım  göylərə bağlı, 
Xəyalım  göylərin sarmaşığıdır. 
Yolma saçlarını gəl buludların,  
Göz yaşı göylərin yaraşığıdır. 
 
Dəymə göy üzünün  çıl-çırağına, 
Bircə ulduz sönə istəmərəm mən. 
Sevən sevdiyindən bəxşiş istəməz, 
Göylər göydən enə istəmərəm mən. 
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Mən səni sevəndən  göylərdəsən sən, 
Qıymaram o göylər göynər  yaşasın. 
Təkcə səndən mənim bir istəyim var; 
Yaşamır  nizamı pozulan  nə var, 
Pozma nizamını, göylər yaşasın! 

 
Bu mənada Gülayənin şeirləri əxlaqlı, saf 

bir düşüncənin (və dünyanın) könül meyvələri 
kimidi.  Onun şeriləri xüsusi tərbiyəedici təsirə 
malikdir. Bilməyərəkdən edilən yanlışlığın acı 
təəssüfü də var bu şeirlərin can evində, 
yaşanmış ömrün inanaraqdan düçar olduğu 
fəsadlardan törəyən ağrılar da, eyni zamanda 
"Onda da mən idim, indi də mənəm" 
özünüifadəsinə tapınan dirəniş də. Yəni, 
Gülayə poeziyasının ədəbi hüdudları yeksənəq 
deyil, bu aləmə xüsusi bir harmoniya 
hakimdir. Gülayə hər hansı bir mövzuya onun 
lap yaxınlığından, içinin içindən də baxmağı, 
bir az kənardan durub onu müşahidə etməyi də 
bacarır və nəticədə məhz ona lazım olanı, onun 
düşüncələrinə doğma olanı  seçib-ayıra bilir. 
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Məhz özünü, öz daxili aləmini titrədə 
bilənlərin üzərində dayanır. Bu səbəbdən də 
onun yazdıqları ağlın və düşüncənin soyuq 
ifadəsi, diqtəsi kimi yox,  hissin, duyğu  və 
düşüncənin harmoniyası kimi diqqəti çəkir. 
"Bir vaxt onun  qələmindən çıxıb, indi səhifə -
səhifə kitaba dönən hər misranın, hər kəlmənin 
yanında" hər bir oxucu öz şairini, onun pünhan 
duyğularına bələd və yaxın olan könüldaşını 
görür. "Yazdıqlarını, dediklərini oxuya-oxuya 
onun yazmadıqlarını , demədiklərini də 
dinləyir". Oxucu bir daha inanır ki, doğrudan 
da "həqiqi istedadın nuru səhər günəşinin 
işığına bənzəyir; yandırmır, göz qamaşdırmır. 
Oyadır. İsidir. Yaşadır".  

Oyadan, isidən və yaşadan poeziyadır 
Gülayənin poezyası. 

Gülayənin şeirləri vətəndaşlıq duyğusunu  
hər bir vətən övladının iç dünyasında, 
yaddaşında və düşüncəsində dalğalandıran 
bayraqdar kimidi. Bu bayraqdar ilk növbədə 
mənsub olduğu xalqın milli-mənəvi dünya-
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sının qədimliyinə və əbədiliyinə, vətəndaşı 
olduğu ölkənin qüdrət və əzəmətinə, doğma 
torpağının səxavətinə, soydaşlarının pak 
ruhuna yaxşı bələddir. Ona görə də təlqin 
etdiyi əbədi dəyərlərin arxasında möhkəm,  
qürurlu  dayanan şairin qiblə bilib  üz tutduğu 
vətənlə olan düşüncə  söhbəti hər bir oxucunun 
fikrini, demək istədiklərini mükəmməl şəkildə 
ifadə edir: 

 
Ən böyük sevgilər adından keçir, 
Sən könül mülkündə bir eşq odası. 
Hər zaman qoynunda mərdlik sınanan 
Bir döyüş meydanı, döyüş adası... 
 
Leyli camalına məftun olandan 
Məcnun taleyimi fikirləşmədim. 
İkiyə böldülər kağızlar üstə, 
Ancaq yaddaşımda ikiləşmədin. 
 
...Ad var hər qayanın, daşının altda, 
Od-alov yurdçusu, qor oğlu Vətən! 



   
Fikrin gül ayələri 

 

 41

Oyan, nakəsliyin dizini qatla, 
Sən ey Dədəm Qorqud, Koroğlu Vətən! 
 
Gülayə mənsub olduğu xalqın, vətəndaşı 

olduğu vətənin, yurdun tarixinə bələd ola-ola, 
bu tarixin hər bir səhifəsini yaddaşından, 
ruhundan dönə-dönə, keçirə-keçirə, ona 
söykənə-söykənə yazıb-yaradır. Ona görə də 
müşahidələri, ifadə etdiyi mətləblər dərin 
oxucu marağı və razılığı ilə qarşılanır: 

 
Dünya çeşid-çeşid, ölkələr növ-növ, 
Şadam, bir fikrimə əmin ki, oldum: 
Çox "mənəm" deyənin mənliyi getdi, 
Sən öz sənliyinlə mənimki oldun. 
 
Hələbdə Nəsimi ruhum soyuldu, 
Sınandı Samrədə Babək dözümüm. 
Təbrizdə, Göyçədə qanı tökülən 
Ağı-qarasısan bir cüt gözümün. 
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Çəkilsin üstündən qara buludlar, 
Zaman əfsanəyə, nağıla dönsün. 
Xocalı əl edir, Şuşa çığırır, 
Güc ver, bu qız balam oğula dönsün. 

 
Cəmi  yeddi bəndlik bir şeirdə müəllif az 

qala yaşı minilliklərlə ölçülən doğma 
Azərbaycan torpağının bütün olmuşlarını, 
yaşanmış taleyimizin ağrı-acılarını, 
iztirablarını, Nəsimi üsyankarlığımızı, Babək 
dözümümüzü,Təbriz, Göyçə, Qarabağ 
itkilərimizi bir arada təqdim edə bilib. O 
böyük tarixin daşıyıcıları olan bizləri öz 
keçmişimizə sahib çıxmağa və ibrət götürməyə 
səfərbər edib:  

 
Sına Gülayəni darda, çətində, 
Şərəfdi yolunda çəkilən sitəm. 
Uğrunda bir ölüb, min dirilməsəm, 
Ölümüm min dəfə haqq olsun, Vətənim. 

 
Bir uca Allaha, bir böyük ada əyilə-əyilə 
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uca qalan Türk insanları, Türk dünyası Gülayə 
poeziyasının başlıca mövzu qaynaqlarındandır. 
Özünə dönəndə ucadan uca, özünə dönəndə 
böyük olan Türk insanı, türk dünyası onun hər 
sözünü, misrasını ehtizaza gətirir, düşüncələri 
türkçülük duyğusuyla cilalanır: 

 

Çinar pöhrəsiyik, gövdəmiz birdi, 
Bir ocaq yeriyik, odamız pirdi, 
Dünəndən bu günə müqəddəs sirdi 
Tanrının adıyla nəfəs  alan Türk. 

 

Onun poeziyası ən ülvi, ilahi duyğularla 
türkçülüyün əlifbasını keçənlərdəndi. "Can 
Türkiyəm-Azərbaycan", "Sarıkamış", 
"Türkiyə", "Ulu Türk", "Çanaqqala" şeirləri bu 
düşüncələrlə yazılıb. Bu düşüncələrlə izhar 
olunub ki:  

 

Ürəyim vurulub Sarıkamışda, 
Doxsan min qan verən yaram ağrıyır. 
Gəzəri heykələm şəhid ruhuna, 
Soruşan yoxdu ki, haran ağrıyır. 
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Sükut ana kimi hey çəkir keşik, 
Şaxtadan bələk var, ayazdan beşik. 
Göy yerə, yer göyə burda bitişik, 
Gün enib qüruba, toran ağrıyır. 
 
...Elə donmuşam ki, Sarıkamışda, 
Hələ də dilimin donu açılmır. 
Keçir Xocalımdan, Qarabağımdan, 
Di gəl bu, düyünün sonu açılmır. 

 
Gülayənin şeirləri millətin, cəmiyyətin, 

ayrı-ayrı fərdlərin taleyinə vurulan düyünlərin 
ağrı-acısını ovutmağın ehtiyacından doğan 
poeziya nümunələridi. Daha çox  vətəndaş 
qayəli, daha çox əhd-vəfa amalıdı. Bu poeziya  
boğazıma qoyub diziəri bizi düşmən tutan 
bizlərin miskin durumuna yas tuta bilir. Bu 
poeziya Altaydan Dunaya olan yolları bütöv 
Türk dünyasının boyuna biçməyin savaş, 
mücadilə dilini bilir. Gerçək vətəndaşlığın, 
gerçək aşiqliyin qaynağına dönə bilir və 
daşıdığı bu missiya ilə oxucu qəlbinə yol açır.  
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Türk dünyasının, türk düşüncəsinin 
şövkətinə, şəfqətinə, qüdrətinə, qeyrətinə, 
ismətinə içdiyi andın səmimiyyəti, Ağrıdan 
Kəpəzə ucalıqların bədii tərənnüm vüsəti 
Gülayənin şeirlərinə yeni çalar, münasibət 
doğmalığı gətirir. 

Onun poeziyası ən ülvi, ilahi duyğularla 
türkçülüyün əlifbasını keçənlərdəndi. "Can 
Türkiyəm", "Ulu Türk", "Çanaqqala" şeirləri 
bu düşüncələrlə baş-başa yazılıb. Bu 
düşüncələrlə izhar olunub ki:  

 

Orda Ağrı, 
Burda Kəpəz, 
O dağ bu dağa bənzəyir. 
Ulu çinar, 
Ulu qovaq, 
Budaq budağa bənzəyir. 
Yeriyəndə görk elləri, 
Üstümüzdə börk elləri. 
Nəğmə ötür Türk elləri, 
Dodaq dodağa bənzəyir. 
Quluyuq dostu qananın, 
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Dostun oduna yananın. 
Övladıyıq bir ananın, 
Qundaq-qundağa bənzəyir. 

 
Bu bənzəyişlərin bənzərsiz ifadəsini 

tapır, təsvirini verir, ortaq məqamlarını 
açıqlayır Gülayənin poeziyası.  İlmə-ilmə, 
naxış-naxış şerin şirin dili ilə yaddaşlara 
köçürür, "oxuyun, öyrənin, bilin və yadda 
saxlayın" deyir. Bu deyilənlərdə isə hökm, 
buyruq yoxdu. Sadəcə, övlad, vətəndaş 
məhəbbətinin ifadəsi ön plandadı. Yetər ki, 
oxuyub dərk edəsən, mətləbini anlayasan.  
Vətəndaşlıq duyğularının, Türkçülük 
düşüncəsinin və eşq anlayışının şerin, 
poeziyanın dili ilə ifadə edilə bilməsi nöqteyi-
nəzərindən Gülayə öz mənəvi-ədəbi, fikir 
babaları olan Füzuli, Mevlanə Cəlaləddin 
Rumi, Yunis Əmrə, Aşıq Ələsgər, Vaqif, 
Səməd Vurğun, Məmməd Araz dünyasının 
"yazı əxlaqından, ədəbi davranış tərzindən" 
bəhrələnir. 
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Böyük fransız filosofu Oqüst Koit vaxtilə 
metafizikadan, belə deyək ki, bütövlükdə 
təcrübəyə söykənməyən bütün düşüncələrdən 
imtina edib, məhz özünün nəm-nişan verdiyi 
"həyat dini" adlı yeni bir din təklif edirdi. Və 
indiyə qədər insanların inandığı bütün dinləri 
özünün nəm-nişan verdiyi həmin insanlıq 
dininə keçid üçün bir hazırlıq mərhələsi 
adlandırırdı.  

Ciddi ədəbiyyatşünaslıq nöqteyi-nəzər-
dən yanaşsaq, bir əsas fikrin üzərində 
dayanmış olarıq ki, Gülayənin poetik üslubu, 
özünəməxsus şeir texnologiyası 
ədəbiyyatımızda ənənə və novatorluğun 
sintezindən hasilə gəlib. Bu baxımdan, xalq 
şairi Fikrət Qocanın Gülayənin "Yuxunu 
sulara söylə" kitabına yazdığı ön sözdə 
deyilənlər özünü yüzdə-yüz doğrultmaqdadı... 

"Zaman gümanımı  güllələyibdi, deyən 
olmad ki, son qəmin olsun", "Günəşə bax, 
gözlərimiz qovuşsun", "Ölüm, gözlərində dəfn 
eylə məni", "Ölüm məndən ötrü ölümə 
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gedir","Torpağın üstündə bir şəhid gəzir" 
düşüncələrinin yer aldığı şeirlər imkan verir ki, 
bu fikrimizdə israrlı olaq, Gülayənin şeirlərini 
tam yeni, orijinal və ən əsası, doğma nəzərlərlə 
şərh edə bilək.  

Bu orijinallıq şairin "Bir gəlin özünü 
sevgidən asıb" adlı şerində özünü belə büruzə 
verir.Bu şerin də mayası, xəmiri məhz   ilahi 
sevgi duyğusuyla yoğrulub. Şair (və ədəbi 
qəhrəman) bu böyük sevginin müqəddəsliyinə 
bütün səmimiyyətilə biət edir, ölümdə həyat, 
həyatda ölüm düşüncəsinin anlamında 
ölümsüz sevginin var olmasını isbatlayır. 

Şair ölümlə həyatı, ölümlə sevgini 
barışdırmağıyla dara çəkilən dara   ağacları 
fonunda öz sevgisi uğrunda ölümə gedən bir o 
könül sahibinin  fədakarlığını bir örnək kimi 
təqdir edir, sevgisi  yolunda bilə-bilə, dərk 
edə-edə ölümü göz altına alan, ölümə sarılan 
lirik qəhrəmana həsəd hissi oyada bilir. 
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Gəlinlik donunu geyib şam kimi, 
Alışıb-yanıbdı  o, ağ şam kimi, - 
Sabaha qarışan o axşam kimi 
Bir gəlin özünü sevgidən asıb. 

 
An-an, tablo-tablo bu yaşam göz önünə 

gəlir. Oxucu özünü sevgidən asan  gəlinin 
bütün durumunu əriyib-tökülən ağ şamın 
fonunda apaydın görür. Müəllif həyəcanı və 
marağı   oxucu marağı ilə bir araya gəlir, 
cavabsız sualların yeni dalğası bir-birini dartıb 
gətirir:  

 

Bəlkə yarı gerçək, yarı yuxudu, 
Bu eşqin odu da, külü də həyat. 
Ölümsüz sevginin isbatı budu: 
"Həyatda ölüm var, ölümdə həyat". 

 
Ölümsüzlüyün sevgidən asılıb kama 

yetişmək bəxtəvərliyi bu şerin hər sətrindən, 
ifadə etdiyi fikir xoşhallığından kıpır-kıpır 
süzülməkdədi:  
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Bir gəlin özünü sevgidən asıb, 
Köksündə boy atıb bar ağacları. 
Ölümlə həyatı barışdırıbdı, 
Dara çəkilibdi dar ağacları. 

                               
Hər kəsin qibtə edəcəyi və hər kəsin 

yaşaması lazım olan bu pak, əvəz istəmədən 
edilən "intihar" cəhdi gözəl bir örnək kimi  
yaddaşlara köçür. Qəhr olmuş, unudulmuş, 
qloballaşma, kürsəlləşmə qurbanı olmuş bir 
yaşam tərzini yenidən dikəldib, ayağa qoyur 
bu misralar:  

 
Sevgisi dünyadı, dünyası sevgi, 
Onunla dünyaya sevgi tən gəlib. 
Kiminin bəlası kimdən? Bilmirəm, 
Ona gələn bəla sevgidən gəlib. 

 
Şairin təqdim etdiyi bu obraz əslində 

böyük söz üstası M.Füzulinin "Yarəb, bəlayi-
eşq ilə qıl aşina məni" istəyini gerçək həyatda 
yaşanan, yəni, arzuolunanı gerçəyə çevirən 
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fədai kimi yadda qalır. Bilirsən ki, aşiqin 
intihar cəhdi əslində yaşamağa və yaşatmağa 
hesablanıb. Gülayə o düşüncəni, istəyi ortaya 
qoyub ki, bu gün bizi əhatə edən cəmiyyətin, 
əslində bəşəriyyətin məhz bu cür - o adı 
pünhan gəlinin fədakarlığına, pərvanə, şəhid 
və fədai ömrünə, sevgisinə ehtiyacı var. Bu 
duyğu çağdaş cəmiyyətimizin kəsiridi.  Nə 
qədər bu kəsir ortadan qalxmayıb, o gözəl 
gəlinin fədakarlığı bir xəyal kimi hisslərimizi, 
duyğularımızı oyadıb keçməlidir.  
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* * * 
 
“Milad kolleci” adlı filmin qəhrəmanı 

sonda öz könül dostuna təşəkkür edir ki, sən 
mənə işığı göstərdin; indi o mənim həyatımı 
işıqlandırmaqdadı... Yaxşı şeir də belədi. Yəni 
oxucu üçün işığı göstərən, işığa aparan vasitə  
xüsusi bir davamlılıqla həmişə oxucu həyatını, 
ruhunu işıqlandırır. Bu dəyərləri bütün anlamı 
ilə Gülayənin şeirləri haqqında söyləmək olar. 
Ona görə ki, həqiqətən də onun şeirləri öz 
səmimiyyəti, dərin lirizmi, həyatiliyi və 
fədakarlıq duyğusunu ifadə etmək baxımından 
oxucuya işığın (işıqlı olanın!) yerini, 
istiqamətini göstərir. Oxucu bu işığın ardınca 
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getdikcə onun öz həyatı da işıqlanmağa 
başlayır, daha çox insaniləşir, daha çox 
cilalanır və olub-keçənləri, yaşanan ömrü daha 
çox göz önünə gətirir.  “Oyuncaq deyilmiş o 
göz yaşları” şeri məhz belə bir ovqatın 
bəhəridi. Bu şeirin səmimiyyəti, mükəmməl 
lirik təsiri və təəssüratları təkcə onda deyil ki, 
ana dərin bir səmimiyyətlə öz imkansızlığını 
etiraf edir, yaşadığı durumun ağrılarını, 
iztirablarını özünəməxsus ustalıqla 
canlandırır... Bu şerin başlıca məziyyəti qeyd 
olunanlarla bərabər, müəllifin son dərəcə 
fədakar, hər cür möhnətə dözümlü bir ana 
obrazını  təqdim etməsindədi. İqtisadi 
imkansızlığın bəyan olunması lirik qəhrəmanı 
göz önündə acizləşdirmir, oxucu bu obraza 
acımır, əksinə, oxucunun gözü qarşısında əsl 
türk qadınına məxsus ləyaqəti, fədakarlığı 
özündə ehtiva edən möhtəşəm, ömrünü 
övladları yolunda şam kimi əridən əzəmətli bir 
ana obrazı, ana heykəli canlanır. Bu ana 
görkəmli yazıçı Ənvər Məmmədxanlının 
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məşhur “Buz heykəl” əsərindən bizə tanış 
olan, yavrusunu qışın amansız şaxtasından 
qoruyub-xilas etmək istəyən, onu gümanı 
gələn son libasına və nəfəsinə büküb qoruya 
bilən fədakar ananın doğma bacısı, elə lap özü 
kimi yadda qalır. Eyni zamanda razılıq 
doğuran cəhət ondadır ki, Gülayə bu dolğun, 
yaddaqalan və son dərəcə həyati mövzunu , 
sözün həqiqi mənasında dərin bir 
səmimiyyətlə təqdim edə bilib. Və hesab 
edirik ki, onun “Oyuncaq deyilmiş o göz 
yaşları” şeri son dövr poeziyamızın ən uğurlu, 
yaddaqalan və səmimi nümunələrindəndir:  

 
Mən sizə oyuncaq ala bilmirdim, 
Gözümlə, qaşımla oynayardınız... 
Gözümün yaşını oyuncaq bilib 
Mənim göz yaşımla oynayardınız... 

 
Dünyanın hər cür gəlim-gedimindən 

xəbərsiz olan, övladı yolunda kipriyi  ilə od 
götürən ananın mənəvi əzablarının nədənliyini 



   
Fikrin gül ayələri 

 

 55

anlamayan körpələrin oyuncaq yerinə onun 
gözüylə-qaşıyla, lap elə göz yaşları ilə 
oynaması həqiqəti dəqiq, son dərəcə uyarlı bir 
müşhidədi. Bu, həddindən artıq səmimi, həssas 
bir söz adamının uğurlu və oxunduğu andan 
etibarən heç zaman yaddan çıxmayası 
təsviridi. Ən maraqlısı və vacibi odur ki, 
Gülayənin bu maraqlı lövhəni sonacan eyni 
uğurla sərgiləməyə poetik nəfəsi (eləcə də 
imkanı) çatır, ruh, səmimiyyət gəlişmələri heç 
bir halda qırılmır, öz davamlılığı ilə oxucu 
marağını ardınca çəkib apara bilir:  

 
Sarılıb oduma, közümə sarı, 
Sarılıb özümdən özümə sarı, 
Tutub ovcunuzu gözümə sarı – 
Mənim göz yaşımla oynayardınız... 
 
“Uçun göy üzünə göyərçin kimi, 
Oynayın günəşlə, Ayla” deyərdim. 
Mənim göz yaşımla oynayardınız, 
Ağlaya-ağlaya layla deyərdim. 
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Mənim taleyimin günahkar əli 
Atdı qayasından, daşından məni. 
Saxlaya bilmədim göz yaşlarımı, 
Mənim göz yaşımı gözümdən asıb 
Asdınız gözümün yaşından məni... 

 
Bu təqdimatda fədakar ana kipriyiylə od 

götürə-götürə böyütdüyü övladlarına başına 
gələnləri xüsusi bir haray-həşirlə, minnət 
qoymaqla, kimisə günahkar elan etmək yolu 
ilə yox, daha çox öyüd-nəsihət vermək, 
tərbiyələndirmək yolu ilə anlatmağa çaba 
göstərir və bütün hallarda öz istəyinə nail olur. 
Şeirdə heç bir ritorika, giley-güzar, kimisə 
təqsirli və borclu bilmək məramı hiss olunmur. 
Əksinə, bütün halları ilə bu misralar böyük 
analıq haqqını, əfsanəvi ana obrazını göz 
önünə gətirir:  

 

Bax, belə yaşadıq bir ömür boyu, 
Göyərçin ümidim yuvada qaldı. 
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Sizin bir əliniz mənim əlimdə, 
O biri əliniz havada qaldı. 
 

İstənilən halda misraların kövrək, 
məntiqli gəlişmələri tale sıxıntılarını önləmiş 
olur, oxucunu kədər hissi, məyusluq duyğusu 
ilə yükləmir.           

Oxucu həyatın əzablarına düçar olmuş 
qadının əhvalını bütün durumu ilə göz önünə 
gətirməklə yanaşı, onun həlim, hər bir cəfaya 
analıq qüruru ilə tablaya bilməsi həqiqətinin 
yanında olur, bu obrazı könlünə daha çox 
yaxın biraxır: 

 

Vermədim ağrıma-acıma sizi, 
Vermədim anama-bacıma sizi, 
Köynək tapmayanda əyninizə mən 
Büküb-bələyərdim saçıma sizi; 
Mənim göz yaşımla oynayardınız. 
 
Ərşə çəkilərdi yuxularım da, 
Ərşə çəkilərdim yuxularımda. 
Dərdin əllərimdə olub dərbədər 
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Mənim göz yaşımla oynayardınız, 
Yummazdım gözümü sabaha qədər. 

 

Şerin sonluğu da artıq ilk misradan, ilk 
təqdimatdan oxucuya doğma, məhrəm olan 
qayğıkeş (və əzabkeş) ananın övladlarının 
gələcəyinə etinalı, həssas, nigaran obrazı 
təqdim edir. Bu obraz öz bütövlüyü, həyat 
təcrübəsi və məntiqli münasibətilə xüsusi 
rəğbət oyadır. Şerin sonluğu öz bitkinliyi ilə 
ümumi ahəngi, mənzərəni uğurla tamamlayır; 
əlbəəl hiss olunur ki, ana nigaranlığı, ana 
əndişəsi bitib-tükənməz, sonsuz və 
ifadəolunmazdı: 

 
 

İndi də bir qorxum, bir nisgilim var, 
Dəyişə yerini axşam sabahla. 
Çatıla taleyin yenə qaşları, 
Qorxuram biləsiz günün birində 
Oyuncaq deyilmiş o göz yaşları. 
 

Ən vacibi odur ki, bütün ədəbi ustad-
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ları kimi, insan ruhu, düşüncəsi və təsəvvürləri 
üzərində poeziyanın hakimiyyətinin əbədi var 
olacağına inam heç bir halda Gülayəni tərk 
etmir.  

Bütün ədəbi ustadları kimi Gülayə də 
yaxşı bilir; o yerdə ki, şeir bitir və müəllifdən 
uzaqlaşır, o, artıq təkcə müəllifə aid olmur və 
bu sirrin kilidinə düşən açar artıq əlahəzrət 
vaxtın, zamanın əlində olur. Yalnız o böyük 
sənət əsəri əbədiyyət qazanır ki, bitəndən və 
müəllifindən uzaqlaşdıqdan sonra ayaqda qala 
bilmək səlahiyyətini özündə saxlaya bilir, özü-
özünə yol açır, yeni və daha münbit sahələrə 
daxil ola bilir. Gülayə bu fikirlərlə 
həmrəyliyini "Uolkottun poeziyadan umduğu 
tale" məqaləsində ən incə cizgilərinə qədər 
paraqraflaya bilir. Bu məqalə Gülayənin həm 
də ədəbi-tənqidi fikir örnəklərinə nə qədər 
yaxından bələd olduğunu dolğunluğu ilə ifadə 
edir. "Uolkottun poeziyadan umduğu tale" 
məqaləsində oxuyuruq: “Uolkott öz ədəbi təsir 
gücü ilə oxucunun ayağının altından yeri 
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qaçıra bilən kitabların vurğunuydu və "Mobi 
Dik"dən aldığı təəssüratı da məhz bu maraq, 
münalsibət prizmasından açıqlayırdı: "Bu 
kitabı oxuyan zaman elə bil ki, ayağının 
altından yer qaçmışdı; anlamırdım kiməm, 
nəyəm, hardayam, ətrafımdakı nədi-yerdimi, 
torpaqdımı? Konradın "Qələbə"sini oxuyanda 
isə başqa cür oldu; böyük təşviş hissi keçirir, 
qorxurdum. Bunu yalnız böyük kitab edə bilər, 
böyük kitab oxuyarkən baş verən belə şeylər 
şerin yaranması zamanı da yaşanır. Belə şeylər 
reallıq adlandırdığımız başqa məvhumlarla da 
bağlıdır".  

Doğrudan da belədi. Və bütün sənət 
axtarışları, sənətkar məsuliyyəti ilə bir arada 
bu deyilənlər həm də Gülayənin özünün 
poeziyaya, şeirə olan münasibətini ifadə edir. 
Məhz bu baxımdan da o, xüsusi bir aludəçilik 
(və məsuliyyət) hissi ilə durub-dayanmadan 
sistemli şəkildə öz üzərində işləyir, yeni forma 
axtarışları aparır. Önə çəkdiyimiz bu fikir 
xüsusilə onun son illərdə qələmə aldığı 
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şeirlərdə özünü daha çox büruzə verir. 
Həqiqətən də bu illər Gülayənin ciddi sənət 
axtarışlarının önə keçdiyi, daha məsuliyyətlə 
(və istedadla) yazıb-yaratdığı dövrdür. Bu 
mənada onun özünü təkminlləşdirməsi, əsl 
poeziya yoluna, məkanına çıxması xüsusi 
maraq və razılıq doğurur. 

 

Mənə əlifbanı öyrət yenidən, 
Mən həyat elmini  öyrənim,müəllim. 
Dəftər-kitabımı yığım çantama 
Yenidən birinci  sinifə gəlim. 
 

Mənə  əlifbanı öyrət yenidən, 
Bir kərə bilmədim, keçdim yanından. 
Oxuya bilmədim, yaza bilmədim, 
Kəsildim mən  həyat imtahanımdan. 
 

Mənə əlifbanı öyrət yenidən, 
Sual ver, cavab al, haqqını haqla. 
Öyrənə bilməsəm  razıyam, müəllim, 
Sən məni ömürlük sinifdə saxla. 
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Mənə əlifbanı öyrət yenidən, 
Özümdə özümü dərk edim barı. 
Əzəl də sən oldun,indi də sənsən 
Həyat məktəbimin kamil memarı. 

 
German Vamberi böyük türk sahangiri 

Əmir Teymurun tarixi qələbələrindən bəhs 
edərkən maraqlı bir məqam üzərində dayanır 
ki, Seyhun çayının ötəsindəki kiçik bir ölkədən 
başlayan döyüş yolu çox qısa müddət ərzində 
onu ən böyük sərkərdələr sırasına yüksəldə 
bilmişdi. Bu qələbələrin başlıca meyarı Əmir 
Teymurun şəxsi igidliyi, misilsiz fiziki 
gücündə idisə, daha mühüm amili onun təbii, 
ilahi vergisi olan zəkası, hərb sənətinin 
incəliklərini əxz etmək ehtirası və ən başlıcası 
ustada-müəllimə ehtiram duyğusu ilə bağlı idi. 
German Vambelri belə yazır. Və bu deyilənlər 
təkcə Əmir Teymurun böyük qələbələrini 
təmin edən fəzilətlər deyil, eyni zamanda da 
həyatın bütün sahələrində olduğu kimi, 
poeziyada da öz yolunu inadla seçmək istəyən 
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söz adamlarının aqibətidi. Gülayənin son 5-6 
ildə qələmə aldığı və dönə-dönə üzərində 
işləyib cilalamaqla oxucuya təqdim etdiyi 
şeirlər bizə imkan verir deyək ki, həqiqətən də 
onun uğurları daha çox misilsiz sənət 
axtarışlarının  real nəticələridi. Bu illər ərzində 
o, misradan-misraya, bənddən-bəndə, şeirdən-
şeirə inkişaf edib, əsl poeziya yolunun nə 
olduğunu incəliyinə qədər mənimsəyə bilib, 
belə deyək ki, əsl poeziya yoluna çıxıb. 
Gülayə bu yolda indiki halda özünə çox 
inamlıdı və biz bunu oxucuya təqdim etdiyi 
hər yeni şeir toplusunda, silsilə şeirlərində 
apaydın hiss edirik. Artıq o da hər bir istedadlı 
söz adamı kimi yaxşı bilir ki, "həqiqi poeziya 
insan qəlbində yanan atəşdi; bu atəş yandırır, 
isidir və işıqlandırır... həqiqi şair qeyri-ixtiyari 
olaraq və əzab çəkə-çəkə yanır, bu yanmağı ilə 
bir arada başqalarını da yandırır" 
(L.N.Tolstoy). 

Gülayənin son dövr yaradıcılığı hər bir 
halıyla imkan verir deyək ki, o, dahi yazıçı 
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L.N.Tolstoyun yaradıcılıq prosesilə bağlı 
fikirlərini dərindən-dərin şəkildə əxz edə bilib: 
"O zaman yazıb-yaratmaq lazımdır ki, yeni bir 
şey hiss edirsən, yeni bir məzmun, özün üçün 
aydın olan bir hiss yaşayırsan... və bu hissi 
özündə saxlamam, yaşamaq, başqalarına 
çatdırmaq istəyi sənə rahatlıq vermir". 

Məsələn, get-gedə, ömrün ahıllıq çağına 
qədəm qoyduqca daha çox hiss edirsən ki, illər 
boyu səninlə daban-dabana yol gəlmiş hansı 
əməl peşimanlığının duz yükündən xilas 
olmaq üçün bu barədə olan təəssüratlarını 
başqaları ilə bölüşməlisən. Bu, qaçılmaz 
zərurətdi. Özü də bu, təkcə sənin xilasın 
deyil... Həm də başqaları təsəlli tapır ki, bu cür 
peşimanlıq hissi çəkənlər təkcə onlar deyilmiş, 
ömrün hansı məqamındasa eynən onun kimi 
səhv edənlər olub. Fərq ondadır ki, kimsə bu 
səhvi, uşaq marağı ilə, bilməyərəkdən edilən 
günahı etiraf etməyə özündə güc tapır. Bu, 
həm də tərbiyə vasitəsidi. Gələcəkdə 
peşimanlıq çəkməmək üçün əvvəlcədən 
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verilən "SOS" işarəsidi. Bu, insanlara kömək 
etmək cəhdidi. Bu etiraflar lazımlı, gərəkli 
etiraflardı. Belə etiraflar insanı mənən 
təmizləyir, onları ilkin paklıqlarına qaytarır, 
cəmiyyətə yaxşılıq etmək mesajı verir. Və 
məhz bu anda "Qaranquş əzabım, qaranquş 
dərdim" şerinin yaranmağı zərurətə çevrilir. 
Bu şeir təkcə Gülayənin - bir müəllifin, bir 
fərdin yox, küll halında çoxlarının, belə deyək 
ki, mənim, sənin, onların və başqalarının illər 
uzunu, bir ömür boyunca etmək istədiyimiz 
etirafın gerçək üzüdü. Gülayə məhz illər boyu 
hər birimizin qəlbində gəzdirdiyi peşimanlıq 
hissini qələmə alıb. Poetik dildə etiraf edib. 
Ona görə ki, bu dil ağrıtmır, əzab vermir, 
sadəcə səmimi bir duyğu olaraq tərbiyə edir, 
adamı yenidən qurur, doğru yola səsləyir. Heç 
bir halda əzib keçən, tənqid atəşinə tutub 
neştərləyən əlamət yoxdu. Bu şeirdə yazılanlar 
elə bir etirafdı ki, yuxu ilə ayıqlıq arasında 
yaşanan, göz önünə gələn ilğım kimi həm səni 
ömrün ilk, qayğısız günlərinə götürür, özünə 
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hesabata hazırlayır, həm də bilməyərəkdən 
etdiyin səhvlərdən qurtulmağa hazırlayır. 
Bunun ən yaxşı yolu etirafdır. Bu etiraf isə 
qələmə alandan, etiraf edəndən daha çox 
oxuyanlar, oxuyub da etiraf edənlər üçün daha 
vacib, daha gərəklidi. 

Bu şeir dünyagörmüş bir fikir, könül 
adamının dilindən sələnərək anladır ki, insan 
təkcə yıxmır, həm də yıxdığı yerdən özü 
yıxılır, təkcə sındırmır, eynilə, sındırdığı 
yerdən özü sınır-əgər əməlində qabalıq, 
haqsızlıq, zorakılıq varsa. Bu, əbədi bir həyat 
qanunudur. Bu qanunun ilk və etibarlı, müdrik 
izlərini pirani babaların sözaltı anlatdıqları 
yansıdır özündə... “Döymə qapımı, döyərlər 
qapını” deyə etdikləri xəbərdarlıqla. 
Yaradıcılığının bütün yönləri ilə klassik irsə, 
xalq ədəbiyyatı ənənələrinə etinalı və bağlı 
olan Gülayə bu qaçılmazlığı, peşimanlıq 
doğuran olmuşların poetik mənzərəsini belə 
təsvir edir: 
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Yıxdığım yuvadan yıxıldım o gün, 
Dağıldı çör-çöpüm hara, bilmədim. 
Bir anda yıxdığım bir yuvan mən 
Bir ömür çalışdım qura bilmədim. 
 
Mən öz sualıma cavab tapmadım, 
Necə varmışam mən, necə yoxmuşam? 
Bir çöp hörəmmədim bircə yuvaya, 
Görən bir yuvanı necə yıxmışam? 

 
Şeir brlə başlayır. Ömrün yetkinlik 

çağından ötən uşaqlıq, yeniyetməlik dövrünə 
boylandıqca bütün xoş məqamları ilə bir arada 
adi bir diqqətsizliyin acısını yaşayan ədəbi 
qəhrəmanın peşimanlıq hissi son dərəcə 
səmimi cizgilərlə diqqətə çatdırılır. Bu, 
məsələnin bir tərəfidi. Diqqətli oxucu isə bu 
peşimanlıq hissinin daha çox hansı mətləblərə 
ünvanlandığını əlbəəl anlayır, necə deyərlər, 
göydə tutur. Şerin ifadə etdiyi şəxsi peşimanlıq 
duyğusu öndə olsa da, əslində bu şerin alt 
qatında uzaq keçmişin, uşaqlıq çağının 
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xatasından çox çağdaş dünyamızda, 
bəşəriyyətin gözü qarşısında hər gün baş verən 
günahlardan, hər saat, hər an alt-üst, tar-mar 
edilən talelərdən, dünyamıza edilən qəsdən 
daha çox, şey var. Əslində bu şeri oxuduqca 
daha çox o fikirdə oluruq ki, dünyamız hələ də 
öz ilk uşaqlıq vərdişlərindən xilas ola 
bilməyib. Bu uşaqlıq vərdişlərinin 
bilməyərəkdən yox, bilərəkdən edilməsi daha 
çox ağrılı və məyusedicidi. Təbii ki, Gülayə bu 
məsələlərdən konkret olaraq söhbət açmır. 
Ancaq bütün halıyla ömrünün ahıllıq yaşında 
olan bir insanın peşimanlıq hissini, bu hiss 
qarşısındakı durumunu ifadə etməklə yanaşı, 
edilən günahların bədəlinin haçansa verilməli 
olduğu xəbərdarlığı ilə oxucu diqqətini daha 
dərin mətləblərə çəkmiş olur. Bu gün 
bəşəriyyətin gözü qarşısında İŞİD, PPK 
tüğyanı baş verir, Suriya, Misir, Əfqanıstan, 
Dağlıq Qarabağ ocaqları alovlandırılır, daha 
çox raketlər, hər cür qırğın silahları sual verib, 
cavab alır. Mavi ekranlar, radio dalğaları, 
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mətbuat səs-səsə verib miqrant köçlərindən, 
problemlərindən çeşidli xəbərlər yayımlayır. 
Bir atəş havasına min bir insan taleyinin, təbiət 
gözəlliyinin baisi olanların nəylə, hansı haqla 
bəraət qazanacaqlarının cavabsız sualları göz 
önündə sıralanır:  

 
Düşdüm qarğışına qaranquşların, 
Hər bahar gözümü yaşladı mənim. 
Bir yuva uçurdum uşaqlığımda, 
Bir böyük həsrətim başladı mənim. 
 
Neçə bahar gəldi ömrüm üzünə, 
Getdi, o baharın odu qalmadı. 
Hər bahar gözlədim eyvanımızda – 
Gəlib o qaranquş yuva qurmadı. 
 
Bir ömür bir sevinc bitirəmmədim, 
Boy atdı göy dərdim, yer dərdim mənim. 
Qaranquş əzabım, qaranquş dərdim, 
Qaranquş həsrətim göyərdi mənim. 
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Gülayənin bu kövrək misralarını 
oxuduqca istər-istəməz düşünməli olursan; 
ömrünün ilkinlik çağında bir quş yuvasını 
bilməyərəkdən uçuran bir bəşər övladının, 
məsum yavrunun peşimanlıq hissi, utancı, 
təəssüfü, ağrısı  bir ömür boyu davam edirsə, 
bəs hər barmaq, tətik sıxımında yüz-yüz 
ailənin, təbiət gözəlliyinin ömrünə qəsd 
edənlərin bədəli nəylə veriləcək? Bəlkə hər 
barmaq, hər tətik sıxmı ilə yüz-yüz ailə, insan 
taleyi, təbiət gözəlliyinə qəsd edənləri bir 
araya gətirib bu şeirin oxu saatını, oxu 
gecəsini təşkil etmək gərəkdi? Demək lazımdı 
ki, oxuyun, diqqətlə oxuyun və lazm olan 
ibrəti götürün, üstünüzə bu qədər günah 
yükləməyin. Hesab edirəm ki, bütün hallarda 
ictimai yük, ictimai enerji daşımayan, 
bəşəriyyətin taleyini, insanlığın məsuliyyət 
hissini özündə ehtiva etməyən, tərbiyəedici 
missiya daşımayan şerin, sözün ömrü həmişə 
qısa olub. Bu cür ədəbi faktların oxunduğu 
anda doğurduğu effekt çox keçməmiş 
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öləziməyə başlayır, unudulur, təsiri ötüb keçir. 
O şerin-sözün ki, ömründə insanlığın, 
bəşəriyyətin taleyi sarıdan nigaranlıq, 
məsuliyyət hissi dövr edir, Gülayənin 
haqqında bəhs etdiyimiz şeiri kimi, oxunur, 
yadda qalır və unudulmur:  

 
Ödəyə bilmədim bədəlini mən, 
Ömrümü bu yolda eyləsəm də şam. 
Bir ömür uzunu əhv diləmişəm, 
Hələ də bəraət alammamışam. 
 
Bilmədim neyləyim təsəllim olsun, 
Təsəllim olubdur, baxıram hər an. 
Yuvası dağılmış o qaranquşun 
Rəsmini asmışam eyvanımızdan. 

 

Görkəmli rus yazıçısı M.M.Prişvin 
yazırdı: “Elə hisslər, duyğular var ki, ağlı 
təkmilləşdirir, tamamlayır, eləsi də var ağlı 
qaranlıqlaşdırır. “Bu mənada peşimanlıq hissi 
həmişə insan ağlını, insan varlığını 
təkmilləşdirməyə, onu kamilləşdirməyə aparan 
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bir duyğudur. Təqdim edilən şeirdə ifadəsini 
tapan peşimanlıq duyğusu da bu mənada 
insanı özünə qaytaran, onu kamilləşdirən, özü-
özünün qarşısında hesabata hazırlayan 
duyğudu. Bu duyğuların aşıladığı başlıca 
meyar ondan ibarətdir ki, insan təəssüratı 
olmadan heç bir zaman insanların həqiqət 
axtarması halı olmamış, yoxdur və ola da 
bilməz. Doğrudan da “heç nə; nə sözlər, nə 
fikirlər, hətta nə də davranışlarımız nə bizim 
özümüzü, nə də xarici aləmə münasibətimizi 
hisslərimiz qədər aydın və doğru ifadə edə 
bilmir.  Bu hisslərdə yalnız ayrıca bir fikrin, 
bir qərarın xarakteri deyil, bizim ruhumuzun 
bütün məzmununun, onun quruluşunun səsi 
eşidilir” (K.D.Uşinski). Bir daha sözümüzün o 
yerinə qayıdırıq ki, “insan bütövlükdə ictimai 
münasibətlərin məhsulu olduğu kimi, onun 
hiss və emosiyaları da ictimai-tarixi xarakter 
daşıyır”. Bu mənada Gülayənin sözügedən 
şeirində ifadə olunan başlıca fikir də ilk 
növbədə hiss və duyğunun (konkret halda 
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peşimanlıq hissinin) ictimai-tarixi xarakterinə 
hesablanıb. Bu, hiss və duyğunun başlıca 
qayəsi günahlardan təmizlənməyə çağırşıdı. 
Bu hiss və duyğunun kökündə ata-
babalarımızın “Döymə qapımı-döyərlər 
qapını”, “təsir əks təsirə bərabərdir” fəlsəfəsi 
dayanır. Və bütün anlamı ilə həmin hiss və 
duyğular özünə layiq, özünə xas bir 
səmimiyyət və duyğusallıqla şeirdə öz poetik 
ifadəsini tapıb, ən. Ən yaxşı cəhət ondan 
ibarətdir ki, Gülayənin şeirlərində çılpaq fikrə, 
intiqamçılıq hissinə yer yoxdur. Bu mənada 
onun şeirləri daha çox böyük Şərq klassiki 
Mövlanə Cəlaləddin Ruminin, Hacı Bektaş 
Vəlinin söz dünyasının mənəvi övladları kimi 
insanı yaralamadan, əzmədən, incitmədən 
mənəvi kamilliyə götürür, tərbiyə edir, özünə 
hesabata hazırlayır. Bu poeziya ilə tanşlıq hər 
dəfə yadıma dahi yazıçı Lev Tolstoyun 
“Çinliyə məktub”undan oxuduğum fikriləri 
salır. L.Tolstoyun nəzərincə “şərə-şərlə cavab 
verməmək və şərdə iştirak etməmək yalnız 
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xilas olmaq üçün deyil, həm də şəri 
törədənlərin üzərində qələbə çalmaq üçün ən 
yaxşı vasitədir”. Gülayənin “Onda da mən 
idim, indi də mənəm”, “Sənin öldüyün gün” və 
s. şeirləri bu mənada şərə-şərlə cavab 
verməməyə, şərdə iştirak etməməyə və 
bununla da şərə qələbə çalmağın yolunu fəth 
etməyə ən yaxşı çağırış kimi oxunur, 
düşündürür və tərbiyə edir. Haqqında  bəhs 
etdiyimiz humanizm duyğusu ilə süslənən 
“Sənin öldüyün gün” şeri bu baxımdan daha 
bitkin və yaddaqalandır: 

 

Fərqində olmadın fərqimizin sən, 
Bizim aramızda dərə var, düz var. 
Hələ də bilmirsən nədir fərqimiz, 
Hələ də deyirsən nə fəqimiz var?! 
 

Sən olan dünyada doğulmadım mən, 
Bizim doğrumuz bu, düzümüz budu. 
Mən olan dünyada böyümədin sən, 
Biri-birimizdən fərqimiz budur. 
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Şərhə ehtiyac yoxdur ki, burada söhbət 
konkret olaraq coğrafi ərazi, yer-yurd  
dünyadan getmir. Başlıca mətləb könül, ruh, 
düşüncə, aləmindən gedir. Bu aləmdə cismlər 
yox, ruh və duyğular anlaşır. Bu aləm daha 
çox insani dəyərlərə hesablanmış olur. Daha 
çox əhdə, vəfaya, etibara, barışa, güzəştə 
getməyə hesablanır. Bu aləmdə etiraf etmək, 
etirafı anlamaq, anlaşmaq yolu həmişə açıqdır. 
Gülayə sözügedən şeirində bu deyilənlərin 
poetik ifadəsini uğurla sərgiləyib. Eyni 
zamanda yeri gəldikcə incə, zərif ehyamla, bir 
dodaqqaçımı ironiya ilə özünün daxili 
münasibətini, aydın mövqeyini də ifadə 
etməyindən qalmayıb. Lakin yuxarıda da 
dönə-dönə vurğuladığımız kimi, bu məqamın 
özündə belə, müəllifin bağışlayan, əhv edə 
bilən varlığı bütün aydınlığı ilə göz önündə 
dayanır, öyrədir, tərbiyə edir: 

 
Sən işıq selinə dönürsən necə 
Görməyən gözlərdə çıl-çıraq kimi. 
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Kimi atır səni, kimi də tutur 
Böyük oyunlarda oyuncaq kimi. 
 
Üstünə tül çəkdin qaranlıqların, 
Göründün gözlərdə göyçək kimi sən. 
Mən öz gerçəyimlə yalan olmuşam, 
Sən öz yalanınla gerçək kimisən 
 
Nə qədər sənlər var sənlı dünyada 
O qədər sənlərdə boğulacam mən. 
Sənin doğulduğun öldüyüm gündür, 
Sənin öldüyün gün doğulacam mən... 

 
Göründüyü kimi, müəllif (və ədəbi 

qəhrəman) əsl mətləbin üstünə çox ehtiyatla, 
necə deyərlər dostyanə gəlir. Burada hücum, 
birbaşa qınaq, aşağılma yoxdu. Daha çox 
orijinal boyalarla, eyhamlarla yanaşma, dəqiq 
müqayisə və gəlinən nəticə var – müəllif  (və 
ədəbi qəhrəman) çıxış yolunu kimisə 
qınamaqda, əzməkdə, güdaza verməkdə, 
kimdənsə qisas almaqda, heyif çıxmaqda yox, 
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gələcəkdə bu cür yanlışlıqlara yol 
verməməkdə, nəticə çıxarmaqda görür. Lap 
həyat bahasına, lap yenidən dünyaya gəlmək 
bahasına olmuş olsa da belə:  

 
Bir gün bu həyatdan getsəm də bil ki, 
Həyata yenidən qayıdacam mən. 
Hələ doymamışam mən bu həyatdan, 
Bir insan ömrünə hələ acam mən. 

 
Oxucu bütün səmimiyyətilə qəbul edir ki, 

yalnız əməli və ruhu paklar bu qənaətlə yaşaya 
bilər, yalnız munislər, mənəvi təmizlər bu 
nikbin əhvali-ruhiyyəyə köklənə bilər və belə 
comərd qərar verə bilərlər. Bu məqamda 
oxucu bütünlüklə müəllifin və təbii ki, ilk 
növbədə ədəbi qəhrəmanın tərəfində olur.  

Gülayənin ədəbi qəhrəmanının (və 
poeziya enerjisininin) başlıca məziyyəti 
ondadır ki, təqdim edilən obraz (şair məni) 
daha çox etiraf edən, bağışlayan və 
alicənabdır. O, heç bir halda ittiham etmir, 
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hətta qarşı tərəfin yanında olmaqdan belə 
çəkinmir. Qarşı tərəfi həqiqət yoluna çıxarmaq 
üçün onun səhvlərini, günahlarını belə öz 
çiyinlərində daşımağa hazırdı. Gülayənin bu 
tipli şeirləri ona görə maraqla oxunur ki, onun 
ədəbi qəhrəmanı hər cür hikkədən, məkrdən, 
qisasçılıq hissindən uzaqdır. Həyat yollarında 
rast gəlinən problemlərin səbəbkarlığını onun 
ədəbi qəhrəmanı öz üzərinə çəkməklə 
anlatmaq istəyir ki, əslində başlıca məsələ 
kimin daha çox səhv etməsində yox, kimin öz 
səhvini daha səmimiyyətlə etiraf etməsindədi. 
Bu baxımdan şairin “Yıx mənim boynuma 
günahlarını” şeri daha səciyyəvidir:  

 
Yanan da mən oldum, yaman da mənəm, 
Mən sənə əzəldən ögeyəm, yadam. 
Yıx mənim boynuma günahlarını, 
Desinlər bir işə yaradı adam. 
 
Günahkar dedilər bir ömür boyu, 
Mən bilə bilmədim nə günahım var. 



   
Fikrin gül ayələri 

 

 79

Yıx mənim boynuma günahlarını, 
Bilim ki, mənim də bir günahım var. 
 
Qaranlıq dünyadı, kim nə biləcək, 
Üstündən ayaqla, izini itir. 
Yenə də pərdələn gülüşlərinlə, 
Yenə də özündə özünü bitir... 
 
Göründüyü kimi, burada yazıçı və ədəbi 

qəhrəman obrazı, şair şəxsiyyətinin bütövlüyü, 
bağışlayan siması yenə də öndə dayanır. Bu 
şerin başlıca dəyəri məyusluq və ruh 
düşgünlüyünə qələbə çalmağa 
hesablanmasındadı.  

Məşhur Polşa-Amerika şairi və esse 
ustası Çeslav Miloş da qələm adamının bu 
başlıca missiyasını nəzərdə tutaraq yazır ki, 
“bu, bütün yer kürəsində yaşayan şairlərin əsas 
vəzifəsi olmalıdır. “Görkəmli ədibin  
yaradıcılığına həsr etdiyi “Miloşa görə şeirin 
əsas həqiqəti” məqaləsində Gülayə özü də 
qeyd edir ki, bütün halları  ilə şerin 
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gözlənilməzliklərlə dolu olan ifadə tərzi, 
başlıca mətləbi, məramı oxucu dünyasında ilk 
növbədə insani fəzilətlər doğurmalıdır. 
Poeziya aləmi xüsusi, ifadəsi mümkünsüz olan 
paklıq məkanıdır. Bu məkan kimliyi, nəliyi 
anladan bir ruh hücrəsidir. Daha çox barışı, 
anlaşmanı və tərbiyə etməyi imandan sayır. 
Gülayənin  də öz yaradıcılığında məhz bu 
yolla getməsi həmin baxışlardan irəli gəlir; bu, 
ilk növbədə kökə, ənənəyə, ən əsası poeziya 
sənətinin əbədi, əzəli missiyasına sadiqlikdən 
irəli gəlir. Buna görə də onun ədəbi obrazları 
daha səmimi, bağışlayan, eyni zamanda 
oxucuya daha yaxın olandı:  

 
Yıx mənim boynuma günahlarını, 
Nə bilim, bəlkə də günahın haqdı... 
Bilirəm, sonunda bu günahların 
Kiminsə boynuna yıxılacaqdır. 
 
Nə ki, günahın var daldala, gizlə, 
Qoy səni günahkar tanımasınlar. 
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Onsuz  bu günahın adı bilinmir, 
Yıx mənim boynuma nə günahın var. 
 

Qoy sənin havana oynayım yenə, 
Qıymıram əllərin qoynunda qalsın. 
Yıx mənim boynuma günahlarını, 
Yenə günahların boynumda qalsın. 

 

Bu məqamda “Yer üzünə gələn bütün 
vəhlərin bircə tələbi var – mərhəmət!” fikrinə 
tapınanların yanındayıq. Və məhz bu 
missiyaya tapındığına görə də sözügedən şerin 
müəllifilə həmrəyik. Elə bu həmrəylik 
duyğusu ilə də sonacan oxuyuruq: 

 

Göylərin ahıdır hər düşən lələk, 
Göyərçin ahını göynəyimə ək. 
Qırdığın qanadı qoynumda gizlə, 
Əlinin qanını köynəyimə çək. 
 

Yıx mənim boynuma günahlarını, 
Savabım günaha bir cavab olsun. 
Bir savab eylədim min günah oldu, 
Bir günah eyləyim min savab olsun! 
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Miloş haqlıdır: “Hər bir şair özündən 
əvvəl yaşayan, onun dilində yazan şairlərdən 
irsən üslub, forma və məzmun əxz edir. Amma 
bununla yanaşı, o, başa düşür ki, bu keçmiş 
üsullar onun şəxsi təcrübəsinin ifdəsi zamanı 
artıq yararlı deyil, odur ki, onlara 
uyğunlaşmağa çalışsa da, daxilən onu 
saxtakarlıqdan, cilddən-cildə girməkdən 
qoruyan bir səs eşidir...” Və bu səs ilk növbədə 
şairin öz üslubunu, ifadə məziyyətlərini, 
fikrinin ifadə texnologiyasını etiva etmiş olur. 
Qeyd olunan cəhətlər Gülayəni oxucu 
diqqətinə təqdim etdiyimiz “Yıx mənim 
boynuma günahlarını” şeirində tam aydınlığı 
ilə özünü büruzə verir.  

Görkəmli rus yazıçısı Maksim Qorki 
gənclərlə olan müsahibəsində ədəbiyyat 
məsələlərindən bəhs edərkən qeyd edirdi ki, 
ədəbiyyatın ikinci elementi mövzudur. Mövzu 
– müəllifin təcrübəsində yaranan ideyadır, 
bunu ona həyat təlqin edir...  

Maksim Qorki belə deyir. Həyatın təlqin 



   
Fikrin gül ayələri 

 

 83

etdiyi mövzular isə çox rəngarəngdir. Bu 
rəngarəngliyi təbii ki, sistemli və inadlı 
yaradıcılıq axtarışları aparan Gülayənin də 
yaradıcılığında açıq-aydın müşahidə etmək 
olar. Onun şeirlərinin mövzu dairəsi 
rəngbərəngliyi ilə, eyni zamanda da aktuallığı 
ilə seçilir. Bu mövzular adi bir quşun yurd-
yuva sevgisindən, böyük vətəndaşlıq 
duyğusundan, adi gülün, çiçəyin, böcəyin, 
dünyanın narahat taleyindən, ailə-məişət 
qayğılarından və s. keçir. Bu mövzuları 
yüksək şair səmimiyyəti, inadlı sənət 
axtarışları izləməkdədi. Ümid, inam, intizar, 
həsrət çalarları müəllifin əksər şeirlərindən ana 
xətt kimi keçir.  

Yaxın Şərqin görkəmli 
mütəfəkkirlərindən biri ümid məfhumundan 
bəhs edərkən yazır: “Ruhumun qanına can 
verən mənəvi oksigenin adı ümiddir. Ruhumu 
nə qədər boşaltsanız da içində bir az ümid 
qalar. Ətrafımda nə qədər boğucu rüzgarlar 
əsirsə-əssin, bu ruzigarlar içərisində böyük 
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fırtınalar gizləyən qasırğalar nə qədər şiddətli 
olursa-olsun, bu sərt rüzigarları birər-birər 
ruhumdan keçiriniz. Heç birisi orada işıldayan 
ümid çırağını söndürə bilməz... ümid ruhumun 
zəruri ehtiyaclarındandır. Bir bitki necə ki, 
qidasız, havasız, işıqsız yaşaya bilməz, mənim 
ruhum da ümidsiz yaşaya bilməz...” 

Bu deyilənlərin gerçək şəkillənməsini, 
poetik əksini Gülayənin şeirlərində sıx-sıx 
görə bilərik. Şairin “Sonuncu lələk” şeri 
sonuncu ümidə, son inama olan əbədi 
arxayınlıq hissini, güvəncini dolğun şəkildə 
əks etdirir. Yığcam mətn və lakonik dillə ifadə 
edilən fikir öz bitkinliyi ilə maraq doğurur:  

 
 

Bax, belə başladı bizim nağlımız, 
Başdan bu nağılı danışım gərək. 
Mənim söylədiyim nağılın adı 
Sonuncu atəşdi, sonuncu lələk... 
 

“Əgər dara düşsən darıxma - dedin – 
Yandır lələyimi, gələcəm həmən”. 
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Qalmışam nə qədər darda, biləsən, 
Nə qədər lələklər yandırmışam mən. 
 

Yandırsam sonuncu lələyi də mən, 
Sonunda bir nağıl beləcə bitər. 
Yenə gəlməyəsən, sənsizliyində 
Qorxuram sonuncu ümidim itər. 
 

“Ümid nə yaxşıdır, ümidlə sönən 
məhəbbət qayıdır, sevgi qayıdır” düşüncəsiylə 
yanaşanda oxucu müəllifin “hələ qəlbimdədir 
sonuncu ümid” təskinliyini öz qəlbindən keçən 
ümid işığı kimi qəbul edir. Ümid, təsəlli 
işığının gur, bol olması baxımından bu şeri öz 
düşüncəsinin, istəyinin ayrılmaz hissəsi kimi 
qəbul edir:  

 

Hələ qəlbimdədir sonuncu ümid, 
Hələ gümanımda yandırmışam şam. 
Hər gün yuxularda görürəm ki, mən 
Sonuncu lələyi yandırmamışam... 
 
Biz Gülayənin yaradıcılıq axtarışlarını 
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sistemli şəkildə izlədikcə şeirdən-şeirə 
püxtələşən, mövzu dairəsini genişləndirən yeni 
və maraqlı bir şairlə qarşılaşırıq. Yeni deyim 
tərzi, fikrin daha elastiki və səmimi şəkildə 
çatdırılmasına nail olmaq inadkarlığı bu yolda 
onun başlıca yardımçılarıdı. Bu prosesdə o, 
çox vaxt şerin məlum qəlblərini, ölçü-biçisini 
arxa plana keçirir, bəzən də xüsusi bir 
vəfadarlıqla hiss və duyğularını şerin müəyyən 
qəlibi, ölçüsü çərçivəsində çatdırmağa daha 
çox fikir verir. Aşağıdakı şeirdə olduğu kimi:  

 
Sizin günahınız mənim boynuma, 
Mənəmsə qurbanı bu haqsızlığın. 
Öldürün, öldürün, öldürün məni, 
Cəzası ölümsə bu haqsızlığın... 

           
Ən maraqlısı odur ki, ilk baxışdan 

ümidsizlik hissinə hesablanan bu şerin daxili 
ritmində sarsılmaz bir inam, yeniləşməyə, 
dəyişməyə və təzələnməyə aşiqlik, yaxşılıq 
etməyə vurğunluq duyğusu öz parlaq ifadəsini 
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tapır: 
 

Öldürün siz məni, yaxşılıq itmir, 
Mənə etdiyiniz zülüm sevinsin. 
Bir anda min kərə öldüyüm yetmir 
Öldürün, bir kərə ölüm sevinsin. 
 
Ölümün tələsi gözlə qurulub, 
Gözləyin, gözləyin, gözlə öldürün. 
Məni öldürməyin min bir yolu var, 
Varsa haqq sözünüz-sözlə öldürün. 

 
Ölüb-öldürmənin bəraəti, deməli, 

günahsızlığı ədəbi qəhrəmana gün kimi aydın 
olduğundan o, bədgüman deyil. Mənəvi, ruhi 
üstünlüyünü bütün aydınlığı ilə dərk edir. Elə 
bu səbəbdən də sözünü mərd-mərdanə 
deməkdən çəkinmir: 

 
Asın məni, asın dar ağacından, 
Könlüm razı deyil ölüm qəm yeyə. 
Bir edam kötüyü sevinə bəlkə, 
Bir cəllad libası qırmızı geyə. 
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Dünya şöhrətli yazıçı U.Folkner 
müsahibələrinin birində deyirdi: “Məndən 
soruşsalar ki, nəyə görə yazıçılar arasında 
birinci yeri Tomas Vulfa verirsən, deyərdim; 
Ona görə ki, aramızda ən böyük cəhdi o edib 
və ən böyük məğlubiyyətə də o uğrayıb. 
Dünyada ən böyük şey cəhddir – Səndən 
əvvəlki insanların yarada bildiklərini yenidən 
yarada bilmək cəhdi...”Azərbaycanın azadlığı 
və ərazi bütövlüyü uğurunda şəhid olmuş 
vətən oğullarına həsr etdiyi “Vətənə 
bağışladın”adlı şerinidə məhs Gülayənin  bu 
mübarək cəhdinin şahidi oluruq. 

 
Ümidimdə doğuldun, gümanımda boy atdın, 
Vətən, boyuna qurban, bu canımda can dedin. 
Boyuna qurban olum, boyu vətən şəhidim, 
Vətən boyda boyunu vətənə qurban  dedin. 
 
Səngər-səngər boy atdın, havasından asıldın, 
Yaşadın sevincini, həm yasından asıldın. 
Sərhəddinə hörüldün, səmasından asıldın, 
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Sarıdın yaran ilə yarasını  vətənin. 
 
Köksünü sipər etdin güllələnən torpaqda, 
Ümidimdə ümidi itən gülü bitirdin. 
Güllələnib, üzünə gül ələnən torpaqda 
Sən öz şəhid qanınla vətən gülü bitirdin. 
 
Torpaq qırmızı geydi, çiçəklədi qan yeri, 
Bu şanlı tarixini göydə yazdı gözlərim. 
Gözlərimdə söküldü gözlədiyim  dan yeri- 
Götürüb məzarını göydə qazdı gözlərim. 
 
Dərdimin dəryasında gecələdi gecələr, 
Dünyamın dünyasında gecələdi gecələr, 
Gözümün aynasında gecələdi gecələr, 
Açılan sabahları mən yarana bağladım. 
 
Bu dünyaya sığmayan sevincini, sevgini 
Ürəyində sevinci bitənə bağışladın. 
Köynəyindən keçirdi vətən səni əbədi- 
Sən əbədi ömrünü vətənə bağışladın. 
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Gülayənin ayrı-ayrı şeirlərindən,   
yaradıcılıq axtarışlarından bəhs edərkən onun 
az qala misradan-misraya, şeirdən-şeirə hər an 
bir qələm adamı kimi püxtələşməsi, yeni ədəbi  
forma və məzmun texnologiyalarına 
sahiblənməsi barəsində dönə-dönə bəhs 
etmişik. Bu, olduqca vacib, təqdirəlayiq bir 
məsuliyyət, özünükəşfetmə, özünüyaratma 
cəhdidi.  Bu sətirləri yaza-yaza bir daha 
Gülayənin necə bir ucqar dağ kəndindən, ədəbi 
mühitdən kənar bir aləmdən, ailədən qopub 
gəldiyini göz önünə gətirirəm. Sənətə aparan 
yolda təcrübəsiz və köməksiz bir qadın yazarın 
hansı münasibət və problemlərlə üzləşməsinin 
fərqinə varıram, ilk gənclik illərimizdə şeir 
dəftərlərimizi qoltuğumuza vurub mərkəzdəki 
ədəbi orqanların (fərqli xarakterə, yaradıcılıq  
zövqünə malik redaktor və şöbə müdirlərinin) 
qapısında dayandığımız anları yenidən 
yaşayıram. İndi doğru danışmağı çoxu ar bilsə 
də sənətin bu daşlı-kəsəkli, mənəvi cəhətdən 
bezikdirici, sındırıcı yollarının çətinliklərinə 
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tab gətirmək elə də asan deyildi. Təbii ki, hər 
cür ümidlər verilirdi və yenə də təbii ki, hər 
cür ümidlərin qarşısında hər cür də sərhədlər-
sədlər çəkilirdi. Yeri gəlmişkən, poeziya 
haqqında söhbətlərə xas olan ali incəlikləri 
oxucu üçün ifadə etməyin çox çətin olduğunu 
bildirən Nobel mükafatı laureatı D.Uolkott 
eyni zamanda məxsusi poetik şəraitin vacibliyi 
ideyasını heç cür qəbul etməsə də, fərqindəydi 
ki, amma  bu şərait olmayacaqsa poeziya da 
olmayacaq. Yəni ölməz, möcüzəli, nə isə 
dəyişilməz qalan bir nümunə əldə qalmayacaq. 
Deməli, zaman və məkanın, şəraitin özü poetik 
dünyagörüşün formalaşmasına xüsusi təkan 
verir. Hər hansı xüsusi poetik təcrübəyə 
əlahiddə cəhd və bağlılıq olmasa ilahi vergisi 
olan ilhamın yolu son mənzilə yetişə bilmir, 
haradasa dalana dirənir. Misal üçün deyək ki, 
ötən əsrin 90-cı illərində ədəbi müstəviyə 
inamla qədəm basan bir çox gənc istedadlar 
onlara bəslənən böyük ümidi heç cür doğrulda 
bilmədilər; hətta ən yaxşı qayğı ilə əhatə 
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olunmalarına baxmayaraq belə... Ədəbi 
gəncliyin avanqardına çevrilmiş və mənim 
özümün də çox sevdiyim, qiymətləndirdiyim 
bir çox gənc şairlər sonra yaradıcılıqdan başqa 
hər şeylə məşğul oldular. Ancaq gerçək olan 
budur ki, Gülayə yaradıcılığının ilk illərinə 
məxsus ədəbi yanlışlıqları dəf edə bildi, 
qarşıdakı illər onun poetik axtarışlarına yeni 
məzmun və forma verdi. Bu, həm də həyatın 
inkişaf qanunudu. Gülayə məhz bu yolla getdi 
və bu, onun sənət uğurlarını təmin edən 
başlıca amilə çevrildi. Bu amilin əsas məğzi öz 
üzərində çalışmaq, məsuliyyət hiss etmək 
mərhələsidi. İstedadlı insan elə ki, əsl 
yaradıcılıq yoluna çıxa bildi, əsl sənəti tanıdı, 
sənətlə sənət dilində danışmağı bacardı, 
deməli, o, öz sənət yolunu tapmış olur. 
Bundan o yana onun üçün daha geriyə yol 
yoxdu. Sənətkar ömrü inkarın-inkar qanunu öz 
yaradıcılığında aydın yola çevirə bildiyi andan 
başlayır, yeni bir mahiyyət kəsb edir. Böyük 
şairimiz Səməd Vurğun vaxtilə yaradıclığının 
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ilk nümunələrini “ölən şeirlərim” deyə bir 
kənara qoya bilmək gücünü özündə tapmasıyla 
böyük idi. İsa Hüseynov (Muğanna)  bu yolla 
gedə bildi. Bütün səmimiyyətim  qeyd etməyi 
vacib bilirəm ki, öz yaradıcılığına tənqidi 
münasibət bəsləyə bilməsi səbəbindən Gülayə 
də məhz barəsində söz açdığımız şeirlərin 
altından imza atmağa özündə güc tapa bilməsi 
ilə xoşbəxtdi. O, bütün istedadlı qələm 
adamlarına xas bir səmimiyyətlə qəbul edə 
bilmişdir ki, kainatda mövcudluğun yeganə 
üslubu onların təfərrüatı ilə bağlıdır. Əsl 
sənətkarlar, o cümlədən şairlər həmişə sənət 
üçün başlıca şərtlərdən hesab edilən 
müşahidəyə möhtacdırlar.  

Fransız yazıçısı Jül Renar yazırdı ki, 
istedadlı, vergili insanlar heç vaxt sənətkarlıq 
axtarşları aparmağın ağırlığından çəkinmirlər. 
Görkəmli yazıçı gənc istedadlara uğurun, 
qələbənin yolunu göstərərək deyirdi: “Çalış! 
Çalış! İstedad torpaq kimidir... Torpağı hər il 
şumla; O, mütləq öz yeni bəhrəsini, 
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məhsulunu verəcək”. Bu mənada Gülayənin 
yaradıcılığı bütövlükdə çalışmaq, cəhd etmək 
ehtiyacının razılıq doğuran bəhrəsi kimidi. Bu 
müşahidə və məntiqin ifadəsi Gülayənin son 
illərdə qələmə aldığı şeirlərdə özünü daha çox 
büruzə verməkdədi:  

 
“Nə əksən torpağa bitər” – dedilər, 
Azımı-çoxumu əkdim torpağa. 
Torpağın yuxusu qaçmasın deyə 
Gözümün yuxusun əkdim torpağa . 

 
Əlbəəl hiss olunur ki, ana torpağın, 

Vətənin əmin-amanlığını qorumaq üçün kiprik 
çalmadan keşik çəkməyin vacibliyini Gülayə 
bu səmimi misraları ilə son dərəcə yaddaqalan 
bir şəkildə ifadə edə bilib. Yetkin və təcrübəli 
şair müşahidəsi, şair yanaşması bu şerin 
uğurunu elə ilk misralardanca təmin edib. Və 
bu dəqiq, uyarlı müşahidə şerin davamını 
xüsusi bir səmimiyyətlə çəkib gətirir: 
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Bir gözümdə gülüş, bir gözümdə yaş, 
Gördüm ki, qəlbində ağrı-acı var. 
Torpaq gözlərimi torpağa əkdim, 
Torpağın torpağa ehtiyacı var. 

 

Vacib cəhddi. İki kibrit çöpü bir-birini 
alışdırdığı, çıraqban etdiyi kimi insan 
varlığının, cisminin torpağa həyan olması, ona 
qovuşması ona rahatlq, əbədiyyət bəxş edir. 
Ədəbi qəhrəman (eyni zamanda da şair) öz 
xeyir əməlində ümidlidi. O, əkdiyi ümidin 
itməməsi şükranlığını haqlı olaraq yaşayır. 
Ədəbi qəhrəman (və şair) öz əkdiyinin 
bəhrəsini dadmaqla xoşbəxtdi. Bu bəhrə onun 
könlüncədi, əsl sənətkar qazancı, uğurudu: 

       
Könlümün möhürün vurdum, biləsən, 
Köksünə kök atan hər tağın üstə. 
Torpağn altına bir şair əkdim, 
Bir şeir göyərdi torpağın üstə. 

Deməli, təbiətin əbədi qanunu bu 
məqamda da özünə xəyanət etmədi; heç nə 
heçdən yaranmadı və heçə də getmədi. Sadəcə 
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inkarı inkar qanunu bu dəfə də özünü 
doğrultdu. Və bu qanunun yeni bir övladı – 
gözəl bir şeir varağa köçdü.  

Gülayənin poetik yaddaşının boynu 
həmişə xatirələrə, yaşanan ömrə-günə 
bükülüdü. Onun poetik yaddaşının cilovu 
həmişə xatirələrə, olub-keçənlərə çəkir; Xüsusi 
bir həssaslıq və duyğusallıqla. Bu duyğusallığl 
onun “Xallı böcək” kimi poetik nümunələrində 
daha aydın şəkildə görürük:  

 
Hardasan, hardasan, ay xallı böcək? 
Öpüb qanadından, öpüb deyərdim: 
-Uç, mənim anamı mənə gətir gəl! 
 
Uçardın ovcumdan sözüm bitincə, 
Baxardm, baxardım, bax, arxanca mən. 
Gözümü yummazdım gözdən itəncə... 

 
Şair sanki usta bir rəssam fırçası ilə hər 

bir oxucuya tanış (və get-gedə daha əlçatmaz 
olan) bir mənzərənin əlvan, xatirə qoxulu 
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tablosunu çəkir. Eyni zamanda tələsmir; 
xüsusi bir səbr və ahənglə oxucunu hazırlayır. 
Əsl mətləb üstünə gələnə qədər bütün olub-
keçənləri kövrək bir təqdimatla gətirib qoyur 
göz önünə. Bu hazırlama prosesində imisti, 
ilıq bir hərarət var. Hələ nisgil, kədər, qəm-
qüssə çalarları özünü hiss etdirmir. Hələ ki, 
təsvir ön plandadı:  
 

Hələ də, hələ də unutmamışam 
Mənə gülərdilər kənd uşaqları – 
Xallı böcəyini get axtar deyə... 
 
O zaman çağıran təkcə mən idim 
Halmdan hallanan hallı böcəyi, 
O şirin, o şəkər, ballı böcəyi. 

 
Bu misralardakı “halımdan hallanan hallı 

böcəyi” təsviri,  “o şirin, o şəkər, ballı böcəyi” 
ifadələri təkcə bir böcəyin əlamətini yox, həm 
də qayğısız uşaqlıq illərinin durumunu göz 
önünə gətirir. O uşaqlığın ki, həqiqətən 
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özündən hallanan, özündən ballanan çağları 
vardı. O uşaqlıq illərinin qayğısızlığı xallı 
böcəyin təqdim edilən halıyla eyni ahəngdədi, 
həmrəngdi. Bundan sonra gələn misralar o 
bəxtəvər günlərin nostalji həsrətinin, 
qüssəsinin havasını xüsusi bir kövrəkliklə 
əsdirməyə başlayır. Elə bil ki, aran xəfəsindən 
dağ sazağna doğru bir yol başlayır:  

 
Aradan nə qədər illər keçibdir, 
Görürəm, görürəm, görürəm ki, mən 
Ana itirənlər indi gəzirlər 
Mənim itirdiyim xallı böcəyi. 

 
Bu təəssüf, kədər hissi şeirin ümumi 

axınından, bədii mətnin bətnindən doğur. Ona 
görə də xüsusi bir uyarlıqla oxucu yaddaşında 
özünə yer salır.  Oxucu özünü ilk misralarda 
təqdim edilən körpə, qayğısız uşaqların 
sırasında görür və necə deyərlər, “barmağını 
dişləyir” ki, niyə bilməmişəm, xəbərsiz 
olmuşam bu yaşantıdan:  
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İndi nə Gülayə, nə xallı böcək 
İndi nə o qışdı, nə də o bahar. 
İndi nə o çəmən, nə o çiçək var, 
Dəyişib yolunu indi arzular. 
 

Və şerin əsl mətləbi, qayəsi təqdim 
olunur: 

 
Hardasan, hardasan, ay xallı böcək? 
İndi səndən özgə bir istəyim var. 
Mənə gətirərdin anamı bir vaxt, 
İndi də gəl məni anama apar. 

 
Elə bil ki, paravoz fit verir, dərindən 

nəfəs alır və dayanır... Bu Sükut isə yaşanmış 
insan ömrünün son həsrətini, qübarını, istəyini 
bütün əzəmətilə ortaya qoyur... Lirik, 
emosional və yaddaqalan şəkildə sevgi 
etirafları edən, “mənə gələn bəla sevgidən 
gəlib, mən görən bəlanın Allahı yoxdur” 
qənaətinə tapınan şair bütün hallarda öz poetik 
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məninə sadiq qalaraq yenə də çəkdiyi 
iztirablara görə kimsəni qınaq yerinə çevirmir, 
“Bəlkə də kimsənin günahı yoxdur” – deyə 
ağrı-acısının səbəbini məchul bir ünvanda 
axtarır. Sevgisi, istəyi, ilahi arzuları yolunda 
ölümə gedənlərin də, ölüb, ölümüylə vətəni 
sağ saxlayanların xatirəsi də, şəhid adı, ünvanı 
da Gülayə üçün eyni dərəcədə əziz və 
müqəddəsdir. Müqəddəsdir ki, bu yolda 
qurban gedənlərin səhəri, əbədiyyəti üçün hər 
açılan sabahdan bir qızıl dan gəlişi var. 
Aşağıdak şerdə deyildiyi kimi: 

 
Bu sevdanın alovu, bu sevginin atəşi 
Kimiyə yaxın deyim, kimiyə də yan gəlir. 
Bu arzuyla yaşadım mən bir ömrü, sevdiyim, 
Gözlərimin önünə gözlədiyim an gəlir. 
 
Al bəzənib, al geyib Şəhidlər xiyabanı, 
Gözlərin aydın, Vətən, bir köynəyi qan gəlir. 
Dayanıb haqq yolunda, geyib şəhid libasın, 
Allah qəbul eyləsin, boyuna qurban gəlir. 
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Bayraq eşqim səmada dalğalanır dəmadəm. 
Bu sevgili torpağa sevgili bir can gəlir. 
Qaranlıqlar sökülür göy üzündən, Gülayə, 
İndi də göy üzünə gül üzlü bir dan gəlir. 

 
Gülayə sevda yolunda yaşayıb-ölməyin, 

ölüb də əbədiyyətə qovuşmağın şükranlığnı 
məcnunanə bir duyğusallıqla yaşayır. Bu 
sevdanın ilk ünvanı, əbədi beşiyi vətən mülkü, 
vətən torpağıdı. Bu, onun ən əzəli mövzusu, 
dönüb-dönüb bir ayrı yöndən yenidən səcdə 
etdiyi, andığı və ən səmimi duyğularla ifadə 
etməyə çalışdığı mövzudu. Bu mövzunun 
sonsuzluğunda, bitib-tükənməzliyində əbədi 
bir vəfadarlığın haqqı-sayı yaşamaqdadı. Onun 
ədəbi qəhrəmanının cismi, canı, ruhu vətən 
torpağına əbədi səcdəyə duymaqdadı ki, “Sənə 
gələn bəla qoy mənə gəlsin”. Sevgi duyğusu 
şair üçün sədaqət, əhdə vəfa simvoludur. Sevgi 
onun üçün səadət, xoşbəxtlik hücrəsidi və bu 
hücrədən səcdəsinə əyildiyi vətən torpağı 
ondan ötrü bütün fəzilətlərin fövqündə 
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dayanır. Bu baxımdan Gülayənin aşağıda 
diqqətlə çatdıracağmız şeiri çox xaraktrikdir.  

 

Bu sevda mülkündə yaşamaq, ölmək, 
Əzəli-əbədi səadətimdir. 
Öldüyüm bu ölüm ölüm deyil ki, 
Öldüyüm bu ölüm deyim, ey vətən, 
Sənə sevgim, sənə sədaqətimdir. 
 
Adımın üstündə adın yazılıb, 
Cismim, canım, ruhum sənlə tən, vətən. 
Bir daha dünyaya gələrəmsə mən 
Yenidən səninçün ölərəm, vətən. 
 

Qoxlaya-qoxlaya haqq gülü kimi, 
Yarı oyaq, yarı mürgülü kimi. 
Öpüb də ölümü sevgili kimi, 
Bir anda min kərə ölərəm, vətən. 

 

Adını sən qoydun ölümsüzlüyün, 
Mən sənə sevgimi xonça bağladm. 
Ölüm məndən ötrü ölümə getdi, 
Qönçə ümüdümü qönçə bağladım. 
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Gözümü tikmədim dünya varına, 
Dərdin-bəlan dedim qoy mənə gəlsin. 
Atdım yaylığımı ayaqlarna, 
Sənə gələn bəla qoy mənə gəlsin, 
Ölüm səndən ötrü, ölüm, ey vətən. 

 
Həssas söz adamı kimi Gülayə sevgi, 

məhəbbət dünyasını ən müqəddəs, toxunulmaz 
bir məkan bilir. O, ədəbi qəhrəmanın bu 
müqəddəs məkana olan etinasını, diqqətini 
özünəməxsus lirik ştrixlərlə diqqətə çatdırır: 

 
Barı kölgəmi gəl özünlə apar, 
Görənlər yanında boş yer görməsin. 
Boş qalan yerlərə göz dikən çoxdur, 
Üzlərin içində üz yiyəsi var – 
Boş qalan hər yerin yüz yiyəsi var. 
Səndən soruşsalar o yer boşdurmu, 
Deyərsən: - “o yerin öz yiyəsi var”. 
 
Yandığım atəşdə, yandığım odda 
İsit əllərini, nə deyirəm ki! 
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O atəş könlümün ahından düşüb, 
Ocaq yiyəsi var, od yiyəsi var. 
Bu eşqin odunda bir yanan olsa, 
Deyərsən o yerin öz yiyəsi var. 

 
Şair sevgi dünyasının nizam tərəzisinin 

gözünü əymək istəyənlərə həddini tanıtmağın 
gərəkliyini, bu aynanı ləkəsiz saxlamağın 
vacibliyini dönə-dönə vurğulamaqdan heç 
vəchlə doyub-usanmır. O, vəfa hissini 
ləyaqətin ölçüsü kimi vəsf edir. Bilir ki, etibar, 
vəfa duyğusu şəxsiyyət bütövlüyünün əsas 
şərtidir.  

“Etibar insanın şəxsi ləyaqətinin 
ölçülərindən biridir”. Bu, əxlaqi kamilliyin 
ifadəsidi və buna görə də müqəddəs 
məkanlarla etibarl şəkildə davranmaq bu 
kamilliyin başlıca məziyyətlərindəndir. Buna 
görə də dərin bir səmimiyətlə davam edir ki: 

 
Tutub divarlardan kor sual gəzir, 
Böylə sualların cavabı bəlli. 
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Tutub divarlardan kor sual gəzir, 
Günahı bəllidir, savabı bəlli, 
Hələ deyilməmiş söz yiyəsi var. 
 
Tutub divarlardan kor sual gəzir, 
Cığır yiyəsi var, iz yiyəsi var. 
Gözünün altında dayanıb belə, 
Gözünün üstündə göz dikənlərə 
Deyərsən o yerin öz yiyəsi var. 

 
Gülayə doğru bir qənaətdədi ki, böyük 

doğulmayanların böyük sevgisi, böyük vəfası 
da ola bilməz. Böyük, ilahi eşq ilahi varlıqlara 
hesablanır. Onun üçün məhəbbət duyğusu 
bütün xeyirli, ülvi, güclü, hərarətli və parlaq 
xüsusiyyətlərin yaradıcısıdır, bu hissi Vətən 
müstəvisində yalnız boyu vətən boyda ola 
bilənlər sonacan ləyaqətlə çəkə, yaşaya 
bilərlər.  

 
Böyük doğulmayıb kim ki, dünyaya 
Nə qəlbi, nə canı, nə məni olmaz. 
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Boyu Vətən boyda olmayanların 
Hər iki dünyada Vətəni olmaz. 
 
Üstündən yeriyib zaman keçibldir 
Boyu öz içində qalan mənlərin. 
Tək bircə kəlməsi tarix boydadır 
Özündə özünü böyüdənlərin. 
 
Kölgəsi sərçəyə böyük görünür, 
Bilmir ki, boyunu əridib illər. 
Aynada boyuna boylanıma, hələ 
Boyu uzanana böyük demirlər. 

 
“Alçalıb yaşamaq ömür-gün deyil” 

anlayışı Gülayənin yaradıcılığından qızıl xətt 
kimi keçir. “Böyüyə-böyüyə yaşamadınsa hələ 
o yaşamaq yaşamaq deyil” həqiqəti onun 
poeziya aləminin başlıca meyarı, gəldiyi son 
qənaətdir. Bu baxımdan Gülayənin poeziyası 
oxucunu böyük məhəbbət duyğusuna səfərbər 
edir, tərbiyəedici missiya daşıyır, tərbiyəedici 
funksiya yerinə yetirir. Onun poeziyası özündə 
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özünü böyütməyənlərə, boyu vətən boyda 
olmayanlar asi, yad və uzaqdı:  

 

Sevməyib heç zaman, sevməyib həyat 
Alçala-alçala ucalanları. 
Hər nə var fanidir, bircə insanın 
Böyük olmağıdır ən böyük varı. 
 

İstər əlli yaşa, istər yüz yaşa, 
Yoxdursa haqq sözün haqqa-haqq deyil. 
Böyüyə-böyüyə yaşamadınsa 
Hələ o yaşamaq yaşamaq deyil. 

 

XVI əsr eşq əsarətinin polyar qışını 
yaşayan Məcnun “bilməm kim idi satan, kim 
aldı” – deyə iztirab çəkən könül dostunun 
çıxılmazlığı müqabilində “Get, ey Leyli” 
zəbanı çəkirdi. XXI əsrin poeziyasında bu 
surət-personajlar yerini dəyişib və bu dəyişmə 
məqamında Gülayə öz ədəbi qəhrəmanının 
könül titrəyişini “Ona deyin getməsin!” 
fədakarlığı ilə ifadə edir. Məcnunun “Get!” 
iztirabı Güləyənin ədəbi qəhrəmanının “Ona 
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deyin getməsin” fədakarlığna güzəştə gedir: 
 

Bu həsrətin odunda hava yanar, su yanar, 
Göydə göylər alışar, yerdə hava, su yanar, 
Ahımdan od tökülər, yanar havası yanar. 
Yıxılar de can evim, yurdu, yuvası yanar, 
Bütün dünyası yanar, ona deyin getməsin. 
 
Mənim bu can evində qurulubdur dar, gedir, 
Necə yerdən bilmirəm yaralanıb yar, gedir. 
Elə bil gözlərimdə, küllü-aləm, var gedir, 
Küllü-ixtiyar gedir, ona deyin getməsin. 
 
Dilim quruyar desəm qollarını bağlayın, 
Hər yana  əklil düzün, gül kolları bağlayın. 
Yıxıln ağayına, yollarını bağlayın, 
Mən gəlincə saxlayın, ona deyin getməsin. 

Güləyənin ədəbi qəhrəmanı öz könül 
dostunu yolundan eyləmək üçün hər cür 
fədakarlğa, canını fəda etməyə hazırdı və bu 
yeni tipli qəhrəman bütün halları ilə öz haqqı 
uğrunda mübarizdi, yenilməzdi: Gülayənin 
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itirmək qorxusunu, dünya boyda ayrılığın, 
ölümün ağrısını-acısını, haray- həşrini ifadə 
edən  “Ona deyin getməsin” ədəbi qəhrəmanın 
oxuduqca şairin  bu halına biğanə qalmaq 
mümkün belə deyil.   

 
Pərdə çəkin, bilmirəm, tülə tutun siz onu, 
Köynəyinə gül taxın, gülə tutun siz onu, 
“Can” deyin, inciməsin, dilə tutun siz onu, 
Amanın bir günüdür, ona deyin getməsin. 
 
Başına mən dolanım, mən çəkim dərd,qəmini, 
Göylərə bülənd olan, nəvası  mənə gəlsin, 
Bütün ağrı-acısı, qadası mənə gəlsin, 
Bəlası mənə gəlsin, ona deyin getməsin. 

 
Dönəcəm, dönə-dönə son səsinə gedəcəm, 
Son nəfəstək uçunub, nəfəsinə gedəcəm, 
O getsə, mən bu yolu kəsəsinə gedəcəm, 
Onda dönüb deyəcək, ona deyin getməsin. 

 
Gülayənin yaradıclığı bütün poetik 
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meyarları ilə könül dilini yaxşı bilənlərin 
yanındadı. Sevda yolçuluğunda könül alıb-
verməni könülə vurulan əbədi naxış kimi 
qəbul edir. Belə duyğulu könül aləminin var 
olmasının şükranlığını yaşayır. Bu cür könül 
dostlarının var olduğu dünyada yaşamasıyla 
xoşbəxtdi və bu deyilənlər Gülayənin şeir 
yaradıcılığından sıx-sıx keçməkdədi: 

 
Könüllü gəldim mən könül verməyə, 
Könlünə vurulan naxşı bilirsən. 
Bircə baxışından gördüm, sevdiyim, 
Sən könül dilini yaxşı bilirsən. 
 
Yaxşı ki, yaxşı ki, yaxşı ki, varsan, 
Aldığım havasan, içdiyim susan. 
Səni içə-içə yaşayıram mən. 
Mən olan dünyadan xəbərim yoxdur, 
Sən ola dünyada yaşayıram mən. 
 
Bu mənli dünyadan baş götürüb mən 
Sən olan dünyaya köçüb gəlmişəm. 
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Qaçıb sənsizlikdən mən sənə qədər, 
Sən yaxan atəşdə yana-yana mən, 
Sən yatan gecədə gecələmişəm. 

 
Göründüyü kimi, Gülayənin ədəbi 

qəhrəmanı üçün fərdi, şəxsi aləm, hücrə 
yoxdu, o, yalnız öz könül dostunun var olduğu 
dünyaya, deməli, özünün yarısına qovuşub 
bütövləşdiyi zaman daxilində xoşbəxtdi və 
ömrünün mənasını bu xoşbəxtlikdə bütün 
tamlığı, bütövlüyü ilə tapa bilir.  
 

Yaxşı ki, nə ocaq, nə odayam mən, 
Yaxşı ki, nə dərya, nə adayam mən. 
Yaxşı ki, insanam bu eşqim ilə, 
Yaxşı ki, sən olan dünyadayam mən. 

 
Gülayənin şeirləri ona görə səmimi, 

diqqətçəkicidir ki, o, qələmə aldığı hər bir 
mövzunu düşünərək, daxilən yaşaya-yaşaya 
yazır. Şeir onun ruhunun, düşüncəsinin 
ifadəçisi olmaqla, canından can kimi ayrılıb 
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gəlir. O, şeri sadəcə, yazmır, onu bir övlad 
kimi dünyaya gətirir, qayğısına qalır, könül 
barıyla barındırır və cəmiyyətə ləyaqətli bir 
dost, övlad kimi təqdim edir:  

 
Başı bəlalıdır, anası ölsün, 
Hələ də bilmirəm, bilmirəm ki, mən 
Harası ağrıyır şeir balamın... 
 
Yarası birdimi, beşdimi biləm, 
Canında göynəşən saysız-hesabsız 
Yarası ağrıyır şeir balamın. 
 
Yandır göynəyimi, yarasına bas, 
Göyləri yandıran onun ahıdır. 
İllərin ağrısı canında gəzir, 
Köksü min illərin nişangahıdır, 
Yarası ağrıyır şeir balamın. 
 
Mən hansı dərdini arayım, açım, 
Köksündə hər yara bir tarix yazıb. 
İçimdə hönkürür harayım, açım – 
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Nabələd yolşutək yolunu azıb, 
Yarası ağrıyır şeir balamın. 

 
Şeir Gülayə üçün bəşəri və milli ağrı 

çəkən, hər cür zaman çərçivəsində 
müvazinətini saxlaya bilən, mücadilə aparan 
canlı  vasitə, varlıq kimidi. Onun yaşadığı 
ağrı-acı, sıxntı lap alt qatlarda yuva qurub. 
Çəkdiklərini fədakarlıqla qəlbinin 
dərinliklərində gizlədir, göz yaşları öz içinə 
axır. Bununla belə, cəmiyyətin üzünə xüsusi 
bir qürur və yenilməzliklə çıxır: 

 
Atım yaylığmı ayaqlarına, 
Nə kədər dinlədi, nə də qəm məni. 
Ümidim sən idin, duymadın sən də, 
Bircə sən duyardın dünyanda məni, 
Kaş ki, bildirəydin, biləydim mən də 
Harası ağrıyır şeir balamın. 
 
Sükut laylasında yatıbdır həyat, 
Sabahlar açılmır can şəhərində. 
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Aləmə nə səsi, nə sözü çatmır, 
Nahaqlar libasın geyib balamın, 
Dayanıb, köksündə nəfəsi çatmır, 
Yarası ağrıyır şeir balamın. 

 
Şeir – deməli könül yavrusu öz içində 

zindan əzabı çəkir, onun ruhu dar ağacndan 
asılmış kimidi. Üzdəsə vacib olanı-eşqi, əhdi, 
vəfanı, ləyaqəti və dözümü yansıdır, yatanları 
oyadır: 

 
Anlayıb-duyuram iniltisindən 
Zindan əzabını, ölüm hökmünü. 
Sözü söz içində yürüdəmmirəm, 
Asıblar ruhunu dar ağacndan, 
Ah çəkib ağlayır, kiridəmmirəm, 
Yarası ağrıyır şeir balamın. 
 
Nağıl çıxardanın evi yıxılsın, 
Evimi nağıllar yıxıbdır mənim. 
Çıxıbdır başımdan ağıl, danışma. 
Onsuz da bir ömür yatıb qalmşam, 
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Sən mənə bir daha nağıl danışma, 
Yarası ağrıyır şeir balamın. 

 
Gülayəyə görə şeririn ömrü də insan 

ömrü kimidi. Dillər əzbəri olan bir şeir öz 
daxili dünyasında həyatın ən böyük ağrısını 
yaşadır. Üzdə xoşbəxt görünən insanlar, qibtə 
oyadan ömürlər də var ki, yaşamı, gəlişi xoş 
görünür; belə ömrün kipriyilə od götürən 
məqamları, atəş, alov, köz ömlrü yaşaması adi 
baxışla görünmür. Gülayə belə ömürlərin tale 
sıxıntılarına dərindən bələddi və əslində bu 
sıxıntılardan yazır:  

    

Gələ-gələ gəlişi xoş göründü, 
Məndən gəldi, məndən getdi bu ömür. 
Gələ-gələ gəlişi xoş göründü, 
Mənlə gəldi, mənlə getdi bu ömür. 
Kipriyimlə od götürüb oynadım. 
Atəş, alov, köz ömrünü yaşadım. 
Kəlmə-kəlmə, ilmə-ilmə söküldüm, 
Sözə döndüm, söz ömrümü yaşadım 
Mən bu ömrü yaşamadım dünyada. 
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Kimi ömrü ömür kimi yarıdar, 
Ağrı, acı deyim nələr yaşadım. 
Yarı zülm, yarı zindan, yarı dar, 
Ahu kimi mələr-mələr yaşadım. 
Mən bu ömrü yaşamadım dünyada. 

 
Gülüşüylə kədəri pərdələyib görünməz 

edənlərin ağrıları həmişə şeirə, sözə pənah 
aparıb, ona pasibanlanıb. Bu, izah heç cür 
mümkün olmayan qəlbi ruhubirlikdən irəli 
gəlir. Ana ömrü, şair ömrü bir yana, ömrü 
boyu şəhid ömrü yaşamağın ruh birliyi, 
doğmalığı bu yöndən qaynaqlanır, öz poetik 
ifadəsini tapır:  
 

Mənim bu ömürdən xəbərim yoxdur, 
Aylarım, illərim yadımdan çıxıb. 
Hardasa qoymuşam ürəyimi mən, 
Hardasa əllərim yadımdan çıxıb. 
 
Mənim bu ömürdən xəbərim yoxdur, 
Beşdimi,ondumu  yaşım, bilmirəm. 



   
Fikrin gül ayələri 

 

 117

Bəlkə gəlib keçib başımın üstən, 
Hardasa qarışıb başım, bilmirəm. 
 
Haradır özümü unutduğum yer? 
Nəyi bəsləmişəm ,bitirmişəm mən? 
Axtarıb özümü tapdığım yerdə 
Bəlkə də özümü itirmişəm mən. 
 
Ömrümdə quş kimi qanad saxlayan, 
Kimin baharıdı, kimin yazıdı? 
Mən kimin ömrünü yaşayıram, de, 
Mənim yaşadığım kimin yaşıdı? 
 
Mənim bu ömürdən xəbərim yoxdur, 
Çiynimdə  dərdini daşıyiram mən. 
Ay ömür yiyəsi, gəl bir cavab ver, 
Bu  kimin ömrüdür yaşayiram mən?! 
 
 “Günəşli” yatağında baş verən faciədə 

həlak olanların əziz xatirəsinə həsr etdiyi 
“Yuxumu sulara söyləmərəm mən” şeri 

də Gülayənin bir qələm adamı hər bir 
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soydaşının taleyinə həssas münasibətini 
sərgiləməkdədi. 

  
Yadımdan çıxmayıb anamın  səsi, 
Hələ yadımdadı, belə, deyərdi: 
- Qorxulu yuxular görəndə, bala, 
Yuxunu sulara söylə deyərdi. 
 
Qarışıq yuxular gəldi üstümə, 
Göylər göy donunu geydi, bilmədim. 
Yağış yerdən göyə yağdı o gecə, 
Göydən yerə yağan nəydi, bilmədim... 
 
Bu atəş ölümü, bu su ölümü, 
Yuxudu, gerçəkdi, bilmirəm nədir? 
Bir od bir dənizi yandırdı-yaxdı, 
Bir dəniz bir odu söndürəmmədi. 
 
Götürə bilmədi dərdimi dəniz, 
Yəqin ki, suların qəlbinə dəydim... 
Olmazdı fəlakət, fırtına bəlkə 
Yuxumu sulara söyləməsəydim. 
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Günahlar boynunda qaldı suların, 
Sular bu sirrini üzə vermədi, 
Bizə verdiyini bizdən alsa da, 
Bizdən aldığını bizə vermədi. 
 
Gözümdə hönkürüb ağladı sular, 
Birdə də belə günah eyləmərəm mən, 
Qorxulu yuxular görsəmdə daha, 
Yuxumu sulara söyləmərəm mən. 
 
Bütün yazdıqlarında illərin xatirələri, 

olub-keçmişləri xoş bir əsinti kimi ürpərən və 
bu səbəbdən də mənə çox əziz olan Konstantin 
Paustovskinin heç unutmadığım qeydləri indi 
mənimlə bir aradadı: “Sadəcə olaraq yazıçılar, 
əgər belə demək mümkündürsə, həyat 
materiallarının içərisində yaşadıqca yaşayır, 
əzab çəkir, fikirləşir, sevinib-qəmlənirlər, irili-
xırdalı hadisələrdə iştirak edirlər və həyatın 
hər bir günü, əlbəttə, onların yaddaşında, 
qəlbində özlərinin nişanələrini və çapıqlarını 
qoyurlar...” 
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Təbii bir münasibət, bənzəyişdir ki, 
Gülayənin poeziyası yaşanan həyatın, ömür-
gün olaylarının nişanə və çapıqlarını özündə 
bütün dolğunluğu ilə əks etdirən yaddaş və 
qəlb kimidir. 

  
Qəlbimi Allahla düz tutdum hər an, 
Sənə bircə ağrı yaşatmadım mən. 
Arxamca daş atdın bir ömür,ancaq 
Arxanca bir kərə daş atmadım mən. 
 
Sən ozün-özünə yenildin yenə, 
Gözüm görə-görə əsdi əllərin. 
Sənin əllərindən tutdum mən yenə, 
Yenə kəndirimi kəsdi əllərin.  
 
Mən yenə könlümün işığı ilə 
Yolumu-izimi naxışlayacam. 
Min yol günahıma girsən yenidən, 
Yenə də mən səni bağışlayacam! 

 
Özündə bütün yaşanmışları ən xırda 
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detallarına qədər ifadə edən bu yaddaş və qəlb 
aynasına – Gülayənin poeziyasına nəzər 
yetirdikcə yenə də K.Paustovskinin “Gecə 
səfəri” hekayəsindən mənə yaxşı tanış olan bir 
səhnəni xatırlayıram . Elə bil ki, bir alın yazısı, 
deyilənlərin başa gəlməsi  həqiqətidi. Və bu 
deyilənlərin hekayətdən realığa çevrilməsi 
hərdən adamı vahimələndirir. Bu, 
Paustovskinin “Gecə səfəri”indən seçmələr, 
ayırmalardı:  

“Dünyada gözəllər var ki, onlardan 
mələklər də utanırlar. Ancaq öz-özlüklərində 
onlar da darıxırlar, sıxıntı çəkirlər... Bu cür 
qadınların taleyi çox vaxt qeyri-adi olur; ya 
olduqca xoşbəxt, ya da olduqca bədbəxt, – 
Anderesi dərindən nəfəs alıb yenidən 
həmsöhbətinə doğru uzun-uzadı bir nəzər 
saldı, çalışdı ki, başladığı söhbəti sonacan 
dinlədə bilsin. – Sadə kəndli qızı olduğunuza 
baxmayaraq siz həyatdan çox şey istəyiriniz. 
Buna görə də siz çətin xoşbəxt olacaqsınız. 
Ancaq öz tələbkar qəlbinizə yaxın və ona layiq 
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bir adama siz mütləq rast gələcəkiniz və o 
adam heç şübhəsiz yaxşı adam olacaqdır. 
Rəssammı, şairmi, İtaliyanın azadlığı uğrunda 
döyüşən mübarizmi... Bəlkə də sizin qarşınıza 
sadə bir çoban oğlu çıxacaq, ancaq ağıllı, 
böyük ürəkli olacaq... Siz onu axtarın, tapın, o, 
sizi sevəcəkdir”. 

Bilmirəm, nədənsə, hansısa bir pünhan 
düşüncənin içdən gələn təsirin altında mən 
Gülayənin doğulub, boya-başa yetdiyi kəndin 
yuxarı başında dayanıb yönü aşağıya, dərə 
boyu sallanıb gedən cığırabənzər yola nəzər 
yetirə-yetirə Paustovskinin “Gecə səfəri”ndən 
mənə tanış olan bu sətirləri xatırladım. Bir az 
sonra doğma ata evlərinin həyətində ən xırda, 
ötəri detallara nəzər yetirdiyim dəqiqələrdə 
belə o hiss, o unudulmaz hekayətin məhz 
həmin məqamı mənimlə idi. Hansı bir 
möcüzənin gözəgörünməz əsintisi ilə o 
həyətdən mənim unudulmaz anamın qoxusu 
gəlirdi və mən o qoxunu dəfolunmaz bir 
acgözlüklə ciyərlərimə, yaddaşıma, 
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düşüncələrimə çəkirdim. O düşüncələrin lap 
ön səmtində, əlyetərində Gülayənin misraları 
qıpır-qıpır qımıldanmaqda idi:  

 
Gedim gözlərimə yığım yolları, 
Qayıtsın bir anlıq geriyə illər. 
Gedim ürəyimə sıxım yolları, 
Başlasın atalı-analı günlər. 
 
Gedim çiçək dərim dərədən, düzdən, 
Gedim nəğmə deyim qərib quşlara. 
Gedim yuva qurum eyvanıızda 
Yuvası dağılmış qaranquşlara. 
 

Alım əllərindən körpəliyimi, 
Üstümdən yeriyib gedən illərin. 
Gedim saçlarıma çiçək düzüm mən, 
Qaçım arxasınca kəpənəklərin. 
 

Düşüm ayağına uşaqlığımın, 
Deyim ki, adını hec  öyməmişəm. 
Desə böyümüsən,  deyəçəyəm ki, 
Boyum uzanıbdir, böyüməmişəm. 
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Yolların üstünə qonum yavru  tək, 
Gedənin-gələnin izindən öpüm. 
İndi atam-anam torpaq rəngdədir, 
Gedim o torpağın üzündən öpüm. 
 
Asım gözlərimdən xatirələri, 
Gerçəyə calayım yalan nağlımı. 
Deyim ki, ay ana, yenidən söylə 
Bir zaman yarımçlq qalan nağlmı. 

 
Bax, belə başladı bizim nağılımız... O, 

ata evinin hər naxışında bir dünyalıq xatirələr 
süslənən köhnə tirlərinə, ocaq yerinə nəzər 
saldıqca yenə də Gülayənin tanış misraları 
birər-birər gəlib düşürdü yadıma:  

Gülayənin etirafı da onun sevgi duyğuları 
kimidi; yəni bir fərdin, onun şəxsi dünyasının 
etirafı deyil, daha çox özü-özünə hesabat 
verən, hər gün ölçüb-biçən, nəyin doğru, nəyin 
yalan olmasının hesabını çəkən, 
ümimiləşdirilmiş insanlığın, onu əhatələyən 
kəslərin etiraflarıdı. Bu etiraf, eyni zamanda da 
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hesabat, daha çox həyat, cəmiyyət, ata-ana, 
Tanrı və Tanrının özü qədər uca tutulan 
müəllim önündə edilən etirafdı. Eyni zamanda 
da təkcə bu etirafları qələmə alan kəsin yox, 
yuxarıda bəhs etdiyimiz varlıqların ortaq 
fikirlərinin ifadəçisidir: 

Ən doğru olanı odur ki, Gülayənin 
səmimi bir qələm adamı olaraq istər pünhan 
nağıl dünyasının, istərsə də aşkar etiraf 
aləminin onun doğulub, boya-başa yetdiyi, 
ömrünün-gününün hər dəqiqəsində nostalji bir 
vəfadarlıqla yad etdiyi doğma ata evi, ata 
yurdu ilə sıx əlaqəsi var. Ona görə ki, o evin 
bütün varlığında, durumunda elə ilk 
baxışdanca ruha, könülə sirayət edən bir 
halallıq var. O evin təhər-töhürü dünya 
malının, hər türlü dəbdəbənin elə dünyanın 
özündə də qalacağı düşüncəsinə hesablanıb, 
“Onda da mən idim, indi də mənəm” vüqarına, 
dəyanətinə qucaq açıb. Allahdan aşağı o evin 
başı üstündə qos-qoca dağların yam-yaşıl 
libaslı kölgəsi keşik çəkməkdədi. Bir az 
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aşağıda  laylasını dağ çayı, şəlalə şırıltısı 
çalmaqdadı. Və bu durumun bir araya gəldiyi 
məqamın poetik ruhu da, şübhəsiz ki, onun  
şeirlərinin ovqatıncadı:  

Gülayənin ata evinin qərar tutduğu 
məkan ana təbiətin ən mistik, sufi, qudsal 
parçası olaraq diqqəti çəkməkdədi. Eyni 
zamanda bu məkan həyatın dibi kimidi... Və 
bu yükün ağırlığı altına çiyin verib çağdaş 
ədəbi məkanın ən görümlü tərəfinə çıxa 
bilmək üçün gərək yaradıcı insanın zərif 
çiyinlərinə, titrək dizlərinə və ən əsası, ilkin 
qələm təcrübələrinə onun parlaq istedadı, iti 
müşahidə qabiliyyəti, yetərli mübarizə əzmi 
dayaq olsun. O ata evinin könül dikəldən, eyni 
dərəcədə də ürək yaxan siması fonundan nəzər 
yetirəndə daha aydın şəkildə dərk edirsən ki, 
tale o parlaq istedadı, iti müşahidə 
qabiliyyətini və yetərli mübarizə əzmini 
Gülayədən əsirgəməyib. Onun özünün özünü 
yetişdirməsi, özünün özünü irəli aparması və 
təsdiq etməsi üçün Tanrı xoş nəzərini 
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əsirgəməyib. Və şair taleyi  ona icazə verib ki, 
klassik qoşma şairi ənənələri ilə çağdaş 
poeziya örnəyi qovşağında məhz öz poetik 
aləmini, hiss və düşüncələrini parlaq şəkildə 
ortaya qoya bilsin. Mən müşahidələrim 
boyunca onu həmişə torpağa, daşa-qayaya, 
suya, ağaca və insana eyni dərəcədə etinalı 
görmüşəm. Məktəb deyə ilk qədəm basdığı 
binanın daşının daş üstə qalmayan dağılmış 
özülü önündə şəkil çəkdirəndə də, doğma kənd 
yolu üstündə rastına çıxan ahıl həmyeliləri ilə 
hal-əhvallaşanda da, torpaq ətirli gül-çiçək 
önündə əyiləndə də, yarpağı, bulağı, çaylaq 
daşını öpəndə də mən onu həmişə qibtə 
ediləcək vətən, torpaq, el-oba  sevdalısı 
görmüşəm. Dərk etmişəm ki, bu bitib-
tükənməz sevda yolçuluğundan baş alıb gəlir 
onun poeziya dünyasının səmimiyyəti, 
kövrəkliyi və gözlənilməzliyi. Bu mənada 
unudulmaz Əli bəy Hüseynzadənin 
“Ədəbiyyat xalqa əyilməyəncə ucala bilməz” 
fikri Gülayənin poeziya dünyasının 
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özünəməxsusluğunu şərtləndirir. O, bir şair 
olaraq ənənəvi şəkildə “sevirəm, dərdindən 
ölürəm” demir, daha çox bu yaşamın, bu aha 
bülənd olmağın, aha gəlməyin şəklini, 
durumunu təqdim edir. Bu təqdimat quru və 
sixolostik deyim tərzi ilə gerçəkləşdirilmir, 
daha çox duyğusallıqla, daha çox poetik 
səmimiyyətlə şəkilləndirilir və bu səbəbdən də 
diqqət çəkir.  

Bu doğma kənd mənzərələrinin 
əlyetərliyindən, ata-ana ocağının abidələşən 
dünyasından boylanıb Gülayənin bir ömür 
boyunca keçib gəldiyi tale yollarına, 
yaradıcılıq dünyasına nəzər yetirdikcə yadıma 
xalq şairi Sabir Rüstəmxanlıdan oxuduğum 
misra düşür:  

 
Yolu çətin imiş xoşbəxt olmağın, 
Doğruluq, duruluq bəs eləmirmiş... 

 
Vilyam Folkner fədakarlıq naminə 

insanın hər cür çətinliyə duruş gətirə biləcəyini 
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xüsusi olaraq qeyd edirdi. Bildirirdi ki, əsl söz 
adamının borcu insanın duruş gətirə bilməsi, o 
cümlədən qürur, iztirab, şəfqət, fədakarlıq 
hisslərini daim xatırlatmaq üçün yazmaqdı: 
“Şairin səsi adi əks-səda ola bilməz, o, dayaq 
olmalıdır, qələbə üçün, insana duruş gətirmək 
üçün əsas, özül olmalıdır...” 

Bu deyilən keyfiyyətlər Gülayənin 
yaradıclığından sıx-sıx keçir. Eyni zamanda bu 
sətirləri yaza-yaza görkəmli rus şairi İosif 
Brodskinin Sovet məhkəmə məmurları ilə olan 
bir mükaliməsi düşür; hakim soruşur ki, siz nə 
işlə məşğulsunuz? “Şeir yazıram, tərcümə 
edirəm” – deyə cavab verir Brodski. Növbəti 
sual-cavab belədi:  

Hakim! – Siz şair olmağı hardansa 
öyrənmisinizmi? Bunu hazırlayan ali məktəbə 
daxil olmağa cəhd göstərmisinizmi?  

Brodski: - Mən inanmıram ki, bu, təhsillə 
verilsin.  

Hakim: - Bəs hardan verilir?  
Brodski: - Mən hesab edirəm ki, bu, 
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Allahla bağlıdı...  
Elə bil ki, haradasa bu mükalimə 

zamanla, dünyayla Gülayə arasında gedir. 
Onun keçib gəldiyi həyat yoluna yetərincə 
bələd olduğumdan, bu, mənə belə gəlir. Və 
mən belə bir mükalimə qarşısında Gülayənin 
çox səmimi bir tövrlə özünün şeir yazmasının 
Allahla, talelə bağlı olduğunu ifadə etməsi 
məsələnin ən gerçək üzüdür.  

Dərin hömətə layiq ifadədi ki, insanda 
yaxşı cəhətləri görüb təqdir etmək vacib bir 
işdi. Eyni fikir ucalığı ilə Gülayənin 
yaradıcılığı ilə bağlı araşdırmanın bünövrəsini 
qoyduq. Təbii ki, bu cür cəhdlər gələcəkdə də 
olacaq. Ancaq bu araşdırmanın ilk nişanvermə 
niyyəti yəqin ki, hər dəfə əziz tutulacaq. Təkcə 
ona görə yox ki, bu kitabda Gülayənin bəlkə 
də çoxlarına elə də çox tanış olmayan şeirləri 
üzərində kül geniş şəkildə dayanılıb, 
araşdırılıb. Həm də ona görə ki, bu kitabda 
çağdaş poeziyadan umduğumuz dəyərlər öz 
ifadəsini tapıb. Eyni zamanda Gülayənin 
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yaradıcılığına münasibət bir qələm adamı 
olaraq bu kitabın müəllifinin özünü, onun 
sənətə baxışını ortaya qoyub. Sözümü 
Gülayənin öz sözləri ilə bitirmək istəyirəm : 
“Çiçəklər dəriləndə,yavrular qanad çalanda, 
nəğmələr oxunanda, insan  unudulmayanda 
yaşayır...” 

 
SON SÖZ ƏVƏZİ 

  
Kimə öz Tanrılıq taxtı xoşdusa- 
Mənim də əlimdən bəndəlik gəlir. 
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“Fi kri n gül ayəl əri”  
(Gülayənin yaradıcılığı kontekstində) 
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