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ÖN SÖZ və ya 
“ƏLLİ YAŞINDA MƏN...”

Əlli yaşında mən, on yaşında sən…
Sən – yaşıl tumurcuq, mən – sarı yarpaq.
Əlimdən sürüşən ömürdən‑gündən
Əlimdə‑ovcumda bir sənsən ancaq.

2007‑ci ilin fevralında atam Qabil özünün tərtib etdiyi və
ölümünün 40‑cı günündə “dünyaya gələn” “Ömrün gecə qa‑
tarı” adlı kitabını mətbəəyə göndərmək ərəfəsindəydi. Adı
xoşuma gəlmədi. Dedim ki, dəyiş.  Qoy “Oğlum Mahirlə söh‑
bət”.  Özünün 50, mənim isə 10 yaşım tamam olanda yaz‑
mışdı bu şeiri. İlk misrası belə idi: “Əlli yaşında mən...” 

Bu il, dekabrın 4‑də isə mənim fani dünyada 50 yaşım
tamam olur. Atam isə artıq 10‑cu ildir ki, haqq dünyasındadır.
Necə deyərlər,

Əlli yaşında mən, on yaşında sən…
Sən – yaşıl tumurcuq, mən – sarı yarpaq.

Hər şey qaydasındadır. Beş nəvəm, insan üçün zəruri olan
hər şeyim var. Təkcə atam Qabil yoxdur. Mənim “Atam Qa‑
billə söhbət” nəzirəmin  sonuncu misrası:

Əlimdə‑ovcumda SƏN yoxsan ancaq.
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ŞƏXSİYYƏT  
Əhliman Əmiraslanov

Alim, cərrah‑onkoloq, tibb elmləri doktoru, professor,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və Polşa Tibb Elm‑
ləri Akademiyasının həqiqi üzvü, Rusiya Elmlər Akademiya‑
sının xarici üzvü, AMEA‑nın Biologiya və Tibb Elmləri
Bölməsinin akademik‑katibi, SSRİ Dövlət Mükafatı laureatı,
“Şöhrət” ordenli, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm
xadimi, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin (1990) və Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin deputatı (1995‑2010), Azərbay‑
can Tibb Universitetinin rektoru (1992–ci ildən), ATU Onko‑
logiya kafedrasının müdiri Əhliman Əmiraslanov.

Yoruldum. Bu titulları sadalamaqdan yoruldum. Bu qədər
ad olar? (Maşallah) Çoxunu hələ qeyd etmədim. Özü də ki,
ən vacibini – Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmağını.
Onu axırda qeyd edəcəyəm. Məqsədim var. Elə bilməyin ki,
tərəzinin bir gözünə partiya mənsubiyyətini, o biri gözünə isə
sadaladıqlarımı qoyub hansının ağır, hansının yüngül gələ‑
cəyini açıqlamaqdır məqsədim.  Əsla.

Mən Əhliman müəllimin titullarından hələlik ən alilərini
yazdım. Mənə isə bunlardan yalnız üçü – ədəbiyyat dilində
desək, ümumiləşdirilmiş, bir surətdə toplanmış – üç tipik ad
lazım idi. HƏKİM, ALİM, MÜƏLLİM. Oxuyub ali təhsil aldı
– HƏKİM Əhliman oldu. Müəllimlərinin ona öyrətdiklərini
daha da təkmilləşdirib alim, professor, akademik, SSRİ Dövlət
Mükafatı laureatı LOĞMAN Əhliman Əmiraslanov oldu. Və
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ən nəhayət, bildiklərini gənc nəslə ötürərək USTAD, MÜƏL‑
LİM Əhliman səviyyəsinə ucaldı.

Hə, hörmətli oxucum, yazıçı‑şairlərimizdən, sənət adam‑
larımızdan qurtarıb indi də keçdim həkimlərə. Birdən‑birə nə
oldu? Gün hardan doğdu? Bəlkə xərçəng tutmuşam? Ya
qohum‑əqrəbamdan kimsə xəstələnib? Məqalə yazıram ki,
Əhliman müəllimin yanına gedəndə məni hörmətlə qarşıla‑
sın. Baxmayaraq ki, Əhliman doktorun jurnalistlərə, sənət
adamlarına xüsusi hörmətindən çox eşitmişəm. Onları da üs‑
tüörtülü qeyd edəcəyəm. Bu yazını yazmasam belə, əminəm
ki, məni də hörmətlə qarşılayar. Təkcə QABİLOĞLU imzama
görə. Bəs onda bu yazını niyə yazıram? Səbəb yoxdur.
M.Ə.Sabir demişkən: “Şairəm çünki vəzifəm budur əşar
yazım...”

Sadəcə uşaqlıq yaddaşımda ilişib qalan, üzə çıxmağa çalı‑
şan bəzi məsələlər var ki, bu yazını mənə yazdırdı. Nəzərinizə
çatdırım ki, Əhliman müəllimlə şəxsi tanışlığım yoxdur. “Xə‑
bərlər”də işləyəndə Tibb Universitetinin bir‑iki tədbirini
efirdə işıqlandırmışam. Vəssalam.

Sadəcə şəxsiyyət sözünün ucuzlaşdığı və yeni şəxsiyyət‑
lərin yaranması prosesinin sıradan çıxdığı bir dövrdə bəzi xa‑
tırlatlamalara ehtiyac duyulur. “Şəxsiyyət” sözünün özünün
də qiyməti indi bir qəpikdir. Yəqin özünüz də bu cür müra‑
ciətlə, sualla tez‑tez rastlaşırsınız:

– Şəxsiyyətin varmı?
– Var. Amma evdə qalıb.

və ya
– Şəxsiyyətini ver görüm? Aa.. şəxsiyyətinin vaxtı keçib

ki? Təcili dəyişdir. “Lyuboy” ASAN Xidmətə yaxınlaş. Beş‑üç
manat ödə, al.
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Sözlərimi yəqin təbəssümlə qarşıladınız. Söhbət hamıya ve‑
rilən şəxsiyyət vəsiqəsindən gedir ki, onun da adına qısa olaraq
“şəxsiyyət” deyirlər. Azərbaycanda bu cür şəxsiyyətlər  doqquz
milyondan çoxdur. Mən axtardığım  ŞƏXSİYYƏT  isə onlardan
fərqlənir və hörmət əlaməti olaraq böyük hərflərlə yazılır.

“RAK”

İndi bu xəstəliyin adına “xərçəng” deyirlər. Amma sovet
vaxtı rusca, qısa və konkret – “rak” çağırırdılar. Bu xəstəlik
uşaq yaddaşımda çox izlər buraxıb. İlk canlı “rak” kimi qon‑
şumuz, şair Əliağa Kürçaylını görmüşəm. Zahirən sifətinə ba‑
xanda deməzdin ki, bu insan “rak”dır. Xərçəng onun
içindəydi. İnkişaf edirdi. Bütün orqanizmini sarıb sorurdu.
Ağrılarına morfi iynəsi də əlac etmirdi. Hətta onu sovet on‑
kologiyasının banilərindən sayılan akademik, Sosialist Əməyi
Qəhrəmanı Bloxin cərrahi əməliyyat etsə belə, sağaltmaq
mümkün olmadı. Xərçəngin bir xəstəlik tarixçəsi var. Onu hə‑
kimliyi oxumayanlar da bilir. “Ölüm”.

Təsəvvür edin ki, məhkəmə iclasıdır. İlk iclasdan da hamı
bilir ki, müttəhimə  ölüm hökmü çıxarılacaq. Amma hamı
ümidli görünür. Bəlkə... Son iclasda isə hakim son qərarı –
ölüm hökmünü oxumaq üçün zala daxil olur. Hamını ayağa
qaldıran səs eşidillir. “Ayağa qalxın, məhkəmə gəlir!”. Hamı
durur. Bircə müttəhimdən başqa.  Görürlər ki, artıq ölüb. Xər‑
çəng hökmsüz ölüm xəstəliyidir. Diriykən baş barmağına ası‑
lan ölüm yarlığıdır. Sadəcə ölüm tarixi yoxdur.

“Rak”la ikinci tanışlığım 1982‑ci ildə oldu. 16 yaşım vardı.
Atamın dostlarından biri bu xəstəliklə Onkoloji Xəstəxanada
yatırdı. Mən də ona dəyməyə gedirdim. Palatada 6 çarpayı
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vardı. O vaxt hər adamın evində videomaqnitofon yox idi.
Məktəb uşaqlarından qorxulu filmlər – “film‑ujas” kinoları
ilə bağlı çox eşitmişdim. Amma baxmaq qismət olmamışdı.
İndi isə televizorda göstərəndə baxa bilmirəm. O vaxt yadda‑
şıma həkk olunan onkoloji xəstəxana göz önümə gəlir. Çöh‑
rəsində rəng olmayan, palataya girən hər bir kəsə zillənən
gözlər, guya ki ağrını aldadırmış kimi çarpayıda o üz‑bu üzə
çevrilmək, sonra durub oturmaq, ağrı kəsməyəndə birdən
ayağa qalxıb dəhlizə çıxmaq, müəyyən bir anda donub da‑
yanmaq – “aha, deyəsən ağrı kəsdi” – deyərək 1‑2 dəqiqə din‑
məzcə durmaq, sonra isə bunun sadəcə özünə təsəlli – təlqin
olduğunu başa düşüb ağrı göz yaşlarını gizlətmək üçün otaq‑
dan çıxmaq. Qapının arxasından gələn “Allah, öldüm axı”
səsləri. Bəli, “Allah”. Müraciət Allaha idi. Bəs həkim? Həkimi
çağıran var idimi? Mən şəxsən, həkimi çağıran eşitmirdim.
Bircə qohumumuz yanında oturub ona qulluq edən arvadını
bir sualla dəng etmişdi:

– Məni “operes” edən həkimə pulu verdin?
– Verdim. Amma almadı.
– Deməli əlacım yoxdur. Öləcəyəm. Ona görə götürməyib.
– Yox. Sən nə danışırsan. Bəs yadından çıxıb ki, həkim

Qabil qardaşın dostudur? Bir yerdə İtaliyada səfərdə olublar.
Biz öz qanacağımızı göstərdik. Axı o da insandır. Ömründə
Qabil qardaşa görə pul götürməz.

Bu xəstə‑qohuma verilən təsəlli idi. Cərrahiyyə əməliyyatı
olunmuş, nümunə götürülərək “əkilmiş”, cavab isə bəd xas‑
səli gəlmişdi. Onkoloq həkimlər bir növ laborantlıq edirdilər.
Cərrahiyyə əməliyyatı zamanı kəsib‑götürdükləri nümunələr
sidik, qan, nəcis kimi yalnız laborator müayinələrə yarayırdı.

Onkoloji xəstələrdən həkimin cibinə dürtülən pulların ha‑
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mısı xəstə yiyələrinin özünə qaytarılırdı. Bəlkə də həkim pul
götürsəydi xəstənin adamlarının çöhrəsində bir ümid cücər‑
tisi yaranardı. Amma onkoloq həkim bu ümidi də vermirdi.
Bir də ki, həkim sağaltdığı xəstəyə görə pul alar ki, onun da
adına “şirinlik” deyilir. (Bu pul ana südü kimi halaldır ona.)
Onda məsciddə ölü yuyub evinə çörəkpulu aparan mürdə‑
şirlə ali təhsilli həkim onkoloq arasında nə fərq ola bilərdi ki?

Onkoloji Xəstəxananın adı xəstəxana idi. Əslində bura qə‑
biristanlığa yolasalma məntəqəsini, xəstələr isə ayaqüstə
gəzən canlı meyitləri xatırladırdılar. Nəhayət iki həftədən
sonra gecə saatlarında qohumumuz öldü. Yanında oturan qa‑
dınların şivəni palatada əks‑səda verdi. Təbiidir. İnsan ölüb.
Özü də 55 yaşında. Reaksiya da belə olmalıydı. Amma...

Bilirsinizmi palatada nə baş verdi? Yerlərində sakit uza‑
nan, bəlkə də yatan, ağrılardan qovrulan, yaxud da yuxuya
getməyə cəhd edən o biri beş “rak” xəstəsi yerlərindən hop‑
panıb ayağa durdular. Kəfənəbənzər ağ alt paltarında əllə‑
riylə üzlərini tutaraq, ölən palata yoldaşları tərəfə baxmadan,
“Allah rəhmət eləsin” belə demədən qəribə səslər çıxararaq
dəhlizə qaçdılar. Sanki xortlamışdılar. Yox. Yəqin ki, öz ölə‑
cəkləri günü, o səhnəni gözləriylə əvvəlcədən görürdülər. Öz‑
ləri bunu yaşayırdılar.

“RAK” sınmağa başladı

“Rak” hər yerdəydi. Metastaz verib bütün orqanizmi sa‑
rırdı. Bircə ürək xərçəngi yox idi. Ürəyin o qədər dərdi var idi
ki, xərçəng də ona girişib, özünün bu dərdlərə mübtəla ola‑
cağından qorxurdu sanki. “Rak” sözündən hamı qorxurdu.
Adi bir piy yığımı – “jirovik”, rentgenlə güclə görünən kölgə
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“rak xəstəliyidir yəqin” deyə qorxuyla qarşılanırdı. O saat nə‑
zirlər deyilirdi, qurbanlıq boyun olurdular. “Ehtimal ki,
“rak”dır” sözü belə, insan ömrünün yarısını əlindən alırdı.
Bütün bu qorxuların fonunda axır ki, bir bəd, amma sonda
xeyir bir xəbər eşitdik. Bəd xəbər bu idi ki, qonşumuz, gözəl
insan və xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyev “rak”dır. Tez onu
Moskvaya apardılar. Əməliyyat elədilər. Xoş xassəli şiş çıxdı.
Bu tarixdən sonra 20 il yaşadı. Neçə‑neçə gözəl əsərlər ya‑
ratdı. 82 yaşında vəfat edi. Bu gözəl xəbər olmaqla yanaşı, ilk
növbədə onkologiya elminin uğuru sayılırdı. Elmi isə alimlər
inkişaf etdirir.

Alim... Müdafiə etmək... Bu gün bu sözlər çox ucuzlaşıb.
Yerindən duran, layiq olan‑olmayan müdafiə edib, özünə
alim deyir. Sovet dövrü Moskvada aspirantura pilləsindən
tibb elmləri doktoru dərəcəsinə qədər irəliləmək, özü də
Azərbaycan aliminin irəliləməsi bilirsinizmi nə demək idi?
Özü də yeni elm sahəsi sayılan onkologiyada. Bu, hələ işin bir
tərəfi idi. Bəs yazılan əsərlərin, təsdiqini tapmış elmi ixtirala‑
rın –“Onkoloji xəstələrin bərpa müalicəsi metodlarının işlənib
hazırlanması və onların kliniki təcrübədə tətbiqi” haqqındakı
silsilə işlərin SSRİ Dövlət Mükafatına layiq görülməsi necə,
böyük uğur deyildimi? Qeyd edim ki, bu mükafat SSRİ miq‑
yasında “Lenin mükafatı”ndan sonra 2‑ci yerdə gəlirdi.
Bu, 27 yaşında Moskvada aspiranturaya daxil olub, 12 il ər‑
zində professor səviyyəsinə yüksələn 39 yaşlı azərbaycanlının
uğuru idi. Amma 20 yaşım olmasına, cibimdə Kommunist
Partiyasının üzvlük biletini daşımağıma baxmayaraq, mən
Əhliman Əmiraslanovu tanımırdım. Yəqin çox təvazökar in‑
sandır. Deməli, Əhliman Əmiraslanov neçə‑neçə əlacsız xəs‑
təni həyata qaytarırmış.
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İlk tanışlıq

İndi xaricdə təhsil almaq dəb düşüb. İllah ki, tibb sahə‑
sində. Gedirlər. Azərbaycanın pulu hesabına gedirlər. Amma
sonra naxələflik edib geri qayıtmırlar. Dövlətin onlara yatır‑
dığı kapitalı geri qaytarmırlar. Bugünkü müasir dövrü bir tə‑
rəfə qoyaq. Qayıdaq 1992‑ci ilə. Yenicə müstəqilliyini
qazanmış Azərbaycan. Əhliman Əmiraslanov 1992‑ci ildə
Tibb Universitetinə rektor təyin olunur. Moskvadan
Vətənə qayıdır. Mən yenə də onu tanımıram. Nəhayət tanış‑
lıq baş tutur. Özü də necə tanışlıq.

Xərçəng xəstəliyinə tutulmuş bir imkanlı xəstəni adamları
tələsik təyyarəyə mindirib aparırlar Moskvaya. Ordakı pro‑
fessorlardan biri müayinə apardıqdan sonra xəstəni müalicə
etməkdən imtina edir:

– Qayıdın Bakıya. Bu boyda yolu basa‑basa nahaq gəlmi‑
siz Moskvaya!

Xəstənin adamlarının qanı qaralır. Belə anlaşılır ki, xəstə
əlacsızdır. Amma sonra rus professor əlavə edir:

– Bu xəstəliyin əsl həkimi Bakıdadır – Əhliman Əmirasla‑
nov. Mənim yanıma belələrini gətirəndə onu məsləhət görü‑
rəm. Bakıya göndərirəm. Siz isə qulağınızın dibində o boyda
həkim, bu boyda yolu durub mənim yanıma gəlmisiniz.

Bu, mənim doktor Əhliman Əmiraslanovla ilk tanışlığım
idi. Qiyabi olsa da.

Yazılmamış qanun

Yaxşı həkim baş həkim ola bilməz. Və yaxud da əksinə.
Baş həkim yaxşı həkim olmur. Çünki biri o birinə mane olur.

M A H İ R  Q A B İ L O Ğ L U

10



Bu, yazılmamış qanundur. Həkimin xalatında hopmuş, get‑
məyən qan ləkələri olur. Baş həkimin xalatı isə kraxmallı,
ütüsü qat kəsir.

Səhiyyəmiz inkişaf etdikcə, bu yazılmamış qanunlar artıq
öz əhəmiyyətini itirməkdədir. Amma deyəsən bu qanunların
rektor, kafedra müdiri, inzibatçı Əhliman Əmiraslanova heç
əvvəldən də dəxli olmayıb. Onun üçün birinci yerdə sənətidir
– həkimlik sənəti və elmi. Bu yerdə bir şayiə yadıma düşür.
Bəlkə də şayiə deyil. Deyilənə görə, rektor Əhliman Əmiras‑
lanovu işləməyinə əngəllər törədirlərmiş. O da heç nə demə‑
yib. İşdən çıxmasıyla bağlı ərizəsini yazıb qoyub stolun
üstünə. Bundan xəbər tutan Prezident Heydər Əliyev rekto‑
run istefa ərizəsinə baxmır. Mən belə eşitmişəm.

Ad çəkməyəcəyəm

Bir jurnalist dostumu pəjmürdə gördüm. Səbəbini soruş‑
dum.

– Mahir, bir qohum Tibb Universitetində semestr imtahanı
verirdi. Müəllim də çox prinsipial adam idi. Demişdi ki, “qa‑
yıbın çoxdur, kəsəcəm, vəssalam”.  Pul, tapşırıq da keçmirdi.
İmtahana iki saat qalmış məcbur olub döydüm rektorun qa‑
pısını. Köməkçisi dedi ki, bəs əməliyyatdadır. Elə başa düş‑
düm ki, məni başından edir. Dedim ki, çox vacib sözüm var.
Bu dəfə cavab verdi ki, gözlə. Mənimlə bir otağın qabağına
getdik. Dəhlizdə gözləməyimi xahiş elədi. Özü isə içəri keçdi.
Bir də nə görsəm yaxşıdır? Qapı açıldı. Əhliman müəllim də
əməliyyat geyimində:

– Filankəs, nə olub, nə hadisə baş verib? – deyə həyəcanla
soruşdu.
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Utana‑utana onu narahat etməyimin səbəbini dedim. O da
köməkçisinə tapşırıq verdi ki, “bəs mənim adımdan xahiş elə
müəllimdən. De ki, jurnalist dostumuzun qohumudur. Bu
dəfə güzəşt eləsin. Gələn semestr də səhlənkarlıq etsə, özüm
qovacağam onu universitetdən”.

Başa düşürsənmi, Mahir, o boyda akademik, rektor mən jur‑
nalistə görə qapıya çıxmışdı ki, yəqin nəsə ölüm‑itim var, hə‑
kimlik köməyini etsin. Mən isə tələbə tapşırmağa getmişdim.

“Qarantiya”

“Zəmanət”. Zəmanəti məişət əşyalarına, avtomobilə ve‑
rərlər. Amma həkimə bu sözü deyəndə elə bil ki, dədəsini sö‑
yürsən. Canlı adama da zəmanət verərlər? Onkologiya isə elə
bir sahədir ki, burda tam sağalma söhbəti yoxdur. Elə onkoloji
xəstəlik növü var ki, lap beş günə adamı əridib öldürər.
Amma müəyyən anlarda, xəstəliyin ilk başlanğıcında həkim‑
lər xəstəyə kömək edə bilirlər. Buna loru dildə “ömür uzat‑
maq” deyilir. Yazımın əvvəlində təsvir etdiyim onkologi ‑
yamızla müqayisə etsəm, bugünkü uğurlarımız danılmaz‑
dır.Yenə ad çəkməyəcəyəm. Əhliman Əmiraslanovun əməliy‑
yat etdiyi xəstələrə əgər 5 il ömür qoyursa, rahat ola bilərsiniz.
İstəsəniz 5‑i lap 2‑yə də vurun. Bunu mən demirəm a... xəstə‑
lər özləri deyir.

Mən də həkiməm və ya “Rak”la zarafat 

Həyatımda bir tarixi haqsızlıqla üzləşmişəm. Və bu səhvi
heç cür düzəldə bilmirəm. Sağlıq olsun. Ömür hələ qabaqda‑
dır.
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Hər hansı bir xəstə həkimlə davaya çıxanda Hippokratı
əlində bayraq, Hippokrat andını isə dilində dua edir. Babası‑
nın babasının adını yaddan çıxaran, babasının, nənəsinin qəb‑
rinin yolunu tanımayan bu xalqı gecə yuxudan qaldırsan və
soruşsan ki, “onun adı nə oldu?”, fikirləşmədən cavab verə‑
cək ki, Hippokrat. Nəsə çox sevirlər eramızdan əvvəl 460‑cı
ildə anadan olan bu yunanı Azərbaycanda.

Mənim həyat yoldaşım 1989‑cu ildə Tibb Universitetini
bitirəndə Dövlət Dram Teatrında keçirilən buraxılış gecəsinə
onu da dəvət etmişdilər. Mən də ordaydım. Gecənin sonunda
məzunlar hamılıqla ayağa qalxıb Hippokrat andı içməyə baş‑
ladılar, özü də xorla. Mən də dəstədən geri qalmamaq üçün
başladım deyilənləri təkrar eləməyə. Bir sözlə Hippokrat andı
içənlərdən biri də mənəm. Amma orda hamıya diplom ver‑
dilər, bir məndən başqa. Bu haqsızlığa hələ də dözürəm. Özü
də yaxşı elmi ixtiram da var. Özü də ki, onkologiya sahəsində.
Bu barədə bir az ətraflı.

1989‑cu ildə atam QAZ‑2410 markalı “Volqa” maşını aldı.
Mexaniki sürət qutusu çox ağır işləyirdi. Yerindən götürəndə
1‑ə vermək istəyirdim, görürdüm ki, keçmir. Onda atam de‑
yirdi ki, “aldat”, ver 2‑yə, ya 3‑ə, sonra at 1‑ə. Elə də edirdim.
Aldadırdım sürətlər qutusunu. Fikrini 2‑ylə 3‑ə yönəldirdim,
1–i bərk‑bərk saxlamağını yadından çıxarıb buraxırdı. İndi
xərçəng də bizim “Volqa”nın sürət qutusu kimi çox inadcıl‑
dır. Hardan tutdusa buraxmır. Bir qohumumuz vardı. Şiş bur‑
nundan çıxmışdı. İki ay da vaxt qoymuşdular. Şüa verib şişi
yatırtdılar. 2 ay nədir, ondan sonra 3 il yaşadı. Burun şişindən
ölmədi. Mədənin “rak”ından getdi. Belə çıxır ki, xərçəngə
müqavimət göstərəndə orqanizmdə daha zəif yerlər axtarıb
tapır. Bəs zəif yer yoxdursa, onda necə. Necə etmək olar ki,
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xərçəng tutduğunu buraxsın. Bəlkə aldadaq? Zəif yeri biz hə‑
kimlər özümüz yaradaq. Lap ikisini birdən. Üç cəbhəni bir‑
dən açaq. Yadınızdadırsa, Hitleri də yeni cəbhələr açmaqla
gücdən salıb məhv elədilər. (Hərdən “rak”la da zarafat elə‑
məyə dəyər.)

“Rak” öz işindədir

Nə qədər danışsaq da, xərçəng öz işindədir. Yenə ölüm
simvoludur. Hələlik bu xəstəlik ömür uzatmaq stadiyasında
müalicə olunur, sonu ölüm olmaq şərtiylə. Fəlsəfi yanaşsaq,
bütün canlıların sonu onsuz da ölümdür. Amma bu ölümün
adı çox ağırdır – “Xərçəng”. Əhliman müəllimə nə arzulaya
bilərəm ki? Yuxarıda bütün titullarını qeyd etdim. Ömür qa‑
baqdadır. Onlardan da yüksəklərinə nail olacaq. Amma hər
bir alim‑onkoloqun bir arzusu var: Xərçəngin dərmanını tap‑
maq və “Nobel” mükafatı laureatı olmaq.

YAP‑çı Əhliman Əmiraslanov

Məşədi İbad demişkən, “Heç hənanın yeridir?”. Yazdın‑
yazdın, gətirdiyin son da bu – YAP‑çı Əhliman Əmiraslanov.
Bəli, Əhliman müəllim həm də siyasətçidir. YAP‑ın üzvü kimi
millət vəkilidir. Mən onun elmini, ad‑sanını tərəzinin bir,
YAP‑çılığını, millət vəkilliyini o biri gözünə qoyub nəsə mü‑
qayisə aparmaq fikrində deyiləm. Çünki Əhliman müəllim
sovet dövründə də – 43 yaşında deputat seçilib. Mənim fik‑
rimi bilmək istəyirsinizsə mən onun alim, həkim və müəllim‑
liyini deputatlığından yüksək tuturam. Lakin bir anlıq bəzi
ağzıgöyçəklərə qoşulub “vəzifə adamıdır, rektor deputat se‑
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çilməməlidir” deyirəm. Sonra isə dodağımı dişləyirəm. Yazı‑
mın əvvəlində işlətdiyim “ŞƏXSİYYƏT” sözü gəlib durur
göz önümdə. Şəxsiyyət sözü isə bir amillə formalaşmır. Bir
günə formalaşmır. Deputat ilk növbədə şəxsiyyət olmalıdır.
Azərbaycan parlamentində mən bu cür şəxsiyyətləri görmək
istəyərdim. Bu cür şəxsiyyətlərdir parlamentimizi rövnəqlən‑
dirən. Və bu baxımdan YAP rəhbərliyinin seçimini yüksək
qiymətləndirirəm. Seçicilərin Əhliman Əmiraslanov kimi şəx‑
siyyətlərə ehtiyacı var.

Bir atalar misalı var: “Qızı özbaşına buraxsan, ya halvaçıya
gedər, ya da zurnaçıya”. Gəlin bu deyimi bugünümüzə uy‑
ğunlaşdıraq. Çünki parlament seçkiləri qabağı lap yerinə
düşür: “Seçicini özbaşına buraxsan, ya halvaçıya səs verər, ya
da zurnaçıya”.

2015
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ZEYNƏB XANLAROVA 
KİMDİR?

İş otağıma keçdim. Yazı stolunun arxasına oturdum. Bəm‑
bəyaz kağızı qabağıma qoydum. Qızıl perolu qələmi əlimə gö‑
türdüm. İlk olaraq vərəqə seçdiyim başlığı yazdım: “Zeynəb
Xanlarova kimdir?”. Yox. Axı niyə yalan danışıram? Nə iş ota‑
ğım var, nə də yazı stolum. Heç ağ kağızım, qızıl perolu qələ‑
mim də yoxdur. Yazıya da başlığı əvvəldə yox, sonda verərlər.
Uşaq dünyaya gələndən sonra ad qoyular. Bu cür yalan girişlə
Zeynəb Xanlarova haqqında nəsə yazmaq olarmı? Yoxdur bu
yazı ənənələrinin heç biri. Heç Zeynəb Xanlarova da “yox‑
dur”, o dövr yoxdur, o bəstəkarlar, ifaçılar, xiridarlar yoxdur.
Yox, səhv kimi qəbul etməyin “Zeynəb Xanlarova yoxdur” ifa‑
dəmi. Azərbaycan vətəndaşı, millət vəkili Zeynəb Yəhya qızı
Xanlarova yaşayır. Allah bundan da uzun ömür versin. Bizim
Zeynəb Xanlarova yoxdur. İndiki sənət üfüqündə yoxdur. Sə‑
nəti onu qaldırıb qoyub uca bir dağın başına. Heç aşağı düş‑
mək fikri də yoxdur. Niyə düşsün ki? Düşüb hansı istedadın
başına sığal çəkib, xeyir‑dua versin? Son dəfə Lenin adına Sa‑
rayda balaca Xeyransa Məmmədovanı sığallamışdı. Xeyran‑
salar da yoxdur. Zeynəb Xanlarova bir zirvədir müasir
Azərbaycan musiqisində. Yuxarıdan baxır. Gözləri yoldadır.
Ətrafda fəth edilməyən zirvələr çoxdur. Amma heç dağın ətə‑
yində də, yoxuşunda da kimsə görsənmir.

Yamacda, dağın qarından əriyib süzülən bulaqdan su içib,
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səsləri batan, “xoruz buraxanlar” adda‑budda gözə dəyirlər.
Hərəsinin də əlində qızılı, brilyantlı, firuzəyi, heç bir aparata
qoşulmayan mikrofonlar. Zirvəyə baxıb oxuyurlar. Yox, oxu‑
murlar, ağızlarını açıb‑yumurlar. Qayalığın arxasında isə pro‑
düsser fonoqrammanın düyməsini basır. Əks‑səda gəlmir.
Əks‑sədaları dağın zirvəsinə  gedib çatmır. Çünki dağda‑me‑
şədə, təbiətdə SƏS əks‑səda verər, fonoqramma yox. Qarğadır‑
lar. Qartallara daş atırlar ki, bəs biz də varıq. Amma atdıqları
daşlar da qayıdıb dəyir özlərinə. Bir‑bir sıradan çıxırlar.

Nəsə əvvəldən çox zilə qalxdım. Sonra nərdivan axtaracaq‑
lar ki, bəmə salsınlar. Mən isə hələ çox aşağıdayam. 1975‑ci
ildir. Cəmi 9 yaşım var. Zeynəb xanım təzəcə Azərbaycanın
Xalq artisti adına layiq görülüb. Roman diliylə desək, zavyaz‑
kaları keçib, kulminasiyadadır. 1975‑dən 2015‑ə birdən‑birə
hoppanmaq olmaz. Gərək yavaş‑yavaş “Zeynəb zirvəsi”ni fəth
edim. Yolda yıxıla da bilərəm, külək, qar, çovğun, şaxta don‑
dura bilər. Amma yox. Məndən əvvəlkiləri bəlkə də dondurub,
yarıda saxlayıb. Bəlkə də bu zirvənin sahibi olan Zeynəb xanı‑
mın adından, şöhrətindən qorxublar. “Axı o Zeynəbdir. Nəsə
“ne to” yazaram, acığı tutar. Qəzəbinə tuş gələrəm” deyərək.

Nədə qaldım? Hə. Kağız‑qələmdə. Evdə nə kağız var, nə
də qələm. Çarpayıya uzanıb, belimi divara söykəyirəm. No‑
utbuku dizimin üstünə qoyuram. Yeni səhifə açıram. Pah‑
atonnan, nə gözəl söz işlətdim e... “Yeni səhifə açıram”. Amma
həqiqətən də noutbukun displeyində yeni səhifə açıram.
Həmən də ağ səhifəni yaddaşa verirəm. Keçmişdə yazılan şeyi
yaddaşa verərdilər. Amma indi zəmanə dəyişib. Gərək ağ sə‑
hifəni əvvəlcədən yaddaşa verəsən. Çünki ağ səhifə də pozula
bilər. O qədər ağ səhifələr pozulub ki, elə heç nə yazılmamış.
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Səhifəni açdım, yaddaşımı da. Ağ səhifədə öz Zeynəb Xan‑
larovamı yazmağa başlamaq istədim. Amma bir an durux‑
dum. Yadıma qonşum, Xalq yazıçısı Bayram Bayramovun
1987‑ci ildə dediyi bir söz yadıma düşdü. Utandım, qızardım.
Öz‑özümə “Mahir, ayıb olsun sənə” deyib, yazmayacağıma
qərar verib, açdığım yeni səhifəni bağlamaq istədim. Amma
son 40 ildə uşaq və gənc yaddaşıma yığıb saxladıqlarım
əlimi tutub saxladı. “Ayıb olur, olsun da... Yazacağam. Mənim
tanıdığım Zeynəb Xanlarovadan, BİZİM Zeynəb Xanlarova‑
dan yazacağam” dedim. O vaxt Bayram Bayramova ayıb ol‑
muşdu, indi qoy mənə də ayıb olsun. Ondan böyük yazıçı
deyiləm ki. Sadəcə o, buraxdığı səhvi düzəldə bilmədi.
Mənim isə şansım çoxdur. Faizlə desək ,– 100 FAİZ.

Zəhləm gedən ifadələr

“Deyilənə görə”, “deyirdilər ki”. Xoşum gəlmir bu ifadə‑
lərdən. Aşıq gördüyünü çağırar. Mən də bu prinsipi üstün tu‑
turam. Təkcə atam Qabilə istinad edirəm və bu istinadların
da sağ qalan şahidləri kifayət qədərdir. Səhv desəm yəqin ki,
irad tutarlar. Amma zəhləm gedən ifadələri bu yazımda işlət‑
məyə məcburam. Axı onda çox balacaydım. Zeynəb Xanla‑
rovaya verilən qiyməti eşidirdim, amma dərk etmirdim.
Sadəcə yaddaşıma yazırdım.

Amma sevmədiyim bu cümlə önlüklərini qorxa‑qorxa iş‑
lədəcəyəm. Çünki ilk növbədə səbəbkar oxuyacaq. Yalan olsa,
batdım. Lap düz olsa da... elə düz söz var ki, onu da gərək de‑
məyəsən, yazmayasan. “Yanında deyiblər‑deyiblər də... Nə
olsun ki, deyiblər. Sən də gərək bunu bütün Azərbaycana car
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çəkəsən? Adamın yanında söz danışarlar da...” fikrində bir hə‑
qiqət də var. Amma ki, yox. Bir var yaddaş, bir də var yaddaş‑
dan süzülən yazı. Bulağın suyu da süzülür. Spirt isə süzülmür,
hətta damcılayır. İkisi də göz yaşı kimi təmizdir. Biri şirindir,
o birisi acı, yandıran. Əsas odur ki, təmizdir, safdır, təbiidir.

Ağlım kəsməyə başlayanda, yəni ki, 9 yaşımda Zeynəb
Xanlarova artıq Azərbaycan SSR‑in Xalq artisti idi. Bu titulu
tək demirdilər. Ermənistan SSR‑in Xalq artisti titulu da bura
əlavə olunurdu. (Vikipediya‑da Özbəkistan xalq artisti titulu
da var. Amma mənim yadımda deyil).

Bilmirəm kimin sözüdür. Səhv etmirəmsə, Düma söyləyib.
“Azərbaycan dilini bilirsənsə, bütün Qafqazı tərcüməçisiz do‑
laşa bilərsən”. Düma zirvəsində olmasam da, birini də mən
deyim. Bəlkə nə vaxtsa mənə də istinad edib söyləyərlər hik‑
mətli söz kimi: “20‑ci əsrin son 30 ilində Zeynəb Xanlarovanın
mahnılarını bilən, oxuyan müğənninin üzünə Qafqazın bütün
xalqlarının rəsmi və ya el şənliklərinin qapısı açıq idi. Hətta
Ermənistanda da. Yox. Çaşdım. Hayastanda”. Bax, belə düz
səslənir. Bu barədə bir az sonra.

Vaxt keçdi. Daha bu titulları bir‑bir sadalamırdılar. Zeynəb
xanım ən yüksəyinə  – “SSRİ Xalq artisti” fəxri adına layiq
görülmüşdü. Yəni ki, onu 15 respublikanın on beşində də ta‑
nıyırdılar. Amma bu da SSRİ Xalq artisti adına layiq görül‑
mək üçün əsas statistik göstərici deyildi. Bəli, statistik
göstərici. Səni xarici ölkələrdə də tanımalıydılar. Sən SSRİ
kimi böyük dövləti xarici ölkələrdə də layiqincə təmsil etmə‑
liydin. Adın afişadan asılanda stadionlar tamaşaçıyla dolma‑
lıydı. “Reytinq” sözü olmasa da, reytinq cədvəlində daha
hansı tələblər yox idi. Əgər tamaşaçılar sakit durub tamaşa
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edirlərsə, bu qəbulolunmaz idi. Onlar oynamalı, əl çalmalı,
atılıb, düşməli idilər. Ərəblər isə musiqidən razı qalanda me‑
lodiyanın ritmiylə fit çalırdılar. Fit çalınmadısa, deməli sən
ərəb musiqisevərinin xoşuna gəlməmisən. Bəs bilet satışı? Gö‑
rəsən Zeynəb Xanlarova SSRİ büdcəsinə bilet satışından nə
qədər xeyir verib? Bəs özü nə qazanıb? Məncə o vaxt buna
“stavka” deyirdilər. Hər fəxri adın özünəməxsus “stavka”sı
vardı. Ondan bir qəpik artıq‑əskik ödəməyə ixtiyarları yox
idi. (qiymətli hədiyyələr də olurdu).

Haralarda oxumayıb Zeynəb xanım? Bu qədər xarici dildə
mahnını necə öyrənib? Belə bir ifadə var: “Rus dilini rusdan da
yaxşı bilmək”. Əgər sovet müğənnisi xaricə gedəndə o xalqın
musiqisini onlardan yaxşı oxumağı bacarmasaydı, icazə ver‑
mirdilər ifaya. Lap icazə versəydilər də, pis oxumaqla rəğbət
qazanmırdın. “SSRİ Xalq artisti” adı SSRİ‑nin hər yerində ta‑
nınan və SSRİ‑ni dünyaya layiqincə tanıdan sənətkarlara veri‑
lirdi. Zeynəb Xanlarova bu seçilmişlərdən idi. Azərbaycanlı
idi. Heydər Əliyevin məşhur bir kəlamı var: “Mən həmişə fəxr
etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam”.

Doğrudan da, belə sənətkarları, belə azərbaycanlıları ya‑
dıma salanda, bu sözlərin mənasını daha dərindən başa düş‑
məyə başlayıram.

Ortaya belə bir sual çıxa bilər ki, bəs nə qədər Azərbayca‑
nın tanınmış müğənnisi ümumittifaq və xarici qastrollara ge‑
diblər. Bəs niyə onların əməyini heç edirsən? Əsla, onlar
ancaq Azərbaycan mədəniyyətini dünyaya tanıdan Azərbay‑
canın Xalq artistləriydi. Zeynəb Xanlarova isə nəinki SSRİ,
dünya musiqi mədəniyyətinin bir parçasına çevrilmişdi.
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Zeynəb Xanlarova ancaq müğənnidirmi?

Zeynəb Xanlarova vaxtında, həm də sağlığında qiymətini
almış xoşbəxt insanlardandır. Bunu bir mahnısında özü də de‑
yirdi. “Dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada”. Hər şeyi var.
Həm xalqın məhəbbəti, həm də xalqın, dövlətin rəsmi təltifləri.
Ancaq birindən başqa. Ömrü boyu ana südü kimi halal olan
SSRİ miqyaslı bir rütbə ona verilməyib. O bu vəzifəni icra edib,
amma rütbəni verməyiblər. “Fövqəladə və səlahiyyətli səfir”
rütbəsi. Deyəcəksiniz ki, onda gərək xarici ölkələrə qastrola
gedib, mahnı oxuyan, Azərbaycanı təmsil edən, tanıdan ha‑
mıya verilməlidir bu rütbə. Mən sizinlə razı. Amma…

Siz heç Zeynəb Xanlarovanı tanıyırsınız? Yox. Tanımırsı‑
nız. Zeynəb Xanlarova yeganə sənət adamıdır ki, BMT‑nin tri‑
bunasından çıxış edib. Çıxış etməyib e... mahnı oxuyub.
Ordakı nümayəndələri o xalqların öz mahnılarından parça‑
larla salamlayıb. Başqa xalq olsaydı, sağlığında heykəl qoy‑
muşdu öz müğənnisinə. Təkcə bu ifasına görə.

Repertuar

Hərdən Modern.az saytında gedən yazılarımı bir‑bir sa‑
yıram. “İki il dörd ayda 350‑ni keçmişəm” deyərək qürrələ‑
nirəm. “Əsas kəmiyyət yox, keyfiyyətdir” kəlamını bilə‑bilə.
Amma yüksək kəmiyyət və keyfiyyət paralel olaraq bir‑birini
təqib edəndə bu yaxşı mənada “partlayış” deməkdir. Zeynəb
Xanlarovanın repertuarını illərə bölüb hesablasaq, görəsən
neçə mahnı olar? Özü də, mahnı da mahnıdı ha..! Hamısı ürə‑
yəyatımlı. Müasir dildə desək HİT. Hər bir özünə hörmət
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edən müğənni yaxşı mahnı oxumağa çalışar. Yaxşının yaxşı‑
sını seçmək üçünsə çeşid bol olmalıdır. Müasir dövrdə seçimi
necə edəsən? Mahnı var ki, hələ bir seçim də edəsən? Bazar
boşdur. Üzr istəyirəm, bazar köhnə sözdür. Lap köhnə kişilər
kimi danışdım. İngiliscə deməliydim: Market boşdur. Olan
malların da genini dəyişdiriblər.

Oxuyanlarımız da bir dəfə “banlayır”, 10 il də onun əks‑
sədasını yaymaqla məşğul olub, pul qazanırlar. Bəlkə reper‑
tuar sözünü lüğətdən çıxaraq? Axı indikilər repertuar sözünə
təhqirdir. Korifey sənətkarların ruhu inciyər bizdən.

Qastrol

Çox xahiş edirəm, hətta yalvarıram, bu gün qastrola gedən
bircə Azərbaycan müğənnisinin adını deyin mənə. Alim Qası‑
mov? Pah, o necə də yadınıza düşdü e... Belə çıxır ki, bir ad
çəkməklə məni bağladız. Mən xarici ölkədə konsert vermək de‑
mədim e... Mən qastrol dedim. 20‑30 nəfərlik kollektivlə  çıxır‑
san şəhər‑şəhər, kəndbəkənd gəzib konsertlər verirsən. Yaxşı,
lap konsert vermək olsun. Alim Qasımovdan başqa bir babat
ad çıxaranımız varmı? Muğam? Yox. Onu bura qatmayın. Mu‑
ğamla bağlı xarici konsertlər ifaçıların öz təşəbbüsü yox, Hey‑
dər Əliyev Fondunun və YUNESKO‑nun layihələridir.

Yerindən duran müğənni toya getməyindən danışır, get‑
məsə, ac qalacağını söyləyir. Əvvəl heç olmasa el şənliyi deyə
ifadə edirdilər. İndi isə konkret “toy” deyirlər. Ekrandan toy
tuturlar, toy danışırlar. Papuri kimi toy mahnılarını uc‑uca
qoşub, qol götürüb oynayırlar da. Səhnə mədəniyyətini sırtıq
gülüşlərə, hərəkətlərə qurban verirlər. “Elitni” toy yox, heç
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palatka toylarının da iyi gəlmir onlardan. İndi deyəcəksiniz
ki, bunların o böyüklükdə sənətkar olan Zeynəb Xanlarovaya
nə dəxli? Bayaq statistika sözünü işlətdim. Bir sənətşünas
alim lazımdır ki, gedib otursun “Qoskonsert”in arxivində və
Zeynəb xanımın rayonbarayon, kəndbəkənd gəzərək açıq ha‑
vada verdiyi konsertlərin, qastrolların siyahısını çıxartsın. Və
rəqəm ortaya qoysun. Bəlkə bundan sonra Azərbaycanın Mə‑
dəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbərliyinin təmir‑tikinti
işlərindən, turistlərdən başı ayılıb, qastrol, konsert sözünü də
leksikonuna qaytarmaq yadına düşə.

Sovet dövrü Zeynəb Xanlarovanın qastrolları böyük rezo‑
nans doğururdu. Bu gün ən kiçik bir tədbirin lentə alındığı
dövr olsa da, o vaxt belə imkanlar yox idi, daha doğrusu məh‑
dud idi. Zeynəb xanımın bütün xarici qastrolları, xaricdəki
konsertləri lentə alınaraq, sonradan Azərbaycan dövlət televi‑
ziyasında göstərilirdi. Təsadüfi deyil ki, Türkiyədəki konsertə
baxarkən atamın, Əliağa Kürçaylının və Salam Qədirzadənin
etdiyi bir iradı “Petux Hacıleylək” hekayəsində qeyd etmişəm.
Ürəyi təmiz insandır Zeynəb Xanlarova. Hardan biləydi ki,
Türkiyə tamaşaçısı bu qədər tərbiyəsiz. ÜÇ NÖQTƏ.

SİTAT: “Günlərin bir günü yenə də kolxoz sədriylə yeyib‑
içirdik. Televizorda SSRİ Xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın
Türkiyədə verdiyi konsertin videosunu verirdilər. “Bülbü‑
lüm” mahnısını oxuyurdu.

Könlümün sirdaşısan, bülbülüm
Necə unudum səni, bülbülüm,
Gözlərimin yaşısan, bülbülüm
Necə unudum səni, bülbülüm.
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Bülbülüm, bülbülüm, bülbülüm,
Bülbülüm, bülbülüm, bülbülüm.

Zeynəb xanım oxuduqca, kişi tamaşaçıların gülüş‑fit səsləri
aləmi götürmüşdü. Nəqarəti bir yerdə oxuyurdular. Dəfə‑
lərlə bu mahnını yenidən xahiş edirdilər.

– Türklər çox sevirlər bizim Zeynəb xanımı,– deyə dilləndim.
– Nə “sevirlər”, ay uşaq. Nə vacibdir ki, bu mahnını oxu‑

yur? Yüz dənə başqası var. Əri, görəsən, başa salmır bunu?
Xudayar dayı əsəbiləşərək, ayağa durub televizoru söndürdü.
Mən də məəttəl qaldım onun bu hərəkətinə. Zeynəb Xanla‑
rovadan başqa kimsəyə qulaq asmazdı. Qonşu rayonlara
konsertə gələndə belə, gedib birinci bilet alardı. Amma bu, nə
hərəkət idi... anlamadım. Elə zənn etdim ki, tut arağının təsi‑
rindəndir”. (SON)

Bir cəhəti mənə bəs idi

Bir xüsusiyyəti mənə bəs edirdi ki, mən Zeynəb Xanlaro‑
vanı çox istəyəm. Sənətini qırağa qoyuram. Zeynəb xanım hə‑
yatı boyu bir toya da ayaq basmayıb. Əlbəttə ki, söhbət
müğənni Zeynəb xanımdan gedir. Hətta belə bir əhvalat da
danışırdılar sovet vaxtı:

“Qapı döyülür. İçəri bir nəfər daxil olur. Zeynəb xanım və
ailəsi onu mehribanlıqla qarşılayır. Kişi söhbətinə başlayır:

– Zeynəb xanım, gözümün ağı‑qarası bir oğlum var. Ana‑
dan olanda əhd eləmişdim ki, inşallah toyu olanda siz də o
toyda oxuyasınız. Sizi dəvət etməyə gəlmişəm. Bu da xələti,
– deyə qalın pul bağlamasını çıxarıb stolun üstünə qoyur.
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Zeynəb xanım heç nə demir. Ayağa durub mətbəxə keçir.
Çay dəmləyir. Qızıl podnosda, qızıl nəlbəkisi olan büllur stə‑
kanda, qızıl qaşıqla, bir sözlə qızıl servisi gətirib stolun üs‑
tünə qoyur. Gələn adam bu qızıl əşyalara baxıb heç nə demir.
Qızarır. Pulu götürüb cibinə qoyaraq mənzildən çıxır”.
Bu əhvalatı mən belə eşitmişəm. Qızıl servisin də hansısa xa‑
rici dövlət başçısından Zeynəb Xanlarovaya verilən hədiyyə
olduğu deyilirdi. Hər halda uşaq yaddaşım belə yadda sax‑
layıb. Lap həqiqətə uyğun olmasın, rəvayət olsun. Mən Zey‑
nəb Xanlarovanı toylara getmədiyinə görə çox istəyirəm. Əsl
sənətkar toyda oxumaz.

Mənim qəhrəmanım ZEYNƏB XANLAROVA

Mənim iki hekayəmin qəhrəmanlarından biridir Zeynəb
Xanlarova. Yox surət deyil. Sadəcə adını çəkib, mahnısından
misal gətirmişəm. Amma o, “Ərmən – Şuşanikin sevgisi” he‑
kayəmdə qəhrəman səviyyəsində bir obrazdır mənim ‑
çün. Uşaqlıq yaddaşıma həkk olunan, amma uzun illər dərk
edə bilmədiyim. Zeynəb Xanlarovanın oxuduğu mahnıdan
iki misra misal çəkirəm:

SİTAT: “Qulaq asdıqları mahnılar da Azərbaycan mahnı‑
ları idi. Ölürdülər Zeynəb Xanlarovayla Məmmədbağır üçün.
Bəzən biz azərbaycanlılara acıq da verirdilər: “O Azərbayca‑
nın yox, bizim Ermənistanın Xalq artistidir”. Sonra da başla‑
yırdılar oxumağa:

Qardaş olub Hayastan,
Azərbaycan” (SON).
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Hayastan. Bu söz sovet lüğətində yox idi. Hardan tapıb çı‑
xarmışdı bunu Zeynəb Xanlarova. Anlamırdım. Yaxşı, anla‑
mırdımsa, lap kobud desəm qanmırdımsa, niyə “Hayastan”
sözünün mənasını atamdan soruşmurdum? Bunun üçün nə
vaxtsa “Ərmən – Şuşanikin sevgisi” adlı hekayə yazmalıy‑
dımmı?  Sonra da bunu ermənilər tələm‑tələsik rus dilinə tər‑
cümə etməliydilərmi? Bu tərcümədə də mən bir müəllif kimi
bir tərcümə xətası görüb Zeynəb xanımın verdiyi notları başa
düşməliydim? Yox. Əgər mahnıdakı “qardaş olub” sözünü
əldə bayraq edirsinizsə, çox yanılırsınız. Bu iki misrada əsas
kəlmə “Hayastan”dır. Görün ermənilər bunu rus dilinə necə
tərcümə ediblər:

“Они слушали азербайджанские песни. Сходили с ума
по Зейнаб Ханларовой, Мамедбагиру. Даже злили нас,
говоря, что она народная артистка не Азербайджана, а
Армении, а потом начинали петь: “Стали братьями
Армения, Азербайджан”.

Bəs sovet vaxtı özlərinə erməni yox hay, respublikalarının
adını isə Ermənistan yox, rəsmi olaraq Hayastan çağıran er‑
mənilər niyə axı birdən‑birə “Hayastan”ı “Армения” kimi
tərcümə etdilər. Axı mahnıda Hayastandır, Ermənistan
yox. Çünki ayılıblar. Hayastan kimi öz köklərini Azərbayca‑
nın qədim torpaqlarından uzaqlaşdırıb, gəlmə xalq olduqla‑
rını sübut edirmişlər. Amma “Армения”, düzgün tərcümə
etsək “Ermənistan” yox, “Ərməniyyə” bu ərazidə qədim türk
dövləti olub. Adına da “Velikaya Armeniya” – Böyük Ərmə‑
niyyə deyiblər. Hayları da elə Böyük Ermənistan adlı xül‑
yaya elə bu tarixi fakt ruhlandırıb. Tarix də onların
tərəfindədir. Bəlkə mənfur qonşularımızın adını dəyişmək
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vaxtı gəlib çatıb? Hər halda biz onları erməni və ya Ermənis‑
tan çağırmamalıyıq. Haylar və Hayastan – belə daha düzgün‑
dür. Nə vaxtsa özlərinin də xorla və fəxrlə oxuduqları
“Qardaş olub Hayastan, Azərbaycan” mahnısı kimi. Adamı
tələyə belə salarlar e...

Zeynəbi ZEYNƏB edən cəhət

“Tərpənmə. Sağ əlini royalın üstünə qoy. Sol əlini də onun
üstünə. Nəbadə yerindən tərpənəsən. Başını tərpədə bilərsən.
Üzünün cizgilərini də. Vəssalam”. Bu, sovetin qəbul olunmuş
səhnə mədəniyyəti idi. Əsasən də müttəfiq respublika ekran‑
larında tətbiq olunurdu. Mən Mərkəzi Televiziyada buna rast
gəlmirdim.

Və ən nəhayət Zeynəb. O, bir inqilab etdi. Səhnədə mey‑
dan sulayır, mahnının ritminə əsasən əl hərəkətləri edirdi. Bu,
qəbulolunmaz idi, bu, mümkün deyildi. Amma Zeynəb bunu
etdi. Təkcə etmədi. Bundan sonra bir məktəb yarandı ki, on‑
lara da davamçı yox, sadəcə Zeynəbi təqlid edənlər dedilər.

Zeynəb Xanlarova üçün bəstəkarlar xüsusi mahnılar ya‑
zırdılar. Bu mahnıları digərləri də oxuyurdular. Amma çata
bilmirdilər ona. Möhürü elə vurmamışdı ki, kimsə çata bilsin.
Zeynəb bir epoxa idi. Öz yolu vardı. Gedirdi. Qarşısına çıxan
da yox idi. Çıxsaydı da onları yıxmağa yeli belə bəs idi. Zey‑
nəb irəli gedirdi. Onu həm xanəndə, həm muğam ustası, həm
də primadonna kimi qəbul edirdilər. Bu sahələrin hamısında
öz sözünü deməyi bacarmışdı. Özü də yüksək səviyyədə.
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Primadonna Zeynəb Xanlarova, yoxsa...

“Nə?.. Primadonna? Mahir, bu da təzə çıxdı? Qarşıdurma
yaratmaq istəyirsən? Sən də lap şou‑biznes olub getdin
e...”. Yox! Əsla! Elə şey etmərəm. Özü də ki, Zeynəb Xanla‑
rova kimi böyük sənətkara həsr etdiyim yazıda. Səviyyəmi
bilən adamam.

“Müğənni”. “Konsertmeyster”. “Solist”. “Xor”. Dinin də...
Niyə dinmirsiniz? Bu sözlər xoşunuza gəldi, amma Zeynəb
Xanlarovaya “primadonna” deyən kimi nəsə bir qıcıq hiss elə‑
diniz. Bilirsinizmi niyə? Sadəcə, əksəriyyətiniz eşit di yi ‑
niz sözlərin mənasını başa düşmürsünüz.

HAŞİYƏ: 9 yaşında anam məni 6 saylı musiqi məktəbinə
qoydu. Solfecio dərsində “prima” sözü ilk eşitdiyim sözlər‑
dən oldu. İzah elədilər ki, “prima” latınca birinci deməkdir.
Musiqi dünyasında isə bir pillə interval sayılır. İki pillə – se‑
kunda, üç pillə – tertsia, sonra da gəlirdi kvarta, kvinta,
seksta, septima. Nəhayət oktava. (Solfecio dərsindən zəhləm
gedirdi. “3” alırdım. Yəqin ki, izahda hiss elədiniz.)

“Primadonna” sözünü ilk dəfə 1997‑ci ildə eşitməyə baş‑
ladım. Sovet estradasının ən çox sevdiyim müğənnisi Alla Pu‑
qaçovanı belə çağırırdılar. Daha sonra Azərbaycanda da bu
söz televiziya və radioda tez‑tez işlənməyə başlandı. İlhamə
Quliyevanın adı çəkiləndə əvvəlinə “estradamızın primadon‑
nası” titulu qoyulurdu. Nəhayət 2000‑ci ildə Rusiyanın mər‑
kəzi kanallarının birində Alla Borisovna bu tituluna aydınlıq
gətirdi. Ki...

1997‑ci ildə “Avroviziya” müsabiqəsində Rusiyanı “Prima‑
donna” adlı mahnıyla Valeri Meladze təmsil etməliymiş.
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Mahnının sözləri və musiqisi isə SSRİ Xalq artisti Alla Puqa‑
çovaya məxsus imiş. O da bu mahnını SSRİ Xalq artisti, akt‑
yor‑müğənni Lyudmila Qurçenkoya həsr edibmiş. Son anda
Valeri Meladze naxoşladığından müsabiqəyə elə Alla Puqa‑
çova özü getməli olub və 15‑ci yeri tutub. Mahnı rus xalqının
ürəyinə o qədər yatıb ki, o andan Alla Puqaçovanı “Prima‑
donna” deyə çağırmağa başlayıblar.

Musiqi təhsilim olduğundan sözün mənasını o saat anla‑
dım. Prima – 1‑ci, donna isə italyancadan tərcümədə xanım,
qadın deməkdir. Əslində bu söz musiqi sahəsinə aid olsa da,
estradaya heç bir aidiyyatı yoxdur. Operada birinci partiya‑
ları, yəni ki, baş qadın rolunu ifa edən opera müğənnisinə
“primadonna” deyirlər. (Başqa cür ‑ “Diva”). Operada birinci
partiyanı oynayan kişi müğənni isə “primo‑uomo”
adlanır. SON

Zeynəb Xanlarovanın geniş fəaliyyətinin bir qolu da ope‑
radır. Rolları çoxdur. Musiqi terminiylə desək, baş qadın rol‑
larının ifaçısı Zeynəb Xanlarova Primadonnadır. Amma
oynadığı bu baş rollardan biri özü‑özlüyündə ayrıca bir yük‑
sək tituldur ki, hər sənətkar buna layiq görülmür. Yazıçı Ana‑
rın çəkdiyi, Üzeyir Hacıbəylinin həyatından bəhs edən “Uzun
ömrün akkordları” filmində bu titulu alan ifaçılardan yalnız
ikisi önə çəkilmişdi: Rübabə Muradova və Zeynəb Xanlarova.
Söhbət “Səhnəmizin Leylisi” titulundan gedir ki, “Prima‑
donna” adı onun yanında heç nədir. “Səhnəmizin bənzərsiz
Leylisi – Zeynəb Xanlarova”. Gözəl səslənir, elə deyilmi?
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“1‑Cİ SKRİPKA”

Bu termin musiqiyə, orkestrə aiddir. Amma dırnaqcıqda ve‑
rəndə bütün hakimiyyətlərin dövründə önəmli olan, hesabla‑
şılan, sayılıb‑seçilən insan anlamını verir. Atam dostu, xalq şairi
Bəxtiyar Vahabzadəni həmişə “1‑ci skripka” (məhdud dairədə
deyirdi bu sözü) adlandırırdı. Mənim zənnimdə Zeynəb Xan‑
larova – musiqi mədəniyyətimiz öz yerində – respublikamızın
ictimai‑siyasi həyatında da “1‑ci skripka”dır. Hərə bu sözə öz
baxış bucağından yanaşa bilər. “91‑lər”in yaranmasında oyna‑
dığı rol, millət vəkili kimi zahirən sakit görünən, amma ortaya
qoyduğu özəl mövqe... Bunlar öz yerində. Amma mənim bu
mövzuda özümün çox özəl fikrim var ki, onu açıqlamaq istə‑
məzdim. Yaxud da, Əhməd Cəmil demişkən:

–  Ay nənə, bir nağıl de!
– Ömrüm‑günüm, yat daha,

Hamısını bu gün desəm, 
nağıl qalmaz sabaha.

20 YANVAR

20 Yanvar – Ümumxalq Hüzn Günüdür. Amma 1990‑cı
ildə matəm idi. Öz doğma ölünə də bir ildən artıq yas saxla‑
mırsan. Zeynəb xanım bu faciədən sonra neçə illər səhnədə
görünmədi. El diliylə desək, yas saxladı. Mənim saxladığım
saqqal isə şəhidlərin 40‑dan sonra artıq qırxılmışdı.
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Ağadadaş Ağayev

Xalq artisti Ağadadaş Ağayev yenicə məşhurlaşmağa baş‑
layanda, ona ara müğənnisi kimi baxırdılar. Baxmayaraq ki,
mahnıları yazılan kasetlər əl‑əl gəzirdi. Amma SSRİ Xalq ar‑
tisti Zeynəb Xanlarova onun “Gülüm nəğmələr söylər” mah‑
nısına qiymət verərək, oxuduqdan sonra şəxsən mənim həm
Zeynəb xanıma, həm də Ağadadaş Ağayevə münasibətim iki‑
qat dəyişdi. Zeynəb xanıma əsl sənətə qiymət verdiyinə, Ağa‑
dadaşa isə toy mağarından çıxıb professional səhnəyə qədəm
qoyduğuna görə.

Sonda kim oxuyursa

Bu bir qaydadır. Ən böyük sənətkar sonda oxuyar. Bütün
dövlət tədbirlərinin bədii hissəsində, televiziyada gedən
“Mavi işıq”larda hamı sonu gözləyirdi. Zeynəb Xanlarova
sonda çıxış edirdi axı. Baxışlar müxtəlif olsa da, hamı onun
oxuyacağı təzə mahnıları gözləyirdi. Təzə və heç yerdə səslən‑
məyən mahnılar – bu, “yuxarı”nın təyin etdiyi mütləq tələb
idi. Zeynəb Xanlarovaya qadınların baxışı isə tam fərqli idi.

– Ağez, gördün onun taxdığı sırğanı. Təzə idi e... Keçən
dəfə başqasını taxmışdı. Özü də Sibirski brilyant qaşlar idi.
Danqa‑danqa. Ortasında da sapfir.

– Hə, gördüm. Əliylə də üzünə forsla sığal çəkirdi ki, bəs
təzə üzük almışam. Hələ paltarını demirəm.

– Üz‑gözünü də yaxşı bəzəmişdi. Əslində qara qızdır e...
Amma ağ görsənirdi.

Bu Zeynəb Xanlarovaya özəl münasibətlər idi. Amma bi‑
rinci yerdə onun sənətinə olan ümumxalq məhəbbəti du‑
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rurdu. Zeynəb Xanlarovanı həftənin bütün günləri televizi‑
yada görməzdin. Müsahibə verməzdi. Danışmazdı. Ancaq
oxuyardı. Bu oxumağıyla hər şey deyirdi.

Bilirdik ki, ailəlidir. İki oğlu var. Bunu da – yalnız tanın‑
mışların və seçilmişlərin layiq görüldüyü – onun haqqında
çəkilən bir sənədli televiziya filmində epizod kimi görmüş‑
düm. Heç haralı olduğunu da bilmirdim. O, əsl azərbaycanlı
övladı idi.

Məhək daşı

Zeynəb Xanlarova sənətimizin məhək daşıdır. Biz görmü‑
şük ki, qızılı məhək daşına sürtüb, onun əsl qızıl olduğunu
ayırd edirlər. Amma Zeynəb xanım sənətimizin məhək daşı
olmasına baxmayaraq, belə getsə elə toxunulmamış da qala‑
caq. Çünki qızıl yoxdur. Ya 90 faiz mis qarışıqlıdır, ya da
təmiz misdir, qızıl suyuna çəkiliblər.

Bəstəkar Zeynəb Xanlarova

Bilmirəm Zeynəb Xanlarova özünü bəstəkar sayır, yoxsa
bunu hobbi kimi qəbul edir. Amma mən Aşıq Alının sözlərinə
yazdığı “Nə qaldı” mahnısını klassik mahnı hesab edirəm.
Sözləri kimi mahnısını da. Və bu mahnısına və ifasına görə
Zeynəb xanımın adının önünə bəstəkar sözünü artırmaq olar.
Baxmayaraq ki, İTV‑nin bir verilişində bu mahnını “Nar
ağacı, nar çiçəyi” mahnısıyla oxşarlığına toxunmuşdular. Dil‑
lərindən “plagiat” sözünü çıxarmağa cürətləri çatmamışdı.
Çünki bu mahnı xalq tərəfindən qəbul olunub. Möhürünü
vurub. Qalib mahnı sayılır. Qalibləri isə mühakimə etmirlər.
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Zeynəbin ansamblı

Qızılı sürtdükcə parıldayar. Almaz cilalandıqca, daha
yaxşı bərq vurar. Bəs müğənninin səsi necə? Əlbəttə ki, oxu‑
duqca açılar. Əgər həqiqətən də, nəfəsi, səsi varsa. Zeynəb
Xanlarova nə qədər səhnədə oldusa, qastrollara getdisə canlı
oxudu. Heç onda “ölü” oxumaq da, yəni ki, fonoqramma da
yox idi.

Fonoqramma dövrümüzün bəlasıdır, ionikanın övladıdır.
İonika bütün musiqi alətlərini özündə birləşdirib, onları zi‑
billiyə atdı. Fonoqramma isə həm musiqi alətlərini, həm də
səsi. Fonoqramma ifaçılıq məktəbini beşiyində boğmaq, yal‑
nız toylara möhtac etməkdir. Fonoqramma mədəniyyətin sü‑
qutu deməkdir. Fonoqramma tamaşaçını aldatmaq, zövqü
korlamaq deməkdir. Fonoqramma səsin yatması, inkişafdan
dayanması deməkdir. (Hər gün Təzə Pir məscidində molla
minbərə çıxıb azan verəndə səsin tilsiminə düşürdüm. Ru‑
humu oxşayırdı, başa düşməsəm də. İndi azanı da mikrofonla
oxuyurlar.) Görəsən Mədəniyyət Nazirliyi fonoqrammanı
niyə qadağan etmir? Yalnız muğamı canlı oxuyurlar. Yəqin
ki, bu da hələlik belədir. Bu yerdə atamın “Səhv düşəndə ye‑
rimiz” şeirini xatırlatmaq yerinə düşər.

Küt bıçaq parıldayıb,
Xırçıltı salıb.
Qılınc qında pas atıb,
Qında korşalıb.
Heyf... Korşalırıq biz
Səhv düşəndə yerimiz.
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Korşalan səslər, korşalan mədəniyyət və ÜÇ NÖQTƏ. Bu
gün Azərbaycan mədəniyyəti ölür. Yox, tökülüşüb üstümə
gəlməyin. Deməyin ki, yalan danışma, ağzın əyilər. Bu boyda
inkişafı gözün görmür. Kökündən inkar edirsən. Düz deyir‑
siniz. Başa düşürəm ki, “bəzi”, “elələri də var ki” sözlərindən
istifadə etməliydim. Amma biz müsəlmanıq. “Ölüm” sözü
səslənməsə, əl‑ayağa düşmürük. 

HAŞİYƏ: Məşhur televiziya tamaşasında bir demaqoqun
yuxarıya ünvanladığı “anonimka”nın (anonim, imzasız mək‑
tub) ruhunda böyümüşəm. Orda oğluna məktub diqtə edən
ata deyir:

– Yaz ki, evin yanında yağışdan sonra çala yaranıb. Uşaq‑
lar da məktəbə gedəndə ora düşüb ölürlər.

– Ata, axı ölmürlər.
– Yaz ki, “ölürlər”. Elə yazmasan gəlib düzəldən deyil‑

lər. (SON)

Amma Zeynəb xanımı digərlərindən fərqləndirən bir
xüsus da onun öz ansamblının olmasıydı. Və bu ansamblın
hər bir üzvü professional solist idi.

HAŞİYƏ: Bir sovet xokkey məşqçisi vardı. Anatoli Tara‑
sov. Onun rəhbərliyi altında SSRİ‑nin xokkey yığması 9 il dal‑
badal bütün beynəlxalq turnirlərdə qalib gəlmişdi. Bunu mən
onun xüsusi istedada malik olan məşqçi olmasıyla əlaqələn‑
dirirdim. Amma bu yaxınlarda Tarasovun qızı, fiqurlu kon‑
kisürmə üzrə məşhur məşqçi Tatyana Tarasova atasının bu
uğurunun sirrini açdı. Demə, Tarasov məşqçi karyerasında
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xareoqraf dostunun (adını unutmuşam) iki təcrübəsindən is‑
tifadə edibmiş. Birinci, komandaya musiqi dilində desək, yal‑
nız solistləri – professionalları dəvət edirmiş. Bir də rəqsin
ayaq hərəkətlərini xokkeyə tətbiq edirmiş. (SON)

Bayram Bayramovun sözü

1987‑ci il idi. Əsgəri xidmətdən qayıtmışdım. Teodor
Drayzerin “Kerri bacı” romanı azərbaycanca çapdan çıx‑
mışdı. Başladım oxumağa. Atam gördü ki, kitab oxuyuram.
İş otağına keçib əlində qalın, qəhvəyi rəngli kitabla geri qa‑
yıtdı.

– Bunu oxu! Bayramındır. Təzə çıxıb. “Karvan yolu” ro‑
manıdır. Çox şey qazanarsan. Cəlil Məmmədquluzadə və
onun sonuncu həyat yoldaşı Həmidə xanım Cavanşir‑Məm‑
mədquluzadədən bəhs edir.

700 səhifəlik kitabın qalınlığına baxıb gözüm qorxsa da,
oxumağa başladım. İki günə bitirdim. Bu, oxuduğum son əsər
oldu. (Hansı mənada istəyirsiniz başa düşün.) Əsərdən da‑
nışmaq fikrim yoxdur. Günlərin bir günü qapı döyüldü. Bay‑
ram əmiydi. Nəsə qəmgin görsənirdi:

– Qabil, yaman pis oldum bu gün.
– Niyə, ay Bayram?
– Həmidə xanım Cavanşirin birinci əri – polkovnik İbra‑

him bəy Davatdarovdan olan uşaqlarını axtarıb tapmışam.
Oğlu və qızı xaricdə yaşayır. İstəyirəm ki, anasının Bakıda ya‑
şadığı evinə yiyə dursunlar, Cəlil Məmmədquluzadənin ev
muzeyi kimi təmir elətdirsinlər. Varlı adamdırlar.

– Lap əla. Burda pis nə var ki?
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– Yox e... İndi bilmişəm ki, bəs Həmidə xanım bizdən bir
tin yuxarıda – Ostrovski küçəsində yaşayıbmış. 1955‑ci ildə
də orda rəhmətə gedib. 82 yaşında. Bəlkə də küçədə neçə dəfə
qabağımıza çıxıb, tanımamışıq. Bunu bilsəydim, romançun
bütün tarixi faktları  özündən alardım. Gör nə qədər açılma‑
mış məqam qaldı. Heyif.

Bu söhbəti yadıma salanda mən də özümə “Ayıb olsun!”
dedim. 49 yaşım var. Ziyalı ailəsində anadan olmuşam. Özüm
də guya ki, ziyalı sayılıram. 49 ildir ki, Zeynəb Xanlarovayla
eyni şəhərdə yaşayıram. Amma bircə dəfə də olsun onu hə‑
yatda görməmişəm. Yaxşı ki, düzəlməsi mümkün olan və ba‑
ğışlanan səhvi 49 yaşında aşkara çıxardım.

Yazdım da…

Öz aləmimdə Zeynəb Xanlarova haqqında yazdım. Nə
yazdım, bilmirəm. Gəldi... yazdım... Ürəyimdən, beynimdən
gələni yazdım. Redaktəsiz‑filansız. Bəlkə də səhvlərə də yol
verdim, yanlışlıqlara da. İrad tutanlar da ola bilər. Deyəcəklər
ki, bu elə yox, belə olmuşdu. Mən razı. Mən “elə”ni yazdım,
siz də “belə”ni yazın. Mənə yalnız bir nəfər irad tuta bilər ki,
o da Zeynəb xanım Xanlarovadır.

HAŞİYƏ: Günlərin bir günü Yazıçılar Birliyinin “Natəvan”
klubunda hansısa əsərin müzakirəsi gedirmiş. Müəllif də zal‑
daymış. İki ədəbi tənqidçi əsərdəki bir fikirlə bağlı mübahisəyə
başlayırlar. Biri deyir ki, “Yazıçı bu əsərdə filan fikri demək is‑
təyib”. O biri deyir ki, yox “O, elə yox, belə demək istəyib”.
Nəsə əsəblər gərilir. Az qalır ki, tənqidçilər əlbəyaxaya çıxsınlar.
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Bu zaman müəllif ayağa durub onlara nə desə yaxşıdır:
– Ay tənqidçilər, mən burdayam da... Sağ‑salamat. Nə

demək istəmişəm, soruşun deyim də... (SON)

İndi də Zeynəb xanım bu yazını oxuyub‑oxuyub başını
bulayacaq. “Ay Mahir, uzaqda deyiləm ki... Gəl soruş da... Əs‑
lində necə olub, mən sənə deyim də... İndi necə olsun? Yaz‑
dığın “Zeynəb Xanlarova”nı yaddaşlardan necə pozaq?”

SON

Sonda yadıma düşdü ki, Zeynəb xanım Xanlarovanı rəsmi
təqdim etməmişəm. Bütün təltiflərini, mükafatlarını qeyd et‑
məmişəm. Amma düz də eləmişəm. Çünki o adların, təltiflə‑
rin arxasınca qaçmayıb, adlar, təltiflər onun sənətinin
arxasınca gəlir. Belə insanlara ancaq bir ad yaraşır və bütün
adları özündə birləşdirir: CANLI KORİFEY ZEYNƏB XAN‑
LAROVA.

2015
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MÜLATİF ADUROVUN 
HÖVSƏLƏSİ

Əvvəlcədən qeyd edim ki, bir çoxları kimi mən də jur‑
nalistikanın incəliklərində, yazılmamış qaydalarında öyrənib,
püxtələşənlərdənəm. Nə qanadları olan mələyəm, nə də ki,
Şeyx Nəsrulla. İndi sual oluna bilər ki, “Ölülər” əsərinin qəh‑
rəmanı Şeyx Nəsrullanın jurnalistikaya nə dəxli? Deyim də...
Şeyx Nəsrulla gündə bir xurma yeyib dolanırdı. Mənim də
jurnalist kimi aldığım maaş “xurma”ya çatırdı, amma axşam‑
lar evdə “plov” yeyirdim.

Düzünü desəm bu sahəyə böyük marağım var. Nə az, nə
çox 16 il rəsmi, 4 il də qeyri‑rəsmi (Modern.az saytının müəl‑
lif‑yazarı kimi) stajım olsa da, bu gün də bu sahədən uzaqlaşa
bilməsəm də, mən şəxsən özümü jurnalist hesab etmirəm. 20
illik təcrübəmə nəzər yetirsəm telejurnalistikanı qəzetçilikdən
üstün tuturam. Çünki AzTV qaynar qazan idi. Təkrara yol
verməyim, qısa deyim – məktəb idi. Və bu məktəbdə Mülatif
Adurov baş müəllimlərimdən biri, birincisiydi. Onun haq‑
qında 70 yaşı tamam olanda “Nəsir İmanquliyevin yetirməsi
– bizim Mülatif müəllim” adlı yazı yazmışdım. Ürəyimi açıb
kağıza boşaltmışdım. Ərkyana şəkildə. İnciməmişdi. Özü
açıq, səmimi, incə yumoru sevən, yalanı sevməyən adam ol‑
duğu üçün, səmimi sözləri də elə olduğu kimi qəbul edir.

Sentyabrın 1‑də isə 75 yaşı tamam olur. Soruşa bilərsiniz
ki, ay Mahir, indiki zəmanədə adam öz ad gününü belə ya‑
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dından çıxarır. Necə oldu ki, nə vaxtsa “Xəbərlər”in baş re‑
daktor müavini və baş redaktoru kimi rəhbərin olmuş Mülatif
Adurovun doğum günü tarixi heç yadından çıxmır. Deyim
də niyə? Avqustun 30‑u baş redaktor Həsən Həsənovun, sent‑
yabrın 1‑i isə Mülatif müəllimin doğum günüdür. 1997‑ci ildən
bəri onların hər ikisini avqustun 31‑də təbrik etməyə öyrəşmi‑
şəm – onların verdiyi cavablara da. Biri deyirdi ki, “ad günüm
dünən idi”, o birisi də “ad günüm sabahdır” söyləyirdi.

Mülatif müəllim 75‑i haqlayır. Çox gözəl yaşdır. Ürəklə
Mülatif müəllimin üzünə “qoca kişi” demək olar. Səsi də çıx‑
mayacaq, etiraz da edə bilməz. Çünki 75 yaş rəsmi statisti‑
kada qocalığın başladığı həddir. Amma bir anlıq duruxuram.
Mən Mülatif müəllimi tanıyanda cəmi 30 yaşım vardı, onun
da 56. İndi belə çıxır ki, mən də qocalmışam? Axı artıq 50‑nin
astanasındayam. Bu kövrək və sevindirici notlarda qocaman
jurnalist, ömrünü jurnalistikamıza həsr edən, Prezidentin
fərdi təqaüdçüsü, ata, baba, dost Mülatif Adurovu təbrik
edib, ona cansağlığı, uzun ömür arzulayıb yazıma nöqtə qoya
bilərdim. Amma xatirəsiz bu yazının nə ləzzəti? Belə xatirə‑
lərdən AzTV‑nin həyatında bilirsinizmi nə qədərdir? Sadəcə
yazan yoxdur. Mən isə hərdən çaşıb yazılmamış qanunları po‑
zuram. Yazıram, özü də adlar çəkərək.

AzTV‑də işlədiyim müddətdə buraxdığım səhvlər də çox
olub. Amma qəribəsi budur ki, heç vaxt buraxdığım səhvlərə
görə yox, etmədiyim “xəta”lara görə danlaq yemişəm, ya da
töhmət almışam. Sədrimiz Nizami Xudiyev yaxşı adam idi,
işdən qovmağı xoşlamazdı, güzəştə gedərdi. Mənə isə həm
də bir şair oğlu kimi münasibəti xüsusiydi. Axı atamın xətrini
çox istəyirdi. Ümumiyyətlə bütün jurnalistlərə tapşırmışdı ki,
tədbirlərə gedəndə birinci sırada otursunlar. Axı biz Azərbay‑
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canın 1 nömrəli televiziyasının işçiləriydik. Bunu elə‑belə xa‑
tırlatmadım, məqsədim var.

2000‑ci il idi. Montajdaydım. Baş redaktor Həsən Həsənov
məni təcili otağına çağırdı:

– Mahir, nə oyun çıxarmısan Təhsil Nazirliyində?
– Heç nə. Başım xarabdır? Bilmirəm ki, təhsil nazirini əvəz

edən Əhməd Abdinov kimdir?
– Bəs niyə səndən sədrə şikayət edib?
– Bilmirəm.
– Onda Mülatif müəllimlə gedib yerində ayırd edin. Nizami

müəllim də, mən də inanmırıq ki, sən belə hərəkət edəsən.
Nə “hərəkət”? Hansı “hərəkət”? Mülatif müəllimin otağına

girdim. Dedi ki, maşın çağırmışam, gödəkçəni geyin, çıx
“enerqoblok”un qabağına. Dediyi kimi də elədim. RAF‑a
minib yol aldıq “Domsovet”ə. O vaxt Təhsil Nazirliyi Höku‑
mət evində yerləşirdi. Pörtmüşdüm. Həyəcan keçirirdim ki,
axı neyləmişəm ki, təhsil nazirini əvəz edən Əhməd Abdinov
məndən gələcək qudası Nizami Xudiyevə şikayət edib...
AzTV‑də Əhməd Abdinov “xatalı adamlar” siyahısındaydı.
Bir sözü bəs edə bilərdi ki, Nizami müəllimin qəzəbinə tuş
gələsən. Artıq üç nəfər və o cümlədən “Xəbərlər”in redaktoru
Əli Nəcəfxanlı da töhmət almaq “şərəfinə” layiq görülmüşdü‑
lər. Səhv etmirəmsə “iclas” sözünün yerinə səhvən “kollegiya
iclası” yazdığına görə. Bunları bilirdim. Ona görə də üç gün
qabaq Təhsil Nazirliyinin kollegiya iclasını çəkməyə gedəndə
“gələcək qohuma” qarşı çox diqqətli idim. Bu da axırı. Hüquq‑
mühafizə orqanlarının diliylə desək, “üzləşməyə” aparırdılar.
Fikirləşirdim ki, görəsən Əhməd Abdinovun şikayəti nə olub?

Başladım çəkiliş gününü anbaan yadıma salaraq göz
önümdən keçirməyə: “Deməli operator Esmira Məmmədo‑
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vayla maşına mindik. Getdik. Orda düşdük, maşını buraxdıq.
Yuxarı qalxdıq. Bizi mətbuat katibi olan bir qadın mehriban‑
lıqla qarşıladı. Həmişə çəkiliş apardığımız zala girdik. Bu
dəm mənim yadıma sədrimizin “1‑ci sırada oturun!” tapşırığı
düşdü. Heç vaxt yadıma düşməzdi e... amma, indi nədənsə
yadıma düşdü. Birinci sırada olan on yerdən birini seçib
küncdə əyləşdim. Zal da yavaş‑yavaş dolmağa başladı. Bu
dəm zala daxil olanlardan biri mənə yaxınlaşıb “Bura mənim
yerimdir, dur yerimdən!” dedi. Əvvəl sədrimizdən sitat gəti‑
rib ayağa qalxmaq istəmədim. Hələ üstəlik nümayişkaranə
olaraq “Əhməd müəllimin gələcək qohumunun işçisinə bu
nə hörmətsizlikdir edirsiniz?” söyləmək istədim. Amma sus‑
dum, yerimdən də durmadım. Həmin şəxs təkid etdi. Mən də
onun acığına nə etsəm yaxşıdır? Durub dəhlizə çıxdım, mət‑
buat katibinin otağından stul götürüb, yenidən zala qayıtdım.
Stulu düz həmin adamın qarşısında qoyub oturdum. Bir‑iki
dəfə də dönüb turşumuş bürokrat sifətinə baxdım ki, bir çırt‑
mırt eləsin, cavabını verim. Cınqırını da çıxarmadı. Hirsim
soyumadı. Gedib ikinci stulu da gətirdim – operator üçün. Öz
stulumla yanaşı qoydum.

Sonra Əhməd müəllim və digərləri zala daxil olub rəyasət
heyətində əyləşdilər. Kollegiya iclası başladı. Mən də qeydlə‑
rimi apardım. On beş dəqiqə keçmişdi ki, Əhməd müəllim
böyük hörmətlə “iclasımızı AzTV‑nin “Xəbərlər” proqramın‑
dan işıqlandırmağa gəliblər. Onlara minnətdarlığımızı bildi‑
ririk. Mətbuat katibi, xahiş edirik, qonaqları yola salasınız”.
Zaldan çıxdıq. Operator mənə baxdı. Birdən pıqqıltımız gö‑
türdü dəhlizi.

– Esmira, bu nə danışır?  Nə “yola sal!”. Başım xarabdır?
Nizami müəllim eşitsə işdən qovar e... bizi.
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Demə Əhməd müəllim “yola sal”ı əsli mənada, “maşın
verin, getsinlər” deyibmiş, mən də məcazi mənada “hörmət
eləyin”, yəni ki, “şirinlik qoyun ciblərinə” (əvvəldə dedim də,
maaşa – 4 “şirvana” – gündə bir xurmayla dolana bilərdin?)
mənasında başa düşmüşəm. Bu sözümü mətbuat katibi də
eşitdi. Xülasə, aşağı düşüb maşına əyləşdik. Qayıtdıq işə. Üç
dəqiqəlik, gələcək qohuma layiq təmtəraqlı bir mətn yazdım.
Qoydum baş redaktorun stolunun üstünə. O da mətnin üç‑
dəbirini pozub elədi 50 saniyə. Qorxumdan tüklərim biz‑biz
durdu:

– Həsən müəllim, neyləyirsən? Əhməd Abdinovun tədbi‑
riydi e...

– Bilirəm. Get montaj elə.
Heç nə demədim. Montajı eləyib, Həsən müəllimə xrono‑

metrajı barədə məlumat verdim. Baxdım ki, plana salınmayıb.
“Xəbərlər”in 20.00 buraxılışına da az qalıb. Həsən müəllimə
Əhməd Abdinovun tədbirini çəkdiyimi bir də xatırladıb otaq‑
dan çıxdım. Getdim evə. Səhər işə gələndə gördüm ki, süjet
efirə getməyib. Həsən müəllim gələn kimi yenə otağına girdim.

– Mahir, materialın efirə gedib‑getməməyi sənlik deyil.
– Ay Həsən müəllim, bu Əhməd Abdinov “xatalı adam‑

dır”, vallah bir zibili çıxacaq.
– Şair oğlu, narahat olma. Nizami müəllimin də xəbəri var.

Onun iştirakıyla olan süjet bir gün qabaq getdiyi üçün, Ni‑
zami müəllimlə belə qərara gəldik ki, iki gündən sonra verək.
Özü də kollegiya iclasıdır. Geciksə də olar.

Düzü anlamırdım kollegiya iclasıyla tədbirin fərqini.
Amma Həsən müəllim, Nizami müəllim böyük olduğundan
gedib sakitcə oturdum yerimdə. İki gündən sonra isə süjet nə‑
hayət ki, efirə getdi”.
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Başqa heç nə yadıma sala bilmədim. Başa düşmədim ki,
məni niyə “üzləşməyə” aparırlar.Təhsil Nazirliyinə çatana
qədər yenə də anbaan bütün hər şeyi göz önümdə canlan‑
dırdım. Amma neqativ bir şey tapmadım. Nə edəcəkdim bir‑
dən Əhməd Abdinov üzümə desəydi ki, “bəs Mahir pul
istəyib”. Dedi dedi də... Üç nəfər ona görə töhmət alıb, dör‑
düncü də olum mən. Hələ mən Allahıma şükür etməliyəm ki,
Nizami müəllim həmən qərar verməyib. Məsələni araşdır‑
mağı ağsaqqal Mülatif müəllimə tapşırıb. Beynimdə əks plan‑
lar cızmağa başladım. Birdən şərləsə, atama deyəcəyəm. O da
bilir kimə deyəcək. Düzdür mən AzTV‑dən çıxacam, amma
Əhməd Abdinovun da təhsil naziri olmaq arzusu ürəyində
qalacaq, hələ müavinlikdə qalıb‑qalmayacağını demirəm.

Daxilimdə Əhməd Abdinova müharibə elan edə‑edə gəl‑
dik nazirliyə. Qalxdıq kabinetinə. Paltomuzu soyunduq. Ka‑
tibə deyəndə ki, “buyurun, keçin içəri”, səhərdən təmkinini
pozmayan, məndən heç bir izahat istəməyən Mülatif müəllim
qəbul otağında gözləməyimi əmr etdi. Artıq əsəbimdən tir‑tir
əsirdim. Bunu görürdü Mülatif müəllim. Onun dediyi kimi
də elədim. Oturdum qəbul otağında. Üstündən on dəqiqə
keçmişdi ki, Mülatif müəllim kabinetdən çıxdı. Katibəylə sa‑
ğollaşandan sonra:

– Mahir, getdik, – dedi və qəbul otağından çıxdıq.
– Mülatif müəllim, bəs mən..?
– Sənə dedim ki, getdik. Mən əvvəldən başa düşürdüm ki,

anlaşılmazlıq olub. Söhbət bitdi. Əhməd müəllim də zəng
edib Nizami müəllimlə danışdı.

Nə “anlaşılmazlıq”, nə “söhbət bitdi”? Mən indi‑indi “mü‑
haribəyə başlamaq” istəyirdim. İşə qayıtdıq. Mülatif müəlli‑
min otağında həmişə yaxşı çayı, şokolad konfetləri olurdu.
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Bir stəkan süzüb qoydu qabağıma. İçdim, özümə gəldim. İçə‑
ridə baş verənləri başladı nağıl eləməyə.

– Əhməd müəllim dedi ki, bəs Mahir süjeti üç gün gecik‑
dirib. Cavab verdim ki, bu Mahirlik deyil. O, həll etmir bu
məsələləri. Day Nizami müəllimi qatmadım ortaya. Dedim
ki, mən gecikdirmişəm, dalbadal olmazdı vermək. Deyərdilər
ki, Nizami müəllim qohumbazlıq edir indidən – toy olmamış.
Ağlına batdı Əhməd müəllimin. Onda dedi ki, bəs niyə xırda
bir süjet getdi, həmişə üç dəqiqə gedirdi axı? Cavab verdim
ki, o da Mahirlik deyil. Özüm azaltdım. Kollegiya iclası əs‑
lində qapalı bir şeydir. Amma sizə hörmət əlaməti olaraq çək‑
dik və balaca informasiya verdik. Mahir, Əhməd müəllim bir
az da fikrə getdi və “müxbir sonra da çıxıb dəhlizdə mənim
“yola sal” sözümü lağa qoyub” dedi. Heç nə cavab vermədim.
Gülümsədim. Əhməd müəllim yenə fikrə getdi və dedi ki,
“yaman kobud işçiniz var. Bu başa düşmür ki, kollegiya icla‑
sında kollegiyanın üzvləri, idarə rəisləri qabaqda oturmalıdır.
Buna deyiblər ki, dur! Gedib otaqdan stul gətirib qoyub
həmin kollegiya üzvünün qabağına, oturub. Hələ bir saymaz‑
yana süzüb də...”.

– Mülatif müəllim, özünüz də şahidsiniz ki, Nizami müəl‑
lim tapşırıq verib. Mən də onun sözünü yerinə yetirmişəm.

– Yox, Mahir, mən elə demədim. Dedim ki, “Əhməd müəl‑
lim, inanıram. Mahir bunu edər”. O da məəttəl qaldı ki, nə
əcəb, səhərdən səni müdafiə edirəm, indi əks getdim. Sözümə
davam edib deyəndə ki, “çünki şair Qabilin oğludur”,
Əhməd müəllim heç nə söyləmədi. Gülümsündü. Dəstəyi gö‑
türüb Nizami müəllimə zəng etdi. Səni də bilirsən nəyə görə
içəri qoymadım? Əsəbiydin. Elə söz deyə bilərdin ki, işləri lap
korlayardın. Mən bilirəm ki, sənin təqsirin yoxdur.
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Mülatif müəllim mənə digər xırdalıqları da başa saldı.
Onda anladım ki, Əhməd müəllim süjetin efirə getmədiyi bu
üç gündə nə hisslər keçirib. Təhsil naziri vəzifəsinin icraçısı
kimi təhsil naziri kürsüsünün bir addımlığında olan bir vəzi‑
fəli şəxsin süjetinin AzTV‑nin “Xəbərlər”ində efirə verilmə‑
məsi “vurulmuş” adam anlamı verirdi o vaxt. Ehtiyat edib,
heç Nizami müəllimə də zəng etməyib. Yalnız süjet efirə ge‑
dəndən sonra məndən şikayət yox, gileylənmək bəhanəsiylə
zəng edib ki, bəs görəsən məsələ nə yerdədir. Nizami müəllim
də gələcək qohumuna deyə bilməyib ki, “gecikmə mənlik‑
dir”. Əhməd müəllim də bu şikayəti “yəqin müxbirin nəsə
umub” kimi qiymətləndirərək, söhbəti dəyişib.

Belə. Bu da Mülatif müəllimlə bağlı kiçik xatirə. Müəlli‑
mim, qocaman jurnalist Mülatif müəllim, 75 yaşın mübarək!

2015
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VAHİD MUSTAFAYEV KİMDİR VƏ YA  
“Əəə, nooolsun?”

Qəribə bir dövrə gəlib çıxmışıq. Müəyyən bir vəzifə sahibi
olanlar, müəyyən bir mənsəbə çatanlar onları əhatə edən yal‑
taq insanlardan bir anlıq qurtularaq özləri özlərinə sual verib,
cavab tapmağa cəhd edirlər: “Axı mən kiməm?”

Pul tökürlər, “yazar” tapırlar, həmin “yazar” da onları elə
tərifləyir ki, yenidən gəlib dayanırlar ayna önündə. Yazını
oxuyurlar, güzgüyə baxırlar. Yazıyla güzgüdəki əksi arasında
uçurum tam aydın görünür. Əsəbləşib güzgünü sındırırlar.
Sanki güzgüdür onların bu yazılarda həqiqi görsənməmələ‑
rinə səbəb.

Boğazdan yuxarı sözlərdən bu gün hamı bezib. Qərar ver‑
dim ki, “ANS Vahid Mustafayev”in həyat yoluna öz təbirimcə
nəzər salım. Özünün xəbəri olmadan. Düzü heç yaxından ta‑
nımıram onu. Heç salam‑əleyküm də yoxdur. Sadəcə çox ma‑
raqlı adamdır mənimçün. Elə hey axtarışdadır. “ANS” sözünü
də ona önlük kimi elə‑belə işlətmədim. Onları bir‑birindən
ayırmaq məncə düzgün olmazdı.

Vahid Mustafayevə verilən bugünkü qiymət məni şəxsən
qane etmir. Nə desələr, məşhur aktyor Yaşar Nurinin bir tele‑
tamaşada yaratdığı bir obrazın diliylə həmən cavabı gəlir:
“Vahid Mustafayev 4 sentyabr 1968‑ci ildə anadan olub”.
“Əəə, nooolsun”. Biz də anadan olmuşuq da...

“Vahid Mustafayev qardaşı Seyfulla və dostu Mir Şahinlə
ANS‑i yaradıb”. “Əəə, nooolsun?”. Televiziya‑zad görməmi‑
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şik? Lider, Speys, ABA, ATV, Xəzər toyuq yumurtasından çı‑
xıblar? Onları da kimsə yaradıb da... ATV‑yə baxsaq İbrahi‑
mov qardaşlarının sayını itirərik.

“Vahid Mustafayev təkcə televiziya və radionu yox, bütöv‑
lükdə bir media imperiyası – “ANS” Şirkətlər Qrupunu yara‑
dıb”. “Əəə, nooolsun?”. Elə yerindən duran holdinq yaradır
da... Bu, təzə xəbərdir? “Vahid Mustafayev tarixi filmlər, seri‑
allar yaradır. Ssenaristdir, rejissordur”. “Əəə, nooolsun?”. Bizi
bununla heyrətləndirmək istəyir? Dolu‑molu, bacanaqlar‑yez‑
nələr, qız atası, pərvanələrin rəqsi – nə çoxdur belə filmlər. Lap
itə tök. Puldur da... “spisat” edirlər özləriyçün.

Yazımı burda bitirə də bilərdim. Vahid Mustafayev kim‑
dir sualına cavabı müasir nəzər bucağından verdiyim üçün.
Burdan bir sual meydana çıxacaqdı: “Mahir, məqsədin Vahid
Mustafayevi təhqir etmək idi? Bu nə yazıdır? Ondansa yaz‑
mayadın da... Səndən kimsə xahiş eləmişdi? Bir yazı ki,
“quql”da (Google) axtarış verərək üzə çıxan Vikipediyadakı
məlumatlar üzərində qurulub, onu Mahir Qabiloğlu yox, hər
yoldan keçən də yaza bilər də...”.

Tam razı. Onda vaxtınızı bir az almalı olacağam. “Vahid
Mustafayev kimdir” sualına özüm kimi cavab verim. Qəhrə‑
manım  razı qalsa da, qalmasa da...

Tanışlıq

Əyani tanışlığa qalsa, mən Vahid Mustafayevlə ilk dəfə
onun özünün çağırdığı mətbuat konfransında tanış olmuşam.
Hansı il idi, xatirimdə deyil. ANS‑çi Eldəniz Elgünün Binə‑
qədi rayon İcra Hakimiyyətinin binasında, icra başçısı İnqilab
Nadirovun cangüdən cüssəli sürücüsü ilə davası olmuşdu.

Ə L L İ  Y A Ş I N D A  M Ə N …

47



Bu da kameraların yaddaşına düşmüşdü. Bu dava, yaşanan
ajiotaj başqa bir yazının mövzusudur. Bir də ki, bu barədə
mən niyə yazmalıyam. Eldəniz Elgün özü yazsın da...

HAŞİYƏ: Atam Qabilin Filarmoniyada yaradıcılıq gecə‑
siydi. Görüş boyu tamaşaçılar üçün şərait yaradılmışdı ki, su‑
allarını kağıza yazıb Rəyasət Heyətinə göndərsinlər.
Suallardan biri belə idi: “Qabil müəllim, şair Nəriman Həsən‑
zadənin şeirlərindən birini oxuyun da...” Atam sualı səslən‑
dirdi. Sağ əlinin barmaqlarını cütləşdirib sol əlinin biləyinə
qoyaraq, dedi: “Nərimanın bu boyda dili var. Gedin özünə
deyin, oxusun da...”(SON)

Mən də AzTV‑nin “Xəbərlər”inin redaktoru kimi həmin
mətbuat konfransına gəldim. Vahid Mustafayev çox həyəcanlı
idi. Loru dildə desək, öz işçisini, televiziyasının adını qoru‑
maq üçün dava açmışdı.

“Mais müəllim də (Mais Məmmədov) Bakıda deyil, tək
qalmışam meydanda. Lap başımı itirmişəm” deyirdi. Qısası
onu söyləyim ki, sonda ANS qalib gəldi. Axı, o vaxt ölkənin
rəhbəri, jurnalistlərin dostu Heydər Əliyev idi.

İkinci tanışlıq isə qəmli notlar üstündədir. Respublika Kli‑
nik Xəstəxanasına gəlmişdim. Ora bitişik, el dilində desək
“morq”un qabağından keçirdim. Vahid Mustafayev dörd‑beş
nəfərlə dayanmışdı. Qəmgin idi. Sonradan eşitdim ki, Vahid
Mustafayevin böyük qardaşı Rəfael Mustafayevi maşın vura‑
raq öldürüb. Neçə‑neçə hadisəni, yəni özünə yad olan hadi‑
sələri diqqət mərkəzində saxlayan, haqsızlıqlarla mübarizə
aparan, silsilə reportajlar verən ANS bu məsələdə susdu.
Vahid qatil‑sürücüylə ANS Şirkətlər Qrupunun prezidenti
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kimi yox, professional mövqe nümayiş etdirib, onu qanunun
mühakiməsinə buraxmağa üstünlük verdi. Səlahiyyətindən
sui‑istifadə etmədi.

Çəyirtkə kimi… nazik ayaqlar…

ANS‑in müharibə xronikasına baxanda ilk olaraq ölürəm
gülməkdən. Arıq, çəlimsiz, gənc Vahid Naxış, Seyfulla Mus‑
tafayev, Mir Şahin cəbhə xəttində bu evdən o evə (istehkam
kimi) çiyinlərində kamera, əllərində mikrofon çəyirtkə kimi
hoppana‑hoppana qaçırlar, düşmən gülləsindən qorunaraq
çəkiliş edirlər. Bu qaçışda əllərində tutduğu mikrofon və ya
kamera yox, arıq ayaqları, çəlimsiz bədənləri ilk növbədə
mən tamaşaçının gözünə girir. Çox gülməli mənzərədir. Gü‑
lürəm. Amma bir anlıq duruxuram. Üzümdəki təbəssüm yox
olur. Güllə səsləri qulağımı, gözlərimi açır. “Mahir, bu, mü‑
haribədən bəhs edən bədii film deyil e... xronikadır” deyirəm.
Fikirləşirəm. Axı, nə iti azıb bunların cəbhə bölgəsində. Axı
20 yaşında bu uşaqların bulvarda qızla gəzən, kinoya gedən,
marojna yeyən, diskotekada rəqs edən vaxtlarıdır. Nə vacib‑
dir ki, onlar ordadırlar? Düzdür, özünümüdafiə dəstələrinin
döyüşçüləri də gəncdir. Amma onların silahı var. Bunların isə
silahı kameraları və qələmləridir. Birdən güllə dəydi?..

Bir gözəl deyim var. Mir Şahinə məxsus olmalıdır yəqin
ki... Çünki bu cür “zerkalnı” ifadələrdən o istifadə edir: “ANS‑
in tarixi, tarixin ANS‑i”. Vahid Naxışla ilk dəfə belə tanış ol‑
muşam. Qarabağın ən yeni tarixini lentə alanda. Yaxud da
yazanda. Yox. Yazmayıb, məhz lentə alıb. Lentə almaq yaz‑
maqdan qat‑qat üstündür. Çünki insan adlanan bəndə yazı‑
lana yox, gördüyünə inanar.
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Əsgərlər, milis bölmələri onları yaman qoruyurdu. Çünki
onların kamerası yüz silaha bərabər idi. Görəsən o vaxt yara‑
nan arxivlər açılsa, nəyin şahidi olarıq? İnanmıram ki, açıla.
Açılmağını mən də istəmirəm. Çünki orda satqınlığımızdan
da izlər tapılacaq.

“OĞRAŞŞŞŞSIZ!!!...” Çingiz Mustafayevin xırıltılı səsinin
əks‑sədası qulağınızdadırmı? O vaxt nizami ordu yox idi. Ba‑
şıpozuqluq hökm sürürdü. İndi axı var!!! Bu gün də inanmı‑
ram ki, Çingiz Mustafayev düşmən gülləsinə tuş gəlib. Əşşi,
nə fərqi var? Düşmən düşməndir də... İstər daxili olsun, istər
xarici. Ən ağrılı tərəf budur ki, bu güllə ilə Qarabağın tarixini
yazan qələmləri sındırdılar. Yox, susdurdular.

HAŞİYƏ: Ağdamın “Qarabağ” klubu Avroliqadakı hər
hansı oyununda qalib gələndə AzTV‑nin idman reportyorları
boğazdan yuxarı belə bir ifadə işlədirlər: “Qarabağ” tarix
yazdı”. Ey jurnalistlər, gedin Çingizin, Vahidin, Seyfullanın,
Mir Şahinin Qarabağ kadrlarına bir də baxın. Sizin Qarabağ
kimi qəbul edib, qələbəsindən təskinlik tapdığınız “Qarabağ”
futbol klubu tarix yox e... DOLMA yazır. (SON)

Millət necə inkişaf edir

Hərdən fikirləşirəm ki, müharibədən keçən 60 il ərzində
yaponlar niyə belə sürətlə inkişaf etdi. Yaxud da Çin, Koreya
kimi dövlətlər. Sonradan anladım ki, bu inkişafın sadə bir
formulu var. Biz azərbaycanlılar səhər tezdən evdən çıxanda,
fikirləşirik necə edək ki, bir yandan bir tikə çörək qazanıb və
ya tapıb evimizə gətirək. Yapon, çin, koreyalı isə evdən “bu
gün nə yenilik edəcəyəm” fikriylə çıxır. Dünyaya ixrac etdik‑
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ləri hər bir yeniliyin arxasında isə evə aparılacaq bir tikə çörək
yox, böyük gəlir durur. Pul gəlmir e... var‑dövlət öz‑özünə
axır. Bir an 26 noyabr 1991‑ci ilə qayıdaq. Müstəqilliyimizin
ilk illərində yox, ilk günlərində televiziya yaratmaq 23 yaşlı
Vahidin ağlına hardan gəlmişdi? Yaxşı. Ağlına gəlmişdi‑gəl‑
mişdi. Bəs buna nail olmaq. Və 24 il səhnədən çıxmamaq. Ya‑
ratmaq, yaratmaq, yaratmaq, yenə də yaratmaq, bu gün də
yaratmaq. Bu yolda Çingiz kimi bir qardaşı itirmək. Amma
qorxmamaq, yenə də irəli getmək. Qarşıya qoyduğu kursdan
bir millimetr də kənara çıxmamaq. İndinin milyonerlərinin,
milyarderlərinin, oliqarxlarının tək‑tük övladları bu qədər
pulun müqabilində nəsə bir iş görsələr belə, ortaya  bir şey
qoya bilmirlər. Söhbət ümummilli maraqlar müstəvisindən
gedir. Bəs adi hərbçi ailəsində doğulan Vahid Mustafayev o
çətin günlərdə buna necə nail oldu?

Diqqəti cəlb edən ikinci məsələ bu ailədə uşaqlara verilən
tərbiyədir. Yeniyetmə və gənclərin vətənpərvərlik ruhunda
tərbiyəsindən boş‑boş danışmaqdansa, “Mustafayevlər ai‑
ləsi”ni müasir Azərbaycan ailələrinə nümunə göstərmək, bir
model kimi tətbiq etməyin vaxtı gəlib çatmayıbmı?

Jurnalistika ixtisasına qəbul

Əgər indi durub desəm ki, ali məktəblərdə fəaliyyət gös‑
tərən bütün jurnalistika fakültələri ləğv olunmalıdır... Əlbəttə
ki, məni tənqid atəşinə tutarsınız. Lap mətbuat banisi Həsən
bəy Zərdabinin jurnalist təhsilli deyil, təbiətşünas, riyaziy‑
yatçı olmasını nümunə gətirsəm belə. 20‑ci əsrin əvvəllərinin
və son illərin jurnalistika tarixi təsdiq edir ki, jurnalist olmaq
üçün jurnalistika fakültəsini bitirmək yox, sadəcə qələm və
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bacarıq lazımdır. Əlbəttə ki, mən bu fakültənin məzunları
olan məşhur jurnalistlərimizi inkar etmirəm. Amma onların
da diplomuna yox, qələmlərinə hörmətim var.

İxtisasca kimdirlər: Çingiz Mustafayev – həkim, Vahid
Mustafayev – inşaatçı, Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlı
– xarici dil müəllimi, Vüqar Qaradağlı, Ədalət Əliyev – şərq‑
şünas, Vaqif Mustafayev – kinorejissor. Əksər qəzet baş re‑
daktorlarını hələ demirəm. Siyahını nə qədər istəsəm uzada
bilərəm. Bu gün Azərbaycanda jurnalistikamızın fəqərə sütu‑
nunu əsasən jurnalistika təhsili görməyən insanlar təşkil edir.
Amma əksəriyyəti professional jurnalist kimi qəbul edilib.
Deməli söhbət diplomda yox – bu gün çox dəbdə olan bir söz
– kreativlikdədir.

Görəsən uzaq 1989‑91‑ci illərdə səhər yeməyini yeyib,
atası və anası ilə sağollaşıb evdən çıxan gənc Çingiz, Vahid,
Seyfulla Mustafayevlər, Mir Şahin yenilik acıydılar, yoxsa bir
tikə çörək? Ö çörək ki, bu gün jurnalistikanı iflic vəziyyətə
salıb. Kimi dindirsən fəxri addan, medaldan, ən başlıcası jur‑
nalistlər üçün tikiləcək ikinci binadan havayı mənzil almaq
arzusundan danışır. Bütün dünyada “reket” sözü banditlərə,
quldurlara şamil edilir, bizdə isə jurnalistlərə.

Jurnalistika, gələcəyinə quzu kəsim.

Çingizin çörəyini yeyənlər

AzTV‑də işləyəndə köhnə işçilərdən biri belə ifadə işlətdi:
“ANS Çingizin çörəyini yeyir”. Əlbəttə ki, burda pis bir söz
yoxdur. Lap elə olsa belə, 1992‑ci ilin 15 iyununda Çingizin
həlak olduğu gün, 6 aylıq ANS yetim qalmış sayılır. Onun bö‑
yüməsi, qol‑budaq atması, Azərbaycan xalqı tərəfindən qəbul
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edilməsi, nəhayət 24 yaşına çatması, ANS‑çilər məktəbinin
yaranması görəsən kimin uğurudur? Vahid Mustafayevi
inkar edə bilərəmmi? Bir də ki, Çingizin adı ANS ÇM radio‑
sunun adında, fondun təsis etdiyi mükafatda hər gün ehti‑
ramla anılır. Şəhidlik zirvəsini, Milli Qəhrəman adını
demirəm hələ.

“NƏZƏR NÖQTƏSİ”

Ən sevdiyim verilişlərdən idi. Ortada aparıcı, sağında biri,
solunda o biri. Mikayıl Mirzəylə Flora Kərimova, Eynulla Fə‑
tullayevlə Elmar Qasımovun bir‑birini “qırması” heç vaxt ya‑
dımdan çıxmaz. Bəs indi necə, belə debatlar varmı? Bəlkə də
zaman o zaman deyil.

Ümumiyyətlə ANS‑in verilişlərinə baxanda onların hamı‑
sında müharibə ruhu duyulur. Çünki bu kanalın xəmiri əzəl‑
dən müharibə suyu‑qanı ilə yoğrulub.

Belə bir kino var. Bir anadan müharibədən qayıdan oğlunu
soruşurlar ki, necədir? Cavab verir ki, bəs yuxuda yenə də
“Ura!” deyib, hücuma gedir.

Bu, hər şeyi öz gözləriylə görən, hər hansı kitabdan oxu‑
mayan, filmlərdə baxmayan 20‑23 yaşlı ANS‑çilərin tale yazısı
idi. Təkcə Xocalı qurbanlarını görmək bəs edər ki, sən digər
yaşıdlarından fərqlənəsən. Görəsən Vahid Mustafayevin yad‑
daş kartını açmaq mümkün olsaydı, orda nələri görərdik:
“Mitinq, müharibə, qan‑qada, xəyanət nəticəsində torpaqların
işğalı, çevrilişlər, siyasi hoqqalar, oyunlar”. Bütün bunlardan
sonra deyirlər ki, Vahid Mustafayev əsəbidir. Hirsləndisə
üzünü görmə. Azərbaycanca söyməz. Bunun üçün daha çox
rus dilinin “incəliklər”inə müraciət etməyi xoşlayır.
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ANS xatalı televiziyadır

Vay onda ki, ANS haqqında pis bir söz deyəsən. Yaxud da
onun kamerasına yüngülcə çırtma vurasan. Get qəbirini qaz,
başdaşını da qoydur. Ta axırına çıxmayanacan əl çəkən deyil‑
lər. ANS tarazlığı qoruyub saxlayan bir televiziyadır. Həm 1
nömrəli dövlət, həm də 1 nömrəli xalq kanalıdır.

“Atdan düşüb, təzədən atlanmaq” igidlərə xas xüsusiyyət‑
dir. Azərbaycan reallığı üçün çox qəliz məsələdir. Bir misal
çəkim:

Bir ara ANS‑in yayımını dayandırmışdılar. Atam zəng
vurdu ki, bəs “ANS‑in müdafiəsinə imza toplayırdılar. Mən
də qol qoydum”. Soruşdum ki, “niyə?” Cavab verdi: “Sözü‑
müzü demək istəyəndə bəs hara üz tutaq?”.

Dublyaj

Bu gün xarici flmlərin dublyajı bərbad vəziyyətdədir.
Aşqa‑aşqa, ANS‑dən başqa. Həm tərcümə, həm də səslən‑
dirmə bu kanalda yüksək səviyyədə aparılır. Lap sovet vaxtı
olduğu tək. Ancaq bir gün ANS‑in də dublyajına irad sədaları
eşitdim. Tərcüməylə məşğul olan biri kimi çox maraqlı gəldi
mənə bu irad. Amerikan filmində orijinalda necədir, bilmi‑
rəm. Amma rus dilində “Lapşşa” ləqəbli rolu “Əriştə” kimi
tərcümə etmişdilər. Güldüm. Çox gülməliydi. Amma yenə
duruxdum. Görəsən mən necə tərcümə edərdim? Özümə sual
verdim. Cavabı çox gecikmədi. Elə əriştədir ki, əriştə.
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Reklam yox, sosial reklam

“Döyüş alnınıza yazılıb”, “Ya Qarabağ, ya ölüm. Başqa yol
yox artıq...”, hava məlumatının klassik musiqi sədaları altında
müşayiəti və titrdə bəstəkarın və əsərin adı. Heç nə demirəm.
Sadəcə bu cür sosial reklamların bərpa olunmasını istərdim.

“Vahid mələkdir, bircə qanadları çatışmır”

Yazını oxuyan bəziləri ağızlarını büzüb bu ifadəni hökmən
işlədəcəklər. Bu dünyada ideal şəxs yoxdur. Bunu mən də çox
gözəl bilirəm. Çalışın çalışdığınız sahədə “solist” və ya “for‑
vard” olun. Professionallara hörmət xüsusidir. Qalanlar isə
ümumi sağlığa daxildir.

Vahid Mustafayev haqqında bu gün – 2015‑ci ilin avqus‑
tunda yazdığım bu sətirləri oxuyanda, lap özümün də “Əəə,
nooolsun?” deməyim gəlir. Amma bir insanın qardaşı Sey‑
fulla və dostu Mir Şahinlə, 23 yaşında televiziya yaratması və
onu müstəqilliyimizə yaşıd etməsi çox böyük hünərdir. Mən
belə qəbul edirəm. Siz də yəqin mənimlə razılaşarsınız. Çünki
bu yazılmış, daha doğrusu həkk olunan bir tarixdir. Vahid
Mustafayevin müəllifi olduğu “ANS‑in tarixi” və ya əksinə
“Tarixin ANS‑i”. Fərqi yoxdur. İstəyirsiniz düzünə oxuyun,
istəyirsiniz tərsinə...

2015
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BİR ƏFVİN TARİXÇƏSİ

AzTV‑də işlədiyim 11 il müddətində Bakıdakı bütün tür‑
mələri gəzmişəm. Əlbəttə ki, məhkum kimi yox, Prezidenti‑
mizin imzaladığı əfv fərmanlarının icrasını efirdə işıqlandıran
bir telejurnalist kimi.

“Xəbərlər” proqramından üç‑dörd çəkiliş qrupu ayrılırdı
bu məqsədlə. Penitensiar Xidmətdə isə bizi cəzaçəkmə müəs‑
sisələrinə bölüşdürürdülər. Hər qrup da üç‑dörd türmədə
olurdu. O qruplara isə çox vaxt başçı mən gedirdim. Bu o
demək idi ki, “Xəbərlər”dən sonra efirə gedəcək 45 dəqiqəlik
“Xüsusi buraxılış”a mən cavabdeh olacaqdım.

Cəzaçəkmə müəssisəsi və ya el dilində desək, türmə şəx‑
sən məni vahimələndirmirdi. Dustaqlar yaxınlaşıb bizimlə
söhbət edir, bəziləri isə müsahibə verərək, törətdikləri cina‑
yətdən peşman olduqlarını söyləyir, prezidentdən bağışlan‑
maqlarını xahiş edirdilər. Elə olurdu ki, növbəti əfvdə
onlardan bəzilərinin azadlıq qazandıqlarını görüb sevinir‑
dim. Mikrofonu uzadıb keçirdikləri hissləri bölüşmələrini
xahiş etdikdə isə sadəcə peşman olurdum. Nə desələr yaxşı‑
dır?

“Nə? Mən xahiş etdim? Yanılırsınız, cavan oğlan. Məni ki‑
minləsə səhv salıbsınız”. Bu “sız‑mız”ın qabağında əzilirdim,
sınırdım. Amma yenə də kiminsə, kimlərinsə Prezidentə bir‑
başa müraciət etmələrinə şərait yaradırdım. Bəzilərinin qan‑
mayacaqlarını bilə‑bilə. Atalar sözünü əsas tutaraq. “Balığı at
dəryaya...”.
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Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, bütün türmələrdə olmuşam.
Amma onlardan yalnız biri, “krıtı” adlanan Qobustan türməsi
yaddaşımda əbədi iz buraxıb. Çünki ordakı şərait, daimi sa‑
kinlər digərlərindən fərqlənir. Bu türmədə əvvəllər əsasən
ölümə məhkumlar saxlanılırdı, indi isə orada ömürlük həbs
cəzası alanlar yatır. Onların isə əfvi çox nadir hadisə sayılırdı.
Burda saxlananlara yaxınları, doğmaları ilə heç görüş də ve‑
rilmirdi. Sonralar qanunlar bir az yumşaldıldı. İndi nəinki
görüş, məhkumlar arvad almaq imkanı da əldə ediblər.
Nəhayət o vaxt – 2001‑ci ildə “krıtı”da da kiminsə qapısı
açıldı. Və bu əfv prosesini çəkmək mənə qismət oldu.

Prezident Heydər Əliyevin 17 avqust 2001‑ci il tarixldə im‑
zaladığı əfv fərmanının ertəsi günü tezdən dörd çəkiliş qrupu
artıq Penitensiar Xidmətin qarşısına getdik. Digər mətbu or‑
qanlardan, televiziyalardan da jurnalist həmkarlarımız bura
yığışmışdı. Ənənələrə zidd olaraq Penitensiar Xidmətin
ovaxtkı rəisi, general‑mayor Aydın Qasımov darvazanın qa‑
bağında göründü. Əfv fərmanının icrası prosesində bizi əsa‑
sən şöbə rəisləri müşayiət edirdi. Daha doğrusu, biz onların
icraatını lentə alırdıq. Aydın Qasımov qapıda görüncək tələ‑
bəlik illərindən tanıdığım polkovnik Azər Seyidov (hazırda
Kürdəxanı Təcridxanasının rəisi) məni generalın maşınına əy‑
ləşdirdi. Beləcə gəlib çıxdıq Qobustanın düzünə. Türmənin
qapısına çatanda xidməti maşın dayandı. Darvazanı açmadı‑
lar ki, bəs böyük rəis gəlib. Maşından düşdük. Bir zabit qa‑
pıya çıxıb generala raport verdi. Həmin zabit bizdən jurnalist
vəsiqəmizi elə qapıdan içəri keçməmiş tələb etdi. Bu an kimsə
məni çağırdı:

– Mahir, ay Mahir!
Geriyə döndüm. Bir az aralıda beş‑altı nəfər dayanmışdı.
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Yanlarında 12 yaşında bir oğlan uşağı da vardı. Ağac kölgəsi,
ya “besedka” olmadıından gün başlarına şaxıyırdı. Onlardan
biri panama qoymuşdu, gün eynəyi taxmışdı. Məni də səslə‑
yən elə o yaşlı kişi idi. Tanımadım. Aydın Qasımovdan üzr is‑
təyib və operatoru qapıda buraxıb həmin adamlara tərəf
getdim. Yaxınlaşanda tanıdım. Bu, Abşeron rayon İcra Haki‑
miyyətinin keçmiş başçısı Adil Nağıyev idi. Abşeron rayonu‑
nun tədbirlərini televiziyada işıqlandıran və həmişə də
hörmət‑ehtiram görən biri kimi Adil müəllimlə görüşüb‑
öpüşdük. Hal‑qaziyyəni bilirdim. Oğlunu akademik Ziya
Bünyadovu qətlə yetirdiyinə görə həbs etmişdilər. Özünü də
vəzifədən çıxartmışdılar. Adil müəllim məni nəvəsiylə, yanın‑
dakılarla tanış etdi. Xahişi isə gözlənilməz oldu:

– Mahir, məni Aydın müəllimə tapşır.
Mən bu tapşırmağın nə olduğunu anlamadan Adil müəl‑

limin qoluna girib Aydın müəllimə tərəf addımladım. Onu
təqdim etdim. İnsafən Aydın müəllim də onu dinlədi. Bizi
qarşılayan zabitə Adil müəllimə hörmətlə yanaşmağını, əlin‑
dən gələn köməyi əsirgəməməyi tapşırdı. Adil müəllim
uçurdu. Azərbaycan qanunlarını dərindən bilməyən bir jur‑
nalist kimi sonradan başa düşdüm ki, Aydın Qasımov sadəcə
öz nəzakətini və ziyalılığını nümayiş etdirib. Çünki Adil Na‑
ğıyev oğluyla görüş xahiş edib. Bu isə mümkün deyildi. Bu
türməyə Aydın Qasımovun maşınını  buraxmaq belə yasaq
idi. Özü isə sənəd göstərib içəri keçirdi. Bəs Adil müəllimi –
qanun‑qaydaları bilə‑bilə  –  hər gün bura gəlib görüş ümi‑
diylə gözləməyə, “Mahir, məni Aydın müəllimə tapşır” de‑
məyə vadar edən nə idi? Sadəcə oğlundan üz‑üzə, göz‑gözə
soruşmaq istəyirmiş ki, “Oğul, Ziya Bünyadovu doğrudanmı
sən qətlə yetirmisən?” İnanmırdı buna.
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HAŞİYƏ: Bu səhnə məni çox sarsıtdı. O boyda icra başçısı
yumağa dönmüşdü. Abşeron rayonuna çəkilişə gedəndə bu
səhnəni icra başçısı Mirzəbəy Novruzovun müavinlərindən
birinə danışdım. Reaksiyası çox qəribə oldu: “Dünya, dağıl.
Dağıl, dünya. Aydın Qasımov hansısa məsələylə bağlı başçı
Adil Nağıyevin qəbuluna gəlmişdi. Qəbul otağında düz bir
saat onu gözlətdi. Sonra qəbul etdi. İndi isə sənə deyir ki,
“məni Aydına tapşır”, hə???” (SON)

Sənədlərimizi zabitə təqdim etdik. Telefonlarımızı da...
Sonradan bildim ki, həmin zabit “krıtı”nın rəisi, polkovnik
Məmmədəlidir (familiyasını unutmuşam). Yoxlama sədlərini
keçib həyətə daxil olduq. Başqa cəzaçəkmə müəssisələrindən
fərqli olaraq, heç kim gözə dəymirdi. Amma ucaboylu, gülə‑
rüz, idman cüssəli, mülki paltarda, mərd adam təəssüratı ba‑
ğışlayan bir nəfər bizə yaxınlaşdı. Mehribancasına görüşdü.
“Müsahibə vermək istəyirəm” dedi.

– Mənim Heydər Əliyevə can borcum var. O mənim mü‑
haribədə həlak olan qardaşımın cəsədini ermənilərdən alıb
bizə qaytardı. Çox yaxşılığı keçib ailəmizə.

Aydın müəllimdən soruşdum ki, bu kimdir? Daha doğ‑
rusu, icazə verirmi ki, ondan müsahibə götürüm? Çünki məh‑
busa oxşamırdı. Cavab verdi ki, bu əfv olunanlardan biridir
– Siyavuş Firudin oğlu Mustafayev. Sonradan bildim ki, o,
Naxçıvanın daxili işlər nazirinin müavini olub.

Çox pozitiv insan idi. Türmədə xarici dillərə yiyələnmişdi.
Gözəl, məzmunlu bir müsahibə verdi. Heydər Əliyevin onun
ailəsinə etdiyi yaxşılıqları qeyd edərək, bir daha minnətdar‑
lığını bildirdi:
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SİYAVUŞ MUSTAFAYEV: Bu gün mənim həyatımda, demək
olar ki, ikinci bir doğum günümdür. Bu gün mən 8 ildən sonra azad‑
lığa çıxacağam. O cümlədən bu gün əfv olunan 95 nəfər məhkumun
hamısının şad günüdür. Bu gün onların yenidən həyata qaytarılması
günüdür. Hörmətli Prezidentimiz böyük humanizm göstərərək bizim
cəzamızın qalan hissəsini əfv edibdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, cəzamı
çəkdiyim müddətdə də, cəzadan sonrakı həyatımda da bir əmələ xid‑
mət etmişəm və edəcəyəm. Vətənimə, torpağıma xəyanət etmiş adamı
mən heç vaxt bağışlaya bilmərəm və bağışlamayacağam.

Özüm üçün təhqir hesab edirəm ki, bu gün mənimlə yanaşı, elə
bu həbsxanada cəza çəkən rəhimlər, isgəndərlər, əlikramlar kimlə‑
rinsə sayəsində “siyasi məhbus” adını özlərinə götürmək istəyirlər.
Hətta, bəyan edirəm ki, mən onlarla birlikdə siyasi məhbus olmaq
belə, istəmirəm. Mən adımın siyasi məhbus kimi onlarla birlikdə çə‑
kilməsindən imtina edirəm. Onlar Azərbaycanın dövlətçiliyinə bir‑
başa xəyanət etmiş adamlardır, Azərbaycan dövlətini parçalayan,
dövlətçiliyimizə qarşı çıxan, qiyam edən, Azərbaycanı başqa ölkələrə
satmaq istəyən adamlardır. Onların bəzi himayədarları bu gün Av‑
ropa Şurasında və başqa beynəlxalq təşkilatlarda canfəşanlıq edirlər.
Bir vaxt, səhv etmirəmsə may ayında buraya gəlmişdilər, özlərinin
“siyasi məhbus” hesab etdikləri adamları burada qəbul edirdilər.
Mən orada ancaq Rəhim Qazıyevi, Əlikram Hümbətovu gördüm.
Mən həmin vaxt müalicə olunurdum. Mənimlə qonşu palatada
Surət Hüseynov yatırdı. Avropa Şurasından gəlmiş qrupun üzvləri
Surət Hüseynovla görüşdülər. Mən pəncərədən onlara ingilis di‑
lində müraciət etdim. Dedim ki, əgər siz Avropa Şurasından gəlmi‑
sinizsə, mən sizinlə görüşmək istəyirəm. Siz nə üçün öz dövlətini
satan, torpaqlarını başqasına verən, dövlətçiliyinə qarşı çıxan, qiyam
edən Surət Hüseynovla, Rəhim Qazıyevlə, Əlikram Hümbətovla gö‑
rüşürsünüz, amma mənimlə görüşmək istəmirsiniz. Onlara dedim,
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mən sizə sübut edərəm ki, Rəhim Qazıyev də, Surət Hüseynov da,
Əlikram Hümbətov da cinayətkardırlar. Onlar Azərbaycan dövlət‑
çiliyinə ən böyük xələl gətirmiş cinayətkarlardır. Onlara “siyasi
məhbus” adı verməklə nə qazanmaq istəyirsiniz? Bunlara nə üçün
“siyasi məhbus” donu geydirirsiniz? Onda bütün dünyanın bir
nömrəli terrorçu adlandırdığı Üsamə Ben Laden də “siyasi məh‑
bus”dur? O gün ABŞ‑da törətdiyi terror əməlinə görə bir nəfərə
ölüm cəzası verdilər. Elədirsə, onda o da “siyasi məhbus”dur? Necə
olur ki, onlara cinayətkar deyirsiniz, bizim torpaqlarımıza xəyanət
edənləri isə “siyasi məhbus” adlandırırsınız. Mən bunları qəbul et‑
mirəm.Mən əfv olunmağım barədə Prezidentimizə müraciət etdim,
məni bağışlamağı ondan xahiş etdim.

MÜXBİR (Mahir Qabiloğlu):  – Siz beynəlxalq təşkilat‑
lara müraciət etmədiniz?

SİYAVUŞ MUSTAFAYEV: – Mən Rəhim Qazıyevi, Surət
Hüseynovu, Əlikram Hümbətovu siyasi məhbus hesab edən təşki‑
lata müraciət etmək, onlarla birlikdə siyasi məhbus olmaq istəmirəm.
Mən onlarla birlikdə heç azadlığa da çıxmaq istəmirəm. Mən öz Pre‑
zidentimizə müraciət etdim. Xahiş etdim ki, məni əfv etsin.

Bu gün Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün
danışıqlar gedir. Prezident də deyibdir ki, əgər münaqişənin həlli
sülh yolu ilə mümkün olmasa, bu problem döyüş vasitəsilə həll edi‑
ləcəkdir. Mən əsgərəm və Prezidentimizin, Ali Baş Komandanın
müharibə etmək əmri olacaqsa, onun bütün əmrlərini yerinə yetir‑
məyə, hətta özümü tankın altına atmağa hazıram. Mən torpağımı,
millətimi sevirəm. Mən bu torpağın oğluyam. Doğma torpağımızda
mənim həbsxanada və yaxud azadlıqda olmağımın fərqi yoxdur. Ali
Baş Komandanımızın hər hansı bir əmrini yerinə yetirməyə hazıram
və döyüş bölgəsində düşmənə qarşı vuruşda tapşırıqlara canla‑başla
əməl etməyə, ölümə getməyə hazıram.
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Mənə etimad göstərdiyinə, məni əfv etdiyinə görə hörmətli Pre‑
zidentimizə bir daha minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çox şağ
olsun ki, mənim atamı, anamı, dayımı, gözəl tanıyır. Onların göz
yaşlarını qurutmaq üçün məni əfv edibdir. Ona görə mən dövləti‑
mizin başçısına minnətdarlıq edirəm”. AZƏRTAC (müəllif:  ix‑
tisarla verilib).

Sonra rəisin otağına keçdik. Aydın Qasımov ona azadlığa
çıxmasıyla bağlı arayış təqdim etdi. Siyavuş Mustafayev çıxıb
getdi.

HAŞİYƏ: Mərd adam. Bu adı hər adama layiq görmürlər.
Çox qəribə bir sözdür‑ MƏRDLİK. Nədənsə ilk və son dəfə
sifətini 2001‑ci ildə gördüyüm Siyavuş Mustafayev haqqında
14 ildən sonra bu sözü işlətdim. Bilirsinizmi niyə? Çünki əfv
olunandan sonra xarici səfərlərində birində Heydər Əliyevə
yaxınlaşıb müraciət etdi. Niyə? Yolunu kiminsə basqısı ilə,
bilməyərəkdən azmış məhbus, amma vətənpərvər silahdaş‑
larının bağışlanmasını xahiş etdi. Özü azadlıqda idi. Dostla‑
rının məhbəsdə qalmasını özünə sığışdırmadı. Və Heydər
Əliyev onun bu müraciətini müsbət cavablandırdı, müra‑
ciətdə adı yazılan 39 nəfəri əfv etdi. (SON)

Sonra otağa qara rəngli məhbus paltarı geyinmiş, 55‑60
yaşlarında, saçları ağarmış bir nəfər girdi. Daha doğrusu gə‑
tirdilər. Onu dərhal tanıdım. Bu, 1993‑1994‑cü illərdə Milli
Təhlükəsizlik naziri vəzifəsində çalışmış, 12 fevral 1996‑cı
ildə Vətənə xəyanət maddəsiylə ölüm cəzasına məhkum edil‑
miş, general‑mayor rütbəsi geri alınmış, daha sonra isə ölüm
hökmü ömürlük həbs cəzası ilə əvəz edilmiş Nəriman İmra‑
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nov idi. O mənimlə yanaşı oturdu. Sağ əlimi ovcunda qucdu.
Əlləri soyuq, dərisinin rəngi sarı, özü isə həyəcanlı idi. Mü‑
sahibə vermək istədiyini, onun ürək sözlərinin Prezidentə çat‑
dırılmasını xahiş edirdi. Daha doğrusu bu, daha çox yalvarışa
oxşayırdı. Karyera zirvəsindən həyatın dibinə yuvarlanan,
vaxtilə jurnalistlərə yuxarıdan aşağı baxan sabiqləri görəndə
düzü çox pis olurdum. Amma mənən daha da saflaşırdım.
O illərdə kimləri görməmişəm  türmədə...

Prezident Heydər Əliyev əfv fərmanıyla Nəriman İmra‑
novun ömürlük həbs cəzasını 15 illik həbs cəzası ilə əvəzlə‑
mişdi. Bir az da irəli gedib demək istəyirəm ki, Nəriman
İmranov üç dəfə Prezidentin əfv fərmanının sevincini dadıb.
Birinci ölüm hökmü ömürlüklə əvəz olunanda, ikinci – ömür‑
lük həbs cəzası 15 illə əvəz olunanda, üçüncü isə 2002‑ci ildə
əfv olunub azadlığa buraxılanda.

Qələmə aldığım bu baş verənlər isə 2001‑ci ilin avqustuna
təsadüf edir. Bu fərmandan sonra Nəriman İmranov
“krıtı”dan “kolon”a – cəzaçəkmə müəssisəsinə köçürülə‑
cəkdi.

Nəriman İmranov əlimi ovcunda sıxıb buraxmırdı. Həyə‑
canını, əllərinin titrəyişini hiss edirdim. Hər cümləsinin xitabı
“Sevgili prezidentim” ifadəsi idi. “Cənab”, “hörmətli”, “möh‑
tərəm”, “zati aliləri” kimi xitablara qulaqlarımız öyrəşən bir
dövrdə “sevgili prezidentim” ifadəsi mənə gülməli, amma o
məqamda, türmə rəisinin otağında çox səmimi gəlirdi. Nə de‑
yirdi bu xitabıyla Nəriman İmranov? Həmən başa düşdüm
onu. AzTV‑nin mikrofonu onunla Prezident arasında bir
körpü idi. Danışdıqlarıyla bir vaxtlar xəyanət etdiyi Preziden‑
tinə peşman olduğunu, artıq qocaldığını, beş nəvə sahibi ol‑
duğunu izhar edib, yalvarırdı.
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Kameranı ona tuşladıq. Əlimi əlindən çəkdim ki, obyek‑
tivə düşməsin. Danışdı. Danışdıqca qərar verirdim ki, nə desə
verəcəm efirə. Bir kəlməsini də kəsməyəcəyəm. Amma... Bir
əmma vardı. “Sevgili prezident” xitabı. Bu xitabı efirə versəy‑
dim necə qarşılanacaqdı. General Aydın Qasımovun, əfv olu‑
nan Səyavuş Mustafayevin və cəzası 15 illə əvəz olunan
Nəriman İmranovun müsahibələrindən ibarət təkcə mənim
hazırladığım 15 dəqiqəlik süjet, efirə gedəcək “Xəbərlərin xü‑
susi buraxılışı”nın əsas hissəsi idi. Və bütövlükdə buraxılışa
isə məsul mən idim. Nəriman İmranov isə danışırdı:

Nəriman İmranov: “Hörmətli həmvətənlərim, bu anda belə bir
hissi təsvir etmək çox çətindir. Keçirmək çox mürəkkəbdir. Belə ki,
bu hissləri, onun məsuliyyətini, onun böyüklüyünü, qüdrətini yal‑
nız cəza çəkən adamlar hiss edə bilər.

Ömürlük həbs cəzasına məhkum olmuş adamın cəzasının yün‑
gülləşdirilməsi onun həyata, gələcəyə, azadlığa inamını qat‑qat ar‑
tırır. Əlbəttə, bu yolda taleyin hökmü var, burada qismət var. Bəzən
belə bir fikir yaranır ki, əgər məhbus yeddi il cəza alırsa, təzyiqə
məruz qalırsa, onda müəyyən bir dəyişiklik ola bilər. Bu hisslər mən‑
dən çox uzaqdır. Mənim əziz Prezidentimə, cənab Heydər Əliyevə
olan məhəbbətimi, sevgimi, sədaqətimi, onun böyüklüyünə, dahili‑
yinə olan inamımı bir yeddi il yox, yeddi dəfə yeddi il də dəyişdirə
bilməz. Bu tale və qismətlə bağlı hadisədir.

1994‑1995‑ci illərdə baş verən hadisələr, proseslərə düzgün qiy‑
məti yalnız dahilər, yalnız böyük adamlar, yəni Azərbaycan xalqının
qədrini bilən, torpağını sevən, ölkəmizin təhlükəsizliyinə görə mə‑
suliyyət daşıyan, xalqımızı sevən bir şəxs edə bilərdi. 1994‑1995‑ci
illərdə Azərbaycan Prezidentinin atdığı bütün addımlar bu torpağa,
xalqa, Vətənə məhəbbətdən, milyonlarla insana olan sevgisindən iba‑

M A H İ R  Q A B İ L O Ğ L U

64



rət idi. Ola bilər ki, kiminsə cəzası ağır, kiminsə cəzası yüngül oldu,
kimsə cəzadan tamamilə yayındı. Ancaq bir şeyi unutmayın ki,
Azərbaycan Prezidentinin bu hərəkətləri şəxsi maraqlardan, şəxsi
hisslərdən deyil, onun böyüklüyündən, dahiliyindən, qüdrətindən
və xalq qarşısında olan məsuliyyətindən doğmuşdur. Ona görə də
bu cəza alma öz yerindədir. Hər bir vətəndaş cəza alsa da, almasa
da onu real qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Əlbəttə, boş yerə heç
kim cəza almır. Cəza səhvlərə, günahlara, məsuliyyətsizliyə görə ve‑
rilir. Məndə olan bu ruh, bu ilham, gələcəyə inam, sevgi, xalqıma
olan məhəbbətimdən irəli gəlir. Azərbaycan Prezidentinə müraciə‑
timin özəyi, onun mənbəyi Heydər Əliyevə olan məhəbbətdir, onun
başqa mənbəyi yoxdur.

Kimsə fikirləşməsin ki, bu tutuldu, hansısa qruplaşma var. Kim‑
lər var. Onlar bizim üçün deyil.

Bu gün xalqın taleyini çiyninə götürən, o yükün altına girən, o
yükü daşıyıb apara biləcək ikinci bir çiyin, başqa bir qüvvə, ayrı bir
şəxs yoxdur. Cəza müddətinin uzunluğundan, qısalığından, onun
ağırlığından asılı olmayaraq mənim bu inamıma, bu sevgimə heç
bir şey xələl gətirə bilməz.

Ona görə də bu fürsətdən istifadə edərək mən bir daha Preziden‑
timizə müraciət edirəm: 

Nəriman, həmin Nərimandır. Ötən yeddi ildə keçən günlər onu
bir qədər də müdrikləşdirib, məsuliyyətini artırıb, həyata daha diq‑
qətli, daha məsuliyyətli olmağa məcbur edibdir. Əgər Azərbaycan
Prezidenti bu gün əlini mənim çiynimə qoyub – keçmiş nazir kimi
yox, keçmiş general kimi yox, keçmiş əməkdaş kimi yox – Azərbay‑
can vətəndaşı kimi, döyüşə hazır olan əsgər kim, məni döyüş cəbhə‑
sinə göndərsə, mən bunu özümə ikinci bir şərəf sayaram. Elə bilin
ki, bu fərmanın üzərinə yeni bir fərman, bu əfvin üzərinə yeni bir
əfv, mənə olan inamın üzərinə yeni bir inam gəlir.
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Azərbaycan Prezidenti xalqımızın, dövlətimizin, onun təhlükə‑
sizliyinin qarantıdır. Azərbaycan Prezidenti son illərdə yüzlərlə, min‑
lərlə, on minlərlə vətəndaşı ailəsinə, ocağına, külfətinə, nəvələrinə,
balalarına qaytarıb. Bu, Azərbaycan Prezidentinin həmin adamlara–
‑ düzdür, onlar dustaq libasındadırlar – əl uzatdığını göstərir.

Azərbaycan Prezidenti Konstitusiyaya, Qurana sədaqətini bizə
onunla nümayiş etdirir ki, cəza almısan, ancaq sənə əl uzadıram,
səni yenidən həyata qaytarıram. Əfv fərmanı kağıza imza atmaq
deyil. Əfv fərmanı Prezidentimizin hər bir vətəndaşa, hər bir insana,
hətta bu gün cəmiyyət üçün o qədər də uyğun olmayan adama əl
uzatmasıdır. Bu, dövlətimizin başçısının vəzifəsinə olan sadiqliyini
nümayiş etdirir. Mən bu əfv fərmanına elə‑belə əfv kimi baxmıram.

Mənim taleyim hər cür qurtara bilərdi, başqa cür də ola bilərdi.
Ancaq söhbət mənim taleyimdən getmir. Söhbət xalqın taleyindən, döv‑
lətimizin təhlükəsizliyindən,  hər bir vətəndaşın təhlükəsizliyindən gedir.

Azərbaycan Prezidenti bu gün belə bir gərgin şəraitdə, belə bir
tarixi mərhələdə, – ətrafımızda baş verən prosesləri siz yaxşı bilirsi‑
niz,– belə bir məqamda əl uzadıb vaxtilə ordudan qaçmış əsgəri düz
yola dəvət edirsə, onu dinə‑imana çağırırsa, onda məsuliyyət hissini,
vətənpərvərliyi artırırsa, bundan böyük nə ola bilər.

Bu əfv fərmanını,– düzdür, mən azad olmuram, cəzam yüngül‑
ləşir,  – Prezidentin mənə əl uzatmağı kimi qəbul edirəm.

MÜXBIR (Mahir Qabiloğlu): – Fərmana uygun olaraq,
cə zanız  yüngülləşdirilir.

Nəriman İmranov: – Bəli, cəzam yüngülləşdirilibdir. Prezi‑
dent mənə əl uzadıbdır.

Əvvəla, təkcə öz adımdan yox, ailəm adından, çoxsaylı nəvələrim
adından – beş nəvəm var – Azərbaycan Prezidentinə öz minnətdarlı‑
ğımı bildirirəm. Allah‑Təala onu bu torpağın, bu xalqın üzərindən
əskik etməsin, Tanrı ona yar olsun, Allah onun böyük köməkçisi olsun.
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Bu gün mən başqa bir mərhələyə keçirəm. Bu mərhələdə mən
Prezidentimizə bir daha müraciət edirəm: Əzizimiz cənab Prezi‑
dent! Nəriman bu Vətənin əsgəri, bu torpağın vətəndaşıdır. Nə vaxt,
hansı şəraitdə məsləhət görsəniz, məqbul saysanız, bir vətəndaş və
bir əsgər kimi Azərbaycanın, Vətənin ən çətin yerlərində, onun ma‑
raqları toqquşan ən ağır yerdə mən qulluq etməyə, mənə olan bu
inamı, bu mərhəməti, bu münasibəti doğrultmağa hazıram.

Çox sağ olun cənab Prezident!” AZƏRTAC (müəllif. ‑ Müəy‑
yən ixtisarla verilib)

Müsahibələri götürdüm. Cəzaçəkmə müəssisəsindən çıx‑
dım. Adil Nağıyev və yanındakılar yenə də darvazadan bir
qədər qıraqda dayanmışdılar. Aydın Qasımov yenə də bir‑iki
təskinlik sözü işlətdi. Yola düşdük. Bizi AzTV‑nin qapısında
düşürdüb getdi.

İstirahət günü idi. “Xüsusi buraxılış”ı bütövlükdə hazırla‑
dım. Üç müsahibimin bir kəlməsini də ixtisar etmədim. Veriliş
qovluğunu imzalatmaq üçün hazırladım. Amma rəhbərlikdən
heç kimi tapmadım ki, kasetə baxsın və verilişin efirə getmə‑
sinə razılıq kimi qovluğu imzalasın. Sonda öz imzamla kaseti
buraxılışa təqdim etdim. Ürəyimi yeyə‑yeyə. Təkcə bir sözə
görə həyəcanlıydım – “Sevgili prezidentim”. Babanın (Heydər
Əliyev) reaksiyası necə olacaqdı, bilmirəm. Bu ürəkdən gələn
söz idimi, yoxsa yaltaqlıq və ya yalvarış. Amma çətinə düşən
insana yaxşılıq etmək istəyirdim. Çünki o, hələ  həbsdəydi. So‑
nuncu əfvini gözləyirdi. Həyatının 57‑ci baharında, bəlkə də
payızında. Neçə il hər an güllələnmə xofuyla yaşadıqdan
sonra. Mənim qənaətimlə o, ötən 8 ildə cəzasını artıqlamasıyla
çəkmişdi. Allah heç kimə belə gün qismət eləməsin. Heydər
Əliyev doğrudan da böyüklük eləmişdi. Əfv etmək, bağışla‑
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maq, doğrudan da böyüklük tələb edir.
Material efirə getdi. Qulağım səsdə idi. Gözləyirdim ki,

aləm qarışacaq. Sədrimiz Nizami Xudiyev kabinetinə çağırıb
ağzından çıxanı deyəcək. “Əəə bala, mən sənin dədanın xət‑
rini çox istəyirəm e... bilirsən? Amma bu o demək deyil ki,
sən özbaşına efirə ağzına gələni verəsən!” –deyib işdən qova‑
caq. Ən azı isə şiddətli töhmət verəcək. Amma Nəriman İm‑
ranov “Sevgili Prezidentim” ifadəsini elə səmimiyyətlə,
ürəkdən, Prezidentinə böyük məhəbbətlə işlətmişdi ki, mən
onu efirə verməyə bilməzdim.

Ay keçdi, il dolandı. 2002‑ci ildə Nəriman İmranov əfvə
düşdü. Azadlığa çıxdı. Sevinirdim. Hardasa içimdə, ondan
aldığım müsahibənin də rol oynadığına özümü inandırmağa
çalışırdım. Bəlkə də beləydi, bəlkə də yox.

HAŞİYƏ: İxtisaslaşmış jurnalist deyilən bir anlayış var.
Jurnalist bütün sahələri dərindən bilə bilməz. Amma AzTV‑
nin “Xəbərlər” proqramının xüsusiyyəti eləydi ki, hara oldu
göndərirdilər. Və bütün sahələri gözəl bilməliydin. Bir də ki,
“Xəbərlər”də işləyənlərin hamısı redaktor vəzifəsindəydilər.
Orda reportyor, müxbir anlayışları yox idi. Cavabdehlik ba‑
xımdan. Ona görə də məsələnin kökünə gedirdik, öyrənirdik.
Növbəti dəfə çəkilişdə olanda maariflənmə istiqamətində
sual verdim. ƏFV və ya AMNİSTİYA. İkisində də dustaqlar
azadlığa çıxır və ya cəzası yüngülləşdirilir. Bəs bunların fərqi
nədir? Mənə başa saldılar ki, əfv konkret şəxsə şamil edilir.
Amnistiya isə Cinayət Məcəlləsindəki maddələrə. Maddə al‑
tında kim yatırsa, onlar da azadlığa buraxılırlar. Əfvdə say
məhdudiyyəti var. Amnistiyada isə maddə altında yatanların
sayı əsas kimi götürülmür. Bu min də ola bilər, iki min də,
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yüz nəfər də. Onda ikinci sual verdim. Niyə axı ömürlük cə‑
zaya məhkum olunanı prezident birbaşa azadlığa buraxmır?
Əvvəlcə cəzasını illərə dəyişir, daha sonra tam əfv edir. Bunu
da belə izah etdilər ki, əfv verilən zaman əfv olunanın çəkil‑
məyən cəzası bağışlansa da, onu ta son cəza dəqiqəsinəcən
təqib edir. Birdən yenidən cinayət törətsə, o cəza da yeni cə‑
zanın üstünə gəlir. Loru dildə desək, çəkilməyən cəza azad‑
lıqda reablitasiya dövrüdür bir növ. Bir az da bədii
bənzətməyə getsəm – başının üstündən asılan Domokl qı‑
lıncı. Bilmirəm düzgün izah etmişdilər mənə, ya yox? Hər
halda 2001‑ci ildə mənə əfvin izahını belə vermişdilər. (SON)

Mən bağışladım, get Allah bağışlasın

“Bağışlamaq Allaha məxsusdur. Dustağı bağışlayıb, azad‑
lığa buraxa bilərsən. Əsas isə onun günahlarını Allah bağış‑
lamalıdır”. Qismən razıyam bu fikirlə. Niyə qismən? Çünki
yazılan “əfv et” məktublarında “Göydə Allaha, yerdə sən
Prezidentimə müraciət edib bağışlanmağımı diləyirəm” ifa‑
dəsi əsas yer tutur.

YAS

Nəriman İmranov mən ondan aldığım müsahibədən bir
az sonra azadlığa çıxdı. Hansısa yas mərasiminə getmişdim.
Çadıra daxil olanda onu bir yaşıdıyla oturub söhbət etdiyini
gördüm. Sevincək yaxınlaşdım. Görüşdüm. Gözlərini döydü.
Deyəsən tanımamışdı.

“Tanımadız məni? Mahirəm də, AzTV‑dən” söylədim. Göz‑
ləyirdim ki, deyəcək ki, “hə, tanıdım. Sağ ol, ay oğul. O “Xüsusi
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buraxılış”ın da kassetini köçürüb göstərdilər mənə. Əlin yün‑
gül oldu”. Amma demədi. Bircə – “Yox. Tanımadım” – söylədi.

Bəlkə də unutmuşdu. Yox. İnanmıram. Professional çekist
heç vaxt unutmaz. Bir də ki, belə bir missal var: “Heç vaxt keç‑
miş “KQB”eşnik olmur”. Bəlkə də xəcalət çəkdi. Onda köhnə,
acı xatirələri oyatmışdım. Axı onu məhbus paltarında görən
ilk və son jurnalist mən idim. Düzünü desəm, pərt oldum.
Amma heç nə demədim.

İndi isə o müsahibədən düz 14 il keçir. Bu müddətdə Nə‑
riman İmranovun adına nə mətbuatda, nə də televiziyada rast
gəlmişdim. O gün bir xəbər oxudum ki, nəsə müxalif hərəkat
yaranır Azərbaycanda. Hərəkətverici qüvvə kimi də Nəriman
İmranovun adı hallanır. Ölüm hökmü ömürlük cəzaya, ömür‑
lük cəzası 15 ilə dəyişdirilən Nəriman İmranov. Prezident
Heydər Əliyevin fərmanıyla 3‑cü dəfə əfv olunmasaydı, hələ
də həbsdəydi. Bir ildən sonra – 2016‑cı ilin avqustun 17‑də
azadlığa çıxmalıydı. 14 il Domokl qılıncına dözüb. Bir il isə
ildırım sürətiylə gəlib keçəcək.

O vaxt məni tanımadı. Dedi ki, “tanımadım”. Bunu unut‑
qanlıq kimi yox, sadəcə “acı günləri yaddan çıxarmışam,
Mahir, yadıma salma” kimi dəyərləndirdim. Yəqin ki, yeni‑
dən “səsi çıxan” Nəriman İmranov məni unutsa da, nəvaxtsa
üç dəfə əfv olunmasını, müsahibədə işlətdiyi ifadələri heç
vaxt unutmaz. Atalarsa üçdən deyib. 4‑cü əfvə isə...

Bir də ki, zəmanə dəyişib. Xalq Nəriman Nərimanovu da
yaxşı tanıyır, Çingiz İldırımları da... Onların sonda yaşadığı
acı taleyi də...  

2015 
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MƏNİM MODERN.AZ‑ım

Dekabrın 4‑də  49 yaşım tamam olacaq. Bu tarixi yada sal‑
mağımdan elə düşünməyin ki, geniş bir ad günü qeyd etmək
fikrim var. Əsla. Uşaqlıqdan atam məni o qədər ərköyün bö‑
yüdüb ki, ad günlərindən xoşum gəlmir. İndi isə deyirəm:
“Minnətin olsun, Mahir. Tamada Xalq şairi Məmməd Rahim.
Yanında həyat yoldaşı. Qonşular Bayram Bayramov, İsmayıl
Şıxlı, Qasım Qasımzadə, Hüseyn Abbaszadə, Salam Qədir‑
zadə, Əliağa Kürçaylı, Məsud Əlioğlu, Əkbər Ağayev, Orxan
Çəmənzəminli, Bəxtiyar Vahabzadə, İsa Hüseynov...”. Burda
deyiblər e... “Kiri, gədə. Sən qudurmusan”. Harda qaldım?
Hə, 4 dekabrda qeyd edəcəyim, ya etməyəcəyim 49 yaşımda.
Yox. Qeyd etməyəcəyəm. Yoxdur onlar.

6 yaş

6 yaşım olanda sevinirdim. Əsasən 7 yaşı olanlar sevinirdi o
vaxt. Çünki məktəbə, 1‑ci sinfə gedəcəkdilər. Mən isə 6 yaşında
sevinirdim. Məktəb yaşına 65 günüm çatmamasına baxmaya‑
raq. Hazır idim məktəbə. Uşaq bağçasında (təhsil naziri Mikayıl
Cabbarov, ayıl!) əlifbanı da, rəqəmləri də oxumağı, yazmağı öy‑
rətmişdilər. Ona görə də məni 7 yaşım tamam olmamış, elə 6
yaşında 190 nömrəli məktəbin 1‑ci sinfinə qəbul etdilər. Uzun
sorğu‑sualdan sonra. Onu da qeyd edim ki, nə məktəbimizin
direktoru Sona Tağıyevanın, nə də digər qadın müəllimlərimi‑
zin “bığı” vardı. “Bığ” yox idisə, deməli onların “bığının altın‑
dan da heç kim keçməmişdi”. 6 yaşı mən belə sevdim.
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1 sentyabr: Bilik günü, yoxsa sülh dərsi?

Neçə illər oxuyandan sonra aydın oldu ki, bəs 1 sentyabr
təkcə təhsil ilinin ilk günü deyilmiş tarixdə. 1 sentyabr həm
də 1939‑cu ildə 2‑ci Dünya Müharibəsinin başlandığı tarixdir.
Almaniya Polşaya hücum etməklə bu müharibəyə start veri‑
lib. Bəlkə bu gün də kimdən soruşsan ki, 2‑ci Dünya Mühari‑
bəsi nə vaxt başlayıb? Cavab verəcək ki, 1941‑də başlanıb,
45‑də də başa çatıb. Amma buna baxmayaraq yenə də 1 sent‑
yabr bizim xatirəmizdə Bilik Günü kimi qalıb.

İnternet əsri

Sonra internet əsrinə qədəm qoyduq. Google‑yə  müraciət
edəndə aydın oldu ki, bəs 1 sentyabrda Kabardin‑Balkar Res‑
publikası qurulub, Özbəkistan müstəqilliyini elan edib, İtali‑
yada məşhur pitssa yeməyinin şərəfinə “Pizzafest” festivalı
keçirilir, Latviyada isə “Aristotel günü”dür, İsraildə 1951‑ci
ildə MOSSAD yaradılıb, Beslanda terror aksiyası baş verib,
Puşkinin əmisi Vasili Puşkin, Nobel mükafatı laureatı, yazıçı
Fransua Moriak rəhmətə gedib. Boksçu, dünya çempionu
Rokki Marçiano və digərləri anadan olub. Bu cür məlumatlar
internetdə çoxdur.

1 sentyabr bu gün

Nə vaxt idi 1 sentyabr mənim üçün əhəmiyyətini itirmişdi.
Axı daha məktəbə getmirəm. Heç universitetə də... Müstəqil‑
liyimizin Təhsil Nazirliyi 1 sentyabrı 15 sentyabr etsə də, xa‑
tirələrdə yenə bizim üçün “1 sentyabr” tarixdir . Amma onu

M A H İ R  Q A B İ L O Ğ L U

72



da unuduruq. Amma onu da unuduram. Çünki artıq məndə
də 49‑dur.

Tale elə gətirdi ki, AzTV, Space, “Xalq qəzeti”ndən sonra
Modern.az saytıyla əməkdaşlığa başladım. Tərifləməyəcə‑
yəm. Şəninə alqışlar deməyəcəyəm. Azərbaycan mətbuatında
oynadığı roldan danışmayacağam. Yaradıcıları olan Elşad Ey‑
vazlı və Əfqan Qafarlını, onların başçılıq etdikləri kollektivi
öyməyəcəyəm. Niyə vaxtınızı almalıyam ki? Pis olsaydı, layiq
bilməsəydim ora yazılarımı, hekayələrimi, Leyla xanım Əli‑
yevadan etdiyim tərcümələrimi verərdimmi? Əsla. Ona görə
də tərifə ehtiyac yoxdur. İnkişaf, imic, reytinq göz qabağın‑
dadır. Bir də ki, 1 sentyabr tarixi yenidən mənim üçün qiy‑
mətə minib. Çünki Modern.az saytı elə bu tarixdə dünyaya
gəlib. Bu gün isə 6 yaşıdır.

6 YAŞIN MÜBARƏK!

2015
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MƏNƏVİ ZƏNCİRİN HƏLQƏSİ

İxtisasca filoloq olsam da, ədəbi tənqidlə məşğul olmaq‑
dan xoşum gəlmir. Ola bilsin özüm də yaradıcılıqla məşğul
olduğum üçün, bir növ fikir söyləyəndən fikir umana çevril‑
mişəm. Bəlkə də “beyin məhsulu olan hər bir şey yüksək qiy‑
mətə malikdir” fikirini üstün tutduğum üçündür.

Həyatım boyu hər gün gördüyüm, görüşdüyüm görkəmli,
tanınmış, istedadlı adamlarda – qələm əhlində şəxsiyyət və
istedadın paralel inkişaf etdiyini görmüşəm. Düzü,
öncələr “istedadlı” sözünü heç işlətmirdilər də... Əgər adının
önündə şair, yazıçı, dramaturq sözü vardısa, bu, həmin ada‑
mın istedadlı olmasının təsdiqi idi. Yazıçı, şair həm də cəsa‑
rətli zümrə sayılırdı. Bəzən ictimai xadim olmaları, onların
yaradıcılığından bir addım irəlidə gedirdi. Bəzən isə ictimai
xadim olaraq etdikləri hansısa yanlışlıq(lar) onları sənət zir‑
vəsindən üzüaşağı dərəyə yuvarladırdı. Düzdür, əsərləri ya‑
şayırdı, amma özləri toplumdan (demək olar, birdəfəlik)
təcrid olunurdular, gözdən düşürdülər, xəstəlik tapırdılar və
s. Hətta tabutları yollanan son mənzillərinin ünvanı 1‑ci Fəxri
Xiyabandan 2‑ciyə, 2‑ci Fəxri Xiyabandan adi şəhər‑kənd qə‑
biristanlığına belə dəyişə bilirdi...

Azərbaycan xalqı şair xalqdır, deyirlər. Hər yüz il statistik
hesablama aparsaq, yüzlərlə yazıçı‑şair gəlib‑gedir... ancaq
nəinki bir yüzillikdə, bəzən 300 ildən bir onlardan ikisi‑üçü
üzə çıxır... ya yox... XX yüzildən XXI yüzilə hələ ki, Mirzə
Ələkbər Sabir, Cəlil Məmmədquluzadə, Hüseyn Cavid, Mi‑
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kayıl Müşfiq adlaya bilib, məncə... ancaq ictimailikdə bəlkə
də Sabir o birilərdən bir baş yuxarıdır. Çünki hər şeirdən bir‑
iki misrası yaddaşlar dəlir.

Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?
Qeyrətimiz bəllidir hər millətə...

yaxud

Millət necə tarac olur‑olsun, nə işim var,
Düşmənlərə möhtac olur‑olsun, nə işim var..?

yaxud da

Fəhlə, özünü sən də bir insanmı sanırsan? –
Axmaq kişi, insanlığı asanmı sanırsan?..

***
Bu yazının ilk cümlələrini oxuyub, elə bilməyin, mövzum

vətəndaş ədəbiyyatıdır və bu sətirləri yazan mən Mahir Qa‑
biloğlu isə ədəbiyyatşünasam. Bu bizim tarixdir. Keçmiş
özünü müdrik sayan hər bir kəs üçün sadəcə tarix kimi qiy‑
mətli olmalıdır.

Bu yazımı mən şair‑publisist, araşdırmaçı, ictimai xadim,
Türk Dünyası sözü dilinin əzbəri olan Əkbər Qoşalıya həsr
edirəm. Qəliz giriş də elə‑belə deyildi. Bilirsinizmi, hardan
qaynaqlanıb? Əkbər məni tanıdığı ilk gündən mənə nə Mahir,
Mahir bəy, şairoğlu deyir, nə də çeynənmiş saqqız kimi Mahir
müəllim. Mən “USTADOĞLU”yam onun dilində. Atamın
sağlığında da belə deyirdi, yoxluğunda da. Əkbər Qoşalı QA‑
BİLi və digər böyük şairlərimizi, yazıçılarımızı özünə ustad
sayır. Atam QABİL də Səməd Vurğunu, Sabiri, Nəsimini, Fü‑
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zulini, Nizamini özünə ustad sayırdı. Deməli, mənəvi zəncir
qırılmayıb. “Ustadına kəm baxan”ların çox olduğu bir zəma‑
nədə, yaxşı ki, Əkbər Qoşalı kimilər var...

İsa Hüseynovun ssenari müəllifi olduğu “26‑lar” bədii fil‑
minin sonunda belə bir epizod var, – buna rejissor tapıntısı da
demək olar: Ağcaqum səhrasında güllələn məyə aparılan ko‑
missarlardan birinə bir türkmən balası üzüm verir. O da sal‑
xımı alır, ondan bir giləsini qoparıb ağzına qoyur. Sonra salxımı
o biri komissar dostuna ötürür, yoluna davam edir. O da bir
üzüm giləsini qoparıb o biri komissar dostuna ötürür. Bu rəmzi
məna daşıyan epizod həyatımızın bütün sahələrinə aiddir. Əl‑
bəttə, “26‑lar” ideoloji‑siyasi yükündən arındırılmış şəkli ilə..!
O cümlədən ədəbiy yatımıza da aiddir. Beləliklə, arınmış “sal‑
xım ötürmə” olayı bugünümüzə gəlib çıxıb. Əkbər Qoşalı kimi
şair‑yazıçılarımızın əlindədir o salxımı ötürmək. Ötürməlidir‑
lər özlərindən sonrakılara. Bəs kimə? Bunun üçün şərait yeti‑
şibmi? Axı gərək bir addım, iki addım, üç addım irəli gedəsən
ki, başqaları da sənin arxanca gəlsin. Salxımdan bir gilə qoparıb
yemək isə çox böyük sorumluluqdur. Onu kimə ötürmək də...

Yəqin ki, “giriş”dən də aydın oldu ki, mən Əkbər Qoşalı‑
nın yaradıcılığından bəhs etməyəcəyəm. Onun yazdıqların‑
dan iki misra illər sonra dillər əzbəri olsa, mən də sevinərəm.
Bu misralar ustad saydığı QABİLin “Səhv düşəndə yerimiz”
misrası kimi 20‑30 il keçəndən sonra el misalına çevrilsə,
özümü xoşbəxt sayaram. Yəqin ki, o günü görəcəyəm.

Əkbər Qoşalı mənim üçün təkcə şair deyil. Əkbər Qoşalını
mən AzTV‑nin “Xəbərlər” proqramında işləyəndə tanımışam.
Heydər Əliyevin prezidentliyi dövrü idi. İctimai proseslər çox
sürətlə inkişaf edirdi. “Xəbərlər”in işçisi kimi bu proseslərin
içində olan bizlər, nala‑mıxa vuranları, ingilis bayrağı kimi hər
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səmtə əsənləri, marığa yatanları çox yaxşı görürdük. O dövr
AzTV öz mövqeyini ortaya qoymaq istəyənlər üçün meydan
açmışdı. Deyəcəksiniz ki, ona mövqe yox, iqtidarı təriflətmək,
dəstəkləmək üçün məkan deyərlər. Mən razı. Bəs orda öz düz‑
gün mövqeyini ortaya qoyanlar yadınızdadırmı? Yəqin ki, hə.
Bəs AzTV‑nin qapısına gəlib, ordan aradan çıxan, “qurban
olum, məni zibilə salmayın, filankəsin adını çəkərəm... dünya‑
nın işini bilmək olmaz, birdən yenə də qayıdarlar hakimiyyətə,
dərimə saman təpərlər” deyənlər necə, o da yadınızdadırmı?
Yox. Onları biz görürdük, onları biz eşidirdik.

Amma 20‑25 yaşlı Əkbər kimi gənclərimiz televiziyaya öz‑
ləri gəlirdilər. “Biz Heydər Əliyev deyirik, onun əsgərləriyik,
onun arxasındayıq!” deyirdilər. Çoxmu keçib o illərdən? 20‑
22 il az müddət deyil. Mən ilk dəfə Əkbər Qoşalını belə tanı‑
mışam, indi də belə tanıyıram: BİR SİFƏTLİ!

İllər keçdi. Onun səsini daha yüksəklərdən eşitməyə baş‑
ladım. İlk olaraq gənclər hərəkatının önündə gördüm onu.
TÜRKSOY Plaketinə, Qırğız Respublikasının Toktokul Satıl‑
ganov medalına layiq görülüb. 2008‑2009‑cu illərdə Azərbay‑
can Prezidenti Təqaüd Fondunun təqüdçüsü olan Əkbər
Qoşalı, bu il, Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən “Tə ‑
rəqqi” medalıyla təltif edilib.

...Elə bilirəm, ustadların yolunu davam etdirmək lazımdır
və bu missiyanı layiq olanlar, bacaranlar daşıya bilər... Mis‑
siya böyükdür..! O, missiyanın gərəkdirdiklərini yerinə gətir‑
məli, sonra isə arxadan gələnlərə əl tutmalıdır... ki, nə vaxtsa
onu da ustad deyə çağır sınlar, mənəvi zəncirin halqaları qı‑
rılmasın..! Əkbər əfəndi həm ədəbiyyatımıza öz töhfəsini ver‑
məli, həm də görkəmli ictimai‑siyasi xadim kimi etimadı
doğrultmalıdır...
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O ki, qaldı bizim indiki “ustadoğlu‑qağa” münasibətlə‑
rinə. 20 il öncə necəydisə elə də qalır. Yox, lap yadımdan çıxdı.
Əkbər Qoşalının yeni bir özəlliyini də kəşf etmişəm. Demə,
Əkbər incə ruhlu redaktor imiş. Bunu mən Leyla xanım Əli‑
yevanın şeirlərini ruscadan tərcümə etməyə başlayanda bil‑
dim. Azərbaycanca varianta elə incə qələm gəzdirir ki, sanki
zərgərdir, qarşı sındakı da almaz, cilalayır...

Bu gün Əkbər Qoşalı haqqında yazdım. Bu yazının bu ilin
deputat seçkiləri ili olmasına dəxli yoxdur. Mən onun haq‑
qında ötən il yazmışdım – səhv etdim, özünə göndərdim, o
da yayınlanmamasını uyğun gördü. O üzdən bu dəfə, dostum
və qardaşıma yazını deyil, yazının (yayınlandıqdan sonra)
“bağlantı”sını (“link”ini) göndərəcəm. Deyirəm, bəlkə də,
sabah‑birisigün millət vəkili seçkilərinə qatılsa və qazansa,
onun haqqında yazanlar çoxalacaq. Ancaq bizim münasibət‑
lər öz səmimi liyini bugünkü kimi saxlayacaq, buna əminəm.
İstərəm ki, Əkbər Qoşalı namizədliyini versin və seçilsin. Əl‑
bəttə, namizədliyini versə də sağ olsun, verməsə də. Ancaq
könül istər, irəli dursun, seçilsin ki, təkcə öz seçki dairəsinin
yox, istedadlı gənc yazıçıların da vəkili olsun. Mən Mirzə İb‑
rahimovu, Süleyman Rüstəmi, Rəsul Rzanı, Bəxtiyar Vahab‑
zadəni və digər deputat‑yazıçı larımızı belə eşitmişəm, belə
görmüşəm. Mənim tanıdığım Əkbər də yəqin ona bəslənən
ümidləri doğruldar. O buna qabildir və deyərdim ki, neçə il‑
lərdir gücü çatan qədər “ictimai əsaslarla vəkillik” edir.

Görəlim, mövlam neylər,
Neylərsə, gözəl eylər...

2015

M A H İ R  Q A B İ L O Ğ L U

78



HÜSEYNBALA MİRƏLƏMOV 
KİMDİR?

Nəsə yerlibazlıq eləməyim gəlir. Deyirlər ki, bakılılar, şir‑
vanlılar yerlibaz olmur. Bunu lap çoxdan, uşaq vaxtı atam Qa‑
bildən eşitmişəm. Az‑çox, 49 yaşım var, görürəm ki,
doğrudan da elədir. KVN‑də bir epizod var e... 

– Haralısan?
– Bakılı.
– Onda Allah köməyin olsun.

Düzdür bu bir yumor, bir zarafatdır. Amma bu ifadədə bir
həqiqət yükü var. Subyektiv fikrim kimi qəbul edin bunu,
mümkünsə.

İndi deyəcəksiniz ki, bəs sən şirvanlısan, Hüseynbala Mi‑
rələmov isə Talış zonasından ‑ Lerikdən. Düz deyirsiniz.
Amma burda el kəlamına müraciət etməli olacağam. Bir gənc‑
dən soruşurlar:

– Haralısan?
– Hələ evlənməmişəm, – deyə cavab verir.
Mən isə artıq 27 ildir ki, evliyəm. Özü də Yardımlı yeznə‑

siyəm. (Talış zonasında kürəkənə “yeznə”  deyirlər) Atam da
ordan evlənmişdi.

Qeyri‑adi giriş verdim yazıma. Bəlkə də bir az yüngül
qəbul elədiniz. Yox. Sadəcə bir az sevincək, bir az da kədərli‑
yəm. Sevincəyəm ona görə ki, dördüncü nəvəm dünyaya
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gəlib. Kədərli olmağımın səbəbi isə qocalmağıma sübutların
artmasıdır. Ürəyimdə də söz o qədərdir ki... Hamısını yaz‑
mağa vaxtım olacaq, ya yox? Bilmirəm.

Sualı qoydum: “Hüseynbala Mirələmov kimdir”.  İndi də
cavab verim. Ardıcıllıqla.

Əslində bu yazını yazmağıma əsas səbəb yuxarıda qeyd et‑
diyim kimi, yerlibazlıq deyil. Bu bir yumor idi. Kaş atam sağ
olaydı. Bir fikrinin yanlışlığını ona əyani sübut edərdim. Hü‑
seynbala Mirələmovla özüm arasında paralellər apara‑apara.

“AzTV‑nin Qaradağ müxbiri”

Əslində belə bir post yox idi. AzTV‑də işləyəndə qeyri‑
rəsmi olaraq Bakının rayonlarını öz aramızda bölmüşdük.
Mənim bəxtimə Qaradağ rayonu düşmüşdü. Rayonda nə təd‑
bir olurdusa, icra başçısı Yaqub Əliyev məni dəvət edirdi.
1998‑ci ildə belə tədbirlərdən birinə dəvət aldım – Azərbaycan
Qaz Emalı Zavoduna. Ora yeni direktor təyin olunurdu. Onu
da qeyd edim ki, o dövrlərdə Qaradağ Bakının əsas diqqət ye‑
tirilən rayonlarından sayılırdı. Beynəlxalq neft layihələrinin
böyük payının bu rayonda yerləşməsi öz yerində. Gələcək
Prezidentimiz olacaq İlham Əliyevin bu rayondan deputat se‑
çilməsi Qaradağın inkişafına təkan vermişdi.

Qaz Emalı Zavodunun zalında iclas başladı. Direktor təq‑
dim olundu. Bəstəboy, nurani bir kişiydi. Adı da Hüseynbala
Mirələmov. 53 yaşlı Hüseynbala müəllimlə ilk tanışlığımız
ordan başladı.

M A H İ R  Q A B İ L O Ğ L U

80



Ziyalı

Azərbaycanda 100 zavod var. O 100 zavodun da 100 di‑
rektoru. Birini çıxarırlar, o birini təyin edirlər. Bəzən zavodun
fəaliyyətini dayandırırlar da, təməldən söküb yerində yaşayış
binası da tikirlər. Hüseynbala Mirələmov da o yüz zavod di‑
rektorundan biriydi. Səxavətli olmasıyla o birilərindən bəlkə
də fərqlənirdi. Bu xüsusiyyətinə görə əgər mənim fikrimi cəlb
etmişdisə, onda Hüseynbala müəllim haqqında yazmağa heç
dəyməzdi də... Çünki bu gün o, zavod direktoru deyil. Sa‑
dəcə, deputatdır. AzTV‑dən çıxdığım müddətdən bu yana heç
işim də düşməyib ona. Yoxsa, “Hüseynbala Mirələmov kim‑
dir?” sualıma “Zavod direktoru, millət vəkili, YAP Xətai
rayon təşkilatının sədri” – deyə cavab verib, yazımı elə bur‑
daca bitirərdim. Amma bu suala “Hüseynbala Mirələmov əsl
ziyalıdır” cavabı verib yoluma davam deyirəm. Amma hələ
1998‑ci ildir. Hüseynbala müəllim də mənim gözümdə sadəcə
zavod direktoru.

Azad Sucayev

Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətində Azad Sucayev adlı
bir şöbə müdiri vardı. 2002‑ci il idi. Günlərin bir günü zəng
etdi mənə. AzTV‑nin qapısında görüşdük. Elə bildim ki, nəsə
tədbir kaseti var, onu efirə vermək lazımdır. Amma mənə
başqa bir məsələylə bağlı sual verdi:

– Mahir, sizdə ədəbi‑dram verilişləri redaksiyası var?
– Var, Azad müəllim, ‑ deyə cavab verdim.
– Onun rəhbərini tanıyırsanmı?
– Tanıyıram.
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– Məni onunla görüşdürə bilərsənmi?
Elə Azad müəllimin yanından daxili telefonla zəng etdim.

Sadıq müəllim otağındaydı. Azad müəllimi onun otağınacan
müşayiət edib, öz redaksiyama qayıtdım.

Üstündən bir‑iki ay keçmişdi. Azad müəllim yenidən zəng
vurdu. Məni Hökumət evinin binasında yerləşən Kinematoq‑
rafçılar İttifaqının zalına çəkilişə dəvət etdi. Onu da əlavə etdi
ki, bəs tədbir Hüseynbala müəllimin tədbiridir. Özüm də
məəttəl qaldım ki, niyə tədbiri zavodda yox, məhz hansısa ya‑
radıcı ittifaqda keçirirlər. Getdim. Zal tanınmış ziyalılarla
dolu idi. İşıq söndü. Kinoproyektor işə düşdü. Ekranda “Gül‑
lələnmiş heykəllər”, “müəllif Hüseynbala Mirələmov” sözlə‑
rini oxuyandan sonra artıq Hüseynbala Mirələmovu ilk dəfə
bir yazıçı kimi də tanımağa başladım. Film bitdi. Çıxışlar, mü‑
zakirələr oldu. Təqdimat mərasimi beləcə başa çatdı.

Bilmirəm fiziklərin “bir fakt təsadüfdür, ikincisi – tenden‑
siya, üçüncü qanunauyğunluq” deyimini bədii ədəbiyyata
şamil etmək olar, ya yox? Bundan çıxış edərək, mən də bu
əsərə, yaxud da onun AzTV‑də ekranlaşdırılmasına, Qarabağ
yanğılı Hüseynbala Mirələmovun içindən gələn əsərinə bir
təsadüf kimi yanaşdım. Burdan da başqa müsəlmansayağı bir
məntiq ortaya çıxartdım ki, “yəqin kiməsə pul verib yazdırıb.
Nə çox pula ehtiyacı olan, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin
təbiriycə desək  “ac həriflər”, yəqin kişinin başını bişirib, beş‑
on manatını alıb, onu şirnikləndiriblər”. Qınamayın məni bu
fikrimə görə. Əsl müsəlman deyilik məgər?

57 yaşlı Hüseynbala müəllimlə ikinci dəfə belə tanış olduq.
Və bu tanışlıqda deyəsən mənim də rolum olmuşdu. Sonradan
bildim ki, Azad Sucayev Hüseynbala müəllimin qohumudur,
AzTV‑yə də məhz bu əsərin televiziya tamaşası kimi meydana
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çıxması üçün danışığa gəlibmiş. Yəqin özü ürək eləməyib. Ağır
və məsuliyyətli addır yazıçı, şair, publisist titulları. Bunun mə‑
suliyyətini isə indiki dövrdə hər adam başa düşmür.

Təsadüfün qanunauyğunluğa çevrilməsi

2003‑cü il. “Durnalar qayıtdı”, “Son arzu”, “Tənha durna
uçuşu” əsərləri, 2004‑cü il “Simuzər”, “Babadil əfsanəsi”,
“Gəlinlik paltarı”, “Qırxıncı otaq” romanları, “Xəcalət”,
“Cəza” povestləri və daha sonra üç pyes və daha iki roman.
Artıq Hüseynbala Mirələmov zavod direktoru kimi yadda‑
şımdan silinmişdi. Nasir, ssenarist. Onu belə təqdim edirdilər.
Bu onun zavod direktoru kimi kollektivə təqdim olunması
deyildi. Bu titulların ömrü uzun, adı isə daha yüksək idi.

Kifayətlənmək, deməli həyatın sonu

İnsan dayanırsa, arzuları ölürsə, bu, bir növ cismani
məhvə bərabər bir şeydir. Yaradıcı adam daim axtarışda ol‑
malıdır. Nasir, ssenarist. Bu mərhələ keçildi. Bəs sonra? Bu
sualı onda Hüseynbala Mirələmova xitabən qiyabi mən də
vermişdim. Cavab isə özünü çox gözlətmədi. Növbəti hədəf
publisistika idi. Özü də yüksək səviyyədə. Geniş arenada.
Beynəlxalq miqyasda. Sovet dövründən əsası qoyulan “JZL”
– “Jizn Znamenitıx Lyudey” adlı bir layihə var. Rusca nəşr
olunur. Hüseynbala Mirələmov Heydər Əliyev, Zərifə Əli‑
yeva və İlham Əliyev kimi görkəmli şəxsiyyətlərə həsr olunan
kitabları ərsəyə gətirdi. Daha sonra azərbaycanca da çap et‑
dirdi. Hüseynbala Mirələmov bununla kifayətlənmədi. Kitab‑
ları digər xarici dillərə tərcümə elətdirərək dünyaya yaydı.
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Hər halda yaradıcılıqla məşğul olan bir adam və şair oğlu
kimi Hüseynbala müəllimin zəhməti, xalqımız qarşısında xid‑
məti öz yerində, təkcə bu nəşrlə bağlı ideyasını yüksək qiy‑
mətləndirirəm.

Qabil və “Gəlinlik paltarı”

Bir dəfə atamla söhbət zamanı Hüseynbala müəllimin
adını çəkdim. “Adını çəkdim” yox, sadəcə təriflədim. Əlini
yellədi. Bu o demək idi ki, xoşum gəlmir ondan. Mən də baş‑
ladım sualları yağdırmağa:

– Tanışsan?
– Yox, – deyə cavab verdi, – əsərləri də bir şey deyil. Yəqin

kimsə yazır əvəzinə.
– Oxumusan hansınısa? – bu dəfə də dilimi dinc qoyma‑

dım.
– Yox. Amma hiss edirəm.
Onları yaxınlaşdırıb tanış etmək istəyirdim. Atamın da xa‑

siyyətini bilirdim, Hüseynbala müəllimin də. Bilirdim ki, söh‑
bətləri tutacaq. 19 yaş fərqləri olsa da, 55‑dən sonra bu fərq
çox da gözə çarpmır. Nəsə mənim bu təşəbbüsüm alınmadı.
Amma...

Günlərin bir günü atam özü:
– Bu Hüseynbala nə yaxşı kişidir. Mən elə bilirdim ki, ca‑

vandır. Demə, yaşlı, nurani bir adammış. Fəxri Xiyabanda
idim. Özü yaxınlaşıb görüşdü. Kepka qoymuşdu. Hələ bir za‑
rafat da elədim ki, “kepka qoyma, buxara papaq qoy, mənim
kimi. Yerin bilirəm harda tikirlər. Göstərərəm sənə”.

İlk tanışlıqdan söhbətləri tutmuşdu. Hüseynbala müəllim
atama “Gəlinlik paltarı” adlı romanını avtoqrafla bağışla‑
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mışdı. Bu kitab bir növ test idi. Qabil Hüseynbala Mirələmovu
oxuyub bəyənəcəkdimi? Bəyənsəydi, bu mənim yazıçı Hü‑
seynbala Mirələmovu tanımağım üçün də bir etalon olacaqdı.
Çünki atam hər əsərə yaxşı, əla, hər yazana yazıçı deməzdi.
Bu romanı mən oxumamışdım. Amma “Güllələnən heykəllər”
teletamaşasının rejissoru Nadir Diridağlı dəfələrlə mənə “bi‑
lirəm ki, birinci işdə sənin də zəhmətin olub. Hüseynbala
müəllimə de ki, “Gəlinlik paltarı” romanı ekranlaşdırmaq
üçün gözəl əsərdir. Nə çəkərdim onu...” deyə müraciət et‑
mişdi. Atam da bəyəndi bu romanı. Özü də çox bəyəndi.

Tənqid, yoxsa tərif?

AzTV‑də işləyəndə Xətai rayonuna reydə çıxmışdıq. Hə‑
yətbəhəyət gəzib nəsə neqativ bir şey axtarırdıq. Bu dəm ka‑
meramızı görən bir qrup sakin həyətdə qabağımızı kəsdi.
Onlardan biri – ağsaqqal – inadla:

– Məndən müsahibə almalısan. Danışacağam.– dedi.
Sevindik. İstədiyimizi tapmışdıq. Sakinlər belə hay‑huyla

üstümüzə gəldilərsə, 200 faiz həll olunmayan problemləri var.
Mikrofonu qoşduq. Ağsaqqal da başladı, nə başladı.

– Hüseynbala müəllim filan işi gördü, Hüseynbala müəl‑
lim filan problemimizi həll etdi...

Biz bu cür tərifli sözləri gözləmirdik. Nəsə giley‑güzara
öyrəşmişdi qulağımız. Yaxşı... icra başçısı İbrahim Mehdiyev‑
dir, müavini də Ceyhun Cəfərov. Bəs bu Hüseynbala müəllim
kimdir? Sonradan bildik ki, bəs rayonun deputatı Hüseynbala
müəllimi tərifləyirlər – Hüseynbala Mirələmovu.
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2005‑ci il

Noyabrın 30‑da atamın ürəyi tutdu. Xəstəxanaya çatdır‑
dıq. Mərkəzi Klinik Xəstəxanada yatanda, mən də palatada
onun yanında qalırdım. Səhv etmirəmsə dekabrın 5‑i, axşam
saat 9 idi. Cib telefonuma zəng gəldi. Azad Sucayev idi. Ata‑
mın hansı mərtəbədə, hansı palatada yatdığını soruşdu. Üs‑
tündən yarım saat keçməmiş Hüseynbala müəllim qapını açıb
içəri girdi. Döşündə də deputat nişanı. Hələ atam zarafatyana:

– İçəri necə keçdiz? Axı qəbul saatı bitib. Hə e... Gör nə qə‑
ribə sual verirəm... Deputatın qabağını kəsə bilərlər? – deyib
gülüşdülər.

Səxavət

Atam səxavətli insanları bircə ifadəylə qiymətləndirirdi:
“Pulunu verən canını da verər”. Pulunu yığan, heç kimə yar‑
dım göstərməyən, əl tutmayan adamlar isə “Qızıl üstündə
yatan əfi ilandan da pisdir”. Bu mənim sözüm deyil. “İmkanlı
olarsan qapını döyərlər, imkansız olarsan qapı döyərsən”.
Amma bu zəmanədə qapı döyən imkansıza hər imkanlı qapı
açmır, o ki qalsın yardım edə. 1998‑ci ildən bəri bir adam da
görməmişəm ki, Hüseynbala müəllimdən zavod direktoru,
millət vəkili, ya bir insan kimi narazılıq etsin.

Övlad

Zəmanə pis zəmanədir. Özün yaxşı olursan. Bir də görür‑
sən ki, övladın pis çıxır. Yaxud da qohum‑əqrəbadan biri nəsə
qələt eləyir. Onun əvəzinə, sənin adın qəzet və saytların man‑
şetini “bəzəyir”.

Qaradağ rayonunda tədbirlərə gedəndə bizi icra hakimiy‑
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yətinin bir gənc işçisi müşayiət edirdi. Çox mədəni, qanacaqlı
bir oğlan idi. Səliqə‑sahmanlı geyimi, davranışı ilə diqqətimi
çəkmişdi. Bir müddətdən sonra onu görmədim. Adını da so‑
ruşmamışdım.

“Yəqin Hüseynbala müəllimin oğlunu deyirsən. Başqa işə
keçib. Daha icrada işləmir” dedilər. Neçə ay bir maşında bi‑
zimlə çəkilişlərə getmişdi, bir qram da bu uşaqda lovğalıq‑
dan, qudurğanlıqdan əsər‑əlamət görmədim. İşini
dəyişməsəydi, yəqin ki, heç bilməyəcəkdim kimin oğludur.

Atam sağ olsaydı, deyəcəkdilər “atası yazıb”

Mən uşaqlıqdan belə görmüşəm ki, yaradıcılığa erkən yaş‑
larında başlayarlar. İllər keçdikcə püxtələşər, qələm cilalanar.
Amma özüm 47 yaşında başlayanda həm müsbət fikirlər, həm
də haqlı iradlar eşidəndə gördüm ki, bəs belə də olurmuş. Ya‑
radıcılıq yaşla deyil. Bu yazıda Hüseynbala Mirələmovun qə‑
ləminə ilk vaxtlarda mənim də, atamın da şübhəylə
ya naş dığımız məqamları da qeyd elədim. Sonda isə müqayisə
yox, sadəcə özümlə paralel apararaq deyirəm. Yaradıcılıq nə
yaşa, nə də ki, vəzifəyə, ixtisasa baxır. Atam sağ olsaydı, mə‑
nimçün də deyəcəkdilər ki, “Mahirin əvəzinə atası yazır”. Ya‑
radıcılıq bulağı birində 20 yaşında qaynayır. Kimsə də 47 və
ya Hüseynbala Mirələmovdakı kimi 57. Azərbaycan ədəbiy‑
yatına çoxları gəlib, çoxları gedəcək. Deputatlıq da daimi
deyil. Həyat da qısa. Amma “JZL” layihəsi çərçivəsində Hü‑
seynbala Mirələmovun yazdığı və çap etdirdiyi üç kitab əsr‑
lərə yoldaş olacaq. Hələ romanlarını, teletamaşaları və
insanlara etdiyi təmənnasız yaxşılıqları demirəm.

2015
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HEYDƏR ƏLİYEVİN 
TƏRBİYƏVİ DƏRSLƏRİ

1982‑ci il

“Özündən böyüyə hörmət və ehtiram”. Bilmirəm indi ne‑
cədir, amma sovet dövrünün yetirməsi olan biz oktyabryat,
pioner və komsomolçular bu sözü orta məktəbdə demək olar
ki, hər gün eşidirdik. Daha doğrusu, müəllimlərimiz bizə
öyüd‑nəsihət verirdilər. Özündən böyüyə hörmət, yaşlılara
yardım etmək, əlindən tutub yolu keçirmək, salam vermək,
yol vermək, böyük gələndə ayağa durmaq. Hətta ədəb qay‑
dalarını bizə başa salanda deyirdilər ki, salamı birinci vermək
kiçiklərin borcudur, amma salamlaşmaq üçün birinci olaraq
böyüyə əl uzatmaq ədəbsizlik sayılır. Bir atalar sözü də ya‑
dımdadır. Deyirdilər ki, böyüyə yol verməlisən, necə deyər‑
lər, “Yol böyüyün, su kiçiyin”.

Bütün bunlara əməl edirdik. Amma bununla yanaşı ata‑
mızdan, anamızdan, əmi‑dayılarımızdan, bibi‑xalalarımız‑
dan, qonşularımızdan da bu qaydalara əməl edilməsinin
şahidi olurduq. Onlar da bizim üçün bir nümunə idilər – öz‑
lərindən böyüklərə hörmətlə yanaşmaqda. Mən ədəbiyyata
böyük maraq göstərirdim. Keçdiyimiz dərslər də, oxuduğu‑
muz ədəbiyyatlar da bu xüsusiyyətləri aşılayırdı.
1982‑ci ildə 10‑cu sinifdə oxuyurdum. Böyük Azərbaycan
klassiki Hüseyn Cavidi ilk dəfə onda tanıdım. Müəllimim Ra‑
mizə İsmayılovanın ədəbiyyat dərsində. Əzbərləməyə bir şeir
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də tapşırdı. Şeirin adı “Qız məktəbi” idi:

– Quzum, yavrum! Adın nədir?
– Gülbahar.
– Pəki, sənin anan, baban varmı?
– Var.
– Nasıl, zənginmidir baban?
– Əvət, zəngin, bəyzadə...
– Öylə isə, geydiyin geyim neçin böylə sadə? 
Yoxmu sənin incilərin, altun bilərziklərin? 
Söylə, yavrum! Heç sıxılma...
– Var, əfəndim, var... lakin
Müəlliməm hər gün söylər, onların yox qiyməti,
Bir qızın ancaq bilgidir, təmizlikdir ziynəti.
– Çox doğru söz... Bu dünyada sənin ən çox sevdiyin
Kimdir, quzum, söylərmisən?
– Ən çox sevdiyim ilkin
O Allah ki, yeri‑göyü, insanları xəlq eylər.
– Sonra kimlər?
– Sonra onun göndərdiyi elçilər.
– Başqa sevdiklərin nasıl, yoxmu?
– Var...
– Kimdir onlar?
Anam, babam, müəlliməm, bir də bütün insanlar...

Şeiri  əzbərlədim. Amma içində başa düşmədiyim, öm‑
rümdə ilk dəfə eşitdiyim sözlər vardı. İnsanları, yeri‑göyü
xəlq edən kimdir? Yaxud onun göndərdiyi elçilər nə demək‑
dir? “Pəki”, “nasıl”, “əvət”, “altun”, “yavrum” sözlərinin mə‑
nası nədir? Ramizə müəllimə bu sözlərin mənasını dar
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çərçivədə olsa da bizə anlatdı. Demə yarıosmanlı türkcəsində
dialoq formalı bu şeir həm də biz sovet uşaqları üçün Gülba‑
harın dilindən deyilmiş növbəti, amma yeni bir tərbiyə for‑
ması idi. Şair Hüseyn Cavidlə ilk tanışlığım belə başladı.

Elə həmin il televizorda Hüseyn Cavidin nəşinin uzaq Si‑
birdən Azərbaycana gətirilməsi kadrları nümayiş etdirildi.
Süjetdə Böyük Heydər Əliyev Böyük Hüseyn Cavidin tabutu
önündə baş əyir, gül qoyurdu. Yanında da bəstəboy, qara
kostyum geyinmiş, saçları təkəm‑seyrək ağarmış, eynəkli bir
qadın vardı. Respublikamızın rəhbəriylə yaşıd olardılar.
Atamdan soruşdum ki, bu qadın kimdir? Cavab verdi ki, bəs
Turan Caviddir. Hüseyn Cavidin qızıdır. O ailədən təkcə o
qalıb. Turan Cavid mərasim boyu Heydər Əliyevin yanın‑
daydı. Amma deyəsən yanlışlığa yol vermişdim. Əksinə.
Demə, Heydər Əliyev onun yanında dayanıbmış. Yaşıd olma‑
larına baxmayaraq, Rəhbər Heydər Əliyevin ona bir böyük
kimi hörmət və ehtiramı ekrandan aydın görünürdü. Bu qə‑
naətim hadisədən 14 il sonra – 1996‑cı ildə  təsdiqini tapdı.
Daha doğrusu atam, şair Qabil başa saldı.

1996‑cı il

Günlərin bir günü atam gəldi ki, “bəs sabah gedirik Nax‑
çıvana. Prezident Heydər Əliyev Hüseyn Cavidin məqbərə‑
sinin açılış mərasiminə gedən nümayəndə heyətinə məni də
salıb”. Mərasim o vaxt çalışdığım AzTV‑də geniş işıqlandırı‑
lırdı. Bakıdan Naxçıvana böyük nümayəndə heyəti getmişdi.
Yazıçılar, bəstəkarlar, alimlər, rəssamlar, deputatlar, bir sözlə
görkəmli ziyalılar. Amma bircə şey dəyişməmişdi. Kadrda
əsas iki nəfər idi – Heydər Əliyev və Turan Cavid. Məqbərə‑
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nin açılışını bir yerdə edir, Hüseyn Cavidin, Müşkünaz xanı‑
mın, Ərtoğrulun məzarlarını birgə ziyarət edirdilər. Tədbir
iki gün çəkdi. Əlbəttə ki, atamın təəssüratları AzTV‑də gös‑
tərilənlərdən daha çox idi.

Təntənəli mərasimin sonuncu günü Prezidentin adından
böyük ziyafət verilir. Atam, Anar və digər yazıçılar bir stola
düşürlər. Atam Turan xanımı da bu stola dəvət edir və ya‑
nında əyləşdirir. Soyuq qış günü. Stolda da dadlı təamlar, iç‑
kilər.

Prezident Heydər Əliyev doğmalarının qəbirlərini ziya‑
rətə getdiyindən ziyafətə gecikir. Etiketə məhəl qoymayan ya‑
radıcı insanlar atam başda olmaqla ofisiantların etirazına
məhəl qoymurlar, necə deyərlər Prezident gəlməmiş süfrənin
nizamını pozurlar. Atam arağı götürüb açır. Hamının badə‑
sinə süzür. Ayağa durub ilk qədəhi Hüseyn Cavidin şərəfinə
deyib, içirlər. Nimçəyə salat çəkirlər. Süfrədə çörək axtaranda
görürlər ki, yoxdur. Atam ofisiantı çağırır:

– Süfrəyə çörək qoymamısınız? Çörək gətir.
– Deyiblər ki, hələ qoymayın, – deyə ofisiant mədəni su‑

rətdə cavab verir. 
– Niyə?
– Bilmirəm.
– Bəs kim bilir?
– Təşkilatçılar.
– Çağır onu bura.
Ofisiant gedib bir nəfəri çağırır. O da nəzakətlə:
– Qabil müəllim, prezident gələnəcən çörək vermirik ki,

süfrənin düzümü pozulmasın.
Atam bu sözün qabağında söz demir. Amma günün yor‑

ğunluğu, aclıq güc gəlir. Özü də ki, bir qədəhdən sonra iştah‑
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ları lap açılıbmış. Nə desin, nə deməsin – həmin adamı yeni‑
dən stola çağırır:

– Sən bizə deyə bilərsənmi ki, biz Naxçıvana niyə gəlmişik?
– Qabil müəllim, Cavidin yubileyinə, məqbərəsinin açılışına.
– Bəs bu qonaqlıq nə qonaqlıdır?
– Bu qonaqlıq Cavidin yubileyi şərəfinə verilən qonaqlıqdır.
– Bəs mənim yanımda oturan bu xanım kimdir?
– Hüseyn Cavidin qızıdır – Turan xanım.
– Deməli bu qonaqlıq Turan xanımın dədəsinin qonaqlı‑

ğıdır. Elə deyilmi?
– Bəli.
– Onda Turan xanım buyurur ki, süfrəyə çörək gətirsinlər.
Bu dəfə həmin adam atamın bu sözü qarşısında heç nə

deyə bilmir. Ofisianta tapşırır ki, yalnız bu stola çörək verilsin.
Çörək gəlir. Sağlıqlar bir‑birini əvəz edir. Prezident Heydər
Əliyev gələndə artıq yazıçıların kefləri yuxarı olur. Heydər
Əliyev zala daxil olur. Stoluna çatanda birdən dayanır. Zala
nəzər salır. Başlayır atamgil oturan stola tərəf addımlamağa.
Turan xanıma yaxınlaşır. Qoluna girir. Yuxarı başa – öz sto‑
luna apararaq yanında otuzdurur.

Tədbir başlanır. Bir azdan sağlıq üçün söz verilir atama:
– Heydər müəllim. Mən bu günlər ərzində gözəl bir şey

müşahidə etdim. Bakıdan təyyarə ilə uçanda, Böyük Cavidin
qızı Turan xanım Prezident təyyarəsinin bu biri qolunda,
mənim yanımda oturmuşdu. Siz özünüz şəxsən biz oturan tə‑
rəfə keçdiniz, onun qoluna girib təyyarənin özünüzə məxsus
qanadına apardınız. Siz onun arxasıyca adam da göndərib
dəvət edə bilərdiniz. Bu da böyüklük sayılardı. Amma özü‑
nüz gəldiniz. Bu gün də... yenə özünüz şəxsən gəldiniz, Turan
xanımın qoluna girdiniz, öz oturduğunuz stola aparıb yanı‑
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nızda otuzdurdunuz. Heydər müəllim, Siz Turan xanımın
ayağına gəlmədiniz. Siz bu hərəkətinizlə Böyük Cavidin aya‑
ğına gəldiniz, Böyük Cavidə Böyük məhəbbətinizi, övlad
kimi ehtiramınızı bir daha nümayiş etdirdiniz. Hüseyn Cavi‑
din Böyüklüyünü təsdiq etdiniz. Böyüklərə hörmət və ehti‑
ram nümunəsi göstərdiniz.

SON

O vaxtdan 19 il keçib. Artıq Turan Cavid də Hüseyn Cavid
məqbərəsinin daimi sakininə çevrilib. Atası Hüseyn Cavidin,
anası Müşkünaz xanımın, qardaşı Ərtoğrulun yanındadır.
Onları bu dünyada qovuşduran Heydər Əliyev də Haqq dün‑
yasındadır. Amma Ümummilli liderin özündən böyüyə,
böyük insanlara, onların xatirələrinə böyük ehtiram, hörmət
nümunəsi olan həyat dərsləri isə mənim kimi sıravi insanların
qəlbində həmişə yaşayır.

2015
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EMİN AĞALAROVUN 
BİR MAHNISI

Dünya estradasından üç mahnıya qulaq asmaqdan doy‑
muram. Bunlar Sezen Aksunun “Minik sərçə”, Alla Puqaço‑
vanın “Pozovi menya s soboy” və “Monoloq‑rekviem”
mahnılarıdır. Bu günlərdə həmkarım, gözəl jurnalistimiz,
yüksək zövq sahibi Firuzə Nadir bu silsilədən daha bir mah‑
nıya diqqətimi cəlb etdi. Adı “Day mne zabıt tebya” idi.
Qulaq asdım, həm də klipə maraqla baxdım. Çox bəyəndim.
Müğənni Emin Ağalarovun ifasında mahnı, aktyor Emin Ağa‑
larovun iştirakıyla çəkilən klip çox gözəl alınmışdı. İfa o
qədər gözəl idi ki, əvvəlcə mahnının da, sözlərinin də məhz
Emin Ağalarova aid olduğunu zənn etdim. Fikrimi təsdiq
etmək üçün internetdə axtarış verdim. Oleq Vladi adlı rus
bəstəkarı və şairini kəşf etdim. Kəşf etməklə yanaşı, şeiri
Azərbaycan dilinə çevirməyə qərar verdim.

QOY UNUDUM MƏN SƏNİ...

Musiqisi və sözləri: Oleq Vladi

Bu duel, ya oyunmu?
Davamız başa çatdı,
Silahlar da kiridi.
Sənsizlikdən ürəyim
sönsə də, öləmmədi.

M A H İ R  Q A B İ L O Ğ L U

94



Əvvəldə biz adını
“Ölməz sevgi” qoysaq da,
Cəmi üç il yaşadı.
İndisə bənzəyirik
barışmaz düşmənlərə.
Dava səngiyib, bitib, 
Əlimizdə “Ağ bayraq”.
Ruhumuz, ürəyimiz
dönüb xarabalığa.
Səsimiz də batıbdır
küsülərin qoynunda.
Sənin Kainatının
“Sevgi” adlı evindən
çıxaraq, tərk edibən
yalvarıram, izn ver,
qoy unudum mən səni.
Məhəbbət sərhədindən
həmişəlik, əbədi
geri çəkim sevgimi...

Zaman silib‑itirsin
sənli röyalarımı,
Səndən yadigar qalan
qəm‑kədərli anları.
Yaddaş – acı zəhərdir,
Məni içimdən yeyir.
Sənsiz çabalayıram 
çarmıxda İsa təki –
Amma ki, yaşayıram.
Yalvarıram, izn ver
qoy unudum mən səni.
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Məhəbbət sərhədindən
həmişəlik, əbədi
geri çəkim sevgimi...

Söz qəhətə çəkilib, –
Niyə axı mən buna
izah tapa bilmirəm.
Geriyə çəkilsəm də
ürəklənib yenidən
hücuma keçirəm mən.
Amma qarşımı kəsir –
bir tərpənişə bənddi
köhnə mina, bombalar.
Uzaqdasa görürəm
sənin planetini –
Təzəcə tərk etdiyim
o məhəbbət evini.
Pəncərədə qalıbdır
o əlvida izlərim.
Baxaraq pəncərənə
Qiblə, səcdəgah kimi,
Yalvarıram, izn ver
qoy unudum mən səni.
Məhəbbət sərhədindən
həmişəlik, əbədi
geri çəkim sevgimi...

2015
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MİR ŞAHİNİN SUÇU NƏ?

Bir‑iki ciddi, yəni ironiyasız, mübaliğəsiz, ürəkdən gələn
söz deyim, sonra da başlayım yuxumu sizə danışmağa. De‑
yəcəksiniz ki, yuxunu suya danışarlar. Bir də ki, xalqımızın o
qədər inancları var ki... Get xalq dediyini həyata keçir, əgər
nəsə hasil olmasa, razıyıq, gəl bizə danış. Amma ki, əziz
oxucu, elə bir pat vəziyyətinə düşmüşəm ki, siz dediklərinizi
qələt eləyərəm bir də eləyərəm. Düzünü desəm elədim.
Amma nəticəsi çox pis oldu. ANS‑i düz üç dəfə cərimələdilər.
Atalar isə üçdən deyib. Vay dördüncüdən. Ona görə də yu‑
xumu sizə danışacağam. Bəlkə birlikdə bir çıxış yolu tapdıq.

Publisist kimi fəaliyyətə başladığım gündən birinci dəfədir
ki, şahmat diliylə desəm, PAT vəziyyətinə düşmüşəm. Telera‑
dio Şurasının (MTRŞ) çıxardığı qərarlara nə mənfi, nə də müs‑
bət münasibət göstərə bilirəm. Desəm ki, MTRŞ çıxardığı (düz
və ya qərəzli) qərarlar ürəyimcə deyil, yalan danışmış olaram.
Bəs niyə bu barədə fikrimi izhar eləmədim? Ona görə ki, Elbrus
Ərud bu mövzuya toxunaraq, “Necə olur ki, Xoşqədəm Mir‑
şahindən populyardır?..” adlı yazı çap etdi. Orda yazılanların
95 faiziylə razıyam. Ona görə də yazıb təkrarçılığa yol verə bil‑
məzdim. Bir də ki, MTRŞ‑nin qərarını dəstəkləsəydim, telejur‑
nalist həmkarlığı adlanan yazılmamış qanuna xəyanət etmiş
olardım. Necə  olsa 11 il televiziyada işləmişəm. Azərbaycanın
televiziya kanallarının nə üçün bu böhrana düşdüklərini gözəl
başa düşürəm. Səbəb puldur. Yəni ki, maliyyə. (AzTV və İTV
istisna olmaqla. Onlar büdcədən maliyyələşirlər.)
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Bu gün televiziya sədrinin otağına “veriliş hazırlamaq is‑
təyirəm” iddiasıyla girənlərin nə şəxsiyyətinə, nə də jurna‑
listlik bacarıqlarına qiymət verirlər. Daha doğrusu bu başlıca
meyar deyil. İlk yaranan sual “sponsorun varmı” sualıdır ki,
bu da çox təbiidir. Bu da heç kimə sirr deyil. Özəl televiziyalar
reklam, sponsor hesabına yaşayır.

HAŞİYƏ: Ay MTRŞ, reklam başqa şeydir, sponsorluq
başqa. “Reklam haqqında” qanun var, sponsorluq haqqında
qanun yoxdur. Sadəcə olaraq, “Reklam haqqında” qanunun
içinə salınmış balaca bir sponsorluq bəndi var ki, bu da qane ‑
edici sayıla bilməz. Qanun əsasında sponsorluq fəaliyyəti öz
həllini tapsa, sponsorlar indiki kimi aparıcının, verilişin rey‑
tinqinə yox, verilişin keyfiyyətinə pul buraxarlar. Sponsorluq
geniş anlam olduğu üçün bu, təkcə televiziyalara aid deyil.
Kitab çapı, alim tədqiqatı, radio, qəzet, daha nələr, nələr...

Bu gün isə sponsorluq iki cəbhəyə bölünüb. Konsert və
televiziyalar. Bir də ki, dırnaqarası mənada. Çox xırdalığa get‑
mək istəməzdim. Bir mahnıda deyilən kimi: “Təkcə səndən
xoşum gəlir”. (SON)

Televiziyalarımızı pisləyə bilməsəm də, tərifləmək fikrim
də yoxdur. Çünki zövq müxtəlifliyi deyilən bir şey var ki,
mənim xoşuma gələn, yüzünün xoşuna gəlməyə bilər. Yüzü‑
nün xoşuna gələni mən bəyənmərəm. Mənim şəxsən AzTV‑
nin “Mədəniyyət kanalı”na baxmaqdan xoşum gəlirdi ki, onu
da tərgitdim. Hazırlanan verilişlər güclü olmağına güclüdür.
Amma ki, korifeylər haqqında verilişlərə baxanda, bugünkü
Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, incəsənətinin
real mənzərəsi üzə çıxır ki, bu da məni çox mütəəssir edir.
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MTRŞ‑nin yarandığı gündən 13 il sonra bu cür əməli fəa‑
liyyətə başlaması məni sevindirir. Nə olsun ki, gecikib. Ruslar
demişkən: “Luçşe pozdno, çem nikoqda”. Bu, bir nəticə verə‑
cəkmi? Pul cərimələrini başa düşdüm. Aşınan, qınına qısılıb
korşalan milli‑mənəvi dəyərləri yeni verilişlər çəkməklə,
bərpa etmək mümkün olacaqmı? Çətin. Mən özümə cavab‑
dehəm. O qədər çatışmayan, pis cəhətim var ki... Mən şəxsən
çətin düzələm. Bir də ki, atalar mənimkimilər üçün deyib də...
“Qozbeli qəbir düzəldər”. 

MTRŞ, nə etsən də, artıq gecdir. Mənəviyyat, tərbiyə, milli‑
mənəvi dəyər qapalı, toxunulmaz bir şeydir. Sanki quşdur,
qəfəsdədir. Televiziyalar hər bir evə girərək qəfəsin cəftəsini
açdılar. Ruslar demişkən: “Ptiçka uletel” – “Quş uçub getdi”.
Çətin geri dönə.

“Mahir, bəsdir bədbin‑bədbin sözlər danışdın. Necə olsa,
baba adamsan. Bir az müdrik danış. Denən ki, Allah qoysa
yaxşı olar. İnşallah”.

Düz deyirsiniz, ümid Allaha qalıb. MTRŞ, Allah köməyin
olsun. Sənin də, televiziyalarımızın da...

Yaman uzun giriş verdim. Ürəyim doludur. Amma yaza
bilmirəm. Dedim axı ki, PAT‑dayam. Keçək yuxuya:

Yuxuda görürəm ki, MTRŞ‑nin iclasıdır. Mən də MTRŞ‑nin
Prezident sərəncamıyla təyin olunan üzvüyəm. Danışmıram,
dinmirəm. Havayı maaşdır da alıram özümçün. Həm də ki, so‑
ruşanda qürrələnirəm ki, vəzifə adamıyam. Əsas söz sahibi isə
sədrdir. İclasın gündəliyinə isə bir məsələ salınıb. Televiziyalara
lisenziyaların verilməsi. Birinci AzTV‑nin nümayəndəsini ça‑
ğırırlar. Nuşirəvan müəllim deyir ki, “bəs sizə bir sual verəcə‑
yəm. Düzgün cavab versəniz, lisenziya sizindir. Deyin görək,
Azərbaycanın paytaxtı hansı şəhərdir?”.
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AzTV‑nin səlahiyyətlisi fikirləşmədən cavab verir ki, “Bakı
şəhəri”. Bu cavabı mən və bütün şura alqışlarla qarşılayıb, bir
nəfər kimi əlimizi göyə qaldırırıq. Yəni ki, “za” – lehinə.
İkinci İTV gəlir. Nuşirəvan müəllim ona “Gürcüstanın paytaxtı
haradır?” sualını verir. İTV‑nin də səlahiyyətlisi fikirləşmədən
“Tiflis” deyir. Nuşirəvan müəllim duruxur. Üzünü bizə tuta‑
raq “Şura üzvləri, əslində cavab Tbilisidir. Yəqin ki, yoldaşın
qədim tarix kitablarından bu cür yadında qalıb. Məncə cavabı
düzgün qəbul etmək olar. Amma bir də belə səhvlərə yol ver‑
məsin” deyir. Biz də onunla razı olduğumuzu başımızı aşağı‑
yuxarı tərpətməklə təsdiq edirik. İTV‑yə də lisenziya verilir.

“Space” “Böyük Britaniyanın paytaxtı hansı şəhərdir” sua‑
lına düzgün cavab verir. Beləcə, bütün televiziyalar viktori‑
nadan üzüağ çıxırlar.

Növbə çatır ANS‑ə. Mir Şahin durur ayağa. Sual səslənir:
“Mir Şahin müəllim, Makaonun paytaxtı hansı şəhərdir?” Mir
Şahin bir an duruxur.

– Haranın?
– Makaonun.
– Xahiş edirəm, Nuşirəvan müəllim, sualı bir az dəqiqləş‑

dirin. “Makao”, yoxsa “Makaon”? Kök hansıdır?
– “Makao”. Sonunda “n” hərfi yoxdur.– deyə Nuşirəvan

müəllim cavab verir.
Mir Şahin qızarır. İllərlə müsahiblərinə verdiyi minlərlə

köntöy suallar bir anlıq gözünün önündən keçir. Bu suallarla
kimisə bağlayanda “Ay can, ay can” deyib atılıb‑düşməyini
xatırlayır. Amma indi adi bir sualın qabağında aciz qalıb. O
sual ki, ANS‑in taleyi bu suala cavabdan asılıdır: “Makaonun
paytaxtı hansı şəhərdir?”

– Nuşirəvan müəllim, “dosta zəng” olarmı?
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– Olmaz. “Lider”ə olardı, amma sənə olmaz.
– Niyə? Bu nə ayrı‑seçkilikdir?
– Çünki “Lider” heç olmasa “Milyonçu”, “Zəif bənd” kimi

intellektual verilişlər verib. Sizin ANS hansı intellektual veri‑
lişlərlə yadda qalıb? Olmaz. Bilmirsinizsə, deyin bilmirəm.
Söhbəti qurtaraq. Üçəcən sayıram. 1....2....

Hövllü yuxudan oyanıram. Allaha çox şükür. Demə, yu‑
xuymuş. Yoxsa Nuşirəvan müəllim ANS‑i bağlayacaqdı. Bəs
görəsən Makao haradır? Axı mən də belə dövlət tanımıram.
Tez interneti açıb axtarışa verirəm. Demə, Makao özəl inzibati
bölgə və ya müstəqil olmayan ölkə‑şəhəridir. Paytaxtı da elə
Makao şəhəridir.

Burda bir lətifə yadıma düşür: Günlərin bir günü təyyarə
göydə qəza vəziyyətinə düşür. Pilot deyir ki, sərnişinlər paraşüt
geyinib tez təyyarəni tərk etsinlər. Baxırlar ki, üç sərnişin var,
amma paraşüt iki dənədir. Pilot  tezbazar viktorina keçirməyə
qərar verir. Kim düzgün cavab verərsə, paraşütün də həmin
adama qismət olacağını bildirir. Birinci sərnişindən soruşur ki,
milliyyətin nədir? O da cavab verir ki, erməni. Onda Ermənis‑
tanın paytaxtı haradır? “Yerevan” deyə erməni fikirləşmədən
cavab verir. Bu dəfə pilot o birisindən milliyyətini soruşur. O da
cavab verir ki, “gürcüyəm”. “Gürcüstanın paytaxtı haradır?”
sualına o da düşünmədən cavab verir ki, bəs “Tbilisi”.

Üçüncü sərnişin isə azərbaycanlı olur. Pilot ona nə sual
versə yaxşıdır? “Zimbabvenin paytaxtı hansı şəhərdir?”. Azər‑
baycanlı da baxır ki, sual çox qəliz oldu. Üzünü pilota tutaraq
“Pilot, day denən ki, sənə paraşüt vermək istəmirəm də...”.

İndi lətifəsi mənim yuxumdan uzaq. Oyanmasaydım
yəqin ki, yerimdən hoppanıb MTRŞ üzvü kimi bu sualı Nu‑
şirəvan müəllimə verəcəkdim. Yaxşı ki, yuxudan oyandım.
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Yoxsa, bu suala görə iki yüz faiz “vəzifəmi” itirəcəkdim.
İndi ay oxucu, neyləyim? Deyəcəksiniz ki, get yuxunu

suya danış. Mən də elə etdim. Demə inanclara görə, pis yu‑
xunu da, yaxşı yuxunu da suya danışmaq lazımdır. Pis yu‑
xunu suya danışarlar ki, yuyub aparsın. Yaxşı yuxunu da
suya danışarlar ki, aydınlıq olsun. Mən də o saat keçdim ha‑
mama. Suyun kranını açdım. Nə görmüşdümsə, hamısını da‑
nışdım – sizə nəql elədiyim kimi. Üstündən 3‑4 saat keçmişdi
ki, bir də gördüm saytlar başladı, nə başladı. Gözümə inan‑
madım. MTRŞ ANS‑in bir neçə verilişini dayandırıb. Ürəyi
soyumayıb, hələ 54 min manat cərimə də edib. Peşman oldum
yuxumu suya danışmağa. Bir dostuma dedim bu hərəkətimi.
Dedi ki, “ay başıxarab, ata‑babalarımız, nənələrimiz yuxunu
axar suya, çaya‑bulağa danışırlarmış. Krandan axan, kanali‑
zasiyaya gedən suya da yuxu danışarlar? Ara yerdə də ANS‑
i cərimələtdirdin. Sən belə elə. Başqa inanclardan istifadə et.
Bizim Zəngəzur bölgəsində belə bir inanc var: “Yuxunu qa‑
rışdıranda itə çörək, toyuğa bir qab dən atarsan. Son ‑
ra suya nağıl eləsən, xətər sovuşar”.

Əlacsız qalıb əlimə iki dilim kolbasa, bir də quru çörək gö‑
türüb çıxdım həyətə. Ölüm‑zülm bir dənə qotur it tapdım.
Kolbasanı ona atdım. Onun da heyi olmadı ki, durub kolba‑
sanı yesin. Bu dəfə quş axtardım. Sərçələr qəhətə çıxmışdı.
Səpdim yerə çörəyi. Oturdum gözlədim. Quş gəlmədi ki, gəl‑
mədi. Dostuma zəng etdim ki, bu nə bəladır saldın məni. Nə
fərli‑başlı it tapa bilirəm, nə də quş. O da gülə‑gülə cavab
verdi ki, “Zəngəzurda quş həyətimizdəki toyuq‑cücə idi, it
də bütün həyətlərdə vardı, vəfalı dostumuz idi. Çay da həyə‑
timizdən axırdı. Sən Bakıda it, quş axtarma, rayona get”.
İşim‑gücüm qurtarıb? Mən kolbasamı atdım, dənimi də tök‑
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düm, kranı açıb suya da danışdım. Mən vətəndaşlıq borcumu
yerinə yetirdim. Vicdanım təmizdir.

Üstündən üç gün keçmişdi ki, MTRŞ ANS‑i 160 min də
qoydu boynuna. Qaldım belə. Axı mən nə qələt elədim, bu yu‑
xunu gördüm. Yuxu görmüsən? Əcəb eləmisən. Day bunu
suya niyə danışırsan? Üstəlik, İTV‑ni də 100 min manat ziyana
saldın. Nədi, nədi yuxumda “Tbilisi” yerinə, “Tiflis” deyib.
Özümə yer tapmırdım. Daha heç kimə danışmadım yuxumu.
İnternetə girdim. Gördüm ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirli‑
yinin saytında “El‑məişət inanc və yozumları” bölməsində “Pis
yuxu görəndə pəncərənin qırağına pul qoyarlar” yazılıb.
Amma məbləğ yazılmayıb. Yəqin ki, simvolik bir məbləğ olar.
Cibimdən 1 manat çıxarıb qoydum pəncərənin qırağına. Elə
bunu görmüşdüm. MTRŞ ANS‑i 24 min manat da cərimə etdi.
Pah atonnan, “TOPAZ”a nə qədər bir manat qoysam da, bir
qəpik də qazanmırdım. MTRŞ mənim 1 manatımla 24 000
manat birdən qazandı. Burda deyiblər e... “Bəxtəvər başlarına”.

Ay oxucu, indi özümü ANS‑in qabağında günahkar hesab
edirəm. Birinci, o pis yuxunu gördüyümə, ikincisi də inanc‑
lara inanıb, yuxumu suya danışdığıma görə. Görəsən güna‑
hım varmı. Yox. Günahım yoxdur. Düzünü desəm, günah elə
Mir Şahinin özündədir. Bu yazımı serial həvəskarları oxusa,
“Fatmagülün suçu nə” serialı təbirincə mənə belə bir sual ün‑
vanlayacaqlar: “Mir Şahinin suçu nə?..”  Necə yəni nə? O
boyda jurnalist bilmir ki, Makao boyda dövlətin paytaxtı ha‑
radır? Özü də ki, Nuşirəvan Məhərrəmlinin sualının cavabı
sualda ola‑ola.

2015
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GENERAL ŞƏRƏFİ

Generalı həbs edərlərmi? General əsir düşərmi? Sovet
dövrünün yetirməsi olan mən üçün bu, ağlasığmaz bir şeydir.
Lap tarix kitablarında da bu barədə çox oxumuşuq. General
müharibə şəraitində heç vaxt təslim olmaz. Düşmənin qalib
gələcəyini zənn etdikdə belə, ya öz ordusuyla sonacan vuru‑
şub həlak olar, ya da ustalıqla geri çəkilib yenidən hücuma
keçər. Böyük Vətən müharibəsində hər hansı sovet generalı‑
nın əsir düşdüyünü eşitmisinizmi? Xeyr. Amma faşist Feld‑
marşal Fridrix Paulyus və daha 17 generalın əsir düşməsi
tarixi faktdır. Paulyus əsir düşməmək üçün özünü güllələ‑
mədi, zabit şərəfini qorumadı. Müharibədən 12 il sonra da
Sovet Almaniyasında – ADR‑də yaşadı və əcəliylə öldü.
Amma müharibə əlili olan oğlu onun ölümündən üç il sonra
atasının kommunistlərə satılmasına etiraz əlaməti olaraq
özünü güllələyib intihar etdi.

Generallar əsir alınacaqlarını və ya həbs olunacaqlarını
hiss etdikdə həyat yoldaşlarını da yaddan çıxartmırlar. Birinci
onları, sonra isə özlərini güllələyirlər. (SSRİ‑nin daxili işlər
naziri Boris Puqo) Generallar özlərini zəhərləmirlər, yaxud
da asmırlar, 10‑cu mərtəbədən yerə atmırlar. Generallar özlə‑
rinin tabel silahlarını gicgahlarına dirəyib, sadəcə bircə atəş
açırlar. Vəssalam. General rütbəsinə qədər, uzun illər boyu
qazandıqları şərəfi, ailələrinin şərəfini buraxdıqları bir səhvə
qurban verməmək üçün, günahlarını gülləylə yuyurlar. Öz
cəzalarını özləri verirlər. Sonda elə general kimi dünyadan
köçürlər. Sonradan heç bir prokuror təqdimatı, məhkəmə qə‑

M A H İ R  Q A B İ L O Ğ L U

104



rarı onları bu general rütbəsindən məhrum edə bilmir. Yalnız
SSRİ daxili işlər naziri general‑polkovnik Şelokov iki il bu qə‑
rarında gecikmişdi. Çünki günahının olmadığına inanırdı.
Amma general‑polkovnik rütbəsindən mərhum edildikdən
sonra, özünü ov tüfəngiylə qətlə yetirmişdi. Arvadı isə ondan
bir il yarım əvvəl özünü qətlə yetirmişdi. İndi deyəcəksiniz
ki, nə fərqi var? Bir il yarım əvvəl, ya sonra. Qadın general
arvadı kimi dəfn olundu, Şelokov isə zabit şərəfini itirən adi
sovet vətəndaşı kimi.

General olmaq çox çətin, şərəfli bir işdir. Məsələn, Stalinin
oğlu general Vasili Stalin hərbi təyyarəçi kimi almanlara qarşı
döyüşə gedəndə heç vaxt paraşüt götürmürmüş ki, birdən
əsir düşər. Ölməyi üstün tuturmuş. Rusların belə bir məsəli
var. Onun bütün xalqların əsgərlərinə aid etmək olar: “Плох
тот солдат, который не мечтает быть генералом”. Mən
bu ifadəni azərbaycanca “General olmağı arzulamayan əsgər,
əsgər deyil” kimi eşitmişəm. General olmaq isə çox çətindir.
Uzun, məşəqqətli bir yol keçməlisən.

Hər bir hərbçi – ya əsgər olsun, ya da general, marşal –
papaq qoyur. Əsgərin papağı süni dəridən olur. Zabit polkov‑
nik rütbəsinəcən dovşan dərisindən tikilmiş papaq qoyur.
Polkovnikin papağı formaca dəyişməsə də qaragül dərisin‑
dən tikilir. Generalı isə papağından uzaqdan tanıyırsan.
Papaq qaragül dərisindən, özü də hündür olur. Papaq namus‑
dur. Papaqdakı bu fərq isə o deməkdir ki, general daha çox
insanın, ordunun şərəfinə, namusuna, qeyrətinə cavabdehdir.

Zabitlər bir‑birinin yanından keçəndə lap marşal olsun, əs‑
gərin ona hərbi təzim etməsinə, yəni ki, barmaqlarını cütləş‑
dirib gicgaha aparıb salamlamasına eyni qaydada cavab
verməlidir. Bu nizamnamədir. Sovet ordusunda xidmət elə‑
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yəndə buna rusca “çest vermək” deyirdilər. “Çest” sözünün
tərcüməsi isə müxtəlifdir: “Şərəf”, “namus”, “vicdan”, “hey‑
siyyat”, “ismət”, “bəkarət”, “ehtiram”, “hörmət”, “izzət”.
Buna görəmi generallar, ümumiyyətlə zabitlər təhlükə hiss
edən kimi özlərini güllələyirlər ki, buraxdıqları hansısa səhv‑
lərə görə (istər sülh dövrü olsun, istərsə də müharibə şəraiti)
uzun illər qazandıqları şərəf, namus, vicdan, heysiyyatlarının
alçaldılmasını görməsinlər. Daha doğrusu şərəf, namus, vic‑
dan, heysiyyatlarını, onlara olan ehtitam, hörmət, izzəti qan‑
larıyla qorusunlar, günahlarını qanlarıyla yusunlar. Çünki
şərəfləri işlətdikləri cinayət ucbatından tapdalanarsa, o qan
nəyə lazımdır ki?

Bu, təkcə generalların, zabit adı daşıyanların özlərinə qoy‑
duğu hörmət deyil. Hətta dünya təcrübəsi göstərir ki, gene‑
ralları həbs etmək elə də dəb deyil. Onları əsasən qətlə
yetirirlər. Özü də nümayişkaranə. Sizcə Rusiya “FSB”‑si ge‑
neral Cövhər Dudayevi həbs edə bilməzdimi? (Yaxud general
Roxlini, Lebedi...) Bilərdi. Amma məhv elədi. Onu türemşik
adına yox, şəhid adına layiq bildi. Misallar çoxdur. Samuray‑
ları, daha kimləri misal çəkmək olar. Amma nəticə birdir. Ge‑
neral etdiyi günahı özü də yumalıdır. Sadəcə, öz silahıyla və
bircə gülləylə.

1937‑ci il repressiyaları isə istisna idi. O vaxt həbsə düşən
zabitlərin günahının olmamasını onları həbs edənlərin özləri
də gözəl başa düşürdü. Ona görə də bu həbslərin adı repres‑
siya çağrılır və sonda bəraətlə başa çatırdı.

Dünya təcrübəsindən çox danışdım. Bəs Azərbaycan?
Böyük Vətən müharibəsində və ya Qarabağ savaşında həlak
olan, düşmənə əsir düşməmək üçün özünü gülləylə vuran,
qranatla partladan o qədər qəhrəman tanıyıram ki... İçində
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general da var. Adlarını bir‑bir çəkmək istəmirəm. Hansısa
yadımdan çıxar, ruhları inciyər məndən. Həə... Bir ifadə də
var: “Şuşa əldən getsə, başıma güllə çaxacağam”. Müdafiə na‑
ziri Rəhim Qazıyev demişdi bu sözü. General olmasa da, ba‑
şına “generalski” buxara papaq qoymuşdu o sözü deyəndə.
Hadisələrin sonrakı inkişafı üçün pis “nümunə” olmadı, elə
deyilmi?

Generallar müxtəlifdir. Var əsl generallar, bir də var gene‑
ral forması geyinib adı general çağrılanlar. Vaxt, zaman onları
əvvəl‑axır öz süzgəcindən keçirəcək. Sadəcə zamana ehtiyac
var.

2015
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QABİLDƏN 
VAQİF BƏHMƏNLİYƏ MƏKTUB

Əzizim Vaqif, salam! Necəsən? Səni Axirət Respublikası
Yazıçılar Birliyinin adından 60 illik yubileyin münasibətilə
təbrik edirəm. Sən fani dünyada yaşayıb‑yaradan ilk şairsən
ki, bu şərəfə layiq görülmüsən. Niyə? Bax indi açıqlamasını
verim. İki il bundan əvvəl Əkrəm Əylislinin fəxri adlarının
əlindən alınması və Yazıçılar Birliyinin üzvlüyündən qovul‑
ması məsələsiylə bağlı qurultay çağırmışdıq. İndi də eşitdik
ki, yazdığın şeirə görə sənə “töhmət” elan ediblər. Bu müna‑
sibətlə yığışdıq. Mən sədr kimi birinci sənin nazir Əbülfəs Qa‑
rayevə yazdığın “Hamıya yaxşılıq” adlı şeirini oxudum. Adi
şeirdir. Qeyri‑adi bir şey yoxdur. Sən də əsl şairsən. Bunu heç
kim inkar edə bilməz.

HAMIYA YAXŞILIQ

Əbülfəs müəllim, dilinə qurban,
Tamam düz deyirsən,
dediyin haqdı –
Yaxşılıq yolunda can qoymusan, can,
Nə ki yamanlıq var, səndən uzaqdı.
Qəlbini bir dəfə boşaldıb ildə,
hətta dil tapırsan iblis adamla.
Bülbültək ötürsən beş‑altı dildə,
Pisliyin dilini bilmirsən amma.
Alova yaxşılıq…
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hisə yaxşılıq…
Lap yansın çırağı qara evlərin.
Yaxşıya yaxşılıq,
pisə yaxşılıq –
Həyat tərzi budur Qarayevlərin.
Əclaf da, paxıl da unudur kini –
Nadan fikrə gedir qanmayanda da.
Üzü işıqlanır, adam sevinir
Qardaş, sən adamı danlayanda da.
Müsbət rəy…
hər kəsin ərizəsinə –
Nizamülmülk kimi yaxşı vəzirsən.
Qalxırsan dirinin lap zirvəsinə
Ölünün içində həyat gəzirsən.
Son hesab xaliqin həddinə yetsə;
dua var dəryanın
yaş balığında.
Lap bir gün
Allah da ziddinə getsə
Yenə usanmazsan yaxşılığından.
Çürük kötükdə də pöhrə gücü var,
Yaxşılıq suyuna çək iyrəncləri.
Atan əvəzidi bütün qocalar,
balantək sevirsən bütün gəncləri.
Bəlkə
sənə görə açılır səhər?
Harda varsan, orda
xeyir dolaşır.
Düşəndə axşamlar,
qarışanda şər
Qanadın altına xeyir doluşur.
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Qalaça tikirsən daş qalağından –
Adam çox…
hamıya bu vərdiş gəlmir.
Qardaş, bir an qalma yaxşılığından,
Onsuz da əlindən yaman iş gəlmir!…

Sonra isə bu şeirə görə mədəniyyət və turizm nazirinin 28
oktyabr 2015‑ci il tarixli əmriylə sənə töhmət elan olundu‑
ğunu qurultay iştirakçılarının nəzərinə çatdırdım. Elə əmri
oxuyub qurtarmağımı gördüm. İmadəddin Nəsimi o yanda
qəşş eləyib özündən getdi. Hüseyn Cavidin başının tükləri
biz‑biz durdu. Mikayıl Müşfiq hönkürdü. Xəlil Rza “Yaşa,
igid. Yenə də yaxşı qurtarmısan” dedi. “KQB”nin, sovetin Do‑
mokl qılıncını hər gün başları üstündə hiss edən, indi də o xof
canlarından çıxmayan Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm,
Mirzə İbrahimov, Mehdi Hüseyn, Süleyman Rəhimov, Bəxti‑
yar Vahabzadə, bir sözlə, 20‑ci əsrdə yaşayıb‑yaradan və 37‑
ci il repressiyalarından ölü və sağ çıxanlar mat‑məəttəl
bir‑birilərinin üzünə baxdılar. Qəribə gəldi onlara ki, yazdığı
şeirə görə nə əcəb Vaqif balanın Azadlıq meydanında dəri‑
sini soymayıblar. Nargin adasına apararaq güllələyib, qarğa‑
quzğuna yem eləməyiblər. Sibirə sürgünə göndərməyiblər,
Lefortovo zindanına salmayıblar. 1986‑cı ildə layiq görüldüyü
Respublika Komsomolu mükafatından, 1989‑cu ildə aldığı
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanından, İsa İsma‑
yılzadə adına “İlin ən yaxşı şeiri” mükafatından, Şahmar Ək‑
bərzadə adına mükafatından, Azərbaycan Respublikasının
“Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adından, “Yaddaş” Milli
mükafatından, Rəsul Rza adına beynəlxalq mükafatdan, Əli
Kərim adına ən yaxşı poeziya mükafatından məhrum etmə‑
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yiblər? Bütün bunlar baş vermədiyinə görə Nəsimi başda ol‑
maqla hamı diz çökərək, əllərini yuxarı qaldırıb “Şükür sənə
xudaya, bizə qıydın. Sağ ol ki, Vaqif balamıza qıymadın. Quru
töhmətlə canını qurtardı. Özü də əmək kitabçasına yox, bütün
qəzetlərə, saytlara yazılmaq şərtiylə”.

Elə bu dəm içəri kim girsə yaxşıdır? 1063‑1092‑ci illərdə
Səlcuq dövlətinin vəziri Nizamülmülk. Özü də rəngi qaçmış
vəziyyətdə. Soruşduq ki, a kişi, nə olub, nə baş verib? Cavab
verdi ki, bəs sizin bir nazir var, Əbülfəs Qarayev. Eşitmişəm
ki, Qabil müəllim, sizinlə “xalaoğlu”dur. Tez onu xəbərdar
etmək lazımdır ki, başında bir xəta var onun. Dedim ki, ay
kişi, o mədəniyyət naziridir. Heç kimə pisliyi keçmir. Vaqif,
hətta sənin şeirinə istinad edərək, hörmətli vəzirimizə Əbül‑
fəs Qarayevin “yaxşılıq yolunda can qoyduğunu”, “nə ki ya‑
manlıq var, ondan uzaq qaçdığını”, “iblis adamla da dil
tapdığını”, Azərbaycan diliylə yanaşı “beş‑altı dildə bülbül
tək ötdüyünü”, “pisliyin dilini bilmədiyini”, nəinki alova
“hisə də, pisə də yaxşılıq etdiyini”, bu cür həyat tərzinin ona
ata‑babalarından – “Qarayevlər nəslindən” miras qaldığını
söylədim. Dedim ki, ay Nizamülmülk cənabları, sən yaxşı ta‑
nımırsan, neçə illər onunla bir yerdə çalışan Vaqif Quliyev –
Vaqif Bəhmənli ona yazdığı şeirdə deyir ki,

Əclaf da, paxıl da unudur kini –
Nadan fikrə gedir qanmayanda da.
Üzü işıqlanır, adam sevinir
Qardaş, sən adamı danlayanda da.
Müsbət rəy…
hər kəsin ərizəsinə –
Nizamülmülk kimi yaxşı vəzirsən…
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– Saxla, Qabil, saxla, Vaqif bala burda korlayıb da işləri.
Birinci mənə bənzədib Əbülfəs Qarayevi. İraq məndən. Məni
bilirsiz də bıçaqla qətlə yetiriblər. Taleyim Əbülfəs baladan
iraq. Bir də ki, ay qurultay nümayəndələri, sizdən bir şey so‑
ruşum. Mən vəzir idim. Əbülfəs Qarayev də vəzirdir ki, Vaqif
Bəhmənli onu mənə bənzədib? Yazıb ki, “Nizamülmülk kimi
yaxşı vəzirsən…”.

Vaqif, bax burda mənim dilim tutuldu. Soyuq tər basdı.
Adam tapmadın oxşatmağa? Özü də nazirə vəzir deyirsən.
Dövlət qulluqçususan, amma siyasi savadın yoxdur. Vallah,
sən bizdən də  ürəkliymişsən. Nazirin əmrini bu gün internet‑
dən oxumasaydım, belə başa düşərdim ki, Əbülfəs Qarayevi
Prezident Administrasiyasının rəhbəri qoyublar. Bala, ehtiyatlı
ol.  Ola bilsin ki, nazir sənin yanında hansısa perspektivdən,
arzularından danışıb. Hər deyilən şeyi axı gərək nəzmə çək‑
məyəsən. “Tembole” sənə də xəbərdarlıq edib ki, şeiri cır, at.
Əvvəllər mətbuat yazırdı ki, Əbülfəs Qarayev Bakı Şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısı olmaq istəyir, indi də...

Vaqif, Nizamülmülkü yola saldıq. Bu dəm məni səhnə ar‑
xasına çağırdılar ki, bəs 4 nömrə Axirət Hökumət telefonun‑
dan zəng gəlib. Bilirsən də kim idi zəng edən? Haqq
dünyasında ən böyük adam. Mənə tapşırıq verdi ki, sənə bəzi
iradları çatdırım. Onu da əlavə etdi ki, bir də belə səhvlər etsə,
bizim qurultayda sənin iştirakını gerçəkləşdirəcək. Vaqif, sən
lap ağın eləmisən də. Məni də pis vəziyyətə salmısan. İndi
səni Allahın yanında necə müdafiə edim? Hə? O nədir yaz‑
mısan Əbülfəsə?

Qalxırsan dirinin lap zirvəsinə
Ölünün içində həyat gəzirsən.
Son hesab xaliqin həddinə yetsə;
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dua var dəryanın
yaş balığında.
Lap bir gün
Allah da ziddinə getsə
Yenə usanmazsan yaxşılığından.

Vaqif, gəl əyri oturaq, düz danışaq. Allah məsləhət bilmə‑
səydi, Əbülfəsi nazir qoyardılar? İndi sən yazdığın kimi,
Allah Əbülfəsin ziddinə getsə, onu da vəzifədən çıxartsalar,
necə olacaq? Təzə gələn səni şöbə müdirliyində saxlaya‑
caqmı? Ha saxladı aa… El məsəli var: “Təzə süpürgə yaxşı sü‑
pürər”.

Şəxsən mən Əbülfəsin yerinə olsaydım ən azı səni işdən
çıxarardım. Özü də “statya”yla. O, nədir yazmısan şeirdə.

…Qalaça tikirsən daş qalağından –

Vaqif, qalaça nədir? Axı sən dilimizi yaxşı bilirsən. Qalaça
– qədimdə kiçik müdafiə tikilisi və ya xırda qaladır. Bunu
başa düşdüm. Fransız Jerar Depardye bütün dünyaya car çə‑
kərək “Azərbaycanın mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs
Qarayevin evi əsl incəsənət nümunəsidi” deyir. Sən isə şeir
yazıb təsdiq edirsən ki, nazir daş qalağından, yəni ki, Güzdək
karxanasının “kolbasa” daşlarından qalaça tikir. Ayıb deyil?
Vallah, Əbülfəsdə hövsələ var. Ya da ki, el diliylə desək, səni
kabinetinə çağıranda “anan namaz üstə olub”.

Nə isə. Bu qədər. Onsuz da saytlar bütün günü yığıblar
səni boğaza. Yenə də deyirəm. Burdakılar da deyir. Şükür,
min şükür, yaxşı qurtarmısan. Get qurban kəs.
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Qurultayın son qərarı nə oldu? Yaxşı oldu. Adını tarixə
yazdılar. Oxuyum? Baş üstə.

“Yazdıqları şeirlərə görə:
Nəsimi – diri‑diri dərisi soyulub. 
Hüseyn Cavid – Sibirə sürgün edilib. 
Mikayıl Müşfiq – güllələnib. 
Xəlil Rza  – məhbəsə atılıb. 
Vaqif  Bəhmənli – “Töhmət” verilib”.

Hamıya salamlar.
Hörmətlə: Axirət Respublikası Yazıçılar Birliyinin sədri

QABİL

28 oktyabr 2015‑ci il.
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NİYƏ AXI MƏHZ 
ZİYAD SƏMƏDZADƏ?

2015‑ci il, noyabrın 1‑dir. Yuxudan durmuşam. Evdə sa‑
kitlikdir. Niyə də sakitlik olmasın ki? Axı tək özüməm. Arvad
növbətçidir. Qızlar da ər evində. Bəs tək olmağım mənə niyə
qəribə gəlir ki? Çünki noyabrın 1‑dir. Seçki günüdür. Seçkini
niyə iki yerə bölmədim? Çünki parlament olsun, ya prezident,
dəxli yoxdur. Bizim dörd nəfərdən ibarət balaca İmamverdi‑
yevlər ailəsi bunların hər ikisində fəal iştirak edirdi.

Bu gün də noyabrın 1‑dir. Saat 11‑dir. Yerimdən dururam.
Nahar edirəm. Seçki məntəqəmizin yerləşdiyi, anamın 40 il
dərs dediyi, qızlarımın bir vaxt  təhsil aldığı 44 nömrəli mək‑
təbə gedirəm. Bülleten alıram. Və... Nə “Və”? Heç. Kövrəli‑
rəm. Xatirələr alır məni ağuşuna. Tezcənə namizəd Ziyad
Səmədzadənin qarşısında “İks” yox, çəpəki “plyus” işarəsi
qoyub, kağızı qutuya atıram.

Gülün, gülün. Çox gülməlidir. İlk dəfədir ki, seçki məntə‑
qəsində kövrələn seçici görürsünüz. Eləmi? Məntəqədən çı‑
xıram. Evə gəlirəm. Yenə təkəm. Heç sual da verən, müzakirə
də açan yoxdur ki, “a balam, görəsən Ziyad Səmədzadə de‑
putat seçiləcək, ya yox? Səslərimiz boşuna getməyəcək ki?
Bəlkə o biri namizədlər ondan da layiqlidirlər? Heç olmasa
maraqlanaydın, tərcümeyi‑hallarını oxuyaydın”. Amma yox.
Mənim namizədim o idi. Bəlkə adı olmasaydı da, ora “Ziyad
Əliabbas oğlu Səmədzadə” sözlərini artırıb, qabağında müs‑
bət işarəsi qoyacaqdım. Niyə?

Ə L L İ  Y A Ş I N D A  M Ə N …

115



Kompüterin arxasında oturub başlayıram yazmağa. Xati‑
rədir də. Havaya uçub getməsin. Hava deyəndə, yəni ki, göyə
– o dünyaya. Heç olmasa yaddaşlarda qalsın. Və bu xatirələr
yalnız müstəqillik dövrünün seçki prosesinə aiddir.

Mən ilk dəfə əsgərlikdə səs vermişəm. Özü də SSRİ Ali So‑
vetinə seçkilərdə. Heç xəbərimiz də yox idi ki, seçkidir. İsti‑
rahət günü olmasına baxmayaraq, bizi səhər tezdən sıraya
düzüb gətirdilər Horadizdəki seçki məntəqəsinə. İçəri girdik.
Hərəmizin əlinə bir dənə bülleten verdilər. Orda da bir dənə
familiya yazılmışdı. Mən bu şəxsi tanımırdım. Ona görə də
üzümü yanımdakı dostuma tutub dedim ki, “mən bunu istə‑
mirəm. Gəl sənin adını yazım bülletenə. Sənə də səs verim.
Sən də mənim adımı yaz”. Bu cür də etdik. Mən ona səs ver‑
dim, o da mənə. Bunu Şaporev adlı bir əsgərlik yoldaşımız
gördü. Başladı ki, “bunlar qanunu pozdu. Bülleteni qaraladı‑
lar”. Amma ona məhəl verən olmadı. 19 yaşlı mənim ilk seç‑
kim beləcə yaddaqalan oldu. Bundan sonra kommunist olan
mən heç vaxt seçkiyə getmədim. Heç atam, anam da getmirdi.
Sovet dövründə seçki formal xarakter daşıyırdı. Namizəd tək
olurdu, amma adına seçki deyirdilər. Hətta SSRİ‑nin rəhbəri
Brejnevə belə bir lətifə qoşmuşdular ki, bu, ovaxtkı bütöv
seçki quruluşuna da aid idi:

Bir nəfər əlində bir qarpız Kremlin yanından keçir. Bu dəm
SSRİ‑nin rəhbəri Brejnev qarşısına çıxır:

– Nə yaxşı qarpızdır? – deyə Brejnev dillənir.
– Qurbandır, Leonid İliç. Buyur seç, götür.
– Məni dolamısan? – deyə Brejnev hirslənir. – Qarpız bir

dənədir. Nəyi seçim ki?
– Ay Leonid İliç, bəs biz sizi necə seçirik?
Amma müstəqillik dövründə vəziyyət tam başqa oldu. Elə
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bil ki, azərbaycanlılardan sovet benzinini çəkib, yerinə demokra‑
tiya benzini tökmüşdün. Özü də ki, qıfla. Bir qramı da yerə
tökülməmişdi. İmamverdiyevlər ailəsi də, daha doğrusu ai‑
lənin başçısı Qabil bu cür demokratlardan idi. İlk seçkimiz
müstəqilliyə az qalmış şair Xəlil Rza ilə əlaqədar oldu. Atam
onun vəkili idi. Mən də vəkilin şoferi. Xəlil Rza bu seçkidə iki
dəfə deputat seçilsə də, Mütəllibov hakimiyyəti qanun po‑
zuntusu bəhanəsiylə üçüncü dəfə təkrar seçkiyə getdi. Üçün‑
cüdə isə Xəlil əmi özü zinharə gəlib, namizədliyini geri
götürdü. Bu prosesi başqa bir yazımda sizə çatdıracağam.
İndi isə məqsədim müstəqillik dövrü seçkiləridir.

1992‑ci il prezident seçkisi

Müstəqillik illərində ilk seçkimiz 1992‑ci ildə oldu. Seç‑
kiyə bir gün qalmış atam evə zəng etdi. “Sabah Sevinci də,
uşaqları da götür gəl. Pasportları da yadından çıxartma. Səs
verəcəyik, sonra da gedirik Yardımlıya gəzməyə” dedi. Mən
ailəmlə 9‑cu mikrorayonda yaşasam da, qeydiyyatda Hüsü
Hacıyev küçəsi, ev 19‑da idim. Səhər tezdən gəldim həyətə.
2‑3 yaşlı qızlarım da yanımızda seçki məntəqəsinə doğru ad‑
dımlamağa başladıq. Bircə, əlimizdə transparantımız çatış‑
mırdı: “Səs versək Elçibəyə, ümid var gələcəyə!”. O vaxt
məntəqə Şors küçəsində yerləşirdi. Yolda atam anama, mənə
və yoldaşıma xırda təbliğat kampaniyası keçdi.

– Bilirsiniz də kimə səs verəcəyik?
– Yox, bilmirik. – deyə cavab verdik.
– Necə yəni bilmirik? Əbülfəz Elçibəyə. Prezident o olma‑

lıdır. Ona ana südü kimi halaldır prezidentlik.
Heç nə demədik. Məntəqəyə daxil olduq. Orta məktəbdə

Ə L L İ  Y A Ş I N D A  M Ə N …

117



tanıdığım müəllimələrdən biri girişdə məni kənara çəkib:
– Mahir, bilirsən də kimə səs verməlisən?
– Bilirəm. Elçibəyə.
– Başın xarabdır? Nizami Süleymanova səs ver. O keçəcək.

Dünənki çıxışına televizorda baxmadın? Əgər o, prezident se‑
çilsə, yağın, ətin, ərzaq mallarının qiyməti aşağı düşəcək.

– Axı atam deyir ki, Elçibəyə səs verək...
İçəri girdik. Səs verdik. Əlbəttə ki, Elçibəyə. Çıxanda müəl‑

limə yenə də soruşdu ki, “kimə səs verdin?”. Cavab verdim
ki, Elçibəyə. “Ay‑hay” deyib hər iki əlini yellədə‑yellədə getdi.

Biz isə həyətə gəlib maşına mindik. Yol aldıq Yardımlıya.
Masallının Qəriblər meşəsinə çatanda adətincə atam maşını
sürdü İstisu bulağına. Əl‑üzümüzü yuduq, su içdik. Bu dəm
kənd camaatı atamı dövrəyə aldı ki, bəs “Qabil müəllim, bu gün
seçkidir. Biz də hələ səs verməmişik. Kimə səs verək?”. Cavab
qısa oldu: “Elçibəyə”. Cavabın qısalığı bu kəndliləri açmadı.
Ona görə də ikinci sual da gəldi: “Niyə axı məhz Elçibəyə?”
Atam yenə də konkret cavab verdi: “Mən Elçibəyə səs vermi‑
şəm. Ailəm də...”. Atamı əhatə edənlər “Qabil müəllim, deyir‑
siniz ki, ona səs versək hər şey yaxşı olacaq?” Atam bir an
duruxdu. Amma bu suala verdiyi cavab indiyəcən yadımdan
çıxmır:

“Tutaq ki, qapında usta işləyir. Danışmısan ki, bu işi görsə,
ona 5 manat pul verəcəksən. O da işini canla‑başla görür. Sən
də danışdığınız kimi, 5 manatı çıxarıb verirsən ustaya. Bu pul
ustaya ana südü kimi halaldır. O bunu qazanıb. İndi o usta
bu pulu nə edəcək – aparıb ailəsinəmi xərcləyəcək, araqmı
alıb içəcək, içəndən sonra sərxoş olub kiminsə başınımı yara‑
caq… – bilinmir. Onun sizə dəxli yoxdur. Konkret bu gündən
danışırıqsa, namizədlər içində prezidentliyə ən layiq insan
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Əbülfəz Elçibəydir. Ona səs verin. Sabah necə olacaq, onu heç
kim bilmir. Zaman göstərər”.

1992‑ci ildə Əbülfəz Elçibəy prezident seçildi. Prezident ‑
liyi də çox az çəkdi. Sonralar atam “Elçibəy İmadəddin Nə‑
simi kimi yandı, getdi” deyirdi.

1995‑ci il – Parlament seçkiləri

Bu seçkilər nəinki bizim ailənin, əksəriyyətin yaddaşına
“14 şirvan məsələsi” kimi həkk olunub. Modern.az saytında
yayımladığım “Heydər Əliyevlə şair Qabilin zarafatları–1”
adlı videomaterialda bu söhbətin siz də şahidi olmusunuz.

Seçkilərə iki ay qalmış atam dedi ki, bəs mən də deputat
olmaq istəyirəm. O vaxt da deputat olmaq üçün 2000 seçici
imzası, bir də 140 min manat lazım idi. Yəni ki, “14 şirvan”.
Seçkilərdə qalib gəlsəydin “14 şirvan”ı geri qaytaracaqdılar.
Qalib gəlməsəydin və ya namizədliyin qeydə alınmasaydı,
“14 şirvan” batacaqdı. Atam da özünə güvənən, Prezident
Heydər Əliyevin böyük hörmət bəslədiyi bir insan kimi na‑
mizədliyini Nəsimi seçki dairəsindən irəli sürmək qərarına
gəldi. Niyə Nəsimi rayonu? Çünki Nəsimi haqqında poema
yazmışdı, ona görə. 

Gəldik dairəyə. Çox çətinliklə əldə etdiyimiz “14 şirvan”ı
(indiki pulla 25 dollar. Gülməlidir, elə deyilmi?) ödədik. Atam
kağız‑kuğuz işinə qarışmadı. Mən və şair Azər Abdulla “yükü”
öz aramızda böldük. 2000 imza tutumu olan imza vərəqələrin‑
dən əlavə 500 imzalıq da vərəqə verdilər ki, artıq yığaq. Birdən
imzalarda nəsə problem olsa, yerini doldurmaq olsun.

Xülasə, başladım imza toplamağa. Qapı‑qapı gəzirdim.
Xüsusilə də günorta vaxtı. Çünki qadınlar “Şair Qabilin və‑

Ə L L İ  Y A Ş I N D A  M Ə N …

119



kiliyəm. İmza toplayıram. Əgər razısınızsa deputatlığa nami‑
zədiniz o olsun, mümkünsə pasportunuzu təqdim edin” sor‑
ğuma müsbət cavab verirdilər. Günorta olduğundan qapını
özləri açar, nəinki öz pasportlarını, hətta ərlərinin, qayınata,
qayınanalarının da pasportlarını yığıb təqdim edərdilər.
Axşam imza toplayanda isə ərləri evdə olurdu. Bütün günü
işdə olan, işləri düz gətirməyən, evə əlləri ətəyindən uzun qa‑
yıdan ərlər məni görəndə “çiçəkləri çırtlayırdı”. Acıqlarını
mənim üstümə tökürdülər. “Nə seçki, nə Qabil? Nə edəcək
bizə deputat olsa Qabil? İş yeri açacaq? Pul verəcək? Qarnı‑
mızı doyuracaq? O da o birilərinin tayı olacaq da...”. Amma
evə dəvət edən, qabağıma çay qoyan da olurdu. Hətta bir dəfə
şair Qabili, o vaxt dövlət müşaviri işləyən Qabil Hüseynliylə
də səhv salıb imza vermişdilər. “Qabildir – öz yerazımızdır”
yazısında bu barədə ətraflı bəhs etmişəm.

Qısa müddət ərzində 2200 imza topladım. 300 imzanı isə
atamın həmpiyalə dostları topladı. Hətta şair Balasadığı Basin
küçəsində həyət evlərində imza toplayarkən, az qalmışdılar
ki, döysünlər. Vedrəylə üstünə su da atmışdılar. Çox ağır zə‑
manəydi. Qaçqın problemi, müharibə. Camaat seçki hayında
deyildi. Onu da qeyd edim ki, namizəd olmaq istəyənlər ara‑
sında tanınmışlardan Mir Şahin və general Timoşenko da
vardı. Hətta Qabil adını eşidən Timoşenkonun kürkünə birə
düşmüşdü. Nəhayət, imza bülletenlərini dairəyə təhvil ver‑
dik. Müəyyən bir vaxtdan sonra evə zəng gəldi. Atamı dai‑
rəyə çağırdılar. Dairə sədrinin otağına ikimiz girdik. Və...
“Qabil müəllim, imzaların çoxu ekspertlər tərəfindən etibar‑
sız sayılıb. Ona görə də namizədliyiniz qeydə alınmır”. Atam
mənə baxdı. Başımla işarə etdim ki, “yalan deyir. Özüm bir‑
bir yığmışam”. Heç nə danışmadı. Bir‑iki dəqiqə susdu. Sü‑
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kutu dairə sədri pozdu:
– Qabil müəllim, bizim qərarımızdan narazısınızsa, məh‑

kəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Bu sözlər atamı özündən çıxartdı. Ayağa durub, hirslə:
– Alə, indi deyirsən ki, mən Heydər Əliyevi məhkəməyə

verim?
Dairədən çıxdıq. Fikirli idi. Amma danışmırdı. Bu seçki‑

lərdən sonra bir çox yazıçı namizədliklərinin qeydə alınma‑
masından sarsıntı keçirdi. Biri infarkt oldu. Nədi‑nədi ildə bir
dəfə yaylaq kimi yada saldığı rayonundan, doğma el‑obasın‑
dan bunun deputat olmasına etiraz ediblər. O biri yazıçı etiraz
əlaməti olaraq layiq görüldüyü ordeni geri qaytarmaq fikrinə
düşdü. Deyəsən dildə bu addımı atdı da... Atam isə ona “bura
bax, sənə orden verəndə öhdəlik götürmüşdülər ki, deputat
da olacaqsan” deyə ürək‑dirək verirdi. Adını çəkə bilmərəm.
Həmin adam hələ sağdır.

Nəticədə Nəsimi rayonundan general Timoşenko seçildi.
Atam bunu da sakit qarşıladı. Amma günlərin bir günü, döv‑
lət tədbirlərinin birində “Heydər müəllim, mən ömrümdə
bircə dəfə deputat seçilmək istədim. Nə biləydim ki, əvvəlcə‑
dən icazə almaq lazımdır. Deputat seçilmədim, ara yerdə “14
şirvan”ım da batdı” deməklə ürəyini boşaltdı. Bu “14 şirvan”
məsələsi köhnə xatirə kimi bir də, atamın 70 illik yubileyin‑
dən sonra keçirilən səhnəarxası görüşdə xatırlandı. Yəqin ki,
videosunu görmüsünüz. Danışmağıma ehtiyac yoxdur.

1995‑ci il deputat seçkilərində bizim ailə kimə səs verdi,
yadımda deyil. Amma mənim xatirimdə buraxdığı iz çox
dərin oldu.
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Çünki Heydər Əliyevin oğludur

1998‑ci il prezident seçkilərində də İmamverdiyevlər ailəsi
bir nəfər kimi seçkilərə gedib, Heydər Əliyevə səs verdi. Əl‑
bəttə ki, ailə başçısı Qabilin rəhbərliyi altında. 2000‑ci ilin də
deputat seçkiləri bizim üçün sönük keçdi. Deputatımız deyə‑
sən Gülər Əhmədova idi.

2003‑cü ildə isə vəziyyət bir az başqa oldu. Çünki prezi‑
dentliyə namizədlər sırasında iki namizəd Əliyev vardı. Biri
Heydər Əliyev, o biri isə İlham Əliyev. Ailədaxili “münaqişə‑
miz” dərinləşirdi. Fikirlərimiz haçalanmışdı. Atam Heydər
Əliyev deyirdi, mən isə İlham Əliyev. Seçkilərə az qalmış
Heydər Əliyevin müraciəti səsləndi və o, öz namizədliyini
geri götürdü. Xalqımızı İlham Əliyevə səs verməyə çağırdı.
Bu dəfə atamdan soruşdum:

– İndi kimə səs verəcəksən?
– İlham Əliyevə.
– Niyə?
– Çünki Heydər Əliyevin oğludur.

2005‑ci il – parlament seçkiləri

2003‑cü ildə atam və anam Yasamal rayonundan daimi
qeydiyyatdan çıxıb, prezidentin hədiyyə etdiyi, Nəsimi ra‑
yonu ərazisində yerləşən evə qeydiyyata düşdülər. 2005‑ci il
parlament seçkiləri günü səhər tezdən “trevoqa” verdi ki, ge‑
dirik səsverməyə. Məntəqə 44 saylı məktəbdə yerləşirdi. Mən‑
təqənin də sədri həmin məktəbin direktoru Səfərəli
Səfərəliyev idi. Anam 40 il o məktəbdə işlədiyindən və qızla‑
rım da orada oxuduğuna görə Səfərəli müəllimi çoxdan tanı‑
yırdıq. Düzü, bülletendə kimin adının olduğunu bilmirdim.
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Səfərəli müəllim bizi mehribanlıqla qarşıladı. Atamla anamın
şəxsiyyət vəsiqəsini götürüb, məntəqə üzvlərinə verdi. Birdən
atam yüksək səslə:

– Səfərəli müəllim, mən Ziyad Səmədzadəyə səs verəcə‑
yəm. Bəyim də, uşaqlar da... Düz edirəm?

– Qabil müəllim, lap əcəb eləyirsən. Ürəyin kimə istəyir,
ona da səs ver.

– Yox e... Mən Ziyad Səmədzadəyə səs verəcəyəm. Düz
eləyirəm?

– Düz eləyirsən, Qabil müəllim – deyə Səfərəli müəllim
gülərək cavab verdi. Bülleteni atamla, anama verib pərdəli
otağa yola saldı.

Atam isə (Məzahir Pənahovun və müşahidəçilərin gözün‑
dən iraq) anamı haylayaraq “Bəyim, “oçki” götürməmişəm.
Gəl Ziyadın qabağında “plyus” qoy” dedi. Beləcə seçkimiz
başa çatdı. Məntəqədən çıxandan sonra dedim ki, “papa, se‑
çimində yanıldın. Bu dairədən YAP‑ın nümayəndəsi, köhnə
əliyevçi Zahid Qaralov deputat seçiləcək. Sən isə mütəlli‑
bovçu kimi tanınan Ziyad Səmədzadəyə səs verdin. Səsin
uçdu havaya”. Atam “dəxli yoxdur. Əcəb elədim ona səs ver‑
dim. Çünki…” və niyə məhz Ziyad Səmədzadəyə səs vermə‑
sinin səbəbini açıqladı. Onu demirəm. Sonda deyəcəyəm.
Beləcə, atamın həyatında son seçkisi də belə başa çatdı. 2007‑
ci ildə rəhmətə getdi.

2015‑ci il – parlament seçkiləri

2008‑ci il, 2013‑cü il prezident seçkilərində iştirak etdim.
Amma atamdan sonra ailə başçısı olan mən seçkiyə tək ge‑
dirdim. Nə həyat yoldaşıma, nə də seçici yaşına çatan qızla‑
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rıma – atam kimi “sabah bir nəfər kimi seçkiyə gedirik, bir
nəfər kimi İlham Əliyevə səs verəcəyik” deyirdim. Ailə üzv‑
lərim ayrı‑ayrılıqda məntəqəyə gedər, səs verərdilər. Özü də
atamın o vaxt arzu etdiyi namizədə. Əqidə və sədaqət xətti
davam edirdi.

Bu gün isə 2015‑ci il noyabrın 1‑dir. Seçki məntəqəsində‑
yəm. Ziyad Səmədzadəyə səs verirəm. O Səməd Ziyadzadəyə
ki, artıq 10 ildir mənim, bizim ailənin deputatıdır. Yəqin ömür
vəfa versə, bir beş il də deputatımız olacaq. Bəlkə də 10, 15, 20
il. Bu 10 ildə bircə dəfə sifətini görmüşəm. O da atam rəhmətə
gedəndə başsağlığına gəlmişdi. Yəqin ki, deputat kimi yox, bir
ziyalı kimi. İndi deyəcəksiniz ki, Mahir, başqa seçicilər kimi
sən də demaqoqluğa başladın? Səs vermisən vermisən də, nə
minnət qoyursan, hörmətdən salırsan verdiyin səsi...

Ay oxucu, bu 10 il ərzində suyumuz, qazımız, işığımız kə‑
silməyib axı ki, Ziyad Səmədzadəyə müraciət edək.Yollarımız
bərbad deyil axı ki, deputatı haylayaq. Üç liftimiz var, üçü də
saat kimi işləyir maşallah. Xarab olmur axı ki, Ziyad müəllimi
axtaraq. Qızlarımı köçürəndə toya çağırmalıydımmı onu?
Mənim və ailəmin deputata ehtiyacı yoxdur. Sadəcə Ziyad Sə‑
mədzadəyə 5 ildən bir mənəvi ehtiyacımız var. Atamdan
qalan bir əmr, göstəriş: “Ziyad Səmədzadəyə səs verməlisiniz.
Ona görə ki...”. Mən bu əmri yerinə yetirirəm.

İndi deyəcəksiniz ki, axı Ziyad Səmədzadə akademikdir, iq‑
tisadçı alimdir. 30 yaşında professor olub. Yəqin ona görə səs
vermisən. Düzdür. Amma o sovet vaxtı idi. Görəsən Ziyad
müəllim müstəqil Azərbaycan iqtisadiyyatının hansı qanun‑
larla işlədiyini bilirmi? Mən bilirəm. O da yəqin bilir. Amma o
bunu heç vaxt elmi cəhətdən əsaslandıra bilməz. Lap akademik
olsa belə. Çünki iqtisadiyyatımız elmi əsaslara söykənmir.
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İndi deyəcəksiniz ki, axı Ziyad Səmədzadə ziyalıdır.
Yəqin ona görə səs vermisən. Düz deyirsiniz. Amma başa
düşmədim Zahid Qaralov ziyalı deyildi? O da ziyalıydı. Azər‑
baycanda o qədər nurlu ziyalı var ki...Hamısına səs versək,
Milli Məslisdə oturmağa yer çatmaz.

İndi deyəcəksiniz ki, Ziyad Səmədzadə Ali Sovetin sədr
müavini olarkən Azərbaycan rəhbərsiz qalmışdı. Faktiki ola‑
raq prezidenti o əvəz edirdi. Və belə təklif olundu ki, zalda
oturan İsa Qəmbərlə yanaşı, Naxçıvanda olan Naxçıvan Mux‑
tar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevin də Milli
Məclis sədrliyinə namizədliyi verilsin. Ziyad Səmədzadə də
Heydər Əliyevlə telefon rabitəsi yaradıb, onun bu barədə ra‑
zılığını almaq üçün öz kabinetini deputatlar Eldar İbrahimovla
Arif Rəhimzadəyə verdi. Özü də, onlar da ha elədilər Heydər
Əliyevlə telefon əlaqəsi yarada bilmədilər. Bunun videosu da
var. Mahir, görməmisən? Görmüşəm. Bu video deyildi, əs‑
lində Ziyad Səmədzadənin yenidən siyasətə qayıtması, “siyasi
reablitasiya”sı idi. Bunu başa düşürəm. Amma bir söz deyim
də... “Real Madrid”lə “Barselona” arasında keçirilən futbol
oyunlarının birində “Barselona” 4‑0 hesabıyla qalib gəlir. Əl‑
bəttə ki, hücumçu Messinin sayəsində. “Real”ın baş məşqçi‑
sindən soruşurlar ki, “qapıçınız pis oynadı. Dörd top buraxdı.
Dəyişmək fikriniz yoxdur ki?”. Nə cavab versə yaxşıdır? Deyir
ki, problem qapıçıda deyil, Messidədir.

İndi Ziyad Səmədzadə otağından ha qışqıraydı ki, “Nax‑
çıvan, Naxçıvan, bizi Heydər Əliyevlə calaşdır!”. Amma çox
gözəl bilirdi ki, problem Milli Məclisdən Naxçıvana uzanan
telefon kabelinin içində “oturan” “cəbhəçi”lərdə idi. Lap
çayın qarşısını kəsən, camaatı susuz qoyan nağıllardakı əjda‑
haya bənzəyirdilər. Amma yenə sağ olsun ki, Ziyad Səməd‑
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zadə o vaxt belə canfəşanlıq göstərirdi.
Yox. Bu da Ziyad Səmədzadəyə səs verməyimin səbəbi

deyil. Bəs səbəb nə idi? Atam onda dedi ki, “Ziyad Səmədza‑
dəyə səs verəcəyik. Ona görə ki, buzovnalıdır. Öz bakılımız‑
dır”. Bu qədər sadə və orijinal seçim. Qabil başda olmaqla
bizim İmamverdiyevlər ailəsinin seçimi – buzovnalı, bakılı,
deputat Ziyad Səmədzadə.

2015
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MÜBARİZ QURBANLI 
“İNKVİZİSİYASI”

Gecə saat 1‑in yarısıdır. Yatmaq istəyirəm. Amma yuxuya
gedə bilmirəm. Cin‑şəyatin beynimi qazır ki, dur... dur kom‑
püteri yandır və yaz. Yaz ki, bizi başsız qoymaq istəyirlər. Bi‑
zimlə əlaqə quranları, bizim xidmətdən yararlananları
qanunla “neprav” çıxartmaq istəyirlər. Soruşuram: “Axı,
kim?”. Cavab verirlər ki, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Ko‑
mitəsi. Başa düşmədim, – deyirəm, ‑ siz hara, din hara. Bu ko‑
mitə dini qurumlarla iş aparmaq üçün yaranıb, falçılarla,
onların işbirliyi qurduğu cin‑şəyatinlərlə yox. Özü də ki, bu
komitənin işi başından aşır. Vahabi, nurçu, İŞİD və daha neçə‑
neçə dini problemi həll edib qurtarıblarmı ki, indi də falçılar
yadlarına düşüb. Yox, ey cin qardaşlar, yanılırsınız. Məni al‑
dadıb, yuxumdan eləməyin. Qoyun, yatım...

İmkan vermirlər. Beynimi qazırlar. Söyləyirəm ki, belə fəra‑
sətlisinizsə, məni narahat edincə, gedin komitənin rəhbərliyinin
beyninə girin də... Onu bu yoldan çəkindirin də... Yox, – deyir‑
lər. – Bu fikir onun fikri deyil. Onu yoldan çıxarıblar. Yoxsa ki,
sakit adamdır sədr Mübariz Qurbanlı. Ziyalıdır. Tarixçidir,  si‑
yasətçidir. Bizdə olan məlumata görə, heç bir dəfə də falçı qapısı
döyməyib ki, “bəs mənə niyə vəzifə vermirlər? Yuxarıda mənim
işimi buran kimdir? Yolumu kim kəsir? Bəlkə duadan‑zaddan
yazıb, yolumu açasınız”. Əsla. Mübariz müəllim başqaları kimi
bu yollara baş vurmayıb. Sadəcə 60 yaşı tamam olanda bircə
kəlmə söz çıxıb ağzından ki, “60 ambisiyaların bitdiyi yaşdır”.
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Onu bu sözü deməsinə peşman eləmək üçün elə bir iş axtarıblar
ki, həm vəzifə sayılsın, həm də yox. Vəzifə deyəndə ki, – BMW‑
7 hökumət maşını, köməkçi, ştat, müavinlər – hər şey var. Sa‑
dəcə vergi, gömrük, maliyyə, ekologiya və digər nazirliklərin
yanında çox bəsit görünür. Heç adamın vəzifə deməyə dili də
gəlmir. O da imtina eləməyib. Nə olsun ki, din xadimi deyil.
“Za to” abırlı, sözünü‑yerini bilən adamdır. Sözün əsl məna‑
sında, sırf ictimai‑siyasi xadimdir. Bir adam da dilinə gətirə bil‑
məz ki, Mübariz Qurbanlı ona pislik edib. Belə baxanda  əsl
imanlı, dinli adam elə Mübariz müəllimdir. Ona görə də, Mahir
müəllim, bizim onunla işimiz yoxdur.

Amma, bu fikri onun başına salanı da tapa bilmirik ki, “ağ‑
zını bağlayaq”, “ruzusunu kəsək”, nəinki özünün, bütün nəs‑
linin qızlarını evdə qarıdaq. Oğlanlarını evləndirsinlər, amma
nəvə üzünə həsrət qalsınlar. Altı aylıq ölü körpənin beynindən
hazırlanmış qurd yağını üstlərinə çiləyək, evlərini dağıdaq.
Ayaqları həkimlərdə qalsın. Həkimdən əlac tapmayanda falçı
qapısında sürünsünlər ki, “qurban olum kömək elə”. Hər ay
uşağa qalmayıb aybaşı olan, qaynananın qəzəbinə, ərinin yum‑
ruqlarına məruz qalan qızları gözüyaşlı üstlərinə qaçıb imdad
diləyəndə, görək onları falçı axtarsınlar, amma tapa bilməsinlər.

Çünki falçıları qanunla yox etmək istəyirlər. Bəs onda cə‑
miyyətin sanitarları, yaşadanları olan biz cin‑şəyatinlər nə
edəcəyik? İşsizmi qalacağıq? Neyləyirik ki? Çörəkmi istəyi‑
rik? Sumu diləyirik? İnsanların daxilinə girib onları sakitləş‑
diririk də? Necə?

Qızı evdə qarıyıb. Elçi gəlmir. Əvvəl üz tuturdular televizi‑
yalara – Zaurun, Elgizin üstünə ki, bizə bir bab olanını tapın. O
verilişlər bağlandı. İndi nə etsinlər? Hara getsinlər? Ailə, Qadın
və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinəmi? Onlara orda
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ər tapacaqlar, yoxsa bəxtlərini açacaqlar? Ərləri onları döyəndə,
yaxud qızlarını ər evində incidəndə Ombudsman Aparatınamı
müraciət etsinlər? Onlar da statistik göstəricilərini artırıb, palaz
boyda hesabat hazırlasınlar ki, bu il keçənilkindən 10 faiz çox
qadın, ərinin və qayınanasının təcavüzünə məruz qalıb. Görə‑
sən bu dövlət orqanlarının xeyri varmı? Ona görə də ümidləri
kəsilib üz tuturlar falçılara. Onlar da bizi çağırır. Gedib baxırıq
ki, kasıbdırlar, cehiz verməyə heç nəyləri yox. Bir həsirdirlər,
bir  Məmmədnəsir. Ana evdar qadın, ata xəstə. Evdə də bir
çətən külfət. Kim döyəcək ki, o qapını? Biz cin‑şəyatinik, amma
insanlığımızı saxlamışıq. Giririk təzədən falçıyla əlaqəyə. Deyi‑
rik ki, təkrar elə: “Sənin qızının bəxtini qonşu Fatmanisə bağ‑
layıb. Bunu da açmaq olar. Əvvəl sivil yoldan istifadə edək ki,
qızına birdən xətər dəyər. Cadu tərsinə işləməyə başlayar.
Qohum‑qonşuda biryaşlı oğlan uşağı olar yəqin. Onun sidiyini
yığsınlar bir bankaya. Versinlər sizə. Pampers geyinir indi uşaq‑
lar? Nə olar ki? Hər dəfə pampersi dəyişəndə sıxsınlar, sidiyi
yığsınlar bir qaba. Hər gecə saat 1‑də o sidikdən 50 qram götü‑
rün atın Fatmanisənin qapısına. Düz bir ay. Görək nə olur”.

Falçı da biz dediyimizi təkrar edir. O ananın inamını bir
ay uzadırıq. Alınmayanda, bir aydan sonra yenidən qayıdır‑
lar falçının üstünə. Falçı 3 dənə kağıza nəsə yazır. Deyir ki,
hər gün bu kağızın birini atırsan çay stəkanına. Üstünə su tö‑
kürsən. Yaxşı əzirsən, sonra da içirirsən qızına. Ana bu dəm
soruşur. “Stəkana isti su tökəy, yoxsa soyuq?”. Falçı da deyir
ki, isti su. Bu dəm ana yenə soruşur: “Dualı suyu yeməkdən
əvvəl içsin, yoxsa acqarına?”. Falçı da cavab verir ki, bəs ac‑
qarına içsə, dua daha tez təsir edər. Amma suyu içəndən
sonra kağızı tullamayın, saxlayın. Üç gündən sonra gedin Rus
kilsəsinin qabağına. Ordan üçüncü çıxan adamdan saatı so‑
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ruşun. Ordan da düşün yavaş‑yavaş bulvara. Yaxınlaşın lap
ləpədöyənə. Kağızları bir‑bir atın suya.

Bu dəm ana yenə soruşur. Birdən qağayılar kağızı çörək
bilib, udüb uçdular? Falçı sevincək cavab verir ki, “təki elə
olsun. Elə olsa dua daha tez təsirini göstərər”.

Mahir müəllim, ağlıma belə bir sual gəldi. Bəlkə Mübariz
müəllim Xəzər dənizinə tonlarla dua tökməklərinə görə bu
falçılara hirslənib. Vallah bu dualar insanlara təsir edir. Neftin
hasilatının azalmasına, ya qiymətdən düşməsinə, nəticədə də
dini komitənin büdcəsinin azaldılmasına bu duaların zərrəcə
də təsiri ola bilməz.

Xülasə, ana qızıyla üç ayı da belə yola verirlər. Elçi gəlmə‑
yəndə yenidən yalvarış, ümid dolu baxışlarla falçının yanına
qayıdırlar. Bu dəfə falçıya deyirik ki, dua yaz. Denən ki, daş‑
dan keçən duadır. Aparıb mıxla çalsınlar qonşunun sidik iyi
verən qapısına. Sonra da üç ay gözləsinlər. Alınmasa yenə gəl‑
sinlər. İnamlarını üç ay da belə uzadırıq. Ana da falçıya heç
nə demir. Çıxarıb pulunu da artıqlamasıyla verir. Falçı Ailə,
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin işçiləri
deyil ha... desin ki, dövlətdən maaş alırsınız, borcunuzdur
mənim qızımı ərə vermək. Üç ay da, Allah Kərimdir, əgər
qızın bəxti açılsa, qız anası xələtiylə yenidən falçının qapısına
gəlib sağ ol deyir. Hələ qabağında diz də çökür. Nəsildə evdə
qarıyan qız varsa, onların analarına da car çəkir ki, bəs belə
gözəl falçı var – bəxt açır. Özü də sidiklə, bir parça kağızla.

Alınmayanda falçı qonşu Fatmanisənin saçından bir tel is‑
təyir. Əri qızını döyürsə ərinin maykasını. Əri xəyanət edirsə
arvadın aybaşısından məhlul düzəldib, hər səhər bir qaşıq ça‑
yına qatmağını məsləhət görür. Biz cin‑şəyatinlərin fantazi‑
yası çox zəngindir.
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Amma, Mahir müəllim, bunları Mübariz müəllimə qıy‑
marıq. Bilirik, bu iş onluq deyil. O, gözəl insandır. O gözə gö‑
rünən dini təriqətlərə güldən ağır söz demir, biz
gözəgörünməyən cin‑şəyatinlərə nə edəcək ki? O ki, qaldı fal‑
çıya? Falçıya qanunla nə vaxt icazə verilib ki, indi də onu
qanun layihəsi hazırlayıb qadağan eləsinlər.

Mahir müəllim, yəni falçılar belə parlaq simadırlar ki, döv‑
lətin diqqətini cəlb eləyiblər? Bəlkə hardansa eşidiblər ki, və‑
zifəli arvadları həftə səkkiz, mən doqquz falçı yanına gedirlər?
Dua yazdırıb ərlərinin vəzifədən çıxarılmasının qarşısını alır‑
lar? Ya da ərlərinin harda arvad saxlamalarını öyrənirlər. İnan‑
mayın. Yalandır. Mahir müəllim, bilirsən də... bu dualar ərəb
əlifbasında yazılır. Heç kim də bu əlifbanı oxuya bilmir. Özü
də ki, falçılar duanı üçbucaq şəkildə bürmələyib, açmamağı
əmr edirlər. Sonra da yaşıl parçaya büküb, qıraqlarını tikməyi
söyləyirlər. Duanı da sancaqla kürəyin sol, yəni ürəyə yaxın
hissəsindən asmağı, ya da balışın altına qoymağı tövsiyə edir‑
lər. Bu qorxu, ruzi, göz dualarına aiddir. Lap açsalar da, heç
kim bu duada nə yazıldığını oxuya bilməyəcək. Çünki falçılar
özləri də bu duaları bilmir. Yalanpışdan yazırlar. Tək‑tükü ta‑
pılar ki, yazmağı bacarar. Keçmişdə, lap indinin özündə də bu
cür duaları əsasən mollalar yazırdı. Mahir müəllim, yatmağa
qoymadığıma görə acıqlısan mənə. Bir lətifə deyim, gül:

Qədim zamanda bir kişinin Səkinə adlı arvadı olur. Yaman
avam imiş. Bir gün bu Səkinə arvadın inəyi süddən kəsilir.
Özü kimi avam qonşu qadınlar buna məsləhət görürlər ki, bəs
get mollanın yanına, inəyə dua yazdır. Səkinə arvad da gəlir
mollanın hüzuruna. Hal‑qəziyyəni ona danışır. Molla da tez
kağız götürüb, lələkdən yonulmuş qələmini xoruz qanına ba‑
tırıb ərəb‑fars əlifbasında nəsə yazır. Üçbucaq büküb verir ar‑
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vada ki, bəs apar as inəyin buynuzundan. Tezliklə inəyin süd
verəcək. Dönə‑dönə də tapşırır ki, duanı nəbadə açasınız,
yoxsa inək ölər. Səkinə arvad da molla deyən kimi edir.
Axşam əri evə gəlir. Tövləyə girib heyvanlara yem vermək is‑
təyəndə, inəyin buynuzundakı kağız diqqətini cəlb edir.
Duanı buynuzdan qoparıb açmaq istəyəndə arvadı özünü
çatdırır. Deyir ki, aman günüdür, açma, yoxsa inək ölər. Kişi
də belə şeylərə inanmırmış. Az‑maz da oxumağı bacarırmış.
Açır duanı. Görür ki, orda yazılıb:

Səkinə, ay Səkinə,
Sənə qoyum  d.....
Sənin inəyin süd vermir?
Mollanın nə s.....!

Ha, ha, ha... Mahir müəllim, necədir? Xoşuna gəldi? Bax,
bizim “molla”ların yazdıqları dualar bu stildədir. Çünki bizi
tanımaq istəmirlər. Ona görə də bazarları ölüb. İstəyirlər ki,
falçıları aradan götürsünlər ki, bəlkə onlara da üz tutan tapıla.
Oyan, Mahir müəllim, oyan. Yaz. Yaz ki, bizi yada salmasınlar.
Dua yazma ha... Sadəcə yazı yaz. Özü də latın qrafikasında,
aydın dildə. Nə olar,  bizdə qoy işləri olmasın. Kasıb camaat‑
dır da kömək edirik. Varlıların, imkanlıların falçıları başqadır.
Onlar İblislə dostluq edir. “Krışa”ları da möhkəmdir.

Mahir müəllim, Mübariz müəllim tarixi bitirib. Bəlkə qədim
inkvizisiya tarixindən müəllimi güclü olub. Mühazirədə falçı‑
ların, cadügərlərin tutulması, şəhər meydanında iri tonqal qa‑
lanaraq diri‑diri yandırılması səhnəsini elə təsvir edib ki, gənc
tələbə Mübarizin yaddaşında dərin iz buraxıb. Daha doğrusu,
psixoloji travma vurub. Yox, inanmıram, Mahir müəllim. Lap
qoy elə olsun. Azadlıq meydanında tonqal qalasınlar. Falçıları,
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cadugərləri, dua yazanları orda yandırsınlar. Bizi ki, yandıra
bilməyəcəklər. Onların bədənindən çıxıb, digərlərinin bədəninə
girəcəyik. Bugünəcən yalan danışırdıq. Daha danışmayacağıq.
Deyəcəyik ki, kasıbsan, ay ana, ona görə qapına elçi gəlmir. De‑
yəcəyik, ay ana, qızın elçilərə ona görə “hə” demir ki, çünki
“üzü açılıb”. Sadəcə bir oğlanla sərhədi aşıb. İndi də qorxur ərə
getməyə ki, toy gecəsi saçını qırxıb üstünüzə göndərərlər. De‑
yəcəyik ki, ay ana, oğlun ona görə evlənmir ki, “qoluboy”dur.
Özü də passivindən. Deyəcəyik ki, oğlun ona görə şam kimi
əriyir ki, arvadını başqa kişiylə yataqda tutub. Bilmir nə etsin
– boşansın, yoxsa ki, uşaqların xətrinə yoluna davam etsin. İş‑
ləri düz gətirməyən, işdə yüksələ bilməyənlərə, onların yolla‑
rını kəsənlərin, sukaların adlarını deyəcəyik.

Mahir müəllim, onlara izah elə ki, heç olmasa biz cin‑şə‑
yatini insanlıqdan çıxartmasınlar. Xəyal plovdu da, yediririk
camaata – falçıların əliylə.

– Yaxşı, əl çəkin yazaram. Yəqin ki, oxuyarlar. Amma söz
vermirəm a... ki, nəsə köməyi olsun. Bağlı qapınız açılsın. Sa‑
dəcə məndən əl çəkəsiniz deyə yazıram.

ƏTAĞA

Şəxsən mən falçılara, cadugərlərə, qeyri‑adi insanlara ina‑
nıram. Əsl sənətkarlar da elə loru dildə desək, cadugərlərdir.
Öz sənətləriylə insanları ovsunlayırlar. Uşaq yaddaşımdan
üzü bu yana onlar haqqında çox eşitmişəm. Onlar haqqında
sənədli filmlərə maraqla tamaşa etmişəm. Amma ilk tanıdı‑
ğım qeyri‑adi insan, bu gün də qəbri bir el ziyarətgahına çev‑
rilən Mir Mövsüm Ağadır. Atam tez‑tez anamla məni onun
qəbrini ziyarət etməyə aparırdı. Saysız qəbirlər içində fərqlə‑
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nirdi. Yox elə bilməyin ki, bahalı mərmərdən, qranitdən idi.
Yaxud da üstündə büst və ya heykəl ucaldılmışdı. Sadəcə
məzar hündür tikilmişdi. Qırağı suvanmış, göy rəngdə rəng ‑
lənmişdi. Baş tərəfdə ağ mərmərdən balaca bir lövhə vardı.
Atama baxıb mən də qəbrin başına üç dəfə fırlanırdım. Əlimi
daşa sürtə‑sürtə. Hər dəfə fırlananda o ağ lövhəcikdən öpür‑
düm. Atam danışırdı ki, Ətağa (onu o vaxt hamı bu adla ta‑
nıyırdı) İçərişəhərdə yaşayırmış. Anası, dayısı atamı da
Ağanın ziyarətinə aparırlarmış. Ağa da onun başını sığalla‑
yar, hətta bir dəfə pul da veribmiş.

Əvvəldə dediyim kimi sovet vaxtı hamı Mir Mövsüm
Ağanı “Ətağa” deyə çağırırdı. Hətta bakılıların sevimli and
sözü də vardı : “Ətağa cəddi”. Amma günlərin bir günü qə‑
birüstünə gələndə bir kişi və qadınla rastlaşdıq. Atam onlarla
görüşdü. İlk dəfə professor, psixiatr Ağabəy Sultanovu onda
görüb tanıdım. Hələ televiziya kanallarının sevimlisinə çev‑
rilməmişdi. Atam “Ətağa” kəlməsini işlədəndə, o, irad tutdu
ki, “Qabil müəllim, kora kor demək olar? Və ya kara kar, lala
lal. Bu da anadangəlmə bir fiziki qüsur idi ağada. Ona görə
də “Ətağa” demək düzgün deyil. Adı Mir Mövsüm Ağadır”.

İllər keçdi. Ağanın qəbri üstündə iki mərtəbədən ibarət zi‑
yarətgah, məscid tikildi. Birinci mərtəbədə qadınlar, ikinci
mərtəbədə isə kişilər dövrə vurub ziyarət edirdi. Uzun illər
başqa cür ziyarətə alışan atam “bu nədir? Ağanın qəbrinin ba‑
şına dolanmıram, əlim dəymir, başdaşından öpmürəm. Öz‑
lərindən hoqqa çıxarıblar e bunlar” deyərdi.

Atam uşaqlıq xatirələrini danışanda deyərdi ki, Ağanı çox
adam ziyarət edərdi. Təkcə müsəlmanlar yox, ruslar və digər
xalqların nümayəndələri də... Hamı onun  sığalından, əlindən
bir xeyir, şəfa, rahatlıq tapardı. İnam tamam başqa şeydir.
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Sovet dövrü olmasına baxmayaraq,  heç bir dövlət orqanı
cürət edib camaatın onu ziyarət etməsinə qadağa qoymurdu.
Sadəcə cürət etmirdilər. İndi də...

VANQA

Sovet dövrünün məşhur baxıcılarından, el dilində desək fal‑
çılarından biri Vanqa idi. O, sovet Bolqarıstanında yaşasa da,
fəaliyyətinə heç bir məhdudiyyət qoyulmurdu. Qapısında hə‑
mişə növbə idi. Hətta məşhur adamlar da ona pənah aparanlar
arasında olurdular. Onlardan biri də Kirsan İlyumjinov olub.
Yəqin tanıyırsınız. 90‑cı illərdə baxıcını ziyarət edərkən Vanqa
ona “sən iki dəfə prezident olacaqsan” deyir. İlyumjinov da
məəttəl qalır ki, axı o, necə prezident ola bilər. Özü də ki, Boris
Yeltsin təzəcə Rusiyanın prezidenti seçilib. Vətənə qayıtdıqdan
sonra onu Kremlə dəvət edirlər. Kalmık Respublikasının yara‑
dıldığını və onun bu respublikaya ilk prezident təyin olundu‑
ğunu nəzərinə çatdırırlar. Verdiyi müsahibədə İlyumjinov
qeyd edir ki, artıq Vanqaya inanmağa başlayır. Amma ikinci
dəfə necə prezident olacağını ağlına belə gətirmir. Üstündən
bir‑iki il keçmiş ona Beynəlxalq Şahmat Federasiyasından mək‑
tub gəlir ki, bəs sən federasiyanın prezidenti seçilmisən.

VOLF MESSİNQ

Dünya bu cür insanların bacarığından istifadə edir. Biz isə
qadağan edirik. Bəlkə də qurunun oduna yaşı da yandırırıq.
Görəsən dünyada olduğu tək Azərbaycanda da mükəmməl
falçılar yoxdurmu? Bunu təyin edib üzə çıxarmalıyıq, yoxsa
ucdantutma “xalq düşməni” elan edib, “tonqalda yandırma‑
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lıyıq?”.  Deyəcəksiniz ki bəs Tofiq Dadaşov, Zirəddin. Yaxşı
ki, onları falçı çağırmırıq. Özü də ki, vaxtında ağıllı tərpənib‑
lər. Moskvaya qaçıblar. Yoxsa biz azərbaycanlılar parapsixo‑
loq, ekstrasens, zad bilmirik. Bizimçün hamısı falçıdır.
Ata‑babalarımız belə çağırıb, biz də belə çağıracağıq.

Qayıdım mətləbə. Volf Messinq adlı mentalist, ürəkoxuyan
olub. Hitler onun bütün ailəsini qırdığından sovetlərə sığınıb.
Konsertlər verərək, zalda oturanların fikirlərini oxuyurmuş.
Qazandığı pulların hesabına müharibə vaxtı iki qırıcı təyyarə
hazırlatdırıb Sovet ordusuna hədiyyə edib. SSRİ rəhbəri Stali‑
nin ondan çox da xoşu gəlməsə də, himayə edirmiş. 

Stalinin oğlu general‑leytenant Vasili Stalin həm də hərb‑
çilərdən ibarət xokkey klubunun rəhbəri olub. Klubun han‑
sısa səfər oyununa getmək ərəfəsində Volf Messinqə
öncəgörənlik gəlir. Telefonu götürüb Stalinə zəng edir ki, bu
idman səfərini, yəni ki, təyyarə reysini təxirə salsın. Bəs təy‑
yarə partlayacaq. Stalin bu xəbərdarlığı qulaqardına vursa da,
yoxlamağa qərar verir. Beriyaya da deyir ki, oğlunun aero‑
porta gecikməsini təmin etsin. Təyyarə uçur və partlayır.
Bütün komandayla bir yerdə. Komandadan təkcə Vasili Sta‑
lin, məşhur xokkeyçi və sonralar əfsanəvi məşqçi Anatoli Ta‑
rasov sağ qalır. Vasili Stalin Messinqin sayəsində, Tarasov isə
sadəcə xəstələndiyinə görə.

SON

Hacı Şahin Həsənlinin “Falçılıq dini nöqteyi‑nəzərdən qa‑
dağandır. “Quran”da falçılıq qadağan edilir və insanların
bundan çəkinməsi tövsiyə olunur. Falçılıq insanların inancın‑
dan sui‑istifadə etmək deməkdir. Buna görə də falçılığın qa‑
dağan olunması müsbət haldır və komitə rəhbərinin bu
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təşəbbüsünü də müsbət dəyərləndirirəm” fikirlərinə hör‑
mətlə yanaşıram. Burdan belə çıxır ki, Dini Qurumlarla İş
üzrə Dövlət Komitəsi məhz dini baxışlardan çıxış edərək fal‑
çılığa qarşı müharibə elan edib. Özü də qanun səviyyəsinə
qaldırmaq şərtiylə. Amma inanmıram. Elə olsaydı:

Bəs görəsən dinimizdə şərab içmək günah deyilmi? Uyuş‑
duruculardan istifadəyə icazə varmı? Faizlə pul verib, faizə
əmanət qoymaq necə? Bəs dinimizdə bağışlamaq, əfv etmək
yalnız Allaha mənsub deyilmi? Aşurada zəncir vurub baş ya‑
rarlar, yoxsa donorluq edərlər? Bəs onda falçılara qarşı müha‑
ribə elan edən Dövlət Komitəsi bu sadaladığım hallarda niyə
susur? Danışmır. Demir ki, şərab, araq, konyak, pivə və digər
spirtli içkilərin satışı qadağan edilsin. Hələ mən dükan‑mağa‑
zalarda satılan donuz ətini, donuz piyini – “sala”nı demirəm...

Dövlət Komitəsi niyə demir ki, narkotik dövriyyəsinin yol‑
ları bağlansın. Banklar sələmçiliklə məşğul olmasınlar.  Aşura
qan vermək üçün deyil, zəncir, sinə vurub, baş yarmaq üçün‑
dür.

Yaxşı, əgər dini nöqteyi‑nəzər yoxdursa, bəs onda falçılar
niyə komitənin yadına düşüb? Yəqin xalqı aldatdıqlarına
görə. Daha doğrusu, içlərinə girən cin‑şəyatinlərin insanları
başa düşüb yaralarına duz tökmək istəmədiklərinə görə.

Onda UZİ‑lər – hamilə qadınlar üçün ultra səs müayinəsi
ləğv edilsin. Çünki uşağın cinsini əvvəldən deməklə falçılıq
edirlər, pul qazanırlar. Bununla da neçə‑neçə qız uşağının
qətlinə fərman verirlər. Allahın işinə qarışırlar. Bəzən aferist‑
lik edərək “görmək olmur e... uşaq ayağını bir‑birinə yaman
sıxıb” deyirlər. Yalansa üzlərinə lənət. Görürlər ki, qızdır. Qız
desələr pullarını kəsəcəklər. Ona görə belə deyirlər.

Komitə çıxıb televizora niyə demir ki, ay camaat sizi alda‑
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dırlar. Din yolunda şəhid olana o dünyada huri‑mələk zad
verməyəcəklər. Çünki bədən və onlarla cinsi əlaqədə olmaq
üçün lazım olan cinsiyyət üzvü fani dünyada – torpaqda qalıb
çürüyür. Haqq dünyasına yalnız ruh gedir. Deməzlər. Ona
görə heç özləri də bilmirlər ki, o dünya var, ya yox.

“Filan nazir işdən çıxarılacaq”, “Neftin qiyməti 20 dollar
olacaq”, “Manatı növbəti devalvasiya gözləyir”, “Seçkidən
sonra iki nazirlik, beş komitə ləğv olunacaq” və sair, ilaxır. Mət‑
buatda gedən bu qəbil xəbərlər falçılıq deyilmi? Deyəcəksiniz
ki, bu falçılıq deyil, proqnozdur? Sabah oynanılacaq futbol
oyunlarına evini satıb pul qoymaq necə? Bu da proqnozdur?
Yox, deyəcəksiniz ki, bu mərcdir. Bəs mərci uduzsa, qoyulan
pulun batması necə? Falçı çox aldadır, yoxsa TOPAZ?

Yaxud da “Sabah yağış gözlənilmir. Hava günəşli olacaq”.
Səhər durursan ki, leysan tökür. Bu nədir? Yalançı falçılıq de‑
yilmi?

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi ehsan, başdaşı
mafiyasıyla bacarmadı. Yenə köhnə hamam, köhnə tas. Pul
qalib gəldi. İndi də keçib mənəvi məsələlərə. Milli Teleradio
Şurası camaatın üz tutduğu sosial xarakterli verilişləri bağla‑
yır, Dini Qurumlarla İş üzrə Komitə isə falçıların bazarını.
Növbə münəccimlərin, ektrasenslərin, əlləriylə şəfa verən milli
Cunalarındır. Falçıların, cadugərlərin isə layiq olduğu bir cəza
var: “Qədim zamanlarda, inkvizisiyanın buyurduğu kimi ton‑
qalda yandırılmaq”. Başqa cəza görmürəm. Komitə bacarırsa,
Azadlıq meydanında tonqallar qalasın. Bacarmırsa, bu qanu‑
nun heç bir təsiri olmayacaq. Necə ki, narkomaniyanın, fahi‑
şəliyin və oğraşlığın kökünü kəsmək olmur ki, olmur.

2015
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TÜRMƏDƏ 
AİLƏ PODRATI

1975‑ci ildə atam məni Leninqrada aparanda, gəzdiyimiz
ekskursiya məkanlarından biri də türmələr idi. O vaxtın məş‑
hur inqilabçılarının cəza çəkdiyi məkanlar muzeyə çevril‑
mişdi. Filan inqilabçı bu kamerada “yatıb”. Filan inqilabçını
bax, burada divara dirəyib güllələyiblər.

Rusca ekskursovodu başa düşmədiyimdən, atamdan so‑
ruşdum ki, “niyə onları türməyə salıblar ki?” Atam da cavab
verdi ki, əqidələrinə görə. Oktyabryat olan mən üçün bunlar
çox maraqlı idi. Bir də ki, türmə nədir, nəmənə olan şeydir –
mən bunu 9 yaşında görmüşdüm. Cinayət törətməyə‑törət‑
məyə.

İndi sual edəcəksiniz ki, axı bu dediklərinin yazdığın baş‑
lığa – Azərbaycanın müasir Penitensiar Xidmətinə nə dəxli?
Yaxud da bu xidmət hara, ailə podratı hara. Ailə podratı qaldı
sovet dövründə. İndi heç kəndlərdə də bu podratın izi‑tozu
qalmayıb. Uşağı anadan olandan həddi‑buluğa çatana qədər
kəndçi demir ki, torpağa bağlan. Deyir ki, “yaxşı oxu, get Ba‑
kıda instituta gir. Adam ol. Mənim kimi ömrü boyu palçıqda
eşələnmə”. Uşaq da dədəsinə qulaq asır. İnstituta girir. Asfalta
çıxır, torpağı unudur. Necə deyərlər, kəndi də unudur, türklər
demişkən kəndini də. O ki, qalsın ailə podratını.

Bilməyənlər üçün: Ailə podratı , rusca “Semeynıy podr‑
yad” – sovet dövründə bir ailənin üzvlərinin manqa‑qrup
şəklində birləşərək kənd təsərrüfatında çalışanlara deyirdilər.
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Bu, ailəyə böyük gəlir gətirməklə yanaşı, yeniyetmələrin də
zəhmətkeş ruhda böyüməsinə müsbət təsir edirdi. “Halal
zəhmət”, “halal çörək” ifadələri də burdan qaynaqlanırdı. İn‑
sanlar uşaqlıqdan bunu öz gözləriylə görürdülər, bu ruhda
tərbiyə alırdılar.

İndi necə? Görəsən ailə podratı deyilən məfhum varmı?
Var. Lap elə kapitalist dövlətlərində. Məşhur ailələr var ki,
onlar babalarından miras qalan üzümçülük‑şərabçılıq, yağ‑
pendir, tütünçülük sahələrini, brendlərini əsrlər boyu yaşa‑
daraq bir‑birlərinə ötürürlər. Bu sahələrdə özləri, ailə üzvləri
çalışırlar ki, südə, şəraba su qatan olmasın. Onlar üçün əsas
keyfiyyət və addır. Az, amma keyfiyyətli kəmiyyət isə adı –
brendi daha da yüksəklərə qaldırır, qiymətə mindirir. Xeyrini
də görürlər. Ailə anbarında 100 ildən qalan bir şüşə şərabı
auksionda 1 milyon dollara satdırıb, xeyir də götürürlər.

HAŞİYƏ: Günlərin bir günü biri oğluna toy eləmək istə‑
yir. Puldan başı çıxsa da, sənətdən‑zaddan təsəvvürü olmur.
Hər şeyə alverçi kimi yanaşır. Necə deyərlər “Aşağı qiymətə
alım, baha satım”. Buna məsləhət görürlər ki, toya məşhur
xanəndə Xan Şuşinskini çağırsın. O da Bakı parklarının bi‑
rində skameykada oturan xanəndəyə yaxınlaşır ki, “Xan əmi,
səni oğlumun toyuna dəvət edirəm. Bəs xələti nə edəcək? Əv‑
vəlcədən de”. Xan əmi də qəlyanından bir qullab vurur və
deyir: “Dəvət edirsənsə gələrəm. Bir mahnı oxuyacağam. Qiy‑
məti də 100 rubl”. 100 rubl onda bir ali təhsilli adamın bir
aylıq maaşı idi. Bu alverçi xislətli adamı tər basır. Özünü sanki
bazarda hiss edir:

– Necə yəni 100 rubl. Çoxdur. Xan əmi, bir az aşağı elə.
– Olmaz, – deyə Xan Şuşinski cavab verir, – Aşağı istəyir‑
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sən, odey Qulu... Get 25 rubl ver, bütün toyu oxusun. Mənim
bir mahnımın qiyməti 100 rubldır, – deyə xanəndə həmin ada‑
mın toyuna getməkdən ümumiyyətlə imtina edir. (SON)

Ad qiymətli şeydir. Həm maddi, həm də mənəvi. Onu qo‑
rumaq isə çox çətindir. İndi yenə sual verəcəksiniz ki, ay
Mahir, gəl mətləbə. Ürəyimizi çəkmə. Bütün bunların Peni‑
tensiar Xidmətə nə dəxli? Tələsməyin də... Yavaş‑yavaş... Söh‑
bətdir də... eləyirik özümüzçün.

Brejnevin yeganə səhvi

Yetirməsi olduğum sovet dövründə demə, yazılmamış
qanun varmış. Rəhbər işçilərin ailə üzvləri vəzifə üzünə həs‑
rət imişlər. Stalinin böyük oğlu Yakov almanlara əsir düşmə‑
səydi, bəlkə də heç kim onu tanımayacaqdı. Kiçik oğlu Vasili
haqqında indiki dövrdə kinolar çəkilməsəydi, mən də onu ta‑
nımırdım. Bilmirdim ki, hərbi təyyarəçi olub. Müharibədən
sonra 26 yaşında general rütbəsi alıb. Moskva hava qüvvələ‑
rinin komandanı olub. Atası tərəfindən də vəzifəsindən qo‑
vulub. Xruşşovun göndərdiyi sürgündə vəfat edib. Tələb də
bu olub ki, “Stalin” familiyasından imtina et və “Mən Vasili
Stalin yox, Vasili Cuqaşviliyəm” de. Deməyib. Sındıra bilmə‑
yiblər onu. Yalnız öləndən sonra qəbrinin üstünə “Vasili Cu‑
qaşvili” sözlərini həkk etdirməklə acıqlarını çıxıblar.

Qızı Svetlana Alliluyeva isə adi elmi işçi, filoloq, filologiya
elmləri namizədi olub. O da nümayişkaranə ABŞ‑a mühacirət
etməsəydi, heç kim tanımayacaqdı. Stalinin övladları vəzifə
sahibi olmayıblar. O cümlədən onun dövrəsindəki digər vəzi‑
fəlilərin uşaqları da... Övladları vəzifələrdə olmasalar da,
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hərbçi, konstruktor, ixtiraçı alimlər kimi çox böyük uğurlara
imza atıblar. Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, Sosialist Əməyi Qəhrə‑
manı, general, həkim, akademik kimi mərtəbələrə yüksəliblər.

Xruşşov, Brejnev, Qorbaçov və digər yüksək vəzifəlilər də
bu yazılmamış qanuna həmişə riayət ediblər. Hətta iki qohu‑
mun yüksək vəzifədə olması və ya eyni nazirlik sistemində
rəhbər vəzifə tutması da – qanunla olmasa da – qadağan imiş.
Bu rəhbərlərdən yalnız biri – Mərkəzi Komitənin 1‑ci katibi
Leonid İliç Brejnev səhvə yol verib. Konkret öz familiyasını
daşıyan ailə üzvlərinə qarşı yox. Arvadı Viktoriya Petrovna
evdar qadın, qızı Qalina isə filoloq olub. Heç bir yüksək vəzifə
daşımayıblar. Lakin 41 yaşlı Qalina 34 yaşlı mayor Yuri Çur‑
banovla ailə həyatı qurandan sonra Brejnev bu yazılmamış
qanunu pozur. Kürəkənini SSRİ Daxili İşlər nazirinin 1‑ci
müavini təyin edir. Ona general‑polkovnik rütbəsi verir. Yuri
Çurbanov hətta deputat da seçilir. SSRİ Dövlət mükafatına
layiq görülür. Yazılan xatirələrə görə, Çurbanov varislik xül‑
yasına da düşübmüş. Daxili Qoşunların Komandanı və
əlində möhür olan Çurbanov bir çox sənədlərə imza ataraq,
möhür vurur ki, bu da Brejnev öləndən sonra onun həbs edil‑
məsi üçün növbəti SSRİ rəhbəri Andropovun əlində dəlil‑sü‑
buta çevrilir. Və Çurbanov korrupsiya ittihamıyla 12 il həbs
cəzasına məhkum olunur.

Brejnevin qızı Qalinanın şıltaqlıqları ucbatından – hələ
Leonid İliç vəzifədə olarkən – sovet əmlakını dağıtdıqlarına
görə iki vəzifəli şəxs güllələnmə cəzasına layiq görülsələr də,
Qalinanı atasının ölümündən sonra da həbs etmək mümkün
olmayıb. Çünki rəsmi heç bir vəzifə daşımayıb. Nə bir sənədə
qol çəkib, nə də ki, möhür vurub. Ona görə də Andropov şi‑
fahi dəlil‑sübutlar olsa belə, onu məhbəsə saldıra bilməyib.
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Mənim idealım Heydər Əliyev

Heydər Əliyev də bu epoxanın ali şəxslərindən, SSRİ‑nin
rəhbərlərindən biriydi. Bu yazılmamış qanunları çox gözəl bi‑
lirdi yəqin. Məncə bu yazılmamış qanunlar yazılmamış qa‑
nunlardan ən alisiydi.

Həyat yoldaşı Zərifə xanım – göz həkimi, alim, laborato‑
riya, kafedra müdiri. Oğlu institutda müəllim, qızı şərqşünas,
bəstəkar, elmi işçi. Gəlini həkim. Bacıları elmi işçi, orta mək‑
təbdə kimya müəllimi, qardaşları rəssam, alim, müəllim, ka‑
fedra müdiri, akademik. Yaxın qohumları həkim, musiqiçi...
Əliyevlər ailəsi həm də görkəmli ictimai‑siyasi xadimlər kimi
respublikamızın həyatında fəllıqları ilə, xeyriyyəçilik aksiya‑
ları ilə həmişə seçiliblər, indi də ön sıralarda gedirlər.

Potensial cani

Böyük sovet rejissoru Eldar Ryazanovun “Vokzal dlya
dvoix” (“İki nəfərçün vağzal”) bədii filmini çox sevirəm. Sa‑
dəcə mənim bir ailə başçısı kimi formalaşmağımda xüsusi rol
oynayıb. Əsərin qəhrəmanı, musiqiçi olan bir nəfər sadə dildə
desək, arvadının “zibilinə” düşür. Arvadı maşını sürərkən pi‑
yadanı vurub öldürür. Qeyrətli sovet kişisi olaraq, o, milis
idarəsinə gedərək deyir ki, bəs sükan arxasında mən olmu‑
şam, təqsir də məndədir. Kinoda cərəyan edən hadisələri da‑
nışmaq fikrim yoxdur. Bu yazımçun əsas məqam budur.
Kişini tutub basırlar dama.

Deməli, sürücü potensial canidir. Hər an türmənin qapısı
onun üçün açıqdır. Bu kinodan və bu misaldan nəticə çıxara‑
raq, hər hansı bir kişi arvadının, qızının, gəlininin maşın sür‑
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məsinə icazə verməməlidir. Bilməyərəkdən qəza törədib, tür‑
məyə düşməməsi naminə. Axı qız, arvad, gəlin namus‑qeyrət
sayılır. İndi kişinin təqsiri boynuna götürməsi isə qeyri‑müm‑
kündür. Hər addımbaşı quraşdırılan kameralar və cib telefon‑
ları adamı yerindəcə qeyrətsiz çıxarır. Allah heç kimə, lap
düşmənimə də belə bir şey qismət eləməsin.

HAŞİYƏ: Atam köhnənin maşın sürəni idi. Uzun yola çı‑
xanda, ürəyimiz çəkilirdi. 60‑dan yuxarı qalxmırdı. Başqası
belə, sükan arxasında olsa, ona da bu qaydanı diqtə edirdi.
Məsləhəti belə idi: “Maşını yavaş sür. Yavaşın ziyanı yoxdur.
Lap “avariya” eləsən belə, ziyanı az olacaq. Birtəhər qurtara‑
caqsan. Birdən maşının qabağına qəfil adam çıxsa belə, da‑
yandırmaq da asan olacaq”. (SON)

Sovetin xofu

Dayılarımdan biri sovet vaxtı yaxşıcana varlanmışdı. İnsan
varlananda nə edər? Birinci maşın alar. Varlı adamın ağzı nə
idi ki, sovetin ən yaxşı maşını sayılan “Volqa” alsın. Tutub
dama basardılar. Ona görə də dayım “Jiquli” aldı. Evini dəyişə
bilmədi. İndiki kimi deyildi ha, gedib istədiyini alasan. O də‑
qiqə tutub dama basardılar. Hər ailə üzvünə 5 kvadratmetr
sahə icazə verilirdi. Əgər 4 ailə üzvün və 28 kvadratmetrlik
evin vardısa, o vaxt ikinci mənzil almaq haqda düşünə bilər‑
din. Özü də havayı mənzil yox, kooperativ. Yəni ki, pullu.
Onun da 40 faizini əvvəldən, 60 faizini isə 25 ilə ödəmək şər‑
tiylə. Kooperativ binada ev almaq üçün köhnə mənzildə qey‑
diyyatda olanları 9 kvadratmetrə vururdular. Əgər ümumi
rəqəm evin sahəsini üstələyirdisə növbəyə dayanmağa icazə
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verilirdi. Qanunlar çox ciddiydi. “Bərabərlik” əsas devizlərdən
biri idi. Cəmiyyətin tarazlığı qanunlarla qorunurdu.

Dayımın yaxşı pulu olmasına baxmayaraq, təzə, böyük ev
almaq arzusu ürəyində qaldı. Gücü ona çatdı ki, bağ tikdirsin.
Amma burda da biclik işlətməliydi. Bax onda “Əməkdar
müəllim”, “Əmək veteranı” 70 yaşlı kənd müəllimi olan atası
və Böyük Vətən müharibəsi əlili, qocaman həkim, 70 yaşlı
qayınatası yadına düşdü. Onların ərizəsini alıb təqdim etdi
Bağlar İdarəsinə ki, “bəs qocalmışıq. Bizə dənizin təmiz ha‑
vası lazımdır. Bağ tikdirib, ağac əkmək istəyirik”. Bu ərizə də
daşdan keçən ərizə idi. Axı kim iki qocaman müəllim və hə‑
kimə, özü də yüksək maaş alan sovet adamına etiraz edə bi‑
lərdi? Əlbəttə ki, heç kim. Dayım beləcə arzusuna çatdı.
Əlbəttə ki, yenə də qorxa‑qorxa, ürkə‑ürkə. Möhür‑imza
atası ilə qayınatasının adına ola‑ola. Maşın lap yadımdan çı‑
xacaqdı. O da qaynının adına idi.

Mən bu yazını yazmayacaqdım

Artıq bir aydır ki, saytlara girəndə qorxuram. Deyəcəksiniz
ki, nə sayta gir, nə də orda yazılanları oxu. Əlbəttə ki, əgər qor‑
xursansa. Və ya qanın qaralırsa. Amma özümlə bacarmıram.
Çox maraqlıdır bu son bir ayda yazılan yazılar. Baş verən olay‑
lar. Ömrümdə bu qədər, biri‑birinə bənzəməyən, zəngin infor‑
masiyalar oxumamışdım. Kim təqsirkardırsa cəzasını alacaq.

HAŞİYƏ: Bir nəfəq araqızışdıran birinə yaxınlaşıb deyir ki:
– Alə, dözməzdim e... Filankəs səni söydü;
– Sənə nə? – deyə həmin adam sakitcə reaksiya verir. Bunu

görən araqızışdıran vəziyyəti bir az da gərginləşdirmək üçün.
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– Yox e... nəinki səni, atovu da söydü.
– Onda mənə nə? – deyə yenə də həmin adam təmkinini

pozmadan cavab verir. (SON)

İndi lətifəsi bizdən uzaq. Deyəcəksiniz ki, kimisə vəzifə‑
dən çıxartdılar. Və ya türməyə basdılar. Ay Mahir, sənə nə,
bizə nə? Guya vəzifədə olanda sənə bir gün ağlamışdılar ki,
indi də onların ifşa olunmasına ürəyin ağrıyır? Vallah düz de‑
yirsiniz. Amma, bir amma var axı. Mən axı dövlətimi çox se‑
virəm. Bu ifşa olunanlar axı dövləti içindən yeyiblərmiş. Pul
boş şeydi. Geri qaytaracaqlar, qəpiyinəcən. Lap el dilində
deyək: “Qusacaqlar”. Bəs imic? Bəs ad?

Amma yenə də yazmayacaqdım. Dövlət orqanlarının çox
dəqiq müdaxiləsinin fonunda yazdıqlarımın çox cılız görü‑
nəcəyinə görə.

Amma bir şeyi başa düşmürəm. Cinayətə yuvarlanan bir
şəxs də öz ailəsini bu işə qoşar? Qardaş, oğul, quda, əmioğlu,
dayıoğlu, bir sözlə kişi olanları hardasa başa düşdüm. Kişinin
başına iş gələr. Türməyə də düşər, ordan çıxar da... Amma
son günlər bu cinayət hadisələrinin fonunda bacı, arvad, qız‑
ların da adının hallanması çox pis haldır. Bir nazirlik çərçivə‑
sində və həndəvərində ailə podratı yaratmaq hansı ağlın
məhsuludur? Axı ailə podratı kənd təsərrüfatına aid bir qu‑
rumdur. Özü də sadə və halal qurum.

Yaxşı, tutaq ki, bu ailə podratları ifşa olundu. Hamısının
da əlində möhür. Törətdikləri qanunsuzluqlar da nə qədər.
Bir də ki, müasir Cinayət Məcəlləsində heç möhürün olmasın,
dələduzluq deyilən gözəl bir maddə var. Nə möhürə baxır,
nə də imzaya. Belə çıxır ki, Penitensiar Xidmət türmələrdə də
xüsusi kameralar yaratmalıdır? Adını da “Ailə podratı kame‑
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rası” qoymalıdır? Bu, biabırçılığın son həddidir. 
Uşaqlığım yadıma düşür. Leninqradın soyuq və muzey

türmələri. O vaxt inqilabçılar əqidələrinə görə türmələrə dü‑
şürdülər, sınmırdılar. Sonda fəhlə‑kəndli hökuməti qurub,
varlıların dövlətini, pulunu müsadirə edib xalqa payladılar.
İndi isə türməyə xalqın pulunu mənimsəyənlər düşür. Yəqin
ki, bu dərs sonuncu olacaq. Digərlərinə bir örk.

Belə getsə, detektivlər yox, ədəbiyyatda fantaziya janrı
daha inkişaf edəcək. Paxıl deyiləm. İstəyirsiniz bir‑iki cümlə‑
sini mən deyim, əsər qəhrəmanının dilindən:

“2070‑ci il. Evdən çıxıram. Nəvəmi muzeyə ekskursiyaya
aparıram. Birinci Kürdəxanı izolyator‑muzeyi”nə baş çəkirik.
Ekskursovod bizə izah edir:

“– Bu kamera çox nadir, tarixi kameradır. Burada filan və‑
zifəli özü, arvadı, qızı, oğlu, kürəkəni, yaxın qohumları filan
ildən filan ilə qədər cəza çəkiblər. Sonralar kürəkənlər bu ka‑
meralardan digər kolonlara köçürülüblər.

– Niyə? – deyə nəvəm sual edir:
– Çünki vəzifəli işdən çıxandan və ya həbs olunandan

sonra onun qızını boşamaq, o vaxt Azərbaycan ailələrində bir
dəb imiş.

– Axı, onları niyə həbs etmişdilər? – deyə nəvəm yenə so‑
ruşur.

– Sovet vaxtından miras qalan yazılmamış qanunları poz‑
duqlarına, qohumlarını möhür və imzaya layiq gördüklərinə
görə”.

2015
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BİZİM HİCRAN HÜSEYNOV

AzTV‑nin “Xəbərlər”inə təzə gəlmişdim. Diktor Hicran
Hüseynov, redaktorlar Mənzərə Sadıqova, Esmira Çərkəzqızı,
Bahadır Şəfi, Əli Nəcəfxanlı otaq yoldaşlarım idi. Şöbəyə
Rafiq Yusifoğlu rəhbərlik edirdi.

El dilində desək, Hicran müəllim yüz ilin diktoruydu.
Mən ilk dəfə onu ekrandan tanımışdım. Amma indi sadəcə iş
yoldaşıydıq. Maraqlı xatirələri vardı. Təkcə televiziyadan yox.
Səməndər Rzayevdən, Fuad Poladovdan, Eldəniz Zeynalov‑
dan və digər aktyorlarımızdan.

HAŞİYƏ: Hicran müəllim danışırdı ki, günlərin bir günü
Eldəniz Zeynalov, Mikayıl Mirzə, Səməndər Rzayev və mən
yemək‑içməkdəydik. Birdən yadımıza düşdü ki, bəs vacib
bir hüzr məclisinə baş çəkməyi unutmuşuq. Yemək‑içməyi
yarıda qoyub getdik ora. Əvvəlcədən də danışdıq ki, on də‑
qiqə oturub dururuq. Ağzımızı da açmırıq ki, dəm olmağı‑
mızdan duyuq düşməsinlər. Ayıbdır.

Xülasə, girdik çadıra. Oturduq. Qabağımıza çay qoydular.
Heç kim dinmirdi. Təkcə mollanın səsi gəlirdi. Hansısa dini
bir ayindən danışırdı. Biz də gözümüzü ona zilləyib guya ki,
qulaq asırdıq. Əlbəttə ki, hörmət əlaməti olaraq. Bu dəm
molla “bu barədə şair gözəl deyib” şeir demək istəyirdi ki, El‑
dəniz ayağa durub mollanın sözünü kəsdi:

– Molla, şeiri sən demə. Mikayıl Mirzə burdadır. Ondan yaxşı
deyəcəksən? Dur, Mikayıl, bir şeir de, hamı dinləsin. (SON)
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Hicran müəllim deyilənə görə yeyib‑içən adam idi.
Onunla bir süfrə arxasında oturmasam da, bu barədə danış‑
dıqlarına qulaq asmaqdan xüsusi zövq alırdım:

“Dünən bir məclisdəydim. Zoğal arağı qoydular ortaya.
100 getdik. Uf‑uf‑uf... Şipşirin” və sairə. Sonda da ağzını özü‑
nəməxsus marçıldadırdı. Hərflə ifadə edə bilmirəm. Danış‑
dıqlarının çoxu yadımdan çıxıb. Çünki onda yeyib‑içən
deyildim. Ümumiyyətlə, televiziyada özəl yemək‑içmək mək‑
təbi var idi ki, Nizami Xudiyev sədr gələndən sonra Qorbaçov
kimi “suxoy zakon” tətbiq etməklə bu ənənəyə son qoydu.

Mən 1996‑cı ildə AzTV‑yə gələndə diktorlarımız bir sinif kimi
artıq tarixə çevrilməkdə idilər. Yalnız proqram oxuyurdular. On‑
ların yenidən ekrana qayıtmasında, verilişlərə, xüsusilə də “Xə‑
bərlər”ə cəlb olunmasında Nizami müəllimin böyük rolu oldu.
Qocaman və orta yaşlı diktorlarımız hüquqi dildə desək, reabli‑
tasiya olundular. 20.00 “Xəbərlər”ini iki diktorun aparması ənə‑
nəsi bərpa olundu. Sabir Ələsgərov, Roza Tağıyeva, Rafiq
Həşimov, Qarasim Tağızadə, Ofelya Sənani, Nailə İslamzadə,
Nəsimi Nəbizadə, Tamilla Məmmədova, Esmira Çərkəzqızı,
Hicran Hüseynov, Şərqiyyə Hüseynova, Kəmalə Əzizqızı və di‑
gərləri xalq arasında “Prezident proqramı” kimi tanınan, hamı‑
nın izlədiyi “Xəbərlər”in yenidən aparıcısına çevrildilər.

Hicran Hüseynovla Esmira Çərkəzqızı bu aparıcılıqda
duet idilər. Onları digər diktorlardan fərqləndirən o idi ki,
Sabir Ələsgərovun rəhbərlik etdiyi diktor şöbəsinə daxil de‑
yildilər. “Xəbərlər”in redaktoru sayılırdılar. Yəni ki, həm də
çəkilişlərə gedirdilər. Hicran müəllim əsasən parlament iclas‑
larını çəkirdi. Səliqəli saç düzümü, geyimi‑keçimi ilə digərlə‑
rindən seçilirdi. Hələ xəttini demirəm… Onu belə
öyrətmişdilər, o da digərlərinə nümunə göstərirdi.
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HAŞİYƏ: Günlərin bir günü gördük ki, Hicran müəllim
18‑19 yaşlı hündürboy, yaraşıqlı oğlanı otuzdurub qabağında
deyir: “Bu gün biz sizə gələcəyik cüməaxşamlaşmağa. Sabah
siz bizə gələcəksiniz cüməaxşamlaşmağa. Bu gün onlar gələ‑
cək bizə cüməaxşamlaşmağa. Sabah biz gedəcəyik onlara cü‑
məaxşamlaşmağa”.

Hicran müəllim bunu deyəndən sonra cavan oğlan da baş‑
layırdı bu sözləri təkrar eləməyə: “Bu gün biz sizə gələcəyik
cüməaxşamlaşmağa. Sabah siz bizə gələcəksiniz cüməaxşam‑
laşmağa...”. Mən də çəkilişdən qayıdan adam, oturub kadr
arxası mətni yazırdım. Axırda uşaqlardan kimsə bu, eyni tək‑
rar ifadələrdən bezib “Hicran müəllim, bəsdir də...” deyə
ərklə  çımxırdı. Hicran müəllim də “atasıyla dostam. Xarici
görünüşü düşür efirə. İndi xüsusi məşğul oluram bununla.
Bir şey alınsa, Nizami müəllimə təqdim edəcəyəm” deyərək,
cavanı bizimlə də tanış etdi.

Daha heç kim bir söz demədi. Bir müddətdən sonra oğlan
gözə dəymədi. Fikirləşdik ki, yəqin Hicran müəllim bizi na‑
rahat etməsin deyə, onunla başqa yerdə məşğul olur. Amma
günlərin bir günü “uşaqlar məni soruşan olsa, bir hüzr yeri
var dəyib gəlirəm. Burda dərs dediyim oğlan var idi e... Də‑
nizdə çimərkən boğulub‑ölüb. Cüməaxşamısıdır. Gedirəm
cüməaxşamlaşmağa”. (SON)

Günlərin bir günü gördük ki, Hicran müəllim tünd yaşıl
rəngdə “DAEWOO‑ESPERO” maşını alıb. O vaxt hər adamda
xarici maşın yox idi. Barmaqla sayılırdı. Bu cür xarici maşınlar
Milli Məclisin daimi komissiya sədrlərinə verilmişdi. Səmimi
adam idi Hicran müəllim. Heç nə gizlətmirdi başqalarından.
Dedi ki, “Qəbələdən Milli Məclisin deputatlığına namizəd
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olan hörmətli bir adamın vəkili idim. O da qalib gəlib seçki‑
lərdə. Bu da mənə verilən qələbə şirinliyidir. Ayağım yüngül
olub”. Onu da qeyd edim ki, ayağı bu gün də yüngüldür Hic‑
ran müəllimin. Həmin adam yenə də deputatdır. Onda bildim
ki, Hicran müəllimin əsli‑kökü Qəbələdəndir.

Düzünü deyim ki, onunla yola getmirdik. Hər söylədiyi
söhbətin, xatirənin sonuna bir qulp qoşurdum. Bəzən sö‑
yürdü, vurmaq da istəyirdi... Amma əl saxlayırdı – “Qurban
olasan Qabil müəllimə. Yaxşı kişidir. Dostumdur. Yoxsa...” –
deyərək. Amma xətrimi də çox istəyirdi. Hardan bildim?..

HAŞİYƏ: Günlərin bir günü işdə Hicran müəllimin ürəyi
tutur. Uzadırlar “Xəbərlər”in dəhlizindəki kresloya. Demə in‑
farkt imiş. Mən də o vaxt çəkilişdəydim rayonda. Təcili yardım
maşını gələnəcən, biri Validol tapıb qoyur dilinin altına. Köhnə
qvardiya – diktorlar tez özlərini çatdırırlar. “Can, can” deyərək
biri əlini ovuşdurur, o biri alnının tərini silir. Hicran müəllim
də özündə olmur. Gözünü yarı açaraq “Mahir, hardasan
Mahir” deyə başlayır çağırmağa. Təcili tibbi yardım vaxtında
özünü yetirib Hicran müəllimi çatdırır xəstəxanaya. Rayondan
qayıdandan sonra o qadın diktorlardan biri mənə “ay Mahir,
yanında olan biz, buna ürək‑dirək verən biz. Bizim adımızı çək‑
mir, səni çağırır” deyəndə, onda bildim ki, Hicran müəllim
məni çox istəyirmiş. Bütün şıltaqlıqlarıma baxmayaraq. (SON)

Hicran müəllim 5 saylı xəstəxanada müalicəsini başa çat‑
dırıb qayıtdı sıralarımıza. Amma xəstələnməsinə səbəb bu de‑
yildi. Qızının toyuna köhnə dostu, diktor, Xalq artisti Rafiq
Hüseynovu çağırması, onun sağlığına badə qaldırması və ar‑
dınca toy kasetinin sədr Nizami Xudiyevə “xüsusi izahlarla”
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çatdırılması nəinki Hicranın, digər diktorların da “yenicə işıq‑
lanmağa başlayan karyera”sına son qoydu. “Xüsusi izah” bi‑
lirsinizmi nə idi? Amma gülməyin. “Nizami müəllim sən
Hicranı yenidən ekrana qaytardın. “Xəbərlər” kimi yerə işə
bərpa etdin. Maşın aldı. Deputatların sevimlisinə çevrilib.
Gündə onlarla yeyib‑içir. Hara gedir, ayağa dururlar. Amma
bax‑gör toyda bir dəfə sənin sağlığına badə qaldırdılar? Yox!
Amma Rafiq Hüseynovu bəh‑bəhlə təriflədi”.

Bax bu “xüsusi izah” Hicranın karyerasına son qoydu.
Düzdür, Nizami müəllim onu işdən çıxarmadı. Sadəcə quru
maaşa oturtdu. Çəkilişlərə getməyinə qadağa qoyuldu. Vəs‑
salam‑şüttəmam. Hə, yadımdan çıxmışdı. Diktorlar şöbəsi də
ləğv olundu. Onları redaksiyalara səpələdilər.

HAŞİYƏ: Hicran müəllim qızının toyuna məni də çağır‑
mışdı. Çox həyəcanlı idi. Təbii ki, bütün toy yiyələri toy günü
həyəcanlı olur. Mənim isə heç nə vecimə deyildi. Yeyib‑içib,
rəqs edirdim. Toyun ortasında foyeyə çıxdım. Gördüm ki,
Hicran müəllim bir aktyor dostuyla dayanıb söhbət edir. Məni
görcək söhbətini kəsdi.

– Nədi?
– Heç nə. – deyə cavab verdim.
– Bax gicləmə ha... Bura səninçün iş deyil, toydur, – deyə

Hicran müəllim gərgin olduğunu bir az da biruzə verdi. Yəni
ki, Mahir uzaq gəz, zarafatlaşmalı halım yoxdur.

– Hicran müəllim, elimizin adəti var. Bir abrın olsun,
həyan olsun. Heç olmasa dilucu da olsa, gəlib icazə alaydın.
Sadəcə elə‑belə, mədəniyyət xatirinə.

– Əəə, sən bunu görürsən? – deyə məni yanında dayanan
aktyor dostuna göstrədi,– deyir ki, qızına toy eləyirsən, bəs
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məndən icazə almalısan,–deyə Hicikin (onu belə əzizləyir‑
dim) qırışığı açıldı, başladı gülməyə.

– Onu demirəm e... Hicran müəllim.
– Bəs nəyi deyirsən, – Hicik yenidən ciddi görkəm aldı.
– Deyirəm ki, kürəkəninin adı Qabildir. Adam kürəkəninə

ad qoyanda gəlib məndən icazə almaz? Nə ixtiyarla atamın
adını kürəkənə qoymusan?

Bunu demişdim ki, Hicran qaqqanaq çəkib güldü. Mən isə
tez zala keçdim. (SON)

HAŞİYƏ: Redaksiyanın dəhlizində televizor vardı. Gecə‑
gündüz AzTV‑ni göstərirdi. Həmişə açıq idi – baxsaq da, bax‑
masaq da... Günlərin bir günü də televizorda “Gün keçdi”
bədii filmini göstərirdilər. Hicran da oturub baxırdı. Mən də
arxam televizora tərəf kresloda oturub onunla söhbət edirdim.
Bir də hiss etdim ki, mənimlə danışsa da, fikri ekrandadır.

– Hicik, bu filmi görməmisən? Nə maraqla baxırsan?
Heç nə demədi. Acığa televizorun düyməsini basıb sön‑

dürdüm. Az qaldı ki, “öldürsün” məni. Yerindən sıçrayıb tez
televizoru yandırdı. Day yerinə oturmadı. Əliylə düyməni
məndən qoruyurmuş kimi tutub, başladı maraqla baxmağa.
Az qala televizorun içinə girəcəkdi. Bu an isə baş qəhrəmanın
aeroportdan avtobusla qayıtması səhnəsini göstərirdilər.
Həsən Məmmədov pəncərədən yola baxır. Bu dəm yanların‑
dan oğlanın sürdüyü və arxasında bir qız oturan motosiklet
keçir. Yəqin ki, xatırladınız bu kadrları. Hicran müəllim bu
səhnəyə baxıb “indi söndürürsən, söndür” deyib oturdu ye‑
rinə. Kövrəlmişdi. Nəsə gizlədirdi. Bu dəm:

– Hicik, motosikleti sürən sən idin? Bəs o qız kim idi, hə?
Bu sirrini də belə açmışdım. Amma dedi ki, heç kimə
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demə. Niyə gizlədirdi? Bilmirəm. Amma məndə təqsir gör‑
məyin. Mənə demişdi ki, “heç kimə demə”. Amma demə‑
mişdi ki, “YAZMA!” (SON)

Bir müddətdən sonra sədrin yanında keçirilən iclasda Hic‑
ran özünü pis hiss etdi. İcazə alıb kollegiya zalından çıxdı. O
çıxandan sonra, dostumuz Sakit Ocaqlının “Nizami müəllim,
“Qul qəbahətsiz, ağa kəramətsiz olmaz”. Hicran Hüseynov
yaxşı adamdır. Nə olub‑olub. İndi nəsə bir xəta edib də...
Keçin günahından” xahişindən sonra Nizami müəllim də
yumşaldı. Amma işçisinin onun yaxşılığının əleyhinə olaraq
etdiyi hərəkətləri bizimçün sadalayıb ürəyini boşaltdı. Sonda
çəkilişə getməyinə icazə verdi. Siftə isə uğurlu alınmadı.

HAŞİYƏ: Xalq şairi Mirvarid Dilbazi rəhmətə getmişdi.
Ertəsi gün cənazəni Şəhriyar adına Mədəniyyət Mərkəzindən
götürəcəkdilər. Amma ora çəkiliş qrupunu göndərmək yad‑
dan çıxmışdı. Daha doğrusu anlaşılmazlıq olmuşdu. Baş re‑
daktorumuz elə bilmişdi ki, mərasimi Prezidentin çəkiliş
qrupu çəkəcək. Bir də ayıldıq ki, bəs mərasim sona çatır,
amma ora çəkiliş qrupu getməyib. Mən növbətçiydim. Baş re‑
daktorumuz Allahverdi Məmmədov dəhlizə çıxdı və gördü
ki, Hicran oturub kresloda televizora baxır.

– Hicran müəllim, maşın gözləyir. Kaset götürün çıxın
enerqoblokun qabağına. Şəhriyar klubuna gedəcəksiniz.

Qrupu yola saldım. Yarım saatdan sonra Allahverdi müəl‑
limə zəng edirlər ki, bəs çəkiliş qrupu gəlib çıxmayıb. Zəng
elədik ki, “Hicran, bəs hardasan?”

Bizə təzə, Əli adlı bir şofer vermişdilər. Qarajdan çıxan kimi
“bənzin yoxdur” deməyə adət eləmişdi. Bu sözü Hicran müəl‑
limə də deyib. O da çoxdan çəkilişlərə getmədiyi üçün Əlinin
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bu bicliyini bilmirmiş. Yazığı gəlib və deyib ki, “sür benzindol‑
durma məntəqəsinə”. Biz də zəng edəndə ki, “Hicran bəs har‑
dasan?”. Cavab verdi ki, “Qələbənin kruqundayam, Allahverdi
müəllim. Benzinkolonkada”. Xülasə, Hicran müəllim vida mə‑
rasimini çəkməyə gecikir. Düzdür, başqa televiziyaların
“donor” köməyi ilə materialı efirə verdik. Amma, Nizami müəl‑
lim bundan xəbər tutmadı. Xəbər tutsaydı, yenidən Hicran
müəllimi cəzalandıracaqdı. Fürsət bilib işdən çıxara da bilərdi.

Hətta studiyadan çıxanda guya ki, Hicikin ayağı harasa ili‑
şib yıxılmışdı da... Sonra kresloda oturub ürəyini tutmuşdu.
Amma “skorı” çağırmağa icazə verməmişdi. Niyə “guya ki”
dedim? Çünki orda ayağa ilişməli heç çöp də yox idi. Bunu
məncə bilə‑bilə eləmişdi, ürəyini də yalandan tutmuşdu ki,
danlamasınlar, cəza almasın. Televiziyaya çox bağlı adam idi.
Hər şeyi yoluna qoyandan sonra baş redaktor məsləhət etdi
ki, Hicran müəllimi öz maşınına mindirim və özüm sükan ar‑
xasına keçib evəcən aparım. Təzə xarici maşın və “Volqa”dan
yüksək maşın sürməyən mən. Başladım hər addımbaşı siqnal
verib, mərkəzi küçələrlə şütüməyə. Heç nə demirdi. Axırda
dözməyib soruşdu ki, “bəs niyə addımbaşı siqnal verirsən?”.
Cavab verdim ki, “Hicik, qoy görsünlər ki, mənim də xarici
maşınım var”.

“Kül başıva. Mənim maşınımla tirpaşlıq edirsən?” deyib
qapazı qoydu başıma. (SON)

O, otağa girən kimi başlayırdıq zarafata. Ağzından elə söz‑
lər çıxırdı ki, sanki ayaq verirdi bizə. Biz də zarafata başla‑
yanda başlayırdı cırnamağa. Bəzən isə heç başa
düşmə diyimiz halda sözü pis yönə yozurdu.
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HAŞİYƏ: Günlərin bir günü qadın əməkdaşlardan biri
otağa girdi. Bizim yanımızda:

– Hicran müəllim, vaxtın var?
– Var. Necə bəyəm?
– “Tolkuçka”ya gedirəm. Şalvar almağa. Hansı yaxşıdır,

hansı pis, bilmirəm. Sənin şalvardan başın çıxır?
Hicran müəllim heç nə demədi. Qızardı, bozardı. Qız sua‑

lını bir də təkrar elədi?
– Hicran müəllim, şalvardan başın çıxır?
– Ay uşaq, sən mənim övladım yerindəsən. Bu nədir de‑

yirsən, utanmırsan?
– Hicran müəllim, nə dedim ki hirslənirsən? Başın çıxmır

çıxmır da... Başqasıyla gedərəm. (SON)

HAŞİYƏ: Sovet vaxtı Hicran müəllim diktorskidə oturub
verilişə hazırlaşıbmış. Bu dəm qadın əməkdaşlardan biri tə‑
laşla otağa girib “qızlar, ay qızlar, qulağınızı çəkin”. Qadın
diktorlar da qulaqlarını çəkib, soruşurlar ki, “bəs axı nə
olub?”. O da cavabında “Bilirsiniz nə olub? Ujas. Filankəsin
matkasını çıxarıblar”. Birdən həmin qadın əməkdaşın gözü
sakitcə oturub verilişə hazırlaşan Hicrana sataşır.

– Hicran, sən də qulağını çək.
– Başın xarabdır? – deyə Hicran gözünü kağızdan çəkib

açıqla o qadına dillənir. – Mən niyə qulağımı çəkim? Mənim
matkam var?

– Sənin də oran var. – deyə qadın ciddi görkəm alaraq
cavab verir. (SON)

Bizim Hicran müəllim belə adamıydı. Hamı onu çox istə‑
yirdi. Mən isə bəzən bilə‑bilə, bəzən də bilməyə cırnadırdım onu.
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HAŞİYƏ: Günlərin bir günü işimi tez qurtardım. Otaqda
Hicran müəllimdən başqa heç kim yox idi. O da çəkilişdən
qayıdıb mətn yazırdı. Könlümə xaş düşmüşdü. Səhər tezdən
vaxt olmadığı üçün, günorta getməyə qərar verdim. Şəhər te‑
lefonuyla zəng elədim bir qohuma:

– Gedirəm “Lalə” kafesinə. Bacanağım Rəfailin yanına.
Yaxşı hazırlıq görüb. Xaş, sirkə‑badımcan, sarımsağ, dənələn‑
miş nar, təzə sıxılmış nar soku, təzə təndir çörəyi, suxarı,
zoğal arağı. Təmizindən. Bir rumka içən kimi tər təpənin or‑
tasından süzülür‑süzülür alnının ortasıyla burnunun üstünə,
ordan da süzülür düz burnunun ucuna. Ordan da damcı‑
damcı damcılayır köynəyinə. Bu dəm çəngəli batırırsan xaşın
içindən bir dənə qarın parçasını götürürsən qoyursan ağzına,
həmən əriyir. Əlin “kley” kimi olanda boşqabda ortaya gələn
qaynar, yaş əskiylə əlini silirsən. Oxxayy!

– Günorta da xaş olar? Başqa vaxt inşallah. – deyə qohum
rədd cavabı verdi. Bu cür təqdimatın qabağında tab gətirmə‑
yəcəklərini düşünürdüm. Beləcə üç‑dörd nəfərə də zəng elə‑
dim. Onlar da “otkaz” getdilər. Bu an Hicran müəllim
qələmini stolun üstünə çırpdı. Kağızı da bürmələyib yerə atdı:

– Bəsdir də, Mahir. Qanacağın olsun, qabiliyətin olsun.
Haram olsun Qabilin çörəyi sənə...

Telefonun dəstəyini yerinə qoyub məəttəl‑məəttəl ona
baxmağa başladım. Axı neyləmişdim? Ona nə demişdim ki,
mənə belə deyir.

– Ay kişi, – deyə Hicran müəllim sözünə davam elədi, –
səhərdən yüz adama zəng eləmisən ki, gəl gedək qonaqlığa.
Hamısı da “otval” verir sənə. Qarşında bu boyda, bu ranqda
yeyib‑içən adam oturub. Heç nəzakət xətrinə təklif də eləmir‑
sən. (SON)
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İndi başa düşürəm ki, nəzakətsizlik eləməmişəm. Yeyib‑
içən adamın yanında yemək‑içməkdən danışıb, onu dəvət elə‑
məmək, ən azı eşşəklikdir. Nə edə bilərəm ki... artıq gecdir.
Səhvlərimi düzəldə bilməyəcəyəm. Çünki Hicran müəllim
aramızda yoxdur. Axırıncı dəfə onu atamın yasında gördüm.
Artıq AzTV‑də işləmirdi. Nizami Xudiyev işdən çıxanda, Arif
Alışanov sədr gələndə yaman sevinirdi. Hətta yeni sədrin təq‑
dimatı, Prezidentimiz İlham Əliyevin sərəncamıyla ona
“Azərbaycanın Əməkdar artisti” fəxri adı da vermişdilər.
Sonra isə təqaüdçü damğası qoyub, işdən uzaqlaşdırmışdılar.
Sanki balığı dənizdən çıxarıb, akvariuma salmışdılar.

Çadıra girəndə qarşıladım onu. Qanıqara halda “ayağın
yer almasın. Sənə görə gəlməmişəm. Kişi mənim dostum idi.
Allah rəhmət eləsin ona” dedi. İncik idi, büzüşmüşdü, qocal‑
mışdı. Səhnəsi, meydanı əlindən alınan Əməkdar artist idi
Hicran Hüseynov. Deyəsən Nizami Xudiyevin atasına rəhmət
oxuyurdu. Ona acığı tutanda belə, dənizdən çıxarıb evindəki
akvariuma atmayan Nizami Xudiyevin atası Mənaf kişiyə.

HAŞİYƏ: “Xəbərlər”in 20.00 buraxılışını Esmira Çərkəz‑
qızı ilə birlikdə aparırdı. Bəzən bəxtinə Prezident Aparatın‑
dan faksla göndərilən, latın qrafikasında sərəncam və
məktublar da düşürdü. Çətinlik çəkirdi latın qrafikasında
mətnləri oxumağa. Gözü Kirilə öyrəşmişdi. Ona görə də efir
gedə‑gedə latın qrafikasında olan yazıları Esmira tərəfə sü‑
rüşdürürdü. O da Hicran müəllimin xətrinə dəymirdi. Oxu‑
yurdu. (SON)

Artıq üç ilə yaxındır ki, diktor, Əməkdar artist Hicran Hü‑
seynov, Hicran müəllim, Hicik aramızda yoxdur. Arabir
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onunla bağlı xatirələri yadıma salıram. Çoxunu qələmə ala
bilmədim. Çoxlu‑çoxlu üç nöqtələr qoymaqdan acığım gəlir.
Sonda isə bütün yazdıqlarımı bir daşlaşmış ifadədə yekun‑
laşdırmağa məcburam: “Allah rəhmət eləsin!”...

2015

Ə L L İ  Y A Ş I N D A  M Ə N …

159



AQİL ABBAS, RƏŞAD MƏCİD, 
YOXSA TÜRKİYƏ?

Neçə gündür qalmışam odla su arasında. Yox, elə bilməyin
ki, Türkiyə ilə Rusiyanı deyirəm. Əsla. Siyasət mənlik deyil.
Vuruşacaqlar, dalaşacaqlar, söyüşəcəklər. Sonra da heç nə ol‑
mamış kimi qucaqlaşıb, barışacaqlar. SSRİ ilə Almaniya barışan
kimi. ABŞ‑la Yaponiya barışan kimi... Siyahını uzadıb başınızı
ağrıtmağa ehtiyac görmürəm. Tarixi hamınız yaxşı bilirsiniz.
Türkiyəylə Rusiya həmişə belə olub. Sonda isə ayaq altında biz
qalmışıq. Bu son münaqişədə də qorxulu heç nə yoxdur. Ruslar
demişkən “təyyarənin pulunu ver, kompensasiya ödə. Bir də
de ki, “radi Boqa, izvini””. Vəssalam, şüttəmam.

Mənim odla su arasında qalmağımın əsas səbəbkarı Rəşad
Məcidlə Aqil Abbasdır. Bilmirəm ki, Rəşad Məcidlə Aqil Ab‑
basın dediyi fikirlərə görə tərəflərini saxlayım, yoxsa tənqid
edim. Tənqid etsəm ağıllı adamlar deyəcəklər ki, SSRİ‑nin
uşaq bağçasına, məktəbinə, universitetinə getdiyin, Leninə
“Lenin baba” deyib oktyabryat, komsomol nişanı gəzdirdiyin,
pioner qalstuku taxdığın, döş cibində Sovet İttifaqı Kommu‑
nist Partiyasının biletini daşıdığın, Dövlət Təhlükəsizlik Ko‑
mitəsinin Sərhəd Qoşunlarında iki il sərhədçi olduğun, ailə
qurduğun, 4659 rubl, yəni əvvəlcədən 40 faiz, qalan 60 faizi
(hardasa 8000 rubl) 25 ilə ödəmək şərtiylə kooperativ, ikio‑
taqlı, təmirli mənzil sahibi olduğun, xülasə,  25 il yaşadığın
o illər sənə haram olsun. Hələ onu demirəm ki, universiteti
bitirəndən sonra Abşeron rayon Partiya Komitəsində instruk‑
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tor vəzifəm də hazır idi. Atamın dostu, raykomun 1‑ci katibi
Sadıq Murtuzayev ayırmışdı o yeri mənimçün. Bütün krite‑
riyalara cavab verirdim: kommunist, ali təhsilli, ailəli, “KQB
ordusu”nda iki il nümunəvi xidmət etmiş bir adam, üstəlik
də ehtiyatda olan zabit – leytenant. Hətta o günləri mənə bəxş
etməyinin müqabilində SSRİ boyda dövlətə dönük çıxaraq
Azadlıq meydanında “Azadlıq, azadlıq!” qışqırdığıma görə
hələ məni qınayacaqlar da...

Yaxud da ki... Əgər Aqil Abbasın “Türkiyə üzr istəməlidir”
və ya Rəşad Məcidin “Türkiyə üzrxahlıq etməlidir” sözlərinin
əleyhinə çıxıb, onları az qala “Vətən xaini” adlandırsam, Ru‑
siyanın tərəfini tutsam... onda da deyəcəklər ki, Mahir haram
olsun Türkiyənin çörəyi sənə. Yadındadır, müstəqilliyin ilk
günlərində ac qalmışdın. İş tapmırdın. Qazandığın azadlığı
uşaqlara çörək əvəzinə yedizdirə bilmirdin. Day işləmədiyin
idarə qalmamışdı. Özün filoloq idin, amma Bakı Süd Kombi‑
natı, Nərimanov Ticarət və İctimai İaşə İdarəsində kadrlar
üzrə inspektor, “Lalə” kooperativində paltarbiçənin kömək‑
çisi, “Azərkitab”da fəhlə işləyirdin a... o vaxt Türkiyədən bizə
“Love is”, “Turbo” saqqızı, “Bakuş” biskviti, “Tadella”, “Tat‑
bol”, “Mini, Simi, Cimi” şokoladları, “Petibör“ peçenyesi gön‑
dərdilər ki, sən də qapı‑qapı, dükan‑dükan düşüb başladın
“arşınmalçı”lığa. Ailənə çörək qazandın… əlində diplomun,
sənədin və geridə qalan 25 illik sovet həyatın ola‑ola. Erməni
də bu müstəqillikdən bəhrələnib gəldi dayandı qulağımızın
dibində. Çünki rus əlini sənin üstündən götürdü. Erməninin
– zəncirdə olan itinin zəncirini açdı, buraxdı.

Sonra isə birtəhər televiziyaya düzəldin. Yaxşı ki, atan
vardı. Onun hesabına gəlib çatdın 49 yaşa. Hansı yaxşıdır?
Sovet, yoxsa müstəqillik? Rusiya, yoxsa Türkiyə? Ayı, yoxsa
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Boz qurd? Ateist olmaq, yoxsa dindar? Şimal, yoxsa Qərb?
Sovet dövründə yaşadığın 25 il, yoxsa həyatının müstəqillik
dövrünün 24 ili?

HAŞİYƏ: Atamın “Türkün qəbri” adlı şeiri var. 20‑ci əsrin
əvvəllərində Azərbaycana gələn xilaskar Türk ordusunun Şa‑
maxı ərazisində ermənilərlə vuruşda ölən Türk əsgərinə həsr
olunub.

Xain qonşu
Çəpərləri qırdı, sökdü.
Öz xıltını, illətini
Açıb tökdü.
Gözlərini qan örtdü
Bu nadürüstün.
Silahlıydı,
Kəmfürsətdi,
Orda‑burda
Millətimə gəldi üstün.
Od saldılar
Kürəklərdə samovar da
Qaynatdılar
Əl çaldılar...
Sinələrdə
“Dasni çors” da
Oynatdılar...
Eşidincə bu dəhşəti,
Bu zülmü, bu zilləti,
Bu təhqiri, qəbahəti
Ağlasığmaz rəzaləti
Qonşuluqda xəyanəti,
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Tərgidilməz,
Tərk edilməz,
Bu şakəri, bu adəti –
Ay‑ulduzlu bir diyardan,
Bu dağlara o dağlardan
Əhməd gəldi, –
Dilimiz bir.
Məhməd gəldi, –
Dinimiz bir.
Orxan gəldi, –
Çölümüz bir.
Sərxan gəldi, –
Gülümüz bir.
Tural gəldi, –
Sazımız bir.
Cəlal gəldi, –
Sözümüz bir.

Türkiyə ilk dövlət olaraq Azərbaycanın müstəqilliyini ta‑
nıdı. Azərbaycan ikinci dəfə müstəqillik qazananda da 20‑ci
əsrin əvvəllərindəki kimi eyni vəziyyət idi. Ermənilər torpaq‑
larımızda at oynadırdı. Atam demişkən “o dağlardan bu dağ‑
lara Əhməd, Məhmət, Sərxan, Tural” gəldi. Amma əlində
silah yox, treyler dolu saqqız, peçenye, şokolad, pal‑paltar.
Özü də ki, satmağa. Yadımdan çıxmışdı lap... Fərman Dəmir‑
kol kimilər də gəlmişdi. Çevriliş etməyə. Killer Həsən Tokular
da gəlmişdi. Sui‑qəsd törətməyə...(SON)

Qarşıma mizan‑tərəzi qoyuram. Bir gözünə o 25 ili, bir gö‑
zünə bu 24 ili qoyuram. Tarazlıq pozulmur. Heç meh də

Ə L L İ  Y A Ş I N D A  M Ə N …

163



əsmir ki, birini o birisindən 1 santimetr də yüksək eləsin.
Çünki mən Azərbaycanın yarımçıq vətəndaşıyam. Sözün elə
əsli və məcazi mənalarında. Həyatımın yarısı orda keçib, ya‑
rısı da burda. O həyat mənə savad, təhsil, bilik, ədəb‑ərkan,
qabiliyyət, qanacaq verib. Bu həyat isə belələrini sevmir.
Çünki kapitalizmə gedirik. O həyat mənə deyirdi ki, “sən is‑
təsən də, istəməsən də səni yaşadacağam.” Bu həyat isə mənə
deyir ki, “bacarırsan yaşa, bacarmırsan öl!”

Mövzudan kənara çıxdım deyəsən. Qayıdaq Rəşad Mə‑
cidlə Aqil Abbasa. Mənim kimi yarımçıq Azərbaycan vətən‑
daşlarına. Bu adqoymamla razı olsalar da, olmasalar da...

HAŞİYƏ: Bir qəbiristanlığın bir qarovulçusu olur. Qış‑yay
həmişə kürk, uzunboğaz çəkmə geyinir. Başına qulaqlı papaq
qoyur. Bundan soruşurlar ki, ay kişi, qışı başa düşdük – so‑
yuqdur. Bəs yayda niyə qalın geyinirsən? Cavab verir ki, “bax
bu qəbiristanlıqda 30 ildir gözətçi işləyirəm. Bir dəfə də gör‑
məmişəm ki, kimsə istidən ölsün, hamı soyuqdan ölür”. (SON)

İndi mən də, Aqil Abbas da, Rəşad Məcid də, külli bizim
nəslimiz, lap elə indiki nəsil də bir dəfə də eşitməmişik ki,
rusla dost olmağa, rus dilində danışmağa, rus sözləri işlət‑
məyə, ruslarla isti münasibətlərə görə adamı Mikayıl Müşfiq
kimi güllələsinlər, Hüseyn Cavid kimi Sibirə sürgün eləsinlər,
Xəlil Rza kimi Lefortovo zindanına salsınlar. Əksinə, türkçü‑
lük, pantürkist damğaları mövcud olub ki, bunun da sonu
edam və katorqaymış. Özünə rus desəydin, yaxud da rus, er‑
məni, ukrain millətindən arvad alsaydın, hamıdan bir addım
irəlidə gedərdin. Bu gün də ov‑yev rus familiyasını daşımı‑
rıqmı? Ayağa duranda “bu gün noyabrın 28‑i 2015‑ci il
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deyib”, İsa peyğəmbərin mövludunu yad etmirikmi? 37‑ci ilə‑
cən pasportda türk yazıb, müstəqillik dövründə yenidən “tür‑
kəm” deməyib, niyə azərbaycanlıya çevrildik? Rus
məktəblərini, ali məktəblərdə rus dili kafedralarını niyə bağ‑
lamadıq? Çünki biz sovet vətəndaşıyıq. Son sovet vətəndaşı
bu dünyadan köçməyənə qədər başımız üstündə sovetin qır‑
mızı bayrağı dalğalanacaq. İkibaşlı qartalın təsvir olunduğu
gerbi demirəm hələ.

Sovetin, rusun xofu isə bu gün də yaşayır. Müstəqillik
dövründə doğulan uşaqların qəlbində belə. Özümüz aşılayı‑
rıq bu xofu onlara: 20 Yanvar, Xocalı soyqırımı, 31 Mart – soy‑
qırımı günü, Şuşanın, Ağdamın, Laçının, Kəlbəcərin,
Cəbrayılın, Zəngilanın, Qubadlının, küllən Qarabağın işğal
günlərində. Sözümüzün əvvəli də, sonu da “Azərbaycan xal‑
qının başına olmazın müsibətlər açdılar” xitabı olmaq şər‑
tiylə. Qan yaddaşı adıyla qorxunu‑ürkünü gələcək nəsillərin
qanına yedirtmişik, erməninin, onun havadarı rusun qaba‑
ğında artıq gözünü qorxuzmuşuq.

HAŞİYƏ: Rus dünyaya azərbaycanlı dühalar yetişdirib
bəxş etdi. Dünyaya açılandan sonra isə hərənin əlində bir te‑
lefon, bir planşet ... yalnız süni təfəkkürlü insanlar yetişdir‑
məklə məşğuluq. Bir Qori seminariyası (sonradan Qazax
seminariyası) açmaqla hələ çar Rusiyası Azərbaycana Üzeyir
Hacıbəyovu, Müslüm Maqomayevi bəxş etdi. Opera sənəti‑
nin əsası qoyuldu. İki musiqi akademiyası, saysız hesabsız
musiqi məktəbləri isə bu gün nəinki Bülbül, heç “qaşqaldaq”
da yetişdirə bilmir. Bu seminariyanın son nümayəndəsi İsma‑
yıl Şıxlı isə 20 ildir ki, rəhmətə gedib. Qazaxdan isə hələ də
Səməd Vurğunlar çıxmır.(SON)
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Çox başınızı ağrıtdım. Nəriman Nərimanov hələ 20‑ci
əsrin əvvəllərində deyirdi ki, “Azərbaycanın əbədi səadəti Ru‑
siyayla bağlıdır”. Düz deyirdi, yalan deyirdi. bilmirəm. Atalar
da deyib ki, “Uzaq qohumdan, yaxın qonşu yaxşıdır”. Onla‑
rın da yalan və ya düz dediyini siz deyin.

Aqil Abbasla Rəşad Məcidə də dillənə bilmirəm. Axı, to‑
talitar Sovet dövlətində yaşamırıq. Müstəqillikdir, demokra‑
tiyadır və plüralizm. Hamı öz fikrini açıq deyə bilər. Hamı da
bir‑birinin fikrinə hörmətlə yanaşmalıdır.

Mənim isə danışmağa heç ixtiyarım yoxdur. Ortadayam,
tən ortada. Bir ayağım orda, bir ayağım burda. Bizdən keçdi.
Bazar iqtisadiyyatına keçid dövrü də belə bitdi. Kapitalizm
başlayır. Allah, nəvələrimizi, nəticələrimizi, kötücələrimizi
qorusun.

2015
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BU GÜN MƏNİM AD GÜNÜMDÜR

4 dekabr mənim ad günümdür. Təkcə mənim yox. 4 de‑
kabrda o qədər adam doğulub ki... Amma onlardan mənə
nə?! 4 dekabr təkcə mənimçün ad günüdür. Düzünü desəm,
xoşlamıram ad gününü. İndinin özündə də qızlarım, nəvələ‑
rim təbrikə gələndə acıqlanıram onlara. İndi deyəcəksiniz ki,
lap düz eləyirsən. Burda qeyri‑adi nə var ki? 49 yaşlı kişi də
ad günü keçirməyi xoşlayar? Yaşlı adamlara yubiley yaraşar.
O da beş ildən, on ildən bir. Ad günü balaca uşaq üçündür.
Tortun üstünə düzülmüş şamları yandırsınlar. Ətrafdakıların
oxuduğu “happi bös dey…” Azərbaycan xalq mahnısının sə‑
daları altında, səbəbkar rəngbərəng şamları üfürüb söndür‑
sünlər. Sonra şamların söndüyünü görüb ağlayan səbəbkar
üçün həmin şamları bir də yandırsınlar. O, bir də üfürüb sön‑
dürsün... Çox uzun prosesdir. Sonra da ətrafdakılar ona “Ad
günün mübarək!” əvəzinə, qədim Azərbaycan ifadəsi olan
“İyi ki doğdun!” söyləsinlər. Bu qədər sadə və əttökən. Hər
halda mənim ətim tökülür.

İndi mən də sabahı gözləyirəm. Cubbulular gələcək. Gə‑
ləndə analarına tort və şam aldıracaqlar. Sonra da balaca boy‑
larıyla məni məcbur edəcəklər ki, mən bu şamı üfürüb
söndürüm. (Plov da olacaq. Şamsız). Bu proses fotolentin yad‑
daşına köçürüləcək. “Feysbuk”da paylaşılacaq. Hamı da deyə‑
cək ki, “Mahir, ad günün mübarək!”. Hətta virtual olaraq mənə
gül çələngləri, odekolon, maşın da bağışlayacaqlar. Amma heyf
ki, virtual. Onsuz da ruhum yüksək səviyyədir. Bu qədər ruhi
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hədiyyəni bədənimə necə yerləşdirəcəyəm? Bilmirəm. İndidən
çox qayğılıyam. Vəzifəli adam olsaydım, hər ad günündə heç
olmasa 20 dənə qızıl qol saatı qabaq düşərdim. Axı, yaşlı kişi
üçün bundan abırlı hədiyyə hələ də icad edən tapılmayıb.

İndi deyəcəksiniz ki, Mahir, axı nə istəyirsən? Nəvələrin,
qızların tort gətirir – bəyənmirsən. “Feysbuk” dostların vir‑
tual hədiyyə atəşinə tutur – bəyənmirsən. 20 dənə qızıl qol
saatı da ola bilsin ki, nəvaxtsa gəlsin. Onu da bəyənmədin.
Axı, nə istəyirsən? De da...

Heç nə. Təkcə varlığınız bəsdir. Sadəcə istəyirəm ki, 1 ya‑
şından 17 yaşına qədər şair Qabillə Bəyimin yeganə övladları
Mahirçün keçirdikləri ad günündən danışım. İstəyirəm sizi
də xəyalən o illərdə qalan ad günümə dəvət edim. Vəssalam.
Başlayaq?

Daxıl

17 illik bir tarix mənimçün iki yerə bölünür. 4 yaşına qə‑
dərki dövrdə hazırlıq prosesi yadımda qalmayıb. Qalan 13 il
isə ad günü ərəfəsi mənim üçün çox “əzablı” keçib. Hər de‑
kabrın 4‑ü ərəfəsində ənənəyə uyğun olaraq atam daxıl alırdı.
Köhnəni sındırıb, pulları stolun üstünə tökürdük. Yeni daxılı
isə onun yerinə qoyurduq. İl boyu atam, anam hər dəfə maaş
alanda daxıla pul atardılar. Yaxud da xırda pul atamın cibinə
ağırlıq edəndə, onları daxıla – 1 illik “katorqa”ya göndərərdi.
Dayılarım, xalalarım, yaxın qohumlar evə gələndə köhnə qa‑
raçılar kimi (əvvəllər qaraçılar əl açmırdılar. Əllərində dəmir
nəlbəki tutaraq dilənirdilər) daxılı gətirib qabaqlarında daya‑
nırdım. Gözümü də gözlərinə zilləyirdim. Çəkilib dəf olmur‑
dum. Ta ovaxtacan ki, daxılın dəliyindən içəri nəsə keçsin.
Verməyəndə pərt olub ağlayırdım. Ağlayanda qazancım
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dəmir yox, kağız pul olurdu. “Ağlayanın payı ikiqat olar” ata‑
lar sözü bax burdan yaranıb. Bu xasiyyətimlə indi, bəlkə də
maliyyə‑vergi sistemində işləməliydim. Alınırdı məndə cib‑
dəki pulu gözəyarı müəyyən etməklə pul qopartmaq.

Atam həmişə gipsdən düzəldilmiş heyvan fiqurlu daxıl
alardı. Amma günlərin bir günü çəlləyi xatırladan dəmir daxıl
aldı. Vədə çatdı. Daxılın ağzını konservaaçanla açdıq. İçini
stolun üstünə boşaltdıq. Nə görsək yaxşıdır? Gümüşü rəngli
10, 15, 20 qəpiklər qapqara qaralıb. Səhərəcən sürtmüşük bu
pulları, ta ağaranacan. Sizi çox da intizarda qoymayım. Gəlim
mətləbə. Yəni ki, daxıldan çıxan pulun məbləğinə. 180, 200,
bəzən də 250 rubl olurdu. Bundan çox çıxmırdı. Həmin gün‑
lər həm də maaş günü olduğundan, atam əmək haqqısını da
üstünə qoyub səhər tezdən çıxırdıq bazarlığa.

“AD GÜNÜ” filmi

Bu filmə hamınız baxmısınız. Amma atam nəzərdə tut‑
duğu menyunu həyata keçirsəydi, buna pulumuz çatmazdı.
Müasir dildə desək, “Dosta zəng” köməyə çatırdı. Daha doğ‑
rusu, ənənə halına düşdüyündən dostlar, qohumlar özləri
zəng edərdi.

Birinci, Lənkəranda sərhədçilik həyatı yaşayan xalam əri
Abbasəli Novruzov. (indi general‑mayor). Zəng edib sadəcə
vaxtını dəqiqləşdirərdi. Səhər ata‑bala oturardıq “Jiquli”mizə.
Üz tutardıq Duvannıya. Yəni ki, Qaradağ rayonu Qobustan
qəsəbəsinə. Sürəti 40‑60‑dan yuxarı qaldırmayan atamla 1
saata gəlib çıxardıq Qobustanın girişinə. Xalam ərinin dediyi
adam da sövdələşdiyimiz vaxtda öz maşınıyla gələrdi ora. Ba‑
qajı açar, kisəyə qoyularaq səliqəylə bürmələnmiş asetrin ba‑

Ə L L İ  Y A Ş I N D A  M Ə N …

169



lığını və iki kiloluq banka qara kürünü çıxararaq qoyardı ma‑
şınımıza. Sonra da ata‑bala yavaş‑yavaş qayıdardıq şəhərə.

Sonra Mərdəkanda yaşayan dostu Xan Mərdəkanlı zəng
edərdi. Rəsmi adı Xanbaba Məmmədov idi. Amma atam onu
Xan Mərdəkanlı çağırardı. Ona “Xan Mərdəkanlı” adlı şeir də
həsr eləmişdi. Zəng edib deyirdi ki, 4‑ü axşam oğlum Zakirlə
sizdəyəm. Bu da o demək idi ki, uşağın hədiyyəsi hazırdır:
üç cür qutab və Mahirin akvariumu üçün qızıl balıqlar. Ata‑
mın üzü gülürdü. Ağ balığın qızartması, qara kürü, üç cür
sac qutabı. O vaxt bu nemətlər əlçatmaz və baha idi. İndi də.
Yox indi əlçatmaz deyil, əfsanədir.

Qalırdı başqa yeməklər. “Stoliçnı salat”, təzə pomidor‑
xiyar, kənd və holland pendiri, soyutma toyuq, ləvəngi toyuq,
meyvə, göyərti, borjomi, limonad və Bakı vinzavod‑2 arağı.
Plov, yanında da iki cür qara. Bax bu vaxt anamın səsi başla‑
yırdı yavaş‑yavaş çıxmağa. “Qabil, mən iş adamıyam. Gücüm
çatmayacaq”. Bunun cavabında isə atam nə desə yaxşıdır?
“Mən bu qədər qonaq çağırmışam. Hamısı da deyib ki, gələ‑
cəyik”. Çox məsuliyyətli adam idi anam. Bircə onu soruşdu
ki, bəs “neçə nəfər?” Atam da “heç, 10‑12 nəfər olar”.

Beş dayım və digər qohumların bu saya daxil olmadığını
bilən anamın rəngi qaçırdı: “Keçən dəfə də 10 demişdin, 25
nəfər gəldi. Uşaqlar (dayılarımı nəzərdə tuturdu) pilləkənlə‑
rin üstündə yeyib‑içirdilər”. Atam isə bütün bunları qulaqar‑
dına vurub “hazırla süfrəni” əmrini verirdi. Yox, başqa cürə
başa düşməyin. Mebellə dolu 15 kvadratmetrlik otağa sizcə,
neçə qonaq sığışa bilərdi? Bu barədə bir az sonra.

Dekabrın 2‑si olmasına baxmayaraq artıq “ad günü”nün
həyəcanını yaşamağa başlayan anamın deyinməyinin qarşı‑
sını almaq üçün atam telefonu götürüb zəng edərdi: “Nərgiz
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xalaqızı, Mənzər dayıqızı, gəlin köməyə”. Onlar da həmən
haya çatardılar. Atam da evin tək uşağı olduğundan uşaqlıq‑
dan ərköyün böyümüşdü. Bir sözünü iki eləməmişdilər.

Birinci düyünü arıtlayıb hazır qoyardılar. İndiki kimi de‑
yildi. Yəni ki, həqiqi düyü satardılar o vaxt sovet adamına,
plastik yox. Sonra qara üçün lazım olan şabalıdın başlarını
kəsib qaynamağa hazır qoyardılar. Kişmişi bir‑bir saplağın‑
dan təmizləyərdilər. Kartof, yumurta, kökü qaynadandan
sonra qabığından çıxarardılar. Xırda‑xırda doğrayıb emal lə‑
yənə tökərdilər. Üstünə xırda doğranmış şor xiyar və toyuğun
qaynadılmış döş ətini əlavə edərdilər. Xama və mayonez isə
qonaqlar gəlməmişdən qabaq əlavə olunardı ki, salat tez tur‑
şumasın və ya su salmasın. Mayonez moskovski olsa da,
xama bakinski idi. Yəni ki, keyfiyyətsiz. Bütün bu proseslərdə
gələcəyin kişi aşpazı cubbulu Mahir İmamverdiyev də yavaş‑
yavaş püxtələşib böyüyərdi.

Başınızı çox ağrıtmayım. Yarımfabrikat məsələləri dekabrın
2‑si və 3‑ü beləcə həll olunardı. Dekabrın 4‑ü el dilində desək,
anamın təzyiqi qalxardı. Hətta həyəcandan ürəyi bulanardı.
“Birdən çatdırmaram və ya yaxşı alınmaz” deyərək. Atam isə
bir gün qabaq mənimlə bazarlığa çıxar, içki, meyvə, tərəvəz tə‑
darükünü görərdi. İşgəncəydi mənimçün. Dörd mərtəbəni
neçə dəfə qalxıb‑düşmək olar axı? Ona görə də həmişə anamın
tərəfində olurdum. İstəmirdim ad günümün keçirilməsini.

Bir gün qabaq dayılarım mənimçün gözəl hədiyyələr gə‑
tirirdi. Məsələn, qarmon sistemiylə çalışan pianino. Dayım
Fikrət üstünə şeirlə təbrik də yazdırmışdı:

İndi sənin 7 yaşın var, Mahir,
İstəyirəm hey çalasan “Şur”, “Mahur”.
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Növbəti ad günlərinin birində Vaqif dayım bunu “Röyniç”
alman pianinosuna çevirdi. Yeddi il də beləcə 6 nömrəli mu‑
siqi məktəbinin yollarında qaldım. Əlavə təhsil yükü altında
sızıldamağa başladım. Niyə belə deyirəm? Çünki onda bunun
xeyrini qanmırdım. Uşaq idim axı...

Ad günü məlum olurdu ki, bəs atam çox adam çağırıb.
Krovatları söküb qonşu Bayram Bayramovgilə daşıyaraq,
yataq otağını da boşaldırdıq. Qonaq otağındakı divanı baş tə‑
rəfdə çəpəki qoyurduq. Üstünə çoxlu döşək‑yorğan qalaqla‑
yırdıq ki, oturanların boyu stola çatsın. Orda əsasən yaşlı
adamlar və tamada otururdu. İlk illərdə tamada Xalq şairi
Məmməd Rahim idi. O, öləndən sonra bu posta qonşumuz,
şair Qasım Qasımzadə layiq görüldü.

Xülasə, qonşulardan stol‑stulların hamısı müvəqqəti ola‑
raq müsadirə olunurdu. Boşqab, çəngəl‑bıçaq çatmayanda
məni qonşuya qaçırdardılar. Sonra süfrəni salıb başlayardıq
“servirovka”ya. Mənzər dayıqızı bütün süfrə etiketlərini
mənə başa sala‑sala gözəl bir süfrə açardı.

Qonşuların da hamısı dəvətli idi. Sayım? Baş üstə. Bay‑
ram Bayramov və Zümrüd xala, İsmayıl Şıxlı və Ümidə xala,
Hüseyn Abbaszadə və Solmaz xala, Orxan Çəmənzəminli və
Fəridə xala, Əkbər Ağayev və Həlimə xala, Məsud Əlioğlu və
Rəna xala, bəzən Samvel Qriqoryan (onda ermənilər bizim
“qardaşımız” idi), Salam Qədirzadə və Roza xala, Əliağa Kür‑
çaylı və Şəhla xala, Məmməd Rahim və Mələk xanım, Qasım
Qasımzadə və Tamara xala, Nəbi Xəzri və Gülarə xala, Xəlil
Rza və Firəngiz xala, Əmir Mustafayev və Ofelya xala, Sabir
Şıxlı və Qənirə, beş dayım, atamın dayısı‑xalası uşaqları və
Qabilin 28 kvadratmetrlik 2 otaqlı mənzili. Necə yerləşirdi
bu qədər qonaq ora? Yəqin ki, ürək geniş olanda kvadratura‑
nın azlığı əsas rol oynamırmış. Bu proses 10 yaşımacan
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davam elədi. Ta o vaxtacan ki, dayılarım üsyan qaldırdı:
“Qabil, biz nəvaxtacan böyük otaqda deyilən sağlıqları eşidib,
blokda – pilləkənlərin üstündə bu sağlıqlara badə qaldıraca‑
ğıq? Pilləkənlərin üstündə qəzet salıb, süfrə düzəldəcəyik?”.
Bax, bu iraddan sonra atam ayıldı. Yemək‑içmək bol olsa da,
dəvətlərə məhdudiyyət qoydu. 

Mən isə çox yorulurdum. Lap “Ad günü” filminin qəhrə‑
manı kimi. Məclis başa çatandan sonra stol‑stulu qonşulara
daşıyıb, qaytarmaq, boşqabları yuyub‑qurulamaq, evləri sə‑
liqəyə salmaqda anama kömək edirdim. Çünki evin həm qız,
həm də oğlan övladı mən idim. Atam isə məclisdən aldığı
ruhi qidanın laylası altında artıq ikinci yuxusunu görürdü.
Bu ad günlərində ən çox sevindiyim o idi ki, 4 dekabrda dərsə
getmirdim. 5 dekabr isə Konstitusiya bayramı olduğundan iş
günü sayılmırdı.

İllər ötdü, mən böyüdüm. Universitetə girəndən sonra
daxıl məsələsi də bitdi. Ad günlərinin çərçivəsi daraldı. Yalnız
dayılarım və biz. Tamadalar, qonaqlar da növbə ilə dünyala‑
rını dəyişdilər. Əsgərliyə gedəndə isə bu ənənə tam dayandı.
Hətta atam icazə alıb məni dekabrın 4‑də evə buraxdırmağa
cəhd etsə də, razı olmadım. Bu yaxında anamın əsgərliyə yaz‑
dığı məktubu oxuyanda bu məqamı yenidən xatırladım.

Vaxt keçdi. Estafeti uşaqlara verdim. İndi meydanda tək
idim. Bazarlığı özüm edirdim. 172 kvadratmetrlik mənzili‑
mizə lap 40 adam da yerləşərdi. Amma atam Sakit Ocaqlı,
Akif Məcidoğlu və həyat yoldaşı Həqiqət, qaynım Ramiz, ba‑
canağım Rəfael, doktor Nahid, dostu Hidayət Zeynalov, Mən‑
zər dayıqızı, Zaur dayıoğlu çərçivəsindən qırağa çıxmırdı.
Mənim mənzilim böyük, ürəyimsə çox da geniş deyildi. Hər‑
dən cığallıq edib noyabr və dekabrda doğulan qızlarımın ad
günlərini birləşdirmək istəyirdim. Alınmırdı. Əksinə iqtisadi
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sanksiyalara məruz qaldım. Həyatının son illərində, mənim,
həyat yoldaşımın, və iki qızımın ad günlərinin ayrı‑ayrılıqda
keçirmək əmri verdi. Son yaşımız isə elə 40‑da qaldı.

İndi isə lap böyümüşəm. Böyük oğlan olmuşam. Niyə
“Böyük kişi olmuşam” demədim? Çünki mənə heç vaxt de‑
mirdilər ki, “Mahir, yekə kişi olasan”. “Mahir, yekə oğlan ola‑
san!” arzu edirdilər. Mən də böyüyüb yekə oğlan oldum.
“Toyuna gələk” deyirdilər – toyum oldu. “Qabil, Bəyim, o
gün olsun ki, baba‑nənə olasınız” dedilər – iki qızım oldu.
Mənə baba olmağı arzulayırdılar, o da oldu. Son arzunu isə
özüm etməliyəm. “Övlad çiynində o dünyaya “gəzməyə” get‑
mək. Axı hər şey gəldi‑gedərdir. Adama gəzmək qalır”.

SON

Evdə qələbəlikdir. Adama nə qədər deyərlər ki, “Baba, iyi
ki, doğdun”. Tortun üstündəki şamı özləri yandırırlar, özləri
də üfürürlər. Bilmirəm ad günü mənimdir, yoxsa bunların?
Yox, elə bilməyin ki, tortun üstünə əvvəllər olduğu kimi 49
dənə şam düzüblər. Əsla. Şam şəklində 4 və 9 rəqəmidir yal‑
nız. Bunlar 4‑lə 9‑u asanlıqla söndürürlər. Mən isə 49‑u il‑il
söndürə‑söndürə gəlirəm. O vaxt sağlığıma araq içirdilər. İndi
isə “Azza” tortuyla çay içirlər. Özü də ki, onlardan biri Qabil‑
dir. Əlbəttə ki, nəvəm Qabil.

Axşam isə dəvətliyəm. Eldəniz Elgün çağırıb. Demə, bu
gün həm də qızı Leyluşun ad günüdür. Deyir ki, “Gəl. İkinizə
də ad gününü bir yerdə keçirəcəyəm”. Amma atam sağ ol‑
saydı, ayrı‑ayrı keçirərdi. İndikilər köhnə ənənələrə hörmətlə
yanaşmırlar. Lap 49 yaşlı Mahir kimi.

2015
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NAQİF, BİZİM BABAMIZ 
HEYDƏR ƏLİYEVDİR

Mən deputat olmaq istəyirdim. Yaxşı ki, olmamışam. A‑
zad‑lıq. Bax əsas məsələ budur. Yeyib‑içmək məclisində Azər‑
baycanda Sovet Hakimiyyətinin banisi Nəriman Nərimanovu
söysəm, deməyəcəklər “siyasətçi bu cür siyasi səhvə yol ver‑
məz”. Deyəcəklər ki, “araq geydirməymiş”. Bir qızla küçədə
tutsalar, deməyəcəklər “millət vəkili əxlaqsız qadınla oturub‑
durmaz”. Sadəcə deyəcəklər ki, “kişinin oğlu bazlıq edir”.
Dəm vəziyyətdə küçədə ləngər vursam, deməyəcəklər “de‑
putat alkaşlıq edir”. Deyəcəklər ki, “yeyib‑içən oğlandır”.

HAŞİYƏ: Sovet dövründə bir İvanı Kommunist Partiya‑
sının sıralarına qəbul edirlər. Partkomissiyada son suallardan
biri də bu olur ki, bəs “araq içirsənmi?”. Cavab verir ki, “hə”.
Ona deyirlər ki, “bax a... kommunist olandan sonra araq
içmək qadağandır”. O da “Baş üstə” deyib kirimişcə durur.
Növbəti sual belə olur: “Siqaret çəkirsən?”. O da “bəli, çəki‑
rəm” cavabı verir. Partkomissiyanın üzvləri ona xəbərdarlıq
edirlər ki, bəs “siqaret çəkmək də olmaz. Kommunist digər‑
lərinə nümunə olmalıdır”. O da “Baş üstə” deyib, kirimişcə
durur. Axırıncı sual da bu olur ki, bəs “bazlıq edirsən?”. Na‑
mizəd bu sualı da “Bəli, edirəm” cavablandırır. “Kommunist
olandan sonra bu əyləncənə də yox deməlisən” tələbinə İvan
razılıq verir. Son sual da belə olur: “Partiya uğrunda ölümə
gedərsənmi?” İvan da cavabında – əlbəttə gedərəm. Bu qada‑
ğalardan sonra yaşamağa dəyərmi? (SON)
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Birdən DYP məni sərxoş vəziyyətdə sükan arxasında
tutdu. Mən də onlar üçün “Mahir piyandır, şapkası yandır”
mahnısı oxuyarkən telekameralar lentə aldı. Deputat olsam,
saytların mənfi qəhrəmanına çevriləcəyəm. Amma indi belə
olsa “halal olsun, atası kimi əhlikefdir. Ot kökü üstə bitər” de‑
yərək, böyük hörmətlə yola salacaqlar.

Odur ki, əsas, azadlıqdır. Bir də ki, həyatda kiminsə yerinə
keçməmək. Çünki “GÖZ” pis şeydir. İndi oxucularım mənim
belə danışdığımı görüb sual edə bilərlər ki, “Ay Mahir, bəs
onda “Deputat olmaq istəyirəm – bir çağırış” yazısı yazmış‑
dın a... Nədi, indi yazdığını danırsan?”. Əsla. Deputat olaca‑
ğam. Hökmən olacağam. Özü də bir çağırış. Yüksək pensiya
təminatımı ömürlük həll etmək üçün. Amma indi yox. Niyə
indi “yox?”. Çünki deputatlıq da Həccə getmək kimi müqəd‑
dəs bir missiyadır. Gərək boynuna düşə. Birinci növbədə qo‑
calıb, əldən düşməlisən. Konservator olmalısan. Elə
xəstəliklər tapmalısan ki, araq içə bilməyəsən, siqaret çəkmə‑
yəsən. Bazlıq eləmək istəyəsən, amma ki...

HAŞİYƏ: Günlərin bir günü kənddə iki qonşu arvad dava
edir. Davanın qızğın yerində ərlər də işdən qayıdır. Başlayır‑
lar arvadlarına qahmar çıxmağa. Adı Alış olan kişi qonşunun
arvadına:

– Aaz, kəs səsini. Gəlib səni ...... (o söz).
Bunu eşidən öz arvadı onun üzünə məəttəl‑məəttəl baxaraq:
– Alış, nəynən? (SON)

... “Alış, nəynən?” sualıyla qarşı‑qarşıya qalasan. Bax onda
namizədliyimi irəli sürəcəm. Bax onda – Abdulla Şaiqin “Tülkü
Həccə gedir” hekayəsini əzbər bilən seçicinin də mənə yazığı
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gələcək. Hamısı da olmasa, heç olmasa 51 faizi səsini mənə fəda
edəcək. İndi isə lap çaşbaş qalmışam. Adam da 25‑30 yaşında
deputat olar? Olmaq istəyirsənsə, onda gərək araq içməyəsən,
siqaret çəkməyəsən, bazlıq eləməyəsən. Hətta evinin içindəki
tualetə də “qluşitel” qoymalısan ki, birdən pis səs çıxardarsan.
Jurnalistlər də eşidib “bu necə deputatdır ki, ekologiyanı
pozur” deyərək, səni hoydu‑hoyduya götürməsinlər. Vallah‑
billah çətin şeydir indiki dövrdə deputat olmaq. Özü də ki, son
illərin təcrübəsi onu deməyə əsas verir ki, əsl deputat qızılı daha
çox sevməlidir. Əgər sevməsə, başı ağrıya bilər. Çünki danış‑
mamaq qızıldır, danışmağa isə indi heç gümüş də vermirlər.

Əsl deputat evlənməməlidir. Çünki özünü yaxşı aparsa
belə, ailə üzvləri qatıqlaya bilər. Amma ağzına su alıb otura
da bilməz. Hərdən “Can, can, can Azərbaycan” mahnısı
oxusa, bəs edər. Çünki vətənpərvər deputata heç kim güldən
artıq söz deyə bilməz.  Birdən danışmaq istəsə bəs necə olsun?
Onun da çarəsi  var.

HAŞİYƏ: Makedoniyalı İsgəndərin buynuzu çıxır. Dər‑
dini isə heç kimə deyə bilmir. Amma bu sirr ürəyini də part‑
ladır.  Axırda bir quyu qazır. Və başlayır quyuya yavaş‑yavaş
deməyə ki, “İsgəndərin buynuzu var, buynuzu...”  Sonra da
quyunun üstünü torpaqla örtür. Bir az rahatlıq tapır. Amma
bir müddətdən sonra şəhər meydanından “İsgəndərin buy‑
nuzu var, buynuzu” sədaları gəlir. Sonradan aydın olur ki,
demə bu quyudan bir qarğı çıxıb. Kimsə də bu qarğını qopa‑
rıb ondan tütək düzəldib. Tütəyi də füləyəndə başlayıb “İs‑
gəndərin buynuzu var, buynuzu” sədaları çıxarmağa. (SON)

İndi deputat Naqif Həmzəyev də çay stolu arxasında, jur‑
nalistlərin yanında Məmmədəmin Rəsulzadəni “söymək” əvə‑
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zinə, gedib bir quyu qazmalıydı  Neftlə çirklənmiş Bakı ərazi‑
sində. Ki, qamış nədir, heç ot da çıxmasın. Və başlamalıdır, nə
başlamalıdır. “Məhəmməd Əmin pisdir. Vallah pisdir. Məhəm‑
məd Əmindən zəhləm gedir. Məhəmməd Əmin xaindir. Onu
görən gözüm yoxdur. Ailəsinə yiyə durmayıb...” və sairə, ilaxır.
Onu da əlavə etməlidir ki, Məhəmməd Əmin o vaxt Stalini
ölümdən qurtarmasaydı repressiyalar, qanlı‑qadalı müharibələr
olmayacaqdı. Sonra isə özünü sığortalamalıdır. Hər iclasda sö‑
zünün əvvəli də, axırı da “Məhəmməd Əmin babam demişkən
“Bir kərə yüksələn bayraq, bir daha enməz!”” deyə hayqırma‑
lıdır. YAP üzvü olmağını yaddan çıxarmamaq şərtiylə. Bir də
ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsərlərinin 50 cildliyinin
çapına sponsorluq eləməlidir. Hər ehtimala qarşı. Birdən mö‑
cüzə baş verər, nə vaxtsa quyudan çıxan qamışlardan zurna dü‑
zəltsələr və bu zurnalar da etdiklərinin əksini desə... Bax, onda
heç kim inanmayacaq. Hamılıqla müdafiəsinə qalxacaqlar ki,
bəs zurnadan çıxan səs montajdır, fonoqrammadır. Gəncənin
yenidən seçilə bilməyən köhnə deputatının təxribatıdır. Bax, bu
qədər sadə. Naqif Həmzəyev, amma nəbadə ifrata varasan a...

HAŞİYƏ: Sovet vaxtı bir səriştəsiz adamı, indiki dildə
desək “çoban”ı aparıb qoyurlar raykoma 1‑ci katib. Müasir
dildə desək, icra başçısı. Oktyabr inqilabının 40‑cı ildönümü
münasibətilə keçirilən iclasda ideologiya üzrə 3‑cü katib
böyük məruzəylə çıxış edir. O vaxt da hər iclasın sonu şüar‑
larla bitirdi. Şüarlardan biri də belə olur: “Lenin ölüb, amma
ideyaları yaşayır!”. Bu sözdən kövrələn 1‑ci katib, göz yaşla‑
rını silə‑silə nə desə yaxşıdır: “Təki ideyaları öləydi, amma
özü sağ qalaydı”. (SON)
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İndi, Naqif, sən də iclaslardan birində belə şüar eşitsən, tə‑
sirlənmə. Çünki yanında oturanların əksəriyyəti Məhəmməd
Əmin Rəsulzadəni çox da yaxşı tanımır. (Akademik Yaqub
Mahmudovdan başqa. Vaxtın olsa, 14 oktyabr 2014‑cü ildə
çap etdirdiyi “Tarix İnstitutu İrəvanın ermənilərə verilməsiylə
bağlı maraqlı faktlar aşkarladı” yazısını oxu. Mənim “Bir mil‑
lət, üç dövlət” yazımı da...)  “Bir kərə yüksələn bayraq bir
daha enməz!”, yaxud da ki, vəfat edərkən üç dəfə təkrar edib
gözünü yumduğu “Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan!”
kəlməsindən başqa heç nə bilmirlər. Hə, bir də prezident Hey‑
dər Əliyevin onun haqqında söz dediyi videoyaya baxıblar.
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamı oxuyublar.
Vəssalam‑şüttəmam.

Bir də ki, ehtiyatlı ol. O qədər destruktiv və qızışdırıcı qüv‑
vələr var ki... Birdən sənə dil verərlər ki, “bəs niyə BDU‑nun
üstündən adının götürülməsi, həyətində heykəlinin ucadıl‑
maması, milli valyutadan şəklinin silinməsi, universitetin 3‑
cü mərtəbəsində büstünün yoxa çıxması heç kimin yadına
düşmür. Amma sənin çayxana söhbətin gözlərinə girdi?”.
Belə provokasiyalara uyma. Dilinə də gətirmə. Mən deyəndə
təbii alınır. Sən desən siyasi səhv. Çünki mən azadam, sən isə
deputat. Ümumiyyətlə isə bütün bu dediklərimi boş ver.
Bizim babamız Heydər Əliyevdir.

Deyirəm ki, bu 10 il də tez keçəydi. Yəqin 10 ilə azadlıqdan
bezərəm. 59 yaşımda deputat olub, 64‑də rahat pensiyaya çıx‑
saydım, heç dərdim olmazdı. Deputat kimi ölsəm də olar. İkinci
Fəxri Xiyabanda basdırılardım. Niyə 1‑cidə yox? Çünki atam o
dünyadan “yazdığı” məktublardan birində etiraf etdi ki, 2‑cinin
havası 1‑ci Fəxri Xiyabanın havasından çox təmizdir.

2015
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HEYDƏR ƏLİYEVƏ 
SON MƏKTUB

Dövlət başçısına məktub ünvanlamaq... İlk növbədə cəsa‑
rət tələb edir. Bu aydın məsələdir. Nağıl dilində desək, bu,
kəfəni boğazına salıb padşahın hüzurunda dayanmaqdır.
Qalan məsələlər isə şahdan asılıdır. Boynunu vurdura da
bilər, ya da yazdığını səmimi qəbul edər. Yox elə bilməyin ki,
söhbət “Azərpoçt” vasitəsiylə göndərilən milyonlarla zərfdən,
onun içindəki şəxsi problemlərlə dolu məktublardan gedir.
Əsla. Mən dediyim məktubun adına “Açıq məktub” deyirlər.
Belə məktubları təkcə Prezident oxumaz

Atam Qabilin həyatında bu qəbildən üç məktub olub. Bi‑
rinci sovet dövründə, 19 oktyabr 1990‑cı ildə Prezident Ayaz
Mütəllibova ünvanladığı 24 sual. Çox böyük rezonans doğu‑
ran bu məktubla bağlı “Ayaz Mütəllibov, yaxşılığa yamanlıq
hansı...”  adlı məqaləmdə geniş bəhs etmişəm.

İkincisi şeirlə yazılmış avtoqraf məktub idi. 10 fevral 1991‑
ci ildə Ali Sovetin deputatı Heydər Əliyevə (məşhur çıxışın‑
dan sonra) ünvanlanmışdı. Modern.az saytında ya yım‑
 ladığım “Heydər Əliyevlə şair Qabilin zarafatları–1”
videosunda bu şeiri Qabilin dilindən hamınız eşitmisiniz.

Məsləhətdir, aç, oxu,
Sən bu kitabı, Heydər!
Çox suala tapacaqsan da
Cavabı, Heydər!
Görəcəksən quruluş –
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Zay quruluşdur, a kişi,
Yandırır həm şişi o, 
Həm də kababı, Heydər!
Üstünə kim bu saat
Qalxdı, xoruzlandısa da,
Xoruzun uçmağa
Hardaydı ki, tabı, Heydər!
Hansı namərdin olub
Vicdanı, abrı‑həyası,
Mərdə‑mərdanəyə xas
Vicdan əzabı, Heydər!

Üçüncü məktub

Bu yaxınlarda hansısa kitabı axtarırdım. Qarşıma bir qov‑
luq çıxdı. Açdım. Müxtəlif illərdə atamın yazdığı məktublar
və şeirlər vardı qovluqda. Onların arasında iki Xalq yazıçısı
və üç Xalq şairinin Prezident Heydər Əliyevə ünvanladığı
məktub da vardı. Məktub kompüterdə, kiril əlifbasında ya‑
zılmış, altından da imzalar atılmışdı. Birinci – Anar, ikinci –
Hüseyn Abbaszadə, üçüncü – Qabil, dördüncü – Fikrət Qoca,
beşinci – Bəxtiyar Vahabzadə. Atamın arxivində olan nüsxədə
məktub və 4 imza kseokopiya şəklindədir. 5‑ci imza – Bəxtiyar
Vahabzadənin imzası isə kopiya deyil, bu siyahıya qələmlə atı‑
lıb. Çünki məktubun təşkilatçısı Bəxtiyar Vahabzadə idi. Ona
görə də axırıncı imza atmışdı. Məktubun altında tarix qeyd
olunmayıb. (Yaddaşım aldatmırsa, 1998‑99‑cu illər olmalıydı).

Gəlin sizi əvvəlcə məktubla tanış edim.
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“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati‑aliləri
Möhtərəm Heydər Əliyev cənablarına
Hörmətli Prezident!
Nə vaxtdır ki, Azərbaycan xalqı çox gərgin günlərini ya‑

şayır. Ölkədəki iqtisadi çətinliklərə, keçid dövrünün ağırlıq‑
larına səbrlə sinə gərir. Siz Azərbaycana qayıtdıqdan və
Prezident seçildikdən sonra bizdə gələcəyə inam və Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli həllinə böyük ümid yarandı. Siz bütün
çıxışlarınızda bəyan etmisiniz ki, əgər torpaqlarımızı danı‑
şıqlar yolu ilə azad etmək mümkün olmasa, Azərbaycan xalqı
hərb yoluna müraciət etmək məcburiyyətində qalacaq.

Son vaxtlar məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün
kompromisin vacibliyini bəyan edirsiniz. Ancaq Azərbaycan
ictimaiyyəti bu güzəştin nədən ibarət olmasından xəbərsizdir.

Azərbaycandan kənardakı bəzi mənbələrdən belə məlu‑
matlar yayılır ki, Minsk qrupunun yeni təkliflərində Azər‑
baycanın ilkin şərti hesab olunan ərazi bütövlüyü prinsipi
qoyulmayıb. Şübhəsiz ki, biz Sizin Azərbaycan üçün şərəfsiz
sülh müqaviləsinə qol çəkə biləcəyinizə inanmırıq.

Lakin ölkədə gedən bu söz‑söhbətlərə son qoyulması üçün
Sizin Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması barədə mümkün
qədər geniş açıqlama vermənizi və Xalqın narahatlığına, hə‑
yəcanına son qoymağınızı xahiş edirik.

Anar, Hüseyn Abbaszadə, Qabil, Fikrət Qoca, Bəxtiyar
Vahabzadə” .

Deməli məktub yazılır. Beş nəfər altından qol çəkir. Zərfə
qoyulur. Və göndərilir Prezident Aparatına. Səhər açılır. Və
bu məktub “Yeni Müsavat” qəzetinin manşetində əsas xəbər
kimi yer alır. 
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O vaxt AzTV‑nin “Xəbərlər” proqramında işləyirdim.
Məktubun yazılması, atamın da altından imza atması öz ye‑
rində, müxalifət qəzetində çap olunması mənimçün gözlənil‑
məz oldu. Mənim bundan xəbərim yox idisə, bəs
qəzetlər necə xəbər tutmuşdu? Axşam işdən çıxıb atamgilə
yollandım. Özüm də bilmədən sualı düzgün qoymadım. Ca‑
vabımı da aldım:

– Papa, Prezidentə niyə məktub yazmısan?
– Əcəb eləmişəm. Səndən icazə almalıydım?
– Axı mən “Xəbərlər”də işləyirəm...
– Gözüm aydın!
Vəssalam. Söhbət bununla bitdi. Çörək yedik. Həyəcanlı

idi. Amma biruzə verməməyə çalışırdı. Zarafat deyildi Hey‑
dər Əliyevə “Açıq məktub” yazmaq. O Heydər Əliyevə ki, on‑
ların hər nazıyla oynayırdı.

Xüsusilə də “Şübhəsiz ki, biz Sizin Azərbaycan üçün şərəf‑
siz sülh müqaviləsinə qol çəkə biləcəyinizə inan mı rıq” cümləsi.
Yaxşı, inanmırsınızsa, onda məktub niyə ya zırsınız? Suallar
beynimi qazırdı. Amma qorxumdan soruşa bilmirdim. Mək‑
tubun “Açıq məktub”a çevrilməsinin səbəbini, yəni ki, qəzetə,
özü də müxalifət qəzetinə verilməsinin səbəbini anlamırdım.
Sadəlövhlüyümə bax e... Guya ki, məktubu dövlət qəzetlərinə
versəydilər, onlar şıppıltıyla çap edəcəkdilər.

HAŞİYƏ: Məktub qəzetdə çıxan gün Xalq şairi Nəbi Xəzri
atama zəng edib “Mənə niyə deməmisiniz. Mən də imzamı
qoyardım” deyə gileylənmişdi. (SON)

Yeməyimi yedim, atamla bir yüz‑yüz də vurub, evə gəl‑
dim. Səhər tezdən işdəydim. Sakitçilik idi. Yəni ki, “Xəbərlər”
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öz ahəngiylə işləyirdi. Əsasən belə hallarda müsahibələr alı‑
nır, ictimaiyyətin, sadə camaatın rəyi öyrənilirdi. Amma hələ
ki, sakitçilik idi. Təsəvvürümə gətirə bilmirdim ki, atamın da
imzaladığı məktubun əleyhinə müsahibələri necə alacağam.
Yaxud da müsahibələri özgələri alsalar belə, onlara necə
qulaq asacağam. Çünki belə müsahibələrə 1990‑cı ildə, atam
Ayaz Mütəllibova 24 sual ünvanladıqdan sonra qulaq asmış‑
dım. Nə deyirdilər? Deyirdilər ki, “Qabil şair adamdır. Getsin
işiylə məşğul olsun. Şeirini yazsın”.

Amma indi bütün bunlar baş vermirdi. Yalnız Prezidentin
İcra Aparatının İctimai‑siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli
Həsənovun qısa açıqlaması oldu. O da deyəsən bizim AzTV‑də
yox, ANS‑də. Məğzi də ondan ibarət idi ki, Prezident Heydər
Əliyevin iş rejimi gərgindir, bu məktuba cavab verməyəcək.

Ertəsi gün ANS‑də Xəyal Tağıyevin apardığı veriliş efirə
gedirdi. İndi bazar günləri yayımlanan “Hesabat” forma‑
tında. Yəni ki, həftənin mənzərəsi. Məktub müzakirə obyek‑
tinə çevrilmişdi. Qonaq isə imza atanlardan biri – Qabil idi.
Sonda aparıcı ona, bu məktuba Əli Həsənovun reaksiyasını
xatırlatdı. Bu həm də bir sual idi. Atam da çox təmkinlə
“Möhtərəm Əli Həsənov məncə yanılır. Heydər müəllim bizi
qəbul da edəcək, qaldırdığımız məsələlərə diqqətlə yanaşa‑
caq”. Təqribən belə bir cavab.

Nəhayət, məktub ictimailəşəndən sonrakı üçüncü gün. Pre‑
zident Heydər Əliyev beş görkəmli yazıçını qəbul etdi. Birinci
cümləsindən məni narahat edən bütün suallara son qoydu. Hey‑
dər Əliyev incimişdi. Məktubdan yox. Məktubun müxalifət mət‑
buatında çap olunmasından. Narazılığını da bu formada bildirdi:
“Siz nə vaxt demisiniz ki, mən də sizi qəbul etməmişəm”.

Düzgün irad idi. Bu beş yazıçının hamısının xətrini istə‑
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yirdi. Xüsusilə də Bəxtiyarla Qabili. Bütün tədbirlərdə hal‑
əhval tutardı, zarafatlaşardı. Özü ilə xarici dövlət səfərlərinə
aparardı. Yəni ki, “sözünüz varsa, gəlin deyin, bu rəsmiyyət
nəyə lazım idi?”.

Bəxtiyar Vahabzadənin bu irada həmən cavabı isə belə
oldu. “Biz “Turan” agentliyinə vermişdik, qəzetlər ordan gö‑
türüb çap ediblər” dedi. Heydər Əliyev bu cavaba gülüb,ba‑
şını buladı.

Bu cür girişdən sonra Heydər Əliyev beş yazıçının hər bi‑
rinin çıxışına təmkinlə qulaq asdı. Sonra da hamısına cavab
verdi. Heyf ki, rəsmi versiyasını tapa bilmədim. Çox gözəl
görüş idi. Hardasa iki saat çəkdi.

Və bütün görüşün videoyazısı AzTV‑nin efirində getdi.
Atamın dediyinə görə, yalnız bir məqamı çıxartmışdılar. Ana‑
rın bir sualını və bu suala Heydər Əliyevin cavabını. Təqribən
yadımdadır. Amma Xalq yazıçısı Anar sağ‑salamat ikən bu
dialoqu yazmağa haqqım yoxdur. Bir də ki, efirdən çıxarı‑
lıbsa, deməli belə məsləhətmiş. Vəssalam.

Görüşdən uduşla ayrılan da oldu. Atam Heydər Əliyev‑
dən şair Fikrət Sadığa Fərdi təqaüd kəsməyini xahiş etdi. Bu
xahiş elə həmin gün də həyata keçdi.

SON

Bu qədər. Bu, bir tarix idi. Yaxud da, tarixin kiçik bir anına
mənim publisist kimi ekskursiyam. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin vəfatının 12‑ci ildönümü ərəfəsində yadıma düşdü.
Yazdım. Yəqin ki, lap ətraflı və dəqiqini tarixçilərimiz yaza‑
caq. Çünki bu görüşdə səslənənlər bir kitaba bərabərdir.

2015
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ZEYNƏB XANLAROVAYA “ZƏNG”

Bir dostum var. Professor Buludxan Xəlilov. Həm də de‑
kandır. Getmişdim işinə. Gördüm ki, qrup nümayəndələrini
yığıb otağına. Qrupun nömrələrini sadaladıqca, “qrupkom‑
lar” ayağa qalxır, davamiyyət haqqında məlumat verirlər.
Lakin bir qız iki dəfə ayağa qalxdı. Bu dəm dostumun qaşları
çatıldı. Daha ciddi görkəm aldı. Sifətindəki zəhirmar bir az
da artdı.

– Sən niyə başqasının əvəzinə cavab verirsən? Hanı qrup
nümayəndəsi? – deyə acıqla soruşdu.

– Müəllim, xəstədir. Bu gün dərsə gəlməyib. Mən əvəz et‑
mişəm – deyə tələbə qorxa‑qorxa cavab verdi.

– Qayıb yazmısanmı ona? – deyə dekan bir az da ciddi
görkəm aldı.

– Bəli, müəllim. – deyə qız qorxa‑qorxa cavab verdi.
– Bəri ver jurnalı.
Buludxan Xəlilov  jurnalı əlinə alaraq, səhifələrini vərəq‑

lədi. Qrup nümayəndəsinə yazılan qayıbı öz gözləriylə görüb,
dərindən nəfəs aldı. Amiranə tərzdə “Həkimdən xəstəlik ka‑
ğızı gətirər!” dedi. Bu dəm yadına düşdü ki, bəs otaqda
“çujoy” adam da var. Özü də ki, sadəcə qulaq asmır. Həm də
nəvaxtsa yaza bilər. Mənə tərəf baxdı. Gördü ki, gülürəm.
Üzündəki ciddiyyəti qoruya bilmədi. Çöhrəsinə gülüş
qondu. Sinif nümayəndələri də güldülər.

– Mahir Qabiloğlu, nə gülürsən?
– Dünya, dağıl, sinif nümayəndəsinə də qayıb yazarlarmış.
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Bizim vaxtlar olsaydı, kimə desəydin ki, qrup nümayəndəsinə
qayıb yazılıb, şoka düşərdi. – deyə cavab verdim.

– Mahir, görürsən də günümüzü? – deyə dekan Buludxan
yenidən ciddi görkəm alaraq, sorğu‑sualına davam elədi.

Yox, Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri, akade‑
mik Rafael Hüseynov dekan, professor Buludxan Xəlilova ba‑
xanda çox humanist adamdır. Deputat Zeynəb Xanlarovaya
o saat “qayıb” yazmayıb. Heç xəstəliyi haqqında arayış da is‑
təməyib. Bu səhlənkarlığına – komitənin iclasına qatılmadı‑
ğına görə valideynlərini məktəb direktorunun, bağışlayın,
Milli Məclis sədrinin yanına da çağırtdırmayıb... Deməyib ki,
“qayıb”ları çox olsa, onu deputatlıqdan çıxartdıracağam. Sa‑
dəcə, xəbərdarlıq edib. O da mesaj formasında. Yüngülvari.
Yəni ki, Zeynəb xanımın fikirləri bizimçün çox qiymətlidir və
sairə. Düzdür Rafael Hüseynov bir komitə sədri kimi komi‑
tənin başqa bir üzvünə də xəbərdarlıq edib. O da dolayısı
yolla. Atalar misalısayağı: “Zeynəb Xanlarova sənə deyirəm,
Ülviyyə Həmzəyeva, sən də eşit”.

HAŞİYƏ: Atam Bakı Televiziya Studiyasında (indi AzTV)
şöbə müdiri işləyirmiş. Birdən ilhama gəlib. Şeiri kağıza kö‑
çürəndə isə işçilər mane olmağa başlayıb. Otağa biri girib, o
biri çıxıb. Atam da hirslənib, hamısına deyib ki, icazə veri‑
rəm, gedin evə. İşçilər də çıxıb gediblər. Bir azdan sədr müa‑
vini Seyfəddin Dağlı atama deyir ki, filan işçi hanı? Atam
cavab verir ki, “yoxdur, icazə vermişəm gedib evə”. O birini
soruşur. Atam yenə eyni cavabı verir. Niyəsini soruşanda
cavab verir ki, “bəs şeir yazırdım, mənə mane olurdular”. Sey‑
fəddin Dağlı da bircə söz deyir: “Qabil belə olmaz axı.., bura
işdir...”. Atam da sakitcənə ərizəsini yazır, işdən çıxır. (SON)
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Zeynəb xanım da sağ olsun ki, məsələni çox da böyütmə‑
yib. Jurnalistləri başına yığaraq “gözünü yumub, ağzını aç‑
mayıb”. Deməyib ki, “ay Rafael Hüseynov, sən mənə qanun
oxuyursan? Sən Kürdəmir 12 saylı orta məktəbi bitirəndə
mən Azərbaycanın Əməkdar artistiydim e... Sən universite‑
tin 4‑cü kursunda oxuyanda, “İrəli” adlı Kürdəmir rayon qə‑
zetində ilk şeirin çap olunanda, mən Azərbaycanın Xalq
artistiydim e... Sən 1980‑ci ildə, 25 yaşında namizədlik disser‑
tasiyası müdafiə edəndə, mən artıq SSRİ Xalq artistiydim e...
SSRİ kimi məhdudiyyətlər hökm sürən bir ölkədə Azərbay‑
can mədəniyyətini dünyaya tanıdanda, sən hələ filologiya el‑
minin əlifbasını oxuyurdun e... Mən yox, sən mənim
oxuduğum mahnılara qol qaldırıb oynayırdın e... Heyif, heyif,
bilsəydim ki, bu cür danışacaqsan, elə özüm Mədəniyyət ko‑
mitəsinin sədri olardım. Gələn dəfə mənə dərs olsun. Aç qu‑
laqlarını, yaxşı eşit: Yaradıcı adama əmr eləmək olmaz”.

HAŞİYƏ: Atam AzTV‑də işləyəndə sədr Ənvər Əlibəyli,
müavin Seyfəddin Dağlı, rəssam Ağarəhim və digərləri sözü
bir yerə qoyurlar ki, Qabillə zarafatlaşsınlar. Qabilə deyirlər
ki, “bəs, sabah növbətçisən. Bir sutka teleqüllənin başına
çıxıb, orda olmalısan”. Atam da qəribə‑qəribə bunları süzərək
“bu da təzə çıxdı?” deyir. “Bəs necə?” deyə Seyfəddin Dağlı
ciddiliyini saxlayaraq əlavə edir: “Qəzetdə həftədə bir dəfə
mətbəəyə gedib “dejurnu” qalmırdın? Televiziya verilişləri
də “vışka”dan yayımlanır da... Hamımız da ayda bir dəfə ora
çıxıb verilişləri ötürürük camaata”.

Atam fikrə gedir. “Yox çıxa bilmərəm. Qışın vaxtı, soyuq,
külək. Ölərəm...” deyəndə, Seyfəddin Dağlı ona ürək‑dirək
verir. “Narahat olma, qalın kürk verəcəyik, araq, yemək‑
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içmək də öz yerində. Soyuq təsir eləməyəcək”. Qabil “İstə‑
mirəm!” deyə cavab verir. “Necə yəni istəmirsən. Bu əmrdir.
İstəmirsənsə. Onda bax da...” Bu sözləri eşidən atam otağına
girir və işdən azad olunmaq barədə ərizə yazır. Ərizə də belə
olur: “İşdən çıxıram, “vışka”ya çıxmıram”. Gətirib verir Sey‑
fəddin Dağlıya. O dərkənar qoyandan sonra ərizəni ötürür
sədr Ənvər Əlibəyliyə. Ənvər müəllim də qol çəkib verir baş
mühasibə. (O vaxt studiya iki otaqdan ibarət imiş. Sədr, müa‑
vin, baş mühasib bir otaqda oturarmışlar). Baş mühasib də
deyir ki, “Qabil, ayın axırında gəlib “rasçot”unu alarsan”.
Atam sağollaşıb qapıdan çıxanda Seyfəddin Dağlı qucaqlayır
onu. Gülüş səsləri otağı bürüyür. Atam onda anlayır ki, bu,
bir zarafatmış. (SON)

Bunların heç birini eşitmədik, görmədik. Çünki Zeynəb
xanım müdrik adamdır. Çox belə şeylər görüb. Bir də ki, Ra‑
fael müəllimi çox gözəl başa düşür. O, Akif Əlizadənin
AMEA‑nın prezidenti olan kimi bu qurumun tarixində ən
böyük uğura imza atdığını yaxşı bilir. Rafael müəllim də bu
strukturun rəhbər şəxslərindən biridir axı? Nə uğurdur? Bil‑
mirsiz? Yaradıcı insanları nizam‑intizama cəlb edib. İslah edib.
Turniketlər quraşdırıb. İşə vaxtında gəlməlisən, vaxtında da
getməlisən. Gecikdinsə, vay halına. Bir sözlə onsuz da “suxoy
payok”da olan akademiyanı, turniketə “otuzdurub”.

Yəqin ki, Zeynəb xanım da akademik Rafael müəllimin
nizam‑intizam inqilabı etmək istəməsinin hardan qaynaqlan‑
dığını yaxşı anlayır. Ona görə də təbii qəbul edib. Bütün de‑
putatları bacarmasa da, Rafael Hüseynov bir sədr kimi
Mədəniyyət komitəsinin üzvlərini turniketə “otuzdurmaq”
istəyir.
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HAŞİYƏ: Atamın “Zəng” adlı bir şeiri var. Əkrəm Əylis‑
liyə həsr edib. “Azərbaycan” jurnalında işləyəndə təsərrüfat
işlərinə məsul olan şəxs baş redaktor İsmayıl Şıxlının stolu‑
nun üstünə zəng qoyur. Deyir ki, “bu zəngdir. Quraşdırmalı‑
yam bunu. Daha kimisə qışqırıb çağırmağa ehtiyac yoxdur.
Zəngi basacaqsan, həmən gələcəklər”. İsmayıl Şıxlı da gülə‑
rək “vur‑tut beş‑on adamıq üç otaqda. Qapılarımız da tayba‑
tay açıq. Day zəngə nə ehtiyac var ki? Özü də bura idarə deyil,
Yazıçılar İttifaqıdır, jurnaldır. Lazım deyil, quraşdırmayın”
əmrini verir. Təsərrüfat müdiri də zəngi qutusu qarışıq qoyur
baş redaktorun otağında bir küncə. Elə ordaca toz basır.

İllər keçir. İsmayıl Şıxlını Əkrəm Əylisli əvəz edir. Günlə‑
rin bir günü atam işə gələndə görür ki, nəsə zəng çalınır.
Demə Əkrəm Əylisli baş redaktor keçən kimi zəngi quraşdır‑
maq əmri verib. Atam da “Zəng” adlı şeir yazır, özü də işdən
çıxmaq barədə ərizəylə birlikdə. (SON)

İndi deyəcəksiniz ki, Rafael Hüseynov düz edir də. Ül‑
viyyə Həmzəyevanın Naxçıvanda – seçicilərin yanında nə işi
var axı? Seçildi qurtardı da. Seçici əsasdır, yoxsa mədəniyyə‑
timizin gələcəyi haqqında qanunlar? Gəlib otursun Bakıda,
bir də beş ildən sonra – seçkiqabağı seçicilərini, onların prob‑
lemlərini yada salar.

Lap deputatlara yazığım gəldi. Yuxarı “baxırlar” seçicidir,
aşağı “baxırlar” komitə sədri.

Deyəcəksiniz ki, ay Mahir, nə olsun ki, Zeynəb Xanlarova
böyük mədəniyyət və incəsənət xadimidir, korifeydir... depu‑
tat seçilibsə, deputatlığını eləsin də... Ay başınıza dönüm, de‑
putat nə edir? Yeni qanunlar yaradır. Bunun özü yaradıcılıq
deyilmi? Yaradıcı adam da azad olmalıdır ki, nəsə yaratsın
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da... Yaradıcı adamı turniketə “otuzdurarlarmı?”.
Deyəcəksiniz ki, Zeynəb xanım axı maaş alır. Maaşı Rafael

Hüseynov da alır. Nə olsun ki?

HAŞİYƏ: Günlərin bir günü Milli Məclisdə İqtisadi siya‑
sət komissiyasının iclası idi. Rəhmətlik Səttar Səfərov da ko‑
missiya sədri. Hansısa qanuna dəyişikliklər nəzərdə
tutulurdu. İqtisadi dövlət qurumlarından ekspertlər dəvətli
idi. Bu dəm Səttar Səfərov zala daxil oldu. Sevindik ki, iclas
başlanır. Amma stuluna oturmadı. Soruşdu ki, Maliyyə və
Vergi nazirliklərindən gələn varmı? İki nəfər qalxdı ayağa.
Onları arxa otağa dəvət etdi. İki dəqiqədən sonra qayıtdılar.
İclas başlandı. Dəyişikliklər müzakirəsiz‑filansız yekdilliklə
qəbul olundu. (SON)

Rafael Hüseynov elm adamıdır. İstedadlı insandır. Atam
Qabil ona “İstedad” adlı şeir də ithaf edib hələ sovet vaxtı.
“Vaxtdan uca” kimi sevə‑sevə oxuduğum kitabın müəllifidir.
Akademikdir, muzey direktorudur. Həm də Mədəniyyət ko‑
mitəsinin sədri. (Maşallah). Komitə sədri kimi mədəniyyəti‑
mizə bu cür töhfə vermək onun beş il qismətinə yazılıb. Əgər
onu da verə bilsə. İstəyir bundan sonra lap 10, 15 il belə töh‑
fələr versin. Zeynəb Xanlarovanın bu günədək və bundan
sonra da verdiyi töhfənin heç 10 faizi də eləməyəcək. Hələ
Zeynəb xanımın siyasi, diplomatik töhfələrini bir qırağa qo‑
yuram.

2015
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MƏTBUAT KATİBİNİN
QİSAS LƏTİFƏSİ

15 ilin söhbəti olar. Televiziyada işləyirdim. Əvvəllər
AzTV‑nin “Xəbərlər” proqramında redaktorlar (müxbirlər)
tədbirdaxili müsahibələrə az həvəs göstərirdilər. Daha dəqiq
desək, müsahibələr yalnız göstəriş olduqda götürülürdü.
Tənqidi süjetlər, hadisələr isə istisna idi. Mən də bu əmrə tabe
idim. Çəkilişə gedirdim. Baxırdım ki, digər televiziya, radio,
agentliklər bir nəfəri alıblar dairəyə, sual atəşinə tuturlar.
Yaxud da bir jurnalist “eksklüziv” deyərək bir müsahibi kə‑
nara çəkir. O birilər isə güdürlər. Elə ki, müsahib birinci suala
cavab verməyə başlamırdı... bir də görürdü ki, böyürlərdən
mikrofon‑diktafonlar göbələk kimi çıxır. O da naəlac qalıb,
digər suallara da cavab verməyə məcbur olurdu. 

Amma elə tədbirlər də olurdu ki, jurnalistlər mətbuat ka‑
tibinə möhtac idilər. Yəni ki, o icazə versəydi, müsahibə gö‑
türmək olardı. Özü də ki, ancaq o dediyi vəzifəlidən
müsahibə almalıydın. Amma bəzi beynəlxalq tədbirlərdə
mətbuat katibləri ümumiyyətlə müsahibələrə icazə vermirdi‑
lər. Deyirdilər ki, “gözləyin tədbir qurtarsın. Sonra mətbuat
konfransı olacaq”.

Biz AzTV olaraq isə bu cür qayğılardan uzaq idik. Foyedə
kresloya oturub bu mənzərəni müşahidə edirdik. Çay, qəhvə
içə‑içə...

Günlərin bir günü şəhərətrafı mehmanxanalardan birində
MDB səviyyəli tədbir keçirilirdi. Dəvətli jurnalistlərin sayı da
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məhdud idi. Sonacan oturmalıydıq. Bu göstərişi alsaq da, mü‑
sahibə götürmək fikrim yox idi. Mətbuat katibi də bizi bir
yerə yığıb xəbərdarlıq etmişdi ki, “Müsahibə olmayacaq! Təd‑
birdən sonrakı mətbuat konfransında nə sualınız varsa, ve‑
rərsiniz!”.

Amma özəl televiziyalardan biri yaman narahat görü‑
nürdü. Çünki tədbirdə Ermənistandan gələn nümayəndə də
iştirak edirdi. O da Naxçıvanda doğulmuşdu. Azərbaycan di‑
lini də yaxşı bilirdi. Heç özünü erməni kimi aparmırdı. Yəni
ki, qorxmurdu. Foyeyə çıxır, qəhvə içir, yenidən zala girirdi.
Həmin özəl televiziyanın müxbiri də operatoruyla birgə ha
istəyirdilər ki, onu həlqəyə salıb müsahibə götürsünlər, bu
dəm mətbuat katibi hardansa pırtlayıb üzə çıxırdı. Beləcə iki
saat cəhdləri baş tutmadı. Amma müsahibə almaq tapşırığı
almışdılar. Nəyin bahasına olursa‑olsun.

Bir də gördüm ki, həmin televiziyanın operatoru foyedə
görsənmir. Müxbir də əliboş, yəni ki, mikrofonsuz gəzir. Bu
zaman həmin erməni rəsmisi yenə foyeyə çıxdı. Müxbir
həmən ona yanaşdı. Onlar dayandığı yerdə foyeyə bir qapı
açılırdı. Müxbir ermənini pişim‑pişim eləyə‑eləyə saldı ora.
Qapını da örtdü. Üstündən beş dəqiqə keçmişdi ki, mətbuat
katibi hövüllü foyeyə çıxdı. Kimisə axtarırdı. Bu dəm həmin
televiziyanın müxbiri, operatoru və erməni nümayəndə otaq‑
dan çıxdılar. Onda başa düşdüm ki, jurnalist məqsədinə çatıb.
Yəni ki, müsahibəsini alıb. Çünki çox xoşbəxt görünürdü.
Amma mətbuat katibi başlarının üstünü almışdı. Heç nə de‑
mədi. Sadəcə işarət barmağını açıb‑yummağa başladı. Yəni
ki, nəyisə bəri ver. Əvvəlcə anlamadım. Amma operator din‑
məzcə kameranın kaset sandığının düyməsini basdı və video‑
lenti mətbuat katibinə verdi. Öz‑özümə “Atalar yaxşı deyib
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e... oğurluqla qəhbəliyin ömrü 40 gün olur” dedim. Bunların
oğurluq müsahibəsinin isə ömrü heç beş dəqiqə də çəkmədi.
Mətbuat katibinin professionallığına “Əhsən!” dedim. Həm‑
karlarımın zəhmətinin boşa çıxmasına isə təəssüfləndim.
Mətbuat katibi kaseti cibinə qoyub içəri keçdi. Həmkarlarım
isə yanımda əyləşib çay içməyə başladılar. Müxbir isə “Mahir,
bu elə bilir ki, biz hərif‑zadıq. Müsahibə götürəndən sonra
kaseti tez dəyişdik. Bildik ki, çıxanda əlimizdən ala bilər. Ona
verdiyimiz isə köhnə‑sınıq kasetdir” deyib başladı gülməyə.
Bir dəqiqə əvvəl “əhsən” dediyim mətbuat katibinə yazığım
gəldi. Çaylarını içib getdilər. Mən isə qaldım. Mətbuat kon‑
fransını gözləməliydim. Axı, göstəriş beləydi.

Xülasə tədbir qurtardı. Mətbuat konfransı başladı. Ay ba‑
şına dönüm, adam nə qədər sual verər? Özü də MDB‑nin digər
üzvləri qalmışdı bir qıraqda, bütün sualları erməni nümayən‑
dəyə yağdırırdılar. Mətbuat katibi də vəziyyəti nəzarətə ala bil‑
mirdi. Heç əvvəldən instruktaj da keçməmişdi bizə. Jurnalistlər
suallarında və fikirlərində azad idilər.

Mən isə sakitcə oturub bu mənzərəni müşahidə edirdim.
Gözləyirdim ki, mətbuat konfransı qurtarsın, qayıdım televi‑
ziyaya, beş‑on cümlə “dejurnı” söz yazıb, materialı ötürüm
efirə. Vəssalam‑şüttamam.

Nəhayət ki, mətbuat konfransı bitdi. Qayıdanda mətbuat
katibi bizi öz maşınında gətirdi. Çox əsəbi idi. Həmişə deyib‑
gülən adam dinmirdi.

– Nə olub? Niyə əsəbisən? Hər şey yaxşı keçdi ki… – deyə
sükutu pozdum.

– Yox e, Mahir, sən başa düşməzsən məni. Əsəbimdən
partlayıram.

Elə başa düşdüm ki, mətbuat katibi özəl televiziyanın ica‑
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zəsiz müsahibə götürməsindən əsəbləşib.
– İndi müsahibədir də götürdülər. Yaxşı ki, vaxtında xəbər

tutub kasseti aldın, – deyə başladım “malalamağa”. Əgər de‑
səydim ki, səni “lox” yerinə qoyublar, lap əsəbləşəcəkdi.

– Yox e, Mahir, məsələ tam başqadır. Sən bilmirsən,– deyib
yenidən nəzərini yola dikdi.

Danışmadım. Heç soruşmadım da məsələ axı nədədir?
Bir‑iki dəqiqə beləcə sükut davam elədi. Amma birdən üzünü
mənə və operatora döndərək:

– Mahir, bir lətifə var e... eşitmisən?
– Hansı?
– Partlayıram e... Acığınıza gəlsə də deyəcəm. Günlərin bir

günü birinin toyu olur. Toydan sonra evə gəlirlər. Bəy girir gə‑
linin yanına. Görür ki, bütün işləri ona qədər artıq həyata ke‑
çiriblər. Dilxor olur. Amma səsini çıxarmır. Səhər açılır. Oğlan
yenə heç nə demir. Qovulmaq, pilləkənlərdən aşağı dığırlan‑
maq, saçının qırxılması təhlükəsinin sovuşduğunu görən “tə‑
zəgəlin” ürəklənir. Mətbəxə keçir. Çay dəmləyir. Ortaya yağ,
pendir, çörək, qaynanmış yumurta düzür. Oğlanı çağırır ki,
bəs gəl birlikdə, ər‑arvad kimi nahar edək. Oğlan da acıqlı‑
acıqlı gəlib oturur süfrənin başında. Amma başını qaldırıb qıza
heç nə demir. Dinmir‑danışmır. Bir az keçir. Gəlin ayağa durur.
Stulda əyləşən ərinin arxadan boynunu qucaqlayır və:

– Mamed, ay Mamed.
– Nədi!‑ deyə oğlan acıqla cavab verir.
– Bu gün gedərik də həkimə...
– Nə olub ki? Xəstələnmisən? – deyə bəy ağızucu xəbər alır.
– Yox.
– Bəs onda həkimə niyə gedək ki?
– Bilirsənmi, anan mənimçün qəşəng brilyant sırğalar gə‑
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tirib. Mən isə atam evində olanda yaman qorxurdum qula‑
ğımı deşdirməkdən. Hər dəfə həkimə aparanda qaçırdım.
Amma indi qorxmayacağam. Gedərik həkimə, qoy qulaqla‑
rımı deşsin.

Bunu eşidən bəy yumruğunu stola vurub ayağa qalxır. Və
hirslə:

– Ay köpəyin qızı, ər evində deşdirməli olduğunu aton
evində etdirmisən, aton evində deşdirməli olduğunu ər
evinə saxlamısan?

Gülüb özümdən getdim. Mətbuat katibi isə gülmədi. Ba‑
şını çevirib yenidən gözünü yola dikdi. Mən isə:

– Nə olsun ki, bu lətifənin bu tədbirə nə dəxli var?
– Ay kişi, necə yəni nə dəxli var? Siz jurnalistlər tədbirdən

bir‑iki gün qabaq bütün günü zəng edib suallarınızla
“mozgi”lərimi xarab edirdiniz. Cavab verirəm ki, bu sualların
mənə aidiyyatı yoxdur. Bunları gələndə erməni tərəfinə ün‑
vanlayarsınız. İndi isə erməni öz ayağıyla gəlib, oturub bun‑
ların qabağında. Bunlar da sualı‑sual dalıyca verirlər. Amma
heç biri telefonda mənə verilən, amma nəvaxtsa erməniyə ün‑
vanlanmalı suallar deyil. Hamısı mənim cavablandırmaq sə‑
lahiyyətimə aiddir. O gəlin kimi yerini səhv salıblar. O,
olmayanda onun suallarını mənə verirlər. Erməni olanda isə
mənə aid sualları ona.

2015 
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DEPUTAT ELDAR QULİYEV və ya
“UŞAQLAR”

Deyilənə görə yaxşı yaddaşım var. Amma bu yaddaş müx‑
təlif qatlardan ibarət olduğundan zaman keçdikcə, özü də ki,
yavaş‑yavaş açılır. Yeni xatirələr vərəqə düzülür. Öz yazıla‑
rımı təkrar‑təkrar oxumağı da sevirəm. Hər hansı birini oxu‑
yanda isə yeni bir xatirə yadıma düşür.

Modern.az saytında xüsusi şərhlə yayımladığım “Prezi‑
dent Heydər Əliyevlə şair Qabilin zarafatları‑1” videosuna
çoxunuz baxmısınız. Xüsusilə də bu yeri:

QABİL: Uşaqlar bir balaca süfrə açıblar. Gedək istəyirsiz.
HEYDƏR ƏLİYEV: Hardadır süfrə?
QABİL: İnturistin “mramornı” salonunda.
HEYDƏR ƏLİYEV: Mramornı? (Gülür)
QABİL: Gedəyin qutab‑zad qoyublar. Qutab‑zad bişi‑

rib uşaqlar. Başqa şey... Gedəy bir az oturağın. Bir “yüz” vu‑
rağın. 70 ildə bir dəfə olan şeydir də... Vaxtınız varsa
feyziyab olarıq. Hamınızı dəvət eləyirəm e... hamı ‑
nızı. Mənim özümü də dəvət eləyiblər...”

Ən sevdiyim videoxatirədir bu. Deyirlər ki, sevginin, tü‑
tünün, şərabın qiyməti olmur. İllər keçdikcə daha da qiymətə
minir. Bu videoxatirə də çox qiymətlidir, daha doğrusu qiy‑
mətsiz. İndi soruşacaqsınız ki, iki dahi şəxsiyyətin arasında
olan bu söhbətin Eldar Quliyevə – özü də o vaxt deputat ol‑
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mayan, sovet dövründəki şöhrətə malik olmayan “Azəritti‑
faq” kimi qurumun sədri, 45 yaşlı Eldar Quliyevə nə dəxli?

Fikrə gedirəm. Xəyalım məni 1997‑ci ilin yanvar ayına apa‑
rır. Atamın Opera və Balet Teatrında 70 illik yubileyi keçirilə‑
cəkdi. Yanvarın 6‑na təyin olunmuşdu. 70 yaşı 1996‑cı il
avqustun 12‑də tamam olsa da, payız ayında keçirilməsi nə‑
zərdə tutulsa da, mədəniyyət nazirinin səhlənkarlığı nəticə‑
sində ötür‑ötürə salınmışdı. Prezident Heydər Əliyev işə
qarışandan sonra hər şey yoluna düşdü.

Amma yenə də nazirlik maneələr yaradırdı. Daha doğrusu
bəhanələr: “Dəvətnamə çap etməyə, bədii hissədə iştirak edə‑
cək artistlərə verməyə, teatrı arendaya götürməyə pulumuz
yoxdu” və sairə, ilaxır.

Bu ərəfədə Naxçıvanda, Hüseyn Cavidin yubileyində ata‑
mın Heydər Əliyevə dediyi “Polad Bülbüloğlu yubileyimin
keçirilməsinə pəl vurur” cümləsi “öz bəhrəsini” bu formada
verirdi. Bu yubileydə daha bir böyük problem isə banketin
təşkili idi ki, bu nə Poladlıq, nə də Qabillik idi. Mədəniyyət
nazirinin dəvətnamə çap etdirməyə pulu “yox idi”, o ki qalsın
qonaqlığa. Heç Qabilin də o qədər pulu yox idi. Mənim də,
qohum əqrabamızın da, dostların da...

Heydər Əliyevlə səhnəarxası görüşdə xəbər tutdum ki, bəs
qonaqlıq da olacaq. Özü də Təzə “İnturist”in “Mərmər
salon”unda. “UŞAQLAR” təşkil edib, özü də ki, qutab da bi‑
şiriblər. Özü də ki, yüksək səviyyədə. Atam özü də dəvətlidir.
Çünki Heydər Əliyevə “Mənim özümü də dəvət ediblər”
dedi. Yubileydən sonra ora getdik. Yüksək səviyyəli, 150 nə‑
fərlik bir ziyafət idi. Süfrəyə də atamın diliylə desək, “bülbül
dilindən kotletəcən” düzülmüşdü.

Sonradan isə bildim ki, atamın ərkyanə, özü də Preziden‑
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tin hüzurunda iki dəfə “UŞAQLAR” dediyi, onun özünü də,
bizim hamımızı da ora dəvət edən, nazirliyin bütün bəhanə‑
lərini kəsən şəxs “Azərittifaq”ın sədri Eldar Quliyev imiş.

Hər bir bədii əsərdəki qəhrəmanların prototipi var. Lakin
bu, çox vaxt açıqlanmır. Yazıçı ölüb dünyadan gedəndən
sonra da. Bu yük tədqiqatçı‑alimlərin boynuna düşür. Onlar
da bu sirləri çətin ki, aça bilsinlər. Çünki bilmirlər. Şahidlər
isə azala‑azala gedir. Sayta qoyulan videonun səbəbkarı isə
mənəm. Dolayısı yolla mən Mahir Qabiloğlu bu əsərin müəl‑
lifiyəm. Orda iki nəfər var. Bir Prezident Heydər Əliyev, bir
də Xalq şairi Qabil. Bu hamınıza gün kimi aydındır. Bir də ki,
atamın ərklə dediyi “UŞAQLAR”. Mənim bu yazımdan sonra
yəqin ki, onu da tanıdınız ‑ millət vəkili, maştağalı  Eldar Qu‑
liyev. Qabilin 70 illik yubiley banketinin səbəbkarı. Atam Qa‑
bilin bu cür səxavətli və təmənnasız insanlar barədə dediyi
bir cümləsini xatırlatmağın lap yeridir: “Pulunu verən, canını
da verər”.

2015
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QABİLİN NƏSİHƏTLƏRİ, 
VƏSİYYƏTLƏRİ

Bu başdan deyim ki, Qabil nə vəsiyyəti, nə də ki, nəsihəti
sevirdi. Mənə də nə nəsihət edib, nə də vəsiyyət. Tövsiyə de‑
yilən anlayış da ona yad idi. Məsləhəti isə əmrdən seçilmirdi.
Üç məsləhət‑əmri bu gün də öz gücünü göstərməkdədir.
Qüvvəsini itirmir. Daha doğrusu, təməl daşımdır:

1. Universitetin filologiya fakültəsinə daxil olacaqsan.
2. Əsgəri xidmətini Sərhəd Qoşunlarında çəkəcəksən.

Orda qayda‑qanun var.
3. Dostum Fəzailin qızı bu evin gəlini olmağa layiqdir.
İnsanda əgər istedad varsa, aldığın təhsil onu ikiqat güc‑

ləndirir; Türkiyədə əsgərlikdə olmayan, bərkə‑boşa düşmə‑
yən oğlana qız vermirlər; Arvad bazarda satılan kartoşka
deyil ki, çürük çıxsa, atasan. Sonra da gedib təzəsini alasan;
Başqa məsləhət eşitmədim atamdan. Nəsihət də... Vəsiyyət
də eləmədi. Evin tək övladına nə vəsiyyət edəsən axı. Yox,
ömrünün sonuna yaxın vəsiyyət elədi: “Mən ölsəm, anana
yaxşı bax”.

Mən anadan olan gün mənə ilk verdiyi isə əmanət olub.
Yazdığı “İmamverdiyev” şeiri vasitəsiylə. 4 misradır cəmi.

Səbrim ümman tutumunda
Qərq eləyib neçə ili.
Mən əmanət saxlamışdım 
Sahibiyçün bu famili.
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İmamverdiyev familiyası mənə əmanət olunmuşdu. Özü
isə İmamverdiyev familiyasını atıb Qabil qalmışdı. Anam da
qızlıq familiyasını dəyişməmişdi. Ailədə İmamverdiyev təkcə
mən idim. Mən də öz növbəmdə bu familiyanı qızlarıma əma‑
nət etdim. Onlardan biri ərə getməyinə baxmayaraq famili‑
yasından imtina etmədi. Suğra İmamverdiyeva. Qabilin
anasının – nənəmin adı, familiyası da beləydi. Adları da əma‑
nət kimi qoruyuram. Qabilimiz də var, Bəyimimiz də...

Oğlum Mahirlə söhbət

Universitetdə 2‑ci kursda oxuyurdum. Sevinc Hümbətova
adlı qrup yoldaşım əsəbi halda mənə yaxınlaşıb:

– Mahir, atovun sənə həsr etdiyi “Oğlum Mahirlə söhbət”
şeiri var?

– Var.
– Bu dəqiqə əzbər deməlisən şeiri mənə.
Tutuldum. Şeiri əzbər bilmədiyim üçün yox. Sadəcə bu

müraciət mənim üçün gözlənilməz idi.
– Nə olub axı? – deyə xəbər aldım.
– Heç nə. O şeiri de mənimçün.
– Əzbər bilmirəm axı.
– Nə? Bilmirsən? Bəs onda mənim qardaşımın təqsiri nədir

ki, atam iki gündür bu şeiri ona döyə‑döyə əzbərlətdirir. Hə?
Oğlu isə əzbər bilmir.

Güldüm. Yox, qızarmadım. Heç tənqiddən nəticə də çıxar‑
madım. İndi də əzbər bilmirəm. Yalnız birinci və sonuncu
bəndlərindən başqa. Sadəcə evə gəlib bu şeiri, daha doğrusu,
poemanı tələbə yoldaşım Sevincin atasının gözüylə bir də
oxudum.
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Əlli yaşında mən, on yaşında sən...
Sən ‑ yaşıl tumurcuq, mən ‑ sarı yarpaq.
Əlimdən sürüşən ömürdən‑gündən
Əlimdə‑ovcumda bir sənsən ancaq.

Quzum, uşaq şe’ri deyil bu şe’r...
Sabaha aparır məni yelkənim.
Bu gün heç sən bilmə atan nə deyir,
Gün gələr bilərsən, Mahirim mənim!

Kim öz ayranına turş deyib ki, kim...
Qoy mən də tərifi qoyum bir yana.
Başqa duyğularla çırpınır qəlbim,
Yaxın gəl, qulaq as şair atana.

Qorxma, nəsihətlə yormaram səni,
Quru nəsihəti yox görən gözüm.
Ey mənim ömrümün tənha yelkəni,
Başqadı mətləbim, başqadı sözüm.

Görərsən: hər kəsin öz taleyi var,
Heç bir şey talesiz deyil dünyada.
Küləksiz – şəlpətək yelkən sallanar,
Küləkdə qabarar yelkən dəryada.

Yelkənin taleyi küləkdir, külək,
Bu vaxt o qartaldır dor ağacında.
Küləksiz elə bil dara çəkərək,
Yelkəni asıblar dar ağacından.
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Küləksiz yelkənə dönərdim sənsiz,
Həsrətlə baxardım dəryaya, oğlum!
Gərəksiz yelkənə dönərdim sənsiz,
İlişib sahildə qayaya, oğlum!

Qara torpaqdadır dənin sabahı,
Nimçələr içində dən çörək olmaz.
Mənim sabahımdır, sənin sabahın,
Daha başqa cürə düşünmək olmaz.

Lalənin taleyi – yaraşığında,
Nərgizin taleyi – ətrində, oğlum!
Gecə – qiyamətdir Ay işığında,
Səhər ‑ qızıl fəcrin çətrində, oğlum!

Ətrim yaraşığım, Günəşim, Ayım,
Qırmızı üfüqüm, yaşıl çəmənim.
Sahilsiz dənizim, hüdudsuz çayım,
Canım‑gözüm mənim, taleyim mənim!

Bircə ağac bitsə, səhrada, oğul,
Yer‑göy qıyıb ona, soldurmaz heç vaxt...
İnsan olan bəndə dünyada, oğul,
Yeganə ümidi öldürməz heç vaxt...

Mənim arzularım nəhəng okean,
Kiçicik bir salın ümidindəyəm.
Sənsən o kiçik sal... coşsa da tufan,
Uğurlu iqbalın ümidindəyəm.
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Ömür sarayımdan hər saat, hər gün
Bir kərpic qopsa da, düşsə də, nə qəm.|
Ömrün bu işini bildiyim üçün –
İlləri irəli çəkmək istərəm.

Ey körpə şitilim, fidanım mənim,
Böyük, qol‑budaqlı bir aləm ol sən!
Ağıllım, şıltağım, şeytanım mənim,
Gözüm görə‑görə abidəm ol sən!

Şan‑şöhrət heykəli deyil gərəyim,
Gözütox, könlütox, babat şairəm.
Hər sənə baxanda uçur ürəyim,
Babat olsam belə, xoşbəxt şairəm.

Tək şe’r yazmaqla şair olmağı,
Kifayət bilmirəm, – bəlkə də səhvəm.
Yalnız yazan kimi yadda qalmağı
Özcə taleyimçin kəm sayıram, kəm.

Ata həyəcanım, ata sevincim
Bütün yazdığıma bərabər mənim.
Coşur ürək qanım, axır göz incim
Mehrinə hər axşam, hər səhər mənim.

On ildir aləmin yadındayam mən,
Şirinim, şəkərim, qəndimlə, oğlum!
On ildir aləmin yanındayam mən,
Adına içdiyim andımla, oğlum!
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Çox da bənd olan yox mənə on ildir;
Təzə yazdığım nə, yazacağım nə.
Hamı soruşur ki... necədir Mahir?
Hamı xeyir‑dua diləyir sənə.

Mən səni çilçıraq görmək istərəm
Qaranlıq qovuşan asimanımda;
Mən səni min budaq görmək istərəm
Xəzanı başlayan bu ormanımda.

Mən ol, heç olmasa, bəd ayaqda sən...
Yox, əgər bacarsan min dəfə yüksəl!
Başqa söz demirəm, yaşamaqda sən
Ən azı mənə çək, mənə oxşa, gəl!

Bəzən unuduram, uşaqsan hələ,
Səni böyük kimi dindirirəm mən.
Gəl, bunu zənn etmə sən elə‑belə,
Bu “səhvim” bilirsən nədəndir, nədən?

Tükənir, qalmayır səbrim‑qərarım,
Sənin gəncliyinə can atır ürək.
Əlvan arzularım, xoş arzularım,
Dolanır başına pərvanələrtək.

Dana bilməsəm də nəsihəti mən,
Xoşuma da gəlmir deyim düzünü;
Həyat vəsiqəni al taleyindən,
Unutma atanın gəl bu sözünü.
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“Xüsusi çəki” var, kimyada, bala,
Yox, daş‑tərəzilik deyil bu çəki,
Kim ki, onsuz yaşar dünyada, bala,
Vücudu qovuqdur hesab elə ki.

Dəniz qurban istər, qurban, Mahirim,
Gövhər ələ gəlməz asan, birtəhər.
Mənim də ürəyim ümman, Mahirim!–
Sən də bu ümmanın içində gövhər.

Mənim daşdan çıxıb hər işim, oğlum,
Gəl ki, dumdurudur, daşdan çıxan su.
Dünyaya belə gec gəlişin oğlum,
Görməmiş eləyib məni, doğrusu.

Yox, daşdan çıxmasın sənin qismətin,
Ancaq asana da heç vaxt dadanma.
İsti‑soyuq sudur asanla‑çətin...
Birində titrəyib... birində yanma!

Dənizdə küləyin işi ikiqat,
İkiqat çətindir, ikiqat, oğlum!
O həm özü üçün açır qol‑qanad,
Həm yelkənə verir qol‑qanad, oğlum!

Sən də dəryalarda küləklər kimi,
Qanad aç, qanadın qanadım olsun.
Zülmətləri yaran şimşəklər kimi
Qüdrətin, qüvvətin inadım olsun.
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“Olsun”u, filanı... qoyaq kənara,
Mənim quzu balam, gül‑çiçək balam.
Gedək bağçalara, gedək bağlara,
Əlini mənə ver, gəl gedək, balam!

Əlli yaşında mən, on yaşında sən...
Sən – yaşıl tumurcuq, mən – sarı yarpaq.
Əlimdən sürüşən ömürdən‑gündən
Əlimdə‑ovcumda bir sənsən, ancaq!

1976

“Qarışdırma”

Bu şeir ciddi əsər olsa da, dayılarımın əsas zarafat alətinə
çevrilmişdi. Yemək‑içmək məclisində başlayırdılar öz vari‑
antlarını səsləndirməyə:

Araqla  konyakı qarışdırma
Dovğayla bozbaşı qarışdırma.
Aman...aman!!! Qarışdırma
Son pis olar...
Qurban olum, qarışdırma..

Yadımda qalanı budur... Nə bilim ki, nəvaxtsa bunları yaz‑
malı olacağam. Yoxsa kağıza köçürərdim.
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QARIŞDIRMA

Oğlum Mahirə

Kobudluqla cəsarəti qarışdırma.
Yaltaqlıqla nəzakəti qarışdırma.
Mütiliklə sədaqəti qarışdırma.
Lovğalıqla ləyaqəti qarışdırma.
Tərs damarla dəyanəti qarışdırma.
Dəlibaşla şücaəti qarışdırma.
Tülkülüklə fərasəti qarışdırma.
Düşmənliklə rəqabəti qarışdırma.
Qızğınlıqla hərarəti qarışdırma.
Kef‑damaqla səadəti qarışdırma.
Uydurmayla rəvayəti qarışdırma.
Xəsisliklə qənaəti qarışdırma.
Xata ilə cinayəti qarışdırma.
İsraf ilə səxavəti qarışdırma.
Küsü ilə küdurəti qarışdırma.
Zorbalıqla əzəməti qarışdırma.
Girov ilə əmanəti qarışdırma.
Güzəşt ilə bəraəti qarışdırma.
Hikkə ilə qətiyyəti qarışdırma.
Əsarətlə himayəti qarışdırma.
Məzlumluqla nəcabəti qarışdırma.
Yaxınlıqla məhəbbəti qarışdırma.
Yuyunmaqla qüdsiyyəti qarışdırma.
Mərtəbəylə ülviyyəti qarışdırma.
Daha nəyi... daha nəylə qarışdırma.
Tükü‑tükdən ayrı sə’ylə, qarışdırma.
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Aman... aman!!! Qarışdırma!
Heç bir yerdə,
Heç bir zaman
Qarışdırma!

SON

Vaxt tez keçir. Ömrün orta həddinə çatıram. Bir az kövrə‑
yəm. Bu qədər ata nəsihətinin‑vəsiyyətinin yağmurunda hələ
ki, özümü itirməmişəm. Yox. Deyəsən itirmişəm. İtirməsəy‑
dim bu vaxtacan hər yerdə deməzdim ki, atam mənə nə nəsi‑
hət edib, nə də vəsiyyət.

2015
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ABEL MƏHƏRRƏMOV VƏ 
VÜSALƏ MAHİRQIZI

Neçə gündür ki, çox narahatam. Qulağım da səsdə. Amma
gözlədiyim xəbəri ala bilmirəm. Yox. Elə bilməyin ki, ZƏNG
gözləyirəm. Səkkiz il yarımlıq evdar kişilik həyatıma son
qoyub, vəzifəyə keçəcəyəm. Qıraqdan özümə baxa bilsəydim,
mən də sizin kimi fikirləşərdim. Niyə də yox? Hazırın naziri
olan icra başçılarına indiki ağır iqtisadi vəziyyətdə işləmək
çətindir axı. Necə deyərlər, gərək işləyəsən. Neft isə çox ucuz‑
laşıb. Borudan dollar axıb gəlmir. Adam da kasıblayanda hör‑
məti olmur axı... Rayonun əhalisi üstünə “xod” gedir.

HAŞİYƏ: Nizami Xudiyev AzTV‑yə sədr təyin olunanda
kollektivi başına yığıb deyir ki, bəs efirə yeni verilişlər hazır‑
lamalısınız. Baş redaktorlar yerbəyerdən səslənirlər ki, ay Ni‑
zami müəllim, yeni verilişlər hazırlamaq üçün beş‑altı ay
fikirləşmək lazımdır. Onda Nizami müəllim nə cavab versə
yaxşıdır: “Mən razı. Düz deyirsiniz. Yaradıcı adama yeni nəsə
fikirləşmək üçün vaxt lazımdır. Onda siz beş‑altı ay bundan
qabaq fikirləşdiyiniz verilişləri bu gün üzə çıxarın. Mənim
tapşırdığımı isə beş‑altı aydan sonra təqdim edərsiniz” (SON)

İndi camaat da gəlib dayanıb icra başçısının qabağında.
Yox, daha doğrusu, icra başçısı çıxıb xalqın qabağına. Və nə
qədər bu xalqı başa salmağa çalışır ki, “vallah, bahalaşma
mənlik deyil. Bu, ümumdünya bəlasıdır”. Xalq da Nizami Xu‑

M A H İ R  Q A B İ L O Ğ L U

210



diyevsayağı cavab verir ki, sən neft 150 dollar olan vaxtı yığ‑
dıqlarını xərclə, bu nağıla beş‑altı aydan sonra qayıdarıq. Val‑
lah, yazığım gəlir icra başçılarına. İmkanları olsa, baş götürüb
qaçarlar. Amma bacarmırlar. Sərəncamdan asılıdırlar. Yığdıq‑
larını isə xərcləsələr, nəvə, nəticə, kötükcələri ac qalacaq.

Ona görə də siz “qulağım səsdədir” sözümü başqa yerə
yozmayın. Elə bilməyin ki, Azərbaycanda Əbdürrəhman Və‑
zirov, Ayaz Mütəllibov variantı oynanılacaq. Nədir bu oyun?
Gəlin sizə də ərz edim.

Sovet dağılanda Azərbaycanın rayonlarında qeyri‑sabitlik
hökm sürürdü. Raykom katiblərinin, indiki dildə desək, icra
başçılarının hörməti sıfıra düşmüşdü. Elə raykomun (indi icra
hakimiyyəti) qabağında mitinq keçirib, Birinci katibin (icra baş‑
çısının) üzünə söyürdülər. Raykom katibi də cürət edib mitinqə
çıxa bilmirdi. Elə kabinetinin pəncərəsindən mitinqi seyr edirdi.
Bunu görən mərkəz başladı bu raykom katiblərini Mərkəzi Ko‑
mitə sistemində uzun illər işləyən, amma bir qəpik də rüşvət
almayan, təmiz insanlarla əvəz etməyə. Mən şəxsən tanıdığım
belə adamlar atamın dostları Vəli Məmmədov, Xeyrulla Əliyev
idi. Vəli Məmmədovu keçmiş 26‑lar, indiki Səbail rayonuna,
Xeyrulla Əliyevi isə Cəlilabada raykom katibi göndərdilər. Xey‑
rulla müəllim də əslən Cəlilabaddan, təmiz adam... rayona
çatan kimi gedir girir mitinqçilərin arasına ki, bəs “Bakıdan
məni göndəriblər. Hər şey yaxşı olacaq. Əl‑ələ verib bu ağır və‑
ziyyətdən çıxacağıq. Mən də təmiz adamam. Ömründə bir
qəpik də rüşvət almamışam”. Elə axırıncı sözü deyib, nöqtə
qoyan kimi, mitinqçilərdən biri “rüşvət almamısan, indi alıb al‑
tını doldurarsan” deyib, hücum çəkir Xeyrulla müəllimin üs‑
tünə. Xeyrulla müəllimi də başının qanı axa‑axa  tez maşına
otuzdurub çatdırırlar Bakıdakı xəstəxanalardan birinə.
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İndi ən yeni tariximizi yaxşı bilən biri kimi, elə bilirsiniz
ki, hərifəm? “Hərif”i bir yana qoyaq, özü də ki, keçələm.
Keçəl isə suya getməz deyiblər. İstəyirsiniz ki, Qubaya icra
başçısı gedim, əhali də başımı yarıb qaytarsın Bakıya? Heç
vaxt. Bir də ki, əhali özü də köhnə başçılarını göz bəbəyi kimi
qoruyub, rayondan çıxmağa qoymaz. Köhnələrin mədəsində
qusmağa nəsə bir şey var. Mən mədəsi boşu neyləyəcəklər ki?
Özüm adam axtarıram ki...

Nə isə. Mövzudan çox kənara çıxdım. Qayıdım mövzuya.
Yəni ki, yazımın adında qeyd olunan insanlara – Abel Məhər‑
rəmovla Vüsalə Mahirqızına. İxtisasca, cəmiyyətdə tutduqları
mövqelərə görə tam başqa adamdırlar. Abel müəllimi şəxsən
tanıyıram. Vüsalə Mahirqızını da bir dəfə görmüşəm. Yəqin ki,
təqdimata ehtiyac yoxdur. Yox! Var! Röya, Aygün Kazımova,
Elgiz, Mikayıl olsaydı ehtiyac olmazdı. Onları bütün xalq tanı‑
yır. Bu insanlar isə elm, bilik, yazı‑pozu adamlarıdır. Abel Mə‑
hərrəmov akademik, rektor, əməkdar elm xadimi... Vüsalə
Mahirqızı isə “APA Holding”in rəhbəri, el dilində desək media
maqnatıdır. Elə bilməyin ki, mənim qızımdır. Sadəcə atasının
adaşıyam. Yəqin ki, qəhrəmanlarım bir‑birilərini tanıyırlar.
Bəlkə də şəxsən, bəlkə də qiyabi. Ola bilsin ki, bir‑birilərinə hör‑
mətləri var. Ola da bilsin ki, bir‑birilərindən zəhlələri gedir. Ya‑
zını oxuyandan sonra ilişməyə cümlə tapmasalar da “Mahir,
yaxşı yazıdır e... Amma gərək malı mala qatmayaydın” el mə‑
səlindən istifadə edib, mənə bir ƏMMA da qoyacaqlar. Amma
bir “Əmma” da var ki, mən yazanda belə şeyləri fikirləşmirəm.
Fikirləşsəm gərək heç nə yazmayım.

Bu mənim yazımın mıs‑mısının girişi. Keçirəm mıs‑mısa.
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Mıs‑mıs

Müstəqilliyin ilk illəriydi. Müharibə, daxili çəkişmələr və
sairə, ilaxır. Tarixə geniş ekskurs etmək istəmirəm. Mən də
dördbaş ailənin başçısı idim. 25 yaşım vardı. İş tapa bilmir‑
dim. Yazıçılar İttifaqının “Dədə Qorqud Ensiklopediyası”n ‑
dan ixtisara düşmüşdüm. Atamın Əlican Əliyev adlı bir dostu
vardı. “Gənclik” nəşriyyatının baş redaktoru idi. Oğlu Qoş‑
qar və qızı Sevdayla  məktəbdə, həm də universitetdə bir
yerdə oxumuşdum. Atam mənim işsiz olduğumu ona deyir.
O da telefonu götürüb zəng edir bir dostuna. Sonra gedirlər
yanına. Bir də gördüm ki, atam sevincək gəldi evə. Ki, “sə‑
ninçün Əlican əmin iş tapıb. Xırdalanda yerləşən Bakı Süd
Kombinatında işləyəcəksən. Özü də “otdelkadr””. Mənim
üçün yeni söz idi kadrlar şöbəsinin inspektoru vəzifəsi. Bir
qram təsəvvürüm yox idi. Maaşı da az. Amma məcbur idim.

Xülasə məni götürdülər işə. Həmin şöbədə ziyalı bir rus qa‑
dını işləyirdi. Azərbaycanca sənədləşməyə keçdiyindən çox çə‑
tinlik çəkirdi. Azərbaycan dili ruscanı sıxışdırıb meydandan
çıxarmışdı. Mən isə dili bilsəm də, qanunlardan xəbərsiz idim.
Rus qadın isə 40 il bu sahədə çalışmışdı. Bir də gördüm ki, ağ‑
layır. Əvvəl başa düşmədim. Kadrlar və iqtisadiyyat şöbəsinin
rəisi İsmayıl Mahmudoviç mənə izah etdi ki, “bəs rusdur. Elə
bilir ki, sənə görə onu işdən çıxaracağıq. O da ac qalacaq. Amma
direktor Feyzulla Cəlilov onu daha çox maaş alsın deyə, qatıq
sexinə butulkayuyan təyin edib. Adı orda gedir, özü isə kadrlar
şöbəsində olacaq. Çox bilikli insandır. Öyrən ondan hər şeyi”.

Beləcə başladım öyrənməyə. Rus qadında da müəllimlik
qabiliyyəti yüksək idi. Hər şeyi öyrəndim. Amma bezdirici
günlərim başladı. Hər ayın əvvəli gedirdim sex rəislərinin ya‑
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nına. Onlar mənə siyahı verirdilər. Mən də hər ayın əvvəli
həmin işçiləri yanıma çağırıb, ərizələrini alırdım. Öz hesab‑
larına məzuniyyətə buraxırdım. 300 işçidən 150‑si ayaşırı
pulu ödənilməyən məzuniyyətə çıxırdılar. Ərizəni də öz xa‑
hişlərinə əsasən yazırdılar. Amma əslində biz məcbur edirdik.
Çünki kombinat tam gücüylə işləmirdi. Bu əmrləri də çap ma‑
kinasında bir‑bir yazmaq, qol çəkdirmək əziyyəti mənim üzə‑
rimə düşürdü. Axırda bezdim. Direktora dedim ki, “camaatı
niyə bugünə qoyursuz? Ya işdən çıxarın, gedib özlərinə gün
ağlasınlar. Ya da maaşlarını bütöv verin qoy işləsinlər də...”.

Feyzulla müəllim bu sözümə görə məni otağından qova da
bilərdi. Amma çox təmkinlə “Mahir, bu insanlar 20‑30 ildir ki,
burda işləyirlər. Doğmalaşıblar. Başqa gedəsi yerləri də yox.
Mən də çıxartsam gedib acından öləcəklər. Az da olsa, heç ol‑
masa uşağı üçün süddən, kəsmikdən, qatıqdan oğurlayıb apara
bilirlər. Göz yumuram bu hallara. Maaş almasalar belə, dola‑
nırlar. Müvəqqəti çətinlikdir də... Heç olmasa adları işdə gedir”.

HAŞİYƏ: Kombinatın həyətində iş yoldaşımla söhbət
edirdim. Bir hörmətli aktyor, Xalq artisti həyətə girdi. Bizə
yaxınlaşıb salam verdi. Utana‑utana:

– Dostum xəstəxanada yatır. Ürəyi kəsmik istədi. Mağa‑
zalar da bomboş. Minib avtobusa gəldim bura. Mümkün‑
dürsə, puluyla 200 qram kəsmik təşkil edərdiniz mənimçün.

Yanımdakı iş yoldaşım sex rəisi idi. Tez gedib xüsusi sel‑
lofan kulyokda bir kiloqram kəsmik gətirib verdi aktyora. O,
pul uzatsa da götürmədi. Artist də dua edə‑edə getdi. (SON)

Müstəqilliyin ilk illəri olsa da, sovetin İNSAN qanunları iş‑
ləyirdi. Müəssisə rəhbəri öz işçilərinə doğması kimi yanaşırdı.
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İxtisar aparıb, əldə olunan pulu müxtəlif vasitələrlə silərək ci‑
binə də qoya bilərdi. Amma etmirdi. Sonra işçilərimizin bir
çoxu alverə qurşandı. Ərizələrini yazıb işdən azad olundular.
Sonda isə kombinat tamam bağlandı. Sonra özəlləşdi. Yerində
meyvə şirəsi zavodu açıldı. Yox, elə bilməyin ki, meyvə təda‑
rük edib şirə istehsal edirdilər. Əsla. Şirənin cövhəri kanıs‑
trlarla xaricdən gəlirdi. Şüşə qablar da xaricdən gəlirdi.
Sahibkar da ümumi su borusundan zavodun sexlərinə xətt
çəkdirmişdi. Siropdan butulkalara tökür, üstünə krantdan su
əlavə edirdilər. Olurdu 100 faiz meyvə şirəsi. Sırıyırdılar ca‑
maata. Hətta qazlı su da buraxırdılar ‑ “Rıçal” adıyla.

Abel Məhərrəmov

Elə hey sübut etməyə çalışırlar ki, qayıtmışıq 90‑cı illərə.
Düz demirlər. Qayıtmamışıq. Qayıtsaq, şad olaram. Ən azı
itirdiyimiz insanlığı bərpa etməyimiz baxımdan. 90‑cı illərə
qayıda bilərik – yalnız neftin qiymətinə, inflyasiya səviyyə‑
sinə, bahalaşmaya görə. O da nə vaxtsa. Amma bugünə yenə
min şükür. O səviyyəyə düşməmişik. Düşmərik də inşallah.

Abel Məhərrəmov bir rektor, təhsil ocağının rəhbəri kimi
son bir ildə iki dəfə maaşları artırdı. Çoxdur‑azdır deyə bil‑
mərəm. Məncə, lap qaydasındadır. Amma söhbət artımın
məbləğində deyil. Bir ifadə var: “Atalıq qayğısı”.

BDU çox qəliz bir təhsil ocağıdır. Orda Abel müəllim yek
akademik deyil. Akademik Abel Məhərrəmov akademiklərin,
professorların, dosentlərin, baş müəllimlərin, lobarantların,
aspirantların rəhbəri, rektorudur. Sayı minlərlə ölçülən bir ai‑
lənin başçısıdır.
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HAŞİYƏ: Müstəqillik dövründə yeni seçilmiş parlamentin
ilk iclasına hazırlıq gedir. Ən yaşlı deputat olan Xalq yazıçısı
İsmayıl Şıxlını dəvət edirlər ki, bəs ilk iclası siz aparmalısınız.
Ta yeni sədr seçilənə qədər. O isə razı olmur. (Onda indiki
kimi deyildi. Hərəsinin ağzından bir avaz gəlirdi) Nə qədər
deyirlər, razı sala bilmirlər onu. Onda yazıçıya bir sualla mü‑
raciət edirlər:

– İsmayıl müəllim, siz Yazıçılar İttifaqının rəhbəri olmu‑
sunuz. Neçə üzvü vardı oranın?

– Min nəfər.
– Neçə illər min nəfər “kapriznı” yazıçıya rəhbərlik etmi‑

siniz. İndi “neujeli” bir saat 124 deputata rəhbərlik edə bilmə‑
yəcəksiniz? Hə?

İsmayıl əmi bu sözün qarşısında naəlac qalıb ilk iclası
aparmağa razılıq verir. (SON)

İqtisadi sabitlik dövründə hər hansı addım atmaq asandır.
Amma böhran vəziyyətində, qanunun ixtisar tələbinə məhəl
qoymamağın özü də müsbət hal sayılmalıdır. Amma belə bir
vəziyyətdə üçminlik bir kollektivin keçən ilin və bu ilin əv‑
vələrlində maaşlarını artırmaq (özü də iki devalvasiyadan
sonra)... Abel müəllim tərifə yox, ALQIŞA layiqdir.

Vüsalə Mahirqızı

Böhran mətbuatımızı da vurub. İxtisarlar öz yerində, maaş
artımından heç söz də gedə bilməz. “Yüz yeyənin olsun, bir
deyənin olmasın” məsəlini üstün tutanlar və ya jurnalistləri‑
mizi çox sevən insanlar ciblərinin ağızlarını bərk‑bərk tikib‑
lər. Amma istisna insanlar da var.
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Fərid Azəri və Ayxan Ayvaz adlı gənc jurnalistlərimiz var.
Fərid Azərini mən yazılarına görə tanımıram. Ona fanatik
insan kimi hörmət edirəm. Televiziyanı çox sevir. Özündən
yaşlı jurnalistləri özünə müəllim bilir. Təmiz qəlbli insandır.
Onu tanıyanı belə bir fikir formalaşıb məndə: “Heç maaş al‑
masın. Amma televiziyada çalışsın. Ordakı insanlarla tə‑
masda olsun”. Bu yaxınlarda “Xətai” metrostansiyasından
çıxanda gördüm ki, operatorla dayanıb camaatdan müsahibə
alır. Yaxınlaşdım. Görüşdük. APA TV‑nin mikrofonunu fəxrlə
tutmuşdu. Yeni işini təbrik elədim. Sevincindən uçurdu.
Həmən telefonunun kamerasını açıb operatora verib “Mahir
müəllimlə mənim şəklimi çək” dedi. Sonra mikrofonu mənə
tutub ona tapşırılan mövzuyla bağlı sual verdi. 12 il televizi‑
yada işləyən bir adam kimi bu, mənimçün adi bir şey idi. O
qədər müsahibə almışdım ki, lap bezmişdim. Amma Fərid
Azəriyə baxanda lap paxıllığım tutdu. Onun televiziyamıza
olan sevgisinin fonunda mənim 12 illik telejurnalistika fəaliy‑
yətim çox cılız və sönük görünürdü.

Ayxan Ayvazı isə cəmi bir dəfə görmüşəm. Çox da yaxşı
təsir bağışlamamışdı mənə. Əlbəttə ki, özü yox, “Beş barmaq”
verilişində irəli sürdüyü fikirlər. Bu yaxında çox kövrək not‑
larla əhatə olunmuş bir müraciət yaymışdı. Yazının məğzi bu
idi ki, iş axtarır, (lap fəhləlik olsa belə) amma tapa bilmir. O
gün eşidirəm ki, APA Holdinqdə işə götürüblər onu.

Vüsalə Mahirqızının rəhbərlik etdiyi “APA Holding”də iş‑
ləyənlərin çoxunu yaxşı tanıyıram. Jurnalistikamızın profes‑
sional nümayəndələridir. Özü də xaraktercə də çətin
adamlardır. İndividual yanaşma tələb edirlər. Burda qəribə
heç nə yoxdur. Yaradıcı insana xas xüsusiyyətdir bütün bun‑
lar. Onları qiymətləndirən və bir yerə toplayan adam isə Vü‑
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salə Mahirqızıdır. Təqribən bir il bundan əvvəl tabeliyində
olan bir neçə sayt bağlansa belə, işçilərini çölə atmadı. Amma
onun haqqında bu yazını o vaxt yazmadım. Çünki iqtisadi
böhran yox idi. Bunu təbii qəbul etdim. Amma bu gün, hətta
varlı təşkilatlardan ixtisar xəbərlərinin gəldiyi bir dövrdə
Fərid Azəriylə Ayxan Ayvazı işə götürməsi məni təsirləndirdi.

SON

Bu yazının adını “Abel Məhərrəmov və Vüsalə Mahirqızı
nümunəsi” də qoya bilərdim. Amma qoymadım. Çünki bu
boyda respublikada iki nümunəni dilə gətirmək mənimçün
çox ağırdır. Elə hey qulağım səsdədir. Gözləyirəm ki, görən
kimsə də heç nümunə götürmədən, içindən gəlmək şərtiylə
işçilərinin maaşını qaldıracaqmı? Çətin vəziyyətə düşən bir‑
iki nəfərə kömək edəcəkmi? Pionerlər var. Abel Məhərrəmov
və Vüsalə Mahirqızı kimi. 

Əgər onlar kimi bacarmasalar... Heç olmasa ixtisara sal‑
masınlar. Mənim nə vaxtsa işlədiyim Bakı Süd Kombinatının
direktoru Feyzulla Cəlilov kimi.

2016
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HACIBALA ABUTALIBOV 
NÜMUNƏSİ

Son müşavirələrin birində Prezident İlham Əliyev məmur‑
ları xalqın xidmətçisi adlandırdı. Bu sözlər xəyalən məni uşaqlıq
illərinə apardı. Xidmətçi, rəsmən isə qulluqçu olan bu sözdən
xoşum gəlmirdi. İndi də gəlmir. “Dövlət qulluqçusu” terminini
də xoşlamıram. Bu mövzuya böyük məqalə də həsr etmişəm.

Günlərin bir günü mən məktəbli Mahir tərcümeyi‑hal yaz‑
malıydım. Əlbəttə ki, heç bir anlayışı olmayan mənə də atam
kömək etməliydi. Daha doğrusu o diktə etməli, mən də kağıza
köçürməliydim. Birinci cümlə belə oldu: “Mən, Mahir Qabil
oğlu İmamverdiyev 4 dekabr 1966‑cı ildə Bakı şəhərində qul‑
luqçu ailəsində anadan olmuşam”. Nə? Qulluqçu ailəsində?
Atamın səhvini düzəldirmiş kimi “Papa, bəlkə ziyalı ailəsində
yazım. Sən şair, mama müəllimə. Biz hardan qulluqçu olduq
ki?” dedim. Bədii əsərləri çox oxumuşdum. Qulluqçu deyəndə
nökər gəlib dayanırdı göz önündə. Atam isə “qulluqçu yaz”
dedi. “Biz qulluqçu sayılırıq. Bu dövlətdə iki sinif var: Fəhlə
və Kəndli sinifləri. Dövlətimizi onlar işləyib saxlayırlar. Onla‑
rın qazandıqlarından, büdcəyə verdiklərindən dövlət məktəb‑
bağça, xəstəxana açır, mədəniyyəti, incəsənəti inkişaf etdirir.
Bax, aton şeir yazır. Şeirin hər misrasına “qonorar” yazırlar.
Anon dərs deyir. Ona maaş verirlər. Bu, fəhlə‑kəndlinin qa‑
zandığıdır. Biz isə sadəcə yeyirik, pul qazandırmırıq. Mənəvi
xidmət göstəririk xalqımıza, fəhlə‑kəndli sinfinə. Ona görə də
ziyalılar sinif sayılmır. Sadəcə qulluqçudurlar”. 
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Sonralar bildim ki, 5 il ali təhsil alan müəllim, həkim və qey‑
riləri texniki‑peşə məktəbi bitirən fəhlədən, orta təhsili olan
kəndlidən qat‑qat aşağı maaş alırlar. Yaradıcı insanlar isə qeyri‑
adi istedada malik olduqları üçün yüksək qiymətləndirilirlər.

Onları bizə nümunə göstərirdilər: Neftçi Qurban, pam‑
bıqçı Sürəyya, Qızqayıt, Şamama Həsənova, Tərlan Musa‑
yeva,  çoban Nuruş, Ömər Ağayev... Onları biz şagirdlərlə
görüşə çağırırdılar. Onlar deputat seçilirdilər. Onlar maneəsiz
partiya sıralarına qəbul edilirdilər. Şairlər, yazıçılar onları vəsf
edirdi. Bəstəkarlar mahnı qoşurdular. Büstləri qoyulurdu. 

Varlı, vəzifəli isə (əlbəttə ki bəziləri) yalnız gülüş, satira
mənbəyi olurdu. Onları  “Mozalan” telejurnalı, “Kirpi” satirik
jurnalı “təbliğ edirdi”. Bu cür tənqidlərin ilhamverici qüvvəsi
isə elə dövlətin özü – Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mər‑
kəzi Komitəsi idi. O partiya ki, özü fəhlə‑kəndlinin çiynində
qurulmuşdu, hakimiyyətə gəlmişdi.

Bu təbliğatın ikinci qolu da vardı. Onlar hərbçilər – müha‑
ribə qəhrəmanları idi. Çapayev, Budyonnıdan tutmuş Həzi
Aslanova qədər. Çünki gənclər həm də torpağı qorumağı ba‑
carmalıydılar. Faşizmin törətdiyi dəhşətlər göstərilirdi.
Amma əsasən faşizmi məhv edən sovet əsgərinin qəhrəman‑
lıqları önə çəkilirdi, nümunə göstərilirdi. Nümunələr çox idi.
Məhz bu nümunə bolluğunda biri kosmonavt olmaq istə‑
yirdi, o biri pambıqçı‑mexanizator, frezerçi, qaynaqçı... kimisi
də şair, həkim, müəllim, alim... Raykom katibi, prokuror
olmaq istəyənlər də tapılırdı. Amma hüquq fakültəsinə sənəd
verənlərin sırasında az‑maz ziyalı uşağına rast gələrdin. Əsas
fəhlə‑kəndli övladlarıydı. Çünki xüsusi qadağa vardı varlı‑
lara, vəzifəlilərə və mənim kimi ziyalı uşaqlarına. İstisnalar
isə tək‑tük olurdu.
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O dövlətdə bir dənə Lenin babamız vardı. O, nümunə yox,
simvol idi.

Artıq 50 yaşıma çatıram. Nə olsun ki, müstəqillikdir. Heç
nə dəyişməyib. Yenə də qulluqçuyam. Qulluqçu oğlu qul‑
luqçu. Qızlarım da qulluqçu qızıdır. Vəzifəlilər, müəllimlər,
həkimlər də bu xalqın qulluqçuları, xidmətçiləri. Sadəcə də‑
yişən odur ki, biz fəhlə‑kəndliyə qolçomaq təyin etmişik.
Onun adına “sahibkar” deyirlər. O da fəhlə‑kəndlini işlədir,
onun haqqının çox hissəsini isə cibinə qoyur.

O cəmiyyətdə fəhlə‑kəndli qazandığını dövlətə verirdi –
son qəpiyinəcən. Bu cəmiyyətdə isə sahibkara. Sahibkar isə
xeyirin çoxunu gizlədib, azını dövlətə vergi verir. Biz ziyalı‑
qulluqçuya çatan pulu da mənimsəyir. Fəhlə‑kəndliyə isə
qəpik‑quruş qalır.

Nümunə

Zəng gözləyirəm. Kimdən? Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin
rəisi, general‑mayor Ramiz Zeynalovdan. Şəxsən zəng etməsə
də olar. Gözləyirəm ki, onun adından kimsə zəng edib mənə
“Mahir Qabil oğlu İmamverdiyev, Sizi 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015‑ci illərdə bir dənə də xətaya yol
vermədiyinizə, radarlara, məlumat bazasının mənfi bölümünə
düşmədiyinizə görə “NÜMUNƏVİ SÜRÜCÜ” adına layiq
görmüşük. Xahiş edirik sabah idarəyə gələsiniz. Mətbuat mən‑
sublarının iştirakıyla sizə mükafat təqdim olunacaq”.

Yəni ki, quruca diplom və ya fəxri fərman. Sevinirəm. Nə
olsun ki, quruca kağız parçasıdır. Qiymət, nümunə hər şey‑
dən irəlidir. Amma zəng gəlmir.

Bu cür zəngləri bütün dövlət idarələrindən gözləmək olar.
Nə çətin şeydir ki, çağırışçılarla görüşdə analara Hərbi Ko‑
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missarlıq adından quruca bir minnətdarlıq kağızı vermək? Axı
bu uşaqları 18 il ata‑ana böyüdüb. Bütün əziyyətlərini çəkib.
Sonra da Hərbi Komissarlıq gəlib qapılarını döyərək, “oğlu‑
nun Vətənə borcu var” deyərək hazırına nazir durub. Axı
niyə biz şəhidi nümunə göstəririk, diri nümunəvi əsgəri yox.

Bu yaşa çatmışam, bir dəfə də qazımı, işığımı, suyumu kəs‑
məyiblər. Çünki komunal xidmətlərə görə pulları vaxtında,
lap vaxtından əvvəl ödəyirəm. Bircə dəfə bu idarələr qapıma
minnətdarlıq məktubu qoyublarmı? Amma borcum olsaydı...

Axı, bu cəmiyyətdə nümunə göstəriləcək insanlar çoxdur.
Nümunəvi nazir, icra başçısı, idarə müdiri, bağça müdirəsi,
“JEK” rəisi, gömrükçü, vergiçi, maliyyəçi, yolçəkən, dəmir‑
yolçu, rabitəçi yoxdurmu? Görəsən, hansısa müəllim onlar‑
dan birini öz şagirdlərinə nümunə gətiribmi?

Deyəcəksiniz ki, ay Mahir, gözün kor, qulağın kardır? Pre‑
zidentimizin onları təltifetmə sərəncamlarını heç oxumamı‑
san? Oxumuşam. Bu, əməyə verilən qiymətdir. Mənim
dediyimsə nümunə.

25 illik müstəqillik tarixində bircə dəfə eşitmisinizmi ki, a
bala filankəs kimi ol, ona oxşa. Yox, deyəsən eşitmisiniz. Ar‑
vadınızın dilindən: “Ay uşaq, atova oxşama! Onun kimi befər
olma! Oxu, vəzifəli ol, qaz vur, qazan doldur”. Amma heç bir
ana uşağına deməyib ki, torpağı becər, mal‑qara saxla, za‑
vodda işlə. Lap Aqil Abbasın təbirincə desək, “soğan ək” də
deməyiblər. Özü də ki, “Hövsan soğanı”. Nəticəsi də bu. Şə‑
həri təmin edən kəndli unu, yumurtanı, kartofu, soğanı ma‑
ğazadan alır. Əti‑toyuğu demirəm hələ...

İndi sual verirəm, kimdir SİNİF? Adını qulluqçu qoydu‑
ğumuz ziyalılar, yoxsa ziyalıları öz artığı ilə yedirtmək üçün
yaradılan fəhlə‑kəndli sinfi?
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Çox uzağa getdim. Qayıdım mətləbə. Müstəqilliyimizin
25 ilində bircə nümunə də eşitməmişəm. Düzdür, Qarabağ
müharibəsində həlak olanları nümunə göstəriblər. Amma ar‑
xasıyca da əlavə etmişik ki, demə onlar üzdəniraq rəhbərlə‑
rimizin xəyanətinin, kreslo üstündə davalarının qurbanları
olublar. Bu bizim ən yeni tariximizdir.

Hə, yadıma düşdü. Bu 25 ildə bircə dənə nümunə eşitmi‑
şəm. O da Prezident Heydər Əliyevin dilindən. Rəsmi imzası
ilə rəsmi sərəncam şəklində. “Suraxanı rayonunun müsbət iş
təcrübəsinin yayılması haqqında” 20 iyul 1999‑cu il tarixli, 191
saylı prezident sərəncamı. O vaxt Suraxanı rayonunun icra
başçısı olan Hacıbala Abutalıbov nümunə göstərildi bütün
icra hakimiyyəti orqanlarına. Qeyri‑adi nə etmişdi ki, Hacı‑
bala Abutalıbov? Yaddaşımı vərəqləyirəm.

Sakinlərlə görüşəndə car çəkmişdi ki, bəs ay camaat, mənim
xüsusi qəbul günüm yoxdur. Nə vaxt istəsəniz yanıma gələ bi‑
lərsiniz. Sakin də gəlirdi icra hakimiyyətinin binasına, el dilində
desək, “zonnı” keçirdi icra başçısının kabinetinə. Yox, yalan
dedim. İcra başçısı özü çıxırdı qəbul otağına, onları öz kabine‑
tinə dəvət edirdi. Kreslosuna yox, rayon sakiniylə üzbəüz stulda
əyləşirdi. Bu rəftardan bütün rayon aparatı, rayonun bütün
məsul şəxsləri xəbərdar idi. Sizcə bundan sonra onlardan hər
hansı biri sakinlərin hüququnu pozmağa ürək edə bilərdimi?

O çətin illərdə “neft gəlirləri” deyilən söz dəbdə deyildi.
Çünki sazişlər təzə bağlanmışdı, bəhrəsini hələ verməmişdi.
Suraxanı rayonuna gələn Prezident Heydər Əliyev müxtəlif
sosial obyektlərin açılışında iştirak etdi. Bu indi adi görünsə
də, o vaxt nadir hadisə sayılırdı. Bütün bunlar rayonun daxili
imkanları hesabına görülürdü.

Hər dəfə bayram günlərində başçı Hacıbala Abutalıbov
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sakinlərə torpaq sərəncamlarını özü paylayırdı: “Ev tikin,
abadlıq edin, sağlıqla yaşayın”.

(“BİR QƏPİKSİZ” sözünü əlavə etməyi unutdum. Yoxsa,
düzgün anlamazsınız məni.)

HAŞİYƏ: Bir jurnalist yoldaşımız var. İki il əvvəlin söh‑
bəti olar. Mənə dönüb nə desə yaxşıdır: “Ay Mahir, Allah Ha‑
cıbala müəllimin canını sağ eləsin. O vaxt Suraxanını qəzetdə
mən işıqlandırırdım. Gördüm ki, camaata torpaq paylayır,
mən də saldım sırtıqlığıma torpaq istədim. O saat əməl elədi.
Məndə də imkan olmadı tikməyə. Hasarlatdırdım eləcə qaldı.
Bu yaxında uşağı evləndirirəm... pula ehtiyac oldu,  satdım.
Bütün problemləri həll elədim. Yaxşı ki, onda xahişimi rədd
eləmədi. İndi nə edəcəkdim? Gərək kreditə girəydim”. (SON)

Bu yazını yazan mənim lap gülməyim tutdu. Yəni Azər‑
baycanda belə rayon icra başçısı olub? Əgər o vaxtlar AzTV‑
də işləməsəydim, öz gözlərimlə görməsəydim və  atam
Qabilin dilindən eşitsəydim, mən də inanmazdım.

Bu qiymət təkcə Prezident sərəncamıyla yekunlaşmadı.
Xalq şairi Qabil də şahid olduqlarını nəzmə çəkdi, o günlərdə
“Hörmətli Prezidentimiz Heydər Əliyevin sərəncamıyla işi‑
gücü, fəaliyyəti bütün ölkəyə nümunə göstərilən Suraxanı
rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, professor HACIBALA
ABUTALIBOV üçün” girişli “Alim‑hakim” şeirini yazdı. Gö‑
rəsən hansı raykom katibinə, icra başçısına bu vaxtacan şeir
həsr olunub? Atam o vaxtacan raykom katibləri, icra başçıları
görməmişdimi? Bəs Azərbaycana uzun müddət rəhbərlik
edən Böyük Heydər Əliyev niyə məhz Suraxanı rayonunu,
Hacıbala Abutalıbovu nümunə göstərdi? Çünki Suraxanı
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rayon icra başçısı xalqın xidmətçisi, qulluqçusu idi. Atam da
şeirin son misralarında bunu xüsusi vurğulayıb:

Qədim atəşpərəstlərin
Ocağına başçı hakim,
Professor Hacıbala
Fəhlə ‑ hakim, işçi – hakim!

25 illik müstəqillik tariximizin hələ ki yeganə nümunəsi
olan Hacıbala müəllimi çox təriflədim deyəsən. Deyəcəksiniz
ki, Mahir, sən ovaxtdan yox, bugündən danış.

HAŞİYƏ: Bu təcrübə yayıldımı Azərbaycana? Yəqin ki,
sualın cavabını yaxşı bilirsiniz. Və bu cür fəaliyyətinə görə
nümunəvi başçı Hacıbala Abutalıbova qoyulan adları, üzə
çıxarılan saxta xəstəlik kağızlarını, KVN‑in və mətbuatın
daimi gülüş obyektinə çevrilməsi yəqin ki, yadınızdan çıxma‑
yıb. Bəs Azadlıq prospektində yanğınla bağlı əraziyə gəlməsi,
ağlaması necə? Nə ad qoyduq? İnsan demədik, “artistlik
edir” söylədik. Görəsən cəmiyyət özü bu cür nümunəvi icra
başçısını görməyə hazırdırmı? (SON)

O günlərə qayıdırıq elə – neft gəlirləri baxımından. İcra
başçılarına isə Prezident Heydər Əliyevin 1999‑cu ildə imza‑
ladığı sərəncamından və Prezident İlham Əliyevin “məmur
xalqın xidmətçisidir” sözündən və Qabilin “Alim‑hakim” şei‑
rindən başqa bir nümunə tapa bilmədim. ƏFSUS...

2016
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QƏLƏT ELƏMƏ

Mən yazıçılar, bəstəkarlar, alimlər yaşayan evin balaca sa‑
kini olduğumdan onları da, ailələrini də çox gözəl tanımışam.
İndiki gözümlə həyətimizə nəzər salıram. Jurnalist olsaydım,
bugünkü baxış bucağından onların hansınasa qulp qoşa bi‑
lərdimmi? Yaxud da ki, birinə sual verib, cavab alıb, o cavabı
“Kommunist”, “Bakı”, “Baku”, “Ədəbiyyat və incəsənət”,
“Səhər” və digər qəzetlərin səhifələrində verib, sabah qarşı
tərəfin fikrini öyrənməyə gedə bilərdimmi? Bilirsinizmi, o
vaxt əsl sənətkarlarımızdan alınan müsahibələrdə nə qədər
qalmaqallı fikir olub? “N” qədər. Hamısı da jurnalistlərin ürə‑
yində dəfn olunub. Heç bir dənəsi də qəzet səhifəsinə çıxma‑
yıb. Yalnız yaradıcılıqları təbliğ olunub.

Mənim eşitdiyim qədər Maestro Niyazi, Fikrət Əmirovla
Qara Qarayevi bəstəkar saymayıb. Onlar da Niyazini və həm
də bir‑birilərini. “Bezdarnı” deyiblər dünya şöhrətli sənətkar‑
lar bir‑birilərinə. Bunu dillərinə gətirməkdən belə, çəkinmə‑
yiblər. Hətta bu sənətkar eqoizmini Ali Sovetin sessiyasında
Azərbaycanın rəhbərlərindən olmuş Əbdürrəhman Vəziro‑
vun dilindən də eşitmişəm. Vəzirovun çıxışının son cümləsi:
“... Amma... Fəxri Xiyabana getmişdim. Qara Qarayevin, Fik‑
rət Əmirovun, Niyazinin qəbirləri yan‑yanadır”.

Lənkəranda “Məhsul bayramı” zamanı tribunada xalamla
yanaşı əyləşən Xalq artisti Şövkət Ələkbərovanın çıxış edən
gənc müğənnilər haqqında (içində İlhamə Quliyeva qarışıq)
dediyi “fikirlər” və sairə, ilaxır... Hamısı olub. Amma məhdud
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dairədə, şifahi xalq ədəbiyyatı şəklində dilə gətirilib. Geniş
kütlə içinə çıxarılmayıb. Xalq öz  artistinə onun şəxsi, ailə hə‑
yatına görə yox, sənətinə görə qiymət verib. Küçədə görəndə
qucaqlayıb‑öpüb, uşaq kimi sevinib, qibtə edib. Mən də Azər‑
baycanın bütün əsl sənətkarlarına hörmətlə yanaşıram. Yara‑
dıcılıqlarını sevirəm, şəxsi həyatları mənimçün maraqlı deyil.

HAŞİYƏ: Rayonların birində nəsə tədbir olub. Bizim
AzTV‑nin operatoru Muxtar Məmmədov da çəkiliş edibmiş.
Bir yandan da gözü bir‑iki tanınmış mədəniyyət və incəsənət
xadimini güdürmüş. Yaxşı bilirmiş ki, tədbirdən sonra bu xa‑
nımları hörmət əlaməti olaraq “RayPO”ya – rayon ticarət ida‑
rəsinin bazasına aparacaqlar ki, ürəyiniz nə istəyir seçin,
götürün. Onda da xarici mallar qıt idi. Muxtar görür ki, ta‑
nınmış mədəniyyət və incəsənət xadimləri rayon prokuroru‑
nun maşınına əyləşirlər. O da fürsəti əldən verməyib
yaxınlaşır maşına ki, əyləşsin. Bu dəm maşına oturan xanım‑
lardan biri onu əliylə geri itələyərək:

– Muxtar, xeyir ola. Sən hara minirsən? – deyə soruşur.
– Mən də gedirəm sizinlə, – deyə Muxtar cavab verir.
– Muxtar, bizi aparırlar “o söz”, sən hara gedirsən? (SON)

İndi deyəcəksiniz ki, Mahir bu fikrində qeyri‑səmimidir.
Necə yəni “maraqlı deyil şəxsi həyatları?”. Televiziyalar, sayt‑
lar, qəzetlər şəxsi həyatı faş etməklə reytinq qazanırlar. Amma
Mahir deyir ki, “maraqlı deyil”. Maraqlıdır e... Məsəlçün.
“Dədə Qorqud” filmində bir çoban obrazı var. Elçin Məmmə‑
dov oynayır bu rolda. Onu göstərəndə atam deyirdi ki, bu
SSRİ Xalq artisti Mehdi Məmmədov və Xalq artisti Barat Şə‑
kinskiyanın oğludur. Özü də rəssamdır. Amma heç vaxt de‑
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mirdi ki, bu Mehdinin birinci arvadından olan oğludur. İkinci
arvadı Xalq artisti Şəfiqə Məmmədova olub. Ondan da bir
oğlu var. Sonra yenə də evləndi. Ondan da bir uşağı oldu. Sa‑
çını qırxdıranda dəlləkxanada öldü. Və sair, ilaxır. Mən har‑
dan bilmişəm bəs? Çünki Şəfiqə Məmmədova da bizim qonşu
idi. Bəstəkarların həyətində yaşayırdı. Mehdi Məmmədovun
qardaşı Teymur Məmmədov isə atamın dostu idi. Fəxr edirəm
ki, Mehdi Məmmədovu şəxsən tanımışam, ünsiyyətim olub.

Amma indiki bəzi “kişi”lər olsaydı, yüz ayama qoşmuş‑
dular. “Niyə ayrıldılar? Bəs Barat deyirdi ki, Mehdi impotent‑
dir. Yaxud da narkomandır, alkaşdır, nə bilim nədir, daha
nədir”. Atam isə bir söz deyirdi: “Mehdi Məmmədov gözəl
sənətkar olmaqla yanaşı, həm də əsl kişidir. Ayrılanda papa‑
ğını qoyub başına, çamadanını da götürüb çıxıb evdən. Səbə‑
bini isə heç kim bilmir”.

Atam əslində mənə tərbiyə verirdi. Kişi tərbiyəsi.
Sənətkarlar bir‑birini sevməz. Tənqid nədir, hətta inkar

da edə bilər. Sənətkarlar bir‑birilərinin qazandığı uğurları qıs‑
qanar. Və bütün bunlar gizli, məhdud dairədə baş verməlidir.
Qəzetlərə saytlara çıxmamalıdır. ÇIXARILMAMALIDIR. Bu
qısqanclıq, inkar da dolayısı yolla mədəniyyətin, incəsənətin
inkişafına öz töhfəsini verməlidir.

Sənətkarlar çox səmimi insandırlar. Özlərindən razı, xro‑
niki ulduz xəstəliyi də öz yerində. Sanki balaca uşaqdırlar.
Kövrəkdirlər. Xəyalpərvərdirlər. Pula hərisdirlər. Xırda bir
sözdən inciyə bilərlər. Çox açıqdırlar. Ürəklərindəki dillərin‑
dədir.  Hansısa sözü deyəndən sonra peşman olacaqlar, ya ol‑
mayacaqlar – bunu anlamırlar. Gəldi... deyirlər. Lap
saçyoldusuna da çıxa bilərlər. “Dəli”dirlər. Bu onların şəxsi
həyatıdır. Nə cür istəyirlər, o cür də yaşayırlar. Onlardan bircə
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şey tələb olunur: “Azərbaycan qanunlarını pozmamaq”. İndi
deyəcəksiniz ki, bəs mənəvi qanunlar, ədəb qaydaları?

HAŞİYƏ: İki görkəmli, qocaman ifaçı foyedə oturub söh‑
bət edirmiş. Bu vaxt anası görkəmli müğənni olan bir gənc
bunların yanından saymazyana keçir. Qocamanlardan biri o
birisinə:

– Pah atonnan. Bu bizim yanımızdan elə keçdi ki, elə bil
biz bunun yox, o bizim anamızı ... (SON)

Gəlin bir misal çəkim. Hansısa bir siyasətçi hansısa bir mü‑
ğənni haqqında söz deyib. Bakının hansısa rayonunda, han‑
sısa beşmərtəbəli evin 1‑ci mərtəbəsində yerləşən
qərargahının balaca otağında. Mən Mahir bundan necə xəbər
tutdum? Əlbəttə ki, jurnalist həmkarlarım bunu BAYRAQ‑
XƏBƏR elədilər. Bununla kifayətlənməyib başladılar yürüşə.
Yürüyüb‑yürüyüb gəldilər dayandılar həmin müğənninin qa‑
pısında. Ki, ay müğənni, dözməzdim. Gör filankəs sənin haq‑
qında nə dedi. Müğənni də bir‑iki dənə yağlı söz deyir bu
jurnalistə həmin siyasətçiylə bağlı. Bu dəfə yürüş əks istiqa‑
mətə hərəkətə başlayır. Gəlib dayanırlar qərargahın qaba‑
ğında. Siyasətçi də görür ki, vəziyyət xarabdır. Sülhməramlı
bir ifadə işlədir. Yəni ki, ruslar demişkən “Ne myaso, ne rıba”.
Bununla da söhbət bağlanır.

Axı, bu cür söhbətləri qabartmaqla, yaymaqla nə uduruq?
Üstəlik millət vəkilləri də söhbətə qarışırlar. Ay başınıza
dönüm, ölkədə o qədər münasibət bildirilməli taleyüklü sa‑
hələr var ki...

Sualıma özüm də cavab verim. Heç nə udmuruq, əksinə
uduzuruq. Sənətdə yüksək zirvələri fəth edən insanları guya
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ki, xalqın gözündən salmağa çalışırıq. Böyük‑kiçik münasi‑
bətlərini heçə endiririk. Ailədaxili sirrləri elə onların özlərinin
dilindən faş edirik. Sonra da şit‑şit gülərək “ey Azərbaycan
xalqı, budurmu sənin Xalq artistin?” deyə sual veririk.

Deyəsən çox danışdım. İndi deyəcəksiniz ki, ay Mahir,
özün də jurnalist olmusan. Bu dediklərini biz də bilirik. Sən
çıxış yolunu göstər.

HAŞİYƏ: Günlərin bir günü bir tanınmış müğənni ərə
gedir. Bu xanımın da keçmiş ətrafı olan dörd‑beş kişi yeyib‑
içib sərxoş olurlar. Gedirlər onun yaşadığı ər evinə. Qapını
müğənni yox, əri açır. Bunlar da onun qanuni arvadının əv‑
vəllər, subay vaxtı nə oyunlardan çıxdığını söyləyirlər kişinin
üzünə. O da “bunları başa düşdüm. Amma sizin bu hərəkət‑
lərinizi başa düşmədim. Bu, kişiyə yaraşan hərəkətdirmi?”
deyə cavab verir. (SON)

Mən balaca idim. Evə dayım, xalamgil gələndə mənimlə
məzələnirdilər. Bilirsinizmi necə? Dayım bir söz deyirdi mənə
ki, get xalana de. Mən də tez qaçırdım mətbəxə, sözü çatdı‑
rırdım. O da mənim uşaq ağlıma yaxın bir gülməli söz de‑
yirdi. Məsələn: “Get dayına de ki, gəlib onun qulaqlarını
çəkərəm”. Mən də gətirib onu çatdırırdım dayıma. Özü də
gülə‑gülə. O da guya ki hirslənirdi, başqa bir söz deyirdi. Be‑
ləcə məni mətbəx və otaq arasında sanki poçtalyona döndə‑
rirdilər. Dediklərini anlamırdım. Amma bu, xoşuma gəlirdi.
Sonda dayım yorulurdu və “Mahir, get xalana de ki, gedib‑
gələn qələt eləyir”. Mən də qaçırdım mətbəxə. Bu sözləri çat‑
dırırdım. Özü də əlavə edirdim ki, “xala, dayı sənə dedi ki,
qələt eləyirsən”. Xalam da eyni sözlərlə məni dayımın yanına
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qaytarırdı. Amma, uşaq idim, başa düşmürdüm ki, “gedib‑
gələn qələt eləyir” sözünü bunlar mənə deyirlərmiş.

Sənət adamları nə qədər sadə olsalar da, küyə getsələr də,
günlərin bir günü ayılacaqlar. Və bulvar təfəkkürlü yazanla‑
rımıza bircə söz deyəcəklər. Onunla da söz‑söhbət bitəcək.
Gəlin, nə qədər gec deyil, bu cür iyrənc mövzuların mətbuata
çıxmasına son qoyaq. Lap onlar özləri istəsələr belə. Ən azı,
sonda “GEDİB‑GƏLƏN QƏLƏT ELƏYİR” ifadəsini eşitmə‑
mək üçün.

2016
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MƏN ÇƏTİN Kİ, ŞAİR OLAM...

Gecə saat on bir. Külək qapını yox, pəncərəni vıyıldadır.
18‑ci mərtəbədəki mənzilimdən Səməd Vurğun küçəsinə açı‑
lan pəncərənin önündə dayanmışam. Küçəyə baxıram. Bu
dəm yağış yağmağa başlayır. Atam yadıma düşür. Daha doğ‑
rusu, atam şair Qabil. Çox sevirdi belə havaları. Neçə‑neçə
lirik şeir yaranmışdı belə havalarda. Məsəlçün, “Küləkli ha‑
valarda, yağışlı havalarda” şeiri:

Külək əsir... üşüyür yenə daş‑divar,
Səkilərin üstünə düşür damcılar,
Küçələrdən tələsik keçib gedirlər.
Səni xatırlayıram qəlbimdə kədər,
Biz də belə gedərdik
Küləkli havalarda, yağışlı havalarda.

Külək əsir... titrəyir qapı‑pəncərə.
Yağış yağır... şırhaşır düşür şəhərə,
Dalda yerə çəkilir bir qız, bir oğlan
Qorxub yağışdan;
Biz də belə edərdik
Küləkli havalarda, yağışlı havalarda.

Külək əsir... sevdiyim mahnını çalır,
Yağış yağır, şəklini yadıma salır,
Bir qız keçir sən geyən jaketdə bu dəm,
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Duman çökmüş şüşədən onu görürəm,
Səni görmürəm ...
Küləkli havalarda, yağışlı havalarda.

Külək əsir, közərir odum, yanıram.
Yağış yağır, gözümdən yağır sanıram,
Səni, səni axtarır, səni gəzirəm.
Başqa vaxtı hicrinə bir cür dözürəm.
Ancaq dözə bilmirəm
Küləkli havalarda, yağışlı havalarda.

İndi də demək olar ki, o cür havadır. Qoy seyr edim kü‑
çəni. Bəlkə mənim də ilhamımın payına bir şeir düşdü. Pən‑
cərədən baxıram. Qaranlıqda insanlar keçirlər. Yüksəklikdən
qarışqa böyüklükdə görsənirlər. Heç ayırd edə bilmirəm ki,
qadındırlar, yoxsa kişi. Hamısı da şalvardadır. Bəlkə uniseks
bir şeir yazım? Bu həm də bir yenilik olar. Amma həm də elə
yazmalıyam ki, Qabilin şeirindən güclü çıxsın. Bir daha ata‑
mın şeirini təkrar edirəm. Çox xoşum gəlir bu şeirdən. Elə ata‑
mın şeirini ürəyimdə sükutun pıçıltısıyla təkrar deyib başa
çatdırmışdım ki, yuxarı mərtəbədə yaşayan mehriban qon‑
şum, sahibkar  Rasim Məmmədovun köməkçisi zəng etdi. Xə‑
yallar aləmindən ayrıldım. Xeyir ola gecənin bu yarısı:

– Nə olub, Cəfər? – deyə həyəcanla xəbər alıram.
– Salam, Mahir müəllim.
– Salam.
– Sizdə orda yağış yağır?
– Hə. İndi başlayıb.
– Günorta demək istəmirdim. Bəs bizim qazanxananın da‑
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mını külək dağıdıb. Külək də o qədər güclü idi ki, düzəltdirə
bilmədik. Hava belə olsa, sabah da düzəldə bilməyəcəyik.
İndi də yağış yağır. Ola bilsin ki, kiçik otaqdan başınıza su
damdı. Kömək lazım olsa, zəng elə. Bağışla narahat elədim.

– Bəs qazanxananın trapı yoxdur?
– Var e... Amma olmasa ondan yaxşıdır.
– Eybi yox, Cəfər. Hər şey yaxşı olar.
Dəstəyi asıram. Yağış isə güclənir. Pəncərəyə elə çırpılır ki,

süni şəlalə effektini yaradır. Tavana baxıram. Romantik hiss‑
lərim yox olur. Tavan qurudur. Amma beynim ordan axan
damcıları, yaş olan divar kağızlarını göz önümdə canlandırır.
Cavab tədbirlərini əvvəldən görürəm. Tez ləyənləri gətirib
düzürəm, quru əsgiləri döşəməyə sərirəm. Yenə zəng gəlir.

– Mahir müəllim, yağış orda da bərk yağır? – deyə Bakının
o biri başında yaşayan Cəfər xəbər alır.

Küçəyə baxıram. Gözüm atam kimi jaket geymiş qız ax‑
tarmır. Səkilərin üstünə düşən damcıları da gözüm görmür.
Yola baxıb, sel gedib‑getməməyini ayırd etmək istəyirəm.

– Hə. Bərk yağır. Sel gedir.
– Allah kərimdir, Mahir müəllim. Sabahacan döz, düzəl‑

dəcəyik.
Dəstəyi qoyuram. Poetik hisslərim tamam yox olur. Kefli

İskəndərin monoloquna bənzər bir şey gəlir dilimə: “Yağış,
qurban olum, yağma. Səhərəcən döz. Bu otağı təzə təmir et‑
dirmişəm. “Oboy”a, alçipana, emulsiyaya yox, mənim on beş
gün çəkdiyim əziyyətə, udduğum toza, usta üçün yemək bi‑
şirib, çay dəmləmək əziyyətimə, sıradan çıxmış, indi yavaş‑
yavaş bərpa olunan əsəblərimə yazığın gəlsin. Qurban olum,
yağma. Yağırsan yağ e... Amma yavaş‑yavaş yağ. Elə et ki,
mənə bir də bu əziyyətləri yaşatma”.
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Monoloqumu bitirib yataq otağına keçirəm. Televizorda
maraqlı veriliş gedir. Amma fikrim o biri otaqdadır. Qulağıma
damcı səsi gəlir. Tez yerimdən sıçrayıb balaca otağa qaçıram.
İşığı yandırıb tavana baxıram. Amma qupqurudur. Heç nə
yoxdur. Yenidən qayıdıb yerimə girirəm. Beləcə səhərəcən sək‑
səkə içində iki otağın arasında qalıram. Aşağıda yaşayan qon‑
şuma yazığım gəlir. Su döşəmədə yığılsa onun başına da
töküləcək. Amma mənə  heç kimin yazığı gəlmir. Özləriyçün
rahatca yatıblar. Həm yuxarıdakı, həm də aşağıdakı qonşular.

Beləcə gecəni başa vururam. Səhərə yaxın gözümə bir‑iki
saatlıq yuxu gedir. Erkən oyanıram. Birinci olaraq balaca
otağa qaçıram. Tavana baxıram. Qupqurudur. Yağış da kəsib.
Sevinirəm. Gör nəyə sevinirəm e, ilahi?

Cəfəri ürəyimdə söyməyə başlayıram. Yağış yağır‑yağır
da... Day mənim yuxuma niyə haram qatırsan? Olacağa
onsuz da çarə yoxdur. Nə mən yağışı saxlatdıra, nə də sən
gecə yarısı qazanxananın damını düzəltdirə bilərsən.

Qəfədanı qaynadıram, çay dəmləyirəm. Fikrim isə yenə
balaca otağın tavanındadır. Bu dəm bir lətifə yadıma düşür:

“Bir yəhudu ailəsi olur. Bakının məhəllə tipli həyət evində
yaşayırlarmış. Gecə yatanda arvad görür ki, əri hey o üzə‑bu
üzə çevrilir. Amma yuxuya gedə bilmir ki, bilmir. Axırda
arvad bezir. Ayağa durub işığı yandırır.

– İixil, nə olub. Niyə yuxuya gedə bilmirsən?
– Heç, ay arvad. Qonşu Abrama borcum var. Sabah səhə‑

rədək vaxt istəmişdim ondan. Pul da tapa bilmədim. İndi
necə qaytaracağam, bilmirəm. Nə bəhanə gətirəcəyəm, bilmi‑
rəm. Ona görə də narahatam. Gözümə yuxu getmir.

Arvadı bunu eşitcək pəncərəyə yaxınlaşır. Qonşu Abram‑
gilin evinə tərəf:
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– Ay Abram, ay Abram, – deyə qışqırmağa başlayır.
– Nədir, ay qonşu? Gecə saat 12‑də nə hadisə baş verib? –

deyə Abram hövüllü pəncərəyə çıxır.
– Abram, mənim ərimin sənə borcu var?
– Var. Özü də səhər tezdən qaytarmalıdır, – deyə Abram

cavab verir.
– İndidən biləsən ki, pulu yoxdur. İixil sənin borcunu

səhər tezdən qaytara bilməyəcək.
Bunu deyib arvadı pəncərəni bağlayır. Sonra da üzünü

ərinə tutub:
– İixil, buna görə yata bilmirdin? İndi rahat yat. Qoy indi

Abram narahat olsun. Çətin ki, sabahacan gözünə yuxu gedə.
Bu əhvalat yadıma düşür. Gülümsəyirəm. Deməli, bu gecə

Cəfərin fəndinə düşmüşəm. O, səhərəcən rahatca xoruldayıb,
mən isə yatmamışam. Bircə şeyə heyfslənirəm. Dünyaya gə‑
ləcək şeirimin elə beşikdəcə boğulmasına. 18‑ci mərtəbədə
məndən çətin ki, şair ola...

2016
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BAKUBUS  “CİB”ə GİRİR

İndi deyəcəksiniz ki, “cibə girir girir də... Burda qeyri‑adi
bir şey var? Hamı bir‑birinin cibinə girir. Qoy o da girsin”. Tə‑
ləsməyin başlığa baxıb tez nəticə çıxarmağa. Bir az səbriniz
olsun. Araşdıraq, tarixə nəzər salaq. Görək axı, BakuBus niyə
cibə girir? Bəlkə elə düz edir girir...

“Avropa standartlarına uyğun”

İyrənirəm bir ifadədən. Özüm AzTV‑nin “Xəbərlər” proq‑
ramında işləyəndə o qədər işlətmişəm ki, bu ifadəni. Yeri
gəldi‑gəlmədi. Bələdiyyə məhəllədaxili yollara qır basıb, yaz‑
mışam: “Avropa standartlarına uyğun”. Yerdən üç metr hün‑
dürlükdə çəkilməli olduğu halda, qaz idarəsi dayaq dəmir
boruya qənaət etmək üçün (yemək üçün yox a...) qurşağım
hündürlükdə qaz xətti çəkib, demişəm: “Avropa standartla‑
rına uyğun”. Dayanacaq qoyulub, işıq dirəkləri quraşdırılıb
– gözəl‑göyçək – demişəm: “Avropa standartlarına uyğun”.
Altı aydan sonra onu söküb, yenisini quraşdırıblar, bu dəfə
demişəm: “Dünya standartlarına uyğun”. Bir il sonra onu da
söküb yenisini quraşdırıblar, buna da söz tapmışam: “Dün‑
yada analoqu olmayan”. Hələ asfalt örtüyünü demirəm.
“Dünyada asfalt örtüyü ilə bağlı nə yeni dəb çıxıb, onu həmən
Azərbaycana gətirib tətbiq edirlər” – bunu da sözlə bu cür
ört‑basdır eləmişəm. Bu sök‑tiki də bu cür “malalamışam”.

Keçim mövzuya. Yəni ki, avtobus məsələsinə. İlk dəfə

Ə L L İ  Y A Ş I N D A  M Ə N …

237



müasir avtobusu 1992‑ci ildə görmüşəm. AXCP‑Müsavat ha‑
kimiyyətə gələndən bir az sonra. İrandan alınmış “Mersedes”
markalı sərnişin tutumu böyük olan avtobus və mikroavto‑
buslar idi. Çox rahat idi. Avropa standartlarına uyğun. Çox
yaraşıq verirdi şəhərə. Lap özünü müstəqil, yeni Azərbay‑
canda hiss etməyə başlayırdın. Amma bir il keçməmiş bu av‑
tobuslar (iri qabaritli) başladı çürüməyə. Biz görmüşük ki,
maşın krılodan çürüyər. Bu avtobuslar damından başladı pas
atmağa. Mikroavtobuslar isə çox dözümlü idi. Deyəsən, hə‑
qiqətən təzəsini sırımışdılar məmurlar bizə.

Sonra başladıq Türkiyədən avtobuslar gətirməyə. O da Av‑
ropa standartlarına uyğun. Əlbəttə ki, sahibkarların əliylə.
Bakı öz sərnişin nəqliyyatına yiyə durmadı. Marşrutları satıb,
başladı gələn faizi xımır‑xımır yeməyə. Səhər saat 5‑əcən işlə‑
məli olan avtobuslar, metro rejiminə keçdilər. Gecə saat 12
olan kimi avtobusların əl‑ayağı yığışdı küçələrdən. Amma
bunun əvəzində sürücülər həqiqətən də başladılar əhaliyə
“nümunəvi” xidmət göstərməyə. Sərnişin desəydi ki, “düşü‑
rəm, burda saxla!”. O saat saxlayırdı. Küçədə dayanan əl edən
kimi əyləc basılır, avtobus yerə mıxlanırdı. Avtobuslar bazar‑
dan sıxışdırılıb çıxarılan mikroavtobusları da əvəz etməyə baş‑
ladılar. Beləliklə dayanacaq məfhumu da yavaş‑yavaş tarixə
dönməyə başladı. Sürücülər çatışmırdı. Onların professional‑
lığına, xəttə buraxılmazdan qabaq həkim nəzarətindən keçi‑
rilməsinə, rəsmi sənədlərdə marşruta salınmayanların xəttə
cəlb olunmasına nəzarət arxa plana keçdi, göz yumuldu. Yeni
avtobusların gətirilməsi isə öz axarında gedirdi. Avtobuslar
da gələn kimi başdan‑ayağa reklam kağızlarına bürünürdü.
Yox, elə bilməyin ki, əlavə gəlir götürmək xətrinə. Bu öz ye‑
rində. Bu avtobusların da bəziləri damından pas atmağa baş‑
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layırdı. Ona görə. “Üstü bəzək, içi təzək” atalar sözü öz qiy‑
mətini itirmirdi. Hamısı da “Avropa standartlarına uyğun”.
Bəs görəsən Avropa standartı nə mənə şey idi? Bilmirdim.

HAŞİYƏ: Günlərin bir günü İstanbula səyahət etdim. “Sul‑
tan Əhməddən Taksim meydanına necə gedim?” deyə birindən
soruşdum. O da dayanacaqda duran avtobusu nişan verdi. Ya‑
xınlaşıb təkrarən sürücüdən bir də xəbər aldım. O da təsdiq etdi
ki, bəs Taksim meydanına gedir. Minmək istəyəndə nəzakətlə
“bir dakka” deyib, “kartınız varmı?” soruşdu. Gözlərimi döy‑
düm. İstədim deyim ki, “ay bala, nə qaçhaqaçdı, düşəndə verə‑
cəyəm də... Yemədim ki, pulunu?”. Amma demədim. Cibimdən
2 lirə çıxarıb ona uzatdım. Pulu almadı. Qonaq olduğumu bilib
üzünü digər sərnişinlərə tutdu. Onlardan biri durub əlində olan
plastik kartı balaca qurğuya yaxınlaşdırdı. Sürücü dedi ki, pulu
ona ver. Verdim. Oturdum yerimə. Gəlib çatdım mənzil başına.
Düşəndə qabaq qapıya irəlilədim. Gördüm ki, qabaq qapıdan
minənlər mənə qəribə‑qəribə baxırlar. Sürücü nəzakətlə dedi ki,
“arxa, ya da orta qapıdan enin mümkünsə”. Mən də elə etdim.
Onda başa düşdüm ki, demə 20 il Nəqliyyat Departamentinin
biz azərbaycanlılara əməldə yox, dildə sırıdığı Avropa standartı,
demə bu imiş. İstanbulda olduğum müddətdə cəmi bir dəfə av‑
tobusa mindim. Ona görə də nəqliyyatda Avropa standartları‑
nın çox da dərinliyinə vara bilmədim.(SON)

Vaxt dolandı, il keçdi. Bakıda da avtobuslarda kart siste‑
minə keçidlə bağlı terminallar quraşdırıldı. Amma yenə də
nağd hesablaşma aradan qalxmadı. Avropa standartlarına
uyğun avtobusların oturacaqları qartmaq bağladı. Maqnita‑
fondan ucalan bayağı musiqilər, sürücünün qulağında tele‑
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fon, damağında siqaret, Avropa standartı öz yerində, milli
AZS standartlarına belə, uyğun gəlməyən danışıq, davranış.

İnamımı itirmişdim. Nəhayət son cəhd – BakuBus yara‑
dıldı. İlk dəfə bu avtobusa minəndə qarşımı cavan, gülərüz
oğlan kəsdi. “Xahiş edirəm, kartınızı bura yaxınlaşdırın”
dedi. Yaxınlaşdırdım. Qabaq sırada oturdum. Başqaları da qa‑
baqda oturmağa cəhd edirdilər. Oğlan yenə də nəzakətlə qa‑
yıdıb dedi ki, “arxa oturacaqlar boşdur, keçin əyləşin. Sizin
üçün də belə rahat olar. Çünki BakuBus avtobuslarında qabaq
qapıdan girib, orta və arxa qapılardan çıxırlar”. Orta və arxa
qapıda da xüsusi geyimli qızlar dayanmışdı. Demə bunlar
“Asan Xidmət” könüllüləriymiş. İlk günlərdə əhaliyə Avropa
standartlarını izah etmək üçün işə cəlb olunublar. Orta və
arxa qapıdan minmək istəyənləri ön qapıya dəvət edir, yeni
qaydalarla sərnişinləri tanış edirdilər.

Mənim yanımda bir qadın oturmuşdu. Çantasından kon‑
serv qabı çıxarıb ağzını açdı. İçində deyəsən çərəz idi. Başladı
yeməyə. Bu an həmin cavan oğlan qadına yaxınlaşıb nə desə
yaxşıdır: “Xanım, avtobusda yemək olmaz. Baxın... divara işa‑
rələr də vurulub”. Qadın pərt oldu: “Yerə atıb zibilləmirəm
ki, yeyirəm də...” deyə etirazını bildirdi. Oğlan yenə də nəza‑
kətlə qaydaları izah etdi. Qadın isə buna məhəl qoymadı.

HAŞİYƏ: Uşaqlığım yadıma düşdü.
– Mama, mənə dondurma al da...
– Mahir, alaram. Amma bir şərtlə, evdə yeyəcəksən. Kü‑

çədə yeriyə‑yeriyə yemək, nəsə içmək mədəniyyətsizlik sayı‑
lır. Bir də ki... bəlkə başqasının pulu yoxdur uşağıyçun
dondurma alsın. Sənin əlində görəcək, o da istəyəcək. Bil‑
din? (SON)
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Bu BakuBus‑un qadağası deyildi. Bu, sadəcə mədəni nor‑
maların tələbi idi. Belə şeyləri ailədə başa salarlar. Keçmişdə
küçədə yeyə‑yeyə hərəkət edənləri, dondurma yalayanları
“ailə tərbiyəsi görməyib” deyə lağa qoyardılar. Hətta qada‑
ğalar balacalara da aid idi. Uşağı elə körpəlikdən tərbiyə edər‑
lər. İndi küçədə butulkanı ağzına dayayıb qurta‑qurtla kola
içən gənc qızları görəndə anamın sözləri yadıma düşür.

Qayıtmalıyıq mədəni‑etik qaydalara. Və bu yolda deyəsən
BakuBus pionerdir. Divara həkk olunmuş qaydalara bir də bax‑
dım. Siqaret çəkmək olmaz, yerə zibil atmaq olmaz, yemək,
içmək olmaz, videonəzarətin olmasıyla bağlı bildirişlər. Və ən
nəhayət avtobusun hər gün yuyulması, təmizlənməsi öz ye‑
rində... dezinfeksiya olunması. Hər dayanacağa çatanda löv‑
hədə həmin yerin adı və xəbərin göstərilməsi və səslə
çatdırılması. Vallah bütün bunlar sovet vaxtı da vardı. Sadəcə
“Avropa standartları”na keçmişdik deyə, hamısını unutmuş‑
duq. İnsan faktoru, onun önə çəkilməsi, “hər şey insan üçün”
devizi deyəsən geri qayıdır – hələlik BakuBus‑un timsalında.

Qayıdaq başlığa. Gör mən nəyə sevinirəm? Gör mən nəyə
məqalə həsr edirəm? Yəni bugünə qalmışam? Əvvəllər marş‑
rut rəhbərlərinin sərnişinlərin cibinə girməsindən, nəqliyyat
qoçularının sürücülərə yox, onların cibinə nəzarət etməsindən
yazırdıqsa, indi də növbə BakuBus‑a çatdı. BakuBus “cib”ə
girir. Əhsən. Axır ki, bunu da gördük. BakuBus avtobusları
dayanacaqdan kənarda saxlamır. Onlar üçün ayrılan ciblərə
girirlər. Dayanacaq ciblərinə. Sürücünün səsi gəlmir. Sərni‑
şinlərin də cınqırı çıxmır. Heç kim də anormal xahişlər eləmir
ki, “qardaş, astanovkada saxlayarsan da...”

2016
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QULU MƏHƏRRƏMLİNİN 
“SƏHƏR”İ

Günlərin bir günü operator Ramiz Mirzəyevlə qocaman
operator, 70 yaşlı Muxtar Məmmədov AzTV‑də “enerqoblok”
deyilən yerin qabağında söhbət edirdilər. Mən də yanların‑
daydım. Ramiz Mirzəyev:

– Muxtar dayı, sən çoxdan burda işləyirsən?
– Hə, Ramiz! – deyə Muxtar dayı cavab verdi. Deyəsən

sual xoşuna gəlmişdi. Xatirələr onu ağuşuna aldı, – Ramiz,
Mahir, bax onda bu bina yox idi. İşdən sonra biz də tikintidə
işləyib, kömək edirdik. Onda hələ bünövrə qoyurdular.

– Muxtar dayı, belə çıxır ki, AzTV‑nin bünövrəsini sən
qoymusan? – deyə Ramiz növbəti sualını verdi.

– Hə, Ramiz. Belə çıxır da... – deyə Muxtar demək olar
ki, kövrəlmiş halda cavab verdi.

– Muxtar dayı, filankəsi tanıyırsan?
– Hə, tanıyıram. Deyəsən Xudiyev bu gün işdən qovub onu.
– Bəs o, bizimlə sağollaşanda dedi ki, AzTV‑nin bünövrə‑

sini qoyanın var‑yoxunu…
Bu misalı əvvəldə elə‑belə çəkmədim. Çünki hamı üçün

tanış məqamdır. İstənilən idarədə birini işə götür “can” deyə‑
cək, işdən çıxarılanda isə ... Amma indikilərin binada, bünöv‑
rədə işləri yoxdur, nişangahda rəis, müdir, direktor, sədr...

Mən AzTV‑ni çox sevirəm. İlk dəfə dörd yaşında qədəm
qoymuşam bu məkanın kandarına. 33 saylı uşaq bağçasından
radionun “Sandıqça” verilişinə müəlliməm gətirmişdi məni.
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Sonra 10‑cu sinifdə Tariyel müəllimin apardığı televiziyanın
“Kamillik” verilişinin iştirakçısı‑çıxışçısı oldum.

Bizim nəsil üçün “AzTV‑ni sevirəm” ifadəsi artıq sayıla
bilər. Axı başqa televiziyalarımız yox idi. Ancaq AzTV idi.
Vəssalam‑şüttəmam. Müasir iqtisadiyyat terminiylə desək,
AzTV monopolist idi. Kim ki, bu televiziyanın ekranına çıxır‑
dısa həmən məşhurlaşırdı, ulduz olurdu. Hansı müğənnini
unudub toya çağırmırdılarsa, efirə çıxıb özünü yada salırdı.

Bu televiziyanın “setka”sı vardı. “Setka” nədir? Təsəvvür
edin ki, bazara gedirsiniz əlinizdə “setka”, zənbil. Həm ət alır‑
sınız, həm kartof‑soğan, həm süd alırsınız, həm də qatıq,
xama, kəsmik, həm çörək alırsınız, həm də qənnadı, şirniyyat,
daha nələr, nələr. Evə qayıdanda qabağınıza uşaq qaçır. Ona
“setka”dan çıxarıb şirni və ya oyuncaq verirsiniz. Televiziya
dilində desək, uşaq verilişləri, multfilm. Mətbəx işlərinə, tə‑
mizliyə baxan arvada müxtəlif ərzaqlar, yuyucu toz, sanitar‑
gigiyenik ləvazimatlar... Nə başınızı ağrıdım, televiziya da
böyük bir bazardır. Orda hər kəsin zövqünə uyğun verilişlər
hazırlanır ki, hər bir tamaşaçının təlabatına cavab versin. Yox,
burda bir balaca yanlışlığa yol verdim. O monopolist AzTV
həm də yüksək zövq formalaşdırırdı. İndiki televiziyaların
seçim meyarı isə 100 faiz tamaşaçı zövqüdür. Tamaşaçı zövqü
televiziyanı formalaşdırır. Əvvəllər tələbatı bazar müəyyən‑
ləşdirirdi, indi isə bazar münasibətləri və pul. İndi uşaqlar,
məktəblilər multfilmə, uşaq verilişlərinə yox, daha çox seri‑
allara baxırlar.

Mətləbdən çox da uzaqlaşmayım. AzTV‑nin bütün veriliş‑
lərini sevirdim. Bir az da dəqiq ifadə etsəm, AzTV‑ni orda ça‑
lışanlar sevdirmişdilər bizlərə. Öz yüksək zövqləriylə. Çünki
nəsillərin biri‑birinə hörməti vardı. Yaşlı nəsil həm də müəllim
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idi. Müəllimlik edirdi, baxmayaraq ki, bu nə onun borcu, nə də
ki, vəzifəsiydi. AzTV başqa bir aləm idi. Şənbə günləri “Retro”
kinozalına baxırdıq. Amma əvvəlcədən aləmə car çəkmirdilər
ki, filan film olacaq. Oturub gözləyirdin ta veriliş başlayana
qədər. Bəs görəsən “Retro” kimin verilişiydi? Əlbəttə ki, Ayaz
Salayevin, daha sonralar Həmidə Ömərovanın. Bəs “Dalğa”
kimin idi? Osman Mirzəyev, Yusif Günaydın, Nadejda İsmayı‑
lova, Çingiz Kərimov, İlqar Qasımovun. “Səhər görüşləri” adlı
verilişin yaradıcıları kim idi? Heç onları o vaxt tanımamışam
da. Sonralar AzTV‑də işləyəndə ikisinin adını öyrənə bildim –
Rafiq Səməndər və Mülatif Adurov. Onu da təsadüfən.

HAŞİYƏ: Bunu bir məclisdə Rafiq Səməndərin dilindən
eşitmişəm. O vaxt Mərkəzi Komitənin birinci katibi Heydər
Əliyev tez‑tez rayonlara səfərə edər, tarlada əməkçilərlə gö‑
rüşər, onların qayğılarıyla maraqlanardı. Belə görüşlərin bi‑
rində pambıqçı qızlar ondan bir xahiş edirlər. Ki, “Səhər
görüşləri” səhər efirə gedəndə biz artıq sahədə – iş başında
oluruq. Ona görə də bu maraqlı verilişə baxa bilmirik. Müm‑
künsə onu gecə təkrar versinlər. Onların bu xahişi yerinə ye‑
tirilir. “Səhər görüşləri”nin təkrarı axşam da yayımlanmağa
başlayır. Rafiq Səməndər danışırdı ki, “bir problem qalmışdı,
o da videoyazıyla gedən verilişdə tamaşaçıları salamlamaq
məsələsiydi. Təsəvvür edin gecə saat 11‑in yarısında aparıcı
deyir ki, “Sabahınız xeyir, əziz tamaşaçılar”. Ona da əlac tap‑
dım. “Hər vaxtınız xeyir” ifadəsi onda meydana gəldi. İndi
isə yeri gəldi‑gəlmədi bu ifadəni işlədirlər”. (SON)

AzTV‑nin bu cür verilişləri çox idi. Onlardan biri də 20.00‑
da efirə gedən “Günün ekranı” verilişi idi. Onun da adını çe‑
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virib “Xəbərlər”qoydular. Zaman keçdikcə verilişlər və onla‑
rın adları da tarixdən silindi. Sadəcə yaddaşlarda qaldı. Ancaq
bir veriliş bu gün də televiziyamızın ekranını bəzəməkdə, hər
gün bizə “Sabahınız xeyir” deməklə xoş əhval‑ruhiyyə bəxş
etməkdədir. Bu bizim AzTV‑nin “Səhər” proqramıdır.

Mən onda AzTV‑də işləmirdim. Heç bilmirdim ki, bu ve‑
rilişin rəhbəri kimdir. Çünki bir verilişdə o qədər aparıcı
olurdu ki, qalırdın çaşbaş, görəsən bunlardan hansı rəisdir?
Esmira Çərkəzqızı, Sevil Nuriyeva, İlhamiyyə Rza, Zərifə,
Afaq, Kəmalə, Dünya Ənvərqızı, Zöhrə, Elmira Məmmədli,
Səadət Məmmədova, Məxfurə, Rövşanə, Nəcibə, Aytən Səfə‑
rova, Fatimə, Elnur Əşrəfoğlu, Elnur, Rauf, rusca, ingiliscə
xəbərlərin, “Mətbəx” verilişinin aparıcıları... Axı kim idi bun‑
lardan ən böyüyü? Hiss olunmurdu. Çünki hamısı öz işinə
elə doğma, diqqətlə, canla‑başla yanaşırdılar ki, hansının
böyük olmasını efirdən sezmək mümkün deyildi. Bütün rub‑
rikalara, studiyaya dəvət olunan qonaqların söhbətlərinə də
diqqətlə, maraqla baxılır, maraqla qulaq asılırdı. Hamısı da
gənclər idi. Gözəl, yaraşıqlı, hazırlıqlı, hazırcavab, məhdud
çərçivəyə salınmayan, yaradıcı, indi dəbdə olan sözlə desək,
pozitiv. Bir də ki, əsas məsələ: “Səhər” efirə canlı çıxırdı. Canlı
efirin məsuliyyəti isə çox böyükdür.

Amma bir qəribə əhvalat məni “Səhər” proqramıyla daha
da yaxınlaşdırdı. Bunu xatirələrimdə də yazmışam. Amma
indi də xatırlamağım yerinə düşər:

“1996‑cı il avqustun 12‑si idi. Atamın 70 yaşı tamam
olurdu. Axşam qonaqlar gələcəkdi. Atam səhər saat 8‑dən
tele vizoru qoşub “polnı xod” vermişdi. Efirdə AzTV‑nin
“Səhər” proqramı gedirdi. Ta saat 10‑dək gözünü çəkmədi
ekrandan. Proqram qurtaran kimi zəng elədi 09‑a – telefon‑
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məlumat xidmətinə. Əsəbi şəkildə televiziyanın “Səhər”
proqramının telefon nömrəsini istədi. Zəng elədi. Proqramın
rəhbəri Qulu Məhərrəmlini soruşdu. Uşaqlar da sağ olsunlar
Qulu müəllimi tez tapıb calaşdırdılar. Onda Qulu müəllimin
40 yaşı vardı. Xalq şairi Qabildən 30 yaş kiçik idi.

– Qulu müəllim, səhərdən oturmuşam televizorun qaba‑
ğında. Deyirəm ki, indi məni göstərərlər, bu dəqiqə göstərər‑
lər. Amma hamını verdiz, məni vermədiz?

– Nəyi verdik, nəyi vermədik, Qabil müəllim?
– Necə yəni... Bu gün mənim ad günümdür. Ad günüm

yox e, 70 illik yubileyimdir. Fidel Kastronu (12 avqust Fidelin
də ad günüdür) saqqalından sürüyüb Kubadan gətirib çıxart‑
dın AzTV‑nin efirinə, “Təqvim” rubrikasında düz üç dəfə ad
gününü təbrik etdin, amma burdan‑bura məni bir dəfə
də təbrik eləmədin.

Səhərisi günü “Səhər” proqramı “səhv”ini düzəltdi. Əs‑
lində onlarda da təqsir yox idi. Onda, elə indi də Qabilin
bütün təqvimlərdə ad günü səhvən avqustun 15‑i yazılıb.
Sonralar mən AzTV‑də işləyəndə xatırlatmanı özüm edirdim.
Qulu müəllimə bircə işarə bəs edirdi: “Qulu müəllim, sabah
Fidel Kastronun ad günüdür ha…”.

Bu hadisədən sonra atam hər ad günündə – ölən gününə
qədər – düz on dəfə Qulu Məhərrəmlini dəvəti ilə “Səhər”in
“Şənbə qonağı” oldu.

Sonralar mən AzTV‑nin “Xəbərlər” proqramına işə düzəl‑
dim. Səhər tezdən qızlarımı məktəbə yola salıb işə gəlirdim.
“Səhər” proqramıyla bir mərtəbədə yerləşirdi redaksiyamız.
Onların gərgin işinin həm səhər, həm də gecə şahidi olurdum.
Artıq efirdə görünənləri yox, arxa planda qalanlarıda tanı‑
mağa başladım. Onda bildim ki, həftənin 6 gününü 3 saat
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canlı efirə çıxan bu proqramın rəhbəri çox hörmətli Qulu Mə‑
hərrəmlidir. İlham Alışanov, Rafiq Savalan, Salar Aslanov,
Valid Sənani kimi jurnalistləri, Natiq Ağayev, Hikmət, Samir,
Arzu kimi gənc rejissorları, Vaqif Fərəcov kimi rejissor assis‑
tentlərini, montajorları, kino və teleoperatorları, qrim ustasını
onda daha yaxından tanımağa başladım. Amma həm də
bizim “Xəbərlər”in redaktoru olan Esmira Çərkəzqızının pa‑
ralel işlədiyi “Səhər” proqramı haqqında dediyi xoş sözlər‑
dən sonra mən bir müşahidəçiyə çevrildim. Rejissorların efir
gedə‑gedə yeni “priyom”lara əl atdıqlarının şahidi oldum.

HAŞİYƏ: Atam Qabilin 2000‑ci ildə 74 yaşı tamam olurdu.
Şənbə qonağı kimi “Səhər”ə dəvət etmişdilər. Esmira Çərkəz‑
qızı da aparıcı idi. Birdən yadıma düşdü ki, bəs axı bu gün
həm də atamla anamın “Qızıl toy”udur. Bunu rejissora
dedim. O da həmən assistenti Nəzakət Ağayevanın qulağına
nəsə pıçıldadı. O da ildırım sürətiylə rejissorski pultdan
çıxdı. Bir dəqiqədən sonra əlində betekam kaset geri qayıdıb,
maqnitofona saldı. Hansı dəqiqənin başlanğıcına qoyulmalı‑
dır, onu dedi. Bundan sonra rejissor Esmiranın qulağına “Esi,
Mahir deyir ki, bəs bu gün həm də “Qızıl toyu”dur  Qabil
müəllimin”, – deyə pıçıldadı. Esmira bu hadisəni təqdim
edəndə, maqnitofonun düyməsini basdılar. “Vağzalı” sədası
gəlməyə başladı. Bəlkə bunsuz da olardı. Amma bu, iki daşın
arasında bir rejissor tapıntısı idi. (SON)

“Səhər”in yaradıcı heyəti yaradıcı imkanlarını göstərmək
baxımından çox sərbəst idilər. Bəlkə də ifrata varıram. Axı
Dövlət Televiziyasında sərbəstlik məfhumu yolverilməzdir!
Bəlkə də nisbətdə deyirəm. Digər redaksiyalarla müqayisədə.
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Amma yox. Məncə ifratsız, nisbətsiz, müqayisəsiz – “Səhər”
super televiziya verilişiydi, öz super yaradıcı heyətiylə. Əl‑
bəttə ki, Qulu Məhərrəmli başda olmaqla. Yadıma indi düşdü.
Yalnız bir qadağa vardı. Musiqi nömrələrinin siyahısını Mu‑
siqi Verilişləri Baş redaksiyası verirdi.

Nizami Xudiyev yenicə sədr seçiləndə, hər bazar ertəsi kol‑
legiya zalında iclaslar keçirirdi. Bunların birində mən də iştirak
etmişdim. Demə, Nizami müəllim təzə gələn vaxt “Səhər”
proqramını bağlamaq istəyirmiş. Niyəsini deyə bilmərəm.
Bəlkə də Qulu Məhərrəmli Arif Alışanov dostluğuna
“suka”ların adekvat reaksiyasına bir cavab imiş bu. Çünki o
vaxt xəbər yayılmışdı ki, bəs Arif müəllimin işləri fırığdır, çıxa‑
racaqlar onu. Əgər onun işi çətinə düşübsə, “Yaşın oduna quru
da yanmalıdır”. Amma iclasda Nizami müəllim “Səhər” proq‑
ramının fəaliyyətinə toxunanda bir söz dedi: “Yazıçılar Birli‑
yində yazıçılarla görüşdəydim. Onların fikirlərini, təkliflərini
öyrənməyə getmişdim. Onların əksəriyyəti “Səhər” proqramın‑
dan danışdı. Müsbət fikirlərini bildirdilər. Təkliflərini, arzularını
söylədilər. Mən də elə bilirdim ki, bu “Səhər”ə təkcə evdar qa‑
dınlar baxır. Demə, ziyalılarımız diqqətlə izləyirmişlər”.

Bu iclasdan sonra bir məsul şəxsin Qulu Məhərrəmliylə
dəhlizdə söhbətinin şahidi oldum.

– Qulu, təbrik edirəm.
– Çox sağ ol. Amma 3 saat elədilər efiri. Əvvəl iki saat çıxır‑

dıq. Qonorar fondu 150 “şirvan” idi. İndi Nizami Xudiyev 3
dəfə artırdı – 4 milyon yarım oldu. Amma yükümüz də artdı.

Bu, “yeni verilişlər edin” deyə‑deyə qalan Nizami Xudiye ‑
vin üzərində nişangahda olan Arif Alışanovun dostu Qulu
Məhərrəmli və onun komandasının qələbəsi idi. “Səhər”in
uğur qazanmasının sirrini sonralar anladım. Daha doğrusu,
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bu bir böyük sirr də deyilmiş. Sovet dövrü “Dalğa” proqramı
həftədə bir dəfə efirə çıxırdı. Beş müəllif‑aparıcısı olurdu. Hər
həftəyə də biri ssenari yazırdı. Çox gözəl metoddur: bir ay
fikirləş, ortaya gözəl veriliş qoy.

“Səhər”də isə 3 aparıcı vardı. 6 gün ərzində hər aparıcıya
2 veriliş düşürdü. Onlar da çalışırdılar ki, öz yeniliklərini or‑
taya qoyub, biri‑birilərindən fərqlənsinlər. Həm də tamaşaçı‑
nın gözü bir aparıcıya baxa‑baxa “mazol” olmurdu. Hər
buraxılışın da ayrıca rejissoru və yaradıcı heyəti.

HAŞİYƏ: Avqust ayı idi. Atam yenə də “Səhər”in şənbə
qonağı olacaqdı. Zəng etdi mənə ki, bəs Qulu müəllimlə da‑
nışmaq istəyirəm, telefon nömrəsini ver. Təsadüfdən mən də,
Qulu müəllim də çayxanadaydıq. O, İlhamiyyə xanımla çay
içirdi. Yaxınlaşdım onlara və cib telefonumu verdim Qulu
müəllimə.

– Qabil müəllim, salam. Əvvəlcədən təbrik edirəm ad gü‑
nünüzü.

– …….
‑ Sabah aparıcı ……. xanımdır. Telefonunuzu verəcəm

zəng edib əlaqə saxlayacaq sizinlə.
– …………
– Başüstə, Qabil müəllim, necə istəyirsiniz. Esmira olar

aparıcı, – deyə Qulu müəllim sözünü bitirib üzünü mənə
tutdu və gülə‑gülə, – Mahir, get özün Esmiraya de ki, sabah
efirdədir. Atan məhz aparıcı Esmira Çərkəzqızının qonağı
olmaq istəyir. (SON)

2007‑ci ilə qədər AzTV‑də işlədim. Orda işləyənlərin ha‑
mısını çox gözəl tanıyırdım. Hamısını çox istəyirdim və indi
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də çox istəyirəm. Orda qalıb işləyənləri də, İTV‑yə keçənləri
də, işdən uzaqlaşanları və ya uzaqlaşdırılanları da.
“Səhər”proqramını isə xüsusilə çox istəyirəm. Çünki 20 ildən
çoxdur ki, özünü, adını, səviyyəsini qoruyub saxlayıb. Üç
sədrin etimadını qazanan “Səhər”, AzTV‑nin ən qədim, ən
baxımlı uzun ömürlü proqramıdır. Digər televiziyalarımız‑
dakı Səhər verilişlərinin isə USTADI. Mən isə onu qısa, yara‑
dıcısının adı ilə çağırıram: Qulu Məhərrəmlinin “SƏHƏR”i.

2016
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İLHAMƏYƏ VİDA SÖZÜ

Mən sovetin vaxtında televizora baxanda bir müğənninin
də səsini eşitməmişəm. Lənkəranlılar demişkən “Aaaa... necə
yəni eşitməmisən? Bu necə müğənnidir ki, sən onun səsini
eşitməmisən. Niyə yalan danışırsan?”. Yox, düzgün anlayın
məni. Müğənninin mahnısını eşitmişəm, amma səsini yox.
Oxumaq başqa şeydir, danışmaq başqa. Müğənnidən müsa‑
hibə götürməzdilər. Çünki onun müsahibəsi mahnıları idi.
Mahnının dünyaya gəlməyindən isə şair, bəstəkar danışardı.
Çünki onlar dünyaya gətirirdilər musiqi əsərlərini. “İnqə‑
inqə” demək isə müğənniyə qalırdı. Onun da Do, Re, Mi, Fa.
Sol, Lya, Si‑dən kənara çıxmağa ixtiyarı yox idi. Müğənninin
bir özəlliyi var idi ki, o da Allahın bəxş etdiyi səs idi. Do‑nu,
ya da Mi‑ni hansı tonallıqda ortaya qoymaq. Sol‑u Baba Mir‑
zəyev kimi bir dəqiqə uzadıb alqış qazanmaq, yaxud da Mirzə
Babayev kimi musiqinin sözlərini deklamasiyaya çevirib nəğ‑
məyə özəllik qatmaq. Bir sözlə, özəl və təkrarsız ifa tərzi.

Amma biz müğənniləri müsahibə verən görmürdük. Heç
bəstəkarlar da danışmırdılar. Bu gün arxivdən çıxarılıb sizə
göstərilən kadrlar isə, dəfələrlə məşq edilən, müxtəlif dubl‑
lardan sonra ortaya çıxan, indisə  şirin xatirəyə çevrilən kadr‑
lardır. O da çox qısa. Sadəcə arxivə hesablanan müsahibələr.

İlhamə Quliyeva. Onu ilk dəfə bu adla tanımışam. İllər
keçdikdən sonra ailə həyatı qurdu. Ərinin familiyasını gö‑
türdü. Oldu İlhamə Mirmövsümova. Sonra ailəsi dağıldı. Əri‑
nin familiyasını atdı, qızlıq familiyasına da qayıtmadı. Qaldı
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İlhamə. Sadəcə İlhamə. Bir də ki, Azərbaycanın Xalq artisti
Tükəzban İsmayılovanın qızı İlhamə. Vəssalam.

Yuxarıda yazdığım balaca bir abzasdan başqa İlhamə xanı‑
mın şəxsi həyatı haqqında heç nə bilmirəm. Bu abzası da ad‑
familiya təqdimatında olan dəyişikliyə görə bilmişəm. Əlbəttə
ki, şayiələri çıxmaq şərtiylə. Şayiəni də yalnız tanınmış insanlar
barədə çıxararlar. Şayiə və lətifə. Bir az da irəli getsən – dastan.

İlhamə Quliyeva haqqında keçmiş zamanda danışmaq
mənimçün çətindir. Düzü ölümünə inanmıram. Çünki diri
insan idi. İndi sual verəcəksiniz ki, insan da ölü olar? Olar. O
qədər insan tanıyıram ki, diridir, nəfəsi gedib‑gəlir. Amma
ruhu çoxdan ölüb. İlhamə xanım xarakterli sənətkar idi. Bu
xarakteri yalnız “KVN‑Parni iz Baku” teatrı öz tamaşalarının
birində daha dəqiq və qabarıq aça bildi. Xarakteri açmaq isə
hər ssenaristə, rejissora, aktyora qismət olmur.

O vaxt onların çıxışına baxanda güldüm. Sadəcə güldüm.
“Ha‑ha‑ha…” Yox.  “Hi‑hi‑hi…” Amma AzTV‑də işləyəndə,
Səməd Vurğun küçəsində yerləşən şadlıq evində bir xeyriyyə
məclisini lentə alanda onu daha yaxından tanıdım. İlk və so‑
nuncu dəfə. Xeyriyyə tədbirində iştirak elədi, mahnı oxudu.
Sonra da bir gənc müğənnini iştirakçılara təqdim etdi. Lap
KVN‑dəki kimi “Mən çox müğənniyə sənətə vəsiqə, ad ver‑
mişəm. Bu qızı da sizə təqdim edirəm. Yolu uğurlu olsun”
dedi. Sonra da təsadüfdənmi gəlib oturdu yanımda. Mənimçün
çay süzdü. Sonra boşqabıma tort qoydu. “Ye, canım” dedi.
Gördü ki, utanıram. Onda çox utancaq idim. Bir də ki, televi‑
zorda gördüyüm tanınmış bir şəxsin yanımda oturması və çay
süzməsindən çaşıb qalmışdım. Tortdan bir qaşıq qoparıb ağ‑
zıma qoydu. Yaş fərqimiz böyük idi. Düz 23 il. Amma onda İl‑
hamə xanımın hansısa verilişə verdiyi müsahibədə dediyi bir
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fikir yadıma düşdü: “Kişinin ürəyinə yol mədəsindən keçir”.
Mən onu bir sənətkar kimi çox istəyirəm. Niyə keçmiş za‑

manda yox, indiki zamanda dedim? Çünki sənətkarlar ölmür.
Nə qədər ki, onların yaratdığı rollar, ifalar, mahnılar, sənət
əsərləri yaşayır. Mən onu necə unuda bilərəm ki, bu gün də
kompüterimin yaddaşında Aygün Səmədzadəyə məxsus və
onun yaradıcılıq gecəsində oxuduğu “Sənli günlərimçün çox
darıxmışam” mahnısı var. Özü də iki gənc müğənniylə ifa
edib. Hələ “Qaragilə”ni demirəm. Bəstəkar Faiq Sücəddi‑
novla işlədiyi musiqi albomu isə mənim musiqi dünyamda
şedevrdir desəm, yanılmaram.

İlhamə Quliyevanın yaradıcılığında ən müsbət cəhət isə qıs‑
qanclıq, başqasının uğurundan qorxmamasıdır. Mənim iş yol‑
daşım, dostum Rəşad İlyasovla birgə ifa etdiyi, millət vəkili,
bəstəkar Novruz Aslana məxsus “Yaşın nə fərqi var ki” adlı
mahnı bu günümüzün də xitidir. Xit yox, bütün dövrlərin mə‑
həbbət hekayətlərinin ümdə problemi, qınaq obyekti. Yaşlı kişi
cavan qızı sevsə, deyirlər ki, “uşağı yaşında qıza vurulub”. Gənc
oğlana vurulan qadına isə “Arvad qızıb e...” deyirlər. Amma bu
məhəbbətin bir izahı, bir cavabı var: “Yaşın nə fərqi var ki..?”

Mən ifaçıları, müğənniləri həyatda görməkdən, onlarla
rastlaşmaqdan, söhbət eləməkdən qaçıram. Bir təsəvvürüm
var onlar haqqında. Əlbəttə ki, müsbət mənada. Qorxuram
ki, ağızlarından nəsə bir söz eşidim və bütün təəssüratım, fik‑
rim dəyişsin, puç olsun. Çünki mən onların sənətinin, ifaları‑
nın vurğunuyam. Şəxsi həyat isə başqa şeydir. Boş şeydir.

Mən İlhamə Quliyevanı çox istəyirəm. Siz də çox istəyin.
Söhbət yüzlərlə gözəl mahnının ifaçısı İlhamə Quliyevadan
gedir. Söhbət neçə‑neçə gənc ifaçıya səhnə vəsiqəsi verən İl‑
hamə Quliyevadan gedir. Lap söhbət, haqqında neçə‑neçə
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duzlu‑məzəli lətifələr quraşdırılan İlhamə Quliyevadan gedir.
Bu qondarma titulları bəyənməsəm də... ruhu şad olsun
deyim – söhbət “primadonna və estradamızın kraliçası” İl‑
hamə Quliyevadan gedir. Onu belə qəbul etmişik. Belə də son
mənzilə yola salaq.

İlhamə Quliyeva, əlvida. Atama salamlar! (Alqışlar,
çələng lər, gül‑çiçək dəstələri)

2016
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ANAR YAZIÇI DEYİL VƏ YA
TƏNHA ANAR

Günlərin bir günü qapıbir qonşumuz, üç oğul, iki qız
atası, nəvə‑nəticə sahibi, Xalq yazıçısı Bayram Bayramov heç
vaxt evlənməyən, üçotaqlı mənzilində tək yaşayan digər bir
görkəmli yazıçının evinə qonaq gedir. Oturub çay içirlər, söh‑
bət edirlər. Bu dəm Bayram Bayramov:

– Ay ......., sən bu evdə necə tək yaşayırsan? Adamın sakit‑
likdən qulağı batır.

– Ay Bayram, bəs sən o cür səs‑küydə necə yaşayırsan?
Səs‑küydən qulağın batmır? – deyə qələm dostu gülərək
cavab verir.

Yazını sonacan oxumadan, sərlövhənin ikinci hissəsinə
baxan kimi – “Mahir, “Anar yazıçı deyil” başlığını hardasa başa
düşdük. Sən də yəqin qoşulmusan ağzıgöyçəklərə. Hətta hər
yerdə Anarı tərifləyən, onu müdafiə edən, Yazıçılar Birliyinin
sədrliyinə namizədliyini irəli sürən atan Qabilin də əleyhinə
gedib, yazırsan ki, “Anar yazıçı deyil”. Nə edək... bu sənin fik‑
rindir. Səhv olsa da... Özü də ki, nəvaxtsa “O dünyadan Anara
Qabilin məktubu”nu da yazmışdın. Amma bu boyda şairin oğ‑
lusan. Özü də filoloqsan. Billmirsən ki, Anarın ailəsi, oğul‑
uşağı, nəvələri var? Bu nə sözdür yazmısan – Tənha Anar”
– reaksiyanıza həmən cavab vermək üçün bu xatirəni əvvəldən
yazdım ki, “Tənha” sözünün mənasını yaxşı bildiyimə əmin
olasınız. Tənha – ailəsi, övladı olmayan insana deyərlər.
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“Tənha” sözünün məcazi mənasına isə toxunub zəhlənizi
tökmək istəməzdim. Çünki bu yazımda söhbət tənha sözü‑
nün əsli mənasından gedir.

Amma sözümün üstündə dururam: Anar yazıçı deyil. Bu‑
nunla yanaşı, həm də tənhadır. İstəyirsiniz əsaslandırım da...
Onda başladıq.

Anar və İlayda

Bu yaxında beşinci nəvəm dünyaya gəldi. Növbə adqoy‑
duya çatanda istədilər ki, nənələrindən birinin adını versinlər.
Onların hər ikisi etiraz etdi. Onu əsas gətirdilər ki, “düşər‑
düşməzi olar”. Yəni ki, tez ölə bilərlər.

Məndən də soruşdular. İstədim Asena deyim. Amma
sonra qərara aldım ki, gənc ailənin işinə qarışmayım. Çünki
öz qızlarım anadan olanda atam ad qoymaq arzumu ürə‑
yimdə dəfn eləmişdi. Birinə anasının, o birinə arvadının, öz
diliylə desəm “birinə anasının, o birinə sonasının” adlarını
qoymuşdu: Suğra və Bəyim. İkisi də qədim türk və ərəb ad‑
ları. Ona görə də qarışmadım. “Qızım, nə ad istəyirsinizsə,
qoyun. Ad əsas deyil. Bəxti gözəl olsun” dedim. “Bəxti gözəl
olsun” sözünü də atamdan eşitmişdim. 50 yaşında başa düş‑
məyə başlamışam ki, nə deməkdir. Qızım da altı gün fikirlə‑
şəndən sonra bir ad dedi: İlayda. Məəttəl qaldım ki, bu nə
deməkdir. İnternetə müraciət etdim. Demə İlayda türk di‑
lində “Su pərisi”, ərəbcə “Cənnətə düşən ilk qar danəsi” de‑
məkdir. Bilmirəm yanılıram, ya yox? Deyəsən beşinci nəvəm
İlayda adıyla Azərbaycanda ilk qız uşağıdır.

Dostum Eldəniz Elgünlə oturub nəvənin dünyaya gəlmə‑
sini qeyd edirdik. Ona da ağızucu gileyləndim ki, bəs bu nə
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addır e... qoydular bunlar. Cavab verdi ki, ad insanın tale‑
yində əsas rol oynayan amildir. Düz eləyiblər müasir, heç
kimin eşitmədiyi ad qoyublar. Yaşayacaqsan və görəcəksən
onu digər nəvələrindən fərqləndirən cəhətlərini. Həmişə ye‑
niliyə, irəliyə can atan övlad olacaq.

“Anar” sözü də ilk dəfə bir isim kimi 1938‑ci ilin 14 martında
dünyaya gəlib. Rəsul Rza yaradıb bu sözü. Yaratdığı övladına
yeni yaratdığı sözü ad qoyub: ANAR. Müasir, özü də yeni ad.

Mən Rəsul Rzanı “Lenin” poemasıyla tanımışam. Atam
onun xətrini çox istəyirdi. Həmişə deyirdi ki, “Rəsul müəlli‑
min məndən acığı gəlsə də (şəxsi yox. Sərbəst və heca vəz‑
nində yazanların davası baxımından), yüksək tribunadan
mənim üç şeirimi poetik kəşf adlandırıb”. Heyif ki, adları
mənim yadımda deyil.

O dövrdə Yazıçılar Birliyində qruplaşmaların olması sirr
deyildi. Elə hey mübarizə, müharibə aparırdılar. Əllərindəki
qılınc isə qələm və yazdıqları əsərlər idi. Rəsul Rzanın öz
məktəbi vardı, Səməd Vurğunun öz. Nasirlər, Qazax şair‑ya‑
zıçıları da öz yerində.

HAŞİYƏ: 70‑ci illər olardı. Uşaq idim. Yazıçıların Polikli‑
nikasında dəhlizdə oturub növbəmi gözləyirdim. Bir yaşlı kişi
gəlib oturdu yanımda. Naxçıvan ləhcəsində soruşdu ki,
“bala, kimsən?”. Cavab verdim ki, Qabilin oğluyam. Gülüm‑
sünüb “atan yaxşı kişidir. Özü də güclü şairdir. İstedadı ol‑
masaydı, çoxdan yemişdilər başını”. Anlamadım dediyini.
Belə deməsinin səbəbini də soruşmadım. Sözünə davam
elədi: “Bilirsən, a bala. Mən də o vaxt yazmağa təzə başlamış‑
dım. Gəldim ərizə verdim ki, SSRİ Yazıçılar İttifaqına üzv
olam. Girdim Qəbul Komissiyanın iclasına. Başda Səməd Vur‑
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ğun və digər “nəhəng”lər oturmuşdular. Səməd Vurğunun
şəxsi işimə  baxmadan birinci sualı belə oldu: “Bala, haralı‑
san?”. Mən də bilirsənmi nə cavab verdim? “Səməd müəllim,
qazaxlı deyiləm”. Kişi uğunub getdi özündən. Daha heç bir
sual vermədi. Məni İttifaqa qəbul elədilər”. (SON)

Bu qruplar isə öz ətraflarına istedadlı gəncləri toplamaqda
çox maraqlı idilər. Qarşı tərəfin qabağına hansısa güclü əsər
qoymaq baxımından. Zəncirvari sistem də öz yerində. Onlar‑
dan biri vəfat etsə, yerinə digəri keçirdi. Yaşa görə yox. Hansı
ədəbi nəslin nümayəndəsi olmaq baxımından. Məsəlçün: İs‑
mayıl Şıxlı, Bayram Bayramov atamdan 7‑8 yaş böyük idilər.
Amma ədəbiyyata atamdan, Bəxtiyar Vahabzadədən, Nəbi
Xəzridən sonra gəlmişdilər. Müharibə onları geri salmışdı.
Heç vaxt illərə bölünməyən bu nəsillərin inkişaf etdiyi, par‑
ladığı bir dövrdə, ədəbiyyata yeni bir cərəyan daxil oldu. Özü
də nəinki ədəbiyyatda, mədəniyyətin bütün sahələrinə. Heç
kim qabaqlarında dura bilmədi. Sovet dövrü olsa da, köhnə‑
liyə meydan oxumağa başladılar. Özlərinə xüsusi ad da qoy‑
dular. Azərbaycan sovet ədəbiyyatını hətta iki yerə böldülər.
60‑cı ilə qədər, 60‑cı ildən sonra. Lap bolşevik‑menşevik qar‑
şıdurmasına bənzəyirdi. Amma qətlsiz, repressiyasız, qada‑
balasız. Öz yeni stillərini yaratdılar. Senzuranın gözündən
ustalıqla yayındırmaqla yeniliklər etmək. İstedadlı olmaqla
yanaşı, həm də arxalı idilər. Yox, “arxalı köpək qurd basar”
məsələni bura aid etmək olmaz. Bircə epizodda bununla ra‑
zılaşıram, o da qismən. Bu barədə danışmaq istəməzdim.

60‑cı illər nəsli “ot kökü üstündə bitər” məsəlinə daha
uyğun idi. Heç “arxalı idilər” sözü də yerinə düşmür. Ataları
buzqıran gəmi idilər. İrəlidə gedir, onların irəliləməsinə
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maneə törədəcək hər hansı xırda buz parçasını belə qırırdılar.
Kim idi onlar? Gəlin xatırladım: Rəsul Rza və Nigar Rəfibəy‑
linin oğlu Anar, İlyas Əfəndiyevin oğlu Elçin, Müslüm Ma‑
qomayevin nəvəsi Müslüm Maqomayev, Bülbülün oğlu Polad
Bülbüloğlu, Sabit Rəhmanın oğlu Emin Sabitoğlu, Tofiq Qu‑
liyevin oğlu Eldar Quliyev, Səməd Vurğunun övladları Yusif
Səmədoğlu və Vaqif Səmədoğlu, Mehdi Məmmədovun oğlu
həm aktyor, həm rəssam Elçin Məmmədov və bu nəslin digər
parlaq nümayəndələri rejissorlar Arif və Vasif Babayev qar‑
daşları, Rasim Ocaqov, bəstəkar Xəyyam Mirzəzadə, Vasif
Adıgözəlov, yazıçı və şairlər İbrahimbəyov qardaşları, Fikrət
Qoca, İsa Hüseynov, Məmməd Araz, Sabir Rüstəmxanlı, İsi
Məlikzadə, Fərman Kərimzadə və daha kimlər, kimlər...

Bu öz axarı ilə gələn ədəbi‑mədəni nəslə bənzəmirdi.
Sanki dağ çaylarından güc alan sel idi. İnkişaf sürətlə gedirdi.
Qarşılarına heç kim çıxa bilmirdi. Mız və qulp qoymağa öy‑
rəşənlər də səslərini çıxara bilmirdilər. Çünki arxalarında real
güclər və adlar vardı: Səməd Vurğun, Rəsul Rza, İlyas Əfən‑
diyev, Bülbül, Müslüm Maqomayev, Tofiq Quliyev, Sabit Rəh‑
man, Mehdi Məmmədov…

Özü də bu yenilikçilər bir‑birilərini tuturdular. Əgər bir
filmin ssenari müəllifi Anar, İbrahimbəyovlar, Elçin... olur‑
dusa, rejissor da həmin nəsildən seçilirdi: Vasif Babayev,
Rasim Ocaqov, Eldar Quliyev... Filmin musiqisini də əsasən
o nəsildən olanlar yazırdı: Polad Bülbüloğlu, Emin Sabitoğlu,
Müslüm Maqomayev... Mahnıları da əsasən özləri ifa edirdi.
Mahnının sözlərini də özləri yazırdılar. Bu bir çevrə idi. Orda
başqa nəsil yox idi, ora başqa nəslin nümayəndəsi daxil ola
bilmirdi. Orda böyük pullar‑qonorarlar vardı. Bu sovet döv‑
ründə meydana gələn, amma qazanc baxımından daha çox
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kapitalizm dövrünün, bazar iqtisadiyyatının tələblərinə cavab
verən bir ədəbi nəsil idi. Buna toxunmaq istəməzdim, başqa
bir yazının mövzusudur.

HAŞİYƏ: Bir neçə il əvvəl təsadüfən gənc yazıçılardan bi‑
rinin kitab təqdimatına qatıldım. Kitabı özləri aldılar. Özləri
bir‑birilərini təriflədilər. Özləri şeir deyib, özləri də əl çaldılar.
Yəqin ki, nəvaxtsa 2000‑cilər nəsli deyib, onlarla da fəxr edə‑
cəyik. (SON)

Onlar ətraflarındakılara meydan oxumurdular. Demirdi‑
lər ki, “ay Mirzə İbrahimov, bəsdir də “Közərən ocaqlar”,
“Böyük dayaq” yazıb ürəyimizi bulandırdın. “Süleyman Rə‑
himov, görəsən sənin “Şamo” trilogiyanı oxuyan olubmu?
Olub. Bircə sən özün. Bir balaca “Mehman”ın yaxşıdır”. De‑
mirdilər ki, “Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm, Rəsul Rza,
siz sovet şairlərisiniz. Kimə lazımdır axı sizin yazdıqlarınız?”.
Heç kimə lağ etmirdilər. Sadəcə öz işləriylə məşğul idilər. Ya‑
zırdılar, yaradırdılar. Kino, teletamaşa, teatr, hekayə, povest,
roman, paralel olaraq ictimai işlər, qəzet‑jurnal redaktorluğu,
opera, simfoniya, kino musiqisi. Bu gün də 60‑cı illər nəslinin
filmlərinə acgözlüklə baxırıq. “Gün keçdi”, “Uşaqlığın son
gecəsi”, “İnsan məskən salır”, “Arxadan vurulan zərbə”, “Ad
günü”, “Tütək səsi”, “İstintaq”, “Təhminə”, “Həm ziyarət,
həm ticarət”, “Otel otağı”, “Park”, “Ölsəm bağışla”, “Bir
cənub şəhərində”, “Yeddi oğul istərəm”, “Sevinc buxtası”...
və sairə, ilaxır. Ssenari müəllifləri də ki... Anar, Elçin, İbrahim‑
bəyov qardaşları, Yusif Səmədoğlu... Bəstəkarı, rejissoru, rəs‑
samı da əsasən 60‑cılar nəsli.
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Yox. Anar yazıçı deyil. Sözümün üstündə dururam... dur‑
malıyam. Bəs “Gün keçdi”, “Uşaqlığın son gecəsi”, “Dan‑
tenin yubileyi”, “Üzeyir ömrü”, “Qəm pəncərəsi” kimi
klassik filmləri, əsərləri hara yoxa çıxaraq? Yox. Sözümdən
dönən deyiləm. Anar yazıçı deyil. Vəssalam.

70‑ci illər idi. Orta məktəbdə oxuyurdum. “Azdrama”da
gedən bütün tamaşaların demək olar ki, hamısına baxmışdım.
Atamı həmişə ilk ictimai baxışa dəvət edirdilər. Orda müza‑
kirələr aparılırdı. “Premyera”ya isə müəlliflər bilet göndərir‑
dilər. Mənim də payım öz yerində. Bircə istisna vardı. Mən
Anarın “Şəhərin yay günləri” tamaşasına illər sonra baxa bil‑
dim. Çünki cəmi iki bilet göndərmişdi. Anamla atama. Baxış‑
dan sonra atamın uçmağa qanadı yox idi. Əsər xoşuna
gəlmişdi. Bəlkə indiki baxış bucağından çox sadə və bəsit gö‑
rünə bilər. Çünki orda olanların on beş qat artığını indi adi
müxalifət qəzeti də dilinə gətirir. Amma o zaman SSRİ‑də ya‑
şayırdıq. Bu əsər atamın o qədər xoşuna gəlmişdi ki, dayıla‑
rıma, qohum‑əqrəbaya da car çəkmişdi ki, “gedin baxın.
Məsləhətdir”. Hətta ali məktəb müəllimi olan dayım Feyruz
tamaşaya baxandan sonra atamdan incimişdi də... “Qabil, sən
demisən Anara ki, ali məktəb müəllimi olan mənfi surətə
məhz mənim adımı qoysun?”.

Bu əsər cəmiyyətdə bir partlayışa çevrilmişdi. Axı necə ola
bilər ki, rüşvətdən bəhs edən bir əsər yazılsın, özü də tama‑
şaya qoyulsun. Anşlaq da öz yerində. Anşlaqın olmağını ba‑
laca Mahir hardan bildi? Xalamın əri Abbasəli Novruzov (indi
general) o vaxt Tiflisdə Hərbi dairədə xidmət keçirdi. Məzu‑
niyyətə Bakıya gəlmişdi. Xalamla bizdə qalırdılar. Atam ta‑
maşanı ona da təriflədi. Çox maraqlandı o da. Amma bilet
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tapa bilmədi. Bu vaxt Anarın “Adamın adamı” klassik ifadəsi
köməyə gəldi. Atam zəng etdi tamaşanın rejissoru Tofiq Ka‑
zımova. O da Anarın daha bir klassik ifadəsi olan “Uçastko‑
vının payından” (“Evləri köndələn yar” teletamaşasında
bazarkomun “şairə uçastkovının payından iki kilo balıq” ifa‑
dəsi) iki bilet göndərdi evə.

Atam sevinirdi. İndi başa düşürəm ki, niyə sevinibmiş.
Çünki Anar bu cür cəsarətli əsər yazıb, o tamaşaya qoyulub,
hər cür senzuraları dəf edib. Amma həm də qorxurdu. Çünki
bu uğurdan qısqanmalar baş versəydi, Anarı həbs etməsələr
də, imzasına “krest” qoya bilərdilər. Amma bu qorxu, həyə‑
can uzun çəkmədi. O vaxt Azərbaycanın rəhbəri olan Heydər
Əliyev bütün büro üzvləri və aparatıyla tamaşaya baxmağa
gəldi. Sonda isə dövlət təltifi – Azərbaycan SSR‑in Dövlət Mü‑
kafatına layiq görülmək. Özü də ki, 40 yaşında. Anar cəsa‑
rətdə və şöhrətin zirvəsinə irəliləmək tempində Rəsul Rzanı
keçirdi.

Yox. Nə olsun ki, bunları yazıram. Bu, sadəcə xatirədir.
Əvvəldə də dedim axı... Anar yazıçı deyil. Vəssalam.

Evimizdəki kitabların əksəriyyəti avtoqrafla bağışlanmış
kitablar idi. Günlərin bir günü atam əlində çəhrayı rəngli,
qalın cildli bir kitab gətirdi. Anarın idi. Adı da “Adamın
adamı”. İçindəkilərin hamısını oxudum. Desəniz ki, danış...
danışa bilmərəm. Amma atamın belə bir sözü vardı: “Nizami
Gəncəvi beş poema yazıb. Hamısı da tarixdə qalıb. Amma
adam da var ki, bircə beyti, bircə misrası qalıb. Çox vaxt Ağa
Bəyim ağanı misal gətirirdi: 
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Əfsus ki, yarım gecə gəldi, gecə getdi,
Heç bilmədim ömrüm necə gəldi, necə getdi.

Atam həmişə deyirdi ki, “Nəsimi” poeması ilə qalacaq ta‑
rixdə. Mən isə etiraz edirdim. Deyirdim ki, bircə misra ilə qa‑
lacaqsan: “Səhv düşəndə yerimiz”. Vəssalam‑şüttəmam.

Bəs Anar necə? “Adamın adamı” ifadəsi klassik ifadə de‑
yilmi? Bu ifadəsiz bir günümüz varmı? “Adamın adamı” səhv
etmirəmsə pyesdir. Ordakı surətlərin adını qoyuram kənara.
Bircə ifadə hamımıza bəsdir: “Adamın adamı”. Bu ifadə
Anara məxsusdur.

Yox. Məni yoldan çıxartmayın. Dedim axı, Anar yazıçı
deyil. Vəssalam‑şüttəmam.

Uşaqlıqdan televiziyanı çox sevmişəm. Ötən ilin son günü
isə səhərdən‑gecəyəcən otururdum mavi ekranın qabağında.
Təzə verilişlər də olurdu. Məsələn, “Mavi işıq” tamamilə yeni
səhnəcik və mahnılardan ibarət olurdu. Amma bir əsər o
günün daimi qonağı idi. “Ötən ilin son gecəsi” tele‑tamaşası.
Bu bizim həyatımızın acı mənzərəsi idi. 

İndi qızlarımı ərə vermişəm. Dekabrın 31‑də Yeni ili ər‑
arvad ikimiz qarşılayırıq. Bəzən o da xəstəxanada növbətçi
həkim olur. Onda qalıram tək. Elə Anarın bu əsərindəki oğul‑
uşaq sahibi olan baş qəhrəman kimi.

Anar şair deyil. Baxmayaraq ki, şeirləri də var. Bəzi əsər‑
lərində mahnılara sözü özü yazıb. Anar nəsr sahəsində par‑
layıb desəm, yanılmaram. Amma o vaxt şairlərə yaman
“ilişib”. Özü də o ki var, məzələnib. Ona görə də bu gün onun
haqqında yazan şairlərə cavab vermir. Niyə? Çünki o vaxt
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yazıb da... Gənc şairlərin nazik kitablarını görəndə Anarın
dillər əzbəri olan ifadələri yadıma düşür. “Evləri köndələn
yar” teletamaşasındakı gənc şair surəti, “150 qram”, “fərasətli
şairin kitabından əvvəl qəzetdə kitab haqqında yazısı çıxar”
(təhrif etdim bir az, bağışlayın) ifadələri bugünümüzün də
reallığı deyilmi? Anar elə o vaxt “10‑luğ”a vurub.

Amma dediyimdə yenə qalıram: Anar yazıçı deyil.

Vaxt keçdi, il dolandı. Əməkdar İncəsənət xadimi, Dövlət
Mükafatı laureatı, 42 yaşlı Anar yetim qaldı. Əvvəlcə atadan,
sonra isə anadan. Özü də ki, necə ata, necə anadan. Özü də
ata ilə ananın vəfatı arasında cəmi 3 ay vaxt oldu. Aprelin 1‑
də Rəsul Rza, iyulun 9‑da isə Nigar Rəfibəyli dünyasını də‑
yişdi. Mən də o yaşda yetim qalmışam. Qabil kimi atadan.
Anarı indi başa düşürəm.

Rəsul Rzanı 1‑ci Fəxri Xiyabanda basdırdılar. Nigar Rəfi‑
bəyli də Xalq şairi idi. Titullarına və xidmətlərinə görə 1‑ci
Fəxri Xiyabanda basdırılmalıydı. Özü də əri Rəsul Rza ilə ya‑
naşı. Amma mane oldular onların yanaşı basdırılmasına. Kim
və niyə? Yadımda deyil. Anar da təqiblərə məruz qalarmış.
Yox, deyəsən öz yazdığını özünə sübut elədilər. Necə? Bir kəl‑
məylə: “Anar, qurtardıq. Adamın adamı yoxdur artıq. Ölüb”.

Nə olsun ki, Adamın Adamları dünyadan köçmüşdü.
Amma yazıçı Anar tənha deyildi. Vaqif, Yusif Səmədoğlular,
Rasim Ocaqov, Emin Sabitoğlu, Fikrət Qoca, 60‑cı illər nəsli‑
nin digər parlaq nümayəndələri onunlaydılar. 1944‑cü ildə
ədəbiyyata gələn Qabil də onun yanındaydı.

Anar da dayanmırdı. Yazırdı, yaradırdı. “Beşmərtəbəli evin
altıncı mərtəbəsi” əsəri gənclər arasında çox populyar idi.
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Dədə Qorqud haqqında film çəkməklə tariximizi yaşadırdı.
Bu filmdən xoşum gəlirdi. Dastanı oxumamışdım. Bilmirdim
ssenaridə nəyi düz, nəyi səhv yazmışdı Anar. Amma bircə şey
qaranlıq qalmışdı mən balaca Mahirə. Ədəbiyyat müəllimi
olan anam bu dastana çəkilən ilyustrasiyaları göstərəndə, bu‑
ğaya qalib gələn igidin adının Dədə Qorqud tərəfindən Buğac
qoyulmasından danışırdı. Amma bu filmdə buğa və ona qalib
gələn igid vardı, amma Buğac yox idi. Yazılan şey yadigardır
prinsipindən çıxış etsək, SSRİ məkanında bu ikiseriyalı film,
dastan haqqında tam təsəvvür yaradırdı. Bundan əlavə, Anar
bu dastanın uşaqlar üçün də kitab versiyasını hazırlamışdı.
Vladimr Portunovun tərcüməsində Moskvada çap edilmişdi.
O da mənim ad günümə gələndə kitabı hədiyyə etmişdi. Lap
yadımdan çıxmışdı. Anar kinorejissor idi. “Üzeyir ömrü” fil‑
minin həm ssenari müəllifi, həm də rejissoru özüydü. Bu film
həm də o dövrün videotarixi sayıla bilər. Adı bədii film olsa
da, sənədli film elementlərinin də əlavə olunması uğurlu alın‑
mışdı. Rejissor tapıntısı idi demək olar.

Yox. Dedim axı, Anar yazıçı deyil. Vəssalam‑şüttəmam!

Nəhayət Anar Yazıçılar Birliyinin sədri seçildi. Yox. Yaman
tez keçid verdim ədəbiyyat tariximizin bu anına. Məsələ bu cür
olub. İsmayıl Şıxlı sədrlikdən imtina edib. Meydan qalıb boş.
Və yazıçılar yığışıblar seçkiyə. Atam Qabil sədrliyə Anarın na‑
mizədliyini verir. Başqa biri isə Elçini irəli sürür. Elçin imtina
edir. Sonradan bildik ki, vot‑vot “Vətən” cəmiyyəti yaradılıb‑
mış. Anar da dəfələrlə zalda oturanlara müraciət edir ki, bəs
başqa irəli sürmək istədiyiniz namizəd varmı? Heç kim dinmir.
Bu gün də mənə çox maraqlıdır ki, o cür adlı‑sanlı yazıçıların,
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müxtəlif ədəbi nəsillərin yaşadığı dövrdə kimsə Anara qarşı
getməyib. Və Qabilin irəli sürdüyü, layiq gördüyü yeganə na‑
mizəd də sədr seçilib. Və bu gün də sədrdir. Növbəti, Prezident
Heydər Əliyevin iştirakıyla keçirilən qurultayda da atam lap
əvvəldə çıxış edərək, Anarın sədrliyə namizədliyini irəli sür‑
müşdü. Bunu televiziyada siz də görmüsünüz yəqin. Sonradan
bilmişəm ki, iki yazıçımızın bu kürsüdə gözü varmış. Atamın
qurultay başlayan kimi çıxış etməsi, Anarın namizədliyini dəs‑
təkləməsi onların planlarını pozub.

Qayıdaq əvvəlki qurultaya. Atamın dediklərindən: “Anar
sədr seçiləndən sonra çıxış etdi. Minnətdarlığını bildirdi.
Qeyd etdi ki, mən sədr seçilməklə neçə‑neçə yazılacaq əsər
arzu olaraq da qaldı”. Təqribən bu mövzuda. Yəni ki, istəni‑
lən vəzifə yazıçını yaradıcılıqdan qoyur. Vaxtını alır. Başı
başqa işlərə qarışır. Anar deputat da seçildi. Artıq o, yazıçı
yox, ictimai‑siyasi xadim idi. Bədii dildə desək, Anar Azər‑
baycan yazıçılarının atası idi. Yusif Səmədoğlu isə 1‑ci katib.
O, rəhmətə gedəndən sonra isə Fikrət Qoca. Yenə də 60‑cılar.
İçərilərində bir “çujoy katib” Xalq yazıçısı Hüseyn Abbaszadə
idi. Onu da sıxışdırıb uzaqlaşdırdılar.

HAŞİYƏ: Artıq sovet dağılırdı. Hərc‑mərclik baş alıb‑ge‑
dirdi. Ölkədən beyin axını başlanmışdı. Ziyalı təbəqə dolana
bilmirdi. Bu dövrdə Türkiyə universitetlərinin birindən Anara
dərs demək təklifi gəlir. O da razılıq verir. Kapitalizmin qa‑
nunlarından xəbərsiz olan Anara həmin ali məktəbdə müva‑
fiq sənədlərə qol çəkdirirlər. İki‑üç aydan sonra darıxır.
Qayıdır Vətənə. Atam danışırdı:

– Anar qayıdıb. Amma deyir ki, təzədən çağırırlar onu.
Mən də dedim ki, getmə. Deyir ki, qayıtmazdım, amma sən
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demə bunlar ona müqaviləyə qol çəkdiriblər. Ona əsasən də
gərək bir il orda çalışsın. İmtina etsə, böyük təzminat ödəmə‑
lidir. Pul da ki, yox.

Beləcə Anar ömrünün bir ilini Türkiyəyə həsr etdi. Darıxsa
da, istəməsə də belə. Bəlkə də bu səfər olmasaydı, Anarın
“Otel otağı” adlı əsəri də dünyaya gəlməzdi. (SON)

Azərbaycan müstəqilliyinə doğru irəliləyirdi. Anar icti‑
mai‑siyasi hadisələrin mərkəzindəydi. Ünlü ziyalı olaraq.
SSRİ‑nin, Azərbaycanın deputatı seçilmişdi. Sözü keçərli ol‑
masa da, sayılan şəxslərdən, simalardan idi. Artıq onu Rəsul
Rzanın oğlu kimi yox, Rəsul Rzanı onun atası kimi təqdim et‑
məyə başlamışdılar. 60‑cı illər nəslindən olan Anar bu yeni
arenada tək idi. Daha doğrusu, meydanda təklənmişdi. Bil‑
mirdi ki, dövlət adamıdır, yoxsa digər həmnəsilçiləri Sabir
Rüstəmxanlı, Yusif Səmədoğlu kimi demokrat, yoxsa yazıçı?
SSRİ padşahı Mixail Qorbaçov onu danışmağa qoymayıb tri‑
bunadan düşürəndə və bunu bütün Azərbaycan xalqı televi‑
ziyada görəndə və “danışaydın da... Qorbaçovdan qorxdun?”
deyəndə, bilmirdi ki, nə cavab versin. Sadəcə “mən o tərbiyə‑
nin yiyəsi deyiləm axı. Ailə tərbiyəsi görmüşəm” cavabını ve‑
rirdi. Zəmanə isə dəyişirdi. O isə abrını qoyurdu, illər boyu
qazandığı hörməti əldən vermək istəmirdi. Azərbaycanın rəh‑
bərlərindən olan Əbdürrəhman Vəzirov Ali Sovetin iclasında,
canlı yayımda “Anar, yadındadırmı o gün yanıma gəlmişdin.
Bir şəxsi xahişin də vardı. Yerinə yetirdim. Sizinlə o məsələni
müzakirə etdik” deyəndə, evlərdə pıqqapıq düşürdü ki, “bəs
Anar xalqın bu ağır vaxtında özüyçün xahişə gedib”. Cəmiy‑
yətdə ziyalıların məqsədli şəkildə hörmətdən salınması isti‑
qamətində gizli proseslər gedirdi. Mən yalnız üçünün adını
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çəkə bilərəm: Famil Mehdi, Bayram Bayramov və Anar. Bu
ictimai‑siyasi proseslərdən yalnız Anar qazancla çıxdı. 2005‑
ci ildə büdrəsə də...

Yazıçıların hörməti qalsa da, Birliyin hörməti getdikcə
itirdi. Çünki Birlik mənzil vermirdi, avtomobil növbəsi ləğv
olunmuşdu. Yazıçıları yaradıcılıq evlərinə göndərmirdi. Qo‑
norar yox idi. Anar quruca bir təşkilatın sədri idi. Ona görə
də Anarla heç kimin işi yox idi. Yazıçılar Birliyinin nəzdində
olan bəzi tikililər özəlləşdirilərək, ələ keçirilmişdi. Sonuncu
cəhdin – Yazıçıların Poliklinikasının balansdan çıxarılaraq, Sə‑
hiyyə Nazirliyinə verilməsi cəhdinin qabağını atam  aldı.
Hətta ovaxtkı səhiyyə naziri Əli İnsanov ondan incimişdi də.

Atam Xalq yazıçılarını, Xalq şairlərini İttifaqa dəvət edirdi.
Deyirdi ki, “gəlin, oturaq, söhbət edək, çay içək, Anara kömək
edək, yazıçıların problemlərini öz nüfuzumuzun gücünə həll
edək. Mən bacardığım qədər ora‑bura zəng edirəm. Siz də
burda olsanız, gör nə qədər xeyir olar gənc yazıçılara?”. Onlar
isə gəlmirdilər. Küsmüşdülər. Kimdən? Anardan. Niyə? Heç
özləri də bilmirdilər. Sanki belə təsəvvür yaranırdı ki, Anar
Birliyin yox, Dağılmağın sədridir. Bu görkəmli yazıçılardan
da heç biri dilinə də gətirmirdi, yazmırdı ki, Anar çıx, mən
olum sənin yerinə. (Şamo Arifin şıltaqlığından başqa) Söhbət
görkəmli yazıçılardan gedir. Sanki onlar üçün Yazıçılar Birliyi
adlı müqəddəs bir məkan yox idi. O məkan ki, oranın qapı‑
sından ilk dəfə içəri girəndə, üzv seçiləndə özlərini dünyanın
xoşbəxti saymışdılar, diqqət‑qayğı görmüşdülər. Bu Birliyin
təqdimatlarıyla yüksək adlara layiq görülmüşdülər. Birlik isə
batırdı. Yeni qüvvələr, gənclər meydana gəlirdi ki, onlar da
özlərinin karyera uğursuzluqlarında məhz Anarı təqsirkar
bilirdilər. Sanki Anar idi onların əlindən tutub “Axırıncı aşı‑
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rım”, “Köç”, “1501‑ci ildə”, “Aləmdə səsim var”, “Anamın ki‑
tabı”, “Məşhər”, “İdeal”, “Qətl günü” kimi əsərlər yaratmağa,
dillər əzbəri olan şeirlər, anşlaqlarla müşayiət olunan pyeslər
yazmağa qoymayan. Meydanda bir təqsirkar var idi. O da
Anar. Əlində də yalnız bir illik müddətə verilən Prezidentin
fərdi təqaüdü. Bir də büdcədən maliyyələşən Birlik, qəzet və
jurnallar. Deputat idi. 2005‑ci ildə o da əldən getdi. Amma
yenə də şöhrətinin pik nöqtəsində qaldı.

Amma dəxli yoxdur. Əvvəldə dedim də... Anar yazıçı
deyil.

Görəsən Anar davamçı axtarırmı? İnanmıram. Görəsən bu
kürsüdə kim olacaq Anarın davamçısı? Bunu heç Anar özü
də bilmir. Can atanları bilir, amma kim olacaq, bunu bilmir.
Məncə, heç bilmək də istəmir.

Anar indi, elə özünün “Dantenin yubileyi” əsərində ya‑
ratdığı Kəbirlinski obrazına bənzəyir. Xaricən onun kimi
sakit, mülayim görsənir. Amma daxilən yatmış vulkandır.
Kükrəsə...

Atam həmişə Anarı mənə nümunə çəkirdi. Yazdığı “Sizsiz”
əsərinə görə. Valideynə layiqli övlad olmaq baxımından. Hətta
ata‑anasının yas mərasimində ehsan süfrəsinə “Üç bacı” dol‑
masının verilməsi də atama ləzzət etmişdi. Təkcə mənə nü‑
munə çəkmirdi. Bu onun bütün oğullara müraciəti idi:

Valideynə oğulsansa – Anar ol! 
Sən əbədi məşəl kimi yanar ol! 
Ata‑ana məzarının üstündə 
Bir gül olma, gülüstan ol, gülzar ol!
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Anar da bu rübaini cavabsız qoymamışdı:

Hər sənətdə, hər peşədə kamil ol! 
Tarda Bəhram, kamançada Habil ol! 
Ömər Xəyyam çox şairə söylədi: 
Hünərin var rübaidə Qabil ol!

Deyəsən çox danışıb zəhlənizi tökdüm. Siz də hirslənib
deyəcəksiniz ki, Mahir, bəsdir də… Qabilin oğlu olduğunu
bilirik. Axı sən özün kimsən? Mənmi? Mən də bu ədəbiyyatın
partizanıyam. Müharibədən sonra partizanlara ya Sovet İtti‑
faqı Qəhrəmanı adı verirdilər, ya da ki, Sibirə sürgünə gön‑
dərirdilər. Ya bəxt…

Amma yenə də fikrimdə qalıram. Anar yazıçı deyil.

Yenə də əsəbləşəcəksiniz. Deyəcəksiniz ki, Anarın az qala
bütün yaradıcılığını bu yazında əhatə etdin, tarixi faktlarla
qiymət verdin. Bu yazdıqların nədir, “Anar yazıçı deyil” de‑
məyin nə? Sənə filoloq diplomunu verənin... Yox, söyməyin.
Anar özü də o vaxt qurultayda demişdi ki, “mənim sədr keç‑
məyimlə neçə‑neçə əsər dünyaya gəlməyəcək”. Gəlmədi də...
Ara‑sıra yazıları çıxsa da, sədrlikdən əvvəlki uğuru qazana
bilmədi. Çünki Anar yazıçılıqdan uzaqlaşdı. Qələmi də yaz‑
madıqca, korşaldı. Hər gün cızma‑qarayla məşğul olanların,
həyatda heç nəyə nail ola bilməyənlərin çox kiçicik qələmi
isə cırıldamağa, parıldamağa başladı. Atam Qabil demişkən:

Küt bıçaq parıldayıb,
Xırçıltı salıb.
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Qılınc qında pas atıb,
Qında korşalıb.
Heyf korşalırıq biz,
Səhv düşəndə yerimiz.

Anar ədəbiyyatımızda yazıçı kimi yüksək nüfuzunu sədr‑
liyə, ictimai‑siyasi xadimliyə qurban verdi. Qələmini isə qılınc
kimi qınına saldı. Bir yazıçı kimi özünü öz əliylə sildi.

Anar yazıçı deyil. Amma Anar KLASSİK yazıçıdır. Anarın
o vaxt yazdıqları bu gün də müasirdir. Və zaman irəli get‑
dikcə, daha da müasirləşir. Anar o vaxt güclü idi. Çox güclü
idi. Çünki bütöv bir nəslin nümayəndəsi idi. Atası, anası ona
arxa idi. Bu düz. Bütün atalar, analar övladlarına arxadır.
Amma bu gün Rasim Ocaqov, Arif Babayev kimi rejissorlar,
Emin Sabitoğlu kimi bəstəkarlar, Vaqif, Yusif Səmədoğlu,
Qabil kimi dostlar yoxdur. Bir Fikrət Qoca qalıb. O da ...

HAŞİYƏ: Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevin qələmə al‑
dığı atamla söhbəti yadıma düşdü:

– Qabil müəllim, siz çox cavansınız, vaxt var.
– Yox, Çingiz, 60‑ı keçəndən sonra artıq adam ağsaqqal

olur.
– Bəs, Qabil müəllim, bizim elə yazıçı‑şairlərimiz var ki,

onlar artıq 70‑i haqlayıblar.
– Onlar artıq ədəbi nəslimizin patriarxıdır.
– Bəs, Qabil müəllim, 80‑i xırdalayanlar?
– Onlar adam deyillər, artıq “Qobustan abidələridir, əfsa‑

nədirlər”. (SON)
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...artıq 80‑i xırdalayır. Digər sağ qalanlar isə korşalıblar.
Azərbaycan ədəbiyyatının patriarxı olan Anar isə 78‑ə çatır.
Anar Rzayev yox, yazıçı Anar tənhadır. Amma deyəsən har‑
dasa yanılıram. Tənha olsaydı bu yazı yazılmazdı.

SON

Nəvəm İlaydayla oynayıram. Qəribə adı var. Hələ dilimə
yatmır. Yeni addır. Təki bəxti gözəl olsun. Təki adı uğurlu ad
olsun. Anarın adı kimi...

Fevral, 2016
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O DÜNYADAN ANARA 
İKİNCİ MƏKTUB – 

TRANSFER QAÇILMAZDIR

Əzizim Anar!
Sənə hamıdan salamlar. Burda hər şey yaxşıdır. Sizlərdən

də daim xəbərdarıq. Azərbaycanın göyə buraxdığı “Space”
peykindən bir xətt də bura qoşublar. İnternetimiz yaxşı işləyir.
Üstəlik fani dünyadan gələn əbədi elçilər də ədəbiyyatımızda
baş verən son olaylarla bağlı müfəssəl məlumatlar çatdırırlar.
Yəqin ki, Zəlimxan Yaqubla Maqsud İbrahimbəyovun son
rəylərinə şübhəylə yanaşmazsan. Mənim başçılıq etdiyim
Axirət Dünyası Yazıçılar Birliyinin sıraları durmadan artır.
Son 2 ildə 4 Xalq yazıçısı və şairini Birlik üzvlüyünə qəbul
etmişik: İsa, Vaqif, Zəlimxan və Maqsud.

Anar, düzünü deyim ki, burda hər şey yaxşıdır. Mən rəh‑
bərlik etdiyim yazıçıların istedadından da, yaradıcılıqların‑
dan da razıyam. Bütün problemləri də yüksək səviyyədə həll
olunub. Bunları bilirsənmi niyə yazıram? Bu yaxında bir
xəbər oxuduq. Ki, şair Saday Şəkərli həbsə düşüb. Sən də Baş
prokurora məktub ünvanlayıb onun bağlı qapılarının açılma‑
ğını xahiş etmisən. Mən də, bütün cənnətməkan yazıçılar da
səninlə həmrəyik. İnanıram ki, Zakir müəllim bu məktubuna
müsbət cavab verəcək. 100 faiz əminəm. Çünki şairə məhbəs
yaraşmır. Bax, bu olay məni çox təsirləndirdi. Düzü, paxıllıq
etdim sənə. Niyə? Qoy niyəsini ətraflı izah edim.
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Azərbaycanın idman uğurlarının sədası bura da gəlib çatır.
O cümlədən futbolda da qazandığımız uğurlar. O gün dos‑
tum, AFFA‑nın mərhum prezidenti Ramiz Mirzəyevlə oturub
nərd atırıq. Soruşdum ki, ay Ramiz, niyə sənin vaxtında futbol
indiki kimi irəli getməmişdi? Cavab verdi ki, “Qabil müəllim,
onda pul az idi. Mənim vaxtımda neftin barreli 18 dollar idisə,
sonradan 7‑8 dəfə qalxdı. Bu da xarici klublardan babat oy‑
naya bilən futbolçuları Azərbaycana transfer etməyə zəmin
yaratdı. Onlar oynadı, bizimkilər də baxıb öyrənməyə başla‑
dılar. Futbolumuzun şərəfini qoruya‑qoruya beynəlxalq tur‑
nirlərə də gedib çıxdılar. Hətta bizim yerli futbolçular da
inkişaf edib transfer olunmağa başladılar”.

Ay Anar, elə bunu eşitmişdim ki, cin vurdu beynimə. Nər‑
din qapağını hirslə çırpıb bağladım. Çox pisimə gəldi. Səsim
Cənnəti götürdü: “Bu nə haqsızlıqdır? Futbolçunu transfer
edirlər, futbol inkişaf edir. Müəllimi transfer edirlər, elm, təh‑
sil inkişaf edir. Həkimi transfer edirlər, əməliyyat etməyi, apa‑
ratdan istifadə etməyi başa salır. Sonra da bizim həkimləri,
müəllimləri, hətta icra başçılarını da xaricə göndərirlər ki, get
qabaqcıl təcrübəni öyrən. Hətta adi maşındüzəldən, kombi
ustası da xaricə gedə bilir, ya da ordan gəlib buradakıları öy‑
rədirlər. Bəs ədəbiyyat? Niyə ədəbiyyatda transfer yoxdur?
Bu nə haqsızlıqdır?”.

Səsimə bütün şairlər, yazıçılar yığışdılar. Mat‑mat mənə
baxdılar ki, “bəs deyəsən Qabil dəli olub. Başına hava gəlib
yəqin. Ədəbiyyat hara, transfer hara?”

Təcili qurultay çağırdım. Giriş sözüylə çıxış edib dedim
ki, bu haqsızlığı fani dünyada ediblərsə, buna çarə qıla bil‑
mirlərsə, biz cənnətməkanlar buna hökmən əlac etməliyik.
Yerbəyerdən səslər gəldi ki, “axı necə?”. İzah etdim ki, bütün
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sahələrdə transfer ikitərəfli gedir. Həm xaricdən mütəxəssis‑
lər gəlir, həm də bizimkilər xarici ölkələrə gedib, mütəxəssis
olub qayıdırlar. Ədəbiyyatda isə nə o yana gedən var, nə də
bu yana gələn. Yenə sovet dövründə gediş‑gəliş vardı.
İndi getmək istəyən də aeroportdan o yana çıxa bilmir. Ətra‑
fındakılara yumruq atır. Belə yazıçıları elə düz edirlər xaricə
çıxmağa qoymurlar.

Yenə də yerbəyerdən “Qabil, çıxış yolunu söylə. Vaxtımızı
alma, şam yeməyinin vaxtına az qalıb” sədaları gəlməyə baş‑
ladı. Mən isə tələsmədən, aramla “Ay cənnətməkanlar, bu
necə ola bilər ki, Anar Yazıçılar Birliyinin sədri kimi yuxarı‑
lara məktub yaza bilər, məhbus şair Saday Şəkərlinin bura‑
xılmasını xahiş edə bilər, mən Axirət Dünyası Yazıçılar
Birliyinin sədri Qabil yox? Özü də ki, bu sahədə transfer möv‑
cuddur. Amma birtərəfli qaydada. Anar bura öz Birliyinin
sayseçmə üzvlərini göndərə bilirsə, biz niyə əks addımlar at‑
maqla onun bu alicənablığına cavab verməyək?”

Bax onda zala sakitlik çökdü. Hamı fikrə daldı. Hamı de‑
yəndə ki, ancaq 20‑21‑ci əsrin yazıçıları. 20‑ci əsrdən əvvəl
dünyasını dəyişənlər “transfer” sözü nə deməkdir, hələ lü‑
ğətdə onun mənasını axtarırdılar. Axı, internetə girə bilmirlər.

Sözümə davam etdim: “Mən də İnkir‑Minkirə məktub
yazıb, bəzi istedadlı yazıçılarımız barədə ölüm hökmünün
ləğv olunmasıyla bağlı Allah qarşısında məsələ qaldırılmaq‑
larını xahiş edəcəyəm. Çünki Anara kömək lazımdır. Ədəbiy‑
yatımız güclənməlidir”.

Anar, zalı alqış sədaları bürüdü. Bəzilərinin gözlərində se‑
vinc yaşları gilələndi. Çoxlarının gözlərindən “görəsən kim
olacaq o dünyaya qayıdan ilk xoşbəxt yazıçı” ifadələrini oxu‑
dum. Qurultayın gündəliyində olan 1‑ci məsələ müzakirəsiz‑
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filansız, yekdilliklə qəbul olundu. Növbə çatdı 2‑ci məsələyə.
Yəni ki, adları əfv siyahısına salınacaq yazıçıların seçilməsinə.
Bax onda Cəlil Məmmədquluzadəyə Cənnətin ortasında hey‑
kəl qoyulmasıyla bağlı fikir gəldi ağlıma. Klassikdir də... lap
elə təkcə “Ölülər” əsərinə görə.

Gözümü 1‑ci sırada oturan Zəlimxan Yaquba dikdim. Nə
desə yaxşıdır? “Yox, Qabil müəllim, məni üzürlü say. Təzə
canım qurtarıb əzablardan. Sənin böyrəklərin var idi, məni
başa düşməzsən. Zülmdən təzə canım qurtarıb. Cəhənnəm
əzablarından qurtulub Cənnətə düşmüşəm. Qayıtmaram,
Ustad. Qayıtmaram. Əsla”.

Üzümü Hüseyn Abbaszadəyə tutdum. “Yox, ay Qabil! Axı
hara qayıdım? Uşaqlar mən öləndən sonra mənzili də satıb,
köçüb gediblər xaricə. Hara qayıdım? Lap tutaq ki, qayıtdım.
Gərək mənzil növbəsinə duram. Anar mənə mənzil verəndir?”.

Baxışlarımı Vaqif Səmədoğluya dikdim. Kədərli‑kədərli
başını buladı: “Ay Qabil, son şeirimi eşitməmisən?

İlahi, 
Dar quyu dibində, 
Qaranlıq nəm içində, 
İşıqlı qəm içində, 
Ağrısız 
Bir az yatmaq istəyirəm...

İndi Allah deməz ki, Vaqif, özün müraciət etdin, mən də
sənin müraciətinə müsbət cavab verdim. İndi də adını siya‑
hıya saldırıb, Qabili üstümə göndərmisən?”

Gözüm zalda Əliağa Kürçaylını axtardı. Gözlərində yaş
gilələndi: “Yox, Qabil, istəmirəm. Yadından çıxıb mənim ağ‑
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rıdan səhərəcən yatmadığım günlər? Yay vaxtları gecələr bal‑
kona çıxırdın. Görürdün ki, mən də balkondayam. Səhərəcən
Bulvardakı Saat Qülləsinə baxırdım ki, gün nə vaxt doğacaq.
Ağrıdan qovrulurdum. Bir də ki, ata ölümünə öz gənc həya‑
tıyla cavab verən Ülkərimi burda qoyub, necə gedim?”

Anar, kimin adını çəkdimsə istəmədi əfv olunmağını. Ailə
dramlarını, gəlinlərinin, nəvələrinin “bu qoca kaftar axı nə
vaxt öləcək biz də oğul toyu görək? Bir otağı tək canıyla zanit
edib” deməklərini, fani dünyada onlara bir yük olduqlarını
deyirdilər. Övladlarından razı olanlar isə onlara baxıb qulaq‑
larını çəkir, “iraq bizdən” söyləyirdilər.

Hamısı onlar üçün çıxarılan ölüm hökmündən razı olduq‑
larını bildirirdilər. Elə bil ki, fani dünya, oğul‑uşaqları üçün
zar‑zar ağlayan onlar deyildi. Haqq dünyasının, Cənnətin
qədrini indi başa düşmüşdülər. İstəmirdilər əvvəlki həyatla‑
rına geri dönsünlər.

Amma mənə də Qabil deyərlər. Məcbur qalıb, amiranəlik
nümayiş etdirdim. Sənə orada qulaq asmayanı nə edirsən?
Yazıçılar Birliyinin üzvlüyündən çıxarırsan. Burda isə özünü
pis aparan yazıçını Cəhənnəmə “perevod” elətdirirəm. 

– Mikayıl Müşfiq, nakam şairimiz, qayıdırsan geri. Ürə‑
yində qalan neçə‑neçə şeiri kağıza köçürərsən. Başına gələn‑
ləri də qələmə alarsan. Gülhüseyn Hüseynoğluya oxşama bu
sahədə. Qorxma, yaz. “Davam edir 37” şeirini yazan Xəlil
Rzadan ibrət götür. Yaz‑yarat. Poeziyamıza yeni bahar gətir.
Türkiyənin bayrağındakı Aya işarə edib, pantürkistdir deyi‑
lərək güllələnməyinə səbəb olan

Mən gəncəm, bilirəm, istiqbalım var,
Hələ bədr olmamış bir  hilalım var 
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misralı yaradıcılığını bədrlə. İstiqbalına çat.
– Baş üstə, Qabil.
– Cəfər Cabbarlı, nakam yazıçımız. Ölməsəydin hələ neçə‑

neçə dram əsəri yazacaqdın. İlhamını yenidən alovlandır. Özü
də ki, o vaxt yaxşı ki, Allah səni aradan çıxartdı. Yoxsa 37‑də
səni də güllələyəcəkdilər. Ya da ki, donosçuya çevirəcəkdi‑
lər. İndi rahat qayıdıb, öz dramaturgiyanı və Azərbaycan dra‑
maturgiyasını dirçəldə bilərsən.

– Baş üstə, Qabil.
– Fərman Kərimzadə, nasir üçün 52 yaş nədir ki? Hələ çox

romanlar yarada bilərdin, yaxşı da yazırdın. Qayıt geri.
Amma əsəbləşmə day. Vətən‑yurd dərdindən beyninə yenə
də qan sızar. Nəinki Qərbi Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ, üs‑
təlik yeddi rayon da artıq ermənilərdədir. Bundan təsirlənib
beyninə qan sızan yazıçı da yoxdur. Sən ədəbiyyatı düşün.
Yanğını ədəbiyyatda söndür. Roman janrını dirçəlt.

– Baş üstə, Qabil.
– Əlibala Hacızadə...
– Yox, Qabil, qayıtmaram. Üz vurma. Xətrini çox istəyi‑

rəm. Amma qayıtmaq yoxdur.
– Başa düşmədim, Əlibala. Bəs o gün olanlar yadından

çıxıb? Əsəd Cahangir ANS kanalında “Azərbaycanda bestsel‑
ler kitabları olan bir dənə yazıçı olub, o da Əlibala Hacızadə‑
dir” deyəndə sevincindən uçmaq üçün məleykələrdən icarəyə
qanad almışdın. Demirdin ki, növbəti “Xalq yazıçısı” mən
olacaqdım ömür vəfa versəydi? Qayıt. Həm buralardan bir
dənə bestseller roman yaz, həm də halalca adını al. Gülağa
Tənha da cildlərini çıxarıb başa çatdırsın. Həm də bu dünyanı
vəsf edib, müasir fantastika janrının əsasını qoy. Sonra nə vaxt
istəsən qayıdarsan da... O vaxtacan yerinə “zamen” taparam.
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– Baş üstə, Qabil müəllim.
– Əli Kərim, hamı sənə “hayıf ondan. Cavan getdi” deyir.

Şeirlərin dillərdə gəzir. Qayıt, gözəl poemalar yarat. Yoxsa
bu janr ölüb gedir. Hamı roman yazır. Elə şairi də. Poema
yazan yoxdur. Sənin ilhamının kükrəyən vaxtıdır. Fəxri ad al‑
mağa da şansın çoxdur. Axı Göyçaydansan.

– Baş üstə, Qabil. Amma Göyçayda doğulmağının mətləbə
nə dəxli?

– Get, bala, get. Orda başa salarlar.
Hə, Anar, qurultayımız beləcə başa çatdı. İlk səfərə çıxmaq

istəyən az tapıldı. Amma hər janra aid olanı birtəhər seçə bil‑
dim. Sən Allah, üzlərinə yaxşı baxın. Yoxsa qayıdanda pislə‑
sələr fani dünyanı, çətin ki, transferə çıxarmağa adam
tapam. Amma Mikayıl Müşfiq və Cəfər Cabbarlı çox nara‑
hatdırlar. Ehtiyatlanırlar ki, fani dünyada dirildiklərini görüb,
heykəllərini götürərlər. Yerində də göydələn tikərlər. Sən
Allah, nəzarətdə saxla ki, vandalizm aktı baş verməsin. Haq‑
ları da var. Cəfər Cabbarlı deyir ki, “Qabil, iki kinoteatrım
vardı. Öz adıma olanı “Space” adlı telviziyaya çevirdilər.
Qəhrəmanım Sevilin adına olanı əvvəl restoran etdilər, indi
də söküb bina tikirlər. Qorxuram ki, dirilməyimi görüb, So‑
vetskidəki ev‑muzeyinin kvadratmetrinə 1500 manat ödəyib,
oranı da dağıdarlar”. Gör də. Əgər elə olsa, Bakı Şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbova mənim adım‑
dan de ki, heç olmasa kvadratına 2000 manat ödəsin. Heç ol‑
masa Günəşlidə ev ala bilsinlər.

Anar, başa düşürəm ki, inciyirsən. Ürəyində gileylənirsən
ki, bəs ay Qabil, heç nə lazım deyil. Hər şey yaxşıdır. Narahat‑
çılığa səbəb yoxdur. Ədəbiyyatdır da öz axarında gedir. İntibah
da olar, tənəzzül də. Qurumuş çay belə, bir də görürsən sel gə‑
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tirir. Amma ki, Anar, yox. Devalvasiyadır. Kitab‑zad alan da
azalır. Pul da gəlməsə indikilər çətin yazalar. Hətta mənim də
90 illik yubileyim münasibətilə üçcildliyimin çıxarılmasına Mə‑
dəniyyət Nazirliyi pul tapmır. Kəsib bir cild saxlamaq istəyirlər.
Ona görə vaxtında tədbir gördüm. Elə əsl transfer pəncərəsini
açmaq dövrüdür. Bəstəkarlar, rəssamlar, heykəltəraşlar birlik‑
ləri də artıq transfer qurultaylarının vaxtını təyin ediblər.

Hə, Anar. Nə başını ağrıdım. Beləcə əfv məktubunu təqdim
etdim İnkir‑Minkirə. Bir xahiş də etdim. Buna qabaqlayıcı təd‑
bir deyirlər. Çünki Mikayıl Müşfiq, Cəfər, Fərman, Əlibala, Əli
Kərim gəlib buraları sizə yaman tərifləyəcəklər. Siz də o saat
həvəslənəcəksiniz. Buralara can atmağa başlayacaqsınız. Ona
görə də İnkir‑Minkirə ünvanladığım məktubda xüsusi qeyd
etdim ki, sağ qalan dörd Xalq şairi və beş Xalq yazıçısına “po‑
vestka”‑zad göndərməsinlər. Ta ki, ədəbiyyatımızı əvvəlki
şöhrətinə qaytarana qədər. Amma deyəsən məktubum yetənə
qədər Söhrab Tahiri xilas etmək qərarına gəliblər. Əlil arabası
axtarışındaydılar. Ona görə də Bəxtiyar Vahabzadədən həm‑
yerlisi və deputat davamçısı, “Avromed”in sahibi Cavanşir
Feyziyevin telefonunu soruşurdular.

Sizlərə salam və hörmətlərimizi çatdırırıq. İnanırıq ki,
idman, elm, təhsil, texnologiya sahəsində mövcud olan Trans‑
fer qanunu ədəbiyyatımıza da öz müsbət töhfəsini verəcəkdir.

HÖRMƏTLƏ: Qabil, Axirət Dünyası, Cənnət şəhəri.
4 aprel 2016‑cı il.

PS: Anar, lap yaddan çıxarmışdım. Bu gün aprelin 4‑dür.
Haqq dünyasında 9 yaşım tamam oldu. Bunu elə‑belə
dedim. Qəbrimi ziyarət umacağım yoxdur.
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FİKRƏT QOCA VƏ 
HÜSEYNBALA MİRƏLƏMOV

Motsart və Salyeri. Mirzə Şəfi Vazeh və Bodenştedt. Şeks‑
pir və Frensis Bekon. Puşkin və Dantes. Messi və Ronaldo.
Bəxtiyar Vahabzadə və Qabil. 28 Aprel və 28 May. Nəhayət
Xalq şairi Fikrət Qoca və yazıçı Hüseynbala Mirələmov. Ha‑
mısını yəqin ki, düzgün anladınız. Son üç duetdən başqa.

Sonra da başladınız müxtəlif dövrlərdə yaşayan dahi, gör‑
kəmli, tanınmış şəxsiyyətlərlə müasirlərimiz olan Fikrət Qoca
və Hüseynbala Mirələmov arasında bir oxşarlıq, paralel ax‑
tarmağa. İlk reaksiyanız yəqin ki, belə oldu: “Nə???” deyə
özünüzə bir sual verdiniz.

“Fikrət Qoca sanki Salyeri kimi Hüseynbala Mirələmovu
Motsart bilib onun yaradıcılığına həsəd aparır? Yoxsa, hansısa
plagiatorluğun üstü açılıb? Aydın olub ki, Fikrət Qocanın
yazdığı romanları Hüseynbala Mirələmov öz adına çıxıb. Lap
Bodenştedt Mirzə Şəfi Vazehdən oğurladığı kimi. Bəlkə Fikrət
Qoca Hüseynbala Mirələmov Şekspir və Bekon səviyyəsində
Azərbaycan üçün əziz şəxsiyyətdirlər? Kimin kimdən oğur‑
laması üzə çıxıb və bunu açıqlayıb bu iki şəxsiyyətdən hansı
birinisə itirmək istəmirlər. Yaxud da Dantes Puşkini duelə ça‑
ğırdığı kimi Hüseynbala Mirələmov da Fikrət Qocanı duelə
çağırıb. Onu öldürmək istəyir. Yox buna da inanmırıq. Düz‑
dür Hüseynbala Mirələmovun bir deputat kimi tapançası ola
bilər. Amma inanmırıq ki, bu silah Fikrət Qocaya qarşı tuş‑
lana. Fikrət Qocanın yerində Səməd Vurğun olsaydı, yenə
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inanardıq ki, hərdən ova‑zada gedibmiş, ceyrandan‑cüyür‑
dən ovlayırmış. Qoşalüləsi varmış. Sonra da bu prosesi qə‑
ləmə alırmış. Yox, Fikrət Qoca atam Qabilin təbiriylə desək,
heç toyuq başı da kəsməyib buvaxtacan. Bəlkə məşhur fut‑
bolçular Messi və Ronaldo kimi mükafat qazanmaq marafo‑
nuna çıxıblar? Yaxud da Qabil və Bəxtiyar Vahabzadə kimi...
“Ay Mahir, hamısını başa düşdük. Az‑maz tarixdən xəbərda‑
rıq. Bəs “Qabil və Bəxtiyar Vahabzadə”ni niyə bu rəqiblər si‑
yahısına daxil etmisən? Bildiyimiz qədər onlar dost, qonşu
olublar. Bildiyimiz qədər Fikrət Qoca və Hüseynbala Mirələ‑
mov da düşmən deyillər. Biri görkəmli şair – Xalq şairi, Yazı‑
çılar Birliyinin 1‑ci katibidir. Hüseynbala Mirələmov isə
nasir‑publisist, deputat, “Şöhrət” ordenli ictimai‑siyasi xa‑
dimdir. Mahir, bu nə başlıq, bu nə girişdir axı?”

Tələsmə, əziz oxucum. Bir az hövsələ elə. Xəbərin yoxdur?
Bəs Fikrət Qocayla Hüseynbala Mirələmov sinnlərinin bu
vaxtında rəqibə çevriliblər. İkisi də “Azərbaycan Dövlət mü‑
kafatına” namizədliyini irəli sürüb. İndi sual edəcəksiniz ki,
axı burda qəribə nə var? Mükafatdır da... Lap 10 dənə nami‑
zəd ola bilər, onlardan da biri mükafatı qazanar. Düzdür.
Amma qanun belədir ki, mükafat şəxsə yox, əsərə verilir. Və
bu baxımdan Hüseynbala Mirələmov çox ağıllı, daha dəqiq
desək, bic və siyasətcil tərpənib. Yalnız bir əsərini mükafata
təqdim edib. Fikrət Qoca isə bütün şeir külliyyatını – 10 cild‑
liyini. Bəs birdən almasa?! Mükafatı Hüseynbala Mirələmov
götürsə?! Bu 81 yaşlı şairə zərbə olmayacaqmı? Ya da əksinə.
Əgər Fikrət Qoca mükafatı alsa. Onda heç nə deməyəcəklər.
Çünki 60 il poeziyada külüng vuran bir Xalq şairinin mükafat
alması çox təbiidir. Deyəcəklər ki, Fikrət Qoca, bu mükafat
sənə ana südü kimi halaldır. Amma! Nə “amma”? Birdən Hü‑
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seynbala Mirələmov mükafat almasa... onda bunu bir siyasi
səhv kimi qiymətləndirənlər tapılacaq. Axı Hüseynbala Mi‑
rələmovun bir neçə xarici dilə tərcümə olunan kitabının qəh‑
rəmanı Heydər Əliyevdir. Mükafata layiq görülməsə, deməli,
yaxşı yazmayıb.

“Mahir, bəsdir də... Biz görmüşük ki, mükafata verilən
əsərləri kollektivlərdə müzakirəyə çıxararlar, namizədləri
müqayisə etmədən kitablar haqda xoş sözlər yazarlar, uğurlar
arzulayarlar. Sən isə bubaşdan “əmma” dolu bir yazı çıxar‑
mısan ortalığa. Konflikt yaradırsan. Sən ədəbiyyatçısan, yoxsa
konfliktoloq?”.

Düz deyirsiniz. Amma konflikti mən yox, Yazıçılar Birliyi
ilə Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi yaradıb. Necə? Fikrət Qo‑
canın namizədliyini Yazıçılar Birliyi verib, Hüseynbala Mirə‑
ləmovun “Heydər Əliyev” kitabının namizədliyini isə Atatürk
Mərkəzi. Mən də bu xəbəri oxuyan kimi başımda şirin və unu‑
dulmaz xatirələr oyandı. O xatirələr ki, çoxunuz bilmirsiz. Bəzi
yazılarımda toxunmuşam bu yaddaşa. Amma ötəri.

İndi bir ədəbiyyatçı kimi oturub fikirləşirəm: kimdir layiq?
Fikrət Qoca, yoxsa Hüseynbala Mirələmov? Sonda yəqin ki,
bu suala cavab verəcəyəm. “Qabil və Bəxtiyar Vahabzadə”,
“28 Aprel və 28 May” qarşıdurması prizmasından. Hələlik isə
“sandığ”ı açmaq vaxtıdır.

Zəlimxan Yaqub

Yazıma hər hansı əks həmlələrin qarşısını yerindəcə almaq
məqsədiylə bir haşiyə çıxmaq məcburiyyətindəyəm. Hüseyn‑
bala Mirələmovu deyə bilmərəm, amma Fikrət əmi başlığı və
girişi oxuyan kimi eynəyini çıxarıb stolun üstünə qoyacaq.
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“Allah sənə rəhmət eləsin, Qabil. Axı sən niyə öldün?” deyib
dərindən köks ötürəcək. Sonra isə içində coşub “Ay Mahir,
bəsdir də gic‑gic şeylər yazdın da... Əl çək də məndən, Anar‑
dan... Axı nəvaxtacan adını “Sandıq ədəbiyyatı” qoyub, de‑
yingən qarılar kimi dalımızca danışacaqsan. Bir dəfə də yeddi
ilə bitirdiyin BDU‑nun filologiya fakültəsinin diplomu ya‑
dına düşsün də... Axı ədəbi tənqidçisən eşitdiyimə görə. Bir
dəfə də şeirlərimizi, poemalarımızı tənqid elə, öz ədəbiyyatçı
fikrini de. Axı nəvaxtacan..?”.

Fikrət əmi, düz deyirsiniz. Atam da o vaxt sizinlə eyni fi‑
kirdəydi. Yəqin ki, o əhvalatın siz də iştirakçılarından biri ol‑
musunuz.

HAŞİYƏ: Günlərin bir günü Yazıçılar Birliyində, sədr
Anarın otağında qızğın mübahisə gedirmiş. Mövzunun nə ol‑
duğunu deyə bilmərəm. Amma otaqda olanların hamısı
yaman əsəbiymiş. Bu dəm qapı yavaşca açılır. Xalq şairi, de‑
putat Zəlimxan Yaqub girir içəri. Mübahisə bir anlıq dayanır.
Hamının diqqəti qapıya yönəlir. (Demə, Zəlimxan hansısa jur‑
nala yazı gətiribmiş. Anarın otağına girib ağsaqqal yazıçılara
hörmət və ehtiramını bildirməyi özünə borc bilib.) Təqribən
nəzərlərdən “Zəlimxan, nədi? Vaxt tapdın gəlməyə? Bu əsəbi
vaxtımızda bir sən çatışmırdın” ifadələri oxunur. Amma Zə‑
limxan Yaqub özünü itirmir.

– Salam, ustadlar! – deyə şux səslə sükutu pozur. Bunu eşi‑
dən Qabil:

– Nə ustad, ustad salmısan, hə... Gəlib qulağıma çatır
sənin ustada hörmətin. Elə hara çatırsan, mənim haqqımda
“anekdot” danışırsan. Bir dəfə də şeirlərimdən danış
da... (SON)
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Hə, Fikrət əmi, artıq gecdir. Yolum başqadır. Nə həqiqi,
nə də “dejurnı” ədəbi tənqidçi oldum.

“Mükafatsayan”

İnsanların əksəriyyətində belə bir xüsusiyyət var: “Başqa‑
sının pulunu “saymaq”. Bizim qonşularda isə pul az idi. Elə
hey mükafat, orden‑medal qazanırdılar. Ona görə mən də
mükafatsayana çevrilmişdim: “Rəsul Rza, Nəbi Xəzri, Bəxti‑
yar Vahabzadə SSRİ Dövlət Mükafatı laureatıdırlar. Dörd ya‑
zıçı Sosialist Əməyi Qəhrəmanıdır: Süleyman Rəhimov,
Süleyman Rüstəm, Mirzə İbrahimov və Rəsul Rza. İlyas Əfən‑
diyev “Lenin” ordeni almışdı. Deməli, növbəti mükafat So‑
sialist Əməyi Qəhrəmanı olmalıydı. Amma yox. Deyəsən bu,
mümkün olmayacaqdı. Çünki partiyaçı, yəni ki, kommunist
deyildi. Əli Vəliyev də bu ali təltifə namizədlər sırasındaydı.
Sonra gəlirdi İsmayıl Şıxlı, Bəxtiyar Vahabzadə, Nəbi
Xəzri...”.

Bunlar mənim proqnozlarım idi. Daha doğrusu, böyüklə‑
rin mənim yanımda danışdığı söhbətlərdən gəldiyim nəticə‑
lər. Bircə “Lenin mükafatı”nı alan olmamışdı. Düzdür, Nəbi
Xəzrini təqdim etmişdilər, amma alınmamışdı.

Atamın isə heç nəyi yox idi. 48 yaşında bir dəfə cəhd et‑
mişdi. Amma ala bilməmişdi. “Cəhd” anlayışı mükafata aid
idi. Çünki mükafata şəxsi yox, onun yaratdığı əsəri təqdim
edirdilər. Özü də ki, yaradıcı təşkilatlar. Atam da 10 ilə yaz‑
dığı “Nəsimi” poemasını layiq bilib “Azərbaycan” jurnalı va‑
sitəsilə Azərbaycan SSR Dövlət Mükafatına irəli sürmüşdü.
Demə həmin il akademik Məmməd Arif Dadaşzadə də qoca
vaxtında (ölümündən 1 il qabaq.) özünü bu mükafata layiq
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bilib. Görkəmli akademiki də qoyub, çox da məşhur olmayan
Qabilə mükafat verməyəcəkdilər ki... 1974‑cü ildəki bu uğur‑
suzluq atamı ruhdan salmışdı. O vaxtki qanunlara görə də bir
əsəri yalnız iki dəfə irəli sürmək olardı.

Və mükafatı yalnız iki ildən bir verirdilər. Özü də ki, 28 Ap‑
reldə – Azərbaycanda Sovet Hakimiyyəti qurulduğu günün
ildönümündə. Üstündən iki il keçir. Yenidən mükafata təqdim
olunma zamanı yetişir. Ancaq atam cürət etmir. Amma...

Günlərin bir günü telefonumuz zəng çaldı. Atam dəstəyi
götürdü. Demə zəng edən  Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının
ovaxtki sədri, Xalq yazıçısı İmran Qasımov idi. O nə deyirdi,
eşitmirdim. Atam isə “yox, yox” deyib durmuşdu. Sonra
“yaxşı” deyib dəstəyi asdı. 10 yaşım vardı. Heç nə başa düş‑
mürdüm. Nə vaxtsa anlamaq ümidiylə yaddaşıma həkk edir‑
dim. Demə İmran müəllim atama deyirmiş ki, lazım olan
sənədləri, çap olunan kitabları gətir, “Nəsimi” poemasını
mükafata təqdim edəcəyik. Xülasə, uzun tərəddüddən sonra
atam əsərinin mükafata verilməsinə razılıq verib, sənədlər
gedib Mərkəzi Komitəyə və Nazirlər Sovetinə. O vaxt müka‑
fatı Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi və
Nazirlər Soveti (indi Prezident Administrasiyası və Nazirlər
Kabineti), fəxri‑fərman, medal, orden, fəxri adları isə Ali
Sovet (indiki Milli Məclis) verirdi. Azərbaycan SSR Dövlət
Mükafatının məbləği 2500 rubl idi. Səhnə əsəri və ya kino
layiq görüləndə məbləğ əvvəlcədən təqdim olunmuş siyahıya
əsasən yaradıcı heyət arasında bölüşdürülürdü.

Sənədləri verdiyi və mükafata namizədliyi təqdim olunan
gündən bizim “qara günlər”imiz başlandı. İllah ki, atamın
dostlarının. Xüsusilə də qonşuların. Onlara hər gün verilən
suallar da eyniydi, alınan cavablar da. Suallar təqribən beləydi:
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“Salam (Salam Qədirzadə), Əliağa (Əliağa Kürçaylı) görəsən
alaram? İmran müəllim aldatmaz ki, məni?”. Cavablar da
“Qabil, alacaqsan. Layiqli əsərdir. Gör nə qədər əziyyət çək‑
misən e... İmran müəllim də yalançı adam deyil” olurdu. Mən
isə yanlarında oturub qulaq asırdım. Eləcə kirimişcə. Ofisiant
kimi  qulluq edirdim. Arağı badələrə süzəndən sonra şüşəni
aparıb “morozilnik”ə qoyurdum. Növbəti sağlığın dəmi gə‑
ləndə gedib buz dolabından geri gətirirdim. Bu qədər sadə.

Bir neçə gün keçdi. Atamın həyəcanı bir az da artdı. Demə,
ssenari müəllifi İsa Hüseynov, rejissoru Həsən Seyidbəyli olan
“Nəsimi” filmini də mükafata təqdim ediblər. Bundan sonra
suallar dəyişdi. “Hiss eləmişdim də İmran məni aldadacaq.
Ara yerdə əsər batdı. Daha mükafata təqdim edə bilməyəcə‑
yəm. İsa tək olsaydı bir təhər yolundan döndərmək olardı.
Mənə görə namizədliyini geri götürərdi. Amma Həsən...
İmran Həsən Seyidbəyliylə çox yaxındırlar. Nə qədər müştə‑
rək roman yazıb, film çəkiblər. İndi onu atıb məni tutacaq?” 

Həqiqətən də məsələ qəlizləşmişdi. Həsən Seyidbəyli məş‑
hur kinorejissor, ssenarist, nasir idi. Yəqin ki, “Uzaq sahil‑
lərdə” filmini xatırlayırsınız.

Atamın qanı qaralmışdı. Bircə, Hüsü Hacıyev küçəsi 19‑
da, 5‑ci mərtəbədə Hüseynov və İmamverdiyev ailələrinin
dörd otağı bölüşdüyü illəri yada salıb, ərklə “İsa əclaf o biri
otaqda “Məşhər” romanını yazırdı, mən də bu biri otaqda
“Nəsimi”ni” deyirdi. Təqribi belə başa düşürdüm ki, “bilsəy‑
dim məhz eyniadlı əsərə görə rəqib olacağıq, imkan verməz‑
dim ona yazmağa” demək istəyir.

Amma atam ümidini çox da üzməmişdi. Çünki İmran Qa‑
sımov “Ədəbiyyat, incəsənət və memarlıq sahələrində Azər‑
baycan SSR Dövlət Mükafatları Komitəsi”nin sədri idi. Yəni
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ki, Azərbaycan SSR KP MK‑nın 1‑ci katibi Heydər Əliyevə və
digər rəsmilərə ən layiqli əsərləri o təqdim edəcəkdi. Komi‑
tənin katibi isə rəssam, atamın xətrini istəyən rəssam Mürsəl
Nəcəfov idi. Beləcə günlər keçirdi. Amma günlərin bir günü:

– Əliağa, Salam, vəssalam, mükafat “köpdü”.
– Niyə, ay Qabil? Vaxta ki, hələ var?
– Nə vaxt? Bəxtiyar da (Bəxtiyar Vahabzadə) əsərini verib

mükafata. Burda day İmranlıq da iş yoxdu. Bəxtiyar Kişiylə
(Heydər Əliyev nəzərdə tutulur) nərd atan adamdır. Onu
qoyub, mənə mükafat verər? Nə olsun ki, layiqdir əsərim?
Bəxtiyarın əsəri layiq deyil?

– Mən Bəxtiyarla danışaram, – deyə Əliağa əmi onlardan
ayrıldı.

O, Bəxtiyar Vahabzadəylə qapıbir qonşu idi. Bir müddət‑
dən sonra geri qayıtdı.

– Qabil, Bəxtiyarla danışdım. Dedim ki, sən gələn il də
verə bilərsən poemaları. Özü də təzə əsərlərdir. Amma Qabil
ala bilməsə, çətin ki, bir də bu böyüklükdə əsər yaza. Həm də
böyük zərbə olacaq onunçün. İmrandır da, salıb onu oyuna.
Bilməyib ki, sən də namizədliyini verəcəksən.

– O nə dedi? – deyə atam soruşdu.
– Bəxtiyar dedi ki, “başüstə. Qabilə görə geri götürərəm.

Amma sən də mənə zəmanət ver ki, İmran mükafatı Həsən Se‑
yidbəyliyə yox, məhz ona verəcək”. Bax onda dinə bilmədim.

Atam çox pis vəziyyətə düşmüşdü. Əlbəttə ki, namizədli‑
yini geri götürə bilərdi. Amma İmran Qasımov israrla sözü‑
nün üstündə durmuşdu: “Qabil, sən də, “Nəsimi” poeman da
mükafata layiqdir”.

Günlər keçdi. Nəhayət seçim günü gəlib çatdı. Günorta
idi. Dayım da bizdəydi. Səhv etmirəmsə evə ilk zəng edən Sü‑
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leyman Rüstəm oldu: “Qabil, təbrik edirəm, laureatsan”.
Sonra isə İmran Qasımov, Mürsəl Nəcəfov zəng etdilər:

– Qabil, Heydər Əliyev kitabları əlinə götürüb bilirsənmi
nə dedi? Dedi ki, “Eto je tselaya biblioteka”.

Amma atam qulaqlarına inanmırdı. Elə bilirdi ki, bu bir za‑
rafatdır. Tez dayım Firuzu mağazaya qaçırtdı ki, araq alsın. O
vaxtlar axşam saat 6‑dan sonra dükanlarda spirtli içkilər sat‑
mırdılar. Dayım da 5‑6 araq və başqa lazım olan şeylər əlində
girib həyətə. Blokun qabağında İsa Hüseynovla rastlaşıb.

– Firuz, “ley‑pey”di?
– Hə, İsa. Qabil mükafat alıb. Onu “yuyuruq”. Sən də gedək...
Bir də gördük ki, dayım pərt halda içəri girdi:
– Qabil, İsanı gördüm həyətdə. Deyirəm ki, Qabil mükafat

alıb. Onu “yuyuruq”. Sən də qalxaq yuxarı. Sifətimə baxdı
eləcə və heç nə demədi. Başını aşağı salıb yoluna davam elədi.
Heç gözləməzdim ondan. Quruca təbrik də etmədi.

Demə, dayımın xəbəri yox imiş qonşumuz İsa Hüseyno‑
vun namizədlər sırasında olmağından. Yəni ki, Qabilin mü‑
kafat alması, onun almaması demək imiş.

Həmin gecə mükafatı yaxşıca “yudular”. İndi hövsələniz
çatmayıb soruşacaqsınız ki, axı bunun Fikrət Qoca və Hü‑
seynbala Mirələmov “qarşıdurma”sına nə dəxli? Səbrli olun.

Səhər açıldı və aydın oldu ki, ədəbiyyat üzrə iki laureat
var. Biri Qabil, o biri isə Bəxtiyar Vahabzadə. Böyük Heydər
Əliyev seçimdə hər ikisini qiymətləndirib. Moskvaya zəng
edərək “qosplan”dan (SSRİ Dövlət Plan Komitəsi) əlavə bir
yer də alıb. İndi sual edə bilərsiniz ki, bəs İsa Hüseynovun
“Nəsimi” kinosu necə? Mükafata layiq deyildimi? Layiq idi.
Amma sonralar bildik ki, İmran Qasımovla Həsən Seyidbəy‑
linin o günlərdə arası “sərin”miş.
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Fikrət Qoca, yoxsa Hüseynbala Mirələmov?

Xatirəmi bitirdim. İndi çox gözəl başa düşürəm ki, Fikrət
Qoca və Hüseynbala Mirələmov hansı hissləri keçirirlər.
Çünki o hissləri o vaxt atam da keçirib. “Va‑bank” deyilən bir
anlayış var. Bu prizmadan baxsaq Fikrət Qoca “va‑bank”a
gedib. Bütün yaradıcılığını tərəzinin bir gözünə qoyub. Tərə‑
zinin o biri gözündə isə Hüseynbala Mirələmovun yazdığı
neçə‑neçə kitabdan yalnız biridir. Birdən alınmasa, digər ro‑
manlarıyla özünü bir daha sınaya bilər.

Tərəzinin bir gözündəki 10 cildliyin müəllifi, Prezident
Heydər Əliyev tərəfindən yüksək qiymətləndirilərək “Xalq
şairi” fəxri adına layiq görülən Fikrət Qocadır. O Fikrət Qoca
ki, Moskvada xəstə yatanda Heydər Əliyev onu ziyarət etmiş,
müalicəsini öz nəzarətinə götürmüşdü.

Tərəzinin digər gözündəki kitabın baş qəhrəmanı isə Hey‑
dər Əliyev özüdür. Bəlkə  protokol xətrinə belə addım atılıb?
Deyiblər ki, namizəd tək ola bilməz. Hökmən bir dənə də
“qurbanlıq” olmalıdır yanında. Hə, bu da düzgün addımdır.
Yadımdadır, o vaxt Azərbaycan SSR‑in ilk Prezidentini se‑
çəndə də Ayaz Mütəllibovla yanaşı Zərdüşt Əlizadənin də na‑
mizədliyini irəli sürmüşdülər. Namizəd tək olsaydı seçkilərin
legitimliyinə kölgə sala bilərdi.

SON

Mən isə 1976‑cı ilin havasındayam. İki şey dəyişib. O vaxt
mükafatları 28 apreldə elan edirdilər, indi isə 28 mayda. Onda
Azərbaycan Respublikası SSRİ‑nin tərkibindəydi, indi müs‑
təqildir. Əlavə bir mükafat yerinin alınması da Moskvanın
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yox, özümüzün əlimizdədir. Mən hər iki müəllifi və kitabları
layiqli hesab edirəm. Sadəcə 1976‑cı ildəki atılan o addımı...

Allah sənə rəhmət eləsin, Heydər Əliyev. Allah sənə rəh‑
mət eləsin, İmran Qasımov.    

2016
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SABİR RÜSTƏMXANLININ
PORTRETİ

Sabir Rüstəmxanlı haqqında yazmaq istəyirəm. Daha doğ‑
rusu, yazı beynimdə çoxdan hazır idi. Qalmışdı vərəqə kö‑
çürmək. Amma cürət eləmirdim. Heç vaxt bu cür cəsarətsiz
olmamışdım. Heç vaxt bir yazıya başlayanda bu qədər uzun‑
uzadı götür‑qoy eləməmişdim.

Mart ayında yaradıcılıq həyatımda baş verən iki hadisə
məni yazmazdan qabaq düşünüb‑daşınmağa, daha məsuliy‑
yətli olmağa məcbur elədi. Bunlardan birincisi, elə bu yazımın
qəhrəmanı olacaq Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlının barəmdə
“Sandıq boş deyilmiş” adlı məqaləylə mətbuatda çıxış etməsi
və qısa yaradıcılıq yoluma ağsaqqal qiyməti verməsiydi. Bu
cür yazıları mən sənətə “vəsiqə” kimi qiymətləndirirəm.

Ona görə də özlüyümdə çox düşündüm. Deməli, Sabir
Rüstəmxanlı haqqında yazımı yazıb, yayıram saytlara. O da
oxuyur və… birdən xoşuna gəlmir. Dərindən köks ötürür, ah
çəkir və “təriflədim, zibili çıxdı” deyir.

Yox. Yazmayacağam. Qoy Xalq şairimiz elə mənim haq‑
qımda necə yüksək fikirdədirsə, elə o cür də qalsın. Niyə fik‑
rini dəyişməliyəm ki? Fikir dəyişmək bir yana qalsın. Birdən
yazını oxuyub, Xalq yazıçısı Anar kimi qələmə sarılmaq qə‑
rarı versə? Ancaq mənə xas olan yazı üslubumu “məzələn‑
mək”, “zarafat” kimi qəbul etsə?! Onda necə olacaq? Düzdür,
Anar, Sabir Rüstəmxanlı kimi yazıçıların tənqidi də baldan şi‑
rindir mənimçün. Müasir dildə desək, antireklam reklamdan
qat‑qat güclüdür. “Mahir, gör yazın nə qədər təsirli olub ki,
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bu cür görkəmli şəxsiyyətləri yeganə silahları olan qələmə sa‑
rılmağa məcbur etmisən” deyənlərin, o cümlədən də oxucu‑
larımın sayı birə‑on artacaq.

Amma İntiqam Qasımzadə kimi “Mahir, atovun dostla‑
rına yaman sataşırsan. Olmaz da belə” deyənlər də tapılacaq.

Bəs ürəyimdə yatan xatirələr, fikirlər, mülahizələr necə
olsun? Ölüb getsin? Mən Sabir Rüstəmxanlını tanıdığım kimi,
axı çoxları tanımır. Yaxud da ki, sizin tanıdığınız Sabir bəyi
mən elə qəbul etmirəm. Ona görə də yazmağa qərar verdim.
“Anar yazıçı deyil və ya TƏNHA ANAR” başlığı kimi adını
cazibədar qoymadım. İstəmədim ki, içərisini oxumayıb, baş‑
lığa görə hay‑həşir salanları yuxudan oyadım. Silsilə yazıla‑
rımdakı kimi “Bizim Sabir Rüstəmxanlı” da adlandırmadım.
Bu yazımın adını “Sabir Rüstəmxanlının PORTRETİ” qoy‑
mağa qərar verdim. O mənim qəhrəmanımdır. Mən onu belə
tanımışam. Mən onu belə görürəm. Elə isə başladıq çəkməyə.

Portret

Rəssam portret yaradanda onu əsas narahat edən qəhrə‑
manının üz cizgiləridir. Şəxs ayaqüstə duracaq, yaxud da kres‑
loda oturacaq, tribunada çıxış edəcək, yaxud təbiət qoynunda
olacaq. Əynində kostyum olacaq və ya qısaqol yay köynəyi,
yaxud da ov paltarı. Bunlar xarakteri açmağa kömək edən
əlavə detallardır. Daha çox qəhrəmanın hansı zamanın nüma‑
yəndəsi olmağına dəlalət edən ikinci dərəcəli cizgilərdir.

Mən də birinci, Sabir Rüstəmxanlının portretini cızmağa
qərar verdim. Qarşımda çox portret canlandı. Sabir əmi, Sabir
müəllim, istiqlalçı Sabir, Sabir bəy, millət vəkili Sabir Rüstəm‑
xanlı, Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı.
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Fırçanı saxladım. Özümə yox, bu portreti nə vaxtsa çək‑
mək istəyən professional rəssama yazığım gəldi. Çünki nəs‑
rin, yazıçılığın imkanları genişdir. Bəs rəssamlıq? Bir portretə
70 illik bir ömrün 50 ilini elə sığışdırmalısan ki, tipik bir şəkil
dünyaya gəlsin. Və bu şəklə baxan hər bir kəs – yardımlılı,
oxucu, həmkar, cəbhəçi, deputat, həmfikir, ya da dostu –
“halal olsun, gözəl yaratmısan. Bax bu, mən tanıdığım Sabir
Rüstəmxanlıdır” desin.

Mən rəssam deyiləm. Bəlkə cəhd edim? Ruslar demişkən
“Popıtka ne pıtka”. Alınmasa da ayıb saymazlar. Axı ilk işimdir.

Boş kətan lövhəni qarşıma qoyuram. Çəkirəm ilk gördü‑
yüm, uşaq yaddaşımda qalan Sabir əmini. Sonra kənara çəkilib
uzaqdan baxıram. Hə. Sabir əmidir. Cavan vaxtlarıdır. Şairdir.
Şeir yazır. Atam demişkən “əsl şairdir”. Əliağa Kürçaylının
rəhmətə getdiyi illərin də izi var bu tablomda. Bir vaxtlar
Əliağa əminin işlədiyi “Yazıçı” nəşriyyatında onun vəfatından
sonra baş redaktor vəzifəsinə təyin edilən Sabir Rüstəmxanlı‑
nın cizgilərini də gözəl vermişəm burda. Amma yox. Ədəbiy‑
yat diliylə desək bu, tipik, ümumiləşdirilmiş bir obraz olmadı.
Küləyin oxşadığı qıvrım saçlar, yaxası açıq köynək, qığılcım
qopan gözlər – bu, şair Sabir Rüstəmxanlıdır. Amma bu detal‑
lar Sabir Rüstəmxanlını tam təsvir etmək üçün yetərli deyil axı.

Yox, hirslənib çəkdiyim şəkli cırıb atmıram. Yaradıcı insan
öz yaratdığını atmaz. Təzə kətanlı lövhə götürürəm. 80‑ci il‑
lərin axırı, 90‑cı illər gəlib dayanır göz önümdə. Sovetski, in‑
diki Nərimanov prospektində yerləşən Azərbaycan Xalq
Cəbhəsinin qərargahını dağıtmaq üçün xüsusi təyinatlılar ora
hücum edir. Binanı boşaldırlar. Sabir Rüstəmxanlının başın‑
dan axan qan, başına dolanan bint canlanır gözümün önündə.
Fırça tez işə düşür. Fonda “Azadlıq!” qışqıran insanlar, alnına
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qan hopmuş tənzif dolanan Sabir Rüstəmxanlı. Şəkli bitirib,
çəkdiyimə baxaraq həzz almaq üçün kənara çəkilirəm. Baxı‑
ram. Yox. Nəsə çatışmır. Lap Fidel Kastroya, Ernesto Çe Ge‑
varaya oxşadı. Qanım qaralır. Amma həvəsdən düşmürəm.
“İnqilabçı, cəbhəçi Sabir bəy” şəklini “Şair Sabir Rüstəm‑
xanlı” şəkliylə yanaşı qoyuram.

Daha bir təzə kətanlı çərçivə götürürəm. Bir an plagiatlıq
keçir könlümdən. Axı mən gənc rəssamam. Klassik təsvir
ustalarının əsərlərinə müraciət etsəm niyə ayıb sayılmalıdır
ki? Özü də ki, İlya Repin yaradıcılığına müraciət edəcəyəm –
onun “Burlaklar Volqa çayında” adlı ölməz əsərinə. Necədir
bu rəsm? Qoy canlandırım gözüm önündə. Deməli, çayda
gəmi görsənir. Sahildə də burlaklar bir ucu gəmiyə bağlanan
kəndirləri boyunlarına keçirərək onu axının əksi istiqamə‑
tində dartırlar. Bax, bunu yaxşı tapdım. Buna deyərlər xarak‑
terin özəl sənətkarlıq həlli.

Deməli, 20‑ci əsrin sonları. Təlatümlü Azərbaycan. Sanki lilə
oturmuş gəmidir Azərbaycan. Onu bu əsarətdən dartıb çıxaran
qüvvə lazımdır. Bir rəssam kimi mən birinci gəmi şəkli çəkmə‑
liyəm. Üstünə də “Azərbaycan” yazmalıyam. Sonra isə o dövrün
istiqlalçı insanlarını. Xəlil Rzanı, Bəxtiyar Vahabzadəni, İsmayıl
Şıxlını, Ziya Bünyadovu, Qabili, Qulu Xəlilovu… Ortada da
Sabir Rüstəmxanlı. Dartırlar bellərinə sarılan kəndirləri.  Azər‑
baycan boyda gəmini əsarət bataqlığından çıxartmaq üçün.

Şəkli şəkirəm. Kənara çəkilib baxıram. Yox. Nəsə çatışmır.
Axı onlar çox idi. Hamısını bir tabloya yerləşdirə bilmərəm.
Çox idilər, lap çox. Milyonlar var idi bu hərəkatda. Haqsızlıq
etmiş olaram.

Bu tablonu da qoyuram o biri ikisinin yanına. Otururam “ta‑
buretkaya”. Bir siqaret çıxarıb qoyuram damağıma. Çaxmağı
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çəkib yandırıram. Dərin qüllab vururam. Siqaret isə yanmır.
Çaxmağı bir də çəkirəm. Birtəhər siqareti alışdırıram. Bəs ilha‑
mımı necə alovlandırım? Nə çətin şeydir axı bir rəsmi çəkmək,
ay Mahir? Bacarmırsan, çəkmə! Otur, qələmə al. Nəsrin ki, im‑
kanları daha genişdir. Sən nəinki şəkil çəkməyi, heç siqareti də
düz‑əməlli yandıra bilmirsən. Amma o vaxtın kişiləri çaxmağı
çəkib çox mətləblərə işıq salırdılar. Böyük, işıqlı sabahlar haq‑
qında fikirləşirdilər. Atamın 25 iyul 1999‑cu ildə Sabir Rüstəm‑
xanlıya həsr etdiyi “Çaxmağı çək” adlı şeiri yadıma düşür:

Çaxmağı çək!
Çırağı yandırmamışam.
Qaranlıq vicdanları,
Zülmətsevər insanları
nura boyandırmamışam.
Çaxmağı çək!
Yansın ürəklərin qurdu,
Qaradan‑quradan təmizləyək
Ana yurdu.
Bu çaxmaq ayrı çaxmaqdır,
Bunu kim bilməz – axmaqdır.
Çaxmağı çək,
Qığılcımlarından
Dan sökülsün,
Səhər gülsün,
Dünyadan
Əli üzülənlər gülsün.
Çaxmağı çək,
Oynamaq istəyirəm,
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Damarlarımın
Donu açılıb,
Qaynamaq istəyirəm.
Çaxmağı çək!
Oynasın qızlar‑oğlanlar.
Qaranlıq xəlvətlərdə
Bıçaqlaşmasın
Ağılsız dəliqanlılar.
Çaxmağı çək!
Qığılcımlar səpilsin
Ulu Sabirin məzarına,
Vətənin‑xalqın
İşıqsız rüzgarına.
Əlacsız yürüşlərə,
Piketlərə
Yerlə‑yeksan daxmaların
Xərabəsinə,
Təzə məscidlərin
Minarəsinə.
Çaxmağı çək!
Toy şamları yansın.
Əhd‑peyman
Beş günlük yox,
Ömürlük qaynaqlansın.
Çaxmağı çək!
Yansın
Yalançılar,
Böhtançılar,
Talançılar.

Ə L L İ  Y A Ş I N D A  M Ə N …

297



Hörümçək toru
Zirzəmi divarında,
Gəmi anbarında
Yoxdu bu gün.
Haram imarətlərin,
Haram əzəmətlərin
Tavanındadır.
Haram yeyənlərin
Vicdanındadır.
Çaxmağı çək!
Bünövrəsindən
Yansın haram.
Hörümçək torunu
Özüm də
Süpürüb salaram.
Çaxmağı çək, Sabir!
Oynasın iki şair.
Biri cavan,
Biri qoca,
Biri yüksək,
Bir uca.
Bəlkə
Arsızlığa
Qoymuşam özümü?
Çaxmağı çək!
Qamaşdır
Bu işlərdən
Su içməyən gözümü.
Düyün açılmayanda
Kəsilər.
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Kəsilməyəndə
Oda tutular.
Çaxmağı çək!
Odla açaq düyünləri.
Nə yaxşı ki,
Allah bizə çox görməyib
Bu toyları, düyünləri...
Çaxmağı çək!
Çırağı yandırmamışam,
Çək, Sabir!
Çaxmağı çək!

Yaxşı şeirdir. Çox sevdiyi, toylarda yalnız bu havanı sifariş
edən atamın “Çaxmağı çək, çırağı yandırmamışam” mahnı‑
sına verdiyi poetik məna. Yox, əla şeirdir. Nə tərifləyirsən 17
il bundan qabaq yazılan şeiri?! Yazılıb, qiymətini də alıb.
Mahir, sən özündən danış. Üç portret çəkmisən. Hələ də bir
tipik obraz yarada bilmirsən ki, bilmirsən. Bəlkə elə çaxmaq
şəkli çəkim. Onun da fonunda Sabir Rüstəmxanlının portre‑
tini iki yerə bölüm. Yarısı görünsün, yarısı da qaranlıqda. Çə‑
kirəm. İşimi bitirib kənara çəkilirəm. Baxıram. Yox. Yenə də
nəsə çatışmır. Bu mövzu çox işlənib. Xeyirlə Şərin mübarizəsi,
İşıqlı dünya – Qaranlıq dünya və sairə, ilaxır. Bu dünyəvi
problemdir. Bu, əsrlərin problemidir. Dünya durduqca da ola‑
caq, davam edəcək. İstəyir Qabil, Sabir Rüstəmxanlı çaxmağı
çəksin, ya çəkməsin. Qaranlıqlara işıq salmaq istəsin, ya istə‑
məsin.

Dördüncü şəkil də belə. Yazıçılar cild‑cild kitabları yan‑
yana düzən kimi, mən də dördüncü  tablonu o birilərin ya‑
nına qoyuram.
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Axı nə çəkim, necə çəkim ki, hər baxan Sabir Rüstəmxan‑
lını görsün.

Yenə taxta “taburetka”nı altıma çəkib otururam. Bu “ta‑
buretka” da çoxdanın “taburetka”sıdır a... Deyəsən palıd ağa‑
cındandır. Yaxşı ki, Xəlil Rza – Xəlil əmi yoxdur burda. Yoxsa
çoxdan cərimə etmişdi məni rus kəlməsi işlətdiyimə görə. Elə
Qabil, Sabir Rüstəmxanlı da ondan geri qalmazdılar. Bəs gö‑
rəsən “taburetka” Azərbaycanca necədir? Bir lüğətə baxım.

Nə lüğət, ay bala? 21‑ci əsrdir e... Gir internetə, axtarış ver,
izahı çıxacaq da... Nə? Kürsü? Yanları və söykənəcəyi olma‑
yan stul, kətil. Mən də elə bilirdim ki, kürsü “turbina”dır. İndi
mənə irad tutacaqlar ki, “Mahir, “turbina” yox, “tribuna” de‑
yilməlidir. Amma mənim həmyaşıdlarım tribuna sözünü
Nemət Pənahlısayağı deməyə öyrəşib. O, Azadlıq meyda‑
nında çıxış edəndə bu sözü belə tələffüz edərdi.

Mətləbdən uzaqlaşmayım. Özü də kürsünün gör nə qədər
mənası var e... Heç xəbərim yox idi. Adımı da filoloq qoymu‑
şam: tribuna, kafedra, vəzifə, rütbə, mövqe, keçmişdə qızın‑
maq üçün altına manqalda və ya çalada od qoyulub, üstünə
iri yorğan salınan yastı stol ‑ kürsü qurmaq, kürsüdə qızın‑
maq. İdmançılar qələbə qazanandan sonra onlara mükafat
təqdim olunanda, üstünə 1, 2, 3 yazılmış kürsü. Kürsülü ev.

HAŞİYƏ: Bakı Dövlət Universitetinin 5‑ci kursunu demək
olar ki, bitirmişdim. Məzun sayılırdım. Yəni ki, diplomu mü‑
dafiə etmişdim, qalmışdı “elmi kommunizm”dən dövlət im‑
tahanı. O da həll olunmuş məsələ sayılırdı. Qiymətim hazır
idi. Çünki kommunizm sisteminin özünün məsələsini çoxdan
həll etmişdilər. Qalmışdı “fatihə”sini vermək.

O günlərdə atamı filologiya fakültəsinə görüşə çağırmış‑
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dılar. Əlbəttə ki, bir sürücü kimi onu maşınla universitetə
mən gətirməliydim. Oğulluq borcumu yerinə yetirdim. Görüş
keçirilən “Sovet ədəbiyyatı” kafedrasının kabinetinə kimi onu
müşayiət etdim. Özüm içəri girmədim. Dayandım dəhlizdə.
Başladım pəncərədən küçəyə baxmağa. Bu dəm kafedranın
qapısı açıldı. Kafedra müdiri, professor, gözəl insan Cəlal Ab‑
dullayev otaqdan çıxdı.

– Ay Mahir, burda nə edirsən?
– Atamı gətirmişəm. Gözləyirəm ki, qurtarsın görüş, apa‑

rım evə.
– Bəs burda niyə gözləyirsən? Keç içəri.
– İstəmirəm. İçəri istidir. Elə burda gözləyərəm.
Elə bunu demişdim ki, Cəlal müəllim qolumdam tutub,

görüş keçirilən auditoriyanın qapısını açıb məni saldı içəri.
Axırıncı partada oturtdu. Özü də yanımda oturdu ki, aradan
çıxa bilməyim. Görüş davam edirdi. Atam çıxış edir, şeir
deyir, suallara cavab verirdi. Tez‑tez saata baxırdım. Cəlal
müəllim də oturub maraqla qulaq asırdı. Sanki atamı birinci
dəfə görürdü. Sanki Qabilə birinci kərə qulaq asırdı.

Beləcə iki saat keçdi. Görüş sona yaxınlaşanda bir tələbə
oğlan əlini qaldırdı. “Mənim sözüm var” dedi. Atam da mü‑
layimcəsinə “buyur, bala” dedi. Oğlan eləmə tənbəllik otur‑
duğu yerdən durub, irəli kürsüyə doğru addımladı.
Hirsimdən partlayırdım ki, bu hardan çıxdı ortalığa görüş
başa çatan yerdə. Başımı bulayıb Cəlal müəllimə baxdım.
“Sakit otur!” – deyə narazılıqla dilləndi. Tələbə oğlan:

– Qabil müəllim, mənim adım Əsəddir. Mən öz yazdığım
şeiri oxumaq istəyirəm sizə.

Turşumuş sifətimə gülüş qondu. O oğlana lap yazığım
gəldi. Yəqin ki, gənc şairlərə qarşı sərt mövqeyi ilə ad çıxaran
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şair Qabili yaxşı tanımırdı. Dedim ki, “Vsyo!”. Bir‑iki dənə
“xoş söz” və oğlan da pərt olacaq. Ya da ki, bir bənddən sonra
sözünü kəsib, “bezdarnı” deyərək otuzduracaq yerinə. Bu‑
nunla da görüş başa çatacaq. Mənim də canım qurtaracaq.
Amma atam mülayim şəkildə “buyur oxu” dedi.

Əsəd “bu şeiri Sabir Rüstəmxanlıya həsr etmişəm”
deyib başladı nə başladı:

Verin kürsüləri şairlərə siz

Verin kürsüləri şairlərə siz,
Analar fəxr etsin oğullarıyla.
Bu xalqın qəzəbi coşqun bir dəniz,
Göylərə ucalsın dağ vüqarıyla.

Adı çəkiləndə ayağa qalxın,
Qeyrət qılıncınız durmasın qında.
Qeyrət damarıdır şair bu xalqın,
Axır ürəklərə misralarında.

Görünməz gözünə nə ölüm, nə qan,
Çağlayan ilhamı sönməyəcəkdir.
Əgər şairdirsə, haqqın yolundan,
Soyun dabanından, dönməyəcəkdir.

Şairdir bu xalqın əziz övladı,
Şairdir bu xalqın gözündə didə.
O kəsin tarixdə qalacaq adı,
Şaha yox, millətə qoşur qəsidə.
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Şairin sözünü kəsmək günahdır,
Dağları, daşları yıxacaq bir gün.
Qayalar altından sızan bulaqdır,
Özünə yol tapıb çıxacaq bir gün.

Allahın səsidir şairin səsi,
Göydə Günəşi də söndürə bilər.
Elə bir mehdir ki, şair nəfəsi
Milyon qığılcımı yandıra bilər.

Qopsa da qasırğa, Günəş də sönsə,
Şairin haqq sözü dəyişməz qalar,
Bir xalqın başında şair dayansa,
O yerdə ədalət göyə ucalar.

Şair vətən ilə ağlayar, gülər,
Qoyun qəlbimizin eşidək səsin.
Dünyada nə əvəz eyləyə bilər,
Şairin kürsüdən haqqı deməsin.

Ən ağır zülmə də çökməyərək diz,
Yalnız şair deyər sözün düzünü.
Verin kürsüləri şairlərə siz,
Yoxsa öz qanıyla deyər sözünü.

Hər şeyi əlindən  alınız, barı
Qoy sözləri salsın ürəklərdə iz.
Alın,  sizin olsun dövləti, varı,
Verin kürsüləri şairlərə siz.
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Əyilər zirvə də, susar dəniz də,
Şair danışanda dinmək nahaqdır.
Onu versəniz də, verməsəniz də,
Yaradan şairə verib bu haqqı.

Əsəd adlı 3‑cü kurs tələbəsi şeiri sonacan əzbərdən, həyə‑
canla dedi. Atam onun sözünü heç yerdə kəsmədi. Bu o
demək idi ki, şeir xoşuna gəlmişdi.

– Əsəd, şeirin yaxşıdır. Amma orda bir “didə” sözü var,
onu düzəlt. Çünki “didə” elə göz deməkdir. Sən isə “gözündə
didə” yazmısan. Biz “göz” deyirik, farslar isə “didə” deyir.

Atam hətta bu şeirin çap olunmasına yardım etmək istə‑
diyini bildirsə də, Əsəd utandığından imtina etdi. Bununla
da görüş bitdi. 

O tələbənin gələcək taleyi yəqin çox maraqlandırar sizi. O
gənc indi ədəbi ictimaiyyətin çox gözəl tanıdığı şair, tənqidçi
Əsəd Cahangir idi. (SON)

Tapdım. Deməli, “Azadlıq” meydanını çəkəcəyəm və kür‑
südə Sabir Rüstəmxanlını. Yox, bəlkə Azərbaycan SSR Ali So‑
vetinin iclas salonunu verim? Kürsüdə də hələ deputat
olmayan, amma söz deməyə artıq haqq qazanmış 42 yaşlı
Sabir Rüstəmxanlını? Arxada da Azərbaycanın o vaxtkı rəh‑
bəri Əbdürrəhman Vəzirovu – onu kürsüdən düşürtmək is‑
təyiylə qışqır‑bağır salan yerdə. Hə, belə düz çıxar.

Sağ ol, Əsəd Cahangir. Yaxşı ki, o vaxt bu şeiri yazmışdın.
Mən boyda “rəssam”ın ilhamını tıxacdan çıxartdın.

Şəkli çəkib başa çatdırıram. Üç‑dörd addım kənara çəkilib
tabloya məmnunluqla tamaşa edirəm. “Hə. Əsl Sabir Rüstəm‑

M A H İ R  Q A B İ L O Ğ L U

304



xanlı budur!!!!” deyə hayqırmaq istəyirəm. Amma bir an du‑
ruxuram. Bəs Əbdürrəhman Vəzirovun “malçişka” adlandır‑
dığı, əlləriylə itələyib kürsüdən uzaqlaşdırmaq istədiyi
jurnalist Nəcəf Nəcəfovun ruhu inciməzmi məndən? Ya da
ki, Əsəd Cahangirin “1989‑cu ilin həyəcanlı yay günlərindən
biri idi. Qarabağ hadisələri getdikcə qızışırdı. İndiki kimi ya‑
dımdadır, parlamentin toplantılarından birində xalqa həqi‑
qəti dediyi üçün, Kremldə oturan ermənipərəstləri və onların
respublikadakı əlaltılarını ifşa etdiyi üçün şair Sabir Rüstəm‑
xanlını partiyanın o vaxtkı birinci katibi Vəzirov kürsüdən
düşürməyə çalışırdı. Amma o, neyləsə də, buna nail ola bil‑
mədi. Sabir bəy onun çığır‑bağırına əhəmiyyət vermədən,
təmkinini pozmadan sözünü axıracan dedi və yalnız bundan
sonra kürsünü tərk etdi. Bu şeir də onda yarandı.” girişiylə
təqdim etdiyi “Verin kürsüləri şairlərə siz” şeirini oxuyandan
sonra bəzi ağzıgöyçəklər “özündən böyüyün sözünə qulaq
asmır. Sabir Rüstəmxanlı ailə tərbiyəsi‑zad görməyibmi?” de‑
məzlərmi? Hər şey ola bilər.

Amma mən bir yarıyardımlılı və ya yardımlılıların yeznəsi
kimi bunu min faiz bilirəm ki, böyüyə hörmət‑ehtiram o böl‑
gədə ailə tərbiyəsi əlifbasının “A” hərfini təşkil edir. Amma
xalqın sözünü demək və heç kimdən çəkinməyərək, qorxma‑
yaraq demək Sabir Rüstəmxanlı üçün bu “A” hərfindən də
irəli idi. O cümlədən Nəcəf Nəcəfov, Tofiq İsmayılov kimi və‑
tənpərvər ziyalılarımız üçün də...

Bu şəkil də Sabir Rüstəmxanlıya layiq olmadı. Layiqdir e...
Amma onun tam xarakterini açmır. Artıq beş tablo yaratmı‑
şam. Bəlkə Sabir Rüstəmxanlını döşündə millət vəkili nişanı
ilə çəkim. 25 il deputat olub. Yox. Yaxşısı budur dəvət edim
emalatxanama, xahiş edim otursun bir‑iki saat dinməzcə‑ki‑
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rimişcə, mən də çəkim. Fona da bu şəkilləri düzüm. Yox əziy‑
yət verməyim. Axı mənim müasirimdir. Tez‑tez görürəm.
Üzünün bütün cizgiləri yadımdadır.

Hə. Çəkirəm. Gözəl alındı deyəsən. Şəklin adını da qoya‑
ram “70 yaşın mübarək”. Yəqin özünün də xoşuna gələr. Yu‑
biley banketinə dəvət etsə, onda biləcəyəm ki, xoşu gəlib.
Birdən yadından çıxartsa. 70 yaşın bu fəsadları olmaya da...

Amma nə deyirsiniz deyin, bu şəkildə də nəsə çatışmır.
Axı nə? Axı bütün ürəyimi qoymuşam bu şəkillərə. Bilsəydim
bu cür alınacaq Mahir İmamverdiyev imzasıyla rəssamlıq
edib Sabir Rüstəmxanlının portretini çəkməzdim. Bəlkə də
Mahir Qabiloğlu imzalı publisist kimi gücüm çatardı onu tə‑
rənnüm etməyə. Yox axı. Hər şeyi verdim. Mən onu belə ta‑
nımışam, belə görmüşəm. Şeirlərini, əsərlərini rəsmə necə
köçürüm axı? Xüsusilə də publisistikasını? O haqda onsuz da
“dejurnı” ədəbi tənqidçilər yubiley məqalələri yazacaqlar.
Yenə yaddaşımı vərəqləməyə başlayıram.

Hə. Yadıma düşdü. 80‑ci illərin axırları idi. Atam hardansa
tədbirdən qayıtmışdı. Deyirdi ki, şair Qasım Qasımzadə ilə ya‑
naşı oturmuşduq. Söz Sabirə verildi. O da başladı danışmağa.
Biz də, məclisdə olan digər tanınmış, görkəmli ziyalılar da diq‑
qətlə, maraqla qulaq asırdıq. Bu dəm Qasım Qasımzadə başını
mənə tərəf əyib “Qabil, Sabir artıq yetişib” – dedi.

Hə tapdım səhvimi. Yox, bu mənim səhvim deyil. Bu, bü‑
tövlükdə rəngkarlıq sənətinin problemidir. Rəssamlar fırçanın
gücüylə hər şeyi ifadə edə bilirlər. Gözü, qaşı, saçı, alnı, bu‑
runu, dodağı, qulağı, sifətin rəngini, dişləri də. Hətta gözün gi‑
ləsinə düşən xırdaca əksi belə. Bircə dildən və ürəkdən başqa.

Bunlar elə bir  bədən üzvləridir ki, yaranandan qəfəsə sa‑
lınıblar. Ürək köksün qəfəsindədir. Bəzən qəfəsdən çıxmaq is‑
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təyir. Amma bacarmır. Məcbur edir dili ki, mən deyəni de. Dil
danışmaq istəyəndə qarşısına dişlər çəpər çəkir. Dişlərdən
qurtulandan sonra isə dodaqlar kilidlənir. Danışmayanda isə
ürəyin partlayır. Bəzən dil dişin də, dodağın da müqavimə‑
tini qırıb eşiyə çıxır. Hər şeyi ortaya qoyur. Alqışlanır. Müka‑
fatlanır. Bəzən isə dilin dediyi qəbul olunmur. Bıçağı götürüb
yerli‑dibli elə kəsirlər ki, bir də dodaq və diş sərhədindən kə‑
nara çıxa bilmir. Lap istəsə belə. Sadəcə çıxa bilmir.

Dil elə bədən üzvüdür ki, o, görünmür. Maşınına, palta‑
rına, xarici görünüşünə görə səni qarşılayırlar, ağlına görə
yola salırlar. Başında, ürəyində olanları isə dil təqdim edir.
Sabiri Sabir Rüstəmxanlı edən də bu ürək, bu dil olub. O dil,
o ürək ki, heç bir rəssam onu çəkə, təsvir edə bilməz.

Yox! Nahaq təslim oluram. Qoy atamın yaradıcılığına mü‑
raciət edim. Bəlkə nəsə bir ipucu tapdım?! Deyəsən tapmı‑
şam. Bu şeiri heç görməmişdim. Demə, atam Sabir əminin 60
illik yubileyində ‑ 27 may 2006‑cı ildə ona şeir həsr edib.

SABİR RÜSTƏMXANLI DANIŞIR

Danışır altmış yaşının bayramında,
Danışır altmış yaşının tamamında.
Danışır Yardımlıdan, Hamarkənddən,
Neçə ölkədən, qitədən, neçə sərhəddən,
Danışır Türk dünyasının vəhdətindən,
Bu vəhdətin Azərbaycan qismətindən.
Danışır Səttar xandan,
Bağır xandan, Şeyx Məhəmməddən.
Deyir Təbriz,  Zəncan əhli
Çıxıbdır səddən.
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Danışır döyüşçü əsgər atasından,
Yardımlıda əkinçi‑rəncbər atasından.
Danışır fil qulağında yatmağımızdan,
Qüsur içində, kəsir içində batmağımızdan.
Danışır namusdan, qeyrətdən, ardan,
Danışır bəhsə‑bəhs tikilən haram villalardan...
Danışır yurda uzanan qara əllərdən,
Nakişi işlərdən, bəd əməllərdən.
Danışır qurğu ilə, fitva ilə
Bir‑birimizdən uzaqlaşıb aralanmağımızdan.
Parçalanıb paralanmağımızdan.
Danışır birliyimizin pozulmasından.
Ayağımızın altının qazılmasından.
Danışır milli şüuru kütləşdirəndən,
Lütü əyan libasında bütləşdirəndən,
Danışır bağlanan kitabxanalardan,
Açılan kababxanalardan...
Danışır Bakının əhli‑kef camaatından,
Qaçqının‑köçkünün düşərgə həyatından.
Danışır torpağın döyüşsüz işğalından,
Pulgirin, əlbirin, dilbirin pozulmayan halından.
Danışır millətin kütləvi rəqsindən,
Kitab yazmağın, şeir yazmağın
Gülünc bəhsə‑bəhsindən.
Danışır Cavad xanın
Köməksiz hünərindən.
Məğlubiyyət sayılmayan zəfərindən.
Danışır dəyirman gödəndən, iştahdan,
Əttökən, həyasız tamahdan.
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Danışır heç nədən gözləri doymayan,
Xalq üçün bir daşı daş üstə qoymayan,
Varidat sahibi, barigah sahibi harından.
Danışır çəkişməkdən, ilişməkdən,
Badalaqdan, didişməkdən.
Danışır hər gün ala‑çiy kabab çeynəyən,
İçib, əlüstü soğan iyləyən, 
Başqa heç nə bilməyən,
Əlindən heç nə gəlməyəndən.
Həşəratları
Yuyub aparan seldən,
Can qurtaran seldən.
Danışır “Quran”dan, ayədən,
Məsləkdən, qayədən.
Danışır Nəsimidən,
Füzulidən, Sabirdən.
Başqa cür batindən,
Başqa cür zahirdən.
Danışır həqiqətin
Abü havasından,
Böyüyün‑kiçiyin
“Mənəm‑mənəm” iddiasından.
Danışır meydan dastanından.
Alnındakı sarğının
Hələ də qurumayan qanından.
Deyir ki, bu sarğı
Kiçicik cəsarət bayrağım;
Vətənin yolunda can qurban eyləyən,
Şəhidlər önündə xəcalət bayrağım.
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Sabir üzünü tutur zala,
Danışa‑danışa
Məşələ dönür az qala.
Az qala ehtirasdan,
Qəzəbdən,
Milləti silkələyən
Tələbdən lap
Vulkana dönür.
Dinlədikcə gedirəm xəyala;
Natiq nəzərimdə
Neçə məşhur natiqə,
Neçə məşhur insana dönür,
Danışır...
Danışır coşğun‑coşğun,
Danışır daşqın‑daşqın.
Ürəyiaçıq, 
Alnıaçıq,
Üzüağ,
Vətəndaş vicdanlı
Sabir Rüstəmxanlı!

Yox. Yenə tapmadım. Sadəcə, gəldiyim nəticənin təsdiqini
tapdım: “Sabir Rüstəmxanlının portretini çəkmək qeyri‑
mümkündür!”. Çünki ürəyi və dili təsvir etmək hələ heç bir
rəssama nəsib olmayıb. Sabir Rüstəmxanlı ürəyindəkini di‑
linə gətirib hər şeyi açıqlığı ilə deyən CƏSARƏTLİ, VƏTƏN‑
PƏRVƏR BİR AZƏRBAYCAN ÖVLADIDIR!

Rəssamlıq debütüm də beləcə uğursuzluğa düçar oldu.
Gərək elə əvvəldən nəsrə müraciət edəydim.
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SON

Mən ŞAİR Sabir Rüstəmxanlıyla yaşıdam. Özü də bir ildənik.
Sonra bunu ironiya kimi qiymətləndirməsinlər deyə xırdalayım:
ikimiz də 60‑cı illər nəsliyik. Mən 1966‑cı ildə dünyaya gəlmişəm,
o isə ədəbiyyata. İkimizin də bu il 50 yaşı tamam olur.

Amma Sabir əmi 70‑i haqlayır. Yazıb‑yaradır. Oxuyur, qiy‑
mətləndirir. Eqoistlikdən, paxıllıqdan uzaqdır. Yaradıcılıq yol‑
larında uğurla addımlayanları qiymətləndirməyi bacarır.
Bunu sadəcə demir... yazır və çap elətdirir. Hamıya car çəkir.
Çünki gözəl bilir ki, ədəbiyyat sanki böyük bir ağacdır. Aşağı
budaqları qalın və şaxəlidir. Yuxarı budaqlara, pöhrələrə də
qida, su aşağı budaqlardan keçir. Qidalandırmasalar, məhv
ola bilərlər. Nəticədə də ağac boy atmaz, sadəcə eninə verər.

70 yaşlı Sabir Rüstəmxanlı haqqında çox yaza bilərəm. Bu
dəfə onun həyat və yaradıcılığına bir rəssam gözüylə nəzər
saldım. Qarşıda isə neçə‑neçə illər var. Yubileylər də ki, nə
qədər... 75, 80, 85, 90, 95, 100... Sabaha da bir şey saxlamalı‑
yam, ya yox? Amma indidən 100 illik yubileylə bağlı yazımın
son misralarını sizinlə bölüşə bilərəm. Bu, atamın rübaisidir.
Əslində Mirzə Ələkbər Sabirə həsr edib.

Sabir köhnəliyin vəlvələsiydi,
Milli idrakımın zəlzələsiydi.
Vətən fəxr etsə də şairləriylə,
Sabir təkbaşına xalqın bəsiydi.

Elə Sabir Rüstəmxanlı da məhz belədir!

2016
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ARİF VƏ QULU

Yazımın adı lap dastan başlığına oxşadı. Əslində adı  cazi‑
bəli olsun deyə  belə qoydum. Hardasa bu fikirlərimin kağıza
köçürülməsində bu iki şəxsin rolu olduğu üçün belə başlıq
seçdim. Dostluqla başlayan, qarşıdurmayla davam edən,
sonda sülhlə nəticələnəcək bu davanın iştirakçısına, tərəfke‑
şinə çevrilmək istəməzdim. Çünki ət ilə dırnaq arasına girən‑
lərin aqibəti yaxşı  məlumdur. Yaxud da ki, “gedib‑gələn qələt
eləyir” ifadəsinin sonda mənə də aid olmasını istəməzdim.

HAŞİYƏ: Təkrar da olsa, yerinə düşür. Mən balaca idim.
Evə dayım, xalamgil gələndə mənimlə məzələnirdilər. Bilir‑
sinizmi necə? Dayım bir söz deyirdi mənə ki, get xalana de.
Mən də tez qaçırdım mətbəxə, sözü çatdırırdım. O da mənim
uşaq ağlıma yaxın bir gülməli söz deyirdi. Məsələn: “Get da‑
yına de ki, gəlib onun qulaqlarını çəkərəm”. Mən də gətirib
onu çatdırırdım dayıma. Özü də gülə‑gülə. O da guya ki hirs‑
lənirdi, başqa bir söz deyirdi. Beləcə məni mətbəx və otaq ara‑
sında sanki poçtalyona döndərirdilər. Dediklərini
anlamırdım. Amma bu, xoşuma gəlirdi. Sonda dayım yoru‑
lurdu və “Mahir, get xalana de ki, gedib‑gələn qələt eləyir”.
Mən də qaçırdım mətbəxə. Bu sözləri çatdırırdım. Özü də
əlavə edirdim ki, “xala, dayı sənə dedi ki, qələt eləyirsən”.
Xalam da eyni sözlərlə məni dayımın yanına qaytarırdı.
Amma, uşaq idim, başa düşmürdüm ki, “gedib‑gələn qələt
eləyir” sözü mənim özümə aidmiş. (SON)

M A H İ R  Q A B İ L O Ğ L U

312



Yazını sonacan oxumamış oxucularımda belə bir sual ya‑
rana bilər: Arif Alışanov və Qulu Məhərrəmli arasında gedən
məhkəmə çəkişməsində,  sən Mahir, kimin tərəfindəsən?
Yoxsa bitərəfsən? Əsla. Mən heç kimin tərəfində deyiləm.
Mən ümumiyyətlə məhkəmə çəkişməsinin əleyhinəyəm.

Bu çəkişmənin tərəflərinə olan münasibətimə gəldikdə
isə... Mənimçün bir Qulu Məhərrəmli var. O, jurnalistdir,
müəllimdir və böyük həmkarım olmaqla yanaşı, həm də 11 il
bir kollektivdə iş yoldaşı olmuşuq. Bu barədə uzun‑uzadı da‑
nışmağıma ehtiyac yoxdur. “Qulu Məhərrəmlinin SƏHƏRİ”
adlı yazımda hər şeyi ifadə etmişəm.

Arif Alışanova isə iki baxış bucağım var. Birincisi, onunla da
bir kollektivdə çalışmışam. Amma yollarımız kəsişməyib.
Salam‑əleyküm, əleyküm salam. Vəssalam.  Nə film çəkmişəm,
nə də ezamiyyətlərə getmişəm ki, o da  mənim qonorarımı, eza‑
miyyət xərclərimi  yüksək yazıb yaxşılıq edə, ya da əksinə, kəsib
pislik. Amma insafən, 1‑ci tanıdığım Arif Alışanovdan bütün
kollektiv razı idi. Bacardığı yaxşılığı edirdi. Bacarmayanda da
ondan incimirdilər. Çünki onun qarşısında ondan da böyük –
sədr vardı. Sonda Nizami Xudiyev qarğış yiyəsi olurdu.

İkinci tanıdığım Arif Alışanov isə sədr Alışanov oldu. Yenə
də mənə bir pisliyi keçmədi. Özünün də və ətrafının da çox
gözəl bildiyinə görə özüm ərizəmi yazıb işdən çıxmışam. Özü
də ki, 3‑cü cəhddən. Birinci cəhddə departament sədri Faiq
Hüsiyev, ikincidə baş redaktor Qalib Şükürov qabağımı alıb
ərizəmi cırdılar. Üçüncüdə isə subardinasiyanı pozub ərizəni
köməkçiyə təqdim etdim və dəhlizdə yaxınlaşıb işdən çıxmaq
arzumu bildirdim. Sədr Arif Alışanov da iki aydan sonra əri‑
zəmə qol çəkdi.

Amma düzünü desəm, xoşum gəlmir Arif Alışanovdan.
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Mənə nə yaxşılığı, nə də pisliyi keçsə də... Bir səbəb ona qarşı
məndə mənfi assosiasiya yaratdı.  Qısa deyəcəyəm.  Adi işçi
və sədr müavinliyi dövründə ona alqış deyən, sədrlik postu
arzulayan, 30 il bir yerdə çalışdığı  insanların dilini əksinə çe‑
virdiyi üçün. Bu, bəlkə də mənim hissə qapılıb gəldiyim nə‑
ticədir. Şəxsən mənə nə istisi var, nə də soyuğu.  Hər hansı
rəhbər təyin edilən şəxsin işçilərini özünün təyin etməsinə
tam ixtiyarı  var. Özü də ki, əmək qanunvericiliyinə əsasən.
İstəyər işdən çıxarar, istəyər işə götürər. İstəyər işdən çıxar‑
dığı şəxsi yenidən vəzifəyə gətirər. Pensionerləri gənclərlə
əvəz etmək də qanunsuz hərəkət sayılmır.  Amma bütün bun‑
lara baxmayaraq mənim sədr Arif Alışanova həmişə hörmə‑
tim olub. Yalnız bir səbəbə görə. Hansı? Elə isə başladıq.

Vəzifə

Atamın təbirincə desək, “vəzifə çox köpəyoğlu şeydir”.
Adamı 180 dərəcə dəyişdirməyi öz yerində. Birincisi,  bu  və‑
zifədə gözü olub arzularına çatmayanlar qara paltar geyinib,
saqqal buraxırlar. Opponentdən çevrilirlər düşmənə. Və əhd
edirlər ki, ta bu adam vəzifəsindən çıxmayana qədər nə qara
libasımı çıxaracağam, nə də saqqalımı qırxacağam. İddia də‑
yişir. Artıq  bu vəzifəyə yiyələnmək ikinci plana keçir. Hədəf
vəzifəyə layiq görülənin  vəzifədən çıxarılmasıdır.

Eyni zamanda isə bu vəzifəyə iddialılar meydana gəlir.
Onlara el arasında “pazlar” deyirlər. Ən yaxın “paz” müavin
olur.  Üçüncü qismi isə bu vəzifəlinin qazandığı pullar ma‑
raqlandırır. Ciblərinə bir qəpik girməsə də, başlayırlar başqa‑
sının pulunu saymağa. “Mənə qismət olmasa da, qoy qussun”
deyib, demaqoqluq edib,  qıraqdan baxıb həzz alırlar. Dör‑
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düncü qism də var. Onlar ortada yeyib, qıraqda gəzənlərdir.
Yəni ki, işçilər, qara fəhlələr. Onlara çatsa da az çatır, ona görə
də başlayırlar böyüklərinin dalısıyca harda gəldi deyinməyə.

Ən böyük xeyri isə bu informasiya, xüsusilə də dezinfor‑
masiyadan bəhrələnənlər görür. Axı, onların da vəzifəsi yoxla‑
maqdır. İş olan yerdə isə çatışmazlıqlar nə qədər istəyirsən var.

Vəzifəli isə qalır çabalaya‑çabalaya. Bilmir yerinə göz di‑
kənlərlə çarpışsın, yoxsa ayağının altını qazanlarla. Bilmir iş‑
çilərini dolandırsın, yoxsa qapısına gələn qonaqları yola salsın.

HAŞİYƏ: Təsəvvür edin ki, şam yeməyinə əyləşmisiniz.
Yemək ortaya gələndə qapı döyülür. Dörd‑beş qonaq girir
içəri. Onları da məcbur olub süfrəyə dəvət edirsiniz. Qonağa
çox çatsın deyə uşaqların payından kəsməyə məcbur olursan.
Ya da “ay uşaq, gedin dərsinizi hazırlayın!” bəhanəsiylə süf‑
rədən izaqlaşdırırsan. Arvad isə ehtiyat, sabah bişiriləcək ər‑
zaqlardan tezbazar yemək hazırlayır. (SON)

Oğul‑uşaq, dost‑tanış, qohum‑əqrəba da ki, öz yerində.
Nəsə çox çətindir indiki zəmanədə vəzifəli adam olmaq.
Şəkər, əsəb  xəstəsi olan için özünü yandırır, xarici maşınlı,
bağlı, villalı, “novostroyka”lı bayırın isə özgələri. Heç kimi
də inandıra bilmirsən ki, vallah mən yaxşı işləyirəm. Etimadı
artıqlamasıyla doğrulduram. Sübutum da var.

HAŞİYƏ: Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109‑
cu maddəsinin 23‑cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan televiziyasının və radiosunun inkişafındakı xid‑
mətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilsinlər:
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3‑cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
Alışanov Arif Nizam oğlu ....

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 10 noyabr 2011‑ci il.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109‑cu mad‑
dəsinin 23‑cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya vasitə‑
lərinin inkişafındakı xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif
edilsinlər:

2‑ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
Alışanov Arif Nizam oğlu

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 15 iyul 2015‑ci il.
(SON)

Arif Alışanov son 15 ildə bilmir ki, qəzetdə, saytlarda ya‑
zılanlara inansın, yoxsa sənəd‑sübuta. Yığır işçilərini başına
və deyir: “Əgər mən pis işçi olsaydım, Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev məni öz sərəncamıyla sədr müavini postuna
irəli çəkərdimi? Əgər mən pis işçi olsaydım, Nizami Xudiyev
sədrlikdən uzaqlaşdırıldıqdan sonra bu vəzifəni müvəqqəti
icra etməyi mənə həvalə edərdilərmi? Əgər mən 6‑7 ay pis
rəhbərlik etsəydim, məni bu boyda posta təsdiq edərdilərmi?
Əgər mən pis rəhbər olsaydım, 10 noyabr 2011‑ci ildə  Azər‑
baycan televiziyasının və radiosunun inkişafında 3‑cü dərə‑
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cəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə, 15 iyul 2015‑ci ildə isə
Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya vasitələri‑
nin inkişafındakı xidmətlərimə görə 2‑ci dərəcəli “Vətənə xid‑
mətə görə” ordeni ilə təltif olunardımmı? Layiq olmasaydım
5 il deputat mandatı daşıyıb, siyasətçi sayılardımmı? Son 10
il ərzində 2 yeni kanal aça bilərdimmi?..”

Bu sözləri oxuyanlar mat‑məəttəl bir‑birlərinin sifətinə
baxıb, gözlərini döyəcəklər ki, “biliriy e... bütün bunları.
Amma bu barədə Arif Alışanov heç yanda deməyib axı. Biz
bu sözləri nə onun dilindən eşitmişik, nə də yazdığını görmü‑
şük”. Bilirəm. İndi özünüz seçin. Hansı yaxşıdır. Bunu eşit‑
mək, oxumaq, yoxsa 3 saatlıq yersiz, cəfəng  videoyaya
tamaşa etmək? Ya da ki, məhkəmə çəkişməsi?

Heç olmasa “Mehman” filminə baxmaq kifayət idi. Kami‑
lovun ordenləriylə qürrələnib, prokuror Mehmana acıq ver‑
mək səhnəsinə. Və sonda da “Axı mən Arif Alışanovam”
deməsi  neçə‑neçə ittihama tutarlı cavab olmazdımı?

Statistik məlumatlara görə AzTV‑yə 40 milyon manat pul
ayrılır. (Azərbaycanda  çəkilən və hər il də qaşınıb, yenidən
asfaltlanan 30‑40 kilometr bərbad yola qoyulan məbləğ) Hara
xərclənir, necə xərclənir deyə bilmərəm. Əlimdə rəsmi sənəd
yoxdur. Olsa da maliyyəçi deyiləm. Lap tutaq ki, əlimdə
rəsmi sənəd var. Mənə  nə? İkincisi, axı mən kiməm ki, başımı
dövlətin ayırdığı pulun xərclənməsinə soxam? Əgər bilsəy‑
dim ki, burdan mənə bir qəpik‑quruş düşəcək, müdaxilə
edərdim. Bunun üçün Hesablama Palatası var, Maliyyə Na‑
zirliyi və digər nəzarət orqanları var. Hər ayın axırı da hesabat
verilir.  O ki, qaldı maaşların aşağı və ya işçilərin dolanışığının
çətin olmasına... Müəllim və həkimdən üzü aşağı, hansı döv‑
lət büdcəsindən maliyyələşən idarə və müəssisələrdə maaşlar
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yuxarıdır ki? Bəlkə Milli Elmlər Akademiyasında yuxarıdır?
Hələ yaxşı ki, AzTV‑də “qonorar” deyilən sistem var. Narazı
olanlar var? Yolunuz açıq olsun! Şikayətlənməyin, ora‑bura
informasiya ötürməyin isə yalnız onlara ziyanı var. Yuxarıda
bir misal çəkdim. (şam yeməyi əsnasında qonağın gəlməsi)
Bu da ikincisi.

HAŞİYƏ: Deməli, bir valideyn uşağının hər gün məktəb‑
dən gəlib “müəllim “5 məmməd” süpürgə pulu istədi”,
yaxud “3 məmməd” fondpulu yığırlar” və sairə, ilaxır demə‑
yindən boğaza yığılaraq, nazirlikdə işləyən bir qohumuna
zəng edir. Və başlayır şikayətə.  Sonda da deyir ki, bəs mənim
adım olmasın. Uşağı gözünçıxdıya salarlar. Qohumu da söz
verir ki, bu faktı araşdıracaq.

Üstündən bir gün keçir. Axşam ata işdən evə gəlir. Oğlu
yaxınlaşıb nə desə yaxşıdır?

– Ata, 1 “şirvan” ver də...
– Niyə?
– Məktəbə komissiya gəlib. Yola salmaq üçün 1 “şirvan”dan

yığırlar. (SON)

Vəzifəli adamlardan yazmaq, donos yığıb onları ictimai‑
ləşdirmək artıq dəb halını alıb. Belə xəbərlər oxumayanda
saytları, qəzetləri kasad adlandırırıq. Oxuyuruq, ləzzət alırıq.
Amma cibimizə 1 qəpik də girmir. Əksinə çıxır.

Bu yazılar feilin zaman şəkilçilərini də çaş‑baş salıb. Bu ‑
ır,‑ir,‑ur,‑ür şəkilçisi var ya... indiki zaman şəkilçisi sayılır.
Amma indi qeyri‑müəyyən və ya geniş  zaman şəkilçisinə
çevrilib. “Hacıbala Abutalıbovu işdən çıxardırlar”, “Ziya
Məmmədov istefa verir”, “Əbülfəs Qarayev Bakı şəhərinin
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meri təyin olunur” və sairə, ilaxır. Hamısı da indiki zamanda.
Yox, yazmırlar ki, istefa verəcək və ya çıxardılacaqlar. Bu,
olardı gələcək zaman. Bütün bomba və şok‑şok  informasiya‑
lar indiki zamanda yazılır. O cümlədən Arif Alışanov da... 10
ildir ki, işdən çıxardırlar. Amma çıxarıb qurtara bilmirlər. Hər
dezinformasiya da vəzifəli şəxsin vəzifə ömrünün uzadılma‑
sına səbəb olur. Sonuncu dəfə eşitdim ki, “Vsyo. Televiziyanın
60 yaşından sonra Arif Alışanov gedir”. Elə o bayram günü
Qulu Məhərrəmlinin tarixi müsahibəsi meydana çıxdı. AzTV‑
çilər iki cəbhəyə bölündü. 3 saatlıq video vəziyyəti daha da
gərginləşdirdi. Bir məqalə də mən yazdım. Alışanovçulardan
bəziləri məni də Məhərrəmovçu elan etdilər. “Onu ki, işdən
çıxaran olmayıb. Öz ərizəsiylə çıxıb. O, niyə Qulunun tərəfinə
keçib ki?” deyənlər də tapıldı.

Bu davaya belə don geyindirənlər də tapıldı ki, bəs Qulu
Məhərrəmli Arif Alışanovu bu cür tənqidi fikirlərlə devirib
yerinə keçmək istəyir. Başqalarını bilmirəm, mənim Qulu Mə‑
hərrəmliyə olan münasibətim onun gələcəkdə kim olacağıyla
ölçülmür. Bəs əsl məsələ nə yerdədir? Məncə...

HAŞİYƏ: Abbas Səhhətin gözəl bir şeiri var. Orta mək‑
təbdə əzbərlətdirmişdilər onu.

Əlbir olub bir ayı bir şir ilə,
Ovladılar dovşanı tədbir ilə.
Olmadılar razı onu bölməyə,
Çıxdı iş axır ölüb‑öldürməyə;
Çeynədilər, dişlədilər, diddilər.
Bir‑birini al‑qana qərq etdilər.
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Özlərini taqətdən saldılar,
Hər biri bir səmtə düşüb qaldılar.
Tülkü uzaqdan görüb ol haləti,
Bildi ki, yox heç birinin taqəti.
Gəldi götürdü ovu, etdi fərar,
Həsrət ilə baxdı dalınca onlar. 

(SON)

Nəsə çox danışdım deyəsən.  Hər şeyi dedim, amma Arif
Alışanova hansı səbəbə böyük hörmət bəslədiyimi yox.

HAŞİYƏ: Həsən Həsənov sədr müavini keçdiyindən “Xə‑
bərlər”redaksiyasına baş redaktor Allahverdi Məmmədov
təyin edilmişdi. Kənardan gətirilən adam da o saat qəbul
olunmur axı. Ta köhnəlməyənəcən. Redaksiyada da bu cür
ab‑hava hökm sürürdü. Günlərin bir günü sədr Nizami Xu‑
diyev bizi kabinetinə çağırdı. Çox əsəbi görünürdü. Amma
təmkinin qoruyurdu. Bir misalla bizim şıltaqlığımıza son
qoydu:

– Mən o vaxt APİ‑nin rektoru işləyirdim. Bilirsiniz də tə‑
ləbəliyim başa çatandan sonra əmək fəaliyyətim orayla bağlı
olub. Ona görə də təhsil sahəsinin bütün incəliklərini bilirəm.
Prezident Heydər Əliyev Lidiya Rəsulovanı  Təhsil naziri
təyin elədi. İclas keçirəndə, bizə nəsə göstəriş verəndə naşılığı
özünü biruzə verirdi. Əlbəttə ki, bu da biz tərəfdən cavabsız
qalmırdı. Fikirlərimizi söyləyir, etirazımızı bildirirdik.  Daha
doğrusu, onu pərt edirdik. Bizim sözümüzün qabağına söz
qoya bilmirdi. Bir tədbir də görə bilmirdi. Hamımız alim, mil‑
lət vəkili, görkəmli ictimai‑siyasi xadim, prezident sərənca‑
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mıyla təyin olunan vəzifəli şəxslər  idik. Axırda məcbur olub,
bizdən Prezidentə şikayət etdi. Görüşlərin birində Prezident
Heydər Əliyev rektorlardan birini ayağa qaldırıb, ona xitabən
bizə də “Mən Lidiya Rəsulovanı ora nazir təyin etmişəm. Mən
belə məsləhət bilmişəm. Mən belə məsləhət bilmişəmsə, siz
də onun göstərişlərinə qeyd‑şərtsiz əməl etməlisiniz. QAN‑
DINIZ?” (SON)

Arif Alışanov Prezident İlham Əliyevin sərəncamıyla
AzTV‑nin sədri təyin edilib. O, etimad göstərib və təyin edib.
Bu illər ərzində mükafatlandırıb da... Səlahiyyətlərini də ge‑
nişləndirib. Nə vaxt lazım bilsə, onda da işdən uzaqlaşdıra‑
caq. Bu, yalnız onun səlahiyyətinə aid olan məsələdir.

Mən də ona hörmətlə yanaşıram. Sadəcə, sonda QAN‑
MAZ  olmamaq üçün.    

2016
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PROFESSOR 
QURBAN BAYRAMOVA  TƏBRİK

Əvvəllər məktəb və ya tələbə yoldaşlarım məni görəndə
belə bir söz işlədirdilər: “Mahir, hər dəfə atanı televizorda
göstərəndə sən yadımıza düşürsən. Evdəkilərə deyirik ki,
bax, mən bu kişinin oğluyla oxumuşam”.

Aylar, illər keçdi. Artıq atam həyatda deyildi. Görəsən
yadda qalmışdımmı? Ara‑sıra atamı tanıyanlarla küçədə rast‑
laşırdım. Birinci cümlələri belə olurdu: “Salam, Qabil!” Mənim
adımı yada salmaq üçün yaddaşlarını çox da gücə salmırdılar.
Bəlkə də  məni görüb, Qabil yadlarına düşürdü. Üç il qabaq
intensiv yaradıcılığa başlayanda ifadələr, yanaşma da dəyişdi.
Artıq  “sağ ol,  Mahir, yazılarınla, təxəllüsünlə, sözü sərrast,
açıq demək qabiliyyətinlə  yaşadırsan atanı” söyləyirdilər.

Onlardan biri yox, birincisi  professor Qurban Bayramov
idi. Diqqətlə izləyirdi yaradıcılığımı, oxuyurdu. Yox. O, sadəcə
oxucu deyildi. Oxuyub zövq almaq, yaxud da növbəti elmi
məqalə və əsərinə mövzu axtarmırdı. Oxuyurdu ki, iradını bil‑
dirsin. Yolumu azaramsa düz yola qaytarsın. Məsləhətlərini
versin. Axı Qurban Bayramov alimdir, ədəbiyyatşünasdır, tən‑
qidçidir. Amma məni oxuyan Qurban Bayramov həm də mə‑
nəvi  əmisi Qabilin ruhu qarşısında borcunu yerinə yetirirdi.
“Mahirdir də... birdən ağzına gələni yazar. Biabır olarıq nə‑
sildə”.

Həmişə rastlaşanda deyir ki, bəs atan məni “qardaşoğlu”
deyə çağırırdı. Deməli, sən də mənim əmimoğlusan. Balacay‑
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dım. Qurban müəllim qapıbir qonşumuz Xalq yazıçısı Bay‑
ram Bayramovgilə gələrdi. Bayram əminin qardaşı Fərmanın
oğludur. Həm də ədəbiyyat adamı idi. Bayramov ədəbi soya‑
dının davamçısı sayılırdı. Ona görə digər yazıçılar da  onu
evin adamı, doğma  bilirdilər. Yazıçı, şair olmasa da, ədəbiy‑
yatımızın gələcək keşikçisi kimi yüksək qiymətləndirilirdi.
Çünki , o vaxtın ədəbi tənqidçilərinin gözündən xırda bir
səhv də yayınmırdı. Bəzən elə olurdu ki, ədəbi tənqid böyük
bir əsəri “brak” edib, arxivə tullayırdı. Ədəbi tənqid yazıçıla‑
rın və onların əsərlərinin polisi, prokuroru, hakimi idi.  Bəzən
isə yazıçıya gələcək həyata vəsiqə verirdilər. Bir ifadə var:
“Puşkini Puşkin edən Belinski olub”. Yazıçını yazıçı edən tən‑
qidçi olmalıdır. Əfsus ki, müasir dövrümüzdə mizan‑tərəzi
pozulub. Kitab oxuyurlar ki, hələ bu kitab haqda yazılan ya‑
zıya da əhəmiyyət versinlər?

Hər şey dəyişib. Əvvəllər kitab çıxanda onu paylayırdılar
yazıçılara. Əsər oxunurdu. Bir‑iki aydan sonra isə yığışıb əsəri
müzakirə edirdilər. Bəzən bir fikrə görə qırğına da çıxırdılar.
Bəs indi necə? Kitab təqdimatı, imza günü, xoş sözlər, uğurlar,
gül‑çiçək, març‑muç və sonda şəkil çəkdirib feysə qoymaq.
Vəssalam. Kitabın içində nə var, nə yox?.. –  bu heç kimçün
maraqlı deyil.  Heç kim anlamır ki, əsas kitab, kitabın dizaynı,
kağızın sarı və ya ağ olması, şriftlərin böyüklüyü‑kiçikliyi, yer‑
ləşdirdiyin şəkil deyil. Bunlar sadəcə dizayndır, maddi imkan‑
dan asılı göstəricilərdir. Əsas əsərdir, yazdığındır.

Pessimizmə qatılıb tənqidçilərimizin işini sıfıra endirmək
istəməzdim. Onlar öz işlərindədirlər. Yazırlar, tənqid edirlər.
Qurban Bayramov kimi ədəbiyyatşünaslarımız  köhnə ənə‑
nələri davam etdirirlər. Çünki onlar belə görüblər, onları belə
öyrədiblər, onlar nəhənglər məktəbinin yetirmələridirlər. Bu‑
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günkü cılız dünyada yaşamaq qismətlərinə yazılsa da.
Mənim Qurban Bayramovun fikirlərinə böyük ehtiyacım

var. Təkcə tənqidçi kimi yox. Qonşum Bayram əminin qardaşı
oğlu kimi. Bilirəm ki, boğazdan yuxarı söz deməyəcək. “Tə‑
rifləyim, yoxsa həvəsdən düşər” prinsipiylə addım atmaya‑
caq. Çünki nə əmisi Bayramdan, nə də mənəvi əmisi
Qabildən saxtakarlıq görüb. Cövhərində saxtakarlıq yoxdur.
Tələbkarlığa  birinci elə özünkündən başlayır.

Bu gün 70 yaşı tamam olur. Gözəl yaşdır. Mən də təbrik‑
lərə qoşuluram. Nə olsun ki, ağsaqqaldır, ahıldır. Ruhunun
cavanlığını qoruyub saxlayır. Əgər mənim kimi “sandığı
açsa”... 1970‑ci ildən bu yana çox şeylər görüb. Yanında çox
şey danışıblar. “Özümüzküdür. Bayramın qardaşıoğludur”
deyərək.

Tez‑tez zəng edirəm. Bəzi məsləhətlərə ehtiyacım olur
təbii ki... Ayda bir dəfə zəng etmək isə artıq protokol qayda‑
sıdır. Yazılarım haqqında fikrini öyrənirəm.  “Yaz, sən yaz.
Əgər nəsə bir neqativ şey görsəm özüm həmən zəng edəcə‑
yəm. Hər şey qaydasındadır. Yaz” deyir.

SON

Küçədə rastlaşmışıq. Çaşıb Qabil deyir mənə. Mən də bi‑
rinci Bayram əminin familiyasını yadıma salıram. Sonra Qur‑
ban adı yadıma düşür. Çünki Qurban müəllim tanınmış
Bayramovlar soyunun görkəmli nümayəndələrindən biridir.

Görüşürük. Bir‑birimizdən əhval tuturuq. Lap nəvaxtsa
Qabil və Bayram Bayramov görüşən kimi.

27.05. 2016
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TÖHMƏT
(hekayə)

Dostum, professor Buludxan Xəlilova

Rəis bu gün işə çox əsəbi gəlmişdi. Tir‑tir əsirdi. Yox, qız‑
dırmalı adama oxşamırdı. Hava da şaxtalı deyildi ki, soyuq‑
dan titrəyə. Qorxudan da əsməzdi yəqin. Kimdən qorxacaqdı
ki? Axı o, rəis idi. Biz ondan qorxmalıydıq.  Yəqin ki, əsəbin‑
dən əsirdi. Kim əsəbiləşdirə bilərdi ki, onu? Bəlkə
“yuxarı”larda xətrinə dəymişdilər? Yox. Suyu da üfürə‑üfürə
içir, işini ehtiyatlı tutandır. İnanmıram ki, kimsə onun işindən
narazı olsun. Bəs nə olub rəisə? Bu gün cümə axşamıdır. Bəlkə
cüməaxşamıya gedib? Ölüdən qorxub? Yox, cüməaxşamıda
ölü nə gəzir ki? Kabinetinə girər‑girməz qışqırır:

– Hanı kadrlar şöbəsinin müdiri? Tez gəlsin yanıma.
Katibə otaqdan güllə kimi çıxır. O qədər özünü itirir ki,

heç telefona da əl atmır. Özü qaçır arxasıyca. Kadrlar şöbəsi‑
nin müdiri tez özünü çatdırır. Otağa girər‑girməz rəisin yenə
səsi gəlir:

– Baş mühasibi də çağır.
Katibə bu dəfə də otağından dəhlizə sıçrayıb baş mühasi‑

bin otağına qaçır. Onunla bir yerdə qayıdır.
Rəis çox sakit və mülayim adamdır. Xalq arasında belələ‑

rinə “insan adam” deyirlər. Bir işçinin də xətrinə dəyməyib
buvaxtacan. Nə vaxtsa qışqırmağını yox, səsini ucaltmağını
da heç kəs eşitməyib. Ona görə də onun bu cür əsəbiləşməyi
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və həyəcanı doğma bacısı qızı olan katibəsini də çaşdırmışdı.
–  Getdik işçiləri yoxlamağa!
Rəis, yanında kadrlar şöbəsinin müdiri və baş mühasib

şöbə‑şöbə gəzərək idarənin bütün işçilərini yoxlayırdılar. İş‑
çilər də məəttəl qalmışdılar ki,  saat beşin yarısında bu, nə
yoxlamadır? Səhər‑səhər, iş başlananda olsaydı, heç olmasa
başa düşülərdi. İşin axırında, 6‑da olsaydı yenə anlamaq
olardı.

– Hanı Qurbanov?
– Atif müəllim, rayona gedib. Dedi ki,  sizdən icazə alıb. –

deyə kadrlar şöbəsinin müdiri dilləndi.
– Məndən? – rəis bir az da səsini qaldırdı. –  Ərizəylə mü‑

raciət edibmi?
– Xeyr.
– Başa düşmədim, bura mənim dədəmin idarəsi‑zaddır?

Burda Əmək Məcəlləsi işləmir? Necə yəni “məndən icazə alıb”?
– Belə dedi, Atif müəllim. Deməli aldadıb məni. Yaxşı, qoy

qayıtsın. – deyə kadrlar şöbəsinin müdirinin sifəti bozardı.
– Məndən bir rəis kimi razılıq ala bilər. Onda sən nəyə la‑

zımsan? İxtisar edək, çıx get özünə başqa iş axtar. İcazəni sən‑
dən almalıdır. Özü də qanunlara uyğun. Yazılı şəkildə,
ərizəylə. Abbasova hanı?

– Xəstədir. Zəng eləmişdi ki, xəstədir, qızdırması var.
– “Bülleten” gətirsin. Gətirməsə “proqul” yazıb qovacam

işdən. Həmkarlar təşkilatının sədrini də agah edin bu barədə.
Bir də kim icazə almaq istəyir – lap bir saat olsun – kadrlar
şöbəsinin müdirinə yaxınlaşıb ərizə yazmalıdır. O da mənə
təqdim etməlidir ki, üstünə dərkənar qoyum. O da o vaxt  ki...
mən bunu lazım bilsəm. Yoxsa ki, uşaq bağçasına döndərmi‑
siniz idarəni. Biri deyir anayam, uşağımı bağçadan götürmə‑
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liyəm. O biri deyir qaynanamın burnu qanamışdı. Bu biri
deyir rayona yasa gedirəm. Bütün işlərinizi saxlayın istirahət
gününə, ya da işdən sonraya. Bir nəfər işə geciksə, işdən tez
getsə, yazılı icazəsi və xəstəlik kağızı olmadan işdən yayınsa,
qovacam. Bildiz? Onca  dəqiqə gecikənlərin belə, maaşından
20 faiz tutulacaq. Əvvəl “Xəbərdarlıq”, sonra “töhmət”, sonra
“şiddətli töhmət” veriləcək. Dördüncü dəfə day töhmət‑zad
olmayacaq. Qovacağam işdən. Baş mühasib, eşitdin?

– Bəli, Atif müəllim.
Bu vaxt otaqdan hıçqırtı səsi gəldi. Təlimatçı Gülnarə idi

ağlayan.
– Sən niyə ağlayırsan? – deyə rəis soruşdu.
– Uşağı indi bağçaya kim qoyub,  kim götürəcək? Heç ol‑

masa saat beşdə çıxıb, güc‑bəla özümü  “İnşaatçılar” metro‑
sundan Günəşliyə çatdırırdım...

– Bilmirəm! – rəis onun sözünü ağzında qoydu. – Bunu
doğmamışdan qabaq fikirləşməliydiniz. O birilərinin də nə‑
zərinə. Uşaq, ər, qaynana, ailə, filan‑milan bilmirəm. Başa
düşdüz? Burada hamınız işçisiniz. Bir nəfər kimi hamınız
əmək qanunvericiliyinə əməl etməlisiniz. Qanunvericilikdə
işçilər “mat odinoçka”, uşaqlı‑muşaqlı kateqoriyasına bölün‑
məyib ki, mən də güzəşt edim. Mənimçün hamınız eynisiniz.

Rəis son sözünü də deyib bir az sakitləşdi. Amma əsməyi
getmirdi. Nə olmuşdu ona? Heç kim bilmirdi. Atif müəllim
kabinetinə qayıtdı. Katibə tez “apteçka”dan Validol çıxartdı.
Dayısına uzatdı. Atif müəllim Validolu dilinin altına qoydu.
“Allah sənə lənət eləsin, Mirələm” deyib əllərini stolun üs‑
tündə çarpazlaşdırdı. Beləcə başını əllərinin üstünə qoyub bir
müddət tərpənmədi.  Katibə də sakitcə otaqdan çıxdı. Cürət
də edib soruşmadı ki, “dayı, axı nə olub?”
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Bir‑iki dəqiqədən sonra rəis başını qaldırdı. Elədiyi hərə‑
kətə, işçilərin üstünə qışqırdığına görə peşmançılıq hissi ke‑
çirirdi. Amma ki, yox. Dediyini demişdi. İşlər necə ki,
qanunauyğun gedirsə, nizam‑intizam da qanuna  uyğunlaş‑
dırılmalıydı. İcazə almağa son qoyulmalıydı. Nə olsun ki,
bunu özü də istəmirdi. Axı özü də nəvaxtsa rəisindən icazə
alanda, heç vaxt “yox” cavabı eşitməmişdi. Sıravi əməkdaş
olanda nə işə gecikdiyinə görə “töhmət” almışdı, nə də maa‑
şından tutmuşdular. Amma indi məcbur idi. Oturub sabahı,
yeni iş gününün başlanmasını səbirsizliklə gözləyirdi. Tufanı
sabah qoparacaqdı.

Səhər işə hamıdan tez gəlmişdi. Əgər işçilərdən nizam‑in‑
tizam tələb edirsənsə, birinci növbədə özün nümunə olmalı‑
san. Nə olsun ki, leksikonda “müdir işə gecikir” ifadəsi
yoxdur. Müdir yalnız  ləngiyə bilər, ya da idarənin vacib işlə‑
rini həll etdiyi üçün yubana. Amma Atif müəllim rəis keçən‑
dən alman dəqiqliyi ilə oturub‑duran adam idi. İşə gecikdiyini
görən olmamışdı. Bir sözlə, əvvəllər də nümunə idi.

Amma bacısı qızı olan katibəsi hər gün gecikirdi. Uşağı
bağçaya qoyanacan, işə çatanacan bir saat keçirdi. Dayısı da
ona dinmirdi. Xəbərdar idi işə gecikmək səbəbindən.

Atif müəllim işə gələndə həmişə birinci kabinetinə girirdi.
Amma bu dəfə kadrlar şöbəsinin qapısını açdı. Artıq hamı iş
başındaydı. Müdir də, işçilər də...

– Dəftər‑kitabını götür, gəl arxamca. – deyə amiranə şə‑
kildə dilləndi.

Ordan mühasibatlığa gəldilər. Mühasiblər yerindəydilər.
Baş mühasibi də götürüb gəldilər rəisin otağına. Qapı bağ‑
lıydı. Açarı çıxarıb qapını açdı:

– Gördünüz? Katibə işə gecikib. Mən öz bacım qızından
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qayda‑qanun tələb etmirəmsə, başqalarına nə deyə bilərəm ki?
Bu zaman bacıqızı dəhlizin o başından göründü. Addım‑

larını tezləşdirərək özünü otağa çatdırdı:
– Dayı, bağışla gecikdim. Gülkanı bağçaya qoyurdum.

Anam sənə deyib də...
– Nə ana, nə dayı? Sənə demişəm ki, mənə iş yerində dayı

demə. Mən hamıyçun, səninçün də Atif müəlliməm. Bildin?
Kadrlar, birinci katibədən başlayırıq. “Xəbərdarlıq” elan olun‑
sun və maaşından 20 faiz tutulsun. Ağlı gəlsin başına.

Bacıqızı doluxsundu. Amma heç nə demədi. Atif müəllim,
kadrlar şöbəsinin müdiri və baş mühasib otaqları bir‑bir gəz‑
məyə başladılar. Hər şöbədən gecikən vardı. Hamısı da qa‑
dınlar. Şöbə müdirlərinin də verdiyi izahat oxşar idi:
“Uşaqlarını bağçaya qoyduqları üçün gecikirlər”. Amma Atif
müəllim heç birini bağışlamırdı. “Yaz, “Xəbərdarlıq” yaz.
Maaşından da 20 faiz tutun” deyə baş mühasibə göstəriş ve‑
rirdi. Arxasıyca da əlavə edirdi ki, “mən heç bacım qızına da
güzəştə getmirəm”. 

Beləcə rəis bütün şöbələri yoxlayıb otağına qayıtdı. Amma
bununla hirsi soyumadı. “Gecikən işçilər gələn kimi kabine‑
timə göndərin” dedi.  Bir saatdan sonra rəisin otağında “raz‑
borka”  başladı. Beş qadın idi. Amma onlardan yalnız biri,
təlimatçı Gulya ağlayırdı. O birilər isə sakit dayanıb rəisin dan‑
laqlarına qulaq asırdılar. Eləcə qulaq asırdılar. Cınqırları da
çıxmırdı. Bircə təlimatçı Gulya ağlayırdı. İçin‑için ağlayırdı.
Amma heç kim danışıb özünə haqq  qazandırmaq  istəmirdi.
Təkcə Atif müəllim danışırdı, kükrəyirdi, özündən çıxırdı, qış‑
qırırdı. Əmək Məcəlləsindən, qanunvericilikdən, buvaxtacan
üzüyumşaq olmasından, hətta bacısı qızı olan katibəsini belə
bağışlamamağından dil‑dil ötürdü. Qadınlar isə başlarını
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aşağı salıb dinmirdilər. Bircə təlimatçı Gülya  ağlayırdı.
Atif müəllim sözünü qurtardı.
– Gedin işinizlə məşğul olun. Bir də gecikməyinizi görmə‑

yim. Kadrlar şöbəsi, əmrləri hazırla, gətir.
İşçilər otaqdan çıxdılar. Atif müəlliminsə qanı qaralmışdı.

Dili deyirdi bu sözləri, amma içində peşmanlıq hissi keçirirdi.
Bircə “Allah sənə lənət eləsin, Mirələm” deməklə özünü sa‑
kitləşdirirdi. Amma neyləsin ki, məcbur idi. Artıq idarənin
girişində turniketlər quraşdırılması üçün əmr vermişdi. İstə‑
mirdi ki, hər gün otaqları gəzsin. İşçilərlə üz‑göz olsun.
Əvvəl‑axır içərilərdən kimsə dözməyib cavab qaytaracaqdı.
O da məcbur olub işdən qovmalıydı həmin adamı. Məqsədi
isə kimisə işdən qovmaq deyildi. Sadəcə...

Turniketlər quraşdırılsaydı gecikənlərin adı, sayı birbaşa
kompüter informasiya mərkəzinə daxil olacaqdı. Hər şey av‑
tomatik rejimdə aparılacaqdı. İşə nə vaxt gəlmələri, getmələri,
hətta nahar fasiləsinə çıxma, qayıtma saatları belə. Çox inad‑
karlıqla başlamışdı bu işə Atif müəllim. Amma niyə? Birdən‑
birə dəyişməsinə səbəb nə idi? Axı xasiyyətcə çox həlim,
xeyirxah insan idi. Bu vaxtacan hamını başa düşürdü. Aybaay
ehtiyacı olanlara yardım yazdırırdı, mükafat da öz yerində.
Bəs birdən nə oldu ona? Nə oldu ona ki, onsuz da aşağı olan
məvacibdən iyirmi faiz kəsdirmək əmri verməyə başladı. Üs‑
təlik də “töhmət” alanlar mükafat üzünə də həsrət qalacaq‑
dılar. Amma heç kim rəisin 180 dərəcə dəyişməsinin səbəbini
cürət edib soruşmurdu. Hətta bacısı qızı olan katibəsi də.

Düzü, bacısı qızı incimişdi ondan. Artıq zəng edib anasına
da şikayətlənmişdi. Anası da telefonla “Atif qudurub. Yox, təq‑
sir onda deyil, arvadındadır. Qızışdırır qardaşımı ki, bəs ba‑
cınqızını bu cür pisikdir, ərizəsini yazıb işdən çıxsın. Qardaş
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deyil ki... arvaddanqorxanın biridir. Verdi bizi yad qızının aya‑
ğına” deyə bütün nəslə car çəkmişdi. Hələ böyük qardaşı ona
zəng edib ağzından çıxanı da demişdi. Amma Atif dözürdü.
Öz yolundan dönməyəcəyini qəti şəkildə müəyyənləşdir‑
mişdi. Hərdən isə öz‑özünə “Axı mən niyə cüməaxşamına get‑
dim. Allah sənə lənət eləsin, Mirələm” deyirdi.

İdarənin işi tökülüb qalmışdı. Atif müəllimsə axşam saat
altını gözləyirdi. Səbirsizliklə gözləyirdi ki, başının dəstəsiylə
yenidən reydə çıxsın. İşdən tez gedənləri aşkar eləsin. Vaxt
isə yavaş gedirdi. Katibə isə  otağa girib “dayı, çay istəyirsən”
də demirdi. Küsmüşdü deyəsən dayısından. Atif müəllim
zəngin düyməsini basdı. Bacıqızı qanıqara halda otağa girdi.

– Çay gətir! – deyə Atif müəllim amiranə şəkildə dilləndi.
Bacısı qızı heç nə demədi. Otaqdan çıxdı. Birbaş kadrlar

şöbəsinə getdi. Əlində kitab geri qayıtdı. Rəisin otağına girib
kitabı stolun üstünə çırpdı. Atif müəllim onun bu hərəkətin‑
dən şaşırıb:

– Bu nədir?
– Əmək Məsəlləsi.
– Mən səndən kitab yox, çay istədim.
– Bilirəm. Birinci, Atif müəllim, siz bu kitabda mənə gös‑

tərin görüm harda yazılıb ki, katibə rəisə çay verməlidir. Gös‑
tərin, sonra da çay gətirim. Bura idarədir, yoxsa çayxana?

Bacıqızı bunu deyib otaqdan çıxdı. Atif müəllim pərt ol‑
muşdu. Heç nə deyə bilmədi. Amma dəxli yox idi. Başladığını
sona çatdırmalıydı. İdarədə nizam‑intizam qanunlara uyğun
olmalıydı. Çay içməsə də olardı. Sovet dövrü yadına düşdü.
Balaca bir “kipitilnik”i və deşik‑deşik dəmkeş çay qaşığı
vardı. Elektrik suqaynadanı stəkana salıb suyu qaynadar.
Sonra “bakinski” çaydan qaşığa doldurub stəkana salardı.
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“Görəsən arvad atmayıb ki” deyə fikirləşdi. Atıbsa da eybi
yox, dükanlardan axtarıb taparam. Bu fikirlərlə Atif müəllim
otağından çıxıb pilləkənlərlə aşağı endi, küçəyə çıxıb xidməti
maşınına mindi. Sürücüsü:

– Atif müəllim, hara sürüm?
– Sədərək bazarına. “Kipitilnik”lə dəm qaşığını ancaq orda

tapa bilərəm.
– Atif müəllim, ixtiyarım yoxdur. Əgər nazirliyə gedirsi‑

nizsə aparım, işlə əlaqədar nə desəniz canla‑başla. Amma
şəxsi iş dalıyca sürmək qurtardı. Arvad icazə vermir.

– Nə arvad? Başın xarabdır? Sür gedək!
– Rəis, bu gün arvada “xəbərdarlıq” edibsən, maaşını da

kəsibsən. O da mənə xəbərdarlıq edib ki, əgər rəisi şəxsi iş‑
lərlə bağlı bir yerə aparsan, ailəsini maşına mindirsən boşa‑
yacam səni. Əmək Məcəlləsinə ziddir.  Zarafat edirəm, Atif
müəllim. Arvaddır da gicliyir özüyçün. İşə düzəltmisiniz onu
mənim xahişimlə. Sağ ol deməkdən, gör nə danışır. Bir tərəf‑
dən təqsir də görmürəm onda. Mən tezdən gəlirəm dalınızca.
O da uşağı bağçaya qoyub özünü çatdıranacan gecikir işə.

Atif müəllim dinmirdi. Eləcə qulaq asırdı. Başa düşürdü
ki, sözün düzünü adama zarafatda deyərlər. Bu sürücünün
zarafatı yox, bir növ razılaşma söhbəti idi. Yəni ki, “mən sən
nə deyirsən eləyirəm, nəvəni bağçadan götürürəm, lap evinin
zibilini də atıram. Sən də arvadımın yarım saat gecikməyinə
göz yum. İncitmə onu”. Yox, lap nə deyirsə desin, tutduğum‑
dan geri dönməyəcəyəm.

– Sür maşını geriyə – işə.
– Nə oldu ki, Atif müəllim.
– Sür işə deyirəm sənə! – deyə Atif müəllim qışqırdı.
Maşın yenidən idarənin qabağında dayananda mühafizə‑
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çilər şaşırdılar. Axı rəis təzəcə getmişdi. Atif müəllim avto‑
mobildən düşüb, iti addımlarla pillələri qalxdı. Otağına girdi.
Katibəsi nahar fasiləsindəydi. Boğazı qurumuşdu. Elektrik
çaydanından özüyçün su tökmək istədi. Amma otaqda nə
çaydan, nə çaynik, nə də balaca elektrik plitəsi vardı. Heç fin‑
can, qəndqabı da gözə dəymirdi. Bu an bacıqızı otağa girdi:

– Bacıqızı, çaydan, stəkanlar hanı?
– Birincisi, bacıqızı yox, Dürdanə xanım. İkincisi də, Əmək

Məcəlləsini oxudum. Orda heç yanda yazılmayıb ki, katibənin
otağında bu ləvazimatlar olmalıdır. Bildiniz, Atif müəllim?
Ona görə də aparıb hamısını atdım zibil yeşiyinə.

Atif müəllim heç nə demədi. Daş qayaya rast gəlmişdi.
Peşman olmuşdu bacısı qızını işə götürməyinə. Əri qısqanc
olduğundan yalnız dayısının yanında, özü də gözü qaba‑
ğında işləməsinə icazə vermişdi. O da bacısının sözündən çıx‑
mayıb qızı işə götürməyə məcbur olmuşdu. İndi isə peşman
idi. Yaxşı ki, onunla təklikdə belə davranır. Birdən işçilərin
yanında danışsa necə olacaqdı? Əslinə qalsa bacısı qızı düz
deyirdi. İkincisi isə, qanuna riayət etməyi birinci elə özü tələb
etməyə başlamışdı. “Düz deyirsiniz, Dürdanə xanım” deyə‑
rək, Atif müəllim kabinetinə girdi. İşin başa çatmasını gözlə‑
yirdi. Saat altıya iyirmi dəqiqə qalmış kadrlar şöbəsinin
rəisiylə yenə otaqları gəzməyə başladı. Hamı yerindəydi, ka‑
tibəsi qarışıq beş qadından başqa. Qışqırmadı, əsəbləşmədi,
təmkinini qorudu. Bircə “Töhmət verilsin” deyib kabinetinə
qayıtdı. Yenə də pəjmürdə görünürdü. Cəza vermək, işçiləri
incitmək onun xasiyyətinə uyğun deyildi. Amma neyləsin ki,
gözünü qorxutmuşdular. Yox, qorxutmamışdılar, sadəcə gözü
qorxmuşdu. Sadəcə “Allah sənə lənət eləsin, Mirələm” deyib
özünü çətinliklə də olsa sakitləşdirirdi.

Ə L L İ  Y A Ş I N D A  M Ə N …

333



Atif müəllim ertəsi günü işçiləri yoxlamağa çıxmadı.
Amma dünənki yoxlaması deyəsən öz nəticəsini vermişdi.
Kadrlar şöbəsinin müdirindən aldığı məlumata görə hamı
vaxtlı‑vaxtında iş başında idi. Atif müəllim də idarənin işlə‑
riylə məşğuluydu. Dünənki zəhmli, ciddi müdirdən sanki
əsər‑əlamət qalmamışdı. Beləcə bir həftə keçdi. Bazar ertəsi
Atif müəllim yenə də dəyişdi. Bir həftəlik “atəşkəs”dən sonra
arxayınlaşıb işə gecikməyə başlayan beş qadın yenə də Atif
müəllimin qəzəbinə tuş gəldilər. Bu dəfə cəzaları “şiddətli
töhmət” oldu. Amma Atif müəllim rəhm edib maaşlarından
kəsmədi. Kabinetinə çağırıb yüngülvari tənbeh etdi. Həftənin
sonunacan isə yenə sakitlik hökm sürdü. Amma işçilər yenə
səksəkədəydilər. İdarədəki vəziyyət “Slujebnı roman” kino‑
sundakı vəziyyətə bənzəyirdi. Yox, sevgi‑məhəbbət yox idi.
Əvvəllər hamı işləməyə can atırdısa, indi  beyinlərində  tur‑
niketə tez çatmaq, qeydiyyatdan vaxtında keçmək idi. Turni‑
ketlər quraşdırılsa da işə gecikmələr yenə də var idi. İcazə
almaq isə mümkünsüz idi.  Yas yerinə getmək istəyənlər
cümə axşamı yox, istirahət günündə, toya getmək istəyənlər
isə şadlıq sarayına – bərbərxanaya baş çəkib, evə gedib toy
paltarlarını geyinəndən sonra  – saat səkkizə, doqquza güclə
yetişirdilər. Kabab süfrəyə veriləndə. Yorğun‑arğın.

Amma əvəzində idarədə hər şey qaydasında gedirdi. Bircə
əhval‑ruhiyyə yox idi. Saat gəzdirməyib “xoşbəxt adam saat
gəzdirməz” deyə qürrələnən  işçilər belə özlərinə təzə saat al‑
mışdılar. Daim səksəkədə idilər. Gözləri yolda qalmışdı ki,
rəis onları niyə yoxlamır. Axı niyə otaqları gəzib başlarını sı‑
ğallamır. Niyə axı gecikəndə töhmətləndirə bilir, amma işə
vaxtında gəldiklərinə görə onlara yağlı bir “molodes” demir.
“Təşəkkür”, mükafat vermir.
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Yox, elə bilməyin ki, bu idarədə hamıya “afərin” düşür.
Əsla. Gecikənlər yenə də töhmətini alır, bəzilərinin isə maa‑
şından da kəsirdilər. Uşaqlarını bağçaya qoyub‑götürən beş
qadın isə bu siyahıda daimi idilər. Atif müəllim onları töhmət
atəşinə tutsa da, maaşlarından kəssə də, mükafatdan, yardım‑
lardan məhrum etsə də, işdən qovmurdu.  Hörməti də artırdı.
Demə tələbkar olmaqla da savab qazanmaq mümkün imiş.
İşçilər “rəis vallah yaxşı adamdır. Söyür, töhmət verir, maaşı,
mükafatı kəsir, amma işdən çıxartmağa qıymır. Sağ olsun,
insan adamdır” deyə rəisi alqışlayırdılar. Bəziləri isə “töhmət‑
dir də... qoy versin” deyirdilər.

Amma günlərin bir günü bacıqızı bu töhmətlərdən bezdi.
Ərizəsini yazıb bir də işə gəlmədi. Düzü, Atif müəllim sevi‑
nirdi. Axı, onu çıxarmağa cürət etmirdi. Tez arvada zəng elədi
ki, bəs qohum‑əqrəbaya yaysın ki, “bəs Dürdanə öz arzusu
ilə ərizəsini yazıb, işdən çıxıb. Atifsə qol çəkmək istəmir. Qa‑
yıtsın dala. Qayıtmasa sonra ərimdə təqsir görməsinlər”. O
biri üç  qadın da “ərimiz var, canı çıxsın saxlasın bizi” deyib,
nümayişkaranə ərizələrini rəisin stolunun üstünə qoydular.
Atif müəllim heç tükü tərpənmədən onların əmrlərini verdi.
Bircə təlimatçı Gülyadan başqa.

Beləcə aylar ötürdü. Atif müəllim daha “Allah sənə lənət
eləsin, Mirələm” sözlərini də demirdi. Artıq yadından çıxar‑
mışdı. Turniket quraşdırılanı əsəbləri də sakitləşmişdi. Töh‑
mət verəndə, maaş, mükafat kəsəndə pərt‑peşman olmaq
nədir, heç tükü də tərpənmirdi. Çünki töhməti işçilərlə üz‑
göz olandan sonra vermirdi. Üstəlik, təqsiri  hər şeyi qeydə
alan kompüterin  üstünə atırdı.

Amma günlərin bir günü prokurorluqdan çağırış kağızı
aldı. Bir an soyuq tər basdı Atif müəllimi. Görəsən, nə günah
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işlədib? Tez nazirlikdəki böyüklərinə zəng elədi. Onlar bu ça‑
ğırışdan xəbərsiz olduqlarını dedilər. Yəni ki, bu, idarə işlə‑
riylə əlaqəli deyil. Bəs nə eləmişdi ki, Atif müəllim? Tez,
hövlnak özünü prokurorluğa çatdırdı. Müstəntiqin otağına
girdi. Həyəcanından əlləri, dili‑dodağı əsirdi. Müstəntiq isə
tələsmirdi. Onu niyə çağırmasının səbəbini söyləmirdi. Eləcə
“idarədə nə var, nə yox?”, “işçilərin əhval‑ruhiyyəsi necə‑
dir?”, “onlardan razısınızmı?” sualları verirdi. Atif müəllimin
isə  fikri çağrılmağının səbəbində  olsa da suallara təmkinlə
cavab verirdi. Amma yenə də anlamırdı ki, onu prokurorluğa
niyə çağırıblar, bu suallar nəyi izah edir axı. Nəhayət:

– Atif müəllim, sizin Gülnarə adlı işçiniz var? Təlimatçı iş‑
ləyir sizdə.

– Bəli, var.
– Necə işçidir?
– Cənab müstəntiq, yaxşı işçi olmasına yaxşı işçidir. Amma

yaman intizamsızdır. İşə gecikir, evə tez gedir. Axır iki gün‑
dür ki, ümumiyyətlə işə gəlmir. Yorulmuşam ona töhmət elan
etməkdən. Maaşını da kəsirik, mükafatını da...  dərs olmur ki,
olmur.

– Deməli intizamsız işçidir. Belə də yazaq. Bunu kadrlar
şöbəsinin müdiri təsdiq edə bilərmi?

– Bəli. Nəinki şöbə müdiri, kompüter də təsdiq edər. Bizdə
turniket sistemidir. Necə bəyəm?

– Heç, elə‑belə soruşdum. Deyirsiniz ki, iki gündür ki, işə
gəlmir. Heç maraqlanmısınızmı ki, niyə gəlmir? Nə olub ona?

– Mən bildiyimə görə körpə uşağı var. Yəqin xəstələnib, o da
“bolniçnı” açdırıb. Biz də belə şeylərə çox ciddi nəzarət olunur.
Hətta işdən də qovuruq səbəbsiz yerə işdən yayınanları. Cənab
müstəntiq, bütün bunları bilmək olar ki, niyə soruşursunuz?
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– Bəli, niyə olmaz ki... sizin işçiniz evində ölü tapılıb. Kör‑
pəsinin fasiləsiz ağlaması qonşuların nəzərini cəlb edib. Onlar
da polisə zəng ediblər.  İndi ekspertizanın cavabını almışıq ki,
ana özünü zəhərləyərək öldürüb. İntihardan qabaq məktub
da yazıb. Özünü öldürməkdə sizi günahlandırır. Hüquqi dillə
desək, intihar həddinə çatdımısınız Gülnarə xanımı.

Atif müəllimin rəngi ağardı. Əlləri  əsməyə başladı. “Allah
sənə lənət eləsin, Mirələm” deyib, başını stolun tininə dayadı.
İttiham ciddi idi. Nə cavab verəcəyini bilmirdi. Görəsən bu
ittihamın arxasında nə dayanırdı. Təlimatçı Gülnarə son mək‑
tubunda nə yazmışdı?

– Atif müəllim, Mirələm kimdir? – sükutu müstəntiqin səsi
pozdu.

– Heç, bir müəllim dostumuzdur.
– Yaxşı, siz gedin. Hələlik bu qədər. Sabah saat 12‑də göz‑

ləyəcəyəm sizi.
Müstəntiq Atif müəllimin buraxılış kağızına qol çəkib

verdi. Dəhlizə çıxanda kadrlar şöbəsinin müdirini orda gördü.
Qoltuğunda da qovluq. Heç nə soruşmadı. Bilirdi ki, nə kağız‑
kuğuzdur. İşçilərin davamiyyəti ilə bağlı çıxarışlar və cəzalan‑
dırılmasıyla əlaqədar verdiyi əmrlər. Özündən arxayın idi.
Hər şeyi o istəməsəydi də belə kompüter qeydə almışdı. Gül‑
narə özünü öldürdüyü zaman kəsiyi iş saatı ilə üst‑üstə düş‑
səydi belə, bunu hüquqi baxımdan sübut etməyə gücü
çatacaqdı. Bu dəfə demədi “Allah sənə lənət eləsin, Mirələm”.
“Sağ ol, Mirələm. Yaxşı ki, məni vaxtında ayıltdın” dedi.

İşə gəldi. Təlimatçı Gülnarənin işlədiyi şöbəyə girdi. Artıq
hamının xəbəri vardı. Oturduğu stola şəklini və qabağına iki
dənə qərənfil qoymuşdular. İşçilərdən biri “sən öldürdün onu,
o özünə heç vaxt qıymazdı. Sən çatdırdın onu bu vəziyyətə”
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deyə qışqırdı. Atif müəllimin başı hərləndi. Düzü bu sözlərdən
sonra bir az da əsməyə başladı. Müstəntiq işçiləri çağırsaydı işi
lap fırığ olacaqdı. Bəs görəsən məktubda nə yazılmışdı. Əsas
məktub idi. Gülnarə onu nədə günahlandırırdı ki? Bir müdir
kimi ondan nizam‑intizam tələb etməyi idimi günahı? “Allah
sənə lənət eləsin, Mirələm. Təki o cüməaxşamında yanaşı otur‑
mayaydıq” deyə Atif müəllim öz‑özünə donquldandı. Kabine‑
tinə qayıtdı. Bir azdan kadrlar şöbəsinin müdiri də gəldi.
Müstəntiqə təqdim olunan sənədlərin qaydasında olduğunu
söylədi. Sabah isə Gülya işləyən şöbənin bütün işçilərinin istin‑
taqa çağrıldığını bildirdi. Atif müəllimi soyuq tər basdı. Halı qa‑
rışdı. İdarədə ona bu sözü deyən işçinin müstəntiqə hansı
ifadəni verməsini anlamaq çətin deyildi. Amma əsas şöbə işçi‑
lərinin verəcəyi ifadələr yox, məktubda yazılanlar idi. Nə yaz‑
mışdı görəsən təlimatçı Gülnarə. Axı özünü öldürmək, körpəsini
yetim qoymaq  çox dəhşətli bir cinayət sayılır. Bu cinayəti etməyə
sövq edən isə ikiqat cinayətkardır. Daha ağır cəzaya layiqdir.

Atif müəllim ha elədisə gecəni yuxuya gedə bilmədi. Səhəri
dirigözlü açdı. İşə dəyib, prokurorluğa yollandı. İşçiləri artıq
burdaydı, ifadə verirdilər. O isə gözləyirdi. Nəhayət sonuncu
işçi də ifadəsini verib çıxdı. Lənət dolu baxışlarla süzərək, ona
tərəf tüpürdü də. Atif müəllim təmkinini pozmadı. Onu maraq‑
landıran yalnız məktubda yazılanlar idi. O isə dəhlizdə gözlə‑
yirdi. Çox gözlədi. Nəhayət ki, müstəntiq onu otağa dəvət elədi.

–  Hər şeyi araşdırdım. Məktubda yazılanlarla mənə təq‑
dim edilən sənədlər, işçilərinizin verdiyi ifadələr üst‑üstə
düşür.

Atif müəllimin başı hərləndi. Özünü güclə ələ aldı. De‑
məli, hər şey “sübutalnı‑dokumentalnı” təsdiqini tapmışdı,
əlli‑ayaqlı gedirdi.
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–  Ona görə də, Atif müəllim, – deyə müstəntiq davam
elədi, – açılan cinayət işinin xətm olunması üçün prokuror
qarşısında məsələ qaldıracağam.

Nə? İş xətm olunur? Bəs “üst‑üstə düşmək” nədir onda.
Üst‑üstə düşmək onun günahının sübut olunması deyilmi?

– Gedin, Atif müəllim. Bir‑iki rəsmiyyət üçün sizi ola bilsin
ki, bir dəfə də narahat edək. Amma öz aramızda... Allah sizin
kimi ciddi müdiri heç mənə də qismət eləməsin. Bu qədər
əzazillik olmaz da, Atif müəllim. Axı insanlarla işləyirsiniz.
Hüquqi baxımdan hər şey qaydasındadır. Amma yazılmayan
mənəvi qanunlar da var axı?! Yəni insanlara bu qədər nifrəti‑
niz var? İfadə verənlərin hamısı söyürdü sizi.

Atif müəllim ayağa durdu. Getmək istədi. Amma tərpən‑
mədi. Yenidən oturdu.

– Buyurun, nəsə demək istəyirdiniz?
– Hə.
– Buyurun.
– Məktubda nə yazılmasını bilmək istəyirdim.
– Ay Atif müəllim, bunun bir əhəmiyyəti varmı ki, indi.

Bir insan öz həyatına son qoyub. Onsuz da onu geri qaytar‑
maq mümkün deyil.

– Yenə də olsun.
– Gülnarə xanımın həyat hekayəsidir məktubda yazılanlar.

Bu həyatı eləcə yaşayıb başa vuracaqdı. Sizin bu töhmət,
nizam‑intizam islahatlarınız olmasaydı.

–  Oxuya bilərəmmi yazdıqlarını?
–  Sirr deyil. Yazır ki, “qızımla bir yerdə kirayədə yaşayır‑

dım. Məvacibim də 400 manat. Mükafat və idarənin verdiyi
yardımlarla birtəhər dolanırdım. Uşaq bağçası da əlimdən
yaman tuturdu. İşə gecikir, axşamlar da tez evə gedirdim. Rəi‑
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simiz insan adam idi. Məni, mənim kimiləri gözəl duyurdu.
Amma günlərin bir günü dəyişdi. İşə gecikməyimə, tez get‑
məyimə göz yummadı. Hər ay maaşımı kəsdi, töhmət verdi.
Maddi yardım və mükafatlardan məhrum etdi. Mənim isə
başqa yerdən bir köməyim yox idi. Artıq iki aydır kirayə bor‑
cum da var. Bir sözlə belə yaşaya bilmirəm. Rəisimdə təqsir
görmürəm. Allah onu insanlıqdan döndərənə lənət eləsin!”

– Allah sənə lənət eləsin, Mirələm! – deyə Atif müəllim ba‑
şını stola söykədi.

– Kimdir axı bu Mirələm. Sizin idarədə işləyir? – müstən‑
tiq soruşdu.

– Xeyr. İnstitutda dərs deyir.
– Artıq ikinci dəfədir ki, onun adını eşidirəm. Mərhumla

nə əlaqəsi var?
– Heç bir. Sadəcə...
– Atif müəllim, siz bilirsinizmi ki, Gülnarə həm də şəhid

ailəsi sayılır?
– Yox. Ola bilməz. Olsaydı bilərdim. Deyərdilər mənə.
– Rəsmi yox, qeyri‑rəsmi. İş yoldaşı danışdı mənə. Deməli,

bu  Gülnarə instituta girəndə qrup yoldaşı olan oğlanla seviş‑
məyə başlayır. Aralarında təmiz məhəbbət olub. İkisi də ra‑
yondan, kasıb ailədənmişlər. Yataqxanada yaşayırmışlar.
Tələbə dostları da, ailələrində də bunu bilirlərmiş. Dördüncü
kursda sevgiləri pik həddə çatır. Toy olmamış... Başa düşdüz
də məni? Ali məktəbi də bitirən kimi oğlanı əsgər aparırlar.
Bir az keçmiş qız bilir ki, hamilədir. Oğlanı gözləyirmiş ki,
icazə alıb gəlsin və rəsmi nigaha girsinlər. Əsgərlikdən sonra
da toy eləsinlər. “Uçebka” – təlim toplanışı qurtaranadək oğ‑
lana icazə verməyiblər. Sonra da döyüş bölgəsinə yollayıblar.
Orda  da düşmən gülləsinə tuş gəlib. Ortada da rəsmi sənəd
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olmadığından qız heç nə sübut edə bilməyib. Yaxşı ki, ata‑
anası vaxtında biliblərmiş onların bu sevgisini. El qınağına
baxmayaraq yiyə durublar yeganə qızlarına. Gülnarə də do‑
ğandan sonra uşağı kənddə anasının yanında qoyub gəlib şə‑
hərə. Yaxşı mütəxəssis olduğundan siz onu idarəyə işə
götürmüsünüz. İki ildən sonra isə anası rəhmətə gedib. Məc‑
bur olub ki, uşağı yanına gətirsin. Qürurlu qız olub. Kimsəyə
deyib, əlində bayraq etmirmiş bunu. Çünki sübut da edə bil‑
məyəcəkdi onsuz da... Bircə, rəfiqəsindən başqa. Ona da icazə
verməyib ki, sizə desin bunu. Neyləyək ki, qanunlarımız
rəsmi sənədə arxalanır. Şəhid ailəsi sayılır, amma şəhid ailəsi
deyil. Çünki rəsmi nigahları yoxdur. Bu qədər, Atif müəllim,
təlimatçı Gülnarə günahı sizdə görmür. Özü demişkən təqsiri
sizi “insanlıqdan döndərəndə”  görür. Bilmirəm kimdir o. Sa‑
dəcə Allah günahınızdan keçsin. Buraxılış kağızınızı verin.

Müstəntiq kağızı alıb imzasını qoydu. Atif müəllim otaq‑
dan çıxdı. Yolboyu “insanlıqdan döndərən” sözləri beynin‑
dən çıxmırdı. Deməli o, heyvana çevrilib? Axı müstəntiq də
qeyd etdi ki, qanunlarımız rəsmi sənədə arxalanır. O da rəsmi
dövlət idarəsinin rəhbəridir. Neyləsin, əməl eləməsinmi bu
nizam‑intizam qanunlarına? Onda da müəllim dostu Mirələ‑
min gününə düşəcək. Təki o gün cüməaxşamına getməyəydi.
Mirələmin o söhbətini eşitməyəydi:

“ Atif müəllim, keçmiş vaxtlar idi. İndiki kimi imtahanı,
“zaçot”u kompüter götürmürdü. İndiki kimi kompüter tələ‑
bənin biliyini qiymətləndirib, məlumat bazasına göndər‑
mirdi. Mühazirəni də özüm deyirdim, seminarı da... İmtahanı
da özüm götürürdüm, “zaçot”u da. Çox ciddi, tələbkar müəl‑
lim kimi ad çıxarmışdım. Heç kimə güzəştə  getmirdim. Rüş‑
vət nədir, heç xətir‑hörmətə, tapşırığa da baxmırdım. Amma
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heç kim də imtahanımdan kəsilmirdi. Tələbələri vaxtında in‑
cidirdim, yaxşı oxutdururdum ki, imtahanda kimsəyə “iki”
yazmayım. Amma semestrlərin birində qabağıma elə bir tə‑
ləbə çıxdı ki, dedi oxumaram ki, oxumaram. Çox gözəl qız
idi, həm də ki, intizamlı. Bütün dərslərimdə iştirak edirdi. Nə
qədər danlasam da cavab qaytarmırdı. Amma ki, nə illah edir‑
dimsə oxumurdu. Dekanı da xəbərdar etmişdim, hətta  ata‑
sını da çağırtdırmışdım fakültəyə ki, imtahanda “2” yazsam,
sonra üstümə gəlməyin.  Amma xeyri olmurdu ki, olmurdu.
Söz deyən kimi də qız gözünün yaşını tökürdü. Nəhayət, im‑
tahan zamanı yetişdi. Həmin qız imtahana gəlməmişdi. Elə
sonuncu tələbə bileti çəkmişdi ki, dekan içəri girdi. Ona
dekan kimi yox, müəllimim olmuş bir insan kimi böyük hör‑
mətim vardı. Dedi ki, Mirələm, bala, səndən heç vaxt xahiş
eləməmişəm... Dedim ki, bu nə sözdür? Siz əmr eləyin! Dedi
ki, bala, o qıza “3” yaz, kəsmə onu. Bilmədim nə cavab verim.
Amma qızın imtahana belə gəlmədiyini, hətta intizamsızlıq
elədiyini bəhanə gətirib “Necə “3” yazım axı? Bu adam heç
imtahana da gəlməyib” cavabı verdim. Dekan isə “Mirələm,
sən yaz. Məsuliyyəti mənim boynuma” söylədi. Uzun sözün
qısası dekanın yox, müəllimimin sözündən keçə bilmədim.
Çox xeyirxahlığı keçmişdi mənə. Başqaları badalaq vurmaq
istəyəndə həmişə məni müdafiə etmişdi. Bunların yanında bir
“3” xahişi nə idi ki?

Üstündən iki gün keçdi. Bir də gördüm ki, dekanatlığa ça‑
ğırırlar. Milisdən çağırış vərəqəsi gəlib. Yayın cırhacırında,
iki‑üç marşrut dəyişəndən sonra gedib‑çıxdım milis idarəsinə
– müstəntiqin otağına. Birinci sualı bu oldu ki:

– Tələbəniz Məhbubəylə nə şəxsi‑qərəzliyiniz var ki, inci‑
dirsiniz onu?
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Məəttəl qaldım ki, bunun hüquq‑mühafizə orqanlarına nə
dəxli? Öz nazirliyimizə çağırsaydılar başa düşərdim. Amma
səbəbini soruşmayıb cavab verdim.

– Oxumur, oxumaq istəmir. Dekanlığın da xəbəri var, ata‑
anasının da.

– Bilirəm. Elə ata‑anası dedi bunları mənə.
– Məndən şikayət ediblər Sizə? Axı bunun sizə nə dəxli

var ki? Hər oxumayan tələbə sizə şikayət etsə, onda ayağımız
milisin yolunda qalsın gərək. – deyə əsəbi şəkildə müstəntiqin
üstünə qışqırdım.

– Yox, Mirələm müəllim, siz düşündüyünüz qədər də sadə
görünməsin sizə. Məsələ çox qəlizdir. İncitmisiniz qızı, hər
dərsdə ağlatmısınız, yoldaşlarının yanında pərt eləmisiniz
onu. Bircə o qalıb ki, döyəsiniz. O həddə çatdırmısınız ki,
Məhbubə dünən gecə özünü zəhərləyib. Yaxşı ki, valideynləri
vaxtında xəbər tutublar. İndi xəstəxanadadır. Özünə gəlməyib
hələ. Allaha yalvarın ki, ölməsin. Şərti cəzayla, müəllim dip‑
lomunuzdan məhrum olunmaqla canınızı qurtara biləsiniz.
Verdiyiniz ifadəni oxuyun, altından da qol çəkin. Sabah saat
12‑də gözləyirəm sizi.

İdarədən çıxdım. Ertəsi gün yenə müstəntiqin otağınday‑
dım. Qızın ata‑anası da burdaydı. Atası yox, anası şivən qo‑
parmışdı.

– Ay müstəntiq, budur, budur qızımı özünü öldürməyə
vadar edən. Allah bilir beynində nə fikirləşirmiş. Nə istəyir‑
din, ay oğraş, qızımı bu minvalla yoldan çıxartmaq? Utan,
yerə gir. Sənin elə yaşına yaraşır. Neyləsin ki, Allah onu gözəl
yaradanda sənin kimi qarğa‑quzğunu nəzərə almayıb. Ölsə a
qızım, səni bu əllərimlə parçalayıb didəcəyəm.

– Ay bacı, nə gözəl, nə qız? Mən müəlliməm. Qızın dərsini
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oxumurdu. Bunu hamı bilirdi. Tələbə dostları da, dekanlıq
da... atasını da çağırıb ona şikayət etmişdim.

Özümə haqq qazandırsam da qızın anası sakitləşmirdi.
Atası isə dinmirdi. Mən isə özümə arxayın olsam da qorxur‑
dum. Çox pis aurası var milis idarəsinin.

– Ay müstəntiq, qızım gecələr yata da bilmirdi ki, bəs üç
gündən sonra  Mirələm müəllimin imtahanı var. Qorxusun‑
dan tir‑tir titrəyirdi ki, bəs “iki” yazacaq.

– “İki” yazacam yox, layiq olduğu “iki”ni alacaq...
– Kəs səsini, oğraş. Gedib türmədə yatarsan, ağlın gələr

yerinə. Onda başa düşərsən ki, tələbəyə gözü düşmək nə de‑
məkdir?

İşə düşmüşdüm də. Məhbubənin anası qışqırır, stolun üs‑
tündəki qələm‑kağızı götürüb üzümə çırpırdı. Mən isə bilmir‑
dim nə edim. Axı, təqsirim  nə idi? Bircə qızın ölməməsini
arzulayırdım ki, ayılsın və bütün bu ittihamları rədd etsin. Yox,
birdən ayıldı və anasının dediklərini təsdiq etdi. Onda nə ola‑
caq? Bu artıq zorlamaya cəhd maddəsi deməkdir. Demək olar
ki, zorlamaya bərabər tutulur. Türmədə belələrinin gününü
qara nədir,.. O saat təsəvvürümdə qadın paltarı geyinmiş, ba‑
şına ləçək bağlamış, qaşları alınmış, dodağı pomadalı, əzilə‑
büzülə danışan mən canlandım. Adım da ki, Mirələm yox,
Miriçka. Qonşumuzda bu maddəylə türməyə düşən vardı. Çı‑
xandan sonra dəli olmuşdu. Nəisə, xəyallarımdan ayıldım.
Dəhşət məni bürüdü. Bəs ailəm, qohum‑əqrəba, dost‑tanış, illər
boyu qazandığım hörmət‑izzət. Bunlar necə olacaqdı? Birdən:

– Yoldaş müstəntiq, heç bir şəxsi‑qərəzlik, oğraşlıq məsə‑
ləsi yoxdur burda. Tələbə imtahana gəlməyə‑gəlməyə qiymət
də yazmışam ki, 1‑ci kursdan qovulmasın. Bundan artıq nə
hörmət edə bilərdim ki, ona?!
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Bir az rahat nəfəs aldım. Dekanımıza ürəyimdə “çox sağ
ol” da dedim ki, məni yoldan çıxara bildi. Amma anası sakit‑
ləşmirdi:

– Bura bax, Mirrəlləm, sən müstəntiqin başını aldadıb boy‑
numuza minnət qoyma. Nə ixtiyarın var idi ki, imtahana gəl‑
məyənə “iki” yazasan. Canın çıxıb “neyavka” – qayıb
yazacaqdın. Bu bir. İkincisi, “üç” yazmısan? Saxtakar oğlu
saxtakar, xəbər tutan kimi ki, qız özünü öldürmək istəyib,
qaçıb tez‑bazar kağız‑kuğuzu düzəltmisən, hə?  Əəə, bura
bax, sən uşaq başı‑zad aldadırsan? Sən sabah öz xoşunla dip‑
lomunu gətir qoy ortalığa. Saxtakardan müəllim olmaz.

Qaş düzəldən yerdə, gözü də çıxartmışdım. Artıq əlli‑
ayaqlı gedirdim. Qanun tam ananın tərəfindəydi. Amma yenə
də ümidimi üzmürdüm. Birdən gözümə işıq gəldi elə bil:

– Ay bacı, nə saxtakarlıq? Dekan özü xahiş elədi məndən.
Allah şahididir. Onun xətrinə yazdım. Özü də qızınız imta‑
hana gəlməyə‑gəlməyə.

– Nə? Dekan? – deyə səhərdən danışmayan müstəntiq axır
ki, dilləndi, – Yaxşı. Onda sabah dekanla davam etdirərik is‑
tintaqı.

Qızın atasını elə bir tok vurdu. Rəngi ağardı. Mən isə de‑
kanın adını çəkməyimə peşman oldum. Özüm cəhənnəmə,
dekanı da zibilə salmışdım. Gecəni gözümə yuxu getmədi.
Mən idarəyə çatanda dekan artıq ordaydı. Qoltuğunda da
papkası. Mənimlə əvvəlki səmimiyyətlə görüşdü. Artıq‑əskik
söz demədi. İçəri keçdik. Ata‑ana da ordaydı. Dekan nə on‑
ları, nə də müstəntiqi ağzını açmağa qoymadı. Qızın atasının
yaxasından tutub:

– A kişi, imtahana bir gün qalmış yanıma gəlmədin? Ağ‑
layıb, yalvar‑yaxar eləmədin? Demədin ki, qız hamilədir, ona
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həyəcanlanmaq olmaz, xahiş edirəm kömək elə. Dedin, ya
yox? Nə başını aşağı salmısan? Nə istəyirsiz axı ər‑arvad Mi‑
rələm müəllimdən? Çoxsağolunuzdur? Qız özünü zəhərləyib,
bax ona nə? Onun adını niyə milisə vermisiniz? Özünüzü tə‑
mizə çıxarmaq üçün? Özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, qız niyə
zəhərləyib özünü. İstədiyi oğlana verməmisiniz, ona görə.
Demisiniz ki, “öl canın çıxsın. Biabır elədin bizi nəsildə”. De‑
misiniz, ya yox? O da siz deyəni edib də... Day nə istəyirsiniz
bu kişidən? Öz günahınızı başqasının üstünə atmaq istəyir‑
siniz?

Uzun sözün qısası, Atif müəllim, qız xəstəxanada öldü.
Qarnında da  dünyaya gətirmədiyi körpəsi. Ata‑ananın da gü‑
nahını sübut eləyə bilmədilər. Təkcə mən  cəza aldım. Saxta‑
karlığıma görə. İmtahana gəlməyə‑gəlməyə tələbəyə qiymət
yazdığım üçün. Dekana heç nə eləmədilər. Belə bir misal gə‑
tirdilər ki, dekan sənə desəydi özünü onuncu mərtəbədən
yerə at, atacaqdın? O hadisədən sonra nə bir tələbəyə dərsdən
icazə verirəm, nə də güzəşt edirəm. Mən istintaq bitənəcən
bir ay  yaşadığımı yaşadım. Daha doğrusu, bir ay hər gün
öldüm və dirildim. Atif müəllim, sən də rəis adamsan. Belə
şeylərdə ehtiyatlı ol. İntizamsız işçilərə əmrlə töhmət ver,
rəsmi surətdə cəzalandır ki, sabah iş vaxtı küçədə maşın
vursa, özünü qayadan aşağı atsa, dənizdə boğulsa təqsiri
səndə yox, öləndə görsünlər”.

Atif müəllim Mirələm müəllimlə bu söhbətini xatırlaya‑
xatırlaya prokurorluqdan çıxdı. Onun dediyi kimi də elə‑
mişdi. Rəsmi məsuliyyətdən məhz bu yolla canını
qurtarmışdı. Mənəvi məsuliyyət isə onu ömrünün sonuna
qədər addım‑addım izləyəcəkdi. Təlimatçı Gülnarənin ölü‑
münə səbəbkar məhz o idi.
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Atif müəllim işə qayıtdı. Kabinetinə girdi. Ərizəsini yazıb
qovluğa qoydu. Maşınına minib nazirliyə yollandı. Mirələm
müəllimə lənət oxumurdu. Sadəcə anlamışdı ki, daha nizam‑
intizam qanunlarıyla işləmək istəmir. Bunun üçün də rəislik‑
dən uzaqlaşmalıdır. Mənəvi qanunlar rəsmi qanunlardan
qat‑qat yüksək və ülvidir. Sonu cəza olsa belə.

2016
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ANAM AĞLADI
(hekayə)

– Anam ağladı?
– Yox, ay Məhərrəm, nə oyundan çıxmamışam səhərdən.

Ağı deyən o arvad da öz yerində. Ağlamır ki, ağlamır, – deyə
Afət gözlərini ərinin gözünə dikib eləcə dondu. Sanki o idi
təqsirkar qayınanasının ağlamamağında.

– Əgər ağlasa, de. Muştuluğun məndə.
Məhərrəm bunu deyib, mənimlə birlikdə yas çadırından

kənara çəkildi. Siqaret yandırdı. Dərindən qüllab vurub, ah
çəkdi. 40 günüydü ki, nə gecəsi vardı, nə də gündüzü. Ana‑
sını güdürdü. Onun bir gilə göz yaşına həsrət qalmışdı. Fəx‑
riyyə xala isə ağlamırdı ki, ağlamırdı. Yeməyini də əməlli
yemirdi. Bir dəri qalmışdı, bir sümük.

Məhərrəmlə mən həmkəndliyik. Həm qonşuyuq, həm də
məktəbdə bir sinifdə oxumuşuq. Sakit ailədirlər. İki qardaşdır‑
lar, beş bacı. Daha doğrusu, iki qardaş idilər. Atası da rəhmətə
gedib. Evin kişisi Məhərrəm sayılırdı. Məktəbi bitirəndən sonra
əsgərliyini çəkib kəndə qayıtmışdı. Özü də ki, desant ordu‑
sunda xidmət etmişdi. Yəni ki, yalın əllə başkəsən. Sovet vaxtı
desantçılara belə deyirdilər. Kənddə traktorçu işləyirdi. Qardaşı
isə məktəbi təzə qurtarmışdı. O da pəhləvan cüssəli idi. Xarici
görünüşü belə olsa da, ruhən şair təbiətli idi. Ədəbiyyatçı olmaq
istəsə də, ali məktəbə daxil ola bilməmişdi. Əkin‑biçində, mal‑
qara saxlamaqda qardaşına, anasına kömək edirdi.

Kəndimiz Hadrutun erməni yaşayan kəndləriylə qonşu
idi. Demək olar ki, hər gün atışma olurdu. Amma hücuma
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keçmirdilər. Ona görə yox ki, cürət etmirdilər. Yaxud da ki,
silahları yox idi. Sadəcə, on illər boyu çox mehriban şəraitdə
yaşamışdıq onlarla. Qız da almışdıq. Kirvəlik qohumluğu‑
muz da vardı. Amma nə edəsən ki, müharibə başlanmışdı.
Ölüm‑itim olmamışdı. Sadəcə hər iki tərəfdə səngər qazıb
burun‑buruna, üz‑üzə dayanmışdıq. Bəzən səngərdən qışqı‑
rırdılar ki, “arra, bizdə taxsır yoxdu. Vallah bu oyunu Ermə‑
nistandan gələnlər çıxarıblar”.

Amma artıq gec idi. Tüfənglər açılmışdı. Biz artıq kirvə
yox, düşmən idik. Qeyrətlərinə sığışdırmayıb, erməni arvad‑
larını geri qaytarmayan kəndçilərimiz isə el‑obanı tərk etmiş‑
dilər. Uşaqlarının xətrinə. Özümüz də başa düşmürdük ki, bu
beynəlmiləl cütlüklərin uşaqları ermənidir, yoxsa azərbay‑
canlı. Öz aramızda elələrini AZ‑ERLƏR çağırırdıq.

Atışma səsləri eşidilsə də nə əkin‑biçindən, nə də mal‑qa‑
ranı örüşə çıxarmağımızdan qalırdıq. Qorxmurduq erməni‑
lərdən. Bilirdilər ki, bir qoyunumuzu belə öldürsələr, kəndi
dar edərik onlara. Hələ xəbərdarlıq da eləmişdik ki, xoşluqla
çıxıb getsinlər. Yoxsa sonu pis olacaq. Amma köçmürdülər.
Dediklərinə görə köçmək istəyirlər. Amma Ermənistandan
gələn ermənilər onlara icazə vermirlər. Özü də ki, Yerevandan
gələnlər Qarabağ ermənilərini “ikinci sort erməni” adlandı‑
rıb, təhqir də edirdilər.

Amma “ilanın ağına da lənət, qarasına da” misalını yad‑
dan çıxarmayıb,  kəndin kişiləri silaha sarılıb, səngərlərdə
gecə‑gündüz keşik çəkirdilər. Hərdən‑bir güllə atıb, erməni‑
lərin yuxusuna haram qatırdıq. Onlar da sakit dayanmırdılar.
Əvəz‑əvəz bir‑iki avtomat darağını havaya boşaldırdılar ki,
bəs biz də varıq.

Amma günlərin bir günü Məhərrəmin qardaşı Faiqin öldü‑
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rülməsi xəbəri aranı qarışdırdı. Daha doğrusu, səngərdə, vu‑
ruşda öldürsəydilər bizi yandırmazdı. Deyərdik ki, şəhid oldu.
Faiq mal‑qaranı örüşə çıxarmışdı. Axşam mal‑qara geri döndü,
amma o, yox. Sürüdən bir inək də çatışmırdı. İki‑üç gün ətrafı,
meşəliyi axtardıq. Tapa bilmədik. Qonşu ermənilərlə əlaqəyə
girdik ki, birdən girov götürərsiniz ha... Onlar da and‑aman
elədilər ki, “vallah xəbərimiz yoxdur”. İki‑üç gündən sonra isə
ağ bayraq qaldırıb səngərə yaxınlaşıblar ki, “bəs inək keçib o
biri erməni kəndinin ərazisinə, Faiq də malın arxasınca. Pus‑
quda dayanan erməni “boevikləri” onu girov götürüblər. Bizim
də xəbərimiz olmayıb. İşgəncə verib, öldürüblər. İndi də bizə
deyirlər ki, danışıqları siz aparın. Ölünü sizə təhvil vermək,
əvəzində də 100 litr benzin istəyirlər”.

Ağsaqqallar Məhərrəmə, anasına heç nə demədən benzini
tapıb verdilər. Faiqin ölüsünü təhvil aldılar. Ölü tanınmaz və‑
ziyyətə salındığından Məhərrəmə məsləhət gördülər ki, anası
Faiqi bu vəziyyətdə görməsə yaxşıdır. O da razılaşdı. Tez
məscidə aparıb, yuduzdurdular, kəfənlədilər. Sonradan ta‑
butu həyətə gətirdilər. Bax onda anası, bacıları xəbər tutdular
ki, bəs Faiqi ermənilər öldürüb. Bacıları tabutun ətrafında
çöküb saçlarını yolmağa, üz‑gözlərini cırmağa başladılar. Səsə
bütün kənd tökülüb gəldi. Fəxriyyə xala isə tabutun baş tərə‑
fində ayaq üstə dayanıb sanki donmuşdu. Nəinki qışqırır,
şivən qoparır, heç ağlamırdı da. Gözünü tabuta dikib, eləcə
durmuşdu. Məhərrəm də ağlamırdı.

Birdən Fəxriyyə xala “Susun!!!” deyə qışqırdı. Bacılar o
an səslərini kəsdilər. “Rədd olun tabutun ətrafından!” deyə
ana ikinci dəfə qışqırdı. Bacılar, qohum‑qonşu ayağa durub
kənara çəkildilər. Fəxriyyə xala tabuta yaxınlaşıb Məhərrəmi
yanına çağırdı.
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– Aç kəfəni! Mən oğlumla sağollaşmaq istəyirəm. – dedi.
Bunu eşidən kəndin ağsaqqalı mollaya başıyla işarə verdi.

O da tez irəli keçib:
– Olmaz, Fəxriyə arvad, kəfənləmişik. Pakdır oğlun. Gü‑

nahdır kəfəni açmaq, – deyə ananı bu inadından döndər‑
məyə çalışdı. Fəxriyyə xala isə:

– Məhərrəm, sənə deyirəm ki, aç kəfənin düyününü! Eşit‑
din? – deyə yenə qışqırdı.

Məhərrəm çaşıb qalmışdı. Çevrilib kəndin ağsaqqalına,
mollasına baxdı. Bilmirdi ki, nə etsin. Anasına qulaq assın,
yoxsa ki, kəndin ağsaqqallarına. Fəxriyyə xala bu dəfə heç nə
demədi. Tabutun baş tərfində diz çöküb, kəfənin düyününü
açdı. Və dondu. Ermənilər Faiqin qulaqlarını, burnunu kəs‑
mişdilər, gözlərini çıxarmışdılar. Dişlərini tökmüşdülər. Al‑
nının dərisini soymuşdular. Fəxriyyə xala iki dəqiqə oğlunun
cəsədinə beləcə tamaşa etdi. Sonra üzündən öpüb, baş tərəf‑
dən kəfəni yenidən düyünlədi. Üzünü mollaya tərəf tutub:

– Aparın, basdırın! – dedi.
Faiqi aparıb kənd qəbiristanlığında dəfn elədik. Məhərrəm

də özünə gələ bilmirdi. Bir‑iki dəfə səngərdə növbə çəkəndə
dəstənin komandirindən icazəsiz, sürünə‑sürünə düşmən
səngərinə tərəf irəliləyib, çoxdan tanıdığı iki erməni silahlısını
öldürmüşdü də... Sonra da sevinə‑sevinə Fəxriyyə xalanın
yanına qaçıb “Ana, gözün aydın. Öldürdüm Aşotla Karapeti.
Aldım qardaşımın qisasını” deyib gözaydınlığı da vermişdi.
Fəxriyyə xalanın isə heç tükü də tərpənməmişdi.
“Aşotu? Karapeti? O sısqa gədələri? Mənim pəhləvan cüssəli,
dağ boyda oğlumu öldürüblər e... Aşot, Karapet mənim oğ‑
lumun heç dırnağı boyda da deyildilər” demişdi.

Məhərrəm isə bilmirdi nə etsin. Qardaşı ölən gündən
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anası sanki havalanmışdı. Qışın soyuğunda, gecə yarısı ayaq‑
yalın, başıaçıq eşiyə çıxar, pay‑piyada qəbiristanlığa gedərdi.
Məhərrəm də əlində anasının ayaqqabısı, paltosu onun arxa‑
sınca qaçardı. Fəxriyyə xala yatmırdı. Məhərrəmin də yuxusu
ərşə çəkilmişdi.

Kənd ağsaqqalının yanına gedib dərdini danışanda, o da
“mən bilirdim ki, belə olacaq. Ona görə əvvəlcədən dedim ki,
qoymayın uşağın üzünü görsün” cavabı vermişdi. Fəxriyyə
xala ağlamırdı, məzarı da qucaqlamırdı, fəryad da qopar‑
mırdı. Sadəcə hər gün gecə qəbiristanlığa gedər, məzara baxıb
geri qayıdardı. Məhərrəm də onunla bir yerdə.

Həkim yanına da getmişdilər. Məsləhət bilmişdi ki, çalışın
ana ağlasın. Ağlasa boşalacaq. Məhərrəm də bu məsləhətdən
sonra arvadının, bacılarının gününü göy əskiyə döndərmişdi.
Evdə hər gün vay‑şivən idi. Bu işə qonşu arvadları da qoş‑
muşdu. Fəxriyyə xalanı qucaqlayar, ağı deyər, saçlarını yolar,
üz‑gözlərini cırardılar. Ki, təki bir gilə yaş gəlsin gözündən.
Amma ana ağlamırdı.

Kimsə məsləhət görmüşdü ki, qonşu kənddə yaxşı ağı
deyən var. Onun qarşısında heç kim dayana bilmir, o saat
gözlərindən yaş sel kimi gedir. Məhərrəm də 40 mərasimin‑
dən qabaq gedib arvadı tapmışdı. Pulunu da artıqlamasıyla
vermişdi. Demişdi ki, anamı ağlada bilsən, şirinliyin məndə.

***
40 mərasimi isə artıq başa çatırdı. Hava qaralırdı. Fəxriyyə

xala isə ağlamırdı ki, ağlamırdı. Ağı deyən arvad çadırdan
çıxıb bizə tərəf gəldi. Başını buladı. O da ümidləri doğrulda
bilməmişdi. Məhərrəm onu maşına mindirib yola saldı.
Özünə yer tapmırdı. Atasını uşaqkən itirmişdi. İndi isə qar‑
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daşını. Anasını belə tez itirmək istəmirdi.
Fəxriyyə xalanın heç 50 yaşı yox idi. Bizim kənddə qızları

tez ərə verirlər. Məhərrəm onun ilkiydi. 28 yaşı vardı. Faiq
rəhmətlik isə sonbeşiyi. Arada isə beş qızı dünyaya gəlmişdi.
Onlardan ikisi ərdəydi.

40 mərasimini də belə yola verdik. Kənd camaatı çıxıb
getdi. Bu gün Məhərrəmlə mənim növbəm idi. Səngərə get‑
məliydik. Məhərrəm arvadını səslədi. “Afət, mən gedirəm.
Anamda gözün olsun. Bir şey lazım olsa, qardaşını hayla”
tapşırığını verdi.

Təmas xəttinə gəlib növbəni təhvil aldıq. Qaranlıq düş‑
müşdü. Məhərrəmin isə narahatlığı getmirdi. Erməni kəndinə
tərəf baxır, hərdənbir o tərəfə atəş də açırdı. Bilə‑bilə ki, güllə
gedib ora çıxmayacaq. Aşotla Karapeti öldürəndən sonra ermə‑
nilər də bir az fəallaşmışdılar. Bir‑iki dəfə hücum eləməyə cəhd
eləsələr də, yerlərində oturtmuşduq. Elə hey deyirdilər ki, “niyə
axı Aşotla Karapeti öldürdünüz? Axı, onların da, bizim də təq‑
sirimiz yoxdur. Faiqi biz öldürməmişik. Onu qonşu kəndi qo‑
rumağa gələn suriyalı erməni‑boeviklər öldürüb”.

Amma ki, olan olmuş, keçən keçmişdi. Bu bir qisas idi.
Məhərrəmin qardaş qisası. Amma bu da Fəxriyyə xalanı so‑
yutmurdu. Bir gilə yaş nədir ki, gözündən düşmürdü ki, Mə‑
hərrəm də sakitləşə. Fəxriyyə xala “get bütün erməni kəndini
yandır‑tök, bax bu qisasdır” desəydi, Məhərrəm onu da
edərdi. Lap həlak olsaydı da edərdi. Əsgərlikdə bunu da öy‑
rətmişdilər ona.

Gecə yarını keçirdi. Məhərrəm isə səngərdə o baş‑bu başa
var‑gəl edir, hərdən də avtomat sandığının yarısını qarşı tə‑
rəfə boşaldırdı. Amma güllələrin heç biri nəinki kəndə, heç
səngərə də çatmırdı. Komandir də onu sakitləşdirə bilmirdi.
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Birdən mənə tərəf dönüb:
– Həsən, ay Həsən.
– Nədi, Məhərrəm?
– Ağlıma belə bir fikir gəldi. Mən gedirəm o biri erməni

kəndinə. Elə et ki, komandir bilməsin. Yaxşı?
– Mən də səninlə gedirəm.
– Yox, olmaz. Tək gedəcəyəm.
– Başın xarabdır? Onlar səninçün Aşot, Karapet deyillər

e... Xaricdə xüsusi təlim keçmiş ermənilərdi. Bir də ki, getdin,
öldürdün, gəldin. Nə xeyri var ki? Anan ağlasaydı, Aşotu, Ka‑
rapeti öldürəndə ağlayardı da...

– Yox, ağlıma başqa fikir gəlib.
Məhərrəm getdi. Səhər oldu, qayıtmadı. Komandir də mə‑

sələdən xəbər tutdu. Komandir deyəndə ki, başçımız kolxoz
sədrimiz idi. Məni tənbeh də elədi. “Böyük‑zad saymırsız.
Lap cızığınızdan çıxmısınız. Böyük olmusunuz mənimçün.
Necə icazə vermisən Məhərrəmə, get indi Fəxriyyə arvada da
elə cavab ver” dedi.

Dərd məni götürmüşdü. Fəxriyyə xalaya desəm ki, Məhər‑
rəm erməni kəndinə getdi... Tüpürəcək sifətimə ki, “ay oğraş,
bəs sən niyə onunla getmədin? Dostunu tək buraxdın”.

Səngərdən kəndəcən yol boyu nə edəcəyimi bilmirdim. Evi‑
mizə getmədim. Məhərrəmgilin həyətinə girdim. Qapılarını
döymədim. Bu an Fəxriyyə xala həyətə çıxdı. Mənə yaxınlaşdı.

– Bəs Məhərrəm hanı? – deyə soruşdu.
Dinmədim. Başımı aşağı saldım. Daha doğrusu, nə cavab

verəcəyimi bilmirdim. Bilirdim e... Verdiyim cavabdan sonra
eşidəcəklərimi eşitmək istəmirdim.

– Səndən soruşuram ki, Məhərrəm hanı? – Fəxriyyə xala
qışqırdı. Əlini başına aparıb, qara yaylığını çıxarıb yerə atdı.
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Bu dəm Məhərrəmin səsi gəldi.
– Ana, ay ana! – deyərək darvazanın qapısını açıb, çiyninə

atdığı hərbi paltarlı biri ilə həyətə girdi. Anasına tərəf yeriyib
çiynindəki yekəpər, əli‑qolu bağlı hərbiçini onun ayaqları al‑
tına atdı. Özünün və qənimət silahı çiynindən çıxarıb mənə
verdi. Və sevincək, – Ana, ermənidir e... özü də ki, “boyevi‑
kindən”. Boynuna aldı. Faiqə bu işgəncə verib öldürüb. Özü
də Suriya ermənisidir.

Fəxriyyə xala dinmədi. Gözünü ayağı altında sərələnən və
ona yalvarış dolu baxışlarla baxan erməni “boyevik”inin gö‑
zünə dikdi. Məhərrəm isə balaca uşaq kimi sevinirdi.

– Həsən, ordan metrəni gətir.
– Metrəni neyləyirsən? – deyə soruşdum.
– Gətir. Lazımdır.
Tez saraya girib metrəni tapdım. Gətirib Məhərrəmə ver‑

dim. O da ermənicə “ə, boyevik, düz uzan” deyib, onun bo‑
yunu ölçdü. Və sevincək:

– Ana, Faiqin boyu bir metr səksən beş santi idi, bu isə bir
səksən yeddidir. Faiqdən də iki santimetr çox. Ana, bax, nə
desən edəcəyəm buna. Desən ki, “öldür” öldürəcəyəm, “burax
getsin” desən, buraxacağam. Amma qurban olum, ağla.

Fəxriyyə xala isə dinmirdi. Eləcə gözünü “boyevik”in gö‑
zünə dikib dayanmışdı. Məhərrəm isə əmr gözləyirdi. Artıq
bıçağı da cibindən çıxarmışdı. Fəxriyyə xala isə heç nə de‑
mirdi. Məhərrəm birdən çönbəlib, “boyevik”in saçından ya‑
pışıb, başını sinəsinə sıxdı.

– Nə etmişdi qardaşım sənə? Hə? Nə etmişdi denən də...
Qulağın kəsdin qardaşımın? Necə? Belə? – deyib onun sağ
qulağını kəsdi. “Boyevik”in qışqırığı aləmi götürdü. Qanı fış‑
qırmağa başladı. Fəxriyyə xala isə dinmirdi. Bu mənzərəni sa‑
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kitcə seyr edirdi. Məhərrəm anasının dinmədiyini görüb,
hönkürməyə başladı. Bəlkə də hirsindən ağlayırdı.
Mən isə bilmirdim nə edim. Məhərrəmin qabağını alımmı,
yoxsa kömək edim? Amma yerimdən tərpənə bilmirdim.
Sanki kimsə mıxlamışdı məni yerə. “Boyevik” isə ermənicə
nəsə deyirdi. Məhərrəm:

– Burnunu niyə kəsdin qardaşımın. Sən kəsmədin? Sən‑
gərdə gəbərtdiyim o biri dostların kəsdi? Yalan danışma! –
deyib, onun burnunu da kəsdi. Qanı Fəxriyyə xalanın üstünə
sıçradı. “Boyevik”in huşu getdi.

Məhərrəm bir az sakitləşdi. Anasının gözlərinə baxdı. Orda
bircə gilə yaş axtarırdı. Amma tapa bilmirdi.

– Ana, qurban olum, ağla. Bu ermənidir. Sənin oğlunu öldü‑
rən erməni. Vallah budur. Üç nəfər idilər. İkisini gəbərtdim. Bax
pasportları da xaricidir, – deyə cibindən üç dənə pasport çıxarıb
anasına tərəf uzatdı, – Suriya vətəndaşlarıdır. Adları da, fami‑
liyaları da ermənidir. Muzdludurlar. Yalnız buna gücüm çatdı
gətirməyə. Ana, qurban olum, ağla. Nə olar, ağla. Yoxsa mən
dəli olacağam, ana. Məni bu əzabdan qurtar, ay ana. Ağla!

Fəxriyyə xala isə dinmirdi. Eləcə gözünü huşsuz yerə sə‑
rələnən, qanı axan “boyevik”ə zilləyib durmuşdu. Birdən Mə‑
hərrəm hönkürməyini saxladı, sifəti ciddiləşdi. Həyətin o
başında duran traktoruna tərəf qaçmağa başladı. Mühərriki
işə saldı. Yerə sərələnmiş “boyevik”ə və anasına tərəf sür‑
məyə başladı. Anası isə sanki onu görmürdü. Məhərrəm isə
sürürdü. Fəxriyyə xalaya az qalmış tez irəli qaçdım. Arvadı
arxadan qucaqlayıb geriyə çəkdim. Traktorun tırtılları “boye ‑
vik”in üstündən keçdi. Əli biləyindən, ayağı bədənindən ay‑
rıldı. Qanı, bağırsaqları qırağa pırtladı. Məhərrəm özündə
deyildi. Sakitləşmirdi. Erməni muzdlu artıq torpağa gömül‑
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müşdü. Görükmürdü. Məhərrəm isə traktoru yerində fırladıb
dairə cızırdı. Cəsəd yerlə‑yeksan oldu. Mühərrik nər‑nər nə‑
rildəyirdi. Məhərrəm isə qışqırırdı. Səsə bütün kənd həyətə
yığışıb bu müdhiş mənzərəni seyr edirdi. Beləcə bir‑iki də‑
qiqə çəkdi. Məhərrəm sakitləşdi. Traktoru kənara çəkib sax‑
ladı. Ortada bir dairə yaranmışdı. Erməni “boyevik”in cəsədi
torpaqda şəkil kimi görünürdü.

Məhərrəm bir müddət sükanın arxasından tərpənmədi.
Sonra üzünü anasına tərəf döndərdi. Gözünü gözlərinə
dikdi. Fəxriyyə xalaya baxdım. Gözlərində yaş gilələnmişdi.
Məni kənara itələyib traktorun cızdığı dairəyə yaxınlaşdı.
Əvvəl erməni boyevikinin qırağa düşmüş əlini götürdü, sonra
ayağını. Dairənin ortasına qoydu. Sonra diz çöküb, torpağı
dırnaqları ilə eşməyə başladı. Qanlı əzaları bir‑bir torpaqdan
çıxarıb dairənin ortasına toplamağa başladı. Paltarının yaxa‑
sını cırdı. Saçlarını yolub, üz‑gözünü cıra‑cıra və bərkdən
hönkürərək:

– Allah, ay Allah. Allah, ay Allah. Bu nə gündür bizi sal‑
dın, ay Allah. Allah, bu nə gündür, bizə göstərdin, ay Allah!
– fəryad edərək cəsədin bir yerə qalaqlanmış parçaları ətra‑
fında dövrə vurmağa başladı. Sonra isə həyətdən çıxıb qəbi‑
ristanlığa tərəf qaçdı. Məhərrəm isə yerindən tərpənmirdi.
Eləcə traktorunda oturub, anasının bir yerə qalaqladığı cəsə‑
din qalıqlarına baxırdı. Həyətə yığışan kənd camaatı isə bir‑
bir onun yanıdan keçib, – Məhərrəm, ay Məhərrəm, gözün
aydın! Anan ağladı, – deyərək evlərinə dağılışırdılar.  

2016 
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