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“Hüseyn Cavidin bütün yaradıcılığı, bütün 

fəaliyyəti Azərbaycan xalqının mədəniyyətini yüksəklə-

rə qaldırmaqdan, xalqımızı azad, müstəqil xalq etmək-

dən ibarət olubdur. Onun bütün yaradıcılığı Azərbay-

can xalqını milli azadlığa, müstəqilliyə çağırışdır”.       

 

 

Heydər ƏLIYEV 
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HHəərr  qqaarraannllııqqddaa  

ççıırrppıınnıırr  bbiirr  nnuurr,,  

HHəərr    hhəəqqiiqqəəttddəə  

bbiirr  xxəəyyaall  uuyyuuyyuurr..  

           H. Cavid 
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Yaşayan Cavidlər 

Hüseyn Cavidin 130 illik yubileyinin keçirilməsi 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  

 

SƏRƏNCAMI 

 

2012-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan ədəbiy-

yatının görkəmli nümayəndəsi, böyük Ģair və drama-

turq Hüseyn Cavidin (Hüseyn Abdulla oğlu Rasiza-

dənin) anadan olmasının 130 illiyi tamam olur.  

Hüseyn Cavid dərin fəlsəfi-estetik məzmuna 

malik yaradıcılığı ilə ədəbiyyatımızda yeni bir mərhə-

lənin baĢlanğıcını qoymuĢdur. Sənətkarın dünya 

romantizm ənənələri zəminində bəĢəriyyətin mənəvi 

həyatı ilə bağlı axtarıĢlarının ifadəsi olan lirik əsərləri, 

mənzum faciə və tarixi dramları qiymətli söz inciləri 

kimi xalqımızın zəngin bədii fikir xəzinəsində layiqli 

yer tutur. Ölkəmizdə teatr mədəniyyətinin yüksək 

nailiyyətlər qazanmasında Cavid dramaturgiyası mü-

hüm rol oynamıĢdır. Azərbaycan ədəbiyyatının inkiĢa-

fında müstəsna xidmətləri olan Hüseyn Cavidin 130 

illik yubileyinin keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə, 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, qərara alıram:  

1. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Təhsil 

Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi ilə bir-

likdə, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin təkliflərini nəzə-
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rə almaqla, Hüseyn Cavidin 130 illik yubileyinə həsr 

olunmuĢ tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirsin.  

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

 

Ġlham ƏLIYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı Ģəhəri, 16 fevral 2012-ci il. 
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Yaşayan Cavidlər 

REDAKTORDAN 
 

Dünya dramaturgiyasına öz dəsti-xətti ilə daxil 

olmuş, böyük türk sevgisini həyatının ən yüksək ama-

lına çevirmiş, Azərbaycanın görkəmli şair-dramaturqu 

Hüseyn Cavid ədəbi irsi kimi özü də ölümsüzlük 

qazanmış bir dahidir. Ədəbi irsi Hüseyn Cavidi 

oxuculara nə qədər dərindən sevdirə bilmişsə, eyni za-

manda onun şəxsiyyəti də (əyilməzliyi, dönməzliyi, 

bütöv əqidə sahibi olmağı) bu sevginin o qədər də 

artmasına səbəb olmuşdur. Onun şəxsiyyətinə və yara-

dıcılığına maraq günü-gündən artmaqdadır. Hüseyn 

Cavidin özü və ailəsi, əsərləri haqqında yüzlərlə təd-

qiqat əsərləri, məqalələr, şeirlər, esselər yazılmışdır. 

H.Cavidin həyatından bəhs edən kino-film çəkilmişdir. 

Bu səpkidə yazılan əsərlərin siyahısına Nizami 

Muradoğlunun 2010-cu ildə çap edilmiş və Hüseyn 

Cavidin oğlu – həyatdan nakam getmiş şair, rəssam, 

musiqiçi, hərtərəfli istedad sahibi Ərtoğrol Cavidə 

həsr etdiyi «Bu dünyanın məzarları ağlamaz» lirik 

poeması da daxil olmuşdur. 

«Yaşayan Cavidlər» Nizami Muradoğlunun Res-

publika Prezidenti cənab İlham Əliyevin «Hüseyn Ca-

vidin 130 illik yubileyinin  keçirilməsi haqqında» 16 fev-

ral 2012-ci il tarixli sərəncamı ilə bağlı yazılmış və oxu-

culara təqdim olunan ikinci kitabıdır. Kitaba iki əsər 

daxil edilmişdir: «Hüseyn Cavid mənzum-psixoloji dra-

mı» və «Bu dünyanın məzarları ağlamaz» sənədli lirik 

poema. Müəllif Hüseyn Cavid və ailəsi, repressiya qur-

banları, 30-cu illərin dəhşətləri haqqında oxuyub-öy-

rəndiklərini, eşidib-bildiklərini təxəyyülünün süzgəcin-

dən keçirərək, «Hüseyn Cavid» mənzum dramında şai-
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rin bədii obrazını bütün incə çalarları ilə göstərməyə 

çalışmışdır. N.Muradoğlu ilk dəfə olaraq Hüseyn Cavi-

din Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda apardığı müba-

rizənin maraqlı fraqmentlərini bədii şəkildə işıqlandır-

mış, şairin azad duyğularını poetik dillə ifadə etmişdir. 

Əsərdə repressiyaya uğramış digər şairlərin də (Əhməd 

Cavad, Mikayıl Müşfiq və onların xanımları Şükriyyə, 

Dilbər) bədii obrazları yaradılmışdır. Dövrün ictimai-

siyasi mənzərəsi bədii boyalarla təsvir edilmiş, 37-ci ilin 

ədəbi mühitinin cansıxıcı olayları təsvir edilmişdir. 

H.Cavidin Cənubi Azərbaycanda Şeyx Məhəmməd Xiya-

bani ilə görüşməsi səhnəsini əks etdirən müəllif, əsəri 

azadlıq duyğularının həyata keçirilməsində müstəsna 

rol oynamış, müstəqil dövlətimizin banisi ümummilli 

lider Heydər Əliyevin şəxsiyyətini yad etməklə sona 

çatdırmışdır.Dram əsəri Hüseyn Cavidin həyat amal-

larının işıqlandırılmasında, onların hərtərəfli şəkildə 

vətəndaşlarımıza çatdırılmasında uğurlu bir addım kimi 

qiymətləndirilə bilər.  

Kitaba daxil edilmiş ikinci əsər «Bu dünyanın 

məzarları ağlamaz» lirik poemasıdır. Hazırki mətn  

əsərin təkmilləşmiş və yenidən işlənmiş son variantıdır. 

Poemanın baş qəhrəmanı Ərtoğrol Cavid olsa da, biz 

burada da Hüseyn Cavidin, Müşkinaz ananın, Turan 

xanımın və digər personajların yüksək bədii sənətkar-

lıqla işlənmiş surətləri ilə tanış oluruq.  

İnanırıq ki, «Yaşayan Cavidlər» əsəri geniş oxu-

cu kütləsinin dərin marağına səbəb olacaq və böyük 

sənətkarın bədii obrazının təsvirində özünəməxsus 

xüsusiyyətləri ilə seçiləcəkdir. 

28.09.2012 
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MÜƏLLĠFDƏN 

 

 1972-76-cı illərdə, akademik Y.Məmmədəliyev 

adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda təhsil 

aldığım illərdə Hüseyn Cavidin ədəbi irsini dərindən  

öyrənməyə başladım. 

O vaxtlar  hələ Cavid haqqında insanlar arasın-

da müxtəlif əfsanələr, rəvayətlər dolaşmaqda idi. 

Əslində bu rəvayətlər bir çox represiya qurbanlarının 

haqqında da yayılırdı. Amma Cavid haqqında daha 

çox danışılırdı. Deyirdilər ki, Cavidin dəfn olunduğu 

yer bilinmir, qəbri yoxdur və s. Elə o zamanlar da bu 

mövzuda bir şeir yazmışdım. Bu günə qədər həmin şeir 

haqqında heç yerdə söhbət açmamışdım. Bəlkə heç indi 

də o haqda danışmağa lüzum yoxdur. Sadəcə şeirdə 

olan bir fikri möhtərəm oxucuların diqqətinə çatdır-

maq istəyirəm: 

 

Bir sözdən necə də sıxıldı qəlbim, 

Az qaldı uşaq tək gözlərim dola. 

Deyirlər məzarı yoxdu Cavidin,-  

Cavid ölməyib ki, məzarı ola.   

 

O vaxtlar Cavidin məzarının yeri bilinmirdi. 

Təbii ki, sonralar Azərbaycan xalqının Ümummilli 

lideri, Azərbaycan dövlətinin rəhbəri, cənab Heydər 

Əliyevin təkidli təşəbbüs və səyləri nəticəsində H.Cavi-

din məzarı tapıldı və cənazəsi Vətənə gətirilib, doğma 
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torpağın qoynuna köçürüldü. Ancaq uzun zaman 

keçəndən sonra indi fikirləşirəm ki, görəsən mən bu 

şeiri niyə yazmışdım? Axı, bütün insanlar ölürlər. 

H.Cavidin də fiziki ömrü sona çatmışdı, əziyyətli-əzablı 

olsa da... Bu fikirlərimin cavabını da özüm tapıram. 

Dərk eləyirəm ki, əslində uzun illər öncə mənə təlqin 

olunmuş  H.Cavidin ölümsüzlüyü fikri elə, həqiqətən 

də, düzdür. H.Cavid əbədidir və yüz illər bundan sonra 

da yaşayacaqdır. 

Bəs məni Cavidlərə bağlayan hisslər haradan 

qaynaqlanır? 1987-ci ildə Ərtoğrol Cavidin faciəsi ilə 

bağlı “Bu dünyanın məzarları ağlamaz” adlı bir şeir 

yazmışdım. 2009-cu ildə Ərtoğrol Cavidin anadan 

olmasının 90 illiyi qeyd olunurdu. Bu münasibətlə Bakı 

şəhərində iki böyük tədbir keçirildi. Turan Cavid adına 

“Qadın mərkəzi”nin Ərtoğrol Cavidin təhsil aldığı  

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası və Azərbaycan 

Dövlət Pedaqoji Universitetində təşkil etdiyi yubiley 

tədbirlərinə məni də dəvət etmişdilər. Hər iki tədbirdə 

çıxış üçün mənə söz verildi. Ərtoğrol Cavidə həsr 

etdiyim “Bu dünyanın məzarları ağlamaz” adlı şeiri 

oxudum. Çıxışlarımdan sonra tədbir iştirakçılarından 

çoxunun ağladığını gördüm, bu da mənə təsir etdi. Ca-

vidlər haqqında yeni düşüncələrin yaranmasına gətirib 

çıxardı. Qələmə sarılıb Ərtoğrol haqqında poema 

yazdım, kitab şəklində 2010-cu ildə nəşr olundu. Amma 

yenə də rahatlıq tapa bilmədim. 
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Elə bil nəsə çatışmırdı. O “nəsə” deyilən hiss 

məni yenidən masa arxasına keçirtdi.Bu kitabda oxu-

culara təqdim edilən “Hüseyn Cavid” psixoloji mən-

zum faciəsi həmin dəruni hisslərin nəticəsidir. Kitabda 

“Bu dünyanın məzarları ağlamaz” poeması da yenidən 

işlənilmiş variantda oxuculara təqdim olunur. 

Bu ilin sentyabr ayının 6-da Naxçıvan şəhərində 

bütün türk dünyasının əvəzsiz böyük sənətkarı, Azər-

baycanın əbədiyaşar şair-dramaturqu Hüseyn Cavidin 

məqbərəsini və ev-muzeyini ziyarət etdim. Allahdan bu 

ailənin bütün üzvlərinə rəhmət dilədim. Cəsarət edib 

əfəndimizdən onun özü və ailəsi haqqında yazdığım 

üçün məni məzur tutmasını rica etdim. Bilmirəm, 

əfəndimizin ruhu məni bağışlayacaq, təqdir edəcək, 

yoxsa... Ancaq hər halda bunu özümə bir borc bildim. 

Allah Hüseyn Cavidə, Müşkinaz xanıma, Ərtoğrol 

Cavidə, Turan Cavidə rəhmət eləsin. Amin! 

 

16.09.2012. 
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HÜSEYN  CAVĠD 
 

(2 hissəli, 16 şəkilli psixoloji mənzum faciə) 

 
                                 

ĠġTIRAKÇILAR 

Hüseyin  Cavid – Azərbaycanın məĢhur Ģair və 

        dramaturqu. 

M.C.Bağırov – Azərbaycanın rəhbəri 

ġ.M.Xiyabani – Güney Azərbaycanda “Azadistan” 

      Dövlətinin  rəhbəri 

Ə.Cavad – Ģair 

M.MüĢfiq – Ģair 

Sumbatov – Xalq Daxili ĠĢlər komissarı,erməni 

Qriqoryan – komissarın köməkçisi,erməni 

Müstəntiq – erməni 

Hakim – rus 

MüĢkinaz – H. Cavidin həyat yoldaĢı 

Ərtoğrol – H.Cavidin oğlu 

Turan – H.Cavidin qızı 

ġükriyyə – Ə.Cavadın həyat yoldaĢı 

Dilbər – M.MüĢfiqin xanımı 

ġəmsi Nalan – Ģair 

Nazilə – ġəmsi Nalanın xanımı 

Sultan RəĢid – Ģair 

Nəzarətçi – erməni 

ĠĢçi 

Mülkü Ģəxslər 

Əsgərlər 
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I HĠSSƏ 

 

I ġƏKĠL 

 

Səhnədə Hüseyn Cavidin Naxçıvan şəhərində 

ucaldılmış türbəsi tikilməmişdən əvvəl orada qoyul-

muş xatirə daşının arxa planda maketi işıqlandırılır. 

Hüseyn Cavidin ruhu xatirə daş lövhənin yanındakı 

oturacaqda  xəyala dalmışdır. Ruh – Cavid əlində 

əsa, başında papaq oturduğu yerdə siluet şəklində 

əks etdirilir. 

Cavidin gözləri qarşısında Müşkinaz ilə olan 

ilk görüşlərindən biri canlanır. 

 

H. Cavid 

Ey nazlı pəri, pəmbə buludlar kimi axma,  

Gəldin də yaxınlaĢ, uzaqdan durub baxma. 

 

MüĢkinaz 

Gəldim də, gördüm də, getmək vəqti tamamdı. 

 

H.Cavid 

Pəki, ayaq saxla, ürəyim od tutdu, yandı. 

Bir atəĢ saçılır Ģımdi sənin iĢvələrindən. 

 

MüĢkinaz 

Ya, nə deyirsən axı, heç anlamıram mən. 



 

 

 

14 

Nizami Muradoğlu 

H.Cavid 

Qaldır baĢını, gül üzünü bir bənə döndər,  

Nə qədər nazın olursa onu bu aĢiqə göndər. 

 

MüĢkinaz 

Bilmirəm,  nə deyim, sən danıĢanda, 

Qalmayır tabu tavan bu cismi- canda 

 

H.Cavid 

Bənə yar ol ki, səni istədi könül, 

EĢq olmasa təndə açarmı bir gül. 

 

MüĢkinaz 

Mən sənin qarĢında biixtiyaram. 

 

H.Cavid 

Bən sənin eĢqinlə ölüncə varam. 

Yaxın gəl...  

 

MüĢkinaz 

Bilməm ki... 

 

H.Cavid 

(əllərindən tutub deyir) 

Pək gözəlsin canım bənim, 

Ruhum, pəmbə yıldızım,  

Cananım bənim. 
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MüĢkinaz 

Cavidim, sultanım... 
   

H.Cavid 

Daha getməliyəm, ey sərvi-nazım. 

Təbrizli kardaĢım gözləyir bəni. 

ġeyx xilas edəcək bütün ölkəni. 

Sən də get, durmağa yoxdu vaxtımız, 

Yenidən qurulur taci-taxtımız. 

AtəĢəm, yanıram  bən öz oduma, 

Yenə Təbriz düĢüb bənim yadıma. 
   

MüĢkinaz 

Get, mənim sultanım, uğurlar olsun, 

Bu yolda qoy Tanrı sizə yar olsun! 
 

(Cavid Müşkinazın əllərindən yapışıb özünə tərəf 

çəkir. Müşkinaz ona sığınır. Cavid Müşkinazı bir daha 

sinəsinə sıxıb ayrılır. İşıqlar sönür. İşıqlar yenidən 

yananda Ruh-Cavidin xəyalında Şeyx Məhəmməd 

Xiyabani ilə görüşləri canlanır) 
 

H.Cavid 

ġeyx, əziz arkadaĢ, uca Ģəxsiyyət! 

     

Xiyabani 

XoĢ gördük, bəradər, ey fəxri-millət! 

 

(Qucaqlaşıb görüşürlər) 
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H.Cavid 

Nasılsın, arkadaĢ, nasıldı iĢlər? 

     

Xiyabani 

Elə bil Ģahmatdı, bütün gediĢlər 

Usta bir əl ilə nizamlanmalı, 

Millətə çatmalı millətin malı. 

    

H.Cavid 

Gərəkdir biz quraq elə bir dövlət, 

Millət azad ola, bitə əsarət. 

 

Xiyabani  

Əvvəlcə  Təbrizi azad eyləyək, 

Bakıdan, Gəncədən  gələ bir kömək. 

Bəsdi bu ayrılıq, bəsdi bu hicran, 

Yenə də bir olsun qoy Azərbaycan! 

 

H.Cavid 

Bu amal uğrunda bən and içirəm, 

Güllənin önündə duracaq sinəm. 

Dözərəm min türlü əziyyətinə, 

Yetə millətimiz hürriyyətinə. 

                      

Xiyabani 

Belə də bilirdim əziz bəradər, 

Bakıdan, Gəncədən  bizə ver xəbər. 
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Hər kəsə göstərmə etibar, inam, 

Sayıq ol,iĢimiz məhv olar tamam. 

                      

H.Cavid 

Bəndən arxayın ol, əziz kardaĢım, 

Vətənin yolunda qurbandı baĢım. 

Məsləkim uğruna nə qədər sağam, 

Bütün qüvvəm ilə vuruĢacağam. 

    

(Ani olaraq işıqlar sönür. Xiyabani bir xəyal 

şəklində səhnənin küncündə dayanır. Bir qədər fasilə 

verəndən sonra  Cavid yenidən ona müraciət edir.) 

 

ġeyx, sənə söz verdim, sözümü tutdum, 

Heyif, qara topraq səni tez uddu. 

O gündən bu günə gör neçə yıldır, 

Kalbimdən elə bil daĢ asılıbdır. 

14 sentyabr-bu matəm günü, 

Mücahid dostların o ələm günü, 

Göylərə çəkilən o siyah bayraq 

Al günəĢ rəngində mütləq doğacaq!  

 

İşıqlar sönür, şəkil dəyişir. 
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II ġƏKĠL 

 

Arxa planda M.C.Bağırovun kabineti görü-

nür. Qapının arxasında M.C.Bağırov var-gəl edir. 

Qapının önündə Sumbatov və Qriqoryan peyda olur-

lar. Onlar M. C. Bağırovun kabinetinə girmək istə-

yirlər. Qapının önündə Sumbatovla Qriqoryanın 

söhbəti eşidilir. 

       

Qriqoryan 

Yuracan, danoslar artdıqca bir-bir, 

Yalquzaq kimi kor da təklənir. 

 

Sumbatov 

Ay axmaq, sevin ki, iĢlər düzəlir, 

Qurdun yuvasına quzular gəlir. 

Bəs bizə nə qalır? - ġaĢlık eyləmək, 

Oturub onu da rahatca yemək. 

Bayaq da danıĢdım Anostas ilə, 

Dedim ki, kimləri vermiĢik ələ. 

 

Qriqoryan 

Bəs varpet bu iĢə özü nə dedi. 

 

Sumbatov 

Sənə də çoxluca salam söylədi.  

TapĢırdı türkləri tələyə salın.  
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Qorxudun gözünün odunu alın. 

Nə qədər düĢünən baĢ vardı kəsək. 

(Bağırov tərəfə işarə edir) 

Axırda bunun da baĢını əzək. 

 

Qriqoryan 

Məni sevindirdin düzü, əzizim. 

       

Sumbatov              

Nə qədər varpetim ordadır, bizim 

Sözümüz üstünə söz deyən olmaz. 

 

Qriqoryan 

Mir Cəfər?... 

 

Sumbatov 

O kimdir, ağıldan dayaz, 

Vəzifə düĢgünü, qorxaq bir gəda. 

Özü millətini verəcək bada. 

 

Qriqoryan 

Pantürkist adıyla aqil kəsləri, 

Biz Ģərə saldıqca batır səsləri. 
 

(Bağırova işarə ilə) 
 

Bu da narazılıq eyləyir hərdən, 

Onun qəzəbindən çox qorxuram mən. 
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Yanına girəndə dizlərim əsir. 

ÇaĢıram diĢlərim dilimi kəsir.  

Nəfəsim təngiyir, çatmayır hava... 
 

Sumbatov 

Sən qorxma, arxanda durur Moskva, 

Mikoyan, Beriya, mən varam burda. 

Səni yedirmərəm heç zaman qurda.  
 

Qriqoryan 

Ondan çox ehtiyat eyləyirəm mən. 
 

Sumbatov 

Onu Moskvada yoxdur eĢidən. 

DüĢünən baĢları salmıĢıq tora, 

Özü də qol çəkib göndərir gora. 

Cavid tək qüdrətli sənətkara bax, 

Ölüm cəzasını özü yazacaq. 
 

Qriqoryan 

Nolacaq MüĢfiqə, Əhməd Cavada? 
                              

Sumbatov 

Hamısı bir yerdə gedəcək bada. 
 

Qriqoryan 

Vardır əlimizdə qüdrətli silah,  

Millətçi, pantürkist kimi istilah... 
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Sumbatov 

Ġslamçı, Ģovinist söylə həmiĢə, 

Axır ki, rəhbərin gözündən düĢə. 

Görmək istəmirəm müsəlmanları, 

YoldaĢ Stalin də sevmir onları. 
 

Qriqoryan 

Bizim Anostası, amma, çox sevir. 
 

Sumbatov 

Nə qədər o sağdır, türkü vur, çevir. 
 

Qriqoryan 

Hələ nələr vardır, təzə dosyelər, 

Qol çəksə, etiraz etməsə əgər. 
 

Sumbatov 

Bizim iĢimizdir çeynəyib didmək, 

Onu öz xalqına bir düĢmən etmək. 

Qoy kəssin nə qədər ağıllı baĢ var. 
 

Qriqoryan 

Yuracan, belə ki, gedir bu iĢlar,  

Sizə heykəl qoyar, gələr bir zaman, 

Ana Vətənimiz Böyük Hayastan. 
 

Sumbatov 

(oxuyur) 

Hələ qarĢıdadır görəcəklərin, 
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Sənin çox Ģeylərdən yoxdu xəbərin. 

Qarabağ, Naxçıvan bizim olacaq, 

Bizimki olacaq bu yurd, bu ocaq... 
 

Qeybdən səs 
 

Bəs tarix bu iĢə əl çalacaqmı? 

Yüksələn bayraqlar alçalacaqmı? 
 

Qriqoryan       

Can, ay can, can, ay can, cınqılı çax-çax... 
         

Sumbatov 

Ġndi bir çırtma çal, oyna, ay axmax.  
 

(Bir-birinə qarışıb oynayırlar və oxuyurlar) 
            

Qarabağ, Naxçıvan bizim olacaq, 

Bizimki olcaq bu yurd, bu ocaq. 
 

Qriqoryan 

Can, ay can, can, ay can, cınqılı çax-çax... 
 

Sumbatov 

YaxĢı, gedək təqdim edək bunları. 
 

(Dosyeləri göstərir. M.C.Bağırovun otağına 

 daxil olurlar.) 
 

M.C.Bağırov 

  (kənara) 

Yenə də gəldilər it uĢaqları. 



 

 

23 

Yaşayan Cavidlər 

Sumbatov   

      (yaltaqcasına) 

Nə buyurdunuz? 
 

M.C.Bağırov 

Yenə nə olmuĢ?  
 

Sumbatov 

Dosyelər nə vaxtdır yığılıb qalmıĢ. 
 

(Dosyeləri stolun üstünə qoyurlar. Bağırov dosyelər-

dən bir neçəsini  götürüb təəccüblə baxır.) 
 

M.C.Bağırov 

Cavidin?  MüĢfiqin?  Maestronun?... 
 

Sumbatov 

Baxın bir, sorağı  molla oğlunun, 

Gah Ġrandan gəlir, gah da Turandan. 

Biz gərək bir yolluq qurtaraq ondan. 

Ən yaxın adamı  Əhməd Cavaddı. 

GörüĢ yerləri də bir təĢkilatdı, 

Hələlik gizlidi... 
 

M.C.Bağırov 

Bunlar kimindi? 
 

  (Dosyeləri göstərir) 
     

Sumbatov 

Bu dosye ġəmsinin, bu RəĢidindi. 
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M.C.Bağırov 

Siz nə deyirsiniz, lap ağ oldu bu!.. 
 

Sumbatov 

Neyləmək, belədir iĢin doğrusu. 

Bir imza atsanız. 
 

M.C.Bağırov  

Gərək onlara, 

Vaxt olduqca baxam... 
 

Sumbatov 

Baxın, amma siz,  

Mərhəmət etməyin qolçomaqlara. 
 

Bağırov 

(ah çəkir) 

YaxĢı, daha bəsdir, indi siz gedin. 
 

Qriqoryan 

(yaltaqcasına) 

Siz də bir dincəlin, rahatlıq edin. 
 

(Sumbatov, Qriqoryan çıxırlar. Bağırov hirslə 

əlindəki qələmləri  stolun üstünə çırpır.  

İşıqlar sönür) 
 

III ġƏKĠL 
 

Hüseyn Cavidin evi. Axşamdan xeyli keçib. 

Müşkinaz xanım çarpayıda uzanmışdır. Yuxusunda 
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böyük bir ilan görür, qışqırıb yuxudan oyanır.  

 

MüĢkinaz 

Bu nədir, yuxumda ilan görürəm, 

Ümidlər qarıĢıb gümanlar ilə. 

Həyatın tərs üzü bəlkə yuxudur, 

Necə yaĢayasan ilanlar ilə? 

 

(Bu zaman Ərtoğrol otağa daxil olur) 

 

Ərtoğrol 

Ay ana, nə oldu, babam gəlmədi? 

 

MüĢkinaz 

Hələ də xəbər yox,  babanın dərdi, 

Elə bil artmıĢdır neçə zamandır. 

 

(Müşkinaz ləngərləyir. Yıxılmaq ərəfəsində Ərtoğrol 

anasının qolundan tutur) 

 

Ərtoğrol 

Nə oldu, anacan? 

 

MüĢkinaz 

BaĢım fırlandı. 

 

Ərtoğrol 
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YaxĢı yatmamısan, yəqin ki, ondan. 

 

MüĢkinaz 

Hə oğlum, yuxuda gördüm bir ilan, 

Babanın yanında gəzib dolaĢır. 

 

(Bu zaman telefon zəng çalır. Müşkinaz xanım 

dəstəyi qaldırır. Dəstəkdən Şükriyyənin səsi eşidilir) 

 

Alo, alo, alo. 

 

MüĢkinaz 

ġükriyyəm, sənmisən? 

 

ġükriyyə 

Aləm qarıĢır. 

Heç necə söyləyim, bilmirəm, düzü, 

Bəd xəbər eylədi bu dövran bizi. 

 

MüĢkinaz 

Nə olmuĢ, nə xəbər, bir açıq danıĢ... 

 

ġükriyyə 

Caviddən danıĢıb o parçalanmıĢ, 

Əhmədi, MüĢfiqi tənqid eyləyib. 

Deyəsən bizim də iĢimiz əyib... 
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MüĢkinaz 

Amandır, Ya Rəbbim!.. Nədən ilahi?!.. 
  

(Telefonun dəstəyi Müşkinazın əlindən düşür. O, 

müvazinətini saxlaya bilməyib stulun üstünə çökür.) 
 

İşıqlar dəyişir. 
 

 Ruh-Cavidin xəyalında bu dəfə sonuncu fəallar 

yığıncağı canlanır. M.C.Bağırov çıxıĢ edir. 

 

M.C.Bağırov 

Unudub özünü bəzi adamlar, 

Dövlət siyasətin heç anlamırlar. 

Biri tardan yazır, biri Göy-göldən, 

Siz hara baxırsız? Anlamıram mən. 
   

         (Üzünü Hüseyn Cavidə tutur)  
 

Məndən soruĢurlar Cavid əfəndi, 

Sovetdən, kolxozdan yazmır, nədəndi? 

 

H.Cavid 

Sovetdən, kolxozdan yazanlar da var, 

Nəhr də, bulaq da səmtinə axar. 

                  

M.C.Bağırov 

Barı utanaydın ahıl yaĢından, 

Pərilər, afətlər çıxmır baĢından.  

 



 

 

 

28 

Nizami Muradoğlu 

H.Cavid 

KaĢ görə biləydiz o ülviyyəti, 

Ġnsanın pak olsun gərək niyyəti. 

Yusif Züleyxada tapdı himməti, 

“Mənim tanrım gözəllikdir, sevgidir”. 

 

M.C.Bağırov 

Partiya doğru yol göstərir bizə. 

Dünya heyran qalıb haqq iĢimizə. 

ġairlər də yazsın öz dövlətindən, 

Ġnsan qayğısından, siyasətindən. 

 

H.Cavid 

“Həzz etmədim firqədən, cəmiyyətdən, 

Zevq alamam hərbdən, siyasətdən. 

Bir Ģey duymam fəlsəfədən, hikmətdən, 

Mənim ruhum gözəllikdir, sevgidir”.
*
 

 

M.C.Bağırov 

Buyurun, yoldaĢlar bu ittifaqda, 

Gör kimlər cəm olub?! Gərək bu haqda,  

Tək mənmi düĢünüm? Bizim fəallar, 

Bəs rəhbər iĢçılər hara baxırlar?! 
 

ġ.Nalan  

(Yerindən qalxır, H.Cavidə cavab verir) 

Orda-burda danıĢıb özünü mədh edirsən, 

                                                 
*
 Əsərin sonuna bax. 
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Utanmadan mən böyük sənətkaram deyirsən. 

Heç səni görməmiĢəm bir məclisdə, bir toyda, 

Bir iĢə yaramırsan, səndən xalqa nə fayda?.. 

 

Hüseyn Cavid  

  (Ş. Nalana) 

Zavallı, nə deyim indi sənə bən, 

Bir gün utanarsan dediklərindən. 

“Harda beĢ gölgə görür ördəklər, 

BaĢlayıb  nitqə həmin saz köklər. 

Rəqsi təlim ediyor axsaqlar, 

Əzəmət düĢkünüdür alçaqlar”. 

 

Yerdən səslər gəlir: 

- Sən otur yerə!.. 

 -Sən danıĢma, sus! 

- Sən ey ġarlatan!.. 

-ġovinist, dəyyus! 

 

M.C.Bağırov 

Nə olmuĢ? Son qoyun bu deyiĢməyə, 

Bunu çevirməyin  bir məzhəkəyə. 

Sən nələr deyirsən, ey qoca əclaf! 

                      

Yerdən səs 

DüĢməndir! DüĢmənə olarmı bir əfv?! 
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H.Cavid 

             ( M.C.Bağırova) 

Bir az diqqət edin deyilən sözə, 

Bu cürə danıĢmaq yaraĢmaz sizə. 

                

ġ.Nalan 

Rəhbərə sən dərsmi öyrədəcəksən? 

Hər yerdə Allahı mədh eyləyirsən. 

Bu eĢqin, bu sevgin həddi aĢıbdı,  

Görünür xəstəsən, əqlin çaĢıbdı. 

                  

H.Cavid 

“Hər qulun cahanda bir pənahı var, 

Hər əhli halın bir qibləgahı var. 

Hər kəsin bir eĢqi, bir Allahı var. 

Bənim Tanrım gözəllikdir, sevgidir.” 

 

Qeybdən səs 

Ha-ha-ha...  

Buna bax. Tanrısına, sevgisinə, eĢqinə bax. 

Sabah o qapqara zindanlara mehman olacaq. 

Bəlkə o gürcü qızı nazlı Xumar da gələcək, 

Orda eĢq badəsini Ģairə təqdim edəcək. 

Ha-ha-ha... 
 

M.C.Bağırov 

Sovetin adıyla görülən iĢə, 

Biganə görürəm sizi həmiĢə. 
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                    Yerdən səslər 

(İşıq M.Müşfiqin, Ə.Cavad və H.Cavidin 

 üzərinə düşür) 

 

Yerini göstərmək gərək hər kəsə. 

Nicat yox, Soveti istəməyirsə... 

 

S.RəĢid 

Partiyanın eĢqiylə mən, 

Səhər-axĢam düĢünürəm. 

And olsun komsomola, 

Təmiz  vicdana. 

Bizim sıramızda, 

Yer  yoxdu ona. 

                    

H.Cavid 

ĠĢtə, bu komsomol, kolxozçu oğlu 

Həp yapar, nə dersən yalan, ya doğru, 

ġuranın Ģəninə, neftin Ģəninə. 

Bənim yazdıqlarım böyük dəfinə. 

 

M.C.Bağırov 

Gör necə dəyiĢib insanın üzü, 

Burnundan uzağı görməyir gözü, 

Hər yetən özünü bir dahi sayır. 

Bu da bizim Ģair...(gülür) ha-ha-ha... 
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H.Cavid 

Hayır, yox, hayır... 

“Mənə gülməkdəsiniz gərçi bu gün,  

Var yarın sizlər üçün qorxulu gün.” 

 

M.C.Bağırov 

Nə qədər nazını çəksək də sənin, 

Faydası yox imiĢ. 

           

    (Əsəbi halda əlindəki qələmi qırır)                       

 

Sumbatov  

   (ayağa durur, kinayə ilə H.Cavidə) 

Sənin məskənin, 

Çoxdan olmalıydı o həbsxana. 

Gedə bilməsən də özün Turana, 

Ölərsən, sorağın  gedər bir vədə. 

 

 Yerdən səs 

 

Əlinə ixtiyar keçib, ay gədə! 

 

H.Cavid 

Gədadan bəy olmaz, saxla yadında. 

Bir böyük məna var Turan adında! 

Turan! Ah nə böyük Ģərəf və izzət. 

Turan -Tanrı payı, böyük səadət. 
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Turanın mənasın düĢünsən, əlbət, 

ġübhəsiz  bu adda vardı bir hikmət.  

Turan -Alp-ərənlər, mərdlər dünyası, 

BəĢərin qurtuluĢ, bir hürr sevdası. 

     

(Mülki şəxslər H.Cavidi aparırlar. Ardınca 

M.Müşfiq, Ə.Cavadın da aparıldığı müşahidə edilir. 

Səhnənin sağ küncündəki Ruh-Cavid qaranlıqda qeyb 

olur. İşıq yenidən M.C.Bağırovun üzərinə düşür) 

 

M.C.Bağırov 

Gedin, siz də gedin, 

Zalı tərk edin! 

 

(Hamı dağılışır. M.C.Bağırov Stalinin portretinə 

yaxınlaşır.) 

           

Tək qalmaq istəyirəm. 

Mən özüm-özümdən,  

Öc almaq istəyirəm. 

 

    (Üzünü Stalinin portretinə tutur) 

 

Ġndi söylə mənə, söylə görüm sən, 

Mən daha kimləri həbs etməliyəm? 

Nədəndir, gözlərin doymayır qandan? 

Yoxsamı qorxursan sən də Ģeytandan?! 
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Qeybdən səs  

O bir hakimi-mütləq, budur həqiqət. 

Hər kəs qorxusundan eyləyər nifrət. 

“Qan püskürər, atəĢ sovurar kinli krallar”. 
 

M.C.Bağırov 

  (əlində bir dəstə qələm ovuşduraraq gəzir) 

 

Deməli, nə qədər sağdırsa onlar, 

Gecəmiz qaradır, günümüz qara. 

Kimlərin əliylə böyük bir ölkə, 

Beləcə gömülür qaranlıqlara. 

Yox-yox! O zülmətdən bir qızıl bayraq 

Yüksəlir dünyaya Ģəfəq saçaraq. 

Bu bayraq altında hələ var iĢin,  

Sən də bir kralsan, özünü düĢün. 

Kimsəyə eyləmə güzəĢt, mərhəmət, 

Kimin ki gücü var, odur həqiqət! 
 

İşıqlar dəyişir. Yenidən Hüseyn Cavidin mənzi-

lində dünəndən bayğın bir halda əzab çəkən Müş-

kinaz xanımı görürük. Ərtoğrol anasına su içirir. 
 

Ərtoğrol  

Ana, özünə gəl, sən nə deyirsən? 

 

MüĢkinaz 

Deyirlər tutublar üçünü birdən. 

Yox imiĢ bunların dini, Allahı. 
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  Ərtoğrol 

Bəs  nədir  babamın, axı, günahı? 

Tutmaqçün bir səbəb olar adamı. 

Nədən həbs etsinlər mənim babamı?! 

 

MüĢkinaz 

“Xalq düĢməni” deyib babana cəllad. 

 

Ərtoğrol 

Bu nə qarayaxma, nə qondarma ad. 

Bu qanlı despotlar, bu zalım dövran, 

Niyə insanlara verməyir aman. 

 

MüĢkinaz 

Cavidi bu millət, bu xalq sevirkən 

Ona “xalq düĢməni” deyilsin nədən? 

 

Ərtoğrol 

Babama yapıĢmaz bu iftiralar, 

Babamın üzündə  GünəĢ nuru var. 

Əməli ağappaq, sözü tər-təmiz. 

 

MüĢkinaz 

Bir haram görməyib bizim süfrəmiz, 

Heç kəsə bir pislik etməyib baban. 

 

      (üzünü qaranlığa tutur) 
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Ġstərəm gecənin qaranlığından, 

Ay cəllad, bir bəla gələ özünə.  

Balana demərəm, yazıqdır balan. 

Mən necə bu gecə əzab çəkirəm, 

Sənin də arvadın döyə dizinə. 

 

Ərtoğrol 

Ağlama anacan, sakit ol bir az. 

 

MüĢkinaz 

Necə ağlamayım? 

Belə də olmaz. 

Hələ qəhvəsi də yazıq kiĢinin, 

Dünəndən qalıbdır masanın üstə. 

 

Ərtoğrol 

Nə qəhvə? 

Anacan, sil göz yaĢını,  

Babama zindandan qurtuluĢ istə. 

Məğrur ol, mərd dayan, dik tut baĢını. 

 

MüĢkinaz 

Ay oğul, can balam,  

Axı, həbsdə,  

Babana ta qəhvə verməyəcəklər, 

Bu da bir nisgildir incidir məni. 

Qəlbimi didir mənim. 
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Bir fincan qəhvə çıxmır, 

Fikrimin aynasından. 

Bəlkə onun içində  

Ġnsanların al qanı. 

Ġblis adam donunda, 

Bir cəllad libasında. 

Mən çırpmaq istəyirəm, 

O cəlladın üzünə  

Həmin qanlı fincanı... 
 

Qeybdən səs 
 

Ha... ha... ha... 

Vicdanı susmuĢsa  bu  insanların, 

 DüĢərmı yadına qəhvə onların?! 
 

(Qapı döyülür. Müşkinaz xanım təəccüblə üzünü 

Ərtoğrola tutur.) 
 

MüĢkinaz: 

Bu gecəyarısı kaĢ xeyir ola? 
 

Ərtoğrol 

Ay ana, nə gecə, sabah olubdur. 
 

(Ərtoğrol qapıya tərəf addımlayır, 

evlər  idarəsinin əməkdaşı otağa daxil olur) 

 

ĠĢçi: 

Borcumdur çatdırım, eĢidin ki, siz, 

Bu gündən bu evdən köçməlisiniz. 
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DüĢmənə verilməz belə bir mənzil! 

Tez olun, boĢaldın, bu sizlik deyil! 
 

MüĢkinaz 

Ay qardaĢ nə gəlib mürvətinizə, 

Biz hara daĢınaq ilin bu vaxtı? 
 

ĠĢçi: 

O qonĢu mənzili veriblər sizə, 

Tələsin, daĢıyın masanı, taxtı. 

Yoxsa, nəyiniz var atılar çölə, 

Ayaqlar altında tapdanar belə. 
 

(Ayağı altına düşmüş bir kağız parçasını tapdalayır) 
 

MüĢkinaz 

Ay qardaĢ, biz kimə neyləmiĢik ki? 
 

 ĠĢçi 

Hələ danıĢırsız, sizin əriniz, 

Bir vətən xaini, xalq düĢmanıdır. 
 

MüĢkinaz 

Bu düĢmən sözüdür, Ģər-böhtanıdır. 

AzyaĢlı qızım var, eyləyin güzəĢt. 

(Balaca Turan səhnəyə daxil olur) 
 

ĠĢçi 

Ġnanın ki, sizə olur mərhəmət. 
 

Ərtoğrol  

(qonşu mənzilə sarı) 
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Bu necə mənzildir? Yönü açıqdır, 

Bir yanı çökübdür, bir yan uçuqdur. 

DöĢəmə bərbaddır, divarlar sudur. 

 

ĠĢçi 

Hər nədir, sizlərə verilən budur. 

Nahaq özünüzə zəhmət verməyin, 

Bundan da artığın heç gözləməyin. 

 

MüĢkinaz  

                    (ağlayır) 

Gəl oğlum, əzizim, gəl iki gözüm. 

Gəl Turan, gəl mənim mehriban qızım. 

Buna da dözərik, neyləmək olar. 

Zalım divanında ədalət ağlar. 

 

Ərtoğrol 

Ağlama, anacan, dünya dar deyil. 

Bir kimsə əbədi bərqərar deyil. 

Gördüyün zalımlar gömüləcəkdir. 

Babamsa yenidən yüksələcəkdir. 

               (İşıq sönür) 
 

IV ġƏKĠL 
 

Ş.Nalanın evi. Nazilə xanım evdə təkdir. Nazilə 

xanım evdə var-gəl edir. Şəmsi Nalan daxil olur. 
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Nazilə 

Barı xeyir ola düz bir həftədir. 

Yerini bilmirik, nədir məlalın? 

Ya hara gedirsən bir xəbər eylə,  

Məni çox incidir sənin bu halın. 

 

ġ.Nalan 

Bir qədər səbr eylə, mənim gözəlim,  

Əlimin üstündə deyil öz əlim. 

Sahildən gəlirəm, çıxaraq iĢdən,  

Bir qədər dincəlim dedim orda mən. 

Yadıma düĢmüĢdü güllər, çiçəklər,  

Orda gözəl olur göy biçənəklər. 

 

Nazilə 

Yenə orda-burda gəzir xəyalın. 

 

ġ.Nalan 

Çıynimdə yükü var elin, mahalın. 

 

Nazilə 

Bizi düĢünmədin, söylə, bəs nədən? 

 

ġ.Nalan 

Mən nələr çəkirəm düĢündüyümdən. 

Onu göylər görür, ulduzlar sanır, 

Bir içim su gətir, ürəyim yanır. 
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(Nazilə su vermək üçün otağın o biri tərəfinə keçir. 

Ş.Nalanın köynəyindəki qan ləkələri Nazilənin 

diqqətini cəlb edir) 

 

Nazilə  

        (təlaşla) 

Bu nədir, nə olmuĢ bir söyləsənə? 

 

ġ.Nalan 

Sahildən gəlirəm, baĢa düĢsənə. 

 

Nazilə 

Belin qançır olmuĢ, kim döymüĢ səni? 

 

ġ.Nalan 

Xəstəlik bürüyüb bütün vətəni. 

HuĢumu itirib yıxılmıĢam mən. 

Ġndi də qan axır kürəklərimdən. 

 

Nazilə 

Yıxılmaq nə demək, görürəm ki, sən,  

Düzünü söyləmək istəməyirsən. 
 

ġ.Nalan 

Axı necə deyim, demək çətindi. 

KaĢ uĢaq olaydım, bu yaĢda indi.  

Çıxmır xəyalımdan o gözəl illər. 

Heyif ki, dəyiĢdi zaman, fəsillər. 
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Nazilə 

YaxĢı, gəl, gəl uzan, gəl dincəl biraz. 

 

ġ.Nalan 

Mənim dərdlərimə çarə tapılmaz. 

 

Nazilə 

  (düşüncəli) 

Bilmirəm, heç kimə qalmayıb güman, 

Nalanın bu halı çıxmır yadımdan. 

Yazığı sarıbdır qorxu, vəlvələ, 

Döyənin adını gətirmir dilə. 

Niyə dayanmıĢam, bilmirəm nədən, 

DəyiĢək gətirim gedim buna mən... 

  (Nazilə gedir, Ş.Nalan tək qalır) 

 

ġ.Nalan 

Ġlahi, bağıĢla bu gözəl yurdun, 

Böyük Ģairinin üzünə durdum. 

Amma çarəsizəm, yoxdur əlacım, 

Səndən qeyri kimə dərdimi açım? 

Görürəm, rəhbər də ehtiyat edir. 

Lap məcbur olanda tarana gedir. 

Ġstəyir iĢlərə düĢməsin kölgə, 

DüĢmənin əlinə keçməsin ölkə. 

Məqsədlə yönlənib dığalar bura, 

Qaraçı köçünü yığalar bura. 
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Türkləri evindən didərgin salıb, 

Yağlı tikəsini əlindən alıb. 

Bölələr Bakını Ģırin pay kimi. 

Sənə yalvarıram eĢıt dərdimi. 

Ağsaç anaların göz yaĢlarına, 

Körpə cocuqların baxıĢlarına, 

Ġlahi bağıĢla, məni bağıĢla. 

BağıĢla, Ġlahi, bizi bağıĢla. 

  (Ş.Nalan Allaha səcdə eləyir) 

       

             Qeybdən səs 

 

Hər kəsin içindən gələr bir səda, 

Bir gizlin qalmamıĢ gizlin dünyada. 
 

     İşıqlar sönür. 
 

V ġƏKĠL 
 

(Həbsxana barmaqlıqları arxasında M.Müşfiq,   

Ə.Cavad, H.Cavid görsənir. M.Müşfiq H.Cavidə) 
 

M. MüĢfiq 

Ġçimdə elə bil bir vəlvələ var, 

Mən çox narahatam, böyük sənətkar. 
 

H.Cavid 

Döz bir az, MüĢfiqim, yavrum, səbr elə, 

Heç qorxu sözünü gətirmə dilə. 
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Boynuna götürmə o yalanları, 

Məğrur dayan, məsud etmə onları. 

 

M.MüĢfiq 

Yadıma düĢdükcə nazlı Dilbərim, 

Titrəyir bədənim,  əsir əllərim. 

Mən də bir insanam, hər necə olsa,  

Dəmir də əyilir dayanmayırsa, 

Bəs necə tab etsin bu zərif bədən? 

Dilbərin xiffətin çox çəkirəm mən. 

 

Ə.Cavad 

(kənara) 

Yazıq itiribdir tamam baĢını. 

MüĢfiq, özünə gəl, sil göz yaĢını. 

Nadandan, alçaqdan umma mərhəmət, 

Qızarmaz üzləri çəkməz xəcalət. 

 

M.MüĢfiq 

Mən, Cavad, qardaĢım, bu gözəlləĢən 

“IĢıqlı dünyadan necə əl çəkim? 

Bu göylə çarpıĢan yerlə əlləĢən, 

Dostdan, aĢinadan necə əl çəkim?” 

 

H.Cavid 

MüĢfiqim, darıxma, səbr eylə bir az, 

Bu dünya fanidir kimsəyə qalmaz. 
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Xəyalım göyləri fəth eləyirkən,  

Bax, budur, məhbəsdə oturmuĢam bən. 

Cavad da bizimlə həp bərabərdir, 

Nə elə küskündür, nə mükəddərdir. 

Bizim amalımız, arzumuz böyük, 

GülĢəndə tapılır tikan da tək-tük. 

QarĢıda nə qədər iĢlərimiz var, 

Vaxt gələr bizim də ulduzlar parlar. 

Yadlara bildirmə sən sirrimizi, 

Güneydəki dostlar gözləyir bizi. 

 

M.MüĢfiq 

Nə bilim, ay ustad, sorğu-sualdan,  

Bezirəm, tezcə də çıxıram haldan. 

Sonra da rahatlıq tapa bilmirəm. 

 

Ə.Cavad 

Hər kəsin qəlbində vardır bir ələm, 

Bir az boĢluq edib, istəsən aman,  

Səni tez sındırıb əzər bu dövran. 

 

H.Cavid 

“Sakın, bu dünyadan umma etibar, 

O bir zövqü-səfa, həm xərabəzar.” 

Gətir xəyalının önünə bir dəm, 

Məhəmməd peyğəmbər, mürĢidi-aləm 

Necə səbirliydi, necə Ģükürlü, 
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Bu qara zindandan biz də bir türlü, 

ĠnĢallah ki, bir gün olarıq xilas. 

Keçəcək bu dövran, belə də qalmaz. 

              (Nəzarətçi gəlir) 

 

Nəzarətçi 

GörüĢ saatıdır, sizin xanımlar 

GəlmıĢlər, görüĢmək istəyir onlar. 

Buyurun.  
 

(Müşkinaz, Şükriyyə və Dilbər səhnəyə daxil olurlar. 

H.Cavid Müşkinaz xanımın yanına gəlir. Müşkinaz 

Cavidi qucaqlayır.) 
 

MüĢkinaz 

Sultanım, ey Ģahi mərdim, 

Sığmaz bu cahan mülkinə dərdim. 
 

H.Cavid 

“Bir zamanlar bən ənisi-yar idim, 

Əhli-məna, məhrəmi-əsrar idim,  

GülĢəni-vəhdətdə, hər Ģamü səhər, 

Seyr edərdim qayğısız, azadəsər.” 

Səd heyif, qeyb etdim səadətimi, 

Ġndi də çəkirəm bən xiffətini. 
 

MüĢkinaz 

Böylə azad  ikən dustaq oldun? 

Sən kimin üzünə, axı, ağ oldun?! 
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H.Cavid 

“Bixəbərdim, sezmiyordum xilqəti, 

Bilmiyordum çünki mevcudiyyəti, 

Hiçlik, ah, ən xoĢ dəmi-səmtü sükun, 

Bir gözəl cənnətdi, heyhat!... Ən zəbun”. 

 

MüĢkinaz 

Sultanım, bu uzun gecələrdə bəs, 

Ruhunu gəmirib, sıxmazmı məhbəs? 

 

H.Cavid 

“Ən dəni bir hiss, əvət bir kor buğa, 

Ruhumu yoxluqdan atmıĢ varlığa. 

Bir zaman baxdım ki, yox nuri-səfa. 

Bir kiçik məhbəsdəyəm, zülmətnüma”... 

                      

MüĢkinaz 

Sonra nə olacaq düĢündünmü heç? 

Bəlkə Bağırova “günahımdan keç” 

Söyləsən, incitməz, bağıĢlar daha. 

                      

H.Cavid 

Bən pənah apardım Böyük Allaha, 

Kimsəyə baĢ əyməm, onlar bənimçin 

Bir heçdir. Onların günahı çin-çin... 

Bənə Ulu Qüvvət deyir ki, əlbət, 

Bir gün yıxılacaq bu çürük dövlət. 
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Bənim öz dövlətim, öz bayrağım var, 

ĠnĢallah, yenidən tapar intiĢar. 

                   

MüĢkinaz 

Neyləyək, dözərik biz də bir təhər, 

Təki sən dediyin gələ Ģad xəbər. 

 

(İşıq yerini dəyişir. Müşfiq və Dilbər 

 ön planda görünür) 

                   

M.MüĢfiq 

“Ey gözəl Gəncənin gözəl Dilbəri, 

Nədir səndəki o mehriban əda? 

O gündən bəridir, nərdə bulunsam 

Gözümdə sən varsan, könlümdə sevda”. 

 

Dilbər 

“Gözlərim yoluna həsrətlə baxar, 

Həsrətin qəlbimi yandırar, yaxar. 

Of ! bilsən ürəyim necə darıxar. 

Ay Ģirin dilinə qurban olduğum”. 

 

M.MüĢfiq 

“Sənin o pəriĢan gözəlliyindən  

Necə bəhs etməsin mənim lisanım? 

Sən boynu bükülü bir bənövĢəsən, 

Sığmaz təsvirinə tərzi bəyanım”. 
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Dilbər 

“Bir parlaq ulduzsan bizim ellərə, 

ġöhrətin düĢübdür Ģirin dillərə. 

DüĢdün daĢqınlara, düĢdün sellərə, 

Ay ilham selinə qurban olduğum”. 

 

M.MüĢfiq 

“Nə qədər uçsan da ucalıqlarda, 

Əvət, qanadların bir gün yorular. 

Bir quĢun olmasa qanadı, Dilbər, 

Necə keçər onun həyatı, Dilbər?” 

 

Dilbər 

“Dilbərəm, ilk eĢqim günəĢdir sönməz, 

Ömrümün baharı geriyə dönməz. 

Min yol yalvararam, Ģəklin də dinməz, 

Özünə, Ģəklinə qurban olduğum!” 

                     

M.MüĢfiq 

Daha görüĢümə gəlmə, mələyim, 

Qorxuram, əllərə düĢə taleyin. 

Ümidim dağılar, bağrım olar qan, 

Diriykən üzülüb ollam yarımcan. 

                     

Dilbər 

MüĢfiq, elə demə, çox qorxuram mən. 
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M.MüĢfiq 

Dilbərim... 
 

(Projektor Ə.Cavad və Şükriyyə xanımı  

işıqlandırır) 
 

Ə.Cavad 

“ġükriyyə taleyim, Ģükür xudaya! 

Gördüyüm yuxumu, yoxsa bir röya”. 

 

ġükriyyə 

Bu mənəm yolunda canından keçən, 

Əslindən, nəslindən, qanından keçən. 
 

Ə.Cavad 

Səni düçar etdim mən əzablara, 

Sən hara, mən hara, bu məhbəs hara? 

DüĢmüĢəm zülmətə, qaranlıqlara, 

“YaĢaya bilmərəm bir kərəm sənsiz”.  
 

ġükriyyə 

Bağçamda bülbüllər ötüĢməyirsə, 

Ömrümdən bir acı ruzigar əsər, 

Qılınc tək doğrayar, bıçaq tək kəsər, 

Dünyadan dönərəm, səndən dönmərəm. 

 

Ə.Cavad 

“Səninlə gəzərəm eldən-elə mən, 

Bataram, çıxaram seldən-selə mən, 



 

 

51 

Yaşayan Cavidlər 

DüĢərəm ağıza, dildən-dilə mən 

YaĢaya bilmərəm, bilmərəm sənsiz”. 
 

ġükriyyə 

Taleyim bir zülmət, qaranlıq gecə, 

Yüz ildə ötüĢsə, keçsə beləcə, 

Bil ki, ġükriyyəni görmüsən necə  

Elə də qalaram, səndən dönmərəm. 
 

Ə.Cavad 

Öylə də, bilirdim vəfalı yarım. 
 

ġükriyyə 

Səni çox sevirəm, əhdim, ilqarım 

Pozulmaz heç vədə... 
 

Nəzarətçi  

Vida zamanı. 
 

Cavad 

Yox imiĢ dövranın heç bir amanı. 

Qoru uĢaqları... 
 

ġükriyyə 

Sən arxayın ol... 
 

Cavad 

       (Şükriyyəyə sarılır) 

 

ġükriyyə, ürəyim, gözüm... 
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ġükriyyə 

Cavad, əzizim... 

 

       Şükriyyə sarsıntı keçirib bayılır. Nəzarətçilər 

onu əhatəyə alırlar. Dilbər və Müşkinaz xanım da 

Şükriyyənin əhatəsində ona yardım etmək istəyirlər. 

Nəzarətçi və digər mülkü şəxslər H.Cavidi, Ə.Cava-

dı, M.Müşfiqi səhnədən uzaqlaşdırırlar. Şükriyyə 

xanım bir qədər özünə gəlir. Nəzarətçilər Müşki-

nazla Dilbəri də səhnədən çıxarırlar. İki mülki şəxs 

Şükriyyə xanımı ayrı otağa aparırlar. Müstəntiq 

otağa daxil olur. 

Mülki şəxslərdən biri: (orderi müstəntiqə təqdim 

edir). 

 

ġükriyyə xanımın həbsinə qərar 

VerilmiĢ, onlara yoxdu etibar.  

 

Müstəntiq 

YaxĢı, aydın oldu, siz azadsınız. 

 (Mülki şəxslər çıxırlar) 

         

ƏyləĢin, ġükriyyə xanım, burda siz. 

  (Yer göstərir, Şükriyyə xanım əyləşir).                   

 

Bir Ģeyə varmıdır ehtiyacınız? 
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ġükriyyə                        

Görürəm ki, xeyli lütfükarsınız, 

Söyləyin, bəs nədir günahım mənim? 

 

Müstəntiq 

Sizə öz çöhrəniz olubdur qənim.    

Ancaq bir yol vardır olmaqçün xilas. 

 

ġükriyyə 

O nədir? 

 

Müstəntiq 

Cavaddan  boĢanın... 

 

ġükriyyə 

Olmaz!  

 

Müstəntiq 

GöstəriĢ verilib, boĢanmasanız, 

Həm də tutulacaq uĢaqlarınız. 

 

ġükriyyə 

Bilirəm, kim verib bu göstəriĢi, 

Allahın ədliylə əyilər iĢi. 

Bir gün haqq gələcək, divan gələcək, 

Burnundan gələcək kəsdiyi çörək. 

BaĢda oturardı o süfrəmizdə, 
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Xəyanət axtarır indi də bizdə. 

Mənim də sözümü çatdırın ona, 

Qoymaram əlimə əli toxuna. 

Atamı tərk edib Cavadla gəldim, 

Həm həyat yoldaĢı, həm qardaĢ bildim. 

UĢaqlar tutulur, olsun, yanmaram, 

Ölsəm də, Cavaddan mən boĢanmaram! 

 

(Əl atıb stolun üstündən qara mürəkkəb qabını 

götürür, mürəkkəbi üz-gözünə sürtüb saçlarını pıtla-

şıq hala salır). 

                                 

Cavadın qadını dəli-sərsəri,             

Söyləyin, ölübdü, yoxdu o pəri. 

 

   (İşıqlar sönür, şəkil dəyişir). 

 

VI ġƏKĠL 

 

Konservatoriyanın dərs çalışma otaqlarından 

biri. Kaman çalan qız Səlma otaqda təkdir. Bu 

zaman Ərtoğrol içəri daxil olur. 

 

Səlma 

On  gündür hardasan? Nigaranam mən, 

Bir xəbər bilməyir heç kim də səndən. 
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Ərtoğrol 

SoruĢma dərdimi, dərdim ağırdı, 

Nə vaxtdır baĢıma alov yağırdı. 

Ayrıla bilmirəm düĢüncələrdən, 

Hələ də bilmirəm, heç neyləyim mən. 

  

Səlma 

Axı nə olmuĢdur, bir açıq söylə, 

Dərdi danıĢmasan sağalmaz böylə. 

 

Ərtoğrol 

Ġnana bilməzsən mənim babamı, 

Böyük sənətkar tək tanıyır hamı. 

Ancaq “düĢmən” deyə tutublar onu, 

Nə olar bilinməz bu iĢin sonu. 

 

Səlma 

Bu xəbər məni çox narahat edir, 

Görəsən bu ölkə hayana gedir? 

 

Ərtoğrol 

Bu hələ bəs deyil mənzilimizi, 

Alıblar, daxmaya atıblar bizi! 

Bütün əzablara dözsə də anam, 

Turanın halından çox nigaranam, 

Bilirsən, mən səhər çıxıram evdən, 

Heç baĢım açılmır məĢğələlərdən. 
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Səlma 

Bəs indi nə haqda fikirləĢirsən? 

 

Ərtoğrol 

Düzü, nə gizlədim, düĢünürəm mən. 

Oxuya-oxuya iĢləməliyəm. 

 

Səlma 

Mən özüm də sənə kömək edərəm. 

 

Ərtoğrol 

 Ah, Səlma, zərifdir səndəki ürək. 

 

Səlma 

DemiĢlər dost dosta dar gündə gərək, 

Özünün bilməsə ürək dərdini, 

O ürək ürəkmi, o sər sərdimi? 

 

Ərtoğrol 

Sən incə çiçəksən zərif və solğun 

Sənə çox sözüm var.... 

 

Səlma 

Varsa, qoy olsun. 

Ancaq indi isə biz Ərtoğrolun  

Variasiyasına bir nəzər salaq. 
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Ərtoğrol pianinonun arxasına keçir. 

 Səlma kamanı sazlayır. 

 

Ərtoğrol 

YaxĢı, gəl baĢlayaq, bir yerdə çalaq 

 

                   Çalırlar. 

 

VII ġƏKĠL 

 

Həbsxanada dindirilmə otağı. Müstəntiq ayaq 

üstündə var-gəl edir. M.Müşfiq məhbus paltarında 

otağın küncündə ayaq üstə durmuşdu. Müstəntiq 

dayanıb ona baxır. 

 

Müstəntiq  

Sizə vaxt verirəm düz iki saat, 

DüĢünün, sonra da yazın izahat. 

Etiraf eyləyin səhvlərinizi, 

Bəlkə səmimiyyət qurtara sizi. 

Buyurun, burada gəlin əyləĢin, 

Mən getdim, vaxt keçir, siz fikirləĢin. 

 

 (Müstəntiq otağı tərk edir. M.Müşfiqin xəyalı 

uzaqlara gedir. İşıqlar ani olaraq söndürülür. İşıq 

yananda tamaşaçılar səhnədə M.Müşfiq ilə Dilbərin 

görüşünün şahidi olurlar.) 
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Dilbər 

MüĢfiqim, ey mənim, canım, sərvərim. 

 

MüĢfiq 

Yaxın gəl, gül üzlüm, nazlı Dilbərim. 

Ġllərdən ağırdır sənsiz hər günüm. 

Mən səni bəxtiyar edə bilmədim. 

 

Dilbər 

Mən onu dərd saymam, o deyil dərdim, 

Təki sən yanımda ola biləydin, 

Özümü ən xoĢbəxt hesab edərdim. 

   

  MüĢfiq 

Daha kəsilibdi səbrü - qərarım, 

Qalmayıb əlimdə bir ixtiyarım. 

Bu da son görüĢdü, bilirəm məni... 

                                            

  Dilbər 

Yox elə söyləmə, sevirəm səni. 

Mən sənsiz yaĢaya bilmərəm, canım. 

 

  MüĢfiq 

Od tutub yanır, bax, Azərbaycanım. 

Bir-bir dənləyirlər mərd oğulları. 
 

  Dilbər 

Qurtula bilsəydin sən burdan barı. 
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  MüĢfiq 

Yox, Dilbər, bitmiĢdir bütün ümidlər, 

Mən indiyə qədər dözdüm bir təhər, 

Onu da sağ olsun Cavid əfəndi, 

Mənim tək həbsdə olsa da kəndi, 

Təsəlli verirdi mənə hər zaman. 

                              

  Dilbər 

MüĢfiqim, sən məni çox qorxudursan... 

 

  MüĢfiq 

Qorxmaq lazım deyil, belədir insan, 

Bir sabah açılar, bir axĢam solar. 

YaxĢılıq, yamanlıq xatirat qalar. 

   

  Dilbər 

MüĢfiqim... 

 

  MüĢfiq 

Dilbərim... 

 

  Dilbər 

Aman, ay Allah.  

Mən sənsiz nə təhər yaĢaya billəm... 

 

  MüĢfiq 

Bilmirəm,bilmirəm,bilmirəm, vallah... 



 

 

 

60 

Nizami Muradoğlu 

(Müstəntiq daxil olur, Müşfiq xəyal aləmindən 

hələ ayrılmamışdır. Onun qarşısındakı kağızları 

götürüb baxır.) 
           

Deməli, təsdiq edirsiniz siz, 

Bir əks-inqilabçı, millətçisiniz. 

 

  M.MüĢfiq 

Doğrudur, sevmədim inqilabı mən, 

Amma millətimi sevdim ürəkdən. 

 

  Müstəntiq 

Siz Vətən xaini, xalqın düĢməni... 

 

  M.MüĢfiq 

ġuranın düĢməni tanıyın məni. 

  

  Müstəntiq 

Burjua Ģairi deyirlər sizə... 
 

  M.MüĢfiq 

Bu kül üfürməkdi gözlərimizə. 
 

  Müstəntiq 

Bəs Turan sevgisi gəlib haradan? 
 

  M.MüĢfiq 

Hər kəsə bir sevgi verib yaradan, 

Kimi Turan sevər, kimi Ģuranı. 
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  Müstəntiq 

ġair, seçənmirsən ağla qaranı. 

Eybi yox, bir az da Caviddən danıĢ, 

Nə zaman onunla olmusan tanıĢ? 

 

  M.MüĢfiq 

Cavidmi? Cavid çox böyük sənətkar, 

Onu hamı sevər, hamı tanıyar. 

 

  Müstəntiq 

Etiraf edin ki, bir çalıĢdınız, 

Gizli yığıncaqlar, gizli söhbətlər... 

 

  M.MüĢfiq 

Siz nədən, nələrdən danıĢırsınız? 

Bizim söhbətimiz Ģeir-sənətdi, 

Tarix, incəsənət, mədəniyyətdi. 

 

  Müstəntiq 

Sizin aranızda yaĢ fərqi çoxdur. 

 

  M.MüĢfiq 

Bunun yoldaĢlığa bir dəxli yoxdur. 

 

  Müstəntiq 

YoldaĢlıq deyəndə, dövlətə qarĢı 

 Bir amal uğruna həmfikirsiniz. 
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  M.MüĢfiq 

Mənim söylədiyim fikri dəyiĢib 

Libasa astardan üz tikirsiniz? 

 

  Müstəntiq 

Bilirəm mən sizin niyyətinizi, 

Turan sevginizi, ülfətinizi. 

Özünə heyifin gəlmədi, oğlan. 

DüĢdün təsirlərə çıxdın yolundan. 

Cavidə nə var ki, Cavid qocadır. 

 

  M.MüĢfiq 

O bir üləmadır, o bir xocadır. 

Nur yağır üzündən, Ģeriyyətindən, 

Ondan məchulları öyrənirəm mən. 

 

  Müstəntiq 

O məchul dediyin iğtiĢaĢ, filan, 

Təbliğat, təĢviqat, ya Böyük Turan, 

Dövlətin içində yeni bir dövlət, 

Dövlətə xəyanət, ağır cinayət. 

Onun ucbatından indi burdasan, 

Elə onunla da məhv olacaqsan. 

 

  M.MüĢfiq 

Balığı hiyləylə salmıĢkən tora, 

Nə lazım bu qədər böhtan, iftira? 
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Köntöy sözləriniz məni incidir. 

Ədalətli olun... 

 

  Müstəntiq 

Çox qəribədir, 

Yazırsan “Oxu, tar, oxu, bir qadar”, 

 Bilmirsən, tarı istəmir proletar?  

  

  M.MüĢfiq 

Proletar istəsə, ya istəməsə, 

Fərqi yox, heyranam o gözəl səsə. 

 

  Müstəntiq 

Qadağan olunub onu dinləmək. 

 

  M.MüĢfiq 

Kim tarı dinləmir yox onda ürək. 

 

  Müstəntiq 

Deməli, tarı çox sevirsən? 

 

  M.MüĢfiq 

Bəli. 

 

  Müstəntiq 

Deyirlər  Ģairlər olurmuĢ dəli... 
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  M.MüĢfiq 

Gəlin siz son qoyun bu dindirməyə. 

 

(Müstəntiq dindirmə protokollarını M.Müşfiqin 

 qarşısına qoyur) 

 

  Müstəntiq 

Niyə? 

                   

  M.MüĢfiq     

Yalandı, böhtandı bunun çoxusu. 

 

  Müstəntiq 

Canını sıxırmı ölüm qorxusu? 

 

  M.MüĢfiq 

Alçalıb yaĢamaq ölümdən betər, 

Mənə o nicatı göstərməsinlər. 

 

  Müstəntiq 

Çoxdu günahınız, var sübut-dəlil, 

Dərmanı bir kiçik qızıl güllədir.   

 

  M.MüĢfiq 

Ölümdən qorxmuram, ölüm ki haqdı, 

Günahkar bir vədə tapılacaqdı. 
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  Müstəntiq 

Onda imza atın bu izahata. 

 

  M.MüĢfiq 

Mən belə böhtana imza atmaram. 

Kimsəni kimsəyə heç vaxt satmaram. 

 

  Müstəntiq 

Nə olar, səbrimiz böyükdür bizim. 

 

Müstəntiq əllərini bir-birinə vurur, yan qapıdan 

iki mülkü şəxs Dilbəri otağa gətirirlər. Dilbərin halı 

pərışandır, üzünün rəngi saralmış, saçları dağınıq-

dır. M.Müşfiq Dilbəri bu halda görüncə sarsıntı 

keçirir. 

 

  M.MüĢfiq 

Kor olaydı gözlərim, səni böylə görəndə. 

                                          

  Müstəntiq 

Ġmza atmasan əgər gözlərinin önündə... 

 

  M.MüĢfiq 

Sizdən rica edirəm, 

Dilbərimə dəyməyin, 

Məni böylə əyməyin... 
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  Müstəntiq 

Hələ ki, əlimdən çıxmamıĢ xəta, 

Sən tələs imza qoy bu izahata. 

                              

  M.MüĢfiq 

Allah da Ģahiddir, 

Çarəsizəm mən. 

Dilbəri buraxın. 

 

(Müstəntiq işarə edir, Dilbəri aparırlar. 

M.Müşfiq izahata imza atır). 

 

  Müstəntiq 

Cücə, ay cücə! 

 (Nəzarətçi içəri girir) 

            

Üçlüyün yanına aparın onu. 

Görünür, çatmıĢdır ömrünün sonu, 

          (Müşfiqi aparırlar) 

                      

Biri cəhənnəmə getdi beləcə. 

 

(Nəzarətçi çıxır. Müstəntiq çırtmıq çalıb oynayır) 

             

Cücə, ay cücə. 

Gətirin o türkü, nə idi adı? 
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  Nəzarətçi 

Hüseyn Cavidi? 
 

  Müstəntiq 

Yox. 
 

  Nəzarətçi 

Əhməd Cavadı? 
 

  Müstəntiq 

Ha, ha, onu. 

(Əhməd Cavad və Hüseyn Cavid barmaqlıqlar    

arasındadırlar) 
 

  H.Cavid 

MüĢfiqdən bir xəbər gəlmədi, Cavad. 

 

  Ə.Cavad 

Nigaran qalmıĢam mən də, ay ustad, 

Bir az da qorxu var, düzü canımda. 

Ağlıma gəlir ki, məni son anda, 

Bir türk bayrağına kaĢ bükəydilər. 

Ya da məzarımın üstünə bir gün, 

O gözəl bayrağı nəqĢ edəydilər. 

 

  H.Cavid 

Belə bədbin-bədbin danıĢma, yetər, 

Gərək bərk olasan bu qeylü-qalda. 
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  Ə.Cavad 

Ürəyim sözümə baxsaydı əgər... 

GörüĢdə ġükriyyə bayılan halda, 

Bizi ayırdılar, sonra bilmirəm. 

Nə oldu, necədir indi ġükriyyəm. 

O gündən qırılıb qəlbimin simi. 

Qaranlıq görürəm öz taleyimi. 
 

  H.Cavid 

Çox fikir eyləyib olma bədgüman, 

Üzmə ümidini haqdan heç zaman. 

Bizim qəlbimizdə böyük arzu var, 

O taylı, bu taylı azad, bəxtiyar, 

Bir Vətən eĢqinə çarpıĢmalıyıq. 

Dərə keçməliyik, dağ aĢmalıyıq. 

Bizi gözləyən var, neçə dost-tanıĢ, 

ġeyxin qoyduğu irs unudulmamıĢ. 
                        

  Ə.Cavad 

Sənin tək səbirli ola bilsəydim, 

Dünyada olmazdı elə bir dərdim. 
 

  Nəzarətçi  

          (daxil olur) 

Əhməd Cavad! 

 

  Ə.Cavad 

Bəli. 
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  Nəzarətçi 

Müstəntiq yanına çağırır sizi  

Çağırır, dinləsin son sözünüzü. 

 

Dindirilmə otağı. Nəzarətçi Ə.Cavadı otağa gətirir. 

Müstəntiq Ə.Cavada oturmaq üçün yer göstərir. 

 

  Müstəntiq 

Buyurun, əyləĢin.   

 

  Ə.Cavad 

  (öz-özünə) 

Ġfadə təzə. 

 

  Müstəntiq 

      (Əyləşmək işarəsi göstərilir) 

Sonuncu suallar verilir sizə. 

Bildik, sevirsiniz türk bayrağını. 

                 

  Ə.Cavad 

Bəli, çox sevirəm. 

VurulmuĢam torpağına 

Qurban türkün bayrağına. 

 

  Müstəntiq 

Bəs onda söyləyin müttəhim Cavad, 

Hansı vasitələrlə sizin təĢkilat 
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Qorumaq istəyir türk bayrağını? 

Silahla? Sizlərdə  çoxmudur silah? 

 

  Ə.Cavad 

Nə silah, nə firqə olmayıb heç vaxt, 

Silahım- qələmim olub həmiĢə. 

Qoymadım üstünə bir kölgə düĢə. 

 

  Müstəntiq 

Caviddənmi gəlir Turan sevgisi? 

 

  Ə.Cavad 

Burada Cavidlik nə iĢ vardı ki? 

O gözəgörünməz böyük Yaradan, 

Necə ki göndərdi Quranı bizə, 

Elə də sevdirdi Turanı bizə. 

 

  Müstəntiq 

Xəyallar, deyəsən, aldadır sizi, 

Bu qədər sadəlövh sanmayın bizi. 

Bizdə məlumat var, Cavid ilə siz, 

Gizli yığıncaqlar keçiribsiniz. 

Gözünüz götürmür artan qüdrətin, 

Yıxmaq istəyirsiz ġura dövlətin. 

 

  Ə.Cavad 

Yalandır, düz deyil dedikləriniz. 
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  Müstəntiq 

Sizlərə rəhbərdir Cavid Ģübhəsiz? 
 

  Ə.Cavad 

Sizin dediyiniz böhtandır, Ģərdir, 

Cavid Ģəxsiyyətdir, fövqəlbəĢərdir. 

Kim ondan nəyisə öyrənib demək, 

Tanrı özü ona eyləyib kömək. 
                   

  Müstəntiq 

Təbliğ edirsiniz siz pantürkizmi. 

 

  Ə.Cavad 

BoĢlayın nifrəti, buraxın kini. 

Kimin ki dünyada vardır kamalı, 

Təmizdi vicdanı, nurdu amalı. 

 

  Müstəntiq 

Sizə amalınız etməz bir kömək. 

 

  Ə.Cavad 

Demək qismətimiz budur, neyləmək? 

 

  Müstəntiq 

Amma qismətiniz dəyiĢə bilər. 

 

  Ə.Cavad 

Nə təhər? 
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  Müstəntiq 

Çox sadə, desəniz əgər, 

Firqənin gördüyü iĢləri tamam. 

Sizə göstərilər hörmət, ehtiram. 

 

  Ə.Cavad 

Satın alırsınız, deməli, məni? 

 

  Müstəntiq 

Kirvəcan, qorxutmaq istəməm səni, 

Amma, bir baĢa düĢ, sən ki cavansan, 

Arvadın gözəldir, uĢaqların var. 

Bu gün də doğrunu deməsən əgər, 

Arvadın, uĢaqlar tutulacaqlar. 

Sonra da arvadın düĢər əllərə. 

Ona əzab verər hərə bir kərə. 

                    

  Ə.Cavad 

Kəs alçaq! Hiyləgər, quduz canavar! 

Gözündə iblisdən gələn Ģüa var. 

O qədər gədalıq eyləmisən ki, 

Sürtülüb gedibdi üzünün rəngi. 

 

  Müstəntiq 

Qurtarmaq istərkən mən səni dardan, 

Sən ölüm istədin bu ruzigardan. 
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  Ə.Cavad 

Qorxuda bilməzsən  ölümlə məni, 

Zatən əynimdədir ölüm kəfəni. 

Onsuz da mənimçün heçdi bu aləm, 

Sənin də dərsini mən verəcəyəm... 

(Ə.Cavad müstəntiqin üstünə hücum edib 

 onu vurur.) 

                       

  Müstəntiq 

Ömrünə yazıldı bu uzun gecə, 

Ġt kimi sən gəbər, elə indicə, ha, ha... 

 

(Müstəntiq tapançadan açdığı atəş ilə Ə.Cavadı 

vurub öldürür. Çırtmıq çala-çala nəzarətçini 

çağırır). 

 

– Cücə, ay cücə... 

             (Nəzarətçi daxil olur) 

 

  Nəzarətçi 

Bəli. 

            

  Müstəntiq 

At bunun leĢini leĢlərin üstə. 

                

                  (İşıqlar sönür) 
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VIII ġƏKĠL 

 

 H.Cavid sorğu otağında, əlləri qandallı şəkildə  

xəyala dalmışdır. Müstəntiq daxil olur. 

                                      

Müstəntiq 

Ġnad eyləyirsiz düz iki ildir. 

                                          

H.Cavid 

Yenə də cavabım  ayrı deyildir. 

                                            

Müstəntiq 

Məlumdur bizlərə Turan sevginiz, 

Bəs deyin Ġranda nə edirdiniz? 

 

H.Cavid 

Çox gəzdim, dolandım Ġran-Turanı, 

Ayıra bilmədim  ora-buranı. 

 

Müstəntiq 

Sorğuma verilmir düzgün bir cavab. 

                                          

H.Cavid 

Sənə maraqlıdır özün cavab tap. 

 

Müstəntiq 

Mirzə Ələkbəri tanıyırdınız? 
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H.Cavid 

Sabiri? -Əlbəttə, bir qarayanız 

KiĢiydi. 

 

Müstəntiq 

Mən onu demirəm. 

                                          

H.Cavid 

Necə? 

                                          

Müstəntiq 

Bir az xatırladım, siz düĢününcə. 

ġeyxin məktubunu sizə çatdıran, 

Sizin aranızda rabitə quran, 

Naxçıvanlı Mirzə deyilmidir bəs? 

                                         

H.Cavid 

Nə məktub? Nə mirzə? Bu cəhdlər əbəs, 

ġeyx adlı bir adam bən tanımıram. 

                                          

  Müstəntiq 

O Ģeyx Xiyabani - məĢhur dostunuz, 

Öldü, unuduldu, itdimi inam? 

                                          

  H.Cavid 

Kafamı yormaqdı sizin sorğunuz. 

Böylə bir tanıĢlıq, dostluq olmayıb. 
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Hərdən qəzetələr yazırdı ondan, 

BaĢqa bir xəbərim yoxdu Ġrandan. 

Ġranda ayrıdı quruluĢ, dövlət, 

Bizim xalq burada yaĢayır xoĢbəxt. 
                                         

  Müstəntiq 

Sizi “düĢmən”kimi tanıyır millət. 
 

H.Cavid 

Millət bəni sevir, yox elə söhbət. 
 

Müstəntiq 

Siz qəbul etsəniz, etməsəniz də 

“DüĢmən” sayılırsız siz bu həbsdə. 

Etiraf etsəniz səhvlərinizi, 

“KiĢi” də olsun ki, bağıĢlar sizi. 
                                         

H.Cavid 

KiĢi dediyiniz o sözdən öncə, 

Hər sözə layiqdir bənim fikrimcə. 

Ya rəhbər adlandır, ya möhtərəm zat, 

Bir zalım despotdur, bir qanlı cəllad. 
                                            

Müstəntiq 

Diliniz zəhərli, çox tikanlıdır. 

                                              

H.Cavid 

Onun da əməli, əli qanlıdır. 
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Müstəntiq 

Mətləbdən kənara çıxdıq, deyəsən, 

Nə olar səmimi etiraf etsən?.. 

                                             

H.Cavid 

Bəndən gözləməyin ayrı izahat, 

Zindan daha xoĢdur, buraxın rahat. 

Bir dəfə verdiyim ifadəni bən, 

Dünya da dağılsa dəyiĢənmərəm. 

 

Müstəntiq 

   (özünü itirir) 

Bu xəbər sizinçün xoĢ da olmasa, 

MüĢfiqə, Cavada ən ağır cəza 

Verildi. (pauza) Güllələndilər. 

 

H.Cavid  

                (öz-özünə) 

Qırıldı Ģeirinin hecası, bəndi, 

Sən də yalnız qaldın, Cavid əfəndi! 

   

(Müstəntiq sorğunu davam etsə də Hüseyn Cavid  

onu eşitmir,öz daxili aləmindədir.) 

 

Azadlıq uğrunda döyüĢənləri, 

Aldıqca qoynuna ölüm çənbəri, 

Daha bu həyatın varmı mənası? 
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Gedir ölüm-dirim, həyat qovğası, 

Kimdir hökm verən? 

Kimdir öldürən?! 

Kimdi ölən yazıq? – Nömrələnibdi. 

Bayıl türməsində qara torpağın, 

Üstünə qan yağıb, qan çilənibdi. 

Ġtirdim MüĢfiqi, Əhməd Cavadı, 

SınanmıĢ arkadaĢ, bir dost qalmadı. 

Zamanmı, məkanmı, kimdi günahkar? 

Ġnsanmı, dövranmı, kimdir günahkar?! 

 

H.Cavid xəyallar içində var-gər edir, monoloqunu 

başa çatdırır, işıqlar sönür. 
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II HĠSSƏ 
 

IX ġƏKĠL 
 

(İşıqlar yanır, stol arxasında iki şair oturmuşdur. 

Stolun üstündə vodka şüşəsi və yemək vardır. Ş. Nalan 

və Sultan Rəşid süzülmüş badələri toqquşdururlar.) 
 

ġ.Nalan 

Qaldır badələri içək, qardaĢım, 

Qüssədən, ələmdən ayılmır baĢım. 
 

S.RəĢid 

Ġçək, qardaĢ, yeni günün eĢqinə, 

Yenilik eĢqiylə könlümüz dinə. 
 

ġ.Nalan 

Bilmirsən, qardaĢım, ürəyim yanır, 

Ġçimdə hay salıb vicdan boylanır, 

Divara dirəyir gündə yüz kərə, 

Buna da rəng verir hərə bir cürə. 
 

S.RəĢid 

ġairin üzünə durdun nahaqdan. 
 

ġ.Nalan 

Çarə gözləyirəm mən ulu haqqdan, 

Bilirəm məndə var böyük qəbahət. 

QarĢı durmağa da çatmayır cürət. 

Məcbur eyləyirlər, bəzən adamı. 
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S.RəĢid 

Amma, heç də belə düĢünmür hamı. 

 

ġ.Nalan 

Elə sən özün də çox Ģey  yazmısan, 

Diriykən çoxuna qəbir qazmısan. 

 

S.RəĢid 

Mən də sənin kimi olmuĢam məcbur, 

Görürsən çağırır,  rəhbər buyurur. 

Əlifba öyrədir, deyir belə yaz. 

Yazırsan bir cürə, yazmasan olmaz 

 

ġ.Nalan: 

Dünyanın ən bədbəxt Ģairiyəm mən, 

Qaçıram qəlbimin diktələrindən. 

 

S.RəĢid 

Mən də yazanmıram duyduğum haqda, 

QoymuĢam onları bir daĢın altda. 

 

ġ.Nalan 

Ġçək badələri Vətən eĢqinə, 

AlqıĢ gələcəyə, alqıĢ xoĢ günə. 

 

(İçirlər) 
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S.RəĢid 

Vətənin bütövlük, birlik arzusu 

Bir an da yadımdan çıxmır doğrusu. 

 

ġ.Nalan 

Onu da yazmağa qorxuruq yaman, 

Lap cana gəlmiĢəm, düzü, a Sultan, 

Kimsənin Ģəninə tost söyləməkdən, 

Vətənin yolunda kaĢ öləydim mən. 

 

S.RəĢid 

Mən elə özüm də, qardaĢım, inan, 

Yalandan, riyadan bezmiĢəm tamam. 

 

ġ.Nalan 

Qaldır badələri içək, əzizim,  

QarĢıda yolumuz hələ var bizim. 

 

S.RəĢid 

Millətin eĢqiylə yazaq, yaradaq. 

 

ġ.Nalan 

Amma, doğru yazaq, əgər bacarsaq. 

 

S.RəĢid 

Sənə məsləhətim budur, biləsən, 

“Yanlardan,” “vanlardan” uzaq gəzəsən.  
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 Bizlərə min tələ qurubdu onlar, 

 Bakı genosidi çıxmır yadımdan. 

 

ġ.Nalan 

Vallah, düz deyirsən, amma, nə etmək? 

Genosid sözünü dilə gətirmək 

Bilirsən ölümə getmək deməkdir. 

 

S.RəĢid 

Bir vaxt bütün bunlar deyiləcəkdir. 

 

ġ.Nalan 

Səninlə həmrəyəm, düĢünürəm mən, 

Ġmdad gözləmiĢik yad ölkələrdən. 

Vaxtkən qorusaydıq birliyimizi, 

Dünya da bir bütöv görərdi bizi. 

 

S.RəĢid 

Hesabat verəndə özüm-özümə, 

Sərhəd dirəkləri durur gözümə. 

Baxıram Arazım bulanıb gedir, 

Vətənin baĢına dolanıb gedir. 

Gördükcə bölünmüĢ Vətənimizi, 

Ayrılıq həmiĢə ağladar bizi. 

 

ġ.Nalan 

Biz indi neyləyək, suçumuz nədir? 
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S.RəĢid 

Tarixi düz yaza bilməməkdədir. 

 

ġ.Nalan 

Azadlıq eĢqiylə vurur ürəyim, 

O həyat amalım, sevgim, diləyim. 

Baxıram vətəni bölünənlərə, 

Əlində qılınc var, dilində nərə. 

 

S.RəĢid 

QardaĢım, gəl, biz də əl-ələ verək, 

Bu gözəl axĢamda niyyət eyləyək: 
   

(Birlikdə oxuyurlar) 
 

Gün o gün olsun ki, Azərbaycanı 

Müstəqil dövlət tək tanısın hamı.                    

 

ġ.Nalan 

Qarson, bir yaxın gəl, Ģərab süz bizə, 

Bir xətər dəyməsin niyyətimizə.   

 

S.RəĢid 

A ġəmsi, ta bəsdir, keçir gecədən. 

 

ġ.Nalan 

Qoy keçsin,  elə bil içməmiĢəm mən. 

Olarmı  mey içib sərxoĢ olmayaq ?   
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Biz nədən  bu gecə yoldaĢ olmayaq, 

Göydə kəhkəĢana, ulduza, Aya? 

Gərək asimandan baxaq  dünyaya. 

 

S.RəĢid 

Gəl gedək, mən elə daha sərxoĢam, 

Nələr xəyalımdan keçdi bu axĢam. 

Qoy, sənin üzündən öpüm, qardaĢım, 

Sən mənim dostumsan, həm məsləkdaĢım. 
 

Ş.Nalan və S.Rəşid qucaqlaşıb, öpüşüb ayrılır-

lar. İşıq Ş.Nalanı müşayiət edir. Ş.Nalan qapını 

döyür. Nazilə xanım qapıda görünür, qapını açır, 

ərini içmiş halda görüb başını bulayır. 
 

Nazilə 

Kiminlə içmisən bu gecəyarı? 

 

ġ.Nalan 

              (səndələyərək) 

Sultanla bölüĢdük biz olanları. 

Zamandan, dövrandan dedik o ki var. 

 

Nazilə 

Bu iĢin düĢəri-düĢməzi olar. 

FikirləĢ oturub yeyib-içəndə... 

Bu cürət nə vaxtdan tapılıb səndə? 

Suyu da üfürüb içərdin ki sən... 
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ġ.Nalan 

Ġnan ki, bezmiĢəm səksəkələrdən. 

Bir ümid, bir inam qalmayıb daha. 

Bəlkə də salamat çıxmam sabaha. 

 

Nazilə 

   (Öz-özünə) 

Deyəsən itirib bu lap özünü, 

Nə gəldi danıĢır bilmir sözünü. 

Ya bunu tutsalar nə olar onda? 

YaĢaya bilmərəm ayrı bir yanda. 

Kimə qismət olar bu cahi-cəlal?  

                  

(Ş.Nalana) 

Son vaxtlar olmusan lap hərdəmxəyal.  

Yəni ki, səni də verərlər bada?.. 

 

ġ.Nalan 

Bir Ģeytan barmağı vardı dünyada, 

Hər zaman iĢləyər, heç boĢ dayanmaz. 

 

Nazilə 

Yox, elə Ģey olmaz, gəl dincəl bir az. 

 

ġ.Nalan 

Dincəlmək istəməm, hər saat, hər an, 

Mənimçün verilə bilər o fərman.    
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Ardımca gələnlər istəmirəm ki, 

Bir ayrı libasda görsünlər məni. 

 

Nazilə 

Doğrumu deyirsən? 

 

ġ.Nalan 

Demək çətindi, 

Gəlib apararlar, bəlkə də, indi. 

                                

Nazilə 

Sən allah, danıĢma, a ġəmsi, belə. 

 

ġ.Nalan 

Canımı tərk etmir qorxu, vəlvələ. 
 

(Nazilə Ş.Nalana yaxınlaşıb onun saçlarını  

əlləri ilə tumarlayır). 
                    

Nazilə                          

Səni çox sevirəm, tək qoyma məni, 

A ġəmsi, çoxalıb saçının dəni. 

Ancaq çox yaraĢır sənə saçların, 

O qara üzünə bir iĢıq verir... 

 

ġ.Nalan 

Açanda ağappaq yaxalıqların  

Sənin də qoynuna yaraĢıq verir. 
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Nazilə 

   (Şəmsini öpür) 

Ah canım...  

 

ġ.Nalan 

(Naziləni qucaqlayır) 

Nə qədər Ģirinsən, bilsən... 

              (Qapı döyülür). 

 

Nazilə 

    (təlaşla) 

Qapıdır... 

 

ġ.Nalan 

AxĢamdan gözləyirəm mən, 

Dayan, özüm baxım... 

 

(Qapıda S. Rəşid ilə rastlaşır, təəccüblə) 

    

Sultan, bu vaxtda?!. 

(kənara) 

Kimlər var, görəsən aĢağı qatda? 

 

S.RəĢid 

(kənara) 

Deyəsən, vaxtında çıxdım üstünə, 

GedirmiĢ məni də qoysun pis günə. 
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(Ş.Nalana) 

Harasa getməkmi istəyirdin sən? 
 

ġ.Nalan 

Heç yerə getmirəm. Gözləyirdim mən, 

Gəlib apararlar məni indicə. 

Sahildən gəlirsən?!. 
 

S.RəĢid 

Yatmadım gecə. 

Bir az artıq-əskik danıĢdım axĢam, 

Gəldim əhf diləyim, düzü, çaĢmıĢam. 

QalmıĢam təlaĢda, qorxu içində. 

Səni də qapıdan çıxar görüncə, 

Bilmirəm nə deyim, məni bağıĢla. 
 

ġ.Nalan 

Nədən əhf diləmək mənim qarĢımda? 

Bunlar da bir hiylə deyil ki, Sultan? 

 

S. RəĢid 

Nə hiylə? Mən səndən qorxuram, düzü, 

AxĢamkı söhbətlər çıxmır yadımdan. 

 

ġ.Nalan 

Elə mən də səndən qorxuram yaman, 

Birdən əqlin çaĢar, niyyətimizi 

Hardasa açarsan, kəsərlər bizi. 
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Nazilə 

Qurd kimi dayanıb, durub üz-üzə, 

Etibar etmirsiz bir-birinizə. 

 

S.RəĢid 

Düz sözə nə deyim, xanım, haqlısan. 

Bizi yaman günə qoyubdu zaman. 

 

ġ.Nalan 

Daha heç nə demə, mənim qardaĢım, 

Nazilə, çay gətir, ayılır baĢım. 

 (Qucaqlaşıb ağlaşırlar) 
 

Qeybdən səs 
 

Hər iĢdə, hər yerdə  günahkar zaman, 

Bəs niyə yaranıb onda bu insan?! 
 

(İşıqlar sönür, səhnə qaranlıqlaşır). 

 

X ġƏKĠL 
 

İşıqlar yandıqda yenidən H.Cavidi müstəntiqin 

qarşısında görürük. 
      

Müstəntiq 

            (sərt ifadələrlə) 

Sizə hörmət ilə yanaĢdıqca biz, 

Siz bizi lap təngə gətiribsiniz. 

Öldü dostlarınız, daha qalan yox, 
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Qorxudan heç sizi yada salan yox. 

YaxĢısı xoĢluqla edin etiraf.  
 

H.Cavid  

            (bir qədər susur) 

Bən nəyi etiraf edim? 
                               

Müstəntiq 

Ay əclaf!.. 
      

 Müstəntiq əllərini bir-birinə vurur,yan qapıdan 

içəriyə iki nəfər mülkü şəxs daxil olur.Onlar H.Cavi-

din qollarını burub ona əziyyət verirlər. 
 

Ġndi danıĢarsan,dilin açılar. 
           

H.Cavid 

Bəni sındıramaz böylə acılar. 
               

Müstəntiq 

Döyün, bu əbləhi ölənə qədər, 

Döyün, zəhmətimiz getməsin hədər. 

“Cənnətdən gəlibdi kötək” deyirlər, 

“Kötəklə danıĢar köpək” deyirlər. 
      

Müstəntiq və yanındakılar H.Cavidi xeyli döyüb 

yorulub otururlar. H.Cavid əzilmiş, üz-gözü qana bulan-

mış halda huşunu itirir, oturduğu stuldan aşıb yerə 

yıxılır. 
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   Mülkü Ģəxs 

Nə etmək? Döysək də danıĢmır,dinmir. 

Elə bil canının ağrısın bilmir. 

 

Müstəntiq 

Bu qoca əbləhdə dözümə bir bax, 

Ruhunu ağrıtmır Ģallaq, Ģapalaq. 

Bacarmadıq amalından döndərək, 

Gəlin onu biz Sibirə göndərək. 

Sibirdə Ģaxtadı,soyuqdu,qıĢdı, 

Ordan geri dönmək bir müĢkül iĢdi. 

                              

      (İşıqlar sönür). 

       

XI  ġƏKĠL 

 

H.Cavidin sürgündən öncə ailəsi ilə olan son 

görüşü.Müşkinaz və Ərtoğrol səhnəyə daxil olurlar.  

 

MüĢkinaz 

Sultanım. 

 

Ərtoğrol 

Babam... 

 

(Hər üçü qol-boyun olub qucaqlaşırlar). 
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H.Cavid 

Ərtoğrol, bilirəm, necə çətindi, 

Ağırlıq tək sənə düĢübdü indi. 

Anadan, bacıdan sən ol muğayat, 

ġərəflə yaĢayın, qalın salamat. 
 

MüĢkinaz 

Daha rahatlıqdan keçib bizimki, 

Birtəhər dözərik, sən sağ ol təki. 

Sənin yandırdığın o isti ocaq. 

Biz də çalıĢırıq sönməsin heç vaxt, 

Bir söylə necədir sənin iĢlərin? 
 

H.Cavid 

Bəlkə də sonudur bu görüĢlərin, 

Pək doğru axtarsan halal-haramda. 

O keçdi Cavadla bənim aramda. 

Ölüm bahasına olsa da belə, 

Cavad kiĢi çıxdı, vermədi ələ. 

Bənim də cəzamı endirəcəklər, 

Deyirlər Sibirə göndərəcəklər. 
 

Ərtoğrol 

Sibir çox soyuqdu, baba, bu yaĢda... 
 

H.Cavid 

Eyb etməz, o bir türk torpağı iĢtə. 

Nə isə düĢünmək, yaratmaq olar, 

Hər günün öz iĢi, öz qanunu var. 
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MüĢkinaz 

Sibirin Ģaxtası sıxar canını, 

Buz kimi soyudar isti qanını. 

Burda beləydi ki, yenə də hərdən 

GörüĢ verirdilər... 

 

H.Cavid 

Ġstəmirəm bən 

Üzü dönükləri yada salmağı, 

Onlardan istidir Sibir torpağı. 

 

MüĢkinaz 

Mən necə dözərəm bu ayrılığa?.. 

 

H.Cavid 

Ərtoğrol igiddir, Turan da çağa, 

Deyil ki, çəkəsən əzab-iztirab. 

MüĢkinaz, əzizim, özünə iĢ tap. 

Sizə kömək olar böyük Yaradan. 

 

MüĢkinaz 

Tanrım, baiskarı götür aradan, 

Bizə də rəhm elə. 

 

H.Cavid 

MüĢkinazım... 
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MüĢkinaz 

Deməli, beləymiĢ mənim də yazım. 
 

H.Cavid 

Qoru uĢaqları, əmanətimdi, 

Əlvida... 
 

MüĢkinaz 

Mənə çətindi... 
 

H.Cavid 

Bilirəm, ayrılıq ölümdən betər. 

Təki siz sağ olun, bu bənə yetər. 

Ġndisə ayrılaq, çətin olsa da, 

Əlvida... 
 

MüĢkinaz 

Bu dünya bir hiç... 
 

Ərtoğrol 

Baba, hələlik... 
 

     (Kor ərəbin mahnısı səslənir) 
  

“ Nə eĢq olaydı, nə aĢiq; nə nazlı afət olaydı, 

  Nə xəlq olaydı, nə xaliq; nə əĢki-həsrət olaydı. 

  Nə dərd olaydı, nə dərman; nə sur olaydı, nə matəm, 

  Nə aĢiyaneyi-vüslət, nə bari-firqət olaydı. 

 

   (işıqlar sönür, şəkil dəyişir) 
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XII  ġƏKĠL 

 

Cavid Sibirdə həbs düşərgəsində. Əlillər zonası. 

Cavid məhbuslar arasındadır. 

 

I məhbus 

Türkün böyük Ģairi  

Nə düĢünür görəsən? 

Min illərin ardından, 

Ötən qərinələrdən. 

 

H.Cavid 

Necə deyim, arkadaĢ, 

Bu yerlərdə bir qədər 

Təskinlik tapıram bən. 

Türkün Ģanlı tarixi 

Bu çöllərdə yazılıb. 

Atının dırnağıyla 

Xəritəsi cızılıb, 

Bu böyük irmaqların. 

Sibiryadan Altaya 

Olan karlı dağların. 

 

II məhbus 

O Ģərəfli günləri, 

Gətir ərsə-araya. 

At çapan igidlərin, 
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Məğlubedilməzlərin 

ġücaətinə dair 

Bizə də söylə, Ģair, 

Biz də xoĢbəxt olarıq, 

Səndən razı qalarıq. 

 

H.Cavid 

Belədir, əzizlərim, 

Sizdən nəyi gizlədim. 

Ürəyimin ən dərin 

GuĢəsində bir ad var, 

Hərdən kədərləndirib, 

Hərdən də ovundurar. 

Atillanı heç zaman  

Çıxarmadım yadımdan. 

O böyük bir qəhrəman. 

Bən Atilla haqqında  

Yazdım böyük bir dastan, 

TamaĢaya qoymağa 

Rejim vermədi aman. 

Bir az sizə söyləyim 

Onun igidliyindən. 

Türkün böyük igidi, 

Bütün dünyanı tutdu. 

Gördü dünya gididi, 

Hansı yerə vardısa, 

Haqqa bir imza atdı, 
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Böyük Turan yaratdı. 

Əfsus qara sevdaya 

AlıĢdı, yandı bir gün. 

Bir gavur qızı ilə 

NiĢanlandı bir gün, 

DüĢünmədi nə olar, 

Nələr gələr baĢına. 

Gavur qızı bir gecə 

Zəhər qatdı aĢına. 

Ayırd edə bilmədi. 

Gecə idi, ya gündüz, 

VuruĢmasız, döyüĢsüz, 

O igid, o qəhrəman, 

Yatağında verdi can. 

Bu gərək dərs olaydı, 

Hər bir türk xaqanına. 

Özgə qan qatmayaydı 

Türkün təmiz qanına. 

Əfsus, keçib o dövran 

Geridə qalıbsa da, 

Vaxt gələr böyük Turan 

Önə çıxar dünyada. 

 

I məhbus 

Sağ ol, ay ustad, halaldır sizə, 

Sanki bir nur gəldi gözlərimizə. 

Mən də bir türkəm, ürəyim yanır, 
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BaĢımda min cürə xəyal dolanır. 

Aldandım özümün sadəliyimdən, 

Qul oldum, qul kimi öləcəyəm mən. 

 

H.Cavid 

Olmayın bu qədər bədbin, bədgüman, 

Bir gün də Ģans verər sizə Yaradan. 

Ġndi isə sağ olun, gedin dinlənin. 

Bən də məktub yazım, 

Çoxdandır Bakıdan yoxdur xəbərim. 

(kağız, qələm çıxarıb yazır) 

 

Əzizim MüĢkinaz, qəlbimi sıxan  

Ayrılıq odudur, çıxmır yadımdan, 

Sizinlə bir ömür yaĢadıqlarım. 

Ömrümün bəzəyi, Ģöhrətim, varım, 

Balaca Turanım indi nasıldır? 

Pəki Ərtoğrol çalıĢıyormu? 

Onunçün çətini elə bu yıldır, 

Turanım bitirib orta məktəbi. 

Bir çocuq həkimi ola istərdim, 

Həp bən də yaxĢıyam, yox elə dərdim. 

Mən sizi yormayım, özünüz baxın, 

Kim sizə baĢ çəkir, qohum, ya yaxın. 

Həpsinə bəndən də salam söyləyin, 

Varsa, bənə əlli manat göndərin. 

Bən də Moskvaya yazdım Ģikayət, 
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Həqiqət bulunur bir gün nəhayət. 

Allaha tapĢırıb öpürəm sizi, 

Allahdan kəsməyin ümidinizi. 

 

     (II məhbus Cavidə yaxınlaşır) 

 

II məhbus 

Gecədən çox keçdi, Ģair dincəlin, 

Yatmasaz sabahkı məĢəqqətlərin 

Altında ağrıyar, əzilər canın. 

Durun bir az yatın, bir az uzanın. 

 

XIII  ġƏKĠL 
 

Ərtoğrol əsgər paltarında səhnəyə daxil olur. 

Müşkinaz xanıma yaxınlaşıb onu öpür.  

 

Ərtoğrol 

Əsgər aparırlar məni, ay ana. 

Hələlik... sağ qalın, salamat qalın. 

Hayıf ki, babamdan çox nigaranam, 

Əlim yetiĢmir ki, halallıq alım, 

Nənisim, sağ qalın, salamat qalın. 

 

      (bacısı Turanı qucaqlayır) 
 

Nənisim deyərdi babam adına, 

O incə rəftarı düĢür yadıma. 
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Hərdən süvari ol məktub atına, 

Yaz göndər, a bacım, qadanı alım, 

Gedirəm, sağ qalın, salamat qalın. 

 

MüĢkinaz  

YaxĢı yol, ay oğul, qoru özünü, 

Dinlə komandirin hər bir sözünü. 

Gəl bir də, Ərtoğrol, qucum boyunu. 

 

Turan  

Heyif görənmədim qardaĢ toyunu, 

Babamdan da xəbər yoxdu nə vaxtdır, 

Sənsiz günlərimiz zor olacaqdır. 

  

MüĢkinaz  

Ya Rəbbim, sən qoru mənim balamı, 

Bizi bu dərdlərə, zülmə salanı  

Özün cəzalandır, özün hökm elə. 

Parçası, tikəsi gəlməsin ələ. 

 

Ərtoğrol 

Anacan, ağlama, Turan sıxılır, 

Haqq olan nə varsa haqdan çıxılır. 

Ağac yıxılanda dibdən yıxılır. 

Mənə heç nə olmaz, babamı anın. 

Anacan, sağ qalın, salamat qalın. 
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MüĢkinaz 

Səni tapĢırıram GünəĢə, Aya! 

Səni tapĢırıram ulduza, oğlum! 

Nə deyim zamana, fani dünyaya, 

Deyikli olsaydın bir qıza, oğlum, 

Təskinlik tapardım, bəlkə də, bir az. 

 

Turan 

Ay ana, nə demək, heç bilmək olmaz, 

Bəlkə sevdiyi var, özündən soruĢ... 

 

Ərtoğrol 

Sən də bir az danıĢ, ay canı yanmıĢ... 

 

MüĢkinaz  

       (Turana) 

Ay qız, tez su gətir, adətdir bu da, 

Gedənin ardınca atarlar. Suda 

Təsəlli, ümid var, deyib babalar; -   

Ardınca su atsan gedən qayıdar. 

 

Ərtoğrol gedir, Turan onun arxasınca su atır.  

Müşkinaz Turanı qucaqlayıb ağlayır. 

 

Turan 

Ay ana, deyəsən sönür bu ocaq, 

Bir ildir babamdan məktub gəlməyir. 
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MüĢkinaz 

Qızım, elə demə, yenə yanacaq, 

Babam da sürgündən dönəcək geri. 

 

Turan 

Yuxuda görürəm babamı ancaq, 

Babam ağ paltarda, qarlar ağappaq. 

MeĢədir, ağaclar qardan geyib don, 

Qatara qoĢulmuĢ bomboĢ bir vaqon. 

O meĢə boyunca qatar Ģütüyür. 

Mənə elə gəlir babam üĢüyür. 

Sonuncu qatarı uzaq keçmiĢin, 

Tək mənim babamdır orda sərniĢin. 

Mən daha qorxuram, ana, ay ana, 

Getdi Ərtoğrol da, qaldıq kimsəsiz... 

 

MüĢkinaz 

Allaha təvəkkül, qurban boyuna, 

Bizə də bir qapı açar, Ģübhəsiz. 

Yaradan adildir, haqqın divanı, 

Yerinə qoyacaq cümlə-cahanı... 
 

   (İşıqlar sönür, şəkil dəyişir) 

 

XIV ġƏKĠL 
 

İşıqlar yananda uzaq Sibirdə Cavid əfəndini gö-

rürük. H.Cavid zəifləmiş, qoca və üzgün halda öskü-
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rür. Məhbuslar hərəsi bir tərəfdə işlə məşğuldurlar. 

 

H.Cavid 

Dört yıldır ayrıyam xanimanımdan, 

Oğlumdan, qızımdan, MüĢkinazımdan. 

Ötən günlər  düĢür tez-tez  yadıma 

MüĢkinaz  bəs  nədən  çatmır  dadıma?  

Hələ dörd yıl da var sürgün bitməyə, 

Qərarım qalmayıb sona yetməyə. 

Bəni arxasınca aparır xəyal, 

Bax burda vəhĢət var, burda qalmaqal. 

Məhkumdur ürfanı, məhkumdur oğru, 

Doğrumu oğrudur, oğrumu doğru? 

Haqqı, ədaləti ayırd edən yoq, 

Əyriylə məsləkdaĢ olub gedən çoq. 

Burda həqiqəti axtarmaq çətin, 

Bura cəza yeri bəĢəriyyətin. 

Bakıda xoĢmudur havalar görən, 

Çoxdandır bir xəbər alammıram bən. 

MüĢkinaz nə edir, qalır, sağmıdır? 

Görəsən bir məktub yazacaqmıdır? 

TuquĢum nasıldır, nənisim necə? 

Annəm də uyğuma gəlir hər gecə. 

Əl edib yanına çağırır bəni, 

Uzun illər oldu görüĢməyəli. 

YaĢlandım, əziyyət çəkirəm burda, 

Axır həsrət qaldı gözlərim yurda. 
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Ağrıya-acıya dözmür ürəyim. 

Ağrıyır, nə vaxtdır sancır kürəyim. 

ĠĢlər də yarımçıq qalır beləcə, 

ĠĢığın önünü kəsibdir gecə. 

Bu uzun gecənin bir sonu varmı? 

Böylə də haqsızlıq, Ya Rəbb, olarmı? 

Qaldı gözümüzdə arzu-kamımız, 

Söküldü, dağıldı ehtiĢamımız. 

Qaytar Ģərəfimi, Ģanımı qaytar, 

Təxtimi, adımı, sanımı qaytar! 

Bu tayda güllərim açıb solmamıĢ, 

O tayda, sanki, heç ġeyxim olmamıĢ… 

Bölündü məmləkət, dağıldı dövlət, 

Elə bil yox imiĢ bu böyük millət. 

Yetməzmi bu qədər əzab, iztirab? 

Bizi millət kimi yap, yenidən yap! 

                 Pəki sən nerdəsin, ey Ulu Qüvvət? 

Nə zaman doğacaq GünəĢ-həqiqət?! 

Azadlıq yasaqmı “Azadistana”?! 

Hürriyyət gəlməzmi Azərbaycana?! 

                 Kabusa bürünüb sanki kainat,  

Bənimi səsləyir o süslü həyat? 

Onsuz  da dünyadan görmədim əvəz, 

Fanidir, bir saman çöpünə dəyməz. 

Çırpınır ruzigar, əsir küləklər, 

Uzaqda bir nur var, bənimi bəklər? 

Yoxsa sınayırsan bəni, ay əcəl. 
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Bən səni sevərim, bir az da tez gəl. 
 

Cavid çarpayıya yaxınlaşıb uzanır və gözlərini 

əbədi olaraq yumur. Məhbuslardan biri bu halı 

görüb onu silkələyir, lakin cavab gəlmir. 
 

Məhbus 

Ya Rəbbim, hökmünə nə deyim sənin, 

Söndü al günəĢi bizim ellərin. 

Elə bil dağ uçdu, qarlar ələndi, 

Yumdu gözlərini Cavid əfəndi. 

Ağlayın meĢələr, bağlar ağlayın, 

Ağlayın, a qarlı dağlar, ağlayın. 
 

(Matəm musiqisi çalınır, işıqlar sönür). 
 

XV ġƏKĠL 
 

On doqquz il sonra məhkəmə qurulmuşdur. 

Məhkəmə zalının divarlarına H.Cavidin, Ə.Cavadın,  

M.Müşfiqin və digər repressiya qurbanlarının şəkil-

ləri vurulmuşdur. M.C.Bağırov müttəhim kürsüsündə 

əyləşmişdir. Hakim ayağa qalxır.  

 

Hakim  

Bu gün məhkəmədir, bir hökmdarın  

Taleyi önündə sual dayanır. 

EniĢi baĢlayıb ucalıqların 

Hər pillə endikcə bir hal dayanır.  

Günahsız adamlar tutuldu burda.  
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Alimlər, Ģairlər güllələndilər. 

Kökündən bağlıydı çoxu bu yurda, 

Hərəsi bir yerə səpələndilər. 

Bu gün məhkəmədir, xalq məhkəməsi. 

Bəlkə də qanunlar pozulacaqdır. 

Bu gün nə çıxarsa elin dilindən, 

Hökm də o cürə yazılacaqdır. 

Bu elin nə qədər sənətkarları, 

Ölümə tuĢ oldu, ya sürgün oldu. 

Ölüykən biz diri gördük onları, 

Diriykən ölülər tünbətün oldu. 

Ġndisə buyurun, kimin sözü var,  

Söyləsin burada açıq-aĢikar.  

 

Yerdən səslər 

 

Gərək sonu olsun bu hökmdarın. 

 

S.RəĢid 

Haqsızlıq olubdu bizim dostlara, 

ġeirimiz nahaqdan alıbdır yara. 

Heç izi yox ikən əks-inqilabda, 

Cavid də, MüĢfiq də, Əhməd Cavad da, 

Oduna yanıbdı bu namərd kəsin, 

          (Bağırovu göstərərək) 

Belə namərdlərin kökünü kəsin. 
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ġ.Nalan 

Böyük sənətkardır Cavid Ģübhəsiz, 

Vaxtında qədrini bilməsək də biz. 

Nə yaxĢı yerini tapır sonunda, 

Haqqı qaytarılsın gərək onun da. 

 

Ə.Cavadın, H.Cavidin, M.Müşfiqin şəkillərini 

göstərir 

 

Həyatdan yarımçıq getdilər onlar, 

Onun günahından, odur günahkar. 

              (Bağırovu göstərir) 

Ən ağır cəzalar tətbiq edildi. 

Ayaqlar altında millət əzildi. 

 

ġ.RəĢid 

Gərək cavab versin bu gün hökmdar, 

Hansı məmləkətdə bu qədər qan var. 

Qanla suvarılıb bu böyük ölkə, 

Nə üçün? Əlində əsas var bəlkə? 

Qoy desin. 

 

Yerdən səs 

Söyləsin kimlərə ölüm 

Cəzası türmədə tətbiq olundu? 

Bu necə qaydadı, necə oyundu? 

Hənəfi, Sanılı, Həmid Sultanov 
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Gülləyə hədəfmiĢ, bunlara bir ov. 

Qoy desin əlində vardısa əsas, 

Niyə güllələndi Müznib Əlabbas?! 

Beləmi olurmuĢ məhkəmə, divan? 

Ərtoğrol da öldü – cavan bir oğlan... 

 

ġ.Nalan 

Belə nankorlara verməyin aman! 

Silinməz tarixin daĢ yaddaĢından. 

Vurdular MüĢfiqi, Əhməd Cavadı, 

Ġtdi qəbirləri, heç tapılmadı. 

Bəraət verilsin bunlara gərək. 

             (şəkilləri göstərir) 

Qoy yerin tərkinə batsın köstəbək . 

 

         (Bağırova işarə edir) 

                   Yerdən səs 

 

Meydanda asılsın dar ağacından, 

Burnundan tökülsün qan gilə-gilə. 

 

               Digər səs 

Qorxuram əclafın murdar qanından, 

Daha bir əclaf da göyərə bilə. 

YaxĢısı budur ki, qoy güllələnsin, 

Nargin adasında çox qanlar töküb, 

O qanlar içində boğulsun, ölsün. 
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ġ.RəĢid 

Alimlər, Ģairlər güllələndilər, 

Qadınlar, uĢaqlar cəzaya düĢdü. 

Millətə bir cavab versin də görək, 

Nədən PiĢəvəri qəzaya düĢdü? 

Ordumuz Təbrizdə oturmuĢ ikən, 

Geriyə çəkldi qoy desin nədən?! 

 

Yerdən səs 

“Ġdrakı sönük baĢçıların qəfləti ancaq, 

EtmiĢ, edəcək milləti  əllərdə oyuncaq”. 

                 

Yerdən səs 

Sumbatov, Qriqoryan qoy versin cavab, 

Onların əliylə əzab, iztirab, 

Görməyən qalmadı bu məmləkətdə. 

Çəkildi xeyir də, bin-bərəkət də. 

Murdar əl uzandı el süfrəsinə. 

 

Hakim 

Sumbatov, cavab ver, komissar kimi, 

Üç paralıq etdin hüquq elmini. 

Heç nəyin üstündə adamları siz, 

Üçlüyün hökmüylə güllələdiniz. 

 

Sumbatov 
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Bizə göstəriĢi verib hökmdar. 

  

  (Bağırovu göstərir) 

 

Hər iĢin altında öz imzası var. 

Alimlə, Ģairlə iĢləyən odur, 

Deyirdi yolumuz Lenin yoludur. 

Deyirdi Stalin verib göstəriĢ 

Qaranlıq, Ģübhəli qalmasın bir iĢ. 

Rəhbərin imzası olmadan heç kəs, 

Bizim əlimizlə tutula bilməz. 

 

Qriqoryan 

Möhtərəm hakimə ərz eləyim mən, 

Razıyam nazirin dediklərindən. 

Rəhbərin yazılı hökmü olmadan, 

Hələ tutulmayıb burda bir adam. 

 

Bağırov 

            (hakimə) 

Bura məhkəmədir, oyun sanmayın, 

Onların sözünə siz inanmayın. 

Aldandım, onlara etibar etdim, 

Onların əliylə güdaza getdim. 

Xalqımı sevərkən bir düĢmən oldum, 

Bu yurdu qoruyan yenə mən oldum. 

Bunlara inandım, bu cür nankorlar 
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    (Sumbatov, Qriqoryanı göstərir) 
 

Məni də yolumdan tez azdırdılar. 

Günahım böyükdür, suçum böyükdür, 

Suçlarım adıma əbədi yükdür. 

Ancaq günahımı yumaqçün fəqət, 

Əlimə düĢübdü yaxĢı bir fürsət. 

Bu sənin payındır, bu sənin, dığa, 
 

 (Sumbatovu, Qriqoryanı göstərir) 
 

Bu da mənə yetər, varam sonluğa. 
 

 (Xəyalı uzaqlara gedir, tapançasını çıxarıb 

Sumbatovu, Qriqoryanı və özünü vurur, işıqlar bir 

anlığa sönür.İşıqlar yananda əsgərlər Bağırov, 

Sumbatov və Qriqoryanın qollarını qandallayırlar. 

Bağırov son sözünü deyir.) 

        Bilirəm,cəzamı əxz etmişəm mən, 

         Xəcalət çəkirəm əməllərimdən. 
 

          

         

Məni Ģaqqalamaq, bölmək də azdır, 

Mən bir kor abdalam, əqlim dayazdır. 

Dünyanın dəyəri olsaydı əgər, 

Bizlərdən bu xalqa olmazdı rəhbər. 

          (Sumbatovu göstərir)  

                     

Hakim 

Məhkəmə hökm etdi:Belədir qərar; 
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Məhkum Bağırovun çox günahı var. 

Ona tətbiq olur ən ağır cəza, 

Bu ölüm hökmüdür,konkret,qısa. 

Sumbatov, Qriqoryan  həbs olunsunlar, 

Ən ağır rejimdə otursun onlar. 

Müstəntiq ölübdü nəzərə alın. 

Suçsuz məhkumların qeydinə qalın. 

Bəraət verilsin Hüseyn Cavidə, 

Mikayıl MüĢfiqə, Əhməd Cavada...  

                 

Qeybdən səs 

 

“Zülm evi bərbad olar,gər Kəbətullah olsa da, 

Qan içən Ģəxsin içərlər qanın, Allah olsa da”. 

 

XVI ġƏKĠL 
 

Səhnənin sağ küncündə Hüseyn Cavidin Naxçı-

van şəhərindəki türbəsi sanki yerin tərkindən çıxan 

kimi tədricən ucalır. Türbənin giriş qapısı tamaşaçı-

lara tərəf açılır. Səhnənin sol küncündən portretlər 

asılmışdır. M.Müşfiq, Ə.Cavad, Ş.Nalan, M.C.Bağı-

rov, Ərtoğrol, Turan, Müşkinaz, H. Əliyev (portret 

daha iri həcmdə verilmişdir),  portretlərdən baxırlar. 

H.Cavid başında papaq, əlində əsa, gözündə eynəyi 

səhnədə görünür, portretlərin önündən tək-tək keçir.  
 

Cavid  
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           (Müşfiqə) 

Yavrum, quzum, özlədim səni.... 
 

           (Ə.Cavada) 

Arxayın ol, arkadaĢım. 

Çırpınıyor Kara dəniz 

Baqıb türkün bayrağına. 
 

        (Ş.Nalana) 

O ötən dövrü-cəfadan bana bəhs etmə, saqın! 

Bildik artıq bu cihan mülkü nə viranə imiĢ!.. 
 

          (M.C.Bağırova) 

 “Ġblis nədir?-Cümlə xəyanətlərə bais, 

Ya hər kəsə düĢmən olan insan nədir?-Ġblis!” 
                           

Qeybdən səs 

ġahiddi yerlər, Ģahiddi göylər, 

O bir qəflətdə ikən süqut eylər. 
 

        (Ərtoğrola) 

TuquĢum. 
 

         (Turana) 

Annəm... 

 (Müşkinaza) 

Ey sərvi-nazım... 
 

Heydər Əliyevin portretindən başqa bütün por-

tretlər qaldırılır. H.Cavid  H.Əliyevin portretinin 

yanında dayanır.  
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H.Cavid 

     (H.Əliyevin portretinə deyir) 

Mərhəba, mərhəba, hakimi-xilqət, 

Mərdlər yaĢıyor durduqca millət. 
 

      Qeybdən səs 

Hər kim ki yaradar yaĢayar o da, 

YaxĢılar iz qoydu qaldı dünyada. 

Adəmdən Hatəmə bəni-insanın, 

Hərəsi bir cürə sürər dövranın. 

Hər kim ki xəlqiylə oturub-durar, 

Ən uca zirvədə olar bərqərar. 

 

    (H.Cavid türbənin yanına qayıdır) 

 

İşıqlar  sönür. 

     

SON 

 
 

 
*Əsərdə H. Cavid, Ə. Cavad, M. Müşfiq, D.Axundzadə və M. 

Əlabbasın şeirlərindən istifadə edilmişdir. 
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BBUU  DDÜÜNNYYAANNIINN    

MMƏƏZZAARRLLAARRII  AAĞĞLLAAMMAAZZ  
 

 

 

 

 

Həyatdan nakam getmiĢ 

Ģair, rəssam, bəstəkar Ərtoğrol 

Cavidin əziz xatirəsinə 

 
 

 

 

lirik poema 

(Yenidən işlənmiş ikinci nəşri) 
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XXəəyyaall  iiççiinnddəə  bbəəşşəərr,,  

DDaaiimm  ssəəaaddəətt  aarraarr..  

                       H.Cavid 
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ĠLK ÖVLAD 

 

1919-cu ilin oktyabr ayının 22-si idi. Bir il beĢ ay 

idi ki, Azərbaycanın Ģimalında hürriyyət günəĢi 

doğmuĢ, Xalq Cümhuriyyəti yaranmıĢdı. Bu vaxt 

Azərbaycanın böyük ədibi, bütün türk dünyasının 

əvəzsiz Ģair-dramaturqu Hüseyn Cavidin ailəsində 

bir oğlan uĢağı dünyaya gəldi.  

Cavid əfəndi ona; 

“Ər-oğul”, -dedi, 

Ərtoğrol, -dedi. 

            *** 

Ərtoğrol olanda son bahar idi, 

Tale də, zaman da ona yar idi. 

Sanki bir ulduzdu göyün üzündə, 

Elə bil nur vardı ağ bənizində. 

Bir oğul doğulmuĢ Ģərəfim, Ģanım, 

Ərənlər yurdududur Azərbaycanım. 

                     *** 

Bu yurdda azadlıq günəĢi doğmuĢ,  

ġərqilər, türkülər avazlanırdı. 

Köksünü  Xəzərə söykəyən Bakı,  

Körpə bir quĢ kimi pərvazlanırdı. 

Hamının üzündə gülüĢ, məhəbbət, 

Müstəqil bir dövlət, bir cümhuriyyət. 

Azaddı, xoĢbəxtdi Cavid əfəndi, 

Evində xanımı MüĢkünaz kimi. 
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Bir oğul bala da verdi Yaradan, 

Ərənlər soyundan yadigar-niĢan. 

Cavidin gözündə gülür kainat, 

Bu azad ölkədə gözəldir həyat. 

AlqıĢlar eyləyir Tanrıya hər gün,  

Verdiyi bu Ģirin nemətlər üçün. 

MüĢkünaz ananın gülür gözləri, 

Ərtoğrol dünyaya gələndən bəri. 

Əsrin filosofu, əsrin Ģairi, 

Açır qələmiylə xəzinələri. 

Bu yerə, bu göyə, bu ərĢə sığmır, 

AlqıĢlar, təbriklər baĢından yağır. 

Cavid Ģöhrətlənir, Cavid ucalır, 

Sözüylə qəlblərdə xaniman salır. 

Güc alır tarixdən, zamandan belə, 

Dövran belə hünər görməmiĢ hələ. 

Onun Ģöləsindən ıĢıqlanır Ay, 

Sehirli qapılar açılır tay-tay. 

Pyeslər, Ģeirlər yazılır bir-bir. 

Onun zəkasından gizli deyildir, 

Min il bundan öncə olan gizlinlər, 

Onun qələmində dil açıb inlər. 

“Ġblis”dən yol gəlir “Peyğəmbər”ədək, 

Özü də bir nurdu, yaranıbdı tək. 

                    *** 

Dünyanın ən xoĢbəxt qadını o gün,  

MüĢkünaz xanımdır, Ģübhəsiz, yəqin. 
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Cavidin köksündə nazənin sona, 

Qoynunda Ərtoğrol, gözəl bir ana. 

ġəbnəmlə süslənmiĢ sanki lalədir, 

Bu kiçik mənzildə bir hilalədir. 

Bir Ģeh damlasıdır buluddan düĢüb, 

Yerlə qucaqlaĢıb, göylə öpüĢüb. 

Qap-qara saçları Ģəvə kimi bax,  

Üzü Ay kimidir, nurlu bir çıraq. 

Ürəkdən ürəyə hopan iĢıqdı, 

Bu evə, bu yurda o yaraĢıqdı. 

                   *** 

Ərtoğrol doğulub – eĢidən, bilən, 

Çoxdu Cavidləri təbrik eyləyən. 

Təbriz, Ġstanbul, Tiflisdən belə, 

AxıĢır Bakıya Cavidlərgilə, 

Təbriklər qöĢulub xəfif ruzgara. 

Bir gün də yığıĢır dostlar onlara. 

Gəlir Ömər Faiq,  

Abdulla ġaiq, 

Seyid, Əhməd Cavad, 

 Mikayıl MüĢfiq. 

Dostların önündə Üzeyir bəyi, 

Milli bəstəkarı, o korifeyi, 

Cavid qarĢılayır böyük hörmətlə. 

Süfrə də açılır min naz-nemətlə. 

Sevinir qohumlar, sevinir dostlar, 

Ġçilir badələr, deyilir tostlar. 
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Hər kəsin qəlbində yanır bir ocaq, 

Bu axĢam ayrı bir axĢam olacaq! 

ġərəfə içilir dolu qədəhlər, 

Hələ bu körpədən uzaqdadır Ģər. 

Toy-bayram eyləyir qohum-əqrəba, 

MüĢkinaz anadır, Cavid bir baba. 

 

LAYLA 

 

Hələ Naxçıvanda ġahsənəm nənə, 

Nə qədər sevinir keĢkə bilsənə. 

Nənəyə Ģirindi nəvənin dadı, 

Dünyaya göz açıb oğul övladı. 

Gəlir qulağına Türkün nəğməsi, 

Bir at kiĢnərtisi, bir də qurd səsi. 

Davullar çalınır, ürəklər coĢur, 

Nənə nəvəsinə laylalar qoĢur. 

Üz tutub Tanrıya duamı deyir? 

“Qoru bədnəzərdən balamı”- deyir. 

Yerində otura bilməyir qarı, 

Keçir xəyalıyla uzun yolları. 

Bakıya yetirir özünü nənə, 

Öpür Ərtoğrolun üzünü nənə. 

Balam GünəĢ deyir, balam Ay deyir, 

Alıb qucağına o lay-lay deyir: 

Lay-lay, Ģirin sözüm, lay-lay, 

Canım lay-lay, gözüm lay-lay. 
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Ay nənənin gül balası,  

Sənə qurban özüm, lay-lay. 
 

COCUQ 
 

Cavidlər ailəsində – bu kiçik ailənin böyük sevin-

cinə çevrilən Ərtoğrol böyüyürdü. UĢağın dərin zəka-

sı, iĢıqlı baxıĢları Cavid əfəndinin diqqətini cəlb 

etmiĢdi. Bütün günü qonĢu uĢaqlarla oynayan Ərtoğ-

rol evdə tək qalan kimi darıxırdı. Babasından onunla 

oynamasını, ona nağıl danıĢmasını tələb edirdi. ġah-

ları, xaqanları, iblisləri qələminin qüdrəti ilə muma 

döndərən bu böyük dahi – 40 yaĢlı Hüseyin Cavid, 

Ərtoğrolun Ģıltaqlıqları qarĢısında özü muma dönür. 

Onunla bir uĢaq kimi oynayır, bir dəfə də olsun qəlbi-

nə dəymir, bütün istəklərini yerinə yetirməyə çalıĢırdı. 

Cavidin evində körpə bir cocuq,  

Boy atır, böyüyür, o iməkləyir, 

Kürsüdən, divandan yapıĢıb durur 

DanıĢmaq istəyir,  “baba”
*
 da deyir. 

Atır bir qırağa oyuncaqları,  

O daha istəmir, sevmir onları. 

Babanın əlindən kitabı alır. 

Meylini dəftərə, qələmə salır. 

Cavid məmnun olur bu yeniliyə, 

Baxıb Ģəkillərə sevinsin deyə, 

ġəkilli bir kitab alır oğluna. 

                                                 
*
 Ərtoğrol və Turan atları H. Cavidə baba deyə müraciət edirdilər. 
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Bir-bir Ģəkilləri göstərir ona. 

Ərtoğrol çox sevir dovĢanı, iti.  

Divə kələk gələn cırtdan-igidi, 

Göstərib babaya deyir “qaqaĢdır”. 

Bu dovĢan, bu ayı, bu alabaĢdır. 

Beləcə vaxt keçir, günlər ötüĢür, 

Yadıma bir keçmiĢ xatirə düĢür. 

Bir səhər Cavidə Müskünaz xanım 

Ət, meyvə, göy soğan, lavaĢ al, -deyir. 

Ərtoğrol babanın üzündən öpür,  

“Babacan, mənə də qaqaĢ al,”-deyir. 

Cavid əfəndinin gözləri gülür,  

Bir azca allanır MüĢkünaz xanım. 

-Mütləq alacağam sənə bir qaqaĢ, 

Anaya bir sirdaĢ, a mehribanım. 

 

ĠġĞAL 

 

1920-ci ilin aprel ayının 28-də rus ordusu Azər-

baycanı iĢğal etdi, Azərbaycan Demokratik Cümhuriy-

yətini yıxıb yerinə ġura höküməti qurdu. ġura hökü-

məti Azərbaycanın gələcək faciələrinin də əsasını qoy-

du. Azərbaycanın Zəngəzur mahalı ermənilərə bəxĢiĢ 

verildi. DüĢünən baĢların qara günləri baĢladı.  

Müstəqil, azad dövlət, 

Rast gəldi təhlükəyə. 

Qırmızı bir hökümət 
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Soxularaq ölkəyə, 

Qırmızı qan gətirdi. 

Silis, divan gətirdi, 

Dağıtdı nə vardısa, 

Aclıq, böhran gətirdi. 

Hələ bu azmıĢ kimi, 

Aldı xalqın malını. 

BəxĢ etdi daĢnaklara, 

Zəngəzur mahalını. 

Dinəni susdurdular, 

Zindanların küncündə, 

BaĢ kəsib, 

Qan qusdurdular. 

DanıĢan, dinən kəsin, 

“Kulaq” edib əlindən,  

Aldılar səsin. 

Bizlərdə bir misal var: 

“Allah daha bu zülmü  

Heç kəsə göstərməsin”. 
 

QIZCIĞAZ 
  

“Oğul arxadırsa, qız yaraşıqdır” 

             (Atalar sözü) 
         

1921-ci il avqustun 23-də Cavid əfəndinin ailə-

sində Tumrus adında bir qız uĢağı dünyaya gəlir. 

Amma nə yazıq ki, Tumrus ongünlüyündə xəstələnib 

ölür. Bu, ailəyə bir məhzunluq, bir kədər gətirir. 
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Nəhayət, 1923-cü ilin oktyabr ayının 2-də Uca 

Yaradan Cavidlər ailəsinə yeni bir sevinc bəxĢ elədi. 

Ərtoğrolun qız qardaĢı dünyaya gəldi. Cavid əfəndi 

qızına Turan adını qoydu.  

 

Turan – ah, nə böyük Ģərəf və izzət, 

Turan – Tanrı payı, böyük səadət! 

Turanın mənasın düĢünsən, əlbət, 

ġübhəsiz ki, vardır bu adda hikmət. 

Turan- Cavidlərin nazlı övladı, 

Baba özü verdi ona bu adı. 

Tale çox görsə də ona xoĢ günü, 

Turan Cavid oldu bütün ömrünü... 

 

ĠKĠ QÖNÇƏ GÜL 

 

Bir evdə böyüyür iki qönçə gül, 

O anda xoĢbəxtdir baĢqa cür deyil. 

Ərtoğrol hünərvər, Turan da Ģıltaq, 

Saçları qapqara, əllər ağappaq. 

Bir qardaĢ, bir bacı – nə gözəl paydır, 

Biri GünəĢdirsə, o biri Aydır. 

Babaya dayaqdır, anaya kömək, 

Ərtoğrol ər igid, Turan bir mələk. 

Nə gözəl yaradıb Tanrı bunları, 

Tale üzlərinə güləydi barı. 

Əfsus ki, qisməti heç bilmək olmur, 
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Taleden qaçıb da gizlənmək olmur. 

DəyiĢsə ətrafı, dəyiĢsə məkan, 

Yenə taleyinə əsirdir insan. 

Nədən taleyimiz bizim bəd gəlir? 

Gözümün önünə bir sərhəd gəlir, 

Tikanlı məftillər, oxlu, nizəli, 

Vətənin qoynunda qan soran zəli. 

Ġkiyə doğranmıĢ ortadan ürək, 

Araz qan axıdır köpüklənərək. 

Qəfəsdə Ģir kimi çırpınır  Araz, 

Bir xalqla bu qədər oynamaq olmaz. 

Ayrılıq talemi, qismətmi bizə?! 

Min yara vurubdur ürəyimizə. 

DəyiĢir nəsillər, dəyiĢir zaman, 

Hələ də ayrıdır can-Azərbaycan. 

Yurdumuz, yuvamız boyanıb qana, 

Ya Rəbbim, kömək ol, Azərbaycana! 

Söhbətdən bir qədər çıxsam da kənar, 

Ailənin Vətənə oxĢarlığı var. 

Ġblis evlər yıxır yenə durmadan, 

Xalqın taleyindən Cavid nigaran. 

Onun ürəyində ellər sevgisi, 

Bütöv Azərbaycan – bir sevgilisi. 

Qəlbində Vətənin, bəĢərin dərdi,  

Turan yurdlarının dərdini dərdi. 

Gözündə çeĢməyi, əldə əsası, 

Ruhunda, fikrində Türkün dünyası. 
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Bu ruhla böyüdü Ərtoğrol, Turan, 

BaĢqa cür ola da bilməzdi, inan. 

Üzü Atilladan bu günə qədər, 

O Ģanlı tarixi öyrənirdilər. 

 

ĠSTEDAD 

  

Ərtoğrol 1926/27-ci tədris ilində Azərbaycan 

Darül – müəlliminin yanındakı nümunə məktəbində 

oxuyur, 1927/28-ci tədris ilində 8-ci Ģura məktəbinə 

(indiki 1№ tam orta məktəbə) dəyiĢilir. 1935/36-cı 

tədris ilində oranı tədris zərbəçisi olaraq bitirir. 

  (Tərcümeyi-halından) 

 

Ərtoğrol oxuyur zərbəçi kimi, 

Rəssamlıq öyrənir, Ģeir də yazır. 

Bəstələr süzülür incə ruhundan 

Yenə də özündən qalmayır razı. 

Qəlbini sarıbdı böyük amallar. 

Daha böyük iĢlər, böyük xəyallar. 

ġərqdən Qərbə kimi olan yaxĢılar, 

Gərək hamı üçün olsun aĢikar. 

BəĢərin zəkası, zəkanın malı, 

Hamıya, hərkəsə nəsib olmalı. 

Bax, belə düĢünür, bu cavan oğlan. 

Alçaq məxluqların alçaqlığından,  

Hərdən eĢitsə də inana bilmir. 
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Niyə əvvəlki tək danıĢmır, gülmür, 

Nədəndir son vaxtlar baba xəyallı? 

Zaman da bəd gəlir qovğalı-qallı. 

BaĢının üstündə qara buludlar, 

Alnında bəd gələn bir yazımı var?! 

Üzündə bir qayğı, gözündə kədər, 

Onu addım-addım izləyir qədər. 

                  

30-CU ĠLLƏR 

 

Gəldi qara illər, gəldi,nə gəldi! 

Ġblisin istəyi, Ģəri dirçəldi. 

Qan ilə üzməkdi onun niyyəti, 

Çəkdirdi bəĢərə zülmü, zilləti. 

Yox idi insafı, yox idi rəhmi, 

Qan tökdü, məhv etdi nə qədər fəhmi. 

Baiskar olsa da min-min ölümə, 

Ġblisin əməli bitməmiĢ demə... 

Gəldi 37, kaĢ gəlməyəydi, 

DüĢünən baĢlar da kəsilməyəydi. 

Gəldi 37, əsdi ruzigar, 

Yenə payız günü, yenə sonbahar. 

Gəldi 37, azğın sel kimi,  

Dalğası qərq etdi neçə alimi. 

Minlərlə insana iftira yaxdı, 

Müəllimi yıxdı, həkimi yıxdı. 

Külək tək hər yerdə əsdi yalanlar, 
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Doğrunu, düzgünü kəsdi yalanlar. 

Çıxdı Stalinin gizli fərmanı, 

Cəllad təyin etdi o Mikoyanı. 

Beriya, Yemelyan, Markaryan, yan...yan... 

Böyük kürsülərə qalxdı durmadan. 

Bakıda daĢnaklar vəzifə tutdu, 

Mircəfər milləti, eli unutdu. 

DüĢünən baĢlara güllə sıxdıllar, 

Çoxunun evini belə yıxdılar. 

DaĢnaklar türkləri üz-üzə qoydu. 

Oydu, bu millətin gözünü oydu. 

Vurdular köksündən Əhməd Cavadı, 

Ġtdi məzarı da heç tapılmadı. 

Vurdular MüĢfiqi o dürr danəsin, 

SuçluymuĢ- sevirmiĢ tarın nəğməsin. 

Tutuldu Hənəfi, neçə beləsi, 

Boğuldu millətin hayqıran səsi. 

Cavid əfəndini dustaq etdilər, 

Yazmağı ustada yasaq etdilər. 

Sumbatov istədi yox elətdirə, 

Bu böyük Ģairi güllələtdirə. 

Tərəddüd eylədi Mircəfər bir az, 

Cavidi kimsəyə bənzətmək olmaz. 

Əmir Teymurları dilləndirən kəs, 

Bilirdi onu da unuda bilməz. 

ġair qələmiylə gələr lənətə,  

Bilirdi layiqdir ağır töhmətə.  
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Sibirə göndərmək – yaxĢısı budur, 

Bu da bir tələdir, bu da oyundur.  

Katorqa cəzası, Ģaxta, soyuq, qar. 

Bu xəstə insanı yorar, ağrıdar. 

Orda ümid yoxdur gələn sabaha, 

Orda yada düĢməz Mircəfər daha. 

Ordan geri dönmək bir müĢkül iĢdir. 

Orda bahar gülməz, soyuqdur, qıĢdır. 

 

YUXU 

 

1937-ci ilin iyun ayının 3-də gecə saat 11-dən 

sonra Hüseyn Cavidin qapısı döyüldü. MüĢkünaz xa-

nım “Cavid haqqında xatirimdə qalanlar” kitabında 

bu hadisəni belə nəql edir: 

...“Cavid iĢləyirdi, uĢaqlar yatmıĢdılar. Mən həmi-

Ģəkindən tez olaraq saat 11-də keçdim yataq otağına... 

...Yuxuda gördüm böyük bir ilan mənə tərəf 

gəlir.” 

 

Hər gecə yuxuda ilan görürəm, 

Ümidlər qarıĢıb gümanlar ilə. 

Həyatın tərs üzü bəlkə, yuxudu, 

Necə yaĢayasan ilanlar ilə? 

 

...“Çığırıb yuxudan ayıldım. Yarıyuxulu, qorx-

muĢ halda evdə qarıĢıq səslər eĢitdim. Heç bir Ģey 
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ayırd edə bilmədim. Elə bu vaxt Cavid qapını açıb 

ömrümdə eĢitmədiyim narahat bir səslə: 

- Qalx, geyin – dedi. 

Qapının arasından baxıb tanımadığım adamları 

gördüm...  

...Gələnlər üç nəfərdilər. Bir adam da qonĢudan 

çağırdılar, Ģahid kimi. Gecə 1-in yarısından səhər 7-

nin yarısınacan evi ələk-vələk etdilər... 

Gələnlər Hüseyn Cavidi özləri ilə apardılar. 

Qapıdan çıxanda oğlan ağlar səslə: 

- Baba, - deyə çağırdı”... 

 

Onu qəhər boğdu, susdu ər oğul,  

Təkcə “baba” deyə bildi Ərtoğrol. 

Axdı göz yaĢları içinə, axdı, 

Yaxdı ürəyini, qəlbini yaxdı. 

Bu qanlı despotlar, bu zalım dövran, 

Niyə insanlara verməyir aman? 

Nədir günahımız, nədir suçumuz? 

Nədən suçsuz ikən günahkarıq biz?! 

Babamı bu millət, bu xalq sevirkən,  

Adına “düĢməndir” deyilsin  nədən? 

Ona yaraĢarmı bu iftiralar? 

Babamın üzündə günəĢ nuru var. 

Əməli ağappaq, sözü tərtəmiz, 

Bir haram görməyib bizim süfrəmiz. 

Babamın amalı, eĢqi müqəddəs, 
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Bir kimsə Ģairi suçlaya bilməz. 

Ona diĢ qıcaran qara ilanlar,  

Vaxt gələr səhvini, suçunu anlar. 

 

BĠR FĠNCAN QƏHVƏ 

 

O gecə Cavid əfəndinin özünün biĢirdiyi bir fin-

can qəhvə masanın üstündə qaldı. Cavid əfəndi 

sonuncu dəfə dəmlədiyi qəhvəni içə bilmədi. Bu olay 

MüĢkinaz xanımın ürəyində bir nisgilə dönüb yara 

bağladı. Bundan sonra MüĢkinaz xanım bir daha 

qəhvə biĢirmədi və içmədi. Ġçə bilmədi... 

 

Masanın üzərində,  

Bir fincan qəhvə qaldı. 

Ġblis zühur elədi, 

Güldü,  

Qəh-qəhə qaldı. 

Bu da bir dərd yüklədi, 

MüĢkinazın könlünə. 

Lənətlər yağdırdı o, 

Cavidi aparan günə. 

Daha qəhvə içmədi, 

Ömrünün sonunacan.  

Harda qəhvə gördüsə, 

ĠçilməmiĢ qəhvəni, 

Əri Cavidi andı. 
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Gözlərinin önündə, 

Həmin gecə canlandı. 

Əfəndi özünə qəhvə biĢirdi,  

Amma qəhvəsini içmədən getdi. 

Qəhvə içilmədi bir zəhər kimi. 

Bu nisgil qadının qəlbini diddi,  

Diddi bıçaq kimi, bir neĢtər kimi. 

Qəhvə qəmə döndü, 

Kədərə döndü. 

Bu nisgil, bu göynək, 

Ömrü boyunca 

Qadını izlədi, təqib də etdi. 
 

Yadından çıxmadı o müdhiĢ gecə, 

Bu ağrı, bu göynək ömrünə sindi. 

Mümkünmü bunları almamaq vecə? 

Hər qəhvə görəndə qadın diksindi. 

                        *** 

Bir fincan qəhvə var fikrimin aynasında, 

Fincanın içindəki insanların al qanı. 

Ġblis adam donunda, bir məmur libasında, 

Sifətinə çırpmalı həmin qanlı fincanı. 
 

ĠFTĠRA 
 

Daha sonralar Ərtoğrol belə yazdı: 

“...O gün (3.VI-1937) ailəmizi öylə bir donuq 

sükut bürüdü ki, o sükutun əks-sədaları indi də 

qulaqlarımdan getməmiĢ və getməyəcək... 
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...Sisli gecə dağılıb, hava iĢıqlanıb, günəĢ yüksə-

lincə bənim qəlbim yenidən qaralır, yenidən duman-

lanır və könlümün günəĢi qüruba enir... 

...Bu təzadlar içində həyəcanlarımla iradəm can 

çəkiĢən vaxt o mıĢıl-mıĢıl uyuyan qız qardaĢımı 

görüncə tüklərim biz-biz oldu. 

O indi qalxacaq və “baba nerdə?” deyəcək. Əfsus 

bu suala yalnız ananın gözləri və bənim çatılmıĢ 

qaĢlarım cavab verəcək... 

...Babam gedirkən belə həmiĢəki kimi gülüm-

səyirdi. Lakin ağlasaydı daha yaxĢı olardı. Mənalarla 

dolu bu gülüĢ daĢ ürəkləri əridər, insanın isə düĢün-

cələrində silinməz iz buraxar...” 

Hüseyn Cavid həbs olunandan sonra da, təbliğat 

maĢını öz iĢini dayandırmadı. H.Cavid haqqında 

açıq-aĢikar yazılan iftiralar ayaq tutub yeridi. Belə 

yazılardan biri də 1937-ci ilin 11 iyununda ədəbiyyat 

qəzetinin 16 iyun tarixli 26 (111) sayında dərc 

olundu: 

...Adına millətçilər dedi “Böyük sənətkar”, 

Gəlin düz araĢdıraq sənin sənətinmi var?... 

                               *** 

Ġftira yağdırır nadanlar ona, 

Nadanlar doğrunu keĢkə qanaydı. 

Bu böyük Ģairin böyük ruhuna  

Dünya özü boyda həbsxanaydı. 
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Qorxuda bilməzdi zindanlar onu, 

O könül mülkünün padiĢahıydı. 

Sındıra bilməzdi zamanlar onu, 

Bütün zamanlarda o bir dahiydi. 

 

Ağlaya bilməzdi bu böyük ustad 

Ġlahi varlığın gülən üzüydü. 

O bəĢər olsa da, bəĢərdən uca, 

O səma Ģairi, dan ulduzuydu. 

 

Böyük Hüseyn Cavidi xalqın gözündən salmaq, 

ona ləkə yaxmaq, beləliklə də, özlərini hakimiyyətin 

yanında görmək istəyənlər Cavidlər ailəsinin faciə-

sinə səbəb oldular. Bu faciə isə hələ də davam edir. 

    Təbii ki, bu gündən o vaxtkı mənzərəni təqib 

etmək, olduğu kimi qiymətləndirmək çox çətindir. 

Bəlkə elə buna görə də, Turan xanım bu məsələni 

heç vaxt qabartmadı.  
   

Ġftira yazdılar, böhtan atdılar, 

Halal çörəyinə haram qatdılar. 

Yalanı doğruya büküb satdılar, 

Bir külək əsincə yox oldu getdi. 

 

ġarlatan yazanlar Ģarlatan imiĢ, 

Pantürküst deyənlər bir nadan imiĢ. 

Cavidin seçdiyi yol Turan imiĢ, 

Dəydi ürəklərə ox oldu getdi. 
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O Turan sevgisi həmiĢə yaĢar. 

Türkün hüzurunda əyilər baĢlar. 

Ġftira yazdıran, yazan kütbaĢlar, 

Zamanı gəlincə lax oldu getdi. 
 

DÜġÜNCƏLƏR 
 

Hüseyn Cavid həbs olunanda Ərtoğrolun 18 yaĢı 

var idi. Bu elə yaĢ dövrü idi ki, adətən bu yaĢda 

oğlanlar özlərində bir kiĢilik, bir qürur, bir mərdlik, 

igidlik, cəsarət hiss edərlər. Bu yaĢda ilk məhəbbətin 

yandırıb-yaxıcı atəĢləri insanın varlığını bürüyər, 

xəyallar, arzular aĢıb-daĢar, insan özünü tam mənası 

ilə azad bir quĢ kimi göylərdə hiss eliyər. 

Ərtoğrol da sevirdi. Məhəbbət alovu onun bütün 

cismini bürümüĢ, yandırıb yaxırdı. Belə bir zamada 

babasının həbs olunması onun məhəbbətini çox bö-

yük zərbə altına atır, bu kədər ömrü boyu onu tərk 

etmir. Qəlbi məhəbbət, qurmaq, yaratmaq eĢqi ilə 

dolu olan Ərtoğrol elə bu gənc yaĢında həm də 

məhrumiyyətlərlə üz-üzə qalır, ailə qayğılarını öz 

üzərinə götürür, oxuyur, iĢləyir. 

Təbii ki, bütün bu ağırlıqlar onun zərif çiyinlərini 

əzir, incə ruhunu sıxır, zəif bədənini dərdlərə müb-

təla edir. Mənəvi və fiziki sarsıntılar onu fikir dərya-

sında qərq edirdi. 
 

Ərtoğrol düĢünür, nə etmək olar? 

Üzünə bağlanıb bütün qapılar. 
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Babası tutulub, ana nigaran, 

Sıxılır, ağlayır balaca Turan. 

Namərdlər onları atıblar çölə, 

Küləklər oynayır belədən-belə. 

Bir daxma veriblər, yönü açıqdı, 

Yarısı divardı, yarı uçuqdu. 

Yeməyə, geyməyə heç nə qalmayıb, 

Ġnsanlıq adına olan bir ayıb. 

Təhsilin yarıda qoysun neyləsin? 

Dərdini bəs gedib kimə söyləsin. 

Yenə ümid yeri Üzeyir bəydi, 

Oxuya-oxuya iĢləməliydi. 

BaĢqa bir yol yoxdur, daha neynəmək? 

Onu da vaxt gəldi çox gördü fələk. 

Zamanmı, dövranmı, kimdi günahkar?                 

“Aysur”
*
un əlindən bu dünya zinhar. 

Qaranlıq zindandır hara baxırsan, 

Bəs necə tab etsin bu dərdə insan?! 
 

Ərtoğrol Üzeyir bəyin köməkliyi və qayğısı ilə 

həm təhsilini davam etdirir, həm də Bülbülün yanın-

da iĢləyirdi. Bir yandan gələcəyə böyük inam qəl-

bində olan sevgi qığılcımlarını yenidən alovlandırır, 

digər tərəfdən mənəvi sarsıntılar, ətrafdakıların ögey 

                                                 
*
 Ərtoğrol Cavidin pyesində surət. Ə.Cavidin Aysur obrazı ilə 

bağlı belə bir qeydi var: “O bir insan ki, tanımadıqlarını, zəifləri 

qapmaqdan, qüvvətlilərə quyrub bulayıb yalmanmaqdan zövq alır.” 
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münasibəti onu düĢündürürdü. Mən kiməm? Nə 

etməliyəm? – deyə özünə sual verən Ərtoğrol Cavid 

özü də cavabını belə qətiləĢdirdi: 

-“Babam bir GünəĢ idi. Yüksəldi, parladı, yarasa-

ların gözünü kor etdi. Lakin dumanlar onun qarĢısını 

aldılar. Buludlar onun atəĢli iĢıqlarını udmaq istədilər. 

Patlatmaq! O mənhus karvanı patlatmaq lazımdır. 

Top mərmiləri ilə təbiətin anası-GünəĢi yavrusundan 

ayıran dumanlar səltənətini patlatmalı. 

Mən o atəĢləri simfoniya ilə edəcəyəm.” 

                    *** 

Mən kiməm? Nəçiyəm? Nə etməliyəm? 

Yollar çox, hansıyla mən getməliyəm?- 

Suallar verirkən özü özünə, 

Bir acı mənzərə durur gözünə. 
 

 

ġeytanlar dünyanı alıb baĢına, 

QardaĢ arxa durmur öz qardaĢına. 

Ġblisin əlində hər Ģey oyuncaq, 

Ġblisdir meydanda at çapan ancaq. 

ġeytana baĢ əyir bütün məxluqat, 

ġeytana iĢləyir zəmanə, heyhat... 

Qırmızı hökümət – hər addımı qan, 

Qan süzür cəlladın barmaqlarından. 

Bu, neçə millətin qaynar qanıdır, 

Qanadır bu alçaq, yenə qanadır. 

Yoxmudur zalımın önünü kəsən, 
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Bu qanlı dəhĢətdən usanan, bezən?  

Bu, müĢkül əməldir, deyildir asan. 

Yoxdur sonucunu bilən bu yasın. 

Ah, babam bir GünəĢ ziyası idi, 

Yaratmaq ömrünün mənası idi. 

Türk adlı sevgili, gözəl bir millət, 

Onu tarixində saxlayar, əlbət. 

Babam qamaĢdırdı yarasaların, 

Nurlu sabahlara yağı gözünü. 

DüĢdü dalğasına iftiraların,  

Böhtan dənizində tapdı özünü. 

Adına iftira, böhtan yazdılar, 

Xəyalən çarmıxa çəkib asdılar. 

Qara bulud kimi kəsib yolunu, 

Qandala saldılar onun qolunu. 

Əfsus, bilmədilər cahanda heç kəs, 

Parlayan GünəĢi söndürə bilməz! 

Babamın müqəddəs yoludur yolum, 

Mən də gedəcəyəm nə qədər sağam. 

Top kimi püskürüb bəstələrimlə, 

Qara dumanları dağıdacağam! 
  

SƏNƏT 
 

Ərtoğrol doqquz variasiya bəstələdi, sonatalar 

yazdı. Anası MüĢkünaz  xanıma ithaf edərək “Nax-

çıvan mənzərələri”ni yaratdı. “Zəngəzur dağlarında”, 

“Batabat yaylaqlarında” musiqi lövhələri ilə yurdun 
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gözəlliklərini tərənnüm etdi. Motsartın, ġopenin, 

Raxmaninovun nəğmələrini Azərbaycan dilinə ekvi-

ritmik çevirdi. Böyük dramaturqumuz Cəfər Cabbar-

lının “Sevil” əsəri əsasında yazdığı eyni adlı opera 

amansız xəstəlik üzündən yarımçıq qalsa da, vaxt 

tapıb bitirə bildiyi musiqi əsərləri qara buludları da-

ğıtdı. Yüksəldi və bu gün də  göz bəbəyi qədər sev-

diyi doğma Azərbaycanın efir məkanında səslənir. 

O bir yazıçı idi, amma yazıları da ömrü kimi 

yarımçıq qalıb. Ağır iĢ, ruhi sarsıntılar “Cimanı” da, 

“Professorun ailəsini” də yarımçıq qoydu. 

O bir Ģair idi. Gəncliyi ağır mərhumiyyətlər 

içərisində keçsə də, min cür əzab-əziyyətə düçar olsa 

da, yurdunda azad və rahat nəfəs ala bilməsə də, bu 

cavan yenə də yurdunu, vətənini böyük məhəbbətlə 

sevirdi: 

 

“Yurdunu sevə gərək, mərd oğul belə gərək, 

Ana, vətən duymayan qalmayıb ölə gərək!” 

 

RƏSSAM 

 

 Ərtoğrol Cavid sevirdi. Rəsm əsərlərində bu sev-

gi dil açıb danıĢırdı. ġair Ərtoğrolun deyə bilmədik-

lərini rəssam Ərtoğrol deyirdi:  
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Vətəni ana kimi,  

Ananı vətən kimi,  

Sevdi Ərtoğrol. 

Yurdun dağlarını sevdi, 

Çölünü, çəmənini sevdi. 

Məsum uĢaqlarını sevdi, 

Ulduzlu göylərini sevdi. 

Harda yağıĢ yağırdı, 

Harda bulaq axırdı, 

Orda Ərtoğrol baxırdı. 

Baxırdı göyün üzünə, 

Baxırdı dənizinə. 

Göy dəniz çağlayırdı, 

Dənizin sahilində, 

Bir uĢaq ağlayırdı. 

Bu qarayanız uĢaq, 

Bəlkə, özüydü onun?  

Dünyaya deyiləsi,  

ġəkil-sözüydü onun?! 

Ağlayan uĢağın,  

Gözləri qonur. 

Fikrimdə bir anlıq, 

Dayanır, donur. 

Nəyi xatırladır, 

Mənə görəsən? 

Oğlanın gözlərini, 

Rəssamın gözləriylə, 
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Yan-yana qoysan, 

Müəllif özünü,  

Çəkib deməli. 

Bu dünyaya gələli, 

Hissin ağırlığını, 

YaĢayıb Ģair kimi, 

Duyubdur rəssam təkin. 

QarıĢıb rəssamlıq, 

ġairlik ilə. 

Cansiz Ģəkilləri, 

Gətirib dilə. 

Deyə bilmədiklərini,  

ġeirləriylə, 

Deməyə çalıĢıb, 

Rəsimləriylə. 

Bir sifət yüz cildə,  

DüĢüb bir anda. 

Sınayıb qələmini, 

Çəkir eksponatlar.  

Heyvanların Ģəklini,  

Bənzədir insanlara. 

Yeni çalar gətirir, 

Karikatura janrına. 

Qorxaq, 

           Yaltaq 

                      Və axmaq – 
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Hər cürə tip var. 

Üzünə gülər, 

Daldan baltalar. 

O vaxt da beləydi, 

Bu gün də belə. 

Onunu, 

 yüzünü yığıb bir yerə, 

Gülür, güldürür. 

“Psixi-paraseslərin”- 

Sırtığın, sarsağın, 

Hiddətlisin göstərir. 

Bir alçağın, 

Yüz sifətin göstərir. 

Geyinib qalstuk, 

Bir uzunqulaq , 

Girib adam cildinə, 

Çıxıbdı taxta. 

Filə göstəriĢ verir. 

Rəssam təsvir eyləyir, 

Mən nə deyim bu haqda. 

Elə indi də vardır, 

Bu sifət, bu qulaqda. 

Yanında beĢ telefon,  

Oturub bir otaqda. 

Ġki gözəl heyvanın,  

Yemini bölə bilmir. 

Ədasına bax bunun, 
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Alim qalıb qapıda, 

Yanına girə bilmir. 

Bununla belə, 

YaxĢı kiĢilər olub: 

“Bethoven, ġekspir,  

Abbas Mirzə ġərifzadə, 

ġərqdən gələn,  

Ağ atlı” kimi. 

Ərtoğrolun muradı, 

Arzusu bu ağ atdı. 

Amma nə etmək olar? 

Min oyunu, sirri var. 

Nə deyəsən fələyə, 

O da keçib kələyə. 

Tez açıldı, tez soldu, 

Ömrü çox qısa oldu. 

Ərtoğrol mənzilə çatdı, 

Hələ yol gəlir atlı. 

 

MƏHƏBBƏT 
 

Ana-Vətən, Vətən-Ana. 

Fərq qoymadı ona-buna. 

Ömrü yetincə sona, 

Sevdi Ərtoğrol. 

 

Xəzərin mavi rəngini, 

Lalələrin çələngini. 
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Çəmənlərin qəĢəngini 

Sevdi Ərtoğrol. 

Hilalın xoĢ çöhrəsini, 

Ulduzun nur Ģöləsini. 

Türkün “Turan” sevgisini 

Sevdi Ərtoğrol. 

 

Batabatın yaylasını, 

Xan Arazın laylasını, 

Göy- göllərin aynasını 

Sevdi Ərtoğrol. 

 

Gözü tutdu bir gözəli, 

Bir nərmini, incəbeli, 

Öz ruhuna doğma bilib 

Sevdi Ərtoğrol. 

  

Ərtoğrol sevirdi, ancaq, nə qəlbini sevdiyi qıza 

aça bilir, nə mübtəla olduğu dərddən qaça bilirdi. O 

sevirdi, qəlbiylə, odlu baxıĢlarıyla, nəğmələriylə, 

rəsimləriylə, Ģeirləriylə. Məktublarından sətirlər; 

... “Sənin gözlərin məni gizli bir qüvvə ilə cəzb 

edir, ürəyimi qoparır, yandırır, lakin onun yanması 

sanki məni məmnun edir. 

Sənin gözlərini kədər buludları sarırkən sanki 

damarlarımda atəĢli bir buz parçası gəzir, həm 

dondurur, həm yaxır. 
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Mən daima səni araram... 

... Ġncə belini könlüm mənə sev deyir, Ģən 

baxıĢların... 

Mənalı baxıĢların... Saatlarca məni məhcub etdi”. 

   

Ġstidə, Ģaxtada, yazda, baharda, 

Nədəndir yandırıb yaxır gözlərin? 

Lalə tək allanır ağ yanaqların, 

Hərdən altdan-altdan baxır gözlərin. 

 

Ürəyim çırpınır, sanki, qəfəsdə, 

Onu sındırmağa durmusan qəsdə. 

Ġnciyib küsürsən heç nəyin üstə, 

Bir eĢqin evini yıxır gözlərin. 

 

Tikanmı bitibdi gül dodağında? 

Çalağanmı gəzir alma bağında? 

Öləydim, qalaydım, yar, qucağında, 

Görəydim nurunu sıxır gözlərin? 

 

Camalın, kamalın, vücudun kamil, 

Kəsdin bağrım baĢın eylədin dil-dil. 

Olaydı bir səbəb, bir Ģərt, bir amil ─ 

Məni də sevəydi, axır, gözlərin. 

 

Ərtoğrol daha sonra yazırdı: 
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... “Mən onu sevirəm, bütün varlığımla sevirəm, 

dəli kibi sevirəm, lakin sevgi nədir? Bu sualı 

cavabsız buraxmaq vəziyyətindəyəm, cavab verə 

bilmirəm, çünki qəlbim də cavab vermir. 

... Gəncliyim təzadlarla bəsləndi. Bəni rahət 

buraxmadı, diddi, tırmaladı, yenidən yapdı, yenidən 

qurdu. Çox gecələr uygusuz buraxdı, bənliyimi dalğa 

kibi qayalara çırpdı, ruhimi zəhərlədi, nihayət, onlar, 

o ziddiyyətlər arasından sənin varlığın mənə öylə 

ilham verdi ki, hisslərim üzüntülər qurbanı olmuyub, 

bənliyim dənizlərdə boğulmuyub dərələri, təpələri, 

dumanlı sıldırımları aĢdı, ĢimĢəklərə göyüs gərərək 

bir məqsəd üçün qoĢdu. Sənin çöhrən həyatın hiss-

lərimdə buraxdığı ləkələri sildi. Sənin üzüntülərin, 

sevinclərin, hər halın bənim ürəyimə yeni bir hal 

verdi. O isə hər Ģeydən təmizlənməlidir, iĢtə, ruhi-

min, bənliyimin qoĢduğu məqsəd sənsən, sən! 

V-ənəm!..” 

     

BĠR QIZ YOL GÖZLƏYĠRDĠ 

 

... Bu yaĢlarında o həyatın üzüntülərini hiss etmə-

yə baĢladı. O, cocuqluq hisslərindən ixtiyarlıq hiss-

lərinə atıldı. Gəncliyin coĢqun dalğaları; həyatın so-

yuq, qaranlıq, acı ağırlıqları ilə qarıĢdı; bu hal yeni 

duyğular yaratdı: hər Ģeyi gah sevir, yaxud rədd 
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edirdi. O, qarıĢıq xarakterə malik oldu, o xarakterin 

məsləki ata, Vətən və azadlıqdır. 

 

Açmadı qəlbini sevdiyi qıza, 

Od aldı, od verdi baxıĢlarıyla. 

Yazdığı ən Ģirin nəğmələr, sözlər, 

Qaldı kağız üstə naxıĢlarıyla. 

                    *** 

Anası xəstəydi, Turan balaca, 

Atası dustaqdı nə vaxtdan bəri. 

Özünə qalırdı təkcə əlacı, 

Qatdı gündüzlərə o, gecələri. 

                   *** 

Dostları onları artıq unudub, 

Ən yaxın qohumlar yad eləmirdi. 

Bu qədər dərdiynən bu zərif vücud, 

Daha dözənmirdi, tab eləmirdi. 

                   *** 

Ġztirab qoynunda keçir günləri, 

Bir ağrı duyurdu çiyinlərində. 

Çıxarıb bazarda dəyər-dəyməzə, 

Satmağa bir Ģey də yox evlərində. 

       *** 

Beləcə susurdu sevgi içində ─ 

Bir atəĢ sönürdü, öləziyirdi. 

Bir qız kaman çalır incədən incə, 

Pəncərə önündə yol gözləyirdi. 
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SÜRGÜN 

 

Hüseyn Cavid iki il həbsxanada yatdıqdan sonra 

1939-cu ilin 4 iyulunda sürgünə göndərildi. Bakıdan 

gəmi ilə Krasnovodskiyə, oradan isə qatarla Vladi-

vostoka gətirildi. Sonra yenidən gəmiyə mindirib 

Maqdana aparırlar. Təqribən iki aya yaxın gəmidə və 

yük qatarlarında yol gedib. Ordan da Ġrkutska 

gətiriblər. 

 

Cavid əfəndini aparıb xəyal, 

Dustaqlar içinə düĢüb qalmaqal. 

Bura dustaq gəlib talançı, oğru, 

QarıĢıb bilinmir yalançı, doğru. 

Burda igid də var, qorxaq da vardı, 

Mərd də var, namərd də, yaltaq da vardı. 

“Ġblis”də iblisi xatırladır, bax. 

Cəhənnəm soyuğu burdadır ancaq, 

Ġblis fitva verir, qovğa-qan düĢür. 

Buzların üstündə ömür sürüĢür, 

Onu nizamlamaq çətindən çətin. 

Bura cəza yeri bəĢəriyyətin. 

Tayqa meĢələri ucsuz, bucaqsız, 

Burda insan yanır odsuz, ocaqsız. 

Bakıda necədir havalar görən? 

Bir məktub, bir xəbər alanmıram mən. 

TuquĢum necədir, nənisim necə? 
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MüĢkinaz yuxuma gəlir hər gecə. 

Kimsəyə tapĢıra bilmədiyimdən, 

Hələ də özümü əhf etmirəm mən. 

Bir də kim vardı ki ağız açmağa, 

Sədaqət, etibar qalmamıĢ daha. 

Üzümə min böhtan deyənləri mən, 

Sildim xatirimdən, qəlb dəftərimdən. 

Burda min əzabla ölərəmsə də, 

Ölərəm, ruhumu heç incitmərəm. 

Həyat ölüm ilə daim qoĢadır, 

KiĢi tək öləni həyat yaĢadır. 

Cahan var olduqca, durduqca bəĢər, 

Mənim də ruhumda GünəĢ gülümsər. 

 

ANA 

 

1941-ci ilin 22 iyununda SSRĠ ilə Hitler Almani-

yası arasında müharibə baĢladı. Həmin ilin noyabr 

ayında Ərtoğrol Cavidi hərbi xidmətə çağırdılar. 

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsil alma-

sına baxmayaraq ona güzəĢt etmədilər, möhlət 

vermədilər. 

Hüseyn Caviddən də məktub gəlmirdi, heç bir 

xəbər-ətər yox idi. Ərtoğrol hərbi xidmətə getdi. 

MüĢkünaz ana və Turan tamamilə yalqız və tənha 

qaldılar. 
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Çətindir söyləmək, od tutur dil də. 

Tək-tənha qaldılar uçuq mənzildə, 

MüĢkinaz xanımla Turan balası. 

Daha onlar üçün dərdə qalası, 

QardaĢ da uzaqda, əziz ata da. 

Bir kimsə çatmayır haya, imdada. 

Adamların üzü yamanca dönüb, 

Daha bu yuvanın çırağı sönüb. 

Qohumlar, tanıĢlar yaddan da betər. 

GülüĢ səslərini udubdur qəhər. 

MüĢkinaz qəlbində təĢviĢ, səksəkə, 

DüĢünür:”Bitməzmi oyun, mərəkə?” 

Hər gecə oğlunu görür yuxuda. 

Turan da suzalır, dərd çəkir o da. 

Cavid də çıxmayır heç röyasından. 

“Ay Allah, nə qədər dərd çəkər insan?! 

Deyəsən, bizimki keçib səbirdən, 

Bir məktub, soraq yox uzaq Sibirdən. 

 Görəsən, necədir Cavidim indi? 

Yəqin ki, Ģaxtada ona çətindi. 

Əl çatmır, ün yetmir, uzaqdan uzaq, 

Bizi burda belə kəsirkən sazaq, 

ġaxtalı-boranlı uzaq Sibirdə, 

Cavidim tablarmı, düĢməzmi dərdə?! 

Neyləsin, bu məsum kiĢi neyləsin? 

DolaĢıq düĢübdü iĢi neyləsin? 

Turan da yuxudan qalxıbdı hövlank, 
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Bir qarnı tox yatıb, bir qarnı da ac. 

Burda bircə tikə çörək qaçaqdır, 

Dustaqlar bəs necə yavanlıq tapır? 

Elə Ərtoğrol da... O yazıq uĢaq, 

Ġçində dərd çəkdi, demədi ancaq. 

Balam çox zəifdi. Bilirəm bunu, 

Görən, nə olacaq bu iĢin sonu? 

Bağrım qana dönüb, qəlbim qubardı, 

ġükür, bu qızcığaz – Turanım vardı. 

Allahım, sənədir ümidim mənim, 

Salamat qayıtsın Cavidim mənim. 

Ərtoğrol da dönsün əsgərliyindən, 

Sadağa deyirəm öz canımı mən. 

Qoru bu ocağı xata-bəladan, 

Sənə and verirəm, Böyük Yaradan!  

Bizə bir qapı aç, bir iĢıq göndər, 

Heç kəsə dəyməsin bir zərrə xətər!” 

 

SON NƏFƏS 

 

Uzaq Sibirdə isə... 

Qar yağırdı. Soyuq adamın iliyinə iĢləyirdi. O 

gün bütün dustaqların gözündə bir qəm buludu var 

idi. Ağır dustaq həyatı Hüseyn Cavidi üzürdüsə də, o 

yenə təmkinli və vüqarlı idi. Sırıqlısını çiyinlərinə 

salmıĢ məğrur Ģair dəmir çarpayının qırağında otur-

muĢdu. 59 yaĢlı Ģairin qəlbindən nələr keçirdi, indi 
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onu təsəvvür etmək çox çətindi; vəfasız “dostlar”, 

“qan içən cəlladlar”, satılmıĢ iyrənc sifətlər... bunla-

rın yanında saf, pakizə, kimsəsiz, günahsız adamlar. 

Bakı – o doğma Ģəhər, o balaca mənzil, o ailədə bu 

gün halı pəjmürdə olan doğmalar... 
 

Son dəfə düĢündü eli, obanı,  

Gətirdi xəyala Azərbaycanı. 

O ayrı düĢmüĢdü MüĢkünazından. 

Bir can parçasından – Turan qızından, 

Ər oğlu ərindən nigaran idi. 

Bu nə ayrılıqdı, nə hicran idi?! 

Bu soyuq Sibirdə o isti nəfəs, 

Çatmırdı, gəlmirdi o duyğulu səs. 

Baba çağırmırdı qızcığaz Turan, 

Bəlkə Allahın da çıxıb yadından? 

Ərtoğrol necədir? – bilməyir əfsus, 

Hər yanda milis var, hər yanda cəsus, 

Bir rahat nəfəs də heç almaq olmur, 

Dərdini kimsəyə anlatmaq olmur. 

ĠĢlər də yarımçıq qalır beləcə, 

ĠĢığın önünü kəsibdir gecə. 

Bu uzun gecənin bir sonu varmı? 

Böylə də haqsızlıq, Ya Rəbb, olarmı? 

Qaldı gözümüzdə arzu-kamımız, 

Söküldü, dağıldı ehtiĢamımız. 

Yetməzmi bu qədər əzab, iztirab? 

Bizi millət kimi yap, yenidən yap! 
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Qaytar Ģərəfimi, Ģanımı qaytar, 

Təxtimi, adımı, sanımı qaytar! 

Bu tayda güllərim açıb solmamıĢ, 

O tayda, sanki, heç ġeyxim olmamıĢ… 

Bölündü məmləkət, dağıldı dövlət, 

Elə bil yox imiĢ bu böyük millət. 

Pəki sən nerdəsin, ey Ulu Qüvvət? 

Nə zaman doğacaq GünəĢ-həqiqət?! 

Azadlıq yasaqmı “Azadistana”?! 

Hürriyyət gəlməzmi Azərbaycana?! 

Bir qədər titrəyib əsir sözləri, 

Baxır uzaqlara səif gözləri.    

Bu ağrı-acıya dözmür ürəyi,  

AlıĢır sinəsi, sancır kürəyi. 

Bir azca boylanıb baxır ətrafa, 

Bu ölüm qapısı, bu son ərəfə. 

Min dəfə ölümü öldürən kiĢi, 

Bilir əcəl gəlib yox ayrı iĢi. 

Qonur dodağına xəfif bir gülüĢ, 

Duyur bədənində incə titrəyiĢ.  

Son nəfəs, son baxıĢ, hər yan ağappaq, 

Burda hər yan soyuq, soyuqdu torpaq. 

                      *** 

Çırpındı ruzigar, əsdi küləklər, 

Sanki göylər onun yolunu bəklər. 

Buludlar silkindi, qarlar ələndi, 

Yumdu gözlərini Cavid əfəndi. 
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Məhz belə bir gündə, 1941-ci il dekabrın 5-də 

türk dünyasının böyük yazarı Hüseyn Cavid vəfat 

elədi.  

 

MƏKTUB 

 

MüĢkünaz xanım həm xəstə idi, həm də iĢsiz. 

Ailənin acınacaqlı halı Ərtoğrolu rahat buraxmırdı. 

Bir tərəfdə hərbi xidmətin ağırlığı, digər tərəfdən 

ailədən nigarançılıq onun qəlbini sıxır, səhhətini 

zəiflədirdi. Ailənin düĢdüyü məhrumiyyətlərdən qur-

tulması üçün Ərtoğrol yollar arayırdı. Bu məqsədlə 

ümid etdiyi insana – məhz Üzeyir bəyə məktub 

yazdı: 

– “Hürmətli Üzeyir bəy!  

Əsgərliyə getməzdən əvvəl sizinlə görüĢmək 

istədimsə də qismət olmadı. 

Yeganə narahatçılığım, anam və bacımın 

acınacaqlı halıdır. Rica edirəm, keçdiyimiz səmimi 

dərs illəri və ümidli gələcək xatirinə mümkün ola 

biləcək yardımınızı əsirgəməyin...” 

                            Hürmətlə Ərtoğrol 

25.II.1942 

 

Hərbi xidmətə gələndən heç kəsdən məktub ala 

bilməyən Ərtoğrol bəzən məyusluğa qapılır, kim-

səsizlik, ayrılıq ona əzab verirdi.  
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Bacıdan, anadan nigaran idi, 

Bu dönük zamandan nigaran idi. 

Anası xəstəydi, bacısı yalqız, 

Çörəksiz, parasız neylər ana, qız? 

Onlar da ölümə məhkummu olmuĢ? 

Ah, Turan – o çiçək necə də solmuĢ. 

 

Bu fikir-xəyallar Ərtoğrola əzab verirkən, o 

həm də özü-özünü qınayırdı: 

 

Oğulluq eliyə bilmədim mən də, 

Bu dərdə, əzaba dözərmi bəndə?! 

 

Ərtoğrol yenidən Üzeyir bəyə məktub yazdı:  

... “Hürmətli Üzeyir bəy! 

Ġlk duracaq mənzilimiz Abxaziya dağları oldu – 

hər tərəf qarlı dağlar, soyuq, ağır iĢ, Bakidən 

çıxdığım gündən heç kimdən məktub almamıĢam, 

hətta ailəmizdən də. 

YavaĢ-yavaĢ kimsəsizlik, ayrılıq, nigarançılıq 

duyğularım artır; sihhətim zəifləyir. Lakin nə olursa-

olsun mən sihhətimi saxlıyacam. 

Ən böyük əzab verən, məni rahat buraxmayan 

səbəb varsa, yalnız ailəmdir. Mən çox yaxĢı bilirəm 

ki, anam xəstədir, bəlkə də o yataqda yatır, bacım 

həyatı dərk eləməyə baĢlarkən ancaq sıxıntılıq, ağır 
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yaĢayıĢ gördü. Mən öz oğulluq borcumu yerinə 

yetirə bilmədim. 

Bəzən o dərəcə bədbinləĢirəm ki, yenidən görüĢ-

mək ümidi sönür, özümü ən bədbəxt bir fərd zənn 

edirəm. Ailəmizin rahat dolanmasına əmin ola 

bilsəydim kədərim xeyli azalardı.” 

                             Hörmətlə tələbəniz Ərtoğrol.
*
 

 

NĠġAN ÜZÜYÜ 
 

Atasının ölümündən xəbərsiz olan Ərtoğrolun 

hərbi xidmətdə xəstəliyi daha da Ģiddətləndi, gül 

bənizi saralıb solmağa, ciyərlərindən qan gəlməyə 

baĢladı. Dözülməz ağrılar, halsızlıq onu Tiflisdə 

qospitala saldı. Vərəm getdikcə Ģiddətlənir, Ərtoğ-

rolun nurlu siması günbəgün sönürdü. Bütün bu ağrı-

lara mərdliklə sinə gərən Ərtoğrol demək olar ki, hər 

gün evə məktub yazır, anasının, Turanın halını soru-

Ģur, babasından bir xəbər bilmək arzusu ilə alıĢıb 

yanır, bəzən də yeyəcək, geyim və dərman istəyirdi. 
 

Oğul məktub yazır, dərman diləyir, 

Yarımcan anadan o can diləyir. 

Ana yola düĢür Tiflisə sarı, 

Gəzir bircə-bircə qospitalları. 

Tapır yavrusunu bənizi solmuĢ, 

Öpür saçlarını gözləri dolmuĢ. 

                                                 
*
 R.Hüseynov, “Vaxtdan  uca”, Bakı, “iĢıq”,1988, səh.282. 
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OxĢayır boynunu gündə min kərə, 

Ana sinə gərir çətinliklərə. 

Dərman almaq üçün əziz oğluna 

NiĢan üzüyündən keçibdir ana. 

Ərtoğrol hiss edir, görür gözləri, 

Onun barmağında üzüyün yeri, 

Ağarır, neyləsin köməksiz ana? 

Qəm verir, dərd verir bu dövran ona. 

Gizlətmək istəyir barmaqlarını, 

Əlinin üstünə çəkir Ģalını. 

Əhvalı pəjmürdə, halı pəriĢan, 

Ġnsafdan, mürvətdən qalmayın niĢan. 

Allaha yalvarır, dualar qılır, 

Durub düĢündükcə bağrı yarılır. 

Həkimlər oğluna versələr möhlət, 

Bir az ümid tapar, dincələr əlbət. 

Ərtoğrol dirçələr, sağala bilər, 

Yenə həyat gülər, Ərtoğrol gülər. 

Bu dərdli ananın açılar eyni. 

Ağrıyan ürəyi, yorulan beyni, 

Yenidən çağlayar, coĢar durmadan, 

Nə qədər sevinər qızcığaz Turan. 

Cavid də Sibirdə qalmaz nigaran, 

Gedəndən bir xəbər gəlməyib ondan. 

                      *** 

NiĢan üzüyünü satsa da ana,  

Bir üzük də vardı, dəymədi ona. 
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DaĢları parlaqdı, bir gülə oxĢar, 

Bu üzüklə bağlı xatirələr var. 

Bir oğul dünyaya gətirib deyə, 

Cavidi almıĢdı ona hədiyyə. 

Ehtiyac içində bu neçə ili, 

MüĢkinaz yaĢadı, dözdü bir təhər. 

O “güllü” üzüyü Ərtoğrol bilib, 

Qorudu ömrünün sonuna qədər... 

 

VƏRƏM 

 

Həkimlər MüĢkünaz anaya vədlər verir, oğlunu 

ordudan tərxis edəcəklərini bildirir, Ģirin dil ilə yola 

salırdılar. Lakin aylar keçir, komissiyalar olur, Ər-

toğrola möhlət hüququ vermək təxirə salınır, yuba-

dılırdı. Amansız xəstəlik isə öz iĢini görür, vərəm 

onu yeyirdi. Sanki öz taleyini görürmüĢ kimi “Və-

rəmli qız” hekayəsində Ərtoğrol Cavid belə 

yazmıĢdı:  

“... Uf!.. vərəm... ölüm! Onun arzuları xəyal olaraq 

söndü. O yaratmaq, konsertlər vermək istərkən vərəm 

onun ciyərlərini sökürdü. Enerjisini böyük əməllərə 

sərf etmək istəyən bir qəlb ölüm yatağında uyuyurdu. 

Dodaqlar solmuĢ, yanaqlaq solmuĢ, o gülümsər çöh-

rəyə soyuqluq enmiĢ, lakin o qara gözlər, mənalı baxıĢ-

lar hələ sönməmiĢdi. Gecələr hamı yatır, hər yer 

susurkən o yaĢaran gözlər səmaya, çöhrəsi qədər sol-
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ğun aya baxaraq düĢünür, düĢünürdü. O, nəyi düĢü-

nürdü, nəyi arzu edirdi? 

 

Ölüm onu aparacaqmı? 

Vərəm onu məhv edəcəkmi? 

 

Sabahın bakirəliyini, cocuqların nəğmələrini eĢi-

dərkən o yenə yaĢayacağına ümid edirdi”
*
... 

 

O ümid edirdi çiçəyə, gülə, 

Hər sabah yenidən doğan günəĢə. 

Pəncərə önündə bir az dirçələ, 

GünəĢ də beləcə gülə həmiĢə. 

 

ÜMĠD 
 

Qəribədir, elə Ərtoğrol özü də bu ümidlə yaĢayırdı. 
 

Onda ümid vardı gələn sabaha, 

Hələ açacaqdı güllər, çiçəklər. 

ġehli çiçəklərə munis olmağa 

Hələ qonacaqdı ağ kəpənəklər. 

 

Dərdli ürəyinə bir az döz deyir, 

Hələ gözləyən var onun yolunu. 

Babadan çox uzaq, ayrı olsa da, 

Anası buraxmaz Ərtoğrolunu. 

                                                 
*
 R.Hüseynov, “Vaxtdan  uca”, Bakı, “iĢıq”,1988, səh.284. 
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Turan da bu kiçik, yavru qızcığaz, 

Hamını unudar, onu unutmaz. 

Ərtoğrol Turanın can sirdaĢıdır, 

Ümidi, pənahı, tək qardaĢıdır. 

 

Amansız xəstəlik, amansız vərəm, 

Bir az insaf elə, bir az dayan, dur! 

Mən sənin qarĢına sinə gərərəm. 

Bu qərib diyarda bil ki, ölmərəm. 

 

ĠNTĠZAR 

 

Ancaq Ərtoğrolun müqavimətini uzun sürən xəs-

təlik zəiflədir, halını fənalaĢdırırdı. Nəhayət, Ərtoğ-

rol Cavidi 1943-cü ilin sentyabr ayının 3-də ordudan 

tərxis edirlər. Əziz ġərifin köməyi və qayğısı ilə 

Tiflisdən Naxçıvana gələn, lakin Naxçıvanda xəyal 

etdiklərini görə bilməyən Ərtoğrol Cavid məyusluğa 

düçar olur. QardaĢdan çox istədiyi əmisi oğlu ġamil 

və digər qohumları “xalq düĢməninin” oğlundan üz 

döndərmiĢdirlər. Heç bircə dəfə də olsun xəstəni 

yoluxub, halını soruĢmurlar. Ərtoğrol 07 oktyabr 

1943-cü il tarixli sonuncu məktubunda yalnız əmisi 

oğlu Tahir və bibisi oğlu Süleymandan razılıq edirdi.   

   

Ərtoğrolum xəstədir, 

Yataqda can üstədir. 
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Harda qaldız, gəlmədiz? 

Qulaqları səsdədir. 

 

SON MƏKTUB 

 

Ġblis rəhm etmədi Hüseyn Cavidə, 

Ġndi Ərtoğroldur qara növbədə. 

Daha qalmayıbdır onun əlacı, 

Munisi bağdakı armud ağacı. 

Ağaca sığınır, gətirib güman, 

Söykənib oturur, yollarda qalan 

Ġntizar gözləri nəmlidir onun. 

Məyusdur, sifəti qəmlidir onun. 

Vərəm həyatını dara çəkibdir, 

Çöküb ciyərinə yara çəkibdir. 

Məhrəm saydıqları ”namərd qohumlar, 

Burda olduğunu bilmirmi onlar?!” 

Yaxın adamların xəyanətini 

Sinirə bilməyir, iĢin çətini, 

Bir yandan budursa, bir yandan vərəm. 

Mürəkkəb yerinə dərdə boyanıb, 

Bəyaz kağızlara yönəlir qələm. 

Ancaq özü bilmir bu gün yazdığı, 

Sonuncu məktubdur, ömür bitəcək. 

Bu cavan yaĢında tale qazdığı,  

Dərdli bir məzara sakin gedəcək. 

ġahiddir bu barlı Armud ağacı, 
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Bir xiffət qonubdu yolları üstə. 

Didir gənc oğlanı xəstəlik, acı, 

Çırpınır vərəmin qolları üstə. 

 

ARMUD AĞACI 

 

Ərtoğrolun ömrünün son günləri həyətdəki ar-

mud ağacının dibində keçirdi. Sanki armud ağacı 

onun munisi idi. 

 

ġahiddi armud ağacı, 

Ərtoğrol yol gözləyirdi. 

Saçını sığallayıb, 

Boynunu oxĢayacaq, 

Bir ipək əl gözləyirdi, 

Bir qucaq, qol gözləyirdi. 

Ananı gözləyirdi, 

Turanı gözləyirdi. 

Gözlərinin önündə,  

Olanı gözləyirdi. 

Gözləmədikləri gəlirdi, 

Ağrı, əzab gəlirdi, 

Dərd, iztirab gəlirdi. 

Keçdiyi qısa yola,  

Sorğu, hesab gəlirdi. 

Gəlmirdi gözlədikləri, 

Gəlmirdi əmoğlusu, 
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Gələ bilmirdi ana, 

Gələ bilmirdi bacı. 

ġahiddi armud ağacı.  

QalmamıĢdı əlacı. 

Gəzə bilmirdi daha. 

Nənənin, bibinin, 

Köməyi ilə,  

Çıxıb dünyaya baxmağa, 

Tab eləmirdi. 

Bu möhnətin içində, 

Bu əzabın içində, 

Ərtoğrol incəlirdi, 

Ərtoğrol əriyirdi. 

 

ƏCƏL 

   

Bağçamızda gül susur, 

Lal olub bül-bül susur. 

Ərtoğrol can üstədir, 

Vərəmləyib qan qusur. 

Verməyir aman əcəl, 

Açıbdı meydan əcəl. 

Yerdən, göydən üzülüb, 

Gözləyir bu can əcəl. 

   

Ərtoğrol daha yaza bilmir. Xəstəliyi Ģiddətlənir. 

1943-cü ilin oktyabr ayının 14-də amansız əcəl onu öz 
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ağuĢuna alır, Ərtoğrolun cənazəsini o gün, əsasən, 

qadınlar dəfn edirlər. Dəfndə iĢtirak edən 2 (iki) 

kiĢidən biri Ərtoğrolun bibisi oğlu Süleyman, digəri isə 

MüĢkinaz xanımın əmisi Məhəmməd kiĢi idi. 

 

O bir son baharda oldu anadan, 

Yenə son bahardı,  köçür dünyadan. 

Anadan olanda bəxtiyar idi, 

Baba, Ana, Azad Vətən var idi. 

Ġndi nə Baba var, nə Azad Vətən, 

Nə Ana, nə Turan, nə sağlam bədən. 

Ciyərləri yara, hər gün qan gedir, 

Sanki bir qönçədir açmadan gedir. 

Yanında sevdiyi əzizləri yox, 

Həyatdan inciyib peĢiman gedir. 

Səadət gülürkən könül evində, 

Amansız tufana qərq oldu birdən. 

Nədən belə oldu bilən varmıdır, 

Ölümü dünyaya etirazmıdır?! 

 

AĞI-LAYLA 

 

Duman gedər bu dağa, 

Yox dumana qadağa. 

Fələk, balama qıyma, 

Mənim canım sadağa. 
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QuĢ olub uçam, layla, 

Bəxtini açam, layla. 

Nə yar gördü, nə yastıq, 

Cavanım nakam, layla. 

 

Dağ döĢündən yol düĢüb, 

Çiçək solub, gül düĢüb. 

Təbib, dərman kar etmir, 

Ərtoğrolum çul düĢüb. 

 

Gözləri nəmli, bala, 

Kədərli, qəmli, bala. 

Nənən öləydi sənin, 

Dərdli-ələmli, bala, 

 

Bağdan dərdim qərənfil, 

Sinən üstə sərəm bir. 

Sinəndən bir ah qopdu, 

Qərənfil oldu çil-çil. 

 

Layla, a gözüm, layla, 

Tək qalan quzum, layla. 

Məni qoyub gedirsən, 

Mən necə dözüm, layla. 

 

Saçlarına düĢüb çən, 

Solubdu bağça-gülĢən. 
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Mən qurbanın olaydım, 

KeĢkə yaĢayaydın sən. 

 

Layla, igidim, səni, 

Layla, Ģəhidim, səni. 

Tapdım vəslə yetməmiĢ, 

Nə tez itirdim, səni? 

 

Məzarın yan qazılıb, 

Ġçinə can yazılıb, 

Fələk, qələmin sına, 

Bu, nə cavan yazılıb?! 

 

YAS 

 

Onu qadınlar ağladılar, nənəsi ġahsənəm qarı 

ağladı, buludlar ağladı, salxım söyüdlər ağladı. 

  

Ey ulu Cavidimin yadigarı, 

Aç bir an gözlərini dinlə barı. 

Ey məhəbbəti nakam, eĢqi nakam, 

Ġstəyincə həyatdan almadın kam. 

Anadan ayrı düĢən tifli-naçar, 

Sənə layla deyibən ağladılar. 

Qan axıb gül dodağında quruyub, 

Bu nə oddu yeri, göyü bürüyüb. 

Nədən yerdə qalıb cansız cəsədin? 
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Bu zalım fələkdən sən nə istədin?! 

Harda qaldı sənin bəs doğmaların? 

AçmamıĢ gülləri soldu baharın. 

Lay-lay Ərtoğrolum, çiçəyim lay-lay, 

Yandı ciyərlərim, ürəyim lay-lay. 

                      

ACI XƏBƏR 
 

MüĢkünaz ana və Turan Ərtoğrolun görüĢünə 

gəlmək üçün icazə almağa çalıĢırdılar. O vaxt Nax-

çıvana getmək üçün xüsusi buraxılıĢ, icazə verilməli 

idi. Bürokratik əngəllər ananı övladdan, bacını 

qardaĢdan ayrı salmıĢdı, icazə məsələsi o qədər yu-

bandı ki, Ərtoğrolun ölüm xəbəri gəlib çıxdı. Bu acı 

xəbər MüĢkünaz xanımın, Turan Cavidin qəlbində 

bir ömür boyu dərin Ģırımlar açdı, dərdli göz yaĢları 

ömür-gün yoldaĢına çevrildi. Bu itki həm ana, həm 

də bacı üçün unudulmayacaq dərdlər gətirdi. 

 

Dağ baĢına çən gəlir, 

Nazlı qızlar incəlir. 

Səs salmayın, yatıbdı, 

Ərtoğrolum dincəlir. 

 

Baxçaya yar gəlibdi, 

Gözü xumar gəlibdi. 

Oyan, igidim, oyan, 

Nazlı nigar gəlibdi. 
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ġamamalar dəymədi, 

Tağlarını əymədi. 

Nakam gedən igidim, 

Bəy libasın geymədi. 
 

Açdın yaram duz qoydun, 

ġəkər, noğulsuz qoydun. 

Fələk, oğlun öləydi, 

Məni oğulsuz qoydun. 
 

Qızım, məni yüz ağla, 

Dərdlərini düz ağla. 

Ġllər ilə doymasan, 

Hər gecə-gündüz ağla. 
 

Külək əsər, yellənər, 

YağıĢ yağar sellənər. 

Ananın göz yaĢından, 

Çaylar daĢar lillənər. 
 

Səhərlər ayaz olar, 

Gölməçə dayaz olar. 

Bacılar ağlamasın, 

Ağlasa Araz olar. 
  

ANA DÜġÜNÜR 
 

Ananın qəlbinə ayrılıq oxu, 

Sancılıb, ağrıdan dayana bilmir. 

Oğlunun ölümü, bəlkə, bir yuxu ─ 

Silkinib yuxudan oyana bilmir. 
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Yoxsa yuvasını dağıdıb Ģeytan? 

Daha bəxtəvərlik ondan uzaqdır. 

Apardı Cavidi bu qanlı dövran, 

Ġndi də Ərtoğrol... O ki, uĢaqdır. 

Əziz, nəcib oğlum, nübarım mənim, 

Ömürlük göynəyim, qubarım mənim. 

Bağrımın baĢına çiləndi atəĢ, 

Ġndi gözlərimin sirdaĢıdır yaĢ, 

Məni tərk eyləməz ölənə kimi. 

Bizimi təkləyib dərdlərin cəmi? 

Əzir Turanımı qüssə, kədər, qəm, 

ÇalıĢır səsini eĢitməyim mən. 

Qızım “Baba!” deyir, “QardaĢ” çağırır, 

Pıçıltıyla deyir, yavaĢ çağırır. 

Onun da bəxtindən çox nigaranam, 

O da vərəmləyər xəbər tutmaram. 

ġam kimi əriyir yazıq qızcığaz, 

Allahım, bu dərdi düĢmənlərə yaz! 

Gül balam torpağın altında solub, 

Deyirlər sevdiyi bir qız da olub. 

Toy da eləmədim, gəlin görmədim, 

Bəxtim belə imiĢ, neylim, görmədim. 

KiĢinin yeri də heç bəlli deyil. 

Ġblis növrağımı dağıtdı qəfil, 

Ailəmi,evimi etdi tarimar. 

ġükür ki, oğlumun qəbri aĢikar. 

Axı, neyləmiĢdim, nəydi günahım, 
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Mənə zülm eylədin nədən, Allahım?! 

Ərimi, oğlumu aldın əlimdən, 

Axı necə dözüm, səbr eləyim mən?! 

Ümidim qalıbdı təkcə Turana, 

Amandır, bir xətər dəyməsin ona. 

 

TURAN 

 

Anası Turanı, Turan Ananı, 

Qoruyur, yox özgə hala yananı. 

Min lənət söyləyib Ģərə, Ģeytana, 

ġərikli gərirlər sinə dövrana. 

Ağlayır gizlində zavallı Turan, 

Babası yadından çıxmayır bir an. 

“Nə vaxt qayıdacaq babam?” soruĢur, 

Ümidi anadır, ona yovuĢur. 

Fikirli, xəyallı gəzir beləcə, 

Dərdli ürəyini üzür beləcə: 

“Baba, pəriĢanam, bircə biləsən, 

Ağlar gözlərimin yaĢın siləsən. 

QardaĢım ulduz tək söndü, qaraldı, 

Babacan, gözlərim yollarda qaldı. 

Ġndi Ərtoğrolun “mənzili” məlum, 

Yatır məzarında günahsız, məsum. 

Səninsə yerini tanımıram mən, 

Bilmirəm hardasan, sağsan, xəstəsən?! 

Baba, eĢidirsən dediklərimi? 
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Bir gün öldürəcək bu nisgil məni. 

Ancaq anam üçün yaĢamalıyam, 

Bu dərdlər lap üzüb bədbəxt qadını. 

Ömrüm bitənəcən daĢımalıyam, 

Cavid soyadını, Turan adını!” 

 

ġEYTANIN NÖKƏRLƏRĠ 

 

1953-cü ildə Sovet Ġttifaqı Kommunist Partiya-

sının BaĢ katibi Ġosif Vissorinoviç Stalin öldü.  

 

Öldü o zülmükar, o böyük tiran, 

Stalin – o cəllad, o evlər yıxan. 

Ağlayan da vardı, ağlamayan da,  

Ağlayan çox idi ağlamayandan. 

Biri öz dərdinə yanır ağlayır, 

Biri qanmayanı qanır ağlayır. 

DüĢüb heykəlinin ayaqlarına, 

Çiçəklər düzürlər dörd bir yanına. 

TəĢviĢ içindədir qorxur adamlar, 

Görəsən onları izləyənmi var!.. 

Beləcə ötüĢür həftələr, aylar, 

Sayan saysın, fələk bildiyin sayar. 

Zaman Stalini günahkar bilir, 

Kitabdan, dəftərdən adını silir. 

O məğrur heykəllər, o yarım büstlər,  

Zibil qutusuna girir Ģəkillər, 
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Atılır köhnə bir qəbirstanlığa. 

DüĢün, əziz dostum, gəl bir anlığa, 

Zamanın hökmündə, bax, ədalətə ─ 

Qurdnan qisas qalmır heç qiyamətə. 

Tanrım özü qurub haqq divanını, 

Alır günahsızın intiqamını, 

Zalımdan, tirandan, mən-mən deyəndən, 

Haqqı tapdayandan, haram yeyəndən. 

Yayına bilməyir haqq divanından,  

Mircəfər də keçir imtahanından.  

Sürgünə göndərən sürgünə gedir, 

Ġyirmi il hökm edən bir günə gedir. 

DanıĢır: “Cəzamı əxz etmiĢəm mən, 

Xəcalət çəkirəm bəd əməlimdən. 

Məni Ģaqqalamaq, bölmək də azdır. 

Mən bir kor abdalam, əqlim dayazdır. 

Xalqımın düĢməni olmadım heç vaxt, 

Heyif, daĢnaklara inandım ancaq. 

Yenidən olsaydı məndə ixtiyar, 

Əlimdən qurtara bilməzdi onlar.” 

QıĢqırır, diksinir köntöy səsindən, 

Yıxılır taci-taxt təntənəsindən. 

 

BƏRAƏT 

 

Günahsız insanları suçlu damğası ilə məhv elə-

dilər. Tariximiz ləkələndi. Ədəbiyyatımız, mədəniy-
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yətimiz, bütün bəĢəriyyət bu insanların simasında 

yüksək dəyərləri itirdi. Xüsusilə də Türk dünyasının 

köksünə elə bir yara vuruldu ki, həmin yaraların 

qaysaqlaması üçün yüz illərlə vaxta ehtiyac duyulur. 

Türk dünyasının böyük Ģairi Hüseyn Cavidin nahaq-

dan həbs olunduğu aĢkar oldu. Ölümündən sonra ona 

bəraət verildi. 

 

Bəraət verilir Hüseyn Cavidə, 

Mikayıl MüĢfiqə, Əhməd Cavada. 

SuçsuzmuĢ nə qədər cəzalı insan. 

Çıxarmı bu yükün ağırlığından, 

Cavidə Ģarlatan deyən Ģarlatan? 

MüĢfiqin üzünə dirənən nadan? 

Bəraət alıbdır o məhbus tar da... 

Oxu, tar, səslənsin segah, qatar da. 

Kaman da inləsin həzindən həzin, 

DanıĢsın dərdini itkin kəslərin. 

 

MüĢkinaz ananın üzünün rəngi avazımıĢdı. 

Hüseyn Cavidin bəraət alması xəbəri onu riqqətə 

gətirdi, göz yaĢlarını saxlaya bilmədi. 

 

Anaların göz yaĢını,  

Silməyə yaylıq gətirin. 

Dar ağacların yandırın,  

ĠĢə qolaylıq gətirin. 
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Kimsəni incitməyin, 

Deyir MüĢkinaz ana. 

Mən heç kəsə qıymaram, 

Qıymasınlar Turana. 

Bəs kim idi günahkar? 

-Günahkar zaman imiĢ, 

Günahkar dövran imiĢ... 

 

AĞLAYAN MƏZAR 

 

Ərtoğrol Cavidin qəmli hekayəsini 1987-ci ildə 

bir son bahar günündə eĢidib, köhnə qəbirstanlıqda 

onun məzarını ziyarət etdim. 

Onun məzarı baĢında yadıma Qərib Ağa Ġmam 

Rza (ə.) düĢdü. Onun  düĢmənlər tərəfindən qətlə 

yetirilməsini xatırladım. Öldürüldükdən sonra ima-

mın cəsədi uzun zaman yerdə qalmıĢ, sonra qadınlar 

tərəfindən dəfn edilmiĢdir. Eynən Ərtoğrolun da 

taleyi buna bənzəyirdi. 

 

Qədim Naxçıvanda bir məzarlıq var. 

Burada əbədi yatan insanlar, 

BehiĢtlik olsunlar, onlara rəhmət! 

Dilərəm Allahdan etsin mərhəmət, 

Ruhları göylərdə, Uca yaradan 

Özü yaxĢı bilir kimdir, nəçidir? 

Burada uyuyur cavan bir oğlan. 
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Məni bu cavanın dərdi incidir. 

Xeyli pəriĢandır bu köhnə məzar, 

Onun sakiniylə bir söhbətim var. 

Ah, əziz qardaĢım, simanda sənin, 

Bəstəkar – yazarı getdi millətin. 

Bilirəm,dərdlisən,ay nakam igid, 

EĢit, Ərtoğrolum, Hüseyn Cavid, 

Bir vaxt “ġah əsərim” deyibdi sənə. 

Dayanıb baxdıqca bu gün qəbrinə, 

Gəlir xəyalıma ötən o günlər. 

Düyünlü matəmlər,yaslı düyünlər. 

Hər addımbaĢında özünü öyən, 

Qeyrətdən danıĢıb döĢünə döyən. 

Sığınıb bayrağa, Vətən adına, 

Çətində anası düĢməz yadına. 

Dünən də, bu gün də dönüb bir tirə. 

Az qalır adamın gözünə girə. 

DanıĢıq zamanı qara bir tikan, 

ĠĢ görmək gələndə aradan çıxan, 

Namərdlər səni də atdı yarıda. 

Cənazə altına girən qarı da, 

Təəccüb eylədi; “kiĢilər” hanı? 

Önündə, arxada toplu qadını, 

Ġlk dəfə görürdü, dəfnində sənin, 

Ġki kiĢi vardı, bilirsən yəqin. 

Qazdı məzarını Məhəmməd əmi, 

Süleyman daĢında adını oydu. 
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Qəbrinmi ağlayır, qardaĢ, eləmi? 

Bu necə hönkürtü, necə haraydı? 

Ya sənsən ağlayan, ağlama, qardaĢ, 

Məzarın önündə əyib baĢımı, 

Saxlaya bilmirəm mən göz yaĢımı. 

Ağlama, ağlama, ağlama, qardaĢ! 

    

BU DÜNYANIN MƏZARLARI AĞLAMAZ 

  

Mən bu məzardan gələn iniltiləri duyurdum. 

Mənə elə gəlirdi ki, Ərtoğrolun məzarı ağlayırdı. 

 

Bu dünyanın məzarları ağlamaz, 

Üstündə torpağı, daĢı ağlamaz. 

Ovunar dərd ilə dərdi insanın, 

Quruyar gözünün yaĢı ağlamaz.  

 

Bu dünyanın məzarları ağlamaz, 

Bəlkə bir az ürəklərə qəm verər. 

Bu dünyada bir didərgin məzar var, 

Göz yaĢından torpağına nəm verər. 

 

Sınıb sinə daĢı mərmərdən deyil,  

Üstündə yazısı heç zərdən deyil. 

Bu məzar ağlayır qəhərdən deyil, 

Bu məzar ağlayır, 

Niyə ağlayır? 
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Gor qazanın görüm goru çatlasın, 

Bu bəxti iqbalı tanrımı yazdı? 

Gor qazan qazmadı dərd yuvasını, 

Bu dərdli məzarı qadınlar qazdı. 

 

Cənazə yerində qaldı xeyli vaxt, 

Qeyrətdən danıĢan bu qeyrət deyil. 

“KiĢilər” hardaydı? 

Bu cənazəni,  

Qadınlar qaldırdı – heç adət deyil. 

 

Bir igidi acından öldürdülər, 

Çörək vardı, çörək verən yox idi. 

Qeyrət deyib sinəsinə döyənlər, 

Qeyrət deyən qeyrətsizlər çox idi. 

 

Əyildi məzara bir gözəl pəri, 

Axdı gözlərinin yaĢı töküldü. 

Bu nisgil torpağa gömülmədi yox, 

Bu nisgil ürəyə, qəlbə gömüldü. 

 

Bəlkə o gözəlin qəddi əyildi?  

Belə ağırlığa dözməzdi yəqin. 

Məzar ağlamasın, məzar neyləsin, 

Yükü ağır idi o çiyinlərin. 
 

Bu dünyanın məzarları ağlamaz, 
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Bu dünyanın məzarları ağladar. 

Ağlamayan məzarların içində, 

Bu dünyada ağlayan bir məzar var. 

 

RƏHMƏT SƏNƏ, ƏRTOĞROL 

Yenidən üzümü Ərtoğrolun məzarına tuturam. 

 

QardaĢım, bir anlıq qulaq as mənə, 

Rəhmət diləyirəm Allahdan sənə. 

Anan da, bacın da o son gününə, 

Çata bilmədilər, sənin üzünə, 

Tamarzı qaldılar, lap sona qədər. 

Küskün xəyalını əzizlədilər. 

Böyük Cavidi də unutmadılar, 

Onu bir kimsəyə tay tutmadılar. 

Sevdilər, bir an da çıxmadı yaddan, 

Həm baban, həm də sən, sözümə inan! 

YaĢadılar onlar abır, ismətlə, 

Cavid ocağına bir sədaqətlə. 

Atalar sözüdür, qardaĢ, qulaq as, 

“Aslanın erkəyi, diĢisi olmaz!” 

Bədənin torpaqda, ruhun səmada 

YaĢarsan. Sənətkar daim dünyada  

YaĢayar, ölsə də vaxtsız, vədəsiz. 

O böyük sənətkar – baban da, sən də, 

Bu Azad, Müstəqil, gözəl Vətəndə, 

Arxayın olun ki, ürəklərdəsiz! 
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ANIM GÜNÜ 

 

On doqquz il uçuq-salxaq bir daxmada yaĢamağa 

məhkum edilmiĢ MüĢkinaz anaya 1956-cı ilin fevral 

ayının 26-da Bakı Ģəhəri, Nizami küçəsi 111 saylı bina-

da iki otaqlı mənzil verdilər. MüĢkinaz ana və Turan 

xanım həmin günü ananın dünyaya gəliĢi günü olaraq 

qeyd etməyə baĢladılar. MüĢkinaz ananın vəfatından 

sonra bu gün Turan xanım tərəfindən ananın anım günü 

kimi xatırlanırdı. Bu hal Xocalı soyqırımı olana qədər 

(1992-ci il 26 fevral) davam etdi. Xocalı faciəsindən 

sonra Turan xanım daha həmin günü qeyd etmədi, 

xalqın ümumi matəminə qoĢuldu. 

 

Xocalı qırğını böyük dərd oldu, 

Toplar guruldadı, Ģəhər qəhr oldu. 

Güllələr titrətdi dağı, aranı, 

Bu matəm ağlatdı Azərbaycanı. 

26 fevral – Turan xanıma, 

“Anım günü” idi mərhum  ananın. 

Hər il qeyd edirdi vəfalı övlad, 

Gətirib xəyala ötən zamanı. 

Xocalı qırğını, dərdi, bəlası, 

Yüzlərlə suçsuzun ələmi, yası, 

Ananın bu “Anım günü”nə düĢdü. 

Turan yenə dərdin içinə düĢdü. 
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Yandırdı vətənin yanğısı onu,  

O ki çox sevirdi ana yurdunu. 

“Anım günü” deyil, daha həmin gün, 

“Yanım günü” oldu Turan xanımçün. 

Özünün dərdləri çıxdı yadından, 

Baba, ana, qardaĢ və öz adından, 

Ağladı Xocalı faciəsinə. 

Çağırdı: “Ya Rəbbim, mənim səsimə, 

Ya səs ver, ya cavab, nədən böylə bəs, 

Bu dünya olubdur insana məhbəs? 

Sənin əlindədir külli-ixtiyar, 

Haqsızlıq vardısa, ədalətmi var?! 

Nədən qurumayır gözümün yaĢı? 

Yarımcan Vətənin torpağı,daĢı, 

Ġki yüz ildir ki qana bulanmıĢ. 

Vaxtında gəlməyir burda bahar, qıĢ. 

Budurmu ədalət, bumu haqq-divan?! 

Niyə zülm eləyir insana insan? 

 

VƏTƏN OĞLU 

 

Xocalı qırğını – o matəm günü, 

BaĢsız baĢçıların o yatan günü, 

Bir Ģəhər boyandı ölümə, qana. 

Bu utanc olmalı bütün cahana. 

DaĢnaklar rusları aldılar ələ, 

Güllə yağdırdılar Ģəhərə, çölə. 
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Günahsız insanlar – qadın və uĢaq, 

Gülləyə tutuldu niĢan olaraq. 

Dağları,daĢları güllələdilər, 

Cavanı, yaĢlını güllələdilər. 

Evində yatanı güllələdilər, 

Yollarda azanı güllələdilər, 

Ġnəyi, heyvanı güllələdilər, 

QuĢları, ilanı güllələdilər. 

Bu sərxoĢ əsgərlər, zatıqırıqlar, 

Haylar-taxtabaĢlar, çulu cırıqlar. 

Ġnsanlıq adına bir ləkə olan, 

Çörəyi dizinin üstəki olan. 

Bu azğın toplumun iĢ bilənləri, 

BaĢ saxlayanları, əl silənləri, 

Bir Ģəhər sildilər xəritələrdən. 

O yurdun qisasın gözləyir VƏTƏN! 

                   *** 

Ġndi söz sənindir, ey VƏTƏN oğlu! 

Sən qaldır baĢını GünəĢə doğru. 

GünəĢdən qüvvət al, gir döyüĢlərə, 

Yenidən can gətir ölən Ģəhərə. 

Qoy nura boyansın Qarabağ düzü, 

Qoy dünya tanısın birliyimizi! 

Turan xanımların yurdudur Turan. 

Türk olub dünyada ədalət quran. 

Turanın övladı o ulu türkün, 

Dünya yaxĢı bilir mərdliyin, gücün. 
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Ġndi söz sənindir, ey VƏTƏN OĞLU!  

Ġndi söz sənindir, ey VƏTƏN OĞLU!..  

 

YUBĠLEY 

    

    “Haqq incələr, üzülməz” 

          (Atalar sözü) 

 

1982-ci ildə Hüseyn Cavidin 100 yaĢı tamam 

oldu. Azərbaycan Dövlətinin rəhbəri Heydər Əlirza 

oğlu Əliyevin tapĢırığına əsasən Naxçıvan Vilayət 

Partiya Komitəsi 12 oktyabr 1982-ci ildə böyük ədib 

Hüseyn Cavidin nəĢinin uzaq Sibirdən Vətənə 

gətirilməsi haqqında qərar qəbul etdi. 

Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsinin katibi Hə-

mid Cəfərov, Naxçıvan Daxili ĠĢlər Nazirinin müa-

vini Telman Əliyev və SSRĠ Ali Sovetinin deputatı 

Zakir Nəsirovdan ibarət üçlük Hüseyn Cavidin 

cənazəsini uzaq Sibirdən Naxçıvana gətirdilər. 1982-

ci ilin noyabr ayının 3-də Naxçıvan Ģəhərində 

Hüseyn Cavidlə vida mərasimi keçirildi və onun 

cənazəsi 41 ildən sonra qoynunda doğulduğu müqəd-

dəs torpağa tapĢırıldı. 

 

Qayıtdı yurduna Cavid əfəndi, 

Birinci gecəydi rahat yatırdı. 

Ġndi doğmaları yaxında idi. 
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Nakam balasına əli çatırdı. 

Burda doğma idi torpaq da, daĢ da, 

O əski günləri xatırladardı. 

QıĢda Ģaxta, boran, qar yağırsa da, 

Yazında günəĢi, istisi vardı. 

 

Hər səhər məzarı üstə qoyulan  

Çiçək dəstələri təzə-tər idi. 

ÇəfakeĢ balası mehriban Turan, 

Gəlib babasını yad eləyirdi. 

 

1982-ci ildə Hüseyn Cavidin cənazəsi Naxçıvan-

da ana torpağa tapĢırılandan sonra onun məzarı 

üstündə məqbərə tikilməsi qərara alınmıĢdı. Ulu 

öndər Heydər Əliyevin Azərbaycandan getməsi ilə 

Hüseyn Cavidə tikiləcək abidənin taleyi də unudul-

du. Sadəcə bir daĢ parçasının üzərində yazılmıĢ 

lövhə və böyük Ģairin tək-tənha qalmıĢ məzarı bura 

ziyarətə gələnlərin qəlbini düz on yeddi il ağrıtdı. 

Lövhədə yazılmıĢdı: 

“Burada Azərbaycanın böyük Ģair-dramaturqu 

Hüseyn Cavidə abidə ucaldılacaqdır.” 

Nəhayət, Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri, 

ulu öndər Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə 

qayıdandan sonra, məhz yenə də onun tapĢırığı ilə 

1999-cu ildə Hüseyn Cavidin məzarı üstündə möhtə-
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Ģəm abidə tikildi. Ərtoğtol və MüĢkünaz xanımın 

məzarları da  həmin məqbərəyə köçürüldü. 

ZĠYARƏT 

 

2003-cü il oktyabrın 2-də Turan xanımın 80 yaĢı 

tamam olurdu. 80 illik yubileyə Bakı Ģəhərində əvvəl-

dən hazırlıq getdiyini Turan xanım bilsə də özü belə 

bir ad günü, yubiley keçirmək niyyətində deyildi. Ona 

görə də heç kəsə bir söz demədən sentyabrın 30-da 

Azər Turanla birlikdə Naxçıvana gedir. 

Oktyabrın birində Hüseyn Cavidin ev muzeyini 

gəzib, sərdabədə Hüseyn Cavidi, MüĢkinaz ananı və 

Ərtoğrol Cavidi ziyarət edirlər. AxĢam 

...”televiziyada Prezident Heydər Əliyevin Turan 

xanıma təbrik məktubu oxundu”
*
. 

 

TURAN XANIM CAVĠDƏ 

 

Hörmətli Turan xanım! 

Sizi - Azərbaycanın tanınmıĢ mədəniyyət xadi-

mini yubileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. 

Siz respublikamızın mədəni həyatında uzun illər-

dən bəri yaxından iĢtirak edən ziyalı kimi ölkəmizdə 

yaxĢı tanınırsınız. Mədəniyyət və Ġncəsənət Universite-

tində sizin Azərbaycan teatr tarixinə dair otuz ildən də 

                                                 
*
 A. Turan, “Turan Cavidin son söhbəti...son yaĢantıları...son 

günü...”, Bakı, “Vektor”, 2005, s.86. 
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artıq bir dövr ərzində oxuduğunuz mühazirələr gənc 

nəslin milli-mənəvi dəyərlərə sədaqət ruhunda böyü-

məsi baxımından əhəmiyyətli olmuĢ, milli mədəniy-

yətimizin inkiĢafına ləyaqətli xidmətin parlaq nümu-

nəsini təĢkil etmiĢdir. 

Siz uzun müddət Cəfər Cabbarlı adına Azər-

baycan Dövlət Teatr Muzeyinin direktoru vəzifəsin-

də çalıĢmıĢ, tarixi yaddaĢımızın böyük bir parçasının 

qorunması üçün əlinizdən gələni əsirgəməmisiniz. 

Bu gün isə Azərbaycanın milli sərvətlərindən sayılan 

bir mədəniyyət ocağının - Hüseyn Cavidin ev-

muzeyinin direktoru kimi göstərdiyiniz nəcib fəaliyyət 

sayəsində Cavid yaradıcılığı ilə maraqlananlar da, elmi 

iĢlə məĢğul olanlar da qiymətli sənədlərlə zəngin bu 

muzeydə özləri üçün lazımi məlumatları toplaya 

bilmək imkanına malikdirlər. Bununla yeni nəsil ulu 

əcdadlarımızın əsrlər boyu yaratdığı mənəvi dəyərlərin 

xalqımıza qaytarılması üçün sizin də yorulmadan 

göstərdiyiniz səylər sayəsində tariximizin zəngin bir 

dövrü ilə tanıĢ olmaq, görkəmli Ģəxsiyyətlərimizi daha 

da yaxından tanımaq imkanı əldə etmiĢdir. 

Siz mətnĢünaslıq sahəsində də uğurlu fəaliyyət 

göstərmisiniz. Böyük Azərbaycan Ģairi Hüseyn Cavi-

din iĢıq üzü görən bütün əsərlərinin tərtibçisi kimi 

sizin fəaliyyətiniz hər cür təqdirə layiqdir. Hüseyn 

Cavid irsini – bu əvəzsiz söz xəzinəsini bir çox 
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təhriflərə məruz qalmaqdan məhz siz xilas etmiĢ, 

onlara yenidən Cavid nəfəsi vermisiniz. 

Ata ocağı qarĢısında həqiqi vəfalı övladlıq 

borcunu ömür boyu Ģərəflə yerinə yetirən və öz 

taleyini doğma xalqının taleyi ilə birləĢdirən Ģəxsiy-

yət kimi sizin həyatınız, sizin ləyaqətiniz və ən çətin 

anlarda göstərdiyiniz dəyanət, dözüm ibrətamiz olub, 

bugünkü və gələcək nəsillər üçün bir nümunə bir 

həyat dərsidir. 

 Sizə uzun ömür, cansağlığı arzulayıram. 

Heydər ƏLİYEV 

     Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. 

   01 oktyabr 2003-cü il  

 

VASĠF TALIBOVLA GÖRÜġ 

 

 “Elə həmin gecə Vasif Talıbov Turan xanımı 

aradı, tapdı, telefonda danıĢdılar”
*
...  

Oktyabrın 2-də Naxçıvan MR Ali Məclisinin 

sədri cənab Vasif Talıbovun özünün iĢtirakı ilə 

Turan xanımın ad günü Hüseyn Cavidin ev muze-

yində təntənəli surətdə qeyd olundu. 

 

SONUNCU AD GÜNÜ 

 

                                                 
*
 A. Turan, “Turan Cavidin son söhbəti...son yaĢantıları...son 

günü...”, Bakı, “Vektor”,2005,s.86. 
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Sonuncu ad günü, baba ocağı. 

Güllərlə dolubdu onun qucağı  

Amma heç eĢitmir söz deyənləri, 

Təbrik edənləri, gül verənləri. 

Qoynunda tutduğu o buket güllər, 

Sanki keçmiĢindən xoĢ xatirələr, 

Elə bil yanında duran kiĢilər, 

Divardan boylanan Ģəkillərdilər. 

Anası Turanı təbrik eləmir, 

TuquĢ da susubdu gülümsəməyir. 

Qırılıb sözünün hecası, bəndi, 

“Nənisim” deyənmir Cavid əfəndi. 

Bilmir nə dəyiĢib – zaman zamansız, 

Axı necə desin bu ağsaçlı qız, 

Heç onun yadına, huĢuna gəlmir. 

BaĢına gələnlər yaĢına gəlmir. 

Ruhu göylərdədir ulduz misalı, 

Gəlir bu məclisə onun xəyalı. 

Gözündə çeĢməyi, baĢda papağı, 

Əlləri azaddı, yoxdu yasağı. 

Təmkinli, səbirli, o məğrur kiĢi, 

Görür ki, dəyiĢib fələyin iĢi. 

Onun sifətinə böhtan deyənlər, 

Hamısı ölmüĢdür, qalmır bir nəfər. 

Amma Ģəkilləri müqəssir, suçlu, 

Yenə də özüdür hamıdan güclü. 

Tanınmaz olubdur bu məkan, bu yer, 
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Ağsaçlı anaya Turan deyilir. 

DəyiĢib qızcığaz Turan dəyiĢib.  

DəyiĢib dövran da, yaman dəyiĢib. 

Bilmir bu təntənə nədəndi baba, 

Enir öz Ģəklindən əfəndi baba. 

Bəlkə bu yuxudu, röyamı görür, 

Yoxsa annə Ümmi leylanı görür? 

Bəyaz saçlı annəm, 

Bəyaz üzlü annəm... 

Qara günlü annəm, 

Bu hansı gündü, annəm?.. 

 

SON AKKORDLAR 

 

 Həmin günün axĢamı “NəqĢi-cahan” restoranın-

da cənab Vasif Talıbov tərəfindən və Ģəxsən özünün 

iĢtirakı ilə Turan xanımın Ģərəfinə böyük ziyafət 

verildi. Bu, Turan xanımın sonuncu ad gününün son 

akkordları oldu. 

 

Çalınır bir ömrün son akkordları. 

Səksən il ömürdü, zarafat deyil. 

Nədən qismətinə bir ömür boyu 

DüĢən əzab oldu, mükafat deyil. 

 

Bəlkə də mükafat olacaq ona, 

Baba türbəsində dəfn olunmağı. 
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Baba, ana, qardaĢ durub yan-yana 

Ona qucaq açar bir axĢam çağı. 

 

Bir sabah yolunu gözləyər onlar, 

Bilərlər vaxt gəlib, vədə yetiĢib. 

Dərd çəkmək, qəm  çəkmək, nədənsə elə, 

Elə uĢaqlıqdan bəxtinə düĢüb. 

 

Bir nəğmə bitincə bir həyat bitər, 

DüĢünər ana-qız təki-təkində. 

Hamıyla birlikdə danıĢar, gülər, 

Hamıdan gizlicə ağlar içində. 

Çalınır bir ömrün son akkordları, 

Sonuncu ad günü Turan xanımın. 

O da bir gün idi güldü, ağladı, 

Qaldı tarixində Naxçıvanımın.  

 

TURAN XANIMIN SON SÖZÜ 

 

TəĢəkkür edirəm Vasif müəllimə. 

Bu qədər əziyyət, bu zəhmət niyə? 

Heç vədə görmədim böylə təm-təraq, 

Babamın adına yazılsın ancaq. 

 

Mən hələ bu haqqı qazanmamıĢam. 

Baba ocağında nə vaxtsa bir Ģam, 

Allah möhlət versə,yandıra bilsəm, 
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Özümü ən xoĢbəxt hesab edərəm.  

 

VÜSAL 
 

2004-cü ilin sentyabrında Turan xanım da dünya-

sını dəyiĢdi və əbədi olaraq uzun illər həsrətini çək-

diyi incə ruhlu, gülərüzlü babasının yanında məskən 

saldı. 

Beləcə bir ailənin – Cavidlər ailəsinin hekayəsi 

burada bitdi. 

 

Əlvida, a zalım dünya, əlvida! 

Əlvida, gördüyüm röya, əlvida! 

Gəldim də, baxdım da bu pəncərədən, 

Öldümmü, qaldımmı – xülya, əlvida! 

 

Əlvida çiçəklər, güllər, əlvida 

Əlvida ey GünəĢ, ellər, əlvida. 

Ana yox, bacı yox, qardaĢ, baba yox, 

Məni ağlayacaq dillər, əlvida! 

 

ÖNDƏR 

      

Hər dəfə Cavidlərin məqbərəsini ziyarət edəndə, 

bu abidənin önündən keçəndə Cavidlər ailəsinin 

yeganə himayədarı, onları heç olmasa axirət dünya-

sında birləĢməsinə var qüvvəsini sərf etmiĢ Azərbay-
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can xalqının milli lideri, ulu öndər Heydər Əlirza 

oğlunu xatırlayıram. 

 

Oxuyub Cavidi uĢaqlığından,  

Ustad dühasına olubdu heyran. 

Acı taleyi də yandırıb onu. 

Bu böyük Ģairin, bəĢər oğlunun, 

Adını özünə qaytarmaq üçün,  

Nə imkan vardısa eləyib bütün. 

“Ġblisin”, “Aysurun” sözündən çıxıb, 

Ustada ustadın gözüylə baxıb.  

Sayğıyla, sevgiylə qurub iĢini, 

Gətirdib Vətənə onun nəĢini. 

Hörmətlə, izzətlə dəfn elətdirib, 

Üstündə layiqli bina tikdirib. 

Böyük bir məqbərə, möhtəĢəm, ulu, 

Göylərə yüksəldir bəĢər oğlunu, 

Göylərə yüksəlir elə özü də. 

ĠĢi, əməli də, hər bir sözü də, 

Nəsildən nəsilə bir yadigardı. 

YaxĢı ki, xalqımın Heydəri vardı. 

Əməli yaĢayır, sözü yaĢayır, 

Zamandan zamana özü yaĢayır. 

Qəhrəman oğludur Azərbaycanın, 

Adıyla bağlıdır Ģöhrətim, Ģanım.  

Onun ocağında bir igid də var, 

Xalqımız onunla edir iftixar.  
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Ġlham Heydər oğlu – qurub yaradan, 

Prezident, Sərkərdə, Ali Komandan. 

 

SON
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