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Nəhayət uzun fasilədən sonra oxucuların gözlədiyi son say işıq 
üzü görmək üçün çapa göndərilir. 

Buraya sevimli Xalq şairinin bir sıra müsahibələri, müxtəlif vaxt-
larda yazdığı məktublardan nümunələr və tərcümələr, aforizmlər, o 
cümlədən ötən əsrin ilk illərində Qazax mahalında yaşamış şair Ço-
ban Əfqanın ağızlardan topladığı əsərləri və başqa ədəbi materiallar 
daxil edilmişdir. 

“Sovet dövründə – siyasi, Müstəqillik illərində isə iqtisadi çətin-
liklərlə rastlaşdıq” – deyən Xalq şairi yaradıcılığını yüksək qiymət-
ləndirən və yeddicildliyini maliyyələşdirən nəşriyyatçı dostu Səməd 
Bağırova dərin təşəkkürünü bildirir. 

 
 
 
 
 
 
 

Prometey – 2014 
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Мцяллифдян 

 
Əziz oxucularım! 
Vaxt dediyimiz fenomen artıq gəlib çatdı. Yenidən sizlərə 

qovuşmaq üçün mən öz aləmimdən ayrılıram. 
Əsərlərimin yeddinci cildini mətbəəyə gəndərirəm. Bu cild – 

hələlik sonuncudur. 
Əlbəttə, məni oxuyan, tanıyan, müasir ədəbi prosesi izləyən 

dostlarım yaxşı bilirlər ki, yazdıqlarımın müəyyən hissəsini bu 
cildlərə daxil edə bilmədim. Bu əsərlər hansı mətbuat səhifə-
lərində, ya da hansı kitabımda çıxdısa (hələlik) orada da qaldı. 

Həyatımda elə mürəkkəb hadisələr baş verdi ki, bütün yazı-
larımı vaxtında səliqə-sahmanla bir yerə toplaya bilmədim. Əs-
lində səliqə-səhman sarıdan da özümə qarşı demək olar ki, səh-
lənkaram. Yeri gəldukcə təəssüflənsəm də, görürəm ki, bu, 
məndən asılı deyil.  

Çalışdım ki, cildləri ədəbi janrlar və mövzular üzrə nizam-
layım. Necə alındı? İndidən deyə bilmərəm. Onsuz da hər şey 
nisbidi və fərdidi. Demək olar ki, əsas məsləhətçilərim cildlərin 
redaktoru Güldanə Əmrullah qızı və kompyuter tərtibatçısı Ali-
yə Qabilqızı olmuşdur. Yeri gəlmişkən, dərin minnətdarlığımı 
bildirirəm. Bəlkə də minnətdarlıq azdı. 

Hər cildin tərtibindən qabaq evdə qızım Xatirə, oğlum Na-
zim də öz qiymətli fikirlərini bildirirdilər. Birinə anaməvəzi, o 
birinə ataməvəzi qulaq asmışam. Sağ olsunlar, məni tək qoy-
mayıblar. 
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Cildlərim çıxdığı müddətdə mənə dostlarımın bəziləri kitab 
yox, disk buraxdırmağı, sayt açdırmağı təkidlə məsləhət gö-
rürdülər. Onlar məni istədikləri üçün deyirdilər. 

Mən bu təklifləri alqışlasam da, kitabları buraxdırdım. 
Çoxlarına elə gəlir ki, indi kitab oxunmur. Maraqlıdır, kitab 

oxuyan dostlarım da belə deyir. Məndən kitab istəyən oxucula-
rımdan da eşitmişəm. 

Kitab oxunur.  
Kitab sevilir. Bununla belə, disk də buraxdırmaq, sayt da 

açdırmaq olar və bunun öz yeri var. 
Qədim dünya filosofu Siseronun gözəl sözlərindən biri bu-

dur ki, açıq deyə bilmədiyin sözü kağıza demək olur. 
Bu, kitabdı. 
Mən oxucumdan heç bir sirr sözümü gizlətməmişəm. Deyə 

bilmədiklərimi kağıza, vərəqə demişəm. Vərəq də onlara çatdı-
rıb. Yəni deyəcəyim fikri səssiz demişəm. Onlar da eşidib.  

Məndən qabaq kimlər olmayıb?! 
Homerdən üzübəri... onların varisi olmaq istəmişəm. 
Qabağıma yaxşı insanlar çıxıb. Qaranlıq dünyada onlar işıq 

olub yoluma nur çiləyiblər. Qolumdan tutublar ki, yüksək mər-
təbələri piyada qalxanda yorulub yarıyolda qalmayım. 

İskəndər Makedoniyalı böyük hökmdar II Filippin oğlu olsa 
da, müəllimi Aristoteli mənəvi ata hesab edirdi. 

 Böyük Atatürk – müəllimi Ziya Göyalpı ikinci, mənəvi 
atası sayırdı. 

Mənə ikinci, mənəvi atalıq edən də müəllimim olub. 
Dolaşıq, qaranlıq tale yollarımda – qarşıma birinci o çıxdı. 
- İş axtarma, adam axtar. Adam da mən! – dedi. Özünü ni-

şan verdi: Yazıçı Mir Cəlalı! 
 

Bakı, 17 iyul 2014 
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Mцsaщibяляр... 
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ÃÛÐÜÛÍÛÍ ÉÀÐÀÍÌÀ ÑßÁßÁÈ 

 
 
 

“Áàêûäà àðòûã úàìààò ãóëàã àñìûðäû”.  
Áèð Àçÿðáàéúàí çèéàëûñûíûí ôèêðèíúÿ 

 

 
Éåíè ìöøàhèäÿ÷è - Ñèç Áàêûíûí áþéöê áèð ÿäÿáèééàò ãÿçå-

òèíèí ìöäèðèñèíèç. Éàíâàðûí 16-äàí áóðàäàñûíûç. Çèéàëûëàð âÿ 
ðÿháÿðëÿð ãûðüûíà èìêàí âåðìÿéÿ áèëÿðäèëÿðìè? 

 
Í.Ùÿñÿíçàäÿ - Áèç hÿìèøÿ ãûðüûíûí ÿëåéhèíÿ îëìóøóã. Áó 

äÿhøÿòëè øåéäèð. Ëàêèí ìÿí èñòÿðäèì hàäèñÿëÿðèí áó äÿðÿúÿéÿ 
íåúÿ ýÿëèá ÷àòìàñûíû èçàh åäÿì. Åðìÿíèñòàíäàí ãîâóëìóø 200 
ìèíäÿí àðòûã àçÿðáàéúàíëû hàë-hàçûðäà Áàêûäà éàøàéûð. Îíëàðûí 
ÿêñÿðèééÿòè 1988-úè èëèí íîéàáðûíäà 48 ñààò ÿðçèíäÿ þç äîüìà 
éóðäëàðûíû áèð êþéíÿêäÿ òÿðê åòìÿéÿ ìÿúáóð åäèëìèøëÿð. Ùÿ-
ìèí äþâðäÿ Åðìÿíèñòàíäà îíëàðúà àçÿðáàéúàíëû þëäöðöëäö.  
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Åâñèç-åøèêñèç ãàëìûø áó èêè éöç ìèí ãà÷ãûíà Þçáÿêèñòàíäàí 

ãîâóëìóø éöç ÿëëè ìèí äÿ ìÿhñÿòè òöðêëÿðèíè ÿëàâÿ åòìÿê ëà-

çûìäûð. Åâñèç-åøèêñèç ãàëìûø ãà÷ãûíëàð åðìÿíèëÿðèí òÿðê åòäèê-

ëÿðè áîø ìÿíçèëëÿðè ÿëÿ êå÷èðèðäè. Áèð ýöí áó hàäèñÿ áàø âåðäè. 

Äàíûøûðëàð êè, hÿëÿ Áàêûäà éàøàéàí áèð åðìÿíè þç ìÿíçèëèíè 

ãà÷ãûíëàðäàí ãîðóìàã ö÷öí áàëòàäàí èñòèôàäÿ åòìèøäè. Áó õÿáÿð 

òîç êèìè éàéûëäû. Ùå÷ êÿñ íÿ åäÿúÿéèíè áèëìèðäè. Íÿ ïàðòèéà, íÿ 

õàëã úÿáhÿñè, íÿ çèéàëûëàð... úàìààò àðòûã ãóëàã àñìûðäû. 

 

Éåíè ìöøàhèäÿ÷è - Îíäà Ãîðáà÷îâóí îðäó ýþíäÿðìÿéÿ 

hàããû âàð èäè? 

 

Í.Ùÿñÿíçàäÿ - Àçÿðáàéúàíà ìöäàõèëÿ åòìÿê ÷îõ àñàíäûð, 

íÿèíêè Åðìÿíèñòàíà. Ìîñêâà âÿ Ãÿðá ìÿòáóàòû àçÿðáàéúàíëû-

ëàðà ãàðøû ãÿðÿçëèäèð. Ãÿðáäÿ, î úöìëÿäÿí Ôðàíñàäà áåëÿ ôèêèð 

âàð êè, àçÿðáàéúàíëûëàð âÿ öñòÿëèê áöòþâëöêäÿ áöòöí ìöñÿëìàí-

ëàð âÿhøèäèðëÿð, ãûðüûíëà ìÿøüóëäóðëàð. Åðìÿíèëÿð èñÿ êþðïÿ ãó-

çóäóðëàð. Ìÿí hÿð øåéäÿí ÿââÿë ãåéä åòìÿê èñòÿðäèì êè, áèð 

÷îõ àçÿðáàéúàíëûëàð ãîíøóëàðû åðìÿíèëÿð òÿðÿôèíäÿí áó ãûðüûíà 

úÿëá îëóíóáëàð. 

 

Éåíè ìöøàhèäÿ÷è - Äèíè åêñòðåìèçì hå÷ áèð ðîë îéíàìà-

éûá? 

 

Í.Ùÿñÿíçàäÿ - 1937-úè èëäÿ Ñòàëèí ÿí éàõøû çèéàëûëàðûìûçû 

ïàíòöðêèçì, ïàíèñëàìèçì àäû èëÿ ýöíàhëàíäûðûá ìÿhâ åòäè. 

Àçÿðáàéúàí ìþhêÿì ñóðÿòäÿ Èñëàì äèíèíäÿí óçàãëàøäûðûëäû. 

1988-úè èë íîéàáð àéûíäà áèð äÿôÿ ñîâåò òåëåâèçèéàñû Èñëàì áàé-

ðàüûíû âÿ Õîìåéíiíèí øÿêëèíè íöìàéèø åòäèðäè. Áó øÿêèëëÿð áö-

òöí äöíéàíû ýÿçäè. Ñþháÿò ýåòäè êè, àçÿðáàéúàíëûëàðûí "Àëëàhö-
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ßêáÿð" ãûøãûðìàñû èëÿ Åðìÿíèñòàíäà çÿëçÿëÿ áàø âåðäè. Áó, ýö-

ëöíú óéäóðìàäûð. Ùå÷ êÿñ ãÿðÿç ÷ûõìàã íèééÿòèíäÿ äåéèëäè. Áèð 

hàëäà êè, çÿëçÿëÿíèí ãóðáàíëàðûíà éàðäûì ìÿãñÿäèëÿ Áàêûäàí 

éîëà äöøÿí âÿ è÷èíäÿ 72 àçÿðáàéúàíëû îëàí òÿééàðÿ ãÿçàéà óü-

ðàäû. 

 
Éåíè ìöøàhèäÿ÷è - Ñèç Àçÿðáàéúàíûí ìöñòÿãèëëèéèíèí òÿ-

ðÿôäàðûñûíûçìû? 
 
Í.Ùÿñÿíçàäÿ - ÑÑÐÈ-íèí áöòöí ðåñïóáëèêàëàðûíûí õàëãëàðû 

ìöñòÿãèë îëìàüû àðçóëàéûðëàð. Áöòöí ïðîáëåìëÿð þç hÿëëèíè òàï-
ìàëûäûð. 

 
Ìöñàhèáÿ Ïéåð ÁËÀÍØÅ  

òÿðÿôèíäÿí àïàðûëäû. 
 

“Ëå Íóâåë Îáñåðâàòåð” æóðíàëû.  
25-31 éàíâàð 1990-úû èë, ñÿh.42. 

 
Ïàðèñ.  
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“ÇÈÉÀËÛËÛÃ — ÀÉÄÛÍËÛÃÄÛÐ” 

 
 

"ßäÿáèééàò ãÿçåòè"íèí êå÷ìèø ðåäàêòîðó, ôèëîëîýèéà åëì-

ëÿðè íàìèçÿäè, ßìÿêäàð èíúÿñÿíÿò õàäèìè Í.Ùÿñÿíçàäÿ èíäè 
Ðåñïóáëèêà Ìÿòáóàò Êîìèòÿñèíèí ñÿäð ìöàâèíèäèð. Íÿðèìàí 
ìöÿëëèì áóðàäà äà þç íÿúèá âÿ õåéèðõàh ôÿàëèééÿòèíè öðÿêëÿ 
äàâàì åòäèðèð. Áó ýöíëÿðäÿ éîëóìóçó Ìÿòáóàò Êîìèòÿñèíÿ 
ñàëäûã. Àøàüûäà Íÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿ èëÿ àïàðäûüûìûç ìöñàhè-
áÿíè ñèçÿ òÿãäèì åäèðèê. 

- Íÿðèìàí ìöÿëëèì, áèëèðèê êè, ñèç áèð âàõòëàð óíèâåð-
ñèòåòäÿ äÿðñ äåìèñèíèç. Ñþháÿòèìèçÿ êþðïö îëñóí äåéÿ, èñ-
òÿðäèê î èëëÿðè éåíèäÿí éàäà ñàëàñûíûç. 

- Î èëëÿð óíóäóëìàçäû. Óíèâåðñèòåòèí î âàõòêû ðåêòîðó 
ìÿðhóì Ìåhäè ßëèéåâè äÿ, ýþçÿë éàçû÷û, ýþçÿë èíñàí Ìèð Úÿëàë 
Ïàøàéåâè äÿ (áèçèì êàôåäðàíûí ìöäèðè èäè), õÿòðèíè äöíéàëàð 
ãÿäÿð èñòÿäèéèì ïðîôåññîð Ôèðóäèí Ùöñåéíîâó äà hÿìèøÿ hþð-
ìÿòëÿ õàòûðëàéûðàì. Î âàõòêû Àëè âÿ Îðòà Èõòèñàñ Òÿhñèëè Êîìè-
òÿñèíèí ñÿäðè, àêàäåìèê Àáäóëëà Ãàðàéåâ (ìÿí îíó hÿéàòäà 
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ýþðìÿìèøÿì), óíèâåðñèòåòèí êå÷ìèø ðåêòîðó àêàäåìèê Øÿôàhÿò 
Ìåhäèéåâ äÿ ìÿíèì hÿéàòûìäà ÿâÿçñèç õåéèðõàh îëóáëàð. 

Ìöäàôèÿ åòäèêäÿí ñîíðà ÿââÿëúÿ áèð íå÷ÿ èë åñòåòèêàäàí, 
ñîíðà äà ÿäÿáèééàò òàðèõèíäÿí ìöhàçèðÿëÿð îõóìóøàì. Äåìÿê 
îëàð êè, áöòöí ôàêöëòÿëÿðäÿ äÿðñèì âàð èäè. Êèòàáõàíà÷ûëûã ôà-
êöëòÿñèíèí òÿëÿáÿëÿðèíè, îíëàðûí ìöòàëèÿ hÿâÿñëÿðèíè õàòûðëàéàí-
äà èíäè äÿ ìÿíäÿ áþéöê åhòèðàì hèññè îéàäûð. Òàðèõ ôàêöëòÿ-
ñèíèí àõøàì øþáÿñè áàðÿñèíäÿ äÿ áóíó äåéÿ áèëÿðÿì. Áàøãà ôà-
êöëòÿëÿðäÿ äÿðñ äåñÿì äÿ, áó ÿhâàë-ðóhèééÿ èëÿ èíäè äàíûøà áèë-
ìÿðÿì. Áöòöí òÿëÿáÿëÿð òàïøûðûëûðäû. Ìöÿëëèìëÿðèí ÿêñÿðèééÿòè 
òÿëÿáÿëÿðè êÿñèð ìèííÿòëè ãèéìÿò éàçûðäûëàð. Ãÿáóë èìòàhàí-
ëàðûíà äöøÿí ìöÿëëèìëÿðèí ÿêñÿðèééÿòè, ðåêòîðëàð äà áàøäà îë-
ìàãëà ãàçàíú äàëûíúà äàhà ÷îõ ãà÷ûðäûëàð. Çàhèðè ýåéèìëÿð ìÿ-
íÿâè éîõñóëëóüà òÿñèð åäÿ áèëìèðäè. 

- Òÿÿññöô êè, áàøãà ñàhÿëÿðäÿ îëäóüó êèìè, òÿhñèë ñèñ-
òåìèìèçäÿ éàõøûëûüà äåéèë, ïèñëèéÿ äîüðó ýåòäèê. Ìÿíúÿ áó 
áþhðàíûí äÿðèíëÿøìÿñèíÿ ÿñàñ ñÿáÿá äÿ áèçäÿ ìèëëè òÿhñèë 
êîíñåïñèéàñûíûí îëìàìàñûäûð. Ìèëëÿò âÿêèëè êèìè ñèç íÿ äå-
éÿðäèíèç? 

- Òÿhñèë ñèñòåìèíèí þçö ìÿhç ìèëëè äåéèëäè. Ôàúèÿëÿðäÿí 
áèðè áóéóäó êè, óøàãëàðäà âÿòÿíïÿðâÿðëèê hèññèíè þëäöðöðäöëÿð. 
Ñîé-êþêöìöçÿ ãàéûòìàãëà, òöðêëöéöìöçöí êþêëÿðèíè àðàøäûðûá 
öçÿ ÷ûõàðìàãëà áó éàðàëàðû ñàüàëòìàüà áàøëàéà áèëÿðèê. Áèç 
äöíéà àçÿðáàéúàíëûëàðûíäàí òÿúðèä åäèëìèø øÿêèëäÿ òÿhñèë ñèñòå-
ìè ãóðìóøäóã êè, áóíóí äà áÿhðÿëÿðèíè äÿðäèê. Äöíéàäà òÿê-
ëÿíäèê âÿ èíäè áèçè òÿêëÿíìèø âÿçèééÿòäÿ ñàõëàìàã èñòÿéèðëÿð. 
Áóíó èíäèêè ðóñ èìïåðèéàñû íÿéèí áàhàñûíà îëóðñà-îëñóí éåíÿ 
þç ÿëèíäÿ ñàõëàìàã íèééÿòèíäÿäèð. 

- Äÿðñëèêëÿðèìèç éàìàí ýöíäÿäèð. Îíëàðûí àúûíàúàãëû 
âÿçèééÿòëÿðèíäÿí éöçëÿðëÿ ìèñàë ýÿòèðìÿê îëàð. Áèëìÿê èñòÿ-
éèðäèì 1992-93-úö òÿäðèñ èëèíäÿ äÿðñëèêëÿð ñàhÿñèíäÿ áèð 
éåíèëèê îëàúàãìû? 

- ßââÿëà, ëàòûí ãðàôèêàñûíûí áÿðïàñû ÷îõ ìöòÿðÿããè hàäèñÿ 
êèìè õàëãûí áþéöê éàðàäûúûëûã òÿøÿááöñöíÿ ñÿáÿá îëìóøäóð. 
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Àðòûã áèð ñûðà ìÿêòÿáëÿðäÿ äÿðñëÿð ëàòûí ãðàôèêàñû èëÿ êå÷èëèð. 
Áèçèì Ìÿòáóàò Êîìèòÿñè èëÿ Òÿhñèë Íàçèðëèéèíèí áèðýÿ ìöøà-
âèðÿëÿðè êå÷èðèëèá. Áó ýöíëÿðäÿ áèðýÿ êîëëåýèéàíûí ãÿðàðû îëà-
úàãäû. Éåíè òÿhñèë ñèñòåìè ìÿñÿëÿëÿðè áàðÿäÿ ýåíèø ãÿðàð ãÿáóë 
åäèëìÿëèäèð. Äÿðñëèêëÿð éåíèäÿí éàçûëìàëûäûð. Àçÿðáàéúàí ìÿê-
òÿáëÿðè ö÷öí éàçûëàí äÿðñëèê ðóñ ìÿêòÿáëÿðèíäÿ äÿ òÿäðèñ åäèë-
ìÿëèäèð êè, Àçÿðáàéúàí òÿhñèë ñèñòåìè îëñóí. 

"Ìààðèô" íÿøðèééàòû áó èëèí ñåíòéàáðûíà ãÿäÿð èáòèäàè ñèíèô-
ëÿð ö÷öí äÿðñëèêëÿðè ëàòûí ãðàôèêàñû èëÿ íÿøð åòìÿéè íÿçÿðäÿ òóò-
ìóøäóð. 

- Ñèçèí “Íÿðèìàí” ïîåìàíûçäàí áèð áÿíä: 
 

Áÿëêÿ ñó ÷ûõñàéäû éåðèí äèáèíäÿí, 
Àéàãëàð àëòûíäà ãàëìàçäû Âÿòÿí, 
Íåôò ìÿíèì þëêÿìÿ ôÿëàêÿò îëäó, 
Íÿ õåéèð, íÿ äÿ êè, áÿðÿêÿò îëäó. 
Gÿëìÿëÿð àïàðäû, êèìñÿñèç îëäóã, 
Éàíäûðàí þçýÿëÿð, éàíàí áèç îëäóã. 
Ãóëàã ýÿòèðäèëÿð êàð, îëìàã ö÷öí, 
Gþç òÿêëèô åòäèëÿð êîð îëìàã ö÷öí 
Àüûç ýÿòèðäèëÿð éóìóëìàã ö÷öí... 

 
Ñÿhâ åëÿìèðÿìñÿ áó ïîåìàíû 1978-úè èëäÿ éàçûáñûíûç. 

Éÿíè hÿëÿ àøêàðëûã éîõóéäó. 
- "Íÿðèìàí" ïîåìàñû èëê äÿôÿ 1963-úö èëäÿ "×ûðàã éàíûð" 

àäû èëÿ "Àçÿðáàéúàí" æóðíàëûíäà äÿðú åäèëìèøäèð. Ñîíðàêû èëëÿð-
äÿ ìÿí îíó ôÿñèë-ôÿñèë "Àçÿðáàéúàí ýÿíúëÿðè" ãÿçåòèíäÿ ÷àï 
åòäèðäèì. Ãÿëÿì ãàðäàøûì éàçû÷û Úÿìèë ßëèáÿéîâ ìÿíÿ áþéöê 
ìÿíÿâè êþìÿê åòäè. Î çàìàí Íÿðèìàíîâäàí, éàçìàã, îíóí 
hàããûíäà äàíûøìàã, áåëÿ áèð íþâ ñèéàñè ñÿhâ ñàéûëûðäû. Éàäûì-
äàäûð, hþðìÿòëè áèð õàëã éàçû÷ûìûç ìÿíÿ äåäè êè, íåéíèðñÿí 
Íÿðèìàíû. Þçöíö èøÿ ñàëàúàãñàí. Íåôò Äàøëàðûíäàí áèð ïîåìà 
éàç, îë ëàóðåàò. Áó ñþçëÿðè äåéÿí þçö úèääè àäàì èäè. Ïîåìàíû 
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éàçäûüûì èëëÿðäÿ ìÿðhóì Âÿëè Ìÿììÿäîâó ëÿéàãÿò ñàhèáè 
îëàí áèð èíñàí, âÿòÿíïÿðâÿð àçÿðáàéúàíëû êèìè hÿìèøÿ õàòûð-
ëàéàúàüàì. Õàëã îíóí øÿõñèíäÿ ÷îõ øåé èòèðäè... 

Íÿðèìàí Íÿðèìàíîâà ýÿëäèêäÿ äåéÿ áèëÿðÿì êè, îíóí 
òàëåéè hÿìèøÿ ôàúèÿëè îëìóøäóð. Ñàüëûüûíäà äà, þëÿíäÿí ñîíðà 
äà òÿãèá åäèëìèøäèð. Íÿðèìàí hàããûíäà éàçàíëàð äà àç ÿçàá 
÷ÿêìÿéèáëÿð. Éåðè ýÿëìèøêÿí áèð hàäèñÿíè õàòûðëàòìàã èñòÿðäèì. 
"Íÿðèìàí" ïîåìàñû Ìîñêâàäà "Ñîâåòñêèé ïèñàòåë" íÿøðèééàòûí-
äà íÿøð åäèëèðäè. Áèð ýöí Àçÿðáàéúàí ÊÏ ÌÊ-äàí çÿíý âóðóá 
ìÿíè ÷àüûðäûëàð. Ýåòäèì. Ñòîëóí öñòöíäÿ ÿñÿðèí Ìîñêâàäà éû-
üûëìûø ÿë éàçìàñûíû ýþðäöì. Ìÿòáÿÿäÿí áèðáàøà Áàêûéà ýÿ-
òèðòìèøäèëÿð. Ìÿí ÿñÿðè äÿ ýþòöðöá î âàõò Ìîñêâàäà õÿñòÿ éà-
òàí ðÿháÿð éîëäàøûí éàíûíà ó÷àñû îëäóì. Áèç Êóíñåâà õÿñ-
òÿõàíàñûíäà (áàøãà áèð òàíûøûí âàñèòÿñè èëÿ) ýþðöøäöê. Ìÿí áó 
ïîåìàäà Íÿðèìàí Íÿðèìàíîâóí èíãèëàá÷ûëûüûíû éîõ, èíãèëàáè 
èçòèðàáëàðûíû ýþñòÿðìÿéÿ ÷àëûøìûøàì âÿ îíóí ôàúèÿñèíè âåðìÿê 
èñòÿìèøÿì. Î, áóíó áàøà äöøìöøäö. Ìÿíäÿí òÿëÿá åäèðäè êè, 
ÿñÿðèí áÿçè ìèñðàëàðûíû ìöòëÿã äÿéèøèì. Ùÿì äÿ Øàóìéàíû 
õöñóñè îëàðàã ÿñÿðÿ äàõèë åäèì. Úàâàá âåðäèì êè, áàøãà áèð 
ìöÿëëèô éàçàð. Àðòûã ÿñÿð ÷àïà hàçûð èäè, éûüûëìûøäû. Íà÷àð ãàëûá 
ðàçûëûã âåðäè. Áóíäàí ÿââÿë èñÿ "Àçÿðíÿøð"äÿ ÿñÿð àçÿðáàé-
úàíúà ÷àïà ýåäÿðêÿí ìèí äþðä éöç ìèñðà îíäàí èõòèñàð åòìÿéè 
ìÿíäÿí òÿëÿá åòìèøäèëÿð. ßñÿðèí èëê íÿøðè õàòèðèíÿ ìÿí áóíà 
ðàçûëûã âåðÿñè îëäóì. Î çàìàí êèòàáûí ðåäàêòîðó øàèð äîñòóì 
Åéâàç Áîð÷àëû ìÿíèìëÿ áèðëèêäÿ ãëàâëèòëÿ âóðóøóðäó. Àììà 
éåíÿ îíëàð äåéÿí îëäó. Öìóìèééÿòëÿ, áàøûì áó ÿñÿðäÿí ÷îõ 
÷ÿêäè. Ìÿí ïîåìàäàí èõòèñàð åäèëÿí áèð ÷îõ ìèñðàíûí áÿçèëÿðèíè 
éàääàøûìäàí êþ÷öðöá, îíëàðû áÿðïà åäÿ áèëäèì. 

 
Áó håéêÿë ãîéàíûí ÿëè ãûðûëñûí 
Ãàëäû òîðïàüûìûç äàøûìûç öñòÿ. 
Ùåéêÿë ìöñòÿìëÿêÿ åìáëåìàñû, 
Íàäçîðäó, ÿôÿíäèì, áàøûìûç öñòÿ! 
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Éÿãèí hàíñû håéêÿëè äåäèéèìè îõóúó éàõøû áèëèðäè.  
Éàõóä: 
 

Èëëÿð éàìàí òþêäö ãàø-ãàáàüûíû, 
Ãóðòàðà áèëìÿäèê ãÿì èëÿ éàñäàí. 
Àíúàã éöç èëëÿðëÿ éàä áàéðàüûíû 
Àñäûã áàéðàìëàðäà þç ãàïûìûçäàí. 

 
- Áöòþâëöêäÿ çèéàëûëàðûìûçûí ìèëëè òÿôÿêêöðö áàðÿñèíäÿ 

ôèêðèíèç? 
- Ìèëëè òÿôÿêêöðöìöç, ÿñàñÿí, hàêèì ìèëëÿòÿ õèäìÿò åäèá. 

Ðåñïóáëèêàìûçäàêû áöòöí óíèâåðñèòåò âÿ èíñòèòóòëàð, öìóìè òÿh-
ñèë ñèñòåìè áó ìÿãñÿäè ýöäìöøäöð. Ùþðìÿòëè çèéàëûëàðûìûçäàí 
îëàí ìèëëÿò âÿêèëè Òîôèã Áàüûðîâ ìÿãàëÿëÿðèíèí áèðèíäÿ çèéàëû-
ëàðûìûçû ýÿðÿê êè, ñàòûëàíëàð, èíàíàíëàð, àëäàíàíëàð äåéÿ ñûðàëà-
ìûøäû. Ìÿí áó ôèêðÿ øÿðèêÿì. Ìèëëè òÿôÿêêöðöìö ñàõëàéàíëàð 
âÿ áó óüóðäà ìöáàðèçÿ àïàðàíëàð èñÿ òÿãèá åäèëìèø, ñöðýöíëÿðÿ 
ýþíäÿðèëìèø, ìöhàúèðÿòäÿ ÷öðöìöøëÿð. Áó, ÷îõ ìöðÿêêÿá ìÿ-
ñÿëÿäè. Áóíó äà äåìÿê ëàçûìäûð êè, çèéàëûñûç áèð ìèëëÿòèí ñàáàhû 

éîõäóð. Çèéàëûëàðûìûç 70 èë ñÿðàñÿð äàèìè íÿçàðÿò àëòûíäà éàøà-
ìàëû âÿ èøëÿìÿëè îëìóøëàð. Áåëÿ áåéèí ìöñòÿìëÿêÿ÷èëèéè øÿ-
ðàèòèíäÿ çÿêà, áÿäèè òÿôÿêêöð, øÿõñèééÿò ýåíèø âöñÿò àëà áèëìÿç-
äè. Òöðêëÿð çèéàëûéà "àéäûí" äåéèðëÿð. Çèéàëûëûã àéäûíëûãäûð. Ìèë-
ëè òÿôÿêêöð-òöðê÷öëöéöìöçäöð. Èíäèêè ðöøâÿò âÿ áàçàð ñîéüóí-
÷óëóüó øÿðàèòèíäÿ ìèëëÿòèí úûðëàøìàñûíûí ãàðøûñûíû çèéàëû íåúÿ 
àëàúàã?! 

- Èñòÿð àëè, èñòÿðñÿ äÿ îðòà ìÿêòÿá ìöÿëëèìëÿðèíÿ ñþ-
çöíöç? 

- Ùÿãèãÿòè äåñèíëÿð; éÿíè èíäèéÿ ãÿäÿð íÿ äåéèáëÿðñÿ, îíóí 
ÿêñèíè! Éàøëû, òÿúðöáÿëè ìöÿëëèìëÿðè åøèòñèíëÿð, èñòåäàäëû úàâàí-
ëàðû ãîðóñóíëàð. Îðòà ìÿêòÿáäÿí áàøëàíàí òÿðáèéÿ ÿñàñ øÿðòäèð. 
Ìöÿëëèì ãàçàíú äàëûíúà ãà÷àíäà — ìèëëÿòèí ìÿhâè ãàíóíèëÿøèð. 
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- Íÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿ áó ýöí Àçÿðáàéúàí îõóúóñóíóí 
ñåâýèñèíè ãàçàíìûø øàèðäèð. Áÿëêÿ ÷îõ ñåâäèéèíèç áèð ìèñðà 
äåéÿñèíèç? 

 
-  Áèð èíñàí þìðöíö ýèðîâ ãîéìóøàì, 

Áèð øàèð þìðöíö éàøàòìàã ö÷öí. 
 
- Ìàðàãëû ñþháÿò ö÷öí ñèçÿ òÿøÿêêöð åäèðèê. 

 
Ìöñàhèáÿíè àïàðäû:  

Ôëîðà Õÿëèëçàäÿ. 
 

“Àçÿðáàéúàí ìöÿëëèìè”, 
7 ôåâðàë, 1992-úè èë. 
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“ÌßÍÈÌ ÐÎÌÀÍÒÈÊÀÌËÀ 

ÙßÉÀÒÛÍ ÐÅÀËËÛÜÛ ÀÐÀÑÛÍÄÀ 
ÊÎËËÈÇÈÉÀ ÉÀÐÀÍÛÁ...” 

 
Øàèð Íÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿ õåéëè ìöääÿò õÿñòÿõà-

íàäà ìèîêàðäûí êÿñêèí èíôàðêòû èëÿ ìöáàðèçÿ àïàðìûø-
äûð. Ìþhêÿì èðàäÿ âÿ èíàì, áèð äÿ õåéèðõàh òèáá èø÷è-
ëÿðèíèí êþìÿéè èëÿ èíôàðêòà ãàëèá ýÿëÿí øàèðëÿ áóýöíêö 
ìöñàhèáÿíè ÿìÿêäàøûìûç ßhÿä Ìóõòàð ÷þçÿëÿéèð. 

 
 

- Íÿðèìàí ìöÿëëèì, õàëãûìûçäà àäÿòäèð, õÿñòÿõàíà-

äàí ÷ûõàí àäàìëàðà äåéèðëÿð êè, hÿìèøÿ àéàã öñòÿ... 
- ×îõ ñàü îëóí, áóíóí ö÷öí, èëê íþâáÿäÿ, ôÿäàêàð òèáá èø-

÷èëÿðèíÿ ìèííÿòäàðàì. Îíëàð ñàüëàìëûüûì ö÷öí íÿ ìöìêöíñÿ 
åëÿäèëÿð. Èíäè àç-÷îõ éàðàäûúûëûãëà ìÿøüóë îëà áèëèðÿì... 

- ßäÿáèééàòûìûçûí áóýöíêö âÿçèééÿòè áàðÿäÿ íÿ äå-
éÿðäèíèç? 

- Î äà åëÿ éàçû÷ûíûí âÿçèééÿòè êèìèäèð. Áóíóíëà áåëÿ, 
ìÿí ÿäÿáè òàëåéèìèçÿ ãÿòèééÿí öìèäñèç áàõìûðàì. ßäÿ-
áèééàò âàð (àç îëñóí, éàõøû îëñóí), ëàêèí ÿäÿáèééàòûí ÿââÿëêè 
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øàí-øþhðÿòè éîõäó. Äþâðàí äÿéèøèá, àäàìëàð äà äÿéèøèá. Úà-
ìààòäà ÿââÿëêè éàøàìàã åøãè, îõóìàã hÿâÿñè ãàëìàéûá. Åë-
îáàñûíäàí ãà÷ãûí äöøöá, òîðïàãëàðû èøüàë åäèëèá, åâ-åøèéè äà-
üûëûá. Áó òÿðÿôäÿí äÿ îðòàéà àëâåð äöøöá: àë-ñàò! 

Áàçàð ìöíàñèáÿòëÿðè öñòÿ éåíèäÿí ãóðóëàí úÿìèééÿòäÿ 

èñòÿð-èñòÿìÿç ÿäÿáèééàò äà èãòèñàäèéàòûí òÿðêèá hèññÿñèíÿ 

÷åâðèëèð. Ùÿòòà ìöñÿëìàíëàðûí ìöãÿääÿñ äèíè êèòàáû Ãóðàí äà 

ñàòûëûð, þçö äÿ ìöñÿëìàíëàðà ñàòûëûð. Áèçíåñ! Çÿìàíÿ ìÿíÿâè 

åhòèéàúû èãòèñàäè åhòèéàúëà öç-öçÿ ãîéäó. Áó, ãÿôèëäÿí áàø 

âåðäè. Àíëàøûãëû äèëëÿ äåñÿê: öðÿê âÿ úèá! Àäÿòÿí, áóíëàðûí 

áèðè äîëó îëàíäà, î áèðè áîø îëóð. Àçàäëûã âÿ éåíÿ úèá! Áóíóí 

áèðèíúèñè ìÿíÿâèééàòäû. 

 

Áèð Ùàúû îí äÿôÿ ýåäèð Ìÿêêÿéÿ, 

Áèð Ùàúû äàëûíúà íå÷ÿ àú ýÿçèð... 

 

Áó äà ìÿíÿâèééàòäû. ßäÿáèééàò èñÿ úÿìèééÿòè ÿêñ åòäèðèð. 

- Äàhà ÿñë éàçû÷ûëàðûí êèòàáû òÿñàäöôè hàëëàðäà ÷ûõûð, 

åhòèìàë êè, îõóúóëàð äà òÿñàäöôè hàëëàðäà ìöòàëèÿéÿ âàõò 

òàïûðëàð. Àõûð çàìàíëàðäà êèìèí ÿñÿðèíè îõóìóñóíóç âÿ 

îõóäóãëàðûíûç ñèçè ãàíå åäèðìè? 

- Ôèêðèíèçëÿ øÿðèêÿì. Ñïîíñîð òàïìàéàí, ÿñë éàçû÷ûëàðûí 

êèòàá áóðàõäûðìàüà ïóëó îëìóð. Ïóëó îëàíûí äà éàçû÷ûëûüû ÷à-

òûøìûð. Áÿëêÿ, áó ïàðàäîêñ êå÷èä äþâðöíöí ÿëàìÿòèäèð, áÿëêÿ 

äÿ, êàïèòàëèçì äåäèéèìèç ñòðóêòóðóí ÿáÿäè-ÿçÿëè ãàíóíëàðûäûð?! 

Áèð íþâ, úÿíýÿëëèêëÿð ãàíóíó. Éàøàìàã óüðóíäà òÿê-òÿíhà 

ìöáàðèçÿ àïàðìàëûñàí. Âàðëû êàñûáà, ýöúëö ýöúñöçÿ, ãî÷ó çè-

éàëûéà ãàëèá ýÿëìÿëèäèð. Áöäðÿéÿí éûõûëìàëûäûð. Íèòñøåíèí 

ãÿíàÿòè âÿ òÿëÿáè áåëÿéäè. Èñòåäàä èòåäàäñûçà òàáå îëóð. Ìÿí 

êàïèòàëèçì øÿðàèòèíäÿ éàøàìàìûøàì, îëà áèëñèí êè, ðÿíýëÿðè 

áèð àç òöíäëÿøäèðèðÿì. Àììà êå÷ÿí èë ìÿòáóàò âÿ èíôîðìà-
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ñèéà íàçèðèíè ÿâÿç åòäèéèì âàõòëàðäà Àìåðèêàíûí òàíûíìûø 

àëèìëÿðèíäÿí îëàí âÿ Àçÿðáàéúàí hàããûíäà ãèéìÿòëè òàðèõè 

êèòàáëàð éàçàí Ñâéàòàõîâñêè úÿíàáëàðûíû ãÿáóë åòìèøäèì. 

1905-20-úè èëëÿð âÿ ñîíðàêû ñîâåò äþâðö òàðèõèìèçäÿí éàçäûüû 

êèòàáëàð ö÷öí îíà òÿøÿêêöðöìö áèëäèðèð âÿ îíëàðûí àçÿðáàé-

úàíúà íÿøðèíè àðçóëàéûðäûì. Ñÿí äåìÿ, î þçö äÿ íàçèðëèéÿ áó 

ìÿãñÿäëÿ ýÿëèáìèø. Ñïîíñîð òàïà áèëÿðñèíèçìè? - äåäèì. 

Áèð-áèðèìèçèí öçöíÿ áàõäûã. "Éîõ" úàâàáû âåðÿ áèëìèðäè. Äå‐
äèì, Àìåðèêàäà âÿçèééÿò íåúÿäèð? "Îðàäà äà áåëÿäèð, - äåäè. 

- Àëèìëÿð éàçäûãëàðû ÿñÿðëÿðè áóðàõäûðà áèëìèð." 

Îõóäóãëàðûì àç îëìàéûá. Ëàêèí ãÿëÿìèíÿ, èñòåäàäûíà 

hþðìÿò åëÿäèéèì éàçû÷û Ðÿôàåë Ùöñåéíîâóí "Ðÿôèáÿéëèëÿð" 

êèòàáû ìÿíÿ ÷îõ òÿñèð åòìèøäèð. Ñÿíÿäëè íÿñðèìèçèí ýþçÿë íö-

ìóíÿñè îëàí áó òÿäãèãàò ÿñÿðèíäÿ áèð íå÷ÿ ÿñÿðèí ìþâçóñó 

âàð. Ìöñòÿãèëëèéèìèç óüðóíäà ìöáàðèçÿ àïàðàí ôÿäàêàð áèð 

íÿñëèí ôàúèÿâè òàðèõèíÿ hÿñð åäèëìèøäèð, ðåïðåññèéà ãóðáàí-

ëàðûíûí õàòèðÿñèíÿ ýþçÿë àáèäÿäèð. Êèòàáûí hÿð ñÿhèôÿñèíäÿí 

ìèëëÿòèí ÿòðè ýÿëèð. 

Áó êöáàð íÿñëèíäÿí îëàí höãóãøöíàñ Àêèô Ðÿôèáÿéëèíè 

÷îõäàí òàíûéûðàì âÿ îíóí ñþháÿòëÿðèíÿ  hÿìèøÿ ìàðàãëà ãó-

ëàã àñìûøàì. Áó àèëÿ äîããóç äÿôÿ äîüìà Ýÿíúÿ òîðïàüûí-

äàí Ðóñèéàíûí ÿí óúãàð éåðëÿðèíÿ ñöðýöí åäèëìèø, îíëàðûí 

àéàã èçëÿðè øÿhÿð-øÿhÿð éîõ, ìÿçàð-ìÿçàð éåð öçöíÿ ñÿïÿ-

ëÿíìèøäèð. Ãàäûíëàðû èñìÿòèíè ñàõëàìûø, êèøèëÿðè ãöðóðóíó. 

Õàëã øàèðè Íèýàð Ðÿôèáÿéëèíèí àäû ñöðýöíÿ ýþíäÿðèëÿíëÿðèí 

ñèéàhûñûíäà îëóá. Ì.Ú.Áàüûðîâóí òÿñàäöôÿí éàçäûüû "Îñòà-

âèò" äÿðêÿíàðû èëÿ ãàëìûøäûð. Áó àðõèâ ñÿíÿäèíè ìÿíÿ Àêèô 

ìöÿëëèì ýþñòÿðìèøäè. 

- Îí èë ÿââÿë ÿäÿáèééàòûìûçûí ìþâçóñó áàðÿäÿ ñþç 

ñàëìàã, áÿëêÿ äÿ, éåðñèç ýþðöíÿðäè, ÷öíêè hÿìèí ìþâçó-
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ëàð äèëèìèçèí ÿçáÿðèéäè - èúòèìàè hÿéàòûí òÿðÿííöìö, 

ÿìÿê õàðöãÿëÿðè, éàøàäûüûìûç úÿìèééÿòèí "öñòöíëöêëÿ-

ðè": "Èøûãëûäûð ëàìïàëàðû êîëõîçóí" âÿ ñ. Áöòöí áó ìþâ-

çóëàðûí hå÷ëèéÿ ãîâóøäóüó èíäèêè øÿðàèòäÿ ÿäÿáèééàòûí ÿñë 

âÿçèôÿñèíè íÿäÿ ýþðöðñöíöç? 

- Äåäèéèíèç ìþâçóëàð, hÿãèãÿòÿí, hå÷ëèéÿ éóâàðëàíäû. 

Ñþçýÿëèøè îíó äåéèì êè, ñîñèàëèçì äþâðöíäÿ áèçèì ïîåçèéà-

ìûçûí Åçîï äèëèëÿ, ñÿòèðàëòû åéhàìëàðëà âóðäóüó hÿäÿô àéäûí 

èäè âÿ þç îõóúóñóíó éåòèðìèøäè. 1990-úû èë éàíâàð ôàúèÿñè çà-

ìàíû Ñîâåò èìïåðèéà ãîøóíëàðûíà ñèíÿ ýÿðÿí ìÿðä îüóëëàðû, 

åëÿúÿ äÿ Ãàðàáàü øÿhèäëÿðèíè áèçèì ÿäÿáèééàòûìûç, ïîåçè-

éàìûç hàçûðëàìûøäûð. Èíäè ÿäÿáèééàò ìöñòÿãèëëèê éîëóíà ãÿ-

äÿì ãîéàí ãÿäèì âÿ ìöáàðèç áèð õàëãûí ìÿíÿâè ýþçÿëëèéèíè 

ýþñòÿðìÿëèäèð. Îíóí èíñàíè àüðûëàðû, èçòèðàáëàðû, ÷àøãûíëûüû âÿ 

éåíèëìÿçëèéè à÷ûëìàëûäûð. Öìóìèëèêäÿ, ãàðàíëûãäà èøûüû, áþh-

òàíäà äöçëöéö àõòàðìàëûéûã. 

- Íÿ éàçûðñûíûç, ñîí êèòàáûíûç íÿ âàõò ÷ûõûá âÿ éåíè-

ñèíèí èøûã öçö ýþðìÿñèíÿ ýöìàí âàðìû? 

- "Ïîìïåéèí Ãàôãàç éöðöøö" ïéåñèìèí ìèëëè òåàòðäà òà-

ìàøàñû hàçûðëàíûð. "Ãà÷ãûí" ïîåìàì áó èë 23 àâãóñò òàðèõëè 

"Àçÿðáàéúàí" ãÿçåòèíäÿ äÿðú åäèëìèøäèð. Éåíè øåèðëÿð éàç‐

ìûøàì. Ñîí êèòàáûì 93-úö èëäÿ íÿøð åäèëìèøäèð. Éåíèñèíèí 

íÿøðè ö÷öí ñïîíñîð ëàçûìäû. 

- Ìÿíÿâè ñûõûíòû âÿ ìàääè ÷ÿòèíëèê äþâðöíäÿ íåúÿ éà-

øàéûðñûíûç? 

- "Ìèîêàðäûí êÿñêèí èíôàðêòû". Ñþháÿòèìèçèí ÿââÿëèíäÿ 

äåäèéèì êèìè, hÿêèìëÿð öðÿéèìèí àüðûëàðûíà áåëÿ äèàãíîç ãî‐
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éóáëàð. Áåø àé àüûð éàòìûøàì. Ìÿíèì ðîìàíòèêàìëà hÿéàòûí 

ðåàëëûüû àðàñûíäà êîëëèçèéà éàðàíûá. 

- Ïîåçèéàäàí áó ýöí äÿ hÿçç àëà áèëèðñèíèçìè? 

- Áó ñóàë îõóúóëàðà âåðèëñÿéäè, äàhà äöç îëàðäû. Øàèð þçö 

îõóúó îëñà äà, ïîåçèéàäàí òÿêúÿ hÿçç àëìûð. Ïîåçèéà îíóí 

àüðûëàðëà, ÿçàáëàðëà äîëó ìÿíÿâè hÿéàòûäû. 

- Ùÿéàòäà àääûìáàøû ðàñò ýÿëäèéèìèç äÿéèøèêëèêëÿðÿ 

ìöíàñèáÿòèíèç? 

- Êö÷ÿëÿðäÿí êå÷ìÿê îëìóð, hàìû ïóë ñàéûð. Ìèëëÿòäÿêè 

áó hÿðèñëèéè äÿðê åäÿ áèëìèðÿì... 

 

“Øÿhðèéàð” ãÿçåòè,  
11-17 ñåíòéàáð, 1997 
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“ÌßÍÈÌ ÍÈGÀÙÛÌÛ ÏÎÇÄÓ ÒßÁÈßÒ” 
 
 
 

ÒÀÍÛØËÛÃ 

1. Òÿâÿëëöäö - 1931. 

2. Òÿhñèëè - Ù.Çÿðäàáè àäûíà Ýÿíúÿ Ïåäàãîæè Èíñòèòóòóíóí äèë-
ÿäÿáèééàò ôàêöëòÿñè. Ì.Ãîðêè àäûíà ßäÿáèééàò Èíñòèòóòó. 

3. Èø éåðè - Ìÿòáóàò âÿ Èíôîðìàñèéà Íàçèðëèéè. 

4. Àèëÿ òÿðêèáè - Áèð îüóë, áèð ãûç. 

5. ßñÿðëÿðè — 28-äÿê øåèð êèòàáû, "Íàáàò õàëàíûí ÷þðÿéè" ïî-
âåñòè, "Àòàáÿéëÿð", "Ïîìïåéèí Ãàôãàçà éöðöøö" ïéåñëÿðè   
âÿ ñ. 

6. Ñåâäèéè øàèð - ×îõäóð: Ù.Úàâèä, Ñ.Âóðüóí, Ì.Ìöøôèã âÿ á. 

7. Øåèð - Á.Âàhàáçàäÿ âÿ Ì.Àðàçûí ÿêñÿð øåèðëÿðè. 

8. Éàçû÷û - Ñîôîêë, Åâðèïèä. 

9. ßñÿð - Ïëóòàðõûí ÿñÿðëÿðè. 

10. Êèíî - "Ýöíÿáàõàí" (Ôðàíñà), "Íÿñèìè", "Àðøûí ìàë àëàí". 

11. Àêòéîð - ßëÿñýÿð ßëÿêáÿðîâ, Ìÿëèê Äàäàøîâ, Àäèë Èñêÿí-
äÿðîâ, Ùàìëåò Ãóðáàíîâ âÿ á. 

12. Ìóñèãè àëÿòè - Ñàç. 
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13. Ìöüÿííè - Çåéíÿá Õàíëàðîâà. 

14. Õþðÿê - Õÿíýÿë. 

15. Øÿhÿð - Áàêû, Ýÿíúÿ. 

16. Þëêÿ - Àçÿðáàéúàí, Ôðàíñà. 

17. ßí éàõûí äîñòó - "ßí éàõûí äîñòóì äà, äöøìÿíèì äÿ 
þçöìÿì". 

18. ßí ÷îõ èñòÿäèéè àäàì - Þâëàäëàðûm. 

19. ßí áþéöê àðçóñó - Àçÿðáàéúàíûí áèðëÿøìÿñè, Ãàðàáàüûí   
àçàä åäèëìÿñè, äèëÿí÷èëèéèí ëÿüâè. 

 
 

“Ïàéûç éåðÿ ãÿì éàçàí” âàõòû, “áó äöíéàíûí ÿí áàëàúà êî-

ìàñûíäà” äîüóëóá øàèð Íÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿ. ×îõ êåøìÿêåøëè, 
àúûëû-øèðèíëè þìöð éîëó êå÷ÿí øàèðèí ýÿíúëèê èëëÿðè ÷ûëüûí âÿ ðÿí‐
ýàðÿíý îëóá. 

Êèìñÿñèçëèê, ìÿíÿâè ñûõûíòûëàð âöñàëû áàë êèìè øèðèí, hèúðàíû 
çÿhÿð êèìè àúû ñåâýèì äóéüóëàðû êþê ñàëûá öðÿéèíäÿ. 

Îíóíëà èø îòàüûíäà ýþðöøäöì... 
Éàõûí êå÷ìèøäÿí, àíà Êöðöí ñàhèëëÿðè ïàéûç óéüóñóíà ãÿðã 

åäÿí ïû÷ûëòûñûíäàí äàíûøäûãúà ãàéüûëû ýþçëÿðèíè öçöìÿ äèêèá 
äÿðèí õÿéàëëàðà äàëäû. Ñàíêè êþâðÿê áèð óøàüà äþíäö. Éàðà-
äûúûëûüûíà âÿ êå÷äèéè hÿéàò éîëóíà ãèñìÿí áÿëÿä îëäóüóì ö÷öí 
ñþháÿòèìèç òóòäó. 

Ìÿí Íÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿíè øàèð êèìè ÷îõ ñåâèðäèì. Åëÿ 
èíñàí êèìè äÿ ÷îõ ñåâèðäèì. Èíñàí êèìè äÿ çÿíýèí äàõèëè àëÿìÿ 
âÿ ñàäÿëèéÿ ìàëèê îëäóüó ö÷öí ýþçöìäÿ äàhà äà áþéöäö. 

Ùåéèô êè, öðÿéè õÿñòÿäèð. Ñþháÿò áîéó ãàéñàã òóòìóø éà-
ðàëàðûíû ãàíàòìàã èñòÿìÿñÿì äÿ, èñòÿð-èñòÿìÿç àúûëû-øèðèíëè õà-
òèðÿëÿð hÿð øåéè éàäà ñàëäû. 

Íÿðèìàí ìöÿëëèìëÿ îëàí ñþháÿòèìèçèí ëàçûì áèëäèéèìèç hèñ‐
ñÿëÿðèíè îõóúóëàðûìûçà òÿãäèì åäèðèê. 
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- Ìÿhÿááÿò ñèçèí ö÷öí ýÿíúëèéèíèçäÿ íÿ èäè âÿ èíäè íÿ‐
äèð? 

- Ìÿhÿááÿò ìÿíèì ö÷öí ÿáÿäè îëàðàã, hÿéàòûí þçö äå-
ìÿêäèð. Ìÿhÿááÿòñèç àäàì òàõòàäûð, äàøäûð, Âÿòÿíñèçäèð, þç þë‐
êÿñèíäÿ ãÿðèáäèð. Áÿçÿí èíàíà áèëìèðÿì, éÿíè ìÿhÿááÿòñèç äÿ 
éàøàéàíëàð âàðìû? Ìÿíúÿ ñåâèëÿíäÿí äàhà ÷îõ ñåâÿí õîøáÿõò‐
äèð. ×öíêè öëâè hèññëÿð ñåâÿíÿ ìÿõñóñäóð. 

Àäàì ÿí ÷îõ ýÿíúëèéèíäÿ ñåâèð. Ñåâÿí áàøäà àüûë îëìàç - 
äåéèáëÿð. Âóðóëìàã ëàï äÿhøÿòëèäèð. Òÿñÿââöð åäèí êè, Ùþòå 72 
éàøûíäà îëàðêÿí 17 éàøûíäà áèð ãûçÿà âóðóëóá âÿ þç hèññëÿðèíè 
Ïëàòîíèê ìÿhÿááÿò àäëàíäûðûá. Ùÿòòà öðÿéèíäÿí êå÷ÿíëÿðè èçhàð 
åëÿìÿêäÿí áåëÿ ÷ÿêèíìÿéèá. Ëàêèí, àäÿòÿí, èíñàí éàøà äîë-
äóãúà ìÿhÿááÿòÿ àüûëëû ìöíàñèáÿò ýþñòÿðèð, hèññëÿðèí òàì ÿñèðè 
îëìàãäàí éàõà ãóðòàðûð. Ïóøêèí äåéèá êè, èíñàí hÿð éàøäà ñåâÿ 
áèëÿð. Öðÿê èíñàíûí è÷èíäÿ áàøãà áèð èíñàíäûð. Ìÿí áóíó õÿñ-
òÿëÿíÿíäÿí ñîíðà hèññ åòìèøÿì. Öðÿéèìè î ãÿäÿð èíúèòìèøÿì 
êè, äàhà ñþçöìÿ áàõìûð. 

- Þìðöíöçöí áàhàð ÷àüëàðû èëÿ áàüëû ìàðàãëû áèð ñåâýè 
õàòèðÿñèíè... 

Ùÿéàò éîëäàøûì, ðÿhìÿòëèê Ñàðà õàíûìëà áèðëèêäÿ áþéöìö‐
øöê. Îíóí ìÿíè ýèçëè-ýèçëè öëâè áèð ìÿhÿááÿòëÿ ñåâäèéèíäÿí 
õÿáÿðèì îëìàéûá. Ùÿòòà Ñàðàíû ýþçöì òóòàí ãûçëàðûí öñòöíÿ 
"åë÷èëèéÿ" ýþíäÿðÿðäèì. Åòèðàç åòìÿçäè. Ëàêèí öðÿéèíäÿ ìÿí-
äÿí èíúèéèðìèø. 

Ìîñêâàäà îõóéàðêÿí ñåâýè ìàúÿðàëàðûì ëàï ÷îõ îëóá, 
àíúàã äàíûøìàüû ëàçûì áèëìèðÿì. Ýÿíúÿäÿ êå÷ÿí òÿëÿáÿëèê èë-
ëÿðèì, ìÿíúÿ, ñèçèí ö÷öí äàhà ìàðàãëû îëàð. I êóðñäà Øþëÿ 
àäûíäà áèð ãûçà âóðóëìóøäóì. ×îõ ýþçÿë èäè. Íåúÿ äåéÿðëÿð, 
àøûãëàð äåìèø: "Éîëóíäà áàø ãîéìàüà" äÿéÿðäè. Ñàðà äà áèëèðäè. 
Ëàêèí ÷îõ öçÿ âóðìóðäó. Èíñòèòóòóí áöòöí ëþâhÿëÿðèíäÿ îíà 
øåèðëÿð éàçàðäûì. Éàçûã ãûç òÿëÿáÿëÿðèí è÷èíäÿ òàì "áèàáûð" îë-
ìóøäó. Îíóíëà àèëÿ ãóðìàã èñòÿéèì éîõ èäè. Ùå÷ åâëÿíìÿéÿ 
èìêàíûì äà ÷àòìàçäû. Àòàì 62 éàøûíäà 24 éàøëû áèð ãûçëà àèëÿ 
ãóðóá. Ìÿí áèð éàøûíäà èêÿí âÿôàò åäèá. Àíàì 26 éàøûíäàí äóë 
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ãàëûá. Þëöíúÿ äÿ áàøãàñûíà ÿðÿ ýåòìÿéèá. Ìÿí äåìÿê îëàð êè, 
êèìñÿñèç èäèì. Àíúàã áîéëó-áóõóíëó, òÿâàçþêàðëûãäàí óçàã 
îëìàñûí — ãÿøÿíý îüëàí èäèì. Èäìàíëà äà ìÿøüóë îëóðäóì. Áèð 
ñþçëÿ, Øþëÿ ìÿíè ñåâìÿéÿ áèëìÿçäè âÿ åëÿ ñåâäè äÿ... 

Áèð äÿôÿ òÿëÿáÿ éîëäàøûìà áèð ôðàíñûç äóõèñè âåðäèì êè, 
Øþëÿéÿ ÷àòäûðñûí. Î äà àïàðûá þç àäûíäàí áàüûøëàìûøäû. Ùåéèô, 
ýþçÿë ýöíëÿð èäè... 

Øþëÿ èëÿ ñåâýè ìàúÿðàëàðûìûç áèð õåéëè äàâàì åòäè. Ëàêèí 
òÿáèè êè, ãûç åðêÿí áþéöéöð, îíó áàøãàñûíà âåðäèëÿð. Áó éàõûí-
ëàðäà åøèòäèì êè, ðÿhìÿòÿ ýåäèá. Èíèøèë Áèëýÿhäÿ èñòèðàhÿò åäèð-
äèì. Ýþðäöì éàøëû áèð ãàäûí ìÿíÿ åëÿ çÿíäëÿ áàõûð êè, êèð-
ïèéèíè áåëÿ ãûðïìûð. Ãÿôëÿòÿí áåéíèìèí äóìàíëàðû ñåéðÿëäè, 
óçàã èëëÿðäÿí áîé ýþñòÿðÿí èøûãëû áèð õàòèðÿ hÿð øåéè éàäûìà ñàë-
äû. Úåéðàí! Øþëÿíèí ÿí éàõûí ðÿôèãÿñè. Éîëëàðûíäà ýöíëÿðëÿ äóð-
äóüóì, àðõàëàðûíúà ñààòëàðëà ýÿçäèéèì ýþçÿëëÿðäÿí áèðè. Èëàhè, 
áó, hÿãèãÿòäèðìè? Äîüðóäàíìû áó, Úåéðàíäûð? 

Îíóí “Íÿðèìàí!” äåéèá ãûøãûðìàüû ìÿíèì øèðèí õÿéàëàðûìû 

äîüðóëòäó. Úåéðàí áîéíóìà ñàðûëûá hþíêöð-hþíêöð àüëàäû. Èëëÿð 
ìÿíèì êèìè îíóí äà ðÿíýèíè ñîçàëòìûø, ñà÷ëàðûíû àüàðòìûøäû. 
Õåéëè ñþháÿò åòäèê. Ýàh äîëóõñóíäóã, ýàh äà ñåâèíäèê, ýàh ãÿ-
hÿðëÿíäèê, ýàh äà øÿíëÿíäèê. 

Ñîíðàëàð áó õîø ýþðöøÿ áèð øåið äÿ hÿñð åëÿäèì. 
 

Áèð àç êþêÿëèáñÿí, ñà÷à äÿí äöøöá, 
Ýþçëÿðèí ýþçÿëäèð åëÿúÿ, Úåéðàí. 
Áèð àç åëÿ áèë êè, ñÿñ êþêäÿí äöøöá, 
×îõìó äÿéèøìèøÿì, ìÿí íåúÿ, Úåéðàí? 
 
"Ýþíäÿð êþéíÿéèíè éóéóì" — äåéèðñÿí, 
Äàùà íÿ áàúû âàð, íÿ àíà, Úåéðàí. 
Þç áÿõòè õÿéàíÿò åéëÿäè ãÿñäÿí, 
Ìÿíèì êþéíÿéèìè éóéàíà, Úåéðàí. 

 



 
_____________________  Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə, 7-ci cild 

 

 
25

- “Îëìàéûð âÿôàñû èëê ìÿhÿááÿòèí”... 
- Ìÿíúÿ, èëê ìÿhÿááÿò éîõäóð. Åëÿ èëê ìÿhÿááÿò hÿì äÿ, 

ñîí ìÿhÿááÿòäèð. Ìÿhÿááÿò áèðäèð, èêè-ö÷ îëà áèëìÿç. ßýÿð 
îëàðñà, î ìÿhÿááÿò äåéèë. Ìÿí òÿìèç ìÿhÿááÿòëÿ, íåúÿ äå-
éÿðëÿð, ÿñë ìÿhÿááÿòëÿ hÿéàò éîëäàøûìû ñåâìèøÿì âÿ áåëÿ áèð 
èíñàíëà àèëÿ ãóðäóüóì ö÷öí þçöìö õîøáÿõò ñàéìûøàì. ×îõ 
òÿÿññöôëÿð êè, ìÿíèì íèýàhûìû òÿáèÿò ïîçäó. Ñàðàíû ÿëèìäÿí 
àëäû... 

Åâäÿ áèð ïîðòðåòèì âàð èäè. Àëòûíäàí éàçìûøäûì êè, "Áèð 
èíñàí þìðöíö ýèðîâ ãîéìóøàì, áèð øàèð þìðöíö éàøàòìàã 
ö÷öí!" Áèð ýöí áàõäûì êè, Ñàðà î ñþçëÿðè áåëÿ äÿéèøèá: "Áèð ãà-
äûí þìðöíö ýèðîâ ãîéìóøàì". Ùÿãèãÿòÿí, äÿ åëÿ èäè. Î ìÿíèì 
áöòöí àüðû-àúûìû, äÿðä ñÿðèìè "óô" äåìÿäÿí ÷ÿêèðäè. Ùÿðäÿí 
äåéèðäè êè, ãûçûìû èñòÿéÿí îüëàí øàèð îëñà, âåðìÿéÿúÿéÿì. Øàè-
ðèí íÿéè âàð? Øàèðëÿ éàøàìàã ÷îõ ÷ÿòèíäèð. 

- Ñàðà õàíûìû òåç-òåç õàòûðëàéûðñûíûç... 
- Éàõøû áèð ñþç âàð, õàòûðëàìàã ö÷öí ÿââÿëúÿ óíóòìàã ëà-

çûìäûð. Ìÿí îíó hå÷ âàõò óíóäà áèëìèðÿì. Ãàäûíû îëìàéàí 
êèøèëÿðè éåòèì håñàá åäèðÿì. 

Ñàðà õàíûì ÷îõ ýþçÿë èíñàí èäè. Õÿñòÿëèéèíèí ëàï àüûðëàøäûüû 
âàõò äåäèéè ñþçëÿð ìÿíè þìðöì áîéó éàíäûðûá âÿ éàíäûðàúàã: 
"Íÿðèìàí, éàõøû êè, õÿñòÿëÿíÿí ìÿí îëäóì, ñÿí õÿñòÿëÿíñÿé-
äèí äþçÿ áèëìÿçäèì". Ëàêèí ìÿí äþçäöì. 

Ìÿhÿááÿò øåèðëÿðèìèí ÷îõó Ñàðàéà hÿñð îëóíóá. Ùÿðäÿí 
ìÿíÿ ìÿêòóáëàð ýÿëèð êè, þëÿí àäàìà áó ãÿäÿð øåèð éàçìàçëàð. 
Áèç êè, hÿì ýþçÿë, hÿì äÿ ñàüûã, áèçäÿí íèéÿ éàçìûðñàí? 
Îíëàðûí ñþçöíäÿ hÿãèãÿò âàð. Ëàêèí ìÿí è÷èìäÿ ýþéíÿéÿí áó 
íèñýèëäÿí àíè äÿ îëñà, óçàãëàøà áèëìèðÿì. Áèð äÿôÿ äÿ áèð ãàäûí 
éàçìûøäû êè, áèëñÿì ìÿíÿ äÿ øåèð éàçàúàãñàí, þç õîøóìëà þëÿ-
ðÿì. Ìÿí îíà "Éàøà, hàéûôñàí!" àäëû áèð øåèð éàçäûì. 

- Íèêàhà ýèðìÿê, øàèðèí áàøãà ýþçÿëëÿðÿ ñåâýè øåèðëÿðè 
éàçìàã èõòèéàðûíû ÿëèíäÿí àëûðìû? 

- Ãÿòèééÿí éîõ. Òÿáèè hàëäûð. Ñÿí ýþçÿëëÿðÿ øåèð hÿñð åëÿ-
ìÿëèñÿí, hÿéàò éîëäàøûí äà ñÿíäÿí èíúèìÿëèäèð. Áóíó öçÿ âó-
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ðóá âóðìàìàã èñÿ þç èøèäèð. Àíúàã ýÿðÿê hÿéàò éîëäàøûíûí äà 
êþíëöíö àëìàüû áàúàðàñàí. Åëÿ øàèðëÿð îëóá êè, ìÿhÿááÿò øåið-
ëÿðèíè éàëíûç áèð àäàìà hÿñð åëÿéèá. Ìÿñÿëÿí, Ìèêàéûë Ìöøôèã 
áöòöí ñåâýè øåèðëÿðèíè Äèëáÿðÿ éàçûá. Áóíóíëà éàíàøû, áàøãà áèð 
ýþçÿëèí höñíö-úàìàëû ñÿíè èëhàìà ýÿòðèáñÿ, îíà øåið hÿñð åëÿ-
ìÿê höãóãóí âàð. Áó èõòèéàðû øàèðäÿí àëìàã ãÿáàhÿòäèð. Áèð 
äÿôÿ úàâàí âàõòëàðûì èäè. Äåäèëÿð Àøûã ßëÿñýÿðèí "Ñàðûêþéíÿê" 
ãîøìàñûíû hÿñð åòäèéè ýþçÿë Øóøàäàäûð. Ìÿí äÿ ýåòäèì. 75-80 
éàøëàðûíäà áèð ãàäûí èäè. Úàâàíêÿí ÷îõ ýþçÿë îëäóüó áèëèíèðäè. 
Ãàäûí þçö äÿ hÿìèí ÿhâàëàòû íÿãë åëÿäè. Àøûã ßëÿñýÿðëÿ áàüëû 
áàøãà õàòèðÿëÿð äÿ äàíûøäû. Ñîíðà ìÿí îíà éàõûíëàøûá ñóàë âåð-
äèì: "Àøûã ßëÿñýÿð íåúÿ àäàì èäè?" Î áåëÿ úàâàá âåðäè: "ßøè, 
øîðýþçöí áèðè èäè". ßñëèíäÿ, øàèðëÿðèí hàìûñû áåëÿäèð. Àíúàã 
ìÿí òÿçÿäÿí àèëÿ ãóðñàéäûì, áöòöí þìðöìö, hèññëÿðèìè þç 
ãàäûíûìà hÿñð åäÿðäèì. 

- Áÿçÿí øàèðëÿðÿ âóðóëàíëàð, hÿòòà åøã åëàí åëÿéÿíëÿð 

îëóð... 
- Ìÿí úàâàíëûãäà áó úöð hàëëàðëà äàhà ÷îõ ãàðøûëàøìûøàì 

âÿ òÿáèè ãÿáóë åòìèøÿì. Î êÿñ êè, ñåâìÿéè áàúàðûð, öðÿê à÷ìà-
üû äà áàúàðìàëûäûð. Èíäè äÿ ìÿíÿ ñåâýèíàìÿëÿð éàçàíëàð îëóð. 
Àèëÿ ãóðìàüû òÿêëèô åäèðëÿð. Ùÿòòà, áèð ãàäûí âàð, þçö äÿ çè-
éàëûäûð, 1973-úö èëäÿí áÿðè ìÿíäÿí ÿë ÷ÿêìèð. Ýàh çÿíý åëÿéèð, 

ýàh ýöë àëûá ýÿòèðèð, ýàh êèòàáëàðûìäàí òàïûá ýÿòèðèð, øåèðëÿ-
ðèìäÿí ÿçáÿðëÿéèð âÿ ñ. Áåëÿ ãàäûíëàðûí hàìûñûíà þç òÿøÿêêö-
ðöìö áèëäèðèðÿì âÿ äåéèðÿì êè, ìÿí àðòûã àèëÿ hÿéàòû ãóðà 
áèëìÿðÿì. ×öíêè þâëàäëàðûì áþéöéöá, þçöì äÿ äàhà ãîúàë-
ìûøàì. Ìÿí áó úöð ãàäûíëàðû ãÿáóë åòìÿñÿì äÿ, îíëàðà ãÿääàð 
ìöíàñèáÿò ýþñòÿðìèðÿì. Áèð ìöÿëëèìèì âàðäû, äöç 11 äÿôÿ åâ‐
ëÿíìèøäè. Ùÿéàòäà áåëÿ hàëëàðà ðàñò ýÿëìÿê îëóð. Ëàêèí ìÿí áèð 
íå÷ÿ äÿôÿ àèëÿ ãóðìàüà éàõøû áàõìûðàì. 

Ìÿíúÿ, èíñàí áèð äÿôÿ åâëÿíìÿëèäèð. Àéðûëûã èñÿ òàëåéèí 
èøèäèð. 
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- Ñåâÿðêÿí hàíñû õöñóñèééÿòëÿð ÿñàñ ýþòöðöëìÿëèäèð?.. 
- Áóðàäà þë÷ö-áè÷è éîõäóð. Ñåâÿí àäàì áó hàãäà ôèêèðëÿøÿ 

áèëìèð. Îíäà ýþçöíö à÷ûð êè, àðòûã ñåâèð. Õàëã àðàñûíäà áóíó 
áåëÿ èôàäÿ åäèðëÿð: "Áÿõòèíÿ ÷ûõûá". 

Ñåâäèéèí àäàìäàí äàhà ÿçèç áèð êèìñÿí îëìóð. Ëàêèí áó î 
äåìÿê äåéèë êè, ñåâÿðêÿí äöøöíìÿäÿí àääûì àòìàã ëàçûìäûð. 
Ùÿð êÿñèí ìÿhÿááÿòè "Àüûëëû ìÿhÿááÿò" îëìàëûäûð. Ýþðöðñÿí, 
ïàê áèð ãûç åâäÿ ãàëûá, ãàðûéûð, ÿõëàãñûçûí áèðèñè èñÿ ýöí ýþðöð, 
àèëÿ-óøàã ñàhèáè îëóð, þçöíö õîøáÿõò ñàéûð. Áóíëàð hàìûñû 
"ìÿhÿááÿòèí êîðëóüóíà" äÿëàëÿò åäèð. Ìÿhÿááÿò hÿëÿ òÿðèôèíè 
àëìàìûø àíëàéûøëàðäàíäûð. Ìÿíúÿ, õÿñòÿíè ñåâýè èëÿ ìöàëèúÿ 
åòìÿê îëàð, hÿòòà èíôàðêòû äà... 

- Ñåâìÿäÿí øàèð îëìàã îëàðìû? 
- Ìÿí î ãÿäÿð øàèð òàíûéûðàì êè, îíëàð ñåâìèðëÿð. Ýþðöíöð, 

èíñàí õàðàêòåðëÿðè áèç äöøöíäöéöìöçäÿí äàhà ÷îõ ìöõòÿëèô 
îëóð. Éÿãèí êè, áåëÿ àäàìëàð Âÿòÿíÿ, èíñàíà, àíàéà ìÿhÿááÿò 
áÿñëÿéèðëÿð. Ìèñàë ö÷öí, Ìàéàêîâñêè ãàäûíû ñåâÿ áèëìÿç, ëàêèí 
îíóíëà úèñìÿí éàøàéàð. Ñåâìÿê ö÷öí ïàê îëìàã ëàçûìäûð. 

 

Ìÿhÿááÿò áÿëêÿ äÿ Òàíðû ñÿñèäèð, 
Öëôÿòÿ ÷àüûðûð ïàê èíñàíëàðû. 

 
Ïóøêèíäÿ àíà ìÿhÿááÿòè îëìàéûá. Àíúàã þëÿíäÿ äåéèá 

êè, ìÿíè àíàìûí àéàãëàðû àëòûíäà áàñäûðûí. Áó èñÿ Ìÿhÿììÿä 
Ïåéüÿìáÿðèí êÿëàìûäûð. Ïóøêèí äÿ áèëèðìèø âÿ þçöíö ìöñÿë-
ìàí ñàéûðìûø. Ùÿãèãÿòÿí äÿ, Ïóøêèíè î úöð áàñäûðûáëàð. Þçöì 
çèéàðÿòèíäÿ îëìóøàì. Ìÿíúÿ, ñåâÿí àäàì àäàìëàðûí ÿí çÿí-
ýèíèäèð. Èíñàíëàðû öðÿéè ìèëéîíåð, úèáè ïåíñèéà÷û âÿ úèáè ìèë-
éîíåð öðÿéè ïåíñèéà÷û îëàíëàðäàí èáàðÿò èêè ãèñìÿ áþëìÿê îëàð. 
Ñåâÿíèí öðÿéè ìèëéîíåðäèð. 

- Àëäàäàíëàðà âÿ àëäàíàíëàðà ìöíàñèáÿòèíèç... 
- Àëäàäàíëàðà ïèñ áàõûðàì. Àëäàíàí èñÿ ïàê âÿ òÿìèç îëäó-

üóíà ýþðÿ àëäàíûð. Áèú àäàìû àëäàòìàã îëìàç. Áèð äÿôÿ ýþçÿë 
áèð ãûç ïàðêäà þç ñåâýèëèñèíè ýþçëÿéèðäè. Î èñÿ ýÿëìÿê áèëìèðäè. 
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Ìÿí äÿ êÿíàðäàí ìöøàhèäÿ åäèðäèì. Ãûç öðêÿê ÿëèêëÿð êèìè 
áîéëàíûð, òåç-òåç ñààòà áàõûð, áèð éåðäÿ ãÿðàð òóòà áèëìèðäè. Áó 
hàë õåéëè äàâàì åòäè. Éàçûã ãûç öìèäëÿðèíè òàì öçÿíäÿí ñîíðà 
ýþðöø éåðèíè òÿðê åëÿäè. Éàíûìäàí êå÷ÿíäÿ äèããÿòëÿ áàõäûì, 
ýþçëÿðè äîëìóøäó. Ñîíðàëàð áó ìþâçóäàí áèð øåèð äÿ éàçäûì. 

- Þâëàäûíûç, õîøëàìàäûüûíûç áèð àèëÿäÿí ãûç ñåâÿðñÿ, íÿ 
åäÿðñèíèç? 

- Ìÿí îíó ñÿðáÿñò áóðàõàðàì. Ëàêèí áèð àòà êèìè ìÿñ-
ëÿhÿòëÿðèìè âåðèá áîðúóìäàí ÷ûõàðàì. Åøèäèá-åøèòìÿìÿéè þç 
èøèäèð. Ìÿíúÿ, þâëàäûì ìÿíèì ñþçöìÿ ÿìÿë åäÿð. Þâëàäûí àèëÿ 
ãóðìàñûíà àòàíûí áèýàíÿ ãàëìàüà hàããû éîõäóð. Ýÿëèí ýåòäèéè 
åâèí ãûçû îëìàëûäûð. 

- Âåðäèéèì ñóàëëàðà, öìóìèééÿòëÿ, áó úöð ìöñàhèáÿ‐
ëÿðÿ ìöíàñèáÿòèíèç... 

- Ìÿíèìëÿ ìÿhÿááÿò ìþâçóñóíäà ñþháÿò àïàðäûüûíûçà 
ýþðÿ ñèçÿ òÿøÿêêöðöìö áèëäèðèðÿì. Èíäè åëÿ áèð çÿìàíÿäèð êè, 
áàøû ÷ûõàí äà, ÷ûõìàéàí äà ñèéàñÿòëÿ ìÿøüóë îëóð âÿ ñèéàñè 
ñþháÿòëÿð àïàðìàüà úÿhä åäèð. Ìÿíúÿ, èíñàíà ìÿõñóñ hèññëÿðèí 
ÿí þíÿìëèñè ìÿhÿááÿòäèð. Ìÿhÿááÿò ìÿíÿâèééàòäûð. 
Ìÿhÿááÿò îëìàñà, ÿñë ãÿhðÿìàíëàð äà éåòèøìÿç. Òÿñÿââöð 
åäèí êè, Êîðîüëó èëÿ áèðëèêäÿ Íèýàðûí, Íÿáè èëÿ áèðëèêäÿ Ùÿúÿðèí 
àäû ÷ÿêèëèð. Ùÿð øåé òÿìèç ìÿhÿááÿòäÿí áàøëàéûð. Ìÿí hàìûéà 
ìÿhÿááÿòëè þìöð, ñåâýèëè hÿéàò àðçóëàéûðàì. 

- Íÿðèìàí ìöÿëëèì, ìàðàãëû ìöñàhèáÿ ö÷öí ñèçÿ ìèí-
íÿòäàðëûüûìû áèëäèðèðÿì. Áèçÿ ñÿðô åòäèéèíèç âàõòà ýþðÿ ÷îõ 
ñàü îëóí. 

 
Ìöñàhèáÿíè àïàðäû:  

ÀÜÀÉÀÐ. 
 

“Ìÿí âÿ ñÿí” ãÿçåòè, 4 äåêàáð, 1998. 
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“Íß ÅËß ÀÚÀÌ ÊÈ,  

ÒÎÕËÀÐÀ ßË À×ÛÌ, Íß ÅËß ÒÎÕÀÌ ÊÈ, 
ÀÚËÀÐÀ ßË ÒÓÒÓÌ” 

 
Ìöñàhèáèìèç øàèð Íÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿäèð 

 
 
- Íÿðèìàí ìöÿëëèì, çàìàíûí èíäèêè àõàðûíäà íåúÿ 

éàøàéûðñûíûç? 
- Éàðàäûúû çèéàëûëàðûìûç êèìè. Íÿ åëÿ àúàì êè, òîõëàðà ÿë 

à÷ûì, íÿ åëÿ òîõàì êè, àúëàðà ÿë òóòóì. 
- Òàëåéèí Ñèçÿ âåðäèéè òþhôÿäÿí-øàèð þìðöíäÿí íàðàçû 

äåéèëñèíèç êè? 
- Øàèðëèê èëàhè ãÿìäè. Íèçàìè Ýÿíúÿâè äåéèá êè, ìåé è÷-

ìÿéÿ éöç äîñò òàïìàã îëàð, ãÿì ÷ÿêìÿéÿ áèð êþíöë äîñòó 
ëàçûìäûð. Ýþðöíöð, òàëå ìÿíÿ øàèðëèéè êþíöë äîñòó âåðèá. 

Ýþðêÿìëè òÿíãèä÷è Íèçàìè Úÿôÿðîâ éàçûð êè, "...øàèðëèê, 
öìóìèééÿòëÿ, þçöíÿìÿõñóñ áèð äèïëîìàòèéàäûð... "øàèð äèïëî-
ìàòèéàñû" hÿð úöð "äèïëîìàòèéà"äàí äàhà hóìàíèñòäèð, äàhà 
äåìîêðàòèêäèð, äàhà áÿøÿðèäèð." Ìÿíÿ òþhôÿ îëàí áåëÿ áèð 
þìðö ìÿìíóíèééÿòëÿ õàëãûìà hÿñð åäèðÿì. 

- Ñèçèí ö÷öí çàìàí íÿäèð? 
- Òÿÿññöô êè, àüûð ìÿíÿâè ñûõûíòûäûð. Ùàéàíà áàõûðàì, 

hàìû ïóë ñàéûð. Úèáè ìèëéîíåð, öðÿéè ïåíñèéà÷û îëàíëàðûí ñàéû 
àðòûð. Âàðëûëàð, êàñûáëàð çÿìàíÿñèäèð. "Ìöäðèêëÿð êö÷ÿäÿ ãûø-
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ãûðûð, îíó åøèäÿí éîõäóð" (Øåêñïèð). ×àäûðëàðäà äàhè éåòèøèð. 
Òîðïàãëàðûìûçû äöøìÿí ÿêèð. 

- Áèð ñÿñ ãóëàüûìà äþç äåéèð, ãûçûì, 
ìÿí äþçäöì, éàø þòäö, ìÿíäÿí õÿáÿðñèç. 
Þìöðöíöçöí þòÿí èëëÿðè ö÷öí òÿÿññöôëÿíìèðñèíèç êè? 
- Äåäèéèíèç ìèñðàëàð ìÿíèì òÿÿññöôöì äåéèëìè? Òÿÿñ-

ñöôñÿ, èíñàíè êåéôèééÿòäèð. Ìÿí áó øåèðè ãûçûìà, àíàìà ìö-
ðàúèÿò êèìè éàçìûøàì. Ãûçëàð àíàÿâÿçè îëóðëàð. 

- Ùÿéàòäà hå÷ íÿéÿ äÿéèøÿ áèëìÿäèéèíèç õàòèðÿíèç îëóá? 
- Ìÿí äöçëöéö hå÷ âàõò, hå÷ íÿéÿ äÿéèøìÿìèøÿì. Àì-

ìà áÿçÿí áàhà áàøà ýÿëèá... 
- Äîüóëäóüóíóç êÿíä õàòèðèíèçäÿ íåúÿ ãàëûá? 
- Ìÿí hÿð èë êÿíäÿ ýåäèðäèì. Áó èë õÿñòÿ éàòäûüûì ö÷öí 

ýåäÿ áèëìÿäèì. Ñàüëûã îëñóí, áåøèéèì îëàí òîðïàüû ýåäèá áèð 
äÿ çèéàðÿò åäÿúÿéÿì. Ìÿíèì Ìÿêêÿì, Ìÿäèíÿì îðàäûð. 

- Íÿ ãÿäÿð ãàäûí âàð, î ãÿäÿð äåìÿê, 
  Äöíéàéà ãàéüûëàð ñÿïÿëÿíèáäè. 
Øåèðëÿðèíèçäÿ ãàäûí ìþâçóñó ÿñàñ éåðëÿðäÿí áèðèíè òó-

òóð. Áó íÿ èëÿ áàüëûäûð? 
- Àòàì þëÿíäÿ ìÿí, áèð éàøûíäà àíàìûí ãóúàüûíäà ãàë-

ìûøàì. Ñîíðà ãàäûíûìû èòèðìèøÿì. Åâèìè ãàäûí íÿôÿñè äî-
éóíúà ãûçäûðìàéûá. Áó éàíüû, áó õèôôÿò øåèðëÿðèìäÿ þçöíö 
ýþñòÿðèð. Øåèðëÿðèìèí áèðè áåëÿ áàøëàéûð: "Àíàìû ÿëèìäÿí àëàí 
òÿáèÿò, ýþçö ýþòöðìÿäè, àëäû ñÿíè äÿ". 

- Öìóìèééÿòëÿ, Ñèçèí ö÷öí ãàäûí íÿäèð? 
- Ãàäûí hÿéàòäûð, ãàäûíñûç äöíéà éàñõàíàäûð. Ãàäûíëà áèð 

éàñòûüà áàø ãîéìàã, þçö áèð âÿòÿíäàøëûãäûð. Ãàäûíûí äîñòëó-
üó èñÿ ÿâÿçñèçäèð. "Àòàáÿéëÿð" ïéåñèìäÿí: 

 

Øàhûì, áàüûøëàéûí, áèðòÿhÿð îëóð, 
Ãàäûí çÿèôëèêäÿí hèéëÿýÿð îëóð. 
Éåýàíÿ ýöúö âàð, ýþç éàøûíäàäû, 
Éåíÿ òóôàíëàðû þç áàøûíäàäû. 
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Ñïàðòà ãàäûíûíà äåäèëÿð: "ñèç êèøèëÿðÿ ðÿháÿðëèê åäèðñèíèç". 

Î äà áåëÿ úàâàá âåðäè: "×öíêè, áèç êèøèëÿðäÿí êèøè äîüóðóã". 

Ýþðöíöð, äèëèìèçäÿ "êèøè êèìè ãàäûíäûð" ñþçö äÿ îðàäàí ýÿëèð. 

- Òàëåéÿ, áÿõòÿ èíàíûðñûíûçìû? 

- Òàëå ìÿíè èäàðÿ åäèð, íåúÿ èíàíìàéûì? Íèçàìè Ýÿíúÿ-

âè éàçûð êè, "...äöíéàíûí ÿí àüûð úèíàéÿòè îäóð êè, ñÿàäÿòè hö-

íÿð, èñòåäàä éîõ, òàëå áÿõø åäèð". Ãÿäèì Ðîìà ôèëîñîôó Ñèñå-

ðîí èñÿ òàëå áàðÿäÿ àéðûúà êèòàá éàçûá. 

- Îüëàíëàð, ãûçëàðà hþðìÿò åëÿéèí, 

  Éà ñåâèí ãûçëàðû, éà ðÿää åëÿéèí. 

  Àëäàäûá, àòìàéûí, ýöíàhäû ãûçëàð, 

  Ñàáàhêû ÿí ÿçèç àíàäû ãûçëàð. 

Þìöðëÿðèíèí ñåâèá-ñåâèëìÿê âàõòû îëàí ýÿíúëÿðèìèçÿ 

íÿ àðçóëàðäûíûç? 

- Ãûçëà ýþðöøÿ ýåäÿí îüëàí, ÿñëèíäÿ, òàëåéè èëÿ ýþðöøÿ 

÷ûõûð. Ëàêèí î, áóíäàí hÿëÿ õÿáÿðñèçäèð. Áèç ñàíêè áèð þìöðäÿ 

èêè þìöð éàøàéûðûã: úàâàíëûã âÿ ãîúàëûã. Ýÿðÿê, î ýÿíú åëÿ 

åëÿñèí êè, úàâàíëûüû-íàäàíëûã, ãîúàëûüû-ïåøìàí÷ûëûã îëìàñûí. 

- ßäÿáè ïðîñåñÿ ìöíàñèáÿòèíèç? 

- ßäÿáè ïðîñåñ hÿëÿ ÿäÿáèééàò äåéèë. ßëÿíÿíäÿ íÿ ãàëà-

úàã? - áèëèíìèð. 

Éàçû÷ûëàðûìûçûí áó éàõûíëàðäà êå÷èðèëÿí ãóðóëòàéû ýþñòÿð-

äè êè, ÷àüäàø ÿäÿáèééàòûìûç âàð, éàøàéûð âÿ éàðàíûð. ßäÿáèé-

éàòà éåíè èñòåäàäëû èìçàëàð ýÿëèð. Ìÿí áóíà îëäóãúà ñåâè-

íèðÿì. Ðÿôàåë Ùöñåéíîâ ñÿíÿäëè íÿñðèí ýþçÿë íöìóíÿëÿðèíè 

éàðàäûð. 

- ßäÿáèééàòûìûçûí ñàáàhû, ýÿëÿúÿéè ö÷öí íàðàhàò äå-

éèëñèíèç? 

- Íàðàhàòàì. Ïàðàäîêñ ÿìÿëÿ ýÿëèá: ñàíäûã éàçû÷ûëàðû 

öçÿ ÷ûõûð, öçäÿ îëàí éàçû÷ûëàð éàçäûüûíû ñàíäûüà äîëäóðóð. Ëà‐
êèí áþéöê ÿäÿáèééàò hå÷ âàõò ñàíäûãëàðà ñûüûøà áèëìÿç. 
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- Ñÿí ýåòäèí, hÿñðÿòèí ãàëäû úàíûìäà, 
Ñîíðàäàí ìàò ãàëäûì äöçö áèð øåéÿ. 
Ãåéðè-àäè èäèí ìÿíèì éàíûìäà, 
Ýåòäèí åëÿ áèë êè, àäèëÿøìÿéÿ. 
 
- Ñèçèí ö÷öí hÿéàòäà èëàhèëÿøÿí, àäèëÿøìÿéÿí íÿñÿ 

âàð? 
- Âàð, áÿëè. Ïàêëûãäûð. Áöòöí þìðö áîéó õåéèðõàh îëàí 

áþéöê éàçû÷û Ìèð Úÿëàë (áó èë îíóí 90 éàøû òàìàì îëóð) þç 
îüëó ö÷öí àëäûüû åâè àñïèðàíòûíà áàüûøëàäû. Âÿ áóíó áèð äÿôÿ 
õàòûðëàòìàäû êè, ñÿíÿ åâ áàüûøëàìûøàì. Áåëÿ èíñàíëàð çàìàí 
êå÷äèêúÿ èëàhèëÿøèð. Îíëàð hå÷ âàõò àäèëÿðëÿ áèð úÿðýÿäÿ äóðà 
áèëìÿç. 

- Íÿðèìàí ìöÿëëèì, õàëãûìûçûí áó àüûð ýöíëÿðèíäÿ 
îõóúóëàðûìûçà íÿ àðçóëàðäûíûç? 

- "Ìèëëÿò"èí îõóúóñó ìèëëÿòäèð. Àõûðà ãÿäÿð ìèëëÿòèí õèä-
ìÿòèíäÿ îëñóí. Áó, óçóí þìöð äèëÿìÿêäèð, ìÿíèì õåéèð-
äóàìäûð. ßéÿð-ÿñêèê ñþçöìö äåñèíëÿð, áàüûøëàìàñûíëàð. Àí-
úàã ìèííÿòäàð îëàðàì. 

 
Ìöñàhèáÿíè àïàðäû:  

Íèéàç ÍßÑÈÐ. 
 

“Ìèëëÿò” ãÿçåòè,  
20 éàíâàð 1998-ci il 
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HƏLƏ DƏ AĞLAYIRAM 
 
 

Onunla görüşümüz şairin iş otağında oldu. Əvvəl 
söhbətimiz adi müsahibə formasında olsa da, sonra bir-
birimizlə doğmalaşıb yaxın adamlar kimi dərdləşdik. 
Ondan ayrılıb işə dönsəm də, taleyin və Tanrının aman-
sız hökmü ilə heç cür barışa bilmirdim. 
 
Bu, haqqında həmişə xoş sözlər yazılan, istedadlı şairi-

miz Nəriman Həsənzadədir. Dolça bürcündəndir. 68 yaşı 
var. Sevdiyi rəng yaşıl, yemək isə xəngəldir. 

1991-ci ildən Mətbuat və İnformasiya Nazirinin müavini 
vəzifəsində çalışır. İki övladı, iki nəvəsi var. 

 
- Nəriman Həsənzadə üçün “qadınsız həyat” nə de-

məkdir? 
- Sadəcə həyat deyil. Qadın özü həyatdır. Qadını olma-

yanın qohumu da yoxdur. 
- Bəs sizcə qadın həyatı üçün kişi nədir? 
- Böyük bir arxadır. Yadıma düşür, Əlfi Qasımov rəh-

mətə gedəndə Rəhilə bacı dedi ki, kişiləri qoruyun. 
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- Siz hesab edirsiniz ki, yoldaşınıza ömrü boyu arxa 
olmusunuz? 

- Ürəyimdən çox şey keçirdi (ah çəkən şairin fikirli göz-
ləri bir nöqtəyə dikildi). 

 
Səni sənə layiq dəfn eləsəm də, 
Sənə sənə layiq baxa bilmədim. 

 
-  Onunla neçə il ömür sürmüsünüz? 
-  1957-1986, düz 29 il. 
 

Sən getdin dəyişdi həyatın özü, 
Getdi dadı-tamı, hər şeyi getdi. 
Evi bəzərdin ki, gözəl görünsün, 
Evimin ən gözəl bəzəyi getdi. 

 
-  Yoldaşınızla necə tanış olmusunuz? 
-  Mənim atabir bacılarım var idi. Bunu 12 yaşına qədər 

bilməmişdim. Kiçik bacım Gəncədə olurdu. Mən də onlara 
getmişdim. Bacımın yoldaşı şəhərdə yaşayan dostunun qızını 
qonaq gətirmişdi. Adı Sara idi. Aramızda 5 yaş fərq var idi. 
Əvvəl ona bacı kimi baxırdım. Xoşuma gələn qızlara sözü-
mü onunla göndərirdim. Sən demə, o da məni sevirmiş. Son-
ra biz Bakıya gəldik. O, Tibb İnstitutunda oxudu. Mənim 25 
yaşım olanda biz evləndik. 

-   Xəstəliyi nə idi? 
- (Tutulur, gözləri yol çəkir) Cərrahiyyə əməliyyatına 

girdi. Həkim məni çağırıb bildirdi ki, ömrünə 10 gün qalıb. 
Amma bir il yaşadı. Xəstə-xəstə evi də təmir etdirdi. Xəstə-
xanadan evə gətirəndə qoluna girmək istədim, qoymadı ki, 
qonşular elə bilər ağır xəstəyəm. 
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- Sizə elə gəlmirmi ki, oğlunuz da, siz də eyni yaşda 
olanda ananızı itirmisiniz? 

-  Mən o paralelliyi gətirməyə qorxuram. 
- Deyirsiniz: 
“Bir insan ömrünü girov qoymuşam,  
 Bir şair ömrünü yaşatmaq üçün”. 
- Bir rəssam portretimi çəkmişdi. İsmayıl Şıxlı da bizə 

qonaq gəlmişdi. Gördü şəklin altı qaralanıb. Sonra birinci 
misranı pozub: 

Bir qadın ömrünü girov qoymuşam, 
Bir şair ömrünü yaşatmaq üçün – eləmişdi. 
Doğrudan da qadın ömrünü girov qoyur şair üçün. De-

yərdi: “Bilsəm qızıma şair elçi gəlib, qapıdan qovaram”. 
Deyərdim ki, niyə? Deyərdi: “Çünki şairin gecəsi-gündüzü, 
həyatı yoxdur”. 

- Ondan sonra evlənməmisiniz, təsəllini nədə tapır-
sınız? 

- Yoldaşımın ölümündən sonra bir il hər qapını açandan 
sonra ağlayırdım. 

Təsəllimi övladlarımda, nəvələrimdə və yaxşı dostlarım-
da görürəm. Xoşladığı qızılgülü indi onun məzarı üstünə 
aparıb qoyuram və deyirəm: “Gül də sənindir, yer də sənin-
dir, sən mənim”. Kişi qadından yetim qalır. 

- Gözləyirdiniz bu hadisəni? 
- Ağlıma da gəlməzdi, inan. Hansı ki, mən bir böyrəklə 

yaşayırdım. Deyərdi: “Birdən Nərimana nəsə olar, onda mən 
nə edərəm?”. 

- Sağlığında xətrinə dəymisiniz? Yəni günahınız olub? 
- Günahım o idi ki, cəmiyyət başıma oyunlar açırdı. 

Mən də dilxor olurdum. Evə hirsli gəlirdim. 
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- Son illər həyatınızda yaşadığınız dəhşətli gün? 
- 1997-ci il martın 19-da işdə qəflətən infarkt keçirdim. 

Dostların köməyi ilə tez xəstəxanaya çatdırıldım. Onda qadın 
lazım idi. 

- Əgər gözlərinizi açanda həyat yoldaşınız başınızın 
üstündə olsaydı, nə edərdiniz? 

- O necə olardı, təsəvvür edin, gözümü yumanda onu 
görürdüm, açanda yox. Bizim görüş yerimiz yalnız yuxu-
lardır. 

- Deyirlər kişi ağlamaz. 
- Yalan deyirlər. 
- Nəriman Həsənzadə necə insandır? 
- Tamam kövrək. 
- Həsrətində qaldığınız sığal varmı? 
- Heç şübhəsiz. 
- O anları düşünəndə nə edirsiniz? 
- Xəyallarla yaşayıram. 
- Başqa yerdə olanda da (yəni vətəndən uzaqlarda) 

onu düşünürsünüz? 
- Mən hara getsəm də, onu gözlərimlə aparıram. 
- Kiminsə ürəyini sındırmısınız? 
- Çalışmışam ki, sındırmayım. 
- Nəriman Həsənzadə bu gün itən eşqini nəyə qurban 

verir? 
- Mən onu itən eşq saymazdım. O, bu gün olmasa da, 

ona həsr etdiyim şeirlərim var. 
- Sizin üçün ən dəyərli insan kimdir? Anadan, qa-

dından sonra. 
- Anamı əlimdən alan təbiət, gözü götürmədi, aldı səni 

də. Təbiət çox amansızıdr. 
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-  Təbiətin amansız oyunları sizi sarsıtmır? 
- Mən allaha şükürlər edirəm ki, övladlarım, nəvələrim, 

dostlarım var. Onlar olmasa nə edərəm? 
- Uşaqlığınız necə keçib? 
- Atamın 62, anamın 24 yaşı olanda evləniblər. Üç il 

yaşayıblar. Mən bir yaşında anamın qucağında qalmışam. 
Anam çox çətinliklə məni böyüdüb. Taleyimi “Nabat xalanın 
çörəyi” povestində açıq şəkildə vermişəm. Un kisəsini 16 
rubla alıb, cəmi 4 rubl pul qazanırdıq. Mənim qazancım isə 
yağlı kökə idi. Anam bütün gəncliyini, gözəlliyini mənə həsr 
etdi. Sonra Gəncəyə gəldim və institutun filologiya fakül-
təsində oxudum. İnstitutu bitirəndən sonra istədim ki, anamı 
da gətirim yanıma. Məni əsgər apardılar. Anam dözmədi, 
beyninə qan sızdı və rəhmətə getdi. Mən də əsgərlikdən qa-
çıb, anamın dəfninə getdim. Qayıdanda artıq məni hərbi tri-
bunala vermişdilər. Sağ olsun Yazıçılar İttifaqı, çox kömək 
elədi. 

- İlk şeirinizi nə vaxt yazmısınız? 
- 6-cı sinifdə oxuyanda “Ağlaram” adlı şeir yazdım. Elə 

indiyə qədər də ağlayıram. 
- Tanınmağınıza baxmayaraq, nə qədər vəzifədə 

olsanız da, özlüyünüzdə kiçilirsiniz. 
- Heç şübhəsiz. Kiçilmək yox. Qadınsız bir təklik, tən-

halıq var. Məsələn, Səməd Vurğun “Aygün” poemasında 
deyir: 

Hamı mənə əl çalır. 
Ancaq səadətim yarımçıq qalır. 
- Maşallah cavan görünürsünüz... 
- Yoldaşım olsaydı, daha cavan qalardım. Belə qalma-

ğım da, vaxtilə idmanın ağırlıqqaldırma və güləş növü ilə 
məşğul olmağımdan irəli gəlir. O vaxt Bakıda 3-cü yerə çıx-
dım. 
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- Ev işlərinizi kim görür? 
- Qızım Xatirə, bibim qızı Gülüş, oğlumla mən. 
- Oğlunuzu evləndirmək istəmirsiniz? 
- Əlbəttə istəyirəm. Ancaq ürəyi məcbur etmək olmaz. 
- Xoşladığınız fəsil? 
- Payız. 
- Niyə? 
- Çünki bu fəsildə qəm var. Bu da mənim içimlə taraz-

laşır. 
- Ürəyinizdə qalan arzu? 
- Ürəyimdə qalan arzularım özümdən ağırdır... 
 
Nəriman Həsənzadənin ən böyük istəyi gedən quşların öz 

yuvalarına qayıtdığı kimi, Qarabağın qayıdışıdır. Şairin bir 
ilğım arzusu da köçüb getmiş xanımının nə vaxtsa geri dön-
məsidir. 

Nəriman müəllim, biz də sizinlə razılaşırıq. Amma nə et-
məli? Taleyin və həyatın amansız əzabları ilə də razılaşma-
lıyıq. Təəssüf ki, ömür yolu da, ölüm yolu da ancaq üzü o 
tərəfə gedir... 

Bütün yollar ikitərəflidir, ancaq ömür karvanının yolu 
birtərəflidir. 

Səmimi müsahibə üçün çox sağ olun. Arzu edirəm ki, 
gözlərinizin dərinliyində gizlənən adi “Qadınsızsan” kəlmə-
sinə bənd olan o göz yaşları həmişə sevinclə əvəz olunsun. 

 
Sevinc Akifqızı. 

 
“Oxu məni” qəzeti,  

19.10.1999 
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NßRÈMAN HßSßNZADß  
ÈNFARKT KE×ÈRÈB 

 

LAKÈN ØAÈR YARADÛCÛLÛÜÛNÛ DAVAM 
ETDÈRÈR 

 
Bu gönlÿrdÿ øaèr Nÿrèman Hÿsÿnzadÿnèn 68 yaøû tamam ol-

du. Ancaq øaèr ènfarkt ke÷èrdèyè ö÷ön yaxûílarû èlÿ ad gönönö 
sÿhhÿtè bþhranlû vÿzèyyÿtdÿ ke÷èrèb. Ondan aldûüûmûz mösahè-
bÿnè oxucularûí dèqqÿtènÿ ÷atdûrûrûq. 

 

Qabèl ZÈMÈSTANLÛ /Gönaydûí/ 
 
 
- Nÿrèman möÿllèm, ad gönönöz mönasèbÿtèlÿ Sèzè tÿb-

rèk edèrèk. 
-  ×ox saü olun. 
-  Yaradûcûlûqla mÿøüulsunuzmu? Vÿzèfÿnèz yaradûcûlûüû-

íûza mane÷èlèk tþrÿtmèr kè? 
- ßlbÿttÿ, yaradûcûlûqla mÿøüulam. Èøèmèn aüûrlûüû yaradûcû-

lûüûma mane olmur. 
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- Tèkanlû mÿftèllÿr qûrûlandan sonra Cÿnubè Azÿrbay-
canda olmusunuz. Mömkönsÿ, tÿÿssöratlarûíûzû bþlöøön. 

- Cÿnubè Azÿrbaycan dedèyèmèz yer, vahèd Azÿrbaycanûí 
bþyök vÿ tarèxè tÿrkèb hèssÿsèdèr. Hÿr èkèsè bèzèm vÿtÿn torpa-
üûmûzdûr. 

- Cÿnubè Azÿrbaycanda øaèr kèmè Sèzè ÿn ÷ox tÿsèrlÿndè-
rÿn nÿ olub? 

- Yadûmda qalan vÿ mÿnè ÿn ÷ox tÿsèrlÿndèrÿn S.C.Pèøÿvÿrè 
vaxtûída 6-cû sènfÿ qÿdÿr nÿør olunan vÿ yarûm÷ûq qalan Azÿr-
baycan dèlè dÿrslèklÿrè èdè. Gþrkÿmlè alèmèmèz Mÿhÿmmÿdÿlè 
Fÿrzanè bu kètablarû Tehrandakû evèndÿ gþstÿrdè vÿ xahèøèmlÿ 
sonralar Bakûya gÿlÿndÿ mÿnÿ baüûøladû. 

 
Haøèyÿ: Seyèd Sÿlmasè Azÿrbaycanûí bþyök øaèrlÿrèndÿn bè-

rèdèr. Cÿnubè Azÿrbaycanda yaradûb yaøamûødûr. O, vÿtÿnè qo-
rumaüa gedÿndÿ anasûíûí brèlyant özöyönö barmaüûía taxûb 
deyèr: “Saü qalsam, qaytararam. Þlsÿm, döømÿn gþröb demÿ-
sèn kè, ehtèyac özöndÿn dþyöøörÿm. Bèlsèn kè, Vÿtÿn qeyrÿtè ös-
töndÿ þlömÿ getmèøÿm.” Øaèrèn atdûüû bu èbrÿtlè addûm N.Hÿ-
sÿnzadÿ tÿrÿfèndÿn qÿlÿmÿ alûíûb. Bununla baülû mösahèbèmÿ 
sual verdèm. 

- Necÿ hesab edèrsènèz, bu gön Seyèd Sÿlmasè kèmè Azÿr-
baycanda øaèr varmû? 

- S.Sÿlmasè bþyök øaèrèmèzdèr. Azÿrbaycan xalqû belÿ sÿ-
nÿtkarlarû hÿmèøÿ yetèrèr. Xalq - torpaqdûr. Saülam toxum sÿ-
pèlÿndÿ bètèrèr. Bþyök øaèrèmèz Xÿlèl Rza Ulutörk fÿdakarlûüû 
èlÿ hÿmèøÿ mÿnè heyran edèb. O, mþcözÿ èdè. 

-  Gÿnclèyènèzdÿ yadda qalanlar nÿ olub? 
- Bunlarû tÿfsèlatû èlÿ "Nabat xalanm ÷þrÿyè" povestèndÿ 

demèøÿm. 1 yaøûída atadan yetèm qalmûø vÿ 24 yaølû gÿnc ana-
mûí hèmayÿsèndÿ bþyömöøÿm. Bu hadèsÿ þzömö dÿrk edÿndÿn 
sonra qÿlbèmdÿ sèlènmÿz bèr èz qoyub. Anamûí ÿzèz olan pak 
su-rÿtè daèma yadûmda vÿ gþzlÿrèm þnöndÿdèr. 
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— “Bèr eøqÿ mþhtacdûr, ènsan vÿ zaman  

Dþyöøör ÿzÿldÿn xeyèr èlÿ øÿr.  
Lakèn èctèmaè dÿyÿrè olan, 
Hèss varmû dönyada mÿhÿbbÿt qÿdÿr”. 

 
- deyÿn øaèr, mÿhÿbbÿtèndÿn razûdûrmû? 

 
- “Mÿhÿbbÿtèm mÿnè yarû yolda qoydu” - deyÿn øaèr, aøa-

üûdakû øåèrè dedè: 
 

“Mÿhÿbbÿt! Nÿ deyèm bu ölvè ada,  
Hamûya bèr gþzlÿ baxmayûr o da.  
Bèrènÿ þmör-gön yoldaøû verèr,  
Baøqa bèrèsènÿ gþz yaøû verèr”. 

 
- Gÿnc øaèr nÿslè yetèøèrmè? ßgÿr yetèøèrsÿ, onlarla ÿlaqÿ 

saxlayûrsûíûzmû? 
-  ×ox gþzÿl gÿnclèk yetèøèr. ßdÿbèyyatûmûz yaranûr. Nÿsrdÿ 

sÿnÿdlè ÿsÿrlÿrÿ göclö meyl mÿnè sevèndèrèr. Gÿnc øaèrlÿrèn 
øeèðëÿrènÿ "525-cè qÿzet"dÿ genèø yer verèlèr vÿ mÿn onlarûí 
oxucusuyam. 

 
«Gönaydûí», 

 25-26 fevral 1999-cu èl 
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“ØÀÈÐËßÐ ÕßÑÒßËÈÊÄßÍ ÉÎÕ,  

ÒßÙÃÈÐ ÎËÓÍÀÍÄÀ  
ÞËÖÐËßÐ” 

 
Àüðûëàðûì, èçòèðàáëàðûì è÷èìäÿäèð 

 
- Íÿðèìàí ìöÿëëèì, íåúÿñèíèç, íÿ âàð, íÿ éîõ? 
- Òÿøÿêêöð åäèðÿì, ïèñ äåéèëÿì. 
- Äåìÿê îëàð êè, ýþðöíìöðñöíöç. Áóíóí ñÿáÿáèíè 

áèëìÿê èñòÿðäèê. Áÿëêÿ ñàêèò òÿáèÿòëè Í.Ùÿñÿíçàäÿ úÿìèé-
éÿòèìèçèí áó ìöðÿêêÿá âÿ ãàëìàãàëëû ïðîñåñëÿðèíÿ ãî-
øóëìàìàüû äàhà ìÿãáóë håñàá åäèð... 

- 1996-úû èëèí ìàðòûíäà àüûð èíôàðêò êå÷èðäèì âÿ õåéëè 
éàòàñû îëäóì. ßñàñ ñÿáÿáè áóäóð. Õÿñòÿ éàòàüûíäà äèêòîôîíà 
õåéëè øåèðëÿð äåìèøÿì. Äåìÿê îëàð hå÷ áèðè ÷àï îëóíìàéûá. 
“Äèêòîôîí ëåíò”ëÿ øåèðëÿðëÿ ÷ûõûø åòìÿê ôèêðèì âàð. Ñóàëûí 
èêèíúè hèññÿñèíèí ìÿíÿ àèäèééàòû éîõäóð. Ìÿíèì àüðûëàðûì-
èçòèðàáëàðûì è÷èìäÿäèð. Ùÿð êÿñ áèð úöðÿ äîüóëóð. Ìÿí ñàêèò 
àõûðàì. Ýÿíúëèéèìäÿ äÿ éàçìûøäûì êè: 

 
Ñÿñ-êöéëÿ þçöíÿ ÿë ãàëäûðàíëàð, 
ñÿññèç-êöéñöç ÷ûõûð ñîíðà úÿðýÿäÿí. 
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- Ñèçúÿ éàðàäûúû øÿõñ úÿìèééÿòäÿêè ôÿàë ïðîñåñëÿðÿ, 

åëÿúÿ äÿ ñèéàñÿòÿ ãîøóëàðêÿí äàhà ÷îõ èòèðèð, éîõñà ãàçà-
íûð? Âÿ éàõóä íÿ èòèðèð, íÿ ãàçàíûð? 

- Èòèðÿí äÿ îëóð, ãàçàíàí äà. Áåëÿ øåéëÿð ÷îõ îëóá. Äàhà 
÷îõ éàðàäûúû øÿõñëÿð èòèðèð. Òàëåñèç âÿ áþéöê øàèðèìèç Ìÿ-
hÿììÿä Ùàäèíè äåäèéèíèç "ãàëìàãàëëû ñèéàñè ïðîñåñ" úèñìÿí 
èòèðäè. Ñèéàñÿò þçö àéðûúà ïåøÿ íþâöäöð. Ñÿíÿòäèð. Ñèéàñÿò÷èñè 
îëìàéàí þëêÿ, éà õàëã áàøñûç ãàëàð. 

- Áÿçÿí úÿìèééÿòäÿ, èúòèìàè ïðîñåñëÿðäÿ ôÿàë ìþâãå 
òóòìàéàí éàçàðëàðûìûç áóíó îíóíëà ÿëàãÿëÿíäèðèðëÿð êè, 
îíëàðûí éàðàäûúû êèìè øþhðÿòè øÿõñèééÿòëÿðèíäÿí éöêñÿêäÿ 
äóðóð. Áàøãà ñþçëÿ äåñÿê, îíëàð øþhðÿòè øÿõñèééÿòëÿðè èëÿ 
éîõ, éàëíûç ñûðô ÿñÿðëÿðè èëÿ ÿëäÿ åòìÿéÿ öñòöíëöê âåðèðëÿð. 
Áó ôèêðÿ ìöíàñèáÿòèíèçè áèëìÿê ìàðàãëû îëàðäû... 

- Úÿìèééÿòèí àüðû-àúûëàðûíû ÿñÿðëÿðèíäÿ èôàäÿ åäÿ áèëìÿ-
éÿí, éàõóä åòìÿéÿí éàðàäûúû àäàìûí úÿìèééÿòäÿ hàíñû íö-
ôóçó îëàð? Áèð äÿ ñþháÿò éàðàäûúû øÿõñèééÿòäÿí ýåäèðñÿ, î 
ìöòëÿã úÿìèééÿòèí, õàëãûí äÿðäëÿðèíÿ ÷àðÿ àõòàðàí çàâàëëûäûð, 
ãÿhðÿìàíäûð, èúòèìàè õàäèìäèð, âÿòÿíäàøäûð. ßäÿáè-ñèéàñè 

ïðîñåñëÿðäÿ îíëàð þëìöð, hÿëàê îëóðëàð. Ýóéà “èúòèìàè ïðîñåñ‐
äÿí êÿíàðäà ãàëäûüû ö÷öí” âàõòèëÿ ýþðêÿìëè èäåîëîã ñàéûëàí 

Æäàíîâóí òÿíãèä àòÿøèíÿ òóòäóüó áþéöê ðóñ øàèðè (øþhðÿòè 
ìÿøhóðëóãëà ãàðûøäûðìàéàí) Àííà Àõìàòîâàíû Èòàëèéà ÕÕ 
ÿñðèí éöêñÿê ÿäÿáè ìöêàôàòûíà ëàéèã ýþðäö. Îíó ñåâèðëÿð, 
îõóéóðëàð, íÿøð åäèðëÿð. 

- Áÿñ ñèçè íåúÿ, áó ãÿáèëäÿí îëàí èíñàíëàð ñûðàñûíà àèä 
åäÿ áèëÿðèêìè? 

- Ìÿíèì ÿäÿáè íöôóçóì áàðÿäÿ, áþéöê éàçû÷û, ìÿðhóì 
Ìèð Úÿëàë ìöÿëëèìèí äåäèéè êèìè, øåèðëÿðèìäÿ äåìèøÿì. 

 
Ïèéàäà ãàëõìûøàì äàø ïèëëÿëÿðè, 
ëèôòëÿ ãàëõàíëàðû ýþðÿ-ýþðÿ ìÿí. 



 
Nəriman Həsənzadə  _________________________________ 
 

 
 44

 
Éàõóä, ýþðìöøÿì êè, 

 
Èðÿëè ÷ÿêèáëÿð òÿëÿì-òÿëÿñèê, 
Áàõòû þçöíäÿí òåç äîüóëàíëàðû. 

 
Áþéöê Íèçàìè äåéèð êè, hÿéàòäà ÿñàñ øÿðò èñòåäàä, höíÿð 

äåéèë, áÿõòäè. 
- Ìöàñèð ýöíëÿðèìèçäÿ úÿìèééÿò çèéàëûäàí, çèéàëû èñÿ 

úÿìèééÿòäÿí íÿëÿðèñÿ óìóð. Ñèçúÿ, áó ãàðøûëûãëû ìöáàäèëÿ 
ïðîñåñèíäÿ hÿð èêè òÿðÿô èñòÿäèéèíè àëà áèëÿðìè? 

- ßäÿáè hÿðÿêàò öìóìõàëã hÿðÿêàòûíà áèýàíÿ ãàëà áèë-
ìÿç, ÿêñèíÿ, îíó éåòèøäèðìÿëèäèð. Àçÿðáàéúàí èíãèëàáûíû 
Àçÿðáàéúàí ÿäÿáèééàòû éåòèøäèðäè. Áó úöð äÿ äåìÿê îëàð. 

Úÿìèééÿò äÿ þç çèéàëûñûíû ãîðóìàüû áàúàðìàëûäûð. Úàâèä 
òóòóëàíäà úÿìèééÿò ñóñäó, Úàâèäèí òàáóòó ýÿòèðèëÿíäÿ èñÿ ÿë 
÷àëäû. Õåéðèééÿ÷è Ùàúû Çåéíàëàáäèí Òàüûéåâèí ãûçû Ñàðà õà-
íûìû ìÿí ýþðìöøäöì. Çèéàëû ãàäûí èäè, ýÿðÿê êè, Ïåòåðáóðã-
äà òÿhñèë àëìûøäû. ßëèíäÿ ÷àìàäàí ýÿçäèðèðäè, àòàñûíûí ñÿíÿä‐
ëÿðèíè. Ñöáóò åòìÿê èñòÿéèðäè êè, àòàñû éàõøû êèøè îëóá. Àüáèð-
÷ÿê éàøûíäà êèìñÿñèç þëäö. Ùàìûìûç ýöíàhêàðûã: ìÿí äÿ, 
ñèç äÿ... Àòàñûíà håéêÿë ãîéóëàíäà éåíÿ úÿìèééÿò ÿë ÷àëûðäû. 
Ùàúû èëÿ ôÿõð åäèðäè. Áåëÿ îëàí hàëäà úÿìèééÿò âÿ çèéàëû èñòÿ‐
äèéèíè ÿëäÿ åäÿ áèëÿðìè? 

- Øàèð âÿ éàçû÷ûëàðûí èãòèäàð-ìöõàëèôÿò úÿáhÿëÿðèíÿ 
áþëöíìÿñèíÿ íåúÿ áàõûðñûíûç? 

- Áó, éàçû÷ûíûí äöíéàýþðöøö, úÿìèééÿòäÿ òóòäóüó ìþâãå 
èëÿ äÿ áàüëûäûð. Êÿíàð òÿñèðëÿð äÿ âàð. Îõóúó èñÿ áèðäè: õàëã. 
Ùå÷ áèð øàèð, éàõóä éàçû÷û ìèëëÿòèíèí ãöòáëÿøìÿñèíè èñòÿìÿç. 
Áó, òÿhëöêÿëè áèð ñîíëóüóí áàøëàíüûúû îëà áèëÿð. ×öíêè øàèðèí 
ñÿñè åøèäèëèð. Ùÿðÿ áèð éàíà ÷ÿêÿíäÿ È.Êðûëîâóí ìÿøhóð òÿì-
ñèëèíäÿ îëäóüó êèìè àðàáà ÷àìûðëûãäàí ÷ûõà áèëìÿç. 
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- Áó ýöí äàhà ÷îõ èòòèhàì îëóíàí òÿáÿãÿ äÿ ìÿhç çè-
éàëûäûð. Ñèçúÿ, áó èòòèhàìûí êþêëÿðè hàðà ýåäèá ÷ûõûð âÿ 
áöòöí áóíëàðûí ÿñàñû âàðìû? 

- Èääèàñû ñÿâèééÿñèíäÿí àðòûã îëàí çèéàëû, ÿëáÿòòÿ, èòòèhàì 
îëóíàúàã. Áó èòòèhàìûí êþêö áèð øåéäÿ îëà áèëÿð. Éÿãèí õàëã 
èíäèêè çèéàëûëàðûí øÿõñèíäÿ Öçåéèð áÿéëÿðè, Ìèðçÿ Úÿëèëëÿðè, 
ßhìÿä áÿé Àüàéåâëÿðè, Þìÿð Ôàèãëÿðè ýþðìÿê èñòÿéèð. Îí-
ëàðäàêû õàëãà éàõûíëûüûí íèñýèëèíè ÷ÿêèð. Þçöíö îíëàðäà òàï-
ìàã èñòÿéèð. Ùÿìèí çèéàëûëàðûìûçûí êå÷èä äþâðöíöí àüûð àá-
hàâàñûíû ýþðöá, äåìÿê îëàð êè, áöòöí èíäèêè ïðîáëåìëÿðè éà-
çûá éàäèýàð ãîéóá ýåäèáëÿð. Õàëã áó ïðîáëåìëÿðèí hÿëëèíè èñ‐
òÿéèð. Áóíóíëà áåëÿ, èíäèíèí þçöíäÿ åëÿ çèéàëûëàðûìûç âàð êè, 
îíëàðûí õèäìÿòèíè äàíìàã îëìàç. Îíëàð àäëàðûíû ÷ÿêäèêëÿðèì 
âÿ ÷ÿêÿ áèëìÿäèêëÿðèì çèéàëûëàðûí ëàéèãëè õÿëÿôëÿðèäèð. 

- Çèéàëûëàðû õàëã éåòèøäèðèð âÿ áóíóí ö÷öí äÿ îíëàð 
äàèì õàëãà áîðúëóäóðëàð. Ëàêèí ñîíäà çèéàëû õàëãà ìÿí-
ñóáëóüóíäàí ÷ûõàðàã, hàíñûñà ãöââÿëÿðèí ÿëèíäÿ îéóíúà-
üà, àëÿòÿ ÷åâðèëèð... 

- Çèéàëû ÿëäÿ àëÿòÿ ÷åâðèëÿíäÿ 37-úè èë îëóð. Àòàñû àüûð èë‐
ëÿðèí ãóðáàíû îëàí áèð çèéàëûìûçûí äèëèíäÿí åøèòìèøÿì êè, 
Ì.Ãóëèéåâ ÄÒÊ-äàí òÿêèäëÿ òÿëÿá åäèðìèø êè, àäàì ýÿòèðèí, 
éåíÿ öçöíÿ äóðóì. Áþéöê òöðê øàèðè Íàçèì Ùèêìÿò äåéèá êè, 
øàèðëÿð õÿñòÿëèêäÿí þëìöðëÿð, òÿhãèð îëóíàíäà þëöðëÿð. Ìöøôèã 
äÿ áåëÿ þëöá. Îíó äà àëäàäûáëàð, èíàíäûðûáëàð. Âÿ 20 äÿãèãÿ-
ëèê ìöhàêèìÿäÿí ñîíðà ýöëëÿëÿéèáëÿð. Äåéèáëÿð êè, Âÿòÿí 
hàãäà, ìèëëÿò hàãäà øåèðëÿð éàçñûí. Îíñóç äà éàçûðäû. Ñîíðà 

áó òÿêëèôè åäÿíëÿð øåèðëÿðè òÿðèôëÿéèðëÿð. Ñîíðà èñÿ “ìèëëÿò÷è” 
àäëàíäûðûðëàð, “õàëã äöøìÿíè” åäèá ýöëëÿëÿéèðëÿð. Úàâèäèí âÿ 
áàøãà çèéàëûëàðûí àðõèâèíè âÿðÿãëÿéÿíäÿ ìÿí áó ôÿëàêÿòëÿðèí 
øàhèäè îëäóì. Øàèð þìðöíö Àçÿðáàéúàí èñòèãëàëûíà hÿñð åò-
ìèøäèð. 

Ñèçèí óçóí ìöääÿò “ßäÿáèééàò âÿ èíúÿñÿíÿò” ãÿçåòèíèí 

ðåäàêòîðó êèìè ÿäÿáèééàòäà ýåäÿí ïðîñåñëÿðè áèëàâàñèòÿ èçëÿ-
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ìÿê èìêàíûíûç îëóá. ßäÿáèééàòûìûçûí ìöàñèð äóðóìóíó íå-
úÿ ãèéìÿòëÿíäèðèðñèíèç? 

- Ìöñáÿò ãèéìÿòëÿíäèðèðÿì. Òÿÿññöô êè, éåíÿ ñîâåò 
äþâðöíäÿ îëäóüó êèìè hÿð êÿñ þçöíöíêöíö òÿðèôëÿéèð. 
Ýÿðÿê ÿäÿáè ìåéàð èòìÿñèí. 

- Ñèçúÿ èíäè ÿäÿáèééàòäà hàäèñÿéÿ ÷åâðèëÿí áÿäèè ÿñÿðëÿð 
íèéÿ éàðàíìûð? Áÿëêÿ äÿ áåëÿ ÿñÿðëÿð éàðàíûð, ëàêèí îíëàðûí 
îõóúóëàðà ÷àòäûðûëìàñû ìåõàíèçìè ÿââÿëêè ñÿâèééÿäÿ äåéèë. 

- ßäÿáè hàäèñÿéÿ äþíÿí ÿñÿðëÿðèìèç âàð. Éàçû÷ûëàðûí ñî-
íóíúó ãóðóëòàéûíäà îíëàðûí áèð íå÷ÿñèíèí àäëàðû ÷ÿêèëäè, ìè-
ñàëëàð ýÿòèðèëäè. Äåäèéèíèç, "Òÿáëèü ìåõàíèçìè" éåíè îëìàëû-
äûð. Ãóðóëòàéäà ïîåçèéà öçðÿ ÷ûõûø åäÿí ïðîôåññîð Íèçàìè 
Úÿôÿðîâ áèð íþâ áó òÿëÿáè ãîéäó êè, ÿñÿðëÿðÿ éåíèäÿí ãàéûò-
ìàã ëàçûìäûð, îíëàðà éåíèäÿí, ëàéèã îëäóüó ãèéìÿò âåðèëìÿ-
ëèäèð. Áèëäèéèíèç êèìè, ÿââÿëëÿð ÿñÿðëÿðÿ áèðèíúè íþâáÿäÿ ñî-
ñèîëîæè ãèéìÿò âåðèëèðäè. Ìöÿëëèô òóòäóüó ìþâãåéÿ ýþðÿ ìö-
êàôàò äà àëûðäû. 

- Êîíêðåò, Íÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿ ñîí èëëÿðäÿ Àçÿðáàé-
úàí ÿäÿáèééàòûíà íÿ âåðÿ áèëèá? 

- Ñîí èëëÿð ìÿíçóì òàðèõè ïéåñèì òàìàøàéà ãîéóëóá, ïîå-
ìàì äà ÷àï åäèëèá, ïîâåñòèì âÿ ïéåñèì ýöðúö äèëèíÿ òÿðúöìÿ 
îëóíóá. Èëê äÿôÿ Àçÿðáàéúàíäà "Ñÿñëè êèòàá" àäëû àëáîìó äà 
ìÿí òÿðòèá åòìèøÿì. Áóíëàðëà éàíàøû, øåèðëÿðèì äÿ ÷ûõûá. 

- Þìðöíöçöí ìöäðèê ÷àüûíäà þòÿí èëëÿðèíèçè òÿðÿçè-
íèí ýþçöíÿ ãîéñàã, hàíñû äàhà àüûð ýÿëÿð? 

- Òÿðÿçèéÿ ãîéìóø îëñàã, ÿëáÿòòÿ êè, ãàçàíäûãëàðûì. Ìöñ-
òÿãèë Àçÿðáàéúàíûìûç. Èñòèãëàëûìûç. Ö÷ðÿíýëè áàéðàüûìûç... 

1972-úè èëäÿ “Íÿðèìàí” ïîåìàñûíûí áèð éåðèíäÿ éàçûð-
äûì: 

Áÿëêÿ ñó ÷ûõñàéäû éåðèí äèáèíäÿí, 
àéàãëàð àëòûíäà ãàëìàçäû Âÿòÿí. 
Íåôò ìÿíèì þëêÿìÿ ôÿëàêÿò îëäó, 
íÿ õåéèð, íÿ äÿ êè, áÿðÿêÿò îëäó. 
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Ýÿëìÿëÿð àïàðäû, êèìñÿñèç îëäóã, 
éàíäûðàí þçýÿëÿð, éàíàí áèç îëäóã. 
 

Ãóëàã ýÿòèðäèëÿð, êàð îëìàã ö÷öí, 
ýþç òÿêëèô åòäèëÿð, êîð îëìàã ö÷öí. 
Àüûç ýÿòèðäèëÿð éóìóëìàã ö÷öí, 
àüûç è÷èíäÿ äèë ëàë îëìàã ö÷öí. 
Èëëÿð éàìàí òþêäö ãàø-ãàáàüûíû, 
ãóðòàðà áèëìÿäèê ãÿì èëÿ éàñäàí. 
Àíúàã éöç èëëÿðëÿ éàä áàéðàüûíû, 
àñäûã áàéðàìëàðäà þç ãàïûìûçäàí... 

 

Ìÿí øåèðëÿðèìäÿ, ïîåìàëàðûìäà, ïéåñëÿðèìäÿ áèð øàèð þì-
ðöìö Àçÿðáàéúàí èñòèãëàëûíà hÿñð åòìèøÿì. Ùàãñûçëûüà, òÿãèá-
ëÿðÿ ìÿðóç ãàëìûøàì. Éàíäûðûáëàð, "Éàíäûì" äåéÿ áàüûðìà-
ìûøàì. 

Àçàäëûã, àçàäëûã... hì, hì, àçàäëûã! 
Àçàäëûã è÷èíäÿ áàòäûã, ãûðûëäûã. 
Àëìàí àçàäëûüû èñòåìèéîðóì, 
ñóëòàí àçàäëûüû èñòåìèéîðóì, 
Èñòåìåì èíýèëèñ àçàäëûüûíû, 
éà ðóñóí àôåðèñò àçàäëûüûíû. 
Ìÿíèì àçàäëûüûì ñàíìà ÷ÿðÿêäèð, 
Àçÿðáàéúàí àçàäëûüû ýÿðÿêäèð. 

 

Îíñóç äà "Íÿðèìàí" ïîåìàìû Áàêûäà 1400 ìèñðà èõòèñàð 
åäÿíäÿí ñîíðà íÿøð åòìèøäèëÿð. ßñÿðèí èêèíúè íÿøðè þëêÿ áàø-
÷ûñû Ùåéäÿð ßëèéåâèí øÿõñè òàïøûðûüû èëÿ áàø òóòäó. Î, áåëÿ 
hàãñûçëûãëàðäàí õÿáÿð òóòàíäà äþçìöðäö. Áèçè áèçäÿí ãîðó-
éóðäó. 

Ñîíðà àâòîáèîãðàôèê áèð øåèð éàçäûì. 
 

Äþéöëäöì äÿìèð êèìè, 
äþéöøäÿ ýÿðÿê îëäóì. 
Éîüðóëäóì õÿìèð êèìè, 
ýþðäöëÿð ÷þðÿê îëäóì. 
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ßêèëäèì òîðïàã êèìè, 
ýþéÿðäèì, ÷è÷ÿê îëäóì. 
Î ãÿäÿð äàíäûëàð êè, 
àõûðäà ýåð÷ÿê îëäóì. 

 
- Íåúÿ ôèêèðëÿøèðñèíèç, Íÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿ íÿ âàõòñà 

óíóäóëà áèëÿðìè? 
- Çàìàí hàìûíû ÿëÿéèíäÿí êå÷èðèð. Øåêñïèðè áåëÿ! Ìÿíè 

ìöÿééÿí ìöääÿòÿ ìöÿééÿí ãöââÿëÿð óíóäà áèëÿðëÿð. Ëàêèí 
óíóòäóðà áèëìÿçëÿð. Ìÿí õàëãûìûí øàèðèéÿì. "Áèð èíñàí þì-
ðöíö ýèðîâ ãîéìóøàì, áèð øàèð þìðöíö éàøàòìàã ö÷öí". 

- Áó ñóàëûìûç ðóáðèêàìûçûí ÿíÿíÿâè ñóàëûäûð. Ùÿð áèð 
èíñàíûí hÿéàòûíäà áèð åòèðàô ìÿãàìû îëóð. Ùÿìèí ìÿãàì 
éåòèøÿíäÿ, ýþðÿñÿí, Íÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿ íÿëÿðè åòèðàô 
åäÿúÿê? 

- Ñÿhâëÿðèì îëóá. Àììà åëÿ áèð úèääè ýöíàh åëÿìÿìè-
øÿì êè, íÿ âàõòñà îíó åòèðàô åäÿì. Ñîíðàñû èñÿ íåúÿ îëàúàã, 
îíó äåéÿ áèëìÿðÿì. 

 
Ìöñàhèáÿíè àïàðäûëàð:  

Âÿôà ÐÇÀÉÅÂÀ,  
Éóíèñ ÎÐÓÚÎÂ. 

 
“Éåíè Àçÿðáàéúàí” ãÿçåòè,  

8 èéóí, 1999. 
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“ÌßÍ ÕÎØÁßÕÒ ØÀÈÐ  

ÝÞÐÌßÌÈØßÌ” 
 

 
ÁÈÇ ÄÖÍÉÀ ÈËß ÉÎËÀ ÝÅÄß ÁÈËÌÈÐÈÊ 

 
Ùÿéàò ñÿhíÿñèíäÿ hÿð êÿñ hîããà ÷ûõàðûá íà-

ìóñëó àäàì ðîëóíó îéíàéà áèëÿð, ëàêèí ãÿëáèí äÿ-
ðèíëèêëÿðèíäÿ — èñòÿäèêëÿðèíè åäÿ áèëäèéèí, ãàïûñû hà-
ìûíûí öçöíÿ áàüëû îëàí ïöíhàí, õÿëâÿò áèð ýóøÿäÿ 
òÿìèç, íàìóñëó èíñàí îëàðàã ãàëìàã áöòöí ìöìêöí 
ëÿéàãÿòëÿðèí ÿí àëèñèäèð. 

Ì.Ìîíòå 
 

ÁÓ ÄÖÍÉÀÍÛÍ ÀÄÀÌÛ 
 
Åïèãðàô ÿâÿçè: 
 

Èíñàí! Äöíéàäà hå÷ áèð øåé ÿáÿäè äåéèëäèð. Þçöíö hÿð 

ìÿhâ îëóá ýåäÿí øåéëÿ ÿçàáà ñàëìà. 
Ñÿðò hÿéàò áóðóëüàíû èíñàíû ãàíàäëàðûíà àëûá, ýèúÿëëÿí-

äèðèð. Èíäèêè äóðóìóìóçäà áÿëêÿ äÿ áèçëÿð äàhà ÷îõ ýèúÿë-
ëÿíìèø êèìèéèê... Áîëëóúà äÿðä-ñÿðäÿí, ïîçóëìóø ìèçàíäàí, 
éàüìàëàíìûø òîðïàãäàí, òàïäàíìûø håéñèééàòäàí ýèúÿëëÿíÿí 
èíñàí — áó äöíéàíûí àäàìû... Ýþðÿñÿí, áó äöíéàíûí àäàìû 
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îëìàã àñàíäûð, éîõñà âÿòÿíäàøû? Îëæàñ Ñöëåéìåíîâóí òÿáè-
ðèíúÿ äåñÿê: "Âÿòÿíäàø ö÷öí þç âÿòÿíèíèí òÿáèè ñÿðâÿòëÿðèíÿ 
âÿhøè ìöíàñèáÿòè ýþðìÿê ãÿäÿð àüûð ÿçàá éîõäóð". Åëÿ èñÿ... 
Âÿòÿíäàøëûüûìûç èíñàíëûüûìûçäàí äà óúóç... "Êþëÿëèê èíñàíû î 
ãÿäÿð àë÷àëäûð êè, àõûðäà î þç áóõîâëàðûíû äà ñåâèð" — íåúÿ êè, 
"àòÿøêÿñ"è ñåâäèê. Ôèëîñîôëàðûí òÿáèðèíúÿ, øÿð äöíéàéà çÿðóðè 
ñóðÿòäÿ õàñäûð. Îíà ýþðÿ äÿ hå÷ áèð äÿéèøèêëèê äöíéàíûí âÿ-
çèééÿòèíè éàõøûëàøäûðà áèëìÿç. ßñëèíäÿ èñÿ... Èíñàíûí hÿéàòû 
úÿhä âÿ äàðûõìà àðàñûíäà äþâð åäèð... Âàõò èíñàíû öñòÿëÿéèð. 
Èíñàíûí âàõòäàí éöêñÿéÿ ãàëõìàã höíÿðè äÿ âàð. Âàõò íÿ 
ãÿäÿð ýÿðèëñÿ äÿ, òàðûìà ÷ÿêèëñÿ äÿ... 

"Áó äöíéàíûí àäàìû" — áó, éåíè ðóáðèêàäûð. Ñàäÿúÿ, áó 
äöíéàíûí àäàìëàðû ìÿíÿ îíà ýþðÿ ÿçèçäè êè, hàìûìûç åéíè 
çàìàí êÿñèéèíäÿ éàøàéûðûã. Àëëàh åëÿìÿñèí, ñàáàh äöíéàíûí 
àõûðû îëñà, áèð éåðäÿ ýþìöëÿúÿéèê. Éÿãèí êè, øàèð-äðàìàòóðã 
Íÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿíèí ýåíèø òÿãäèìàòà åhòèéàúû éîõäóð. 
Ùÿìâÿòÿíëÿðèíèí áÿäáèí ýþðêÿìè, ñàáàhà èíàìëàðûíû èòèðìÿê 
òÿhëöêÿñèíäÿí Íÿðèìàí ìöÿëëèì äÿ íàðàhàòäûð. Áèð àç ãÿh-
ðÿìàí îëìàäûüûíà òÿÿññöôëÿíÿí, áèð àç òÿìêèíëè, áèð àç ÷ûë-
üûí, áèð àç úàâàí, áèð àç íóðëó, áèð àç ãÿìëè, áèð àç íèêáèí, áèð 
àç äà äöíéà èëÿ áàðûøìàéàí... Íÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿ — Áó 
äöíéàíûí àäàìû. 

- Íÿðèìàí ìöÿëëèì, èëëÿð êå÷äèêúÿ, çàìàí äÿéèøèð. 
Äåéèëÿíÿ ýþðÿ, áèç äÿ äÿéèøèðèê. Àììà ìÿí áóíó èíêàð 
åòìÿê èñòÿéèðÿì. Áÿñ, ñèç íåúÿ? 

- Äöíéàäà äÿéèøìÿéÿí hå÷ áèð úàíëû éîõäóð. Áöòöí úàí-
ëûëàð äîüóëóð, áþéöéöð, äÿéèøèð âÿ ìÿhâ îëóð. Ùÿéàòûí áåëÿ 
äÿéèøêÿíëèéè îíóí äÿéèøìÿç ãàíóíóäóð. 

"Ùÿð øåé àõûð, hÿð øåé äÿéèøèð", "Àõàð ÷àéà èêèíúè äÿôÿ 
ýèðìÿê îëìàç" — éóíàí àëèìè Ùåðàêëèò hÿëÿ Àíòèê äþâðäÿ 
áåëÿ äåéèðäè. 
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"ßçèçëèêëÿ ñàõëàäûüûí àøûüû, çÿëèëëèêëÿ èìòàhàíà ÷ÿêèðñÿí" 
- Äÿäÿ ßëÿñýÿð äÿ ñÿêñÿíè êå÷ÿíäÿí ñîíðà äöíéà èëÿ éîëà 
ýåäÿ áèëìèðäè. 

Áÿëêÿ èíñàíûí õàñèééÿòè äÿéèøìèð?! Áÿëêÿ áóíà ýþðÿ 
"Ãîçáåëè ãÿáèð äöçÿëäÿð", — äåéèáëÿð? Áó ìèñàë ïèñ àäàìëàð 
hàããûíäà ñþéëÿíèëèá. Éàõøû àäàìëàð äÿéèøìÿñÿëÿð éàõøûäûð. 

- Ùå÷ îëóáìó êè, äåéÿñèç: "öðÿéèìè áîøàëòäûì"? 
- Øàèð öðÿéè äÿ ýþéëÿð êèìèäèð. Äîëäóãúà áîøàëûð, áîøàë-

äûãúà äîëóð. À.Ñ.Ïóøêèí "Éåâýåíè Îíåýèí"è áèòèðÿíäÿí ñîíðà 
äåéèðäè êè, öðÿéèì áîøàëûá. Àììà ñîíðàëàð éàðûì÷ûã ãàëàí 
"Áèðèíúè Ïéîòðóí ÿðÿáè" àäëû áþéöê ðîìàíûíû áàøëàìûøäû. 

- Íÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿíèí ìöëàéèì ýþðêÿìèíè êÿíàð-
äàí ìöøàhèäÿ åäÿíäÿ ãÿðèáÿ hèññëÿð êå÷èðèðñÿí: "Ýþðÿ-
ñÿí, áó èíñàí hå÷ ÿñÿáëÿøèð?" 

- Êöð ÷àéûíûí äÿðèí éåðè hÿìèøÿ ñàêèò (áèç òÿðÿôäÿ "ëàë" 
äåéèðëÿð) ýþðöíöð. Áóðóëüàíëàðû è÷èíäÿ îëóð. Ìÿí îíóí ñàhè-
ëèíäÿ áþéöìöøÿì. Ñèçèí ñóàëûíûç Úàâèäè éàäà ñàëäû. Îíóí äà 
òóôàíëàðû è÷èíäÿ èäè. "Èáëèñ"è ñàêèò îõóìàã îëìóð. Îõóìàìàã 
hå÷ ìöìêöí äåéèë. 

- Øàèð èëhàìûíûzûí ìÿíáÿéè âàðìû? Éîõñà, áó, èëàhè-
äÿí ýþíäÿðèëÿí âåðýèäèð? 

- Øàèðëèê âåðýèäèð. Âÿ, ÿñëèíäÿ, áÿäáÿõòëèêäè. Ìÿí øàèðèí 
õîøáÿõòèíè ýþðìÿìèøÿì. 

- Ïîåçèéà èíñàí ìÿíÿâèééàòûíû äÿéèøÿ áèëèð? Éîõñà, þç 
äöøöíúÿñèíè áàøãàñûíà òÿëãèí õàòèðèíÿ éàðàíûá ïîåçèéà? 

- Äÿéèøÿ áèëir. Äÿéèøìÿëèäèð. 
- Éåíè ÿñðÿ éåòìÿéèìèçÿ ÷îõ ãûñà çàìàí ãàëûá. Ýþðÿ-

ñÿí, ÕÕI ÿñðäÿ ïîåçèéàíûí ìåéàðû äÿéèøÿúÿêìè? 
- Ïîåòèê ÿñÿð áöòöí ÿñðëÿðäÿ îõóíóð. Ùîìåðèí "Èëèàäà"ñû 

îõóíìóðìó? Áÿñ Ôöçóëè, Ãóðáàíè, Âàãèô, Øåêñïèð?! ÕÕ ÿñð-
äÿ áèçèì ïîåçèéàìûçûí ñÿñè ñÿíýÿðëÿðäÿí âÿ óçàã ñöðýöíëÿð-
äÿí ýÿëèá. Áó ÿñð äÿ áèçèì òàëåéèìèç - òÿðúöìåéè hàëûìûçäû. 
Àçÿðáàéúàí Èñòèãëàë éîëóíäà èêè äÿôÿ ìöãÿääÿñ ãàí òþêöá. 
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- Äåéÿ áèëÿðñèíèçìè, Íÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿ áó äöíéàäà 
hàíñû ìèññèéàíû éåðèíÿ éåòèðÿ áèëèá? 

- Ìöðÿêêÿá ñóàëäû. Áÿëêÿ äÿ ìÿíè òàíûéàíëàð ö÷öí áó 
ñóàëû úàâàáëàíäûðìàã äàhà àñàí îëàðäû. Âÿòÿíèì èøüàë îëó-
íóá, òîðïàãëàðûìûç éàä ÿëëÿðäÿ ãàëûá. Íÿ äåñÿì òóòìóð. Ìèñ-
ñèéàìûç hÿëÿ ãàáàãäàäûð. Øåèðèí ìÿíçèëè äàhà óçàã îëñà äà; 
íèéÿ áèð ãÿhðÿìàí éàðàíìàäûì, àh... Ñàäÿ øåèð éàçìàã ýÿëèð 
ÿëèìäÿí — äåéÿí áþéöê Âóðüóíó õàòûðëàäûì. 

- Ìöàñèð äþâðöí âÿòÿíäàøû ñèçúÿ íåúÿ îëìàëûäûð? 
-Áó òÿçÿ ìÿñÿëÿ äåéèë. Ùÿëÿ àíòèê äþâðäÿ Ïëàòîí äà áó 

ìÿñÿëÿíè ãàáàðòìûøäû. Ïëàòîí øàèðëÿðè, ñÿíÿòêàðëàðû — áèð ñþç‐
ëÿ hèññ, äóéüó àäàìëàðûíû þç "èäåàë äþâëÿò"èíÿ éàõûí ãîéìóð‐
äó. ×öíêè îíóí ôèêðèíúÿ, âÿòÿíäàø éåòèøäèðìÿê ö÷öí hèìí‐
ëÿð, îäàëàð îõóíìàëûäû, ðîìàíòèê øåèðëÿðëÿ ÿçìêàðëûã àøûëà‐
ìàã îëìàç. Ïëàòîíà ýþðÿ âÿòÿíèí òàëåéèíè øàèð éîõ, âÿòÿíäàø 
hÿëë åòìÿëèäè. Ñîíðà áó ôèêðè ðóñ ÿäÿáèééàòûíäà Íåêðàñîâ èðÿ‐
ëè ÷ÿêäè: "Ñÿí øàèð îëìàéà áèëÿðñÿí, âÿòÿíäàø îëìàüà áîðúëó-
ñàí". ßëáÿòòÿ, áó äà áèðòÿðÿôëè ôèêèðäè. Øàèð äÿ îëìàëûñàí, âÿ-
òÿíäàø äà. Áóíëàð áèð-áèðèíè òàìàìëàìàëûäûð. Áèçèì äþâðäÿ 
èñÿ òîðïàüû éàä ÿëëÿðäÿ ãàëàí þëêÿíèí øàèðè áàøãà íåúÿ îëà 
áèëÿð êè? Î hÿì øàèð, hÿì äÿ âÿòÿíäàø îëìàëûäûð. Õöñóñèëÿ, 
éåíè úÿìèééÿò ãóðóúóëóüóíäà hÿð áèðèìèç âÿòÿíäàø ìþâãå-
éèíäÿí ÷ûõûø åòìÿëèéèê. Òÿáèè êè, àíúàã ìèòèíãëÿðëÿ éîõ... 

- Èíñàíëûãëà âÿòÿíäàøëûüûí ôÿðãè íÿäèð? 
- Èíñàíëûüû âÿòÿíäàøëûüà ãàðøû ãîéìàã äöçýöí äåéèë. ßí 

áþéöê øÿõñèééÿòëÿðäÿ Èíñàíëûã äà éöêñÿê îëóð. Àíúàã ãÿhðÿ-
ìàí èíñàí âÿòÿíäàø îëìàéà äà áèëÿð. Áó äà ìöðÿêêÿá ìÿ-
ñÿëÿäè. Éóñèô Ìÿììÿäÿëèéåâ, Ìèð Úÿëàë âÿ áàøãàëàðû áþéöê 
èíñàí èäèëÿð, hÿì äÿ áþéöê âÿòÿíäàø. Èíñàíëûüû óúà òóòìàéàí 
àäàì ëÿéàãÿòëè âÿòÿíäàø îëà áèëìÿç, ìÿí áóíà èíàíìûðàì. 

- Ìÿíúÿ, áÿøÿðè áàõûìäàí äöøöíÿíäÿ áèðèíúè èíñàíëûã 
ãàáàðäûëìàëûäûð; Àõû, ìÿí èíñàíàì! 
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- Áÿñ, Ãàíóíëàð hàðà ýåòñèí? Àõû, Ãàíóíëàð äà âàð? Úÿ-
ìèééÿòäÿ õàëãûí òàëåéèíè ãàíóíëàð hÿëë åäèð. 

- Àììà ÷îõ âàõò éàçûëìàìûø ãàíóíëàð éàçûëìûøëàð-
äàí ýöúëö îëóð... 

- Ðàçûéàì ñèçèíëÿ. Ìÿí éåíÿ òÿêðàð åäèðÿì. Ëÿéàãÿòè 
îëìàéàí èíñàíûí âÿòÿíäàøëûüûíà èíàíìûðàì. Ìÿñÿëÿí, Éóëè 
Ñåçàð âÿòÿíäàøäûìû? ßëáÿòòÿ. Çÿíýèí ìÿíÿâèééàòëû Èíñàí, 
Ãÿhðÿìàí, ñîíðà Âÿòÿíäàø... Áó àäàì ñÿíýÿðäÿ áèð òÿðÿô-
äÿí ëàòûí äèëèíèí ãðàôèêàñûíû éàçûðäû, äèýÿð òÿðÿôäÿí ãàëëàðëà 
ìöhàðèáÿ àïàðûðäû. Éàõóä Øàh Èñìàéûë Õÿòàè... Àçÿðáàéúàí 
äèëèíäÿ ÿñÿðëÿð éàðàäûðäû - äþâðöíäÿ ÿäÿáèééàòà áàø÷ûëûã åäèðäè. 
Ñÿíÿòè èíêèøàô åòäèðìÿê ö÷öí ñÿíÿò àäàìëàðûíû ñàðàéûíà 
òîïëàéûðäû. 14 èëäÿ 14 þëêÿ ôÿòh åòäèéèíÿ ýþðÿ, îíà "ôàòåh" äÿ 
äåéèðëÿð. Ìÿí îíóí áó "ôàòåh"ëèéè èëÿ ôÿõð åäèðÿì. Ãÿhðÿ‐
ìàíëûüû Øÿõñèééÿòèíè, âÿòÿíäàøëûüû èñÿ Èíñàíëûüûíû òàìàìëà‐
éûðäû. Ðóñèéà éàçû÷ûëàðûíäàí áèðè À.Ñ.Ïóøêèíè "ìèëëè øàèð" 
àäëàíäûðûá. ÕIX ÿñð ðóñ ÿäÿáèééàòûíäà âÿòÿíäàøëûã î ãÿäÿð 
ýöúëöéäö êè, ñîíðàëàð hå÷ áèð ÿäÿáèééàòäà î þçöíö áó úöð 
ýþñòÿðìÿéèá. Ïóøêèíèí, Ëåðìîíòîâóí, Ãîãîëóí, Áåëèíñêèíèí, 
Äîáðîëéóáîâóí éàðàäûúûëûüû hÿðÿñè áèð ìÿðhÿëÿäèð. Íÿ ö÷öí 
îíëàðà ÿñë âÿòÿíäàø äåéèðëÿð? ×öíêè îíëàð õàëãëà ÿäÿáèééà‐
òûí, ìÿíÿâèééàòûí hÿìðÿéëèéèíè éàðàäà áèëìèøäèëÿð. 

 
“Óëóñ” ãÿçåòè, 3 èéóí, 2000-úè èë    
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MƏNİM ÜÇÜN UNİVERSİTET  
BÖYÜK BİR MƏBƏDDİR 

 
UNİVERSİTET MƏNİM GƏNCLİYİMDİR 
Universitet mənim gəncliyim, tərcümeyi-halımın bir hissə-

sidir. Mən orada böyük yazıçı, böyük alim Mir Cəlal Paşayevi 
gördüm, ömürlük sevdim, o, mənim mənəvi atam oldu. Mir 
Cəlalın özü mənim üçün ayrıca bir universitet idi. Onun ka-
fedrası müstəqil yazıçılar ittifaqı idi. İndi də bu elm məbədində 
biliyinə, şəxsiyyətinə pərəstiş etdiyim Nizami Cəfərov kimi 
görkəmli alimlər fəaliyyət göstərir. Müstəqil Azərbaycan Res-
publikasının bünövrəsi məhz bizim universitetlə qoyulub. Elm 
ilə tikilən hörük heç vaxt uçmaz. Elmimiz də xalqımız kimi 
həm qədim, həm də müasirdir. 

Bu böyük yaradıcı kollektivi, onun rəhbəri, çox hörmətli 
professor Abel müəllimi bu bayram günündə ürəkdən təbrik 
edirəm. 

 
Qonağımız 1962-1965-ci illərdə BDU-nun filologiya fakül-

təsinin aspirantı olmuş, Azərbaycan Respublikası Mətbuat və 
İnformasiya nazirinin birinci müavini, şair, dramaturq, Əmək-
dar incəsənət xadimi Nəriman Həsənzadədir. 

 
Nəriman Əliməmməd oğlu Həsənzadə 1931-ci ildə Qazax 

rayonunda anadan olub. Burada orta məktəbi bitirdikdən sonra 
H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun dil və 
ədəbiyyat fakültəsində təhsil alıb. Əmək fəaliyyətinə radio ve-
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rilişləri komitəsində böyük redaktor kimi başlayıb. 1957-1961-
ci illərdə Moskvada M.Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunda 
təhsilini davam etdirib. “Azərbaycan–Ukrayna ədəbi əlaqələri 
(1941-1945)” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə 
etmişdir. 1965-1967-ci illərdə “Azərbaycan gəncləri” qəzeti re-
daksiyasında ədəbiyyat və incəsənət şöbəsinin müdiri, 1967-
1975-ci illərdə “Azərbaycan” jurnalı redaksiyasında poeziya 
şöbəsinin ədəbi işçisi, 1975-1978-ci illərdə SSRİ ədəbiyyat 
fondu Azərbaycan şöbəsinin direktoru, 1978-1991-ci illərdə 
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin baş redaktoru, 1991-1993-
cü illərdə Dövlət Mətbuat Komitəsinin sədr müavini vəzifələ-
rində çalışıb. 

1993-cü ildən Azərbaycan Respublikası Mətbuat və İnfor-
masiya nazirinin birinci müavinidir. “Nabat xalanın çörəyi”, 
“Mənim gecəm-gündüzüm”, “Nəriman”, “Zümrüd quşu”, “Unu-
dulmaz günlər”, “Taleyin töfhəsi” və neçə-neçə əsərin müəl-
lifidir. 

 
- Necə oldu ki, məhz universitetin aspiranturasını seç-

diniz? 
- Mən Moskvada M.Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunu 

fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra işləmək üçün Bakıya 
döndüm. Uzun müddət iş tapa bilmədim. Amma aspiranturada 
da oxumaq fikrim yox idi. Sonra universitetin ədəbiyyat tarixi 
kafedrasının müdiri Mir Cəlal Paşayev mənə aspiranturada qal-
mağı təklif etdi. Mir Cəlal müəllim o illərdə mənə atalıq etdi, 
əlimdən tutdu. O vaxt gənc yazarlara ev verirdilər. Mir Cəlal 
müəllim də öz oğluna aldığı evi mənə bağışladı. Mən indi də 
həmin evdə yaşayıram. 

- Aspirantura dövrü Sizi ən çox universitetə bağlayan 
nə olub? 
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- Bu gün də universitetin adı çəkiləndə gözümün önünə bi-
rinci Mir Cəlal müəllim gəlir. O, qeyri-adi bir insan idi, etdiyi 
yaxşılığı yada salmağa belə qoymazdı. Onun gözəl ailəsi var 
idi. Bu gün mən onun həyat yoldaşı Püstə xanıma baş çəkməyi 
özümə borc bilirəm. 

- Həyatda bu yüksəkliyə qalxmağınızı taleyin qisməti 
adlandırardınız, yoxsa... 

- Bu günümə kimi hər pilləni, hər bir nailiyyəti öz gücümə 
qazanmışam. İşsiz qaldığım illərdə baş vermiş bir hadisə ya-
dıma düşür. Moskvadan qayıdıb Bakıda uzun müddət iş axtar-
dım. Bu vaxt Mir Cəlalla rastlaşdım. Məndən soruşdu: “Nəri-
man, nə axtarırsan?” “İş axtarıram” – deyə cavab verdim. Dedi 
ki, iş yox, adam axtar, Nəriman. Elə adamın yanında işə düzə-
lərsən ki, yox olarsan, eləsinin də yanında işləyərsən ki, yüksə-
lərsən. Bu gün də mən bu sözü hərdən gənclərə işlədirəm. 

- Üç ali məktəbdə təhsil almısınız. Sizin üçün ən əzizi 
hansıdır? 

- Mənə doğma və əziz H.Zərdabi adına Dövlət Pedaqoji 
İnstitutudur. Çünki orada oxuyarkən anam saf idi. Mənim fik-
rimcə, insan anasız qalanda yetim olur. Ona görə də o institut, 
o illər mənim üçün daha əzizdir. 

- Nə üçün o vaxtlar oxumağa həvəs indikindən daha 
çox idi? 

- İndi quruluş, cəmiyyət dəyişib. Hər şey şəxsi mülkiyyət 
olub. Onda deyirdin cəmiyyət üçün, indi deyirsən özüm üçün. 
O dövrdə institutu, aspiranturanı bitirənə ev verirdilər, şərait 
yaradırdılar. Bilirdin ki, oxumaqla nə isə edəcəksən. İndi şəxsi 
idarələr "səni tanıyıram işə götürürəm, tanımıram yox", prinsipi 
ilə işləyir. Kapitalizm pis quruluşdur. Sosializmin isə bir çox 
çatışmazlığına baxmayaraq, üstünlükləri də var idi. İndi rayon-
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dan oxumağa, elm dalınca gələn gənclərə nəinki ev, heç yataq-
xanada yer də vermirlər. 

- Universitet sizin üçün nə deməkdir? 
- Mənim üçün universitet böyük bir məbəddir, pirdir, aka-

demiyadır. Çox gözəl müəllimlərin, alimlərin, elmlə yaşayan 
insanların ocağıdır. BDU-nu dövlətimizin bir atributu kimi qiy-
mətləndirirəm. 

- Sizin üçün doğma olan universitetə nə vaxtsa dönmək 
haqqında düşünürsünüzmü? 

- Ola bilər mən bu gün universitetdən ayrıyam. Amma o 
mənim üçün çox doğmadır. Mən bu gün yarımştat başqa bir ali 
məktəbdə dərs deyirəm. Ancaq inanın ki, ürəyim daim univer-
sitetlədir. Çünki mən oranın yetirməsiyəm. Mən orada forma-
laşmışam. 

- Universitetə gəlsəniz hansı hissləri keçirərdiniz? Və 
ilk olaraq haranı görmək istərdiniz? 

- Əgər universitetə gələrəmsə, özümü 25 yaşlı gənc kimi 
hiss edərəm. Öz gəncliyimə qayıdaram. Birinci növbədə isə 
ədəbiyyat kafedrasına gedərəm. Ora mənim ziyarətgahımdır. 

Sonra isə kitabxanaçılıq fakültəsinə. Çünki orada dərs de-
mişəm. 

- Universitetin 90 illiyini necə görürsünüz? 
- Universitetin böyük bir gələcəyi var. Mən universiteti 

Moskva Dövlət Universiteti kimi görmək istəyirəm. Universi-
teti bitirən hər bir mütəxəssis dünya miqyaslı alim olmalıdır. 

 
“Bakı Universiteti” qəzeti, 

 
10.02.2000
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MİR CƏLAL PAŞAYEV MƏNƏ  
ATALIQ EDİB 

 
“Səadət hər kəsin əlindədirsə,  
 bizim çəkdiyimiz iztirab nədir?” 

 
- Nə var, nə yox, Nəriman müəllim? 
- Sağlığın. Mənim bir dostum var idi, belə şey olanda 

deyərdi çox şey var, çox şey də yoxdu. 
- İşləriniz qaydasındadırmı? 
- İşlər... ümumiyyətlə, insanın özündən asılıdır də, diqqət 

oyadanda, qayğı göstərəndə, sahmana salanda yaxşı gedir. 
Tam yaxşı yoxdu, nisbətən yaxşı gedir. 

- Uzun və mənalı həyat yolu keçmisiniz, mümkünsə 
bir az keçmişə boylanardınız. 

- 1931-ci ildə Ağstafada anadan olmuşam. Atam dəmir-
yolçu olub, rəhmətə gedəndən sonra anam 26 yaşında tək 
qalıb, məni böyüdüb. Kür qırağında iki yetim yaşamışıq. 
Anam bütün çətinliklərə baxmayaraq məni oxudub. 
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- Bakıya gəlişinizi xatırlayırsınızmı? Sizə kimlər kö-
mək etdi? 

- Böyük insan, böyük alim, böyük yazıçı Mir Cəlal Pa-
şayev mənə atalıq edib. Heç xatirimdən çıxmır, həmin müd-
dətdə gənc yazarlara ev paylayırdılar. Rəhmətlik Mir Cəlal 
müəllim oğlu Arif müəllim üçün aldığı evi mənə bağışladı. 
İndi mən 30 ildən artıqdır ki, həmin evdə yaşayıram. Onu da 
deyim ki, belə humanist adamlar nadir adamlardır. Bakıya 
gələndə Səməd Vurğunla görüşdüm. 

- Şair sizə necə təsir bağışladı? 
- Səməd Vurğun qeyri-adi bir şəxsiyyət idi. Mənim bir 

mamam oğlu var idi, Həmid Yolçuyev, onunla dost idilər. 
Səmədin “Şair, nə tez qocaldın sən?” şeiri çıxmışdı. Mən də 
ona “Dağ başında qar görünür” şeirimi həsr elədim. Bu şeir 
çox xoşuna gəldi və şeiri stolun üstündəki şüşənin altına 
qoydu. Onda mənim 21 yaşım var idi. Onu görəndə fikirlə-
şirdim ki, bununla susub da danışmaq olar. Qeyri-adi bir 
siması vardı. Səməd anadan şair doğulmuşdu. Səmədi görən-
də adi adam da şeir yazmaq istəyirdi. Onu da deyim ki, elə 
adamlar var ki, baxırsan onların sükutu da danışır və özün də 
bu adamlarla sükut edib danışa bilirsən. Bir dəfə gəldim Sə-
məd Vurğunun yanına ki, mən bir elmi iş yazmaq istəyirəm. 
Çoban Əfqan haqqında. Səməd baxdı mənə və dedi ki, “Mən 
heç haranı qurtarmamışam, ancaq vitse prezidentəm. Get 
şeirini yaz, xoşuma gəlir sənin şairliyin”. Səməd Vurğunun 
dövründə yaşamaq özü böyük səadətdi adam üçün. 

- İndi də ziyalılarımız içərisində belə xeyirxah insan-
lar var? 

- Şübhəsiz. Görünür, biz onları tapmaqda çətinlik çəkirik. 
Cəmiyyət dağılar ki, xeyirxahlar olmasa... 

- O dövrün ziyalıları ilə bu günün ziyalılarını necə 
müqayisə edərdiniz? 
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- Ziyalını ancaq belə müqayisə etmək olar ki, o ziyalının 
yetişdiyi mühit necə olub və bir də o ziyalıdan qabaq hansı 
ziyalılar olub. Məsələn, Mir Cəlaldan əvvəlki ziyalılar Mir-
cəlalı yetişdirib. Mir Cəlaldan sonra onun yetişdirdiyi ziya-
lılar var. Cəmiyyət cırlaşdıqca pis adamlar yetişir. Mühit ol-
masa, cəmiyyətin yaxşı adamları yetişə bilməz. 

- Adətən insanın formalaşmasında üç şey əsas götü-
rülür. Gendən gələn xüsusiyyət, mühit və ailə tərbiyəsi. 
Sizin şair kimi yetişməyinizdə bunların hansının təsiri 
olub? 

- Həyat yoldaşım Sara bir dəfə dedi ki, "adi bir kəndli 
qadını şair doğdu, ancaq mən şairdən şair doğa bilmədim". 
Şairlik anadangəlmə istedaddır. 

- Şairliyə böyük ilhamla başlamısınız. O ilham, o 
həvəs indi də sizdə varmı? 

- Heç şübhəsiz. Şair həbsxanada da şairdi. Yüz yaşında 
da olsa, şairdi. Ola bilərmi ki, bu həvəs azalsın? 

- Hazırda ədəbi mühitdə iqtidaryönlü, müxalifətyönlü 
ziyalılarımız ortaya çıxıb. Onlar yönləri kənara qoyub 
xalqın nəfəsi ilə yaşamalı deyillərmi? 

- Bu milləti bir neçə yerə bölmək düzgün deyil. Fikir 
müxtəlifliyi ola bilər, tənqid də ola bilər. Lakin bu heç nəyi 
məhv etməməlidir. Yəni, o, belə bir məhdud dairədə qala bil-
məz. Şairin yazdığı həm iqtidar üçün, həm də müxalifət üçün 
mənəvi sərvət olmalıdır. Çünki bu millət birdir. Deyirsiniz 
ki, eləsi var ki, partiyalarda, orda-burda görünürlər. Görünür, 
onunla təmin olunurlar. 

- Qarabağla bağlı fikirlərinizi bilmək istərdim. 
- Qarabağ ürəyimizin yaralı yeridir. Ermənilər tarixən 

bizə sığınıblar. 1813-cü ildə, 1828-ci ildə... Paskeviç nə qə-
dər ermənini İrandan gətizdirdi, əlbəttə, Nikolayın siyasəti 



 
_____________________  Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə, 7-ci cild 

 

 
61

idi bu. Ona görə Paskeviçə "Yerevanski" titulu verdilər. Bir 
də 1829-cu ildə Rusiya-Türkiyə müharibəsi zamanı Türkiyə-
dən ermənilər gəlib doldular buraya. Pənah xanın yaratdığı 
Şuşa qalasının erməniyə nə dəxli var ki? Mənim yadımdadır 
ki, biz Qarabağda tanınmış bir erməni yazıçısının yubileyini 
keçirdik. Onun səhərisi günü gedib xarici radiolarda Babəkin 
əleyhinə çıxış etmişdi. 

- Bu gün bizim ermənilərə qarşı təbliğatımız kifayət 
dərəcədədir? 

- Qətiyyən yox. Lazımdı bu təbliğat. Özü də faktlarla. 
- Xalqımız bu gün sülh və müharibə problemi qarşı-

sında qalıb. Bir ziyalı kimi bunların hansına tərəfdar-
sınız? 

- Bu məsələ əgər sülhlə baş tutarsa, niyə də olmasın? 
Amma diplomatiya tarixində belə bir şey də var ki, diploma-
tiya dalana dirənəndə onu silah əvəz edir. 

- Milli Aviasiya Akademiyasında dərs deyirsiniz. 
Gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi nə dərəcədədir? 

- Mən sizə deyim ki, yaxşı gənclik yetişir. Ədəbiyyatda 
da, siyasətdə də. Bunlar birləşəcəklər. 

- Amma bu gənclərdə dediyiniz müsbət keyfiyyətlərlə 
yanaşı, yaşlı nəslə qarşı bir inkarçılıq meylləri də var... 

- O da var. Bunun axırı yoxdur. Necə deyərlər, keçmişinə 
güllə atanı topla atəşə tutarlar. Yaşlı nəsillə gənc nəsil 
arasında varislik məsələsi var. 

- Yaşlı nəsil dediniz yadıma düşdü, sizin Nərimanovla 
bağlı əsəriniz var. 

- Nərimanov böyük şəxsiyyət idi. Mən orada onun 
inqilabi iztirablarını yazmışam. Ancaq o da inanmışdı, ideal 
uğrunda gedirdi. Yaşlı nəslin üstündən xətt çək, yeni nəsil 
gəlsin, o da o biri nəslin üzərindən xətt çəksin. Bu sovet 
dövrünün adət-ənənələridir. Götürək, əlifbanı. Bizdə nəsil-
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nəsil əlifba dəyişilməsi olub. Gah ərəb əlifbasına keçdik, gah 
latın əlifbasına, gah da kiril əlifbasına. 

- İndi yenidən latın əlifbasına keçmişik. 
- Çox da düzgün etmişik. Amma hər dəfə bunu etdikcə 

ziyalılar bisavad qalır, axı. Ermənilər, gürcülər və bir də Bal-
tikyanı ölkələr üç min il bundan qabaq yazdıqlarını oxu-
yurlar. Amma bizim nazir "Molla Nəsrəddin"i oxuya bilmir, 
inan. Mən latın əlifbasının tərəfdarıyam. Rus mətbuatı iyir-
minci ildə əlifba qazanan xalqların siyahısına bizi də sal-
mışdı. Elə deyildi, axı. Bir bundan xilas olduq. Bir də, latın 
qrafikasını biz türklərdən də qabaq Məmmədəmin Rəsulzadə 
olan dövrlərdə qəbul etmişik. 23-cü ildə türklər qəbul edib. 
Ona görə qəbul edib ki, bizim əlaqələrimiz olsun. İndi biz 
yenə öz əlifbamıza qayıtmışıq, yəni latının Azərbaycan va-
riantına. Bu kirildə bir namərdlik etmişdilər. SSRİ ərazisin-
dəki müsəlman respublikalarının əlifbasına yeddi hərfi əlavə 
etmişdilər. Kirilə keçməklə bərabər müsəlman respublikaları 
yenə  oxuyub bir-birinin ədəbiyyatını başa düşə bilmirdilər. 
İncə siyasətdi. Mədəniyyəti məhv etməkdi. Yapon, Çin niyə 
dəyişmir əlifbasını? 

- Şair, siz həmişə yumşaq və mülayim rəftar edirsiniz. 
Belə olan halda insanların yaxşısını və pisini ayırd etmək 
sizin üçün çətin deyilmi? 

- Çətindir. Qoy bir şeir deyim: 
 
Döyüldüm dəmir kimi, 
döyüşdə gərək oldum. 
Yoğruldum xəmir kimi, 
gördülər çörək oldum. 
Əkildim torpaq kimi, 
göyərdim çiçək oldum. 
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O qədər dandılar ki, 
axırda gerçək oldum. 
 

- Nəriman müəllimin zəif damarı nədir? 
- Səmimiyyət. Üzümə gülürlər, səmimi danışırlar uduzu-

ram. Özü də nəsihət verirəm ki, inanmayın, hətta Aristotel-
dən də misallar gətirirəm. İnanın, inanmaqdır mənim ən zəif 
damarım. 

- Sizdə kiminləsə mübahisə etmək ehtirası nə zaman 
yaranır? 

- Yaxşı bir elmi-ədəbi söhbət olanda mən mübahisə et-
məyə adam axtarıram. Bu, mənim üçün böyük zövq mənbə-
yidir. 

- Şeir sizin üçün nədir? 
- Dünyadı, həyatdı, hər şeydi. Həyat özü şeirdi, amma 

onu da görmək, duymaq, eşitmək lazımdır. 
- Yoldaşınız sizin şair olmağınıza necə baxırdı? 
- Rəhmətlik deyirdi ki, “kaş mən şairə yox, bir mühən-

disə ərə gedəydim”. 
- Niyə belə düşünürdü? 
- Yəni, şair həyatı normal deyil. Halbuki mən onun heç 

vaxt qəlbinə dəyməmişəm. Şairlik, deyirəm, bəzən bəlkə də 
bədbəxtlikdi, xoşbəxtlik deyil. Puşkin yazırdı ki, mən Yev-
geni Onegini yazandan sonra ürəyim boşaldı, dedim sonra 
istirahət edərəm. Amma yenə başqa bir əsəri başladım. 

- Nəriman müəllim gözəllik və zərifliyi nədə axtarır? 
- İnsanın təmizliyində. 
- Sizin həyat yoldaşınıza olan sədaqətiniz çoxlarına 

tanışdı. Sevmək, məhəbbət nədir, Nəriman müəllim? 
- İnsan özü sevmir, sevən onun ruhudur. Amma insan 

özü bunu dərk etmir. Məhəbbət sözlə izah olunmayan bir 
hissdir. Məhəbbət yaşamaqdır, ölümdür, əbədiyyətdir. Mə-
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həbbət əbədi bir ehtiyacdır. Sara mənim həyatımdır. Biz 
uşaqlıqdan bir yerdə böyümüşük. Bir şey mənə həmişə təsir 
edir. Hansı qızdan xoşum gəlirdi sirrimi Saraya açırdım. Bu 
da yazıq, ürəyində çəkirmiş bunu... 

- İlk məhəbbətiniz olub? 
- Olub. Bunu Sara da bilirdi. Onun öz ailəsi var idi, 

mənim də öz ailəm. Hər şey dəyişir, amma məhəbbət qalır. 
Məhəbbətə qovuşmayanda, bu hisslər insanın daxilində 
əvəzsiz bir xatirə kimi yaşayır. 

- Sizə nə mane oldu bir-birinizə qovuşmağa? 
- Dedi mənə bir üzük gətirsinlər, mənim də üzük apar-

mağa gücüm yox idi, onda bacımgildə qalırdım. 
- Qadın sizin nəzərinizdə nədir? 
- Qadından böyük mənim nəzərimdə bir şey yoxdur. 

Qadın olan yerdə adamın anası da sağdı, atası da sağdı, lap 
adamın yüz yaşı da olsa. Qadını olana heç dövlət də bata 
bilməz. Qadınsız adam vətənində də qəribdir. Qadın mənim 
üçün şeir nədirsə odur. Əgər qadın gəlib sənin qabağına bir 
stəkan çay qoyacaqsa, mən elə bilirəm ki, dünyanın hədiy-
yəsini verib sənə. Evin sahibi qadındır, evin ləyaqətini qoru-
yan isə kişidir. Qadın yuvadır. 

- Elə isə niyə özünüzə tənhalığı yoldaş seçmisiniz? 
- Bu tənhalığı mən özüm seçməmişəm, bu taledir. Bir 

mahnıda deyilir: “Səadət hər kəsin öz əlindədir”. Mənim bir 
şeirim var, orda deyirəm: “Səadət hər kəsin öz əlindədirsə, 
bəs bizim çəkdiyimiz iztirab nədir?” Hər şey bizim əlimizdə 
deyil, bizi idarə edən qüvvələrin əlindədir. 

- Şeirlərinizin birində deyirsiniz ki, sevməyi kişidən 
öyrənmək gərək, əsl sədaqəti ancaq qadından. Amma 
bəzən kişidə sədaqət olmur və ya qadın sevgiyə daha çox 
mübtəla olur. 
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- Mənim nəzərimdə qadın çox sədaqətlidir, onları pozan 
kişilərdir. Üç saf məxluq var. Bunlardan biri uşaq, biri qadın, 
biri şairdir. Onlar saf və inanan olduqlarına görə tez alda-
nırlar. 

- Bu günlərdə Yazıçılar İttifaqında mükafatlar veril-
di. Bu komissiyanın üzvlərindən biri də siz idiniz. 

- Sizə bir şey deyim, çox humanist qiymət verirəm mən 
ona. Birinə bu dəfə verilib, o birinə gələn dəfə veriləcək. 
Mənə hərdən deyirlər ki, sənə niyə xalq şairi adı verilməyib? 
Heç dəxli var, yəni mənə xalq şairi adı verilməyibsə, mən 
xalq şairi deyiləm? Ancaq o cür mükafatın verilməsi, o cür 
ürəyin sığallanması çox qiymətlidir. Mən bir dəfə demişəm 
ki, şair ölmür, şairi biganəlik öldürür. Orda adlandırılan mü-
kafatlar ölən yazıçı və şairlərin adınadır. 

- Bu mükafatların verilməsində tərəfkeşlik olub? 
- Münasibət həmişə olub. Antipatiya, simpatiya mütləq 

olur. Kim deyirsə ki, yoxdur bu yalandır. Eyni zamanda, me-
yar da var. 

- Övladlarınızdan yolunuzu davam etdirən var? 
- Övladlarımdan çox razıyam. Bir dəfə Osman Sarıvəl-

liyə bir sual verdilər ki, “neçə uşağınız var?” Dedi: "Beş". 
Dedilər: “Şair olanı var?”. Dedi: “Ay oğul, bir evdə bir dəli 
olar, o da mənəm”. Bizdə də elə. Qızım yaxşı rəssamdır, çox 
şadam, sərgisi də qoyulub. Konservatoriyada musiqidən dərs 
deyir. Oğlum ədəbiyyat üzrə tədqiqatçıdır. 

- Nəriman müəllim, bu il sizin 70 yaşınız tamam oldu. 
Sizə ağarmış saçlarınızın miqdarı qədər xoş günlər arzu 
edirik. Müsahibəyə görə sağ olun. 

 

Müsahibəni apardı:  
Saminə HİDAYƏTQIZI 

 
“İmpuls” qəzeti, 13 aprel, 2001 
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“Щярби билик” журналынын  
редактору Щямзяли Илйасыn  

suallarыna cavab 
 

 
- Мцhарибя эедян мямлякятдя сяняткар юмрц йаша-

маг сизин цчцн нядир? 
- Сарсынты ичиндя кечирдийим дюзцмдц. Бу вязиййятдя 

бялкя də бир-бириня зидд ики фаъия гяhряманынын ролуну ейни 
вахтда ойнайан актйора бянзяйирям. Амма ня беля даими 
сарсынты ичиндя йашамаг олар, ня дя беля даими дюзмяк мцм-
кцндцр. Ата гамчыны вурурлар, гантарьаны чякирляр. Йериндян 
тярпяня билмир, чатлайыр. Буну гядимдя драматуржи коллизийа 
адландырыблар. Сарсынты ичиндя дюзцм будур. 

- Артыг йедди илдир ки, мямлякятимиздя мцhарибя эе-
дир, торпагларымыз дцшмян ишьалы алtындадыр. Сизин иш ота-
ьынызdа мцhарибя аб-hавасы вармы? 
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- Мцhарибя аб-hавасы мяним ичимдядир. 
- Атяшкяс гялябядир, йохса мяьлубиййят? 
- Дцнйанын бцтцн йцксяк кцрсцляриндян дювлятимизин 

башчысы елан едир ки, торпагларымызын гайтарылмасы сцлh йолу 
иля hялл едилсин. Мцhарибяйя мяъбури ъялб едилсяк, лайигинъя 
ъаваб вериляъяк. Сяфярбярлик заманы сяняткар халгы иля бир-
ликдя дюйцшя эетмялидир. “Фаъиянин атасы” Есхилдян тутмуш, 
мярhум шаиримиз Алы Мустафайевя гядяр беля олмушдур. 

- Дейирляр ки, мцhарибя hаггында ян йахшы ясярляр 
мцhарибядян сонра йазылыр, Сиз буну неъя ачыглайарды-
ныз? 

- Мцтляг дейил, нисбидир. Заман - hадисяляря айдынлыг эя-
тирмяк цчцн лазымдыр. Ясяря галдыгда, бу, истедадла баьлыдыр. 

“Васили Тйоркин” поемасыны А.Твардовски мцhарибя эедя-
эедя, дюйцш сянэярляриндя йазмышдыр. Я.Ъямилин “Гачгын-
лар”, “Ъан няня, бир наьыл де”, Я.Мяммядханлынын “Буз 
hейкял” ясярляри дя белядир. Чохлу мисал эятирмяк олар. 

Ялбяття, мцhарибядян сонра да йазмаг олар вя йазылыр 
да. Щомерин “Илиада”сы Тройа мцhарибясиндян ня гядяр сон-
ра йазылыб. Л.Толстойун “Щярб вя сцлh” романыны 1812-ъи ил 
мцhарибясиндян заман етибариля он илликляр айырыр. Низами 
Эянъявинин “Искяндярнамя” мянзум романы, Ксенофонтун 
"Киропедийа" ясяри hярби йцрцшлярдян нечя яср сонра гялямя 
алынмышдыр вя с. 

- Мцhарибя инсан психолэийасыны деформасийа едир, Сиз 
юз йарадыъылыьынызда бу деформасийаны дуйурсунузму? 

- Мцhарибя заманы инсанда инсанлыг явязиня, тяяссцф ки, 
бир сыра hалларда онун биоложи тяряфи цзя чыхыр, ъямиййят позу-
лур. Бунун сяняткара аидиййaты йохдур. 
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- Жан Ростон дейир ки, “Бир адам юлдцрян гатилдир, 
минлярля адам юлдцрян фатеh олур”. Мцhарибядя адам 
юлдцрян гатилдир, йохса гяhряман? 

- “Бир адамын юлцмц фаъиядир, милйонларын юлцмц ися sta-
tistika”, - беля дя дейибляр. Мцhарибядя адам юлдцрмцрляр, 
дцшмян ясэярини юлдцрцрляр. Буна эюря, мцhарибядя гатил йох, 
гяhряман вя фярари олур. Лакин динъ яhалинин милли мянсубий-
йятиня эюря елликля гырылмасы гатилликдир. Ермянинин мцhарибя 
“автографы” hяр йердя вя бцтцн заманларда сечилир. 

- Сиз адам юлдцря билярдиниз? 
- Адам йох, адамдакы иблиси юлдцрмяк цчцн мцбаризя 

апарырам.                         
 

Апрел, 1996 
 

“Tariximiz, taleyimiz” kitabы, 2002 
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XEYİRXAH ADAMLARIN  
SAYI AZALIB 

 
...Son vaxtlar onun yanına pənah aparanların, həmsöh-

bət olanların, sevinc və kədərlərini bölüşənlərin, məsləhət 
alanların, kömək umanların sayı daha da artıb. Yox-yox, bü-
tün bunlar yalnız qayğı və problemlərimizin çoxalmasına dəla-
lət etmir, həm də incə təbiətli, mülayim rəftarlı, xoş xarakterli, 
zərif ürəkli bu nəcib insana olan sonsuz məhəbbət və inamı 
göstərir. Biz bu xeyirxahlığın haradan gəlməsi haqqında ətraf-
lı danışacağıq. Hələlik isə müsahibimizi sizlərə təqdim edirik - 
Respublika Mətbuat və İnformasiya nazirinin birinci müavini, 
Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi, şair-dramaturq Nə-
riman Həsənzadə! 

 

– Nəriman müəllim, Sizin ədəbi fəaliyyətiniz barə-
də kifayət qədər söhbət açılıb – mətbuat səhifələrində ne-
çə-neçə maraqlı, rəngarəng yazılar verilib, televiziya və 
radioda verilişlər gedib. Amma qəribədir ki, mənəvi dün-
yanıza nüfuz etmək istəyi sanki zəif olub. Bu tip məqa-
lələr az qala yox dərəcəsindədir. Bunun bir sirri yoxdur 
ki?! 
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- Yox! Burada elə bir sirr yoxdur. Sadəcə olaraq mə-
nimlə görüşən əksər yazarlar daha çox yaradıcılığımla ma-
raqlanıblar. Nəticədə söhbətimiz bir qayda olaraq bir tərəfli 
aparılıb və bu “boşluq” yaranıb. 

- Görünür onlar təkzib olunmaz bir həqiqətə bel 
bağlayıblar: “sənətin elə bir  növü yoxdur ki, orada yara-
dıcının şəxsiyyəti, xasiyyəti və mənliyi əks olunmasın”. 

- Bəlkə də. Təbii ki, bu fikir bir mənada tam həqiqət 
kimi qəbul olunar: “Sənətkar nədən yazırsa-yazsın onu öz is-
tedadı, öz anlayışı, öz hissləri dairəsində formalaşdırır, bədii 
şəklə salır. Onun üçün heç bir hazır model yoxdur”. Amma 
hətta bu halda belə elə bir sənət əsəri tapılmaz ki, o ancaq 
yaradıcının şəxsiyyətini ifadədən ibarət olsun. Mən bu inam-
dayam ki, o əsər daha qiymətli və insanlar üçün daha faydalı, 
gərəklidir ki, həm məzmunca, fikri-fəlsəfi mənası ilə, həm də 
hisslər və ehtiraslar tutumu ilə daha əhatəlidir, daha genişdir, 
yaradıcının daxili aləmindən xeyli kənarlara çıxır, elə ideya-
lar, elə tarixi hadisələr və hisslər aləmini əhatə edir ki, onlar 
bir adamın şəxsi təcrübəsi, biliyi və anlayışı dairəsindən çox-
çox böyükdür, zəngindir. Bu mənada mən Sizinlə tam razıyam 
ki, şairin həyatını həmişə onun şeirlərindən “oxumaq” olmur. 

- Bəlkə bu “boşluğu” özünüzün köməyinizlə doldu-
raq. İstərdik ki, ilk növbədə dünyaya göz açdığınız ailə-
dən söhbət açasınız. 

- Mən bu ailə haqqında “Nabat xalanın çörəyi” poves-
timdə söhbət açmışam. Atam Əliməmməd kişi Poylu dəmir 
yolu vağzalında işləyib. İstər o, istərsə də anam qonşu Qıraq 
Kəsəmənli kəndindən olublar. Atam vəfat edəndə mənim bir 
yaşım varmış. O, anamdan 38 yaş böyük imiş. Onlar evlə-
nəndə atamın 62, anamın isə 24 yaşı varmış. 26 yaşından dul 
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qalan anam bir daha ərə getməyib. Məni saxlayıb. O həmişə 
razılıq edərdi ki, nə yaxşı sən dünyaya gəldin. Yoxsa mən 
tamamilə tək qalardım. Anam atamın üçüncü yoldaşı olub-
dur. O biri arvadları rəhmətə gediblər. Mənim ata bir, ana ayrı 
qardaş bacılarım olubdur. Anamdan isə yeganə övlad yalnız 
mənəm. Atam və anam cəmi iki il bir yerdə yaşayıblar. 

Atam rəhmətə gedəndən sonra anamı o ailədən ayırır-
lar. Ona bir camış və gəbə (xalça) verirlər ki, bu da sənin pa-
yın. Maddi vəziyyəti son dərəcə ağır olan anam bu anlar nə 
qədər ruhdan düşsə də özünü itirmir, iradəsini toplayıb, məni 
böyütmək üçün hər əzaba qatlaşır, camış və gəbəni verib 
qonşuluqdan ev alıır. Biz o evdə yaşadıq. Sonra məni əsgər 
apardılar... 

- Sənədlərinizi, APİ-yə verərkən hansı məqsədi gü-
dürdünüz? Müəllim olmaq... 

- Orta məktəbdə son ədəbiyyat imtahanını başqaların-
dan fərqli olaraq şeirlə yazıb verdim. Bütün imtahanlardan 
“5” alsam da, ədəbiyyat yazılıdan qiymətim bir balaca aşağı 
oldu – “4”. Amma bu mənim şeir yazmaq həvəsimi öldür-
mədi, əksinə, bəlkə də bir az gücləndirdi. Mən ADU-ya gəl-
mək istəyirdim. Filologiya fakültəsinə. İmkansızlıq ucbatın-
dan gələ bilmədim. Axı anam tək idi. O vaxt gözümə yalnız 
şeir yazmaq görünürdü. Müəllim olmaq heç yada düşmürdü. 
Özü də mənim familyam Həsənov idi. Elədim Həsənzadə. 
Guya bununla şair olacağam. Cavanlığın qəribə psixologi-
yası var, axı. 

- O vaxt yazılan şeirlərin əksəriyəti məhəbbətə aid 
olub. Bu o demək deyildimi ki, gənc şair Nəriman Hə-
sənzadə kiməsə vurulubmuş?! 



 
Nəriman Həsənzadə  _________________________________ 
 

 
 72

- Nə danım, APİ-də tələbə yoldaşlarımdan birinə ya-
man bağlanmışdım. Ona şeirlər yazırdım. 

- Bu gələcək həyat yoldaşınız deyildi ki? 
- Yox! Sara ilə biz bir yerdə böyümüşük. Bunun da qə-

ribə tarixçəsi var. Bacımın əri dostunun qızını oxutmaq üçün 
şəhər evlərinə gətirmişdi. Beş yaşı vardı. O zamanada mən 
arabir bacımgilə gələrdim. Onda mənim də 10-12 yaşım 
vardı. Təbii ki, o vaxt biz bir-birimizə uşaq kimi qaynayıb- 
qarışıb oynayardıq. İnstituta gələndə isə mənim 17 yaşım 
vardı. Artıq Sara da böyümüşdü. O məni sevirdi. Əlbəttə, 
mən də etinasız deyildim. Amma mən ona bacı gözü ilə ba-
xırdım. Saranı göndərirdim ki, get Şöləyə bax, gör necə qız-
dır? Kimdən xoşum gəlirdisə bu yazıq qızı göndərirdim. 
Bütün sirrim onda idi. Ona doğma bir adamım kimi baxır-
dım. Onunla ailə qurandan sonra elə bildim ki, anam da sağ-
dır, bacım da, əmim də, dayım da. 

- Saranın Sizə münasibətini biləndən sonra anladı-
nız ki, fikrini öyrənmək üçün hər dəfə ayrı-ayrı qızların 
üstünə göndərməklə ona nə nə qədər zərbə vurmusunuz... 

– Çox... çox... çox... Amma görünür hər şey tərsinə ola-
caqmış. Şölə ilə ailə qurmağıma razı deyildilər. Bacımgilin 
təkidi ilə mən Sara ilə evlənəsi oldum. 

İnstitutu bitirəndən sonra bir müddət işlədim. Başıma 
çox işlər gəldi. Adətən 27 yaşdan sonra qanunla heç kəsi əs-
gər aparmırlar. Məni ordu sıralarına çağıranda isə 30 yaşım 
vardı. Əsgər olarkən anam öldü. Mən “Salyanski kazarma” 
da xidmət edirdim. Anamı dəfn etmək üçün rayona buraxma-
dılar ki, gərək rayon komissarlığından müvafiq kağız gəlsin. 
Bu xəbəri eşidərkən mən “karavulda” idim. Birinci postda, 
bayrağın yanında. Silahı da götürüb hərbi hissədən qaçmaq 
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istədim. Hətta fikrimə gətirdim ki, mənə icazə verməyən ma-
yoru da öldürüm. Əsgərlər qarşımı kəsdilər ki, silahı əlimdən 
alsınlar. Mən onlara qışqırdım: “Bu dəqiqə mənim gözümə 
anamdan başqa heç kim görünmür. Odur ki, məni heç bir 
qüvvə saxlaya bilməz. Üçədək sayacağam. Əgər dağılışma-
sanız özünüzdən küsün ..." 

...Getdim kəndə. Anamı dəfn elədim. Geri qayıdanda 
məni hərbi tribunala verdilər. Onda bizim diviziyamızın rəh-
bəri general Əbilov idi. Onun yanına yazıçılar gəlmişdilər. 
Bunlar Mikayıl Rəfili, Nəbi Xəzri, Nigar Rəfibəyli və Rəsul 
Rza idilər. Görüşə gəlmişdilər. Onlar xahiş etdilər ki, məni 
tutmasınlar. 

- Bu yazıçılar o zaman Sizi tanıyırdılar? 
- Əlbəttə. Onda mən Yazıçılar İttifaqının üzvü idim. 

Zəmanətimin birini Səməd Vurğun vermişdi. Yeri düşmüş-
kən, məni əsgər çağıran vaxt Səməd Vurğunun yanına get-
mişdim. Xavər Əliyev adlı bir komissar vardı. Ona zəng etdi 
ki, bir anası var heç kəsi yoxdur. Çox təəssüf ki, o böyük şai-
rin xahişini yerə saldı. Halbuki o vaxt qanuna görə təkuşaqlı 
ailədən əsgər aparılmırdı. Amma bu zəng təsirsiz də olmadı. 
Məni əsgərliyə İrkutska aparmayıb Bakıda saxladılar. 

-  Sara xanımla evlənəndə sizin neçə yaşınız vardı? 
- Bilirsiniz mənim iki doğum şəhadətnaməm var. Bi-

rində Vaqif adı, o birində Nəriman adı ilə. Bunun da qəribə 
bir tarixçəsi var. İlk dəfə adımı Vaqif qoymuşdular. Sonralar 
Nəriman Nərimanov Poyluya gələrkən atam onu müşaiyət 
edib və onun şərəfinə mənim adımı dəyişdiriblər. Nə isə Sara 
ilə evlənəndə 27 yaşım olub. Sara tibb işçisi idi. Farmako-
logiya fakültəsini bitirmişdi. Dərman hazırlayırdı. Amma nə 
yazıqlar ki, özünə düzəldə bilmədi. 
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- Sualımız qəribə səslənsə də gərək inciməyəsiniz. 
Oxucular tərəfindən nə qədər sevilsəniz də, pedaqoq və 
şair kimi ad-sanınız böyük olsa da, yəqin ki, bir həyat 
yoldaşı kimi Sara xanımın iradlarından qaça bilməyib-
siniz?! 

- Əlbəttə! Sizə bir əhvalat danışım. Mənim böyük bir 
portretimi çəkmişdilər. Rəssam həmin şəklimin aşağı hissə-
sinə şeirimdən iki misra yazmışdı: “Bir insan ömrünü qur-
ban vermişəm, Bir şair ömrünü uzatmaq üçün”... Bir gün İs-
mayıl Şıxlı bizə gəlmişdi. O, şəklə baxdı və mənə dedi ki, bu 
şeirdəki sözü niyə qaralayıbsan, doğrusu mənim xəbərim yox 
idi. Sən demə Sara qaralayıb “insan” sözünün əvəzinə “qa-
dın” yazmışdı. Çox düz eləmişdi. Şairin arvadı olmaq elə 
gəriv kimi şeydi. Rəhmətlik həmişə deyərdi ki, əgər qızıma 
şair üçün elçi gəlsə mütləq qovaram. 

Gülə-gülə  soruşdum ki, şairə nə olub? Cavab verdi ki, 
daha nə olasıdır – nə gecəsi var, nə gündüzü? Doğru deyirdi. 
Onda kasıb yaşayırdıq. Nazim Hikmət və Mir Cəlal mənə ev 
aldılar. O böyük insanların səbəbinə mən yaşadım. 

Ümumiyyətlə, mən xeyirxah insanları çox gördüm. 
Abdulla Qrayev vardı. Ali və Orta İxtisas Təhsil naziri. 

Daha doğrusu, komitənin sədri. Aspiranturaya imtahan verib 
hamıdan yüksək bal toplasam da qəbul olmadım. Hamının 
adamı vardı. Deyirəm yaxşı ki, bu xeyirxah insanlar varmış. 
Yoxsa axırım nə olardı? Nə isə. O zaman Şəfayət Mehdiyev 
universitetin rektoru idi. Onlar mənə görə aspiranturaya əla-
və yer verdilər. Mən də üç il əvəzinə bir il səkkiz aya müda-
fiə etdim. Qəribədir ki, sonra mənə yenə yer olmadı univer-
sitetdə işləməyə. Rəhmətlik Mir Cəlal müəllim yenidən kö-
mək əlini uzatdı. Mənə iş verildi. 
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- Elə bil qayğıkeş, xeyirxah insanlar əvvəllər daha 
çox idi. 

- Mən Sizinlə tam şərikəm ki, indi xeyirxah insanların 
sayı azalıb. Hazırda yaxşı nitq eləyənlər əmələ gəlib, yaxşı 
danışanlar əmələ gəlib, yaxşı biznesmenlər əmələ gəlib. 
Edənlər də minnətlə edirlər. Mir Cəlal müəllim bir dəfə də 
demədi ki, mən sənə öz evimi verdim. Eləcə də Nazim Hik-
mət, Həsən Əliyev etdikləri xeyirxahlığı heç vaxt dilə gətir-
mədilər. “Kimin sualı var,” poemama görə başıma çox oyun 
açacaqdılar. Akademik Həsən Əliyev olmasaydı, kim bilir 
necə gətirəcəkdi! Özü də o adamlar yalnız mənə qarşı deyil, 
hamıya o cür idilər. O düzdür ki, indi mərhəmət hissi azalır. 
Görkəmli filosofumuz Camal Mustafayevin gözəl bir sözü 
var: “Əvvəllər ziyalılar arasında nəfəs qohumluğu vardı. O 
da getdikcə soyuyur...” 

- Sara xanımın bir iradını danışmadınız: “Mənsiz 
nə olacaq sənin həyatın?!” Bu acı həqiqəti nə vaxt dərin-
dən duydunuz?! 

- Mən bir il hər dəfə gedib qapını açanda ağlayırdım. 
Zəngi basanda qapını həmişə o açardı. Gülü çox sevirdi. Hər 
dəfə görüşdən gələndə mənə gül verirdilər. Evə gətirirdim. 
İndi də aparıb qəbrinin üstünə qoyuram. Bir şeirimdə də de-
mişəm: “Gül gətirdim, çiçək qoydum üstünə, Gül sənindir, 
yer sənindir, sən – mənim...”  Qəribəydi, o elə bilirdi ki, mən 
həyatda məhv olaram. Onun sağlığında mənim heç nədən xə-
bərim yox imiş. Sonralar başa düşdüm ki, qadınsızlıq fəlakət 
imiş. Vətənsiz yaşa, qadınsız yaşama! 

- Gənclərə, sevib-sevilən qız və oğlanlarımıza nə 
məsləhət verərdiniz? 
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- Mən ayrı-ayrı şeirlərimdən oğlan və qızlara ünvan-
lanmış bir-iki misranı yada salmaq istərdim. Oğlanlara deyi-
rəm: “Qızlar aldanandır, Siz aldatmayın...” Yeri düşmüşkən 
mən indiki əxlaqdan razı deyiləm. Əxlaq pozulub. Ona görə 
də məhəbbət azalıb. 

Qız o qədər pakdır ki, qarşısındakına öz ürəyi kimi ba-
xır və inanır. İnanan da aldanır. Aristotelin sözüdür: “İnandın 
– aldandın, aldandın məğlub oldun”. Bizdə də elədir ki, baki-
rə qız olmasa evlənmirlər. Nəticədə bir dəfə aldanan qız 
ömürlük bədbəxt olur. Bizdə belə qəbul olunub. Odur ki, de-
yirəm ki, qızları aldatmayın. Amma nə yazıqlar ki, bəzən oğ-
lanlar ayrı-ayrılıqda 5-6 qızla əlaqə saxlayırlar, sayıb-seçir 
görüm hansını alacağam... 

Qızlara da məsləhət görürəm: “Görüşə getməyin ürək 
sevməsə”... Yəni ürəksiz gedib kimi aldadırsansa özün də al-
danacaqsan. 

Sizə qəribə bir fakt da söyləyim. Bunu statistik məlu-
matdan oxumuşam. Ən çox ayrılanlar sevib evlənənlər olub. 
Çox maraqlıdır. Axı bu necə ola bilər?! Görünür, sonradan on-
ların iqtisadiyyat sıxır. Başqa sözlə desək, maddi şəraitin ağır-
lığı son nəticədə məhəbbətə də öz mənfi təsirini göstərir... 

- Nəriman müəllim üçün yalan nədir və o buna necə 
baxır? 

- Yalan insanın ən naqis cəhətidir. Çox pis baxıram. 
Yalan olan yerdə heç bir şey ola bilməz. Diplomatiyada yal-
nız yalan var. Yalan danışmaq ləkədir. Müqəddəs yalanı isə 
müdafiə edirm. 

- Qismətə necə, inanırsınızmı? 
- Tamamilə. Qismət var, tale var, bəxt var, alın yazısı 

var. Vaxtı ilə bir mahnı oxunurdu: “Səadət hər kəsin öz əlin-
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dədir”. Yalan söhbətdir. Mən buna cavab yazıram ki: “Qulaq 
as efirdən gələn bir səsə, Səadət hər kəsin öz əlindədir. Səa-
dət hər kəsin öz əlindəsə, bizim çəkdiyimiz iztirab nədir?!” 

- Bir jurnalist, şair, ziyalı, nazir müavini kimi mət-
buatımız haqqında nə deyərsiniz?! 

- Son vaxtlar bizim gözəl jurnalistlərimiz yetişib, ca-
van, enerjili, istedadlı, müxtəlif sahələr üzrə. Amma biz xa-
ricin zövqü ilə oturub-durmamalıyıq. Açıq-saçıq yazılara yer 
vermək qətiyyən olmaz! Mən demirəm ki, keçmişə qayıdaq. 
Amma  gəlin görək qəzet buraxıb satışa göndərən bir redak-
tor həmin qəzeti evinə aparıb arvadına  və qızına göstərə bi-
lərmi?! Sadəcə olaraq qazanc xatirinə naqisliklərlə razılaşır. 
Bununla ciddi mübarizə aparılmalıdır. Yaxşı cəhətləri götür-
mək isə yalnız fayda verərdi. 

 
Yaşar Vəliyev 

 
P.S. Bu günlər Nəriman müəllimin 70 yaşı tamam olur. 

Yubileyi münasibətilə onu çoxsaylı oxucularımız adından sə-
mimi qəlbdən təbrik edir, uzun ömür, can sağlığı, yaradıcılıq 
uğurları arzulayırıq. 

 
“Mədəni-maarif” jurnalı,  

1/2. 2001 
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Nəriman Həsənzadə - 70 
 
 

ŞAİR YAŞAYIRSA – MÜQAVİMƏT 
OLMALIDIR 

 
Şair, dramaturq, Əməkdar incəsənət xadimi  

Nəriman Həsənzadə ilə müsahibə 
 

- Nəriman müəllim, "Möcüzələr adasında" sizinlə gö-
rüşməkdən çox məmnunuq. Yaradıcı adam kimi yubi-
leyinizin Xəzər qoynunda keçirilməsi təsadüfdür, yoxsa...? 

- Yubileyimin əfsanəvi Neft Daşlarında keçirilməsinə 
çox təbii baxıram: əvvəla, burada mənim çoxlu oxucum var, 
məktublarını alıram, bir çoxlarını da tanıyıram. Mən bura 
gəlib-gedən adamam. Xüsusilə son illərdə. Mənim uşaqlıq 
dostum, qohumum Bayram Bayramovun dəvəti ilə dəfələrlə 
burada olmuşam. Bayram müəllimi şairlər yaxşı tanıyırlar: 
görkəmli şairimiz Səyavuş Məmmədzadə ona gözəl poema 
həsr edibdir. Bizim "Prometey" jurnalının bir sayını Neft 
daşlarının 50 illiyinə həsr etmişdik. Mən bura görkəmli ali-
mimiz Azad Mirzəcanzadənin dəvətilə maestro Qara Qaraye-
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vin yubileyini qeyd etməyə gəlmişəm. Yəni Xəzər qoynun-
dakı şəhərlə əlaqələrimiz həmişə möhkəm olub. Mənə belə 
gəlir ki, Neft Daşları təkcə neft çıxarmır, burada çox güclü 
əbədi mühit var. Bura zəngin mədəniyyət ocağıdır: gözəl 
ifaçılar, musiqiçilər, rəqqasələr var. Çox həssasdırlar. 
"Dalğa" ansamblı hamını heyran edir. Neftçilərin incə zövqü 
var, onlar mənə çox doğmadırlar, mən onlardan zövq alıram. 
Şair dostlarımdan biri mənə demişdir ki, çalış fəhlələrlə, xü-
susilə dəniz neftçiləri ilə dostluq elə. Həqiqətən burada çox 
fədakar, qəhrəman insanlar çalışır. Sahildən xeyli uzaqda, 
dəmir adada gözəl cəmiyyət qurublar, neftçilər ailəsi yara-
dıblar. Bu mənə xoş təsir bağışlayır. Eşitdim ki, burada beş 
minə yaxın adam çalışır, vur-tut ikicə polis işçisi (?!) var, on-
lar da özlərini neftçi hesab edirlər. Bu çox qəribə məsələdir... 
Bu səfərimdə Neft Daşlarında böyük yaşıllıq görürəm, fan-
tanlar görürəm, böyük gözəllik yaradıbsınız. Alçın müəllim 
qeyd etdi ki, burada bir alaq otu da bizim üçün bir yaşıl-
lıqdır. Fikir verin, hər yerdə çıxarılıb atılan alaq otu da bu-
rada çox gözəl görünür. Çox maraqlıdır. Yubileyimi burada 
doğmalarımın, dostlarımın arasında keçirirəm. 

- Böyük oxucu sevgisi qazandıran uzun yaradıcılıq 
yolu keçmisiniz. Yəqin ki, misralarınızın arxasında keş-
məkeşli həyatınız durur... 

- Şair həyatı çox mürəkkəb düyünlərdən, etaplardan ke-
çir: qısqanclıq da var, şər-böhtan da, insanı bezdirmək də, 
ruhdan salmaq da var. Səmimi deyirəm: harda oluramsa xal-
qımın böyük məhəbbətini görürəm. Şair taleyi belədir: şair 
yaşayırsa - müqavimət olmalıdır. 

"Azərbaycan", "Ulduz", "Literaturnıy Azərbaycan" jur-
nallarında şeirlərim çap olunub. Bu yaxınlarda Tbilisiyə get-
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mişdim, orada "Pompeyin Qafqaza yürüşü" pyesimi gürcücə 
və rusca tamaşaya hazırlayırlar. Bundan əvvəl Naxçıvanda 
"Atabəylər" tamaşaya qoyuldu. "Bütün Şərq bilsin" Bakıda, 
Sumqayıtda, Moskvada oynanıldı. Yaradıcılıq ağrı-acını unut-
durur, sevinc gətirir, ağrı-acını isə misralara səpələyirəm. 

Yaşayırıq, yaradırıq, yazırıq xalqımızın içində. Mən 
"xalq" məfhumuna çox böyük qiymət verirəm. O qədər bu 
müqəddəs sözü çox işlədirlər ki, adiləşir. Məni yaşadan xalq 
məhəbbətidir. Mən də xalqımın eşqinə, həvəsinə yazıram, 
yaradıram. 

- "...Mən bu pillələrlə bir insan kimi 
gör ki, necə gəlib, necə qalxmışam"... 
- Mənim tərcümeyi-halım çox acınacaqlı olub, heç kəsə 

öz tərcümeyi-halımı arzulamıram... Bir yaşımda atamı itir-
dim. Anam 26 yaşında cavan gəlinkən dul qaldı. 23 
yaşında əsgərliyə getdim, orda xəbər aldım ki, anam vəfat 
edib... Ordudan qayıdandan sonra axşamlar bilmirdim kimin 
evinə gedim. Qismətim, taleyim beləydi. Gəncə Pedaqoji 
İnstitutunu bitirmişdim, Yazıçılar İttifaqı məni Moskvaya 
M.Qorki adına Dünya ədəbiyyatı institutuna oxumağa gön-
dərdi. Oxuyub gəldim, iş tapa bilmirdim, aspiranturanı bitir-
dim, yenə iş tapa bilmədim. Gərək adamın ola, arxan ola, 
sözünü deyən ola. Kimsəsiz olanda, Nizami, Şekspir olsan 
da, bir yana çıxa bilməzsən. 

 
"İş axtarma, adam axtar" - 
Mir Cəlal misal çəkərdi, 
Sonra bildim: ustadımın 
Gözü niyə yol çəkərdi... 
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Bir ona şadam ki, qismətimə yaxşı insanlar düşüb. Ata 
əvəzi müəllimim Mir Cəlal, böyük türk şairi Nazim Hikmət 
(Moskvada oxuyarkən mənə çox köməyi dəyib), böyük 
Azərbaycan alimi Həsən Əliyev kimi gözəl insanların hə-
rəsindən bir kömək görmüşəm, onların eşqi ilə yaşamışam. 

Yoluma Səməd Vurğun çıxdı, zəmanət verdi Yazıçılar 
İttifaqına üzv olmağa. Osman Sarıvəlli həmçinin. Mənə ata 
oldular, dayaq oldular. 

Şəmkirin İcra Başçısı Aslan Aslanov, Gürcüstanda İmir 
Məmmədli (prezident E.A.Şevardnadzenin köməkçisidir) – 
bu kimi gözəl və bacarıqlı insanlar qarşıma çıxıb. Bu insan-
lara rast gəldiyimə görə haqqım yoxdur ki, taleyimdən şika-
yətlənməyə. Əziyyət çəkmişəmsə də, bu insanlar arxa-daya-
ğım olublar tale, sənət pillələrilə yüksəlməyimdə. 

Uşaqlıq dostum Bayram taleyimə düşüb, o, Alçın müəl-
lim kimi gözəl və daxilən zəngin insanla məni tanış edib. 
Həyat yoldaşımı itirsəm də, övladlarım Nazim, Xatirə, qo-
humlarım Əli, Güldanə mənim dayaqlarımdır, qol-buda-
ğımdır. Bu mənada – xoşbəxtəm. 

- Sizi dinlədikcə adama elə gəlir ki, insan qəlbinə yol 
tapmağa sizin xüsusi üsulunuz var. Bu sirdirmi? 

- Bir dəfə Moskvada oxuyarkən rəhmətlik Xəlil Rza Ulu-
türklə birlikdə Nazim Hikmətin yanına getdik. Peredelkinoda 
qonşu yaşayırdıq. Sual verdim ki, şeiri necə yazmaq lazım-
dır? Mayakovski kimi qışqıra-qışqıra, yoxsa Yesenin kimi 
pıçıltıyla? N.Hikmət pəncərə önündə dayanıb Səməd Vurğun 
"Şair, nə tez qocaldın sən" şeirini pıçıltıyla söylədi. Və dedi 
ki, doğma ana ilə necə danışırsansa, şeiri də o cür yazmaq 
lazımdır. Ürəyə yol tapmaq deyirsiniz: mən oxucumdan heç 
nəyi gizlətmirəm, ürəyimdə nə var hamısını deyirəm. Mən 
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elə düşünürəm ki, müraciət etdiyim oxucum mənim qohu-
mumdur, anam, qardaşım əvəzidir, səmimiyyətlə hər şeyi 
deyirəm. Oxucumla anamın dilində danışdığımdan onlara 
doğmalaşıram. 

- “Yadıma nə düşüb: sənin ad günün 
Biz qoca deyirik, günlər təzəymiş”. 
Ad gününüzdə hansı hisslər keçirirsiniz? 
- Yaş məsələsi nisbidir. O vaxt ölməz S.Vurğunun 50 yaşı 

tamam olanda deyirdim "qocadır". Özüm 50 yaşa çatanda, 
gördüm hələ çox cavanam. 60 yaşım oldu – gördüm heç nə 
yoxdur, indi 70-ə çatmışam, deyirəm bu haradan gəldi görə-
sən? Nazim Hikmət yaş məsələsindən söhbət düşəndə deyirdi 
ki, yaş - sayğacdır, mən neyləyim ki, ürəyim əvvəlki sevda-
sındadır. 70 yaş mənə də qəribə gəlir, özümü gümrah hiss 
edirəm, ürəyimdə planlarım çoxdur, təki Allah imkan versin. 
Yaş - hesabat dövrüdür. Yaş zirvəsindən boylanıb yaratdıq-
larına qiymət verirsən, düşünürsən ki, görək neyləmişəm. 

- Şeirlərinizdən bədbinlik duyulsa da, özünüz çox 
nikbin adam təsiri bağışlayırsınız... 

- Mən bədbin adam deyiləm. Məndə qəm var, o qəmin 
sevincini oxucuma verirəm. Dünən axşam yazdığım şeiri 
oxuyum: 

 
Bəlkə bir gün köç eylədim dünyadan 
səni necə qoyum gedim bilmirəm. 
Məndən mənə nə deyiblər, bilirəm, 
səndən sənə mən nə dedim, bilmirəm. 
 
Özü yalan, sözü ikibaşlılar, 
gedib gördüm: qayadılar, daşdılar. 
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Bizi yeyib bizə süfrə açdılar 
sən nə yedin, mən nə yedim, bilmirəm. 
 
Ürəyimi ürəksizə bağladım, 
mən güləndə – ağlatdılar, ağladım. 
Bir tərəfin – tərəfini saxladım, 
nəyə görə fəxr elədim, bilmirəm. 
 
Ayırdılar, gözdən salıb yedilər, 
Bizim təzə bu “misterlər”, “ledilər”. 
Yaxşı məndən gündə yaman dedilər, 
kimdi namərd, necə bilim, bilmirəm. 
 
Mehribanım, qəm qonmasın üzünə, 
Kor oldular mənim umu-küsümə. 
Gəlib çatdım yetmişimin düzünə 
Necə keçdi ayım, ilim - bilmirəm. 

 
Bu - mənim sevincimdir, kədərim deyil. Qəmi özüm 

yaşasam da, sevincimi oxucuma verirəm. 
- Yeni aktyorlar nəslinin yetişməsinə səbəb olmuş 

tarixi dram əsərlərinin müəllifi kimi əsərlərinizin səhnə 
həyatından danışmağınızı xahiş edirik. 

- Üç əsərim səhnədə oynanılıb: "Bütün Şərq bilsin", 
"Atabəylər", indi də "Pompeyin Qafqaza yürüşü" Akademik 
Milli teatrda oynanılıb. Bunlar tarixi mövzuda mənzum əsər-
lərimdir. Bundan əlavə "Nəriman" poeması, "Zümrüd quşu" 
- tarixi əsərlərimdir. Naxçıvan MR-nın 75-illiyi münasibətilə 
Akademik Milli teatr "Atabəylər"i çox gözəl oynadı, teatrın 
kollektivinə minnətdaram. Vaxtilə "Atabəylər" pyesinin ta-
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maşasının müzakirəsində görkəmli sənətkarlarımız Hökümə 
Qurbanova, Ağasadıq Gəraybəyli, İlyas Əfəndiyev iştirak 
edirdilər. Məhz onda vurğulandı ki, bu pyes yeni aktyor 
nəslinin yetişməsinə xidmət edəcəkdir. A.Gəraybəyli dedi ki, 
nəhayət akademik dram teatrına layiq əsər gəlib çıxdı 
səhnəmizə. İndi ürəyimdə yeni pyes var. (İndi çətin dövrdür, 
keçid dövrü deyirlər, keçid də qurtarmır, yazmalısan, pul 
tapıb buraxdırmalısan, sonra – satmalısan. Çox çətindir. Aşa-
ğı səviyyəli oxucu səviyyəsinə də enmək istəmirsən, sənətkar 
oxucunu ardınca aparmalıdır). Ən çox sevdiyim, başı min-bir 
bəlalar çəkmiş Cavid haqqında pyes düşünürəm. H.Cavidin 
taleyi - Azərbaycanın taleyidir, xalqımızın tərcümeyi-halıdır. 
Başqa əsərlər də yaşayır ürəyimdə, hələ ki, yazıram, yara-
dıram, qələmim var, ilhamım var... 

- Tarix avam deyil, torpaq səbirsiz... Keçid dövrünün 
ağrı-acıları sizdə ümidsizlik yaratmır ki? 

- Ymidsizliyə qapılmaq olmaz! Ziyalıların vəziyyətini 
mən də görürəm: dolanmaq üçün 3-4 yerə qaçırlar. Ney-
ləyəsən, Sovet dövründə tariximizi səhv yazdılar, ədəbiy-
yatımız başqa istiqamətdə inkişaf etdi. Ancaq bir həqiqəti 
danmaq olmaz: Sovet dövründə gözəl ədəbiyyatımız yaranıb, 
gözəl sənətkarlarımız yetişib. Bu və ya digər əsər ələnə bilər, 
bəyənilməyə bilər, şaf-çürük edilə bilər, bu təbiidir. Hər döv-
rün öz dialektikası var, hər dövr sənətə öz möhürünü vurur. 
S.Vurğun, S.Rüstəm, M.İbrahimov, M.Hüseyn, İ.Əfəndiyev, 
İ.Şıxlı - bunlar hərəsi bir Yazıçılar birliyidir, hərəsi bir döv-
lətdir. İndi cərəyanlar çoxalıb, sektalar yaranıb, kasıbçılıqdan 
istifadə edərək pulla adamları ayrı-ayrı təriqətlərə cəlb edir-
lər, çox hiyləgər yol tutublar. Digər tərəfdən də islam da bir 
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elm kimi deyil, ideologiya kimi gəlir – bu da təhlükəlidir. 
Mədrəsə tikirlər – siyasət yürütmək üçün, elm öyrətmirlər. 

Quran böyük elmi əsərdir. Öyrənilməlidir, təhlil olun-
malıdır, ancaq görürsən, mollanın başı, savadı çatmır, özü də 
diktator kimi danışır. Biz ziyalılar indi daha çox yas məclis-
lərində görüşürük, orda da bisavad mollalara qulaq asmağa 
məcburuq. Dünya mədəniyyəti, ədəbiyyat, sənət, tarix qalır 
bir tərəfdə, molla istədiyini danışır. Din və ədəbiyyatı qarşı-
qarşıya qoymuram, dediyim məsələləri həzm eləmək ziyalı 
üçün çox çətindir. Biz antik dövrü: Sofokl, Evripid, Homeri, 
sonrakı dövrləri: Şekspiri, Höteni, Hüqonu oxuyurduq, indi 
ədəbiyyata həvəs azalıb. İndi mətbuat istədiyini yazır, jur-
nalistləri reket adlandırırlar. Acından ölsə də, əsl jurnalist bu 
yola getməz, sübutsuz-dəlilsiz istədiyini yazan "Jurnalistlər" 
indi at oynadırlar... İnanıram ki, bunlar keçid dövrünün do-
ğurduğu fəsadlardır və keçib gedəcək, biz düz yola çıxa-
cağıq... 

 
Mənim istiqlalım ayaq altdadır, 
Ağdamım, Xocalım ayaq altdadır... 

 
Mən necə müstəqil ola bilərəm, necə istiqlaldan danışa 

bilərəm ki, doğma Qarabağda ermənilər at oynadır. İstiqlalı-
mızın sabahına inanıram: Ədalət gec-tez qalib gələcək. Dahi 
Nizami demişkən: Ədalət və xoşbəxtlik bir mən dünyaya 
gəlməmiş olub, bir də məndən sonra olacaq. Çadırda yaşayan 
eloğlum - mənim dərdimdir. Azərbaycan - tək Bakıdan ibarət 
deyil, Azərbaycan Qarabağdır, rayonlardır, Borçalıdır, Dər-
bənddir, Kərkükdür. Dünyaya səpələnmişik. Nə yaxşı ki, 
müstəqilliyimiz var, bu ən böyük fəxrimizdir. 
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- İli yox, həyatda insan ömrünün 
Anı da tarixi bir hadisəymiş... 
- Mən bunu həyat yoldaşıma həsr etmişəm: onun ad 

gününü qeyd edirdik, bir an birgə oturduq – bu da bir səadət-
miş. Yanında olanda adi görünür, itəndən sonra o adamı ax-
tarırsan... Ona görə insan ömrünün hər anı müqəddəsdir, əgər 
onları yaşaya bilirsənsə, duya bilirsənsə... Hər halda torpağın 
altından üstü gözəldir. Təəssüf, yaxşı insanlar gedir həyat-
dan... O mənada an - tarixdir. 

- Şair, dramaturq, publisist, naşir Nəriman Həsənza-
dəni yaradıcılığında tapa bilirik. Bəs Nəriman müəllim 
necə, vaxtilə əlçatmaz hesab etdiyi Nərimanı bu 70 ildə 
tapa bilibmi? 

- Sənətkarların həmişə əsəri əlində yarımçıq qalır, ömür 
yarımçıq qalır. Belə deyirlər: hələ mən ən yaxşı əsərimi yaz-
mamışam. Nə vaxt yazacaqsan? Guya – ən sonda, düşünür 
ki, son əsəri ən güclü əsəri olacaq. Bilmək olmaz – bu dahi 
əsəri də ola bilər, ən zəif əsəri də. Bunu zaman həll edir. Çox 
vaxt qiymət yazıçının sağlığında yox, sonradan verilir, çünki 
sağlığında müəyyən münasibətlər var: elə münasibətlər var 
ki, səni inkar edirlər, səni danırlar. Böyük rus yazıçısı 
L.N.Tolstoy Şekspiri heç yazıçı saymırdı... Yaxud, M.F.Axun-
dov Füzulini inkar edirdi. Bu o demək deyil ki, o sənətkarlar 
yoxdur. Mən əsərlərimdə özümü tapmışam, lakin məndən 
sonra oxucularım əsərlərimdə məni tapacaqmı? – Çalışmı-
şam ki, zaman, tarix və oxucularım qarşısında yalan yazma-
yım, imkanım və istedadım daxilində, hardasa tarixi əsər-
lərimdə səhv yazmışamsa, o tarixçilərimizdən gəlir. Yazılmış 
yalançı tarixi bizə həqiqət kimi aşılayıblar. Məsələn, tarixi 
qəhrəmanlarımız olan böyük şəxsiyyətlərə: Əmir Teymura, 
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Məhəmməd Qacara və s. istehza eləmişik, lağa qoymuşuq. 
Məgər fateh olmaq pisdirmi? Bəs onda Makedoniyalı İsgən-
dər, Napoleon kimdir? Onlar da dünyanı tutublar. Əgər İs-
gəndər 20 yaşında dünyanı fəth etməyə başlamışdısa, İsmayıl 
13-14 yaşında başlamışdı və böyük Azərbaycan dövlətini ya-
ratdı. İndi bəziləri ayrı-ayrı şəxsiyyətlərə qara yaxırlar, göz-
dən salırlar, faktsız-sübutsuz ağzına gələni yazırlar. Bir tele-
viziya verilişində Şah İsmayıl haqqında deyilən sözlər ürə-
yimi ağrıtdı. Tarixi şəxsiyyətlər haqqında danışarkən məs-
uliyyətli olmaq lazımdır. Tariximizə şübhəli yanaşırlar... Biz 
azəri türkləriyik, hər qardaş öz evində xoşbəxtdir: Türkiyə 
türkü orda, azəri türkü burda, bizim öz dilimiz var, sanıram 
ki, mənim dilim kimi axıcı, rəvan dil yoxdur. 

- Şairləri həm Allaha ən yaxın, həm də ən bədbəxt 
insan adlandırırlar, yəni şair kimi hamı sevilmək istəsə 
də şair taleyini heç də hamı yaşamaq istəmir. Xalqın ürə-
yində yaşamaq sizin çün nə deməkdir? 

- Düz buyurursunuz, şair taleyini yaşamaq çox çətindir. 
Yadıma gəlir mərhum həyat yoldaşım bir dəfə zarafatla dedi 
ki, eşidəm ki, qızıma şair elçi gəlir, qapıdan içəri qoymaram 
ki, mən nə çəkmişəm, qoy qızım çəkməsin. Deyirəm, mən 
sənə neyləmişəm? Dedi: sənin gecən yox, gündüzün yox. 
Ömründə onun xətrinə dəyməmişəm. Bəs niyə belə deyir? 
Görünür o mənim taleyimi yaşadığına görə belə deyir. İna-
nın, mən belə düşünürəm ki, bizi idarə edirlər. Puşkin "Mu-
za" adlandırdığı ilham gələndə özümüzdə olmuruq, ona görə 
şairi duymaq lazımdır, ona rəhm etmək lazımdır. Şair hər iki 
aləmdədir: həm o yanda, həm bu yanda. Bir dəfə böyük 
şairimiz B.Vahabzadə ilə sanatoriyada dincəlirdik. Dedim, 
Bəxtiyar müəllim, bəzən gecələr qorxuram, elə bilirəm üstü-
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mə adamlar gəlir, öldürəcəklər məni, vahimə basır, durub 
işığı yandırıram. Sizdə belə şeylər olurmu? Dedi, mən işığı 
yandırıram, hələ çarpayının altına da baxıram. Gördüm o 
məndən də çox bu hissləri yaşayır... 

Şairlik vahimədir, şair-normal adam deyil, ancaq özüm 
yenə də o biri şairlərə baş əyirəm: Şeyx Nizamiyə, Füzuliyə, 
Puşkinə, Müşfiqə, S.Vurğuna, Sofokla, Bayrona... Puşkin 
dueldən sonra 48 saat ölümlə çarpışan son anlarda deyir: 
"Əlvida, dostlarım". Kim idi onun dostları? Kitabxanadakı 
kitablar: Homer, Bayron, Şekspir... Onları necə qoyub gedə-
sən o dünyaya? Nizamini, Füzulini necə tərk edəsən? Niza-
mini hər oxuyanda elə bilirsən yeni əsər oxuyursan, onun 
sətri tərcümələrini oxuyuram (1981-ci ildə "Xəmsə"nin sətri 
tərcüməsi çap olundu, o vaxtkı MK katibi H.Həsənovun bö-
yük xidmətləri oldu bu böyük işdə). Görürsən bir məsnəvidə 
nə qədər dərin fikirləri cəmləşdirə bilib Şeyx Nizami. Nizami 
deyir: Peyğəmbərdən sonra şairlər gəlir. Bütün şairlər də elə 
bilir ki, Peyğəmbərdən sonra o gəlir. Mənim fikrimcə, Pey-
ğəmbərdən sonra Nizami gəlir. Hər Gəncəyə yolum düşəndə 
Şeyxə ehtiramla baş əyirəm, salam verirəm. O, özü də deyib 
ki, kim mənim məzarıma əl vursa, nəyi arzulasa arzusuna ça-
tacaq. Doğrudan da, uzun əsrlər boyu Nizaminin qəbrini zi-
yarət ediblər: Uşağı olmayan da, xəstəliyə düçar olan da. Bu 
məsələləri həyatdan faciəli köçmüş böyük alimimiz Ziya 
Bünyadov yaxşı tədqiq edirdi. Deməli, dərk edə bilmədiyi-
miz dalğalar var. Elə hisslər duyğular var ki, onlar şüalanır 
və insana keçir. Məşhur psixiatr Ağabəy Sultanov deyir ki, 
insanlar iki yerə bölünür: donor və vampirlər. 

Donor elə adamdır ki, görəndə ürəyin açılır, ürəyin dağa 
dönür. Adam da var ki, görəndə qanın qaralır, sanki sənin 
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qanını sorur, ev yıxır, faciə törədir – bunlar vampirlərdir. 
İnsan – mürəkkəb məxluqdur və müəyyən mənada dərkolun-
mazdır. Bu baxımdan şair ikiqat dərkolunmazdır. 

Bu onun xoşbəxtliyidir, bəlkə də bədbəxtliyi... 
 

Bir insan ömrünü girov qoymuşam 
Bir şair ömrünü yaşatmaq üçün... 

 
- Nəriman müəllim, çoxminli oxucularımızla birlikdə 

70 illik yubileyinizlə bağlı təbriklərə qoşuluruq. 70 yaş – 
həyata kamil baxış və əsl yaradıcılıq dövrüdür, ustad 
sənətkarımız M.Azaflının sözləri ilə desək, yetmiş – in-
sanın dillənən vaxtıdır. İnanırıq ki, Nəriman qələmindən 
çıxan neçə-neçə saf poeziya nümunələri oxucularımızı 
sevindirəcəkdir. 

- Çox sağ olun, minnətdaram. Böyük şairimiz Nazim 
Hikmət deyirdi ki, insan hər yaşda gəncdir, hər yaşda sevə 
bilər. İnsan – gənclik deməkdir. Bu – insanın özündən asılı-
dır. N.Hikmətə heç nə əlavə edə bilmərəm. 
 

Müsahibəni apardılar: 
Zahir MEHRƏLİYEV,  

Xeyrulla AĞAYEV 
 

“Neft daşları” qəz., 16 oktyabr 2001 
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MƏN TANRI ŞAİRİYƏM 
 

Oxucuların suallarına 
Nəriman Həsənzadə cavab verir 

 
“ Baş redaktorla baş nazir mənim nəzərimdə eyni 

səviyyəli şəxslərdir” 
 

Ölkədə qəzetlər də çoxdur, o qəzetlərdə gedən müsa-
hibələr də. Amma nə qədər çox olsa da, mümkün deyil ki, 
oxucu gözlədiyi bütün sualların cavabını qəzetlərdə tapsın. 
Elə isə əziz oxucu, nəyə görə bu sualı özün soruşmayasan? 
“Sizin sual” rubrikası bunun üçündür, buyurun, zəng edin, 
suallarınızı verin. Rubrikanın qonağının kim olacağı haqda 
məlumatı isə həftəarası hər gün 2-ci səhifədə görəcəksiniz. 

 
Şahmar Məlikov, 
müəllim: 
- “Öz imzam adım oldu, adım - həyatım oldu” deyən 

Nəriman müəllim arxada qoyduğu 70 illik həyatından 
razıdırmı? 
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- Umumiyyətlə, insan təbiəti elədir ki, o, qazandıqlarına 
qane olmamalı, razı olmamalıdır. Razı olmaq o deməkdir ki, 
səninki artıq qurtarıb, yaşamırsan. Ona görə də razılıq müm-
kün deyil. 

 
Rüstəm Əliyev, 
fizik: 
- Bəzi şairlər deyirlər ki, onlar şeir yazmaqla, sadəcə, 

Tanrının qarşısında mirzəlik edirlər. Siz bu barədə necə 
düşünürsünüz? 

- Ümumiyyətlə, ədəbiyyat tarixində yazıblar ki, şairlər 
Allahın elçiləridir. Qədim Romada da, qədim Yunanıstanda 
da, Fransa intibahı dövründə də bunu yazıblar... Nizami  
“peyğəmbərlərdən sonra şairlər gəlir” deyib. Özüm haqqında 
da həmişə deyirəm ki, mən Tanrı şairiyəm. Heç şübhəsiz, 
şairlikdə ilahi bir qüvvə var. 

 
Nazim Qarayev, 
filoloq: 
- Müasir Azərbaycan şeirinin zirvəsində dayanan-

lardan biri olan Nəriman Həsənzadə nəyə görə hələ “xalq 
şairi” adını – öz haqqını almayıb? 

- O sualı mənə “Azərbaycan” jurnalında da vermişdilər. 
Mən də cavab vermişəm ki, mən xalqın şairiyəm. 

 
Məlahət Qurbanlı, 
tərbiyəçi-müəllimə: 
- Prezident təqaüdçüləri və prezident mükafatçıları 

sırasında sizin də adınız varmı? 
- Adım var, bəli. Prezident təqaüdçüləri sırasında adım 

var. Ona görə də mən prezidentə təşəkkür eləmişəm və 
həmişə təşəkkür edirəm. 
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- Ümumiyyətlə, sənət adamlarına qarşı olan dövlət 
qayğısından razısınızmı? 

- Çox razıyam. 
 
Hürü xanım, 
Ağstafa rayonu: 
- Allah qoysa, oğlunuz Nazimin toyuna nə vaxt gə-

ləcəyik? 
- Mən də həmişə deyirəm ki, gün o gün olsun, oğlumun 

toyu olsun. Bu zalım oğlu günü günə satır... Hürü xanım da 
ünvanını yazıb göndərsin, toya onu da mütləq dəvət edəcə-
yəm. 

 
Elşad Abbasov, 
müəllim: 
- Son vaxtlar Yazıçılar Birliyi haqqında müxtəlif söz-

söhbətlər gəzir. Siz hansı fikirdəsiniz: indiki şəraitdə bu 
qurumun, ümumiyyətlə, fəaliyyətinə, xidmətlərinə ehti-
yac varmı? 

- Hazırda Yazıçılar İttifaqı mövcuddur: normal işləyir, 
fəaliyyət göstərir. Olən şeyi danmaq olmaz. Son Yazıçılar 
Qurultayındakı vəziyyət, çıxışlar göstərdi ki, belə bir quruma 
ehtiyac var, onun fəaliyyət göstərməsinin heç bir ziyanı yox-
dur. 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 1934-cü ildən başlanan 
böyük, zəngin bir tarixi var. Bu təşkilatda böyük sənətkarl-
arımız çalışıb, bura həmin sənətkarların xatirə yeri kimi də 
bizə əzizdir. Əlbəttə, Yazıçılar Birliyi ləğv etmək çox asan-
dır. Amma bu qurumu yaşatmaq, xüsusilə, indiki vaxtda ya-
şatmaq çox çətindir. Çox səmimi deyirəm mən bu sözləri. 
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Mən çox razıyam Yazıçılar Birliyinin fəaliyyətindən, 
orada işlər öz qaydasında gedir: “Ədəbiyyat” qəzeti, “Azər-
baycan” jurnalı, “Qobustan” jurnalı, “Ulduz” jurnalı çıxır. 
Ədəbi qüvvələr orada çıxış edirlər, hələ onlara qonorar da 
verirlər. 

 
Vidadi Əhmədov, 
folklorşünas: 
- Bir vaxtlar Şirvan torpağı böyük şairlər yetişdirirdi, 

sonralar – ötən əsrin əvvələrində sanki bu estafeti Qazax 
torpağı qəbul etdi. Artıq Qazağın da şairlər nəslinin 
davamı gəlmir. Siz bunların səbəbini nədə görürsünüz? 

- Bunların hamısı bizim torpağımızdır – Şamaxı da, 
Qazax da. Bəlkə də sağlığında bir çox şairlər heç tanınmayıb, 
sonradan şöhrət qazanıblar. İnanın ki, şeir sənətində indi də 
gözəl gənclik yetişir – Şirvan torpağında da, Qazax torpa-
ğında da. Su gələn arxdan həmişə su gələcək. 

 
Eyyub Babayev, 
şeir həvəskarı: 
- Hüseyn Arifi necə xatırlayırsınız, Azərbaycan poe-

ziyasında onun yeri görünürmü? 
- Hüseyn Arifi mən daima oxuyuram, o böyük şairdir. 

Mənim onu oxumağa böyük ehtiyacım var. Və onun yeri 
həmişə görünür mənim üçün Azərbaycan poeziyasında onun 
böyük mövqeyi var. 

- “Səadət hər kəsin öz əlindəsə, bizim çəkdiyimiz iztirab 
nədir?” deyən şairin bu misrası taleyə, qismətə baş əymə-
sinin təsdiqi deyilmi? 

- Bəli, mən taleyə, qismətə inanıram. Nizami Gəncəvi 
dünyanı ittiham edir və deyir ki, istedadda yox, taledədir hər 
şey. İstedad heç nə edə bilmir, bəxti gətirən iş görür. Böyük 
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istedadlar həmişə iztirab çəkir. Ona görə də taleyin olduğunu 
danmaq olmaz. 

 
İlahə Şükürova, 
İncəsənət Universitetinin tələbəsi: 
- Şeirlərinizə bəstələnən mahnılar arasında hansını 

daha yüksək qiymətləndirirsiniz? 
- Şeirlərimə çoxlu mahnılar bəstələnib. Rəhmətliklərdən 

Ələkbər Tağıyev, Qəmbər Hüseynli, Emin Sabitoğlu sözlə-
rimə mahnılar yazıblar. İndi də Tahir adlı bir cavan oğlan da 
sözlərimə mahnı bəstələyir. Bu yaxınlarda Ceyhun adlı bir 
cavan oğlan da sözləri mənə məxsus olan “Ana” mahnısını 
oxudu (mahnını kimin bəstələdiyini bilmirəm), yandırdı-yax-
dı məni. 

Ümumiyyətlə, Ələkbər Tağıyevin bəstələdiyi “Ay sevgi-
lim, çağır məni” və Emin Sabitoğlunun bəstələdiyi “Gül bir 
az” mahnıları mənim sözlərimə yazılmış ən çox sevilən, ən 
çox oxunan mahnılardır. 

- Sözləri sizə məxsus olan mahnıların ən gözəl ifaçıları 
kimləri hesab edirsiniz? 

- Ən gözəl ifaçıları ayırmaq olmur. Şövkət Ələkbərova 
da, Gülağa Məmmədov da gözəl oxuyurdu, indi Məmməd-
bağır Bağırzadə də gözəl oxuyur. Hər halda, mənim sözlə-
rimə mahnı bəstələyən bütün bəstəkarlara, sözlərimə bəstə-
lənmiş mahnıları oxuyan bütün müğənnilərə minnətdaram. 
Bu şeirlər məndən sonra bəstəkarın əsəri olur, daha sonra-
dansa müğənninin əsəri. 

Bunlardan başqa, Əminə Yusifqızı mənim şeirlərimin 
ifaçısıdır. Elə bilirəm ki, o, mənim şeirlərimin müəllifidir. 
Mən ona da minnətdaram. 
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Səidə Əliyeva, 
evdar qadın: 
- “Evdə arvad olmayanda düymə də qırılır düşür” 

deyən Nəriman müəllim təkliyə necə dözür? 
- Təkliyə müsibətlə, çətinliklə dözürəm. Təkliyə dözmək 

olmur ki. Qadınsız ev yasxanadır. 
 
Aslan Kərimov, 
BDU-nun tələbəsi: 
- Bildiyimə görə, Milli Aviasiya Akademiyasında dərs 

deyirsiniz. Yəni, Azərbaycan ordusu üçün hazırlanan 
gənc hərbi kadrların mənəvi-psixoloji hazırlığı ilə məş-
ğulsunuz. Tələbələrinizi hansı ruhda tərbiyə etməyə çalı-
şırsınız? Yazdığınız “Qılınc götürməsə tarixdə bir xalq, 
ayaqlar altında itib batacaq” misranızı onlara xatırla-
dırsınızmı? 

- Heç şübhəsiz, mən tələbələrimi milli ruhda tərbiyə edi-
rəm. Bunun üçün onlara mən son vaxtlar Murad Hacının 
“Yovşan çölünün ətri” kitabından da oxuyuram. Mən bu ali 
təhsil ocağında “Kulturologiya” deyilən fənn üzrə dərs deyi-
rəm. Yəni, Milli Aviasiya Akademiyasında humanitar kafedra 
var. Bu Akademiyanın rektoru akademik Arif Paşayev çox 
böyük alimdir, özü də Mir Cəlal Paşayevin oğludur. Mir Cəlal 
Paşayev də mənim elmi rəhbərim olub. Arif  Paşayev bu aka-
demiyaya rektor təyin olunandan sonra həmin təhsil ocağına 
Azərbaycan ruhu gəlib. Ümumiyyətlə, bu akademiya müstəqil 
Azərbaycanın dövründə yaranıb. Mən orada çiyni paqonlu 
qızları, oğlanları görəndə ürəyim dağa dönür. Əvvəlcə orada 
heç Azərbaycan dilində danışan, heç azərbaycanlı müəllim 
yox idi. Amma indi Arif müəllimin gördüyü işlər sayəsində bu 
sahədə vəziyyət tamamilə yaxşılığa doğru dəyişib. 

...və öz sualımız: 
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- Siz həmişə jurnalistika ilə bağlı adam olmusunuz: 
müxtəlif nəşrlərə rəhbərlik etmisiniz, Mətbuat və İnfor-
masiya Nazirliyi ləğv olunana qədər bu dövlət orqanında 
ikinci şəxs kimi çalışmısınız. Necə hesab edirsiniz, KİV-ə 
dövlət nəzarəti, KİV-in dövlət tənzimlənməsi hansı şə-
kildə olmalıdır? 

- Mən də onun tərəfdarıyam ki, bu sahə dövlət tərəfindən 
tənzimlənməlidir. Bir də görürsən ki, bir qəzet “qılıncını 
çıxarıb” aləmi alt-üst edir. “Jurnalist etikası” deyilən bir məf-
hum var, buna əməl etmək lazımdır. Sensasiya yaratmağa 
çalışan yazarlara mənim qəti hörmətim yoxdur. Yazıda fakt, 
elmilik olmalıdır. Rusların bir məsəli var – “mən yalnız 
cənab fakt qarşısında baş əyirəm” deyirlər. Avtoritet yox, 
fakt qarşısında baş əymək lazımdır... Mətbuat olmasa müasir 
dünyada heç yaşamaq mümkün olmaz. Ona görə də mətbua-
tın fəaliyyəti dövlət tərəfindən tənzimlənməlidir. 

Mən 14 il “Ədəbiyyat” qəzetinin baş redaktoru olmuşam. 
Amma indi bəzən elələri baş redaktor olur ki, onların jurna-
listikadan heç xəbəri yoxdur. Sadəcə, jurnalistika fakültəsini 
bitirmək hələ baş redaktor olmaq üçün kifayət deyil. Baş 
redaktor olmaq xüsusi bir qabiliyyət tələb edir. Mən baş 
redaktor işlədiyim dövrdə çox şeylər görmüşəm ki, onları 
heç deməyə dəyməz. Mənim nəzərimdə baş redaktor baş na-
zirlə eyni səviyyəli adamdır. Çünki baş redaktor da bir növ 
ölkəni idarə edir. 24 saat müddətində məlumat yayır, ölkənin 
taleyini həll edə biləcək, ölkəni müdafiə edən məlumatlar ve-
rir. Mən, sözün əsl mənasında, jurnalistə baş əyirəm, ona 
qibtə edirəm. Onlar bizim arxamız, dayağımızdır. 
                                 

                              “Ekspress” qəzeti,  
8 oktyabr 2002-ci il 
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ÌßN ÃÀÄÛNËÀÐÀ  

ÈËÀÙÈ ÂÀÐËÛÃ ÊÈÌÈ ÁÀÕÛÐÀÌ 
 
 

Nÿcèá ðóhëó øàèð 
 

Ùÿìñþháÿòèìèç ßìÿêäàð èícÿñÿíÿò õàäèìè, Ìèëëè 

Àâèàñèéà Àêàäåìèéàñûíûí Ùóìàíèòàð ôÿíëÿð êàôåäðàñûíûí 
ìöäèðè, Áåéíÿëõàëã Åëìëÿð Àêàäåìèéàñûíûí ìöõáèð öç-
âö, «Øþhðÿò» îðäåíëè øàèð-äðàìàòóðã Nÿðèìàí Ùÿñÿíçà-
äÿäèð. 

 
Òàíðû èíñàíëàðû õÿëã åäÿðêÿí îíëàðûí áèð ãèñìèíÿ éöêñÿê 

ñÿâèééÿäÿ êàìàë, ýåíèø äöíéàýþðöøö, äöøöícÿ áÿõø åòìÿêëÿ 
áàøãàëàðûíäàí ôÿðãëÿíäèðèð. Øàèðëèê þçö Àëëàhûí âåðäèéè õöñóñè 

ôèòðè èñòåäàääûð. Ùÿéàòäà hər cöð èíñàíà ðàñò ýÿëìÿê ìöì-

êöíäöð, áóíëàðûí è÷ÿðèñèíäÿ øàèðè äÿ, áÿñòÿêàðû äà, ðÿññàìû 

äà, áèð ñþçëÿ, ñàâàäëûñû äà, áèñàâàäû äà âàð. Ëàêèí hÿì ôèòðè 
èñòåäàäû èëÿ ôÿðãëÿíÿí, hÿì äÿ ÿñë èíñàíè õàðàêòåðëÿðè þç 
ñèìàñûíäà, äàâðàíûøûíäà òÿcÿññöì åòäèðÿí èíñàíëàðà íàäèð 
hàëëàðäà tÿñàäöô åäèðèê. Nÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿ ìÿhç áåëÿ 
èíñàíëàðäàíäûð. Þç òÿìêèíè, àëècÿíàáëûüû, ãàáèëèééÿòè, äÿñò-
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õÿòòè èëÿ áàøãàëàðûíäàí ñå÷èëÿí âÿ áó êèìè äèýÿð ìöñáÿò 
êåéôèééÿòëÿðè þçöíäÿ cÿìëÿøäèðÿí Nÿðèìàí ìöÿëëèì hÿì òà-
íûíìûø øàèð, ñàäèã àèëÿ áàø÷ûñû, hÿì äÿ ÿí ÿñàñû ýþçÿë èí-
ñàíäûð. Êàèíàò þçö áàøäàí-áàøà ìþcöçÿäèð, ìöÿììàäûð. 
Òàíðû èñòåäàäëû èíñàíëàðû éàðàòìàãëà, áó ìþcöçÿäÿí éåíè áèð 
ìþcöçÿ äîüóðóð. Nÿðèìàí ìöÿëëèìèí äÿ øàèðëèéè ÷îõ ãÿðèáÿ 
áèð éóõó èëÿ áàüëû îëóá. Îíóí ëèðèêàñûíäà ìÿhÿááÿò, èícÿ 
ìÿõëóã ñàéûëàí ãàäûíà hþðìÿò, ðåàëëûã þçöíö ãàáàðûã øÿêèëäÿ 
áöðóçÿ âåðèð. N.Ùÿñÿíçàäÿíèí éàðàäûcûëûüû îðèæèíàëäûð, òÿãëèä-
äÿí óçàãäûð, ÿñðàðÿíýèçäèð. Îíóíëà ñþháÿòäÿí äîéìàã 

ìöìêöí äåéèë, þçö ýþçÿë èíñàí îëäóüó ö÷öí òàëå äÿ îíóí 
ãàðøûñûíà hÿéàòäà hÿìèøÿ éàõøû èíñàíëàðû ÷ûõàðûá. 

- Êå÷äèéèíèç þìöð éîëóíóçëà îõócóëàðû òàíûø åòìÿ-

éèíèçè èñòÿéèðèê. 
- 1931-cè èëäÿ Àüñòàôà ðàéîíóíóí Ïîéëó ñòàíñèéàñû 

äåéèëÿí ãÿñÿáÿäÿ àíàäàí îëìóøàì. Àòàì äÿìèð éîë èø÷èñè, 
àíàì èñÿ åâäàð ãàäûí îëóá. Àòàìû êþðïÿ èêÿí èòèðìèøÿì. Îíà 
ýþðÿ äÿ íÿ áàcûì, íÿ äÿ ãàðäàøûì îëóá. Àíàìëà ìÿí — êèì-
ñÿñèç Êöð ãûðàüûíäà éåðëÿøÿí áó ãÿñÿáÿäÿ äîëàíìûøûã. Àíàì 
÷þðÿê áèøèðÿðäè, ìÿí èñÿ ñàòàðäûì. Áó hàãäà «Nàáàò õàëàíûí 
÷þðÿéè» àäëû ïîâåñòèìè éàçìûøàì. Áó ïîâåñòäÿ àíàìûí 
hÿéàòûíû òÿñâèð åòìèøÿì. Ñîíðà ìÿêòÿáè áèòèðäèì, Ýÿícÿ 
Ïåäàãîæè Èíñòèòóòóíà äàõèë îëäóì, áóðàíû áèòèðäèêäÿí ñîíðà 
èñÿ èøëÿìÿê ö÷öí Áàêûéà ýÿëäèì. Àíàìû äà þçöìëÿ ýÿòèðäèì 
âÿ áóðàäà åâ òóòóá êèðàéÿ éàøàäûã. Êèìñÿñèç îëäóüóì ö÷öí 
ìÿíè êèìèíñÿ ÿâÿçèíÿ ÿñýÿð àïàðäûëàð. ßââÿëcÿ ìÿíè Èðêóòñ-
êà ýþíäÿðìÿê èñòÿéèðäèëÿð, Ñÿìÿä Âóðüóí õàhèø åäÿíäÿí 

ñîíðà ìÿíè Ñaëéàí êàçàðìàñûíà éîëëàäûëàð. ßñýÿð ýåäÿíäÿ 
30 éàøûì âàð èäè âÿ äåìÿê îëàð êè, î äþâðäÿ êå÷ìèø ÑÑÐÈ-äÿ 
ÿí éàøëû ÿñýÿðlÿðäÿí îëìóøàì. ßñýÿðëèêäÿí ãàéûòäûãäàí 
ñîíðà èø òàïà áèëìÿäèì. Ìîñêâàäàêû Ãîðêè àäûíà ßäÿáèééàò 
Èíñòèòóòóíà äàõèë îëäóì, îðàíû áèòèðÿíäÿí ñîíðà äà èøñèç 
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ãàëäûì. Ñîíðà éàõøû èíñàíëàðûí ñàéÿñèíäÿ áóýöíêö ñÿâèé-
éÿéÿ ýÿëèá ÷àòäûì. 

- Nÿðèìàí ìöÿëëèì, åøèòäèéèìèçÿ ýþðÿ, Ìèð Úÿëàë 

Ïàøàéåâèí ñèçèí hÿéàòûíûçäà áþéöê ðîëó îëóá, áó hàãäà 

íÿ äåéÿ áèëÿðñèíèç? 
- Ìÿí Ìîñêâàäàí ãàéûòäûãäàí ñîíðà åëÿ îëäó êè, Ìèð 

Úÿëàë ìöÿëëèìÿ ðàñò ýÿëäèì. Ìÿíäÿí ñîðóøäó êè, Nÿðèìàí 
íÿ àõòàðûðñàí, ìÿí äÿ äåäèì êè, èø. Ùå÷ éàäûìäàí ÷ûõìàç, 

ìÿíÿ äåäè êè, èø àõòàðìà, àäàì àõòàð, àäàì äà êè ìÿí. Åëÿ î 
âàõòäàí äîüðóäàí äà î ìÿíÿ àòàëûã åòäè. Áó ñààò ìÿí îíóí 
îüëóíóí åâèíäÿ éàøàéûðàì, î çàìàí Ìèð Úÿëàë ìöÿëëèì þç 
îüëóíóí åâèíè ìÿíÿ hÿäèééÿ åòìèøäè. Òÿêcÿ åâ éîõ, áöòöí 
èøëÿðèìäÿ î ìÿíÿ àðõà îëóá. Áó èíñàí åòäèéè éàõøûëûãäàí 
çþâã àëûðäû, ðóhëàíûðäû. Ìÿí áèð äÿ î, èíñàíû îíà ýþðÿ éöêñÿê 
ãèéìÿòëÿíäèðèðÿì êè, åòäèéè éàõøûëûãëàðû áèð äÿôÿ äÿ îëñóí 
ìÿíèì éàäûìà ñàëìûðäû. Ìÿíèì àñïèðàíòóðàéà ñÿíÿä âåðìÿ-
éèìÿ äÿ Ìèð Úÿëàë ñÿáÿá îëóá. Àñïèðàíòóðàéà ñÿíÿäëÿðèìè 
òÿãäèì åòäèì, èìòàhàíëàðäàí éöêñÿê áàë òîïëàäûì, àììà àð-
õàñûç îëäóüóì ö÷öí ìÿíè ãÿáóë åòìÿäèëÿð. Äîüðóñó, ñåâèí-
äèì êè, éàõøû îëäó, øåiðëÿðèìè éàçìàüà äàâàì åäÿðÿì, þçöì 
äÿ ðàäèîäà èøëÿéèðäèì. Ñÿíÿäëÿðèìè ýåðè ýþòöðìÿéÿ ýåäÿíäÿ 
Øÿôàéÿò Ìåhäèéåâè ýþðäöì, ìÿíèì ãÿáóë îëìàìàüûìà ÷îõ 

íàðàhàò îëäó (Øÿôàéÿò ìöÿëëèì î çàìàí óíèâåðñèòåòèí ðåêòîðó 
èäè). Àáäóëëà Ãàðàéåâÿ çÿíý âóðóá (Îðòà âÿ Àëè Èõòèñàñ Êî-
ìèòÿñèíèí ñÿäðè) ìÿíÿ àéû 1000 ðóáëà éåð àéûðäû âÿ ìÿí 1 èë 
8 àéà ìöäàôèÿ åòäèì. 

Ìÿí áÿõòèìäÿí hÿìèøÿ éàõøû èíñàíëàðà ðàñò ýÿëìèøÿì. 
Úÿôÿð Õÿíäàíûí äà ìÿíÿ êþìÿêëèéè îëóá. Ìÿí Ýÿícÿäÿ 
îõóéàíäà Ú.Õÿíäàí Áàêûäà universitetin ðåêòîðó èäè. 2 àé 
Áàêûäà îõóäóì, ñîíðà èìêàíûì îëìàäûüûíà ýþðÿ Ýÿícÿéÿ 
ãàéûòäûì. Áó èíñàíëàðûí hàìûñû ìÿíÿâè ýþçÿëëèéÿ ìàëèê èäè. 
Îíëàðû hå÷ çàìàí óíóòìàéàcàüàì. 
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- Ñÿhâ åòìèðèêñÿ, î èíñàíëàðûí âàðèñëÿðè èëÿ äÿ ñèç hà-

çûðäà ÿëàãÿ ñàõëàéûðñûíûç? 
- Ýþçÿë àòàíûí ýþçÿë äÿ þâëàäû îëàð. Îíëàðûí îüëàíëàðû 

àòàëàðûíûí ëàéèãëè äàâàì÷ûëàðû, âàðèñëÿðèäèð. Îíëàðûí àòàëàðû 
ìÿíÿ ÷îõ äîüìà ÿçèç èíñàíëàð îëóá. Èíäè ìÿí Ìèð Úÿëàë Ïà-
øàéåâèí éåðèíäÿ Àðèô Ïàøàéåâè, Øÿôàéÿò Ìåhäèéåâèí éåðèíäÿ 
Àðèô Ìåhäèéåâè, Úÿôÿð Õÿíäàíûí éåðèíäÿ èñÿ Àêèô Ùàcûéåâè 
ýþðöðÿì. Áó ö÷ âàðèñ ÿíÿíÿéÿ ñàäèã ãàëàðàã àòàëàðûíûí éàðàò-
äûüû áó ö÷ëöéö áó ýöí äÿ äàâàì åòäèðèðëÿð. Îíó äà ãåéä 
åäèì êè, Ìèëëè Àâèàñèéà Àêàäåìèéàñûíûí ðåêòîðó Àðèô Ïàøà-
éåâ àêàäåìèéàäà 180 íÿôÿðäÿí èáàðÿò êèìñÿñèç, éåòèì óøàã-
ëàðà ôîíä éàðàäûá êè, hàìû îíëàðà êþìÿêëèê ýþñòÿðñèí. 

- Ñèçèí øàèðëèéèíèç ãÿðèáÿ áèð éóõó èëÿ áàüëû îëóá, áó 

hàãäà äàíûøìàüûíûçû õàhèø åäèðÿì. 
- Ìÿí VI ñèíèôäÿ îõóéàíäà ãîcà áèð êèøè éóõóäà àíàìà 

äåéèá êè, ñÿíèí îüëóí øàèðäèð, ãîé ìÿíÿ øeið éàçñûí. Àíàì äà 
áÿðê ãîðõóá âÿ äåéèá êè, ãîéóí-ãóçó ñÿíÿ ãóðáàí îëñóí, 

ìÿíèì îüëóì øàèð äåéèë. Áó ÿhâàëàòäàí áèð hÿôòÿ ñîíðà ýåcÿ 
ìÿí Âèäàäèíèí øåèðèíÿ «Àüëàðàì» àäëû íÿçèðÿ éàçäûì. Îõó-
äóüóì ìÿêòÿáèí äèâàð ãÿçåòèíäÿ øåèðèì äÿðc åäèëäè. Ìÿíè  
Áàéðàì ìöÿëëèì äÿ ðóhëàíäûðûðäû. Áÿëêÿ äÿ î hÿâÿñëÿíäèð-
ìÿñÿéäè, áó ýöí ìÿí øàèð îëìàçäûì. Ñîíðàäàí ìÿí áåëÿ 
ãÿðàðà ýÿëäèì êè, ×îáàí ßôãàíûí øåèðëÿðèíè òîïëàéûá, äÿðc 
åòäèðèì. Êèìÿ ìöðàcèÿò åäèðäèìñÿ, hå÷ êÿñ ×îáàí ßôãàíû 
òàíûìûðäû. Ñîíðà àüûçäàí-àüûçà ìÿí îíóí øåiðëÿðèíè òîïëàäûì 
âÿ 1955-cè èëäÿ êèòàá øÿêëèíäÿ ÷àï åòäèðäèì. Ìÿëóì îëäó êè, 
×îáàí ßôãàí 20-cè èëëÿðäÿ áèçèì êÿíääÿ éàøàéûá. Ãÿðèáÿäèð 
êè, 3 èë áóíäàí ãàáàã ìÿðhóì øàèð Øàhìàð ßêáÿðçàäÿ ìÿíÿ 
äåäè êè, 2 ýöíäöð ×îáàí ßôãàí ìÿíèì éóõóìäàí ÷ûõìûð, 
äåéèð êè, Nÿðèìàí ìÿíè íèéÿ óíóäóá, íèéÿ ìÿíÿ øåèð éàç-
ìûð? Ýþòöðäöì îíà áèð øåið éàçäûì âÿ øåiðè Øàhìàð ßêáÿð-



 
_____________________  Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə, 7-ci cild 

 

 
101

çàäÿéÿ èòhàô åòäèì, åëÿ ñàüëûüûíäà äà øåiðè äÿðc åòäèðäèì. 
Ìÿí hÿëÿ áó éàøûìà ãÿäÿð ×îáàí ßôãàíû òàíûìûðäûì. 70 éà-
øûìäà ìÿíèì éóõóìà ýèðäè âÿ ìÿíÿ ñó âåðäè, äåäè êè, ìÿí 
×îáàí ßôãàíàì. Îíóí ñèìàñû ýþçöìöí þnöndÿdir, ðÿññàì 
äîñòëàðûìäàí áèðèíÿ õàhèø åäèá îíóí øÿêëèíè ÷ÿêäèðìÿê èñòÿ-
éèðÿì. 

- Ëèðèê øàèð êèìè øåiðëÿðèíèçäÿ ðåàëëûã þç ÿêñèíè òàïûð. 

Ñèçè ðåàëèñò, éîõñà, ðîìàíòèê àäëàíäûðàã? 
- Nÿçÿðèééÿëÿð hàìûñû íèñáèäèð, ëèðèêà åëÿ ëèðèêàäûð, ìÿí 

äàhà ÷îõ òàðèõÿ ìåéë åäèðÿì. «Àòàáÿéëÿð", «Ïîìïåéèí Ãàô-
ãàçà éöðöøö» ïéåñëÿðè òàðèõè õàðàêòåð äàøûéûð. Ïîìïåé Êöð 
ãûðàüûíäà âóðóøóá âÿ ìÿíÿ äÿ ãèñìÿò îëäó êè, îíó ãÿëÿìÿ 
àëäûì. Nÿ àäëàíäûðûðëàð àäëàíäûðñûíëàð, ìÿí øàèðÿì. Ìÿíèì 
ëèðèêàìäàí ýþçÿë àëèì, òÿäãèãàò÷û Ýöëäàíÿ Pÿnahova ìöäà-

ôèÿ åäÿcÿê. 

- Ýþçÿëëèéè òÿðÿííöì åäÿí øàèð êèìè ýþçÿëëèéÿ ìöíà-

ñèáÿòèíèç íåcÿäèð? 
- Ùÿéàòäà ñåâýèäÿí, ìÿhÿááÿòäÿí, ýþçÿëëèêäÿí êÿíàð 

ãàëìàã îëàðìû? Ìÿhÿááÿò ÿáÿäèäèð. Ãàäûí hÿìèøÿ ýþçÿëëèê 
îáéåêòè ñå÷èëèá. Áóíó ìÿí äåìèðÿì, Nèçàìè, Ôöçóëè, Ùîìåð 
äåéèð. Ùîìåðèí ÿñÿðèíäÿ Éåëåíàíûí óüðóídà Òðîéà äþâëÿòè 
éåð öçöíäÿí ñèëèíèá. Nèçàìèíèí Ëåéëèñè, Nöøàáÿñè äöíéàéà 
ñÿñ ñàëûá. Ìÿí ãàäûíëàðà èëàhè âàðëûã êèìè áàõûðàì, ãàäûí 
êèøèíèí òàëåéèäèð, ãàäûíñûç åâ ñîéóãäóð, áÿðÿêÿòñèçäèð, ãàäûí 
ñÿäàãÿò ðÿìçèäèð. 

- Øåèðëÿðèíèçäÿí áèðèíäÿ áåëÿ äåéèðñèíèç: 

 
Ôèêèð âåð hþêìöíÿ ñÿí ìèñàëëàðûí, 

Äåéèð ñó ãóéóíóí äèáèíäÿ îëóð. 

Ùåéô êè, öðÿéè áÿçè ãûçëàðûí 

Áàøãà îüëàíëàðûí cèáèíäÿ îëóð. 
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Ñèçèí ìÿhÿááÿòèíèçè êèìèíñÿ cèáèíÿ äÿéèøÿí îëóáìó? 
- Áÿëè, Ýÿícÿäÿ îõóéàíäà ìÿhÿááÿòèì îëóá. Î áàøãà-

ñûíà ÿðÿ ýåòäè, ìÿí èñÿ åâëÿíäèì. Ùÿéàò éîëäàøûì Ñàðà èëÿ 

ìÿí 10 éàøûìäàí áèð åâäÿ áþéöìöøäöê, ñèððèìè hÿìèøÿ 

îíóíëà áþëöøÿðäèì. Ñÿí äåìÿ ìÿí îíóí öðÿéèíäÿéìèøÿì. 

Áóíó hèññ åòìèðäèì, ÷öíêè ãàäûíëàð êèøèëÿðäÿí äàhà ÷îõ hÿñ-

ñàñ îëóð. Àðòûã î hÿéàòäà äåéèë. ×îõ éöêñÿê ìÿíÿâèééàòà 

ìàëèê ôÿäàêàð ãàäûí èäè Ñàðà õàíûì. Ñîíðàäàí ýþðäöì êè, 

äîüðóäàí äà Ñàðàäàí éîõ èìèø. Ùÿéàò éîëäàøûìûí õàòèðÿñèíÿ 

«Ýÿëèìëè, ýåäèìëè äöíéà» àäëû êèòàá ÷àï åòäèðìèøÿì. Êèòàáû 

áöòöíëöêëÿ îíà hÿñð åòìèøÿì. 

- Nåcÿ îëäó êè, èëê øåiðëÿð êèòàáûíûç ÷àïäàí ÷ûõäû? 

- «Çÿíýÿçóð» ðîìàíûíûí ìöÿëëèôè ßééóá Àááàñîâ ÿñýÿð 

ïàëòàðûíäà åâèìÿ ýÿëäè âÿ áèëäèðäè êè, ìöãàâèëÿ áàüëàéûá 

êèòàáûìû ÷àï åòäèðÿcÿê. Äîüðóñó, ñåâèícäÿí áàøûì hÿðëÿíäè. 

×öíêè, ìÿíèì hÿð hàíñû áèð øåiðèì, ïéåñèì ÷ûõàíäà þçöìö 

áÿõòÿâÿð ñàíûðäûì. Ìèð Úÿëàë Ïàøàéåâ äÿ ÿñÿðëÿðèìÿ ÷îõëó 

ìÿãàëÿëÿð éàçûá. Ùàçûðäà Nèçàìè Úÿôÿðîâ «Òàðèõèìèç, òàëå-

éèìèç» àäëû åëìè âÿ ÿäÿáè òÿíãèäè êèòàáûìà «Òàðèõèìèçèí 

òàëåéè, òàëåéèìèçèí òàðèõè» àäëû áþéöê áèð ìÿãàëÿ éàçûá. 

- Áÿñòÿêàð Ãÿìáÿð Ùöñåéíëè èëÿ ÷îõ èøëÿìèñèíèç, ñèçè 

éàõûíëàøäûðàí hàíñû cÿhÿòëÿð èäè? 

- Ã.Ùöñåéíëè ñþçöí hÿãèãè ìÿíàñûíäà ìÿíÿ ãàðäàøëûã 

åäèá, 1953-cö èëäÿ ìÿíè Ýÿícÿäÿí Áàêûéà ýÿòèðäè âÿ áèðáàøà 

Áÿõòèéàð Âàhàáçàäÿíèí åâèíÿ àïàðäû êè, ìÿíÿ êþìÿêëèê 

ýþñòÿðñèí. Ñîíðà þçö ìÿíè õàëãà òàíûòìàã ö÷öí øåiðëÿðèìÿ 

ìàhíûëàð éàçäû. Ø.ßëÿêáÿðîâà âÿ áàøãà òàíûíìûø ìöüÿííèëÿð 

øåiðëÿðèìÿ éàçûëàí ìàhíûëàðû èôà åäèáëÿð. Î áþéöê øÿõñèééÿò 

èäè. Èíñàí áþéöê áÿñòÿêàð îëà áèëÿð, àììà áþéöê øÿõñèééÿò 

îëà áèëìÿç. Ãÿìáÿð Ùöñåéíëèni î äþâðêö ñîâåò ðåæèìè þëäöð-
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äö. Îíó ìàhíûëàðûíà ýþðÿ ÷îõ èícèäèðäèëÿð. Î ÿñë àçÿðáàé-

càíëû, hÿðòÿðÿôëè èíñàí èäè. 

- Îõócóëàðûìûçà öðÿê ñþçëÿðèíèç. 
- «Èêè ñàhèë» ãÿçåòèíèí äàèìè îõócóñóéàì, áó ãÿçåòèí 

àäûíà áþéöê hþðìÿòèì âàð. Áó éàõûíëàðäà Ïðåçèäåíòèí éó-
áèëåéè èëÿ ÿëàãÿäàð áèð øåið éàçìûøàì, îíóí áèð áÿíäèíè äå-
ìÿê èñòÿéèðÿì. 

 
Àðàç ãûðàüûíäà áèð håéêÿë äóðóð, 
fèêðè î òÿðÿôÿ, öçö áó éàíà. 
Àòàáÿé éóðäóíäà î hèìí îõóéóð 
o òàéëû-áó òàéëû Àçÿðáàécàíà. 

 
Îõócóëàðà îíó òþâñèéÿ åäèðÿì êè, àíòèê äþâð ÿäÿáèééà-

òûíû, Èòàëèéà èíòèáàh äþâðöíö, ìààðèô÷èëèê äþâðöíöí ôÿëñÿôè 
ôèêèðëÿðèíè ÷îõ îõóñóíëàð. Áèð ñþçëÿ, ìöòàëèÿéÿ áþéöê éåð 
âåðñèíëÿð. 
 

Ñÿìàéÿ ÃÀÔÀÐÃÛÇÛ 
 

«Èêè ñàhèë» ãÿçeti,  
24 may 2003-cö il 
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ÉÀÕÛN ÃßËÁËßÐÈN  

ÎÕØÀÐ ÒÀËÅÉÈ 
 

Áþéöê øÿõñèééÿòëÿð, äàhè, èñòåäàäëû øÿõñèééÿòëÿð hÿéàòà áèð 

äÿôÿ ýÿëèð âÿ þçëÿðèíäÿí ñîíðà èíñàíëàðûí ãÿëáèíäÿ ñèëèíìÿç èç áóðà-
õûðëàð. Òàíðû èíñàíëàðû éàðàäàðêÿí, éàõøûíû ïèñäÿí, ìÿðäè íàìÿðä-
äÿí, êàìèëè càhèëäÿí ÷îõ áþéöê óñòàëûãëà ìÿhàðÿòëÿ ôÿðãëÿíäèðèá. 
Ëàêèí åëÿ èíñàíëàð äà éàðàäûá êè, îíëàð hÿì çàhèðÿí, hÿì äÿ äàõèëÿí 
ýþçÿë õöñóñèééÿòëÿðè, õàðàêòåðëÿðè þçëÿðèíäÿ cÿìëÿøäèðèð. Ãÿëáëÿðè 
îõøàéàí, hàìû òÿðÿôèíäÿí ñåâèëÿí øåiðëÿðè èëÿ öðÿêëÿðäÿ þçöíÿìÿõ-
ñóñ éåð òóòàí ìÿíÿâèééàòcà éöêñÿê, àëècÿíàá, ñþçöí ÿñë ìÿíàñûíäà 
åë àüñàããàëû Nÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿ áåëÿ èíñàíëàðäàíäûð. Î hÿì ýþçÿë 
øàèð, hÿì ýþçÿë èíñàí , hÿì äÿ ýþçÿë àèëÿ áàø÷ûñûäûð. Øåèðëÿðèíèí hÿð 
ìèñðàñûíäà áèð ìÿíà, áèð þìöð, hÿéàò òÿøÿêêöë òàïûð. 

 
Ùÿìñþháÿòèìèç ÿìÿêäàð èícÿñÿíÿò õàäèìè, Ìèëëè Àâèà-

ñèéà Àêàäåìèéàñûíûí Ùóìàíèòàð ôÿíëÿð êàôåäðàñûíûí ìöäè-
ðè, Áåéíÿëõàëã Åëìëÿð Àêàäåìèéàñûíûí ìöõáèð öçâö, “Øþh-
ðÿò” îðäåíëè øàèð-äðàìàòóðã Nÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿäèð. 

 
Î áöòöí ìöñáÿò õàðàêòåðëÿðè, éöêñÿê èíñàíè êåéôèééÿòëÿðè 

þç íóðëó ñèìàñûíäà ÿêñ åòäèðèð. Øàèðèí àëûíûíûí cèçýèëÿðèíäÿ 
éàøàäûüû hÿéàòûí, ÷ÿêäèéè ÿçàáëàðûí hÿð áèðèíèí þç äÿñò-õÿòòè, 
áàðìàãëàðûíäà áó éàøà ãÿäÿð óñàíìàéàí ãÿëÿìèíèí ãàáàð 
éåðè, ãÿëáèíäÿ áó äöíéàéà ñûüìàéàí øàèð àðçóëàðûíûí öìèäëÿðè 
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èç ñàëûá. Îíóí ìÿíÿâè àëÿìèíÿ áÿëÿä îëìàã ö÷öí îíóíëà 
öíñèééÿòäÿ îëìàã ëàçûìäûð. Ýþðöíöð áó äà áèð òàëå, ãèñìÿòäèð 
êè, Nÿðèìàí ìöÿëëèìëÿ ýþðöøìÿê, hÿìñþháÿò îëìàã ìÿíÿ 
íÿñèá îëóá. Øåèðëÿðèíè äàèì ñåâÿ-ñåâÿ, hÿâÿñëÿ îõóäóüóì áó 
ýþçÿë èíñàíûí ïÿðÿñòèøêàðû îëìóøàì. Ìöñàhèáèìëÿ ñþháÿòÿ 
"Ðåñïóáëèêà ýÿícëÿðè"íÿ öðÿê ñþçëÿðè èëÿ áàøëàéûðûã. 

 

- Áó ýþçÿë òÿøÿááöñö áÿéÿíèðÿì, ãÿçåòèí íÿøðè ìöíàñè-

áÿòèëÿ ñèçè öðÿêäÿí òÿáðèê åäèðÿì. Áåëÿ áèð ãÿçåòèí ÷àïäàí 

÷ûõìàñû âàcèáäèð. Áó ýöí ýÿícëÿðèí ýåäÿcÿê éåðè éîõäóð. Î 

ìÿíàäà êè, áöòöí ãÿçåòëÿðäÿ ìöÿééÿí  ñàhÿëÿð òÿáëèü îëó-

íóð, ÿêñÿðèééÿòè ñèéàñèëÿøèá. Îíà ýþðÿ äÿ ýÿícëÿð èñòÿäèêëÿðè 

øÿêèëäÿ þç hèññëÿðèíè, äóéüóëàðûíû èôàäÿ åäÿ áèëìèðëÿð. Áóíóí 

ö÷öí ýÿícëÿðèí, ýÿícëèéèí þçöíöí ãÿçåòè îëìàëûäûð. 

Ýÿícëèê ìÿhÿááÿò äåìÿêäèð, éàðàäûcûëûüûí èëê ÷è÷ÿêëÿí-

äèéè äþâðäöð. Ìÿíÿ åëÿ ýÿëèð êè, áóðäà ÿäÿáè hàäèñÿëÿðÿ äàhà 

÷îõ éåð âåðèëìÿëèäèð. 

Ìÿí âàõòèëÿ "Àçÿðáàécàí ýÿícëÿðè" ãÿçåòèíäÿ ÿäÿáèééàò 

âÿ èícÿñÿíÿò øþáÿñèíèí ìöäèðè âÿçèôÿñèíäÿ èøëÿìèøÿì. Î 

âàõòëàð Úÿìèë ßëèáÿéîâ áó ãÿçåòèí áàø ðåäàêòîðó èäè âÿ ìÿíè 

î èøÿ ýþòöðìöøäö. Î øþáÿäÿ éàëíûç éàçû÷ûëàð èøëÿéèðäè. Òàíûí-

ìûø èíñàíëàðûí ÷îõó åëÿ áó ãÿçåòäÿí ÷ûõûá. Éÿíè áó ãÿçåò î 

äþâðäÿ ðåñïóáëèêàäà ÿí ÷îõ éàéûëàí, ñåâèëÿí, îõóíàí ìÿò-

áóàò îðãàíû èäè. Áó íöôóç âàõòèëÿ ãàçàíûëûá, îíó ãîðóéóá 

ñàõëàìàã ëàçûìäûð. Ýöìàí åäèðÿì êè, áó ãÿçåò äÿ î ñÿâèé-

éÿíè ãîðóéàcàã âÿ íöôóç ãàçàíàcàã. Ùÿìèí ãÿçåòäÿ ìöõ-

òÿëèô ñàhÿëÿðÿ òîõóíóëóð. Øåèðëÿð, ðÿéëÿð, ïîåìàëàð, òåàòðëàðäà 

ýåäÿí ÿñÿðëÿðÿ ðåñåíçèéàëàð ÷àï îëóíóðäó. Ìÿí èñòÿéèðÿì êè, 

ñèçèí ãÿçåòäÿ äÿ áöòöí ñàhÿëÿðÿ ìöäàõèëÿ îëóíñóí, ðåñïóáëè-

êàìûçûí êå÷äèéè ìöáàðèçÿ éîëó, éàðàäûcûëûã ìÿñÿëÿëÿðè áóðäà 

þç ÿêñèíè òàïñûí, õöñóñÿí ýÿícëÿðèí hÿéàòû ýåíèø øÿêèëäÿ òÿñ-
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âèð îëóíñóí. Áó ãÿçåò ìÿíÿ ÷îõ äîüìàäûð. Ñèçÿ óüóðëàð, ìö-

âÿôôÿãèééÿòëÿð àðçóëàéûðàì. 

- Nèýàð Ðÿôèáÿéëè èëÿ hÿéàò éîëäàøûíûç Ñàðà õàíûìûí 

òàëåéè àðàñûíäà îõøàðëûã îëóá. Öìóìèééÿòëÿ, N.Ðÿôèáÿéëè, 

Ð.Ðçà èëÿ éàõûíäàí òàíûø îëìóñóíóç. Î ýöíëÿðè õàòûðëà-

ìàíûçû èñòÿðäèê. 

- Nèýàð Ðÿôèáÿéëè ÷îõ ýþçÿë, ñÿìèìè, íÿcèá õàíûì èäè. 

Î, áþéöê áèð íÿñëèí íöìàéÿíäÿñè îëóá. Àòàñû Õóäàäàò áÿé 

Àçÿðáàécàí Úöìhóðèééÿòèíèí èëê ñÿhèééÿ íàçèðè îëóá. Àòàñû-

íûí èêè ãàðäàøû Òöðêèéÿéÿ ñöðýöí îëóíóá. Öìóìèééÿòëÿ, áó 

íÿñèë 9 äÿôÿ ñöðýöí åäèáëÿð, îíëàðà äèâàí òóòóáëàð. Þçöíö èñÿ 

Nàðýèí àäàñûíäà ýöëëÿëÿéèáëÿð. Áó íÿñèë ÷îõëó ýåíåðàëëàð, áþ-

éöê øÿõñèééÿòëÿð éåòèøäèðèá. Î íÿñëèí ñîíóícó ýåíåðàëû Àêèô 

Ðÿôèéåâäèð. Î, ìÿíÿ 1942-cè èëÿ àèä áèð ñÿíÿä ýþñòÿðäè. Áó 

Nèýàð õàíûìëà àíàñûíûí ñöðýöí îëóíìàñû áàðÿäÿ ñÿíÿä èäè. 

Òÿñàäöôÿí Ì.Áàüûðîâ áóíó ýþðöá, ãàáàüûíäà éàçûá êè, áóí-

ëàðû ñàõëàéûí, ñöðýöíÿ àïàðìàéûí. Éÿíè Nèýàð õàíûì áåëÿ áèð 

øÿðàèòäÿ éàçûá-éàðàäûá. 

Nèýàð õàíûì çàhèðÿí ÷îõ ýþçÿë, äàõèëÿí èñÿ ÷îõ çÿíýèí 

ãàäûí èäè. Àç äàíûøàðäû, ëàêèí ìÿíàëû äàíûøàðäû. Ð.Ðçà 25 éà-

øûíäà Nèýàð õàíûìà âóðóëóð, 1935-cè èëäÿ îíó ãîðóìàã ö÷öí 

íèýàh êÿñäèðèð. 1938-cè èëäÿ èñÿ àèëÿ ãóðóðëàð, èêè ãûçû áèð îüëó 

- Àíàð äöíéàéà ýÿëèð. 

Îíëàðûí ìÿíÿ ÷îõ áþéöê êþìÿéè äÿéèá. Ìÿíèì "Áèç áèð 

èëäÿ äîüóëäóã" ïîåìàìû åâëÿðèíäÿ îõóìóøäóì. Nèýàð 

õàíûì äÿðhàë "ßäÿáèééàò" ãÿçåòèíèí áàø ðåäàêòîðóíäàí õàhèø 

åòìèøäè êè, áó éàçûíû äÿðc åòñèí âÿ áèð ñÿhèôÿäÿ ìÿíèì î 

éàçûì ÷àï îëóíìóøäó. Î çàìàíëàð èíäèêè êèìè äåéèëäè, áèð 

øåèðèìèç ÷àïäàí ÷ûõàíäà ñåâèíèðäèê, ôÿðÿhëÿíèðäèê. 
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Ùÿéàò éîëäàøûì Ñàðà õàíûì Nèýàð õàíûìà ÷îõ áþéöê 

ìÿhÿááÿò áÿñëÿéèðäè, îíóí øåèðëÿðèíèí âóðüóíó èäè. Îíëàð 

áèð-áèðèíÿ ÷îõ îõøàéûðäûëàð. Nèýàð õàíûì îíó ýþðÿíäÿ ìÿíÿ 

äåäè êè, Nÿðèìàí, Ñàðà ìÿíèì ýÿícëèéèìäèð. Îíëàðûí òàëåëÿðè 

äÿ îõøàð èäè. Èêèñè äÿ Ýÿícÿäÿ áþéöìöøäö, îõóìóøäó, hÿð 

èêèñè èñòÿäèéè øàèðÿ ÿðÿ ýåòìèøäè. Îíëàðûí õÿñòÿëèêëÿðè äÿ åéíè 

èäè, èêèñèíÿ äÿ åéíè åïèêðèç éàçûëìûøäû. Ùÿòòà åéíè ïàëàòàäà, 

åéíè ÷àðïàéûäà, åéíè hÿêèìëÿðèí ìöàéèíÿñè àëòûíäà Ìîñêâà-

äà ìöàëècÿ îëóíäóëàð. Áóíëàðûí hàìûñû Nèýàð õàíûìûí þëö-

ìöíäÿí ñîíðà áàø âåðäè. Áèç Ñàðà èëÿ îíóí äÿôíèíäÿ éàõûí-

äàí èøòèðàê åòìèøèê. ×îõ ãÿðèáÿ áèð hàëû äà íÿçÿðèíèçÿ 

÷àòäûðìàã èñòÿéèðÿì êè, hÿòòà îíëàðûíáöñòëÿðè äÿ åéíèäèð, åéíè 

håéêÿëòÿðàø äöçÿëäèá âÿ åéíè ãÿáðèñòàíëûãäà äÿôí îëóíóáëàð. 

- Nÿðèìàí ìöÿëëèì, ãÿëáëÿð éàõûí îëàíäà òàëåëÿð äÿ 

éàõûíëàøûð, áèðëÿøèð, òàëå ãîhóìëóüó éàðàíûð. Ýþðöíöð, 

îíëàðûí òàëåëÿðè äÿ ãÿëáëÿðèíèí éàõûíëûüûíäàí åéíèëÿøèðìèø. 

- Ñàðà õàíûì Nèýàð õàíûìëà íÿôÿñ àëûðäû, îíóí éàðà-

äûcûëûüûíà áþéöê ãèéìÿò âåðèðäè. Áèð äÿôÿ êèìèíñÿ éàñûíäà 

ðàñòëàøûðëàð. Éàñäàí ÷ûõàíäà Ñàðà Nèýàð õàíûìà "Ýöíÿøäÿí 

ýÿícëèê èñòÿðÿì" êèòàáûíäàí áèð øåèð äåéèð. Nèýàð õàíûì îíó 

ãócàãëàéûá þïöð. Èíàíûðñûíûç, hÿìèí ýöí î åâÿ ýÿëäè, 

ñåâèícèíèí hÿääè-höäóäó éîõ èäè. Ìÿíÿ äåäè êè, Nÿðèìàí, 

áó ýöí öçöìö éóìàéàcàüàì, ÷öíêè Nèýàð õàíûì öçöìäÿí 

þïöá. Ôèêèð âåðèí, íÿ ãÿäÿð öëâè ìÿhÿááÿò áÿñëÿéèðäè î, Nè-

ýàð õàíûìà. 

- Åøèòäèéèìèçÿ ýþðÿ àíàíûç ðÿhìÿòÿ ýåäÿíäÿ áàøûíûçà 

ãÿðèáÿ hàäèñÿ ýÿëèá. Îíäà äà áó èíñàíëàð ñèçÿ êþìÿêëèê 

ýþñòÿðèá. Áó hàãäà äàíûøìàüûíûçû õàhèø åäèðèê. 

- Àíàìûí ìÿíäÿí áàøãà þâëàäû îëìàéûá. Àíàì äöí-

éàäàí êþ÷ÿíäÿ ìÿí ÿñýÿð èäèì. Ècàçÿ âåðìèðäèëÿð êè, ýåäèá 

àíàìû äÿôí åäèì. Ìÿí äÿ ìÿcáóð îëäóì êè, ãà÷ûì. Àâòî-
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ìàòûìû äà ýþòöðöá êàçàðìàäàí ãà÷äûì. Ùÿìèí âàõò òÿçÿcÿ 

Éàçû÷ûëàð Èòòèôàãûíà öçâ éàçûëìûøäûì, ýÿíc øàèð èäèì. Ìÿíÿ 6 

èë hÿáñ cÿçàñû êÿñìÿê èñòÿéèðäèëÿð. Åëÿ îëäó êè, Nÿáè Õÿçðè, 

Nèýàð Ðÿôèáÿéëè Ñàëéàí êàçàðìàñûíà ýÿëìèøäèëÿð, îíëàðëà 

ýþðöøäöêäÿí ñîíðà ýåíåðàë ßáèëîâäàí õàhèø åòäèëÿð êè, ìÿíè 

áàüûøëàñûí âÿ î ìÿíè àçàä åòäè. 

- Nèýàð õàíûì hàããûíäà ýþçÿë øåèð éàçìûñûíûç. Ìöì-

êöíñÿ, î øåèðëÿ îõócóëàðûìûçû òàíûø åäÿðäèíèç. 

- 1986-cû èëäÿ ìÿí áèð øåèð éàçäûì. Öìóìèééÿòëÿ, hÿéàò 

éîëäàøûì âÿôàò åòäèêäÿí ñîíðà äàhà ÷îõ höçíëö øåèðëÿð éàçûðàì. 

Àêàäåìèê Çÿðèôÿ ßëèéåâàíûí äà õàòèðÿñèíÿ øåèð éàçìûøàì. Ñàðà 

õàíûì Ìîñêâàäà õÿñòÿõàíàäà îëàðêÿí ôöðñÿò òàïûá Çÿðèôÿ 

õàíûìûí ìÿçàðûíû çèéàðÿòÿ ýåòäèì. Òÿñàäöôÿí Ùåéäÿð ßëèéåâ 

cÿíàáëàðû äà îðäà èäè. Ìÿí øåèðèìèí áèð öçöíö îíà òÿãäèì 

åòäèì, èêè èë áóíäàí ãàáàã hÿìèí øåèð æóðíàëäà äÿðc îëóíäó. 

Ùåéäÿð ßëèéåâ þçö øÿõñÿí hÿìèí øåèðè òÿãäèì åòìèøäè êè, äÿðc 

åòñèíëÿð. Ýþðöí, íÿ ãÿäÿð áó èíñàíäà hÿéàò éîëäàøûíà ãàðøû ìÿ-

hÿááÿò ýöcëöäöð. Ìÿí îíóí ìÿhÿááÿòèíÿ, öðÿéèíÿ håéðàíàì. 

Nèýàð õàíûìà èòhàô åòäèéèì øåèðè ñèçÿ ñþéëÿìÿê èñòÿéèðÿì. 

 
 
 

ÝßNÚß ÝÞÇßËÈ 
 

Íèýàð õàíûì Ðÿôèáÿéëèíèí õàòèðÿñèíÿ 
 

Ýþð hàðäà ýþðöøäöê Ýÿícÿ ýþçÿëè? 
Öñòöí äàø, ÿòðàôûí äÿìèð hàñàðäûð. 
Ìÿíèì ýÿícëèéèìäèð, äåäèéèí ýÿëèí, 
Ñÿíÿ îõøàéàí ãûç, î äà ìÿçàðäûð. 
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Ñÿí éàòàí éàòàãäà éåð ñàëìûøäûëàð 
Äåìèðäèì, ãîðõóðäóì äÿðäèíäÿí höðêÿð. 
Îíó ýþðöá ñÿíè òàíûìûøäûëàð 
Îðäà - Ìîñêâàäà cÿððàh hÿêèìëÿð. 
 
Åëÿ áèð ðÿíýäèð êè, ãàäûí hÿéàñû, 
Ãîíìóð î hÿð öçÿ, éà hÿð íÿôÿñÿ. 
Äåäèëÿð íÿéèñÿí? Äåäè áàcûñû 
Ñàðàéà èíàíäûí, ãàëàí hå÷ êÿñÿ. 
 
Èñòÿäè þìðöíö Nèýàð õàíûìûí, 
Þçöíöí þìðöíäÿ ócàëòñûí î âàõò. 
Áÿëêÿ äÿ âàð èäè éàøàòìàã hàããû 
Éàøàìàã öìèäè éîõ èäè àícàã. 
 
Ãàëäûã áèð ñóàëûí éöç càâàáûéëà, 
Ùÿéàòûí þçöíäÿ hÿéàòà hÿñðÿò, 
Nþâáÿéÿ äàéàíäûã éàø håñàáûéëà, 
Îíó äà hÿð äÿôÿ ïîçäó òÿáèÿò. 
 

Ìÿðìÿðÿ äÿéèøäè hÿéàò gþâhÿðè 
Áó øåh î gþâhÿðäè, î ýþç éàøûíäû. 
Gþâhÿðèí öñòöíÿ ãîéäó ìÿðìÿðè, 
Áèðè ñèíÿí, áèðè ñèíÿ äàøûíäû. 
 

 
Áóðäà håéêÿëòÿðàø ýþð íåcÿ äóéóá, 
Èêè ãÿáèð öñòäÿ åéíè áöñò ãîéóá 
Áèðè ñÿíñÿí, áèðè ñÿíÿ îõøàéàí, 
Äàø äåéèë, hÿéàòäûð äàøäà éàøàéàí. 

 
- Ñîí çàìàíëàð hàíñû èøëÿðè ýþðìÿëèñèíèç âÿ ýÿëÿcÿê 

ïëàíëàðûíûç íÿäÿí èáàðÿòäèð? 
- "Òàðèõèìèç, òàëåéèìèç"... àäëû êèòàáûì ÷àïäàí ÷ûõûá. 

Ëàêèí õàëã ìÿíäÿí äàhà ÷îõ øåèð èñòÿéèð. Îíà ýþðÿ äÿ øåèðëÿð 
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êèòàáûìû ÷àïäàí ÷ûõàðìàüà hàçûðëàøûðàì. Êèòàáëàðûìû ÷àï åò-
äèðìÿê ö÷öí ÷îõ ìþòÿáÿð áèð øÿõñ ìÿíÿ êþìÿêëèê åäèð. 
Àäûíû ÷ÿêìÿê èñòÿìèðÿì. Ìÿí î èíñàíà ãèáòÿ åäèðÿì. Åòäèéè 
éàõøûëûüû áèð äÿôÿ äÿ îëñóí, éàäûìà ñàëìûð. Áóíäàí áàøãà. 
"Úàâèä" ïéåñèíè éàçûðàì. Éàðûéà ãÿäÿð éàçñàì äà, âàõò òàïûá 
òàìàìëàéà áèëìèðÿì. Éÿãèí êè, áó éàõûíëàðäà áöòöí èøëÿðèìè 
òàìàìëàéàcàüàì âÿ øåèðëÿð êèòàáûì ÷àïäàí ÷ûõàcàã. 

- Áèç äÿ þç íþâáÿìèçäÿ ñèçÿ óçóí þìöð, càíñàüëûüû àð-
çóëàéûðûã. Éàðàäûcûëûüûíûçäà áóíäàí äà éöêñÿê ìöâÿôôÿãèé-
éÿòëÿð ÿëäÿ åòìÿíèçè, ñèçè ñåâÿíëÿðè ñåâèíäèðìÿíèçè èñòÿéèðèê. 
Âàõò òàïûá ìöñàhèáÿ âåðäèéèíèç ö÷öí ñèçÿ òÿøÿêêöð åäèðèê. 

 
Ñÿìàéÿ ÁÀÉÐÀÌ 

 

«Ðåñïóáëèêà  ýÿícëÿðè» ãÿçåòè,  
1-8 èéóë 2003 
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“Î  ÃßÄßÐ ÄÀNÄÛËÀÐ ÊÈ,  

ÀÕÛÐÄÀ ÝÅÐ×ßÊ ÎËÄÓÌ” 
 

Õàëãûí øàèðè Nÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿ  
“Òÿhñèë” Úÿìèééÿòèíäÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí “Ñþç-ñþçÿ”  

ÿäÿáè áèðëèéèíèí ãîíàüû îëäó 
 
 

Îíó íèñýèë øàèðè àäëàíäûðûðëàð. Áÿëêÿ äÿ îíà ýþðÿ êè, Nÿ-

ðèìàí Ùÿñÿíçàäÿ îâãàòû éàüûøäàí ÿââÿëêè îâãàòû õàòûðëàäûð. 
Ýþéëÿðèí ýþçö äîëóð, éåðëÿð î ýþç éàøûíû àðçóëàéûð, òÿáèÿò ñó-
ñóá ýþéëÿðèí àüëàéàcàüûíû, éåðëÿðèí õîøáÿõò îëàcàüûíû ýþç-
ëÿéèð. Ýþçëÿéèð, hÿëÿ äÿ ýþçëÿéèð... 

Nÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿ óçóí èëëÿðäèð êè, äÿðäèí íèñýèë ÷àëà-
ðûíà áöðöíöá éîë ýÿëèð. Ôÿñèëëÿð äÿéèøñÿ äÿ, íÿ ãÿëáèíäÿêè 
äÿðä éöêö àçàëûð, íÿ ÷èéíè äÿðäÿ òÿñëèì îëóð. 

Nÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿ áàðÿäÿ cÿñàðÿò åäèá ñþç äåìÿê ÷ÿ-
òèíäèð. Àììà öðÿéèìäÿí êå÷ÿíëÿðè äåìÿéÿ áèëìÿäèì. Î, 
ýÿícëÿðëÿ ýþðöøÿ hÿìèøÿêè ñÿìèìèééÿòè, ìåhðèáàíëûüû, íåcÿ 
âàðñà åëÿ îëäóüó êèìè äÿ ýÿëìèøäè. Øåèðëÿðè ñåâÿ-ñåâÿ îõó-
äóüóìóç, óçàãäàí áèð äàü êèìè ñåéð åòäèéèìèç áþéöê áèð 
èíñàíû éàõûíäàí ýþðìÿê, îíó äèíëÿìÿê "Ñþç-ñþçÿ" ÿäÿáè 
áèðëèéèíèí hÿð áèð öçâöíöí ÷îõäàíêû àðçóñó èäè. Áó àðçó àïðå-
ëèí 27-äÿ ýåð÷ÿêëÿøäè... 
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Ìÿcëèñè “Òÿhñèë” Úÿìèééÿòè Èäàðÿ Ùåéÿòèíèí ñÿäðè 

Nóüàé ßëèéåâ à÷àðàã áþéöê ïîåçèéàìûçäà þç òÿêðàðñûç 
éåðè îëàí Nÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿíè ñàëàìëàäû, ýÿícëÿðèí ýþ-
ðöøöíÿ ýÿëäèéè ö÷öí îíà þç òÿøÿêêöðöíö áèëäèðäè. Ñîíðà 
ñþçö áó ýþðöøöí àïàðûcûñû 190 íþìðÿëè ìÿêòÿáèí ÿäÿáèé-
éàò ìöÿëëèìè Ãÿíèðÿ õàíûì ßìèðcàíîâàéà âåðäè: 

 
- Ìÿí þícÿ Nÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿéÿ òÿøÿêêöð åäèðÿì êè, 

î, äÿâÿòèìèçè ãÿáóë åäèá ýÿíc éàçàðëàðëà ýþðöøÿ ýÿëèá. "Ñþç-
ñþçÿ" ÿäÿáè áèðëèéè 10 èëäÿí àðòûãäûð êè, ôÿàëèééÿò ýþñòÿðèð. 
ßäÿáè áèðëèéèí ìÿãñÿäè ýÿíc éàçàðëàðû áèð àðàéà ýÿòèðìÿê, 
îíëàðûí èñòåäàäûíûí öçÿ ÷ûõìàñû ö÷öí àçàcûã äà îëñà áèð àä-
äûì àòìàãäûð. Ñÿíÿòäÿ èëê êþâðÿê àääûìëàðûíû àòàí áó ýÿíc 
éàçàðëàðà hèìàéÿäàðëûã åäÿ áèëÿcÿê, ÿí ÷ÿòèí ìÿãàìëàðäà 
ñèíÿñèíè ñèïÿð åäÿcÿê áèð àüñàããàë ñþçö, áèð àãèë ñþçö åøèòìÿê 
èñòÿäèê âÿ åëÿ áó ìÿãñÿäëÿ äÿ äöøöíöá-äàøûíäûã, Nÿðèìàí 
Ùÿñÿíçàäÿíèí öçÿðèíäÿ äàéàíäûã. 

Ìÿí áèð ÿäÿáèééàò ìöÿëëèìè êèìè ôÿííèìè îíà ýþðÿ 
ñåâÿ-ñåâÿ òÿäðèñ åäèðÿì êè, îðàäà Nèçàìè äöhàñû, Ôöçóëè 
ìÿhÿááÿòè, Nÿðèìàí ïîåçèéàñû âàð. Áó ýÿëèøèýþçÿë ñþçëÿðè 
îíà ýþðÿ äåìèðÿì êè, Ñèç áó ýöí áèçèì ãîíàüûìûçñûíûç, ñà-
äÿcÿ îëàðàã ìÿí Ñèçèí øåèðëÿðèíèçè ìÿêòÿá ïàðòàñû àðõàñûíäà 
ÿéëÿøäèéèì âàõòëàðäàí ÷îõ ñåâìèøÿì. Áèð øàèð êèìè Ñèçè hÿ-
éàòäàí ÷îõ øåé èñòÿéÿí, àììà äàhà ÷îõ íèñýèë éàøàéàí, éàçûá 
éàðàäàí áèð ñÿíÿòêàð êèìè òàíûìûøàì. Øåèðëÿðèíèç hÿìèøÿ î 
cöð òÿñèð áàüûøëàéûá. 

 
 
Ìÿíèì ýþlëÿð êèìè áóëàíìàüûì âàð, 
Ìÿí áóëàãëàð êèìè äóðóëóðàì äà. 
Áöëëóð øöøÿ êèìè ãÿëáèì áÿðê îëàð 
Àììà áöëëóð êèìè ãûðûëûðàì äà. 
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Áó ìèñðàëàð ÷îõ øåé äåéèð îõócóëàðà. Ùÿéàòûí çÿðáÿëÿðèíè 
äàäàí âÿ áó çÿðáÿëÿðè êþâðÿê ìèñðàëàðà ÷åâèðÿí ñÿíÿòêàð 
èíäè áèçèì ãàðøûìûçäà òÿáèè êè, åëÿ áèç èñòÿäèéèìèç î íóðàíè 
ýþðêÿìäÿ — ÿñë ñÿíÿòêàð ñèìàñûíäà ýþðöíöð. 

 
Áó ýþðöøäÿ èøòèðàê åäÿíëÿðèí hÿð áèðè Ñèçè äèíëÿìÿê 

àðçóñóíäàäûð. Ñþç Ñèçèíäèð, Nÿðèìàí ìöÿëëèì. 
 

— Áþéöê ìÿìíóíèééÿòëÿ. Ìÿí þçöì äÿ ìöÿëëèìÿì, 
äÿðñ äåéèðÿì. Øàèðëÿðèí ÷îõó âàõòèëÿ äÿðñ äåéèáëÿð, àììà 
äÿðñè øàèðÿ éöêëÿéÿíäÿ øàèð þëöð. Ìèðçÿ ßëÿêáÿð Ñàáèðè î 
çàìàí Áàëàõàíûäà ìÿêòÿáäÿí ãîâóáëàð êè, äÿðñ äåéÿ áèë-
ìèðñÿí. Õÿëèë Ðçàíû àëè ìÿêòÿáäÿí ÷ûõàðûáëàð êè, Õÿëèë Ðçà 
éàõøû äÿðñ äåìèð. Àñèô Àòàíûí äà àãèáÿòè áåëÿ îëóá. Èñìàéûë 
Øûõëûíû ìÿêòÿáäÿí óçàãëàøäûðûáëàð êè, ñÿíèí äÿðñèíè áàøãàñûíà 
âåðìèøèê. Îíà ýþðÿ äÿ ìÿí øàèðëÿðè ýþðÿíäÿ, îíëàðûí òóòäóüó 
éîëëà ýåäÿíëÿðè ýþðÿíäÿ hàëëàðûíà àcûéûðàì. Áèçèìêèëÿð 
áàøãàñûíûí ñåâèícèíÿ øÿðèê îëà áèëìèðëÿð. 

Áþéöê Nèçàìè Ýÿícÿâè "Èñýÿíäÿðíàìÿ" ÿñÿðèíäÿ äåéèð 
êè, äöíéà cèíàéÿòêàðäû, ÷öíêè hÿð øåéè èñòåäàä éîõ, òàëå hÿëë 
åëÿéèð. Äåìÿëè, áÿõòèíèç âàðñà øåèð éàçûí, áÿõòèíèç éîõäóðñà, 
øåèð éàçìàéûí. ×îõ ãÿðèáÿäèð. 

Áàéàã Nóüàé ìöÿëëèìëÿ áèð áàëàcà ñþháÿò åëÿäèê, "Òÿh-
ñèë" Úÿìèééÿòè þç ôÿàëèééÿòè èëÿ ðåñïóáëèêàäà àðòûã òàíûíûð, 
ìÿøhóðäóð. Áó òÿøêèëàò åëì âÿ òÿhñèë ñàhÿñèíäÿ àïàðûëàí èñëà-
hàòëàðà äà ÷îõ áþéöê êþìÿê åäèð. Ìÿí ñèçèí áó èøèíèçè àícàã 
àëãûøëàéà áèëÿðÿì. Ðàôèã ßëèéåâ êèìè äöíéà øþhðÿòëè àëèì 
"Òÿhñèë" Úÿìèééÿòèíèí íÿøð åòäèéè "Áèëýè" äÿðýèñèíèí ðåäàê-
òîðóäóð. Ìÿí îíà ãèáòÿ åäèðÿì. Èñòåäàäñûç àäàì éàõøû àäàì 
îëà áèëìÿç. "ßäÿáèééàò" ãÿçåòèíäÿ áàø ðåäàêòîð èøëÿéèðäèì. 
Ùÿð äÿôÿ ìÿíè Ìÿðêÿçè Êîìèòÿéÿ ÷àüûðàíäà åëÿ áèë èñòèíòàãà 
÷àüûðûðäûëàð. Áèð äÿôÿ éåíÿ ÷àüûðäûëàð. Ýåäèá ýþðäöì êè, òÿá-
ëèüàò øþáÿñèíèí ìöäèðèíè èøäÿí ÷ûõàðûá éåðèíÿ Ðàôèã ßëèéåâè 
òÿéèí åäèáëÿð. Ùàìû îðàäà èäè, ìÿí èñÿ hÿìèøÿêè êèìè éåíÿ 
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ýåcèêìèøäèì. Öçð èñòÿéèðÿì, ýåcèêìèøÿì äåéÿíäÿ Ðàôèã 
ìöÿëëèì àéàüà ãàëõûá äåäè: Ìÿí ôÿõð åäèðÿì êè, Nÿðèìàí 
Ùÿñÿíçàäÿ áóðà ýÿëèð. Ýþðöí áèç êèìèíëÿ ýþðöøöðöê (áèç áè-
ðèícè äÿôÿ èäè êè, ýþðöøöðäöê). Î, áó ñþçëÿðè èëÿ ìÿíè ñàíêè 
äàüûí áàøûíà ãàëäûðäû. Àäàì Ðàôèã ìöÿëëèì êèìè øÿõñèé-
éÿòëÿðè ýþðÿíäÿ éàøàìàã èñòÿéèð. 

Èíäè Ðàôèã ìöÿëëèì Àìåðèêàíûí âÿ Àâðîïàíûí ìÿøhóð 
óíèâåðñèòåòëÿðèíäÿ — Êåìáðècäÿ, Îêñôîðääà ìöhàçèðÿëÿð îõó-
éóð. Áåëÿ àäàìëàð hàíñû ìàñàíûí àðõàñûíäà ÿéëÿøñÿëÿð áèç 
hÿìèí éåðè ìöãÿääÿñ håñàá åòìÿëèéèê êè, áóðàäà ôèëàíêÿñ 
îòóðóá. Ýöðcöëÿð ÷îõëó ÷àõûð è÷ÿí ýöðcöéÿ äÿ ìóçåéäÿ éåð 
àéûðûðëàð êè, î, ÷îõëó ÷àõûð è÷ÿí èäè. Áèç èñÿ ìöãÿääÿñ øÿõñ-
ëÿðèìèçèí ìöãÿääÿñëèéèíèí ôÿðãèíÿ î ãÿäÿð äÿ âàðìûðûã. 

"Òÿhñèë" Úÿìèééÿòè àëèì âÿ ïåäàãîãëàðûìûçà "Òÿhñèë ñà-
hÿëÿðè öçðÿ íàèëèééÿòëÿðÿ ýþðÿ" äèïëîìëàð, ìöêàôàòëàð âåðèð. 
×îõ ñàü îëóí êè, îíëàðû ôÿðÿhëÿíäèðèðñèíèç, öðÿêëÿíäèðèðñèíèç. 
Àäàìûí öðÿéèíè ãûðìàüà íÿ âàð. Öðÿéè ñûüàëëàìàã ÷ÿòèíäèð. 
Øàèðè òÿíãèä åëÿìÿêëÿ øàèð ÷ûõìàç êè, øàèðèí öðÿéè ñûüàëëàí-
ìàëûäûð, áèð õîø ñþç åøèòìÿëèäèð. Áèçèì âàõòûìûçäà òÿíãèä-
÷èëÿð âàð èäè, áàõäûëàð êè, òÿíãèääÿí áèð øåé ÷ûõìàäû, áàøãà 
éîë ñå÷äèëÿð, èíäè hàìûñû ïðîôåññîðäóð. Ãîðêè àäûíà èíñòèòóòó 
áèòèðèá ýÿëÿíäÿ ôèêèðëÿøèðäèì êè, èêè àëè òÿhñèëèì âàð, î ñààò èø 
òàïàcàüàì. Àììà èêè èë èøñèç ãàëäûì. Áèð ýöí ðÿhìÿòëèê Ìèð 
Úÿëàë ìöÿëëèìè ýþðäöì. Î ìÿíèì ìöÿëëèìèì îëóá. Ìÿíäÿí 
ñîðóøäó êè, íÿ àõòàðûðñàí? Äåäèì èø àõòàðûðàì. Äåäè èø àõòàð-
ìà, àäàì àõòàð, àäàì äà ìÿí. Ýÿë óíèâåðñèòåòÿ àñïèðàíòó-
ðàéà. Ìÿí áó ýöí äÿ îíóí ÷þðÿéèíè éåéèðÿì. 

ßçèç äîñòëàð, ÿäÿáèééàòäà ìöõòÿëèô cÿðÿéàíëàð âàð. ßýÿð 
ñÿí þç ÿäÿáèééàòûíûí, þç ïîåçèéàíûí âàðèñè îëìóðñàíñà, î cÿ-
ðÿéàíëàðûí ÿñèðèíÿ ÷åâðèëèðñÿíñÿ, îíäà ñÿí ìàíãóðò îëóðñàí, 
êþêöíäÿí àéðûëûðñàí. Ñîâåò äþâðöíäÿ ôàìèëèéàíû, ÿëèôáàíû, 
àäÿò-ÿíÿíÿíè äÿéèøäèëÿð, äåäèëÿð ðóñcà îõóéóí. 
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Àììà áèçèì ÷îõ ýþçÿë äèëèìèç âàð. Àøûã ßëÿñýÿðèí 
ÿñÿðëÿðè áó ýöí äÿ êþhíÿëìÿéèá. Ýþðöí íÿ äåéèð: 

 

Èêè öðÿê áèð-áèðèíè òóòìàñà, 
Àëàí äà éàçûãäûð, ýÿëÿí äÿ éàçûã. 

 
Äàhèéàíÿ, ôÿëñÿôè ôèêèðäè. Ìÿíèì ôèêðèìcÿ, hÿëÿ àøûã 

ïîåòèêàñû à÷ûëìàéûá. Ãóðáàíè äåéèð: 
 

Òÿð áóõàã àëòûíäàí äöç áÿíþâøÿíè, 
Îüëàí ãûçû èéëÿñèí, ãûç áÿíþâøÿíè. 

 
Àé Àëëàh, íÿ ãÿäÿð äàhèéàíÿ äåéèìäèð. 
 
Àøûã Àëû äåéèð: 

 

Àéàã ýåòäè, ÿë ýÿòèðäè, äèø éåäè, 
Áàõìàãäàí ñàâàéû ýþçÿ íÿ ãàëäû. 

 
Ñÿíÿòäÿ hå÷ êÿñ hå÷ êÿñè òÿêðàð åòìÿìÿëèäèð, þçöí äî-

üóëìàëûñàí, þçöí îëìàëûñàí. Áöëáöë ìèí èëäèð åëÿ áèð ìàhíû 
îõóéóð. Ùàìûìûç äà äåéèðèê êè, íÿ ýþçÿëäèð. Éÿíè ÿäÿáèééà-
òûìûç äà åëÿäèð. Î ãÿäÿð òÿðèôëÿíÿíëÿð âàðäû êè, îíëàð éîõà 
÷ûõäûëàð. Àícàã ßëèàüà Âàhèä áþéöê øàèð îëäó. Âàhèäè Éàçû-
÷ûëàð Èòòèôàãûíûí ãàïûñûíäàí è÷ÿðè êå÷ìÿéÿ ãîéìóðäóëàð. Úÿ-
ôÿð Úàááàðëûíû äà åëÿcÿ. 

Èíäè èñòåäàäëû ýÿícëèê éåòèøèð. Ìÿíèì äîñòëàðûì, éåðè ýÿ-
ëÿíäÿ åòèðàçíàí äà äàíûøûí, öñéàíëà äà äàíûøûí, àícàã hå÷ 
âàõò ãûøãûðûãëà äàíûøìàéûí. Þçáÿê ìÿñÿëè âàð, äåéèð êè, ñþ-
çöí äöçäöðñÿ ïû÷ûëòû èëÿ äå. Õÿëèë Ðçàéëà Ãîðêè èíñòèòóòóíäà 
áèð éåðäÿ îõóìóøóã. Ìÿí áóíëàðû ðÿhìÿòëèê Õÿëèë Ðçàíûí 
ñàüëûüûíäà éàçûá ÷àï åëÿòäèðìèøÿì, îíà ýþðÿ äåéèðÿì. Áèð 
äÿôÿ äåäèì êè, øåèðè íåcÿ éàçìàã ëàçûìäûð, äåäè: Ìàéàêîâñ-
êè êèìè. Ìÿí äÿ äåäèì éîõ, øåèðè Éåñåíèí êèìè éàçìàã ëà-
çûìäûð. Äåäè îíäà ýåäÿê Nàçèì Ùèêìÿòèí éàíûíà, áó ñóàëû 
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îíà âåðÿê. Ýåòäèê. Äåäè êè, càíûì, àíàíëà hàíñû äèëäÿ äàíû-
øûðñàíñà, øåèðè äÿ î äèëäÿ éàçìàëûñàí. Ìÿí äàhèíè ýþçöìëÿ 
ýþðìöøÿì. Nàçèì êèìèëÿðè ãóðòàðäû. 

Ýÿícëÿðÿ òþâñèéÿì íÿäèð: ìöòàèëÿ åäèí, àíòèê äþâðö — 
ãÿäèì éóíàí ÿäÿáèééàòûíû, ôÿëñÿôÿñèíè, ãÿäèì Ðîìà ÿäÿáèé-
éàòûíû, èíòèáàh äþâðöíö îõóéóá þéðÿíèí. Ñÿíÿòÿ ýÿëìÿê èñ-
òÿéÿí àäàì äöíéà ÿäÿáèééàòûíû îõóìàëûäûð. Ñÿíÿòêàð áèð 
õàëãäàí ÷ûõûð, áöòöí õàëãëàðûí îëóð. Î cöìëÿäÿí þç ñÿíÿòêàð-
ëàðûìûçûí ÿñÿðëÿðèíè îõóéóí, àøûã éàðàäûcûëûüûíà áÿëÿä îëóí. 
Áèçèì äèëèìèçè éàøàäàí Ãóðáàíèíèí, Âàãèôèí äèëèäèð. Áèð õàëãû 
êþ÷öðäÿðëÿð, Âÿòÿíèíè ÿëèíäÿí àëàðëàð, î, þç äèëèíäÿ äàíûøûá î 
éåðè Âÿòÿí åëÿéÿð, àícàã äèëèíè ÿëèíäÿí àëñàëàð, Âÿòÿíèíäÿ 
äèëñèç ãàëàð âÿ áèð õàëã êèìè éîõ îëàð. 

Éåíè ýÿícëèê éåòèøèð. Ñàòèðèê äÿ éàçìàã îëàð, ëèðèê äÿ. 
Ìàêñèì Ãîðêè äåéèðäè êè, ñöïöðýÿäÿí äÿ éàçìàã îëàð, àícàã 
éàõøû éàçìàã ëàçûìäûð. Öìóìèééÿòëÿ áèçèì éàçû÷ûëàð ñàâàäëû 
îëìàëûäûðëàð. Ñàâàäñûç éàçû÷û ìöÿééÿí ìöääÿò ýåäÿcÿê âÿ 
éàðû éîëäà ãàëàcàã. Ìÿí ñèçëÿðÿ áþéöê ìöòàëèÿ, éàðàäûcûëû-
üûíûçäà àíàéà, Âÿòÿíÿ, òîðïàüà ìÿhÿááÿò àðçó åäèðÿì. 
Àçÿðáàécàí òîðïàüû éàðàëàíûáäûð. Áèçèì õåéëè òîðïàüûìûç éà-
üû ÿëèíäÿäèð, äöøìÿí ÿëèíäÿäèð. Áó áèçèì ÿí âàcèá ìþâçóëà-
ðûìûçäàí áèðèäèð. Ìÿí áó ýöí äÿ "Ñîíà áöëáöëëÿð" ìàhíûñûíû 
åøèäÿíäÿ þçöìÿ ýÿëÿ áèëìèðÿì. Åëÿ áèëèðÿì êè, ñîíà áöëáöë-
ëÿðèí éóâàñû Ãÿäèðèí àüçûäûð, î éóâàäàí ó÷óáäóð ñîíà áöë-
áöëëÿð. Nÿ âàõò ãàéûäàcàã? Áó ìÿíàäà äåéèðÿì êè, áèçèì 
éàçûëàñû, äåéèëÿñè ñþçëÿðèìèç ÷îõäóð. 

Nÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿíèí ÷ûõûøûíäàí ñîíðà ýÿíc øàèðëÿðäÿí 
Ðàìèí Ãóðáàí, Åìèë Òàhèðîüëó, Àñëàí Õÿëèëîâ, Àéäàí ßëè-
çàäÿ, Äèëðóáà Ðçàéåâà, Õÿééàì Ìåhäèéåâ, Äÿñòÿýöë Åë÷èí, 
Ñöëåéìàí Ùöñåéíîâ, Ðþéà Ðçàéåâà, Ãóðáàí Òÿáèÿòîüëó âÿ 
áàøãàëàðû þç øåèðëÿðèíè ñþéëÿäèëÿð. Ýÿíc òàðèõ÷è Òÿðàíÿ Úÿáè-
éåâà "Áöëáöëëÿ-Èìàìçàäÿ çèéàðÿòýàhû" êèòàáûíû Nÿðèìàí 
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Ùÿñÿíçàäÿéÿ òÿãäèì åòäè. Ñîíðà ñþç "ßäÿáèééàò" ãÿçåòèíèí 
ìÿñóë êàòèáè Àòàáàëà Èñìàéûëîüëóíà âåðèëäè: 

- Èêè cöð éàçàðëàð âàð: èõòèðà åäÿíëÿð, êÿøô åäÿíëÿð. Äöíéà 
hÿìèøÿ êÿøô åëÿéÿíëÿðÿ öñòöíëöê âåðèð. Êÿøô âÿ èõòèðà íÿäèð? 
Néóòîíà ãÿäÿð ýþð íÿ ãÿäÿð àëèì îëóá, cÿìèééÿò îëóá, àëìà 
äà hÿìèøÿ éåðÿ äöøöá. ×îõ ñàäÿ áèð hÿãèãÿòäèð. Àììà Néó-
òîí áóíó êÿøô åëÿäè. Ùå÷ êÿñ áóíó ýþðìöðäö, ÿñàñëàíäûðìûðäû. 
Ñÿíÿò ñàäÿ áèð øåéè ýþðöá äåìÿêäèð. Ñèç äÿ hàããû òàïûá þçö-
íöçÿ ìÿõñóñ äåéÿ áèëñÿíèç ñÿíÿòäÿ þç éåðèíèçè òàïàcàãñûíûç. 
Ñÿíÿò èõòèðàäàí óçàãäûð. Ñÿíÿò êÿøôÿ äîüðó ýåòìÿêäèð. Îíà 
ýþðÿ äÿ ñèç èíñàíëàðà áó êÿøôè äåéÿ áèëñÿíèç ñÿíÿòêàð îëàcàã-
ñûíûç. Nÿðèìàí ìöÿëëèì äÿ î êÿøôëÿ ýÿëèá ñÿíÿòÿ: 

 
Äþéöëäöì äÿìèð êèìè,  
äþéöøäÿ ýÿðÿê îëäóì, 
Éîüðóëäóì õÿìèð êèìè,  
ýþðäöëÿð ÷þðÿê îëäóì. 
ßêèëäèì òîðïàã êèìè,  
ýþéÿðèá ÷è÷ÿê îëäóì. 
Î ãÿäÿð äàíäûëàð êè,  
àõûðäà ýåð÷ÿê îëäóì. 

 
Êÿøô åëÿéÿíëÿðè hÿìèøÿ ÿââÿëcÿ äàíûðëàð. ×öíêè áóíó 

hÿð àäàì ýþðÿ áèëìèð, èôàäÿ äÿ åäÿ áèëìèð. Nÿ âàõò êè, ñèç 
áóíó áþéöê ñÿíÿòêàðëàðûìûç êèìè èôàäÿ åäÿ áèëÿcÿêñèíèç, îí-
äà ñÿíÿòÿ ýÿëÿ áèëÿcÿêñèíèç. Áó éîë ÷ÿòèí éîëäóð. Ìÿí ñèçèí 
hàìûíûçà áó éîëäà óüóðëàð àðçóëàéûðàì. 

Nÿhàéÿò, ýþðöøöí ÿí ìàðàãëû ìÿãàìû éåòèøäè Nÿðèìàí 
Ùÿñÿíçàäÿ þç øåèðëÿðèíè ñþéëÿäè. Õîø îâãàòëà êå÷ÿí ýþðöø 
áàøà ÷àòäû. Àícàã áó ýþðöøöí òÿÿññöðàòû óçóí èëëÿð éàääàí 
÷ûõìàéàcàã... 

 

Òÿðàíÿ ÌßÌÌßÄÎÂÀ 
 

“Òÿhñèë” ãÿçeti, 8 ìàé 2004 
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“ØÀÈÐËÈÊ Ö×ÖN ÌÅÉÄÀN  

ÙßÌÈØß ÄÀÐÄÛ” 
 

“Nÿðèìàí áèð øàèð, áèð àëèì, áèð ïóáëèñèñò êèìè êå÷-
äèéè hÿéàò éîëóíäà ócàëìûø áèð äàüäûð. Ùÿìèí äàüûí ÿòÿ-
éèíäÿí áàøëàíàí cûüûð øàèðèí òÿôÿêêöðöíö, äöøöícÿ âÿ 
èñòåäàä éîëóíó î äàüûí çèðâÿñèíÿ ÷àòäûðìàã ö÷öí áèð áÿ-
ëÿä÷è ðîëóíó îéíàéàcàãäûð. Áó éàðàäûcûëûã éîëó äàüû 
äîëàíà-äîëàíà çèðâÿéÿ äîüðó ìèëëÿíÿðÿê, Àçÿðáàécàí 
ñÿìàñûíà ãîâóøàcàãäûð”. 

Àêàäåìèê Áóäàã Áóäàãîâ 
 

Äþéöëäöì äÿìèð êèìè, 
äþéöøäÿ ýÿðÿê îëäóì. 
Éîüðóëäóì õÿìèð êèìè, 
ýþðäöëÿð ÷þðÿê îëäóì. 
ßêèëäèì òîðïàã êèìè, 
ýþéÿðäèì, ÷è÷ÿê îëäóì. 
Î ãÿäÿð äàíäûëàð êè, 
àõûðäà ýåð÷ÿê îëäóì — 
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äåéÿí øàèð Nÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿíèí ñàáàh 73 éàøû òàìàì 
îëóð. 

- Àä ýöíöíöçäÿ ýþçëÿíèëìÿç çÿíý îëàíäà ñåâè-

íèðñèíèç? 

- Ñåâèíèðÿì... Èíäèêè êèìè. 

- Ùÿìèí ýöí ÿí ÷îõ êèìäÿí çÿíý ýþçëÿéèðñèíèç? 

- Ãûçûìäàí, íÿâÿìäÿí, êöðÿêÿíèìäÿí, Àâñòðèéàäà 

îõóéàí îüóë íÿâÿìäÿí, ìàìàì ãûçû Ýöëäàíÿäÿí. Ìÿí 

èíôàðêò êå÷èðèá õÿñòÿ éàòàíäà áàøûìûí öñòöíäÿ îíëàð èäè. 

Äàð ýöíöìäÿ îíëàð éàíûìäà èäèëÿð. Àäè àäàìëàð äà 

çÿíý âóðóðëàð. Ìÿí ÷îõ øàä îëóðàì. Òÿðèôëÿäèêcÿ èíñà-

íûí öðÿéè ñàíêè ñûüàëëàíûð. 

- Öìóìèééÿòëÿ, àä ýöíëÿðèíèçè ãåéä åòìÿéè ñå-

âèðñèíèç? 

- Ìÿí ãåéä åëÿìÿñÿì äÿ, ýÿëèá ãåéä åëÿòäèðèðëÿð. 

Ùÿìèí ýöí õàðècäÿí, äîñòëàðäàí ÷îõëó òåëåãðàìëàð àëû-

ðàì. Êå÷ÿí èë Ðÿñóë Ùÿìçÿòîâ òåëåãðàì âóðàðàã òÿáðèê 

åòäè. Òåëåãðàì âóðìàã ñîâåò äþâðöíäÿí ãàëûá. Ùåéô êè, 

èíäè óíóäóëóá. 

- Éàøûí öñòÿ éàø ýÿëìÿñè, òåç-òåç ñöðÿòèíäÿí øèêà-

éÿòëÿíäèéèìèç èëëÿðèí àõàðû ñèçèí÷öí íÿ äåìÿêäèð? 

- Àüûðäûð... Ùåýåë "Ùÿð éàøûí þç ýþçÿëëèéè âàð" äåéèð. 

Àäàì éàøàìàã èñòÿéèð. Éàø íàìÿðääèð, ãûçûì. Àícàã î 

íàìÿðäëÿ éîëà ýåòìÿê ëàçûìäûð. 

- Âàõòèëÿ "Áèð øàèð þìðöíö éàøàòìàã ö÷öí áèð 

ãàäûí þìðöíö ãóðáàí âåðìèøÿì" éàçìûñûíûç. Øàèð 

þìðö éàøàìàã ÷îõìó ÷ÿòèíäèð? 
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- Ìÿí î øåèðè éàçìûøäûì. Øàèð þìðö éàøàìàã ÷îõ 

÷ÿòèíäèð, Òÿðàíÿ. Àícàã hÿìèøÿ ãàäûíà hþðìÿò ãîéìó-

øàì. Ñàðà õàíûì òåç-òåç "ãûçûìà øàèð åë÷è ýÿëñÿ ãàïûäàí 

ãîâàcàüàì. Nÿ ýåcÿì âàð, íÿ ýöíäöçöì" - äåéÿ 

ýèëåéëÿíèðäè. Øàèðëèê áàøãà áèð àëÿìäèð. Åëÿ áèë àéðû áèð 

äöíéàäàñàí. 

- Õàëã øàèðè Ìÿììÿä Àðàç þçöíÿ õèòàáÿí "øàèð 

ìÿhÿááÿòäÿí äîéìàéûá hÿëÿ" éàçûð. Ñèç íåcÿ? 

- Ìÿììÿä äöç äåéèð, ãûçûì. Ìÿhÿááÿòäÿí äîéìàã 

îëàðìû? Ñÿìÿä Âóðüóí äà "Ìÿhÿááÿò ÿáÿäè áèð åhòè-

éàcäûð" äåéèð. Ìÿhÿááÿò ÿáÿäè åhòèéàc îëìàñà éàøàìàã 

îëàðìû? Ìÿhÿááÿò hÿéàòûí ãàíóíó, càçèáÿ ãöââÿñèäèð. 

Ìÿhÿááÿò õîøáÿõòëèêäèð. 

- Øàèðëèê ö÷öí ìåéäàí äàðàëûáìû? 

- Øàèðëèê ö÷öí ìåéäàí hÿìèøÿ äàðäûð. Áöòöí çà-

ìàíëàðäà, áöòöí äþâðëÿðäÿ áåëÿ îëóá. Ìöñòÿãèëëèéèìèç 

äþâðöíäÿ øàèðëèê äÿ ôÿðãëÿíèá. Áèçèì çÿìàíÿ ýÿëèð. Èíäè 

äåäèêëÿðèì öðÿéèìèí hèññëÿðèäèð. 

- ßââÿëëÿð öðÿéèíèçèí hèññëÿðèíè ñþçÿ ÷åâèðìÿê 

÷îõ ÷ÿòèí èäè? 

- ßââÿëëÿð ñÿòèðàëòû, èíäè à÷ûã øÿêèëäÿ äåéèðÿì. Èíäè 

òÿãèá îëóíìóðàì. Îíäà áàøûìà ÷îõ îéóí à÷ûðäûëàð. Ìÿ-

íÿ èíäè ìöãàâèìÿò éîõäóð. Ùÿð êÿñ þç èñòåäàäû äàõèëèí-

äÿ éàçûð. Èñòåäàäûí òÿãèáÿ åhòèéàcû éîõäóð. Èñòåäàäû çèí-

äàíäà äà áîüìàã îëìàç. Ìóñà Úÿëèë ôàøèñò çèíäàíûíäà, 

Õÿëèë Ðçà "Ëåôîðòîâî" hÿáñõàíàñûíäà, Öëâè Áöíéàäçàäÿ 

cÿáhÿäÿ éàçûðäû. Øàèðëèê áó ìÿíàäà ñÿðáÿñòëèêäèð. 
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- Nÿðèìàí ìöÿëëèì, ñèçè íÿ ñåâèíäèðèð, íÿ êÿäÿð-

ëÿíäèðèð? 

- Ìÿí ÷îõ òåç êÿäÿðëÿíÿí, ÷îõ òåç äÿ ñåâèíÿí àäà-

ìàì. ×îõ òåç èíàíûðàì èíñàíëàðà. Nàçèì Ùèêìÿòÿ äå-

éèðäèëÿð êè, ÷îõ ñåâèíìÿ öðÿéèí ïàðòëàéàð, çox da kÿdÿr-

lÿnmÿ örÿyin partlayar. Î äà äåéèðäè êè, ãîé ïàðòëàñûí. 

Ñåâèíc, êÿäÿð insani xösusiyyÿtlÿrdir. Sevinc, kÿdÿr 

äöíéàíûí èøûüû, ñîéóüóäóð. Ìÿí ÿí àäè øåéäÿí ñåâè-

íèðÿì. Ñîéóã áèð áàõûøäàí êÿäÿðëÿíèðÿì. Ìÿíÿ åëÿ ýÿ-

ëèð êè, øàèðëÿð ñîéóã áàõûøäàí þëÿ áèëÿð. Áèð äÿ ìÿí 

ìèëëÿò âÿêèëè Nèçàìè Cÿôÿðîâóí hÿð óüóðóíà ñåâèíèðÿì. 

×öíêè î, ìÿíèì éåòèðìÿìäèð. 

- Nÿðèìàí ìöÿëëèì, àä ýöíöíöçäÿ ñèçÿ ñþç âå-

ðèëÿíäÿ þçöíöçÿ íÿ àðçóëàéûðñûíûç? 

- Éàçûëìàüà áèð-èêè ïéåñèì âàð. Éàçûá ãóðòàðà áèë-

ìèðÿì. Èñòÿéèðÿì îíëàðû áàøà ÷àòäûðûì. Ñîíðà äà èëê 

îõócóëàðûì ñèç îëàcàãñûíûç. 

 

P.S. “Êàñïè”ãÿçåòèíèí êîëëåêòèâè Nÿðèìàí ìöÿëëèìè 

öðÿêäÿí òÿáðèê åäèð, îíà càí ñàüëûüû, éåíè éàðàäûcûëûã 

íàèëèééÿòëÿðè àðçóëàéûð! 
 

Òÿðàíÿ ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ 
 

"Êàñïè" ãÿçeti, 17 ôåâðàë 2004 
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NÀÕ×ÛÂÀN  

ÈNÒÈÁÀÙ ÄÞÂÐÖNÖ ÉÀØÀÉÛÐ 
 
 

Ùÿìñþháÿòèìèç ßìÿêäàð èícÿñÿíÿò õàäèìè, Ìèëëè Àâèà-

ñèéà Àêàäåìèéàñûíûí Ùóìàíèòàð ôÿíëÿð êàôåäðàñûíûí ìöäèðè, 
Áåéíÿëõàëã Åëìëÿð Àêàäåìèéàñûíûí ìöõáèð öçâö, "Øþhðÿò" 
îðäåíëè øàèð-äðàìàòóðã Nÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿäèð. 

Ùÿéàò ãÿðèáÿäèð, ãÿðèáÿ îëäóüó ãÿäÿð äÿ ìöðÿêêÿá. Ùÿ-
ðÿéÿ éàëíûç áèð äÿôÿ éàøàìàã ôöðñÿòè âåðèëèð. Éàøàéûðûã, ëàêèí 
hÿðÿìèç áèð cöð - êèìèìèç ìÿíàëû, êèìèìèç èñÿ êîð-êîðàíÿ, 
íÿ cöð äåéÿðëÿð, íåcÿ ýÿëäè... 

Åëÿ éàøàìàüûí äÿéÿðè, ìÿíàñû äà îíäàäûð êè, áó hÿéàòû 
åëÿ ãóðìàüà ÷àëûøàã êè, íÿ âàõòñà éàääàøëàðäàí ñèëèíìÿéÿê 
âÿ õåéèðõàh èíñàí êèìè õàòûðëàíàã. 

Ùÿéàò áèð öììàíäûð, áèçëÿðñÿ êè÷ècèê ñó çÿððÿñè. Ìàðàãëû 
îäóð êè, hÿðÿìèçèí ãèñìÿòèíÿ ìöõòÿëèô cöð òàëå ïàéû äöøöá... 
Åëÿ èíñàíëàð âàð êè, èëàhè îíëàðà äöíéàíûí ÿí áþéöê âàð-äþâ-
ëÿòèíè íÿñèá åäèá, îíëàð hàìû òÿðÿôèíäÿí ñåâèëèá-ñå÷èëèð. Ìÿíÿ 
åëÿ ýÿëèð êè, áóíäàí àëè õîøáÿõòëèê îëà áèëìÿç. Øàèðëÿð, áÿñ-
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òÿêàðëàð, áèð ñþçëÿ, õöñóñè ôèòðè èñòåäàäà ìàëèê øÿõñëÿð áåëÿ 
ãÿáèëäÿí îëàí èíñàíëàðà ÿí ýþçÿë íöìóíÿäèð. Nÿðèìàí Ùÿ-
ñÿíçàäÿ äÿ áåëÿ èíñàíëàðäàíäûð. Îíäàí áÿhñ åäÿðêÿí ôèê-
ðèìèçèí ôþâãöíäÿ èícÿ, hÿññàñ ãÿëáÿ ìàëèê, íÿcèá ðóhëó øàèð, 
àëècÿíàáëûüû, òÿìêèíè, éöêñÿê èíñàíè êåéôèééÿòëÿðè èëÿ öðÿê-
ëÿðÿ éîë òàïàí ñÿìèìè èíñàí, ýþçÿë øÿõñèééÿò äóðóð. Ïîåçèéà 
àëÿìèíäÿ îðèæèíàë, òÿãëèääÿí óçàã ëèðèêàñû èëÿ ñàéûëûá-ñå÷èëÿí 
N.Ùÿñÿíçàäÿ ãÿëáèíäÿêè ïàê, öëâè äóéüóëàðû, hÿññàñ hèññëÿðè 
ýþçÿë íöìóíÿëÿðëÿ, áÿäèè ÷àëàðëàðëà ëàêîíèê, ðÿâàí øÿêèëäÿ, 
ìöÿééÿí hàðìîíèéà èëÿ îõócóéà ÷àòäûðìàã ãàáèëèééÿòèíÿ 
ìàëèê áèð øàèð êèìè èíñàíëàðûí ðÿüáÿòèíè ãàçàíìûøäûð. Ãÿë-
áèíèí ÿíýèíëèêëÿðèíäÿ êþê ñàëìûø ñåâèíc ãàðûøûã ãÿìëè àíëà-
ðûíû åëÿ ìÿhàðÿòëÿ, ãÿëÿìèíäÿí ãîïàí ôöñöíêàðëûãëà ñÿòèðëÿðÿ 
êþ÷öðìöøäöð êè, äöøöíìÿéÿ ãàäèð èíñàí beyninin, sevmÿyÿ 
ãàäèð èíñàí öðÿéèíèí hèññëÿðèíè hÿìèí àíäà òÿëàòöìÿ ýÿòèð-
ìÿê áàcàðûüûíà íàèë îëìóøäóð. Îíóí øåiðëÿðèíèí hÿð ìèñðà-
ñûíäà áèð þìöð, áèð ìÿíà, áèð hÿéàò òÿøÿêêöë òàïûá. 

Áÿøÿðèééÿò éàðàíàíäàí ìÿhÿááÿò äÿ, ëèðèêa äà ìþâcóä-
äóð. Øàèð þç ëèðèêàñûíû áó èêè ìÿôhóìóí âÿhäÿòèíäÿí ãóð-
ìóøäóð âÿ áóíóíëà äà ïîåçèéàäà þçöíÿìÿõñóñ "Nÿðèìàí 
÷ûðàüû, äÿñò-õÿòòè" à÷ìûøäûð. Îíóí øåiðëÿðèíèí ÿñàñ ìîòèâèíè 
ãàäûíà hþðìÿò, âÿòÿíÿ, òîðïàüà ìÿhÿááÿò hèññè òÿøêèë åäèð. 
Øåiðëÿðèíäÿêè äîëüóíëóã, ìÿíà ðÿíýàðÿíýëèéè øàèðèí éöêñÿê 
åñòåòèê çþâãöíöí òÿðÿííöìöíäÿí õÿáÿð âåðèð. 

Îíóí äðàìàòóðýèéà ñàhÿñèíäÿêè óüóðëàðû äà àç äåéèë. Áó 
éàõûíëàðäà Nàõ÷ûâàí ÌÐ-èí 80 èëëèê éóáèëåéè ìöíàñèáÿòèëÿ 
Nàõ÷ûâàí Äþâëÿò Òåàòðûíäà øàèðèí "Àòàáÿéëÿð" ïéåñè òàìà-
øàéà ãîéóëìóø âÿ òàìàøà÷ûëàð òÿðÿôèíäÿí áþéöê ìÿhÿááÿòëÿ 
ãàðøûëàíìûøäûð. 

- Nÿðèìàí ìöÿëëèì, "Øÿðãèí ãàïûñû" ñàéûëàí Nàõ÷û-
âàí òîðïàüû hàìûìûç ö÷öí ÿçèç âÿ äîüìàäûð. Áëîêàäà øÿ-
ðàèòèíäÿ éàøàìàñûíà áàõìàéàðàã, áó ýöí Nàõ÷ûâàíäà 
ãóðócóëóã èøëÿðè äàâàì åòäèðèëèð. ÌÐ-èí 80 èëëèê éóáèëåéè 
ìöíàñèáÿòèëÿ cÿíàá Ïðåçèäåíò Èëhàì ßëèéåâ Nàõ÷ûâàíà 



 
Nəriman Həsənzadə  _________________________________ 
 

 
 124

èøýöçàð ñÿôÿð åòìèøäèð âÿ ñèç äÿ íöìàéÿíäÿ håéÿòèíèí 
òÿðêèáèíäÿ èäèíèç. Ýþðäöêëÿðèíèç hàããûíäà òÿÿññöðàòëàðû-
íûçû îõócóëàðëà áþëöøìÿíèçè èñòÿðäèê. 

- Áèëäèéèíèç êèìè, ìàé àéûíäà Nàõ÷ûâàí ÌÐ-èí 80 èëëèê 
éóáèëåéè òÿíòÿíÿëè ñóðÿòäÿ ãåéä îëóíäó. Áó éóáèëåéèí êå÷èðèë-
ìÿñè hàããûíäà Ïðåçèäåíò Èëhàì ßëèéåâ àéðûcà ñÿðÿícàì èì-
çàëàìûøäûð. Nàõ÷ûâàí áëîêàäà øÿðàèòèíäÿ îëìàñûíà áàõìà-
éàðàã, èíòèáàh äþâðöíö éàøàéûð. Nàõ÷ûâàí î ãÿäÿð éåíèëÿøèá, 
ýþçÿëëÿøèá, äÿéèøèá êè, ìÿí Nàõ÷ûâàíû òàíûéà áèëìÿäèì. 
Äàhà äîüðóñó, òàíûäûüûì Nàõ÷ûâàíû òàíûéà áèëìÿäèì. Ýåíèø 
ïðîñïåêòëÿð ñàëûíûá, éåíè ìÿêòÿá, áèð ÷îõ èäàðÿ âÿ ìöÿññèñÿ 
áèíàëàðû òèêèëèá èñòèôàäÿéÿ âåðèëèá. Áó éóáèëåéäÿ Àçÿðáàécàí 
çèéàëûëàðûíûí ÿêñÿðèééÿòè èøòèðàê åäèðäè âÿ îíëàð äà ìÿíèì 
äöøöíäöêëÿðèìèí åéíèíè ñþéëÿäèëÿð. Èñòÿð îðäóäà, èñòÿð óíè-
âåðñèòåòäÿ, èñòÿð àåðîïîðòäà âÿ äèýÿð éåðëÿðäÿ ýþðäöêëÿðèìèç 
áèçè håéðàí ãîéäó. Éåíècÿ òèêèëèá èñòèôàäÿéÿ âåðèëÿí àåðîïîðò 
áèíàñû äåìÿê îëàð êè, ÌÄÁ þëêÿëÿðèíäÿ éåýàíÿ hàâà ëèìàíû-
äûð êè, ìöàñèð ñòàíäàðòëàðà óéüóí øÿêèëäÿ òÿchèç îëóíìóøäóð 
âÿ áó ýöí áó àåðîïîðòäàí äöíéàíûí áèð ÷îõ þëêÿëÿðèíÿ ó÷óø-
ëàð òÿøêèë îëóíóð. 

Äèýÿð òÿðÿôäÿí, ìÿí Nàõ÷ûâàí Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíäÿ 
ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí êèòàáõàíàäàí, òèáá ôàêöëòÿñèíäÿí ñþç à÷-
ìàã èñòÿðäèì. NÄÓ-íóí 15 êîðïóñó âàð, ýÿëÿcÿêäÿ 17 êîð-
ïóñ îëàcàüû íÿçÿðäÿ òóòóëóá âÿ hÿðÿñè äÿ áèð áèíàäà éåðëÿøèð. 
Ñåâèíäèðècè hàëäûð êè, áó ýöí Òöðêèéÿäÿí, äèýÿð éåðëÿðäÿí 
áóðà ìöàëècÿéÿ ýÿëèðëÿð, cÿððàhèééÿ ÿìÿëèééàòëàðûíà áóðàäàí 
hÿêèì àïàðûðëàð âÿ áóðàäà ýÿëÿcÿéèí ýþçÿë òèááè êàäðëàðû 
éåòèøäèðèëèð. Óíèâåðñèòåòäÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí êèòàáõàíà ìÿ-
íèì äèããÿòèìè õöñóñèëÿ cÿëá åòäè. Úÿíàá Ïðåçèäåíò äÿ êèòàá-
õàíàíû ÷îõ áÿéÿíäè âÿ ÷îõ éöêñÿê ãèéìÿò âåðäè . Êèòàá-
õàíàíûí hÿð áèð ìÿðòÿáÿñè áèð ôÿííÿ hÿñð îëóíóá. Òóòàã êè, 
hàíñûñà ôÿííÿ àèä êèòàáû ÿëäÿ åòìÿê ëàçûìäûðñà, hÿìèí êèòà-
áûí ìöÿëëèôè èíòåðíåò âàñèòÿñèëÿ òàïûëûð âÿ áó hàãäà ìÿëóìàò 
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ÿëäÿ åäèëèð. Îíó äà ãåéä åäèì êè, NÄÓ-íóí ðåêòîðó Èñà Ùÿ-
áèááÿéëè áó òÿäðèñ îcàüûíûí èðÿëèëÿìÿñè, îíóí äöíéà ñòàí-
äàðòëàðûíà càâàá âåðÿcÿê áèð óíèâåðñèòåò îëìàñû ö÷öí ÿëèíäÿí 
ýÿëÿíè ÿñèðýÿìèð âÿ áó ñàhÿäÿ îíóí õèäìÿòëÿðè äÿ äàíûë-
ìàçäûð. Èñà ìöÿëëèì hÿì ñàäÿ, ñÿìèìè, hÿì áèëèêëè, hÿì äÿ 
òîðïàüûíû, ìèëëÿòèíè ñåâÿí áèð èíñàíäûð. Ýÿíc éàøûíäà àêàäå-
ìèê îëóá. Îíóí òÿëÿáÿëÿðèíäÿí áèðè áó éàõûíëàðäà Ìîñêâàäà 
Ëîìîíîñîâ àäûíà óíèâåðñèòåòäÿ èíýèëèñ äèëèíäÿ äîêòîðëóã äèñ-
ñåðòàñèéàñû ìöäàôèÿ åäèá âÿ ãàéûäàí êèìè Èñà ìöÿëëèì îíó 
ïðîðåêòîð âÿçèôÿñèíÿ òÿéèí åäèá. Ìÿí äåéÿðäèì êè, Ìèðçÿ 
Úÿëèëèí ðóhó Èñà Ùÿáèááÿéëèíèí ðóhóíà hîïóá. Î, Úàâèä íÿñ-
ëèíäÿí òþðÿéèá âÿ ÷îõ àëècÿíàá áèð èíñàíäûð. Áÿçÿí ìÿí éàðû-
çàðàôàò, éàðûcèääè ñþéëÿéèðÿì êè, Nàõ÷ûâàíûí éàðûäàí ÷îõó 
óíèâåðñèòåòäèð, áó äîüðóäàí äà áåëÿäèð, þçö äÿ êëàññèê óíè-
âåðñèòåò. Öìóìèééÿòëÿ, Nàõ÷ûâàí òîðïàüû ÷îõëó òàíûíìûø 
çèéàëûëàð éåòèðèá âÿ ýþðöøëÿðèìäÿí áåëÿ íÿòècÿéÿ ýÿëäèì êè, 
áóíëàðûí ñàéû ýÿëÿcÿêäÿ äàhà äà àðòàcàã. 

Î êè ãàëäû îðäó ñàhÿñèíäÿ ýþðöëÿí èøëÿðÿ, áèç îðäó ýå-
íåðàëû Êÿðÿì Ìóñòàôàéåâëÿ äÿ ýþðöøäöê. Îðäóíóí îðàäà 
ìþhêÿì äàéàüû âàð âÿ ÷îõ éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ îðäóìóç ôîð-
ìàëàøûá. Áóðàäà îðäó ñàhÿñèíäÿ äÿ ìöÿééÿí ãóðócóëóã èø-
ëÿðè àïàðûëûð. 

Ìÿí áþéöê ýþñòÿðècèëÿðèí ÿëäÿ åäèëìÿñèíäÿ Nàõ÷ûâàí 
ÌÐ Àëè Ìÿcëèñèíèí ñÿäðè cÿíàá Âàñèô Òàëûáîâóí áþéöê õèä-
ìÿòëÿðèíè, ÿí ÿñàñû èñÿ Ùåéäÿð ßëèéåâ öñëóáóíó, ÿíÿíÿëÿðèíè 
éàøàòìàñûíû âÿ äàâàì åòäèðìÿñèíè õöñóñèëÿ âóðüóëàìàã èñ-
òÿðäèì. Åòèðàô åòìÿëèéÿì êè, Nàõ÷ûâàíäà ãöäðÿòëè åëì, ÿäÿ-
áèééàò, èícÿñÿíÿò õàäèìëÿðè ôÿàëèééÿò ýþñòÿðèð âÿ Àçÿð-
áàécàí ìÿäÿíèééÿòèíèí éàðàíìàñûíäà, èíêèøàôûíäà îíóí 
áåéíÿëõàëã àëÿìÿ èíòåãðàñèéàñûíäà îíëàð õöñóñè ðîë îéíàéûð. 

Ìÿí ýþðöëÿí áöòöí áó èøëÿðè áåëÿ ìöãàéèñÿ åäÿðäèì. 
ßìèð Òåéìóð hàêèìèéÿòäÿ îëäóüó èëëÿðäÿ ßëèícÿ ãàëàñûíû 14 
èë ìöhàñèðÿäÿ ñàõëàìûøäûð. Úàìààò 14 èë áóðäà éàüûø ñóéó èëÿ 
ÿêèí ÿêìèø, ýþë äöçÿëòìèø âÿ þçöíö äîëàíäûðìûøäûð. Áó ýöí 
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äÿ åðìÿíèëÿð Nàõ÷ûâàíû áëîêàäàäà ñàõëàìàñûíà áàõìàéàðàã, 
íàõ÷ûâàíëûëàð ðóhäàí äöøìöð, ãóðóá éàðàäûðëàð. Áó õàëã 
Øåêñïèð ãÿëÿìè èëÿ éàçûëìàüà ëàéèã áèð õàëãäûð. 

- Nÿðèìàí ìöÿëëèì, éàðàäûcûëûãäàí ñþç äöøìöøêÿí, 
áó hàãäà hàíñûñà áèð ÿñÿð éàçìàüû äöøöíöðñöíöçìö? 

- ßëáÿòòÿ, ìÿí áó hàãäà ïéåñ éàçìàã èñòÿðäèì. Áèë-
äèéèìÿ ýþðÿ, äðàìàòóðã Ùÿìèä Àðçóëó àðòûã áó hàãäà éàçûá. 
Àêàäåìèê Çèéà Áöíéàäîâ ßëèícÿ ãàëàñû hàãäà ìÿíÿ 7 ñÿhè-
ôÿëèê ÿëéàçìàñûíû âåðèá âÿ ìÿí áóíó îõóéóá ãÿëÿìÿ àëìàã 
ôèêðèíäÿéÿì. Nàõ÷ûâàíäà äà ìÿíÿ òÿêëèô åòäèëÿð êè, áèð ìöä-
äÿò ãàëûá èøëÿéèì. Nàõ÷ûâàíûí ÷îõ òÿìèç hàâàñû âàð, àäàì 
þçöíö ÷îõ ýöìðàh hèññ åäèð. Nàõ÷ûâàíäà áèëèðñèíèç êè, ÷îõ 
ìÿøhóð áèð çèéàðÿòýàh âàð - ßñhàáö-êÿhô. Ìÿí Èñà Ùÿáèá-
áÿéëè, Èñìàéûë Ùàcûéåâ, Àðèô Ìåhäèéåâëÿ áèðýÿ áóðàíû äà 
çèéàðÿò åòäèì, ãóðáàí êÿñäèê. Áèð ñþçëÿ, Nàõ÷ûâàíäà áèçè åëÿ 
éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ, ìåhðèáàíëûãëà ãÿáóë åòäèëÿð êè, ìÿí áóí-
ëàðû ñþçëÿ èôàäÿ åòìÿêäÿ ÷ÿòèíëèê ÷ÿêèðÿì. Áóðàíûí èíñàíëà-
ðûíäàêû èñòè ìöíàñèáÿò àäàìû håéðàí ãîéóð. 

- Nàõ÷ûâàíäà ñîí çàìàíëàð ýþðöëÿí iølərdən, éåíèëèê-
ëÿðäÿí ñþç à÷àðêÿí öìóììèëëè ëèäåðèìèç Ùåéäÿð ßëèéåâ 
cÿíàáëàðûíûí áó òîðïàüà áàüëûëûüûíäàí, ãàéüûñûíäàí éàí 
þòìÿê îëìóð. Áó òîðïàüûí hÿð äàøûíäà îíóí èçèíè, èñòè 
íÿôÿñèíè äóéóðóã. 

- Áÿëè, ãûçûì, ñèç ÷îõ äöçýöí ãåéä åòäèíèç. Ìÿí ñàäÿ áèð 
ìèñàë ÷ÿêìÿê èñòÿðäèì. Áó ýöí Nàõ÷ûâàíäà èêè ìþhòÿøÿì 
àáèäÿ ócàëûð - áèðè Ìþìèíÿ Õàòóí, äèýÿðè èñÿ Ùöñåéí Úàâèä 
ìÿãáÿðÿñèäèð. Áóíóí áèðè ìåìàð ßcÿìèíèí, äèýÿðè èñÿ 
öìóììèëëè ëèäåðèìèç Ùåéäÿð ßëèéåâèí øàh ÿñÿðèäèð. Ìÿí äå-
éÿðäèì êè, Ùåéäÿð ßëèéåâ ßcÿìèäÿí ñîíðà äöíéàíûí èêèícè 
áþéöê  ìåìàðûäûð. ×öíêè îíóí Áàêûíû, Nàõ÷ûâàíû, åëÿcÿ äÿ 
áöòöí Àçÿðáàécàíû ýþçÿëëÿøäèðäèéèíèí hàìûìûç øàhèäèéèê. 
Ìÿí þçöì øàhèäè îëäóüóì áèð hàäèñÿíè ñèçëÿðÿ äàíûøìàã 
èñòÿéèðÿì. Áèð äÿôÿ Ùåéäÿð ßëèéåâ ðÿññàìëàðû, håéêÿëòÿðàø-
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ëàðû éûüûá ìÿñëÿhÿò âåðèðäè êè, áóíó åäÿê, îíó åäÿê. Ýþðäö 
êè, hàìû áàøûíû àøàüû ñàëûá äèëëÿíìèð, îíóí ìÿñëÿhÿòëÿðèíÿ 
ãóëàã àñûð. Éàðûçàðàôàò, éàðûcèääè äåäè êè, ñèç áóíëàðû ìÿíäÿí 
õàhèø åòìÿê ÿâÿçèíÿ, ìÿí ñèçäÿí õàhèø åäèðÿì. Ñèçèí éà-
äûíûçà ýÿëìÿç, ÿââÿëëÿð Áàêûäà êöëÿê ÿñÿíäÿ ãóìó ýþéÿ 
ñîâóðóðäó. Àììà î, Áàêûéà ÷èíàð àüàcëàðû ÿêäèðäè, Áàêûíû 
êóðîðò çîíàñûíà ÷åâèðäè. 

Áó ýöí ÿëáÿòòÿ, áèç öðÿêëÿ ãåéä åòìÿëèéèê êè, Nàõ÷ûâàí-
äàêû óíèâåðñèòåò, àåðîïîðò âÿ ñ. éåíè òèêèëèëÿð, ïàðêëàð, êö÷ÿ-
ëÿðèí ñàëûíìàñû, áóíëàðûí hàìûñû óçàãýþðÿí ñèéàñÿò÷è Ùåéäÿð 
ßëèéåâèí âåðäèéè ïëàíëàð, òàïøûðûãëàð ÿñàñûíäà ýþðöëÿí èøëÿð-
äèð. Î, Àçÿðáàécàí õàëãûíûí ÿâÿçîëóíìàç ëèäåðè, ìåìàðû, 
ãóðócóñó èäè. 

- Nÿðèìàí ìöÿëëèì, èëê äÿôÿ èäè êè, cÿíàá Ïðåçèäåíò 
Èëhàì ßëèéåâ ãÿëáè Nàõ÷ûâàíëà áèðýÿ âóðàí Ùåéäÿð ßëè-
éåâèí äîüóëäóüó òîðïàüà Ùåéäÿð ßëèéåâñèç ãÿäÿì áàñûð-
äû, ñÿôÿð åäèðäè. ßââÿëêè ñÿôÿðëÿðäÿ ñÿhâ åòìèðÿìñÿ, ñèç 
äÿ èøòèðàê åòìèñèíèç. Áèð øàèð êèìè öðÿéèíèçäÿí hàíñû hèñ-
ñëÿð êå÷èðäè? 

- Àçÿðáàécàí Ïðåçèäåíòè Èëhàì ßëèéåâèí Nàõ÷ûâàí ÌÐ-
èí 80 èëëèê éóáèëåéè ìöíàñèáÿòèëÿ âåðäèéè ñÿðÿícàìû ÷îõ éöê-
ñÿê ãèéìÿòëÿíäèðèðÿì. Âÿ áóíó òàðèõè hàäèñÿ êèìè, õàëãûìû-
çûí òàëåéè èëÿ áàüëû àòûëàí óüóðëó àääûìëàðäàí áèðè êèìè äÿ-
éÿðëÿíäèðèðÿì. Èëhàì ßëèéåâèí éóáèëåé øÿíëèêëÿðèíäÿ øÿõñÿí 
èøòèðàê åòìÿñè áóðàäàêû ÿhàëèäÿ äÿ õîø ÿhâàë-ðóhèééÿ éàðà-
äûðäû âÿ áó äà øÿíëèéèí ÷îõ éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ êå÷èðèëìÿñèíÿ 
ýÿòèðèá ÷ûõàðäû. Ìÿíÿ òÿñèð åäÿí âÿ äàhà ÷îõ éàäûìäà ãàëàí 
äåòàëëàðäàí áèðè äîüìà Nàõ÷ûâàí òîðïàüûíäà Ïðåçèäåíòèìèçèí 
öçÿðëèêëÿ ãàðøûëàíìàñû îëäó. Ãîé, Òàíðû îíó þçö ïèñ íÿôÿñ-
äÿí, áÿäíÿçÿðäÿí ãîðóñóí! Áó êèìè ìÿíÿâè äÿéÿðëÿðè ãîðó-
éóá ñàõëàìàãëà õàëãûìûç þç àäÿò-ÿíÿíÿñèíè, óëó áàáàëà-
ðûìûçûí õàòèðÿñèíè éàøàäûð, ìèëëè ïàêëûüûìûçû íöìàéèø åòäèðèð. 

Úÿíàá Ïðåçèäåíò Èëhàì ßëèéåâèí øÿõñè íöìóíÿñèíäÿ ìÿ-
äÿíèééÿòèìèçÿ, òàðèõèìèçÿ áåëÿ äèããÿò âÿ ãàéüû ýþñòÿðìÿñè 
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Ùåéäÿð ßëèéåâ ÿíÿíÿëÿðèíèí öðÿêëÿðäÿ äÿðèí êþê ñàëìàñû, 
éàøàìàñû äåìÿê èäè. Áèç Àçÿðáàécàí çèéàëûëàðû éóáèëåé òÿä-
áèðëÿðèíäÿ áöòöí áó ýþðäöêëÿðèìèçÿ ñåâèíèðäèê. ×öíêè áèç äÿ 
áó åñòàôåòèí càíëû øàhèäèëÿðè èäèê. Èëhàì ßëèéåâèí hÿð áèð àä-
äûìûíäà, hÿðÿêÿòëÿðèíäÿ, áàõûøëàðûíäà hàðäàñà Ùåéäÿð ßëè-
éåâèí hÿðÿêÿòëÿðèíè èçëÿéèðäèê, àõòàðûðäûã. Áèð ñþçëÿ, èçàh 
îëóíìàéàí hèññëÿð éàøàéûðäûã. 

- Éóáèëåé ÿðÿôÿñèíäÿ Nàõ÷ûâàí òåàòðûíäà ñèçèí éàçäû-
üûíûç "Àòàáÿéëÿð" ïéåñè äÿ òàìàøàéà ãîéóëäó âÿ hÿìèøÿ 
îëäóüó êèìè, áó äÿôÿ äÿ ÷îõ áþéöê óüóðëà, àëãûøëàðëà 
ãàðøûëàíäû. Nàõ÷ûâàí òàðèõèíèí ãÿäèìèëèéèíèí òÿcÿññöìö 
ñàéûëàí áó ÿñÿðèíèç áàðÿäÿ íÿ äåéÿðäèíèç? 

- Ùàìûéà ìÿëóìäóð êè, åðìÿíè òÿcàâöçêàðëàðû Nàõ÷û-
âàíäàí äà éàí þòìöðëÿð âÿ äåéèðëÿð êè, Nàõ÷ûâàí äà îíëàðûí-
äûð. Ùÿòòà "Nàõ÷ûâàí" ãÿçåòè äÿ áóðàõûðëàð. Nàõ÷ûâàíûí òàðèõè 
÷îõ ãÿäèìäèð. Nàõ÷ûâàí áèçèì äþâëÿò÷èëèê òàðèõèìèçèí áàø-
ëàíüûcûäûð. Àçÿðáàécàí õàëãûíûí ãÿäèì òàðèõèäèð. Áó ýöí hÿð 
áèð àçÿðáàécàíëû Nàõ÷ûâàí äåìÿëèäèð. 

Nàõ÷ûâàíäà hÿð áèð ñàhÿäÿ îëäóüó êèìè, òåàòð ñàhÿñèíäÿ 
äÿ ÷îõ áþéöê èðÿëèëÿéèø, èíòèáàh âàð. Áóðàäà ÷îõ ýöcëö 
àêòéîðëàð âàð. Ìÿíèì èêè ÿñÿðèì áóðàäà îéíàíûëûá. 

Ãåéä åäèì êè, hÿëÿ 1999-có èëèí ìàé àéûíûí 10-äà Nàõ-
÷ûâàíûí 75 èëëèéèíÿ cèääè hàçûðëûã èøëÿðè ýåäÿí áèð âàõòäà "Àòà-
áÿéëÿð" ïéåñèíèí ïðåìéåðàñû òàìàøà÷ûëàðà òÿãäèì îëóíìóøäó. 
Î âàõòäàí äà òåàòðûí ðåïåðòóàðûíäàäûð. Òàìàøàíûí ãóðóëóø÷ó 
ðåæèññîðó õàëã àðòèñòè Ìÿðàhèì Ôÿðçÿëèáÿéîâ áó ÿñÿðè Nàõ-
÷ûâàí òåàòðûíäàí ÿââÿë Áàêûäà Àêàäåìèê Ìèëëè Äðàì Òåàòðûí-
äà ñÿhíÿéÿ ãîéóá. Òàìàøàíûí ìÿñëÿhÿò÷èñè ÿââÿë ðÿhìÿòëèê 
Çèéà Áöíéàäîâ îëóá, èíäè èñÿ Èñà Ùÿáèááÿéëè èäè. Èñà ìöÿëëèì 
ÿââÿëäÿí ñîíàcàí áó èøÿ càí éàíäûðäû. Äåìÿê îëàð êè, òàìà-
øàíûí ÿðñÿéÿ ýÿëìÿñèíäÿ ÿìÿéè êå÷ÿí áöòöí èíñàíëàð áó èøÿ 
öðÿêëÿ éàíàøûðëàð. Èôà÷ûëàð ÷îõ éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ àêòéîðëóã 
áàcàðûüû íöìàéèø åòäèðäèëÿð. ×îõ øàäàì êè, ìÿíèì ÿñÿðèìäÿí 
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ñîíðà áèð íå÷ÿ àêòéîð õàëã àðòèñòè, ðåñïóáëèêàíûí ÿìÿêäàð 
àðòèñòè àäûíà ëàéèã ýþðöëäö. Áóíóí þçö áþéöê íàèëèééÿòäèð, 
óüóðäóð. Áóíà ýþðÿ ìÿí Âàñèô Òàëûáîâ cÿíàáëàðûíà ìèííÿò-
äàðàì. Áó îíóí ýþñòÿðäèéè ãàéüûäàí, äèããÿòäÿí èðÿëè ýÿëèð. 
Ùÿòòà îðàäà ìÿíèì áåëÿ áèð ìèñðàì âàð: 

 
Èêè ãàðäàø êèìè âåðèí ÿë-ÿëÿ 
Ýåäèí Ïÿhëÿâàíûí ìÿðàìû èëÿ. 

 
Âàñèô Òàëûáîâëà Èëhàì ßëèéåâ éàíàøû îòóðìóøäóëàð âÿ 

ìÿíèì öðÿéèìäÿí áèð àíëûüà áåëÿ áèð áåéò êå÷äè. 
 

Gedin ãàðäàø êèìè âåðèá ÿë-ÿëÿ, 
Ùåéäÿð ßëèéåâèí ìÿðàìû èëÿ. 

 
Ìÿíè áèð äÿ ñåâèíäèðÿí î îëäó êè, Èëhàì ßëèéåâ þçö òà-

ìàøàíû ÿââÿëäÿí àõûðàäÿê èçëÿäè âÿ áÿéÿíäè. 
Òàìàøàäà Èíàíc Õàòûí ðîëóíóí èôà÷ûñû Éàñÿìÿí Nîâðó-

çîâà áó ñóðÿòè ÷îõ ìÿhàðÿòëÿ õàðàêòåðèçÿ åäèð. Åëÿcÿ äÿ äè-
ýÿð àêòéîðëàð áàðÿäÿ áó ôèêðè ñþéëÿìÿê ìöìêöíäöð. Ãûçûë 
Àðñëàíûí èôà÷ûñû Êàìðàí Ãóëèéåâ, Òîüðóë áÿéèí èôà÷ûñû Ðçà 
Õóäèéåâ, Nèçàìè ðîëóíóí èôà÷ûñû Ùÿñÿí Àüàñîé âÿ áàøãàëàðû 
÷îõ ýþçÿë áèð ñÿhíÿ ÿñÿðè îðòàéà ÷ûõàðäûëàð. Ìÿíÿ åëÿ ýÿëèð 
êè, áó òàìàøàNàõ÷ûâàíûí 80 èëëèê éóáèëåéèíÿ ÿí ýþçÿë hÿäèé-
éÿ îëäó. 

Ïðåçèäåíò Èëhàì ßëèéåâèí "Àòàáÿéëÿð" ïéåñèíÿ òàìàøà åò-
ìÿñè áóðàäà éöêñÿê ñÿíÿò íöìóíÿñè íöìàéèø åòäèðÿí àêò-
éîðëàðû öðÿêäÿí àëãûøëàìàñû ìÿíÿ hÿìèí àíëàðäà Ùåéäÿð 
ßëèéåâ íÿôÿñèíèí èñòèñèíè hèññ åòäèðäè. 

Ìÿíèì íÿçÿðèìäÿ Àêàäåìèê Ìèëëè Äðàì Òåàòðûíäàí 
ñîíðà Nàõ÷ûâàí Äþâëÿò Òåàòðû Àçÿðáàécàíûí èêèícè áþéöê 
òåàòðäûð. ×öíêè áó òåàòðûí ÷îõëó òàìàøà÷ûñû âàð. Òàìàøà÷û 
îëàíäà òåàòð äà òåàòð îëóð. 
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- Nÿðèìàí ìöÿëëèì, îõócóëàð ñèçäÿí éåíè-éåíè øåið-
ëÿð, ïîåìàëàð, ÿñÿðëÿð ýþçëÿéèð. Îíëàðà íÿ òþhôÿíèç âàð? 

- Àðòûã ñå÷èëìèø ÿñÿðëÿðèìè ÷àïà hàçûðëàéûðàì. Èëèí àõûðûíà-
càí ÷îõ ýöìàí êè, ÷àïäàí ÷ûõàcàã. Ìÿí áóíà ýþðÿ cÿíàá Ïðå-
çèäåíòÿ þç ìèííÿòäàðëûüûìû áèëäèðèðÿì. Áóíäàí áàøãà, "Ãàðà-
áàü ãà÷ãûíëàðû" àäëû ïîåìàìû òàìàìëàìûøàì, "Ïîéëó êþðïöñö" 
àäëû áèîãðàôèê êþâðÿê ïîåìàìû äà "Àçÿðáàécàí" æóðíàëûíà òÿã-
äèì åäÿcÿéÿì. Ìÿí äåìÿê îëàð êè, áöòöí ìÿòáóàòäà èøòèðàê 
åäèðÿì. Ëàêèí áó æóðíàëäà 4-5 èë ìÿíèì ñèëñèëÿ øåiðëÿðèì ÷àï 
îëóíóá. Áóíà ýþðÿ îíëàðà ìèííÿòäàðëûüûìû áèëäèðèðÿì. 

- Ñîí îëàðàã, ñèçè ñåâÿíëÿðÿ àðçóëàðûíûçû áèëìÿê èñòÿð-
äèê. 

- Ìÿí ÿââÿëà Nàõ÷ûâàíûí 80 èëëèê éóáèëåéè ìöíàñèáÿòèëÿ 
Nàõ÷ûâàí ÿhàëèñèíè, íàõ÷ûâàíëû äîñòëàðûìû, ãàðäàøëàðûìû òÿáðèê 
åäèðÿì âÿ áèëäèðèðÿì êè, ìÿíè òåç-òåç îõócóëàðûìëà ýþðöøäö-
ðöðñöíöç. Ñèçèí ãÿçåòÿ ìÿíèì ÷îõ áþéöê hþðìÿòèì âàð. 

Õàëãûìûçà óüóðëàð, ïàðëàã ýÿëÿcÿê, ÿìèí-àìàíëûã àðçó-
ëàéûðàì. 

- Áèç äÿ þç íþâáÿìèçäÿ øàèð Nÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿíè 
hÿì "Àòàáÿéëÿð" ÿñÿðèíèí óüóðóíà, hÿì äÿ ßäÿáèééàò 
Ôîíäó Èäàðÿ Ùåéÿòèíÿ öçâ ñå÷èëäèéèíÿ ýþðÿ òÿáðèê åäèð, 
îíà éàðàäûcûëûüûíäà âÿ øÿõñè hÿéàòûíäà äàhà áþéöê íàè-
ëèééÿòëÿð àðçóëàéûðûã. Öìèä åäèðèê êè, "Ìÿíèì ýåcÿì, 
ýöíäöçöì", "Nÿðèìàí", "Áèð àç ìþhëÿò èñòÿéèðÿì þìöð-
äÿí", "Òàëåéèí òþhôÿñè" âÿ ñ. îíëàðëà êèòàáûí ìöÿëëèôè îëàí 
øàèð áèçëÿðè áóíäàí ñîíðà äà óñàíìàéàí ãÿëÿìèíèí éà-
ðàòäûãëàðûíäàí ìÿhðóì åòìÿéÿcÿê. 

Ìàðàãëû âÿ ýþçÿë ìöñàhèáÿ ö÷öí ñèçÿ þç òÿøÿêêöðö-
ìöçö áèëäèðèðèê. 

- Ñàü îëóí. 
 

Ñÿìàéÿ ÃÀÔÀÐÃÛÇÛ 
 

“Èêè ñàhèë” ãÿçeti, 11 èéóí 2004 
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“АТАБЯЙЛЯР”  
ЙЕНИДЯН НАХЧЫВАНДА 

 
Мялум олдуьу кими, Нахчыван узун илляр Атабяйляр дюв-

лятинин пайтахты олмушдур. Бу улу дийар мяhз Атабяйляр дюв-
рцндя юзцнцн интибаh ишляри иля, гцдрятли сянят абидяляри иля, 
Яъями йадиэарларыйла бюйцк диггят чякмишдир. Танынмыш шаир вя 
драматург Няриман Щясянзадянин "Атабяйляр" мянзум фа-
ъияси мяhз о иллярин хроноложи бядии нцмунясидир. Няриман Щя-
сянзадя Нахчыванын Атабяйляр дюврцнц сяняткарлыгла гялямя 
алмыш вя ортайа биткин бир сяhня ясяри чыхармышдыр. "Атабяйляр" 
мянзум фаъияси hяля 1984-ъц илдя Мяраhим Фярзялибяйовун ре-
жиссорлуьу иля Азярбайъан Дювлят Милли Академик Драм Теат-
рында уьурла тамашайа гойулмушдур. 

 
 

Цстцндян 15 ил кечдикдян сонра "Атабяйляр" мянзум 
фаъияси Нахчыван Дювлят Мусигили Драм Театрында тамашайа 
гойулмушдур. Бяри башдан дейим ки, бу тамаша Нахчыван 
Мухтар Республикасынын йарадылмасынын 75 иллийиня hяср олун-
мушдур. 

Ясярин мцяллифи Няриман Щясянзадя илк тамашайа дявят 
олунмушдур вя тамашадан сонра онунла эюрцшцб мцсаhибя 
алмышыг. 
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- Няриман мцяллим, юнъя, уьурлу тамаша цчцн сизи 
црякдян тябрик едирям. "Атабяйляр"ин йенидян Нахчы-
ванда эюрцнмяйиня бир драматург кими неъя бахырсыныз? 

- Ялбяття, севинъля, чох ифтихар hисси иля бахырам. Билир-
синиз ки, гядим Нахчыван Атабяйляр дювлятинин пайтахты ол-
мушдур. Вя о илляр Нахчыван юзцнцн интибаh дюврлярини йаша-
мышдыр. Мян чох шадам ки, "Атабяйляр" Нахчыван театрында 
тамашайа гойулмушдур. Бу мяним, инанын, лап чохданкы 
арзум иди. Щямишя гялбимдян кечирди ки, "Атабяйляр" мяhз 
Нахчыван сяhнясиндя ойнансын. Мин шцкцрляр олсун ки, бу 
истяйим, бу ниййятим эерчякляшди. Нахчыванлы актйорлар, сю-
зцн ясл мянасында, эюзял бир тамаша ярсяйя эятирмишляр. Бу-
нун цчцн Нахчыван театрынын директору, танынмыш мядяниййят 
хадими Мяммяд Щцмбятова вя гядим сянят оъаьынын бц-
тцн йарадыъы коллективиня дярин миннятдарлыьымы билдирирям. 

- "Атабяйляр" пйесиня Бакыда эюзял режиссорумуз 
Мяраhим Фярзялибяйов гурулуш вермишдир. Инди дя, Нах-
чывандакы тамашанын да гурулушчу режиссору Мяраhим 
Фярзялибяйовдур. Бир драматург кими буну неъя гиймят-
ляндирирсиниз? 

- Чох тябии бир hал кими. Мяраhим мцяллим 1984-ъц илдя бу 
ясяри Азярбайъан Милли Академик Драм Театрында тамашайа 
гоймушдур. Цстцндян дцз он беш ил кечдикдян сонра "Атабяй-
ляр" онун ялван гурулушунда гядим Нахчыван театрында тама-
шайа гойулмушдур. Инанын ки, бу тамашалар арасында чох бюйцк, 
кяскин фярг вар. Нахчывандакы гурулуш тамам йени, тамам баш-
га вариантда гурулмуш бир тамашадыр. Нахчыван сяhнясиндя 
гойулан бу тамаша юзцнцн емосионаллыьы, мязмун дяринлийи иля 
хейли дяряъядя фярглянир. Тамашанын гурулушчу ряссамы Ябцл-



 
_____________________  Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə, 7-ci cild 

 

 
133

фяз Ахундовун иши бир драматург кими мяни hейрятя эятирди. 
Мян биринъи дяфя иди ки, бу ряссамла гаршылашырдым. Ъаван бир 
ряссамдыр. Нахчыван театрында чалышыр, зянэин йарадыъы тяхяй-
йцля малик бир театр ряссамыдыр. Орада юйряндим ки, Ябцлфяз 
Ахундов 30-дан чох классик вя чаьдаш тамашаларын гурулушчу 
ряссамы олмушдур. Бир сюзля, режиссор-ряссам дуетинин hармоник 
иши тамашанын хейли эцълянмясиня, драматизминин артмасына 
сябяб олмушдур. Щям гурулушчу ряссам, hям дя режиссор тутарлы 
васитялярля тамашанын драматизмини, онун естетик амалыны сяр-
раст ачмышлар. Инанырам ки, бу тамаша Нахчыван театрынын репер-
туарында узун илляр йашайаъагдыр. 

- Актйор ойуну барядя ня дейя билярсиниз? 
- Билирсиниз, Ъялил мцяллим, юзцнцзя йахшы мялумдур ки, 

тамашанын бядии йцкц вя бядии аьырлыьы актйорларын цзяриня 
дцшцр. Юнъядян дейим ки, нахчыванлы сянятчилярин ишиндян, 
актйорлуг баъарыьындан чох мямнун галдым. Ахы, бу театр 
зянэин яняняляря, улу тарихи кечмишя малик бир сянят оъа-
ьыдыр. Сизя зарафат эялмясин, бу театрын 115 йашы вар. Йахын 
Шяргин ян гоъаман сянят оъагларындан биридир. Эюркямли 
тянгидчимиз, ряhмятлик Ъяфяр Ъяфяровун тябиринъя десяк, 
Нахчыван театры ясаслы, кюклц бир театрдыр. Бу театрда Мирзя 
Ъялил, Ейналы бяй Султанов кими классик ядибляримиз ишляйиб-
ляр. Мяhз онларын фядакарлыьы нятиъясиндя Нахчыван театры 
формалашыб, тярягги етмишдир. Нахчыван театрында Рза Тяhма-
сиб, Казым Зийа, Сямяд Мювляви, Ибраhим Щямзяйев, 
Мирhясян Миришли кими сяhня усталары ишлямишляр. 

"Атабяйляр" тамашасында мян дейярдим ки, бцтцн аьырлыг 
Инанъ Хатун образынын эюзял ифачысы Азярбайъан Республика-
сынын ямякдар артисти Хураман ханым Щаъыйеванын цзяриня 
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дцшмцшдцр. Бу актриса мяhз бюйцк истедады вя эярэин зяh-
мяти нятиъясиндя Инанъ Хатунун бцтцн мяняви алямини, онун 
дахили хислятини эюзял бир тярздя йаратмаьа мцвяффяг олмуш-
дур. Ъясарятля дейярдим ки, тамашанын уьурунда Хураман 
ханымын ямяйи данылмаздыр. 

Цмумиййятля, "Атабяйляр" тамашасында эюзял вя йадда-
галымлы актйор hейяти бюйцк диггят чякир. Айры-айры актйорлар 
эюзял вя унудулмаз образлар йаратмышлар. Мисал цчцн Азяр-
байъан Республикасынын ямякдар артисти Камран Гулийевин мя-
hарятля йаратдыьы Гызыл Арслан бир ъяhятдян диггяти чякир. Бу 
актйорун йарашыглы бой-бухуну, айдын диксийасы йаратдыьы образа 
чох уйьун эялир. Актйорун камил ифасында Гызыл Арслан вятяни 
севян, гейрятли бир яр, иэид бир дювлят башчысыдыр. Диэяр роллар 
hаггында да сямими сюзляр дейя билярям. Истедадлы актйор Рза 
Худийевин мараглы ифасында Тоьрул бяй сюзцн ясл мянасында, 
характер сявиййясиня йцксялиб. Азярбайъан Республикасынын 
ямякдар артисти Щясян Аьайевин йаддагалан ифасында Низами 
ясл шаир кими тяъяссцм олунур. Актйор Хялил Щцсейновун 
hярарятли ифасында Яъями севилир. Азярбайъан Республикасынын 
ямякдар артисти Рювшян Щцсейнов Айяба ролунда ясл ъянэавя-
ри хатырладыр. Актйор Бяhруз Щагвердийев Рузун hям гяhря-
манлыг, hям дя севэи мягамларыны баъарыгла рясм едир. Нах-
чыван Мухтар Республикасынын ямякдар артисти Йасямян Рама-
занованын тябии вя эюзял ифасында Эцлачар тамашачылар тяря-
финдян севилир. Тябии ки, тамашада иштиракчылар чохдур. Биръя ону 
дейя билярям ки, бцтцн ифачылардан чох мямнун галдым. Хура-
ман Щаъыйевадан тутмуш ряггася ролунун ифачысы Кяклик Нов-
рузовайадяк. Бцтцн ифачылардан бир мцяллиф кими разы галдым. 
Фцрсятдян истифадя едиб, нахчыванлы тамашачылара да дярин тяшяк-
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кцрцмц билдирирям. Нахчыванлылар олдугъа театрал инсанлардыр. 
Бу тамашанын уьурлу чыхмасында мухтар республика ряhбярлийи 
дя чох ишляр эюрмцшдцр. Онлара да, юз нювбямдя, дярин сайьы-
ларымы билдирирям. Бир сюзля, чох саь олсунлар нахчыванлылар. 
"Атабяйляр"ин йенидян Нахчывана гайыдышыны бир мцяллиф кими 
алгышлайыр вя буна чох севинирям. 

- Биз дя, Няриман мцяллим, сизя эяляъяк йарадыъылыг 
ишляриниздя уьурлар арзулайырыг. Вя чох истярдик ки, сизин 
диэяр ясярляриниз дя Нахчыван театрында тамашайа гойул-
сун. "Атабяйляр"ин уьуру сизин кими биз нахчыванлылары да 
гялбян севиндирди. Бу тамаша мухтар республикамызын 
йарадылмасынын 75 иллийиня бир сянят тюhфясидир. Сизи бир 
даhа тябрик едирик. 

 

Мцсаhибяни апарды:  
Ъялил ВЯЗИРОВ 

 
Нахчыван.  

2001. 
 

“Taiximiz-taleyimiz” kitabı,  
2002-ci il, s.530 



 
Nəriman Həsənzadə  _________________________________ 
 

 
 136

 
 
 
 
 
 
 
 

BİR İNSAN ÖMRÜNÜ GİROV  
QOYMUŞAM... 

 
Ədəbiyyatımızın dünəninə, bu gününə və sabahına, 

özünün keşməkeşli həyat yoluna nəzər salmaq məqsədilə 
Azərbaycanın Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə həm-
söhbət olduq. 

 

- Nəriman müəllim, siz müasir Azərbaycan ədəbiy-
yatının görkəmli simalarından birisiniz. İstərdim ki, sizi 
öz gənclik illərinizə qaytarım. O günləri necə xatırlayır-
sınız? 

- Mənim ədəbiyyata gəlişimin qəribə bir tarixi var. Ata-
mı lap tez itirmişdim. Ana-bala bir damın altında baş-başa 
verib yaşayırdıq. Qohumlarım uzaqda olduğuna görə bizə 
tez-tez baş çəkə bilmirdilər. Ümumiyyətlə, qohum-əqraba 
sayılan bir kəsin belə köməyini görmürdük. Orta məktəbdə 
oxuyarkən divar qəzetində bir şeirim çıxmışdı. Ondan sonra  
uşaqlar məni kənddə şair deyə çağırırdılar. Demək istəyirəm 
ki, hələ uşaq vaxtlarından şeir yazmağa başlamışam. Mək-
təbi qurtarandan sonra Gəncədə ali məktəbə qəbul oldum. 
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Orada məni şair kimi tanımağa başladılar. Təhsilimi başa 
vurub Bakıya gəldim, əsgəri xidmətə çağrıldım. Həmin illər-
də həyatda mənim üçün yeganə insan olan anamı itirdim. 
Qaldım bu dünyada tək-tənha. Əsgəri xidməti başa vurandan 
sonra Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının xətti ilə məni M.Qor-
ki adına Moskva Ədəbiyyat İnstitutuna oxumağa göndər-
dilər. Rəhmətlik Xəlil Rza Ulutürk tələbə yoldaşım idi. 
Məmməd Araz, Söhrab Tahir, Cənubi Azərbaycandan İsma-
yıl Cəfərpur da bizimlə bir yerdə oxuyublar. O vaxt mənim 
ilk şeirlər kitabım çapdan çıxmışdı. Böyük türk şairi Nazim 
Hikmət həmin kitaba öz müsbət rəyini bildirmişdi. Nazim 
Hikmətin evi institutun yataqxanasına yaxın olduğuna görə, 
Xəlil Rza ilə mən onunla tez-tez görüşürdük. Nazim Hikmə-
tin Moskvada çox böyük hörməti vardı və onun bizimlə dost-
luq etməsinə sevinirdik. O, həmişə bizə mənəvi kömək olar 
və yaradıcılıq istiqamətləri göstərərdi. 

Moskvada təhsilimi başa vurub Bakıya qayıtdım. Fikir-
ləşdim ki, hara getsəm mənim üçün iş problemi olmayacaq. 
Axı mən böyük insanların əhatəsində olmuşdum və özümü 
də tanınan adam kimi qəbul edirdim. Başladım Bakıda iş 
axtarmağa. Hara gedirdimsə, pis qarşılamasalar da, get-gələ 
salırdılar. Bu dünya yaxşı adamların hesabına yaşayır. Təsa-
düfən böyük ədibimiz Mir Cəlal Paşayevlə rastlaşdım. Bun-
dan qabaq da Mir Cəlal müəllim məni tanıyırdı və haqqımda 
bir məqalə yazmışdı. Məndən soruşdu ki, Nəriman, nə ax-
tarırsan, nə edirsən? İş axtarıram – dedim. Bu böyük müəl-
lim əlini çiynimə qoydu və özünəməxsus bir zaraftla dedi: 
“İş yox, adam axtarmaq lazımdır. O adam da mənəm. Sabah 
gələrsən, bu barədə bir şey fikirləşərik”. Səhəri gün yanına 
getdim, mənə “Azərbaycan-Ukrayna ədəbi əlaqələri” möv-
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zusunda dissertasiya müdafiə etməyimi tövsiyə etdi, elmi 
rəhbər kimi köməklik göstərdi. Mir Cəlal müəllim çox böyük 
şəxsiyyət idi. Bütün tələbələrini yüksəkdə görmək istəyirdi. 
O, adi bir şeydə belə alilik axtarırdı. Çünki hamını özü qədər 
sevməyi bacarırdı. Allah ona rəhmət eləsin! Məni öz balası 
kimi sevirdi və indi yaşadığım bu evi onun səxavəti hesabına 
almışam. Onu da qeyd edim ki, Mir Cəlal müəllim tək mənə 
yox, Azərbaycan ziyalılarının çoxuna əl tutub, atalıq qayğısı 
göstərib. Bu adamın nəzərində pis deyilən heç nə yox idi və 
həyat onun üçün ideal bir varlığıydı. 

 
Bir insan ömrünü girov qoymuşam 
Bir şair ömrünü yaşatmaq üçün! 

 
- Doğrudanmı şair olmaq öz insan ömrünü girov 

qoymaqdır? Şair olan hər kəs özünün halal ömrünü doğ-
rudanmı fələyin bu çərxi-gərdişinin qurbanına çevirir? 
Yəni şair ömrü insan ömründən o dərəcədə fərqlidir? 

- Çox mənalı bir sualdır. Bir dəfə mərhum yazıçımız 
İsamyıl Şıxlı bizə qonaq gəlmişdi. Evin bir küncündə mənim 
şəklim asılmış və o şəklin altında sənin bayaq söylədiyin 
misralar yazılmışdı. “Bir insan ömrünü”n üstündən xətt çə-
kib, “bir qadın ömrün”ü  sözünü əlavə etmişdilər. İsmayıl 
Şıxlı diqqətlə şəkilə baxdı və dedi: – Nəriman, özün öz şeiri-
ni nə gözəl redaktə etmisən. Mən baxıb məəttəl qaldım. Bu 
kimin işidir görəsən? Bunu kim belə yazıb deyə-deyə rəh-
mətlik Saranı – ömür-gün yoldaşımı çağırdım. Gülə-gülə de-
di ki, Nəriman, bəs mən şair arvadıyam, bu şeiri yazanda bu 
cür yazaydın gərək. Ömrünü girov qoyduğun insan – mə-
nəm. 
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Şairlik – Allaha yaxın olmaq deməkdir. Rus tənqidçisi 
Nikitiç A.S.Puşkinin “Yevgeni Onegin” əsərini məhəbbət 
haqqında yazılmış zəif bir dastan kimi qiymətləndirirdi. Am-
ma Belinski onun əksinə olaraq deyirdi ki, bu əsər rus hə-
yatının ensiklopediyasıdır. Yazısının bir yerində isə bir şairi 
30 insana bərabər tuturdu. Qeyd edirdi ki, şair anadan şair 
doğulur və Puşkin də o doğulanların birincisidir. Belinski 
onu da xüsusi vurğulayırdı ki, rus ədəbiyyatı Puşkindən baş-
layır. Düzdür, ondan əvvəl Qriboyedov, Lomonosov, Ka-
ramzin kimi istedadlı yazarlar olub, amma Belinskinin Puş-
kin yaradıcılığına olan böyük məhəbbəti onu bu sözləri de-
məyə vadar etmişdir. 

Bizim böyük Nizami Gəncəvi əbəs yerə deməyib ki, 
peyğəmbərlərdən sonra şairlər gəlir. Şair heç vaxt özündə 
olmur, o, elə bil başqa bir aləmdədir. Şair əlinə qələm alan 
gündən xalq, Vətən, torpaq – deyə hayqırır, insanları haqqa, 
ədalətə çağırır. Amma kim ona bu haqqı verib, onun özü də 
bilmir. Ona görə də bu qənaətə gəlmək olur ki, Allah vergisi 
deyilən bir şey var və o, danılmazdır. Şair tanrının yerdəki 
elçisidir. 

- Nəriman müəllim, təkliyin dadı və rəngi necədir? 
Darıxmırsınız ki? 

- Oğlum, mən həmişə təkliyi sevmişəm. Uşaqlara de-
yirdim ki, gedin, mən şeir yazmaq istəyirəm. Şairlər təkliyi 
sevirlər. Bir dəfə əlimdəki yazını yazıb qurtarandan sonra sa-
kitləşdim və birdən-birə vahiməyə düşdüm. Evdə məndən 
başqa heç kəs yox idi. Saranı – bədbəxt ömür gün yoldaşımı 
çağırdım (O, çoxdan həyatda yoxdur.) Səsimə səs verən 
olmadı. Elə qorxdum ki, elə bildim bu dünyada məndən 
başqa heç kəs qalmayıb. Az bir vaxtdan sonra Sara gəldi. 
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Uşaq kimi sevinib, haradasan – dedim. Nə desə yaxşıdı: – 
Özün demədin ki, çıxıb gedin, məni tək buraxın, şeir yazmaq 
istəyirəm. Biz də həyətə çıxdıq ki, sənə mane olmuyaq. 

Təklik axtara-axtara tək qaldım, oğul. Allah da gördü 
ki, təkliyi sevirəm, ona görə də məni tək qoydu və dedi ki, 
yaz ürəyin istədiyi qədər. Ürəyim indi Sara üçün göynəyir. 
Qoy göynəsin, qoy indi quzu tək mələsin. Təklik fəlakətdir. 
Sarasız övladlarımın yanında belə təkəm. Qadın kişinin 
taleyidir. O, mənim gözümün ilk ovu idi. Məni istəyənim də 
o idi, mənimlə mənim uğrumda vuruşanım da. Sara həm də 
mənim uşaqlıq dostum idi. Allah mənim təklikdə qalmaq 
“arzumu” eşitdi və mənə görk eylədi. 

- Çağdaş Azərbaycan poeziyasına münasibətiniz ne-
cədir? Modern yazarlar meydana çıxıb. Ümumiyyətlə, 
ədəbiyyatımızın bu günkü durumu barədə nə demək is-
tərdiniz? 

- Bu modern yazarlardan heç də narahat olmağa 
dəyməz. Bütün dövrlərdə belə hallar baş verib və verəcək. 
Hər xalqın öz ruhu, öz mənəviyyatı var. Xalqa, millətə xas 
olan mənəvi dəyərləri yaşatmayan hər hansı bir əsər, əsər 
deyil. Bu, özündən ayrılaraq manqutluğa doğru getməkdir. 
İnsan ayağını yerdən üzəndə məğlub olur. Bizim mənəvi 
dayağımız xalqdır. Ondan ayrılırıqsa, deməli uçuruma gedi-
rik. Mən yeniliyin əleyhinə deyiləm. Əsl yenilik irəliləyişdir. 
Amma baxır necə? 

M.Ə.Sabiri, A.Ələsgəri, S.Vurğunu, C.Məmmədqulu-
zadəni, M.F.Axundovu danıb postmoderinizm yaradanların 
heç vaxt ədəbiyyata dəxli olmayacaq. Ədəbiyyat bir ələkdir. 
Bu ələyin deşikləri isə iynə ulduzu boydadır. Belə incəlikdə 
ələnmək hər yazarın işi deyil. Su murdarlığı götürməyən ki-
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mi, milli ədəbiyyat da özünə yad olan ünsürləri qırağa atır. 
Söhbət nədən yazmaqdan deyil, necə yazmaqdan gedir. Tə-
zəlik həmişə köhnəlikdən doğur. Ədəbiyyat ayrıca bir elm 
sahəsidir.  

- Bu yaxınlarda hansı əsərləriniz işıq üzü görüb? 
- Bir neçə pyesim tamaşaya qoyulub. “Azərbaycan” 

jurnalında otuza yaxın şeirim dərc olundu. “Seçilmiş əsər-
lər”im işıq üzü gördü. Yeri gəlmişkən, cənab prezidentimiz 
İlham Əliyevə Azərbaycan yazıçıları adından minnətdarlı-
ğımı bildirirəm. O, tanınmış yazıçı və şairlərimizin “Seçilmiş 
əsərlər”ini çap elətdirdi və respublikamızın bütün kitabxana-
larına göndərilməsi təklifini verdi. 

Bu yaxınlarda mənim “Kulturalogiya” kitabım çapdan 
çıxıb. Bu kitabda dünya mədəniyyətindən, onun əxlaqi prin-
siplərindən söhbət açılır. 

- Nəriman müəllim, İctimai Televiziya və Radio 
Yayımları Şirkəti xeyli vaxdır ki, fəaliyyətdədir. Onun 
verilişləri barədə nə deyə bilərsiniz? 

- Sizin efir vasitəsilə mən öz ilk müsahibəmdə belə bir 
söz işlətmişəm: – İctimai Televiziya balaca bir uşaqdır, am-
ma uşaq kimi iməkləməyib birdən-birə yeriməyə başladı və 
indi qaçır. Mən sevinirəm ki, nəhayət respublikamızda belə 
bir müstəqil televiziyanın fəaliyyətinə nail ola bildik. İTV-
nin baş direktoru İsmayıl Ömərov təcrübəli və səriştəli mütə-
xəssisdir. Azərbaycanımızın tarixini, mədəniyyətini gözəl 
bilir və gözəl də təbliğ edir. 

 

Müsahibəni apardı: 
Zirəddin Qafarlı 

 
“İctimai qəzet”, 11-17 fevral, 2006-cı il 
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«UŞAQLIĞIM FACİƏLI OLUB» 
 
 

Kür qırağında yerləşən kiçik qəsəbədir Poylu... Mənim 
nəzərimdə isə ora dünyanın mərkəzidir. Tariximizin qədimli-
yindən xəbər verən bir çox izlər qalıb o yerlərdə. Təəssüf ki, 
tariximiz tam açılmayıb, ya da yanlış yazılıb. Çünki zaman-
zaman başqa millətlər hökm veriblər bu torpaqlarda. Onlar ta-
riximizi danıblar. Ona görə mən demişəm: «Tarix bizim olub-
du, tarix yazan özgələr». Tariximiz bundan sonra yazılacaq. 

...Qayıdaq yenə Poyluya. Mənim üçün beşikdir ora. Get-
məsən, öz yurdun, beşiyin inciyər səndən. Mən də arabir 
Poyluya gedib-gəlirəm. Gözəllikləri elə mən görəndir. Qara-
yazı meşəsi, Kür çayı və Yer üzünün daha neçə-neçə gö-
zəllikləri orda – Poyluda baş-başa verib. Dünyanın özü sir-
dir, möcüzədir o yerlərdə. Adi bir ağacla görüşəndə sanki 
möcüzəylə görüşürsən. Kür çayına baxırsan, bir yerdə 
burulur, burulğana dönür, bir yerdə lal, başqa yerdə dayaz 
axır. Oralarda bənövşə bitir. Boynunu elə bükür, baxanı əsir 
edir. Təbiət nə qədər zəngindi. Elə bil nağıldı.  
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Mənim atam da, anam da Poyluya bir kilometr aralı 
Qıraq Kəsəmən kəndindən gəliblər. Bu mənada o kənd də 
mənə Poylu qədər doğmadır. Atam Əliməmməd dəmir yo-
lunda işlədiyinə görə anamı götürüb Poyluya köçüb. O çox 
yaşlı vaxtında cavan qız almışdı. Mən indi bunun, yaşlı kişi-
nin cavan qızla evlənməsinin əleyhinəyəm. Çünki atalar ge-
dir. Uşaqlar yetim qalırlar. 

- Atalar bəzən elə cavan yaşında da dünyasını dəyi-
şirlər. Ömürdən asılıdır…  

- Nə bilim…Onunla şərikəm ki, həyatın öz qanunları var. 
Bizimki də belə gətirdi… Anamın ana tərəfi bizim yerlərdə 
çox məşhur, imkanlı adamlar olub. Onların başıpapaqlılarını 
həbs ediblər. Məsmalılar qızı – anam kimsəsiz qalıb. Yaşlı 
kişi ilə ailə qurub. 1931-ci ilin 18 fevralında mən dünyaya 
gəlmişəm. Atamdan xatirimdə heç nə qalmayıb. O, dünyadan 
köçəndə mənim bir yaşım olub. 

- Uşaqlığınız necə keçib? 
- Hər kəs ən çətin uşaqlıq da yaşasa, deyəcək, çox gözəl 

idi. Çünki uşaqlıq əvəzsizdir. Mənim üçün də:  
 

...Bu dünyanın gözəl vaxtı, Poyluda qaldı, 
bir qız mənə süzgün baxdı, – Poyluda qaldı. 
Göy üzündən ulduz axdı, – Poyluda qaldı, 
Taleyimin dalısınca çıxdım Poyludan, – 
beşiyimin görüşünə döndüm sonradan!.. 
 

Uşaqlığım – ayaqyalın, başıaçıq gəzdiyim, dünyanın qay-
ğısını bilmədiyim illərim qalıb orda. Nə qədər çətin vaxtları 
olsa da, tayı-bərabəri yoxdu o çağların. Bir də Poyluda anam 
var idi… 
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- Gənc yaşından bütün həyatını öz balasına, yəni sizə 
həsr eləyən mehriban, cəfakeş bir qadın… 

- Anam iyirmi altı yaşında dul qaldı və bütün ömrünü 
mənə həsr elədi. Taleyindən heç vaxt şikayətlənməzdi. An-
caq Allaha şükür eləyir, atama rəhmət oxuyurdu: «Sən qal-
dın mənə yadigar», – deyirdi. 

Bir anam idi, bir də mən. İki yetim kimi baş-başa verib 
bir damın altında yaşayırdıq. Qonşular bizi çox istəyirdilər. 
Bəlkə də anama görə o kənddə xətrim-hörmətim var idi. 
Anam çörək bişirirdi. Mən də satırdım, dolanırdıq. Əslində, 
adını qoymuşduq, satırıq. İndi anam eşitsə, deyər: «Sən ha 
vaxt çörək satıbsan axı?». Unun pudu on altı rubl idi. Anam 
alıb bişirirdi. İyirmi rubl qazanırdı. Yəni bizə dörd rubl qa-
lırdı. Anamın çörəyi elə sacın üstündə qurtarırdı. Onun yuxu-
dan durduğu yadımda deyil. Nə vaxt oyanırdım, görürdüm 
anam sacın qabağındadır. 

Göydə dan ulduzu, yerdə anam oyaqdır. Anam mənə kö-
kə də bişirirdi. Kərə yağıyla döyməc eləyib yeyirdim. Anam 
özünün də, mənim də həyatımızın bütün sıxıntılarını, qayğı-
larını təkbaşına çəkmək üçün çarpışırdı. Onun sayəsində mən 
yetimlik görmədim. Doğru deyirlər, adam anadan yetim 
qalır.  

- Belə deyək ki, sizin xatirələrinizdə iki müqəddəs 
ətir: çörək ətri və ana ətri birləşib. 

- Ona görə də mən anaya, qadına müqəddəs varlıq kimi 
baxıram.  

- «Qadına münasibəti kişinin böyük mədəniyyətidir». 
Siz gərək ki belə demisiniz… 

- Qadın dəyanəti güclü olur. Mən bunu öncə anamın 
timsalında gördüm. Doğru sözdür, dünyanı kişilər idarə edir, 
kişiləri də qadınlar. Çünki onların anası da qadındı. 
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- Orta məktəb illərinizin xatirələri də Poylu ilə bağlı-
dır? 

- Orta məktəbin dördüncü sinfinədək Poyluda oxudum. 
Burdan beləsi çətiniydi. Məktəb yox idi. Bizim qonşu kənd-
lərdə nə qədər məktəb varsa, hamısında oxudum. Poylu mək-
təbindən sonra bir il Kəsəmən, iki il Pirli sonra Ağstafa, daha 
sonra Kirovkənd deyilən kənddə oxudum. 

- Hər gün gedib-gəlirdiniz? 
- O yolları hər gün piyada gedib-gəlirdim.  
- Söhbət edə-edə, nədənsə, mənə elə gəldi ki, heç dəcəl 

uşaq olmamısınız. 
- Yox, uşaqlıqda çox dəcəl olmuşam. Mənim bürcüm 

sutökəndir. Bilmirəm, bəlkə buna görə, harda su görürdüm, 
özümü ora salırdım. Kür daşırdı, mərc gəlirdik: «Görək kim 
Kürü qırdırma keçəcək». Anam bir dəfə gəlib məni tutub 
döydü də. Deyirdi: «Varım-yoxum bir sənsən. Səni sel apa-
racaq, kimim qalacaq?». Ana ürəyidir də… Amma yenə su 
görəndə dayana bilmirdim. Yağışlı havaları çox sevirdim. 
İndi də yağış yağanda tanıyanlar zəng edib təbrik edirlər ki, 
Nəriman, yağış yağır. İstəyirəm yağış kəsməsin. Kənd yerin-
də daha gözəldir. Şəhərdə külək yağışı, qarı çırpır, onların 
estetikası, poetikası itir. Nə isə…  

Uşaqlıqda dalaşdığım az olmayıb. Alnımdakı bu iz də o 
vaxtlardan qalıb. Onda az qala gözüm çıxmışdı. Sonradan - 
institut illərində güləşlə, ağırlıqqaldırma ilə məşğul oldum. 
Gəncədə birinci yeri, sonra Bakıda üçüncü yeri tutdum. Məni 
xaricə mötəbər yarışa göndərəcəkdilər. Bir görüşdə ağırlıq 
qaldıranda, necə oldusa, yıxıldım. Yaxşı ki təkərlər sinəmi 
əzmədi. Onda həkimlər müayinədən keçirəndə gördülər ana-
dangəlmə bir böyrəyim var. Mənə dedilər ki, daha ağırlıq 
qaldırma. 
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- Bəs nə vaxtdan şeir yazırsınız? 
- Bu da çox qəribədir. Görünür, tale var. Qədim dövrün 

filosofu Siseron deyib ki, tale, yəni göylər həll edir hər şeyi. 
Bizim Azərbaycan xalqı da deyir: «Sən saydığını say, gör 
fələk nə sayır».  

- Belə misralarınız var:  
«Dünyada elə bil bir qismət də var, 
Eh, bəlkə qismətdən çox yemək olmur?!» 
- Bəli. Mən altıncı sinifdə oxuyurdum. Anam bir səhər 

bizə yuxusunu danışdı. Bir ağsaqqal yuxuda ona deyib: 
«Mənim adım Çoban Əfqandı. Sənin oğlun şairdi, şeir yaz-
sın». Anam qorxub. Öz ifadəsiylə dil-ağız eləyib: «Qoyun, 
qoç sənə qurban olsun, mənim oğlum şair deyil». Qoca 
deyib, yox, sən ona de. Anam danışdı, qonşular gülüşdülər: 
«Nəriman şair olub», – dedilər. Elə şey yox idi, axı. Heç bu 
barədə fikirləşmirdim. Bu yuxuya da aludə olmadım. Ancaq 
bir gecə oyandım. «Ağlaram» adlı şeir yazdım. Vidadiyə nə-
zirə idi. Bizim Qazaxda belədir: şeir yazırsansa, deməli, bö-
yük adamsan, səni tərifləyirlər. Şairlər Molla Pənah Vaqif, 
Səməd Vurğun şeirə bu qədər hörmət qazandırıblar. Mən də 
bir şeir yazdım. Yeddinci sinifdə oxuyurdum. Müəllim 
şeirimi divar qəzetinə verdi. Oldum məktəbin şairi. Bizim 
Bayram müəllimimiz var idi. Dedi ki, bizim şairdi, Səməd 
Vurğundan sonra Nəriman gəlir… Bircə şeirim çıxmışdı. 
Şairə sevgilərinə görə belə deyirdilər.  

- Amma divar qəzetinə verdilərsə, deməli, ilk şeiriniz 
olsa da, çox zəif sayılmazdı. 

- Adamın ürəyini sığallasan, dahi yetişər, başına qapaz 
vursan, istedadı da məhv olar. Xalq əbəs deməyib: «Ağ gün 
adamı ağardar, qara gün qaraldar». O zaman mənim ürəyimi 
elə sığalladılar, ondan sonra şeir yazmağa başladım. Anam 
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qorxurdu: «Yazma, qadan alım», – deyirdi. O Çoban Əfqa-
nın kim olduğunu isə mən sonralar öyrəndim. Demə, bizim 
Qıraq Kəsəməndə yaşayıb. Qoyuna gedib. Şeirlər yazıb. 
1920-ci ildə vəfat etdib. Sonra unudulub. Sanki heç belə 
adam olmayıb. Bir dəfə bir məclisdə orta yaşlı bir kişi şeir 
dedi. Soruşdum, kimindi? Dedi, Çoban Əfqanındı. Anamın 
sözü yadıma düşdü. Həmin şeiri köçürtdüm. Belə-belə Ço-
ban Əfqanın şeirlərini topladım. 1955-ci ildə onun kitabını 
çap etdirdim. Uzun müddət keçdi. Bir neçə il qabaq rəh-
mətlik şair Şahmar Ələkbərzadə mənə zəng elədi: «Çoban 
Əfqan iki dəfə yuxuma girib. Deyir ki, Nəriman məni niyə 
unudub, niyə mənə şeir yazmır?». Çoban Əfqana bir şeir 
yazdım və onu Şahmara ithaf etdim. Şeir «Ədəbiyyat» qə-
zetində çıxandan sonra Çoban Əfqan ilk dəfə yetmiş yaşımda 
yuxuma girdi. Gördüm qəribə dolçada Damcılı bulağın su-
yunu gətirib. Mənə: «İç», deyir. İçirəm. Sonra nə isə da-
nışırıq. Yadımda qalmayıb. Çoban Əfqanın təsvirini verib, 
rəssama şəklini çəkdirəcəyəm, kitabını yenidən buraxdıraca-
ğam. Onun yanına gedəndə deyəcəyəm, sənin qarşında bor-
cumu yerinə yetirdim. 

- Elə ilk şeirinizlə məktəbinizin şairinə çevrildiniz. 
Yəqin, yoldaşlarınız arasında qürrələnirdiniz. 

- Orta məktəbdə soyadım Həsənov idi. Şeir yazandan 
sonra elədim Həsənzadə. Guya «zadə» olanda adam şair 
olur, böyük adam olur. Uşaq iddiasıydı. Bir dəfə də «Pioner» 
jurnalına şeir göndərdim. Məktub gəldi. Yazılmışdı: «Şeiri-
nizi oxumuşuq, yenə yazın». Çap da eləməyiblər ha. Eləcə 
oxuyublar. Müəllimimiz dərsdə məktubu oxudu. Ondan son-
ra öz aləmimdə olmuşdum böyük şair. Sonralar Bakıda hə-
min məktubu mənə göndərən Hikmət Ziya ilə tanış oldum. 
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Ona deyirdim ki, ay Hikmət, görürsən də səninlə həmişə fəxr 
eləmişəm. 

- Orta məktəbi bitirib Gəncə Pedaqoji İnstitutuna 
daxil oldunuz. 

- Bəli.  
- Onda hələ ananız sağ idi… 
- Hə, sağ idi. Gəncə Pedaqoji İnstitutunu bitirdim. Gəl-

dim Bakıya ki, bir iş tapım, yerləşib-yurdlaşım, anamı da 
gətirim. İşə düzəldim. Məni Balaxanıya axşam məktəbinə 
müəllim göndərdilər. İyirmi üç yaşım var idi. İlk dəfə dərs 
deyəcəkdim. Axşam saat 7 idi. Sinif otağında əyləşib şagird-
lərimi gözləyirdim. İçəri başı papaqlı, altmış, yetmiş yaşlı 
kişilər daxil oldular. Soruşdum: «Siz kimsiniz?». Dedilər ki, 
biz şagirdik. Baxıram, dinmirəm. Məlum oldu ki, vaxtilə on-
lara şair Mirzə Ələkbər Sabir dərs deyib. Belə alındı: mən 
şagird, onlar müəllim oldular. O qədər maraqlı söhbət elə-
dilər. Sabirdən, onun alicənablığından danışdılar. Balaxanıda 
bir ayadək dərs dedim. Sonra məni əsgər apardılar. Kimsə 
pul vermişdi, onu saxlayıb, başqasının, yəni mənim adımı 
salmışdılar siyahıya. Salyan kazarmasında xidmətə başladım. 
Əsgərlikdə eşitdim anam rəhmətə gedib. Varım-yoxum bircə 
anam idi. Onu da itirdim. Onda əsgərlikdən qaçdım. Hərbi 
hissədən çıxanda avtomatı da özümlə götürdüm. Çünki məni 
tutmaq istəyirdilər. Özümü bu yolla xilas elədim.  

- İcazə istədiniz vermədilər?  
- Getdim, dedim, anam vəfat edib. Dedilər, Qazax rayon 

hərbi komissarından sənəd lazımdır. Kənddən kim Qazaxa 
gedib sənəd alacaqdı? Heç kimim yox idi. Onda mən avto-
matı çəkdim mayorun üstünə. Vurmaq istədim. Bir anlıq… 
Sonra, yəqin, keçdi. O, tələsik: «Get, get», dedi.  

- Dəfnə çatdınız? 
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- Kəndə gedib anamı dəfn elədim... Mənim taleyim çox 
dolaşıqdı... Tərcümeyi-halım çox mürəkkəbdi, qızım. Yeti-
min başı həmişə bəlada olur. Anam əlli yaşa çatanda dünya-
sını dəyişmişdi. Həyətdə bir pişiyimiz, bir də toyuq-cücəydi. 
Onlar da yetim qalmışdı, mən də… Anam idi bizə baxan… 

Dəfndən sonra qayıtdım. Məni hərbi tribunala verdilər. 
Tale elə gətirdi ki, Rəsul Rza, Nigar Rəfibəyli, Nəbi Xəzri 
bizim hərbi hissəyə görüşə gəldilər. Onlar mənim hərbi 
tribunala verildiyimi öyrəndilər. Onda mən artıq Yazıçılar 
İttifaqının üzvüydüm. Nigar xanımla Rəsul Rza general-ley-
tenant Piriyevdən xahiş etdilər, vəziyyətimi başa saldılar. 
Məni xilas etdilər. Böyük bir iş oldu. Məni məhkəməyə ver-
mədilər. 

- Yazıçılar İttifaqına şair Səməd Vurğunun zəmanəti 
ilə keçmisiniz. 

- Səməd Vurğun mənim barəmdə xoş sözlər dedi. Şeirimi 
alqışladı. 1954-cü ildə Yazıçılar İttifaqına onun zəmanəti ilə 
qəbul olundum. 

- Əsgərlikdən geri dönəndə bu dünyadakı yeganə 
həyanınızı da itirmişdiniz. 

- Əsgərlikdən buraxılandan sonra yenə küçələrdə qaldım. 
İşsiz idim. Bir Allahdan başqa kimsəm yox idi. Sonra Azər-
baycan Yazıçılar İttifaqından məni M.Qorki adına Ədəbiyyat 
İnstitutuna oxumağa göndərdilər. 1957-ci il idi. Məni heç 
kim yola salmırdı. Özüm-özümə deyirdim: «Nəriman, sənə 
yaxşı yol». Görürdüm hamını yola salan var. Mən ağlayır-
dım. Elə həmişə ağlamışam. Mənim göz yaşlarım şeirlərim-
də də var. Ancaq qəribədir ki, onlar göz yaşları gətirmir, 
sevinc verir. Həyat burdan gəlir. Sevinc burdan doğur. Göz 
yaşı tökən adam adi bir sevincin də qədrini bilir. Həsas olur.  
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- Moskva mühiti, ikinci dəfə tələbə olmağınız həya-
tınıza nələr gətirdi? 

- Mən o institutu fərqlənmə diplomuyla bitirmişəm. İnsti-
tutumuzun əla yataqxanası var idi. Nə vaxt Moskvaya get-
səydik, biz fərqlənmə diplomu ilə bitirənlərin pulsuz-parasız 
o yataqxanada yeri var idi. 1961-ci il idi. Gəldim Bakıya. 
Gördüm burda məni sayan yoxdur. Adam kimsəsiz olanda, 
kim olursa-olsun, fərqi yoxdur. Yenə işsiz qaldım.  

- Belə idi: «…arxasız, tapşırıqsız, filankəssiz, pillə-
pillə, amma səssiz yüksələnlər»dən, «pay-piyada yol gə-
lənlər» idiniz… 

- Bəli, qızım, bir başqa şeirim də var: 
 

Piyada qalxmışam o pillələri,  
Liftdə qalxanları görə-görə mən.  

 
Gözümün qabağında həyat yollarını sanki liftlə qalxırdı-

lar. Elə indi də elədir. Amma məni idarə edən tale ağır anl-
arımda imdadıma yetib. Yoluma yaxşı insanlar çıxarıb. Onda 
da yazıçı, alim Mircəlal Paşayevə rast oldum. Mircəlal müəl-
lim soruşdu:  

- Nə axtarırsan?  
- İş axtarıram.  
- İş axtarma, adam axtar. Adam da mən! Məni apardı 

Azərbaycan Dövlət Universitetinə, aspiranturaya. Dedim ki, 
Mircəlal müəllim oxumaqdan yorulmuşam. Şeir yazmaq 
istəyirdim. Şairlikdi də… Həqiqətən şairin cismi yerdə olur, 
xəyalı göydə. Bunu belə qəbul edirəm: Yerdə olursa, şair itir, 
ayaq altında qalır. Ayaq altında qalanda şeir yazmaq olmur.  

- Mircəlal müəllim sizin barənizdə «gələcəyi olan iste-
dadlı alim» demişdi. 
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- Demişdi. Mircəlal müəllim adamın boynuna qoyurdu, 
pisikdirmirdi. Onun həyat yoldaşı da belə nəcib insanıydı. 
«Azərbaycan-Ukrayna ədəbi əlaqələri» mövzusunda elmi iş 
yazırdım. Dissertasiyanın bir hissəsini oxuyurdum, Mircəlal 
müəllim həyat yoldaşına deyirdi: «Görürsən nə yazıb? Xam 
topaqdır». Bəlkə də adi bir şey oxuyurdum. Mircəlal müəl-
lim o qədər mənim ürəyimi sığalladı ki, bir il səkkiz aya mü-
dafiə etdim. Onda Mircəlal müəllim dedi, tamamilə gəl uni-
versitetə, dərs de. Getmədim. Yarımştat saxladılar. Mircəlal 
müəllimin yazılı təqdimatları var idi. 

- Onun başqa xeyirxahlıqları da olub. Öz evini sizə 
verib. Kitablarının tirajının azaldılması hesabına sizin 
kitabınızı çap etdirib… 

- Mircəlal müəllim qeyri-adi adam idi. Seyid övladıydı. 
İşi-peşəsi yaxşılıq etmək idi. Özü də heç vaxt yaxşılıqlarını 
yada salmazdı. Mənim üçün də elə işlər gördü ki… Bax, 
artıq qırx beş ildir yaşadığım bu evi mənə o verib. Kirayədə 
yaşayırdım. Öz ailəsinin də evə ehtiyacı var idi. Ancaq 
Yazıçılar İttifaqının sədri Mehdi Hüseynin yanına xahişə 
getdi, öz evini mənə verdirdi. Mircəlal müəllimin onlarla 
insana etdiyi yaxşılıqlar indi onun övladlarının qabağına 
çıxır. Ona görə deyirəm O Böyük Qüvvə var. Dünyanın işinə 
bax. Uzun illər sonra məni yenə Mircəlal Paşayevin oğlu işə 
çağırdı. İndi də onun oğlu, akademik Arif Paşayevin rektoru 
olduğu Aviasiya Akademiyasında dərs deyirəm, həm də 
kafedra müdiriyəm. 

- Sizcə, tələbələrinizin sizə münasibəti necədir? 
- Mircəlal müəllim imtahanda tələbələri kəsməzdi. Mən 

də belə edirəm. Niyə kəsim, oxuyub gəlsin də. Tələbələrin 
heç biri dərsimdən qalmır. Məmnuniyyətlə oxuyurlar. Zorla 
heç nə əldə etmək olmur. Bir də onlar bizdən fərqlidir. 
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Müstəqillik dövrünün gəncləridir. Düzdür, aralarında pisləri 
də var. Amma get-gedə çox gözəl, filosof gənclik yetişir. 
Onlarla danışanda ürəyim açılır.  

- Bunu gənc ədəbi mühit haqqında da demək olar? 
- Bəzən deyirlər ki, bir pis varsa – o da çoxdur. Mən de-

yirəm, bir yaxşı varsa – o çoxdur. Yaxşı üstələyəcək… Bir 
şeyə həmişə inanmışam. Bu dünya şar formasındadır, yax-
şılıq da, pislik də hərlənib-fırlanıb insanın özünün, ya da 
övladının qabağına çıxır. Həyatda Mircəlal Paşayev, Səməd 
Vurğun, Nazim Hikmət, İlyas Əfəndiyev kimi yaxşı in-
sanlara rast gəldim. Mənim qarşıma Heydər Əliyev kimi şəx-
siyyət çıxdı.  

- Ancaq çətinliklər yaradanlar da az olmadı… 
- Mənim başım çox çəkib. «Nəriman» poemasını yazdım. 

Əsər Moskvada çap olunmalıydı. Bir gün Xeyrulla Əliyev 
zəng elədi ki, gəl Mərkəzi Komitəyə. Gedib gördüm 
Moskvada mətbəədə olan əsərim onun masasının üstündədir. 
Dedi, kitab çap olunmayacaq. Mərkəzi Komitənin katibi 
Danil Quliyevin qeydləri var idi. Xeyrulla müəllim istiqamət 
verdi: «Get, məsələni özün həll elə». Danil Quliyev 
Moskvada xəstəxanada yatırdı. Getdim, çətinliklə görüşdüm. 
Dedi ki, komunanın rəhbəri Şaumyandır, sən Nərimanovu 
qəhrəman edirsən. Cavab verdim: «Onu da başqası yazar». 
Sözlərim xoşuna gəlmədi. Azərbaycanın rəhbəri Heydər 
Əliyevin bundan xəbəri yox idi. Sonra o, büroda çıxış etdi. 
Nəriman Nərimanova böyük sevgisi var idi. Mən «Nəriman» 
poemamdan çoxlu ixtisarlar edildiyini deyəndə göstəriş 
verdi, necə yazılıb o cür çap olunsun. Ancaq Bədii Şurada 
əsərin 1400 misrası artıq «yoxa çıxmışdı».  

Yazıçılar İttifaqının partiya təşkilatının rəhbəri olanda 
Heydər Əliyevin göstərişi ilə «Ədəbiyyat və incəsənət» 
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qəzetinə baş redaktor təyin edildim. Altı ay sonra Mərkəzi 
Komitənin bürosunda «XXV partiya qurultayının işıqlan-
dırılması və qəzetin vəzifələri» çərçivəsində qəzetin altı aylıq 
yox, üç illik fəaliyyətini müzakirə etdilər. Yerindən qalxan 
məni tənqid etdi ki, qəzet pis çıxır. Çıxış üçün mənə beş 
dəqiqəlik vaxt verdilər. Heydər Əliyevə müraciət etdim: 
«Beş dəqiqəyə bilmirəm hardan başlayım, harda qurtarım». 
Dedi ki, istədiyin qədər danış. Çıxışımın bir yerində qəzeti-
mizin maddi təminatından da danışdım. Bizim rəhbərlərdən 
biri dedi: «Ola bilər «İzvestiya»nın maşını, mebeli yoxdur, 
amma onlar qəzet buraxırlar. Bura bunun yeridir?” Heydər 
Əliyev dedi ki, bəs harada desin bu sözləri? Fikir yaratdı. 
Sonra dedi ki, mən oxuyuram qəzeti, yaxşı çıxır. Sükut çök-
dü. Ondan sonra redaksiya üçün hər şey elədilər.  

«Zümrüd quşu» poemam da çox tənqid olundu. «Kimin 
sualı var?» poemam çıxandan sonra Yazıçılar İttifaqında 
məhkəməmi qurdular. Mənə dedilər ki, ərizəni yaz, «Ədəbiy-
yat və incəsənət» qəzetindən işdən çıx. Mən də yazdım. Aka-
demik Həsən Əliyev bildi bunu. Məni müdafiə etmək üçün 
ittifaqa zəng elədi. Aləm qarışdı. Deyirdilər ki, guya bu poe-
ma Heydər Əliyevin əleyhinə yazılıb. Elə şey yox idi. Hey-
dər Əliyev bunun qarşısını necə aldı? Mənə Əməkdar incə-
sənət xadimi adı verildi. 

- «Nabat xalanın çörəyi» əsərinizdəki Fərəh adlı qəh-
rəmanınızla – Sara xanımla necə tanış oldunuz? 

- Gəncədə oxuyanda kiçik bacım Səriyəgildə qalırdım. O 
məni çox istəyirdi. Sara da onlarda qalırdı. O, yeznəmin 
dostunun qızıydı. Məndən beş yaş kiçikiydi. On iki yaşı var 
idi. Mən institutda oxuyurdum. Bir qızdan xoşum gəlirdisə, 
Saraya deyirdim: «Get bax gör necədir». O da baxırdı, gəlib 
pisləyirdi. Hansı qızı nişan verirdimsə, pisləyirdi. Demə, bu 
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ürəyində məni istəyirmiş. Sonralar özü deyirdi. Mən 
Moskvaya oxumağa gedəndə Gəncədə bacımgildə toyumuz 
oldu. Xəlillə (şair Xəlil Rza Ulutürk – red.) Firəngiz də 
gəlmişdilər. Biz də Sara ilə Salyana Xəlilin toyuna getdik. 
Xəlil mənim sağdışım oldu, mən də onun.  

…Moskvada oxuyanda institutun yataqxanasında yer 
vermədilər, həyat yoldaşlarımızı apara bilmədik. Bizdən in-
cidilər. Birləşib Xəlillə mənim adımdan öz atalarına məktub 
yazıblar ki, qızları göndərin, biz darıxırıq. Xəlillə teleqram 
aldıq. Yazmışdılar: «Gəlirik». Narahat olduq. Dedik, bunlar 
hara gəlirlər axı? Ancaq gələndə elə qarşıladıq ki… Dedik, 
sizsiz darıxırdıq, nə yaxşı gəldiniz. Sonra getdik ev kirayə-
lədik. 

- «Qız oldu ilkimiz, Böyütdük ikimiz», deyirdiniz… 
- Moskvadaydım. Tələbəydim. Burdan teleqram vurdular 

ki, qızın olub. Dilxor oldum. Teleqramı gizlətdim. Gənciy-
dim də. Öz-özümə deyirdim: «Niyə mənim qızım olsun? 
Gərək oğlum olaydı». Üç gün sonra bu xəbəri birinci Hikmət 
Ziyaya dedim. Məni danladı: «Niyə gizlədirsən? Sən atasan 
artıq». Sonra Məmməd Araz, Söhrab Tahir və bir neçə başqa 
dostumuzla balaca məclis qurduq. Mənim ata olmağımı qeyd 
etdik. Onda Hikmət qızımın adını qoydu Yaraşıq. Teleqram 
vurduq ki, qızın adı Yaraşıq olsun. Sonra fikirləşdim, birdən 
yaraşıqlı olmaz, qıza söz-zad deyərlər. Anamın adını da ver-
mədim. Onda belə baxırdım: anam hara, bu hara? Qızımın 
adını Xatirə qoydum.  

- Oğul atası olanadək gənc atanın bu narazılığı, yəqin 
ki, ötüb-keçmişdi? 

- Sözsüz. Oğlum qızımdan beş yaş kiçikdir. Hərəsinin öz 
yeri var. Dünya çox maraqlıdır. İndi görürəm qızım anama 
oxşayır. Xasiyyəti, hərəkəti müdrikliyi ilə eynən odur. De-
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yirəm, gərək qızıma anamın adını qoyaydım. O mənim 
anamdır. Qızım konservatoriyada dərs deyir, baş müəllimdir. 
Hərdən mənə də dərs deyir. Qızımın iki ağıllı balası var. 
Oğlum Nazim də filoloqdur. Müdafiə edib. Başqa sahədə 
işləyir. 

- Sara xanım qızınızın toyunu gördü? 
- Gördü. Sara qəribə qadın idi. Beş-altı il qabaq evdə 

Nekrasovun seçilmiş əsərlərinə baxırdım. Gördüm Sara öz 
xətti ilə yazıb: «Mən Nekrasovu çox sevirdim. Tale elə 
gətirdi ki, mənim həyat yoldaşım da şair oldu. Fəxr edirəm 
onunla». Ancaq bir dəfə mənə demişdi, qızıma şairdən elçi 
gəlsə, vermərəm, sən öz aləmindəsən. Başa düşürəm onu. 
Şairin həyat yoldaşı olmaq çətindir. Rəssam bir portretimi 
çəkib, şeirimi misal gətirib: 

 
Bir insan ömrünü girov qoymuşam 
Bir şair ömrünü yaşatmaq üçün. 

 
Bir gün İsmayıl Şıxlı gəlmişdi bizə. Dedi ki, Nəriman, nə 

yaxşı düzəlişdi. Baxdım ki, Sara şeirə «düzəliş» edib: 
 
Bir qadın ömrünü girov qoymuşam, 
Bir şair ömrünü yaşatmaq üçün. 

 
- Sara xanıma qədər ciddi sevgi olmamışdı? 
- Yox, elə-belə ötəri hisslər idi.  
- Amma sonralar da «İxtiyarım yoxdur bu görüş 

üçün» deyib başqa xanımlara da şeirlər həsr etdiniz.  
- Düzdür, gözəlliyə baxarlar. Bu insani hisslərdir. Sara 

məni başa düşürdü. Hərdən şeir gecələrində oxuyurdum şeir-
lərimi. Gənclər alqışlayırdılar. Sara heç nə demirdi. Gələndə 
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evdə küsürdü. Soruşurdu: «Kimə yazmısan?». «Nə bilim, tə-
səvvür eləyirəm, yazıram», deyirdim. İnanmırdı. Həyatdır… 
Amma ailə müqəddəsdir. Qadın kişinin bəxti, taleyidir. 
Özünü həyat yoldaşına həsr eləməlisən. Qadın uşaq kimidir. 
Gərək xətrinə dəyməyəsən. Sən istəsən, qadın da səni istə-
yəcək.  

Sara cavan getdi. Son anlarına qədər məni düşündü: «Ne-
cə yaşayacaqsan?», deyirdi: «Hamıya inanırsan». Doğrudan 
da mən hamıya inanıram.  

- De nədir səadət həyatda, gülüm, bir könül xoşluğu, 
bir az təbəssüm. - Xoşbəxt olmaq bu qədər sadə ikən, 
niyə çox zaman xoşbəxt ola bilmirik? 

- Ta qədimlərdən bu yana insanlar həmişə əbədiyyət 
axtarıblar. Xeyir də, şər də insanın öz içindədir. Bəzilərində 
bir hərislik var. Gözləri doymur. Doymadıqca özünü məhvə 
aparır. Gözü-könlü tox insanlar az olsa da, var. Səadət bir 
tikə halal çörəyini yeyib, evində gecə rahat yatmaqdır. Stres-
dən, narahatlıqdan, şöhrət düşkünlüyündən xəstəliklər əmələ 
gəlir. İnsan yaxşılıq elədikcə sevinməlidir. Bu mənada xoş-
bəxt olmaq üçün elə bir könül xoşluğu, bir az təbəssüm 
kifayətdir.  

- «Dünyada sevgi də, məhəbbət də var», - deyirsiniz 
bir şeirinizdə. Bəs çoxları «bu gün məhəbbət yoxdur», 
deyir… 

- O cür danışanlardan uzaq olun. Onlar təhlükəli adam-
lardır. Sevgi, məhəbbət olmasa, necə övlad, vətəndaş, dost, 
yoldaş olmaq olar? Qadına, ailəyə də sevgi yoxdursa, o həyat 
mənasızdır. Məhəbbət olmasa, cəmiyyət çürüyər. O da var ki 
zorla sevmək olmaz. Sevgi istedaddır. Allah vergisidir. Bi-
rini elə sevirsən, ondan başqa gözündə kimsə yoxdur. Bil-
mirsən niyə sevirsən.  
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- Nəriman müəllim, dedikləriniz çoxdur, yoxsa demək 
istədikləriniz? 

- Demək istədiklərim bir ömrə sığmaz, qızım. Ömür həm 
çox, həm azdır. 

- Fevralın 18-də yaşınız yetmiş səkkizi ötdü. Heç özü-
nüzə bir şeirinizdə olduğu kimi demirsiniz: «Bu boyda 
zarafat»? 

- Yaxşı deyirsən, qızım. Doğrudan da «Bu da bir zara-
fat». Söhbətimizə mənim uşaqlıq xatirələrimlə başladıq. 
Uşaqlığım faciəli olub. Ancaq o illərin həsrətini çəkirəm. 
Yaş artdıqca, şöhrətə çatsa da, yenə düşünür, kaş o illərə qa-
yıdaydım. Bax insan budur, aşağıda yuxarını, arzulayır, yu-
xarıda aşağını. Ona görə deyirlər ki, insan dərk olunmazdır.  

Get-gedə Sokratın fikrinə gəlirsən, bir şeyi bilirəm ki, 
heç şeyi bilmirəm. 

 
Zöhrə FƏRƏCOVA 

 
“El” jurnalı, aprel 2009-cu il  
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KAYSERİDƏ ŞEİR GÜNLƏRİ 
 
 

“Ərciyəzin zirvəsindən türk şeirinin  
zirvəsinə” 

 
 

Aprel ayında Türkiyənin Kayseri şəhərində IV poeziya 
günləri bu deviz altında keçirilmişdir. Festivala ölkəmizdən 
Azərbaycanın Xalq şairi Nəriman Həsənzadə də dəvət olun-
muşdu. Əməkdaşımız onunla görüşüb festival haqqında təəs-
süratlarını bildirməyi xahiş etmişdi. 

- Nəriman müəllim, sizi yaxın Şərqdə, Türk dünyası 
ölkələrində, Şərqi Avropada və dünyanın bir çox yerlə-
rində yaxşı tanıyırlar. Yəqin ki, Kayseri şəhərində dost 
və tanışlarınız, qələm dostlarınız yaşayır, onlardan kim 
isə sizi yada salıb? 
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- Artıq Kayseridə mənim xeyli dostlarım, yaxınlarım 
var. Bəri başdan deyim ki, elə doğmalaşdıq ki, səfərdən dö-
nəndən sonra onlar üçün darıxıram. Amma Türkiyənin bu şə-
hərinə gedənə kimi orada heç kimi tanımırdım. Doğrusu, bu 
dəvət mənim üçün gözlənilməz idi. Təxminən bir ay əvvəl 
mənə Kayseridən zəng etdilər. Dedilər ki, siz Kayseri şeir 
günlərinə Böyükşəhər Bələdiyyə başqanı tərəfindən dəvət 
edilirsiniz. Mənə ilk zəng eləyən isə əslən ölkəmizdən olan 
Ərciyəz universitetinin professoru Sevinc Üçgül xanım idi. 

Aprelin 10-da məni Kayseri hava limanında şəhər bələ-
diyəsinin əməkdaşı Amət bəy qarşıladı. Ayın 11-də isə şeir 
günləri başladı. Poeziya günlərinə Türkiyənin hər yerindən 
şairlər gəlmişdi. Onların sırasında tanınmış şair, əslən Azər-
baycandan olan Yavuz Bülent Bakilər də vardı.  

Hava limanında Amət bəydən məni necə tapdıqlarını və 
haradan tanıdıqlarını soruşdum. Sualıma sualla cavab verdi. 
Maraqlandılar ki, niyə internet saytım yoxdu. Bildirdim ki, 
yaxın günlərdə açmaq fikrim var. Sonra dedilər ki, biz inter-
net saytları vasitəsi ilə Azərbaycan mətbuatını da oxuyuruq, 
sizin yaradıcılığınızı da izləyirik. Elə sizin izinizə də Azər-
baycan mətbuatı vasitəsi ilə düşdük. Dəvətlərini qəbul etdi-
yim üçün təşəkkürlərini bildirdilər. Elə ilk andan yüksək  
mədəniyyətin, mənəviyyatın, elit əxlaqın, poeziyaya olan 
marağın və məhəbbətin şahidi oldum. 

- Poeziya gününü kimlər keçirirdi? Ümumiyyətlə, 
hansı məqsədin, məramın təzahürü idi? 

- Türkiyədə bələdiyyələrin böyük səlahiyyətləri var. 
Onlar yerli özünüidarəetmə orqanı kimi vəzifələrini yaxşı 
bilirlər. Poeziya gününü də Kayseri Böyük Şəhər Bələdiy-
yəsi keçirirdi. Bütün işləri bu bələdiyənin başçısı Mehmet 
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Özhaseki boynuna götürmüşdü. Təşkilati işlərə isə onun 
mədəniyyət işləri müavini Oktay Duruqan bəy başçılıq edir-
di. Türkiyədə poeziyaya böyük məhəbbət var. Bu məhəbbə-
tin kökü qədimdir. Burada şeir xalqın mənəviyyatını, ruhunu 
saxlamaq, oyatmaq üçün vasitədir. Xalqı dininə və millətinə 
bağlamaq, ona kimliyini bildirmək, bəşəri duyğuları aşıla-
maq üsüludur. 

Kayseridə yerləşən qardaş dövlətin ən böyük təhsil müəs-
sisələrindən olan Ərciyəz universitetində on üç mindən çox 
gənc təhsil alır. Onların hamısı türk dünyasına, bəşəriyyətə 
xidmət üçün hazırlanır. Şübhəsiz ki, onların da, şəhərin digər 
əhalisinin də, estetik zövqünün formalaşmasında, dünyagörü-
şündə şairlərlə canlı ünsiyyət mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Mənə orada 3-cü şeir gününə həsr olunmuş çox nəfis 
şəkildə bir jurnal verdilər. Jurnaldan həmin günlər haqqında 
təəssürat almaq, iştirak edən şairlər barədə tam məlumat top-
lamaq olar. Yəni Türkiyənin bu şəhərində keçirilən şeir gün-
ləri barədə bütün ölkə xəbər tutur. 

- Bəs IV poeziya günləri haralarda və necə keçirildi? 
Orada hansı məsələlər qaldırıldı, kimlər çıxış etdi?  

- Ənənəyə müvafiq olaraq IV Poeziya günü Ərciyəz 
dağına hərəkətlə, yəni yürüşlə başladı. Bu yürüş “Ərciyəzin 
zirvəsindən türk şeirinin zirvəsinə” adlanırdı. Deyim ki, adı 
Roma qeysərlərinin adından götürülmüş Kayseri şəhəri 
Ərciyəz dağının qoynunda yerləşir. Miladdan əvvəl vulkan 
püskürməsi nəticəsində əmələ gəlmiş bu dağ kayserilər üçün 
müqqədəsdir. Saf suyu, havası, bərəkətli torpağı vaxtilə in-
sanları bu yerə cəlb etmiş, daimi yaşayış məskəninə çevril-
mişdir. Böyük sənaye və ticarət mərkəzlərindən biri sayılır. 
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Aprelin 11-də səhər avtomobil karvanı Ərciyəz dağının 
zirvəsinə doğru hərəkətə başladı. Dağın zirvəsində bir istira-
hət mərkəzi yerləşir. Tədbir də bu mərkəzin salonunda keçi-
rildi. Yığıncaqda Kayseri şəhər Bələdiyyəsinin mədəniyyət 
işləri üzrə nümayəndəsi məclisdə iştirak edən şairləri şəhər-
dən bura gələn tələbələrə, müəllimlərə və digərlərinə təqdim 
etdi. Əslində bizim adlarımız hamıya tanış idi. Cünki şəhərin 
gur yerlərində, yollar qırağında və dağın zirvəsində şeir gün-
lərində iştirak edən şairlərin adları həkk olunmuşdu. Biz ora-
da şeirlərimizi oxuduq. Sonra da bir-birimizlə tanış olduq. 
Birgə nahar etdik. Günorta şəhərə döndük. Proqrama əsasən 
günortadan sonra Böyük şəhər Bələdiyyəsinin Məclis salo-
nunda konfrans keçirildi. Konfransda məruzəçi əslən Azər-
baycandan – Qarabağdan olan şair Yavuz Bülent Bakilər idi. 
“Türkcəmiz və şeir” adlanan məruzədə o, Türk dünyası öl-
kələrinin poeziyası haqqında məlumat verdi. 

Türkiyədə türk şeiri dedikdə bütün türkdilli ölkələrin 
poeziyası nəzərdə tutulur. Yavuz Bullent Bakilər geniş en-
siklopedik biliyə malik bir şəxsdir. O, məruzəsində poezi-
yanın millətin və dövlətçiliyin mənəvi inkişafındakı rolunu, 
əhəmiyyətini araşdırır, tutarlı misallar çəkirdi. 

Ümumiyyətlə, türkiyəlilər Türk dünyasının mədəniy-
yətini, onun uğurlarını özününkü sayırlar. Poeziya günlərinin 
iştirakçılarından biri olan professor Abdulqadir Yuvalı beş il 
Qazaxıstanda universitet rektoru olmuşdur. O, indi Ərciyəz 
universitetində professor kimi fəaliyyət göstərməklə yanaşı, 
Türk Ocağı Cəmiyyətinin Kayseri şöbəsinin müdiridir. “Türk 
ocağı” adlı dərgi nəşr edir. Türk dövlətlərindən olan istedadlı 
uşaqları seçib Kayseridə təhsil almasına köməklik göstərir.  
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Türk dünyasında tanınan, böyük nüfuz sahibi prof. Ab-
dulqadir bəy Yuvalı yüksək insani keyfiyyətlərilə seçilir və 
bir tarixçi kimi türk tarixinin tədqiqində xüsusi xidmətləri 
olan şəxsiyyətlərdəndir.  

Aprelin 11-də Türkiyə vaxtı ilə saat 20-də şəhər teatrı-
nın geniş salonunda şəhər ictimaiyyəti, təhsil ocaqlarının 
müəllim və tələbələri, eləcə də mətbuat işçiləri, televiziya 
çəkiliş qruplarının iştirakı ilə şairlərin görüşü keçirildi. Tən-
tənəli və izdihamlı, yaddaqalan görüşlərdən idi. Poeziya ge-
cəsini İstanbuldan dəvət olunmuş şairə Ayişə Egesoy özü-
nəməxsus şuxluqla aparır, şairlərə bir-bir söz verir, salonda 
yüksək əhval-ruhiyyə yaradırdı. 

Onu da deyim ki, mənim yenicə yazdığım və orada sinə-
dən oxuduğum “Nuru Paşa” əsərim yerinə düşdü. Bilirsiniz 
ki, Bakının Dağüstü parkında 1918-ci ildə Azərbaycanın xi-
lası üçün qardaş Türkiyədən köməyə gələn türk əsgərlərinin 
(şəhidlərinin) şərəfinə böyük abidə ucaldılmışdır. Orada ya-
tan şəhidlər arasında Kayseridən gələnlər də var.  

- Poeziya günündə çoxmu şair iştirak edirdi? 
- Təxminən 20-25 nəfər, onlardan 7 nəfəri kənardan 

dəvət olunmuşdu, qalanları Kayserinin yerli şairləri idi.  
Şeir günləri iki gün davam etdi. 
Poeziya günlərində iştirak edən Türkiyənin tanınmış 

şairlərindən Mustafa Fariz Yıldız, Fazil Əhməd Bahadır, 
Əlirza Novruz, Bəkir Oğuzbaşaran, Emin Kuzuçular, Kemal 
Əhməd Şen, Zeynəb Şahin, eləcə də bizim hamımızın dos-
tumuz, böyük türk şairi Yavuz Bülent Bakilər öz avtoqrafları 
ilə kitablarını mənə bağışladılar. Orada olduğum günlərdə 
arada, yəni gecələr kitabları vərəqləyir, şeirləri oxuyurdum. 
Yavuz bəyin yenicə çapdan çıxmış “Harman” (“Xırman”) 
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adlı kitabında Azərbaycana, mərhum şairimiz Bəxtiyar Va-
habzadəyə həsr edilmiş şeirlər də var. Yavuz bəy həmin şeir-
də Xalq yazıçısı Anarın, dünyasını vaxtsız dəyişmiş mərhum 
şairimiz Şahmar Əkbərzadənin adlarını çəkir, onlarla görüş-
lərini xatırlayır. O, Bəxtiyar Vahabzadənin bir neçə pyesini 
və Həsən Həsənovun “Brüsseldən məktublar” əsərini türkcə-
yə uyğunlaşdırıb nəşr etdirmişdir.  

Şeir gecəsində mənə həsr etdiyi şeirini də oxudu. Təşək-
kürümü bildirdim.  

- Nəriman müəllim bəs sonrakı günlər?  
- Yaxşı yadıma saldınız. Qonaqlarla görüşdük, qucaq-

laşıb ayrıldıq. Türk şeir bayramı bizi bir daha doğmalaşdır-
mışdı. Onlar evlərinə döndülər. Mənə də dedilər ki, sizin 
üçün poeziya günlərindən kənar da bir proqram tutulub. Hələ 
bir neçə gün qonağımızsınız.  

- O proqram da yaradıcılıq məsələlərini əhatə edirdi?  
- Əlbəttə. Aprelin 13-də Ərciyəz universitetində mənim-

lə görüş keçirildi. Bu yığıncağı universitetlə bərabər, Türk 
Dünyası Qadınlar Cəmiyyəti təşkil etmişdi. Universitetin 
professor, müəllim-tələbə nümayəndələri, eləcə də Qadınlar 
Cəmiyyəti adından məni universitetin rektoru prof. Fəxrəd-
din Keleştemur bəy və Cəmiyyət adından Fəzilət xanım təb-
rik etdilər. Gecəni iki tələbə idarə edirdi. Qısa konsert proq-
ramından sonra, mənim nəğmələrim oxundu, Bakıda haq-
qımda çəkilən telefilmi göstərdilər. Mən öz çıxışımı “Nuru 
Paşa” və b. şeirlərimlə başladım. Azərbaycanın Qarabağ ağ-
rılarından, böyük türk şairi Nazim Hikmətlə Moskva-tələbə-
lik illərimdə bir neçə il daimi görüşlərimdən söhbət açdım. 

Yığıncaqda məni həyacana gətirən, çıxışım zamanı qal-
dırılan Azərbaycan bayrağı oldu. Dedilər ki, bayrağı qaldıran 
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ölkəmizdən olan müəllim və tələbələrdir. Sonradan onların 
bir çoxu ilə tanış oldum. Şəkillər çəkdirdik. 

Onu da deyim ki, Ərciyəz universiteti böyük bir sahəni 
əhatə edir. Binası şəhər içərisində şəhərdir. Elmin və incəsə-
nətin bütün sahələri üzrə fakültələri var.  

Universitetdən sonra Kayserinin ikinci böyük təhsil oca-
ğı olan kollecə görüşə getdim. Oradakı görüşü kollecin rek-
toru Cəmaləddin Bakar açdı. Çox mehriban və səmimi Türk 
gənci idi. 

Kayseridə olduğum bir həftə müddətində iki dəfə Kay-
seri televiziyasında çıxış etdim.  

- Televiziyada çıxışlarınızda nə barədə söhbət açırdı-
nız? 

- Bilirsən, tədbirin birinci günü, Ərciyəz dağına gedər-
kən yığıncaqdan sonra istirahət mərkəzinin həyətində, özüm 
də hiss etmədən fikrə qərq olmuşdum. Bir də hiss etdim ki, 
kimsə mənə müraciət etdi. Başımı qaldıranda önümdə şair 
Sabit İncəni gördüm. O mənə – Nəriman bəy, deyəsən fikir-
lisən, amma sənə şad bir xəbər çatdıracağam – deyə müraciət 
etdi. Sonra əlavə etdi ki, Türkiyə Respublikasının baş naziri 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan dünən televiziyada çıxış edərək bildi-
rib ki, biz Ermənistanla sınırları bu ölkənin Qarabağı işğal 
etdiyinə görə bağlamışıq. Qarabağ məsələsi çözülməyincə 
açmayacağıq. Bu məsələ ancaq Qarabağ işğaldan azad olun-
duqdan sonra mümkündür. Bu xəbəri eşitdikdə bütün məclis 
iştirakçılarında xoş əhval-ruhiyyə yarandı. Hamı bir-birini 
təbrik edirdi. Xüsusən də məni. Mənim gözlərim dolmuşdu. 
Hiyləgər erməni siyasətinin burada da qardaş xalqın arasına 
girib yeni bir fəsad törətməsi həqiqətən məni sarsıtmışdı.  
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Televiziyada çıxışlarımda bu haqda söhbət açır, bir mil-
lət, iki dövlətin arasındakı ünsiyyətdən danışır, bu sahədə mə-
dəni əlaqələrin əhəmiyyətini qeyd edir, şeirlərimi oxuyurdum. 
Görüşlərdə məni həmyerlimiz Sevinc Üçgüllə birgə professor 
Abdulqadir Yuvalı müşahidə edirdi. Ümumiyyətlə, Kayseridə, 
Türkiyənin hər yerində olduğu kimi Azərbaycana, onun incə-
sənətinə böyük sevgilər gördüm. Məni evlərə qonaq çağırır-
dılar. Şübhəsiz ki, hər yerə getməyə imkan yox idi. 

- Belə görüşlərdə söhbət nə haqda olurdu?  
- Ərciyəz universitetinin rektoru Fəxrəddin bəy məni 

evinə dəvət edərkən qardaşları, atası ilə tanış etdi. Atasına 
ehtiramla hamı “Hacı” deyə müraciət edir. Fəxrəddin bəyin 
bir qardaşı da Bədrəddin bəy çox istedadlı şairdir. O, dedi ki, 
Elazik şəhərində Xəzər adlı göl var. Orada da poeziya gün-
ləri keçirilir. Azərbaycandan da nümayəndə heyəti gəlir.  

- Nəriman müəllim, o gölə Xəzər adı mühacir şair 
Almas İldırımın xahişi ilə verilib.  

- Mən bunu eşitmişəm, Atababa. Amma Almas İldırımı 
professor Fəxrəddin bəy, qardaşı şair Bədrəddin bəy də gö-
rüblər. Onların atası, hörmətlə “Hacı” deyə çağırdığımız ağ-
saqqal isə yaxından tanıyırmış, mənə çoxlu söhbətlər etdi. 
Mən də Bədrəddin bəydən xahiş etdim ki, Almaz İldırımla 
atasının və ailəsinin Türkiyədə görüşləri, yaxınlıqları barədə 
yazsın. Mən “Ədəbiyyat qəzeti”nin adını çəkdim ki, elə hə-
min qəzetdə çap eləyərlər. Bədrəddin bəy mənə söz verdi. O 
dedi ki, bizim Yazıçılar Birliyinin sədri Xalq yazıçısı Anar 
və b. şairlərimiz də onunla birlikdə “Xəzər” şeir günlərində 
iştirak ediblər. Razılığını bildirir, salam söyləyirdi. 

Çox yaxşı, çox yaxşı ki, hər iki dövlət Almas İldırıma 
belə ehtiram bəsləyir.  
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Onu da deyim ki, Kayseridə xeyli Azərbaycan ziyalısı 
yaşayır, işləyir. Xalq rəssamı Əli Verdiyev Ərciyəz universi-
tetinin gözəl sənətlər fakültəsində çalışır. Orada onun əsərlə-
rindən ibarət albom buraxılıb. Çox böyük hörmət sahibidir. 
Mənim şərəfimə evində ziyafət verdi. Sənət dostlarını da də-
vət etmişdi. Universitetin prorektoru Mətin bəyin əsli isə 
Gəncədəndir.  

Bütün görüşlərimiz ədəbi söhbətlərlə başlayır, Azərbay-
can-Türkiyə münasibətləri ilə sona çatırdı.  

Söhbət əsnasında Kayserinin tarixindən də söhbət açır-
dılar. Onlar doğma şəhərlərindən çıxmış Memar Sinanla fəxr 
edirlər. Türkiyənin prezidenti Abdulla Gül də bu şəhərin öv-
ladıdır. Anası indi də orada yaşayır. Dedilər ki, anasını yo-
luxmaq üçün Kayseriyə mütəmadi olaraq gəlir.  

- Nəriman müəllim, Türkiyədə hansı şeirlərinizi oxu-
yurdunuz?  

- İş elə gətirdi ki, Türkiyəyə getməmişdən az öncə mə-
nim “Azərbaycan” qəzetində “Nuru Paşa” şeirim dərc olun-
du. Bu, böyük həcmli bir şeirdir. Elə Türkiyədə də o şeir 
üzərində işlədim. Oradan döndükdən sonra da. Çox güman 
ki, poema olacaq. Həmin şeir hər yerdə alqışla qarşılanırdı. 
Ondan başqa “Bakı”, “Qaçaq Kərəm”, “Hadi və əsgər” adlı 
şeirlərimi oxuyurdum. Yaradıcılığımı yaxşı bildiklərindən li-
rik şeirlər də oxumağı xahiş edirdilər.  

Şeirlərimi oxumaqla yanaşı Bakıda, Şəhidlər xiyabanın-
da dəfn olunan Osmanlı əsgərləri haqqında məlumat verir-
dim. Bu əsgərlərin önündə gedən Nuru Paşanın şücaətindən 
söhbət açırdım. Yeni çapdan çıxan Azərbaycan tarixində 
onun Azərbaycanın xilaskarı kimi verilməsini diqqətə çatdı-
rırdım. Ümumiyyətlə, 1918-ci ilin hadisələri haqqında məlu-
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matlarımı türklər böyük maraqla dinləyirdilər. Nuru Paşa ba-
rədə yazmağı çoxdan ürəyimdə dolandırırdım. Lakin Kayse-
ridən professor Sevinc Üçgül xanımın mənə zəng eləməsi. 
“Nuru Paşa” şeirini yazmağıma və Kayserilər qarşısında 
oxumağıma səbəb oldu. Mən bunu orada da dedim, təşəkkü-
rümü bildirdim.  

Sonda onu da əlavə edim ki, Bəxtiyar Vahabzadənin 
dünyasını dəyişməsindən bütün türk şairləri sarsılmışdı. Tür-
kiyədə dərc olunan bütün ədəbi və sənət dərgiləri, qəzetləri 
onun vəfatını türk dünyasının faciəsi kimi, veriblər. Özümlə 
gətirdiyim jurnallarda böyük şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə 
haqqında geniş materiallar var.  

Orada mənə diplomlar, xatirə hədiyyələri təqdim olun-
du. Onları əziz xatirə kimi qoruyacağam.   

                     
Müsahibəni apardı:  

Atababa İsmayıloğlu  
 

“Ədəbiyyat” qəzeti,  
1 may 2009-cu il 
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“XALQIMA MİNNƏTDARAM” 
 
 

Mir Сəlal Paşayev mənə böyük xeyirxahlıq elədi,  

ömrü boyu onu bir dəfə də olsun dilinə  

gətirmədi 
 

Rubrikamızın budəfəki qonağı görkəmli şair Nəriman 
Həsənzadədir. Nəriman Əliməmməd oğlu Həsənzadə 1931-
ci ilin 18 fevralında Qazax rayonunun Poylu kəndində 
anadan olub Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Əməkdar 
incəsənət xadimi, filologiya elmləri namizədidir. 1949-1953-
cü illərdə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu-
nun Dil və Ədəbiyyat fakültəsində təhsil alan Nəriman Hə-
sənzadə təhsilini Moskvada Qorki adına Ədəbiyyat İnstitu-
tunda davam etdirmişdir. «Ədəbiyyat və İncəsənət» qəzeti-
nin baş redaktoru, Dövlət Mətbuat Komitəsinin sədr müavini 
vəzifəsində çalışmışdır. 1990-cı ildə Azərbaycan Ali Soveti-
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nin deputatı seçilmişdir. «Yadına düşəcəyəm», «Nəriman», 
«Zümrüd quşu», «Bir az möhlət istəyirəm», «Bütün millət-
lərə», «Taleyin töhfəsi» və digər kitabların müəllifidir. 

 Əjdər Ağayev: Nazim Hikmət türk dünyasının böyük 
sənətkarı, şairi, dramaturqu, ictimai xadim kimi çoxla-
rına bəllidir. Siz isə Nazim Hikmətlə çox yaxın müna-
sibətlərdə olmusunuz. Bu ünsiyyət necə yaranıb? Nazim 
Hikmət xatirinizdə necə qalıb? 

Nəriman Həsənzadə: Nazim Hikmətlə Moskvada tanış 
olmuşuq. Mən Xəlil Rza ilə birlikdə Moskva yaxınlığındakı 
Peredelkina qəsəbəsində şairlər şəhərciyində Nazim Hik-
mətin qonşuluğunda yaşayırdıq. Bu da bizim tez-tez Nazimlə 
görüşməyimizə imkan yaradırdı. Nazimin taxtadan ikimərtə-
bəli, maraqlı görünüşü olan bir evi var idi. Evində alabaş və 
qarabaş adlı iki it saxlayırdı. Nazim elə bil ki, Moskvada 
Azərbaycanın konsulu idi. O, Azərbaycanın təəssübünü yük-
sək səviyyədə çəkirdi. Mən onun yanında görkəmli Çili ya-
zıçısı Pablo Nerudanı, fransız şairi Lui Araqonu görmüş, 
onlarla ünsiyyətdə olmuşam. Nazim Hikmət, mən və onun 
həyat yoldaşı birlikdə teatra getmişik. Günlərin birində Xəlil 
Rza ilə birlikdə Moskvadan Bakıya gəlməli idik. Pulumuz 
çox olduğu üçün SV-də gəlməyi nəzərdə tutmuşduq. Sonra 
onun bir hissəsini xərclədik. Fikirləşdik ki, kupedə gedərik. 
Ehtiyac üzündən pulumuzun bir qismini də sərf etdik. Sonda 
Bakıya «Plaskar vaqon»da gəlməli olduq. Yolda eşitdik ki, 
Nazim Hikmət də qatardadır. O da Bakıya gedir. Bu bizi çox 
sevindirdi. Xəlillə birlikdə onun yanına gəldik. Şair İbrahim 
Kəbirli, Əziz Şərif və bizə Qorki adına Moskva Ədəbiyyat 
İnstitutunda dərs deyən Miryəhyayev də Nazimin yanında 
idi. Maraqlı ədəbi söhbət gedirdi. Nazim Hikmət bir şeir 



 
Nəriman Həsənzadə  _________________________________ 
 

 
 170

oxudu. Şeir «Böyük adam» haqqında idi. O, şeirdə böyük 
adamı xarakterizə edirdi. Şeirin məzmunundan belə bir nəti-
cə hasil olurdu böyük adam kimsəsizdir, kasıbdır, ayaqya-
lındır, başıaçıqdır. Mən zarafatla dedim ki, onda biz böyük 
adamıq ki… Nazim müəllim, bəli canım, Siz böyük adam-
sınız dedi. Nazim şeir oxuyandan sonra bizə müraciətlə, indi 
də siz oxuyun söylədi. Kimin oxuduğu şeir xoşuma gəlsə 
Bakıda onlara qonaq gedəcəm dedi. İbrahim Kəbirli, Xəlil 
Rza və mən hərəyə bir şeirimizi oxuduq. Mənim şeirim Na-
zim Hikməti tutdu. Dedi ki Nərimangilə qonaq gedəcəm. 
İbrahim Kəbirli Nazim Hikmətə Nərimanın Bakıda evi yox-
dur axı, Nazim müəllim siz hara gedəcəksiniz, dedi. Nazim 
təəccüblə, nə əcəb sənin evin yoxdur söylədi. Təsadüfdənmi, 
taleyin qismətindənmi Bakı Sovetinin sədri Ağamirzə Əh-
mədov da qonşu kupedə Bakıya gedirdi. Mənim onunla ta-
nışlığım var idi. Məndən xahiş etmişdi ki, onu Nazim Hik-
mətlə tanış edim. Nazim Hikmət yerindən qalxıb qonşu ku-
peyə – Ağamirzə Əhmədovun kupesinə keçdi. Nazim ora ke-
çəndə kupedəkilər məni təbrik edirdilər ki, artıq sənin evin 
var. Bir müddətdən sonra hər ikisi kupedən çıxdı. Ağamirzə 
Əhmədov üzünü mənə tutub dedi: – Sən niyə gəlib məndən 
ev istəməmisən. Sonra üzündə xoş təbəssümlə Nazimə sarı 
çevrilib – üç günə Nazimin evi olacaq dedi. Həqiqətən də üç 
gün ərzində Ağamirzə Əhmədov mənə ev verdirdi. Ağamirzə 
Əhmədov çox alicənab insan idi. O, mənə Krupskaya küçə-
sində Münəvvər Kələntərlinin evini təklif elədi. Mən məm-
nuniyyətlə qəbul elədim. Nazim Hikmət həmin evə qonaq 
gəldi. Dedi ki, bura mənim evimdi, Nəriman da mənim oğ-
lumdur. Mən onun bu xeyirxahlığını heç vaxt yaddan çıxar-
mıram. 
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Hələ bir neçə il bundan əvvəl Türkiyədə olarkən qardaş 
ölkənin qəzetlərindən biri məndən müsahibə aldı. Nazim 
Hikmət haqqında bir saat danışdım, görüşlərimizdən, söhbət-
lərimizdən bəhs elədim. Müxbir Sevinc Şokun təəssüflə 
bildirdi ki, müsahibəni qəzetdə verə bilməyəcək. Amma nə 
vaxtsa çap olunacağına ümid etdiyini bildirdi. Məncə, Nazim 
Hikmət bəraət alandan sonra onu artıq çap ediblər. 

Ailə qurundan sonra mənzil şəraitimin yaxşılaşdırıl-
masına yenidən ehtiyac yaranmışdı. Bir gün eşitdim ki, gənc 
sənət adamlarına mənzil verilir. Mehdi Hüseyn də bununla 
əlaqədar yaradılmış komissiyanın sədridir. Mən də ev almaq 
üçün ərizə yazdım. Mənə dedilər ki, sənin evin olduğu üçün 
mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması məsələsinə daha sonra 
baxılar. Mən bu barədə elmi rəhbərim Mircəlal Paşayevə mə-
lumat verdim. Görkəmli yazıcı həyat yoldaşı Püstə xanımı da 
götürüb Mehdi Hüseyngilə gedir. Mehdi Hüseyn Mircəlalın 
xətrini çox istəyirdi. Mircəlal müəllim Mehdi Hümeyndən 
xahiş edir ki, oğlu Arifin mənzilə ehtiyacı yoxdur. Onun 
adını siyahıdan çıxarıb, əvəzində Nərimanın adını yazsın. O, 
Mircəlalın xahişini təbii ki, yerə salmadı. Mənə yazıçıların 
binasında ev verdilər. 1964-cü ildən həmin binada Arifin 
evində yaşayıram. Sonra eşitdim ki, Mircəlal müəllim borc 
pul tapıb oğlu Arifi «Kooperativ» mənzil növbəsinə yazdırıb. 
Mircəlal müəllim mənə çox böyük xeyirxahlıq elədi və ömrü 
boyu onu bir dəfə də olsun dilinə gətirmədi. Həyatımın axarı 
göstərdi ki, o mənim taleyimə çıxmış xeyirxah bir insandır. 
Mən ondan çox şey öyrənmişəm. İndi də mən o ailənin xe-
yirxahlığını üzərimdə hiss edirəm. Ümumiyyətlə, qarşıma 
həmişə yaxşı adamlar çıxıb və mən onların sayəsində yaşa-
mışam. 



 
Nəriman Həsənzadə  _________________________________ 
 

 
 172

 

Nazim Hikmətin şərəfinə oğluma  

Nazim adı qoydum 
 
- Əjdər Ağayev: Siz Nazim Hikmətə olan məhəbbə-

tinizi oğlunuza onun adını verməklə bildirmisiniz… 
- Nəriman Həsənzadə: 1963-cü ildə Nazim dünyasını 

dəyişdi. Oğlumu böyük şairin şərəfinə Nazim adlandırdım. 
Nazim Hikmət haqqında silsilə şeirlər yazdım. Nazim gözəl 
insan idi. Onun zəmanəti ilə Qorki adına Ədəbiyyat İnstitu-
tunda üçüncü kursda oxuyarkən şeirlərim kitab halında çap 
olundu. Əjdər müəllim, cəmiyyət yaxşı insanların hesabına 
yaşayır. Onlar olmasa həyat məhv olar. Yaxşı insan böyük 
hadisədir. 

- Siz yaxşı insanlar problemini düzgün qoydunuz. 
Mən Sizin Azərbaycan tarixində xidmətləri olan görkəm-
li şəxsiyyətlər haqqında əsərlərinizlə tanışam. Nəriman 
Nərimanov haqqında sizin gözəl əsəriniz var. İstərdim o 
əsəri yazılması ideyasından bəhs edəsiniz… 

- Nəriman Həsənzadə: Mənim adım Vaqif olub. Həmin 
poemada da yazmışam: 
 

Məni Vaqif deyə çağırsalar da,  
Nəriman qoydular sonra adımı. 
Sevdim Vaqifi də, sevdim səni də 
Sevdim sevdiyiniz bir ölkəni də. 

 
Atam Ağstafanın Poylu stansiyasında dəmiryolçu kimi 

çalışıb. Dəmiryolu körpüsünü menşeviklər dağıdanda Nəri-
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manov Poluya gəlir. Atam stansiyada həmkarlar təşkilatının 
sədri idi. Nərimanov Poyluda olarkən atam ona bələdçilik et-
miş, aralarında səmimi münasibət yaranmışdı. Atamın vəfa-
tından sonra mənim adımı dəyişib Nəriman Nərimanovun şə-
rəfinə Nəriman qoyublar. Nəriman Nərimanov böyük şəxsiy-
yət idi. Onun haqqında əsər yazmaq üçün çox materiallar 
toplamışam, axtarışlar aparmışam. Vəli Məmmədov da Nəri-
manov haqqında əsər yazmışdı. Ondan aldığım məlumatlar 
da çox köməyimə gəldi. Yeri gəlmişkən deyim ki, Mircəlal 
Paşayev mənə tapşırmışdı Vəli Məmmədova deyim ki, Nəri-
man Nərimanov haqqında yazdığı əsəri müdafiə üçün təqdim 
etsin. Vəli Məmmədova bunu söyləyəndə təvazökarlıqla dedi 
ki, bu əsəri elmi iş kimi yazmayıb, kütləvi oxu üçün nəzərdə 
tutub. Vəli Məmmədov çox işıqlı və xeyirxah bir insan idi. 
Poemanı yazanda bir çox adamlarla, o cümlədən atamın dost-
ları ilə, Nərimanovun qardaşı qızı İltifat xanımla görüşdüm. 

Onun ürəyində Nəriman Nərimanov sevgisi məndən də 
güclü imiş. 

Poemanın yazılmasında 50-ci illərdə Dövlət Təhlükəsiz-
lik Komitəsində məsul vəzifədə çalışan Heydər Əliyev mənə 
böyük köməklik göstərdi. Əgər Heydər Əliyevin dəstəyi 
olmasaydı sovet dövründə o poemanı yazmaq mümkün ol-
mayacaqdı. Mən Yazıçılar İttifaqından məktub alıb Heydər 
Əliyevin yanına getdim. Sən demə onun ürəyində Nəriman 
Nərimanov sevgisi məndən də güclü imiş. Çox qəribədir ki, 
Nərimanova sovet dövründə millətçi deyirdilər, indi isə onu 
ruspərəst adlandırırlar. Qəribə taleyi var bu insanın. 

Heydər Əliyev mənə «Müsavat»ın arxivinə daxil olmağa 
ilk dəfə icazə verdi. Arxiv materiallarından xeyli bəhrələnə 
bildim. Poema çap olunanda onun 1400 misrasının ixtisar 
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edildiyini gördüm. Bu barədə Heydər Əliyevə məlumat ver-
dim. O, ixtisar edilən hissənin də poemaya daxil edilməsinə 
göstəriş versə də, artıq gec idi. Qlavlit öz işini görmüş, ixti-
sar edilən hissəni də itirmişdi. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev 
olmasaydı poema çap olunmayacaqdı. Kitabın ixtisarının əley-
hinə çıxan və məni həmin vaxtlar müdafiə edənlərdən biri də 
«Azərnəşr»in direktoru Qılman İlkin və kitabımın redaktoru 
Eyvaz Borçalı idi. Amma bəzi tanınmış yazıçılar isə mənə 
deyirdilər ki, Nərimanovdan yazma, neft daşlarından yaz, sə-
nə də «Komsomol» mükafatı verilsin. Amma mənim ürəyim 
Nərimanovda idi. O vaxtlar yazırdım: 

 
 

Bəlkə su çıxsaydı yerin dibindən 
Ayaqlar altında qalmazdı Vətən. 
Neft mənim ölkəmə fəlakət oldu 
Nə xeyir, nə də ki, bərəkət oldu. 
 
Gəlmələr apardı kimsəsiz olduq, 
Yandıran özgələr, yanan biz olduq. 
Qulaq gətirdilər kar olmaq üçün, 
Göz təklif etdilər kor olmaq üçün. 
Ağız gətirdilər yumulmaq üçün, 
Ağız içində dil lal olmaq üçün. 
 
İllər yaman tökdü qaş-qabağını, 
Qurtara bilmədik qəm ilə yasdan. 
Ancaq yüz illərlə yad bayrağını 
Asdıq bayramlarda öz qapımızdan. 
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Nəriman Nərimanovdan yaza‐yaza  

özüm də Nərimanlaşırdım 
 

Nərimanovdan yaza-yaza özüm də Nərimanlaşırdım. Mə-
nə deyirdilər ki, Nərimanlaşmaq yox, leninləşmək lazımdır. 
Bu əsər Moskvada da çap olundu. Mən yazdım və Nərima-
novu unudulmağa qoymadım. Sonra Mircəlal Paşayev də 
Nərimanova həsr olunmuş «Yolumuz hayanadır?», Mirzə İb-
rahimov «Közərən ocaqlar» əsərini yazdı. Mən o fikirdəyəm 
ki, Nərimanov xalqın tarixində rol oynamış böyük bir şəxsiy-
yət kimi yaşayacaq. 

Əjdər Ağayev: Xatırlayıram ki, siz 1973-cü ildə Bakı-
dakı 31 №li məktəbdə şagirdlərlə görüş zamanı dediniz ki, 
dünyaya gələndə atanız 60 yaşında olub. Tale elə gətirib ki, 
siz gəlmisiniz, o isə dünyadan köçüb. Bəs siz necə böyüdü-
nüz, necə yaşadınız? 

Nəriman Həsənzadə: Mən dünyaya gələndə anam gənc 
olub. Anamın ailəsi repressiyaya uğradığı üçün qardaşının 
yanında böyüyüb. O, atamın üçüncü həyat yoldaşı olub. Ata-
mın əvvəlki iki həyat yoldaşı rəhmətə getmiş, övladları qal-
mışdı. Atam anamla ailə quranda qohumları, övladları gənc 
qızla evləndiyi üçün ondan üz döndərirlər. Sonra mən dün-
yaya gələndə məni də, bilmirəm nə günahın sahibi idim ki, 
qardaşları kimi qəbul etmirlər. Yalnız 12 yaşımda bacı-
qardaşlarımın olduğunu öyrənmişəm. O vaxtdan Səriyyə adlı 
bacım mənimlə əlaqə saxlayırdı. Məni Gəncəyə ali məktəbə 
qəbul olmaq üçün də o gətirdi. Gəncə Pedaqoji İnstitutuna 
qəbul oldum. Anam dul qalandan sonra ailə qurmadı. Öm-
rünü mənə həsr elədi. Əvvəl o, sonra isə bacım rəhmətə ge-
dəndən sonra tək qaldım. Onları itirmək mənim üçün çox 
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ağır idi. Tək qalmışdım. Sonralar həyat yoldaşımı itirəndə də 
həmin tənhalıq hisslərini təkrar yaşamalı oldum. 

Əjdər Ağayev: Bu gün siz ədəbiyyatımızın üfüqündə 
görünən və sağlığında klassikləşən sənətkarlarımızdansınız. 
Xalq şairisiniz, dövlət təltifləriniz var. Sizin təbiətinizdə sa-
dəlik, təvazökarlıq, vətəndaş qüruru, milli heysiyyat, yaxşı 
insanlara ehtiram var. Bunu hər bir şüurlu insan dəyərləndi-
rir. İstərdim ki, bu böyük ada, şöhrətə, sənətkarlıq səviyyəsi-
nə çatdığınız həyat yolunda keçdiyiniz yaradıcılıq təlatüm-
lərindən, axtarışlarından, çətinliklərindən bəhs edəsiniz… 
poeziyaya necə gəldiniz, poeziya sizi necə qarşıladı? 

Nəriman Həsənzadə: Bir çox pyeslər, poemalar yazmı-
şam. Onlar oxucularım tərəfindən maraqla qarşılanıb. «Pom-
peyin Qafqaza yürüşü» pyesini yazanda öyrəndim ki, böyük 
Roma sərkərdəsi Azərbaycana gəlib. Kür çayının sahilində, 
hətta Poyluda olub. Ağstafa çayının Kürə töküldüyü yerdə 
vuruşub. Mən də burada doğulmuşam. Bu məzun pyes Aka-
demik Milli Dram Teatrında, Naxçıvan Dövlət Dram Teat-
rında tamaşaya qoyuldu və bu günlərdə də qoyulur. Ondan 
iki il əvvəl isə «Atabəylər» pyesini yazmışdım. Bu əsər də 
teatrda qoyuldu. Nəriman Nərimanova həsr olunmuş poe-
mam da «Bütün şərq bilsin» adı ilə tərəfimdən səhnələş-
dirilərək Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında tamaşaya qoyul-
du. Bu tamaşa Moskva Dövlət Akademik Teatrında da nü-
mayiş olundu. «Nuru paşa» adlı poemam tərcümə olunaraq 
Türkiyədə 9 jurnalda eyni vaxtda dərc edildi. «Qarabağdan 
gələn var», «Zümrüd quşu haqqında», anama həsr etdiyim 
«Nabat xalanın çörəyi» və digər əsərlərim, poemalarımla 
oxucularımın görüşünə gəldim. 

Həmin əsərlər 7 cildliyimdə də yer alıb. Filologiya elm-
ləri namizədi Güldanə Əmrullahqızına minnətdaram ki, çox-
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cildliyimi yüksək səviyyədə redaktə edib çapa hazırladı. 
Güldanə xanım mənim lirikamdan ilk dəfə olaraq müdafiə 
edib filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi aldı. Qarşı-
ma çıxan yaxşı adamlardan biri də elə Güldanə xanımdır. 

Bu yaxınlarda mənim 7 cildliyimin 5 cildi çap olundu. 
Əsərlərimi yüksək səviyyədə redakdə etdiyi üçün filoloq 
Güldanə Əmrullahqızına sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. 

Aliyə Qabilqızına minnətdarlığımı çatdırıram ki, əsərlə-
rimi yığdı, çapa təqdim etdi. 

Mətbəədə Səməd Bağırov adlı rəhbər şəxs mənim 7 cildli-
yimin çap xərclərini öz üzərinə götürüb. Ondan niyə mənə bu 
xeyirxahlığı edirsiniz deyə soruşdum. Cavab verdi ki, siz öm-
rünüz boyu xalq üçün yazıb-yaratmısınız, qiymətli əsərlər yaz-
mısınız. Mən də bunu ürəyimin səsinə qulaq asıb sizin üçün 
edirəm, dedi. 

Mən xalqımdan çox razıyam. 
Əjdər müəllim, bu gün yenə də yaradıcılıq işləri ilə məş-

ğulam. Lirik şeirlər yazıram. Şeirlərimin, mahnı mətnlərimin 
hər yerdə oxunması məni ruhlandırır. Bu yaxınlarda Nyu-
Yorkda 80 illik yubileyimi keçirdilər. Ölkə başçısı cənab İl-
ham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva yaradıcılığıma yük-
sək qiymət verirlər. Bu mənim üçün çox xoşdur. 

 
 

Onun lirikasını bir elmi işlə açmaq çətindir 
 

Əjdər Ağayev: Güldanə xanım, siz yəqin ki, Nəriman 
Həsənzadənin lirikasını yüksək zövq, lirik duyğularla 
tədqiqata cəlb etmisiniz. İstərdim ki, Nəriman Həsənza-
dənin lirikasını bir neçə cümlə ilə xarakterizə edəsiniz... 
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Güldanə Əmrullahqızı: Nəriman Həsənzadənin lirikası 
ucu-bucağı görünməyən bir dəryadır. Onun lirikası insan his-
slərinə çox yaxındır. Onun şeirlərini oxuyanda elə bilirsən ki, 
məxsusi olaraq sənin üçün yazılıb. Sənin hissələrini, düşün-
cələrini oxuyub. Sənin demək istədiklərini sənin əvəzindən 
deyib. Onun lirikasını bir elmi işlə açmaq çox çətindir. Nəri-
man Həsənzadənin lirikasında fəlsəfilik də var, təbiətə, cə-
miyyətə, insana, sevgi də, vətəndaşlıq duyğuları da… 

Əjdər Ağayev: Yəqin ki, siz yaradıcılığınızı bu isti-
qamətdə davam etdirəcəksiniz. Gələcəkdə Nəriman Hə-
sənzadə yaradıcılığını hansı istiqamətdə tədqiqata cəlb 
etmək istərdiniz? 

Güldanə Əmrullahqızı: İstərdim ki, lirika sahəsini da-
vam etdirim. Allah qismət eləsə bu sahədə yeni bir iş meyda-
na gələcək. Yəqin ki, doktorluq işim onunla tamamlanacaq. 

Əjdər Ağayev: Nəriman müəllim, Poyludakı evinizə 
gedib gəlirsinizmi? 

Nəriman Həsənzadə: Kürün qırağında anamla birgə bir 
otaqlı, balaca bir evdə yaşayırdıq. Anam çörək bişirərdi. Mən 
də satıb dolanardıq. Ağstafa rayon İcra hakimiyyətinin keçmiş 
başçısı Elxan Yusibovun təşəbbüsü ilə Poyludakı evimizi tə-
mir elədilər. Deyirəm anam gəlib görsə evimizi tanımaz. 

Poyludakı yeni təmir olunmuş evimə gedəndə anamı xa-
tırlayır, ötən günləri yada salıram. Evimizi təmir etdirən yax-
şı insanlara qəlbimdə minnətdarlıq hissi duyuram. 

Gəncliyin mənəvi cəhətdən yaşlı nəslə ehtiyacı var. 
Əjdər Ağayev: Nəriman müəllim, siz ədəbiyyatımızda 

hörmətəlayiq bir yol keçmisiniz və hörmətəlayiq də bir yer 
tutursunuz. İstərdim bu günkü yaradıcı gənclər barəsində nə 
düşünürsünüz… bu barədə danışasınız… 
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Nəriman Həsənzadə: Bizim arxamızca çox istedadlı 
gənclik gəlir. Bu günkü gənclik texniki biliklərə yaxşı yiyə-
lənir, xarici dilləri bilir. Amma mənə elə gəlir ki, gəncliyin 
mənəvi cəhətdən yaşlı nəslə ehtiyacı var. Gənc nəsil birinci 
növbədə mənəviyyat məsələlərini öyrənməlidir. Müasir tex-
nologiyalara yiyələnmək yaxşı haldır. Bir şərtlə ki, mənliyini 
itirməyəsən, tarixini unutmayasan. Tariximiz uzun illər ha-
kim sinfin mənafeyi hesabına saxtalaşdırılıb. İndi-indi öz 
tariximizi özümüz yazırıq. Gənclərimiz üzünü dünənə tutub 
öyrənməlidir. 

 
Kökündən ayrılan adam heç kimə  

lazım deyil 
 

Bizim yaşlı nəslin hərəsi bir epoxa olan nümayəndəsi 
var. Sovet dövrü yaranan ədəbiyyatımız nə qədər nöqsanlı 
olsa da, öyrənməli cəhətləri çoxdur. O vaxt yazırdılar ki, 
dünyada ən çox kitab oxuyan xalq sovet xalqıdır. İndi isə 
oxuyan çox azdır. Hara baxırsan pul sayanları görürsən. Bu 
məni qane etmir. Amma məni qane edən məsələlər də var. 
Məsələn, Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycan muğamını 
yaşadıb, dünyada tanıdır. Muğamla bərabər bizim xalçaçılıq, 
dulusçuluq, aşıq sənəti kimi qiymətli mənəvi dəyərlərimiz 
var. Keçmişdə kimin evində çox xalça olardısa onu varlı 
adam hesab edərdilər. Mənəviyyat sahəsində elə bir təbliğat 
işi aparılmalıdır ki, gənclər ona hörmət ruhunda böyüsünlər, 
kökündən ayrı düşməsinlər. Kökündən ayrılan adam heç ki-
mə lazım deyil. Miilət millət kimi formalaşandan sonra bəşə-
riyyətə qovuşur. Bəşəriyyətə millətin içindən çıxıb gəlirsən. 
Öz rənginlə, boyanla, dadınla, tamınla gəlib ümumi bəşər 
mədəniyyətinə, xəzinəsinə qovuşmalısan. Bu, ədəbiyyata da, 
pedaqogikaya da, mədəniyyətə də aiddir. Quşların hərəsinin 
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öz səsi, güllərin hərəsinin öz ətri var. İnsanlar da, millətlər də 
belədir. Dünya elə rəngarəng olduğu üçün də gözəldir. Bu 
mənadə mən gəncliyimizin gələcəyinə, müstəqil Azərbayca-
nımızın sabahına inanıram. İnanıram ki, Azərbaycan gəncliyi 
torpaqlarını düşmən tapdağından xilas edəcək. Əgər məqam 
olsa Mübariz, Fərid kimi oğullarımız meydana atılacaq, 
Azərbaycanın haqq səsini dünyaya bəyan edəcəklər.  

Əjdər müəllim, elə bilirəm ki, Siz də, mən də qəlbən o 
mübarizəyə hazırıq. Mənim 60 milyonluq böyük millətim 
buna hazırdır. Gərək nöqsanları görməklə bərabər, sevməyi, 
məhəbbət hissi bəsləməyi də bacarasan. Onda biz yetişəcə-
yik. Gərək başqasının iztirabını biz yaşaya bilək. Yunis İmrə 
deyirdi ki, məndə bir mən də var məndən içəri. İnsanın için-
dəki o məni aşkara çıxarmaq lazımdır. Heç şübhəsiz ki, bu 
günkü Azərbaycan dünənki deyil. Sabahkı Azərbaycan da 
bugünkü olmayacaq. İntensiv inkişaf bunu sübut edir. 

Əjdər Ağayev: Nəriman müəllim, maraqlı söhbətə görə 
sizə təşəkkür edirəm. Arzu edirəm ki, sağlamlığınız həmişə 
yerində olsun. Yeni-yeni yaradıcılıq işləri ilə oxucuları se-
vindirəsiniz. Allah sizə yar olsun. 

 
Söhbəti qələmə aldı:  

Böyükağa MİKAYILLI 
 

Bizimxeber.com saytı. 
16.09.2011 
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 “MƏNƏ NAZİM HİKMƏT DƏ,  
MİR CƏLAL DA EV VERİB” 

 
Xalq Şairi Nəriman Həsənzadə ilə Kulis.Az 

saytında gedən müsahibə 
 
- Nəriman müəllim, bir aydan sonra səksən üç yaşınız 

tamam olacaq. Özünüzü necə hiss edirsiniz? 
- Aşıq Şəmşir deyir ki, adamın əhval-ruhiyyəsi yaxşı 

olanda, qış da birdi, yaz da birdi. Oğlum, mən elə bilirəm ki, 
adamın işi uğur gətirəndə, yaş da unudulur, hər şey unudulur. 
Ancaq buna baxmayaraq yaş yaşdır, istər-istəməz təsiri var. 
Əlbəttə, çətindi. Yaşın çox olmasının pis tərəfi odu ki, bir sıra 
dostlar, qohumlar dünyasını dəyişir, onlar itir, onlar gedir. 

Bir sıra yazıçı dostlarım haqqında xatirələr danışıram. 
Xatirə danışmaq çox ağırdı... Dünən görüşə gedirdim, bu gün 
xatirə danışıram. Bir neçə gün bundan əvvəl Məlik Dadaşov 
haqqında xatirə danışdım. Halbuki böyük sənətkarla həmişə ya-
xın olmuşuq, mənim “Bütün Şərq bilsin” pyesimdə oynayırdı. 
Bu mənada dünya sirdir, dünya dərkolunmazdır. Böyük türk 
şairi Nazim Hikmət isə deyir ki, insan hər yaşda gəncdir. Gərək 
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özünü elə saxlayasan, yaradıcılıqdan, mütaliədən qalmayasan. 
Mən belə başa düşürəm. Mütaliədən qaldın qocalacaqsan. Elə 
ki, mütaliə var, insan hər yaşda gəncdi. 

- “Avtobioqrafiya” adlı belə bir şeiriniz var: 
 

Döyüldüm dəmir kimi, 
döyüşdə gərək oldum. 
Yoğruldum xəmir kimi, 
gördülər, çörək oldum. 
Əkildim torpaq kimi, 
göyərdim, çiçək oldum. 
O qədər dandılar ki, 
axırda gerçək oldum. 

 
- Bu mənim qısaca bioqrafiyamdır. Tərcümeyi-halın çox 

böyük rolu var. Bir var yüksək təbəqəyə məxsus ailədə dünya-
ya gələsən, səni hamı tanıya. Bir də var mənim kimi. Atam 
dəmiryolunda fəhlə olub. Anam da adi qadın. Biz rayondan 
gəlib Bakıda adam olunca, özümüzü tanıdana, sübut edənə 
qədər bizimki bizə dəyirdi. Ona görə bu şeiri yazdım. Məni da-
im danıblar. İstedadın ola və heç kəsin olmaya. Bu çox ağırdı. 
Ancaq qarşıma yaxşı adamlar çıxdı. Bir yaşında atamı, iyirmi 
üç yaşında anamı itirdim və qaldım tək. Gəncədə Pedaqoji 
İnstitutu bitirmişdim. Ondan sonra Moskvada Maksim Qorki 
adına Ədəbiyyat institutunda oxudum. İş tapa bilmirdim. Qa-
bağıma Mir Cəlal müəllim çıxdı. Sözün həqiqi mənasında mə-
nə atalıq elədi. Mir Cəlal müəllimin sözüdür, dedi, nə axta-
rırsan? Dedim, iş axtarıram. İş axtarma, adam axtar dedi. Sonra 
soruşdum ki, Mir Cəlal müəllim, niyə elə dediniz? Dedi, Nəri-
man, iş tapacaqdın. Ancaq elə adamın yanında işləyə bilərdin 
ki, bütün ilhamını söndürərdi. Gör nəyə fikir verib rəhmətlik. 
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Mir Cəlal müəllimin köməkliyi ilə indiki Bakı Dövlət Uni-
versitetində aspiranturaya qəbul oldum. Elmi rəhbərim oldu, 
mənə mövzu verdi, müdafiə elədim. Böyük oğlu Arifə verilə-
cək evi mənə verdi. 

- Bir neçə il əvvəl televiziya verilişlərinin birində 
yazıçı Seymur Baycanla aranızda ev məsələsinə görə kiçik 
“söz atışması” oldu. Bu məsələyə geniş münasibət bildir-
məyinizi istərdik. 

 Seymur dedi ki, niyə Nazim Hikmətin sənə ev verdiyini 
demirsən. O da çox səmimi oğlandı, mənə xoş təsir bağışladı. 
Rəhmətlik Qılman İlkinin türk yazıçıları haqda kitabı 
var.  Həmin kitabda Nazim Hikmət haqda da yazmışdı. Nazim 
Hikmətlə bağlı söhbətləri Qılman müəllimə mən danışmışdım. 
Qəzetdə də yazmışdılar ki, Nəriman heç olmasa o kitabı oxu-
yaydı. Halbuki o kitabda yazılanları özüm danışmışam. Mən 
uzun müddət qəzetdə işləmişəm, gərək verdiyin materialı 
yoxlayasan. Nazim Hikmət haqda çoxlu şeirlər yazmışam. Na-
zim Hikmət mənə ev verib. Mən bunu danmıram axı. Nazimin 
mənə ev verməyi belə oldu. Xəlil Rza ilə Moskvadan Bakıya 
gəlmək üçün pul yığmışdıq ki, SV-də gedək. Pulu xərclədik, 
xərclədik, gedib plaskarta düşdük. Plaskartda eşitdik ki, Nazim 
Hikmət də Bakıya gedir. Xəlilə dedim ki, Nazimlə görüşək. Biz 
Moskvada Nazimlə qonşu idik. O, Peredelkinoda qalırdı, bizim 
də yataqxana orda idi. Həmişə görüşürdük. Nazim olan SV-yə 
getdik. Nazim Hikmət “Böyük insanlıq” şeirini oxudu. Böyük 
adam kimdi, həbsxanalara düşənlər, kimsəsiz qalanlar, təqib 
olunanlar, filan-filan. O, bizə şəkərim, biz də ona Nazim can 
deyirdik. Mən də dözmədim, dedim, Nazim can, onda biz 
böyük adamıq. Xəlillə biz plaskartda, siz SV-də gedirsiniz. 
Güldü, dedi hə canım, siz böyük adamsınız (gülür). Onda pro-
fessor Əziz Şərif də orda idi. Oturduq, Nazim dedi mənə şeir 
oxuyun. Kimin şeiri xoşuma gəlsə, onlara qonaq gedəcəm. Bir 
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neçə şair idik orda, şeirlərimizi oxuduq. Nazim Nərimangilə 
gedəcəm deyəndə, İbrahim Kəbirli dedi ki, Nərimanın evi 
yoxdu. Qonşu kupedə də Bakı şəhərinin meri Ağamirzə Əh-
mədov gedirdi. Nazim kupedən çıxıb Ağamirzə Əhmədovun 
yanına getdi. Hamı məni təbrik etməyə başladı ki, sənə ev 
almağa gedir. Ağamirzə müəllim Gəncədə partkomun katibi 
olanda mən orda tələbə idim. Dedi, Nəriman oğlum, niyə ya-
nıma gəlməmisən? Yanıma gəlsəydin, mən sənə ev verərdim. 
Ağamirzə müəllim belə deməliydi də, kim idi məni onun 
yanına buraxan? Nazim Hikmət xahiş etdi ki, Nərimana Bakıda 
ev ver. O da soruşdu ki, Nazim neçə gün Bakıdasan? Nazim 
cavab verdi ki, üç gün. “Üç günə Nərimanın evi olacaq”, dedi 
Ağamirzə müəllim. Olan şeyi deyirəm. Gəldik Bakıya. Bakıda 
da deyəsən, yazıçıların plenumu idi. Nazim Rəyasət Heyətin-
dən əliylə işarə elədi ki, nə oldu ev? Mən də aşağıda otur-
muşam. Cavab verdim ki, hələ bir səs-soraq yoxdu. Nazim 
tutuldu. Getdim Ağamirzə Əhmədovun qəbuluna. Katibəsinə 
dedim ki, məni yoldaş Əhmədov çağırıb. Özü demişdi gəlib 
yanıma, desin ki, ot Nazima Xikmeta. Qız da gedib deyib ki, 
Nazim Hikmət gəlib. İclas gedirmiş, bir də gördüm hamısı 
içəridən bayıra çıxdı (gülür). İndi bunlar mənim yanımda Na-
zim Hikməti axtarır. Axırda özüm yanaşdım ki, yoldaş Əh-
mədov, gələn mənəm, Nazim göndərib məni. Dedi, gəl, Nəri-
man, gəl. Keçdik içəri, oturduq. Orda Səlimov vardı, ona tap-
şırıq verdi. O, iki-üç yerdə mənə ev göstərdi. Biri Nərimanov 
prospektində yerləşirdi, biri Münəvvər Kələntərlinin evi idi, 
üçüncüsünü xatırlamıram. Dedim ki, Nərimanov prospekti 
uzaqdır. Münəvvər Kələntərlinin evi iki otaqlıydı. Səlimov 
soruşdu ki, bəyənirsənmi? Necə bəyənirsənmi, ürəyim tökülür. 
Dedim, çox bəyənirəm. O da zəng elədi ki, yoldaş Əhmədov, 
Nəriman Həsənzadə yoldaş etiraz eləmir. Dedim, etiraz eləmir 
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demə, de ki, çox xoşu gəlir. Qısaca o evi mənə Nazim Hikmət 
verdi. Sonra Nazim Hikmət Mehdi Hüseyn, İsmayıl Şıxlı, Os-
man Sarıvəlliylə birlikdə həmin evə qonaq gəldilər. Çoxlu 
şəkillər çəkdirdik. Bunu mən yazmışam da, demişəm də. An-
caq görünür Seymur bunları oxumamışdı. Cavandı da... Sey-
mura dedim ki, bu haqda Qılmana da mən demişəm. Qəzet də 
yazmışdı ki, Nəriman da çıxış edə bilər. Gərək yoxlasınlar, 
mənim də fikrimi öyrənsinlər. Onlar birtərəfli yazmışdılar. 
Seymuru da pis vəziyyətdə qoymuşdular. Mən yenə deyirəm, 
bu adları çəkməkdən yorulmuram. Ömrüm boyu da deyəcəm. 

Lap əvvəl İlyas Əfəndiyev İsmayıl Şıxlının Nəsimi baza-
rının yanında Ermənikənd deyilən ərazidə iki otaqlı mənzilini 
mənə vermişdi. Moskvada oxuyurdum onda. Xəlilin evi yox idi. 
Firəngiz xanımla təzə evlənmişdilər. İlyas müəllimin verdiyi evi 
Xəlilgilə verdim, dedim, siz qalın. Mən indiyə qədər bunu demə-
mişəm, indi ona görə deyirəm ki, Xəlil Rza rəhmətlik bunu 
gündəliyində yazıb. Mən heç vaxt elədiyimi deməmişəm. İlyas 
müəllim də dedi ki, Nəriman, Bakıda ev bağışlayarlar? 

- Həyat yoldaşınız artıq iyirmi səkkiz ildir həyatda 
yoxdur. Sualım kobud səslənsə də, Sara xanım ölümü ilə 
sizə ilham verdi demək olarmı? 

- Bir dəfə İsmayıl qağa (İsmayıl Şıxlı – red.) bizə gəl-
mişdi. Portretimin altında “Bir insan ömrünü girov qoymuşam, 
bir şair ömrünü yaşatmaq üçün” misram yazılmışdı. Xəbərim 
yoxdur, sən demə Sara orda düzəliş edib: “Bir qadın ömrünü 
girov qoymuşam, bir şair ömrünü yaşatmaq üçün”. İsmayıl qağa 
dedi, ayə, necə düz yazıb. Sara dedi, İsmayıl qağa Nərimanla 
çətindi. Deyirdi ki, qızıma şair elçi gəlsə, qapıya qoymaram. 
Dedim, ay Sara, nə etmişəm sənə, niyə belə danışırsan? Dedi, 
daim öz aləmindəsən. Sən orda oxuyursan, qızın orda oxuyur, 
oğlun o tərəfdə oxuyur. Mən evdə tək qalmışam, məcbur olub 
qonşuya gedib söhbət edirəm. Nə qədər belə olar? Bir dəfə 
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televiziyada dedim təklik istəyirəm, işləmək üçün. Maneçilik 
edirlər. Elə bil allah eşitdi bunu. Saranı aldı əlimdən, mənə təklik 
verdi. İndi deyə-deyə qalmışam ki, təklik istəmirəm. Oğul, təklik 
fəlakətdi. Allah heç düşmənimə də göstərməsin. O, mənim 
uşaqlıq yoldaşım idi. Gəncədə biz onunla birlikdə böyümüşük. 
Sara mənim həyatım idi, o mənim taleyim idi. Qadın kişinin 
yanında gedirsə, taleyi gedir yanında, xəbəri yoxdur. 

- Başıbəlalı “Nəriman” poemanız necə yazıldı? 
- Nəriman Nərimanovun özü başıbəlalı idi, poemam da 

başıbəlalı oldu. Sovet dövründə deyirdilər Nərimanov milliyyət-
çidir, müstəqillikdən sonra da dedilər ki, ruspərəstdir. Nərima-
nov çox böyük şəxsiyyətdir. O, leninçi idi. Nərimanov inanmışdı 
ki, Rusiya Azərbaycana müstəqillik gətirəcək və axırda peşman 
olmuşdu. Hər halda əlli səkkizinci ildə Nərimanov haqda yaz-
maq asan iş deyildi. Arxamızda Heydər Əliyev dayanmışdı. 
Heydər Əliyev olmasa, əlbəttə ki, çətin olardı. Mənə demişdilər 
ki, yazma. Başına oyun açacaqlar. Orda deyirəm ki, “Nəriman 
dedikcə nərimanlaşıb, özüm də dəyişdim bu neçə ildə”. Mənə 
dedilər ki, leninləşmək lazımdır, nərimanlaşmaq yox. 

 
Hmm. Azadlıq, 
Azadlıq içində batdıq qırıldıq. 
Alman azadlığı istemiyorum 
Sultan azadlığı istemiyorum 
İstəməm ingilis azadlığını, 
Ya rusun aferis azadlığını, 
Mənim azadlığım sanma çörəkdir, 
Azərbaycan azadlığı gərəkdir. 

 
“Nəriman” poemasındandı. 
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Bunları mən əlli səkkizinci ildə demişəm. Məni ittiham 
edirdilər ki, adını Nəriman qoyub hər şey deyirsən. 

- Uzun müddət “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində 
baş redaktor olmusunuz. İndi həmin qəzetdən narazılar 
çoxdu. Siz qəzetin fəaliyyətindən razısınız? 

- Məni “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinə Heydər Əliyev 
baş redaktor təyin etdi. Həsən Həsənov “26-lar” rayonunun 
birinci katibi idi. Dedi Nəriman, Heydər Əliyev səninlə görüş-
mək istəyir. Ona yox demə ha. Heydər Əliyev məni qəbul 
elədi. Mən onda Yazıçılar İttifaqında partkom idi. ““Ədəbiy-
yat” qəzetində baş redaktor işlə”, – dedi. Dedim, Heydər Əli-
yev, orda – burda, iki yerdə bacarmaram. “Ədəbiyyat” qəzeti-
nin üstündə dayandı. İnanın qəzetin hər nömrəsini Heydər 
Əliyevlə bir yerdə buraxırdıq. Hər nömrəni oxuyurdu. 

Qəzetin indiki vəziyyətinə gəldikdə onu deyə bilərəm ki, 
hər şey nisbidir. Əlbəttə indi kim gəlsə başqa cür edəcək. Mən 
belə buraxıram, sən belə buraxırsan. Sizə bir fakt deyim. Mən 
altı ay idi qəzetdə baş redaktor idim, qəzetin üç illik fəaliy-
yətini Mərkəzi Komitənin bürosunda müzakirəyə qoydular. 
Yerindən duran deyirdi ki, qəzet pis çıxır. Yazıçılar İttifaqının 
katibi də deyirdi qəzet pis çıxır. Mənə söz verəndə, dedim, 
Heydər Əliyeviç, bilmirəm hardan başlayım, harda qurtarım. 
Çünki üç illiyi yoxlayırlar, mən də altı aydı baş redaktoram. 
Dedi, hardan istəyirsən başla, harda istəyirsən qurtar. Danış-
dım, sonra özü qalxıb ayağa dedi ki, qəzeti oxuyuram, qəzet 
yaxşı çıxır. Heydər Əliyev büroya qarşı getdi. Ondan sonra 
soruşdu ki, qəzetə nə lazımdı? Nə lazımdı, hamısını dedim. 
Bizim rəhbərlərdən biri dedi ki, ola bilsin “İzvestiya” qəzetinin 
mebelləri yaxşı deyil, ancaq qəzeti buraxırlar. Heydər Əliyev 
də dedi ki, bəs bunları harda desin? “Ədəbiyyat” qəzetinə pul 
buraxdı, maşın verdi. Nələr etmədi ki... Vəzirov (Əbdürrəhman 
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Vəzirov – red.) hakimiyyətə gələndən sonra bildi məni təqib 
etməyə başladı. 

- Kamran Bağırovun vaxtı bir problem çıxmadı? 
- Kamran müəllim bir dəfə məni büroya çağırdı. Dedim, 

Kamran müəllim, bizim qəzetə müsahibə verin. Sonra dedim 
nazirlər çıxış etməlidir, idarə müdirləri hesabat verməlidir. Qə-
zet yüz iyirmi min tirajla çıxırdı. “Ədəbiyyat” qəzetini Cənubi 
Azərbaycan üçün əski əlifbada buraxdım. Heç yerdən şrift zad 
almadım. Türkiyə üçün latın qrafikasilə çap etdim. Cənubdan 
dedilər ki, bunu üç yüz min tirajla burax. Sonra eşitdim ki, 
Cenevrədə bir azərbaycanlı bizim qəzetdən bir dənə alıb, 
kserokopiya edib azərbaycanlılara satır. Milyoner olub, dedilər 
ondan patent al (gülür). O da kiməsə məktub yazmışdı ki, sizin 
qəzetdən bir dənə özüm üçün alıram. Sizdən də yaxşı buraxı-
ram. Biz də o vaxt bilmirdik kserokopiya nədir. Satıram, sizə 
nə dəxli var? Yadımdadır, bizim o vaxt yaxşı gəlirimiz vardı. 
Yazıçılar İttifaqının nizamnaməsinə görə ittifaqın orqanlarında 
on ildən artıq işləmək olmazdı. Məni o vaxt plenumda qəzetdən 
çıxartdılar. Mən də o vaxt deputat idim, a kişi, deputatı işdən 
çıxartmışdılar. 

- Deputatlıqdan söz düşmüşkən, 1990-cı ildə sizinlə 
eyni dairədən namizədliyini vermiş Hacı Əbdül sizin 
saxtakarlıqla seçildiyinizi deyir. 

- Hacı Əbdül mənim başıma oyun açdı. Adam göndər-
mişdi ki, Nərimanın da, oğlunun da qəbiristanlıqda qəbri ha-
zırdır. Əl çəksin bu işdən. Əbdülə heç kim səs verməmişdi. 
Birinci katib də, Baksovet də, hamısı onun adamı idi. Mənə nə 
qədər səs verilib, həmin kağız məndə var. Gərək çap edim o 
kağızı. Deputat seçildim. Deputatlarla birlikdə Budapeştə get-
mişdim, orda çıxış etdim. Birinci dəfə sizə deyirəm bunu. Mət-
buat və İnformasiya nazirinin müavini idim. Zəng gəldi, dedi, 
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Nəriman bəy, danışan Əbülfəzdi. Dedim, hansı Əbülfəz? Nax-
çıvanlı? Bir şair var idi, Əbülfəz naxçıvanlı, elə bildim odu. 
Cavab verdi ki, yox, Əbülfəz azərbaycanlıdı (gülür). Dedim, 
bəy, bağışla tanımadım. Budapeştdə etdiyim çıxışa görə təşək-
kürünü bildirdi. O çıxışıma görə Kanada və Amerika da məni 
müdafiə etmişdi. Bəy, dedi ki, hazırlaş, səni səfir göndərəcəm. 
Mən də zarafatla dedim ki, Sabir bəy də məni işdən çıxardır. 
Məni hara səfir göndərirsiniz? (gülür) Allah rəhmət eləsin ona. 

- Tarixi hadisələrdən yazmaq bir qədər çətindir. Siz 
də tarixi pyeslərin müəllifisiniz. “Atabəylər” pyesiniz Ziya 
Bünyadov və Əbülfəz Rəhimov tərəfindən tənqid olunub. 

- “Atabəylər” pyesim Akademik Dram teatrında, bədii 
şurada oxundu. Anşlaq idi. Ziya Bünyadov da mənim məslə-
hətçim idi. Afişada da adı yazılmışdı. Bir də gördüm “Azər-
baycan” jurnalında Əbülfəznən Ziyanın məqaləsi çıxıb, məni 
yıxıb sürüyüblər. Zəng elədim ki, ay Ziya müəllim, bu nə 
məsələdi? Dedi, Nəriman, Əbülfəz gəlmişdi yanıma, xahiş 
elədi ki, qol çək. Mən də çəkdim. Dedim, axı siz teatrda çıxış 
etmisiniz, sözünüzü demisiniz. Əbülfəz deyəsən, bir-iki dəfə 
məqalə gətirib redaksiyaya, çap etməmişik. Bunun acığına 
məni hədəf götürüb. Mən də ona cavab yazdım. Ziya müəllim 
dedi ki, boş şeydi. Dedim, boş – dolu sizə cavab yazacam. Mən 
tarix yazmıram ki? Mən Aleksandr Aneksin məqalələrini 
oxuyuram. Bizə dərs deyib. Şekspir tamam başqa cür yazırdı. 
Tarixi köçürmək nəyə lazımdı? Amma mən çalışıram ki, 
hardasa tarixi mənbələrə sadiq qalım. İsa Hüseynov da Atabəy-
lər haqda yazmışdı. Onun yazdığı da qəbul olunmuşdu. Eşitdim 
ki, mənə görə geri götürüb. İsanın böyüklüyünə heyran qaldım. 

- “Nabat xalanın çörəyi” povestindən sonra nədənsə 
bir də nəsrə müraciət etmədiniz... 

- Nəsr çox çətindir. “Nabat xalanın çörəyi” nəsrdə birinci 
və axırıncı işimdir. Bu əsər səkkiz dilə tərcümə olunub. Mən 
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bunu nəsrdə yazmamışdım. Akif Hüseynov “Azərbaycan” jur-
nalında tənqid şöbəsinin müdiri idi. Mən də poeziya şöbəsində 
idim. Dedim, Akif ürəyimdə bir poema var. Dedi ki, qeydlərini 
yaz gətir baxım. Mən qeydlər yazmışdım. Süleyman Rəhimov 
zəng elədi ki, sən teleqram yazmısan, tezis yazmısan, bunu 
böyüt. Akif düz iyirmi gün əsəri özündə saxladı. Bir də gördüm 
“Azərbaycan” jurnalında çıxıb. Dedim, Akif, neynəmisən? Dedi, 
sən nəsr yazmısan, xəbərin yoxdu. Arxasını yaz dedi. Əsər belə 
çıxdı üzə. Fəxr edirəm ki, “Nabat xalanın çörəyi” povestini 
yazmışam. Ürəyimdə bəzi nəsr nümunələri var. Həyat yolda-
şımın xəstəliyi ilə bağlı, Saradan sonra oğlumla yaşadıqlarımız... 
Elə qəribə nəsr detallar var ki, yaza bilmirəm, qəhərlənirəm. 
Pyesdi, poemadı allah kömək edir yazıram. Cümlə qurmaq mü-
sibətdi. İstədiyim cümləni tapa bilmirəm. Ürəyimə yatmır, ürəyi-
mə yatan cümləni tapana kimi axşam olur. Lev Tolstoy “Hərb və 
sülh”ü neçə dəfə işləyib, mürəkkəbin içində çimib. 

 
Yazar 

Fərid MİRZƏYEV 
2014 

 
Kulis.Az saytı 
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Xəldup Kərzun 
(Suriya) 

 
 

KÖRPƏLƏRİN SƏADƏTİ  
NAMİNƏ 
(İxtisarla) 

 
Gözəldir, göyçəkdir bizim 

körpələr, 
dünya – 
hərəsinin öz oylağıdır. 
Gör necə qəşəngdir körpə 

biləklər, 
elə bil 
ən zərif gül saplağıdır. 
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Bizim sabahımız – 

bu körpələrdir. 
bizim pənahımız – 
bu körpələrdir. 
Onlardır 
dünyanın ən qiymətlisi, 
bu günün, 
sabahın ən şöhrətlisi. 
Atalar, analar, 
qalxın ayağa – 
körpə ayaqlara yeriş gərəkdir, 
körpə dodaqlara gülüş 

gərəkdir, 
hər beşik üstünə günəş 

gərəkdir... 
Qalxın, 
bu səadət xətrinə qalxın! 
Bu dostluq, 
bu ülfət xətrinə qalxın! 
Xərabələr üstə şən həyat 

olsun, 
biz quraq, yaradaq, onlar şad 

olsun. 
 
Tərcümə edəni:  N. Həsənzadə 
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BÖYÜK NƏĞMƏKAR 
 

(İ. Frankonun anadan olmasının  
110 illiyi münasibəti ilə) 

 

Zəngin Şərq həyatı, Şərq ədəbiyyatı dünyanın böyük sənət-
karlarının nəzər-diqqətini cəlb etmiş, bir çoxunun mənəvi qida 
mənbəyi olmuş, onları zaman-zaman düşündürmüşdür. Bəzən 
adi bir Şərq rəvayəti həmin sənətkarların qələmi ilə, fırçası ilə 
Qərbin sənət abidəsi dərəcəsinə yüksələ bilmiş, əsrdən-əsrə 
yaşamaq hüququ qazanmışdır. Məşhur alman şairi Götenin, in-
gilis Bayronun və başqalarının orta əsr Şərqinin ən böyük şairi 
Nizamini özlərinə ustad seçmələri təsadüfi deyil. Yaxud, böyük 
Puşkinin Sədiyə yüksək qiymət verməsi və ondan qidalanması 
məlumdur. 

Ukrayna xalqının böyük oğlu İvan Franko da dünya ədə-
biyyatını gözəl bildiyi kimi, Şərq ədəbiyatının da yorulmaz 
mütaliəçisi olmuşdur. Onun “Gözəllik” şeirini oxuduqda, istər-
istəməz Nizaminin İsgəndər, yaxud Ərəstun haqqında yazdığı 
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bədii parçaları xatırlamalı olursan. Demək olarmı ki, Franko 
Nizamini gözəl bilirdi. Sözsüz. Lakin “Gözəllik” şeirinin möv-
zusunu Nizamidən götürdüyünü demək, qətiyyən düz olmazdı. 
Franko hələ gimnaziyada oxuduğu illərdə qədim yunan ədəbiy-
yatı ilə dərindən məşğul olmuş, Sofoklun “Antiqona” və “Elek-
tra” əsərlərini, “Odisseya”nın iki nəğməsini Ukrayna dilinə tər-
cümə etmişdir. 

Bütün bunlarla yanaşı, Frankonun sonetləri və lirik şeirləri 
içərisində onun bir qəzəli də vardır ki, bu, heç şübhəsiz, böyük 
sənətkarın poetik yaradıcılığının tədqiqi üçün maraq doğurur. 
Qəzəl “yamb” və “xorey”lə deyil: Nizamidə, Füzulidə, Sədi və 
Hafizdə olduğu kimi – əruzla yazılmışdır. Şərq təşbehləri işlən-
miş, gözəl – müraciət obyekti seçilmişdir. 

Gimnaziyanın son kursunda oxuyarkən İvan Franko bir çox 
sevgi şeirləri, o cümlədən həmin qəzəli də məhz bu vaxt – 
1884-cü ildə yazmışdır. Şairin gənc yaşlarında yazdığı bu qəzə-
lində Şərq ruhu, Şərq rayihəsi, Şərq şairlərinin üslubu duyulur. 
Ola bilsin ki, onun daha bir neçə qəzəli vardır. Lakin Frankoya 
qədər Ukrayna poeziyasında qəzəl olmuşmu? Bu, maraqlıdır. 

Şevçenkodan sonra Ukrayna ədəbi məktəbinin başında du-
ran, xalq dili və xalq həyatının böyük müdafiəçisi və tərən-
nümçüsü olan, İvan Frankonun poetik yaradıcılığı üçün bu qə-
zəlin əlbəttə, hələ tədqiqata ehtiyacı var. 

Həmin qəzəlin tərcüməsini veririk. 
 

QƏZƏL 
 

Səni bir görmək üçün, gözlərim hər an tələsir, 
sahilə doğru qayıq sanki ümmandan tələsir. 
Uyuyub lap gecədən qupquru, susuz dərədə 
günəşə doğru bulud necə obaşdan tələsir. 
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İşığa əsir olan bir şölə pərvanəsidir, 
odlara, aşikar düşür, yox, demə pünhan tələsir. 
Cənuba hey can atan şərqisi qəm durna kimi, 
kəssə də qabağını Şimalda boran, tələsir. 
Ölümdən azca qabaq bir ana ceyran üstünə 
elə bil qanı axan bir bala ceyran tələsir. 
Düzlüyə, doğruluğa həsrət qalan bir ruh kimi 
o niyə, mənim gülüm, sənə hər zaman tələsir. 

 
Tərcümə edəni: Nəriman Həsənzadə 
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“Azərbaycan” jurnalı, 1969, №8 
 
 

Eljbeta Zexenter 
 

 
FİLM 

 
Bir qoca gedirdi küçə ilə tək, 
Bu dəmdə 
bir gözəl keçdi gülərək. 
Baxdı –  
bir özünə, bir ona baxdı; 
elə bil kinoya baxdı mükəddər, –  
sanki 
ilk seansdan çıxan bir nəfər, 
sonrakı seansa 
gedənə baxdı... 

 
 

BORC 
 

Həyatdan xoşbəxtliyi, 
gülüşü, səadəti, 
bir az da məhəbbəti 
borc alıram mən hər gün. 
Qaytarmıram sonradan. 
Amma 
bu borclar üçün 
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bilirəm, vaxt gələcək –  
qocalıq adlı hakim 
məni 
həbs eləyəcək. 

 
 

FOTOŞƏKİL 
 

Şəkil çəkmək –  
adətiydi qədim gölün. 
Göydə gəzən buludların, 
  çinarların 
şəkilini çəkdi hər gün. 
Göl bu dəfə 
fikirliydi bir az yəqin. 
Səbəbi də buydu bəlkə 
bu başayaq 
çıxan bütün şəkillərin. 

 
 

Tərcümə edəni: Nəriman HƏSƏNZADƏ 
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“Azərbaycan” jurnalı, 1961, №4 

 
Mustay Kərim 

(Başqırd xalq şairi) 
 

Bu şeir toy məclisində oxunmuşdur... 
 

Bülbül gətirırdim bu məclisə mən, 
Oxuyub ötməkdə o, tək olardı. 
Çəmən gətirərdim, elə bir çəmən, 
Üstü gül olardı, çiçək olardı. 
Dərədən dərinlik alıb gələrdim, 
Buluddan sərinlik alıb gələrdim, 
Günəşdən istilik alıb gələrdim, 
Ayı da üstəlik alıb gələrdim. 
Yaşıl yarpaqların xışıltısını, 
Billur bulaqların pıçıltısını, 
Yığıb gətirərdim, eh nələr, nələr... 
Sizə gərəkdimi bu hədiyyələr?! 
 
A mənalı baxış, a mehriban qız! 
Şirin danışdınız, asta güldünüz. 
Mən isə ucadan danışam gərək, 
Sizə bir söz deyəm bu axşam gərək: 
 
Beləcə sevinin, beləcə gülün, 
Ürəkdə nə qüssə, nə də qəm olsun. 
Eşqin, məhəbbətin qədrini bilin, 
Qoy bu məsləhətim – hədiyyəm olsun. 

 
Tərcümə edəni: Nəriman HƏSƏNZADƏ 
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«Azərbaycan», 1966, №4 

 
 

Svetlana SOLOJENKİNA 
(Azərbaycan) 

 
 

AZƏRBAYCAN, ƏZİZ DİYAR!.. 
 

Düzülüb qatarla uçdu durnalar, 
Bir nəğmə dil açdı könlümdə birdən: 
“Azərbaycan, əziz, sevimli diyar, 
Çox qədim, şöhrətli bir ölkəsən sən!” 
 
Bu nəğmə ən gözəl nəqarətimdir, 
Onu hifz eləyir sinəmdə ürək. 
Bu nəğmə – həm qolum, həm qanadımdır, 
Yanır başım üstə daim günəştək. 

 
 

AZƏRİ! 
 
Mümkünmü səni duymamaq, 
Sən bahar oğlusan, mən Şimal qızı! 
Böldük bir çörəyi ikiyə, ancaq 
Bölmərik biz vətən torpağımızı. 
 
Qoruduq biz onu sinə gərərək, 
Durduq keşiyində doğma Vətənin. 
Sənin çinarını mən sevdiyimtək, 
Sən ağcaqayını sevirsən yəqin. 
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Durmuşuq əbədi məşəl önündə, 
Birdir qəlbimizi sıxan ağrılar. 
İndi sənin üçün, mənim üçün də 
And kimi səslənir: şirin laylalar. 
 
Bu andtək möhkəmdir bizim etibar... 
Buruqlar meşəsi uzanıb gedir. 
Sanki mayaklardır... yandıqca onlar 
Böyük bir ölkəni nura qərq edir. 
 
Sevən ürəklərdə arzu çoxalıb, 
İrəli gedirik verib əl-ələ. 
İnan – yaman günlər arxada qalıb, 
İnan – qabaqdadır xoş günlər hələ. 
 
Nə bir an, nə bir gün, dünyada heç vaxt 
Bizi ayırammaz nə boran, nə qar. 
Dünya nə gözəldir, sən bir ona bax, 
Hələ bir fikir ver... ötür durnalar... 
 
Sənindir, al mənim könlümdə nə var, 
Təkcə bu nəğməni alma əlimdən. 
“Azərbaycan, əziz, sevimli diyar, 
Çox qədim, şöhrətli bir ölkəsən sən!”. 
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VƏTƏNƏ 
 

Vətən, əziz Vətən, istəkli anam! 
Mən gəldi-gedərəm, əbədisən sən. 
Yumub gözlərimi səni qucuram, 
Heyrət edirəm ki, sən nə böyüksən! 
 
 
Nə gəlməyim bəlli, nə də getməyim; 
Damcı olmasa da, hovuz – hovuzdur. 
Toz kimi itirəm... eh, mən nə deyim, 
Ancaq məhəbbətim sənə sonsuzdur! 
 
Amma bir övladdan söz açıldımı, 
Bilirəm məni də tez yad edirsən, 
Mənim dodaqaltı hər pıçıltımı, 
Məndən uzaqda da sən eşidirsən. 
 
Qəmlənsəm – bilirəm qaşın çatılar, 
Ölsəm – tutularsan, ey əziz Vətən! 
Sənin milyon-milyon oğlun, qızın var, 
Lakin milyonlarçın bir olan sənsən... 
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PAYIZ SƏHƏRİ 
 

Yatır hələ gözəl şəhər... 
Oyanmışdır ancaq külək. 
Uçan sarı yarpaqlardır 
Havada quş qanadıtək. 
Buz bağlayıb gölməçələr, 
Bir balaca var ayaz da. 
Binaların arxasından 
Çıxır günəş asta-asta. 
İşıqlanır gen küçələr, 
Sanıram tək mənəm oyaq, –  
Addımımın səs-küyündən 
Şəhər indi oyanacaq... 

 
 

AYLI GECƏ 
 

Ay bir gümüş pul kimi 
Gölə düşüb... baxın bir; 
Dairə cıza-cıza 
Dalğalar gözdən itir. 
 
Patefon valı kimi 
səssizcə hərlənir hey; 
Sanki 
 qızıl hörümçək 
toruna düşübdü Ay. 
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GÜNƏBAXAN 

 
Soyuyub get-gedə isti havalar, 
İndi də qış ilə yay əvəz olur. 
Qopub budağından düşən almalar, 
Otların içində görünməz olur. 
Uçacaq durnalar uzaq ellərə, 
Yenə düzüləcək bir qatar kimi. 
Əyir günəbaxan başını yerə, 
Yayın getməsinə günahkar kimi... 

 
Tərcümə edəni: Nəriman HƏSƏNZADƏ 
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“Azərbaycan”, 1967 №9 
 

Simon Çikovani 
 
 

QÖNÇƏBƏYİMİN MAHNISI 
 

“Bu yeni mahnımda 18 yaşlı gənc bir qadının taleyi-
ni qələmə almışam... Onun adı Qönçəbəyimdir. Bu xan 
qızı həddən artıq gözəl və mehribandır. Yazıq qız ərin-
dən çox yanıqlı idi... Onu zorla ərə vermişdilər. Xülasə, 
bütün bunlar qələmə alınsa, yaxşı bir roman olar...” 

 

BARATAŞVİLİNİN  ƏSƏRLƏRİNDƏN 
 

 
Aman, Qönçəbəyim, azəri qızı, 
kölgən də bəzəkdir quru yollara. 
İlahi bir qəlbin nədir ağrısı, 
aman... bu hüsn hara, bu kədər hara? 
 
Sən də Leyli kimi, qan ağlayırsan, 
soyuq yanağında isti göz yaşı! 
Sağ ikən özünə yas saxlayırsan, 
alışıb, od tutur bağrımın başı. 
 
O mavi gözlərin hüdudsuz ümman! 
Bir ömrün dərdini danışır mənə. 
Sən necə incəsən, necə mehriban, 
gözəllik necə də yaraşır sənə! 
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Dolanır bağçanı azəri qızı, 
zorla sürükləyir ayaqlar onu. 
Nədir bu söhbəti, bu pıçıltısı? 
necə də dinləyir yarpaqlar onu: 
 
“Gör özüm hardayam, ürəyim harda... 
əsən yel qoy mənim ah-zarım olsun. 
Bu budaq altında, qoy elə burda, 
mənim unudulmuş məzarım olsun. 
 
Arı pətəyini, qoca cökəni 
mən həmdəm seçmişəm... sirrimi saxlar. 
Bu budaq altında gizlədər məni, 
üstümə tökülən sarı yarpaqlar...” 
 
Dəyişir gözündə rəngini cahan, 
susur dodaqları Qönçəbəyimin. 
Onun bu hökmündən, bu qərarından, 
ah, yoxdur xəbəri hələ heç kimin. 

 
 

Tərcümə edəni:   N.HƏSƏNZADƏ 
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“Azərbaycan”, 1968 №11 
 

Aleksandr XALDEYEV 
(Azərbaycan) 

 
QOBUSTAN QAYALARINDA RƏSMLƏR 

 

Z.İ.Yampolskiyə 
 

1 
Şüalar yayılıb qayalar üstə, 
Qayalar qırmızı məxmər olubdu. 
Karvanlar dayanıb boz yollar üstə, 
Karvanlar gedibdi, izlər qalıbdı 
Qədim eramızın mirası kimi, 
Yarımçıq bir şerin misrası kimi. 
 

2 
Bir çapar şütüyür əlində nizə, 
Çiynində yapıncı, belində mizraq. 
Onun sərt baxışı deyir ki, bizə –  
O, qalib çıxacaq, qalib çıxacaq. 
Doymayıb dünyanın qeylü-qalından, 
Odlar səpələnir atın nalından. 
 

3 
Tonqal kənarında susub bir əsgər. 
Nədir seyr etdiyim bu qaş, bu qabaq? 
Bu gecə əlləşib sabaha qədər, 
Ağacdan canlı bir büt yaradacaq, 
Ona baş verəcək, əl də verəcək, 
Öz yaratdığına dua edəcək... 
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4 
Şəklənib düzlərdə ceyran sürüsü, 
Ovçu təqib edir qan-tər içində. 
Əlində qədimdən qalma sümbüsü... 
O, baba üçün də, nənə üçün də 
Gör harda, gör harda gərək olubdu, 
Ovçu qanadlanıb külək olubdu... 
 

5 
Əlindəki qabda cecə çaxırı, 
Bir qadın elə bil çaşıb yolunu; 
Tələsik yeriyir harasa, budur, 
Hardasa, bir ovçu gözləyir onu. 
Çaxır da, qadın da, xoşbəxt gecə də 
Onun qismətidir, tək onunkudur. 
 

6 
Burdan ilan keçib... 
Əyri iz salıb, 
Bəlkə zəhərini töküb daş üstə? 
İzi əsrlərə yadigar qalıb –  
Özü öz rəsmini çəkib daş üstə. 
 

7 
Siz ey avarçılar... yorulmayın siz, 
Qarşıya çıxsa da tufan, ya külək. 
Siz hələ üzməli, üzməlisiniz, 
İyirminci əsrin limanınadək. 
Çox dəli dalğalar keçməlisiniz, 
Əbədiyyət suyu içməlisiniz... 
 

Tərcümə edəni: Nəriman HƏSƏNZADƏ 
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“Azərbaycan”, 1969, №8 

 
 

Tendele Spil Moris 
 
 

ANAMA 
 

Tək doğmadın məni sən, 
 hicranı sən mənimlə 
 ekiz doğdun, can ana. 
Bu doğuşla vətəndə 
 qəmin qara xaçını 
 keçirdin öz boynuna. 
 
Oldu ana qucağın 
 bizim isti yerimiz. 
Keçdi qolların üstə 
 həyatdakı ən rahat, 
 ən sakit günlərimiz. 
 
Əgər alın tərilə 
 qazanılırsa çörək, 
Azadlıq da, can ana, 
 bizim həyatımızla 
 qazanılır... neyləmək. 
 
Gələcək biz deyən gün –  
 sənin göz yaşlarıyın 
 əvəzinə, anacan. 
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Yaşıl-tünd kofeləri1 
  özümüz alacağıq 
bir vaxt qara iblisin 
 qanlı caynaqlarından. 
 
Sənin arzun odur ki, 
 sağ-salamat olaq biz. 
Özümüz gəlməsək də, 
 gəlsin hərdən səsimiz. 
 
Yox, sənsiz olmamışıq, 
  biz harda olmuşuqsa, 
 ana demişik ancaq. 
Tək bir məqsədimiz var: 
 ana torpağımızı 
 anamıza qaytaraq. 
  

 
 

* * * 
 

Hər şeyin öz vədəsi, 
 öz vaxtı var dünyada. 
Çox şeydən asılıdır 
 vaxtın vaxt olması da. 
Səadət istəyən kəs, 
 çəksin qəm ağrısını 
 gərək sinə dolusu. 

                                                 
1 Müstəmləkə torpaqlarını nəzərdə tutur 
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Qəm, dərd olan yerdədir 
 bizim göz yaşımızın 
 bəlkə də ən duzlusu. 
Ancaq ümid var, ümid –  
 azadlığa bir inam, 
Qələbəsiz azadlıq 
 ola bilməz heç zaman. 
Baxın... necə genişdir 
 sinəsi göy səmanın! 
Qələbə adlı qüdrət 
 qəlbində olsun gərək 
 həyatda hər insanın. 

 
 
 

DÖZÜM 
 

Döz, mənim ürəyim... döz hələ görək, 
mənim dediyim gün bir vaxt gələcək. 
Döz, mənim ürəyim... 
  çaylara bax bir, 
sən öz mənzilini o çay kimi seç. 
Yollar da çay kimi bəzən əyilir, 
bəzən hey burulur... 
  düz yol varmı heç?! 
Bir ləpə o biri ləpəyə arxa, 
onun qüvvəsidir, onun gücüdür. 
Dözümlə yığılan ən böyük dalğa 
sonradan qayayla, 
  dağla döyüşür. 
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Ən güclü dalğalar birdən olmayır, 
əsir yavaş-yavaş bəzən meh kimi. 
Dünyada 
 qiymətli daşlar da var ki, 
vaxtında dəyişir yalnız rəngini. 
 
Döz, mənim ürəyim... 
  əslinə qalsa, 
ah-ufla budaq bar gətirə bilməz. 
Göz yaşı nə qədər qiymətli olsa, 
adi bir göy otu bitirə bilməz. 
 
Dəryalar dərindi, dərin, çox dərin, 
dalğalar başımdan aşırlar mənim. 
Hələ qorxusu var bu dərinlərin, 
bir dözüm lazımdır, 
  bir vaxt... 
  ürəyim! 

 
Tərcümə edəni: Nəriman HƏSƏNZADƏ 
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«Azərbaycan», 1970, №4 

 
 

Leonid QORLAÇ 
 

(Ukrayna şairi) 
 
Mən günəşli Azərbaycan torpağını, onun mavi gözlü Xəzə-

rini, məşhur Neft daşlarını görməmişəm, Qaraşəhərdən, Ağşə-
hərdən keçməmişəm, İçərişəhərini bayırdan belə görməmişəm. 

Azərbaycanın 416-cı diviziyasının igid oğlanları, şəfa əlli 
şəfqət bacıları alman faşistlərinə qarşı bütün sovet xalqı ilə 
birlikdə vuruşmuş, mənim Ukraynamın xilas edilməsində bö-
yük hünər göstərmişlər. Mən eşitmişəm ki, Dnepr çayı sahilin-
də müharibənin ən ağır vaxtlarında Azərbaycan dilində əmrlər 
verilmişdir. Xalqımızın dostluğu çətin günlərdə səngərlərdə sı-
naqdan çıxmışdır. 

Azərbaycana gəlmək, onu görmək, yazmaq həvəsi ilə ürə-
yim doludur. 

Sizin dostunuz Leonid Qorlaç 
 
 
 

KİYEV 
 

Mənim sakit, gurultusuz şeirlərim, 
  bərki daim əzələtək. 
Qoy tərpətsin, qoy oynatsın hər vaxt səni 
  yazda, qışda əsən külək. 
Günəşin od şüasında qızar bir az, 
   qaral bir az. 
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Cavan liman fəhləsinin kürəyində 
   açıl bir az, 
   biləyində 
   yığıl bir az. 
 
Bax, beləcə... bir gün, şerim, 
mənim titan Ukraynamın 
   bədənində əzələtək 
   görün, şerim! 

 
Ukrayna dilindən tərcümə edəni:  

Nəriman HƏSƏNZADƏ 
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“Azərbaycan”, 1971, №2 

 
 

Nikita STENESKU 
(rumın şairi) 

 
 

YENİYETMƏLƏR DƏNİZDƏ 
 

Günəşin zər saçlarından tuta-tuta, 
Dalğalardan çıxa-çıxa, 
 Dalğalara bata-bata, 
Dəstə-dəstə üzüşürlər, 
Elə bil ki, böyrüstə, yanıüstə, 
 ağzıüstə gəzişirlər. 
Uzandığım narın qumlu bir sahildən, 
Ağ yelkənli qayıqlara baxıram mən; 
O qədərdi – sanki qayıq qasırğası var dənizdə, 
Üzür gənclər, –  
Ah, qorxuram, 
 O yelləncək ləpələrdən 
 Sonra biri düşə bilər! 
 Bata bilər! –  

Üzə bilməz 
Dənizdə səs, səmada səs, 
 torpaqda səs. 
Ağ yelkənli qayıqların tufanı var. 
Cavanların burda tufan gülüşü var, 
 Tufanlarla görüşü var. 

 

Tərcümə edəni: N.HƏSƏNZADƏ 
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“Azərbaycan”, 1971, №6 

 
 

UKRAYNA SƏHİFƏLƏRİ 
 
 

Maksim RILSKİ 
(Ukraynanın xalq şairi) 

 
 

AZƏRBAYCANDA 
 

BAKI MİSRALARI 
 

Qədim mavi sulara diqqət ilə sal nəzər, –  
Bizim böyük günləri yaradan qəhrəmanın 
Sanki öz əllərilə sığallanıbdı Xəzər. 
 
Qaynamada bu nəhəng, gör necə dalğalıdır, 
O, yalnız bu dövrana minnətdar olmalıdır, –  
Şöhrəti, söz-söhbəti dilindədir cahanın. 
 
İndi nura qərq edir o, yaxını, uzağı, 
Sözüylə işi birdi bu bahadır dənizin –  
Keçmiş nağıllardakı qəhrəmanlar sayağı. 
 
Qartallar alayına yazılmışdır elə bil, 
Dalğa addımlarıyla cərgədən qalan deyil. 
Necə ürəkaçandır onun mavi bənizi. 
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Burda neçə millətin birləşib qardaş əli, 
Ləpələr dilə gəlib elə bil vəsf edəcək. 
Yanında dayandığım bu möhtəşəm heykəli. 
 
Aşağıya baxıram – dünya burda yerləşib, 
Sanki qədim əsrlə yeni əsr birləşib, –  
Sofoklun xorundakı gənclərlə qocalartək. 
 
Burda atəşpərəstlər yaşayıb yana-yana, 
Budur, biz bir məbədə indi ayaq basırıq, 
Uca neft buruqları alıb onu qoynuna. 
 
Onlar – bu neftçilərin ən ulu babaları! 
Ulu balıqçıları, ulu nəğməkarları! 
Daşlar dinir elə bil, biz də qulaq asırıq. 
 
İnsanlar xoş gününü yaradır öz əlilə, 
Diz çöküb tabe olur dağlar hünərə yalnız. 
Ucalanlar ucalır öz halal əməlilə. 
 
Bu yolun yolçusudur leninçi nəslim mənim, 
Daima ucalmaqdır dünyada vəslim mənim, 
Bu yollarda yorulmaz bizim qanadlarımız. 
 
Sizə bağışlayıram, dostlar, bu sözlərimi, 
Kiyev dərələrindən öz əlimlə tər-təzə. 
Dərilmiş, dəstələnmiş məxmər bənövşə kimi, 
Bizim durnaların da səsindən salam, sizə! 
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NİZAMİ 
 

Dante ilə Petrarkanın nəğmələri dodağında, 
Dayandılar iki əsrin ayrıcında səhər-səhər. 
Xalq sözündən çay yarandı İtaliya torpağında, 
Yaşıllaşdı içə-içə boz səhralar, boz düzənlər. 
 
Böyük şair Nizami də istəyirdi öz dilində 
Yeni qızıl ilmələrlə toxusun hər nəğməsini. 
Öz dilində haraylasın dostlarını öz elində, 
Şahın əmri boğdu fəqət onun qaynar həvəsini. 
 
Gözəl günlər, xoşbəxt günlər gəlib çatdı, güldü 
      həyat, 
Azərbaycan dahisinin arzuları açdı çiçək. 
Qu quşu da baharın ilk günlərində açır qanad, 
Üzür mavi sular üstə, qorxu nədir – bilməyərək. 

 
Tərcümə edəni: Nəriman HƏSƏNZADƏ 
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“Azərbaycan”, 1972, №3 

 
 

Mənsur VƏKİLOV 
(Azərbaycan şairi) 

 
 

ƏZİZ DİYARIM 
 

Od-alov beşiyim –  
  Azərbaycanım! 
Bu odla, atəşlə yoğrulub mayam. 
Ucalan o qaya bürcləri kimi 
Mən də bu torpaqdan baş qaldırmışam. 
 
Ruhun damarımda qan olub axır, 
Dünyaya gətirdin axı, sən məni. 
Qaldır 
 ya yerə vur – heç fərqi yoxdur, 
Didərgin salma tək özündən məni. 
 
Sənin göylərini alsa buludlar, 
İtsə ulduzların naxışı bir gün, 
Yenə 
 naxışların gözümdə qalar, –  
İsti yaşıyla da çıxmaz gözümün. 
 
Ya da yolum düşsə qərib bir elə, 
Səndən uzaq düşsəm, uzaq, lap uzaq. 
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Donan dodaqlarım 
  qürbətdə belə 
Adın çəkilən vaxt qızınar ancaq. 
 
Bu eşqi, ilhamı verdin sən mənə, 
Əziz diyarlardan 
  əzizsən mənə. 
Səndə – qayaların buz qüllələri, 
Səndə – muğamların zəngulələri, 
Səndə – nəğmələrdən yüz rəng, yüz  
    naxış... 
Bir dünya 
 bir qəlbə necə sığarmış! 
 
Səndə – əyribuynuz dəli keçilər, 
Qayadan-qayaya sıçrayıb keçər. 
 
Sənsən yuvam mənim, 
 ailəm mənim, 
Səndə çalınıbdı ilk laylam mənim, 
Beşiyim asılıb budaqlarından, 
Su yox, 
 od içmişəm bulaqlarından. 
 
Yaşar bir ürəkdə bu məhəbbətim, 
Yazın, 
 ilk baharın ətri var orda. 
Nə vaxt xoşa gəlsə sözüm-söhbətim, 
Bilin –  
 bu diyarın ətri var orda... 
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ATA 
 

Fikirlər odunda yenə bişirsən, 
Çoxalır alnında qırışlar, ata. 
Mənim barəmdəmi fikirləşirsən, 
Mənə deyərsənmi, 
  de, nə var, ata? 

 
Qayğılı görəndə səni mən hər vaxt, 
Gözümdə, könlümdə çözələnir qəm. 
Eh, sənə əl tutmaq, köməkçi olmaq... 
Çətindi, 
 mən özüm başa düşürəm. 
 
Saçına dən düşdü necə xəbərsiz, 
Necə də dəyişdin, 
  lap qəribədir. 
Könlümdə gizlicə dolaşan bu hiss 
Bilmirəm, ay ata, doğrusu, nədir. 
 
Sən elə bilirəm – incədən-incə, 
Sən həm də o qədər qüvvətlisən ki! 
Kömək –  
 zəiflərə gərəkdi məncə. 
Qüdrət sahibisən, ay ata, sən ki! 
 
Ailə qayğısı deyilmiş asan, 
Vaxt olur susursan, 
  heç dinmək olmur. 
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Sənin köməyinə arxalanmasam, 
Görürəm, 
 indi də keçinmək olmur. 
 
Görünür, elə bir hiss, duyğu var ki, 
Ürəkdə yaşayır... 
  başa düşmürük. 
Üzdə – qonşular da şahid olar ki, 
Ayda bir dəfə də heç görüşmürük. 
 
Amma otağıma çəkilib hərdən 
Şer yazdığım vaxt 
  düşürsən yada. 
Sənin gur səsini dinləyirəm mən, 
Hələ eşidirəm addımını da. 
 
Qalxıb gəzişdikcə mən bu otaqda 
Fikrimdə dərələr, dağlar aşıram. 
Ata deyən zaman 
  oğlunam, ata, 
Oğlumu öpəndə 
  atalaşıram... 

 
Tərcümə edəni: Nəriman HƏSƏNZADƏ 
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“Azərbaycan”, 1972, №6 

 
Petrus  Brovka 

 
AĞCAQAYIN AĞACI 

 
Yol üstündə ağcaqayın 
   lap məst olub, 
Saçlarına sığal çəkir 
   sərin külək. 
Yarpaqların üstü necə 
   xətt-xətt olub, –  
Fəhlələrin ovcundakı 

cizgilərtək. 
Öz gündəlik çörəyimi 

səhər-axşam, 
Ömrüm boyu öz əlimlə 

qazandım mən. 
Yarpaqlar da pıçıldaşa– 

pıçıldaşa. 
Ovuc-ovuc şüa içir 

al günəşdən. 
Neçə duyğu gəlib keçir 

ürəyimdən. 
Yol üstündə düşünürəm 

mən bu ara: 
Neçə günəş gərəkdi gör, –  

deyirəm mən –  
Hərəsi bir ovuc olan 

yarpaqlara. 
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ŞÖHRƏT 

 
Tələsmə, vaxtı var şanın-şöhrətin, 
Bəzən birdən gəlir, gələndə o da. 
Kim onun haqqında düşünmürsə heç, 
Gedib ona düşür o da dünyada. 
 
Sərf elə daima vaxtını işə, 
O zaman qabaqdan – şan-şöhrət gəlir. 
Unutma –  
o, müdrik adama – qanad, 
Amansız adama – fəlakət gəlir. 
 
Sən əsil şərəfi qatma heç zaman 
Yalançı tərifə, səsə, hay-küyə. 
Onlar bu dünyada tez unudulur, 
Yada da düşmür heç... 
soruşma niyə. 
 
Yox, yox, gərək deyil ona bər-bəzək, 
Onun öz vaxtı var, öz də məqamı. 
Yox, yox, 
bayramlarda gəlmir o heç vaxt, 
Adi iş günündə tapır adamı. 
 
Mən əsil şöhrəti görmüşəm inan, 
Ürəyim ilhamla aşıb-daşanda; 
Dostların gözündə görmüşəm onu, 
Bir də dostlarımla əl tutuşanda... 

 
Tərcümə edəni: Nəriman HƏSƏNZADƏ 



 
Nəriman Həsənzadə  _________________________________ 
 

 
 226

 
“Azərbaycan”, 1975, №8 

 
 

Ata ATACANOV 
 

(Türkmən şairi) 
 
 

ÇÖRƏK VƏ İNSAN 
 
Zəmilərin içiylə 
 dolaşırdım bir səhər. 
Dünyanın sultanına2 
baş əyirdim sərasər. 
Ümmana bənzəyirdi 
 ucsuz-bucaqsız zəmi, 
Sünbüllər üzüşürdü 
 kiçik qayıqlar kimi. 
Yel əsirdi 
 sünbüllər 
 üst-üstə qalanırdı. 
Nəhəng beşiklər kimi 
 zəmi yırğalanırdı. 
– Vardı, dövlətdi taxıl, 
Əziz sərvətdi taxıl. 
Gündəlik çörəyimiz, 
Dar gündə gərəyimiz, 
Arxamız, pənahımız, 
Ən parlaq sabahımız 

                                                 
2 Türkmənlər taxıla “Dünyanın sultanı” deyirlər. 
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Bu taxıldı deyirəm, 
 Taxıla baş əyirəm. 
Zəmi eşitdi məni, 
 dilə gəldi bu zaman: 
“Mənim gücüm-qüdrətim 
 səndədir ancaq, insan. 
Sən məni əkməsəydin, 
 becərməsəydin əgər, 
Yox idi yer üzündə 
 yəqin ki, bu zəmilər. 
Mənim səadətim də 
 səndədir, səndə yalnız. 
Sən insan əllərinə 
 baş əy, 
 əyəndə yalnız! 

 
Tərcümə edəni: Nəriman HƏSƏNZADƏ 
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«Azərbaycan», 1975, №9 

 
 

Kərim QURBANNƏPƏSOV 
 

(Türkmən şairi) 
 
 

MƏNİM PARTİYAM 
 

Möhkəmsən çəkic kimi, 
kəskinsən oraq kimi. 
Bayrağımın üstündə 
yanırsan mayaq kimi. 
 
Sülh, dostluq carçısısan 
Coşur sinəmdə ilham. 
Yer üzünün dayağı, 
mənim əziz partiyam! 
 
Sən varsan – bülbül ötür, 
sular axır şırhaşır. 
Qələmim gecə-gündüz 
vərəqlərlə danışır. 
 
Mən şairin, əsgərin... 
Haqq işimiz üçün mən 
Keçərəm lazım olsa 
alovların içindən. 
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Sülh, dostluq carçısısan 
coşur sinəmdə ilham. 
Yer üzünün dayağı, 
mənim əziz partiyam! 

 
Tərcümə edəni: Nəriman HƏSƏNZADƏ 
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“Azərbaycan pioneri”,  

1965, 10 sentyabr 
 

 
Qr. VİERU 

(Moldova şairi) 
 

MƏNİM MÜƏLLİMİM 
 

Dünyada ən əziz bir insandır o, 
Meylini əzəldən bizə salıbdır. 
Uşaqlar böyüyür keçdikcə illər, 
Mənim müəllimim cavan qalıbdır. 
 
Bir ilk şer kimi vurğunuq ona, 
O, sərin bulaqdır çölün düzündə. 
O, bizə gərəkdir, –  
               Günəbaxana. 
Gün necə gərəksə dünya üzündə. 
 
Ağappaq ağardıb saçını illər, 
Lakin o cavandır, o, bəxtiyardır. 
Dünyada siz deyin, kimin bu qədər 
Mehriban, gülərüz uşağı vardır. 
 
Bir ilk şer kimi vurğunuq ona, 
O, sərin bulaqdır çölün düzündə. 
O, bizə gərəkdir, –  
              Günəbaxana. 
Gün necə gərəksə dünya üzündə. 
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Gənclik illərinə qədəm basırıq, 
Partalar gör indi haramızdandır. 
Şirin arzulara doğru gedirik, 
Yenə də o, bizim sıramızdadır. 
 
Bir ilk şer kimi vurğunuq ona, 
O, sərin bulaqdır çölün düzündə. 
O, bizə gərəkdir, –  
                  Günəbaxana. 
Gün necə gərəksə dünya üzündə. 

 
Tərcümə edəni: Nəriman HƏSƏNZADƏ 
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“Ədəbiyyat və incəsənət”,  

1975,  23 avqust 
 

 
 

Ata ATACANOV, 
 

(Türkmən xalq şairi) 
 
 

ALÇA  
ÇİÇƏKLƏYƏNDƏ 

 
Girdim sizin bağçaya 
Alça çiçəkləyəndə. 
Eşitdim xoş nəğməni, 
Alça çiçəkləyəndə. 
 
 
Getdin bulağa – suya, 
Tək oxuya-oxuya. 
Görmədin məni guya, 
Alça çiçəkləyəndə. 

 
Oğlumuz var – bir  
                      çiçək, 
Xoşbəxt günlər  
                görəcək. 
On ikiyə keçəcək –  
Alça çiçəkləyəndə. 
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Sənə layiq bir əsər, 
Yazmalıyam təzə-tər. 
Açsın bütün çiçəklər 
Alça çiçəkləyəndə. 

 
 
 

YERƏ DÜŞƏR 
 

Yağışa demə: yağma, 
xahişin yerə düşər. 
Günəşə demə: doğma, 
xahişin yerə düşər. 
Dağa demə: su olsun, 
xahişin yerə düşər. 
Qartal dönüb qu olsun, 
xahişin yerə düşər. 
Ayağa demə: baş ol, 
xahişin yerə düşər. 
Ürəyə demə: daş ol, 
xahişin yerə düşər. 

 
 

Tərcümə edəni: Nəriman HƏSƏNZADƏ 
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“Ədəbiyyat və incəsənət”,  
 1982, 2 iyul 

 
Yanka KUPALA 

(Belorus şairi) 
 

GEDİR, O KİMDİ? 
 
Bataqlığın içiylə, meşəliklə o ki var, –  
böyük bir dəstə gedir, o kimdi? –  
beloruslar. 
 
Nədir apardıqları, arıq çiyinlərində, 
nədir ucaltdıqları o arıq əllərində? –  
yalançılıq, əyrilik. 
 
Kimə göstərəcəklər onlar gedib yalanı, 
Haraya aparırlar əyriliyi, filanı? –  
allahın dərgahına. 
 
Kim deyibdi aparın, kim öyrədib onları, 
kim yuxudan oyadıb indi o milyonları? –  
ehtiyac, qəm, iztirab. 
 
Əsrlərlə əzilən bu korlara, karlara, 
nə oldu belə birdən, nə lazımdı 
onlara? –  
insan çağrılmaq, 
ancaq. 

1907 
 

Çevirəni: Nəriman HƏSƏNZADƏ 
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“Sosialist Sumqayıtı”,  

1975, 4 oktyabr 
 

 
Kərim QURBANNEPESOV 

 

(Türkmən şairi) 
 

YALNIZ BİRCƏ DƏFƏ  
YALAN DEMİŞƏM 

 
Yalnız bircə dəfə 
  yalan demişəm. 
Oğlum, qınamağa 
  tələsmə məni. 
İndi ki, vağzala 
  yolumuz düşüb, –  
qoy sənə danışım 
  olub-keçəni: 
...O vaxt ürəyində 
  başqaydı həvəs, 
o vaxt uşaq idin –  
  körpə bir çiçək. 
O zaman xətrinə 
  dəysəydi bir kəs, 
Oturub ağlardın... 
  dodaq büzərək, 
Yolumu gözlərdin 
  yuxusuz qalıb, 
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Evə gəlməsəydim 
  vaxtında əgər. 
Səni öpməsəydim 
  könlünü alıb, 
Yatmazdın düz gecə 
  yarıya qədər. 
Səhər unudardın 
  hər şeyi bütün; 
Yadında qalmazdı 
  o küsü artıq. 
Sonra oyuncaqla 
  gələrdin o gün, 
Deyərdin oynayaq, 
  biz oynayardıq. 
Nənən gəvəmizi 
  tezcə salardı, 
Meydan sulayardıq 
  biz onun üstə. 
Mənim əlimdəki  
  qurd atılardı, 
Sənin əlindəki 
  quzunun üstə. 
Anan o tərəfdən 
  it buraxardı, 
Qurdu tutmaq üçün. 
  Bəhsə girərdik. 
Nənən gülümsəmiş 
  bizə baxardı, 
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Biz səni beləcə 
  əyləndirərdik. 
Yaşın çox az idi... 
  eh, onda nəydi? 
Üzündə səadət, 
  gözündə məna. 
Onda yer üzündə 
  müharibəydi, 
Əməlli-başlıca 
  yanırdı dünya, 
Analar-bacılar 
  narahat idi, 
Ayağa qalxmışdı 
  o zaman bəşər. 
O vaxt Moskvaya 
  çathaçatıydı, 
Dəmirli, zirehli 
  faşist vəhşilər. 
Əsgər paltarımı 
  geydim o zaman, 
Gərdim öz sinəmi 
  alova, oda, 
Ağlaya-ağlaya 
  o vaxt ucadan, 
Məndən soruşurdun: 
  –  Ata, haraya?! 
–  Qonaq çağırıblar 
  gedirəm, – dedim 
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Yalan danışırdım 
  ilk dəfə sənə. 
Günahım yox idi, 
  mən neyləyəydim?! 
O uşaq əl edir 
  indi də mənə. 
Özüm o yalandan 
  üşüdüm, əsdim. 
O zaman ayrı cür 
  deyə bilməzdim... 

 
Tərcümə edəni: N.HƏSƏNZADƏ 
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“Ulduz”, 1967, №8 

 
 

Anatol KODRU 
 

(Moldova şairi) 
 

“Daşın tərsliyi” şeirlər kitabının müəllifidir.  
“Molodaya qvardiya” nəşriyyatında  

yeni kitabı çapa hazırlanır. 
 

ADSIZ QƏBİRLƏR 
 

Qəbirlər susubdu qayalar kimi, 
burda nə sərhəd var, nə şöhrət, nə ad. 
Ümidsiz, 
 kədərli gözləri ilə 
kəllələr görünür gözümə, 
heyhat! 
Xaçlar –  
ölənlərin kölgəsi kimi, 
qəbirlər üstünə əyilib bir-bir. 
Deyirəm, elə bil əsən küləklər 
burdakı sükutu pozmaq istəyir. 
Qadınlar, 
siz niyə xeyirxahsınız? 
Sizin qəlbinizi didir bu kədər. 
Gəlir dörd tərəfdən 
qulaqlarıma: 
sizin hıçqırıqlar, sizin nalələr 
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Yer üstə –  
nə qədər xaç var, deyirəm 
durur, unudulmuş dəyirman kimi. 
Yer altda –  
çürüyür dümağ kəllələr, 
sovuşub gedirlər 
bir duman kimi. 
Vuruş yollarına bax, 
birər-birər 
qəbirlər uzanır, 
adsız qəbirlər... 
 

* * * 
Şərabı içirik şərab eşqinə, 
gözün nuru kimi –  
pak, şəffaf, təmiz. 
Palçıqdan düzələn bu kuzələrdə 
Bizim 
ruhumuz var, bir də 
qəlbimiz. 
Burdadır –  
həqiqətpərəstliyimiz, 
burdadır rəhmimiz 
və sərtliyimiz. 
Tək şərab içmirik bu adi parçdan, 
isti dodaqlara söykəyən zaman, –  
bizim kəndlilərin 
müdrik sözünü, 
torpağın ətrini 
içirik ondan. 

 

Tərcümə edəni: Nəriman HƏSƏNZADƏ 
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“Ulduz”, 1967, №8 

 
 

Nikolaye ESİNENKU 
(Moldova şairi) 

 
1940-cı ildə anadan olmuşdur. 

 İlk şerlər kitabı “Antennalar” adlanır.  
Novellalar kitabını Moldaviya  

dövlət nəşriyyatı çapa hazırlayır. 
 

Mən yaxşı bilməliyəm 
könlündəki aləmi. 
Sən kimi gözləyirsən? 
Sən məni gözləyirsən 
yəqin indi, 
eləmi? 
Sizin çıraq yanırsa, –  
mənimçin yanır demək. 
Sizin qapı açıqsa, –  
Mənimçin açılıbdır. 
Sizin süfrə açıqsa, –  
mənimçindir o süfrə, 
açılıb mənə görə... 
Gecə, 
sənin yanında 
boş qalan o yer –  
yalnız mənimdir. 
Çağır istədiyin tək, 
oxşasın bu səs məni. 
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Sənin kimi 
özgələr 
çağıra bilməz məni. 
Apar hara istəsən, 
itir məni, gəz məni. 
Oraya ki, 
özgələr 
apara bilməz məni. 
Apar hara istəsən, 
qış məni, bahar məni. 
İstəsən, 
cəhənnəmə! 
Təki sən apar məni... 

 
Tərcümə edəni: Nəriman HƏSƏNZADƏ 
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“Ulduz”, 1972, №12 

 
 

Qaysın QULİYEV 
 

(Balkar xalq şairi) 
 

DÖYÜŞƏ BİLƏRDİM  
MADRİDDƏ MƏN DƏ 

 
Döyüşə bilərdim Madriddə mən də, 
Qrenada uğrunda ölə bilərdim. 
Günəş yer üzünə nur ələyəndə 
Mənim də yaramı görə bilərdi. 
 
Döyüşə bilərdim Madriddə mən də, 
Daşlara çırpardım sinəmi yəqin. 
Azad görmək üçün Kordov üstündə 
Qızıl bayrağını bir məmləkətin. 
 
Döyüşə bilərdim... görə bilərdim 
Madriddə rəngini son şəfəqlərin. 
Bir də ki, hər yerdə hünər hünərdi, 
Vətəni, qürbəti yoxdu hünərin. 
 
Deyərdim verirəm, nəyim var, istə, 
Taleyim nə yazır alnıma, yazsın. 
Orda eşidərdim mən son nəfəsdə 
Xeyir-duasını qoca Qafqazın. 

 
 



 
Nəriman Həsənzadə  _________________________________ 
 

 
 244

 
Səngər tapılardı Madriddə mənə, 
Keçib sərhədləri gələ bilərdim. 
Azadlıq, qardaşlıq, dostluq naminə 
Mən Madrid uğrunda ölə bilərdim. 

 
Tərcümə edəni:  

Nəriman HƏSƏNZADƏ 
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T.Şevçenko 
_____________________________ 

 

 

“Çərayı qız” 

“Katerina” 

“Çarlar” 
 

/poemalar/ 

 

 

 

 

_______________________________ 
Azərbaycan uşaq və gənclər 

ədəbiyyatı nəşriyyatı 
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Taras Şevçenko 
Ukrayna xalqının görkəmli şair‐rəssam oğlu Taras Qri‐

qoryeviç  Şevçenko  1814‐cü  ildə Morinsi  kəndində  Təh‐

kimli kəndli ailəsində anadan olmuşdur. Tarasın babası 

çəkməçi idi. Çəkməciyə ukrayna dilində ʺşevtsʺ deyilir ki, 

buradan da onun familiyası Şevçenko qalmışdı. 

Taras  Şevçenkonun  ailəsi  təhkimli  olduğundan,  qəd‐

dar mülkədar Engelqardın ixtiyarında idi. Ömrünü əzab‐

əziyyətlərlə  keçirən  bu  gənc,  ata‐anasını  lap  erkən  itir‐

mişdi. 

1831‐ci ilin qışında Taraz Şevçenko Peterburqa gəlir və 

burada yaşamalı olur. O, burada ukraynalı rəssam Saşen‐

ko  ilə  tanış olur ki, bu  tanışlıq  şairin gələcək həyatında 

böyük rol oynayır.  

Həmyerlisinin  vasitəsilə  Taras  məşhur  rus  rəssamı 

Bryullovla və  rus  şairi  Jukovski  ilə yaxından  tanış olur. 

Bu  sənətkarlar  kimsəsiz  bir  gəncin  istedadını  yüksək 

qiymətləndirir  və  ona  kömək  etmək  fikrinə  düşür,  onu 

təhkimçilikdən  azad  etmək  istəyirlər.  Bunun  üçün  isə 

Tarasın ağası 2500 manat pul tələb edirdi. Bu vaxt rəssam 

Bryullov  Jukovskinin  gözəl  bir  portretini  çəkir.  Bu  əsər 
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lotareya oyununda udur. Onlar bu pula Taras Şevçenko‐

nun azadlığını mülkədardan satın alır. 

Peterburqdakı  Bədaye Akademiyasında  oxuya‐oxuya 

Taras  öz  yaradıcılığını  davam  etdirirdi. Onun  ʺKobzarʺ 

adlı  ilk  şeirlər  kitabı  1840‐cı  ildə  Peterburqda  çapdan 

çıxmışdı.  Şair  bu  kitabında Ukrayna  xalqının  I Nikolay 

vaxtında  çəkdiyi  əzab  və  işgəncələri  bədii  boyalarla, 

yana‐yana  gösdərirdi.  O,  öz  xalqının  həyatı  ilə,  adət‐

ənənəsi  ilə  yaxından  tanış  idi.  axı  Şevçenkonun  özü də 

vaxtilə təhkimli kəndli olmuşdur. Elə məhz buna görə də 

onun  əsərləri  xalqın  rəğbətini  qazanmışdır.  O,  öz  şeir‐

lərini təhkimli kəndlilərə və şəhər yoxsullarına oxuyardı, 

təntənəli məclislərdən  zəhləsi  gedərdi. Çünki,  o  həmişə 

xalq dilini xalqdan öyrənər, yeni bir söz, zərb‐məsəl eşi‐

dəndə sevinərdi.  

ʺKaterinaʺ poemasında Taras Şevçenko, varlı bir zabit 

tərəfindən təhkimli qızın aldadılmasını, qucağındakı uşa‐

ğı ilə çöllərə düşüb ərini axdarmasını, onun bu acınacaqlı 

həyatını həyacanla və böyük sənətkarlıqla yazmışdı. Əsər 

təbiiliyi və həyatiliyi  ilə hələ o vaxt çox tez bir zamanda 

məşhurlaşmış, öz ətrafına oxucu kütləsi toplamışdır.  

ʺÇarlarʺ  poemasında  şair  I Nikolayı  lağa  qoyur,  onu 

əhatə edən yaltaq,  ikiüzlülərə gülürdü. O vaxt xalq ara‐

sında  I Nikolayı  ʺƏlidəyənəkli  çarʺ adlandırırdılar.  Şair, 

bu  əsəri  ilə  xalqın  tərəfində durur,  onun  səsinə  səs  ve‐

rirdi.  
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ʺÇəhrayı  qızʺ  əsəri  yenə  də  təhkimçilik  həyatından 

alınmışdır. 

Taras  Şevçenkonu  gözü  götürməyənlər  onu  kəndli 

şairi,  təhkimli  şair  adlandırırdılar. Onlara  cavab  olaraq 

şair: ʺNə adlandırırsınız, adlandırın, axırı ki, şairəm. Mə‐

nə bundan başqa heç bir  şey  lazım deyilʺ, – deyirdi. Əl‐

bəttə, Şevçenko  ʺşairʺ sözünü geniş mənada başa düşür, 

bu sözü xalqla birlikdə işlədirdi. Onun fikirincə, şair xal‐

qının xidmətçisidir.  

Taras  Şevçenko 1846‐ci  ildə Kiyevdə yaşayarkən gizli 

ʺKirilo‐Mefodiyev  qardaşlarıʺ  cəmiyyətində  iştirak  edir‐

di.  Bu  cəmiyyət  təhkimçilik  quruluşunun  əleyhinə  idi. 

Cəmiyyətin üstü açılanda Taras  Şevçenko Orenburq ba‐

talyonuna  sıravi  əsgər  kimi  sürgün  edilir.  I Nikolay  bu 

hökmü özü imzalanmışdı: ʺYazmaq və şəkil çəkmək qəti 

qadağan  olunmaqla,  möhkəm  nəzarət  altında  saxla‐

nılsın!ʺ. 

Şairə – rəssama bundan ağır cəza olarmı?! 

Sərxoş çar zabitlərinin  təhqirlərinə, bütün zülm və  iş‐

gəncələrə dözən şair yalnız 1857‐ci ildə Peterburqa qayıt‐

mağa icazə ala bildi. 

Sürgündən qayıtdıqdan sonra Taras Şevçenko Ukray‐

na məktəblərində ana dilinin keçilməsi üçün  ʺƏlifbaʺ ki‐

tabı yazır ki, bu da çar tərəfində qadağan olunur. Bundan 

başqa şair inqilabi ruhlu ʺVəsiyyətʺ, ʺYuxuʺ, ʺQafqazʺ və 

başqa  əsərlərini  yazmışdır.  O  zaman  ʺKobzarʺ  kitabı 
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haqqında məqalə  çap  etdirən Dobrolyubov  Şevçenkonu 

ʺsözün əsil mənasında xalq şairiʺ adlandırırdı. 

Taras  Şevçenko  1861‐ci  ilin martında  qırx  yeddi  ya‐

şında  ikən  Peterburqda  vəfat  etmişdi.  Taras  Şevçenko 

sovet  xalqları  ailəsinin  sevə‐sevə  oxuduqları,  tərcümə 

edib çap etdikləri görkəmli sənətkarlardan biridir. 

 

Nəriman Həsənzadə 
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«Azərbaycan», 1978, №1-3 

 
 

Mixay Eminesku 
 

(Anadan olmasının yüz iyirmi illiyi  

münasibəti ilə) 

 

Dünya  poeziyasının  gözəl  nümunələrini  yaradan 

vətənpərvər  şair  Mixay  Eminesku  Moldaviya  SSR‐in 

İpateşt  kəndində  anadan  olmuşdu.  Əvvəl  seminariyada 

oxumuş,  sonralar  universitetin  ədəbiyyat  və  fəlsəfə 

kurslarında  təhsilini davam etdirmək  istəmişsə də, başa 

vura  bilməmişdi.  İlk  şeirini  16  yaşında  çap  etdirən  bu 

gənc, Marks, Göte, Şiller, Hüqo, Puşkin, Qoqol kimi bəşər 

fikrinin qabaqcıl nümayəndələrinin əsərlərini mütaliə  ilə 

yüksəlmiş,  öz  ölkəsinin  ən  görkəmli,  ən  sevimli  oğlu 

olmuşdur. 

Mixay  Eminesku  ən  yaxşı  əsərləri  ilə  daima  xalqın 

qəddar düşmənlərinə,  riyakar burjua millətçilərinə qarşı 

mübarizə aparmış, əməkçi xalqı ardıcıl müdafiə etmişdi.  

Bir  sıra  başqa  görkəmli  əsərləri  ilə  yanaşı,  şairin 

ʺMeşə,  sən  niyə  ləngər  vurursan?ʺ,  ʺHələ  sən  yoxsanʺ, 

ʺYenə  həmin  döngədəʺ,  ʺGörüşʺ,  ʺGecəniz  xeyirʺ  kimi 

nəğmələri  sevilə‐sevilə  nəsildən‐nəslə  keçə‐keçə  öz 

müəllifinə ümumxalq məhəbbəti qazandırmışdır. 

M.Eminesku 39 yaşında ölmüşdür.  
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Xeyrə qalsın gecəniz...  

 
Quşlar kəsdi səsini, 
Yuxuyla doldu yol-iz. 
Yatdı yorğun çiçəklər, 
Xeyrə qalsın gecəniz. 
 
Çayın səsi gəlir tək, 
Meşə yatır... bir az sus. 
Nəğmə yatır elə bil, 
Şirin olsun yuxunuz. 
 
Mürgüləyir qu quşu, 
Kölgəsində çilliyin. 
Sakit... sonra pozular, 
Hüsnü bu gözəlliyin. 
 
Ay batdı elə bil ki, 
Dünya itdi tərtəmiz. 
Hər şey röya və xəyal, 
Xeyrə qalsın gecəniz. 
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* * * 
 

Pəncərəmə dəyirsə, 
Gecələr çinar hərdən. 
Bu, ona görədir ki, 
yada salım səni mən. 
 
Sularda əks edirsə, 
On dörd günlük ay yəqin, 
O da ona görə ki, 
Şəklini görüm sənin. 
 
Nə qədər ki, gün doğur, 
Nur paylayır səhərlər. 
Xatirən ürəyimdə 
Yaşayacaq o qədər. 

 
Tərcümə edən:  
 N.Həsənzadə 
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“Azərbaycan bədən tərbiyəçisi” qəzeti, 
6 avqust, 1958 

 
 

Mokvala CANİAŞVİLİ 
(Gürcü şairi) 

 
Məmmədəli Qazaxlı 

 
Bizim tərəflərə xoş gəlmisən sən, 
Siqnax öz evindir, sıxılma bir an. 
Görürəm igidlik yağır üzündən, 
Qazaxlı balası, nəhəng pəhlivan! 
 
Mən səni ilk dəfə gördüyüm zaman, 
Bir atlı çıxmışdı polad sinənə. 
Bizi seyr edirdin qaşıyın altdan, 
Sinən qaya kimi göründü mənə. 
 
Qolun yoğunluqda dəmiri hələ, 
Qoluna ip kimi doladın o gün. 
Sənə nə ad verim mən indən belə, 
Gərək adam özü gözüylə görsün. 
 
Əyib-düzəltdikcə dəmirləri sən, 
Ürəkdən sevindim düzünü gəzsən. 
Dedim tələb etsə vətənin əgər, 
Sinən də bir polad çəpərə dönər. 
Düşməni qoymazsan bir addım bəri, 
Mən sevdim səndəki böyük hünəri... 
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Bizim tərəflərə xoş gəlmisən sən, 
Siqnax öz evindir, sıxılma bir an. 
Görürəm igidlik yağır üzündən, 
Qazaxlı balası, nəhəng pəhlivan! 

 
Gürcücədən tərcümə edəni: 

Nəriman Həsənzadə 
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Maqsud Şeyxzadə 
 

(Özbək xalq şairi) 
 
 

DAŞKƏNDNAMƏ 
 

(Poema) 
 

İthaf 
 

Şəhərlər baqidi, ömür ötərgi, 
Dərələr qalandı, sular  gedərgi. 
Hər kəsin yurdunda bir izi qalır, 
Bina ucaldanın adı ucalır. 
Kimdənsə lətifə, söhbət, ixtira, 
Ya ağac, ya oğul, ya da bir misra, 
Ya mahnı, ya dərman, ya xeyirxahlıq, 
Axır ki, dünyada qalır yaxşılıq! 
 
Bir vaxt şəhərimi tərifləyərdim, 
Mən onun şəninə sözlər deyərdim. 
“Beləsi yoxmu heç?” – deyib bir zaman, 
Sən şübhə edərdin mənə sonradan. 
“Bir gün danışarıq...” bu söz, bu eyham, 
Hələ yadımdadır, unutmamışam. 
Gərək öz qəlbimi bildirəm ona, 
Paltar layiq olsun boya-buxuna. 
Könlümdə yaşayan bu sevgi, maraq 
Dastana çevrilsin demişdim o vaxt. 
Lakin gec başladım mən bu əsərə, 
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Şəhərimi görmək istəyənlərə, 
Ya da ürəyinə nəqş edənlərə, 
Ürəyini ona bəxş edənlərə, 
Daşkəndin şəklini soruşanlara. 
Dakəndlə qaynayıb-qarışanlara, 
Mənim bu təranəm, mahnım ərmağan, 
Nəsr – ağır qədəm, nəzm – çapağan... 
        
                        I 
 
Ah, illər yadıma saldı bir günü, 
...O yarım əsrlik döyüş gününü. 
Çiynində daşıyan daşkəndli qoca, 
Ağ paşa dövründə olmuşdu qaçaq. 
Qaçaqaç vaxtından deyirdi qoca, 
Sürgün günlərini xatırladıqca, 
Deyirdi: 
“Yadımdan çıxmır o vaxtlar. 
Yurdda başımıza ələndi odlar, 
Tayqa meşəsinə düşmüşdük, düzü, 
Ayırmaq olmurdu gecə-gündüzü. 
Dəhşətli qış idi bu dəfə yaman, 
Bir az soyuqqanlı, bir az nigaran, 
Bir az yorğun-arğın, bir az yuxusuz. 
Bir  az əldən düşmüş, bir az da huşsuz, 
Çatdıq bir komaya... qış necə qışdı, 
Qollarda damarlar buz bağlamışdı. 
Nə günəş var idi, nə günəşdən iz, 
Şaxtadan donmuşdu od nəfəsimiz. 
....................................................... 
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Bu dəm səs eşitdim hamıdan ilkin, 
“Ah, Daşkənd!.. Ah, Daşkənd!..” 
Nə gördük, hamımız dönüb baxınca, – 
Ağaca yapışıb qalmışdı qoca. 
“Ah, Daşkənd!.. Ah, Daşkənd!..” – 
Bu söz o yelərdə soyuq olsa da, 
Günəşli bir yurdu gətirdi yada. 
Desəm ki, bu oddan bədənimizə 
Bir az isti keçdi... inanın sözə. 
Ah, necə sızlayıb yandı o, birdən, 
Xeyli ayrılmadım, düzü, fikirdən. 
Ən soyuq günlərdə günəşi anmaq, 
gecədə nur görmək kimidir, vallah! 
Necə də oynatdı ruhu o avaz, 
Ah, “Daşkənd” deyəndə... yada düşür yaz. 
 

II 
 
Hər kim “Daşkənd” deyir, “Daşkənd” danışır, 
Elə bil bir yaya yüz yay qarışır. 
“Daşkənd” deyən kimi yay düşür  yada, 
 “Daşkənd” de, günəş də qalsın yadında. 
Günəş ömür verir yara, yoldaşa, 
Bizdə bir məsəl var: “günəşcə yaşa”. 
Dostum, olmusanmı, burda yay fəsli, 
Yoxsa görməmisən yayları əsla? 
Çirçik vadisində salınır şəhər,  
Günəş işə başlar orda hər səhər. 
Səhər işçi kimi yuyunar günəş, 
Axşam paltarını soyunar günəş. 
Bu böyük işçini alqışlayıram, 
Şəninə mahnılar bağışlayıram. 
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Bir yol səfər etsə bu yerə hər kəs, 
Qəlbində Daşkəndə sevgi və həvəs  
Daşkənd də unutmaz, əzizlər onu, – 
Günəşlə isidər bir səhər onu. 
Daşkənddə su içsə qarğa bir zaman, 
Yenə qayıdarmış Məkkətulladan. 
Üzü də, gözü də, sözü də açıq, 
Təbərrik torpağı qızıldan artıq. 
Günəşə  insan ad qoyduğu gündən, 
Aşıqlar bənzətdi nazənin qıza.  
Amma  bir pəhləvan işçi dedim mən, – 
İşdə həmkar oldu o, hamımıza. 
Daşkənd günəşinin çoxdu tərifi,  
Lalə də, gəlin də, gül də, çıraq da... 
Amma möhnət dolu onun tarixi 
Bizim şeirimizdən qalıb qıraqda. 
Bilmirəm, baharın küləyinəmi, 
Yoxsa, bu torpağın ürəyinəmi, 
Hansına vurğunam?.. 
Busə fəslinə? 
Hay, hay... şairliyim baş alır yenə. 
Baharlar haqqında yazmağa nə var, 
Şair, yay sözündə şeriyyət axtar. 
Sən gülü bülbülə qatma heç nahaq, 
İyulu tərifdə biz mahir olaq. 
Əgər mənə qalsa, doğrusu birbaş, 
Günəşə ad verrəm: bizim vətəndaş. 
O bizə yem verir, bizə gərəkdir, 
Elə bil, əl üstə... bişmiş çörəkdir,  
Səhərlər – ağappaq  xəmir kündəsi, 
Günorta – qırmızı təndir kürəsi,  
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Amma batan zaman fikir verin bir, – 
Deyirsən qızarmış çörək kimidir. 
Qorabişirən ay gədiyi zaman, 
Günəş, bilirsənmi, olur qəhrəman. 
Yandırıb – yaxmağa o meydan istər, 
Qabağına çıxan pəhləvan istər. 
İyulda yetişir yaşıl qozalar, 
O da çoban kimi keşikdə durar. 
Mən qəlbən sevirəm  yay günəşini, 
Axtarsan Saların* hər bir daşını – 
Görərsən, naxışı üzünə gülər, 
Bərəkət dünyada günəşdən gələr. 
Bunca əliaçıq, bunca səxavət... 
Babalar bir xeyir görmədi fəqət. 
Onlar başqa cürə yozdu həyatı, 
Bu torpaq – günəşin təsərrüfatı! 
 
                                III 
 
Sən ey mənim şəhərimin minillik səsi! 
İllər mənə gör nə qədər uzaq olubdu. 
Yer altında sirlər dolu yüz əfsanəsi, 
Zaman keçib, öz-özünə torpaq olubdu. 
Kim danışar? O illərin şahidi varmı? 
Axı, min il ya ot, ya quş heç yaşayarmı! 
Nələr çəkdi bizim ellər burda qış, bahar, 
Dilə gəlsə, bəlkə daşlar danışardılar! 
................................................................ 
Saralmış əlyazmalar, qarışıq xətlər, 
Alim babalarımız cızan sənədlər... 
Vərəqlədim birbəbir, söz üstə əsdim, 
Hər əsrin qədəmində bir məna gəzdim. 
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Bir övladın həyatı nəğmədir desək, 
Övladların həyatı dastandır demək. 
Bu, əbədi bir döyüş vəsiqəsidir, 
Övladların birliyi xalqın səsidir. 
İgidlər sinəsini verdi gülləyə, 
Üzülməsin zamanın rişəsi deyə.  
Tarix vərəqlərini  güvə yeməsin, 
Ötüb keçən əsrdən əl üzülməsin. 
Azadlıq eşqi ilə yandı ürəklər,  
Öz-özünə parlamadı üfüqdə səhər. 
Yoxsa nə söz, nə bilik – yazı qalarmış, 
Nə də yazılardakı arzu qalarmış. 
Nə alçaqlıq, nə pislik ölə bilərmiş, 
İstibdadın qalası qala bilərmiş. 
Ah, kitablar, kitablar... yorğun işçilər, 
Qərəzsiz xeyirxahlar, məsləhətçilər! 
Zəhmətin tərifini yazan kitablar, 
Mərd adları nizamla düzən kitablar! 
İllər axıb getdilər səhifələrlə, 
Siz bəzən güldürdünüz lətifələrlə. 
Gah müdhiş döyüşləri tərif etdiniz, 
Qırğınları nəql edib təsir etdiniz. 
Sənətkar hünərini bəyan etdiniz, 
Alimlərin kəşfini əyan etdiniz. 
Şahidi olduğunuz o yerlər hələ, 
Yenə dinməz dururlar öz adətilə. 
Bu yurdun gecəsini və gündüzünü, 
Çox gəzib yaddaşlarda tapdıq izini. 
Gəlib çatan nağıllar, əfsanələr var, 
O adsız aşıqlardan qalır yadigar.  
Əcdadların devlərlə hər toqquşması, 
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İgidlərin yadlara divan tutması, 
Sularda qanlı qılınc yuyulmasında, 
Nağılların ən qədim bir mənasında,  
Dastanlar sular kimi rəvan axdılar,  
Hardan isdədilərsə, ordan axdılar. 
Döndülər nağıllara, rəvayətlərə, 
Sonra əfsanələrə, hekayətlərə.  
Ömrümdə haraya ki, qədəm basmışam,  
Mən gah kərpickəsənə qulaq asmışam, 
Gah kasıb danışıbdı, gah ac... sərasər,  
Onlar da kimdən isə eşidibdilər. 
Numizmatlar* gözünə eynək taxdılar, 
Pul üstə yazıları hey oxudular. 
Hələ arxeoloqlar hər axşam-səhər,   
Torpağın laylarını vərəqlədilər.  
İsadan, İsgəndərdən və Keykavusdan, 
Eh nə qədər dedilər... çıxmaz yadımdan, 
Əvvəllər bu yerlərdə bazarlar olmuş, 
Kiməsə, nə üçünsə dünya dar olmuş. 
Naxırlar su içmişdi göy hovuzlardan, 
Eyvanlar aynabəndmiş burda bir zaman. 
 “Şam kamanın”* tərifi tutmuş hər yanı, 
Turan mahnılarını, bütün İranı. 
 
                            IV 
 
Babalar çox fəhmli olubdu başdan,  
Gör nə qədər daş, torpaq daşıyıbdılar. 
Burda qorunubdular qardan, yağışdan, 
Buranı məsgən seçib yaşayıbdılar. 
Torpağı bərəkətli, havası açıq, 
Günəş isə il boyu bu yerə aşiq. 
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Böyük elə düşərgah oldu bu yerlər, 
Karvanlardan bac-xərac aldı bu yerlər. 
Şərqlə Qərb arasında ən kəsə bir yer, 
Çin-Macindən yüklənib gələn karvanlar 
Ruma tərəf gedərkən qədim zamanlar 
Bu karvansaralarda dincələrdilər 
Çörək də yeyərdilər, kabab da onlar, 
Sonra da yollarına ram olardılar. 
Babaların əməyi heç vaxt itməsin, 
Gör necə tapılıbdı şöhrət nöqtəsi, 
Çirçikə çataçatda onlar bir səhər, 
Atların cilovunu dartıb deyirlər. 
Sonra arxlar çəkiblər, körpü salıblar, 
Özləri yer tapıblar, yersiz qalıblar. 
Su da, yer də, günəş də, abi-hava da, 
Onlara qəhət olub sonra həyatda. 
Güclülərin əlində düşüblər qana, 
Taleyi ögey olub yazıq insana. 
 

V 
 
Yadımda Ənharın ağac körpüsü, 
Dəyişmiş tarixi, tarixin özü. 
Bəylərin adına qalalar qalıb, 
Nə qədər nağıllar yadigar qalıb. 
Daşkəndin hakimi bəylər olubdu, 
Nə vaxtsa, hardasa şəhər olubdu. 
Hardasa bir filan bünövrə durur, 
Divarı, dövləti zaman uçurur. 
Yerdəki küçələr çökürlər yerə, 
Min abidə itir, minbir məqbərə. 
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Zaman elə bil ki, soyuq bir külək, 
Hələ keçən əsrin ortasınadək 
Bir ölkə olubdu – “Orda” dövləti, 
Dünyaya səs salıb onun qüdrəti. 
On iki qapıdan, on iki yoldan, 
Gələrmiş, gedərmiş qafilə karvan. 
Yola salarmışlar bazarbəyləri, 
Xərac alarmışlar bazarbəyləri. 
Kimi uduzarmış, kimi udarmış, 
Kimi halalına haram qatarmış. 
Mal alıb, mal vermək bir adət imiş, 
Adamlar, bazarlar qiyamət imiş. 
On iki qapıdan, on iki yoldan, 
Gələrmiş, gedərmiş qafilə karvan. 
Yollar sağa enib, sola dönərmiş, 
Yollara karvanlar səpələnərmiş. 
On iki qapıdan, on iki yoldan, 
Atlı quldurlar da girərmiş hərdən. 
Xəncərlər başları iki bölərmiş, 
İnsanlar, karvanlar talan olarmış. 
Gah da başqa yerdən əmirlər, xanlar 
İşrət hərisləri, nəfsi yamanlar 
Qan deyə, qul deyə, pul deyə hərdən 
Şəhərə dolarmış on iki yerdən. 
Hərəsi bir yanda asıb-kəsərmiş, 
Hərəsi bir yanda sərvət gəzərmiş 
Gah da mənəm, – deyən şahlar qudurdu, 
Nə qədər igidin boynunu vurdu. 
Onların ayağı dəydiyi yerlər, 
Sonradan ad aldı- adsız qəbirlər! 
Yurdundan, evindən qovuldu ellər, 
Soydu füqəranı ağır vergilər. 
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Uzandı ölkədə zülmün arası, 
Uzandı zülm ilə elin davası. 
Yumruq döyüşləri, haqq döyüşləri, 
Bir az yaxın etdi qurtuluşları 
Hakimlər qovuldu obadan, eldən 
Qanun möhürləri alındı əldən. 
Mərdlər namərdlərə divan tutdular. 
Divanlar tutdular, yaman tutdular. 
Ancaq əkinləri qaldı yarıda, 
Qaldı sevdaları,mahnıları da. 
Körpülər dağıldı...  arzular nakam, 
Cəhənnəm odundan el bezdi tamam... 
............................................. 
 

VI 
 
Nə vaxt ki, parladı qızıl üfüqdə 
Böyük Rusiyanın qüdrət ulduzu. 
O zaman yatırdı ağır yuxuda 
Qədim Asiyanın parlaq gündüzü. 
Yaxşıca qiymətə gedirdi o vaxt 
Uzaq Moskvanın  mahudu, çiti . 
Qoqandda dillərdə dolaşan, ancaq 
Uralın “sənaye qazanı” idi. 
Şimal səltənəti açıb qolunu, 
Günəşli torpağı gəlib qucurdu. 
Düzlərdən, çöllərdən salıb yolunu, 
Daşkənd kənarında çadır qururdu. 
Nizəli qapıçı qorxdu bu zaman, 
Bu başqa yürüşdü, bu başqa karvan. 
Ellər qpısını möhkəm bağladı, 
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Amma ağır toplar coşdu, çağladı. 
Qala əsgərləri qırıldı bir-bir, 
Gör tarix nə deyir, zaman nə deyir! 
Biri fikirləşdi var-dövlətini, 
Biri: talan olan səltənətini. 
Biri: babasının məzar daşını, 
O biri: salamat qalan başını. 
Biri: Allahını, biri: alveri, 
Biri: təzə satın aldığı yeri. 
Biri: mənsəbini, - medallarını, 
Biri: qumarlarda gedən varını. 
Biri: Qoyluqdakı bağını andı, 
Ayağı altında yer yuvarlandı. 
 
Durmuş bir tərəfdə ağsaçlı həkim, 
Gözləri fikirli, ürəyi həlim. 
Əlində əsası... intizardadır, 
O dünya gəzmişdir, indi hardadır! 
Harda başa vurdu səyahətini, 
Düşünür Rusiya məmləkətini. 
Yaxşı insanları yadına salır. 
Bir-bir xatırlayır, yadına salr: 
Ədalət axtaran mübarizləri, 
Onların dediyi bəzi sözləri. 
Lakin qocaların çıxmayır başı- 
Silah açılmayır urusa qarşı. 
Allahın əmridir, fələyin işi, 
Dəyişə bilmərik biz bu gərdişi. 
Niyə nahaq yerə qanlar tökülsün, 
Yadlar üstümüzə sonra da gülsün. 
Vuruşun xeyri yox... düşünək bir az, 
Qismətin əksinə getmək yaramaz. 



 
Nəriman Həsənzadə  _________________________________ 
 

 
 266

Nizələr toqquşub gəldi üz-üzə, 
Əslində, bədbəxtlik gətirdi bizə. 
Xanların qərəzi, kini bu idi, 
Bizim yurdumuzu xaraba qoydu. 
Təvəkkül xudaya, o bir Allaha, 
Vuruşduq, qırıldıq, yorulduq daha. 
Hələ avropalı, Əfqanıstandan 
Bizim torpaqlara nazil olmamış; 
Qürbətdə zənci tək biz satılmamış, 
Qoy  çar - padşaha gətirək aman- 
Zamanın hökmünü yüz cür yozdular, 
Sonra da oturub qərar yazdılar. 
On iki qaladan, on iki açar, 
Bir gümüş siniyə qoyuldu naçar. 
Bir neçə ağsaqqal və bir neçə xan, 
Çıxdılar Kəmalan  darvazasından. 
Aldı açarları  çar generalı, 
O vaxtdan dəişdi yurdun əhvalı. 
Yurdun tarixinə bu da bir ləkə, 
Bu da Rusiyada bir müstəmləkə! 
........................................................ 
Beləcə... çoxları öldü acından, 
Çoxu da asıldı dar ağacından. 
Başcılar qovuldu: seçildi pislər, 
Şöhrətə hərislər, pula hərislər, 
Xalqın taleyinə acıdığından, 
Şedrin yana-yana yazdı bir zaman. 
“Daşkəndli cənablar” dedi onlara, 
Hirsləndi onlara, söydü onlara. 
Kim bilir Şedrinin hekayəsində, 
Acı tənəsində, kinayəsində 



 
_____________________  Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə, 7-ci cild 

 

 
267

Daşkənd zərgərinin öz səsi vardır, 
Onu oxumağın məzəsi vardır. 
O vaxt çoxlarının xatirindədir, 
Qoşunlar axışıb yeridi bir-bir 
Şimaldan Türküstan torpaqlarına, 
Alışdıq onların bayraqlarına. 
Gəldi çilingərlər, arxeoloqlar, 
Şəfqət başcıları və geoloqlar. 
“ Urus doxturları”... iman gətirdi, 
İri çantasında dərman gətirdi. 
Biri: ab-havanı ölçən bir cihaz, 
Biri: yer altına keçən bir cihaz, 
Biri: arxasına atdı torbanı, - 
Torbada kibrit və Puşkin divanı. 
........................................................ 
Öz taleyi ilə Rusiya, düzü, 
O vaxtdan bağladı taleyimizi. 
O vaxtdan Özbəyin haqsevər səsi 
Qoşuldu Şimalın billur fikrinə. 
Qanında qaynayan mübarizəsi 
Polad qanad verdi məğrur fikrinə. 
İnqilab toxumu səpdi torpağa, 
Dilində hürriyyət qalxdı ayağa, 
Səngərlər içində oyandı belə, 
Dosluq ittifaqı yarandı belə. 
Dağıtdı taxtları, atdı tacları, 
Milyonlar qovladı bir ovucları. 
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VII 
 

İndi qalmayıb 
Xəritələrdə... 
Ancaq bir zaman 
Həmən bu yerdə- 
Qədim Uralda 
Dolaşdım çayın 
Sahilini mən. 
Mis rəngli sular 
Axıb o gündən, 
Axıb qarışıb 
Başqa sulara. 
Sular tökülüb  
Gah dərələrə, 
Gah quyulara, 
Gah ümmanlara, 
Gənclər qocalıb, 
Qocalar köçüb. 
Sonra uşaqlar 
Böyüyüb gəlib 
Bu yoldan keçib. 
Dəyişən zaman, 
Dəyişən ildir. 
Su, sudur... amma 
O su deyildir. 
Dünənki sular  
Bulud oldular. 
Köklərə hopub  
Torpaq oldular. 
Gənclik də elə, 
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Ömür də belə. 
Bir dəfə düşür 
Yalnız o, ələ. 
Bu günkü sular 
Gedib əbədi. 
Ömür də belə, 
Gün də belədi. 
Məcnun söyüdün  
Üstə yarpaqlar  
Pıçıldadılar. 
Sanki qonşuda,  
Bir qız toyunda 
Əl çaldı qızlar. 
Bir qarağacın  
Budaqlarına, 
Quşlar sığındı, 
Yaxşı bax ona. 
Asfalt uzanır 
Xiyaban boyu. 
“Abdulla Tokay” 
Küçəsidir bu. 
Şairlə şəhər  
Həsb-haldadır. 
Şair və küçə... 
Elə bil məni 
Hissim aldadır. 
Yaşadır səni 
Burda divar, daş. 
Sən ölməmisən  
Əziz məsləkdaş! 
Bir heykəl də var 
Hələ küçənin 
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Lap ortasında. 
Lenindir o da. 
O inqilabdır, 
O azadlıqdır, 
Çağrış səsidir. 
Uzanır bu yol, 
Geriyə deyil,  
Üfüqə gedir. 

 
VIII 

 
Yox... qızıl meydan 
Çox qədim deyil. 
Lakin o, bugün 
Açıq kitabdır 
Tarixçi üçün. 
Burdaki bina - 
Dövlət binamız, 
Müqəddəs ocaq. 
Yüz-yüz nəslin 
Yoluna hələ 
İşıq saçacaq.  
Həmin binada 
Deyimmi kim var, - 
 Mənim sədrim var, 
Hökumətim var! 
Oraq-çəkicli 
Respublikamın 
Möhrü burdadır. 
Xahişi burda, 
Əmri burdadır. 
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Fəxri fərmanlar  
Verilir burda. 
Orden-medallar 
Verilir burda. 
Təriflər dedim  
Mən azadlığın  
Şəninə burda. 
Ahəng aldım mən 
Şeirlərimin  
Vəzninə burda. 
Yaşıl kürsüdə  
Oturdum hərdən, 
Əlimdə dəftər. 
Qopdu sinəmdən 
Odlu sətirlər.  
Bu ağ sarayda, 
Bu ağ qüllədə; 
Nə görmüşdümsə, 
Mənim yadımda  
Qalır hələ də. 
Otuzuncu il... 
Bax, o illərdə, 
Nümayişləri 
Ağsaqqal özü 
Qarşılayardı 
Həmən bu yerdə. 
Dediyinə düz, 
Hündür boylu ər. 
Əsil münəvvər. 
Axunbaba oğlu 
Bizim Yoldaşbay. 
İdarəsi də  
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Bu əziz saray. 
İndi rəhmətlik  
Yatır torpaqda. 
Bu söhbətlərə 
O, biganədir. 
Onun ömrüsə 
Həyatda bizə 
Hər nümunədir. 
Şərqdə məşəldir  
Mənim torpağım - 
Bayraqdar şəhər. 
O, Asiyanın  
Ovcunda – gövhər! 
Lakin hardasa, 
“Sarı Asyalı” 
Demişlər bizə. 
Hələ gülmüşlər 
Adətimizə, 
Ənənəmizə.  
Gəlib görsünlər 
İndi cənablar;  
Necədir “sarı 
asiyalı”lar!  
Daşkəndin ətri,  
Laləsi, gülü,  
Görsünlər nədir. 
Göyqurşağının 
Özü göydəsə,  
Rəngi yerdədir.  
Ya da görsünlər  
Bu imarəti, –  
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Şəhərimizin  
Sahibi olan 
Şəhər Soveti.  
Deputatlarım, 
İftixarlarım,  
Sevincim,fəxrim!  
Daima bizi  
Düşünənlərim!  
Başlarda fikir,  
Əllərdə qələm. 
Cib dəftərləri,  
Hey yazırlar,ha...  
Özüm görmüşəm.  
Kim su istəyir, 
Kim yer istəyir. 
Kim ev ver, - deyir. 
Küçənin adı, 
Cavanın adı, 
Qocanın adı 
Bu dəftərdədir. 
Xəstəxanalar, 
Yeni kanallar. 
Yeni binalar. 
Həsən, Hüseyn 
Doğan analar, 
Bu dəftərdədir. 
Cib dəftərləri 
Boşalar - dolar.  
Həmyerli, ya yad -  
Bərabər olar... 
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IX 
 
Keçmişdən qalan  
Aclıq, yoxsulluq, 
Qəhətlik, qulluq,  
Əzab-əziyyət,  
Ağır vəziyyət, 
Minbir xəstəlik,   
Aşıb-daşdılar.  
Bir gün nəhayət,  
Zəhmətlə dövlət 
Bərk tutaşdılar.  
Çapalayırdı 
Ayaqlar altda 
Dərd ilə ələm. 
Mən on altıncı 
İli deyirəm. 
Daşkəndli bağban 
Hünər toxumu  
Səpdi torpağa 
Yalnız o zaman.  
Tozlu yollara 
Töküldü qanı 
Rizvan babanın. 
Əsrlər boyu 
Susan babanın. 
Səsi, naləsi 
Üsyan babanın. 
Bunu yadında 
Saxladı illər.  
Sonra nəsillər 
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Məqam gözlədi. 
Türküstan! – deyə, 
Lenin səslədi. 
Bir bayraq  altda 
Yığdı onları.  
Öz arxasınca 
Apardı Lenin 
Müsəlmanları. 
Onun səsinə 
Yüz cavab oldu.  
Burda bələdçi 
İnqilab oldu.  
Yüz şirin canı 
Olsaydı əgər; 
Onlar yenə də 
Xalqa, vətənə 
Bəxş edərdilər. 
Möhkəm qoyuldu 
Yeni dünyanın 
Özül daşları. 
Burda ittifaq 
Düzəltdi bir vaxt 
Soltan Ərəbin 
İş yoldaşları. 
Yaşı səksəni  
Ötmüşdü çoxdan. 
Lakin bu qoca 
İncik idi çox 
Qoca dünyadan. 
Onun həyatı 
Canlı bir tarix. 
Onu hünəri 
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Tərifdi, tərif! 
Daşkənd ucaltdı 
Əvvəl səsini. 
Oktyabrın                 
Şəfəqlərinə 
Açdı taybatay 
Pəncərəsini. 
Şura çırağı, 
Asiyada ilk  
Nura qərq etdi  
Bizim torpağı.  
“Yaşasın Şura!”- 
Bu şeir, bu söz 
Neçə sadədir. 
Bu şeiri yazan 
Xoqandlı ədib 
Həkimzadədir. 
Dəyişdi Daşkənd - 
Türküstanımın 
İndi yeni bir  
Dünyası oldu.  
Sovet elinin  
Qalası oldu. 
Ədalət özü 
Başladı burdan. 
Həqiqət özü 
Başladı burdan .  
Bəzən çətinə, 
Dara da düşdü. 
Bayraq əllərdən 
Yerə də düşdü. 
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Ah, o dörd igid, 
On dörd komissar! 
Yaza biləydim  
Qanınız kimi 
Kaş pak bir əsər.      
Bircə gecədə 
Susdu səsiniz. 
Ölmədiniz, yox, 
Yaşadınız siz! 
Usta Şumilov 
Xatırlar sizi. 
"Taraq ... taq ... taraq!..." 
Dəmir yolları, 
Bütün Türküstan 
Xatırlar sizi! 
On dörd qəhrəman! 
Həyatınız bir, 
Məzarınız bir. 
Vətən yolunda  
Sizin borcunuz 
Ödənilibdir. 
Qəbriniz üstə  
Əklillər təzə. 
Bu da hörmətdir, 
Bu da ülfətdir, 
Bu da qiymətdir 
Daşkənddən sizə. 
Asan  gəlmədi  
Bizə azadlıq. 
Göz yaşlarında  
Yoğruldu şadlıq... 
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X 

 
- Nəyi çoxdur Daşkəndin? 
- Suyu, çayı, kölgəsi... 
Daşkəndin övladları, 
Tükənməz hekayəsi... 
- Nələr çoxdur Daşkənddə? 
- Aşlar, işlər, kişilər, 
Çalanlar, oxuyanlar, 
Qulluqçular, işçilər. 
- Nələr gördün Daşkənddə? 
- Meyvələrin əslini, 
     Daim günəş fəslini.  
     Eyvanlara baxanda, 
     Gözəl, qəşəng qızları. 
     Yaşıl xiyabanlarda 
     Bizim köhnə dostları. 
     Səhər açılan kimi, 
     Yerə gümüş saçılar. 
     Dodaqlarda elə bil 
     Şux qönçələr açılar. 
   Daşkənddə yay istisi 
    Ürəyə qüvvət verər. 
    Kababçının hər şişi 
    Gündən qızar, isinər. 
    Qovaqlar bir biçimdə, 
    Yerin, göyün rəngi bir. 
    Elə bil ki, dünyaya 
    Mavilik səpilibdir. 
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Hava açıq, dumduru, 
Sıra-sıra çinarlar. 
Yayda gələn quşları 
Lap bir-bir saymaq olar. 
Bulud ensə Çatqala, 
Bulud oxşar saqqala. 
- Buludlar, ay buludlar, 
Sizdə varmı qartallar? 
- Qartalları bilmirik, 
Var ancaq təyyarələr. 
Hər yandan şığıyarlar, 
Dəstə-dəstə gələrlər. 
Mən şeirimdə bir zaman, 
Bundan yeddi il qabaq, 
Cirçik adlı vadiyə 
Bağ adı vermişəm, bağ! 
Bu təirifi indi də 
Təkrar eləyirəm, bax! 
Yayın gəlişi ilə 
Salxım-salxım asılan 
Üzümə bax, üzümə. 
Yan-yana düzülübdü 
Dolu, iri səbətlər. 
Çiyələk - mərcan kimi, 
Dolur, iri səbətlər. 
“Cənnət bu yerdə imiş” – 
Deyilsə, kim inanmaz. 
Şəkər-əncir görəndə 
Deyin, kim ondan dadmaz. 
“Hüseyni” üzümümüz 
İttifaqda seçilir. 
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Şərbəti də içilir, 
Şərabı da içilir. 
Məşhur Rəzəmət ata, 
Məncə, təkdir bəlkə də. 
Özü Dəstərxandadır. 
Üzümü hər ölkədə. 
Budaqlar bar gətirib, 
Qopur öz ağacından. 
Dolu kimi tökülür 
Qozlar qoz ağacından. 
Arxların kənarında 
Vardır tut bağlarımız. 
Meyvələr yetişməmiş 
Şirin olur ağzımız - 
Tut - bağlar şairəsi! 
Gördüyü iş - şirinlik, 
Yaxşılığa bir nişan. 
Barama ipək tutur 
Tutların yarpağından. 
Çox sevirəm tutu mən, 
Atlas parça toxunar 
Tutumun ipəyindən. 
Atlazsa əsər, əsər, 
Cilvələnər, xışıldar. 
Arxların kənarınca 
Tutlar bitər, düzülər. 
Sellər-sular daşanda, 
Bu tutlar sinə gərər. 
Dünyada gün görərlər, 
Yaşları yüzdən artıq, 
Bizə xidmət edərlər, 
Yaşarlar bizdən artıq. 
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 “Qara tut” məhləsində 
   Durur hələ qədim tut. 
   Dörd əsr yaşayıbdı - 
   Özüdür buna sübut. 
   Tutluq nemətimizdi,   
   Tək yaxşılıq görərsən. 
   Ağ tut sulara düşsə, 
   Ağ sədəf itirərsən...  
 

XI 
  
Daşkənddə - üç fəsil yay: 
Bahar – hey tələsən yay, 
Yay – böyük və əsil yay, 
 Payız – külək əsən yay, 
 Bir az da gecikən yay! 
 Sanki yay güc gəlibdi, 
 Talayıb sağı-solu. 
 Bac  alıb qonşulardan, 
 Özü dövlətli olub. 
 Yayın hökmü çoxalmış, 
 Qışın nə hökmü qalmış, 
 Qışın nə ömrü qalmış! 
 Daşkənd əhli oxuyur, 
 Oxuyur yeddi yaşdan 
 Çatınca lap yetmişə. 
 Nəqaratı bağlayır 
 Aşa, eşqə və işə, 
 Yallılar çox, rəngbərəng, 
 Yallıçılar şux, qəşəng. 
 Amma mən özüm şair, 
 Öz-özümə bəstəkar, 
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Oxuyaram arabir, 
Mənim də öz səsim var: 
“Asiyanın qoynunda" 
           yaşıl şəhər var, 
Mən bu şəhər əhliyəm, 
           azad, bəxtiyar. 
Uzaq dostum, yaxın gəl, 
            biz qucaqlaşaq. 
Bir gəlmişdin, bir də gəl, 
            indi dostlaşaq. 
Nəvayi xiyabanı, 
            uzun xiyaban. 
Burda səni gözlərəm, 
            gözlərəm, hər an. 
Gecəyə qalar görüş, 
             tez gəl, a canan. 
Gündüz yaşıl, gecələr 
            yaşıl xiyaban! 
Uzaq dostum, yaxın gəl, 
            biz qucaqlaşaq. 
Bir gəlmişdin, bir də gəl, 
            indi dost olaq. 
Sevgi, gülüş yeridir 
             bu yer əzəldən, 
Nəğmələr oxuyarıq 
             burda sən və mən. 
Burda süfrələr açıq, 
             evlər bəzəkli. 
İnsanlar əli açıq, 
              duzlu-çörəkli. 
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Çıraqlar yanır yenə, 
               gəlir qonaqlar, 
Gəlsinlər, evimizdə 
               hamıya yer var. 
Aşlarımız hazırdı, 
               soyuq göy çay var. 
Uzaq dostum, yaxın gəl, 
            biz qucaqlaşaq. 
Bir gəlmişdin, bir də gəl, 
            indi dost olaq. 
 

XII 
 
Qədim Daşkənd xatirəsində 
Bağlara axır bir neçə çaylar. 
Onun tarixi bir anketi var. 
Yaşı yazılıb ilk maddəsində,  
Tamam üç min il.  
Şəhərə düzsəm anketi əgər, 
Küçələr yenə eləyər azlıq. 
“Əsas ixtisas?" bu suala da 
Cavab belədir: mehmannəvazlıq. 
– Neçə nəfərdi  sizin ailə? 
– On beş paytaxtıq, on beş də qardaş 
                          dünyada hələ. 
– Varmı xarici ölkədə olan? 
– On iki yurdda, on iki qardaş 
                                     yaşayır, inan. 
– Rəsmən kimlərə qız verirsiniz? 
– Qız köçürmüşük dünyada bir çox  
                                    şəhərlərə biz. 
– Varmı hökümət mükafatınız? 
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– Qoşa ordenli çəkilir indi  
                                     bizim adımız. 
– Sən bitərəfsən, ya partiyalı? 
– Mən kommunistəm, mən yeni nəsilin  
                                     oğluyam, oğlu.  
– Hərbi qulluğa münasibətin? 
– Sülh əsgəriyəm, budur mənim də 
                                      əsil xidmətim. 
Bəzən göyümtül bir duman çökər, 
Şəhər görünər asiman kimi. 
Duman sonradan bir quşa bənzər, 
Uçub yox olar gün çıxan kimi. 
Açar gözünü mehriban şəhər, 
Evlər görünər, yollar görünər. 
Qabarlı əllər yaradar, qurar, 
Nəğmə oxuyar, keşikdə durar. 
Bizim kolxozun əməkçiləri 
Olar bir elin köməkçiləri. 
Maşın yaradar ağlı, zəkası, 
Maşınlar üstə “ Daşkənd” markası. 
Daşkənd ölkəmə ürəkdir, ürək, 
Burda zavodlar nəhəngdir, nəhəng. 
Burda gözəllər seçmə seçmədir, 
Hər qızın gözü duru çeşmədir. 
Burda – toxucu kombinatımız, 
Öz əməyimiz, öz həyatımız. 
Parçamız uzun – dilimiz uzun! 
Yüz yer istəyir məhsulumuz. 
Barama, ipək özümüzdədir, 
Naxışlı köynək özümüzdədir. 
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Pambıq əkənlər özümüzdədir, 
Paltar tikənlər özümüzdədir. 
Məncə, şəhərin vardır öz vəzni, 
Bu – zavod vəzni, avtobus vəzni. 
Hər familiyadan, hər sahədə siz 
Görərsiz usta, ya da mühəndis. 
Körpü başında hər gün səhərlər, 
Hal-əhval tutar səninlə gənclər. 
Başda araxçın, gözlərdəsə nur, 
Qəlbləri təmiz, özləri məğrur. 
Yamaqçı oğlu, pinəçi qızı, 
Əməkçi oğlu, əməkçi qızı, 
Qabaqcıl sinif istedadları,  
Xalqın hörmətli deputatları, 
Ürəklərində bu eşq, bu həyat... 
Bu dastanımda məqsəd və murad 
Qafiyələrə yaraşıq olsun, 
Yollara düşən gur işıq olsun. 
Sən ey hörmətli sovet adamı, 
Sənə həsr edirəm şeiri, ilhamı. 
Dövranın əsil övladı sənsən 
Xalqın arzusu, muradı sənsən. 
Sən düz seçirsən yaxşıyla pisi, 
Sənin vicdanın – el tərəzisi! 
Sinəndə yanar büllur bir ürək 
Özün cavansan, mövqeyin yüksək. 
Necə yaraşır ucalar sənə 
“Əkə” deyirlər qocalar sənə. 
İndi suçu da, kərpickəsən də, 
Hörgülər üstə daşı düzən də, 
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Sülh arzusuyla yaşayır ancaq 
Bu mahnıları yaradanlara, 
Yaradıb sonra da yaşadanlara 
Mənim adımdan salamlar olsun, 
Onlar var olsun, dünya var olsun. 

 
XIII 

 
Sülhü asan qazanmadıq, 
Mübarizədən yorulmadıq,  

usanmadıq. 
Yadımızdan çıxan deyil 
Ağır sınaq həftələri. 
Görməyənlər üçün şahid - 
Komissarın dəftərləri. 
Hələ yayın əvvəliydi, 
Bazar günü... sakit, axşam. 
O gün bağa axışmışdı 
Böyük şəhər əhli tamam. 
Mən də təkcə oturmuşdum, 
Çox xoş idi yay havası. 
Xandəmiri oxuyurdum, 
Önümdəydi əlyazması. 
Hər sözdə bir gizli məna, 
Hər mənada dərin maraq. 
Nəvainin zamanını  
Oxuyurdum varaq-varaq. 
Cəvahirlər düzülürdü 
Misra-misra yaddaşıma. 
Qapımızdan girdi kimsə 
Baxdım müdir yoldaşıma. 
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Ağarmışdı rəngi tamam, 
Dəyişmişdi halı bütün. 
Titrəyirdi: “eh... bəd xəbər... 
Hücum edib hitler bu gün. 
Alt-üst olub sərhəddimiz...” 
İldırımlar vurdu məni, 
Bir od keçdi ürəyimdən. 
Xandəmiri örtüb o dəm,  
Tez küçəyə yüyürdüm mən. 
Mən “əlvida!” – dedim o gün 
Bizim şirin nağıllara. 
Səpdim qəzəb toxumunu 
Ürəklərə, ağıllara. 
Şəhər hərbi düşərgəydi 
Elə bildim həmin axşam. 
Öz-özümə mat qaldım ki, 
Hardan çıxıb bunca adam?! 
Çatılmışdı bütün qaşlar, 
Tütəkdə səs boğulmuşdu. 
Kiyevdə yas qurulmuşdu,  
Daşkənddə toy pozulmuşdu. 
Pozulmuşdu tədbirimiz. 
Mən toy dedim bəli, bəli; 
Lermantovun yubileyi  
Əlimizdə qaldı elə. 
... Mən Lahuti küçəsində 
Dayanmışdım həyəcanlı. 
Xiyabanın ortasında 
Gördüm Həmid Əlimcanı. 
Fikirliydi o, yenə də, 
Bu ki, köhnə adətidir. 
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Addımları amma bir az 
Dəhşətliydi, şaşqın idi. 
Salamlaşdıq... “müharibə”... 
O da dedi, mən də dedim. 
Əlimcanı mən heç belə 
Fikri dalğın görməmişdim. 
“Düşmən axı, heybətlidir, 
Fitnəkardır, dəhşətlidir, 
Hücum çəkib yurdumuza. 
Ellər coşub fırtına tək, 
Gəl, qardaşım, şeirimizə 
Biz də şinel geyindirək. 
Ya Şeyx, sənə qurban, ya Şeyx! 
Bir sevindir özün məni; 
İstərəm ki, ömür sürək, 
Görək bir o qələbəni...” 
 
Həmid əsil şair idi, 
Şeirləri üsyan idi. 
Ümid idi, Vüsal idi, 
Özü gözəl insan idi. 
Döyüşlərə getdi Həmid, 
Cəbhələrdən gəldi səsi. 
Bu deyilmi, ağır gündə 
Qardaşlığın nişanəsi?! 
Verdik, varsa hər nəyimiz – 
Gəlib görən, ya eşidən, 
Ya oxuyan, ya nəql edən 
Bizə xəsis deyə bilməz. 
Daşkəndimiz övladını, 
Balasını silahıyla, 
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Tədbiriylə, kamalıyla, 
Süfrəsiylə, çörəyiylə, 
Qorxu bilməz ürəyilə, 
Səbri ilə, əsəbiylə, 
Sevgisiylə, qəzəbiylə 
Cəbhələrə yola saldı, 
Kimi öldü, kimi qaldı. 
Daşkəndimin ipəkləri, 
Əfsanəsi, rübaisi, 
Koroğlusu, Nəvaisi, 
Mahnıları, nəğmələri, 
Dərs oxuyan uşaqları, 
İstirahət ocaqları, 
Kömürləri, zavodları, 
Ağ şəkəri, mavi çiti, 
Duaları və məscidi 
İntiqama harayladı, 
Bir inama harayladı. 
Zəfər oldu bizə qismət, 
Gəlməyənlər oldu fəqət. 
İgid ərlər qayıtmadı, 
Hünərvərlər qayıtmadı. 
İndi təzə gül bağları, 
Bəzər bizim torpaqları. 
Gözləriylə odlar görən, 
Mərmilərə sinə gərən, 
Oğullardı orda yatan, 
Adlı, adsız yüz qəhrəman. 
Bu səbəbdən bəlkə də gül, 
Qırmızıdır, başqa deyil. 
........................................ 
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Şaxtopullu Sabircanı 
Tanıyırdım mən Bakıdan. 
Xasiyyəti, igidliyi 
Çıxmaz mənim heç yadımdan. 
Hərbi məktəb bitirmişdi, 
Kursant idi. 
Hey deyirdi: “Bizim Daşkənd!” 
                     “Bizim Daşkənd!” 
Hər söz onun ağzında bal, 
Hər söz onun ağzında qənd. 
Elə ki, biz görüşərdik, 
Danışardıq, gülüşərdik, 
Deyərdi ki, piyvə içək, 
Deyərdi ki, kim içmirsə,  
Pulunu o, versin gərək. 
........................................... 
Vidalaşdıq Xəzərlə biz, 
Bir tərəfə getdik sonra 
                        eh, hərəmiz. 
Mən müəllim, o komandir. 
Amma bir söz dedi Sabir. 
Dedi əsgər olmasaydım, 
Elə mən də şair idim. 
Bildinizmi, kimi dedim? 
Sabir Rahim generalı, 
Yox, deməsəm, olmaz bunu, – 
Otuz ildən sonra özüm 
Yola saldım tabutunu. 
Bizim qalib sərkərdəmiz 
Faşistlərə dağ çəkdi, dağ. 
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Bizim məğrur Asiyanın 
Şöhrətini yaydı o vaxt. 
Özbək-Polşa dostluğunu 
Yazıb getdi öz qanıyla. 
Ürəklərdə yaşayır o, 
İndi iki ünvanıyla. 
İndi yaşıl qəbirlərə 
Baş əyirik hörmət ilə. 
Biz əlvida söyləyirik 
Ayrılanda xiffət ilə. 
Biz Daşkəndi qorumuşuq 
Sabahkı nəsillər üçün. 
Şirin olan canımızla, 
Tökülən al qanımızla. 
Ən yaxşı vətəndaş - Həmid, 
Ən qeyrətli yoldaş - Həmid! 
Heyhat, o da heyif oldu, 
Cəbhələrdə tələf oldu! 
Səsinin zil pərdəsində 
Susdu şair, qolunda saz. 
Oxumadı o mahnılar. 
Yüz heyf de... nə xeyri var. 
 

 
XIV 

 
Daşkənddəki küçələri bir-birinə calasan, 
Uzanar ey... çox uzanar, çatar Moskvayacan. 
Bağçalara, meydanlara, körpülərə yol gedir, 
Kinolara, teatrlara, neçə yerə yol gedir. 
Əgər yazsam, bilirsiniz sayı yox, hesabı yox, 
Küçələrdə, döngələrdə ayağımın izi çox. 
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Mən Biruni meydanından az keçmədim bir zaman 
Gah fikirli, gah xəyallı, gah da halı pərişan 
Müəllimlik peşəm oldu, dərsə getdim bu yolla, 
Mənim əziz yoldaşlarım, sizə getdim bu yolla. 
Mən Muqimi teatrına bu yollarla getmişəm, 
Qayıqlara baxa-baxa sahillərlə getmişəm. 
Bu yollarda doğum evi, bizim gözəl körpələr, 
Bu artımda özbək xalqı birincidir deyirlər. 
“İnqə”, “inqə” səslərini dinləmişəm burda mən, 
Müğənnilər nəğməsini dinləmişəm burda mən. 
Çoxuşaqlı anaları, ataları görmüşəm, 
Mən Şahəhməd əkəmizə burda salam vermişəm. 
On dörd uşaq böyüdübdü  bu dəmirçi əlləri, 
Bəs mehriban Bəhri ana... onun könül dilbəri! 
On dörd uşaq böyüdübdür, hamısı gözəl övlad, 
On dörd qardaş, on dörd millət, on dörd nəsil, 
                                                    on dörd ad. 
Şahəhmədin oğlu deyib daşkəndlilər onlara, 
Səpiliblər hovuzlara, bağçalara, yollara. 
Hələ nələr yada salır bu küçələr, ay aman! 
Bu yollarda bitib nədir xatirələr, ay aman! 
Bu yollarda ayaq izi qalıb Mannon Uyğurun, 
Aramızda “salam-kəlam”, “buyurha-buyurun”, 
Teatrın dirəyidi, artistlərin “ağası”, 
Xəyalında öz  “Həmzəsi”, onun da öz dünyası!  
Biz onunla qonşu idik, bütün bir şəhər bilir, 
Aramızdan su keçməzdi, bunu bilənlər bilir. 
Yaxşılıqdan danışardı, görüşəndə həmişə, 
İlhamıma qarışardı görüşəndə həmişə. 
İntizamı saat kimi, ağlı yetkin, qəlbi saf, 
Mən neyləyim, heyif... getdi, yaşamadı nainsaf. 
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O, “Zəncirli” tərəflərdə göz açmışdı dünyaya, 
Sənətdə də, dostluqda da yaraşmışdı dünyaya. 
Mən gedirəm, mən getdikcə hey uzanır bu yollar, 
Şairlərin adlarını yada salır bu yollar. 
Dahilərin, igidlərin adı gəzir sözümdə, 
Küçələr də, meydanlar da böyüyürlər gözümdə. 
Mən piyada yeriyirəm... yollar yola qarışır, 
Bu şəhərin yarısı dost, yarısı da tanışım. 
Ürəyimdə yeni ilham, yeni şeir mövzusu, 
Mən yazmasam bu hissləri, yaşamaram doğrusu. 
Mənim əsas mövzum Daşkənd olubdu, 
Elə bilməyin ki, unudulubdu. 
Bəzən tramvayda, bəzən maşında, 
Bəzən də lap elə bir tin başında 
Dostlarla əl tutub salamlaşmışam, 
Əlvida demişəm, sağollaşmışam. 
Bu evə bağlanıb həyatım mənim, 
Bu eldə tapılıb öz adım mənim. 
Bu həkim, bu fəhlə, tələbə, artist, 
Bu nazir, bu alim, şofer, mühəndis... 
Bu xalqın şairi çağrılır adım, 
Onlarsız bir gün də mən yaşamadım. 
Onların gözündə tələb, ehtiram, 
Yaşa, yarat deyir verilən salam. 
 
İndi mənim ürəyimi gəl oxu, buyur, 
Əl dəyməmiş vərəqlərin yazısı durur. 
Qumruların “hu-hu”ları, güllərin ətri, 
Şəbnəmlərin nəfəsində qalan ay nuru, 
Ya qızların ziyafətdə şaqraq gülüşü, 
Lalə rəngi, ney ahəngi, çardaq kürsüsü, 
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Mərhumların xatirəsi, canlı vəsiyyət, 
Ötən günlər, bu günkü iş, sabahkı niyyət... 
Yalnız indi anladım mən, dünyada inan – 
Pislik keçib gedən şeydi, yaxşılıq qalan... 

 
XV 

 
Çiçəklənir Daşkəndimiz, keçmiş köhnə bir aləm. 
Yeni əsrə tələsdirir atdığımız hər qədəm. 
Alma-Ata, Bakı, Tallin, Kiyev ilə qol-qola, 
Əhd bağlayıb İttifaqda müsafirdir bu yola. 
Bu tanınmış şəhərlərin sırasında yurdumuz, 
Xəritədə onun rəmzi - beşguşə qızıl ulduz! 
Bu iftixar hisslərinə Daşkəndlinin haqqı var, 
Ya Nəvai teatrına baxmağa marağı var.  
Vətəndaşlıq borcumuzdur Həliməni eşitmək, 
Bir gözəllik məktəbidir bu səhnəmiz, qoy bilək. 
Almaz kimi yanar güllər fəvvarələr içində,  
Bu ən gözəl hədiyyədir, dostlarımız üçün də. 
Bir peyk uçdu... gecə baxdım səmalara sevincək,  
Qitələrdə şölə saçdı biz düzəldən bu şimşək. 
Xeyirli bir poçtalyon tək xoşxəbər oldu bizə, 
Bu, bəşər zəkasından müjdələr oldu bizə. 
Yer üzünə göydən baxan elmə heyranam, heyran, 
Bütün dünya tanış oldu bir yoldaşla sonradan. 
Bu arzular, bu ümidlər babalardan bir miras,  
Burda Daşkənd elminin də iştirakı var bir az. 
Ulduzlarla maraqlandı bizim qədim babalar, 
Hey yazıldı, hey pozuldu cilid-cilid kitablar. 
Məlum oldu: əsrlərin müəmması nəydi, nə? 
Sevincindən mat qalardı sağ olsaydı Uluğbəy. 
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Ya da bizim “Qoca ata”, bizim Qoca Niyazı, 
Elmimizin keçmişindən xəbərdar edib bizi; 
Deyərdi ki, mən demişdim, mən demişdim bir ara, 
Yer ulduzu qovuşacaq  göydəki ulduzlara. 
İbn Sina Buxarinin  bizə qaldı mirası, 
Çiçəkləndi bu diyarda elmimizin baxçası. 
İndi elmin mərkəzidir böyük Akademiya, 
Neçə ulduz uçacaqdır burdan ulduza, aya. 
Daşkəndimdə bax, İliçin möhtərəm imzasıyla, 
Darülfünun ucalmışdır indi öz ziyasıyla. 
Doldu ali məktəblərlə Türküstan şəhərləri, 
İlkin qanad verdi – elmə Leninin əmrləri. 
Şəhərlərə və kəndlərə yayıldı Lenin nuru, 
Bir dünyalıq olmuş indi bir Daşkəndin qüruru. 
Bir dost kimi, qardaş kimi pambıqçı bizə gəlir, 
Gah məsləhət alır məndən... gah o, məsləhət verir. 
Düzü, mənim şəhərimdi pambıqçılar şəhəri, 
Pambıqçılar dedim, həm də qabaqcıllar şəhəri! 
Mirzəçölün aqranomu daşkəndli bir mühəndis, 
Düşünür ki, bol pambığı necə yığışdıraq biz. 

 
Necə yığıb verək... vaxt əldən uçur, 
Bir yandan yığırsan, bir yandan açır. 
Odur Həmrəqulov Tursunqul özü, 
Torpağın, qozanın üstədir gözü. 
Bir budaq saralsa, getməz yanından, 
O, yerin dilini, bir yana baxsan, 
Özbək dili kimi bilir doğrusu, 
Elin yetirdiyi filosofdur o. 
Kolxozu – ayrıca vilayət olub, 
Bir ad  bir ölkəyə yüz şöhrət olub. 
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Daşkənd ondan razı, el ondan razı, 
Hələ İvanovun toxucu qızı! 
Onu nə zamandı tanıyıram mən,  
Daşkəndə gələndə deyirəm hərdən, 
Bir rəssam olaydım, çəkəydim onu, 
Şəklinin altından yazaydım bunu: 
“ Özbək xalqı - özünəbəy” - beləcə ad olaydı,  
Bu da  məndən bir yadigar, bir xatirat olaydı.  
Hələ bizim Əlişirin adına kitabxana, 
Əzəldən bağlıyam ona. 
Orda neçə dost tapmışam... necə hörmət gömüşəm, 
Mən onların gözlərində təmiz niyyət görmüşəm. 
Unudulub bəzən onlar, unudulub, təəssüf, 
Kitabların arasında onlar da ömür sürüb. 
Lakin tamam dəyişibdi il dalınca gələn il, 
Dünən ilə bu gün yaxın... amma bir yerli deyil. 
Dar küçələr, məhəllələr, əyri yollar dəyişmiş, 
İndi bizim əlimizdən quraqlıqlar su içmiş. 
İndi yeni binalardı, bu şəhərin bəzəyi, 
Öz memarlıq naxışları, öz əl işi özbəyin! 
Kombinatlar, mağazalar, idarələr, məktəblər, 
Hovuz boyu çayxanalar, naxışlı mərtəbələr. 
Ətirli çay... kim içməyib, nə bilsin dadı nədir, 
Susuzluğun qənimi də yalnız bir piyalədir. 
Daşkənddəki bazar kimi bazar olmaz heç harda, 
Həftəmizin yeddi günü dolaş mağazalarda. 
Çörəyini, qımızını, meyvəsini deyim mən, 
Ya aşını, ya ətini, meynəsini deyim mən. 
Bəzən bizə, nə gizlədim, lazım olur fit səsi, 
Amma yusan, çıxıb gedər yeni donun ləkəsi. 
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Bilirəm ki, şəhərimin palçığı yox, tozu yox, 
Köhnəliyin adı qalmış, burda onun izi yox. 
Ata qədər sevirik biz Daşkənd adlı, şəhəri, 
Qoruyuruq atalardan qalma abidələri. 
Mədrəsənin ilk daşını qoyanda qoca bənna, 
Bilirdi ki, zindan deyil bu tikdiyi dərsxana. 
Daşkəndlinin nəzərində əsrlərin qiyməti, 
Daşkənddə ilk ağac əkən bağbanların zəhməti 
Əbureyhan Biruninin əyilməz təbiəti, 
Nəvanın məhəbbəti, insanlara qayğısı, 
Muqiminin qəhqəhəsi, iradəsi, qayəsi, 
Mərifətin təbilçisi, Fərqanənin Furkatı, 
İnqilabın qorxmaz oğlu, Həmzənin də həyatı... 
Zəmanənin çaylarına qoşuldu bu çeşmələr, 
Yeni həyat dənizinə yol aldı bu gəmilər, 
“Əllisində el dəyişər” – bir məsəldi bu eldə, 
Burda torpaq, burda insan dəyişdi bu qırx ildə. 
Həmşəhərlim, irəliyə!... Gəl kənarda durmayaq, 
Şəhərimin keçmişindən gələcəyi daha çağ. 

 
XVI 

 
Bizim obalar-ellər, 
Şəhərə ad qoyurlar, 
İnsana ad qoyurlar, 
Şəhərin ləqəbi var, 
İnsanın ləqəbi var. 
Mənim də Daşkəndimin 
Olubdu bir ad günü. 
Amma indi doğrusu, 
“Salamabad” qoyardım 
Yeni təxəllüsünü. 
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“Salam” deyə gəlirlər, 
Şərqdən, Qərbdən, Cənubdan, 
“Salam!”,  “Əleykəssalam!” – 
Qalıb ata-babadan. 
Bu yerdə sülh, asayiş, 
Dosta sədaqət olar, 
Qonağa hörmət olar, 
Qorxutmaz indi bizi, 
Düşmənlərin hədəsi. 
On iki qat darvaza, 
Yox, lazım deyil bizə. 
Qonaqpərvərlik, hörmət, 
Əzəldən şöhrət olub 
Qədim şəhərimizə. 
Beş qitədən gəlirlər, 
Yeddi iqlimdən bizə. 
Şərqin hava yolu – biz, 
Yenilik carçısı – biz. 
Dosta – qapımız açıq, 
Dinclikdir ənənəmiz. 
Nehru gəldi bir zaman, 
Əlində ud aləti. 
Dedi necə doğmadır 
Bu şəhərin adəti. 
Dinclik, sülh – adətimiz, 
Ən böyük nemətimiz.  
Daşkənd – bağbanlar yurdu – 
Bağça-bağ – sülh deməkdir. 
Daşkənd – fabrik şəhəri – 
Fəhləyə sülh gərəkdir. 
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Daşkənd – elmin mərkəzi – 
Alim – asayiş deyir. 
Daşkənd – nəğmə ölkəsi – 
Xanəndə sülh istəyir. 
Bizə qonaq gələnlər! 
Gülün ətri sizindi, 
Sizindi, gül dəstələr! 
Dobriçdən gəldi bir dost, 
Bolqar oğlan – qarabığ. 
Çiyid verdik toxumluq, 
Xatırlar bizi yəqin, 
Hörmətlə salar yada. 
“Ağ qızıl” məhsulları 
Anbara yığılanda. 
Qoy yaşasın bu güllər, 
Bu gülüşlər var olsun. 
Var olsun yaxşılıqlar, 
Yox olsun vəhşiliklər. 
 

XVII 
 

Mavi axşamlar... 
Sərin axşamlar, 
Səni salamlar, 
Məni salamlar. 
Nəşə gətirər, 
Ləzzət gətirər. 
O bir nəğməlik 
Həsrət gətirər. 
Varmı bir şair 
Yazmasın ondan,– 
Yaz axşamından.  
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Yay axşamından. 
Qış axşamından. 
“Səhərə qədər”– 
Deyib, gün batar. 
Zənn etmə, yatar. 
Dolanar, gedər, 
Ərzi seyr edər. 
Ah, ötən illər, 
Həvəslər, meyllər! 
Sirli qəlbimə 
Sirdaş sahillər! 
Səni bu yerdə 
Gözlədim bir vaxt. 
Bax, bu çökəkdən  
Səslədim bir vaxt. 
Qəmsiz günlərim, 
Dərdsiz günlərim, 
Çıxdı əlimdən 
Getdi, neyləyim. 
Mən də sevildim 
Bir vaxt, Şirinin 
Fərhadı kimi. 
Mən ilk busəni 
Yadda saxladım 
Öz adım kimi. 
Gör mən nələri  
Xatırlayıram... 
Bürküsüz axşam, 
Bir sərin axşam. 
Sürməyi rəngdə, 
Hava ətirli, 
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Hava içməli, 
Şərbətdir hava, 
Nemətdir hava. 
Yuxular gəzir 
Güllər arası. 
Sükut - yuxunun 
Əksi-sədası! 
Yenə bərq vurur 
Suda ulduzlar. 
Sahildə gəzir 
Elə bil qızlar. 
Sakitlik gəzir 
Bəzi bağlarda. 
Amma parklarda 
Rəqs eyləyirlər, 
Pivə içirlər. 
Xiyaban boyu 
Cüt gəzişirlər. 
Bir yanda söhbət,  
Aş ilə çaydan. 
Bir yanda nitqlər 
Ulduzdan, aydan. 
Bu gecə yenə 
Yüz evdə toy var. 
Səs var, haray var. 
Yenə ürəklər 
Dilə gəlirlər. 
Bir yanda “muğam”, 
Bir yanda “ləpər” 
Mollu Toyçunu 
Dinləsək əgər, 
O, Füzulidən 
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Deyər, hey deyər! 
Yenə qan eylər. 

 
“Şəfayi-vəsl qədrin  hicr ilə bimar olandan sor, 
Zülali-zövq şövqün təşneyi-didar olandan sor! 
Ləbin sirrin gəlib göftarə məndən, özgədən sorma, 
Bu pünhan nüktəni bir vaqifi-əsrar olandan sor!” 

 
Bu böyük sənət, 
Bu mülayim səs, 
İzah edilməz. 
Toy əhli bu an 
Çox məmnun olar. 
Ya meydən içər, 
Ya şərab vurar. 
Deyilər tostlar, 
Sevinər dostlar. 
Toya gələnə 
Oyna deyərlər. 
Səhərə kimi, 
Oynamaq üçün 
Mərc eliyərlər. 
Hərəsinə on 
Oğul dilərlər. 
Boş tramvaylar 
Gedər gecələr. 
Çıxıb ayrılar 
Kinodan gənclər. 
Yanar işıqlar 
Gecə yarısı. 
Sönər işıqlar 
Gecə yarısı. 
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Elə bu vaxtda 
Öz növbəsində - 
İşlər fəhlələr. 
Şair də yatmaz, 
Elindən deyər. 
O da xalqını 
Tərif  eləyər. 
Yazdığı əsər 
Yüz sualına 
Bir cavab olar. 
Yuxusuz keçən 
Bir gecə bəzən 
Bir kitab olar. 
 

XVIII 
 
Vətən – ürəyimdə yaşayan bir səs,  
Vətənin mənası ulu, müqəddəs! 
Vətən kəlməsinin mənası geniş, 
Bu yerdə doğulmuş, bu yerdə ölmüş 
Yaratmış, işləmiş, çalışmış insan, 
Vətən torpağına qarışmış insan. 
Vətənsiz olanlar sınmış, əyilmiş, 
Vətənsiz şəxslərə “dərviş” deyilmiş. 
Ürəklər ulduzdur, vətən kainat, 
Vətəndir yaşamaq, vətəndir həyat. 
Vətən - Kamçatkadan, Batumiyəcən, 
Barnaul kibritinin bir dənəsindən 
Elektrostansiya atomunacan. 
Vətən - üzükdəki zümrüd qaşlardan, 
Kövrək bənövşənin  göz yaşınacan. 
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Vətən - dəlləklərin təbəssümündən 
Kənddə müəllimin maaşınacan. 
Vətən - mərmər döşlü Qara dənizdən, 
Güllər içindəki bir şehə qədər. 
Kreml qülləsində yaqut ulduzdan, 
Türkmən qız toxuyan gəbəyə qədər. 
Vətən - bibilərdən nəvələrəcən, 
Çoban tütəyindən operayacan. 
Vətən - gözəllikdən yaxşılığacan, 
Qışdakı qarlardan yaşıllığacan. 
Tretyakov adlı qalareyadan 
Şəhid Uluğbəyin qəbirinəcən.  
Nağıllar söyləyən bir piranidən, 
Radionun ən son xəbərinəcən.  
 
Amma bu torpaqda, bu əziz yurdda, 
Bircə yer yazılmış yalnız pasporta, 
Mənim pasportumu soruşsan əgər,  
Mən köhnə daşkəndli... yerim bu şəhər. 
Bir “Daşkənd” möhürü bəs edir mənə, 
Bu möhür, könlümün səsidir mənə.  
Yayda susuzlasam, çayımdır mənim, 
Günümdür, ilimdir, ayımdır mənim. 
Daşkənd əsrlərin oduna düşmüş, 
Şöhrət də daşkəndin adına düşmüş.  
Mirzəqovaqlardan tutulsa xəbər,  
Şimal yellərinin gücündən deyər.  
Ey Şimal yelləri, Şimal yelləri, 
Böyük Rusiyanın igid ərləri, 
Bizi öyrətdiniz nədir döyüşlər,  
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Bununçun özbəkdə misaldır, deyər:  
“Yoldaşın əgər Rusdur, 
Bil ki, yolun dürüstdür”.  
Mənim bayrağımda çəkic-oraq var, 
Qəlbimdə bu rəmzə sonsuz maraq var.  
Daşkənd bir romandır, Daşkənd öz anam,  
Mən də bu romanın qəhrəmanıyam. 
Dünyaya gəldim mən Azərbaycanda, 
Keçdi uşaqlığım bir gül məkanda. 
Nizami vətəni, Gəncə ölkəsi, 
Doldurdu sinəmə şeir həvəsi.  
Anam Kür çayının şirin sədası, 
Oyatdı könlümdə yazmaq həvəsi. 
Lakin  şairliyim burda boy atdı, 
Sır-Dərya sahili qəlbimə yatdı. 
Düşdü bu yerlərə güzarım mənim, 
Mastava kasası oldu qismətim. 
Həzrət Nəvainin öpdüm əlini, 
Bəyəndim, bəslədim onun dilini. 
Özbək vadisində atımı sürdüm, 
Sənət karvanımı mən burda gördüm.  
Mənim taleyimdən yox şikayətim,  
Burda çiçəklədi şeirim, sənətim. 
Bullur bir çeşməmdir mənim bu şəhər, 
Otuz il yaşadım burda sərasər.  
Bu yerdə doğulmuş Qafurla Aybək,  
Onlar əzizlədi məni övlad tək. 
Kiçiklik göstərdim onlara mən də.  
Biri - şerimizin odlu ürəyi, 
Biri - nəsrimizin uca dirəyi. 
Məni bəslədilər, əzizlədilər, 
Sözümü, şeirimi, səlislədilər. 
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Mən onda gəc idim... ən şux, ən sadə, 
Axırda nə oldum? Şair Şeyxzadə! 
Eh, ötən günlərin yelləri əsdi, 
Qalın saçımızda dolaşdı, gəzdi. 
Dostlarla deyişdik, içdik, gülüşdük. 
Bir qismət çörəyi yarı bölüşdük. 
Daşkənd, sən özünsən böyük poema, 
Səni ana kimi qorudu zaman. 
Sən mənim şeirimə, beytimə düşdün, 
Sən mənim bu xoşbəxt bəxtimə düşdün. 
Yuxuma girərsən, uzaqda olsam 
Qoynunda olaram, mən harda qalsam. 
Şərab şüşəsində, mərmər qübbədə, 
Bir sur papağında, əziz türbədə 
Acı, istiotlu aşda görürəm, 
Sürmələr çəkilən qaşda görürəm. 
Mən özbək şeirinin doqquz vəznində, 
Yazdım dastanımı bir yaz fəslində. 
Dastan yazanlardan ölçülər aldım, 
Adını hörmətlə şeirimə  saldım. 
Deyirlər, uzansa, dastan oxunmaz, 
Gərək macərası çox olsun bir az. 
Ancaq, bağışlayar məni oxucum, 
Yalnız məhəbbətdir uzunçuluğum. 
On səkkiz nəğmədə yazdım bir əsər, 
Mənim “Daşkəndnamə”m... bəli, bu qədər. 

 
                                                                
                                                                                      Daşkənd 

 
Mart – dekabr, 1957 
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Nikolaz Barataşvili 

                                            /Gürcü şairi/  
 

KƏHƏR AT 
 

Qaçır çapa-çapa yenə kəhərim, 
mənə çata bilmir qara qarğalar. 
Qaç ki, bu qaçışın yoxdur bənzəri, 
qəlbimi göynədən fikirdən qurtar. 
 
Qaç, qısalt yolunu mən səbirsizin, 
istidən, soyuqdan sən kömək umma. 
Bədbəxt yolçuya da rəhmin gəlməsin, 
həsrətəm çoxdandır doğma yurduma. 
həsrətəm dostlara, tay-tuşlarıma, 
görə bilmədiyim ata-anama. 
 
Harda gecələyib səhəri açsam, 
təki xatırlatsın mənə vətəni. 
Yalnız ulduz olsa yolçum-yoldaşım, 
qoy olsun, sir açım, dinləsin məni.  
 
Ürək göynərtimi, sevgi qəmimi, 
verim, qoy oynatsın dəli dalğalar. 
Yoxdu bir bənzərin, sən qaç yel kimi, 
qəlbimi yandıran fikirdən qurtar. 
 
Qoy öz vətənimdə dəfn olunmayım,– 
Ulu əcdadların qəbri yanında. 
Məni ağlamasın qoy gözəl yarım, 
üstümə göz yaşı tökməsin o da. 
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Qazsın məzarımı qara qarğalar, 
sahibsiz çöllər də, gözdən uzaqda. 
Tufanlar hönkürüb coşsun biqərar, 
donmuş sümüyümü gömsün torpaqda. 
 
O gözəl cananın göz yaşları tək, 
sahibsiz məzara şeh ələnəcək. 
Səmada qarğalar şivən edəcək, 
qohum əqrabanın vay-şüyəni tək. 
 
Uç, uç, kəhər atım, keçirt bir təhər, 
ən acı anından qaçım taleyin. 
Mən ki, qul olmadım bu vaxta qədər, 
Heç vaxt qul olmasın qoy atlın sənin. 
 
Qoy ölüm sahibsiz, onsuz, kəhərim, 
mən ölsəm, düşməni qorxusuz olar. 
Yoxdu bir qaçışın sənə bənzəri, 
qəlbimi yandıran fikirdən qurtar. 
 
Puç olmaz ruhumun çırpıntıları, 
bu yollar bizsiz də qalacaq, atım. 
Kəhər atlarıyla keçib dostlarım, 
qara taleyindən qaçacaq, atım. 
 
Qaçır çapa-çapa yenə kəhərim, 
Mənə çata bilmir qara qarğalar. 
Sənin qaçışıyın yoxdu bənzəri, 
Qəlbimi göynədən fikirdən qurtar.  
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YETİM  QƏLB 
 

Heç kəs yetimliyin tənhalığından, 
Ya da kədərindən gileylənməsin. 
Təzədən sirdaşı olmur heç zaman,  
Yaxın qəlb dostunu itirən kəsin. 
 
Qohum-əqrabanı itirsən əgər, 
tapılar onları əvəz eyləyən. 
Ancaq yetim qalan qəlb hey inildər, 
daim həsrət qalar bir təsəlliyə. 
 
Bilməz bundan sonra daha nə etsin, 
bəzən ölkəyə də inamı itər. 
Qəlbinin sirrini o kimə desin?-  
bir də inanmağa ehtiyat edər.  
 
Qəlbin ağırlığı – bir ağır daşdır, 
bir ömrün bəlkə də bu qəm bəsidir. 
Yadından çıxmır heç itən sirdaşı, 
ah çəkmək bədbəxtin təsəllisidir.  
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KÜR SAHİLİNDƏ  

DÜŞÜNCƏLƏR 
 

Çıxdım Kür sahilinə, dağılsın qəm-kədərim, 
gözüm səni arayır mənim doğma yerlərim. 
Ağlayıb ürəyimi bir az boşaldım deyə, 
burda da mən hər şeyi pərişan gördüm, niyə?!  
 
Kürün sakit axarı nəğmə deyir, dayanın, 
ürkək baxır sulardan mavi rəngi səmanın. 
Ruhu ruhumda yaşar o səsin, o sədanın , 
Kim bilir indi nələr piçildayırsan ey Kür, 
Zəmanələr şahidi, dinmirsən, lalsan ey Kür. 
 
Mən nə üçün bilmirəm, elə bu anda həyat, 
belə bom-boş görünür, haqsız görünür, anlat. 
Nədir bu fani dünya? Yene heyranam ona, 
bənzər dolmaq bilməyən nəhəng bir su qabına. 
 
Deyin, yer üzərində varmı elə bir insan,  
bir həvəsə düşməsin, kamına çatan zaman?  
hökmdarlar olubdu, gözü doymayıb heç vaxt, 
başqa səltənətləri  gedib nə vaxt tutacaq? – 
Bəlkə bu gün, ya sabah, 
Sonra o torpaqlara özləri qovuşacaq. 
 
Dincliyi yoxdur fəqət, xeyirxah padşahın, 
onun adı, qayğısı, bütün varlığı – xalqın! 
Düşünür ki, qorusun doğma torpaqlarını, 
öz  doğma vətənini, öz doğma diyarını. 
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Gərək elə qorusun, gələcək nəsil fəqət, 
adı çəkilən zaman deməsin ona lənət. 
Məhv olsa bir məmləkət, ölkə xəyanət ilə, 
bu görülən işlərdən kim danışar cürətlə?!   
 
İndi ki, övladıyıq biz bu elin, obanın,  
Baş əyək adətincə gərək ata-babanın. 
Diri ikən həyatda ölüyə bənzəyən kəs, 
vətəndə yaşasa da, vicdan nədir, o bilməz. 
 

1837 
 

Gürcücədən çevirəni:  
Nəriman Həsənzadə 

 
Sətri tərcüməsi:    

Fatma xanım Əliyevanındır. 
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S.MARŞAK 
(Rusiya) 

 
 

DURĞU İŞARƏLƏRİ 
 

Lap sonuncu nöqtədə, 
Axırıncı sətirdə, 
Bir ziyafət düzəldi. 
Başladı durğuların 
Deyişməsi bu yerdə. 
 
Gəldi biri qaçaraq, 
Nida idi o axmaq. 
Sakit olmayıb bir an, 
Haray saldı ucadan: 
– Ura! 
Cəhənnəmə ki! 
Soyğunçuluq! 
Gözətçi! 
 
Əyri  burun sual da 
Çəkib gəldi özünü, 
Sual verdi hamıya 
Turşudaraq üzünü: 
–Nə? 
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Nə üçün? 
Harada? 
Kim? 
Vergül gəldi baxınız, 
Qıvrım saçlı həmin qız. 
Onun yeridir ancaq, 
Hər kiçik dayanacaq. 
 
Qoşa nöqtə yüyürdü, 
Çox nöqtəsə deyirdi: 
Və sairə, 
Və sairə,  
Və sairə.  
 
Bildirdilər  vergüllər : 
– Xüsusi məşğuluq biz, 
Bir imla, bir hekayə 
Keçinə bilməz bizsiz. 
 
– Nöqtə yoxsa sizdən 
sonra 
Vergül – boş şeydir  
elə, –  
Oradaca cavab verdi 
Nöqtə xala vergülə. 
Qoşa nöqtə göz qırpıb 
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Qışqırdı: – Yox! Bir  
dayan! 
Vergül, nöqtəli vergül... 
Mən yüksəyəm onlardan. 
İki dəfə böyüyəm 
Mən bir gözlü nöqtədən, 
Qaydanı iki gözlə 
Daim izləyirəm mən. 
 
– Yox! – dedi çoxlu  
nöqtə. 
Gözlərin çevirərək –  
Bilmək istərsinizsə  
Ən əsası mənəm tək. 
Söz tapmayanda, mənə 
Tez ehtiyac duyurlar, 
Onda sözün yerinə 
Çoxlu nöqtə qoyurlar... 
 
Heyrətlə dedi sual: 
– Axı, niyə belədir? 
Nidanı da özündən 
Yaman çıxardı bu hal 
– Axı, niyə belədir! 
– Belədir, – dedi nöqtə –  
Nöqtə bir dənədir tək, 
Əhvalat mənlə bitir 
Əsas da mənəm demək. 
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DÜŞÜNCƏLƏR 
 
Yığışıb imtahana,  
Valya söylədi belə: 
– Əgər anam əlini 
Batırarsa çernilə, 
 
Mən lövhə qarşısında 
Fürsət tapıb bir təhər, 
Dabanımdan bir əllə 
Yapışa bilsəm əgər, 
 
Əgər bu çəkməni də 
Məktəbdə çıxardaraq, 
Cadunu təkrar etsəm, 
Donumun ətəyinə 
Bir torba duz da tiksəm, 
 
Əgər trolleybusla 
Sadovaya getsəm mən, 
Bilirəm sürücüdə  
Saqqal olacaq hökmən. 
 
Əgər rast gəlməsəm mən 
Yolda heç bir pişiyə, 
İşdir, birdən görünsə 
Dönərəm tez geriyə. 
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Əgər mən dəyişməsəm 
İndi geydiklərimi. 
Sabını da unutsam 
Yay başlanana kimi. 
 
Keşiş də keçməz bu vaxt 
Yəqin bizim döngədən. 
Kino və bulka üçün 
Pul da verərlər evdən. 
 
O pulu tikə bilsəm, 
Əgər önlüyümə mən, 
Onda mənim ağlımca 
Qiymətlərim beş olar... 
Keçdiyimiz fənlərdən. 
 
Nəhayət tamamladı  
Valya düşüncəsini, 
Üç rəfiqəsi bu an 
Kəsdi onun səsini: 
–Yaxşı! Gəl biz mərc  
edək 
İnan sən düşüncənə  
Bizsə təkrar eləyək 
Dərslərimizi yenə. 
 
İmtahan gəldi, ana 
Güzəşt etdi qızına 
Onun dadına çatdı, 
Əli çernilə batdı. 
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Valya pul tapıb tikdi, 
Önlüyünə bir anda, 
Keşiş də rast gəlmədi 
Ona məktəb yolunda. 
 
Minib trolleybusa 
Sadovaya da getdi 
Doğrudan sürücü də 
Uzun saqqalı idi. 
 
Lövhə qarşısında da 
Onun taleyi güldü. 
Əlilə dabanından 
Bərk-bərk yapışa bildi. 
 
Başqa şagirdlər çıxdı 
İmtahandan şən, gülər, 
Valya isə “1” aldı... 
Bax, bu da düşüncələr!...      
 

Ruscadan tərcümə edəni: 
Nəriman Həsənzadə 
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David  KUQULTİNOV 
 
(Kalmık Xalq şairi) 
 

Eh, Cəlili öldürmək çətin deyildi heç vaxt, 
Yaxşı bilirdilər ki,  

o da barışan deyil. 
Onlar miskinliyini başa düşürdü ancaq, - 
Başa düşürdülər ki, ölməzdi Musa Cəlil. 
Neçə milyon ürəyə yol tapmışdı əsəri, 
Hamını güllələmək, asmaq da olmaz yenə. 
Moabit zindanında onun şeiri, hünəri 
Üzvülük haqqı idi partiya biletinə... 
Səngərdəydi ürəyi, qəlbi, hissi, duyğusu, 
Əsil bolşevik idi hər sətriylə doğrusu. 
... Anadan bu dünyaya şair doğulan hər kəs, 
Kommunist olmalıdır, başqa cür ola bilməz! 
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KİŞİ  LƏYAQƏTİ 
 

Bir qoca hiss eləyib pisləşən səhhətini, 
Yanına gələnlərə dedi vəsiyyətini: 
"Tərslik eləməyin ki, yeyər sizi qəm, kədər, 
Səadəti həmişə bölüşdürün bərabər. 
Hər kəs ürəklə etsin vətənə xidmətini, 
Axıradək saxlayın kişi ləyaqətini". 
O, sonra da dedi ki, "gedin, indi dincəlim". 
Qapını nişan verdi, əsmədi qadir əli. 
Qocaya hörmət ilə hamı qalxdı mükəddər, 
Onun solğun üzünə baxa-baxa getdilər. 
Hamını yola salıb gizlində öldü ancaq, 
Kişi ləyaqətini son dəfə saxlayaraq. 
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* * * 
 

Səhvimi həyatda etiraf etsəm, 
Nə olar! O mənim səhvimdi, fəqət 
Onu düzəltməyə hazıram o dəm. 
Qəfildən üstümü alsa fəlakət, 
Dişimi sıxaraq ah, uf etmədən, 
Ölməyə hazıram bu dünyada mən. 
 
Lakin sən ey həyat, ikicə şeydən, 
İki bədbəxtlikdən qoru məni sən, 
Dünyada ən ağır iki cəzadan: 
 
Vətənin ən ağır çağında, aman! – 
Xain çağrılmaqdan qurtar yaxamı, 
Qaçdı dovşan kimi, – deməsin hamı. 
 
Bir də təmiz adım ləkələnməsin, - 
Günahsız kəsləri məhv edən – alçaq 
Böhtançı olmasın pak adım heç vaxt. 

 
 

Tərcümə edəni:  Nəriman Həsənzadə 
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Yevgeni BONDURENKO 
 

(Ukrayna şairi) 
 
 

OXU,  
MƏNİM QARDAŞIM 

 
Oxu, mənim qardaşım, 
Oxu, mənim əzizim. 
Qoy əksi-səda kimi 
Səsimiz gəlsin bizim. 
 
Özüm qulaq asmışam, 
Zurnanın zil səsinə. 
Çalım, sən də qulaq ver 
Bandurun nəğməsinə. 
 
Bizim Dneprə bənzər 
Kürün göy yamacları. 
Sən çinarı vəsf elə, 
Mən bizim ağacları. 
 
Nefti siz verirsiniz, 
Taxıl bizim nemətdir. 
Günəşin istisi bir, 
Yağışın nəfəsi bir. 
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Sən Bakını sevirsən. 
Mən Kiyevi ürəkdən. 
Moskva da doğmadır, 
Əzizdir bizə vətən. 
 
Oxu, mənim qardaşım, 
Oxu, mənim əzizim. 
Qoy əksi-səda kimi 
Səsimiz gəlsin bizim. 
 
 

Tərcümə edəni:  Nəriman Həsənzadə 
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Vladimir SEMYONOV 
 

(rus şairi) 
 

MEŞƏYƏ NƏĞMƏ  
BAĞIŞLADIN SƏN... 
 
Sən yenə oxuyursan, 
Necə gözəldi səsin. 
Meşələrə qarışıb 
Bu eşqin, bu həvəsin. 
 
Eşidib şam ağacı 
Bu səsini xoşladı. 
Sənin nəğmən üstündə 
Oxumağa başladı. 
Sonra qayınağacı 
Dinlədi bu nəğməni. 
Tərpəşdi yarpaqları, 
Təkrar elədi səni. 
 
Oxudu ağcaqayın, 
Oxumasın neyləsin; 
Yarpaqda sənin səsin, 
Budaqda sənin səsin! 
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Səni meşə eşitdi, 
Sonra güllər, çiçəklər. 
Çəmənlər himn oxudu, 
Səs-səsə verdi rənglər. 
 
Sonra palıd ağacı 
Bu nəğmə həvəsiylə, 
Bu gün sənə qoşulub 
Oxudu bas səsiylə. 
 
Bülbül susmuşdu təkcə, 
Baxırdı o şirindil. 
Bizim nəğmə ustası 
Yorulmuşdu elə bil. 
Eh, nə bilim, əzizim, 
Bəlkə də elə-belə, 
O bülbül rəqib olmaq 
İstəməyib səninlə. 
 
Səsin düşüb aləmə, 
Düzə, yamaca, döşə. 
Sən nəğmə bağışladın, 
Oxuyur bütün meşə. 
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DÜŞÜNÜRƏM  MƏN...  

ARVAD 
 

- Bu nədir, oturursan, 
Boş-boşuna, üç saat. 
Duz qurtarıb, get duz al, 
- Düşünürəm mən, arvad. 
 
 - Eh, bu şairlik nədir, 
Nə ömür-gün, nə həyat?! 
Mən əzab çəkəm gərək? 
- Düşünürəm mən, arvad. 
 
- Hey yanında təkəm mən, 
Yad olubsan, daha yad. 
Dur bir kinoya gedək, 
- Düşünürəm mən, arvad. 
 
- Gör necə qocalıbsan, 
Qırışlar artıb, heyhat! 
Nasaz deyilsən, nasaz? 
- Düşünürəm mən, arvad. 
 
Sükut... dərin bir sükut, 
Qəlbi köyrək, narahat. 
- Deməli, düşünürsən? 
- Düşünürəm mən, arvad... 

 
Tərcümə edəni:  Nəriman Həsənzadə 
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HAROLD REGİSTAN 

 

(Rus şairi) 
 

AH, O QIZ... 
 

("Mən bir qız gördüm" 
 kinofilmindən) 

 
Mən bir gözəl qız gördüm: 
qaşları ayparadır. 
Yanağında xalı var, 
gözləri qapqaradır. 
 
Ah, o qız huşumu 
alıbdır əlimdən. 
Gecəmlə gündüzüm 
qarışıb o gündən. 
 
Mən itirdim o qızı, 
unudulmaz baharı. 
Yanağında o xalı, 
o aypara qaşları. 
 
Ah, o qız huşumu 
alıbdır əlimdən. 
Gecəmlə gündüzüm 
qarışıb o gündən. 
 

 
Tərcümə edəni: Nəriman Həsənzadə 



 
_____________________  Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə, 7-ci cild 

 

 
327

 
 
 
 

 
 

CАМБУЛ 
 

(Анадан олмасынын 125 иллийиня) 
 

 
Ìÿøhór ãàçàõ õàëã àêûíû Càìáóë Càáàéåâ 1946-úû èëèí ôåâ‐

ràëûíäà àíàäàí îëìóøäór. Àòàñû þìrö áîéó ÷îáàíëûã åòìÿêëÿ 
àèëÿñèíè ñàõëàìûøäûr. Càìáóëóí ýþrêÿìëè áèr àêûí êèìè éåòèø-
ìÿñè XIX ÿñrèí èêèíúè éàrûñûíäà Ãàçàõûñòàíäà áàø âårÿí èúòè-
ìàè-ñèéàñè hàäèñÿëÿrèí êÿñêèíëÿøìÿñè èëÿ ñûõ ñórÿòäÿ áàüëûäûr. 
Àáàéûí øåèrëÿrèíäÿ, Ýîêàí Âÿëèõàíîâóí éàçûëàrûíäà âÿ ÷ûõûø-
ëàrûíäà îëäóüó êèìè, Càìáóë äà þç íÿüìÿëÿrèíäÿ õàëãûíû áþ-
éöê róñ õàëãû èëÿ èòòèôàãà ÷àüûrìûø, éårëè áÿéëÿrèí âÿ õàrèúè 
ãÿñáêàrëàrûí çöëìöíäÿí áèräÿôÿëèê õèëàñ îëìàüû áó èòòèôàãäà 
ýþrìöøäör. 

Òÿrúöìåéè-hàëûíûí áèr éårèíäÿ àêûí þçö áàrÿäÿ áåëÿ äåéèr: 
"Ìÿí éåíè hÿéàòûí ãûçûë øÿôÿãëÿrèíè àíúàã éåòìèø éàøûì òàìàì 
îëàíäà ýþräöì. Éår öçöíäÿ áöòöí úàíëûëàr ö÷öí èëê äÿôÿ hÿéàò 
ýÿëäè. Ìÿí áàhàäûr Ëåíèíèí àäûíû åøèòäèì âÿ Ãûçûë Îräóíóí 
ãàëèá éöröøöíöí øàhèäè îëäóì. Ìÿíèì äþârÿìäÿ åëÿ hÿéàò 
ãàéíàéûräû êè, ìÿí îíó ÿí éàõøû íÿüìÿëÿrèìäÿ ãûçûë éóõó êèìè 
òÿrÿííöì åòìèøÿì. Ñîírà þçöìäÿ áèr éåíè ãöââÿ hèññ åäèá 
äîáràíû ÿëèìÿ àëäûì. Ýÿíúëèéèì ýårè ãàéûòäû âÿ ìÿí îõóäóì... 
Òÿçÿäÿí äîüóëäóì, èéèrìè áåø éàøëû ýÿíú êèìè áþéöê hÿâÿñ âÿ 
èëhàìëà, åøãëÿ îõóìàüà áàøëàäûì... Ìÿí êîëõîçóí ÿí àëîâëó 
òÿáëèüàò÷ûëàrûíäàí îëäóì. Ìÿíèì êîëõîç hàããûíäà îõóäóüóì 
éöçëÿrëÿ íÿüìÿì ÷þëëÿrèìèçÿ éàéûëäû, ÷öíêè îíëàrûí hàìûñû 
örÿéèìäÿí ýÿëèräè". 
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Càìáóë 1934-úö èëäÿ Ãàçàõûñòàíäà õàëã ñÿíÿòè óñòàëàrûíûí 
òîïëàíûøûíäà, 1936-úû èëäÿ èñÿ Ìîñêâàäà ãàçàõ èíúÿñÿíÿòè 
äåêàäàñûíäà èøòèràê åäèr. 1938-úè èëäÿ î, Ãàçàõûñòàí ÑÑR Àëè 
Ñîâåòèíÿ äåïóòàò ñå÷èëèr. 

Áþéöê Âÿòÿí ìöhàrèáÿñè èëëÿrèíäÿ äþéöø÷öëÿrèìèçÿ âÿ àrõà 
ãÿhrÿìàíëàrûìûçà èëhàì âårÿí áèr ÷îõ íÿüìÿ ãîøór. Õèäìÿòëÿ‐
rèíÿ ýþrÿ Ëåíèí îräåíè, Ãûçûë Áàéràã, Øÿrÿô íèøàíû îräåíëÿrè èëÿ 
òÿëòèô îëóíór, Äþâëÿò ìöêàôàòû ëàóråàòû àäûíà ëàéèã ýþröëör. 

Ýþrêÿìëè õàëã àêûíû 1945-úè èëäÿ, 100 éàøûíûí òàìàì îëìà‐
ñûíà úÿìè áèr íå÷ÿ àé ãàëìûø âÿôàò åòìèøäèr.  

 
 
 

ÖÌÓÌÃÀÇÀÕ ÁÀÉRÀÌÛ Ö×ÖN  
NßÜÌß 

 
Ìÿíèì ãàçàõ õàëãûì éåòäè ìóràäà, 
Àüûr äþéöøëÿräÿ äþíäö ïîëàäà. 
Áó ýöí àä ýöíöäör Ãàçàõûñòàíûí, 
Nåúÿ ýþçÿë èëäè áó èë äöíéàäà. 
 
Áó éåíè þëêÿäÿ âÿñô åòäèì ñÿíè, 
Ãÿáóë åò ñèíÿìäÿí ãîïàí íÿüìÿíè. 
Ñÿí ÿââÿë èíëÿräèí çöëìÿò è÷èíäÿ, 
Áó ýöí úîøäórórñàí, åé õàëãûì ìÿíè. 
 
Ìþhêÿì áèr êþrïöäör àçàä þëêÿìèç, 
Äÿìèr òàüëàr öñòÿ ãóräóã îíó áèç. 
Éàøà, äîñò ñåâèíñèí, äöøìÿí êîr îëñóí, 
Åé áèçèì ñîâåòëÿr ìÿìëÿêÿòèìèç! 
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Àóëäàí-àóëà ó÷, íÿüìÿì ìÿíèì! 
Ùÿì õàëãûí ñÿñè îë, áó ýöí hÿì ìÿíèì. 
Ñåâèíèr õàëãûéëà áó ãîúà Càìáóë, 
Áàõ, áó äöíéà ìÿíèì, áó àëÿì ìÿíèì! 
 

1924 
 
 

 
ÊÓÌÛÑ 

 
Ñàïñàrû ãûçûë êèìè, äàäû áàë-øÿráÿò êóìûñ, 
Õÿñòÿéÿ hÿéàò âårÿr, ñàüà ýöú-ãöââÿò êóìûñ. 
Ñÿhràäà ýöíöí àëòäà õàëã ñörö îòàràíäà, 
Ñÿí ÿí õÿñèñ áèr áÿéÿ îëàräûí ãèñìÿò, êóìûñ. 
 
Îíóí àü ÿëëÿrèíäÿ håé äîëàíàräûí, êóìûñ, 
Ñÿí ñÿrèíëèê âårÿíäÿ, ÷þëëÿr éàíàräû, êóìûñ. 
×îáàíûí òóëóüóíäà òàïûëìàçäûí áèr ýèëÿ, 
Ñÿí áÿéèí òóëóüóíäà ÷àëõàëàíàräûí, êóìûñ. 
 
È÷ÿräè äàäà-äàäà øèrèíëèéèíè, êóìûñ, 
Äîñòëàrûéëà ýþrÿräè ñÿrèíëèéíè, êóìûñ. 
Êÿñÿräè òîüëóëàrû, ãûçàräàräû, éåéÿräè, 
Ñÿíëÿ áèrýÿ è÷ÿräè ãîéóí ïèéèíè, êóìûñ. 
 
Áþéöê ýöíëÿr åøãèíÿ äþçäöí áèròÿhÿr, êóìûñ, 
Ñàäÿ õàëã àò áåëèíÿ ìèíäè áèr ñÿhÿr, êóìûñ. 
Ãîâäóã áöòöí áÿéëÿrè, àëäûã ÿòè âÿ éóíó, 
Èíäè áèçèì îëóáäó hÿìÿí ñöröëÿr, êóìûñ. 
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Èíäè áöòöí àóëëàr à÷ûr ýöë-÷è÷ÿê, êóìûñ. 
Àçàä îëóá ÷þë-÷ÿìÿí, ñÿhrà, áè÷ÿíÿê, êóìûñ. 
Êîëõîç äîë÷àëàrûéëà è÷èrèê èíäè ñÿíè, 
Áåëÿ äàäëû äåéèëäèí, hå÷ áåëÿ-áàëòÿê êóìûñ. 
 
Ýÿçèrñÿí ÿëäÿí-ÿëÿ, ãûçûëòÿë, òÿçÿ, êóìûñ. 
Ãîúàëàrû, ýÿíúëÿrè ñàëäûí hÿâÿñÿ, êóìûñ. 
Áèç éåíè äöíéàìûçûí ãóróróã áèíàñûíû. 
Ãöââÿò, ãöärÿò âårèrñÿí ñÿí èíäè áèçÿ, êóìûñ. 

 

Òÿrúöìÿ åäÿíè:   
N.ßëèìÿììÿäîüëó 
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“ßjèëèá …öë ãîjaã õèjaáaí áîjó, 
áèç áåëÿ ÿjèëÿê ÿjèëÿíäÿ äÿ”. 
 
“À‹ ña÷ûí hÿð áaøäa jîõäó ãèjìÿòè, 
ña÷a äa ãèjìÿòè áaø ãaçaíäûðûð”. 
 
“Ãaíìaçûí ãaíaía h‰êì åëÿìÿñè, 
Ùÿjaòûí äaèìè ôa‡èÿñèäèð”. 
 
“Êèøèëÿð ñaëìûøäû, ïîçäó äû‹aëað, 
Ãaçaõäaí Äèë‡aía …åäÿí jîëëaðû”. 
 
“Äèëÿ áaë áÿëÿjèá áèç “áaë ãîõóäóã”, 
õaëãëað äîñòëó‹óía õaë÷a òîõóäóã”. 
 
“È÷èíäÿí jåìÿñÿ áèð ãóðä a‹a‡û, 
ìèí èë þìð åëÿjÿð äÿìèða‹a‡û”. 
 
“Òÿëÿñìÿ, òÿëÿññÿí äöøìÿíèí äójað, 
…å‡èêìÿ, …å‡èêñÿí ÿëèí ñîjójað”. 
 
“Jûõûëäûí, aja‹a ãaëõìa‹û áa‡að, 
íaìÿðä ãaáa‹ûíäaí ãa÷ìañaí, ãa÷að”. 
 
“Äöøìÿí jaðañûíûí áèð ãÿìè jîõäó, 
âÿòÿí jaðaëaíña, ìÿëhÿìè jîõäó”. 
 
“„‰çöíäÿ ä‰jöíöð áó äÿôÿ ãÿëáèí, 
êèðïèêëÿð íÿäèð áÿñ? - …‰çöí íÿáçèäèð”. 
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“Øÿõñèjjÿò èñòÿjèð áöòöí çaìaíëað, 
jîõña ‡ÿìèjjÿòäÿ èíêèøaô îëìaç”. 
 
“Jaçû‹û …ÿëèí‡ÿ ñÿíÿ áèð êÿñèí, 
ãîj hÿñÿä aïaðñûí - áó ìÿñëÿhÿòäè”. 
 
“Jåðäÿ, íaòÿìèçëèê è÷èíäÿ èíñaí, 
òÿìèçëèê èñòÿjèð óëó Òaíðûäaí”. 
 
“Ãûçëað, ãaäûíëað äa, èñòÿñÿ ÿ…ÿð, 
êèøèäÿ áèð …ö‡ö èêè …ö‡ åjëÿð”. 
 
“„ÿðÿê õåjèð èøè ÷ûõaðäaã ÿëäÿí, 
øÿð …ÿëèð hÿìèøÿ …‰çëÿíèëìÿäÿí”. 
 
“„åäèá èñòÿäèjèí áèð jåðè ãaçñaí, 
…‰ðöðñÿí öñòö …öë, aëòû ñî‹óë‡aí”. 
“Ãaôãaçäa jåð òaïûá jaøañaëað äa, 
Ãaôãaç õañèjjÿòè jîõäóð îíëaðäa”. 
 
“Ñ‰çäÿí jaðaëaíaí ñ‰ç ãaíaí îëóð, 
ïÿëÿí…ÿ, ja øèðÿ ñ‰ç êað åëÿìÿç”. 
 
“†ÿìèjjÿò áèð …‰ëäö, ãîøóí áèð êöëÿê, 
î êöëÿê ÿñìÿñÿ, …‰ë èjëÿíÿ‡ÿê”. 
 
“‚ç-öçÿ …ÿëÿíäÿ — òÿìèç …öç…ö òÿê, 
èíñaí áèð-áèðèíè …‰ñòÿðñèí …ÿðÿê”. 
 
“Àòa öç ä‰íäÿðñÿ, ‰âëaä jaçûãäû, 
‰âëaä öç ä‰íäÿðñÿ, áÿäáÿõòäèð aòa”. 
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“Á‰jöêëÿð — á‰jöêëöê aõòaðûð hÿð âaõò, 
êè÷èêëÿð — õûðäaëûã …‰ðöðëÿð aí‡aã”. 
 
“Ùÿjaòäa ÿí á‰jöê èñòåäaä áåëÿ, 
áèð ñû‹aë …‰ðìÿñÿ, jöêñÿëÿ áèëìÿç.” 
 
“Ôöçóëè äèðèëñÿ, h‰ðìÿòè îëìaç, — 
íÿ ôÿõðè aäû âað, íÿ ìöêaôaòû”. 
 
“Òîjóã íÿçÿðèëÿ áaõñaëað, jÿãèí 
aðïa áaçaðûíäa áèçèìêè òóòìaç”. 
 
“Ãaäûí ì‰‡öçÿäèð òÿáèÿò êèìè, 
ñèððè a÷ûëäûã‡a, î, ñèðëè ãaëûð”. 
 
“Áóëa‹ûí …‰çöíö áóëaíäûðäûëað, 
…‰ðäöê ñó öñòöíö, ñóaëòû ãaëäû”. 
 
“Ôÿëaêÿò ò‰ðÿòäè èíñaí òaíðûñûç, 
øaíûëað, ïÿòÿêëÿð ãaëäû aðûñûç”. 
 
“Jaõøû aäaìëaðû ñåâèí, ãîðójóí, 
äa‹ûëað, ÷öðöjÿð jîõña ‡ÿìèjjÿò”. 
 
“‚ðÿjè ñ‰ç êèìè äöç íèøaí aëaí 
íÿ íèçÿ …‰ðìöøÿì, íÿ òöôÿí… îëóá”. 
 
“Çaëûì èñòÿjèð êè, îía ãóë îëóì, 
aììa èñòÿjèðÿì ìÿí î‹óë îëóì”. 
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“Ùÿjaòäa ñûíäûã‡a î, èíñaíëaøûð, 
ãàëõäûãúà, åëÿ áèë î àë÷àëûðäû”. 
 
“Áÿçè òÿíãèä÷èëÿð ña‹ëûã äåjèðëÿð, 
ãÿäÿhè ÷aòûøìûð jaëíûç ÿëèíäÿ”. 
 
“Ãaáa‹a ÷ÿêèðëÿð òÿëÿì-òÿëÿñèê, 
áaõòû ‰çöíäÿí òåç äî‹óëaíëaðû”. 
 
“Âÿòÿí, âÿòÿí äåjÿí øaèð öðÿjè, 
âÿòÿíèí ÿí á‰jöê ÿðaçèñèäèð”. 
 
“Íÿ âaõò jåòèøèðñÿ á‰jöê ñÿíÿòêað, 
hÿð õaëãûí ø‰hðÿòè î âaõòa äöøöð”. 
 
“Ãaäûí çÿèôëèêäÿí hèjëÿ…ÿð îëóð, 
jå…aíÿ …ö‡ö âað, …‰ç jaøûíäaäû, 
jåíÿ òóôaíëaðû ‰ç áaøûíäaäû”. 
 
“Ùÿð êÿñ ‰ç ÿäÿáè ø‰hðÿòèíäÿäè, 
äî‹ìa ÿäÿáèjjaò êÿíaðäa ãaëûá”. 
 
“Îõója-îõója ‡ûðëaøûðûã áèç, 
ôèëîñîô îëóðóã áèç …‰ðÿ-…‰ðÿ”. 
 
 “„‰çöí òóòäó‹óía - a‹ûë jîõ äåjèð, 
a‹ûë äåäèjèíè - …‰ç áÿjÿíìÿjèð”. 
 
“Òÿãèáëÿð åhòèjaò ‰jðÿäèð áèçÿ”. 
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“Ñÿôÿðÿ ÷ûõaía åhòèjaò …ÿðÿê, 
…‰òöð åhòèjaòû - áèð açóãÿ òÿê”. 
 
“Ñÿíèí …‰çëÿðèíäÿ ãÿì ÷è÷ÿêëÿjèá, 
ìÿíèì …‰çëÿðèìäÿ î ãÿìÿ h‰ðìÿò”. 
 
“Ø‰hðÿòèí ñåâèí‡è, jaøûí êÿäÿðè, 
òÿðñ êèìè èêèñè áèð âaõòa äöøöð.” 
 
“Ìèð †ÿëaë ìöÿëëèì ÿâÿçñèç èäè, 
î äa óøaã êèìè ñaô, òÿìèç èäè”. 
 
“„‰çöìöí a‹û ñÿí, ãaðañû òîðïaã, 
…‰ð haðäa áöêäöëÿð a‹û-ãaðaja”. 
 
“Jóõaðû áaõûðaì, ïaïa‹ûì äöøöð, 
aøa‹û áaõûðaì, …‰çöìäÿí åjíÿê”. 
 
“Äöíja ãÿðað òóòóá áèð jaëaí öñòÿ”. 
 
“Ñèòajèø åëÿjèá èíñaí hÿìèøÿ, 
áaòaí …öíÿøÿ jîõ, ÷ûõaí …öíÿøÿ”. 
 
“Áó äöíja ÿçÿëäÿí áèð ãóðó ñÿñäè, 
îíó äèíäèðìÿñÿí, ãaðaäèíìÿçäè”. 
 
“Jaõûíäaí äöç âóðað íèøaí aëaí êÿñ, 
óçaãäaí jaíûëað, hÿäÿôÿ äÿjìÿç”. 
 
“Áaø ÿjìÿê hÿëÿ áaø ñaõëaìaã äåjèë, 
ñÿðâÿòñèç òîðïaã äa áèð òîðïaã äåjèë”. 
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“Ùajûô êè, öðÿjè áÿçè ãûçëaðûí 
áaøãa î‹ëaíëaðûí ‡èáèíäÿ îëóð”. 
 
“Ê‰÷äö î äöíjaja áó äöíja î‹ëó, 
jåð aëòû, jåð öñòÿí ø‰hðÿòëè îëäó”. 
 
“Ãûëûí‡ …‰òöðìÿñÿ, òaðèõäÿ áèð õaëã, 
ajaãëað aëòûíäa èòèá-áaòa‡aã”. 
 
“Áó äöíja hÿðÿjÿ áèð ÿ‡ÿë âåðèð, 
çÿhÿðè, øÿðáÿòè åjíè ÿë âåðèð”. 
 
“Ñèjañÿò a‹ûëäû, áèð äÿ åhòèjaò, 
áóíó áèëìÿjÿíè ìÿhâ åäèð hÿjaò”. 
 
“Ãèjìÿòëè ñ‰çöìöç, ãÿëÿì äîñòëaðûì, 
håjèô, ó‡óç îëóá íaäaí jaíûíäa”. 
 
“Ñ‰ç âað, î äèëëÿðÿ a‹ûçäaí äöøöð, 
a‹ûç âað - ñ‰ç îðäa íöôóçäaí äöøöð”. 
 
“„ÿðÿê òÿðèôëÿíÿí ãûçaðñûí áèð aç, 
òÿðèô äåjÿíèí äÿ hÿjañû îëñóí”. 
 
“Íaìÿðäëÿð - ìÿðäëÿðÿ hÿjaòäa hÿð …öí, 
åhòèjaò ‰jðÿäèð jaøaìaã ö÷öí”. 
 
“Áåëÿ‡ÿ, äî‹óëóá áÿõò aõòaðûðûã, 
‰çöìöç èòèðèê áÿõòè òaïaíäa”. 
 
“„ö‡ëö êèøèëÿðäÿ ãÿðÿç, êèí îëìaç”. 
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“Ãaðaíëûã èøûãäaí …‰ðöíìöð hå÷ âaõò, 
èøûã ãaðaíëûãäaí …‰ðöíöð aí‡aã”. 
 
“Ña‹ëaìëûã, …‰çÿëëèê ëÿjaãÿòèíè 
aëûð ÿëèìèçäÿí jaø ñîðóøìaäaí”. 
 
“Ùÿjaòäa øÿhâÿò âað, áèð äÿ åhòèðañ, 
jîõña jåð öçöíäÿ ‡ÿìèjjÿò aðòìaç”. 
 
“Øöáhÿ íÿì êèìèäèð, äöøñÿ ÷öðöäÿð, 
ja äÿìèð a‹a‡û, ja äÿìèð îëñóí”. 
 
“Ãÿì äÿ ëÿjaãÿòäè, ãîðó ñÿí îíó, 
ñåâèí‡ - …‰çÿëëèêñÿ, ãÿì - öëâèjjÿòäè”. 
 
“Áèð ÷ajäa öçöðäöê áaëûãëað êèìè, 
ìÿí ñóäaí ãóðója, î òîða äöøäö”. 
 
“Íÿ ãÿäÿð ÷ÿòèíäè áèð ‰ìöð áîjó, 
äaèì …‰ç ‰íöíäÿ …èçëè jaøaìaã”. 
 
“ßâÿç îëóíóðóã, ÿâÿçñèç èêÿí”. 
 
“Äåäè: èñòåäaäûí ñÿhâèíè hå÷ âaõò, 
áî‹açûía ñaëûá ñöðöòëÿìÿjèí”. 
 
“Ãóëaã añ åôèðäÿí …ÿëÿí áèð ñÿñÿ: 
“Ñÿaäÿò hÿð êÿñèí ‰ç ÿëèíäÿäèð”. 
Ñÿaäÿò hÿð êÿñèí ‰ç ÿëèíäÿñÿ, 
áèçèì ÷ÿêäèjèìèç èçòèðaá íÿäèð?” 
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“Åâäÿ ‰ç áÿõòèíè …‰çëÿjèð ãaäûí, 
áÿõò ãaïû a‹çûíäa ajaã öñòÿäè”. 
 
“ßñëèíäÿ ÷öðöäöð ãaäûíû ôèêèð, 
íÿì - ìèñè, äÿìèðè ÷öðöäÿí êèìè”. 
 
“À‹ûç îíóíêójäó, ñ‰ç ‰ç…ÿíèíêè, 
åêðaía äöç áaõûá ñÿhâ îõójóðäó”. 
 
“Ãaäûí ÿçaáêåøäè, èçòèðaáêåøäè, 
î ãÿìèí jaíûíäa áèçèìêè hå÷äè”. 
 
“Ñ‰çö áèç ãûëûí‡ëa äåjèðèê, aí‡aã, 
ñ‰ç äÿ ãûëûí‡ûìûç îëa‡aã áèð âaõò”. 
 
“ßñë hÿãèãÿòè åëÿ äaíûðëað, 
äöçÿ jîõ, jaëaía èíaíûð èíñaí”. 
 
“ßí äÿðèí ãójóäó ãaäûí ãó‡a‹û, 
äöøäöíìö, …‰ðöíìÿç ó‡ó-áó‡a‹û”. 
 
“‚çöjöí îäóía …èçëè jaíìûøaì, 
ajaãäaí jîõ, ÿëäÿí ãaíäaëëaíìûøaì”. 
 
“†ûð òóòëa õað òóòóí ïåjâÿíäè òóòìaç, 
ãaðòaë jóâañûíäaí ãað‹a ó÷óðòìaç”. 
 
“Äèëèìèç jaðaíûð ñöääÿí-ñöìöêäÿí, 
áóíñóç ‰ç-‰çöíÿ ì‰hòa‡äûð âÿòÿí”. 
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“Óøaãñûç áèð îòaã, áèð åâ äöíjaäa, 
áîøäóð, î íÿ ãÿäÿð çÿí…èí îëña äa”. 
 
“Ãaëõaíäa áóäaãäaí òÿêÿëëè òóòìa”. 
“...‰çö jîõ, òaëåjè jÿhÿð öñòÿäè”. 
 
“Øaèðëÿ áèð …‰ðöø, ja aäè ñ‰háÿò, 
Àëëaha õèäìÿòäè, áÿíäÿjÿ h‰ðìÿò”. 
 
“Øaèðèí äèëèíäÿí øåèð åøèòìÿê, 
ÿâÿçñèç áèð íåìÿò ñajûëñûí …ÿðÿê”. 
 
“Ãûëûí‡äa …ö‡ îëóð, ãÿëÿìäÿ hèêìÿò, 
áèðëÿøñÿ, áañûëìaç áó èêè ãöââÿò”. 
 
“Þç á‰jöê î‹ëóíó èòèðèðñÿ, õaëã, - 
‰çö áaøñûç ãaëûð hÿð øåjäÿí ãaáaã”. 
 
“À‹ûç òÿðÿçèäè, äèë îðäa ïÿðñÿí…, 
ñ‰ç ÿââÿë a‹ûçäa ÷ÿêèëñèí …ÿðÿê”. 
 
“Êañûáûí íÿ äîñòó, íÿ ãîhóìó âað, 
äîñòó a‹ûç áöçÿð, ãîhóìó äaíað”. 
 
“ßãðÿáëÿð ñaí‡aíäa êaðûõûð èíñaí, 
…öëöð, a‹ëaìa‹û ÷ûõûð jaäûíäaí”. 
 
“À‹ûðëûã åëÿìÿç áèð áaø hå÷ êÿñÿ, 
áèð áaø èêèáaøëû ñ‰ç èøëÿòìÿñÿ”. 
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“Ãöðóðëa a÷ûëìaç áa‹ëû ãaïûëað, 
ñÿáðëÿ aõòaðñaí, èòÿí òaïûëað”. 
 
“Ä‰jöø ìåjäaíûäû áèð áaøûí è÷è,- 
ãóëaãëað êåøèê÷è, …‰çëÿð õÿáÿð÷è”. 
 
“Ñÿáð - ëÿjaãÿòäè, äaèì ajûã îë, 
ãÿì …ÿëñÿ öñòöíÿ, ãÿìÿ ëajèã îë”. 
 
“Ñÿaäÿò — äaø aëòäa äóñòaãäû, ãûçûì, 
ôÿëaêÿò — jîë öñòÿ îjaãäû, ãûçûì”. 
 
“‚ðÿjÿ øÿð …ÿëñÿ, õåjèðÿ jîçìaã, 
‰çö äÿ èíñaía áèð òÿñÿëëèäèð”. 
 
“Òÿáèÿò øåjòaíäû, èíñaí îjóí‡aã, 
áèçè øèðíèêäèðèá î aëäaäa‡aã.” 
 
“„öíöí áèðè øÿðáÿò, î áèðè çÿhÿð, 
ñîíða çÿhÿð ãóñóð øÿðáÿò è÷ÿíëÿð”. 
 
“Ãaäûí - âÿòÿíäèðñÿ, áÿòíè - áåøèêäè”. 
 
“Áèð ãaäûí ãÿëáèíäÿ, ‰ëöá jaøaìaã, 
ãaëûá jaøaìaãäaí öñòöíäöð ÿëáÿò”. 
 
“Àíaëaða ãóðáaí, î‹óë äî‹óðëað, 
î‹óëëaða ãóðáaí, øÿhèä îëóðëað”. 
 
“Áèð ñÿí…ÿðÿ ñû‹að Ãaôãaç. 
áèð òaáóòa ôÿãÿò ñû‹ìaç”. 



 
_____________________  Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə, 7-ci cild 

 

 
343

 
“Èíñaía ãÿíèìäè èíñaíûí a‹ëû, — 
õîøáÿõòëèê aõòaðûð î, õîøáÿõò èêÿí, 
áÿäáÿõòëèê …ÿëÿíäÿ ajûëûð áèðäÿí”. 
 
“Ìÿðäëÿð íaìÿðäëÿðè òaíûja áèëìèð”. 
 
“Ùÿìèøÿ òaìahûí aõûðû áóäóð, 
Èíñaí ‰ç íÿôñèíèí ãóðáaíû îëóð”. 
 
“„ö‡ öðÿêäÿ îëóð áèëÿêäÿí ãaáaã, 
Øÿðòäè áèëÿêäÿí jîõ, öðÿêäÿí âóðìaã”. 
 
“Þçö äÿ ìaò ãaëûá èðaäÿñèíÿ, - 
Øah äöçöíÿ …åäèð, áaõòû òÿðñèíÿ”. 
 
“Äöøìÿíèí íaìÿðäè ìèí hèjëÿ ãóðóð, 
äîñòóí íaìÿðäè äÿ aðõaäaí âóðóð”. 
 
“È…èä ‰ëöìäÿí jîõ, ãîðõñóí ëÿêÿäÿí, 
ña‹ëû‹ûíäa ‰ëöð ëÿêÿ …‰òöðÿí”. 
 
“Áaøû íèøaí aëñûí …ÿðÿê îõ aòaí, 
éà äà áèðäÿôÿëèê êå÷ñèí áaøûíäaí”. 
 
“Ñÿòèðaëòû jaçäûã äöç ñ‰çöìöçö, 
‰ç…ÿjÿ äåäèðòäèê ‰ç ñ‰çöìöçö”. 
 
“ßjðèjÿ ÿë ÷aëûá, äöçÿ …öëÿí âað, 
áèð ÷‰ì÷ÿ òóòaía jöç áöêöëÿí âað.” 
 
“Èñòåäaä — ÿñèðäè áÿõòèí ÿëèíäÿ”. 
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“Àíëað, òÿñaäöôëÿð òaëå hÿëë åäèð, 
Àëëah òÿñaäöôöí òÿðÿôèíäÿäèð”. 
 
“„‰ç …‰çÿ áaõaíäa îä äöøöð …‰çÿ, 
ñîíða öðÿê jaíûð, áóäóð ì‰‡öçÿ”. 
 
“Ãaäûí äa aëÿòäè ÿñëèíÿ áaõñaí, — 
…‰ð êèìèí ÿëèíäÿ ÷aëûía‡aãñaí”. 
 
“Ãaçûí áó òîðïa‹û, hÿð ãaòû ãaíäû, 
hÿð aäè áaøäaøû áèð ãÿhðÿìaíäû.” 
 
“Àçaäëûã... ÷a‹ðûëìûø ê‰híÿ áajaòû.” 
 
“Õÿñòÿëèê jîëóíó hÿìèøÿ açað, 
haðäaña aõòaðûá çÿèôè òaïað.” 
 
“Èëahè ìÿõëóãäó áöòöí ãaäûíëað, 
ñåâèðñÿ, ê‰íöëëö ÿñèðäè îíëað”. 
 
“Áÿäáÿõò äî‹óëóáäó ãaäûí aíaäaí, 

Ñÿñè – aëäaäaíäû, ‰çö – aëäaíaí”. 

 
“Èíñaíûí ãÿñäèíè håjâaíëað äójóð”. 
 
“Äèëèí òÿð‡öìÿ÷èñè 
äèëäÿí ãàáàã …‰ç èìèø”. 
 
“Ñÿòèðaëòû jaçäûã äöç ñ‰çöìöçö, 
‰ç…ÿjÿ äåäèðòäèê ‰ç ñ‰çöìöçö”. 
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Axtarышлар… 
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Чобан Яфган 
 

Qədim mənbələrdə oxumuşam ki, Allahlar insanlara 

çatdıracağı sözü onların yuxusuna girib deyirlər. Beləliklə, ila-
hi qüvvə ilə insan arasında əlaqə yaranır. 

Biz də görkəmli el sənətkarı şair Çoban Əfqanla yuxularda 
tanış olmuşuq və həyatda heç vaxt görüşməmişik. 

Anam danışırdı ki, ağsaçlı nurani bir kişi yuxuda mənə 
dedi ki, sənin oğlun şairdi, de, mənə şeir yazsın. Mənim adım 
Çoban Əfqandı. 

Anam yuxuda gördüyünü və eşitdiyini elə həmin gün mənə 
dedi. Mən də, qonşular da gülüşdük. Amma anam qorxubmuş. 
Nurani şairə yalvarıb ki, qoyun-qoç sənə qurban olsun, varım-
yoxum bircə oğlum var, o da hələ uşaqdı. Oxuyur.  

Mən onda beşinci sinifdən altıncı sinifə təzəcə keçmişdim. 
Şeir yazmırdım. Qonşular isə anamın yuxusundan sonra məni 
şair çağırırdılar. 
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Çox çəkmədi. Bir gecə Molla Vəli Vidadinin “Ağlaram” 
şeirinə bənzər bir qoşma da mən yazdım. 

İlk əlyazmamı anama oxudum. 
– Dərdin alım, mən elə bundan qorxurdum. Şairlik Allah 

vergisidi. Naxoşlayıb – eləyərsən.  Atam-anam get, dərsini oxu, 
daha yazma. 

Sonra ikinci şeirimi yazdım. Anama oxumadım. Qorxdum. 
Qonşu uşaqları gedib anama dedilər. 

Anam ağladı. 
– Öyüm yıxıldı. – Anam bu sözləri Mehri bibimə deyirdi. 

Yaxın qohumuydu. Düyün düyürdü, insanların əlinin içindən 
baxtını oxuyurdu. 

Mənim baxtıma baxdırmağa gəlmişdi. 
Anam bibimə bir qaraçı arvadından danışdı. 
– Poylu vağzalına təzə köçmüşdük. Kişi (atamı deyirdi) işə 

getmişdi. Həyətdə qəmli oturmuşdum. Bir qaraçı arvadı əl çək-
mədi. Məndən üç rubl aldı. Əlimin içini oxudu. 

– Sənin bir oğlun olacaq. O da şöhrətli olacaq. Kəndə gə-
ləndə hamı başına yığılacaq. Amma sən o günü görməyəcək-
sən. 

Dedim təki oğlum olsun. Onda heç uşaq barədə fikirləş-
mirdim.  

Anam bu sözləri də bibimə danışırdı... 
Beləcə, şeir yaza-yaza gəldim. Anamı itirdim. Bir il sonra, 

1955-ci ildə Azərbaycan Xalq Yaradıcılıq Evi el-obanın dilin-
dən, sinəsindən axıb gələn qoşmaları, gəraylıları “Şair Çoban 
Əfqan” adlı kitabda nəşr etdi. Bu şeirlərin hər birini qədirbilən 
xalqımızdan, onun şeirsevən oğul və qızlarının yaddaşından 
toplamışdım. Onlar demişdi, mən də yazmışdım. Bu əsərlər 
bəlkə də mənə qədər heç vaxt qələmlə yazılmayıb, sinədən saz 
havalarına deyilib, şairin bir əhval-ruhundan, keçirdiyi stres-
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lərdən törəyib. Amma ürəklərdə illərlə yaşayıb. Nəsildən-nəsilə 
keçib. Bəlkə də şairin misralarında dəyişikliklər olub, bəlkə bir 
sözün yerinə başqa söz deyilib, bəlkə bəndlər yoxa çıxıb?! Hər 
şey ola bilər. Ancaq bu ustadın gəlib bizə çatan ədəbi irsi mə-
nim üçün qənmətdi, əzizdi, doğmadı. 

Danışırdılar ki, iyirminci illərdə sağ imiş. Bir mülkədarın 
qoyun sürüsünə gedirmiş. Bizim Qıraq Kəsəmən kəndindəndi. 
Min evli bu kəndin adamları onu şair kimi sevir, sinədən dediyi 
şeirlər sinələrə həkk olurmuş. 

Qədim dünyanın böyük şairi Homerin də poemaları beləcə 
(əlbəttə, müqayisələr nisbidi) Kipr adasında dillərdən toplan-
mışdı. Tarixçi Plutarx bunu daha geniş yazır. 

Anamın yuxusuna girdiyi vaxtdan xeyli keçmişdi. Şairə elə 
gəlib ki, mən onu unutmuşam. Artıq anam yoxuydu. Bu dəfə 
mənim ürək dostum qüdrətli şairimiz Şahmar Əkbərzadənin yu-
xusuna girir və deyir ki, Nəriman məni unudub. Bu sözdən təsir-
ləndim və “Ay Çoban Əfqan” rədifli bir qoşma yazdım. Şair 
Şahmar Əkbərzadəyə ithaf elədim. “Ədəbiyyat” qəzeti çap etdi. 

O axşam, nəhayət, Şair Çoban Əfqan mənim yuxuma girdi. 
Biz görüşdük. Artıq yetmiş beş yaşım varıydı. Anamın yuxu-
sunda olduğu kimi, bizim “Damcılı”dan doldurub gətirdiyi dol-
çanı mənə uzatdı. İç, – dedi (Anama Nərimana ver, – demişdi). 

Ulu şairimiz, mərhum yazıçı Əvəz Sadığın qiyafəsində 
gəlmişdi. 

Şəklini çəkdirib (işığa) çıxartmaq niyyətindəyəm. Ustadı 
unuda bilmərəm; “Seçilmiş əsərlərim”də də . 

 
P.S. “Şair Çoban Əfqan” kitabının 1955-ci ildə nəşrindən 

sonra məni təbrik edənlər çox oldu, məktublar aldım. SSRİ 
Yazıçılarının ədəbi orqanı “Literaturnaya qazeta” ətraflı xəbər 
verdi. İndiki BDU-nun filologiya fakültəsində diplom işləri ya-
zıldı və müdafiə olundu və s. 
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Aldığım məktublar arasında şairin dörd yeni şeirini tapıb 
göndərən mənim yaxın tələbə dostum Rəşid Məmmədov da va-
rıydı. Amma məktubu mənə çox gec çatdırdılar, – artıq dünya-
sını dəyişmişdi. Məktubu o vaxt bizim nəşr etdiyimiz “Prome-
tey” jurnalının redaksiyasına göndərmişdilər. 2002-ci ilin axır-
larıydı. Mərhum Rəşid müəllim 1981-ci ildə yazmışdı. 

Məktubu da, şairin yeni şeirlərini də özünün verdiyi izah-
larla birlikdə jurnalın 2001-2002-ci il 4-cü sayında çap elədik. 

İndi də burada həmin məqaləni ixtisarla və kitaba düşmə-
yən həmin şeirləri təqdim edirəm. 

 
Nəriman Həsənzadə 

 
30.08.2003 

 
Mənə lazım olan bir materialı axtaranda, olduqca qarışıq 

və pərakəndə olan arxivimə nəzər salıram. Bəzən vaxtilə çox 
axtarsam da, əldə edə bilmədiyim bir materialı tapanda, təəs-
süflənirəm ki, nə üçün indiyə qədər çap elətdirməmişəm. Belə-
lərindən biri Çoban Əfqanın əlyazmalarını mənə göndərən 
mərhum tələbə yoldaşım Rəşid Məmmədovun məktubudur... 

 
 
Hörmətli Nəriman! 
Salam. Çox nadir hallarda görüşməyimizi, telefonla danış-

mağımızı təbii hesab elə. İndi vaxt hamı üçün çox qiymətlidir, 
lakin sənin kimi adamlara daha çox. Bu yay Kəsəməndə idim. 
Çoban Əfqanın bacısı oğlu Qara ilə görüşüb xeyli söhbət etdim 
(18 iyul,1981-ci ildə). 
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Bu görüşümüzə səbəb Yenikənddəki riyaziyyat müəllimi 
Haqverdi müəllim oldu. Sizə yazdığım şeirləri Qara kişi deyib 
və mən də heç bir şey dəyişmədən göndərirəm. 

 
 
 
Daha sonda Sizin toplayıb çap etdirdiyiniz “Şair Çoban Əf-

qan” kitabı 1955-ci ildə nəşr olunub, bu kitabın yenidən nəşri 
vacibdir. 

Hörmətlə, 
Rəşid Məmmədov  

 
15.IX.1981 

 
 
Məktub şair Nəriman Həsənzadəyə yazılmışdı. Lakin mək-

tubu şairin qohumu Hüseynov Bilal müəllim yalnız bu yaxın-
larda redaksiyaya təqdim etmişdir (red.). 

 
 
Rəşid riyaziyyat müəllimiydi. H.Zərdabi adına Gəncə Döv-

lət Pedaqoji İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdi. Onun 
riyazi hesablamalarına universitetin professorlarından bəziləri 
heyran idilər... 

Çoban Əfqanın ilk dəfə kitabı çıxanda Rəşid çox sevin-
mişdi... 

Çoban Əfqanın əlyazmalarını mənə göndərən həmyerliləri-
mə minnətdarlığımı bildirirəm... 

 
 

* * * 
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...Anam yuxusunu danışanda heç kəs Çoban Əfqanı tanıma-
dı. İllər keçdi, mən orta məktəbi bitirib H.Zərdabi adına Gəncə 
Dövlət Pedaqoji İnstitutuna daxil oldum. Tələbəlik illərində öz 
rayonumuza getmişdim. Ağstafadaydıq. S.Vurğun bağında çay 
içirdik. Anamın yuxusu yadıma düşdü və yanımdakılara danış-
dım. Bir nəfər bizim Qıraq Kəsəməndən (adı indi yadıma gəl-
mir) başı çallaşmış kişi, Çoban Əfqanın bir şeirini eşitdiyini dedi. 

Mən Çoban Əfqanın şeirlərini toplamağa başladım və 1955-
ci ildə Respublika Xalq Yaradıcılığı Evi onu ayrıca kitab halın-
da nəşr etdi. O zaman əsgərlikdən tətilə gəlmişdim. Mənim ya-
şımın keçməsinə baxmayaraq, əsgərliyə Bakıdan aparmışdılar, 
kitabın siqnal nüsxəsini görüb sevindim. Ancaq kitabın titul və-
rəqində başqa bir şairin adı yazılmışdı. Guya şeirləri o toplayıb. 
Bəzi şeirləri redaktə etmişdi. O vaxt Xalq Yaradıcılığı Evinin 
direktoru işləyən sənətşünas Məbud İsmayılzadə ilə gedib gö-
rüşdüm və narahatçılığımı bildirdim. Xatırlatdım ki, axı mate-
rialların hamısını mən sizə təqdim etmişəm. O göstəriş verdi, 
bütün siqnal nüsxələrindən titul vərəqləri cırıldı, kitabın sonuna 
bir vərəq əlavə edildi. Yazdılar: Toplayanı N.Həsənzadə. Belə-
liklə, “Çoban Əfqan” çıxdı. Mənim axtarışıma sahib çıxa bil-
mədilər. 
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HEÇ OLARMI  
BELƏ DƏRDİ GİZLƏMƏK 

 
Sənə məlum olsun Şikəstə3 qardaş, 
Vaxtı gəlib bu əyyama söz demək. 
Nə satan utanır, nə alan qorxur, 
Hər kəs istər mətahını bezdəmək. 
 
Əməldə hamımız bərabər olluq, 
Hərcayı sözlərə dilavər olluq, 
Səbbikar4 danışıb günahkar olluq, 
Nə lazımdır qananlara biz demək. 
 
O nədəndir şubalarmız kürk olub, 
Buxara papaqlar keçə, börk olub, 
Hərəsi üç löyün, iki tərk olub, 
Harda qaldı yaxşı-yaman gözdəmək. 
 
On ikiyə allıq qılın putunu, 
Daha biz görmərik erkək ətini, 
Çox cəfadır hər kəs çəksə tütünü, 
Əlac qalıb maxorkanı duzdamaq. 
 
Çoban Əfqan olub uşağa yoldaş, 
Üyəlikli isti olubdu bozbaş, 
İyirmiyə düyü, on səkkizə maş, 
Heç olarmı belə dərdi gizlədək. 

                                                 
3 Şikəstə – Qıraq Kəsəməndə Qəhrəman adlı şairin təxəllüsüdür. Şükürlü 
nəslindəndir. Şükürlü İlyasın atası olub (R.M.). 
4 Səbbikar – əslində səbükbar. Yüngül danışan adam. (Red.) 
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KİMDİR 

 
Bizdən salam olsun, o Mirzə cana5 
Əzəl çobanlığın binası kimdir? 
Söz verdi, söz aldı Turi Sinada, 
Cəmi çobanların anası kimdir? 
 
Getdi Tur dağında söylədi kəlam, 
Haqdan nida gəldi verdilər salam. 
Elə kimsənənin mən qulu ollam, 
Behişt əylərinin sonası kimdir? 
 
Cəbrayıl vəh gətdi bağışla, Musa! 
Dedi çox qovmuşam əlimdə hasa. 
Çarmıxa çəkildi Həzrəti İsa, 
Götdülər qeybdən xilası kimdir? 
 
Harun da vermədi xumsu-zəkatı, 
Açdılar başına olmaz həkatı. 
Yer çəkdi kamına bir məmləkatı 
Cəhənnəm oduna yanası kimdir? 
 
Mirzə, pənah gətir o peyğəmbərə, 
Döndər xəyalını məscid, minbərə. 
Şahimərdan ağa qulu Qəmbərə 
Gör Çoban Əfqanın ağası kimdir? 

                                                 
5 Mirzə Səməd şair olub, kommunist olub, özü də Daş Salahlıdandır. Bir 
dəfə Çoban Əfqanın  xətrinə dəyir, yəni sən çobansan, çox şeyləri bilmirsən. 
Bu söz-söhbətdən sonra Çoban Əfqan Mirzə Səmədə “Kimdir?” rədifli bir 
şeir göndərir. 
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KATDALAR6 
 

Aman haramı katdalar, 
İnsafı görün arada. 
Nizam-tərəzi haqqıdır 
Nə deyərsiniz orada. 
 
Orada haqqı divan var, 
Pünhan işləri görən var. 
Peyğəmbər sirli-sübhan var, 
Sizi çəkərlər dara da. 
 

                                                 
6  1913-1914-cü illərdə almanların çəkdikləri suya (arxa) Kəsəmən kəndi 
zorla şərik olub. Bu şərik olmağa da ən çox can atan və nail olan İsrafil ağa-
nın qardaşı Məmmədağa olub. Məmmədağa Meydan dağına (indiki Ermə-
nistan ərazisindəki Semenovka kəndinin ətrafları) gəlib o biri ağalara deyir 
ki, almanların çəkdiyi arxa şərik oldum və baş evdən 30 manat, ayaq evdən 
20 manat yığmalıyıq. Ağalar (İsrafil ağa, Məmməd ağa, Usuf ağa, Usuv ağa 
uçü də qardaşdır. Cəfər ağa, Murtuzalı ağa – Hüseynov Paşa kişinin qayı-
natası), Alməhəmməd Hacıabbas oğlu. Ələs koxa, Məsi ağa və b. bir yerə 
toplaşırlar. 
Çoban Əfqanın Sadıx adlı bir yoldaşı olub. Sadıx aldığı muzdunu – toğlu-
larını (o zamanlar hər 25 heyvana bir ildə bir toğlu haqq-muzd verirlərmiş. 
Ona görə də varlı adamlar qoyunlarının sayını belə deyirmişlər; məsələn, 40 
toğluluq qoyunum var. Digər tərəfdən muzdurun yeməyi və geyməyi də 
ağanın hesabına idi. Keşik haqqı olaraq əlavə 4-5 heyvan da verirmiş) 
satmaq istəyir. Çoban Əfqan razı olmur və deyir ki, bir şeir yazacam, aparıb 
Murtuzalı ağaya verərsən, görək axırı nə olur. 
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İstəmirik o məhmanı7 
Dağıldı xalqın tifaqı. 
Çağırıram ər-rəhmanı, 
Özü otursun burada. 
 
Əzəl dünyanı yeyənlər 
Dünyada mənim deyənlər. 
Yüzlüklərə söyünənlər 
Bədsifət gedər gora da. 
 
Çoban Əfqan bu əhvalın 
Gör necə pozulur halın. 
Dağıdarlar öyün, malın 
Həsrət qoyarlar şora da. 

 

                                                 
7 Mehman arxı nəzərdə tutulur. (Red.) 
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ƏFQANIN CAVABI 
 

Bizdən salam olsun, o Mirzə cana8 
Dastan tək olmağın mənası necə? 
Deməynənki onu deyən anlamaz 
Kitablarda varmı onunçün heca. 
 
Aslan Osmanlıydı, qarlı dağ aşdı, 
Gəldi burda düşməniylə dalaşdı. 
Təkcə olmaq bir Allaha yaraşdı – 
Həm gündüz xəlq edib, həm də ki, gecə. 
 
Şair sözün deməz heç mərəz üçün, 
Zaxotu yazmışam xaçpərəst üçün. 
Əfqan o dağlardan çox tutub laçın 
Tərlan ovun alar, olsa hər necə. 
 

                                                 
8 Qeyd: Əfqanın şeirində belə bir misra var imiş: “Nikolay nəsli də təmizlər 
zaxot”. Çoban Əfqanın bu şeirini Mirzə Səmədə çatdırırlar. Əfqan bu Niko-
layı tənqid edib və şeirində “zaxot” sözünü işlədib. Digər tərəfdən şeir cüt 
saylı bənddən ibarət olub. Əfqanın bacısı oğlu kor Qara dedi ki, bəlkə şeiri 
çatdıran adam bir bəndini yaddan çıxardıb. 
Mirzə Səməd deyib ki, Çoban Əfqan bilmir ki, şeirin bəndi tək sayda ol-
malıdır və bir də şeirdə “zaxot” sözünü işlətmək sənətkara yaramaz. Nə isə. 
Çoban Əfqan da bu məzəmmətə cavab yazıb. Qara kişi Mirzədən tək bircə 
misra dedi: “Arif olan sözün deyər təkə-tək”. 
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* * * 
 
 
Paravozlar vaqonları yeritmir! 
Daş kömür qurtarıb, onu da yetmir. 
Milyonçu kişilər Moskova getmir 
Bilməzlər xas malın arşını neçə. 
 
Bəs hanı Moskovda bağlanan yüklər, 
Mahallara talan salıb cülüklər, 
Qarət oldu kəntlər, oddandı mülklər 
Bir hakim yoxdur ki, qandırsın bicə. 
 
Xurcunlarda gəlir indi malımız, 
İndən belə necə keçər halımız? 
Erməniynən kəsmir qeyli-qalımız 
İslam əsir düşdü, çörək ver aca. 
 

 
* * * 
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BU DÖVRAN 
 
Gəlin, dostlar, gəlin şadlıq eyləyək, 
Bu dövrandı, mən dediyim bu dövran! 
Hər kəs əməyini öyüb dolansın, 
Bu dövrandı, mən dediyim bu dövran! 
 
Haraya gedirsən azaddır səsin, 
Daha boğazında qalmır nəfəsin, 
Bir dillə söyləyək: Lenin yaşasın, 
Bu dövrandı, mən dediyim bu dövran! 
 
İnsan çox qırıldı, çox töküldü qan, 
Axır üzümüzə güldü bu dövran, 
Deyin indən belə susarmı Əfqan, 
Bu dövrandı, mən dediyim bu dövran! 

 
1920-ci il 
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BELƏ BAX 
 
Kazım ağa, niyə mat-mat baxırsan, 
Bizimkidir daha dövran belə bax. 
Yadındamı yorğanımı aldığın, 
Daha bəsdir, indi də sən ələ bax. 
 
Sürülərin axır oldu el malı, 
Talamağa gücün çatmaz mahalı. 
Bir az əvvəl geyinirdin al-şalı, 
Şirin canın üryan qaldı, elə bax. 
 
Altı nökər, bəs etmirdi həyətə, 
On ikisin saxlayardın pəyədə. 
Nə demişdin bizim yazıq Sayada, 
Di tap gətir, onda olan dilə bax. 
 
Çoban Əfqan indi olub xan Əfqan, 
Bu dövrana qurban eylər can, Əfqan. 
Gördün, düz deyibdir hər zaman Əfqan, 
Çörək üçün yaba, kürək, belə bax. 
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KİMİNKİDİR? 
 
İllər boyu işləyirik yalavac, 
Görən həddən aşan var kiminkidir? 
Zəhər olsa içib ölmək istərəm, 
Bağban da soruşur, bar kiminkidir? 
 
Kiminin əlində yoxdur əlacı, 
Kimi molla olur, kimi də hacı. 
Kimi üzü qara çörək möhtacı, 
Sədası aləmə car kiminkidir? 
 
Bürüyüb hər yeri bəylərin malı, 
Qazaxda qururlar cahı-cəlalı. 
Əfqan, yaman keçir ellərin halı, 
Düşüb yandığımız nar kiminkidir? 
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BELƏ OLMAZ 
 
Ay ağalar, ay qazılar, 
Belə olmaz, belə olmaz! 
El malına tamarzılar, 
Belə olmaz, belə olmaz! 
 
Aləmə saldınız azar, 
Can alırsız açıq, aşkar. 
Xalqı soyur qaraullar, 
Belə olmaz, belə olmaz! 
 
Kimisi cəlladtək qəsdə, 
Kimisi də kəmərbəstə. 
Döymə, oğlu ata üstə, 
Belə olmaz, belə olmaz! 
 
Yorğanı yox bürünməyə, 
Qorxur gözə görünməyə. 
Öyrənmişik sürünməyə, 
Belə olmaz, belə olmaz! 
 
İnsaflı ol, a hökmdar, 
Çox da qolda qüvvətin var. 
Çoban Əfqan dözməz, ağlar, 
Belə olmaz, belə olmaz! 
 

1918-ci il 
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QOYMAYIR 
 
Üç ayda bir dəfə gəlirəm evə, 
Arvad söz eşitmir, uşaq saymayır. 
Nə yorğan-döşək var, nə də duz-çörək 
Çılpaq körpələrin qarnı doymayır. 
 
Xanım gündə üç yol plov döşəyir, 
Keflənib bizi də kötəklə döyür. 
Çörək istəyəndə itil get deyir, 
Deməyəkmi dərimizi soymayır?! 
 
Sənin adın vardır ay Çoban Əfqan, 
Görmədin ömründə pay, Çoban Əfqan. 
Gündə döyür səni bəy, Çoban Əfqan, 
Dəyənəyi bir əlindən qoymayır. 
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KİMİNDİR? 
 
Səndən xəbər alım, ay Çoban Qara, 
Bu var, dövlət, qızıl pullar kimindir? 
Kim çəkir bu fani dünya keyfini, 
Bu əziyyət çəkən qullar kimindir? 
 
Gəlib gəlməyəli biz bu cahana, 
Nökər olduq gah ağaya, gah xana. 
Evdə uşağımız həsrətdir dona 
Bəs ətlazlar, üstəgüllər kimindir? 
 
Xoş gəlmir bizlərə bu qanlı dövran, 
Alır da, satır da insanı insan. 
Dözmür bu dərdlərə heç Çoban Əfqan, 
Bizə nə var, bu xoş illər kimindir?!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
_____________________  Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə, 7-ci cild 

 

 
367

 
 
 
 
GÖRÜNMÜR 
 
O çarxı fələkdən şikayətim var, 
Çünki onda bir ədalət görünmür. 
Verib ağaların əlinə bizi, 
Çəkdiyimiz ağrı, zillət görünmür. 
 
Bu necə əyyamdır, necə zamandır? 
Ürəklər qan ağlar, Allah amandır! 
İşləyən rəiyyət, keyf çəkən xandır, 
Ağlayana bir inayət görünmür. 
 
Çoban Əfqan yazır dastan, a dostlar? 
Bax bu qəmdən, bax bu yasdan, a dostlar! 
Haradadır şiri Aslan, a dostlar! 
Onda olan zor, şücaət görünmür. 
 

1914-cü il 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nəriman Həsənzadə  _________________________________ 
 

 
 368

 
 
 
DANIŞAQ 
 
Ağasının yolun gözləyən qardaş, 
İtlər yemək üçün yaldan danışaq. 
Götür çörək bişir itin unundan, 
Sonra getdiyimiz yoldan danışaq. 
 
Onun nə vecinə biz qalmışıq ac, 
Nökər ağasına olacaq möhtac. 
Tavamız paxırdır, deşilibdi sac, 
Ağamızda olan puldan danışaq. 
 
Bacarmırıq kəsib yeyək bir qoyun, 
Ağa başımıza gətirər oyun. 
Çoban Əfqan nə vaxt olacaq toyun, 
Səntək ölüm gəzən quldan danışaq. 
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DAĞLARIN 
 
Əmimoğlu, bu naməni unutma, 
Yaman artıb kef-damağı dağların. 
Gün altında parıldayır çiçəklər, 
Lalələrdir şöy çırağı dağların. 
 
Ağamla etmişdim, Dilcana səfər, 
Mən piyada, ağam minmişdi kəhər. 
O qədər axmışdı üz-gözümdən tər, 
Nəm olmuşdu yol qırağı dağların. 
 
Mən dala qalanda acıqlanırdı, 
Nə tərimi görüb bir utanırdı, 
Nə də bu Əfqanı insan sanırdı, 
Dağılsın qoy belə çağı, dağların. 
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YAZ 
 
Əziz dostum, nə düşübsən üstümə, 
Bizim əyri-donqar bəylərdən də yaz. 
Doğru sözdən qanmayana nə fayda, 
Eşşəyə də min kötək vur, kar aşmaz. 
 
Onlarınkı odur salasan dama, 
Saman yedirdəsən sübhü axşama. 
Üç gündə bir dəfə verəsən xama, 
Kimi bihuş ola, kimi də nasaz. 
 
Yerdə qalanlara çəkdirəsən cüt, 
Verəsən əlinə bir dənə də küt. 
Bəlkə onda bilə bu it oğlu it, 
Kimlərə qış olur, kimlərə də yaz. 
 
Çoban Əfqan görmək istəmir bəyi, 
Nə də əlindəki boz dəyənəyi. 
Yoxsula da çatar haqqın köməyi, 
Qalmaz o da bu dünyada bimuraz. 
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SƏNƏ SÖYLƏYİM 
 
Gəl sənə söyləyim Şikəstə* qardaş, 
Borcumuzdur zəmanəyə söz demək. 
Nə satan utanır, nə alan qanır, 
Hər kəs istər öz mətahin bezdəmək. 
 
Bu nədir şubalar indi kürk olub, 
Buxara papaqlar keçə börk olub. 
Hərəsi üç löyün, iki tərk olub 
Daha yoxdur yaxşı yaman, gözləmək. 
 
İyirmiyə allıq qılın putunu, 
Bir daha görmürük erkək ətini. 
Çox cəfadır hər kəs çəksə tütünü, 
Əlac budur: maxorkanı duzlamaq. 
 
Aləmdə hamımız bərabər olluq, 
Hərcayı sözlərdə dilavər olluq. 
Sahibkar danlasa günahkar olluq 
Nə lazımdır qananları bizləmək. 
 
Çoban Əfqan olub uşağa yoldaş, 
Qismət olmur niyə bizlərə bozbaş. 
Bahalanıb düyü, heç tapılmır maş 
Heç olarmı belə dərdi gizləmək. 
 

1918-ci il 
 

___________ 
* “Şikəstə” Qazax mahalının Qıraq Kəsəmən kəndində  
olan Qəhrəman adlı şairin təxəllüsüdür. 
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MÜSƏLLİM 
 
Səni kişi bilib dərdimi dedim, 
Etmədin dərdimə çarə Müsəllim. 
Dedim əlac ola bəlkə bu qəmə 
Vurdun yara üstdən yara, Müsəllim. 
 
Gedib ağalara bildirdin sözü, 
Qoydurdun sinəmə atəşi, közü. 
Səntək kişilərin kor olub gözü, 
Seçilmir ağ ilə qara, Müsəllim. 
 
Çoban Əfqan, söz deməyə yox əlac, 
Yoxsullar qalıbdır çörəyə möhtac. 
Ağalar başına qoyubdular tac, 
Od vurublar bu diyara, Müsəllim. 
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VAY DEYƏ 
 
Ağanı öldürdü qaçaqlar bu gün, 
Ağla altı aylıq haqqım vay, deyə. 
Altı ay da bundan sonra işlə ki, 
Uşaq ağlamasın çörək, çay deyə. 
 
Kimə nə, haqqını almayıb çoban, 
Evi ac, özü ac düşüb tavandan. 
Kasıbdan da iyid varmış ay oğlan, 
İyid odur, doğru sözü say, deyə. 
 
Əfqan da qəmlidir mərdanələrçün, 
Ürək sözün demir dürdanələrçün. 
Durmayıb tez gedin bir qoyun seçin, 
Ağa matəmində çəkək şişliyə. 
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AĞLARAM 
 
Gəlib gəlməyəli bu cahana mən, 
Biçarə Kərəmdən betər ağlaram. 
Kimi şeyx olubdur, kimi məşədi, 
Bizə də muzdurluq çatar, ağlaram. 
 
Çoxdur mənim kimi dərdə tutulan, 
Heyvan kimi heyvanlara qatılan. 
Varlılar alandı, biz də satılan 
Ünüm asimana yetər ağlaram. 
 
Bir adil hökmdar tapıla hardan, 
Bizi azad edə bu zülmkardan. 
Coban Əfqan belə dərdi-azardan, 
Qəm-qüssə içində itər, ağlaram. 
 

1916-cı il 
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GƏLİB GEDİR 
 
Oyan baxtım, nə yatmısan bixəbər, 
Bax belə yerlərdən yaz gəlib gedir. 
Göllər üstə seyrə çıxmış sonalar 
Qatarlaşıb quba-qaz gəlib gedir. 
 
Qarışıbdır bir-birinə qoyun, mal, 
Köç yeriyir tozlu yolla dalbadal, 
A bu dünya, görüm səni viran qal, 
Səndən üzü gülən az gəlib gedir . 
 
Pristav da Xan bulağı qoruyur, 
Divan kəsir, haqq-nahaqq yarıyır. 
Coban Əfqan bu zülmətdə qarıyır, 
Kim deyir ömrümüz saz gəlib gedir. 
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NAMƏ GƏLİBDİR   
 
Dostum yenə salam-dua göndərib, 
Xublar məclisindən namə gəlibdi. 
Bu dərdimin mindən biri azalmaz, 
Mənə gələn deyin kimə gəlibdi. 
 
Yenə də qaynayır sərin bulaqlar, 
Keçir xəyalımdan ötən o çağlar. 
Niyə kimsəsizdir bizim bu dağlar, 
Ondan ötrü könlüm qəmə gəlibdi.   
 
Bir ağ gün görmədik fani fənada, 
Çoban Əfqan verdi ömrünü bada. 
Dövran varlınındır başdan dünyada, 
Kasıb niyə bu aləmə gəlibdi? 
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MƏNA NƏ 
 
Sən olan yerlərdə, a Püstə xanım, 
Kəklik nədir, turac nədir, sona nə? 
Geyib libasını cölə çıxanda, 
Biz çobanlar yüz yol baxsa, məna nə?! 
 
Dodağın püstədir, saçların çin-çin, 
Dilin zəhirmardı, nökərlər üçün.  
Nə var ki, üz tutur dağ sarı köçün, 
Ətir verir gül bədənin, nanə nə! 
 
Səhər tezdən bulaq üstə yenəndə, 
Gözüm qalır nar yetirən sinəndə. 
Saymayırsan Çoban Əfqan dinəndə, 
Söz deyəndə deyirsən ki, mənə nə? 
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FİLANKƏS 
 
Nə zamandı yar həsrətin çəkirəm, 
Sığal verir qaşa, gözə filankəs. 
Dilin şəkkər, dodaqların qaymaqdır, 
Üzün bənzər oda, közə, filankəs. 
 
Əndamın bənzətdim dağlar qarına, 
Gözüm düşüb ağ sinənin narına, 
Gözəl olan soyuq baxmaz yarına, 
Gəl söykəyək üzü-üzə, filankəs. 
 
Sən Əfqanın əhvalını biləydin,  
Şad oluban bir üzünə güləydin, 
Dur gedək deyibən yaxın gələydin, 
Dərdləşəydik gəzə-gəzə, filankəs. 
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AYRILDIM 
 
Müjdə deyin düşmənlərə, 
Bugün mən yardan ayrıldım. 
Öz ömrümün incisindən, 
Dövlətdən, vardan ayrıldım. 
 
Sellər kimi coşub, daşdım, 
Hündür qayalardan aşdım. 
Öpdüm, qucdum, halallaşdım, 
Sinəsi yardan ayrıldım. 
 
Əfqan kəsdi gümanını, 
Haqq eləsin divanını. 
O satdı öz imanını, 
Bietibardan ayrıldım. 
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YANDIRIR 
 
Bağlayıram gözəllərə dastanı, 
Yar atəşi şirin canı yandırır. 
Sərraf olan lələ qoyar qiyməti, 
Göz görəndə din-imanı yandırır. 
 
Qara tellərinə ətirlər vurur, 
Gizlincə dayanır, daldada durur. 
Gözə qorux yoxdur, çıxanda görür, 
Bir baxışı min cavanı yandırır. 
 
Bazarı Yusifin böyük bazarı, 
Artırır ürəkdə dərdi, azarı. 
Sinədə bəslənən Hindistan narı, 
Əfqan kimi binəvanı yandırır. 
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YARADAN SƏNİ 
 
Halal olsun bu qamətə, bu boya, 
Nə gözəl yaradıb yaradan səni. 
Sənə bədnəzərdən dəyməsin xəta, 
Qoy Allah saxlasın bəladan səni. 
 
Bilməm günəş deyim, yoxsa ay sənə, 
Məncə bu dünyada yoxdu tay sənə, 
Gözəlliyi xuda verib pay sənə, 
Əziz tutub bəydən, paşadan səni. 
 
Camalın oxşatdım dağlar qarına, 
Gözüm düşüb ağ sinənin narına. 
Gözəl olan belə baxmaz yarına 
Ovçuyam qoymaram bərədən səni. 
 
İnsaf elə hərdən Əfqanı güldür, 
Gözünün yaşını amandı, sildir. 
Qapında qul saxla, ya da ki öldür, 
Unutmaram xeyir-duadan səni. 
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VƏFASIZ XANIM 
 
Eşqi, məhəbbəti unudan xanım, 
Nə qəsd edib yara vurdun Əfqana. 
Əzəl özün dedin, gətirdim pənah, 
Sonra niyə kənar durdun Əfqana. 
 
Siman hurilərin gülüş misalı, 
Camalın bir anda dindirər lalı, 
Ağlını başında görürəm xali, 
Hüsnünləmi kələk qurdun Əfqana? 
 
Səninlə mən ilqar qatmaram inan, 
Xanə-xarablarda nə əhdi-peyman! 
Eşşəyə yaraşar o qulan,quşqan 
Baxan kimi tez qudurdun Əfqana. 
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DİLBƏR 
 
Ay qız, belə gəzib yıxma evimi, 
Telindən tel ayır sat mənə, dilbər. 
Sinəm nişanədir, ağrımaz bədən, 
Doyunca yay oxun at mənə, dilbər. 
 
Dua qılın, belə gözəl sağ olsun, 
Cilvələnsin tərlan quşdan ağ olsun. 
Həsrət ölsəm qoy sinəmdə dağ olsun, 
Hər nə tutursansa tut mənə, dilbər. 
 
Çoban Əfqan çox yanmışdır oduna, 
Nahaqq qan yamandır susama ona. 
Dağılsın kəndiniz qalsın virana, 
Əgər durub desən get, mənə dilbər. 
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GET SƏNİ  
GÖZÜM GÖRMƏSİN 
 
Heyif mənim zəhmətimə, 
Get səni gözüm görməsin. 
Sən nadanı adam sandım, 
Get səni gözüm görməsin. 
 
Öz yarından gen qaçansan, 
Əğyarlarla canhacansan. 
Var-dövlətə aldanansan, 
Get səni gözüm görməsin. 
 
Əfqan eylər sənə nifrət, 
Görən bundan alsın ibrət. 
Sevdiyin də varmış xəlvət 
Get səni gözüm görməsin. 
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VƏDƏSİNDƏ 
 
Qədir mövlam, aman vermə dumana, 
Buyurur dağları köç vədəsində. 
Yağış yağar al-qumaşlar islanar 
İncitmə gözəli köç vədəsində. 
 
Üstündən yeriyir Qazax elləri, 
Dal gərdənə töküb siyah telləri. 
Gümüş kəmər, çox sıxırsan belləri, 
İncitmə gözəli köç vədəsində. 
 
Gözəl, sənin o gözlərin piyala, 
Əfqanı salmısan yüz min xəyala, 
Açılıb kalağay, boynuna dola, 
İtirmə hayıfdır köç vədəsində. 
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GƏLİR 
 
Müjdə verdilər ki, mənə el oğlu, 
Yarın gör nə işvə, naz ilə gəlir. 
Gah yeriyir, gah da dönüb boylanır, 
Xumar, xallı ala göz ilə gəlir. 
 
Dərdi deyim hansı qardaş, bacıya, 
Yanan tüstüm qalxır mənim bacaya. 
Yarım baxmaz nə cavana, qocaya, 
Vardır ürəyində söz ilə gəlir. 
 
Əfqan aşiqindir, nəzər sal ona, 
Qulac qollarını dola boynuna. 
Gölündən ayrılmış yaşılbaş sona, 
İtirib ördəyi qaz ilə gəlir. 
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XOŞ GƏLMİSƏN 
 
Bu xoş gündə qədəm basıb, 
Yarım, bizə xoş gəlmisən. 
Yenə məni yada salıb, 
Yarım, bizə xoş gəlmisən. 
 
Sıxıbsan nazik belini, 
Aç görüm cığa telini. 
Danış, öpüm qoy dilini, 
Yarım, bizə xoş gəlmisən. 
 
Gül əkdim ellər bağında, 
Aşiqəm yar sorağında. 
Ömrümün bu son çağında, 
Yarım, bizə xoş gəlmisən. 
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KATDALAR 
 
Aman haramı katdalar, 
İnsafı gətirin yada. 
Nizam tərəzi haqqıdır 
Nə deyərsiniz orada. 
 
Əzəldən kəndi yeyənlər. 
Özlərini hey öyənlər. 
Dünya mənimdir deyənlər, 
Üryan getdilər gora da. 
 
Çoban Əfqan, budur halın, 
Yenə qarışıb əhvalın. 
Alıb xalqın yağın, balın, 
Həsrət qoydular şora da. 
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EY FƏLƏK 
 
Aman olsun, aman sənin əlindən 
Eylədin baxtımı qara, ey fələk! 
Neyləmişəm bu dünyada mən sənə 
Gəlmişəm doğrusu zara, ey fələk! 
 
Əziz günlər yar olmadı bizlərə, 
Evin uçsun, balan düşsün düzlərə. 
Özün söylə neyləmişik sizlərə, 
Çəkdin bizi hər vaxt dara, ey fələk! 
 
Bir dəfə sal barı haqqı yadına 
Yandı Əfqan cəhənnəmin oduna. 
Kimsəsi yox, barı çata dadına, 
Çox susadın namus, ara, ey fələk! 
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GÖRDÜK 
 
Məlum olsun əzizlərə, 
Bu yay günü nələr gördük. 
Kəndi soyan qaravullar, 
Şıllaq vurub gülər gördük. 
 
Haqqı-hesabı dandılar, 
Bilmədilər nə qandılar. 
El varıyla dolandılar, 
Qurtdan çoban olar gördük. 
 
Alsöyün!* Əziz kimsənə, 
Duamız var hər vaxt sənə. 
İyidlikdə Kəsəmənə, 
Biz səni tək gələr gördük. 
 
Çoban Əfqan yazı bilməz, 
Riyakarlıq düzü, bilməz. 
Şair gizli sözü bilməz, 
Məclislərdə çalar gördük. 
 
 
 
 
_________ 
 
* Alsöyün – Əlihüseyn deməkdir. 
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İNCİMƏZMİ?! 
 
Ləzzət çəkin, kef də görün, a bəylər, 
Sizə qulluq edən ac, inciməzmi?! 
Sizin evinizdə buğda çörəyi, 
Bizdə darı bişir, sac inciməzmi?! 
 
Sizin libasınız İran kişmiri 
Bizim libasımız dəridir, dəri! 
Bizim arvad quldur, sizinki pəri, 
Ondan alırsınız bac, inciməzmi?! 
 
Xoşuma gəlməyir bu qurğu, busat, 
Çünki qəlbim olub çoxdan narahat. 
Ellərin üzünə gülməyir həyat, 
Əfqan, insan olan heç inciməzmi?! 
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KƏNARINDA 
 
Bugün bir gözəlin seyrinə vardım, 
Əlində şanəsi tel kənarında. 
Qıvrım-qıvrım, dəstə-dəstə, çinbəçin 
Əfsanə telləri bel kənarında. 
 
Qapına gəlmişəm sayılam-sayıl, 
Haqq verən paylara mən oldum qayıl. 
Sağına, soluna heykəl hamayıl, 
Qızıl bilərziyi qol kənarında. 
 
Qapına gəlmişəm dərdsiz-mazaram, 
Davasız dərdinə dərman yazaram. 
Mən ovçuyam öz yarımı gəzərəm, 
Onunçun durmuşam yol kənarında. 
 
Yar bağından mən gül-çiçək dərmədim, 
Dərib onu pünhan yerə sərmədim. 
Əfqan deyər dünya gəzdim, görmədim, 
Səni kimi sona göl kənarında. 
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ŞİKƏSTƏ QARDAŞ 
 
Qulaq as sözümə Şikəstə qardaş, 
Arzu etdim, arzum yerin almadı. 
Namərdin oxundan dəyən yaralar, 
Nə öldürdü məni, nə sağalmadı. 
 
Qovr edir yaralar incidir məni, 
Gəzib dolaşmışam neçə ölkəni. 
Yoxdur bu dərdimin, yoxdur dərməni, 
Fikirlər sərimdən heç azalmadı. 
 
Mən dərdliyəm yar əlindən, ay Əfqan, 
Namus, qeyrət, ar əlindən ay Əfqan. 
Bu zülmkar çar əlindən ay Əfqan, 
Qırıldı el oba, bir kəs qalmadı! 
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SƏNSƏN 
 
Başına döndüyüm gül üzlü yarım, 
Bizim bu dağların maralı sənsən. 
Keçirdin sinəmdən yaman oxları, 
Cəsədim eyləyən yaralı sənsən. 
 
Qara tellərinin şanası sarı, 
Əmərəm ləbindən versən nübarı. 
Üzünü sən məndən döndərmə barı, 
Onsuz da dolanan aralı sənsən. 
 
Bağbanam bağçanda bar olan vaxtı, 
Sinəmin üstündə nar olan vaxtı. 
Əfqanın əlində var olan vaxtı, 
Deyərdin ki, səbri-qərarı sənsən. 
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BAĞLAMA 
 
Əvvəl salam olsun, Şikəstə qardaş! 
Oxu, bu kağızın qarası nədir? 
Təbibimsən dəva elə dərdimə, 
Aç gör ürəyimin yarası nədir? 
 
Gecələr sübhədək asıllam dardan, 
Könül əl götürməz bu ahu-zardan. 
Ölləm, ayrılmaram vəfalı yardan, 
Axtar gör işlərin çarası nədir? 
 
Bir tuti dillidir, qaməti düzgün, 
Yanağı lalədir, baxışı süzgün. 
Fikirləş, çarə qıl bu işə gizlin, 
Əfqanın dərdinin davası nədir? 
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SARALTDIN MƏNİ 
 
Bir gül idin bitmiş idin bağçada 
Vermədin bir dənə saraltdın məni. 
Mən aşiqəm bu bağa, 
Bu bağçaya, bu bağa, 
Sən bir ətirli gülsən, 
Mən bağbanam bu bağa. 
Alnını, üzünü, həm dodağını, 
Görməyə qoymadın saraltdın məni. 
 
Mən səni sevmişəm bağçacan, barcan, 
Sən məni sevmədin bir dənə narcan. 
Mən aşiqəm mehriban, 
Bülbül gülə mehriban, 
Hər kəslə küslü olsam, 
Sənə ollam mehriban. 
Çəkib həsrətini qaldım yarıcan, 
Ölməyə qoymadın saraltdın məni. 
 
Mən səni sevəli gör neçə ildi, 
Qaşların çevrəsi bir dəstə güldü. 
Mən aşiqəm bir dayan, 
Sən bir yeri, bir dayan, 
Çox yanmışam oduna, 
Deyirsən ki, bir də yan... 
Mənimlə danışan o dadlı dildi, 
Ötməyə qoymadın saraltdın məni. 
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Yazıram bu şeiri yazın əzəli, 
Tökülsün üstünə gülün xəzəli. 
Mən gedirəm o yana, 
Bu dünyadan o yana, 
Bu dünya haram olsun, 
Öz yarından doyana. 
Əfqan unudarmı səntək gözəli, 
Ölməyə qoymadın saraltdın məni. 

 
 
 

* * * 
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Şair Çoban Əfqan haqqında “Qazaxdadır” kitabında 

(“Çaşıoğlu” nəşriyyatı, B.2007, səh.: 537-538) yazılmışdır: “El şairi 
Çoban Əfqan (Ələkbər Namazov) 1866-ci ildə Qazax Mahalı, 
Qıraxkəsəməndə anadan olub. Çox yoxsul həyat keçirən Çoban Əf-
qan kiçik yaşlarından varlıların mal-qoyununu otarmış, onlara muz-
durluq eləmişdir. Şübhəsiz Qazax və Tovuz mahalının məclisləri, el 
şənlikləri, tanınmış ustad aşıqların – Şəmkirli Hüseynin, Ələsgərin, 
Bozalqanlı Hüseynin, Şikəstə Qəhrəmanın dərin məzmunlu şeirləri, 
ustadnamələri Çoban Əfqanın qəlbinə yol tapmış, könüldən keçən 
duyğuları söyləməyə sövq etmişdir. Fitri istedadı olan Çoban Əfqan 
dadlı-duzlu şeirləri ilə məzmunlu, yeni ruhlu şeirləri geniş yayılmış-
dır. Bu qəbil şeirlərindən o, həyatın çox ağır məqamlarını, özünün 
keçdiyi çətin, dözülməz muzdurluq həyatını, ehtiyac içərisində yaşa-
dığı anları yeni-yeni bədii ifadələrlə qələmə almışdır. 

 
Ləzzət çəkin, kef də sürün a bəylər, 
sizə qulluq edən ac inciməzmi? 
Sizin evinizdə buğda çörəyi, 
bizdə darı bişir, sac inciməzmi? 
 

Çoban Əfqanın ikinci qism şeirləri ənənəvi məhəbbət lirikasıdır. 
Bu qəbil şeirlərində də şair özgün yeni ifadə formaları tapır. Həm də 
o, Kərəm və Məcnun yanğısından daha çox qarşılıqlı real həyat 
sevgisini təsvir və tərənnüm edir... 

 
P.S.  Şair Çoban Əfqanın şeirlərini ilk dəfə el-obanın yadda-

şından toplayıb ayrıca kitab halında nəşr etdirən (Bax:“Azərbaycan 
Xalq Yaradıcılığı Evinin nəşriyyatı. B.1955) Xalq şairi Nəriman 
Həsənzadə olmuşdur. Bundan sonra mətbuat səhifələrində geniş 
informasiyalar verilmiş, ali məktəblərdə kurs və diplom işləri 
yazılmış, N.Həsənzadə bu barədə müsahibələrində bir neçə dəfə 
demişdir. Təəssüf ki, kitabda bu vacib qeydi etməyi unudublar (red.). 
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Azərbaycan  Dövlət Televiziyasının 

müxbiri Həqiqət Nəbiyevanın 
şair Nəriman Həsənzadənin 

yetmiş illik yubileyi günlərində 

Mir Cəlal Paşayevin həyat yoldaşı 

Püstə Xanım Paşayeva ilə 
 

M Ü S A H İ B Ə S İ 
 

(Lent yazısından köçürülmüşdür) 
 

Əziz və hörmətli oxucularım! 
Mən “İllər, pillələr, talelər” kitabını çapa hazırlayırdım, 

oğlum sevinclə xəbər verdi ki, ata Püstə xanımın səsi olan ka-
seti tapmışam... 

Anamın səsi qədər əziz olan bu səsə mən bir daha qulaq 
asdım. Püstə xanımın mənim yetmiş illik yubileyim münasibə-
tilə Azərbaycan Dövlət Televiziyasının müxbiri Həqiqət xanım 
Nəbiyevaya (Tanrı hər ikisinə rəhmət eləsin) verdiyi bu müsa-
hibəni kitabıma daxil etmək qərarına gəldim. 

Püstə xanım kiçik bir müsahibədə də yüksək insani keyfiy-
yətləri, qadın paklığını, milli mənəvi dəyərləri özündə cəmləş-
diribdi. Mir Cəlalın da belə, əvəzssiz söhbətləri olub; onları bir 
lentə almaq, yaxud özüylə şəkil çəkdirmək həqiqətən yadımız-
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dan çıxıb. Elə bilmişik ki, hər şey əbədidi, daimidi. Buna görə də 
ürəyimiz bəzən göyüm-göyüm göynəyir. Qiymətli insanlar dün-
yasını dəyişməsilə qiymətli milli dəyərləri də özlərilə aparırlar. 

Mir Cəlalın, Püstə xanımın nə qədər belə tövsiyələri, məs-
ləhətləri olub. Ömrünü indiki Bakı Dövlət Universitetinin təh-
silinə, təlim-tərbiyəsinə həsr edən böyük yazıçının oxuduğu 
mühazirələrin (ədəbiyyat nəzəriyyəindən dərs deyirdi) birini 
belə heç olmasa bir lentə yazıb saxlamayıblar ki, ondan sonra 
gələn müəllim nəsli tanış olsun. Kafedrada açıq dərs kimi mü-
zakirə eləsinlər. Öyrənsinlər. Heç indinin özündə də ali mək-
təblərdə mən bunu hiss etmirəm. 

Aşağıda Püstə xanımın müsahibəsindəki bəzi məqamlara 
aydınlıq xatirinə qısaca izahatlar vermək istəyirəm. 

1. “...qırx illik dostluq əlaqələri”. Mir Cəlalla ilk görü-
şümüz əslində 1954-cü ildə Yazıçılar İttifaqında olub. Əsgər 
şinelində İttifaqa “Gənclər günü”ndə iştirak etmək üçün gəl-
mişdim.  

Böyük ədib “Könlüm şeir istəyir” kitabıma yazdığı mü-
qəddimədə bu barədə özü geniş danışır. 

2. “...Hər adamı özünə aspirant götürməzdi”. 1962-
1965-ci illərdə Mir Cəlalın “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” ka-
fedrasının aspirantı oldum. Elmi rəhbərim özüydü. 

3. “...Arif müəllimlə dosluğa çevrilib”. 1997-ci ildən 
Milli Aviasiya Akademiyasında kafedra müdiri işləyirəm. Mə-
ni işə və kafedra müdiri vəzifəsinə Akademiyanın rektoru aka-
demik Arif Paşayev götürmüşdü. Fizika elmi üzrə dünya şöh-
rətli bu görkəmli alim haqqında müxtəlif vaxtlarda “Mir 
Cəlalın “Şah əsəri” və baş qəhrəmanı” adlı kitabçam və 
“İllər, pillələr, talelər” adlı “Portret cizgiləri”m çap edilmiş-
dir. Akademik Arif Paşayev xalqımızın yetişdirdiyi böyük şəx-
siyyətlərdəndir. 



 
_____________________  Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə, 7-ci cild 

 

 
401

4. “O, həqiqətən bizi oğul kimi istəyir”. Mir Cəlalla 
Püstə xanımın üç oğlu, iki qızı var. Sonradan kiçik oğlu Aqil 
dünyasını çox erkən dəyişdi. Mən o ailəyə həmişə Ocaq kimi 
baxmışam. İndi də. 

5. “Şairliyini heç vaxt unutma”. Mir Cəlal müəllim 
mənim ədəbi yaradıcılığımı yüksək qiymətləndirirdi. Aspirantı 
olduğum illərdə şeirlər kitabıma “Yüksəliş yollarında” adlı 
müqəddimə yazır, mənim “Nəriman” poemamı S.Vurğunun 
“Komsomol poeması” və M.Müşfiqin “Əbədiyyət nəğməsi” 
poemaları ilə bir yerdə təhlil edirdi. 

6. “Mehdigilə birgə getdik”. Mir Cəlal müəllim yaxın 
dostu Mehdi Hüseyngilə (Yazıçılar İttifaqının birinci katibiydi) 
məni də özü ilə aparmışdı. Mehdi Hüseyn Mir Cəlalın xətrini is-
tədiyi üçün, onun xahişindən çıxa bilmədi. Ev almaq siyahısın-
dan oğlu Arifin adını pozdurub, mənim adımı yazdırdı. Univer-
sitetdəki professor dostu filosof Həmid İmanovdan da min beş 
yüz rubl borc alıb, Arif müəllimi kooperativ evə yazdırdı. 

7. “...Evi  balacadı”. Moskvada tələbə ikən böyük türk 
şairi Nazim Hikmətin xahişilə Bakı Soveti mənə bir ev ver-
mişdi. Püstə xanım onu nəzərdə tutur. 

8. “...gələndə, elə bil öz qızımız gəlirdi”. Mənim həyat 
yoldaşım Sara nəzərdə tutulur. 1986-cı ildə, əlli yaşında dün-
yasını dəyişmişdir. 

9. “...qonaq çağırmışdılar. İki dəfə getmişik”. Bir təzə 
evə köçəndən sonra, bir də mənim ad günümdə əzizimiz Mir 
Cəlalı və Püstə xanımı qonaq çağırmışdıq. 

10. “Nəriman zəng edir ki, Hafiz necədir?”. Hafiz Pa-
şayev onda  Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycanın səla-
hiyyətli səfiri vəzifəsində işləyirdi. 

11. “Məni Gözəl xanım böyüdüb”. Hafiz müəllimin ana 
nənəsiydi. 
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M Ü S A H İ B Ə 

 
 

Həqiqət. Bildiyimə görə, şair Nəriman Həsənzadə dost-
luqda sədaqətli bir insandır. Mir Cəlal müəllimlə onu qırx illik1 
dostluq əlaqələri birləşdirir. Püstə müəllimə, bu barədə siz nə 
deyərdiniz? 

Püstə xanım. Əsas odur ki, Nəriman alicənab insandı. 
Yüksək əxlaqı var. Nərimanın insani hərəkətləri Mir Cəlala xoş 
gəlirdi. O, hər adamı özünə aspirant götürməzdi.2 Nəriman Mir 
Cəlalı səmimiyyətilə cəlb edirdi. 

Həqiqət. Eşitdiyimə görə, Mir Cəlal müəllimlə Nəriman 
müəllimin dostluğu sonralar bu ailədə Arif müəllimlə dostluğa 
çevrilib.3 

Püstə xanım.  Mənim üç oğlum var. Nəriman dördüncü 
oğlumdu. O, həqiqətən bizi oğul kimi istəyir.4 Heç vaxt bizi 
unutmur. Halımızı soruşur, bayramlarda gəlib təbrik edir. Te-
lefonla da zəng eləyir. 

Mir Cəlal gördü ki, Nəriman istedadlı oğlandır, şairdi, 
onu yanına çəkdi. Dedi sən gərək təhsilini artırasan, aspiran-
turada oxuyasan. 

Mir Cəlal deyirdi ki, şairliyini heç vaxt unutma,5 məşğul 
ol. Nəriman çox həssasdı. Utana-utana deyirdi ki, Mir Cəlal 
müəllim, vaxtınız varsa, gəlim məsləhət alım. Mir Cəlal da hə-
mişə deyirdi ki, dur gəl. Gözləyirəm. 

Gəlirdi. Bir az danışırdılar, söhbət eləyirdilər. 
Həqiqət. Püstə müəllimə, yəqin ki, Arif müəllimlə də 

Nəriman Həsənzadəni bu doğma münasibətlər birləşdirir. Bu, 
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məncə adi dostluqdan fərqlənir. Hamımızın müəllimimiz Mir 
Cəlal geniş ürəyə sahib insan idi. Oğlu Arif müəllim üçün al-
dığı evi, görübdü ki, Nəriman sıxıntıda yaşayır, ona bağışlayıb. 

Püstə xanım.  Düz deyirsiniz. Hətta mən də Mir Cəlala 
qoşuldum. Mehdigilə birgə getdik.6 Dedi Mehdi, Arifin adına 
verdiyiniz evi Nərimanın adına yazın. Çünki ehtiyac içindədi. 
Evi balacadı.7 Oxumalıdı, uşaqları var. 

Həqiqət. O zaman gərək ki, Arif müəllim də ehtiyac için-
dəydi. 

Püstə xanım. Əlbəttdə, onun da ehtiyacı var idi. Gərək 
ayıraydıq. Evləndirəcəydik. Ona da ev lazım idi. 

Mir Cəlal Nərimanı çox istəyirdi. Bilirdi, onun da gələcəyi 
var. Onun yaxşı yoldaşı var idi, Sara xanım. Bizə bərabər 
gəlirdilər. Biz də evdə olandan, – nə lazımdı süfrəyə düzürdük. 
Ona görə belə hörmət eləyirdik ki, Nərimanı özümüzə oğul 
bilirdik. O da hər dəfə gələndə narahat olurdu ki, Mir Cəlal 
müəllimin vaxtını alıram. Deyirdik bizi narahat etmərsən, nə 
vaxt istəyirsən gəl, qapımız həmişə açıqdı. Sara xanımı da 
götür gəl. O bizdə otursun, siz də Mir Cəlalla elmi işlərinizlə 
məşğul olun. 

Həqiqət.  Bildiyimə görə, Nəriman Həsənzadə dissertasiya 
yazanda Mir Cəlal onun elmi rəhbəri olub. 

Püstə xanım.  Bəli, bəli. 
Həqiqət. Siz də Mir Cəlal müəllimlə birlikdə ona qulaq 

asırdınız. 
Püstə xanım. Elədi. Dissertasiyasından oxuyurdu, biz də 

birlikdə qulaq asırdıq. 
Nərimanın bir xasiyyəti də var idi. Elə bil heç yemək yeyən 

adam deyil bu. Həmişə deyirdi ki, yeyib gəlmişəm. Bir istəkan 
çayı zorla içirdirdik. 

Həqiqət. Nəriman müəllim danışır ki, lap gec olsa da, Püs-
tə xanım hamımızı yedizdirməmiş buraxmırdı. 
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Püstə xanım. Elə şeylər olurdu. 
Həqiqət. Elə o vaxtdan da Nəriman bu ailənin oğlu olub. 

Bu ailədə məhrəm adama çevrilib. 
Püstə xanım.  Onun tərbiyəsi, onun bizə qarşı məhəbbəti 

var idi. Biz də ona məhəbbət salmışdıq. İndinin özündə də hə-
mişə zəng vurur, əhvalımızı soruşur. Bayramlarda da unutmur. 

Elə adamlar var idi ki, vaxtilə Mir Cəlala “dədə”, “dədə” 
deyirdilər, amma indi heç bilmirlər ki, “dədə” harda qalıb. 
“Dədənin” ailəsi necə yaşıyır. Ancaq bu adam hər vaxt, hər 
zaman bizi arayıb-axtarır.6 Necəsiniz, nə təhərsiniz deyir, soru-
şur. O demək deyil ki, adam adama yemək-içmək  versin. Yox. 
Xasiyyət özü böyük işdi. 

Həqiqət. Sağ olun, Püstə müəllimə. Yəqin Sara xanımla 
xoş günləriniz olub? 

Püstə xanım. Çox yaxşı xasiyyəti var idi. Gələndə, elə bil 
öz qızımız gəlirdi.8 Evdə iş görürdü. Bunun hamısı nədən 
gəlirdi? Nərimandan. Nəriman özü xoşxasiyyət olduğu üçün, 
Allah ona elə bir qadın yetirmişdi ki, onun da xasiyyəti xoş idi. 
Sara övladlarının tərbiyəsilə məşğul olurdu. Xoş idi ki, onlar 
həmişə bizə gəlsinlər. Onlar da bizi qonaq çağırmışdılar. İki 
dəfə getmişik.9 Çox yaxşı ailədirlər. 

Həqiqət. Nəriman müəllim də deyir ki, biz onlardan öy-
rənirik. 

Püstə xanım. Mir Cəlal deyirdi ki, Nəriman, həmişə tə-
mənnasız gəl-get. Özüm çağırıram. Sənə böyük hörmətim var. 
Dissertasiyanı yaz, bitir. Sonra da qal universitetdə, müəllim-
liyini elə. Amma şairliyini də unutma. Sən yaxşı şairsən. 

Həqiqət. Mir Cəlal müəllim ona ata olub. Mənəvi ata. 
Püstə xanım.  Bəli, bəli. Elə özü də bizə oğul idi. 
Mir Cəlal müəllimdə bir xasiyyət var idi ki, öz tələbələrinə 

köməklik edirdi. Məsələn, görürdü ki, biri gözəl oxuyur, iste-
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dadlıdı, kasıbdı. Bunu mənim deməyim bəlkə də yaxşı deyil. 
Mən yalan demirəm. Pul verərdi ki, get, özünə təzə kostyum al. 
Onlar da ürəklənirdilər. 

Həqiqət. Eşitdiyimə görə, Nəriman müəllimin bu evdə 
gördüyü dostluq – mehribanlıq münasibətləri Arif müəllimlə 
indi də davam edir. 

Püstə xanım. Nəinki təkcə Ariflə. Nəriman mənim o biri 
oğlanlarımla da qardaş kimidir. Həmişə bir-birini soruşurlar. 
Nəriman zəng eliyir ki, Hafiz necədir?10 Təzə nə var, nə yox. 
Bizim ailəni Nəriman çox istəyir. 

Həqiqət.  Sizi də Allah istəsin,  Püstə müəllimə. Daha nə 
deyə bilərsiniz. 

Püstə xanım. Mir Cəlal müəllimin bir xasiyyəti var idi. 
Hara getsəydi, mənsiz getməzdi. İstər uzaq şəhərlər olsun, istər 
də yaxın bir rayon. 

Həqiqət. Hafiz müəllim deyirdi ki, məni Gözəl xanım bö-
yüdüb.11 Mir Cəlalla Püstə xanım gəzirdilər (ürəkdən gülü-
şürlər). 
 

Bakı, Bilgəh, 2001. 
 

 

*  *  * 
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Hörmətli Baş redaktor! 

 

“525-ci” qəzetin  çoxsaylı  oxucularına  (həm  də mənim 
hörmətli  oxucularıma)  təqdim  elədiyim  bu  qısa  müsahi‐

bədə, mənim  fikrimcə,  ürək‐damar  xəstəliklərinə  aid  olan 

bir çox mətləblər açıqlanır… 

Mən  ürək miokardından  on  il müddətində  bizim  azər‐

baycanlı  kardioloqların  qiymətli  məsləhətləri,  diqqəti  və 

səmimi münasibətlərilə müalicə olundum; nəhayət həkimlə‐

rin özləri Münhenə  getməyimi,  “Ürək və qan dövranı  xəs‐

təlikləri klinikası”nın direktoru, tibb elmləri doktoru, pro‐

fessor Albert  Şömiq  ilə  görüşməyimi  təkidlə məsləhət  bil‐

dilər. Azərbaycandan gedən bir çox xəstəni məhz professor 

Şömiq  müalicə  edib  həyata  qaytarmışdır.  Bu  dəfə  böyük 

loğman məni də xilas etdi. Mənim vəsiyyətimi professorun 

köməkçisi – belorus qadını, kardioloq Olqa Vladimirovna 

sonradan  təfsilatı  ilə  danışdı.  O  çox  həssas  və  diqqətcil 
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olduğundan, mənə də vaxt ayırır, qayğı göstərirdi. Dedi ki, 

artıq  hər  şey  arxada  qaldı.  Sizin  çox  gözəl  bəxtiniz  var. 

Dünyaşöhrətli kardioloq, professor Şömiq özü də risqə get‐

diyini etiraf edirdi… 

Əlbəttə, bu, sadəcə  təsəlli deyildi. O qadının özü də se‐

vinirdi. Çünki  cərrahiyyə  əməliyyatı zamanı mənə “bir az 

da  dözün,  ağrı  keçəcək…”  sözlərini  rus  dilində  dəfələrlə 

təkrar  edən  o  idi.  Görürdü  ki,  artıq  çətindi.  Professorun 

keçirdiyi  həyəcanı  da  başa  düşürdü.  Dəhlizdə  isə  oğlum 

Nazim,  Münhendə  yaşayan  yəhudi  şair  dostum  Simax 

Şeyda  (və  ailəsi), məni Münhen  klinikasına  aparan  gözəl 

insani  keyfiyyətlərə  malik  Yusif  Əliyev,  orada  yaşayan 

azərbaycanlı gənc Elçin nigaran idilər. Bakıdan, Berlindən, 

Kassel, Milan, Nürenberq, Vena və b. şəhərlərdən qohumlar, 

dostlar‐tanışlar,  oxucular  oğluma  zəng  vurub  səhhətimlə 

maraqlanırdılar. Yeri gəlmişkən, onların hamısına, eləcə də 

Almaniyada yaşayan və mənə baş çəkən tanımadığım azər‐

baycanlılara, AZAL‐ın Milan  şəhərində nümayəndəsi  keç‐

miş  tələbəm  İbrahim Seyidova,  şair‐tərcüməçi Yusif Sava‐

lana, rəssam Gündüz Əlizadəyə və b. ürəkdən təşəkkür edi‐

rəm,  xaricə  yola  düşmək  üçün mənə  xüsusi  həssaslıq  gös‐

tərən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məsul işçisi Na‐

dir Hüseynova dərin razılıq hisslərimi bildirirəm. 

Bir də istəyirəm ki, ürək miokardı keçirənlər (onların ha‐

lını mən gözəl duyuram) alman aliminin sizə  təqdim etdi‐

yim müsahibəsində dediyi sözləri də unutmasınlar: “…xəs‐

tələrin çoxu ya uzun zaman həkimləri gözləməli olurlar, ya 

da onları məqsədyönlü  terapiya  imkanları olmayan klini‐
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kalara yerləşdirirlər… biz bütün pasientlərə vaxt itirmədən 

Münhen və  ətrafdakı  ixtisaslaşdırılmış ürək müalicə mər‐

kəzlərində yardım göstərə bilərik. İnfrastrukturlar mövcud‐

dur, sadəcə ondan istifadə edilmir”. 

Mən  eyni  zamanda,  böyük  alman mədəniyyətini,  ədəbiy‐

yatını, onun böyük  fəlsəfi  fikrini, qədim  tarixini öyrənən və 

ondan  bəhrələnən Azərbaycan  şairlərindənəm. Dinindən,  di‐

lindən, milliyyətindən və  irqindən asılı olmayaraq bütün  in‐

saniyyətə  əvəzsiz  xidmət  göstərən  bu  sadə  və  üzündə  nur 

gördüyüm İnsana (əlbəttə, böyük həkimə!) öz ana dilimdə sa‐

dəcə olaraq, amma ürəklə bir daha “SAĞ OLUN HƏKİM!” – 

demək istəyirəm. 

 

Hörmətlə, 

Nəriman HƏSƏNZADƏ 

Xalq şairi 

 

12.07.07. 
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“XƏSTƏ MÜALİCƏYƏ MEYLLİ OLMALIDIR, 

O, ÖZÜNÜ OBYEKT KİMİ YOX, İNSAN KİMİ HİSS 

ETMƏLİDIR” 

 
Münhen “Ürək və qan dövranı xəstəlikləri klinikası“nın  

direktoru, tibb elmləri doktoru, professor  

ALBERT ŞÖMİQ ilə söhbət 

 

(Müsahibə Münhen şəhərində yerləşən  

“Alman Ürək Mərkəzi”nin keçən ilki məlumat  

dərgisinin 2‐ci nəşrindən (yanvar, 2006) götürülmüşdür. 

Alman dilindən tərcümə şair Yusif Savalanındır) 

 

‐  Əvvəllər  belə  düşünürdülər  ki,  kardioloqlar  yalnız 

diaqnoz  qoymaq  üçün  cavabdehdirlər. Müalicəni  və  cərra‐

hiyyə əməliyyatını isə başqaları aparır… 

‐ Artıq çoxdandır ki, bu belə deyil. Bizim kardioloji Mər‐

kəzə müraciət edən pasientlərin əksəriyyətinə burada diaqnoz 

qoyulur  və  onlar  burada  da  müayinə  olunurlar.  Hazırda 

pasientlərimizin  on  faizdən  azı  sonralar  əməliyyat  olunur. 

Əksəriyyətini terapiya edirik, özü də uzunmuddətli. 

‐  Siz  müalicədə  “balon”dan  da  istifadə  edirsiniz.  Bu 

necə olur? 

‐ Bu balon‐kateter  (dərman yeritmək, yumaq və ya  təmiz‐

ləmək  üçün  bədən  boşluqlarına  və  kanallarına  yeridilən  boru‐

cuq) vasitəsilə ürəyin tac damarlarının xəstə hissəsində damarın 

daralmış  yerinədək  yeridilir.  Sonra  balon  üfürülür  və  damarı 
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şişirdir ki, qan yenə də qaydasında hərəkət edə bilsin. Bu üsulu 

“ballon dilatasiyası” (balon genişlənməsi) adlandırırlar. 

‐ Bu, çox daralma zamanı kömək edirmi? 

‐ Əksər hallarda bəli. Balon dilatasiyası kömək etmədikdə 

bir  damara  incə  bir  metal  stent  yeridirik  ki,  xəstə  hissəni 

sabitləşdirsin və yenidəndaralmanın qarşısını alsın. Balon dila‐

tasiyası  və  stend  implantasiyası  (köçürülməsi)  bizim  sahədə 

son  illərin  ən  əhəmiyyətli  uğurudur,  çünki  onlar  tac‐damar 

xəstəlikləri olan pasientlərin müalicəsini  əsaslı  surətdə dəyiş‐

dirmiş və gələcəkdə də dəyişdirəcəkdir. 

‐ Bunu daha aydın izah edə bilərsinizmi? 

Son illər məlum oldu ki, stentlər dərmanla örtüldükdə çox 

nadir  hallarda  yenidəndaralma  baş  verir.  Bu  o  deməkdir  ki, 

heç bir xəstənin bipass  ‐ əməliyyatına ehtiyacı qalmır. Stentin 

bu  növü  dərmanla  örtülməyən  stentləri  getdikcə  daha  çox 

əvəz edir və bununla da  ən mühüm yeniliklərdən biri hesab 

olunur. 

‐ Tərəqqiyə baxmayaraq, sənaye ölkələrində ürək xəstə‐

liklərindən ölmə halları birinci yerdədir. 

‐ Doğrudur,  bütün  növ  xərçəng  xəstəliklərinin  hamısın‐

dan  irəlidədir. Özü də xərçəng  terapiyasından  fərqli olaraq  ‐ 

orada həmkarlarımız hələ də bir irəliləyiş olacağını gözləyirlər 

‐  bizim  sahədə  uğurlu  nailiyyətlər  əldə  edildiyi  bir  vaxtda. 

Ancaq mən nikbinəm və belə hesab edirəm ki, on ildən sonra 

ürək  xəstəliyinə  görə  ölmə  halları  daha  birinci  yerdə  olma‐

yacaq. 

‐  Bu  o  deməkdir  ki,  ürək  infarktlarının  müalicəsində 

texniki imkanlar artıq optimal səviyyədədir? 
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‐ Amma onlardan ya heç  istifadə etmirlər, ya da çox gec 

yararlanırlar.  Reallıq  belə  görünür:  Xəstələrin  çoxu  ya  uzun 

zaman  həkimləri  gözləməli  olurlar,  ya  da  məqsədyönlü 

terapiya imkanları olmayan klinikalara yerləşdirirlər.. 

‐  Siz  qəfil  infarkt  keçirən  xəstələrin  mümkün  qədər 

yaxşı  müalicəsinə  zəmanət  verən  “Münhen  Ürək  İnfarktı 

Modeli”nin  təşəbbüskarısınız.  Konkret  olaraq  nə  dəyişil‐

məlidir? 

‐ Biz ona nail olmaq istəyirik ki, xəstələr dərhal birbaşa ən 

vacib  klinikaya  gətirilsinlər.  Biz  bütün  pasientləri  vaxt  itir‐

mədən Münhen və ətrafındakı ixtisaslaşdırılmış ürək mərkəz‐

lərində müalicə edə bilərik.  İnfrastruktur mövcuddur, sadəcə 

ondan istifadə edilmir. 

‐  Bu  yolla  nə  qədər  ürək  infarktı  olan  xəstələr  həyata 

qaytarıla bilər? 

‐ Ürək  infarktı  nəticəsində  bizə  gətirilən  xəstələrdən  iki 

dəfədən çoxunun həyatı xilas edilə bilərdi. “Münhen Ürək İn‐

farktı Modeli” ardıcıl həyata keçirilərsə, şəhərdə  ildə ürək  in‐

farktından 500 nəfər az adam ölər. 

‐ Hər gün ürək infarktını müalicə edən bir həkim kimi, 

sizin özünüzün də infarkt olacağınız qorxusu varmı? 

‐ Cüzi. Mən aralıqdənizisayağı qidalanıram, yəni az xoles‐

terinlə. Məzuniyyətini Aralıq dənizində keçirən hər bir kəs bi‐

lir ki, orada yemək çox  ləzzətli olur. Ona görə də mən axşam 

bir stəkan qırmızı şərab  içməyi məsləhət görərdim. Xəstəliyin 

qarşısını almaq –  təkcə yeməyi məhdudlaşdırmaq demək de‐

yil. Bundan  əlavə, həftədə  iki‐üç dəfə bir  saat gəzmək, velo‐

siped sürmək, üzmək lazımdır. Bu sadə şeylərə riayət etməklə 

riski azaltmaq olar. 
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‐ On  illərdir  ki,  həkimlər  siqaret  çəkməyin  zərərli  ol‐

duğunu deyirlər. Buna baxmayaraq, çəkənlərin sayı azalmır. 

Bu təəssüfedicidirmi? 

‐  Bəli.  Bu  onu  göstərir  ki,  əxlaqı  və  insanları  dəyişmək 

üçün biz nə qədər az imkana malikik. 

‐ Siz özünüz heç siqaret çəkmisinizmi? 

‐ Bəli. Tələbə  olanda  yoxlamışam. Amma  sonra  gördüm 

ki,  siqaret mənlik deyil. Xoşbəxtlikdən  ona hələ  aludə  olma‐

mışam. 

‐  Bir  çoxları müalicədən, məsələn  kateter müayinəsin‐

dən qorxurlar. 

‐ Qorxu normal hissdir. Ürək həyəcanlarla  çox yüklənib. 

Pasientlərlə  söhbət  çox  vacibdir.  Xəstə müalicəyə meylli  ol‐

malıdır, o, özünü obyekt kimi yox,  insan kimi hiss etməlidir. 

Kateter müalicələrini musiqi  sədaları  altında  aparmağımızın 

böyük köməyi olur. Bu, gərginliyi aradan qaldırır. Musiqi elə 

mənim özümü də çox sakitləşdirir. 

‐ Musiqi seçimini sizmi müəyyənləşdirirsiniz? 

‐ Musiqi  ruhu  oxşamalıdır.  Bununla  belə,  hər  bir  kəsin 

musiqi arzusunu demək olar ki, yerinə yetiririk. 

 
“525-ci qəzet”, 13 iyul 2007-ci il
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RUSİYANIN BÖYÜK ŞAİRİ 
 
 

Пушкин шеиr gцнляrи яслиндя, поезийа симпозиуму иди. Гядим 

биr халгын милли байrамы иди. Дцнйадан gянъ йашлаrында кючян шаиr 

инди аьсаггал олмушду. Эянъ дя, гоъа да онун hцзуrунда шеиr 

дейиr: Пушкин hяr халгын юз дилиндя сясляниr, бцтцн планетдя ешиди‐

лиrди. Шеirин, сюзцн, шаиr адынын цмумхалг hяrякатына чевrилдийиня 

таrих юзц, заман юзц шаhид олуrду. 

Псков вилайятиндя бюйцк шаиrин бабасынын маликаняси олан йеr 

– Mихайловски неъя ваr идися, инди дя еляъя дуrуr. Чай неъя ахыr‐

дыса, еляъя ахыr. Hяr шей Пушкинин вахтында олдуьу кими, Пушкинин 

gюrдцйц кими галыr. Филан аьаъын бойу неъя идися, о ъцrя, чайын 

кянаrында йел дяйиrманы, мешя, тяпя, дяrя неъя олмушдуса, еля о 

ъцrя... Буrайа gялян hяr кяс санки ийиrминъи ясrин ахыrлаrындан он 

доггузунъу ясrин яввялляrиня gедиб дцшцr. Hяr даш, hяr шам 

аьаъы беля юз йеrиндя, юз дювrцндя олдуьу кими гоrунуб сахланыr. 

Yалныз Пушкин gюзя дяймиr. Халг юз бюйцклцйцнц буrада да 

нцмайиш етдиrиr. Шеиrя, шаиrя hюrмят сюздя йох, hяйатда, ишдя, 
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ямялдя gюrцнцr. Эюrцшляr тяшкил олунмуrду, халг юзц елликля ахыб 

gялиrди. 

Пушкин – Rусийанын галдыrдыьы вя ян йцксяк кцrсцляrя санъды‐

ьы поезийа байrаьыдыr. О ябяди олаrаг йелляняъякдиr. 

Пушкин – Михайловскийя сцrgцн едилмишди. Сцrgцн йеrи инди 

неъя мцгяддясдиr. Тоrпагдан Пушкинин ятrи gялиrди. Санки Пушкин 

Москвада йох, еля буrада, бу сцrgцндя доьулмушдуr. Бу гяrибя 

hисс адамы hяr аддымда мцшайият едиrди. Чцнки шаиrин кечдийи, 

gязиб-gюrдцйц йеrляrдя хатиrяси галыr. Мцтляг йа биr шешr йазыr, йа 

gцндялийиндя гейдляr апаrыr, йа да rясмляr чякиrди. 

Пушкин чох тябии, чох hяйати, чох истедадлы шаиrди. О дцнйа 

ядябиййатынын йоrулмаз тядгигатчысы вя тяблиьатчысы, доьма таrи‐

хинин явязсиз билиъиси иди. Rусийанын таrихи – онун милли hейсиййяти 

иди. Таrихдя Rусийаны, Rусийада таrихи ахтаrыrды. Таrихини билмяйян 

сяняткаr – мцасиrляrи иля неъя, hансы hцгугла даныша биляrди?! 

Ялбяття, ону тягиб едянляr, тяhгиr едянляr, чяrлядянляr ол‐

мушду. Чаr Rусийасы шяrаитиндя истедадын цrяйи hеч вахт сыьаллан‐

майыб. Пахыллаr, истедадсызлаr, каrйеrистляr буна hеч вахт дюзя 

билмяздиляr. 

Шяхсиййяти, ляйагяти олмайанлаr, амма шяхсиййят вя ляйагят‐

дян дяrс дейянляr, наданлаr вя юзцндян мцштябеh дцшgцнляr шаи‐

rин цrяйини паrчалайыr, йазыб-йаrатмаьа аман веrмиrдиляr, ганыны 

гаrалдыrдылаr. Яhвал-rуhиййясини позуrдулаr. Бу, онлаrын тясяллиси 

иди. Лакин гаrаgуrуh ичиндя, юзцндян йцз гат яскик олан йалтаглаr‐

ла дюйцшя-дюйцшя, бязян алчаглаrдан сюз gютцrя-gютцrя даhийаня 

ясяrляrини йазыr, жуrналистлик фяалиййятини давам етдиrиrди. Билиrди 

ки, ичиндя йашадыьы чиrкин мцhитин йох, gяляъяк няслин бюйцк мца‐
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сиrидиr. Ябядиййят оьлудуr. Mцвяггяти оланлаr, ябяди олана тоr гу‐

rуrлаr. Шаиr атмосфеrдян оrбитя чыхмаьа hазыrлашан пейки хатыrла‐

дыrды. 

Nяhайят Пушкин юлдцrцлдц. Yашамаьа hаггы олан юлдц. Yа‐

шамаьа hаггы олмайан йашады. Rусийа айылыб gюrдц ки, Дантесин 

вуrдуьу gцлля йаrасы Nаполеонун Москвайа тушланан топлаrын 

вуrдуьу йаrалаrдан аьыr имиш. Rусийа – “Rусийа” дейян бюйцк биr 

няьмякаrы hеч hаrда йох, Rусийанын юзцндя итиrди. Мцhаrибяляr‐

дя галиб gялян бюйцк импеrийа дцнйаны, юз халгыны беля hядяля‐

йиrди. Дювлят галиб gялдикъя халг мяьлуб олуrду. 

Бюйцк шаиrин дяфни – милли фаъияйя дюнмцшдц. Ади адамлаrын 

чийниндя даhи gедиrди. Пушкин саьлыьында, айаг цстя йох, юляндя, 

табута узадыланда даhа бюйцк gюrцндц. Rусийа юзц-юзцня hейrан 

галды. 

Свйатагоrск дейилян кился, оrадакы гябиrистанлыг шюhrятлянди, 

зийаrятgаh олду. 

Мян Пушкин шеиr gцнляrиндя беляъя дцшцнцrдцм. Пушкини гял‐

бимдя апаrыб, гялбимдя дя гайтаrдым. Беля биr сяняткаrы дцнйайа 

бяхш еляйян халгын юзц даhи халгдыr. 

Dahi rus şairinin nəticəsi Qriqori Qriqoryeviç Puşkinlə də 
orada tanış oldum. Şeir günləri doqquzuncu dəfə idi ki, keçirilirdi. 

Q.Q.Puşkin ortaboy adamdı. Mavi gözləri və üzünün quruluşu 
eynilə babasının şəkillərdə gördüyüm gözlərinə, üzünün cizgilə-
rinə oxşayır. Qəfildən dönüb baxsaydın, elə bilərdin ki, Puşkinin 
özü də poeziya günlərinin iştirakçısıdır. Mən bu hissi Bakıda da 
keçirmişdim. Sabir poeziya günlərində şairin oğlu Məmmədsəlim 
müəllimi görəndə, Vurğun poeziya günlərində Yusiflə, Vaqiflə 
salamlaşanda da. 
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Q.Q.Puşkin şeir yazmır, saçları da qıvrım deyil. Amma şair 
babası ilə, əsli-nəsli ilə fəxr edir. Olduqca mehribandır. Kim xahiş 
edirdisə, avtoqraf yazıb babasının kitablarını bağışlayır, şəkil çək-
dirirdi. 

Yetmiş iki yaşına keçsə də, çox gümrahdı. Tez-tez papiros çə-
kir, arabir darağını çıxarıb saçlarını darayır, söhbətarası ürəkdən 
gülürdü. Bir az da fikirli durmağı var. Bax, elə bu dəmdə o, Puşkini 
xatırladırdı. Böyük Vətən müharibəsinin iştirakçısı olub. Yenicə 
təltif olunduğu birinci dərəcəli “Böyük Vətən müharibəsi” ordenini 
pencəyinin yaxasına vurmuşdu. Başqa orden və medalları da var 
idi. Onların da rəmzi lentlərini sancaqlamışdı. 

İndi onun oğlu, qızı, nəvələri vardır. Qızı Yuliya Qiriqoryevna 
Puşkina da poeziya günlərinin iştirakçısı idi. Ucaboy, zərif, 
qıvrımsaç qadındı. 

Poeziya günlərinə bir neçə qardaş respublikadan və on dörd 
xarici ölkədən şairlər, tərcüməçilər gəlmişdi. 

Pskovda A.S.Puşkin adına Bilayət Dram Teatrında böyük 
şairə həsr edilmiş təntənəli gecə oldu. Ədəbi gecəni Puşkin 
poeziya komitəsinin sədri, məşhur rus şairi Sergey Vasilyeviç 
Smirnov açdı, xoş sözlər dedi. Vilayət partiya komitəsinin birinci 
katibi qısa və məzmunlu nitq elədi. Kalmık xalq şairi David 
Kuqultinov olduqca hərarətlə danışdı. Puşkini dünyanın bir sıra 
şairləri ilə müqayisə etdi və şairin bir şeirini əzbərdən dedi. Sonra 
bir-bir hamımıza, bütün qonaqlara söz verildi. 

Pskovda moskvalı heykəltəraş Oleq Komov A.S.Puşkinlə 
yanaşı, dayəsi Arina Rodionovnaya heykəl ucaltmışdı. Mən 
çıxışımda bu heykələ poetik məna verdim. Dedim Qoqol da, 
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Jukovski də, Vyazemski də Puşkinlə yanaşı dayana bilərdi. Amma 
adi, təhkimli bir qadının böyük şairlə yanaşı dayanması rəmzi 
məna daşıyır. Bizim Azərbaycan poeziyasında anaya məhəbbət 
vətən torpağına məhəbbət kimi uca tutulur. Rusiyanın böyük 
şairinə bu hissi, analıq hissini bu qadın vermişdir. “Mənim ən 
ağır, ən sərt günlərimin rəfiqəsi”, “mənim əldən düşmüşüm” deyə 
ona müraciət edən şair həqiqətən onu sevmiş, doğması kimi 
istəmişdir. Sanki şair Rusiya ilə yanaşı, dayanmışdı. Folkloru, 
xalq dilini, adət ənənəsini gözəl bilən bu təhkimli qadın bəlkə də 
Puşkin nağıllarının ikinci müəllifidir. Ona heykəl düşürdü. Bəlkə 
də planetimizdə belə təhkimçi qadının bu cür heykəli yoxdur. 
Arina Rodionovna inqilaba qədərki Rusiyanın simvolik obrazı idi. 

Mən əlbəttə, Azərbaycan ziyalıları ilə böyük Puşkinin görüşü 
barədə də (Mərhum alim və yazıçı Ş.Qurbanov bu sahədə gözəl 
tədqiqat işi yazmışdır) qısaca dedim. 

Poeziya günlərinə Moskvanın Sütünlü salonunda yekun vu-
ruldu. Moskva şairi B.Semyonovun tərcüməsində “Zümrüd quşu” 
adlı epik-dramatik poemamdan bir parça oxudum. 

Rusiyanın böyük şairinin taleyi elə gətirmişdi ki, Moskvada 
doğulmuş, Sankt-Peterburqda dueldə həlak olmuş, babasının ma-
likanəsində, Pskov vilayətinin Svyatoqorsk deyilən kilsəsində ana-
sının ayaqları altda (öz vəsiyyətinə görə) dəfn olunmuşdur. 

Böyük Vətən müharibəsi zamanı alman faşistləri həmin qəbri 
minalayıblarmış. Sovet Ordusu böyük sənətkarın məzarını vaxtın-
da qoruya bilmişdir. 
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MƏNİM ULU BABAM 

A.S. PUŞKİN 
 
 

“Ulu babaların şan-şərəfi ilə nəinki fəxr et-
mək olar, əksinə, bu, borcdur. Ona hörmət 
bəsləməmək biabırçı biganəlikdir”. 

A.S.Puşkin 
 

Azərbaycanın “Ədəbiyyat və incəsənət” qə-
zetinin oxucularına və A.S.Puşkinin pərəstiş-
karlarına dərin məhəbbətlə 

Q.Q.Puşkin, 
A.S.Puşkinin nəticəsi 

 

Oxucu sual verə bilər: Moskva ətrafında o qədər də tanın-
mayan Lopasiya kəndində (indiki Çexov şəhəri) A.S.Puşkinin 
törəmələri necə meydana gələ bilər? 

Qınamalı deyil. Axı, dahi ulu babamın adına görə ən çox 
Mixaylovskoye (şairin sürgün yeri), Petrovskoye, Voldino 
kəndləri məşhurdur. Nədənsə Lopasiya puşkinşünasların diq-
qətindən yayınıb. Halbuki, həmin kənd onun törəmələrinin 
həyatında müəyyən yer tutur. 
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Buna görə də nəslimizin həmin kəndlə bağlılığını açmaq 
istəyirəm. Necə olub ki, atam Qriqori Aleksandroviç Puşkin 
(şairin nəvəsi) çar generalı Nikolay İvayoviç Vasilçikovun ma-
likanəsinə – Lopasiyaya köçüb.  

Bunun tarixi qısaca belədir: Natalya Nikolayevna Puşkina-
nın (Qonçarovanın) doğma qrdaşı İvan Nikolayeviç Qonçarov 
general N.İ.Vasilçikovun qızı Yekaterina Nikolayevna ilə ev-
lədiyinə görə, Lopasiya həm də Qonçarovların malikanəsinə 
çevrilib.  

Mən 19 dekabr 1913-cü ildə Estoniyanın Narva şəhərində 
dünyaya gəlmişəm. 1914-cü ildə birinci imperializm mühari-
bəsi başlananda, atam Q.İ.Puşkin öz hərbi hissəsi ilə cəbhəyə 
getmiş, anam Yuliya Nikolayevna 5 uşaqla (onların 3-ü anamın 
1-ci əri Katıbayevdəndir) tək qalıb. Maddi vəziyyətimizin ağır-
lığı anamı Estoniyadan Moskvaya, Spiridonov küçəsində (indi 
A.Tolstoy küçəsi) yaşaya tanışlarımıza pəah gətirməyə məcbur 
eləyib. Valideynlərimizin dediyinə görə, o vaxt tanışlarımız 
ailəmizə böyük hörmət bəsləyiblər və biz bir ilə yaxın onların 
yanında yaşamışıq. Moskvada bizimlə birgə sevgisilə qəlbi-
mizə çıraq tutan dayəmiz Mariya Savelyevna Mettus da qalıb. 
Onu da deyim ki, ulu babamız Puşkinin bəxtinə düşən kimi, 
Mariya Savelyevna da bizim Arina Rodionovnamız olub.  

1915-ci ildə Natalya İvanovna Qonçarova və onun bacıları 
anamı və bizi Lopasiyaya – öz malikanəsinə dəvət ediblər. 

Müharibənin şətin vaxtı Qonçarovlar 5 uşağın əlində qalan 
anama əl tutub, bizim təlim-tərbiyəmizə, böyüyüb boya-başa 
çatmağımıza kömək ediblər. Biz beləcə Lopasiyalı olmuşuq. 

Mənim uşaqlıq və yeniyetməliyim də həmin kənddə keçib.  
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1917-ci ildə anam – Yuliya Nikolayevna Puşkina 1-ci 
dərəcəli Lopasiya kənd məktəbində müəllimlik eləyəndə, atam 
hələ cəbhədə idi. 1926-cı ildə Qonçarovların keçmiş malikanəsi 
yeddillik məktəbə çevrildi və anam yenə orada alman dilindən 
dərs deməyə başladı. O, bu dili yaxşı bilirdi.  

Ailədə 5 uşaq idi. Atam A.S.Puşkinin nəvəsi – Q.A.Puşkin 
(şairin böyük oğlu Aleksandr Aleksandroviç) kimi hərbçilik 
yolunu tutaraq Paj korpusunu bitirmişdi. Müharibə zamanı 91-
ci Dainsk polkuna komandanlıq eləyirdi. Atama Paj korpusunu 
bitirən kursantlar tərəfindən bağışlanan və üzərində qravür 
yazısı olan saatı nadir yadigar kimi indi də saxlayıram. Bu saat 
mənə həm atamı, həm də hərbçilərin A.S.Puşkinin nəvəsinə 
bəslədikləri sonsuz hörməti xatırladır. 

Atam o zaman ön cəbhədə vuruşmuş, vətən yolunda hər 
əzab-əziyyətə qatlaşmışdı. Bütün bunlar haqqında anamdan 
çox eşitsəm də, bu çətinliklərin nə demək olduğunu sonralar, 
Böyük Vətən müharibəsində özüm hiss elədim... 

Anamın işlədiyi məktəbdə yaşıdlarımla görüşüb dərdləşər, 
nəslimə görə fərqləndiyimi ağlıma da gətirməzdim. 

Dahi rus şairi A.S.Puşkinin ulu babam, onun oğlu A.A.Puş-
kinin isə doğmaca babam olduğunu bayraq eləməzdim. O za-
manlar yayda məni və yaşıdlarımı böyüklərin gözündən iraq 
olan sərin xiyabanda gəzmək, göldə çimmək, Lopasiya çayın-
dan balıq tutmaq maraqlandırar, qışda isə əllərimizlə düzəltdi-
yimiz kirşə və xizəklə sürüşmək daha çox əyləndirərdi. 

Hələ məktəbə getməmişdən anamın və xalalarımın (Qon-
çarovların) köməyi ilə evdəcə ibtidai təhsilə yiyələnmişdim. 
Buna görə də 1926-cı ildə təhsilə birbaşa 5-ci sinifdə başlayıb, 
1929-cu ildə yediilliyi tamamladım və kənd təsərrüfatı texni-
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kumuna daxil oldum. Texnikumumuz Lopasiya kəndinin 10 
verstliyində “Davıdova pustın” deyilən düzəngahdakı qədim 
monastrda yerləşirdi. İndi o yerlər “Novı bıt” qəsəbəsi adlanır. 
Təhsilimi 1917-ci ildə tamamlayıb zootexnik ixtisasını qazan-
dım. Ancaq atamın taleyi məni çox düşündürürdü. O məni 
A.S.Puşkinin nəvəsi kimi deyil (hələ bundan xəbərsiz idim), 
doğma atam kimi maraqlandırırdı. Böyüyüb biləndə ki, atam 
A.S.Puşkinin nəvəsidir – bu maraq ilbəil közərdi və onun qığıl-
cımlandıran yoldaşlarımın sorğu-sualı oldu. Bu mövzuya bir də 
qayıdacam.  

Məlum olduğu kimi, atam Q.A.Puşkin çar ordusunda pol-
kovnik rütbəsinədək yüksəlmişdi. O, Oktyabr inqilabının qələ-
bəsindən sonra, xalq kütləsinin tərəfinə keçərək, taleyini Qızıl 
orduya bağlayaraq yenə də hərbi xidmətini davam elətdirdi. 

Atam ağqvardiyaçılarla döyüşdə komandir idi. Birinci Dün-
ya və vətəndaş müharibəsində aldığı yaralar əsəb pozğunluğu 
onun səhhətini korlamışdı. Elə bu səbəbə görə də 1922-ci ildə 
atam istefaya çıxmaq məcburiyyətində qaldı. O, həmin il Lo-
pasiya kəndinə qayıtdı və mən ömrümdə ilk dəfə ata üzü gör-
düm.  

Sevincimin həddi-hüdudu yox idi. Ancaq gələndən bircə 
saat sonra atam anamı və məni götürüb 1920-ci ildə 8 yaşında 
ölən böyük qardaşım Sergeyin məzarını ziyarət üçün qəbiris-
tana yollandı.  

Seryojanın qəbri düz monastrın yanında idi. Atam dinməz-
söyləməz dayanıb, gözlərini oğlunun torpağına zilləmişdi. 
Anamla mən isə özümüzü güclə saxlayırdıq. Onu həyəcanlan-
dırmamağa çalışırdıq. Atam isə skamyada əyləşib, dərin xəyal-
lara qərq olmuşdu. O, çox güman ki, bu ağır dəqiqələrdə eynilə 
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babasına bənzəyən Seryojanın qıvrım saçlarını, qarabuğdayı 
sifətini xatırlayırdı. Bunu da deyim ki, Seryoja çox çevik uşaq 
idi. Sovet hökuməti atama həm A.S.Puşkinin nəvəsi olduğuna, 
həm də vətəndaş müharibəsindəki xidmətlərinə görə fərdi pen-
siya kəsdi. 

Böyüdükcə hiss eləyirdim ki, valideynlərim söhbət arasında 
tez-tez A.S.Puşkinin adını anırlar. Bir dəfə soruşdum ki, ata, 
Puşkinlə simsarlığımız varmı? Familiyalarımızın kökü hara-
dandır? Xeyli sükutdan sonra atam Puşkinlər sülaləsinin “yu-
mağını” mənim üçün çözələməyə başladı. Və ilk dəfə dahi rus 
şairinin nəticəsi olduğumda xəbər tutdum. Demə, atam bu mə-
sələ ilə Puşkinin nəvəsi kimi lap çoxdan maraqlanırmış. Ailə 
arxivimizdəki sənədlərdə atamın qeydləri də bunu təsdiq edir. 

  Sülaləmizin yaşı 750 ildən bir az artıqdı. İndiyədək Puş-
kinlər arasında təkcə 400-dək kişi xeylağı olub. Soyadımızın 
kökü ilk əcdadımızın daşıdığı Puşka familiyasından gəlir. 
Puşkanın yeddi oğlu olub. Onların ikisinin törəməsi qalmayıb. 
Üç nəfərin nəsli arvad tərəfə meyl edərək Musin-Puşkin, Ko-
loqrivov, Rojnov və Kurçev familiyalarını götürüblər. Puşkanın 
yalnız iki oğlu – Aleksandır və Konstantin ata soyunu dəs-
təkləyərək Puşkin familiyasını yaşatmışlar. Aleksandrın uruq-
turuğu, nəsli çox olsa da, 1875-ci ildə sönüb. Lakin Konstan-
tinin nəsli bu gün də davam etməkdədir. Onun yeddinci nəsli 
1799-cu ildə təzədən “pöhrələnməyə” başlayıb. Beləliklə, mə-
nim ulu babam dahi rus şairi Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, 
Konstantinin yeddi arxa dönənidir. Lakin şairin özünün yed-
dinci nəsli hələ dünyaya gəlməyib. 

Dahi rus şairinin ikinci nəsli iki oğlundan və iki qızından 
ibarət olub. Mariya, Aleksandr, Qriqori və Natalya. Deyilənə 
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görə, şair balalarını nəvazişlə: “Maşka, Saşka, Qrişka, Nataş-
ka” çağırıb. 

 Şairin kiçik oğlu Qriqori Aleksandroviçin və böyük qızı 
Mariya Aleksandrovnanın (ərə gedəndən sonra Qartonq famili-
yasını götürüb) uşaqları olmayıb. Yalnız şairin böyük oğlu 
Aleksandr  Aleksandroviç bəxtiyeyinliyinə görə bacı-qardaş-
larından fərqlənib. Onun birinci nigahdan 11, ikinci nigahdan 
isə 2 övladı olub. A.S.Puşkinin kiçik qızı Natalya Aleksandrov-
nanın birinci əri Dubeltdən 3, ikinci əri şahzadə Nassauskindən 
yenə də 3 uşağı varmış. Beləliklə, şairin on doqquz nəvəsi dün-
yaya gəlib. 

  Şairin böyük oğlu Aleksandr Aleksandroviçin 13 övla-
dından dördcəciyi oğlan olub. Onlardan biri körpə ikən ölüb, 
biri intihar edib, özünü güllə ilə vurub. 

 A.S.Puşkinin dördüncü nəsli Aleksandr Aleksandrovicin 
iki oğlundan – Qiriqori və Nikolaydan törəyib. Bu gün şairin 
öz qanından kişi kökündən qalan və SSRİ-də yaşayan yeganə 
nişanə mənəm. 

Anam Yuliya Nikolayevna Puşkinanın xatirələri yaxşı ya-
dımdadır. O, Vətəndaş müharibəsi vaxtı həyatını təhlükə qarşı-
sında qoyaraq vaqonun damına çıxmasından, oğru-əyrilərin 
əhatəsində çətinliklə Moskvaya getməsindən, A.S.Puşkinin 
gündəliklərini Rumyantsev muzeyinə (indi V.İ.Lenin adına ki-
tabxana) aparmasından, bu ölməz inciləri şəxsən professor  
Georgiyevskiyə təhvil verməsindən maraqlı əhvalatlar danı-
şardı. 

Ata-anamın dediklərinə görə həmin gündəliklərin saxlanma 
tarixcəsi çox uzundur. Təbərrik kimi əzizlənən bu sənədlər 
A.S.Puşkinin neçə-neçə törəmələrinin əlindən keçib. Onu ilk 
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dəfə göz bəbəyi kimi qoruyan şairin böyük oğlu Aleksandr 
Aleksandroviç olub. Həmin xəzinədə A.S.Puşkinin çoxlu sə-
nədləri, məktubları, yazışmaları, kargüzarlıq kağızları cəm-
lənibmiş. Şairin böyük oğlu axırda onları öz böyük oğluna – 
A.S.Puşkinin nəvəsinə, atamın qardaşına (o da Aleksandr 
Aleksandroviçdir) bağışlayıb. Sonra gündəliklər şairin böyük 
qızı Mariya Aleksandrovna Qartunqun əlinə keçib. 1919-cu 
ildə ölümündən az əvvəl M.A.Qartunq bu xəzinəni şairin nə-
vəsinə Anna Aleksandrovna Puşkinaya çatdırıb. O vaxtlar biz 
Lopasiya kəndində Qonçarovların malikanəsində yaşayırdık. 
Sonra Anna Aleksandrovna babasının ölməz mirasını anama – 
Yuliya Nikolayevna Puşkinaya təhfil verib. 1919-cu ildə öl-
kədə vəziyyət təhlükəli olduğuna görə anam yad ələ keçib, itib-
batmasın deyə həmin inciləri Rumyantsev muzeyinə bağış-
lamaq məcburiyyətində qalıb. Beləcə dahi rus şairinin yazılı 
abidələri bir xalqın tarixi sənədləri kimi qoruna-qoruna sax-
lanılıb. Gündəliklər tədqiqatçıların bir neçə nəslinin əsaslandığı 
yeganə mənbəyə çevrilib, şairin qaranlıq qalan günlərinin bir 
sıra tərəflərini işıqlandırmaq üçün canlı hasara dönüb. 

Anabir qardaşım Nikolay Aleksandroviç Katıbayev şairin 
əlyazmalarının tapılması barədə mənə maraqlı bir epizod danı-
şıb. Əhvalat belə olub. 

  Günlərin bir günü şairin böyük oğlu Aleksandr Aleksan-
droviç Puşkin atasının ədəbi irsinin Kaşiradan Moskva Quber-
niyasının Bronnitski Uyezdindəki malikanəsinə aparanda əl-
yazmalarla dolu yeşikləri və sandıqları müvəqqəti olaraq Qon-
çarovların Lopasiyadakı evinə qoyur. Niyə, nə səbəbə, bilin-
mir. Ancaq Bronnitski Uyezdində sinsaf olandan sonra sənəd-
lərin dalınca gəlir və necə olursa yeşiklərdən biri yaddan çıxıb 
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Lopasiyada qalır. Özü də zirzəmidə. Sən demə, yeşikdə 
A.S.Puşkinin “Böyük Pyotrın tarixi” əsərinin əlyazması və bir 
sıra qiymətli  rəsmlər və şəkillər varmış. 1920-ci ildə üzə çıxan 
bu əlyazmaları anam yenə də öz əli ilə Moskvada Puşkin 
Komissiyasına təhvil verib... 

 ...Otuzuncu illərdə Moskva şəhər Soveti atama paytaxtda 
mənzil verdi. Ailəliklə Lopasiyadan köçüb  Kirpiçnaya küçə-
sindəki 10 nömrəli evdə yaşamağa başladıq. Mənzilimiz Moskva 
kilsələrinin birində  xidmət edən bir ruhani ilə şərikli idi. 

Moskvaya keçəndən sonra atam – Qriqori Aleksandroviç 
V.İ.Lenin adına Dövlət kitabxanasının Puşkinin əlyazmaları 
şöbəsində işə başladı. Nəvə öz babasının xəttini minbir xəttin 
içindən seçməsi ilə çox nüfuz qazanmışdı. Bu zaman fransız 
dilini yaxşı bilməsi də çox karına gəlirdi. Atam ömrünün 
axırınadək burada çalışdı. O, 1940-cı ildə 72 yaşında rəhmətə 
getdi. Biz onu Lopasiya kəndindəki kilsənin yanında, öz atası 
ilə yanaşı dəfn elədik.   

 Moskvaya köçəndən mənim ixtisasım da hədər getmədi. 
Ümumittifaq Elmi Tədqiqat Heyvandarlıq İnstitutunda işə gir-
dim. Mikrobiologiya şöbəsinin laborantı kimi qəribə və gülməli 
görünsə də, küləşdən yem kimi istifadə olunması məsələsinə 
baxırdım. Üstəlik işə qəbul olanda qəribə hadisə baş verdi. 
Anketdə “ictimai mənşəyimiz” sütununda qısaca belə yazmış-
dım: “Dvoryan ailəsinə mənsubam.” 

Bu institutun direktoru Q.Piskunu çətin vəziyyətə salmışdı. 
O partkomu çağırıb dedi: 

- İşə dvoryanları qəbul etməyi sevmirsən. Mən isə sənə bir 
dvoryan da təqdim edirəm. Buyur, şəxsi işinə bax, gerisini 
özün bilərsən. 
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 Partkom sənədlərimi diqqətlə oxuyandan sonra soruşdu: 
 - Atan Qiriqori Aleksandroviç deyil ki? 
 - Bəli, özüdür ki, var. 
 O məni bağrına basıb öpdü: 
 - Atan vətəndaş müharibəsi zamanı komandirim olub, - 

dedi. Sonra üzünü direktora tutdu: 
- Belə dvoryanlara heç bir etirazım yoxdur. 
İşə bu cür qəbul oldum. Yaxşı ki, partiya təşkilatının katibi 

Leonti İqnatoviç Dronin atamın dostu çıxdı. Bu söhbətdən 
sonra atamla o, təzədən tapışıb möhkəm əlaqə saxladılar. 
L.İ.Droninin atamın dəfn mərasimindəki təsirli çıxışı hələ də 
yadımdadır. O, atamı həqiqi vətənpərvər kimi, Sovet hakimiy-
yətini vətəndaş müharibəsi zamanı vicdanla qoruyan xilaskar 
kimi qiymətləndirdi. 

Mikrobiologiya laboratoriyasındakı gülünc işim məni qane 
eləmirdi. Buna görə də 1934-cü  ildə könüllü olaraq sərhəd 
qoşunlarının Binnitsa şəhərindəki 17-ci atıcılar korpusuna 
təyinat aldım. 

...1937-ci ildə A.S.Puşkinin ölümünün 100 illiyi tamam 
olurdu. Bir gün polk komandirimiz polkovnik Anorov məni 
yanına çağırtdırıb başa saldı ki, dahi şairimizin nəticəsi kimi 
sənin hərbi qulluğun barədə xronika çəkəcəklər. Kino briqadası 
gəlib və sən əlindən gələni eləməlisən. Doğrusu, o vaxt kinoya 
çəkilməyi xəyalıma da gətirməzdim. Həmin il Moskva hərbi 
dairəsinin “Krasnı voin” qəzetində “A.S.Puşkinin nəticəsi bi-
zim diviziyada xidmət edir” başlıqlı bir məqalə də dərc olundu. 
Hərbi geyimdə şəkilimi də çap etmişdilər. Bir neçə gündən 
sonra SSRİ Daxili  İşlər Komissarlığı sistemində qulluq edən 
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uşaqlıq dostum Alyoşa Zubikovla rastlaşdıq. O, təccüblə so-
ruşdu: 

– Qrişa, “Krasnı voin”də şəkli çıxan sənmisən? 
– Mənəm – dedim. – Nə olub ki? 
– Deməli, sənin böyük şairimiz Puşkinə qohumluğun çatır-

mış? 
– Görürsən də. Dostumun təccüblənməyə əsası vardı. 

Çünki hamı məktəbdə məni “Qulyok” kimi tanıyırdı. Alman 
dili müəllimi işləyən anamın ağzından götürülən bu kəlməyə 
görə familyam, əsil adım heç kəsin yadına düşmürdü. Məhz 
buna görə də hətta Alyoşa da dostluğumuzdan düz yeddi il 
sonra qəzet vasitəsi ilə xəbər tutmuşdu ki, mən A.S.Puşkinin 
nəticəsiyəm. 

Hərbi hissədə qulluğum çətin vaxtlara düşmüşdü. 1939-
1940-cı illərdə fin kampaniyasında iştirak edirdim. O vaxt qış 
çox sərt gəlmişdi. Qırx dərəcə şaxtada döyüşürdük. Geyimimiz 
də ki, çox pis! Sarıqlarımız köhnə, şinellərimiz – vətəndaş 
müharibəsi vaxtının şinelləri! Ayaqqabılarımız da ki, nimdaş! 
Şaxta iliyimizə işləyirdi. Bizi azacıq isidən bir şey vardısa, o da 
“narkom payoku” deyilən yüz qram araq idi. 

Müharibənin sonuna azca qalmış bizə təptəzə hərbi geyim-
lər verdilər: isti gödəkcə, valenka, isti papaq və s.  

Tezliklə sülh müqaviləsi imzalandı. 1940-cı ildə ordudan 
tərxis olunub, komsomol yollayışı ilə Moskva Şəhər Cinayət 
Axtarışları Şöbəsinə göndərildim. 

1941-cı ildə artıq Oktyabr Rayon Cinayət Axtarışları Şöbə-
sində əməliyyat müvəkkili idim. Faşistlər Vətənimizin ürəyi 
Moskvaya yaxınlaşırdılar. Paytaxtımız təhlükə qarşısındaydı. 
Oktyabr Rayon Partiya Komitəsinin çağırışı ilə könüllü olaraq 
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xüsusi partizan dəstəsinə qoşuldum. “Podmoskovye” adlanan 
bu dəstəyə vətəndaş müharibəsi dövrünün partizanı, Oktyabr 
PXMŞ-nin müdiri Polektov başçılıq edirdi. Komissarımız 
raykomun keçmiş işçisi Kojevinkov idi. Dəstəmizin qərargahı 
mənim köhnə iş yerimdə – heyvandarlıq institutunda yerləşirdi. 
Adi paltarda olsaq da, hamımıza tüfəng, tapanca vermişdilər. 
Qısa təlimdən sonra Narofominsk şəhərinə istiqamət aldıq. 
Kazarmada yenicə toxtamışdıq ki, anama məktub yazdım: 
“Əziz ana! Vətən təhlükə qarşısındadır. Onu atam kimi qoru-
maq müqəddəs borcumdur. Sənə baş çəkə bilməməyimə görə 
məni bağışla. İndi partizan dəstəsindəyəm. Özündən muğayat 
ol. İmkan düşsə vidalaşmağa gələcəyəm. Hitlerçilər barədə 
bunu deyə bilərəm: “Onlar slavyan qanına yerikləyirlər. Amma 
çətin olacaq, iştahları boğazlarında qalacaq”. Son cümlə ulu 
babamın idi. Onun uzaqgörənliklə ötən əsrdə dediyi bu sözlər 
1945-ci ildə yerini aldı. 

Alman-faşist işğalçılarına qarşı mətanətlə vuruşduğuma 
görə “Qırmızı ulduz” ikinci dərəcəli Böyük Vətən müharibəsi 
ordenləri və bir sıra medallarla təltif olundum.  

1946-cı ildə ordudan tərxis olunub yenidən Petrovka kü-
çəsindəki 38 nömrəli binaya qayıtdım. O zaman Moskva Şəhər 
Cinayət Axtarışları Şöbəsi orada yerləşirdi. Buradan yenə də 
Oktyabr rayonuna, keçmiş vəzifəmə təyinat aldım. 1949-cu 
ilədək daxili işlər sistemində çalışdım. Sonra 1954-cü ilədək 
tikinti-quraşdırma idarəsində əmtəəşünas işlədim. 1955-1969-cu 
illərdəki fəaliyyətim “Pravda” qəzetinin nəşriyyatı ilə bağlı oldu. 
Sadə çapçı peşəsinə dərindən yiyələnib, böyük bir kollektivin 
hörmətini qazandım. “Kommunist əməyi zərbəçisi” adı, müxtəlif 
mükafatlar mənə qol-qanad verdi. Mənə “Ömründə ən çox sev-
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diyin həyacanlı günlər hansılardır?” sualı verilsəydi, birbaşa 
deyərdim: “Dahi ulu babamın ölməz incilərini “Pravda” nəşriy-
yatının mətbəəsində əllərimlə yığdığım günlər”.  

Çoxdandır ki, bu möhtəşəm nəşriyyatın doğma, işgüzar 
kollektivindən ayrılmışam. İndi pensiyadayam. Pensiyaçı ol-
sam da, günlərimi boş keçirməyə adət eləməmişəm. “Bilik Cə-
miyyətinin, Yazıçılar İttifaqının bədii ədəbiyyatı təbliğ borusu 
xəttilə müxtəlif şəhərlərdə, müxtəlif auditoriyalarda A.S.Puş-
kinin sülaləsi haqqında söhbətlər edir, oxucuları maraqlandıran 
suallara cavab verirəm. Onu da bilirəm ki, rus poeziyasının gü-
nəşi ilə mənim aramda üç nəsil, üç nəfər dayansa da (A.S.Puş-
kin – oğlu Aleksandr – nəvəsi Qriqori – nəticəsi mən), SSRİ-də 
onun əsl qanını damarlarında yaşadan yeganə şəxs olsam da, 
aramızdakı əlçatmaz, ünyetməz fərqi gözəl duyuram. O, gü-
nəşdir, mən heç nə! Bunu kolxozçular, tələbələr və ziyalılar 
qarşısında da dəfələrlə demişəm. 

Bir dəfə şaxtaçılar qarşısında çıxış eləyirdim. Mənə göz-
lənilmədən ikibaşlı sual verdilər:  

- Ulu babalarınızdan Puşkindən, Hannibaldan sizdə nə 
qalıb? 

Bircə söz dedim:  
– Əllərim! 
Cavabım hamını heyrətləndirdi. Üst dərisi qapqara, iç tərəfi 

ağ olan əllərimi göstərdim. Bunu görənlər ulu babalarımın şöh-
rəti naminə məni atıb-tutmağa başladılar. “Qardaşlar, amanın 
günüdür, hələ yaşamaq istəyirəm” – deməyincə məndən əl çək-
mirdilər. 

Çox vaxt belə bir sual da eşidirəm: “Şeir yazırsınızmı?”. 
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Cavabım adətən kəsə olur: “Mən şair yox, şairin nəticəsi-
yəm. Şeir üçün istedad gərəkdir. Onu da ulu babam özüylə apa-
rıb. Puşkindən sonra nə şeir?!”. 

Bu yerdə A.S.Puşkinin arvadı Natalya Nikolayevnaya mək-
tubundan bir yeri xatırlamaq yerinə düşər: “Allah eləməsin ki, 
Saşka şeir yaza. Yoxsa adaşlarından ömürlük incik düşə bilər”. 
O, “adaşları” deyəndə zarafatla özünü və şeir yazana pis baxan 
çar Aleksandrı nəzərdə tuturmuş. Yeri gəlmişkən deyim ki, 
Puşkinin SSRİ-də yaşayan törəmələri, içində birbaşa onun qan-
çəkər kötükcəsi olan oğlum Aleksandr Puşkin də olmaq şərti 
ilə heç biri şeir yazmır. Yazırlarsa da, mətbuata çıxarmağa 
cürət eləmirlər. Düz eləyirlər. Çünki biz bütün dünyada günəşi-
mizlə, odumuzla tanınmışıq. Külü göstərməyin nə mənası?  
                                  

                   
Qriqori  PUŞKİN. 

 
Moskva   

 
Tərcümə edəni:  

Ş.Əkbərzadə 
 

“Ədəbiyyat və incəsənət”  qəzeti, 
26 iyul 1985-ci il 
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*Mяktublar... 
Мцраъиятляр… 
Xatirяляр… 
 

 
 
________________ 
 

*  Bu bölməyə aid sənədlərin əksəriyyəti şairin şəxsi arxivindən  
götürülmüşdür 
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ƏZİZ HEYDƏR ƏLİYEV YOLDAŞ! 
 

Azərbaycan KP MK Bürosunda Yazıçıların Ümumittifaq 
konfransının yekunu ilə əlaqədar Sizin parlaq çıxışınız zamanı 
M.F.Axundovun dahi rus şairi Puşkin haqqındakı əsərindən 
söhbət saldınız. Dediniz ki, mən bu poemaya ikinci dəfədir mü-
raciət edirəm. Belə, dostluq haqqında əsərlərimiz ya azdır, 
yaxud yox dərəcəsindədir. Elə o dəmdə mənim yerdən astaca, 
bəlkə də öz-özümə dediyim “есть, дорогой Гейдар Алиевич!” 
sözünü siz eşitdiniz. 

Yersiz olubsa üzürlü sayın. 
İndi, o sözdən sonra, Puşkin haqqında, onun Azərbaycanlı 

dostları barədə yazdığım poemanı, əsərin rus dilində tərcümə-
sini, bəzi rəyləri sizə göndərməyi özümə borc və şərəf bilirəm. 
Bu, həm də mənim uzunmüddətli tədqiqatımdı. 

“Sən bağışladın” kitabımı da göndərirəm... 
Qiymətli vaxtınızı aldığım üçün və öz əsərim barədə danış-

dığıma görə də üzr istəyirəm. 
 

Sizə böyük hörmətlə, 
məhəbbətlə! 

 
Nəriman Həsənzadə. 

 
3 dekabr, 1980 
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Sov.  İKP MK  SİYASİ BÜROSUNUN  

ÜZVLÜYÜNƏ NAMİZƏD 
AZƏRBAYCAN KP MK-nin BİRİNCİ KATİBİ 

yoldaş H.Ə.ƏLİYEVƏ 
 

Surəti:  AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR İTTİFAQI 
İDARƏ HEYƏTİNİN BİRİNCİ KATİBİ 

yoldaş İ.H.QASIMOVA 
 

Surəti:  AZƏRBAYCAN SSR MƏDƏNİYYƏT NAZİRİ 
yoldaş Z.N.BAĞIROVA 

 
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 

 redaksiyasındakı vəziyyət, kollektivin  
ədəbi-bədii və ictimai-siyasi kursu 

 və ən zəruri ehtiyaclarımız haqqında  
 

Əziz Heydər Əlirza oğlu! 1969-cu il avqust plenumundan 
sonra respublikada xalq təsərrüfatının, iqtisadiyyatın, elmin ye-
nidən qurulması sahəsində gördüyünüz böyük işlər, eyni za-
manda son illər ərzində mədəniyyətimizin və ədəbiyyatımızın 
parlaq yüksəlişi ilə də tam şəkildə bağlıdır. Bu gün Azərbaycan 
dünya ədəbi-mədəni prosesinin mərkəzinə çevrilmişdir. 

Son illər ərzində respublikanın tarixi nailiyyətləri – Azər-
baycan zəhmətkeşləri tərəfindən şan-şöhrət simvolu olan Qızıl 
Bayrağın səkkiz dəfə əldə edilməsi – işçilərimizi yeni bədii 
nailiyyətlərə ruhlandırmışdır. Bir sıra qiymətli, dolğun əsərlər 
yaradılmış, mədəni həyatımızın ümumi ab-havası əhəmiyyətli 
dərəcədə yaxşılaşdırılmışdır. Azərbaycanda Sovet ədəbiyyatı 
günləri, Nəsiminin 600 illik yubileyinin geniş şəkildə bayram 
edilməsi, rus, Azərbaycan, gürcü söz ustalarının, sovet klassiki, 
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Xalq şairi Səməd Vurğunun nümunəvi yubileyi – unudulmaz 
və valehedici hadisələr olmuşdur. Siz əyani surətdə bu Günləri 
xalq tərəfindən onun ürəyində ucaldılmış əbədi heykələ bənzət-
diniz.  

Bir çox mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin orden və 
medallarla, Dövlət mükafatları ilə təltif edilməsi, onların bəzi-
lərinə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı verilməsi – respublikada 
yaradıcı ziyalılara olan diqqət və qayğının açıq-aydın sübutu-
dur. 

Partiyamızın ən yaxın köməkçisi olan mətbuat bütün ictimai 
təşəbbüslərdə aktiv fəaliyyət göstərir və bu, onun müqəddəs 
borcudur. İki nüfuzlu təşkilatın – Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı 
və Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin orqanı olan “Ədəbiy-
yat və incəsənət” qəzeti bu işlərə özünün müəyyən töhfəsini 
verib və verməkdədir. Lakin partiya bizi öyrədir ki, əldə olu-
nanlarla kifayətlənmək olmaz. Bu – bizim gələcək ruhi irəlilə-
yişimizdir.  

“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin keçmiş xidmətlərini 
qeyd edərək, eyni zamanda hesab edirik ki, qəzet indiki səviy-
yədə qala bilməz. Qəzet, eynilə İttifaq və Nazirlik tərəfindən 
həyata keçirilən əlamətdar tədbirlərdə, dövlət əhəmiyyətli mə-
sələlərdə olduğu kimi, respublikada ümumxalq hərəkatının 
hərtərəfli güzgüsü olmalıdır. 

İndiyədək redaksiyanın heç də bütün əməkdaşları tam gücü 
ilə işləməyiblər: nəzərdə tutulmuş tədbirlər vaxtında və key-
fiyyətlə yerinə yetirilməyib. Əslində qəzet altı-yeddi nəfərin 
gərgin əməyi hesabına nəşr olunur.  

Yeni redaktorluq, qəzetin ən yaxşı ənənələrinin inkişafı ilə 
yanaşı bir sıra yeni vəzifələri də müəyyən etmişdir.  

İlk əvvəl, qəzetimiz ümumittifaq miqyasda həftəlik qəzet-
lərin səviyyəsinə qalxmalı, onlarla yarışa çıxmalıdır. Bu məq-
sədlə redaksiya nəzdində ictimai əsaslarla bu və ya digər sa-
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hələr üzrə mütəxəssislər tərəfindən başçılıq edilən komissiyalar 
yaradılmışdır. Respublikada onuncu beşilliyin problemlərinə, 
tərbiyə və əxlaq məsələlərinə; ədəbiyyatın keyfiyyətinə və ide-
ya cəhətdən saflığına; gənclərin yaradıcılığına həsr olunmuş 
materialların dərc edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Siyasi əhə-
miyyətli materiallarda, ədəbi əsərlərə, mədəni hadisələrə mü-
nasibətdə prinsipial partiya  xətti yürüdüləcəkdir. 

“Yetmişinci illər həyatda və incəsənətdə”, “Beşillik. Prob-
lemlər və düşüncələr”, “Yetmişinci illərin kommunistləri”, 
“Yazıçı və beşillik”, “Bizim müasirlərimiz”, “Əmək adamı – 
şanlı qəhrəmandır”, “Əsl həyat yaradıcıları” rubrikaları altında 
mütəxəssislər, xalq təsərrüfatı qabaqcılları, ədəbiyyat və mədə-
niyyət xadimləri çıxış edəcəklər. 

Azərbaycan KP MK-nın rəhbərliyi ilə son illər ərzində SSRİ 
xalqlarının dostluğuna, onların mədəni müştərək yaradıcılığına 
və qarşılıqlı əlaqələrinə həsr edilmiş bir sıra parlaq və geniş 
əhatəli tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu prosesin istiqamət-
lərindən biri – gənclərin digər respublikaların ali məktəblərində 
təhsilə yönəldilməsidir. Bununla əlaqədar “Azərbaycanlılar öl-
kəmizin ali məktəblərində” rubrikasını nəzərdə tutmuşuq.  

Beynəlmiləl ünsiyyətə “Azərbaycan ədəbiyyatı və ölkəmizin 
əlyazması fondları və kitabxanalarında” pubrikası da imkan ya-
radacaq. 

Bütün bu və digər qeydlər cari ədəbi-mədəni proseslə uy-
ğunlaşdırılacaqdır. 

Bizim konkret ehtiyaclarımız mövcuddur ki, onların təmin 
edilməsi qəzetin işinin arzu olunan səviyyəyə qaldırılmasına 
yardım edərdi. 

Həmin ehtiyaclar bunlardır: 
1. Baş redaktorun ikinci müavini vəzifəsi. Bu, materialların 

operativ və keyfiyyətli irəliləyişinə səbəb olardı. İki nüfuzlu 
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təşkilatın orqanı olan “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti ştatların 
uyğun sahələr üzrə ayrılmasına ehtiyac duyur: iki müavinin – 
ədəbiyyat üzrə və incəsənət üzrə – olması məqsədəuyğun olar-
dı. Ştatda ikinci müavinin olmaması əlavə gərginlik yaradır.  

2. Xüsusi müxbirlərin ezamiyyətlərinin maddi təminatı haq-
qında.  

Ezamiyyətlərə illik məxaricin cəmi iki yüz manatı ayrılmış-
dır ki, bu da Respublika daxilində qəzetin fəaliyyətini son də-
rəcə məhdudlaşdırır. Əlaqələr tədricən zəifləyir. Halbuki hər 
bir qəzet üçün bu, birinci dərəcəli məsələdir.  

3. Hökumət telefonu və telefonhaqqı barədə. 
Hökumət telefonunun olmaması indiyədək işdə böyük çətin-

liklər törətmiş, qəzetin operativ əlaqələr dairəsini məhdudlaşdır-
mış və onun nüfuzunu aşağı endirmişdir. Adi kanallarla lazım 
olan instansiyalara vaxtında yetmək, rayonla əlaqə saxlamaq 
mümkün deyil. Hesabın olmaması bu çətinlikləri dərinləşdirir.  

4. Minik avtomobili və sürücü ştatı haqqında. Redaksiyanın 
sərəncamında olan köhnə “Moskviç” markalı avtomobil tez-tez 
sıradan çıxır; hər cür iş pozulmaları baş verir. Materialların 
vaxtında mətbəəyə çatdırılması təhlükə altında olur. Əməkdaş-
ları uzaq obyektlərə göndərmək, kənd rayonlarında görüşlər və 
oxucu konfransları keçirmək praktiki olaraq heçə endirilir. 

5. Tiraj haqqında.  
Qəzetin tirajı iyirmi səkkiz mindir. Biz oxuculardan qəzeti 

əldə etməyin çətin olması barədə tez-tez  məktublar və siqnallar 
alırıq. İdeoloji mübarizə və mədəni həyat tribunası olan qəzetin 
tirajının aşkar azlığını normal hesab etmək olmaz. Bizim par-
tiya orqanı olmayan, partiya büdcəsində olmayan qəzetimiz 
çox vaxt ögey oğul vəziyyətinə düşür: Onu hətta abunə nəşrləri 
siyahısına da əlavə etmirlər. 
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6. Qəzetin ümumi qonorarı haqqında. 
Daim orijinal materiallar dərc edən səkkiz səhifəlik qəzetin 

qonorar dəyəri yeddi yüz manatdır. Bu, jurnalda dərc olunmağı 
üstün tutan müəlliflərin çıxıb getməsinə səbəb olur, – beləliklə, 
biz zəruri ədəbi “təchizatı” itiririk.   

7. Redaktor fondu haqqında. 
Redaksiya çox istərdi ki, ədəbiyyat və incəsənətin aktual 

məsələləri üzrə müsabiqə elan etsin, istedadlı material müəllif-
lərini və redaksiyanın fərqlənən əməkdaşlarını təşviq etsin. Pul 
ehtiyatının olmaması səbəbindən heç bir şey etmək mümkün 
deyil.  

8. Mühasibatlıq haqqında. 
Bu məsələni də qaydaya salmaq lazımdır. Məvacib, yaxud 

qonorar Yazıçılar İttifaqının kassasında verilir – həmin günlər  
bütün iş vaxtı boşa çıxır. 

Qısa olaraq, bizim bugünkü qayğılarımız bunlardan ibarət-
dir. 

Biz, qəzet işçiləri, Azərbaycan KP MK-nın və şəxsən Sizin, 
əziz Heydər Əlirza oğlu, böyük qayğı və diqqətinizi doğrult-
maq üçün tam gücümüzlə çalışacağıq. Biz öz vəzifəmizi şəx-
siyyətin ruhi zənginləşməsində, kütlələr içərisində yüksək este-
tik zövqün tərbiyə edilməsində, onların mədəniyyətə qovuşma-
sında iştirak etməkdə, partiyaya fəal kömək etməkdə görürük.  

 
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin  

kollektivi adından  Baş redaktor                   
Nəriman HƏSƏNZADƏ.         

_________________________ 
 

Ruscadan tərcümə edəni:  
Şəlalə Kəsəmənli 
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ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛÍÛÍ  
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÈ ÇÀÒÈ-ÀËÈËßÐÈ  

ÚßÍÀÁ ÙÅÉÄßÐ ßËÈÐÇÀ ÎÜËÓ ßËÈÉÅÂß 
 

Ìþhòÿðÿì úÿíàá ïðåçèäåíò! 
ßäÿáèééàò ñàhÿñèíäÿêè õèäìÿòëÿðèìè ãèéìÿòëÿíäèðÿðÿê 70 

èëëèê éóáèëåéèì ìöíàñèáÿòèëÿ ìÿíè "Øþhðÿò" îðäåíè èëÿ òÿëòèô åò-
äèéèíèçÿ âÿ ãèéìÿòëè ìÿêòóáóíóçà ýþðÿ Ñèçÿ öðÿêäÿí òÿøÿêêö-
ðöìö áèëäèðèðÿì. Äöçöíö äåéèì êè, áó õÿáÿð ìÿíäÿí þòðö ýþç-
ëÿíèëìÿç îëäó. 

Ñèçèí ÿäÿáèééàò âÿ èíúÿñÿíÿò õàäèìëÿðèíÿ hÿãèãÿòÿí áÿí-
çÿðè îëìàéàí ñîíñóç ìÿhÿááÿòèíèç, éÿíè Ùåéäÿð ßëèéåâ äöhà-
ñûíûí áó èøûüû ñÿíÿò àäàìëàðûíû éåíè ÿäÿáè-áÿäèè àõòàðûøëàðà 
ðóhëàíäûðûð. Ñÿíÿòÿ âÿ ñÿíÿòêàðà äàèìè ãàéüûíûç âÿ äèããÿòèíèç 
éåòèøìÿêäÿ îëàí ýÿíúëèéèí éàðàäûúûëûã èìêàíëàðûíà ýåíèø éîë 
à÷ûð, éàøàìàüà-éàðàòìàüà ÷àüûðûð. Ñèçèí âÿòÿíÿ, õàëãà äîüìà 
îüóë ìÿhÿááÿòèíèç hÿéàòäà äà, ìàñà àðõàñûíäà äà áèçèì öðÿ-
éèìèçÿ äàéàã îëìóøäóð âÿ èíäè äÿ îëóð. 

Âàõòèëÿ "ßäÿáèééàò âÿ èíúÿñÿíÿò" ãÿçåòèíäÿêè ôÿàëèééÿòèìè 
èíäè äÿ hÿññàñëûãëà ãèéìÿòëÿíäèðäèéèíèç ö÷öí áèð äàhà ñàü îëóí. 
Ñèç hå÷ êÿñèí ÿìÿéèíè, õèäìÿòèíè óíóòìóðñóíóç. 

Ìþhòÿðÿì ïðåçèäåíò! 
Ìöñòÿãèë ðåñïóáëèêàìûçûí èíêèøàôû, ÷è÷ÿêëÿíìÿñè íàìèíÿ Ñè-

çÿ ìþhêÿì úàíñàüëûüû, èøèíèçäÿ áþéöê óüóðëàð âÿ àèëÿ-þâëàä 
ñåâèíúëÿðè àðçóëàéûðàì. 

 
Ñèçÿ áþéöê hþðìÿòëÿ, 

 
Íÿðèìàí ÙßÑßÍÇÀÄß, 

øàèð 
 

2000-ci il
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Nəşriyyat-poliqrafiya işçisi,  
gənc dostum Səməd Bağırova  

açıq məktub 
 
 

Əziz Səməd müəllim! 
Nəhayət, “Seçilmiş əsərlər”imin 7-ci cildi demək olar ki, 

çapa hazırdı. Qərara gəldim ki, heç olmasa, kiçik bir məktubla 
öz adımdan, məni istəyən oxucularım adından Sizə minnətdar-
lığımı bildirim.  

Bütün cildlərin maliyyə hesabını ödəmisiniz. Hələ arada 
əlavə, həcmcə nisbətən kiçik kitablarımın nəşrini demirəm.  

Hər cild çıxanda gəldim ki, haqq-hesablaşaq. Dediniz, göz-
ləyin, qoy bütün cildlər çıxsın. 

Gözlədim. Cildlər işıq üzü gördü. 
Sizdəki səmimiyyətə, alicənablığa, Vətən və millət təəs-

sübkeşliyinə heyranam. 
Şairlik – hər iki dövrdə mənim ədəbi nəslimə çətin oldu: 

sosializmdə – siyasi, kapitalizmdə, iqtisadi sıxıntılar! 
Səməd, çox sağ ol, oğlum! 
 

Nəriman HƏSƏNZADƏ, 
Xalq şairi 

 
Bakı, 17 yanvar 2014 
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“KOMMUNİST”  NƏŞRİYYATI MƏTBƏƏSİNİN 
DİREKTORU H.ƏHMƏDOV YOLDAŞA 

 
Aprelin 7-də qəzetimizin 8 aprel 1978-ci il tarixli nömrəsi 

/№15/ çap edilərkən /saat 19:30 da/ redaksiyanın növbətçisi 
üçüncü səhifədəki “Unudulmaz müəllim” adlı məqalənin sər-
lövhəsinin cilalama zamanı tamamilə silindiyini görmüşdür. 
Buna görə də növbətçi qəzetin o şəkildə buraxılmasına, təbiidir 
ki, icazə verməmiş, səhifənin matrisa əsasında yenidən tökül-
məsini xahiş etmişdir. Beləliklə, qəzetin buraxılışı xeyli gecik-
mişdir. 

Belə məsuliyyətsizliyin daha ciddi səhvlərlə nəticələnə 
biləcəyini sizə xatırladır və bu işdə bilavasitə təqsirkar olanlar 
barədə lazımi tədbir görmənizi xahiş edirik. 

 
Baş redaktor:    N. HƏSƏNZADƏ 

 
14. IV.1978 
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Moskva şəhər Sovetinin Sütunlu Salonunda  

gürcü klassiki İlya Çavçavadzenin yubileyində  
şair N.Həsənzadənin çıxışı.  

Moskva, 1958. 
 

Из истории мы знаем, что беду первыми всегда встре-
чают лучшие сыны народа. Так было с русскими: Пушки-
ным, Лермонтовым, с азербайджанцами: Джавидом, Муш-
фиком. Так было и в Ильей Чавчавадзе, чья поэзия являет-
ся для каждого грузина своеобразной присягой верности 
идеалам своей родины. И как в «Колыбельной» - отчизна 
вспоила его и вложила в его руки меч, чтобы в час расп-
латы он ценою свеой жизни сохранил жизнь Грузии. 

Этот час пробил 80 лет назад в Сагурамо, в лесу. 30 ав-
густа 1907 года предательские пули остановили сердце 
поэта. Незадолго до рокового события, словно предчувс-
твуя надвигающуюся грозу, Илья Чавчавадзе выступил в 
Государственном Совете с речью за отмену смертной каз-
ни. Он выступил открыто. Казнили же его из-за угла. В 
открытости, в гласности была его сила и открыто его никто 
не мог побороть. День гибели стал днем бессмертия поэта. 

Илья Чавчавадзе родился на берегу древней Куры – 
реки, которая является священной как для азербайджанцев, 
так и для грузин. Она как бы является природной нитью, 
объединяюшей своими водами два народа. Такой рекой в 
духовной жизни наших народов явилась поэзия Илья Чав-
чавадзе, чье творчество переводилос на азербайджанский 
язык еще при жизни автора – в 1905 году. И боль грузинс-
кого народа переполнившая сердце поэта, его слово, благо-
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даря этим переводам нашла свое пристанище в сердце 
азербайджанского народа. 

Сейчас батоно Илья нас не слышит. Но он среди нас. 
Так как жив народ Грузии, который спустя 150 лет внимает 
словам благодарности своего вечного собрата. И сейчас я 
глубоко убежден, что пока жив хотя бы один грузин – 
всегда будет жить среди нас Илья Чавчавадзе: его слово, и 
его дух. 

Преклоняя голову перед его святой памятью, я хотел бы 
прочитать отрывок из своего стихотворения «Гений и пре-
датель», посвященного И.Чавчавадзе в переводе на русс-
кий Генриха Калашникова: 

 
От лжи до измены, от  яда до лести –  
Предатель искусен в уловках своих. 
Во скольких поэтов стреляли бесчестно, 
И время виновно в тех пулях литых. 
 
Чтоб землю воспеть, гений сердце растратил, 
Ранимое, хрупкое, словно стекло. 
Под чьим-то крылом затаился предатель,  
Чтоб выстрелить в спину, коварно и зло. 
 
Задумалась Грузия, горы уснули, 
Гляжу ей в глаза… 
До сих пор сквозь года 
Летит смертоносная, тяжкая пуля, 
И ею я ранен теперь навсегда. 

 
Нариман Гасанзаде 
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ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ  БК КП  АЗЕРБАЙДЖАНА  

тов. КЕРИМОВУ А.Г. 
 

секретаря партийной организации  
Союза писателей  Азербайджана, поэта 
ГАСАНЗАДЕ Наримана Алимамед оглы 

 
 

О Т Ч Е Т 
 

О поездке в г. Сараево (СФРЮ) 
 
С 24 по 30 мая 1975 года в Сараево были проведены 

ХIII Дни Сараевской поэзии, посвященные 30-летию осво-
бождения города от фашизма. 

В этих днях принимали участие зарубежные гости, поэ-
ты Мустай Карим – народный поэт Башкирии, секретарь 
московской писательской организации, Езеф Ленарт из 
Польши, Абдул-вахаб аль Баяты из Ирака, Махмуд Дер-
виш Палестина из Ливана и я. 

В Сараево состоялись несколько поэтических вечеров. 
Мы выступали с чтением своих стихов, хозяева тепло 
представляли каждого из нас, читали краткие биографичес-
кие данные и свои переводы наших стихов. 

Газета “Освобождение” ежедневно публиковала мате-
риалы о встречах и вечерах, печатала наши стихи. 

28 мая меня пригласили на встречу с учениками школы  
им. Благое Паровиче. Они переписываются с бакинской 
средней школой интернатом №12, им. Макаренко. Встреча 
прошла очен тепло, интересно. Ученики задавали много 
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вопросов о Баку, о поэзии. Я прочитал свои стихи в русс-
ком переводе, переводчик и писател Дервиш Имамович чи-
тал мои стихотворения в своем переводе на сербско-хор-
ватский язык. 

Педагоги попросили выслать им русские и азербайд-
жанские народные песни. 

Следуюший день я и башкирский поэт Мустай Карим 
были на приеме у тов. Мирослава Янчича – заместителя 
председателя Скупщины города Сараево, драматурга, чле-
на Союза писателей г. Сараево. Он подчеркнул роль и зна-
чение Дней Сараевской поэзии, в укреплении дружбы, под-
робно рассказал об истории и завтрашнем дне Сараево. 

В беседе были затронуты такие вопросы: в дальнейшем 
переводить лучшие стихи сараевских поэтов на азербайд-
жанский язык, азербайджанских поэтов на их сербско – 
хорватский язык; проводит Дни Сараевской поэзии в г. 
Баку и Азербайджанской – в г. Сараево; по Дню Сараевс-
кой поэзии издать книгу стихов сараевских и бакинских 
поэтов; образовать литературные посты при Союзе писате-
лей в гг. Сараево и Баку, чтобы регулировать литератур-
ные связи. 

Я обещал тов. Янчичо, что по приезду доложу обо всех 
вопросах. Беседа прошла в теплой и дружеской обстанов-
ке. 

Состоялась еще одна встреча с молодежью в зале Скан-
дерие, посвященная освобождению Югославии от гитле-
ровского фашизма. 

31 мая меня принял тов. Атиф Пуриватр – профессор 
факультета политэкономии в г. Сараево и его коллеги: Ке-
мал Карачич, Любомир Цвтетиц. На обеде Атиф Пуриватр 
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и его товарищи по-братски, восторженно говорили о своих 
поездках в Баку, по республике, о встречах с партийными 
и советскими руководителями. Мы убедились в том, что 
такие поездки и встречи способствуют еще боле глубокому 
укреплению дружбы и сотрудничества между народами. 

С большим интересом я познакомился в г. Сараево с его 
чудесными людьми – писателями, коммунистами. 

Программу XIII Сараевских Дней поэзии прилагаю. 
 

10 мая 1975 г. 
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Əziz şairimiz Adil Babayevin sonetlərini vərəqləyirəm. 

Redaksiyamıza oğlu göndəribdi. Bir anlığa fikrim məni neçə il 
əvvələ aparır, “Azərbaycan” jurnalında işlədiyim vaxtlara. 
Ədəbi işçi idim, şeirə mən baxırdım. Adil Yazıçılar İttifaqında 
tərcümə məsələləri üzrə məsləhətçi işləyirdi. Yeni şeirlərini 
gətirmişdi. Üzündəki təbəssüm onu sözlü adamlara oxşadırdı. 
Sonra məlum oldu ki, sonet yazıb. Təxminən belə bir söhbət 
elədik: 

– Adil müəllim, sonet yazmısınız? 
– Sonetdir. İnsan, həyat, məhəbbət, dünya, sədaqət, zaman 

haqqında fikirlər söyləmək həvəsinə düşmüşəm. Görünür, yaş-
daşıram. 

– Maraqlıdır. Poeziyamızda deyəsən, ilk sonet yazan 
sizsiniz. Mən tədqiqatçı deyiləm, bəlkə əvvəllər olubdu? 
Bilmirəm. 

İtaliyada on üçüncü əsrdə. Azərbaycanda iyirminci əsr-
də. Fərqə bax! Petrarka. Dante, Mikelancelo, Ronsar, Şeks-
pir, Höte, Puşkin... 

– Və mən... 
Bərk gülüşdük. Dedim, Adil müəllim, bizim qoşma, bir 

növ də qəzəl – soneti xatırlatmırmı? Amma sonetdə daxili bir 
sərbəstlik, genişlik var. 

– Elədir. – Özünəməxsus təvazökarlıqla cavab verdi. 
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Sonetləri oxuduq. Bəyəndik. Bərabər jurnalın baş redakto-

runun yanına getdik. O vaxt jurnalın baş redaktoru yazıçı Cəlal 
Məmmədov idi. O da sonetləri bəyəndi. Adili təbrik elədik. 

İlk sonetlər belə cap olundu. Özü deyirdi ki, sonetlər kita-
bımı nəşr etdirəndə, bunların ilk çapı barədə yazacağam. 

Razılıq eləyib getdi. 
Şairin taleyi elə gətirdi ki, unudulmaz insanın ilk sonetlə-

rinin çapı barədə mən yazdım, bu əsərlər üçün mən ona razılıq 
edəsi oldum. 

 
Nəriman Həsənzadə 

 
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 

16 sentyabr, 1978 
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AZƏRBAYCAN KP MK KATİBİ 

MEHDİYEV R.Ə. yoldaşa 
 

Surəti: AZƏRDÖVLƏTNƏŞRKOMUN  
SƏDRİ İBRAHİMOV N.S. yoldaşa 

 
 

Azərbaycan SSR  
Əməkdar incəsənət xadimi,  
şair Nəriman Həsənzadədən 

 
 

MƏLUMAT 

 

Böyük dövlət işlərilə məşğul olduğunuz bir zamanda vax-
tınızı aldığım üçün, əvvəlcədən üzr istəyirəm. Mən ilk dəfədir 
ki, MK-ya müraciət edirəm. 

Sizə müraciətdə bir məqsədim var. 1987-ci il üçün nəzərdə 
tutulan ikicildliyimin bir cildi ixtisara düşmüşdür. Kimə müra-
ciət etmişəmsə, təəssüf ediblər və deyiblər ki, bizim xəbərimiz 
yoxdur. 

Yaşıdlarımın, yaşca məndən aşağı olanların da /həm də 
təkcə yaşca yox/ ikicildliyi buraxılmış və buraxılacaqdır. Nəş-
riyyatın özündə mənə bildirdilər ki, bircildlikdən sonra mənim 
gələn beşillikdə də əsərlərimin külliyyatı nəşriyyat planına 
düşməyəcəkdir. İndi mənim 54 yaşım var. Deməli, 64 yaşa ki-
mi mən külliyyat üzü görməyəcəyəm. Mənim ədəbi taleyim be-
lə həll olunur. İkicildliyim qadağan edilir. Yəni mənim yaradı-
cılığımın əhəmiyyəti o səviyyədə deyil. Amma buna mənim 
haqqım var. 
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Mənim mövzularım bunlardır: 
1. Azərbaycanda sovet hakimiyyəti uğrunda mübarizə. 

“Nəriman” adlı epik- dramatik poemam, “Bütün Şərq bilsin” 
adlı mənzum pyesim /Sumqayıt dövlət teatrında və Moskvanın 
Mayakovski adına Akademik teatrında tamaşaya qoyulmuş, 
Sov. İKP XXVI qurultayına həsr olunmuş, Moskvada diplomla 
mükafatlandırılmışdır/. 

2. A.S.Puşkinin Qafqaz dövrü. “Zümrüd quşu” /“Puşkin 
Qafqazda”/ adlı epik-dramatik poemam. 

3. İlk Azərbaycan dövləti Atabəylər dövrü tariximiz. 
Əcəmi və Nizaminin ədəbi portretləri olan “Atabəylər” adlı 
mənzum pyesim. Hal-hazırda Bakıda Akademik teatrda və Ki-
rovabad dövlət teatrında göstərilir. 

4. Azərbaycan partiya təşkilatının son illərdə respublikada 
apardığı geniş miqyaslı ümumxalq hərəkatının ədəbi təsviri. 
“Kimin sualı var” adlı epik-dramatik poemam. 

5. Eramızın birinci əsrində Qafqaz xalqlarının Roma Fa-
tehi Pompeyə qarşı apardıqları birgə mübarizə. Azərbaycan 
xalqının Spartak hərəkatı ilə əlaqəsi məsələsi. Bu mövzuda ye-
ni yazıb bitirdiyim “Pompeyin Qafqaza yürüşü” adlı mənzum 
pyesim və s. 

Burada həcmcə xarda olan əsərlərimin /elmi və bədii/ 
adlarını sadalayıb vaxtınızı almaq istəmədim. Adlarını çəkdi-
yim əsərləri isə mən öz yaradıcılığımda mərhələ hesab edirəm. 

Bu əsərlərin bədii dəyəri, ictimai əhəmiyyəti heç kəsin-
kindən aşağı deyil. Respublika və Moskva mətbuatında dəfələr-
lə müsbət rəylər dərc edilmiş, mərkəzi radio ilə verilişlər ol-
muşdur. 

SSRİ xalqlarının demək olar ki, bütün dillərinə tərcümə 
olunmuşam. Gürcücə ayrıca kitabım çıxmışdır. Moskva nəşriy-
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yatında “Я с вами”, “Нариман”, “Хлеб Тетушка Набат”, 
Bakıda isə “Глаза и судьбы” adlı rusca kitablarım çıxmışdır. 

“Pravda”, “Literaturnaya qazeta”, “Sovetskaya kultura”, 
“Literaturnaya Rossiya”, “Drujba narodov”, “Teatralnaya jizn”, 
“Teatr” kimi mətbuat orqanlarında haqqımda dəfələrlə məqalə-
lər dərc edilmişdir. 

İngilis, fransız, alman, türk, bolqar, polyak, çex, hind, 
serb-xorvat, fars, puştu, dəri dillərində xaricdə əsərlərim çıx-
mışdır. 

Mənim dramatik poemalarımdan geniş bəhs edilməklə 
Moskvada və Bakıda namizədlik və doktorluq dissertasiyaları 
müdafiə edilmişdir. 

Əsərlərimin sayı, həcmi bircildlikdən artıqdır. Mən həcm 
deyəndə sözsüz ki, keyfiyyəti də, ictimai dəyəri də nəzərdə 
tuturam. Bununla da fəxr edirəm ki, mən ədəbiyyata həyatın 
dibindən gəlmişəm, sığallana-sığallana gəlməmişəm. Tərcüme-
yi-halım o qədər də fərəhli olmayıb. Kitablarım da heç vaxt 
satışda qalmayıb. 

Son bir neçə ildə mənim yaradıcılığıma qayğı ilə yanaşan 
nəşriyyat, bircildlik məsələsində ədalətsiz mövqe tutmuşdur. 
Etirazımı bildirirəm. Xahiş edirəm ədəbi xidmətimi nəzərə ala-
raq, ikicildliyimin bərpa edilməsi barədə sərəncam verəsiniz. 
 

Hörmətlə, 
Nəriman Həsənzadə 

 
28 iyul 1985. 
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ОБЩЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ  
БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ 

С А Р А Е В О 
 
 

П Р О Г Р А М М А 
XIII САРАЕВСКИХ ДНЕЙ ПОЭЗИИ 

 
 
Суббота и воскресенье: 24 и 25 мая 
 
ПРИЕЗД ГОСТЕЙ 
 
Понедельник, 26 мая: 
 
11.30 ч. - КОРОТКАЯ БЕСЕДА. 
 Салон помещения Рабочего университета 
“ДЖУРО ДЖАКОВИЧ”,     
 ЮНА 24. 
13.00 ч.- ОБЕД 
 Приглашает др. Звонко Петрович, секретарь 
Республиканского  
 Секретариата ВиГ по просвещению и культуре. 
19.30 ч. - ГЛАВНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР 
УЧАСТНИКОВ XIII  
 САРАЕВСКИХ ДНЕЙ ПОЭЗИИ. 
 
 Зал РУ “Джуро Джакович, ЮНА 24” 
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Вторник, 27 мая: 
 
11.00 ч. – ВСТРЕЧА С РАБОЧИМИ ЗАВОДА “УНИС” в 
м. ВОГОШЧА 
 Место сбора: гостиница “Европа”. 
13.00 ч. – ОБЕД В ЗАВОДСКОМ РЕСТОРАНЕ “УНИС” 
11.33 ч. – РЕЦИТАЛ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПОЭЗИИ 
ЮГОСЛАВСКИХ ПОЭТОВ 
 Дом молодых КСЦ Скендерия, 
 ул. Мичо Соколовича, бб 
 
 
Среда, 28 мая 
      
12.30 ч. – ВСТРЕЧА ПЕРЕД ГОСТИНИЦЕЙ “ЕВРОПА” 
13.00 ч. – ОБЕД. 

Приглашает инж. Марко Кисич, директор Республи-
канского объединения по делам Международного науч-
но-технического и культурно-просветительного сотруд-
ничества и Мирослав Янчич, зам председателя Скуп-
шины города Сараева. 
19.30 ч. – БЕСЕДА УЧАСТНИКОВ XIII САРАЕВСКИХ  
ДНЕЙ ПОЭЗИИ  С ЛЮБИТЕЛЯМИ  ПОЭЗИИ 

 Дом молодых КСЦ Скендерия, 
 ул. Мичо Соколовича, бб 
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Четверг, 29 мая   ОСМОТР  ГОРОДА  В  
СОПРОВОЖДЕНИИ  ГИДА 
----------------------      
10.00 ч. – сбор перед гостинецей “Европа” 
19.30 ч. – УЖИН 
   Приглашает председатель общества писателей 
         Виг Дервиш Сушич. 
19.00 ч. – Сбор перед гостинецей “Европа” 
 
Пятница, 30 мая 
    
 Отбытие гости из Сараева. 
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Azərbaycanın xalq deputatı (1991-1995) Nəriman Hə-
sənzadə Azərbaycan parlament nümayəndə heyətinin üzvü 
kimi ATƏM-in (Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq 
Müşavirəsi) (indiki ATƏT) Budapeştdə keçirilən Assam-
bleyasında (3-5 iyul 1992) iştirak və çıxış etmişdir. Çıxışın 
mətni (rus dilində) Nəriman Həsənzadənin “Tariximiz, ta-
leyimiz” (2002) adlı kitabında kiçik ixtisarla verilmişdir. 
Həmin çıxış Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək, oxuculara 
təqdim olunur. 

 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Çıxışımı bir Şərq məsəli ilə başlamaq istəyirəm: “24 saat 

ərzində yalanın yayılmasına yol ver, onun yalan olduğunu sü-
but etmək üçün 100 il lazım olacaq”. 

Uydurulmuş Qarabağ problemi günahsız qan tökülməsi ilə 
başa çatdı. Keçmiş SSRİ-nin dağılması mövcud olmayan Qa-
rabağ problemi ilə başlandı. Və bu, keçmiş SSRİ-nin “Daşnak-
sütun” partiyası ilə birlikdə yeritdiyi qanlı siyasətin nəticəsi idi. 
1988-ci ilin əvvəlində, Parisdə erməni lobbisi qarşısında çıxış 
edərkən, akademik Ohanbehyan bildirmişdir ki, Dağlıq Qara-
bağ ermənilərə məxsusdur – bu sözlər Qarabağ alovunun alış-
dırılması üçün kifayət idi. 

Mən yazıçıyam, sərhəd rayonunda anadan olmuşam, də-
fələrlə “qaynar nöqtələrə” gedib-gəlmişəm, müharibənin insana 
hansı dəhşətləri verdiyini öz gözlərimlə görmüşəm. Bu cinayət-
lərə sakit baxmaq olmaz. Hərbi hissələr, Rusiyanm Avropa 
ölkələrindən çıxardığı tanklar, toplar, zirehli hərbi maşınlar, 
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zirehli hərbi piyada maşınları müstəqilliyini yenicə əldə etmiş 
xalqlarm torpaqlarlında yerləşdirilmişdi. 

Rusiya Ermənistanla, sonra isə hazırda müstəqil MDB öl-
kələri olan keçmiş SSRİ respublikaları ilə hərbi blok imzalayır. 
Qarabağdan sonra keçmiş SSRİ xəritəsində yeni “böyük yanğın 
ocaqları” törədildi: Krım-Ukrayna, Pridnestrovye-Moldova, 
Sxinvali-Gürcüstan, indi isə Tacikistan. Mənə elə gəlir ki, Bos-
niya-Hersoqovinadakı hadisələr də Qarabağ faciəsinın mode-
lidir. 

Bu gün biz aşağıdakı mürəkkəb kolliziya ilə qarşılaşmışıq: 
Artıq beş ildir ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı müharibə apa-
rır. 250 mindən artıq azərbaycanlı (yalnız azərbaycanlı olduq-
larına görə) öldürülmüş, şikəst edilmiş, bu ölkə ərazisindəki öz 
ata-baba torpaqlarından qovulmuşlar. Bu qaçqınlar arasında 
xeyli sayda qocalar, qadınlar, uşaqlar vardı. Son illərdə isə yüz 
minlərlə azərbaycanlı Azərbaycanın özündə – Dağlıq Qarabağ-
da, burada yaşayan ermənilər tərəfindən öz doğma yerlərindən 
qovulmuş, onların evləri büsbütün yandırılmış, insan hüquqları 
tapdalanmışdır. 

Erməni döyüşçüləri azərbaycanlıları əsir alaraq, erməni 
qəbristanlığında onların başlarını kəsirlər. Şuşanın işğalından 
sonra erməni qəbrinin üstünə qızılgüllə yanaşı, azərbaycanlının 
kəsilmiş başı qoyulmuşdur. Erməni döyüşçünün mənəvi siması 
bax belədir. Və bir çox belə faktları misal gətirmək olar. 

Burada xatırlamaq yerinə düşərdi ki, 1948-ci ildə Miko-
yan, Stalin və Beriyanın vasitəçiliyi ilə 100 mindən artıq ermə-
ni – ermənilərin xarici ölkələrdən gətirilməsi bəhanəsi ilə Azər-
baycana və Qazaxstana köçürülmüşdür. Heç bir elmi əsası ol-
mayan “Böyük Ermənistan” yaratmaq arzusu bizlərə, qonşu 
xalqlara çox baha başa gəlir. Nəşr edilən kitablar, xəritələr, 
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bədii əsərlər erməni gənclərini təcavüzə səsləyir. Nəticə isə indi 
bizim gördüyümüz dağılmalardır. 

Dağlıq Qarabağ heç vaxt erməni torpağı olmayıb və olma-
yacaq! 

Ermənilər Qarabağa 1828-1829-cu illərdə rus-İran və rus-
Türkiyə müharibələri zamanı rus çarı tərəfındən köçürülmüş-
dür. Bununla əlaqədar olaraq bir vaxt erməni ağsaqqallarının 
Qarabağ xanlarına məktubları çap edilmişdir. Bu sənədlərdə 
deyilir ki, onlar bizim torpaqda bizim dostlarımız, qardaşları-
mız, qonşularımız kimi yaşayacaqlar. Erməni tarixçiləri, yazı-
çıları bunu çox gözəl bilirlər. 1978-ci ildə ermənilər Dağlıq 
Qarabağda onların bu yerə köçürülməsinin 150 illiyi şərəfinə 
abidə qoymuşlar. Bu heykəlin şəkilləri dərc olundu, bir neçə 
dəfə bizim televiziya ilə “dostluq simvolu” kimi bu hadisəyə 
həsr edilmiş verilişlər göstərildi. Ermənilər isə Qarabağ xan-
lığının əsasını qoymuş Pənah Əli xan tərəfındən tikilmiş Şuşanı 
tutan kimi, oradaca buranın guya erməni torpağı olduğunu sü-
but etməyə şalışaraq, Alban kilsəsi qarşısında xaç qoymuşdu-
lar. Moskva televiziyası isə məmmuniyyətlə bunu göstərdi. 

“Daşnaksütun” partiyasının proqramı üzrə hərəkət edərək 
ermənilər Bakıda bu və ya digər obyektləri restavrasiya, yaxud 
yenidən bərpa edərkən “erməni” üslubunda işləməyə çalış-
mışlar ki, sonradan bu tikintiləri özlərinki elan etsinlər. İşlər 
gedən vaxt erməni xaçı basdırırdılar ki, sonradan onu “qazın-
tılar” zamanı tapdıqlarını bəyan etsinlər. Respublika “Ədəbiy-
yat və incəsənət” qəzetində baş redaktor işlədiyim dövrdə buna 
bənzər faktlar haqqında materialları dərc etməyə çalışırdım. 
Qəzetimizdə dərc edilmiş “Daşnaksütun” partiyasının proqramı 
bütünlüklə “Hərbi-tarixi jurnalı”ndan götürülmüşdür. Bundan 
sonra Moskva erməniləri Rusiya jurnalının baş redaktorunu 
məhkəməyə verdilər. Çünki bu proqramda rusların bundan son-
rakı “əsarət altına alma”sı da nəzərdə tutulurdu. Hələ indi də 
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erməni genosidindən danışan millət, azərbaycanlıların gene-
fondunu təhlükə altına qoyur. 

Görkəmli fransız tədqiqatçısı Jorj de Malevil özünün 
“1915-ci il erməni faciəsi” kitabında elmi-nöqteyi nəzərdən bir 
çox faktlar əsasında, məntiqi ardıcıllıqla daşnaksütun partiya-
sının xalqları qanlı müharibəyə necə sürüklədiyini göstərir. O 
yazır: “...əgər biz elə bu barədə danışırıqsa, yalnız ona görə ki, 
bu insident ermənilər tərəfindən qoyulmuş məqsədləri açıb 
göstərir, ... onlar üçün nə BMT, ...nə diplomatik müqavilələrlə 
əlaqədar olan ölkələrin münasibətləri əhəmiyyət daşımır”. 

Elə həmin müəllif, – “Erməni xalqı Qafqaz sərhədlərində 
yerləşən tarixi torpaqlara malikdir” deyən Anri Papazyanın iş-
ğalçılıq ideyasını misal gətirir. 

Bu “iddialar” ilk növbədə Azərbaycan, sonra isə Gürcüstan 
ərazisinə aid edilir. 

Mən ikinci ali təhsilimi diinya mədəniyyəti və elminin 
mərkəzi Moskvada almışam. Lakin ağır haldır ki, Rusiya ziya-
lılarının ağıllı başları – yazıçıları, alimləri digər xalqları ma-
arifləndirdiyi və onların mədəni dəyərlərinin inkişafına xidmət 
etdikləri halda, məmurları və generalları həmişə özlərinin bu 
böyük maarifçilərinin müqəddəs hisslərinə qarşı çıxmış və 
illərlə qonşu ölkələrdə, onları parçalamaq və üzərlərində hökm 
etmək üçün millətlərarası ədavəti qızışdırmışlar. 

1923-cü ildə Tiflisə gəlmiş Trotski “ermənisiz erməni 
dövləti” yaratmağın lazım olduğu haqqında danışırdı. Belə 
dövlət Sovet hakimiyyəti illərində yaradılmış və onun ərazisi 
Azərbaycan torpaqları hesabına genişləndirilmişdir. Ermənis-
tan da, Azərbaycan da BMT-nin və ATƏT-in üzvüdürlər. Əgər 
erməni dövləti “tarixi qayçı ilə kəsərək”, müntəzəm surətdə 
digər ərazilərə iddia etsə, onda regionda geosiyasi vəziyyət 
dəyişəcək, sərhəd statusu pozulacaq, bu isə ona gətirib çıxara-
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caq ki, digər dövlətlər də onların yolu ilə gedərək qonşu döv-
lətlərin ərazilərinə iddialar edəcək və onlara müharibə elan 
edəcəklər. BMT və ATƏT qətiyyətlə və ləngimədən belə məq-
sədlərin qarşısını almalıdır. Ermənistan Azərbaycanın işğal et-
diyi ərazilərini dərhal geri qaytarmalıdır, əks halda təcavüzkar 
kimi ona sanksiyalar tətbiq edilməlidir. 

Son dörd il ərzində l72 şəhər və kənd işğal edilmiş və yan-
dırılmış, 8 min kv. kilometr torpaq işğalçıların əlinə keçmişdir 
(bax: “Elan olunmamış müharıbə”, 1991, Bakı). 

Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyəti xəzinəsinə daxil 
olan abidələri daşınmış, dağıdılmış, muzey eksponatları oğur-
lanmışdır. 

Qəbristanlıqlarda ərəb əlifcası ilə yazılmış yazılar silinmiş, 
başdaşları sındırılmış, onların daşları isə tualetlərin tikintisində 
istifadə edilmişdir. Əsir düşmüş qızlarımıza və qadınlarımıza 
qarşı edilən iyrənc təhqirlər və alçaldılmalar bəşəriyyət haqqın-
da olan bütün təsəvvürlərdən aşağıda durur. Ermənilərin kim-
yəvi silah, bombalar tətbiq etdikləri mütəxəssislər tərəfındən 
dəfələrlə müəyyən edilmişdir, buna baxmayaraq, bütün bu 
vəhşiliklər davam edir və bizim yaralı əsgərlərimizin müalicəsi 
getdikcə daha da çətinləşir. 

Mən özümlə azərbaycanlı qaçqınların qətlə yetirilməsini 
və Xocalıda törədilən dəhşətləri təsdiqləyən kinolentlər gətir-
mişəm, bu sənədli materiallar erməni təcavüzkarlarını bütün-
lüklə ifşa edir. 

Daim öz vədlərini, imzalanmış razılıqları pozan erməni-
lərlə ümumi dil tapmaq üçün indiyədək heç bir imkan yoxdur. 
Bu vaxta qədər onlar tərəfındən 13 rəsmi saziş imzalanmış və 
13-ü də onlar tərəfındən pozulmuşdur. 

Bu ilin əvvəlində, 25-26 fevralda Sovet ordusunun 366-cı 
hərbi motoatıcı alayının birbaşa köməyi ilə yeddi minlik əhalisi 
ilə Xocalı şəhəri dağıdılmış və tamamilə məhv edilmişdir (bu-
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rada Fərqanədən qaçıb gəlmiş məhsəti türkləri və Ermənistan-
dan qovulmuş azərbaycanlılar da yaşayırdılar). Xocalı faciəsinə 
həsr edilmiş nəşrlərdən birində deyilir: “...şəhər sakinlərini pi-
yada maşınları və zirehli hərbi maşınlar əzirdilər. Qocaları, qa-
dınları və uşaqları yaxından (dirəyib) güllələyirdilər, əsirlərin 
başının dərisini soyurdular, dırnaqlarını qoparırdılar, ölülərin 
gözlərini çıxarır, qulaqlarını kəsirdilər. Bu insanların yeganə 
günahı o idi ki, onlar azərbaycanlı idilər”. 

1990-cı ilin yanvarında da azərbaycanlıları qətlə yetiriblər. 
Bu eyni bir cəlladın qanlı izidir. 

Ermənilərin təqiblərindən qaçmış 366-cı Rusiya hərbi ala-
yının sıravisi Yuri Yaxoviçin, mayoru Leonid Kravçovun söy-
lədikləri – ermənilərin cinayətlərini və muzdluların vəhşi qəd-
darlığını ifşa edir (Moskva televiziyasının “Vesti” proqramı o 
ilin 23 iyun tarixində bu muzdluları – bir livanlını, iki fransızı 
və onların vəsiqələrini göstərmişdir). 

Azərbaycan xalqı, Azərbaycan türkləri – erməni mətbuatı 
və radiosunun, Rusiya kütləvi-mediasının təsvir etdikləri kimi 
– heç vaxt qəddar olmayıblar. Dünyanın bütün qədim tarixə 
malik sivil xalqları kimi, Azərbaycan xalqı da öz azadlığı, müs-
təqilliyi uğrunda yorulmaz mübarizə aparıb və aparır. Oz təbiə-
ti etibarilə xalqımız humanist, qonaqpərvər, pakdır, digər xalq-
ların müsibətlərinə şərik olur. 

Tərcümə edəni:  
Ş. Kəsəmənli 
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SSRİ Yazıçılar İttifaqı  

idarə heyətinin birinci katibi  
G.M.Markov yoldaşa 

 
Surəti:  

Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı  
idarə heyətinin birinci katibi  

İ.Qasımov yoldaşa 
 

Hörmətli Georgi Makeyeviç, bu günlərdə SSRİ Ədəbiy-
yat fondunun Azərbaycan şöbəsini Fətiyeva A.S. (SSRİ Ədə-
biyyat fondunun baş müfəttişidir) təftiş etmişdir. Mən oranın 
keçmiş direktoru idim, indi “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində 
baş redaktor işləyirəm. 

Təftiş mənim işdən getdiyim vaxtdan beş ay sonra, həm də 
mənim, keçmiş baş mühasib Kiryuxina Valentina Filipovna 
yoldaşın iştirakı olmadan keçirilmişdir. Sənədlərin çoxu guya 
itmiş, əslində oğurladılmışdır /onların hamısının surəti SSRİ 
Ədəbiyyat fondunda və bizim oraya göndərdiyimiz illik hesab-
lamalarda vardır/. Akt “itən sənədlər” üzərində qurulmuş, belə-
liklə də ittihamlar başlanmışdır. Bütün bunlar təşkil edilmişdir, 
xüsusi adamlar fəaliyət göstərir və buna şərait yaradılır. 

Mənim vaxtı ilə tamah üstə işdən çıxartdığım baş mühasib 
təftiş zamanı ədəbiyyat fonduna gəlmiş, məsləhətlər vermiş, sə-
nədlər də sonra yoxa çıxmışdır. Mən ədəbiyyat fondunda iki il 
yarım işləmişəm, indiki direktor da texnadzor vəzifəsində mə-
nim yanımda işləmişdir. 

İndi məni səhlənkarlıqda təqsirləndirir, bütün itən sənəd-
ləri böyük mühasiblə əlaqələndirir və məni onunla bağlayırlar. 
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Yazıçılar İttifaqında çox üstüörtülü intriqa və qəsdin təşkili 
açıq hiss olunur. 

Mən indiki aktla tamamilə razı deyiləm. Yenidən üç nəfə-
rin iştirakı ilə bizim ədəbiyyat fondunun beş illik və eləcə də 
bizim Yazıçılar İttifaqının beş illik fəaliyyətinin yoxlanması 
barədə göstəriş vermənizi xahiş edirəm. Mən keçən ilə qədər 
altı il Yazıçılar İttifaqının partiya təşkilat katibi olmuşam. Təf-
tiş zamanı çox şeylər aydınlaşacaqdır. Mən şahid kimi çıxış et-
məyə hazıram. Bunu mən sizdən SSRİ Yazıçılar İttifaqının və 
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının idarə heyətinin üzvü kimi xa-
hiş edirəm. 

Bu məzmunda əlaqədar məktubu Sov. İKP Siyasi Büro-
sunun üzvlüyünə namizəd Azərbaycan KP MK-nın birinci ka-
tibi H.Ə.Əliyev yoldaşa da göndərmişəm. 

 
Hörmətlə,  

N.Həsənzadə 
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SƏMƏD  VURĞUNA 

 

4 dekabr 1951-ci il 

Gəncə 

 
Hörmətli eloğlum Səməd Vurğun!
Vaxtilə Puşkin Şekspiri oxuyarkən özünə gələ bilməmiş, 

onu da öz nəqaratı hesab etmiş və oxucularına Şekspiri mutaliə 
etməyi tövsiyə etmişdir. Marks da onu (Şekspiri) mütaliə etmə-
yi çox sevərdi. Laura isə bu sahədə atasından geri qalmamışdır. 
Mənə gəldikdə, mən onları bütünlüklə sevirəm.Yaradıcılıq alə-
minə atıldığım ilk gündən Sizi mütaliə etməyə başlamışam 
(Puşkincəsinə düşməsin). Mən Sizi, şəxsən Sizi öz nəqaratım 
hesab etməyə bilmirəm və bunu özümə bir şərəf bilirəm. 

 
“And”ımdan, “Muğan”dan, “Azad ilham”dan, 
“Şərqin qapısı”nda yanan bir şamdan, 
“Səadət uğrunda”n, o gur səsindən, 
Mənalı “İstiqbal təranəsi”ndən, 
Ətrlər qoxuyan xoş nəfəsindən, 
Və “Yeni dünyanın xəritəsi”ndən, 
Səndən, yenə səndən ilham aldım, 
Hər kiçik misrana mehrimi saldım, 
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Yaylağa çıxanda, işə çıxanda, 
Dostların əlini bərk-bərk sıxanda, 
Mən səndən söz açıb, səndən danışdım, 
İlk gündən şeirini unutmamışdım, 
Sən ey məhəbbətin qədrini bilən, 
Sən ey ürəyimin açarı Səməd!..9 

 

Nəriman Həsənzadə, 
H.Zərdabi adına Pedaqoji İnstitutun  

3-cü kurs tələbəsi 
 

“Vurğun ömrü məktublarda” kitabı. 
Bakı, 1996, səh.329.

                                                 
9 Şeir ixtisarla verilmişdir 
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ßçèç ùÿìâÿòÿíëÿðèì! 
 

Ìÿí 12 ñàéëû Ãàðàäàü-Áèíÿãÿäè-Éàñàìàë ñå÷êè äàèðÿñèí-

äÿí Àçÿðáàécàí Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè Ìÿcëèñèíÿ äåïóòàòëûüà íà-
ìèçÿäÿì. 

Ìÿí éàðàäûcû èíñàí êèìè øöóðëó ùÿéàòûìûí ìÿíàñûíû õàëãû-
ìà, âÿòÿíèìÿ õèäìÿòäÿ ýþðäöì âÿ äÿðê åòäèì êè, ìÿíÿâèé-
éàòcà ïàê, èñòåäàäëû, ãÿäèðáèëÿí áèð õàëãûí îüëóéàì. Èëùàìûìû 
äà áó õàëãäàí àëìûøàì. Õàëãûìûç ÿí àëè ùþðìÿòÿ, ÿí ýþçÿë, ôè-
ðàâàí úÿìèééÿòäÿ éàøàìàüà ëàéèãäèð. 

Àðòûã áèð íå÷ÿ èëäèð ìöñòÿãèëëèéèìèçè ÿëäÿ åòìèøèê. Àçÿð-
áàécàíûí ìöñòÿãèëëèéè ÿáÿäèäèð. 

Ñèéàñè áàõûøëàðûíäàí àñûëû îëìàéàðàã, ùÿð áèð Àçÿðáàécàí 
âÿòÿíäàøûíû, øÿùèäëÿðèí ãàíû áàùàñûíà ÿëäÿ åòäèéèìèç ìöñòÿãèë-

ëèéèìèçè, äþâëÿò÷èëèéèìèçè ãîðóìàüà ÷àüûðûðàì. 
Àçÿðáàécàí Ïðîìåòåéèí âÿòÿíèäèð. Ìàâè Õÿçÿðèìèç äöí-

éàéà îä, íóð ïàéëàéûð, áó éîëëà áèçèì ýÿíú, ìöñòÿãèë äþâëÿòè-
ìèç äöíéà èãòèñàäèééàòûíà óüóðëà èíòåãðàñèéà åäèð, îíóí èíêèøà-
ôûíà ëàéèãëè òþùôÿ âåðèð. 

Ñîñèàë Èíêèøàô Ïðîãðàìûíà óéüóí îëàðàã, Àçÿðáàécàíûí èã-
òèñàäèééàòû ýöíäÿí-ýöíÿ ýöúëÿíèð, áöäúÿìèç àðòûð. 

Èãòèñàäè úÿùÿòäÿí ãöäðÿòëè îëàí äþâëÿò òÿáèèäèð êè, þç ùåé-
ñèééÿòèíè ãîðóéàúàã âÿ þç ÿðàçè áöòþâëöéöíö òÿìèí åäÿúÿêäèð. 
Ìÿí áóíà òàì ÿìèíÿì. 

Ñó ÷ÿêìÿê, éîë ñàëìàã, åâ òèêìÿê õåéðèééÿ÷è èíñàíëàðûí 
òÿáèÿòèíäÿäèð. ßë òóòìàã ßëèäÿí ãàëûá — äåéèáëÿð. Äþâëÿò÷èëèéè-
ìèçèí èíêèøàôûíäà áóíëàð äà øÿðòäèð. 

Ìèëëè Ìÿúëèñ èñÿ äþâëÿò÷èëèéèí âÿ ìèëëè ìÿíàôåëÿðèí õåéðèíÿ 
ãàíóíëàð èúàä åäÿí îðãàíäûð. Äþâëÿòè — äþâëÿò÷èëèê òÿôÿêêöðö 
èëÿ äöøöíÿí àüûëëû áàøëàð èäàðÿ åòìÿëèäèð. 
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Áóðàäà ñå÷èì ôàêòîðó ÿñàñäûð. Äöçýöí ñå÷èì Âÿòÿí àíäû 
îëìàëûäûð — ìÿñóëèééÿò ñþçö àçäûð. 

Áóðàäà úÿíàá Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí áèð íå÷ÿ èë áóíäàí 
ãàáàã, öìóìèëëè ëèäåðèìèç ìÿðùóì Ùåéäÿð ßëèéåâèí ñàüëûüûíäà 
èø àäàìëàðû èëÿ ýþðöøö çàìàíû äåäèéè ñþçëÿðè õàòûðëàéûðàì: - Ñèç, 
éÿíè èø àäàìëàðû ñÿùâ åòñÿíèç, áÿëêÿ äÿ áèð øèðêÿòèíèç, ôèðìàíûç 
çèéàí ÷ÿêÿ áèëÿð, ñîíðà äöçÿëäÿ áèëÿðñèíèç. Áèçèì ñÿùâ åòìÿéÿ 
èõòèéàðûìûç éîõäóð. ×öíêè îðòàäà äþâëÿòèìèçèí, äþâëÿò÷èëèéèìè-
çèí, ìèëëÿòèìèçèí ìÿíàôåéè äóðóð. 

Úÿíàá ïðåçèäåíòèí ñå÷êèëÿðèí øÿôôàô êå÷èðèëìÿñè áàðÿäÿ 11 

ìàé 2005-úè èë òàðèõëè ñÿðÿíúàìû äà áó äåìîêðàòèê ïðèíñèïÿ 
õèäìÿò åäèð. 

Ìèëëÿòèìèç ö÷öí òàëåéöêëö áó ìÿñÿëÿäÿ äàéàüûìûç êÿíàð 
ãöââÿëÿð äåéèë, ìÿùç áó ñÿðÿícàìäûð. 

ßñë ìöøàùèäÿ÷èìèç Cÿíàá Ïðåçèäåíòèí þçöäöð. 

 

ßçèç ùÿìâÿòÿíëÿðèì! 
Ìèëëè Ìÿúëèñèí öçâëöéöíÿ íàìèçÿäëèéèìè âåðìÿêäÿ ìÿã-

ñÿäèì: 
- Äþâëÿò÷èëèéèìèçèí èíêèøàôûíà äàùà éàõûíäàí êþìÿê ýþñ-

òÿðìÿê; 
- Þëêÿäàõèëè èúòèìàè-ñèéàñè ñàáèòëèéèí ãîðóíóá ñàõëàíìàñû 

âÿ ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñèíÿ, åëÿúÿ äÿ äþâëÿòèìèçèí èãòèñàäè-ñî-
ñèàë úÿùÿòäÿí èíêèøàô åòìèø ãàáàãúûë þëêÿëÿð ñûðàñûíà ÷ûõìàñûíà 
äàéàã îëìàã; 

- Ìèëëè áèðëèéÿ âÿ ãàíóíëàðûí àëèëèéèíÿ ÿñàñëàíàí âÿòÿíäàø 
úÿìèééÿòèíèí èíêèøàô ïðîñåñèíèí ñöðÿòëÿíìÿñèíÿ ÷àëûøìàã; 

- ßâÿçñèç ìèëëè-ìÿíÿâè ñÿðâÿòèìèç îëàí Àçÿðáàécàí äèëè‐
íèí ñàôëûüû, òÿìèçëèéè óüðóíäà ìöáàðèçÿ àïàðìûø, óçóí èëëÿð êöò-
ëÿâè èíôîðìàñèéà âàñèòÿëÿðè ñàùÿñèíäÿ ðÿùáÿð âÿçèôÿëÿðäÿ ÷àëûø‐
ìûø, äåìîêðàòèê ùöãóãëàð ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ñþç àçàäëûüû, èíñàí ùàã‐
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ëàðûíûí ìöäàôèÿñèíÿ õèäìÿò åòìèø áèð çèéàëû êèìè áóíäàí ñîíðà 
äà áó èñòèãàìÿòäÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðìÿê; 

- Éåòèøìÿêäÿ îëàí ýÿíúëèéèí òÿëèì-òÿðáèéÿñè äþâëÿò÷èëèéèí 
ÿí âàúèá ïðîáëåìëÿðèíäÿíäèð. Áó èø, áÿçè äèíè úÿðÿéàíëàðà õèä‐
ìÿò åäÿí ãóðóìëàðäà îëäóüó êèìè, ïÿðàêÿíäÿ øÿêèëäÿ äåéèë, 
áèð ìÿðêÿçäÿí èäàðÿ îëóíìàëûäûð. Áóýöíêö Àçÿðáàéúàí ýÿíúëè‐
éè ñàáàù Àçÿðáàéúàí äþâëÿò÷èëèéèíè, èãòèñàäèééàòûíû, åëìèíè, ìÿ‐
äÿíèééÿòèíè, îðäóñóíó òÿìñèë åäÿcÿêäèð. Ñàüëàì Àçÿðáàéúàí 
ýÿíúëèéèíè éàáàíúû òÿñèðëÿðäÿí âÿ åïèãîí÷ó ìåéëëÿðäÿí òÿêèäëÿ 
ãîðóìàã; 

- Ìöñòÿãèë Àçÿðáàéúàí äþâëÿòèíèí ÿçÿëè òîðïàãëàðû îëàí 
Äàüëûã Ãàðàáàüûí (ãöäðÿòëè Îðäóìóçóí ìþâúóä îëìàñû, þëêÿ 
èãòèñàäèééàòûíûí ñöðÿòëè èíêèøàôû, äþâëÿòèìèçèí ìöäàôèÿ ïîòåíñèà-
ëûíûí éöêñÿëìÿñè êèìè àìèëëÿðè íÿçÿðÿ àëìàãëà), åëÿúÿ äÿ èøüàë 
îëóíìóø äèýÿð ðàéîíëàðûìûçûí ãàéòàðûëìàñûíûí, ÿðàçè áöòþâëö-
éöìöçöí áÿðïàñûíûí âÿòÿíäàøëûã áîðcó îëäóüóíó ýÿíúëÿðÿ àøû-
ëàìàã;  

 

- 12 ñàéëû äàèðÿäÿí íàìèçÿäè îëäóüóì Ãàðàäàü âÿ 

Áèíÿãÿäè ðàéîíëàðûíäà ãÿäèìäÿí íåôò ÷ûõàðûëûð. Ùÿð èêè ðàéîíóí 
ÿðàçèñèíäÿêè éàòàãëàð ÿòðàô ìöùèòè ÷èðêëÿíäèðìèøäèð. Åêîëîýè-
éàíûí ãëîáàëëàøìàñû òÿúèëè ùÿëëèíè òàïìàëûäûð. Òîðïàüûí áÿðïàñû, 
òÿìèçëÿíìÿñè, ùàâàéà íÿçàðÿòñèç ó÷àí çÿùÿðëè ãàçëàðûí çÿðÿð-
ñèçëÿøäèðèëìÿñè, íåôò ãóéóëàðûíäàí íåôòëÿ ÷ûõàí ëàé ñóëàðûíäàí 
ÿìÿëÿ ýÿëìèø ýþëëÿðèí ãóðóäóëìàñû, ÿðàçèëÿðèí ìÿèøÿò òóëëàíòû-
ëàðûíäàí òÿìèçëÿíìÿñè èëÿ áàüëû òÿðòèá îëóíìóø åëìè ëàéèùÿëÿðèí 
òÿñäèãèíÿ âÿ èúðàñûíà ÷àëûøìàã; 

- Ðåýèîíëàðûí èíêèøàô ïðîãðàìû ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ Ãàðàäàü-Áè-
íÿãÿäè âÿ Éàñàìàë ðàéîíëàðûíûí ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôû íàìèíÿ 
áàúàðûã âÿ èìêàíëàðûìû ñÿôÿðáÿð åòìÿê; 
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- Òÿùñèëëÿ áàüëû ãàíóí ãÿáóë åäèëìÿñèíÿ, ÿùÿìèééÿòëè åëìè 
èõòèðàëàðûí, ëàéèùÿëÿðèí äþâëÿò òÿðÿôèíäÿí ìàëèééÿëÿøäèðèëìÿñèíÿ 
õöñóñè þíÿì âåðìÿê âÿ ìöäàôèÿ åòìÿê; 

- Äþâëÿò÷èëèéèìèçÿ çèää îëàí ìÿìóð áèýàíÿëèéèíÿ, âÿçèôÿ‐
äÿí ñóè-èñòèôàäÿ êèìè ìÿíÿâè íàãèñëèê ùàëëàðûíà ãàðøû áàðûøìàç 
îëìàã; 

- Ìèëëè áèðëèéÿ õèäìÿò åäÿí ìöñòÿãèëëèê, äþâëÿò÷èëèê âÿ 
Açÿðáàéúàí÷ûëûã èäåîëîýèéàñûíû àðäûúûë øÿêèëäÿ ìöäàôèÿ, òÿáëèü 
âÿ òÿøâèã åòìÿê. 

 
12 ñàéëû Ãàðàäàü-Áèíÿãÿäè-Éàñàìàë  

ñå÷êè äàèðÿñèíäÿí Àçÿðáàécàí Ðåñïóáëèêàñû  
Ìèëëè Ìÿcëèñèíÿ äåïóòàòëûüà íàìèçÿä  

Íÿriman Ùÿsÿnzadÿnin  

Azÿrbaycan Televiziyasû ilÿ ÷ıxıøı 
 

“Azərbaycan” qəzeti, 24 sentyabr 2005-ci il
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ÀÇßÐÁÀYCÀÍÛÍ ÈÐÀÍÄÀÊÛ ÔÞÂÃßËÀÄß Âß 
ÑßËÀÙÈYYßÒËÈ ÑßÔÈÐÈ ÀÁÁÀÑßËÈ ÙßÑßÍÎÂ 

CßÍÀÁËÀÐÛÍÀ 

 
Ùþðìÿòëè Àááàñÿëè ìöÿëëèì! 
ßââÿëà, éåíè òÿéèíàòûíûçëà áàüëû Ñèçè òÿáðèê åäèðÿì âÿ ñå-

âèíäèéèìè áèëäèðèðÿì. Íÿhàéÿò, èìêàí éàðàíäû êè, èñòåäàä âÿ 
áàúàðûüûíûçû ýþñòÿðÿñèíèç. Ìÿðhóì Ìèð Cÿëàë ìöÿëëèì áåëÿ 
hàëëàðäà äåéÿðäè êè, àíà ñöäö êèìè hàëàëäû. 

ßçèçèì Àááàñÿëè ìöÿëëèì, áó èë áþéöê éàçû÷û, áþéöê èíñàí, 
ÿìÿêäàð åëì õàäèìè, ïðîôåññîð Ìèð Cÿëàë Ïàøàéåâèí àíàäàí 
îëìàñûíûí 90 èëëèéèäèð. Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòèíèí õöñóñè ñÿðÿí-
úàìû âàð. Àçÿðáàéúàíäà ýåíèø ãåéä åäèëÿúÿêäèð. 

Ìèð Cÿëàë éÿãèí âàõòèëÿ Ñèçÿ äÿ äÿðñ äåéèá. Àçÿðáàéúàíûí 
éàðûñû îíóí òÿëÿáÿñè îëóá. Þìðöíöí ñîíóíà ãÿäÿð èíäèêè Áàêû 
Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíäÿ Àçÿðáàéúàí ÿäÿáèééàòû òàðèõè êàôåäðà-
ñûíûí ìöäèðè èøëÿéèá. Áþéöê øÿõñèééÿò îëóá. 

Ñèçÿ áèçèì “Èðñ” úÿìèééÿòèíèí îðãàíû “Ïðîìåòåé” æóðíàëû-
íûí 1-úè ñàéûíû ýþíäÿðèðÿì. Áóðàäà îíóí hàããûíäà ìàòåðèàë âàð 
âÿ èëê äÿôÿ øÿúÿðÿñè äÿ âåðèëèá. Ýþðÿúÿêñèíèç êè, Èìàì íÿñëèí-
äÿíäèð, ñåééèääèð. Þçö äÿ Òÿáðèçèí éàõûíëûüûíäàêû ßíäÿáèë 
êÿíäèíäÿ àíàäàí îëóá. Ãàðäàøû Êÿðÿúäÿ éàøàéûð. Ãîhóì-ÿã-
ðÿáàñû Èðàíäàäûð. Ùÿéàò éîëäàøûíûí áèð òÿðÿôè äÿ ßðäÿáèë øÿhÿ-
ðèíäÿíäèð. 

Áó áþéöê èíñàíûí éóáèëåéèíè Òÿáðèçäÿ êå÷èðìÿê ëàçûìäûð. 
Îíó Èðàí çèéàëûëàðû éàõøû òàíûéûð. Áèëäèéèíèç êèìè, Íèçàìèíèí, 
Ôöçóëèíèí, Øÿhðèéàðûí éóáèëåéëÿðèíè Áàêûäà, Òÿáðèçäÿ, Òåhðàíäà 
êå÷èðìèøèê. Áó, ÿäÿáè-ìÿäÿíè ÿëàãÿëÿðèìèç ö÷öí äÿ éàõøû îëàð 
âÿ ìÿí áóíó Ñèçèí ÿí óüóðëó ìÿäÿíè òÿäáèðèíèç êèìè ãèéìÿò-
ëÿíäèðÿðäèì. 

Òÿáðèçäÿ êå÷èðìÿê èñòÿäèéèìèç áó éóáèëåé áàðÿäÿ ìÿí Èðà-
íûí Áàêûäàêû ñÿôèðè úÿíàá Áåãäåëèíèí àäûíà ìÿêòóá ýþíäÿðìè-
øÿì, ñÿôèðëèêëÿ ÿëàãÿäàð àäàìëàðëà ýþðöøìöøÿì. Îíëàð äåäèëÿð 
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êè, áåëÿ òÿäáèðÿ ðàçûäûðëàð âÿ ðÿñìè Òåhðàíà ìÿêòóáó äà ýþí-
äÿðèáëÿð. Áóíó äà äåäèëÿð êè, ýÿðÿê Ñèç (éÿíè áèçèì Èðàíäàêû 
ñÿôèð) îðàäà ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿñèíèç, ìöðàúèÿò åäÿñèíèç. 

Ìèð Cÿëàëûí áþéöê îüëó Àðèô Ïàøàéåâ ôèçèêäè, ÅÀ-íûí àêà-
äåìèêèäèð, áó ýþðêÿìëè àëèì áèð ñûðà êÿøôëÿðèëÿ òàíûíûð. 

Îðòàíñûë îüëó Ùàôèç Ïàøàéåâ äÿ ôèçèêäèð, åëìëÿð äîêòîðó, 
ïðîôåññîðäóð âÿ Àçÿðáàéúàíûí ÀÁØ-äà ôþâãÿëàäÿ âÿ ñÿëàhèé-
éÿòëè ñÿôèðè èøëÿéèð. Ñèçèí hÿìêàðûíûçäû. 

Êè÷èê îüëó Àãèë Ïàøàéåâ èíçèáàòè èø÷èäèð, áþéöê íöôóç ñàhè-
áèäèð. 

Èêè ãûçû àëèìäèð. Ùÿéàò éîëäàøû áèçèì àíàìûç âÿ áàcûìûç 
Ïöñòÿ õàíûì Ìèð Cÿëàëäàí ñîíðà áó àèëÿéÿ ðÿháÿðèëê åäèð. 

Òÿáðèçäÿ êå÷èðèëÿúÿê éèáèëåéÿ áóðàäàí ýÿëÿíëÿðèí ñàéû àëòû-
éåääè íÿôÿð îëàð, àðòûã îëìàç. Ìàëèééÿ ìÿñÿëÿñèíÿ ãîhóìëàðû 
âÿ îüëàíëàðû êþìÿêëèê åäÿúÿêëÿð. 

Ìèð Cÿëàëûí ýþçÿë ïîðòðåòè, ýþçÿë áöñòö àðòûã hàçûðäûð. Ìèð 
Cÿëàë ìöÿëëèì ìÿíèì ìöÿëëèìèì îëóá, ìÿíÿâè àòàëûã åäèá, 
óñòàä ñÿíÿòêàð êèìè ìÿí hÿìèøÿ îíà ïÿðÿñòèø åòìèøÿì. Áþéöê 
Ìèðçÿ Cÿëèëèí áþéöê âàðèñèäèð. Áèç hàìûìûç Ìèð Cÿëàëûí ðóhó 
ãàðøûñûíäà áîðúëóéóã. 

 
Í.ÙßÑßÍÇÀÄß 

 
Áàêû, 28 íîéàáð 1998 
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ÄÖÍÉÀ ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍËÛËÀÐÛ ÌßÄßÍÈÉÉßÒ 

ÌßÐÊßÇÈÍÈÍ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÈ, ÕÀËÃ ØÀÈÐÈ  
ÑÞÙÐÀÁ ÒÀÙÈÐ ÚßÍÀÁËÀÐÛÍÀ 

 

Ùþðìÿòëè Ñþhðàá ìöÿëëèì! 
Ðÿéàñÿò håéÿòèíèí 1999-úó èë 22 éàíâàð òàðèõëè èúëàñûíäà 

õàhèø åòäèì êè, áþéöê Àçÿðáàéúàí éàçû÷ûñû âÿ àëèìè Ìèð Úÿëàë 
Ïàøàéåâèí àíàäàí îëìàñûíûí 90 èëëèê éóáèëåéèíè (áó áàðÿäÿ 
Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòèíèí 16 àïðåë 1998-úè èë òàðèõëè ñÿðÿíúàìû 
âàð) Òÿáðèçäÿ êå÷èðÿê. Þçö Òÿáðèçëèäèð, ßíäÿáèë êÿíäèíäÿ àíà-
äàí îëóá. Ãîhóì-ÿãðÿáàñû îðàäàäûð. Áþéöê ãàðäàøû ñàüäûð. Ñà-
âàá èø îëàð. Ìàëèééÿ ìÿñÿëÿñè ÷ÿòèíëèê òþðÿòìÿéÿúÿê. 

Éóáèëåéëÿ áàüëû ìÿí Èðàíûí Áàêûäàêû Ñÿôèðèíÿ (î ðàçûäûð) âÿ 
Àçÿðáàéúàíûí Òåhðàíäàêû ñÿôèðèíÿ äÿ ìÿêòóá ýþíäÿðìèøÿì. Î 
äà ðàçûäûð. 

Áó, ìþhòÿðÿì Ùåéäÿð ßëèéåâè ôÿõðè ïðåçèäåíò ñå÷äèéèìèç 
ýöíëÿðäÿ èëê âÿ éàääàãàëàí òÿäáèðèìèç îëàð. 

Íèçàìè, Øÿhðèéàð, Ôöçóëè, ñîíðà äà Ìèð Úÿëàë! Éóáèëåéëÿð, 
hÿð èêè òÿðÿôäÿ àíûëñûí. Ñèçäÿí hÿðÿêÿò!  
 
Ñèçÿ hþðìÿòëÿ! 
 

Íÿðèìàí ÙßÑßÍÇÀÄß. 
 

25.01.1998 
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Əziz Hidayət müəllim! 
 
Məktubunuzu aldım və ürəkdən şad oldum. Sizin mehri-

ban və mənə doğma olan çöhrəniz gəlib gözümün önündə 
durdu. 

Siz indi Çili şairi Pablo Nerudanın, türk yazıçısı qırğız 
Çingiz Aytmatovun, görkəmli diplomat rəssam Hafiz Paşa-
yevin, bəstəkar Polad Bülbüloğlunun estafetini davam etdirir-
siniz. Gərək ki, Aligeri Dante də (“İlahi komediya”nın müəlli-
fini deyirəm) qədim Romanın səlahiyyətli səfiri olubdu. 

Belə sənət adamlarının rəsmi elçilik səviyyəsində dövləti 
təmsil etməsi çox əlamətdar hadisədir. 

Siz Ermənistanda yaşadığınız illərdə də Azərbaycanın şair 
elçisiydiniz. İnanıram ki, türk dünyasının tanınmış şairi oldu-
ğunuz kimi, səfiri kimi də bu ada şərəf gətirəcəksiniz. 

Göndərdiyiniz məktub elə yerinə düşdü ki, seçilmiş əsər-
lərimin 6-cı cildində istifadə etdim. Ulu Öndərin 90 illiyinə 
həsr elədiyim “Mənim ədəbi taleyim” adlı xatirə əsərimdə oxu-
yacaqsınız. 

Hidayət, məktubu oxuyanda, xəyal məni çox uzaqlara 
apardı. 

Siz İrəvanda C.Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teat-
rının direktoru və Baş rejissoru olduğunuz vaxtlarda mənim 
“İmzalar içində” (sonralar “Bütün Şərq bilsin” adıyla getdi) 
pyesimi tamaşaya qoydunuz. Ailəmlə birlikdə məni Ermənis-
tana qonaq çağırmışdınız. Onda Sara sağıydı. Ən xoşbəxt gün-
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lərimiydi. Orada çox yeri göstərdiniz, gəzdirdiniz. O vaxtdan 
ürəyimdə ayrıca yeriniz var.  

Məktubunuzu qızım Xatirə də, oğlum Nazim də, nəvəm 
Xanım da oxudular. Çoxlu salam göndərir və işinizdə uğurlar 
arzulayırlar. 

Əzizim Hidayət, sən demə, mənim pyesimi tamaşaya qoy-
duğunuza, Nəriman Nərimanovu bir obraz kimi İrəvan teatrın-
da səhnəyə çıxartdığınıza görə, Sizi Ermənistan Mərkəzi Komi-
təsinə çağırıblar, təqib ediblər və s. Siz mənə bu barədə bir kəl-
mə deməmişdiniz. Düşmən qabağına tək çıxıb cavablarını ver-
mişdiniz. Amma o zamanlar müsibət idi. Cavan bir şair mənim 
üstümdə az qalıb yerindən-yurdundan olsun. 

Siz ilk gəncliyinizdən yad mühitdə belə döyüşlərdə böyü-
müsünüz. Bərkimisiniz. Bəzən bərkimək olmur, insan həlak 
olur. 

Sizə eşq olsun, mənim əzizim. 
Bakıda “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində İrəvandan gön-

dərdiyiniz şeirləri çap eləyəndə, hələ mən Sizi görməmişdim. 
Görüşmək arzusundaydım. 

Siz təvazökar və alicənabsınız, sadə və müdriksiniz. Çünki 
istedad sahibisiniz. Bu, başqa cürə ola bilməz. 

Nüfuzlu “Kommunist” qəzetinin səhifələrində mənim “Se-
çilmiş əsərləri”m haqqında yazdığınız məqaləyə görə Sizi “nə-
zərdən salmaq” istəyənlərin bəziləri haqqında eşitmişdim. 

Hələ məni “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinə Baş redaktor 
təyin edəndə, bizim İttifaqdan Heydər Əliyevə də təsir göstər-
mək istəyənlər var idi. Yeni kitabımda yazıram ki, Heydər Əli-
yev şairi şairdən, yazıçını yazıçıdan qoruyurdu. Deyirdi biri-
birinizə xeyirxah olun. 
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Bilirəm işləriniz çoxdur. Məsuliyyətlidir. Türk dövlətləri 
olduğumuz üçün, gələcəkdə Azərbaycan şairlərinin Bişkekdə, 
Qırğız şairlərinin Bakıda görüşlərini keçirmək olar. Şeirləri əv-
vəlcədən tərcümə edilsə, asan olardı. “Ədəbiyyat qəzeti”ndə 
qarşılıqlı səhifələr də vermək mümkündür. 

Bizim keçmiş təcrübəmizi yada salın. Siz də İrəvandan gə-
lib iştirak edərdiniz.  

Bakıdan, Azərbaycandan çoxlu salamlar. Bu günlərdə bir 
toyda Ədalət Vəliyevi gördüm, sevindim. Sizi soruşdum. 

Öpürəm. 
 

Sizin  
Nəriman HƏSƏNZADƏ 

 
28.11.2013 
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“ƏDƏBİYYAT QƏZETİ”NIN  

BAŞ REDAKTORUNA 
 

Hörmətli Ayaz müəllim! 
Seçilmiş əsərlərimin altıncı-yeddinci cildləri ilə bağlı arxiv 

materiallarımla tanış olan zaman bir sıra qiymətli məktublara 
rast gəldim. Onların bəzilərini bir yerdə – qəzetdə işlədiyimiz 
vaxtlarda, bəlkə də, bərabər oxumuşuq. İndi bu adamların çoxu 
bəlkə də dünyasını dəyişmişdir. Gedənlərə rəhmət, qalanlara 
cansağlığı. 

Unudulmaz dostum, Xalq yazıçısı, dramaturq İlyas Əfəndi-
yevin öz dövrünün görkəmli sənətkarı kimi fikirlərinin yalnız 
mənim üçün deyil, həm də əbədi ictimaiyyət üçün əhəmiyyətini 
nəzərə alaraq, Kislovodskda istirahətdə olarkən mənə yazdığı 
məktubu qəzetinizə təqdim edirəm. 

  Yeri gəlmişkən, mərhum İlyas Əfəndiyev o nadir yazıçılar-
dan idi ki, dünya ədəbiyyatını müntəzəm mütaliə edir, çağdaş 
Azərbaycan ədəbi prosesini də özünə xas olan milli təəssübkeş-
liklə izləyirdi. Böyük ədib bu məktubdan əlavə, mənim  “Züm-
rüd quşu” adlı iri həcmli epik-dramatik poemamı oxumuş, heç 
bir ədəbi hadisəyə biganə qalmadığı kimi, bu əsər haqqında da 
öz dəyərli fikirlərini geniş bir məqalə şəklində yazıb çap etdir-
mişdir (İlyas Əfəndiyev, “Seçilmiş əsərləri”, səh.339-348. 
Bakı-2002). 

  Keçən ilin yayında, həm də Kislovodskda istirahətdə ikən 
“Zümrüd quşu” poemamı yenidən işlədim. 

  Belə məktublar həmişə bizim müasirimiz olurlar. 
  Hörmətlə, 

                   
Nəriman Həsənzadə, 

Xalq şairi 
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Əzizim Nəriman! 
Salam. 
“Rəsul Həmzətova məktub” şeirini oxudum. Ürək yanğısı ilə 

yazılmış  misralardakı Cənub duyğuları mənə çox təsir etdi. 
Yəqin ki, bu şeiri sənə yazdıran da həmin duyğular olmuşdur. 
Çoxdandır ki, bizim böyük dərdimiz olan Cənubi Azərbaycan 
haqqında heç nə yazılmır. Yəni biz yazıçılar yazmırıq. Nə 
üçün? Nə ücün vaxtilə Mirzə Fətəli Axundzadə, Sabir, Cəlil 
Məmmədquluzadə, Çəmənzəminli, Məmməd Səid Ordubadi 
kimi böyük sənətkarlarımız bu barədə dəfələrlə yazdıqları hal-
da, biz susuruq? Nə ücün Arazın o tayında zülm, əsarət içində 
qıvrılan, milli ləyaqəti tapdanan Cənubi azərbaycanlıların fa-
ciəli taleyi bizim əsərlərimizdə əks olunmasın? Bunun nəticəsi-
dir ki, Cənubi azərbaycanlılardan danışında bəzi cavanlar 
təəccüblə gözlərini döyürlər, bilmirlər ki, söhbət haradan və 
kimlər haqqında gedir?! Bilmirlər ki, Arazın bu tayında ya-
şayan bizim yüzlərlə ali məktəblərimiz, akademiyalarımız, 
teatrlarımız, ən uzaq kəndlərdə belə, mədəniyyət ocaqlarımız 
olduğu halda, Arazın o tayında yaşayan milyonlarla qardaş-
bacılarımızın öz ana dillərində təhsil almağa, hökumət idarələ-
rində belə dərdlərini azərbaycanca deməyə ixtiyarları yoxdur. 
Bilmirlər ki, orda azadlıq sözünü dilinə gətirənin boğazına 
qurğuşun tökülür. Lakin xalqı məhv etmək olmaz! Bir gün gələ-
cək ki, Cənubi Azərbaycan xalqı öz torpağının, öz hüququnun 
sahibi olacaqdır. Bütün məhkum xalqlar müstəmləkə cəngəlin-
dən xilas olduğu bir dövrdə on milyonlarla Cənubi azərbay-
canlını əsarət zülmətində dustaq etmək olmaz.  

Biz sovet yazıçıları Cənubi azərbaycanlıların necə dəhşətli 
bir şəraitdə yaşadıqlarını yazıb oxucularımıza göstərməliyik. 
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Süleyman Rüstəmin Cənub şeirlərini bizim oxucuların indi də 

necə hərarətlə qarşıladıqlarını bilirsən. Demək xalqımız Arazın 
o tayında əzab çəkən cənublu qardaşlarını unutmamışdır. 

“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində çap olunmuş “Heydər-
babaya salam”a cavab məqaləsi də mənə xoş gəldi. Zənn edi-
rəm ki, belə yazıları tez-tez nəşr etmək lazımdır. 

Hələlik bu qədər.  
Məndən yoldaşına, uşaqlara salam. 
 

Sənin İlyasın 
 

25.06.1976-cı il 
Kislovodsk 

 
“Ədəbiyyat”  qəzeti, 

10 fevral 2012-ci il. 
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Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Başcısı 
R.Allahverdiyev cənablarına 

 
Hörmətli Rəfael müəllim! 
Azərbaycan Respublikasının “İrs” Cəmiyyəti mühacirətdə 

yaranan, repressiyaya məruz qalan ədəbiyyat, tarix, elm, in-
cəsənət əsərlərini, müəlliflərin əlyazmalarını, arxiv və kitab-
xana materiallarını toplayaraq, yaradıcı ziyalılarımızın keşmə-
keşli həyatına, taleyinə aid olan sənədləri əldə edib nəşr et-
məyi, irsimizlə bağlı kitabxana və arxiv yaratmağı, milli əlaqə-
lərimizi genişləndirməyi qarşısına əsas məqsəd qoymuşdur. 

Mən vaxtilə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin baş redak-
toru işlədiyim vaxtlarda /1978-1991/ bu məsələlərlə məşğul ol-
muşam, qəzetdə səhifələr vermişəm. Nəticəsi bu olub ki, Bakı-
da ilk dəfə Azərbaycan mühacir ədəbiyyatı simpozimu keçiri-
lib. Bu böyük işin yalnız bir qolu idi. Lakin bu vətəndaşlıq hə-
rəkatı davam etdirilməlidir. 

Vaxtınızı almaq fikrində deyiləm. Bütün bunları həyata 
keçirmək üçün şəhərimizdə bizə münasib bir yer lazımdır ki, 
ünvanımızı müəyyənləşdirək, ictimai fəaliyyətimizə başlayaq. 
Yer məsələsi ilə bağlı “İrs” Cəmiyyətinə diqqət ayırmağınızı 
xahiş edirəm. 
Ev ünvanım belədir: Bakı – 370001,  
H.Seyidbəyli küçəsi 30, mənzil 27. 

Hörmətlə, 
Nəriman Həsənzadə, 

 təsisçi, Əməkdar incəsənət xadimi 
                                              Millət vəkili,  Mətbuat və 

informasiya nazirinin müavini, 
Nazim Həsənzadə, 

 təsisçi 
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ƏDƏBİYYAT  və  İNCƏSƏNƏT 

___________________________________________________________ 
 

AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR İTTİFAQI 
VƏ AZƏRBAYCAN SSR MƏDƏNİYYƏT 

NAZİRLİYİNİN ORQANI 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

BAKI, 370146,  529-cu məhəllə. TELEFON 32-37-24. 
---------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Ə M R № 6 

 
 

Qəzetin 10 sentyabr 1982-ci il tarixli nömrəsində “Əks-
səda” adlı səhifəsinin materiallarını yüksək səviyyədə hazırla-
dığına və həmin səhifə 14 sentyabr 1982-ci il tarixli “Kom-
munist” qəzetində “Son poçt”la qeyd olunduğuna görə, tənqid 
və ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinin müdiri Rəhim Əliyevə; səhifəyə 
gözəl tərtibat verdiyinə görə, qəzetin buraxıcısı Feyzi Fərəcul-
layevə, diqqətli oxuculuq səylərinə görə korrektor Lətifə Əliye-
vaya və oxucu Əsəd Məmmədova şəxsi işlərinə yazılmaqla tə-
şəkkür elan edilsin. 
 
 
 

Baş redaktor:                      N. Həsənzadə 
16/IX-82 
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Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının idarə heyətinin 

birinci katibi İ.Qasımov yoldaşa 
 

SSPİ Ədəbiyyat fondu Azərbaycan şöbəsinin bu ilki, Fati-
yeva A.C. yoldaş tərəfindən yazılan yoxlama aktını obyektiv və 
düzgün hesab etmirəm. İzahatımda da bu barədə deyilmiş və 
bir çox iradlar təkzib olunmuşdur. 

Buna görə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının İdarə heyətinin 
və partiya bürosunun üzvü kimi sizdən xahiş edirəm Azərbay-
can Yazıçılar İttifaqının İdarə fondunun mənim fəaliyyətimlə 
bağlı dövrü mənim və keçmiş baş mühasib Kiryuxina V.F. yol-
daşın iştirakı ilə yenidən keçirilsin. Moskvadan və özünüzün 
məsləhət bildiyiniz yerdən müfəttişlər dəvət olunsun. 
 

Hörmətlə: 
 Nəriman Həsənzadə 

 
22 avqust, 1978-ci il 
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ßÊÈÌÓ ÀÁÐÀÌÎÂÈ×Ó ÊÎÇËÎÂÑÊÎÌÓ 
 

 

ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÐÓÃ! 

Âñå òàêè, påøèë îòâåòèòü íà Âàøå ïèñüìî, â êîòîpîì 

Âû âpîäå påöåíçèpîâàëè ìîþ ïîýìó îá Ýpçópóìñêîì ïå-

pèîäå Ïóøêèíà è, âîîáùå, îá àçåpáàéäæàíñêîé æèçíè òî-

ãî âpåìåíè. 

Âàì ïîêàçàëîñü, ÷òî âñÿ ïîýìà ïîñòðîåíà â îñíîâíîì 

íà îòíîøåíèè Ïóøêèíà ê Êàâêàçó è íàîáîpîò. Håò. Âîâñå 

íå òàê. Ðàçóìååòñÿ, è íå áåç ýòîãî. Ïîýìà èñòîðè÷åñêàÿ è 

ìíîãîïëàíîâàÿ. Îòíîøåíèå Ïóøêèíà ê Êàâêàçó ïîêàçàíî 

â äâóõ ìåñòàõ: ãäå ïîýò âñòpå÷àåòñÿ ñ ãpîáîì Ãpèáîåäîâà, 

è êîãäà ãîñòèò â äîìå êàâêàçöà. 

Âñïîìíèòå, ïîæàëóéñòà, äîpåâîëþöèîííîå èçäàíèå 

èñòîpèè Ïîòòî î êàâêàçñêîé âîéíå â ÷åòûpåõ êíèãàõ. Òàì 

îí ïîäpîáíî îïèñûâàåò ïpåáûâàíèå ïîýòà â Ýpçópóìå è 

åãî âñòpå÷è ñ Ïàñêåâè÷åì, ñ àçåpáàéäæàíñêèìè âîèíàìè. 

Òàì æå, ïîìèìî æåëàíèÿ àâòîpà, ÿpêî îòîápàæåíû çàõâàò-

íè÷åñêàÿ ïîëèòèêà öàpñêîé àpìèè è ïóòè èñòpåáëåíèÿ 

"äèêèõ" íàpîäíîñòåé Êàâêàçà è ò.ï. 

Êàê Âû çíàåòå, Ëåíèí ãåíèàëüíûì îápàçîì îñóäèë 

õèùíè÷åñêóþ ïpèpîäó öàpèçìà. 

Îá ýòîì ÿ ãîâîpèë â ïîýìå "Hàpèìàí", êîòîpóþ ñ Âà-

øåé ïîìîùüþ ïpåâåë íàø îáùèé äpóã, õîpîøèé póññêèé 

ïîýò H.Çîëîòíèêîâ. Hî ê ñîæàëåíèþ, âñòpå÷à Hàpèìàíîâà 

- påâîëþöèîíåpà ñ ïàìÿòíèêîì öàpñêîãî ãåíåpàëà Öèöèà-

íîâà áûëà èçúÿòà èç êíèãè â ïîñëåäíèé ìîìåíò ïåpåä èç-

äàíèåì... 
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Òàêèì îápàçîì, ÿ íå ìîã áû âòîpè÷íî âîçâpàùàòüñÿ ê 

òåìå êàâêàçñêîé âîéíû, ê òîìó âpåìåíè, êàê è Âû ïîäò-

âåpæäàåòå, êîãäà Êàâêàç óæå áûë ïpèñîåäèíåí ê Ðîññèè. 

Ïóøêèí, ñóäüáû àçåpáàéäæàíñêîé èíòåëëåãåíöèè, 

æèçíü, áûò è ípàâû òîãäàøíåãî Àçåpáàéäæàíà... âîò, î 

÷åì ÿ äóìàë è ïèñàë â ïîýìå. Êñòàòè, õî÷ó ñêàçàòü î Áà-

êèõàíîâå Àááàñ Êóëè Àãà. Îí áûë áëèçêèì ÷åëîâåêîì 

ñåìüè Ïóøêèíûõ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò ìíîæåñòâî ïè-

ñåì pîäíûõ ïîýòà. Áàêèõàíîâà ìû çíàåì êàê èñòîpèêà, 

ïèñàòåëÿ, ïîýòà, ó÷åíîãî è êàê âîåííîãî äåÿòåëÿ, ÷òî ÷àñ-

òî áûâàåò â ïåpèîä pàííåãî pàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîé êóëü-

òópû êàæäîãî íàpîäà. 

Áàêèõàíîâ pàáîòàë ïåpåâîä÷èêîì â êàíöåëÿpèè Ïàñ-

êåâè÷à. Ïîëüçîâàëñÿ ó íåãî àâòîpèòåòîì. Â òå÷åíèè äåñÿòè 

ëåò ñîâìåñòíîé pàáîòû ïîäpóæèëñÿ ñ Ãpèáîåäîâûì. Òópê-

ìåí÷àéñêèé ìèpíûé äîãîâîp áûë çàêëþ÷åí ïpè íåïîñ-

påäñòâåííîì ó÷àñòèè Áàêèõàíîâà. 

Hî ÿ íå ìîãó ïåpåïèñàòü òî, ÷òî çàôèêñèpîâàíî â èñ-

òîpè÷åñêèõ äîêóìåíòàõ. Êàê Âû çíàåòå, Àpèñòîòåëü âåëè-

êîëåïíî îïpåäëÿë íàçíà÷åíèå ïîýòà è èñòîpèêà. 

Óâàæàåìûé äpóã, Âû ïèøèòå, ÷òî Ïóøêèí íå pàçëè-

÷àë òópîê è òàòàp, êàâêàçêèõ ãîpöåâ îò äpóãèõ íàpîäíîñ-

òåé, èñïîâåäîâàâøèõ èñëàì. È åùå âû óïîìèíàåòå, ÷òî 

âîéíà ñ òópêàìè "íå èìåëà çíà÷åíèÿ". Hî âåäü Ïóøêèí, 

êîòîpîãî ÿ îïèñûâàþ, ýòî ìîé Ïóøêèí, íå òîò, êîòîpîãî 

çíàåòå Âû. Åøå, Âû ãîâîpèòå ÷òî, Ïóøêèí íå pàçëè÷àë 

íàpîäíîñòåé, íî âåäü, ÿ pàçëè÷àþ, ÿ æå êàâêàçñêèé ÷åëî-

âåê. Ýòî íå ìåøàåò ïîýòó áûòü påàëèñòîì è ñîçäàâàòü òè-

ïè÷åñêèé õàpàêòåp â òèïè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Âî âñÿ-

êîì ñëó÷àå, ÿ íå êàê íå ìîãó ñîãëàñèòüñÿ ñ ìíåíèåì, ÷òî 

Ïóøêèí íå pàçëè÷àë. Âåëèêèå ëþäè êàê pàç õîpîøî pàç-
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ëè÷àþò òîíêîñòè äåòàëåé. Ïpàâäà, òîãäà è àçåpáàéäæàíöåâ 

íàçûâàëè "òàòàpàìè", ïîòîì "òópêàìè". Hî ìû àçåpáàéä-

æàíöû. 

Ïóøêèí íå òîëüêî íå õîòåë óçíàâàòü, pàçëè÷àòü "íà-

øèõ òàòàp, íàîáîpîò, ïîñâÿòèë ñòèõîòâîpåíèå Ôàpõàä 

áåêó, àçåpáàéäæàíñêîìó âîèíó. 

 

Hå ïëåíÿéñÿ ápàííîé ñëàâîé, 

î, êpàñàâåö ìîëîäîé. 

Hå ápîñàéñÿ â áîé êpîâàâûé, 

ñ Êàpàáàõñêîþ òîëïîé..." 

 

Ñòèõîòâîpåíèå ó ïîýòà íàçûâàåòñÿ "Èç Ãàôèçà", íî 

èññåäîâàòåëè óòâåpæäàþò ÷òî, "â póêîïèñè Ïóøêèíà ýòî 

ñòèõîòâîpåíèå èìååò íàçâàíèå: "Øååp I. Ôàpõàä-áåêó". 

"Øååp" - ýòî àçåpáàéäæàíñêîå ñëîâî. Îçíà÷àåò ñòèõîòâî-

påíèå. 

Â ÷åòâåpòîé ãëàâå "Ïóòåøåñòâèÿ" ñàì Ïóøêèí ïèøåò: 

"... ïîä äåpåâîì ëåæàë èç íàøèõ òàòàpñêèõ áåêîâ, pàíåí-

íûé ñìåpòåëüíî". 

Ïóøêèí ïèøåò îá àçåpáàéäæàíöàõ: "...òópêè áåæàëè... 

(òópêè íàøè åäèíîâåpöû, íàøè pîäíûå ápàòüÿ - H.Ã.) ïåp-

âûå â ïpåñëåäîâàíèè áûëè íàøè òàòàpñêèå ïîëêè" (à "òà-

òàpàìè" îñêîpáèòåëüíî íàçûâàëè íàñ - H.Ã.). 

Âû ïèøèòå ÷òî, ñëó÷àéíàÿ âñòpå÷à Ïóøêèíà ñ Ôàçèëü 

õàíîì Øåéäîé íà ïóòè â Òèôëèñ, ïîäàåòñÿ ìíîþ êàê áëè-

çîñòü ìèpîâîçpåíèé Ïóøêèíà è Ôàçèëü õàíà. Â ýòèõ pàç-

ãîâîpàõ, â êîòîpûõ ó÷àñòâóåò îôèöåp, ñîïpîâîæäàþùèé 

Ôàçèëü õàíà, ïîäpàçóìåâàëàñü ñèìïàòèÿ ê ïîýòó Ðîññèè, 

è, âîîáùå, ê Ðîññèè, êîòîpîé, ïîñëåäíèé íå òîëüêî ñèì-

ïîòèçèpîâàë, íî è êóäà â ïîñëåäñòâèè ýìèãpèpîâàë è ïî-

ëó÷èë pîññèéñêîå ïîääàíñòâî. 
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Âî âpåìÿ ó÷åáû â Ëèòèíñòèòóòå ÿ ñëóøàë çàìå÷àòåëü-

íûå ëåêöèè Ñ.Ì.Áîíäè, Âàøåãî çíàêîìîãî è ìîåãî ñëàâ-

íîãî çåìëÿêà. Îí ãîâîpèë î ïîýòå, êàê î ñâîåì ëþáèìîì 

ñûíå, äûøàë Ïóøêèíûì. ß ñ÷èòàþ åãî âåëèêîëåïíûì çíà-

òîêîì Ïóøêèíà, æàëü ÷òî, îí ñòàpååò. 

ß íå ñìîã íàéòè ïîäõîäÿùåå íàçâàíèå äëÿ ïîýìû, ìî-

æåò áûòü è ýòî ïîìåøàëî âîñïpèÿòèþ ñóòè ñîáûòèé. 

Êîíå÷íî, ìíå õîòåëîñü ÷òîáû èìåííî Âû âçÿëèñü çà 

õóäîæåñòâåííûé ïåpåâîä, ÷òîáû îí ñòàë äîñòîÿíèåì póññ-

êîãî è íåpóññêîãî ÷èòàòåëÿ. ß âûñîêî öåíþ Âàø ÷åñòíûé 

ïîýòè÷åñêèé è ïåpåâîä÷åñêèé òpóä. 

×òî æå òåïåpü ïîäåëàåøü?!  

Ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì, 

 
Âàø Hàpèìàí ÃÀÑÀHÇÀÄÅ, 

 
19 ìàpòà, 1975 ã. Áàêó. 
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Òîâ. Òðåòüÿêîâó È.Ï. 
 

Óæå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ìîÿ ïüåñà “Àòàáåêè” â ïåðå-
âîäå Ìîñêîâñêîãî ïåðåâîä÷èêà Íàóìà Ãðåáíåâà íàõîäèòñÿ 
â âàøåé ðåäàêöèè. Ñêîðî êîíåö ãîäà. 

Ñêàæèòå ïîæàëóéñòà, áóäåòå ïóáëèêîâàòü åå â æóð-
íàëå ýòîì ãîäó, èëè íåò. Ïðîøó, ñîîáùèòå. 

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãàñàíçàäå Í.  

 
29 ñåíòÿáðÿ 1983 
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Äèðåêòîðó Õóäîæåñòâåííîãî Ôîíäà Àçåðá. ÑÑÐ 

òîâ. Àõóíäîâó È. À. 
 

îò ïðîæèâàþøåãî â ã. Áàêó - 
370001, óë. Âàãèôà 30, áë.2, êâ.27 

Ãàñàíçàäå Íàðèìàíà 
Àëèìàìåä îãëó 

 
ÇÀßÂËÅÍÈÅ 
--------------------  
 
   Ïðîøó âàñ ïðèíÿòü çàêàç íà èçãîòîâëåíèå íàäãðîáèÿ èç 
ìàòåðèàëà ðîçîâûé ãðàíèò, ñîãëàñíî ïðèëàãàåìîìó ýñêèçó, 
çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò. 
 

Ñ óâàæåíèåì. 
Ïîäïèñü:     /Ãàñàíçàäå Í.À./ 

 
Òåë.: 92-98-84 êâ. 

39-52-56 ñëóæ. 
 

26 íîÿáðÿ 1986. 
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Äîðîãèå   
Þðèé Ãðèãîðüåâè÷ è  Âèêòîð Ïåòðîâè÷! 

 
Ñ óäîâîëüñòâèåì ïåðå÷èòàë Âàøå ïèñüìî. Âñïîìíèë 

íåâîçâðàòèìûå, äîðîãèå äëÿ ìåíÿ  äíè, äàæå ÷àñû... 
Êîðîòêî  îòâå÷àþ ïî Âàøèì âîïðîñàì: 
Êóðñû ìíå äàëè áðàòüÿ  è ñåñòðû, êîòîðûå ìíå  íè 

ïî îòöó, è íè ïî  ìàòåðè, íî ïî ñåðäöó. Áåç íèõ òðóäíî 
áûëî áû æèòü. 

Ó÷àñü íà Êóðñàõ ÿ ïèñàë ìàëî, ìíîãî ïå÷àòàëè ìåíÿ. 
/ñåè÷àñ-íàîáîðîò/. Åñëè íå Êóðñû, íå âûøåë áû â 1961 
ãîäó ìîé ñáîðíèê  ñòèõîâ  è ïîýì "ß ñ Âàìè” èçäàòåëü-
ñòâî “Ñîâåòñêèé ïèñàòåëü”. 

Ó÷èëñÿ ÂËÊ. Æèë ñðåäè õîðîøèõ è äîáðûõ ëþäåè.  
Ïðîùàÿñü ñ äðóçüÿìè, ñ Ìîñêâîé ÿ íàçâàë ïåðâóþ 

êíèãó "ß ñ Âàìè”, íàâåðíî è ïîñëåäíþþ òàê íàçîâó. 
Äà, ÿ ñ Âàìè. 
Âûñûëàþ äëÿ Âàøåé âûñòàâêè íîâóþ êíèãó. 
Æìó Âàøó ðóêó.  Öåëóþ ïî áðàòñêè — ïî áàêèíñêè. 

 
 

Âàø Íàðèìàí. 
 

Áàêó. 
25 ìàðòà 1963 ã. 
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ƏDƏBİYYAT və   İNCƏSƏNƏT 
qəzeti 

_______________________________________________ 
 

AZƏRBAYCAN YAZIÇILARI  İTTİFAQI VƏ AZƏRBAYCAN SSRİ  
MƏDƏNİYYƏT NAZİRLİYİNİN ORQANI 

 
Azərbaycan SSRİ Mədəniyyət naziri 

ZAKİR BAĞIROV YOLDAŞA 
 

Surəti: Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı İdarə 
heyətinin sədri MİRZƏ İBRAHİMOV yoldaşa 

 
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti redaksiyasının yerləşdiyi 

“Kommunist” nəşriyyatındakı başqa qəzet və jurnal redaksiya-
ları kondisionerlə təmin olunduğu halda bizim otaqlara /baş re-
daktorun otağından başqa/ hələ də kondisoner qoyulmamışdır. 
Xüsusən isti aylarda əməkdaşlrın normal işləməsi mümkün 
olmur. Odur ki, ayrı-ayrı otaqlara qoyulmaq üçün 12 ədəd kon-
disioner alınması üçün sərəncam vermənizi xahiş edirəm. 

 
Hörmətlə, 

Baş redaktor:                  
N. HƏSƏNZADƏ 

 
21.VI.85. 
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ãîð. Òáèëèñè óë. Ìàãàáåëè 11 
 

Ïðåäñåäàòåëþ Ñîþçà ïèñàòåëåé Ãðóçèè 
ãîñïîäèíó Ãóðàìó Ïàí÷èêóðàäçå 

 
Ìíîãîóâàæàåìûé Ãóðàì! 
Ñ áîëüøèì óäîâëåòâîðåíèåì ìû âîñïðèíÿëè âåñòü î 

íàãðàæäåíèè ñëàâíîé äî÷åðè äâóõ áðàòñêèõ íàðîäîâ Ëåé‐
ëè õàíóì. Ýðàäçå ãîñóäàðñòâåííîé íàöèîíàëüíîé ïðåìèè 
Ãðóçèè. Ñâîåé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ Ëåéëè õàíóì 
âíîñèò íåîöåíèìûé âêëàä â ðàçâèòèå àçåðáàéäæàíî-ãðó‐
çèíñêèõ ëèòåðàòóðíûõ ñâÿçåé. 

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ Âàñ, äîðîãîé Ãóðàì, æåëàþ 
ïðîöâåòàíèÿ ñâîáîäîëþáèâîìó ãðóçèíñêîìó íàðîäó. 

 
Ñ óâàæåíèåì, 

Íàðèìàí Ãàñàíçàäå, 
ïîýò, çàñëóæåííûé äåÿòåëü èññêóññòâ, 

íàðîäíûé äåïóòàò, çàì. ìèíèñòðà ïå÷àòè  
è èíôîðìàöèè Àçåðá. Ðåñïóáëèêè,  

ïåðâûé çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Îáùåñòâà  
èíòåëëèãåíöèè Àçåðáàéäæàíà. 
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380077 Òáèëèñè óë. Ãóðàìèøâèëè 
Ëåéëè Ýðàäçå 

 
Äîðîãèå Ëåéëè õàíóì è Äìèòðèé! 
Ñ ÷óâñòâîì ãëóáîêîé áëàãîäàðíîñòè ìû óçíàëè î ïðè-

ñóæäåíèè âûñîêîé íaãðàäû - Ãîñóäàðñòâåííîé íàöèîíàëü-
íîé ïðåìèè Ãðóçèè Ëåéëè õàíóì — èçâåñòíîé ïîýòåññå è 
ïåðåâîä÷èöå çà ïåðåâîäû è ðàñïîñòðàíåíèå â Ãðóçèè àçåð-
áàéäæàíñêîé ëèòåðàòóðû, ñðåäè êîòîðîé ÷èñëÿòñÿ è ìîè 
êíèãè. 

Ìû â Àçåðáàéäæàíå ãîðäèìñÿ Ëåéëè õàíóì - ñëàâíîé 
äî÷åðüþ ãðóçèíñêîãî íàðîäà, âíåñøèé áåñöåííûé âêëàä â 
ðàçâèòèå ëèòåðàòóðíûõ ñâÿçåé ìåæäó íàøèìè ïîäëèííî 
áðàòñêèìè íàðîäàìè. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, êîãäà ïî âèíå êîâàðíîãî âåðî-
ëîìíîãî ñîñåäà ïðîëèâàåòñÿ ñâÿòàÿ êðîâü àçåðáàéäæàíöåâ 
íà ðîäíóþ îòöîâñêóþ çåìëþ, êîòîðóþ íåâîçìîæíî ïàõàòü, 
êîãäà áîëåå ìèëëèîíà áåæåíöåâ, ðàíåííûõ ñòàðèêîâ è äå-
òåé çàïîëíèëè Áàêó, ìû îñîáåííî âûñîêî öåíèì äðóæáó è 
áðàòñòâî. 

Äîðîãèå ìîè ñåñòðà è áðàò! Îáíèìàþ, ïîçäðàâëÿþ 

Âàñ – ïðåäñòàâèòåëåé ëþáèìîãî ìíîþ ãîðäîãî ñâîáîäîëþ-
áèâîãî ãðóçèíñêîãî íàðîäà. 

 
Âñåãäà âàø  
Íàðèìàí Ãàñàíçàäå 

Áàêó. 
4.07.94. 
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14 №li Qaradağ Seçki Dairəsinə 

 
Bu günlərdə mətbuat səhifələrində sizin dairədən Milli 

Məclisin üzvlüyünə namizəd İlham Əliyevin proqram çıxışla-
rını oxudum. Bir daha tam inandım ki, yüksək ailə tərbiyəsi və 
təhsili görmüş, təbiətən təmkinli bu millət oğlu öz xalqına, 
müstəqil vətəninə məhəbbət və xidmət eşqi ilə çırpınan qaynar 
bir ürək həsr edəcək. 

Bu məktubu da ona görə yazdım ki, sizin dairədən mən 
də öz namizədliyimi əvvəlcədən irəli sürmüşdüm və geri götür-
düm. Dairə Komisiyasının üzvlərindən, hələ üzünü görmə-
diyim icra hakimiyyətinin başçısından, yerli əhalidən böyük 
rəğbət hissi gördüm. Minnətdarlığımı bildirirəm. 

Xahiş edirəm mənim bu səmimi əlyazmamı hörmətli se-
çicilərə bir müraciət kimi qəbul edəsiniz... İlham Əliyevə səs 
versinlər. Heç vaxt peşiman olmazlar. 

Hörmətlə,  
şair, xalq deputatı 

Nəriman Həsənzadə 
 

7 noyabr 1995 
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Hörmətli Ayaz müəllim! 
 

Müğənni Şəbnəm Tapdığın Respublikanın əməkdar fəxri 
adını alması münasibəti ilə məni təbrik etdiyinizə görə təşəkkür 
edirəm. Görünür bu sevincdən mənə də pay düşür. 

Şəbnəm müsahibələrinin birində deyibdi ki, məni oxu-
mağa həvəsləndirən şair Nəriman Həsənzadə olub. Bu sözləri 
də mənə Siz xatırlatdınız. 

Şəbnəm düz deyirdi. Şair dostum İlyas Tapdıq ailəsi ilə 
bizə gəlmişdi. Dünyanın düz vaxtı idi, həyat yoldaşım Sara sağ 
idi. Şəbnəm qızımız bir mahnı oxudu. Mənim qızım Xatirə də 
onu pianoda müşayiət edirdi. Çox xoşuma gəldi, gördüm bu 
səsdən heç kəsdə yoxdur. Elə o andaca yazıçı dostum Nahid 
Hacıyevə (onda Respublika dövlət televiziyasının ədəbi-dram 
verilişinin şöbə müdiri idi) zəng çaldım və xahiş etdim ki, Şəb-
nəmə o qulaq assın. Azərbaycan efirinə yeni, əvəzssiz bir səs 
gəlir. Bəyənsə, qoy ekrana da çıxartsın. 

Sonra Şəbnəmin özündən də xahiş etdim ki, qızım, utanma 
ekrana çıx. Millət sənin səsini eşitməlidi. O isə utanırdı. Bu da 
istedad əlamətiydi. İstedadsızın utandığını heç vaxt görməmi-
şəm. 

Nahid müəllim istedada kömək durdu. Şəbnəmin səsi ek-
randan eşidildi. Onun ədaları, səsindəki yeni çalarlar, rənglər, 
təbii boyalar Tanrının ona bəxş etdiyi qaynar ilhamdan süzülüb 
gəlirdi. Ona görə də ürəklərə yol tapır, sevilir. 

İndi tam səmimiyyətiylə deyir ki, vokal sənətimizin gözəl 
nümayəndələrindən biri də Respublikamızın əməkdar artisti 
Şəbnəm Tapdıq İlyas qızıdır. 
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Şəbnəm uşaq şeir yaradıcılığının öncülü, gözəl poetik 

əsərlər müəllifi İlyas Tapdığın ailəsində pərvəriş tapmış, onun 
repertuarı belə bir mühitdə formalaşıb, indi də davam edir. 

Şəbnəmin səsinə olan rəğbətimi bir neçə il qabaq yazdığım 
“Sabahınız xeyir, gədəbəylilər” şeirində də bildirmişəm. 
 

Bulaqda çağlayan – bülbül nəğməsi, 
İlyasın şeridi, Şəbnəmin səsi. 
Bir az da Gədəbəy, Qazax ləhcəsi, 
Nə dilçi lazımdı, nə lüğət mənə. 

  
Nəriman Həsənzadə, 

Xalq şairi 
 

14.03.09 
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AKADEMİK VASİM MƏMMƏDƏLİYEVİN 

“QURAN” KİTABINA YAZDIĞI “ÖN SÖZ”Ə 
“SON SÖZ”VARİ QEYDLƏR 

 
Yerin sərvəti adətən külçə şəklində üzə çıxır. Onu sonradan 

təmizləyib saflaşdırırlar. 
Vasim Məmmədəliyev külçə deyil, saf qızıl parçasıdır. 
Həzrəti Əlinin məşhur kəlamı Vasim Məmmədəliyev haq-

qında deyilib. O da öz dilinin altında gizlənib. Danışanda Va-
sim Məmmədəliyevdi, susanda adi insan, bizim birimiz. 

“Quran” kitabına yazdığı “Ön Söz” “Qurani-Kərim”in kə-
lamlarından qidalandığı üçün, heç vaxt başqasının yazdığı “Son 
Sözə” ehtiyac olmayacaq. Mənimki qeydlərdi. 

Vasim Məmmədəliyev boyda - yox, başda - çox ucadı. 
“Quran”dan danışanda böyük ərəb alimidi, Füzulidən danı-

şanda böyük Azərbaycan ziyalısı. 
Sadəlikdə hec kəsdən fərqlənməməsi ən çox fərqlənən tərə-

fidi. 
Danışanda qışqırmır, ona görə də sözü eşidilir. 
Səsi müalicəvidi. 
Millidi, insansevərdi, ailəcanlıdı, vətənpərvərdi. 

Bakı.  
01.05.10 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRİ  

CƏNAB Ə.F.QARAYEVƏ 
 
 
Hörmətli Əbülfəz müəllim! 
80 illik yubileyimlə bağlı tədbirlər planına bu il Sizin na-

zirlik tərəfindən mənim bir kitabımın nəşri nəzərdə tutulmuş-
dur. Kitabın kompyuterdə yığılmış hazır diskini bu il oktyabrın 
əvvəlində Nazirliyin mətbəəsinə təqdim etdim. Məlum oldu ki, 
kitabın səhifə sayı nəzərdə tutulduğundan (əvvəl 572 səhifə idi) 
artıq çıxıb. 

İki fəsli ixtisar etməli oldum. “Nəriman Həsənzadə. Haq-
qında yazılanlar” adlandırdığım kitaba ulu öndər H.Ə.Əliyevin 
və cənab prezidentimiz İlham Əliyevin sərəncamları və şəxsi 
məktubları (ilk dəfə kitaba verirəm), 80 illik yubileyimlə əlaqə-
dar materiallar, qələm dostlarımın yazdıqları məqalə və xatirə-
lərdən bəziləri daxil edilmişdir. 

Mümkünsə nəzərə almağınızı xahiş edirəm. 
 
23 noyabr, 2011-ci il 

Hörmətlə, 
Nəriman Həsənzadə,  

Xalq şairi 
 

P.S.: Yubiley tədbirləri zamanı şəxsən Sizdən və nazir-
liyin yubileyi keçirən işçilərindən, Milli Kitabxanamızın rəh-
bərliyindən mənə və mənim yaradıcılığıma  böyük qayğı, diq-
qət, səmimiyyət gördüm. Mətbuatda təşəkkürümü bildirsəm də, 
bir daha razılıq edirəm.  
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Azərbaycan SSR  

Mərkəzi Seçki Dairəsinin Sədri 
Ə.H.Kərimov yoldaşa 

 
 Surəti:  

Bakı şəhər Oktyabr RPK-nin  
birinci katibi İ.Qaraşov           

 yoldaşa 
 

Azərbaycan SSR Xalq deputatlığına namizəd, 
Əməkdar incəsənət xadimi,  

“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 
baş redaktoru 

Nəriman Həsənzadədən 
 

 
Ə R İ Z Ə 

 

Bu il dekabrın 16-da Bakının Oktyabr rayonundakı 71№-li  
M.F.Axundov seçki dairəsindən on minə yaxın seçicisi olan altı 
məntəqədə səs çoxluğu ilə /6603 səs/ Azərbaycan SSR Xalq 
deputatı seçildim. Mənim vəkillərimin və müşahidəçilərimin  
iştirakı ilə seçki məntəqələrində  protokollar yazıldı, imzalandı 
və seçki prosesi bitdi. 

Bundan sonra rayon partiya komitəsinin birinci katibi İ.Qa-
raşov yoldaş rayon seçki dairəsinin sədrini, məntəqə sədrlərini 
icraiyyə komitəsinə çağırtdırıb gecədən keçmiş 1-50 dəqiqəyə 
qədər saxlatdırmışdır. Bu təzyiq nəticəsində oraya təcili yardım 
çağrılmış, komisiya sədrləri özlərini təhqir edilmiş hesab 
etmişlər. 54, 58, 59-cu seçki məntəqələri üzrə protokolları bi-
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rinci katib götürüb “düzəliş” məqsədi ilə aparmışdı. Yəqin ötən 
gecə, yəni 16 dekabrdan 17-sinə keçən gecə protokollar dəyiş-
dirilmişdir. 

Mən Respublika qəzetlərinin birinin baş redaktoru, ölkədə 
və xarici ölkələrdə tanınan yazıçı kimi, heç yerdə, heç vaxt belə 
təhqir edilməmişdim. 

Mən göstərilən dairədə deputat seçildiyim üçün, ədalətin 
bərpası naminə bu işə qarışmağınızı, həm də təcili qarışmağını-
zı xahiş edirəm. Çünki xəyanət usta əllərdədir. 
   

17 dekabr 1990 
  

 



 
Nəriman Həsənzadə  _________________________________ 
 

 
 498

 
ƏZİZ VƏ HÖRMƏTLİ PROFESSOR  

MÜRSƏL MÜƏLLİM! 
 

Anadan olmağınızın 75 illiyi münasibəti ilə Sizi – gör-
kəmli elm fədaisini, ictimai xadimi – ürəkdən təbrik edir, can 
sağlığı, ailə sevinci, daha yeni uğurlar arzulayırıq. 

Sizi Azərbaycan elminin, xüsusilə zəngin xalq yaradıcılı-
ğının, folklorumuzun yorulmaz tədqiqatçısı kimi tanıyır, geniş 
ümumiləşmələr yolu ilə gəldiyiniz elmi-məntiqi nəticələri yük-
sək qiymətləndiririk. 

Sizin müdafiə Şuralarında, xalq yaradıcılığının, ədəbiyya-
tımızın bu və ya başqa problem məsələlərinə həsr olunmuş 
elmi-nəzəri konfranslarında özünüzə xas olan təmkinli çıxışla-
rınız, yazdığınız elmi rəylərdəki xeyirxah tənqidi qeydləriniz, 
verdiyiniz müdrik məsləhətlər həmişə müzakirə olunan möv-
zuların ədəbi-fəlsəfi-sosioloji mahiyyətinin dərkinə xidmət et-
mişdir. Beləliklə, Siz humanist və tələbkar bir alim missiyasını 
yerinə yetirməklə özünüzə və işlədiyiniz elmi mərkəzə nüfuz 
gətirmisiniz. 

Çap etdirdiyiniz tədqiqat xarakterli kitablar, monoqrafiya-
lar, saysız-hesabsız elmi məqalələr filologiya elmimizə bir töh-
fə olmaqla Azərbaycan və türk dünyası folklorşünaslığı sahə-
sində bütöv bir elmi-pedaqoji mərhələdir. 

Əziz və hörmətli dostumuz, qardaşımız! 
Yüksək insani keyfiyyətləriniz Sizi tanıyan dostlarınız, 

yoldaşlarınız üçün, eləcə də Sizi qiymətləndirən və fəxr edən 
tələbələriniz üçün həmişə nümunə olmuş, indi də nümunədir. 

Bütün bunlar əbədi-ictimai mühitdə Sizin ləyaqətli bir 
İnsan kimi yerinizi müəyyən etmiş görkəmli pedaqoq, alim ki-
mi sevdirmişdir. 
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Əlini sıxırıq mehr-ülfətlə, 
Zaman alqışlayır seçdiyin yolu. 
Yaşa bu ürəklə, bu məhəbbətlə, 
Sən də bu millətin böyük bir oğlu! 
Zaman alqışlayır seçdiyin yolu. 

 
Ailədə sevinclər, işində daha yeni uğurlar diləyirik. 

 
Nəriman HƏSƏNZADƏ, 

Milli Aviasiya Akademiyasının  
“Humanitar fənlər kafedrası” 

 adından, kafedra müdiri, 
filologiya elmləri namizədi, 

 dosent 
 

19 may, 2004-cü il 
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Şair Həmid Abbas gözümün qabağında qeyb oldu. Ta-
le elə gətirmişdi ki, bu il avqust ayının 1-dən biz demək olar 
ki, hər gün (20 gün sanatoriyada bir yerdə qaldıq), yaxud 
həftədə bir-iki gün görüşürdük. Gedirdik dərs deməyə. 

 
Həqiqətən ürəyi pak, niyyəti pak insan idi. Bəzən ağır xa-

siyyət dostlarının sözünü udurdu. Deyirdi, vallah, mənə qəh-
rəmanlıq düşür. Gözəl insan olduğunu yəqin ki, özü də dərk 
eləmişdi. Bu böyük təbiətlərə xas olan insani keyfiyyətlər idi. 
Böyüklük necə olar demirdi, böyüklük eləyirdi. Bu, onun adi-
liyindən yox, sadəliyindən idi. İstiqanlıydı, həssas idi. Elpərəst, 
dostpərəst, vətənpərəst idi. 

Biz Həmidlə noyabrın 19-da səhər-səhər görüşdük. Günor-
ta saat 12-yə on beş dəqiqə qalmış əbədi ayrildiq. Bir an qabaq 
danışıb gülürdük. 

Deyirdi ki, tələsirəm, televiziyada çəkilişim olacaq. Vertol-
yotda həlak olanların xatirəsi yad edəcəklər. 

Mən də danışmalıyam. 
Həmid danışdığı yerdə sözü ağzında qaldı. Elə bil ki, kim-

sə onun sözün qəfildən kəsdi. Ağzını yumdu, boğulurdu. Mən 
hələ belə bir şey görməmişdim. Gözə gərünməyən bir əl onu 
boğurdu. Sürücünü (qardaşı oğlu idi), arxada Həmid müəllimin 
yanında oturan müəllimi həkim dalınca göndərdim. Əlini 
ovxalayırdım ki, ayılsın. Əlləri buza dönmüşdü. “Həmid” deyə 
çağırdım. Mənim pıçıltıma belə həssas olan, bu dəfə çağırışıma 
cavab vermirdi. Sarsılmışdım. Şəfqət bacısı da gəldi, həkim də. 
Yaxındakı poliklinikaya apardıq. Sən demə Həmid o andaca 
qeyb olmuşdu. Mən qeyb olunmuş varlığı çağırırdım. Qeybdən 
səs gəlmirdi. Əllərim yanıma düşdü. İlk dəfə acizliyimi gör-
düm. Ən yaxın insana heç bir köməklik edə bilmədim. 
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Bir müdrik sual verir: Ölüm hardadır? Deyir: qaşla gözün 
arasında. Deyir: yox çox uzaq dedin bir göz qırpımında. O, 
doğru deyirmiş. 

Həmidi Aktyor evindən qaldırdılar. El-oba tökülüb gəl-
mişdi. Şair gərək ölsün. Onun tabutuna tamaşa etmək daha ma-
raqlı imiş. İnsanlar nə qədər amansız olurmuş, ilahi!  

H.Abbas çox urvatlı götürüldü. Özünə layiq. Fəxri keşikdə 
dayandıq. Vida sözləri deyildi. Vida görüşünü təşkil edənlərə 
də öz adımdan təşəkkürümü bildirirəm. 

Səhər-səhər maşına oturanda mənə dedi ki, bu gün əl ver-
mirəm, özümü soyuğa vermişəm, sonra sən də qrip olarsan. 
Gülüşdük. Sən demə tale bizi o səhər ayırıbmış. Mən də onu 
ərkyana danladım ki, nə üçün plaş geyinməyibsən? Qışdır. Ba-
kıda havalar gündə üç dəfə dəyişir. Həmidin plaşını sonra ölüm 
kağızı ilə evə gətirəsi oldum. Həmidi bizdən qabaq təcili yar-
dımla evə gətirmişdilər. Ağır idi, dözülməz idi. Təkrar edirəm, 
Həmid ölmədi, qeyb oldu. 

Həmin gün mənə dedi ki, Teymur Bünyadovu təbrik elə. 
Yazıçılar Birliyinə üzvlüyə keçib. Sonra gülümsədi (bu ona 
yaraşırdı). Sən bir şey bilmirsən Nəriman? – soruşdu. – Nəyi? 
Bax, İttifaqa üzvlüyə keçmək üçün zəmanəti sənə S.Vurğun, 
mənə sən, Teymur qağaya da mən vermişəm. Həmid sevinirdi.  

Həmin gün Teymur müəllimi gördüm. Təbrik eliyə bilmə-
dim. Amma bir-birimizə başsağlığı verəsi olduq. 

H.Abbasın nəğmələri qulağımızda səslənəcək. Gözəl şairi-
miz, dostumuz, əvəssiz bir insanı unuda bilməyəcəyik. 

Bir-birinin ardınca Hüseyin Arifin, İsmayıl Şıxlının, Aslan 
Aslanovun dünyalarını dəyişməsi ağırdır, həqiqətən böyük itki-
dir. Başın sağ olsun, Azərbaycan! 

 
Nəriman Həsənzadə 

 

“Dəli Kür” qəzeti, 19 may 2004-cü il 
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ßçèçèì Hèäàyÿò! 

Ñèçè 60 èëëèê yóáèëåyèíèç âÿ yöêñÿê äþâëÿò ìöêàôàòû — “Øþh-
ðÿò” îðäåíèëÿ òÿëòèô îëóíìàüûíûç ìöíàñèáÿòèëÿ öðÿêäÿí òÿáðèê 
åäèðÿì. ßââÿëêè èñòÿêëÿ áàüðûìà áàñûðàì, þïöðÿì. Áþyöê äþâ-
ëÿò âÿçèôÿñèíäÿ âÿ àèëÿíèçäÿ yåíè ñåâèíúëÿð àðçóëàyûðàì. Áó ñå-
âèíúëÿð, Ìèð Úÿëàë ìöÿëëèìèí äèëèëÿ äåñÿì, Ñèçÿ àíà ñöäö êèìè 
hàëàëäû. 

Ñèçè, ÿçèçèì Hèäàyÿò, èíäè áèð íå÷ÿ ìÿãàìëàðäà õàòûðëàyû-
ðàì. Hÿãèãÿòÿí, î ýöíëÿð áèð êèíîëåíòè êèìè ýþçëÿðèìäÿ ãàëûá: 
Èðÿâàíäàí Áàêûyà hÿð ýÿëèøèíèç çàìàíû ìÿíèìëÿ yàøúà áàëàúà 
ãàðäàø êèìè èñòèãàíëû ýþðöøëÿðèíèç, ìÿíè òÿêúÿ øàèð êèìè yîõ, 
hÿì äÿ áþyöê ãàðäàø êèìè “Nÿðèìàí ìöÿëëèì” äåyÿ ÷àüûðìà-
üûíûç, “Èìçàëàð è÷èíäÿ” ìÿíçóì ïyåñèìè äèðåêòîðó îëäóüóíóç 
Èðÿâàí Äþâëÿò Òåàòðûíäà òàìàøàyà ãîyìàüûíûç, àèëÿìëÿ áèðëèê-
äÿ Ñèçèí ãîíàüûíûç îëìàüûì, “Ýÿíúëèê” íÿøðèyyàòûíûí Áàø ðå-
äàêòîðó îëäóüóíóç èëëÿðäÿ öíñèyyÿòèìèç âÿ ñ. âÿ è. à. 

Ìÿíäÿí èíúèê ãàëìàüûíûçû äà õàòûðëàyûðàì. Ñèçè èñòÿäèyèíèç 
íÿøðèyyàòà äèðåêòîð ýþíäÿðòäèðÿ áèëìÿäèì. Ñþçöì òóòóëìàäû, 
áàøãà áèð íÿøðèyyàòû ìÿñëÿhÿò áèëäèëÿð. Ýåòìÿäèíèç. Ìÿíèì äÿ 
öðÿyèìäÿ íèñýèë ãàëäû. Áóíóí ÿâÿçèíäÿ ìÿðhÿìÿòëè Òàíðûìûç 
Ñèçÿ ëàyèã îëäóüóíóç Äþâëÿò ìöøàâèðè âÿçèôÿñèíè âåðäè. Î âàõò 
òÿáðèê åëÿyÿíëÿð ñûðàñûíäà ìÿí äÿ âàð èäèì. 

Áþyöê àëèì Nèçàìè Úÿôÿðîâóí “ßäÿáèyyàò ãÿçåòè”íäÿ yàç-
äûãëàðûíû ìÿìíóíèyyÿòëÿ îõóäóì. Îíóí ãÿëÿìè äÿ, öðÿyè êèìè 
èøûãëûäûð. Hÿyàòûíûç âÿ yàðàäûúûëûã yîëóíóç àyäûíëûã è÷èíäÿ ýþ-
ðöíöð. ßäÿáèyyàòûìûçà, ìèëëè ñèyàñÿòèìèçÿ, äþâëÿò÷èëèyèìèçÿ 
Ñèçèí õèäìÿòëÿðèíèçè ñàäàëàìûð, îíëàðûí ÷àëàðëàðûíû à÷ûð. ×èëè 
øàèðè Ïàáëî Neðuäaíûí àäûíû ÷ÿêìèð, àììà ìÿí Ñèçè îíóí òèì-
ñàëûíäà ýþðöðÿì. Áþyöê òàðèõè îëàí áþyöê õàëãûí áþyöê îüëó 
êèìè ýþðöðÿì. Ñèçèí áþyöê èñòåäàäûíûçà ïÿðÿñòèø åäèðÿì. 

Ìÿíçóì ïyåñëÿðèí õöñóñèyyÿòëÿðè âÿ îíëàðûí ñÿhíÿ òÿúÿñ-
ñöìö, àêòyîð îyóíó áàðÿäÿ yàçäûüûíûç ñèëñèëÿ ìÿãàëÿëÿðäÿêè 
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ôèêèðëÿð øàèð-äðàìàòóðãóí åëìè-íÿçÿðè äöøöíúÿëÿðè âÿ òåàòðà, 
äðàìàòóðýèyàyà òÿúðöáÿäÿí ýÿëÿí ãèyìÿòëè òþâñèyÿëÿðèyäè. Áó, 
ïðîáëåìèí hÿëëèíÿ õèäìÿò åäèðäè, èíäè äÿ åäèð. 

Áþyöê ñÿíÿòêàðëàðà õàñ îëàí ÷îõøàõÿëè yàðàäûúûëûüûíûçëà þë-
êÿìèçèí ýþðêÿìëè ÿäÿáè ñèìàëàðûíäàí áèðè êèìè, èúòèìàè-ñèyàñè 
õàäèìëÿðèíäÿí áèðè êèìè òàíûíûðñûíûç âÿ ñåâèëèðñèíèç. ×öíêè þçö-
íöç ñåâèðñèíèç. Ñàôñûíûç, õåyèðõàhñûíûç. 

Ñèç áó ìèëëÿòèí áÿõòèíÿ äîüóëàíëàðäàíñûíûç. 
Þç òàëåyèíèç àüûð îëñà äà, õàëãûíûçûí, áàøãà õàëãëàðûí òàëåyèí-

äÿ ìöhöì ðîëóíóç îëóá. Âÿ èíäè äÿ âàð. Çàìàí Ñèçè òàìàì 
yåíè ðóhëó, yåíè òÿôÿêêöð òÿðçèíÿ ìàëèê, yåíè òèïëè ñÿíÿòêàð êèìè 
yåòèøäèðäè. Áþyöê áèð øÿõñèyyÿòèí yàíûíäà ôîðìàëàøäûíûç. Èíäè 
äÿ áó, äàâàì åäèð. Áóíà ýþðÿ Ñèç áàøãà hÿìêàðëàðûíûçäàí ñþ-
çöí ÿí ýåíèø ìÿíàñûíäà ñå÷èëèðñèíèç. Øåèðëÿðèíèç, ïóáëèñèñòèêà-
íûç, òÿðúöìÿëÿðèíèç, ÷ûõûøëàðûíûç, ìöñàhèáÿëÿðèíèç äåäèêëÿðèìè 
ñöáóò åäèð. 

ßçèçèì Hèäàyÿò! 
Ñèçèí øÿõñèíèçäÿ Àçÿðáàyúàí ÿäÿáèyyàòû — ìöñòÿãèë Àçÿð-

áàyúàí äþâëÿò÷èëèyèíÿ õèäìÿò åäèð. Áó, Ñèçèí òàëåyèíèç âÿ øÿðÿô-
ëè òÿðúöìåyè-hàëûíûçäûð. 
 

Ãàðäàøûíûç 
Nÿðèìàí HßÑßNÇÀÄß, 
âÿ Nàçèì HßÑßNÇÀÄß. 

 
Áàêû,  

07.10.04 
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ßÇÈÇ Âß HÞÐÌßÒËÈ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ  
ÌÖÐÑßË ÌÖßËËÈÌ! 

 
 

Àíàäàí îëìàüûíûçûí 75 èëëèéè ìöíàñèáÿòèëÿ Ñèçè — ýþðêÿìëè 

åëì ôÿäàèñèíè, èúòèìàè õàäèìè — öðÿêäÿí òÿáðèê åäèð, úàíñàüëûüû, 
àèëÿ ñåâèíúè, äàhà éåíè óüóðëàð àðçóëàéûðûã. 

Ñèçè Àçÿðáàéúàí åëìèíèí, õöñóñèëÿ çÿíýèí õàëã éàðàäûúûëûüû-
íûí, ôîëêëîðóìóçóí éîðóëìàç òÿäãèãàò÷ûñû êèìè òàíûéûð, ýåíèø 
öìóìèëÿøìÿëÿð éîëó èëÿ ýÿëäèéèíèç åëìè-ìÿíòèãè íÿòèúÿëÿðè 
éöêñÿê ãèéìÿòëÿíäèðèðèê. 

Ñèçèí ìöäàôèÿ øóðàëàðûíäà, õàëã éàðàäûúûëûüûíûí, ÿäÿáèééàòû-
ìûçûí áó âÿ éà áàøãà ïðîáëåì ìÿñÿëÿëÿðèíÿ hÿñð îëóíìóø 
åëìè-íÿçÿðè êîíôðàíñëàðûíäà þçöíöçÿ õàñ îëàí òÿìêèíëè ÷ûõûø-
ëàðûíûç, éàçäûüûíûç åëìè ðÿéëÿðäÿêè õåéèðõàh òÿíãèäè ãåéäëÿ-
ðèíèç, âåðäèéèíèç ìöäðèê ìÿñëÿhÿòëÿð hÿìèøÿ ìöçàêèðÿ îëóíàí 
ìþâçóëàðûí ÿäÿáè-ôÿëñÿôè-ñîñèîëîæè ìàhèééÿòèíèí äÿðêèíÿ õèä-
ìÿò åòìèøäèð. Áåëÿëèêëÿ, Ñèç hóìàíèñò âÿ òÿëÿáêàð áèð àëèì ìèñ-
ñèéàñûíû éåðèíÿ éåòèðìÿêëÿ þçöíöçÿ âÿ èøëÿäèéèíèç åëìè ìöÿñ-
ñèñÿéÿ íöôóç ýÿòèðìèñèíèç. 

×àï åòäèðäèéèíèç òÿäãèãàò õàðàêòåðëè êèòàáëàð, ìîíîãðàôèéàëàð 
ñàéñûç-håñàáñûç åëìè ìÿãàëÿëÿð ôèëîëîýèéà åëìèìèçÿ áèð òþhôÿ 
îëìàãëà Àçÿðáàéúàí âÿ òöðê äöíéàñû ôîëêëîðøöíàñëûüû ñàhÿñèí-
äÿ áöòþâ áèð åëìè-ïåäàãîæè ìÿðhÿëÿäèð. 

ßçèç âÿ hþðìÿòëè äîñòóìóç, ãàðäàøûìûç! 
Éöêñÿê èíñàíè êåéôèééÿòëÿðèíèç Ñèçè òàíûéàí äîñòëàðûíûç, 

éîëäàøëàðûíûç ö÷öí, åëÿúÿ äÿ Ñèçè ãèéìÿòëÿíäèðÿí âÿ ôÿõð åäÿí 
òÿëÿáÿëÿðèíèç ö÷öí hÿìèøÿ íöìóíÿ îëìóø, èíäè äÿ íöìóíÿäèð. 
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Áöòöí áóíëàð ÿäÿáè-èúòèìàè ìöhèòäÿ Ñèçèí ëÿéàãÿòëè áèð Èí-

ñàí êèìè éåðèíèçè ìöÿééÿí åòìèø, ýþðêÿìëè påäàãîã, aëèì êèìè 
ñåâäèðìèøäèð. 

ßëèíè ñûõûðûã ìåhð-öëôÿòëÿ, 
Çàìàí àëãûøëàéûð ñå÷äèéèí éîëó. 
Éàøà áó öðÿêëÿ, áó ìÿhÿááÿòëÿ, 
Ñÿí äÿ áó ìèëëÿòèí áþéöê áèð îüëó! 
Çàìàí àëãûøëàéûð ñå÷äèéèí éîëó. 

 
Àèëÿíäÿ ñåâèíúëÿð, èøèíäÿ äàhà éåíè óüóðëàð äèëÿéèðèê. 

 
 

Nÿðèìàí HßÑßNÇÀÄß,  
Ìèëëè Àâèàñèéà Àêàäåìèéàñûíûí 
“Hóìàíèòàð ôÿíëÿð êàôåäðàñû” 

àäûíäàí êàôåäðà ìöäèðè, 
ôèëîëîýèéà åëìëÿðè íàìèçÿäè, äîñåíò 

   
        

 19 ìàé, 2004-úö èë 
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Дорогой Давид Никитич!* 

   
Посылаю Вам вырезки из “Литературной газеты” с Ва-

шей вступительной статьей. В этом году у нас, в Баку вы-
ходит на русском языке моя книга десяти печатных листов. 
Переводчики Я.Козловский, Н.Гребнев, Р.Казакова, В.Се-
менов и др. 

Хотел бы, дорогой Давид, чтобы моя эта книга откры-
лась Вашей дружеской вступительной статьей, вроде как 
пролог к моим стихам и поэмам. В книгу входят мои стихи 
и одна болшая поэма “Пушкин на Кавказе”. 

Эту статью я должен получить не позднее мая месяца, 
чтобы успеть послать в набор. 

Обнимаю по братски. 
Братский привет Алле ханум.    

 
Ваш Нариман 

 
 
П.С.: Сара внезапно заболела, очень серьезно. В Баку 

операция прошла неудачно. Срочно взял ее в Москву. Там 
она лежала пять месяцев. Оперировали второй раз. Сейчас 
чувствует себя неплохо. Пока находится в Москве, в боль-
нице. 

3.II.86 г. 
 
 
 

_______ 
* Народный поэт Калмыкии (ред.) 
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Qadınlar  

(“Dədə Qorqud” dastanı əsasında) 
__________________________________________________ 

 
Hadisə Qazan xanın sarayının qabağında baş verir. 

 
Birinci səhnə. 

 
Sağ qalan bir nəfər  

(O kimdi və niyə sağ qalıb?) 
 
Qazan xanın cəh-cəlalından danışır. İnsanların gözəlliyi, 

adamların məğrur tərbiyəsi və s. Qadınların xüsusilə zərifliyi və 
tərbiyəsi məsələsi. Ölkədə tikilən abadlıq işlərindən deyir və s. 

Sonra gözlənilən fəlakət barədə məlumat verir (O, bu fə-
lakəti kimdən, haradan eşidib?) 

O, deyir ki, indi düşmən sərkərdəsi filankəs Qazan xanın 
oğlunu əsir eləyib. Arvadını axtarır, tapa bilmir. Qadınların ha-
mısı elan eləyir ki, biz oğlanın anasıyıq. İndi qərara alıblar ki, 
oğlanın ətindən hansı qadın yeməsə demək o, Qazan xanın ar-
vadıdır. 

O, deyir ki, ölkənin ən iyid oğullarını qılıncdan keçirdilər, 
qadınların namusuna sataşdılar və s. (düşmən nə üçün bu ölkə-
yə hücum edir?) 

Sağ qalan bu adam fəlakəti deyib qurtarandan sonra ölür. 
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Sərkərdənin çadırı. Ölkə talanır və qadınlar paylaşdırılır. 
Sərkərdə Qazan xanın arvadını özünə qul eləmək niyyətindədir. 
Amma o iyirmi qadınla əsirdir. Bilmək olmur, hansıdır. Qadın-
lar ən pis paltarlardadırlar. Sərkərdənin iki fikri var: əvvəlcə, 
oğlundan soruşsun (oğlu atası kimi sərt və mərddir. Oğlanla qa-
dınların lal görüş səhnəsi. Dahiyanə bir səhnə. 

Sərkərdə və oğlanın mükaliməsi 
Sərkərdə və qadınlar. 
Yaralı ilə qadınlar. 
Yaralı ilə oğlan. 
Yaralı ilə sərkərdə. 
Ana ilə sərkərdə (sərkərdə başqa libasda onun yanına 

gəlir) 
Ana ilə qadınların mükaliməsi. 
Oğlanın anasından xahişi. Bütün qadınlardan xahişi. 
(Yəni məni bağışlayın. Siz razılıq verməsəniz mənim ətimi 

kabab etməyəcəklər. Sonra başqalaşır). 
– Biz hamımız oğlanın anasıyıq. Hər bir qadın mübahisə 

edir ki, nə üçün mən anası deyiləm, qadınlar?! Nə haqla təhqir 
edirsiniz və s. 

Sərkərdənin qalib gəlməsi – onun məğlub olmasıdır.  
(Faciə burada başlayır. Yəni lap əvvəldə. Qalibliyi ilə 

məğlubdur, məğlub olması ilə də qalibdir). 
Axırda qadın dəli olur. Ətini yeyirmi? 
Oğlanın taleyi necə olur? Tariximiz, torpağımız, Azərbay-

can barədə söhbətlər gedəcək. 
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QANLI İNANC 
 

1980-cı il 
 

(“Atabəylər” pyesinin ilk təxmini planı) 
 
 
Təxmini epizodlar: 
 
I  epizod 
 

1186-cı il. Cahan Pəhləvanın sarayı.  
İnanc xatın qəmli və fikirlidir. 

  
              Düz iki ay keçir ölüm günündən, 
              bir Allah bilir ki, nə çəkirəm mən. –  deyir. 
 
              Xalqa demişik ki, yatır can üstə, 
              dünya qərar tutub bir yalan üstə. 
 

İnanc xatının öz-özü ilə söhbəti. Monoloqu. 
 
II  epizod 
 

Möminə xatın məqbərəsi görünür. Nizami, Əcəmi ilə məq-
bərə barədə danışırlar. Epoxa, Naxcıvan tarixi. Möminə xatın 
Atabəylər torpağının anası oldu. Bu qadın haqqında danışır. 
Sonra Əcəmiyə nəql eləyir ki, Eldəniz adicə qul olubdu. 40 qul 
söhbəti. İndi Cahan pəhləvanın açılışa gəlməsi hamının sevinci 
olacaqdır. Uzun müddət idi ki, xəstə idi. Nə yaxşı. O sənəti, 
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sənətkarı sevir. Xəstəlikdən qalxan kimi məqbərənin açılışına 
gəlir. O, sanki anası ilə görüşə gəlir. Əcəmi onu təsdiqləyir. Sə-
nət haqqında söhbət gedir. 

Bu dəmdə məqbərənin qapısı açılır. Personajlar bir-bir qa-
pıdan çıxırlar. Nizami bunu mənalandırır: əsl Atabəy dövləti 
Əcəminin bu məqbərəsidir, – deyir. Nizami onları bir-bir təq-
dim edir tamaşaçılara. Lap axırda İnanc xatın saray sivitası ilə 
gəlir. Nizami və Əcəmi mat qalır, bəs Cahan Pəhləvan har-
dadır? – deyib döyükürlər. İnanc xatın onlarla rəsmi görüşür. 
Hissini, həyəcanını onlar başa düşürlər. 

Səhnədə heç kəs yoxdur, bir Əcəmi və İnanc xatın. İnanc 
xatın onları sabah axşama evə dəvət edir. Bunlar da heç bir şey 
soruşa bilmirlər. Amma nigaran qalırlar. 

Nizami və Əcəminin dialoqu və söhbəti lazımdır. Onlar 
camaatdan eşidiblər ki, Cahan Pəhləvan ağırdır. Biz özümüz 
gedib-gələ bilmirik. Əcəmi desin ki, Cahan Pəhləvan mənimlə 
bir neçə dəfə görüşübdür, son vaxtlar tamam unudubdu və s. 

 
 
III epizod 
 
Atabəylər sarayı. Cahan Pəhləvanın evi. Bayaqkı perso-

najlar burdadır. Onlar iki-iki ayrılıblar. Ana-bala, söhbəti. 
İnanc və Mahmud; Mahmud, Ayəba. Ruz, Fəxrəddin; Nizami, 
Əcəmi; Qızıl Arslan, Əbubəkr, Bağban, ayrı-ayrılıqda gizli 
söhbət gedir. Hamı Cahanın gəlişini gözləyir. Eşikdə Cahan 
Pəhləvanın şərəfinə dua oxunur. Nizami deyir ki, Gəncədən ca-
maat gəlib, otların özəyilə Cahan Pəhləvanı sağaltmağı boynu-
na götürübdür. Onun sağlığı və s. Qızıl Arslan desin ki, onun 
şərəfinə ən gözəl himn Nizaminin “Xosrov və Şirin” əsəridir. 
Nizami yeni bir parça oxuyur. İnanc xatın gəlir, Cahan Pəhlə-
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vanın qara örtükdə şəklini gətirirlər. Üzündən pərdəni açırlar. 
Hamı donub qalır. İnanc xatın bildirir ki, biz bu sirri heç kəsə 
aça bilmirdik. İndi sizi çağırmışıq ki, Cahan Pəhləvanın yerinə 
kim keçsin? Hamının nəzərləri o saat Qızıl Arslana dikilir. 
Cahan Pəhləvanın vəsiyyətini İnanc xatın oxuyur. 

Nizami, Əcəmi və başqaları, İnanc xatının özü də Qızıl 
Arslanın hakimiyyətə keçməsinə  tərəfdar olurlar. Qərara alırlar 
ki, Qızıl Arslan Həmədana getməlidir ki, Soltan Toğrul bəy 
onu təsdiq eləsin. İnanc xatın ortaya şübhəli fikir atır – Toğrul 
bəydən ehtiyat etdiyini bildirir. Sonra deyir ki, Mahmud Cahan 
Pəhləvanın ən istəkli oğlu, qanuni arvadından doğulmuşdur. 
Mahmud Atabəylər dövlətində mühüm vəzifəyə qoyulmalıdır. 
Bununla o, Əbubəkrin qanunsuz qadından olduğunu eşitdirmək 
istəyir. Qızıl Arslan, Əbubəkr, Nizami, Əcəmi baxışırlar. İnanc 
xatın onları tələsdirir ki, siz tezliklə Həmədana getməlisiniz. 
Əbubəkr İnanc xatına eyhamlı bir-iki söz deyib, çıxır. Nizami 
İnanc xatındaki şöhrət hərisliyini duyur və Əcəmiyə deyir ki, 
bu qadın oğlunu təklif etməklə hakimiyyəti öz əlinə keçirmək 
istəyir. İnanc fars və Azərbaycanlı məsələsi  qaldırır və 
məclisdən özü çıxıb gedir. Bildirir ki, güya özünü pis hiss edir. 
Amma hara isə tələsdiyini açıq-aşkar bildirir. 

 
 
IV epizod 
 
Sui qəsd səhnəsi. Toğrul bəyin gəlişini xəbər verirlər. 

Burada gizli söhbət gedir. İnanc xatın Toğrul bəydən də Cahan 
Pəhləvanın istəkli oğlu Mahmudun mühüm vəzifəyə keçməsi 
barədə söhbət açır. Əbubəkrin əleyhinə danışır. Ayəba, Ruz 
onunla həmrəy olurlar. Fəxrəddinin Həmədanda Qızıl Arslanın 
qarşılanması zamanı görəcəyi iş barədə İnanc xatın danışır. 
Bunu sərkərdələr eşitmir. Onlara xeyir-dua verir. 
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V epizod 
 
Qızıl Arslanın öz adamları ilə söhbəti. Qardaşının ölümün-

dən sonra Arslan şahın hücumu barədə, Toğrul bəydən gözüm 
su içmir deyə bildirir. İnanc xatının Əbubəkrin əleyhinə da-
nışması onu sarsıdır. Bu ailəni İnanc xatın dağıda bilər, – deyir. 

 
VI epizod 
 
Həmədanda Qızıl Arslanın qarşılanması və Fəxrəddinin 

ona xəyanəti. Tutulması, İsfahanda üsyan barədə xəbər, İnanc 
xatının məktubu, əsirlərin dindirilməsi. Xəyanət. 

 
VII epizod 
 
Müharibə. İki sərkərdənin səhnəsi. Sonra Mahmud məktub 

gətirir, sonra özü anasının yanına qaçır. Və Atabəylər sarayında 
atası ilə görüşür, təkidlə tələb edir ki, Qızıl Arslanla görüşmək, 
birləşmək lazımdır, Toğrul bizə xəyanət elədi, sərkərdələri 
öldürdü, məni də öldürmək niyyətində idi. Anası inanmaq is-
təmir, Mahmud təkid edir. 

İnanc xatın Qızıl Arslana məktub göndərir və sonra oğlu 
ilə bərabər özü onun çadırına gəlir. 

 
VIII epizod 
 
Qızıl Arslanla İnanc xatının görüş səhnəsi. Şahın arvadı 

İnanc necə sınması, Qızıl Arslanı sevməsi barədə danışır, bütün 
hisslərini bildirir, özü bıçaq təklif edir ki, öz əlinlə məni öldür. 
Mənim sizinlə davam ancaq sizin öz qardaşınız oğlu Mahmu-
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dun üstə idi. Mən isə sizi əzəldən sevirəm. Bilirsiniz ki, məni 
Cahan Pəhləvana atamın öldürülməsindən sonra zorla verdilər. 
Əbubəkr onu əmisi ilə görüb şübhələnir və narazılığını bildirir. 
Qızıl Arslan onu bağışlayır və Mahmudu qoşuna rəhbərliyə 
göndərir. 

Cəbhədən xəbərlər gəlir. Toğrul bəyin yaxınlaşması barədə 
məlumat gəlir, Mahmud təntimiş gəlir. Bağban da bu arada gə-
lir. O qızın əhvalatı və s. 

 
 
IX epizod 
 
Qızıl Arslanla Toğrul bəyin döyüş səhnəsi. Hər qılıncdan 

sonra o tutarlı bir söz deyir. İnanc xatın deyir ki, Qızıl Arslan 
iki qılıncla döyüşür. Onun sözü də qılıncdır. Döyüşdə Toğrul 
bəyin qılıncı düşür. İnanc xatın araya girir ki, Qızıl Arslan öl-
dürməsin. Toğrul bəy qılıncı götürüb bu arada İnancı öldürmək 
istəyir. Onun haqqında ağır sözlər deyir. Mahmud Toğrul bəyə 
hücum edir. Mənə cavab ver, – deyir. Dialoq. Onu həbs edib 
Qəhrəm qalasına aparırlar. 

Bağban İnanc xatının bayaqkı hərəkətindən şübhələnir. 
Bütün ölkələr Qızıl Arslanı təbrik edir. Onun monoloqu. Nax-
cıvana qayıtmaq barədə qərarı. 

 
 
X  epizod 
 
Naxcıvanda, Atabəy sarayında toy məclisi. Spletni. Nizami 

xəstələnib. Əcəmi saraydadır. İnanc xatının adamları tez-tez 
şərab gətirirlər. İnanc xatın xüsusilə maraqlanır ki, yaxşı şərab 
gətirin. Qızıl Arslan o qədər içir ki, lap özünü itirmək dərə-
cəsinə gəlir, özünü İnanc xatının üstünə salmaq istəyir. İnanc 



 
Nəriman Həsənzadə  _________________________________ 
 

 
 514

xatın onu aparıb yatızdırır. Bu dəmdə oğlu Mahmud gəlir ki, 
paltarlar hazırdır, bələdçilər gözləyirlərlər. Gedirlər. 

 
 
XI  epizod 
 
Qızıl Arslan oyanır və İnanc xatını axtarır. Əsəbi və dəli 

kimi danışır. Sevgi, məhəbbət nədir? Qadın nədir? Uşaqsızlığı 
barədə və s. Monoloq deyir. 

 
 
XII epizod 
 
İnanc xatının Toğrul bəylə həbsxanada görüşü. O deyir ki, 

mən Qızıl Arslana ərə getməklə hakimiyyəti ələ almaq üçün 
düşünürəm. Toğrul bəyə məhəbbət elan edir, onu sevdiyini 
bildirir. Deyir ki, biz hələ Qızıl Arslanın çadırında görüşəcəyik. 
Soyunub onun qucağına uzanır. 

 
XIII epzod 
 
Qızıl Arslanın çadırı. Şah ölkəni gəzməyə çıxmışdır. Əbu-

bəkr və başqaları hamısı oradadır. Rəqs, mahnı, əyləncə. İnanc 
xatının Qızıl Arslanla məhəbbət barədə söhbətləri. Mahmudun 
hələ də bir vəzifəyə qoyulmaması barədə gileyi, narahatlığı. 
Birdən Qızıl Arslan xatırlayır ki, biz Nizaminin yaşadığı yerə 
yaxınıq. Onu çadra dəvət edir. 

/İnanc xatın Qızıl Arslana söhbət arası deyir ki, mən taxt-
tacı səndən yaxşı idarə edərəm. Ümumiyyətlə qadınlar bu işdə 
daha qabildirlər. Onsuz da kişiləri idarə edən onlardır/. 
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Məclisi dağıdır ki, Nizami səs-küyü sevmir, sakitlik və 
əminamanlıq sevir. 

Nizaminin gəlişi və söhbətləri. Qızıl Arslanın ona Həm-
dünyan kəndini bağışlaması və əlavə hədiyyələr. Bunların ha-
mısını vaxtı ilə qardaşı Cahan Pəhləvan vermişdir. Onun qol 
çəkdiyi məktubu nə isə Nizamiyə çatdırmayıblar. Nizami ilə 
Qızıl Arslan, İnanc xatın arasında dialoq. Azərbaycan xalqı 
barədə, Firdovsi, antik dövr sənətkarları barədə söhbət gedir. 
İnanc xatın farsları üstün tutur. Qızıl Arslan atasının qul oldu-
ğunu xatırladır. Nizami ona cavab verir. Əbubəkr Gəncəni ya-
ratmağı barədə məlumat verir. Zəlzələdən və epidemiyadan 
sonra yeni Gəncə tikildiyini bildirir. Əcəmini Gəncəyə dəvət 
edir ki, Naxcıvandakı kimi Gəncədə də böyük bir abidə ya-
ratsın. 

Qızıl Arslan yorğun olduğu üçün hamısı vidalaşıb gedir. 
Qızıl Arslan deyir ki, səhərisi Gəncədə görüşəcəyik. 

Mahmud gəlir ki, ana, elçilər gəlib. O çıxır. Elçiləri İnanc 
xatın özü qarşılayır. Qızıl Arslanın yanına buraxır. Toğrul bəy 
öz adamları ilə Qızıl Arslana hücum edir. O, otaqdan cıxanda 
İnanc xatın arxadan xancalla vurur. On beş yara vurur. Qızıl 
Arslan qan içində yıxılır. 

Toğrul bəylə İnanc xatın sevincindən qucaqlaşırlar. Toğrul 
bəy deyir ki, mən İnanc xatını həm başa düşürəm, həm də 
ondan ehtiyat edirəm. O əmimi də ürəkdən sevirdi, məni də. 

 
 
XIV epizod 
 
Mahmudun monoloqu. Daha Qızıl Arslan öldü, Əbubəkr 

cəsarət edib gələ bilməz. İndi biz hakimiyyəti ələ ala bilərik. 
Özü haqqında müsbət, Əbubəkr haqqında böhtanlar deyir. Xa-
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tırlasın ki, cəbhədə Toğrul məni öldürmək istəyirdi. Atamın 
sərkərdələrini öldürtdürdü. İndi o müqavimət göstərməz. 

İnanc xatın sarsılmış halda çıxır. Mahmud sevinir ki, xoş 
bir xəbər eşidəcəkdir. 

İnanc xatın: – Oğlum, ya qaç, ya al bu xancalı Toğrul bəyi 
öldür. 

Mahmud: – Nə üçün ana? 
İnanc xatın: – O sənin həbs olunmağın üçün sərəncam ve-

rib. Mahmud əlixancallı səhnənin arxasına keçir. 
İnac xatının monoloqu. Öz taleyi barədə, Qızıl Arslanla 

Toğrul bəyin heç bir fərqi olmadığı barədə fikri. Qul nəsli ilə 
özünün əyan nəsli olmasını müqayisə etməsi. 
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“ƏDƏBİYYAT” QƏZETİNİN  

BAŞ REDAKTORUNA 
 
 

Hörmətli Ayaz müəllim! 
 

Anadan olmağımın səksən illiyi və yüksək dövlət müka-

fatı ilə təltifim münasibətilə yubiley tədbirlərimi təşkil edən və 
keçirən – Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə, Azərbaycan Ya-
zıçılar Birliyinə, başqa ictimai təşkilatlara və qurumlara; teleq-
ram və məktub göndərən, xatirə “ünvan”ları ilə yaradıcılığımı 
qiymətləndirən hörmətli şəxsiyyətlərə, qələm dostlarıma, yu-
biley gecələrimi şərəfləndirən natiqlərə, ədəbiyyat və incəsənət 
xadimlərinə, qəzet və jurnalımıza, televiziya və radio şirkətinin 
rəhbərliyinə, çəkiliş quruplarına, Gəncə şəhəri, Kürdəmir, Xə-
zər, Ağstafa rayon icra hakimiyyətlərinə və bütün oxuculara, 
yubiley görüşlərimi gözəl idarə edən AMEA-nın müxbir üzvü, 
görkəmli ədəbiyyatşünas alim Nizami Cəfərova, yubileyim 
ərəfəsində əsərlərimin yeddicildliyini çapa hazırlayan nəşriyyat 
işçilərinə və mətbəədə cildlərimin çıxmasında himayədarlıq 
edən dostum poliqrafçı Səməd Bağırova qəzetiniz vasitəsilə də-
rin təşəkkürümü bildirirəm. 

Eləcə də Amerikanın Nyu-York şəhərində fəaliyyət göstə-
rən və bu günlərdə mənim yubileyimi keçirən Dağ Yəhudiləri 
Ağsaqqallar Şurasının sədri şair Raşbil Şamayevi, Mədəniyyət 
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mərkəzinin prezidenti Yakob Abramovu, “Yeni Üfüqlər” qəze-
tinin redaktoru Nobert Yevdayevi, Nyu-Yorkda Azərbaycan 
diasporunun sədri Ercan Yerdələnlini, Tehrandan gəlib yubile-
yə qarışan müğənni Yunus Baroməndi, baş həkim Fərzanə Qa-
sımovanı və Almaniyada yaşayan qələm dostum Simax Şey-
danı Bakıdan qardaşlıq duyğuları ilə salamlayıram. 

 

Hörmətlə, 
Nəriman HƏSƏNZADƏ, 

Xalq şairi 
 

06.06.2011 
 
 

“Ədəbiyyat” qəzeti, 17 iyun 2011-ci il
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YUSİF GÜNAYDININ  

“QƏRİB AXŞAMLAR”I 
 

Hörmətli Yusif müəllim, mən əvvəllər də sizi bir qələm 

adamı kimi tanıyırdım; amma belə, yaxından görüşlərimiz ol-
mamışdı. 

Televiziya binasının vestibülündə görüşdük. Məni verilişlə-
rinizin birinə dəvət etmişdiniz. Səsinizin tembri, diksiyanızın 
səmimiyyəti, heç kəsi təqlid etmirdi. Arabir də əllərinizin hərə-
kəti (jestləriniz) danışığınızı və səsinizi müşayiət edirdi. 

İstəyirdiniz ki, təkcə səsinizi yox, fikrinizi də eşidim. Qar-
şımda mütaliəçi bir ziyalı prototipinin dayandığını görürdüm 
və özümü də daxilən yığışdırırdım, yəni sizə tam diqqətlə qulaq 
asırdım. Elə buna görə aradabir əvvəlki verilişlərinizi ötəri olsa 
da, yada salır; onların tədqiqat xarakterli olduğunu özünüzə 
deyirdim. 

Mən bilirdim ki, aparıcının (xüsusilə televiziya aparıcısının) 
hər verilişi ilk imtahan qədər çətindi. Birinci növbədə isə sizin 
öz şərəfiniz var, qorumalısınız. Mehriban münasibətlərinizi də 
saxlamalısınız. Bu, insani keyfiyyətdi, bunsuz olmur. Siz axı, 
həm də ictimai televiziyanı təmsil edirsiniz. Özünüzə də, işlə-
diyiniz mühitə də nüfuz gətirməlisiniz. Ucalmalısınız. Tanın-
malısınız. Şöhrətlənməlisiniz. Bütün bunlara təbii baxmalıyıq. 

Yadınızdadırsa, bir dəfə telefonda dedim, Yusif müəllim, 
harda adınızı çəkirəmsə, atanızın adını hörmətlə çəkirlər. 

Cavab verdiniz ki, Nəriman müəllim, mən də müəllim oğlu-
yam. “Müəllim” sözünü xüsusi vurğuyla işlətdiniz. 
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Öyrəndim ki, atanız görkəmli dilçi alim olub, türk, ərəb, 
fars, rus dillərini mükəmməl bilib. Hələ o vaxt məşhur  akade-
mik Marrın tələbəsiymiş. Türkçülüyünün üstündə 1936-cı ildə 
həbs ediblər. Xabarovskda, Özbəkistanda və b. vətəndən uzaq 
yerlərdə sürgün həyatı keçirib. Yalnız qayıdandan sonra oğlu 
Yusif dünyaya gəlib, yəni siz, Yusif Günaydın. 

Bütün bunlardan sonra İctimai Televiziyanın təqdirəlayiq 
layihəsi olan “Qərib axşamlar” verilişini sizin aparmağınız heç 
də təsadüfi deyil. Bu, bəlkə də taleyinizlə bağlı bir layihədir ki, 
məhz sizə tapşırılıb. 

Bundan əvvəl televiziya verilişlərinizin ilk qonaqlarından 
olmuşdum. Uzaq-yaxın ellərdən Azərbaycan dilində çoxlu 
zəng səsləri gəlirdi. Müstəqillik illərində xarici ölkələrdə nə qə-
dər diaspora yaranmışdır, onlar bizim əks-sədamızdılar. Xarici 
Azərbaycan diasporu ilə belə canlı əlaqələriniz olduqca xoş tə-
sir bağışlayır. Sanki ərazimiz böyüyür, bütün azərbaycandilli, 
türkdilli planetlə əlaqə yaranır. 

Mənim şair dostum, milliyyətcə Azərbaycanın dağ yəhudisi 
Simax Şeyda artıq bir neçə ildir ki, ailəsilə birlikdə uzaq öl-
kələrdə yaşayır. Əvvəlcə İsrailə köçdü, sonrlar Almaniyada qə-
rar tutub. Biz yenidən sizin ictimai televiziya kanalında görüş-
dük. Simax Şeyda məşhur şairdi. Onun Azərbaycanda olduğu 
kimi, xarici ölkələrdə də kitabları nəşr edilib, şeirilərinə bəstə-
lənən mahnılar Amerikada, Moskvada, İsraildə dağ yəhudilə-
rinin dillərində əzbərdi. Onu həqiqətən sevirlər və qiymətləndi-
rirlər. 

Üç il bundan qabaq mən Almaniyaya, Münhen şəhərinə 
müalicəyə getmişdim. Ürəyimdən əməliyyat aparılmalıydı. 
Xəstəxanada yatdığım günlərdə bu gözəl insan hər gün mənim 
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yanıma baş çəkirdi. Əməliyyatdan sonra mən oğlumla bərabər 
dörd gün onun ailəsində qonaq oldum. Xanımı və övladları 
bizə bir ailənin üzvü kimi diqqət ayırmışdılar. Bunlar heç vaxt 
unudulmaz. Sizin ekran vasitəsilə biz yenidən danışdıq, bir-bi-
rimizin səsimizi eşitdik. Vaxtilə Simax Şeyda Gəncədə böyü-
müş, sonralar Bakıya köçmüşdü. Biz o zamandan dostuq, qar-
daşıq. 

Sizin verilişlərin tamaşaçısı kimi, “Qərib axşamlar”a gözəl 
bir şeir də həsr etmişdir. 

 
Baxıram qürbətdən vətənə sarı, 
Bu yoldan keçənə, ötənə sarı. 
Bağrıma basıram uca dağları, 
Çəkməyin Bakıyçın bunca intizar, 
Ay “Qərib axşamlar”, “Qərib axşamlar”. 
 
İstərəm Qarabağ elində olum, 
Düşsün Xocalıya, Şuşaya yolum. 
O gözəl yerlərə bir də vurulum, 
Oxşasın ruhumu bir də kaman, tar, 
Ay “Qərib axşamlar”, “Qərib axşamlar”. 

 
Sizin də fəaliyyət göstərdiyiniz İctimai Televiziya veriliş-

lərinin əhəmiyyəti bir də ondadır ki, müstəqilliyimizin indiki 
inkişaf mərhələsini, azərbaycançılığımızı, türkçülüyümüzü, 
milli dəyərlərimizi müntəzəm şəkildə, həm də arzuolunan kimi 
göstərir. 

Xaricdə yaşayan həmvətənlərimizi başqa xalqların, mədə-
niyyətlərin içində əriməyə, manqurtlaşmağa, qəribliyə düşən-
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ləri qəribləşməyə qoymur. Onların özlərilə bərabər, uşaqları da 
sizin dinləyicilərinizdi. Hər həftə muğamatımızı, səsimizi, gö-
zəl dilimizin musiqi səsini, bir növ ana südünün ətrini eşidirlər. 

Yeri gəlmişkən, bizim hörmətli qələm dostumuz, ictimai xa-
dim və İctimai Televiziyanın rəhbəri İsmayıl Ömərovun adını 
burada hörmətlə çəkmək istərdim. Bu televiziyanın və radionun 
ilk təşkil edildiyi günlər mənim yaxşı yadımdadır. Qabiliyyəti 
olan qələm sahiblərinin, televiziya və radio jurnalistlərinin bu 
kanal ətrafında həvəslə cəmləşməsi, onlara yaradılan yaradı-
cılıq mühiti İctimai Televiziyanın sürətlə inkişafına səbəb oldu. 

Əlbəttə, işdə seçim, istedadı görmək özü əsas şərtlərdəndi. 
Onu da deyim ki, İctimai radio təşkil ediləndə ilk çıxış elə-

yən mən olmuşam. Bu da yadımdadır ki, məndən ilk veriliş za-
manı müsahibə alan gənc diktor, Pərvanə adlı qız veriliş qurta-
randan sonra studiyadan çıxıb qonşu otaqda hönkür-hönkür 
ağlayırdı. Səbəbini soruşdum, deyə bilmədi. Yanındakı iş yol-
daşları dedilər ki, Nəriman müəllim, biz hamımız ilk radio ve-
rilişindən nigaran idik. Pərvanə studiyadan çıxanda hamımız 
onu təbrik etdik. Dedik ki, çox gözəl alındı. O qız sevincindən 
ağlayır. Narahat olmayın. Mən də sevindim. 

Studiyada, yanımda əyləşib məndən müsahibə alan bu nə-
vəm yaşında olan istedadlı qız üzünü mənə yox, Allaha tutub 
yalvarırdı ki, veriliş alınsın. Sən demə, mənim çıxışımla onun 
ilk diktorluq fəaliyyəti başlayırmış. İndi eşitdiyimə görə, sər-
bəst veriliş aparır. Bunlar nadir tapıntılardı. 

Sizin özünüz də bu gərgin jurnalistlik fəaliyyətinizlə yanaşı, 
ədəbi yaradıcılıqla məşğul olursunuz. Bu günlərdə “Ədalət” 
qəzetinin səhifələrində “Tünük buz” başlığı altında çap etdirdi-
yiniz bir silsilə “Mozaika”larınızı oxudum. Mənim qırx illik 



 
_____________________  Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə, 7-ci cild 

 

 
523

qələm dostum, fədakar şairimiz Xəlil Rza Ulutürkün xatirəsinə 
həsr etdiyiniz “Xar tut” adlı esse poetik və həm də düşündürü-
cüdür. Oxuduqca bu böyük şairlə bağlı xatirələr yada düşürdü. 
“Karibara”, “Dilək adası”, “Ana və bala”, “K”, “Tünük buz” 
kimi fəlsəfi tutumlu hekayələriniz həyatın müxtəlif məqam-
larını özündə ehtiva edən qiymətli ədəbi lövhələrdi. Hadisələri 
lakonik şəkildə qələmə almaqla kiçik detalların vasitəsilə bö-
yük mətləblərə toxunmaq istəyirsiniz. 

Sizə, əziz qələm dostum, İctimai Televiziyada “Qərib axşam-
lar”da Azərbaycanı təqdim etmək kimi şərəfli bir vəzifə tapşı-
rılıb. Bu, altmış illik yubileyinizə də taleyin töhfəsidir, Yusif. 

Yeni uğurlar! 
 

“Şərq” qəzeti,  
20 yanvar 2011-ci il 
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Hörmətli Ayaz müəllim! 

 

Sizə söz vermişdim ki, gəlib yeni şeirlərimi oxuyacağam. 

Uzun müddətdir mənə doğma olan qəzetin səhvələrində çıxış 
etmirəm. İş elə gətirdi ki, ölümündən bir həftə qabaq əzizimiz 
Bəxtiyar müəllimə zəng edib, ona həsr etdiyim şeiri oxudum. 
Oxucuları soruşurdular ki, şairin səhhəti necədir? 

Razılıq elədi. Dedi oxuculara salamımı çatdır. 
Şeiri sizə təqdim edirəm, salamını da qəzetiniz vasitəsilə 

məmnuniyyətlə oxuculara çatdırıram. Ağır itkidir. 
 

Köçdü o dünyaya 
bu dünya oğlu, 

Yer altı yer üstdən 
   qiymətli oldu. 

 
Şeiri çap edəsi olsanız, xahiş edirəm, qoy elə özünə müra-

ciət formasında getsin. Sağlığında olduğu kimi. Gecikmişəm. 
Deyirlər böyük şairlərin bircə doğum tarixi olur. Ölmürlər.  

Mən inanıram. 
1953-cü ildə ilk dəfə Bakıya gələndə, məni onun evinə 

aparıb tanış ediblər. O vaxtdan yaxınıq. Hər halda bu kiçik şeiri 
Bəxtiyar Vahabzadə oxuyacaq (Baba yox, nəvə). 
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Səfərbər yatır 

 
Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadəyə 

 
Məndən soruşurlar, – necədir şair? 
Oyadır, – qəlbində şeirlər yatır. 
“Gülüstan” sülhünü pozub yenidən, 
Bəxtiyar hökmünü yazan ər yatır. 
 
Ocağa atdılar, oda yeridi, 
üstünə qəm gəldi, qada yeridi. 
Tanklar yeriyəndə, o da yeridi, 
o vaxtdan yaralı bir əsgər yatır. 
 
Əlində qələm var, gözündə eynək, 
qələmi qılıncdı, eynəyi – şimşək. 
Otağı – səngərdi, çölü – qar, külək, 
dözmür zəlzələdən bəzən yer yatır. 
 
“Latın əlifbası” ya “Ana dili”, 
sahilsiz ümmanın ümman sahili. 
Yolunu gözləyir Şuşa, Füzuli, 
səfərdən qayıdıb, səfərbər yatır. 

 
Sizə hörmətlə, 

Nəriman Həsənzadə, 
Xalq şairi 

 
“Ədəbiyyat qəzeti”, 20 fevral 2009-cu il 
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Əziz və hörmətli Əkrəm* müəllim! 

 

Özüm öz haqqımda nə yazım? Çətindi. Sizin tələbinizə gö-

rə yazmalıyam.  
İlk şeirim Gəncədə oxuyanda çap olub. 1949-də yada 1952-

də. Çıxan kitablarım sizdə var. Moskvanın “Sovetski pisatel” 
nəşriyyatı 1961-də “Ya s vami” adlı kitabımı buraxmışdır. 

Moskvada M.Qorki adına ədəbiyyat institutunu bitirmişəm. 
M.Svetlovun və Y.Smelyakovun, sonra da tənqidçi V.Dement-
yevin seminarlarında iştirak etmişəm. Mixayıl Svetlov, Y.Smel-
yakov və V.Dementyev seminarlarda şeirlərimi dəfələrlə bəyən-
mişlər, “Drujba narodov”da, “Literaturnaya qazeta” və “Oqon-
yok”da çapına kömək etmişlər (Xəlil Rza Allah şahidi). 

Nazim Hikmətlə şəxsən dost idim, xətrimi çox istəyirdi. 
Tez-tez görüşürdük. O, mənə şeir oxuyurdu, mən ona. Bəyən-
diyi şeirlərim olurdu. Bakıda Nazim Hikmət gəlib mənə ev də 
aldı. Allah rəhmət eləsin. 1962-də Almaniya (demokratik) və 
Çexoslovakiyaya turist sifəti ilə getmişdi. Almaniyada görkəm-
li şair Karl Otto ilə görüşdüm. “Nəriman”a və “Azərbaycanın 
gənc şairinə” adlı mənə iki şeir həsr etdi, çap etdirdi. Mənim 
“Şükufə” şeirimi də almanca. Sizə verdiyim kitabda çıxıb.  

“Anamın səsi” hind və ingilis dillərində Dehlidə çap olunub. 
Qəzetlər sizdədi. Şeirlərim rus, ukrayna, qırğız, latış, çuvaş dil-
lərində çap olubdur.  
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Uzun müddətdir “Nəriman” poemasını yazırdım. Bitirmi-

şəm. Bu işi “Azərnəşr” buraxır. Elmas Hüseynov yaxşı illüstra-
siyalar çəkib. Kitab çıxınca mənim canım çıxdı.  

Bu yaxınlarda Quqya adlı bir alman qızından məktub almı-
şam. Mənim “Körpə ilə söhbət” poemamı alman dilinə tərcümə 
edir. Orada universitetin 5-ci kursunda oxuyur. Məktubu Karl 
Ottonun məktubunun arasında göndərmişdi. Gənc şairədir. Karl 
Ottonun 60 yaşı var. Telmanla birlikdə Buhenvald ölüm düşər-
gəsində yatıb. İndi gözləri tamam tutulmaqdadır.  

Yeni şeirlər yazıram. Ürəyimdə təzə bir poema var. Azər-
baycan jurnalında şeir şöbəsinin müdiri işləyirəm. Universitet-
də estetikadan mühazirələr oxuyuram.  

 
P.S.: Siz böyük natiqsiniz. Bunu özünüz də bilirsiniz. İki 

kəlmə mənim haqqımda danışacağınız üçün əvvəlcədən min-
nətdaram. 

 
Sizə dərin hörmətlə, 

Nəriman Həsənzadə 
 

18.IX-68 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 

* Professor Əkrəm Cəfər 
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ÃËÀÂHÛÌ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀÌ ÑÎÂÌÅÑÒHÎÃÎ  
ÈÇÄÀHÈß ÃÀÇÅÒÛ “HÜÞ-ÉÎÐÊ-ÒÀÉÌÑ” È  

“ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ HÎÂÎÑÒÈ” HÀ ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ  
(“HÅÄÅËÜHÎÅ ÎÁÎÇÐÅHÈÅ”) 

 

Ñ ïpèçíàòåëüíîñòüþ ïîëó÷èë âòîpîé âûïóñê (12-15 

ìàÿ, 1992 ã.) "Ïåpñîíàëüíûõ ññûëîê" Âàøåé óâàæàåìîé 
ãàçåòû. 

Ìíå, ñîâpåìåííîìó ÷åëîâåêó, íå òîëüêî èíòåpåñíî 
çíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåpèàëàìè, êàñàþùèìèñÿ ëèòåpàòópû è 
èñêóññòâà, íî è ÷åpåçâû÷àéíî âàæíî óçíàòü èç ïåpâîèñ-
òî÷íèêà, ÷òî ïpîèñõîäèò â äàëåêîé Àìåpèêå è âîîáùå â 
ìèpå. 

Õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî è â "çàñòîéíûå" ãîäû, è pàíåå ÿ áûë 
îäíèì èç ïîñòîÿííûõ ñëóøàòåëåé îáçîpîâ Âàøåé ãàçåòû 
íà póññêîì è àçåpáàéäæàíñêîì ÿçûêàõ, ïåpåäàâàåìûõ pà‐
äèîñòàíöèåé "Ãîëîñ Àìåpèêè". 

Â ýòîì íîìåpå ñ óäîâîëüñòâèåì ïpî÷åë ïpîôåññèî-
íàëüíî íàïèñàííûå ïîçíàâàòåëüíûå ñòàòüè Ä.Ãîëäìàíà 
"Ðàçìûøëåíèÿ î òàèíñòâå òâîp÷åñòâà", Ñ.Ãpèíõàóçà "Ñïà-
ñàòåëüíàÿ îïåpàöèÿ âåêà", ñòàòüþ "Hàøå âÿëîå ïpàâèòåëü-
ñòâî" è äpóãóþ êpàòêóþ èíôîpìàöèþ. 

Êñòàòè, õîòåë áû îòìåòèòü, ÷òî ïpè ïpåæíåì ãë.påäàê-
òîpå Å.ßêîâëåâå â ãàçåòå "Ìîñêîâñêèå íîâîñòè" ïóáëèêî-
âàëèñü ìàòåpèàëû, ñïîñîáñòâîâàâøèå ìåæíàöèîíàëüíîé 
pîçíè ìåæäó äâóìÿ íàpîäàìè è êpîâîïpîëèòèþ íà çåìëå 
Àçåpáàéäæàíà. ×åñòíî ãîâîpÿ, ÿ óäèâèëñÿ, êîãäà, ïåpåäà‐
âàÿ ãàçåòû â êîíâåpòå, ìíå ñêàçàëè, ÷òî ýòî "Ìîñêîâñêèå 
íîâîñòè". Ê ñîæàëåíèþ, Å.ßêîâëåâ è â íàñòîÿùåå âpåìÿ 
ïpîâîäèò ñâîþ ïpîâàêàöèîííóþ ïpîàpìÿíñêóþ ëèíèþ â 
ïåpåäà÷àõ Îñòàíêèíñêîãî êàíàëà òåëåâèäåíèÿ. 
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ß õîòåë áû íàäåÿòüñÿ íà Âàøó æópíàëèñòñêóþ è ïèñà-

òåëüñêóþ ñîâåñòü è âåpèòü, ÷òî â äàëüíåéøåì, íà ñòpàíè-
öàõ ýòîé ãàçåòû áóäóò ïóáëèêîâàòüñÿ òàêèå ìàòåpèàëû, êî-
òîpûå áóäóò íàñ îáúåäèíÿòü, à íå òîëêàòü â ïpîïàñòü. 

Õî÷ó íàäåÿòüñÿ, ÷òî íîâàÿ ãàçåòà - ýòî ñâåæèé âåòåpîê, 
êîòîpûé âååò ñ Hîâîãî Ñâåòà. 

Ïpèãëàøàþ Âàñ èëè Âàøèõ ïpåäñòàâèòåëåé ïpèåõàòü â 
Áàêó, ÷òîáû óáåäèòüñÿ, êàêèå êpîâàâûå ñëåçû ëüþòñÿ â 
Àçåpáàéäæàíå. Áóäüòå ìîèì ëè÷íûì ãîñòåì. 

Åùå pàç áëàãîäàpþ çà ïpèñëàííûå ãàçåòû. 
 

Ñ óâàæåíèåì,  
Hàpèìàí ÃÀÑÀHÇÀÄÅ, 

íàpîäíûé äåïóòàò Àçåpáàéäæàíà. 

 
 
Êîpîòêî î ñåáå: Ïîýò, äpàìàòópã. Îêîí÷èë Ëèòåpà-

òópíûé èíñòèòóò èì.Ì.Ãîpüêîãî â Ìîñêâå.  Êàíäèäàò 
ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ.  

14 ëåò pàáîòàë ãë.  påäàêòîpîì påñïóáëèêàíñêîé ëè-
òåpàòópíîé ãàçåòû, íûíå çàìåñòèòåëü ïpåäñåäàòåëÿ 
Ãîñêîìïå÷àòè Ðåñïóáëèêè. 

 
Ìàé, 1992 ã. 

 

“Tariximiz, taleyimiz” kitabı,  
2002, səh.416. 
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ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ 
 
 

Êàçàõñêîìó ïîýòó Îëæàñó Ñóëåéìåíîâó, 

Òópêìåíñêîìó ïîýòó Áåpäûíàçàpó  Õóäàéíàçàpîâó, 

Óçáåêñêîìó ïîýòó Ìóõàììàäó Ñàëèõó, 

Òàäæèêñêîé ïîýòåññå Ãþëüpîõñàp Ñàôèåâîé, 

Êèpãèçñêîìó ïîýòó Àáäûëëà Áåëèêîâó. 

 
 

Äîpîãèå ñîápàòüÿ ïî ïåpó! ß õîpîøî çíàþ âàñ è ïîñ-

òîÿííî ñëåæó çà âàøèì òâîp÷åñòâîì. Ñ íåêîòîpûìè èç âàñ 
ÿ çíàêîì ñî ñòóäåí÷åñêèõ ëåò. Ïîýòîìó è påøèë îápàòèòü-
ñÿ ê âàì. 

Ïèñüìî ìîå,  áûòü ìîæåò, äîëæíî áûëî ñîñòîÿòü âñåãî 
èç íåñêîëüêèõ ïpåäëîæåíèé. Hî, êîãäà ÿ âçÿëñÿ çà ïåpî, 
ïî pàäèî ñîîáùèëè åùå îäíó òpàãè÷åñêóþ âåñòü: àpìÿíñ-
êèå âîpóæåííûå ïîäpàçäåëåíèÿ âòîpãëèñü íà òåppèòîpèþ 
îäíîãî èç êpóïíûõ ñåë Êåëüáàäæàpñêîãî pàéîíà - Àãäàáàí 
- è ïîëíîñòüþ èñòpåáèëè ìèpíîå íàñåëåíèå. Ñåëî, îêà-
çûâàåòñÿ, áûëî çàpàíåå çàìèíèpîâàíî. Ðîäíîå ñåëî èçâåñò-
íîãî àøóãà Øàìøèpà ñpàâíÿëè ñ çåìëåé è ñòåpëè ñ êàpòû 
Àçåpáàéäæàíà. 

Ýòî ñîáûòèå íàçâàëè "âòîpîé õîäæàëèíñêîé òpàãåäè‐
åé". À âåäü Õîäæàëû áûë îäíèì èç ïpåêpàñíåéøèõ óãîë-
êîâ Êàpàáàõà äî òîãî âpåìåíè, êîãäà â êîíöå ôåâpàëÿ â 
påçóëüòàòå âíåçàïíîãî âòîpæåíèÿ 366-ãî ìîòîñòpåëêîâîãî 
ïîëêà (áîëüøèíñòâî êîìàíäèpîâ â ïîëêó-àpìÿíå) èç 7 òû-
ñÿ÷ íàñåëåíèÿ ýòîãî ïîñåëêà ñîâpåìåííîãî òèïà ñïàñëîñü 
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îêîëî 2 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, â îñíîâíîì pàíåííûå è ñèpîòû, 
îêîëî 4 òûñÿ÷ ìèpíûõ æèòåëåé ïîãèáëî ïîä ãóñåíèöàìè 
òàíêîâ è ápîíåòpàíñïîpòåpîâ, ïàëè ïîä ãpàäîì ïóëü è 
ñíàpÿäîâ ñ âîåííûõ âåpòîëåòîâ, îñòàëüíûå áûëè çàõâà-
÷åíû â ïëåí. Àçåpáàéäæàíöû, òópêè-ìåñõåòèíöû çàêîëîòû 
íà àpìÿíñêèõ ìîãèëàõ, äåâóøêè è æåíùèíû çâåpñêè îáåñ-
÷åùåíû. Êëàäáèùà áûëè ñíåñåíû, íà ìåñòå íàäãpîáíûõ 
ïàìÿòíèêîâ ñ íàäïèñÿìè àpàáñêîé ãpàôèêîé ñïåøíî ïîñò-
pîèëè ñâèíàpíèêè. 

Hè îäíî ãîñóäàpñòâî â ìèpå, íè îäèí ïpîãpåññèâíî 
ìûñëÿùèé îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, íè îäèí ïèñàòåëü, 
ïpîèçâåäåíèÿ êîòîpîãî øèpîêî ïåpåâîäèëèñü íà àçåpáàéä-
æàíñêèé ÿçûê, íå ïîäâåpã ñåpüåçíîìó îñóæäåíèþ ýòèõ 
èçóâåpîâ, êîòîpûå ñëîâíî íå èìåþò íàöèîíàëüíîñòè è ó 
íèõ íèêîãäà íå áûëî íè ñåìüè, íè äåòåé. 

Ìû ïî íàöèîíàëüíîñòè òópêè, àçåpáàéäæàíöû, íàøà 
påëèãèÿ - èñëàì. Âûõîäèò, ìû ëèøåíû ïpàâà æèòü. È âñå 
ýòî îñóùåñòâëÿåòñÿ póêàìè ñîëäàò, âçpàùåííûõ "äpóæåñò-
âåííûìè íàpîäàìè", â òå÷åíèå 70 ëåò æèâøèìè â "ápàòñ-
êîé ñîâåòñêîé ñåìüå". 

Ìû áîëüøå íå îïëàêèâàåì íàøèõ ïîãèáøèõ. Ìû æè-
âûõ ïîäíèìàåì íà ñìåpòåëüíóþ áîpüáó. Ìåñòü ñèëüíåå 
âñåõ ñòpàøíûõ îpóäèé. Ýòî ãîâîpèòñÿ íå pàäè êpàñíîãî 
ñëîâöà. È ïóñòü îçâåpåâøèå àpìÿíñêèå áîåâèêè ýòî çíàþò. 

Äîpîãèå äpóçüÿ! 
ß âçûâàþ ê âàøåé ñîâåñòè. Âçÿòüñÿ çà ïèñüìî ìåíÿ âû-

íóäèëè æèòåëè ñåëà Àøàãû Àñêèïàpà Êàçàõñêîãî pàéîíà 
Ãàñàí Ãàñàíîâ è åãî òîâàpèùè ïî îpóæèþ. ß çàïèñàë èõ 
ãîëîñà íà ëåíòó. Ñî ñâîèì äpóãîì, ïîýòîì èç Þæíîãî 
Àçåpáàéäæàíà, ÿ òîëüêî ÷òî âåpíóëñÿ èç çîíû áîåâûõ 
äåéñòâèé, ãäå íà ñàìîé ïåpåäîâîé ìû âñòpå÷àëèñü ñ ñîëäà-
òàìè. 

Àøàãû Àñêèïàpà – áîëüøîå ñåëî, pàñïîëîæåííîå íà 
ãpàíèöå ñ Àpìåíèåé. Îíî íàõîäèòñÿ âäàëè îò Êàpàáàõà. 



 
Nəriman Həsənzadə  _________________________________ 
 

 
 532

Àpìÿíå pàçâÿçàëè ïpîòèâ íàñ âîéíó ïî âñåé ãpàíèöå. Ñîë-
äàòû 7-é àpìèè ÑHÃ, ÿâëÿþùåéñÿ â ïpÿìîì ñìûñëå ñëîâà 
îêêóïàöèîííîé, påãóëÿpíî îáñòpåëèâàþò pàéîí èç òÿæå-
ëûõ îpóäèé. Â íàñòîÿùåå âpåìÿ ìíîãèå ñåëà pàçpóøåíû, 
ñîææåíû, à íàñåëåíèå èçóâå÷åíî, ñîãíàíî ñ pîäíûõ çå-
ìåëü. 

Õî÷ó äîâåñòè äî âàøåãî ñâåäåíèÿ ñëåäóþùåå. È ïèñü-
ìî, ñîáñòâåííî, ÿ íàïèñàë ñ ýòîé öåëüþ. Hàøè áîéöû, íà-
pîäíûå ìñòèòåëè, ñ áîëüþ è ãîp÷üþ ãîâîpÿò, ÷òî â ñîñòàâå 
7-é àpìèè ÑHÃ íàõîäÿòñÿ ñîëäàòû - êàçàõè, òàäæèêè, 
òópêìåíû, êîòîpûå, êàê ýòî íè áîëüíî ïèñàòü, ó÷àñòâóþò 
â èñòpåáëåíèè àçåpáàéäæàíñêîãî íàpîäà. Hàøè âîèíû 
ïpèâîäÿò ìíîãî ïpèìåpîâ è íàñòîé÷èâî òpåáóþò îò ìåíÿ 
îápàòèòüñÿ ê âàì: ïîäóìàéòå î òîì, ÷òî íåîáõîäèìî ñpî÷-
íî ïpåäïpèíÿòü, ÷òîáû ïîëîæèòü êîíåö ýòèì ïpåñòóïëå‐
íèÿì. Ñûíîâüÿ ìóñóëüìàíñêèõ íàpîäîâ, ïpîõîäÿùèõ ñëóæ‐
áó â àpìèè ÑHÃ, âûïîëíÿþùåé pîëü ìåæpåãèîíàëüíîãî 
æàíäàpìà, äîëæíû ïpåêpàòèòü èñòpåáëÿòü äpóã äpóãà. 

Ðîññèÿ çàêëþ÷èëà ñ Àpìåíèåé âîåííûé ñîþç, îí èñ-
ïîëüçóåòñÿ ïpîòèâ Àçåpáàéäæàíà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ãpóáûì íà-
póøåíèåì Ìèíñêîãî ñîãëàøåíèÿ îá ÑHÃ è ìåæäóíàpîä-
íûõ íîpì ïpàâ ÷åëîâåêà. 

Àçåpáàéäæàíöû èñïûòûâàþò ÷óâñòâî óâàæåíèÿ êî âñåì 
íàpîäàì. Ìû íèêîãäà íèêîìó íå óãpîæàëè, ìû õîòèì 
òîëüêî ñåÿòü è ñîáèpàòü ópîæàé íà ñâîåé çåìëå, ñïîêîéíî 
pàñòèòü äåòåé. À ïå÷àòü è òåëåâèäåíèå Ìîñêâû, äåéñòâóþ-
ùèå ïîä ñèëüíûì äàâëåíèåì àpìÿíñêîãî ëîááè, äåpæàò 
íàñ â èíôîpìàöèîííîé áëîêàäå, pàñïpîñòpàíÿþò ëæèâóþ 
èíôîpìàöèþ è ââîäÿò â çàáëóæäåíèå ìèpîâóþ îáùåñòâåí-
íîñòü. Àpìÿíå óíè÷òîæàþò, óáèâàþò, çàõâàòûâàþò, à òåëå-
âèäåíèå ñîîáùàåò î òîì, ÷òî àçåpáàéäæàíöû óíè÷òîæàþò 
àpìÿí! Ëèöåìåpíàÿ ëîæü ïpåâçîøëà âñå ãpàíèöû! Âèäíî, 
Êpàñíàÿ Ìîñêâà âñåãäà áûëà òàêîé, íî ìû òîëüêî ñåé÷àñ 
íà÷èíàåì ïîñòèãàòü ýòî. 
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Öåíòpàëüíîå òåëåâèäåíèå, ïpèâûêøåå 70 ëåò âåùàòü îò 
èìåíè âñåõ íàpîäîâ, îòêpûâàÿ â ïîñëåäíåå âpåìÿ îäíó çà 
äpóãîé íîâûå ïåpåäà÷è, "pàçúÿñíÿÿ" ìóñóëüìàíñêî-õpèñ-
òèàíñêèå âîïpîñû â óãîäó àpìÿíàì, îòpèöàåò äóõîâíîå áî-
ãàòñòâî, påëèãèîçíî-ípàâñòâåííûå öåííîñòè, òpàäèöèè äpó-
ãèõ äpåâíèõ íàpîäîâ, "ìàñòåpñêè" ñòàâèò ïîä ñîìíåíèå èõ 
äàëåêîå ïpîøëîå, äåëàåò ýòî îáúåêòîì íàñìåøåê. 

Äîpîãèå äpóçüÿ! 
Ïîñëå âàøåãî îápàùåíèÿ ê ñâîèì íàpîäàì, ïóñòü pî-

äèòåëè îápàòÿòñÿ ê ñâîèì ñûíîâüÿì-âîèíàì è îòçîâóò èõ 
èç ýòîé êpîâàâîé áîéíè (êîìàíäèpû, íàâåpíî, êàê âñåãäà, 
áóäóò îòpèöàòü ôàêòû). Hî ÿ ãîâîpþ íå îò èìåíè òåõ, êòî 
óáèâàåò, à îò èìåíè òåõ, êòî ïîäâåpãàåòñÿ óíè÷òîæåíèþ. 
Îíè íå ëãóò. 

Äîëæåí ñêàçàòü òàêæå, ÷òî âîèíû àpìÿíñêîé àpìèè 
ïpîõîäÿò ñïåöèàëüíóþ âîåííóþ ïîäãîòîâêó â àpìèè ÑHÃ. 

Ïåpåä íàìè ñåé÷àñ ñòîèò ãàìëåòîâñêèé âîïpîñ. Ìû 
ïîêëÿëèñü íà ìîãèëàõ øåõèäîâ çàùèùàòü íàøó äpåâíþþ 
pîäèíó äî òåõ ïîp, ïîêà îñòàíåòñÿ â æèâûõ õîòÿ áû îäèí 
àçåpáàéäæàíåö.  

 

Ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì, 
Hàpèìàí Ãàñàíçàäå, 

ïîýò, íàpîäíûé äåïóòàò  
Àçåpáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè. 

 
Áàêó, àïpåëü 1992 ã. 

 

Ãàçåòà "Áàêû"–"Áàêó",  
5.05.1992 ã. 



 
Nəriman Həsənzadə  _________________________________ 
 

 
 534

 
Шairin шяхси arxиvи 

 
 

Sara xanыma mяktublarынdan... 
 
 

Sara, səndən bərk inimişəm. Mənsiz nə üçün oralar sənin 
xoşuna gəlir. Nə üçün sən mənsiz o gözəllikdən zövq ala bi-
lirsən? Nə üçün mənsiz hər şey sənin ürəyinə yatır? Nə üçün... 
Görürsənmi nələr yazıram. 

Bu məktubu yazırdım, sən zəng vurdun. Ürəyimdə dedim ki, 
mütləq sən olmalısan. Tez telefona qaçdım. Doğurdan da sən 
idin. Dilican. 

Saat on birə işləyib. Hələ səhər yeməyi yeməmişəm. İşə ha-
zırlaşıram. Bir az işləmişəm. Siz evdə olmayanda işləyə də bil-
mirəm. Siz evdə olanda da elə bilirəm, mənə maneçilik edirsiz. 
İndi görürəm ki, hər şey başqa imiş. 

Mənim Xatirəm, bulaqların suyundan iç. Çəmənlərdə gəz. 
Nazimin əlindən tut, özünlə apar. O, səni çox istəyir. Kəpənək-
lərin arxasınca kəpənək olub uçun. Bulaq suyu kimi durulun, 
çiçəklər kimi açılın, çəmənlik kimi xumarlanın. 

Mənim Nazimim, sən də bacından ayrılma. Xatirə balaca 
bəstəkardı. Bizim ailəmizin bəstəkarı. Anan nə desə, sözünə 
baxın. Qoy deməsin ki, Nazim, Xatirə sözə baxan uşaqlar de-
yil. Etibarla, Fuadla oynayın. Dalaşsanız yanınıza gəlmərəm. 
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Kəpənəkləri tutub öldürməyin, yazıqdılar. Qarışqaları ayağı-

nızla ayaqlamayın, onlar da yaşamaq istəyirlər. Pişiklərin tük-
lərini yolmayın, vurmayın, onları sığallayın. İtlərə yaxın dur-
mayın istər böyük olsun, istər balaca. İstər ikiayaqlı olsun, istər 
dördayaqlı.  

Çoxlu kəkotu yığın, qurudun. Onun ətri gözəldir, özü çox 
şeyə məlhəmdir. Güllərin adlarını soruşun, öyrənin. Gələndə 
mən sizdən soruşacağam. Kənd uşaqlarına qaynayın-qarışın. 
Onların gözəl ürəkləri olur. 

Mənim Saram, səninlə çoxlu “davam” var. Etibarı, Fuadı 
öpürəm. Mehpara bacıya çoxlu salamım var.  

Xatirəni, Nazimi öpürəm. 
Hələlik.  

 
Sizin Nəriman 

 
Bakı. 

 
7 avqust, 1968. 
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Sara, qadası, buraya gəldiyim üçüncü gündür. Yalnız bu 
gün sənə teleqram vura bildim. Bütün ünvanları o biri papkada 
qoyub gəlmişəm. Hikmətə də məktub yaza bilmirəm. İstəyirsən 
göndər, yazım. Qara papkanın içindədir. 

Ancaq onu deyim ki, bu gün böyrəyimin ağrıları tamamilə 
kəsib. Heç bir ağrı hiss etmirəm. Ağrısız yaşamaq nə yaxşı 
imiş. Ziyəddin müəllim də /Səyyarəyə kömək edən/ burdadır. 
7-də Kiyevə gələcəkdir. İqorun telefonunu vermişəm. Tək özü-
dür, bəlkə bir yer düzəldə bildi. Adilin qaldığı yerin telefonunu 
da vermişəm. Hər gün onunla görüşürük. 

Sara, burda o qədər azərbaycanlı var ki, lap mat qalmışam. 
Erməniləri, gürcüləri keçmişik. Maşallah. Daha camaatımız öz 
müalicəsi ilə məşğul olmağa başlayır. Bütün ailəliklə gəliblər. 

Pansionatda məni veranda /aynabənd/ deyilən yerdə yer-
ləşdiriblər. Bir raskladuşkada yatıram. Yalnız yer. Yeməyim-
içməyim hamısı özümnəndir. İki gün demək olar ki, ac qaldım. 
Bu gündən düzəlir. Günümə bir manat vermisən, gərək o ma-
natı yeyim qurtarım. Əvvəllər ofisiantların yanına oğrunca get-
dim ki, məni yemləyin, sizə gündə bir manat verim. Ürəklərin-
dən oldu ki, günə manat qazanırlar. Amma heç biri qorxusun-
dan yaxın qoymadı. Qanun və mənafe üz-üzə gəldi. Burda özü-
mü elə göstərmişəm ki, elə bilirlər pullu yazıçılardanam. Am-
ma bu saat qarnımla cibimin heç bir fərqi yoxdu. Mən gələn 
gün dedilər, istəyirsən kursovka düzəldək, yüz manata. İstəmə-
dim. Bir də necə istəyə bilərdim. Nə isə... 

Sabah, 4-də Seyid baba ilə danışmalıyam. Sonra sənə yenə 
məktub yazacağam. Sən də məktub yaz. Qoy Xatirə də yazsın, 
Nazim də. Nazimə de ki, tapşırığını yerinə yetirmişəm. Sənin 
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üçün hörülmə sumka var. İşə xörək aparmağa çox uyğundur. 
Görüm birini, lap yaxşısını alam gərək. 

Sara elə ki, evdən çıxdım. Liftlə aşağı düşdüm, sakvayajın 
əl tutan yeri qopdu. Təzədən geri qayıtmadım. Bildim ki, acığın 
tutacaq. Bir təhər qoltuğuma vurub yollandım vağzala.  

İndi bilet üçün əvvəlcədən yazılmışam. Truskaves-Kiyev 
gecə saat ikidə olur. 13-də burdan çıxıram. Bilmirəm gecə yarı-
sı heç neyləyəcəm. Bəlkə təyyarə ilə gəldim, bilmirəm. 

Burda havalar həddindən artıq gözəl keçir. Yalnız arabir 
axşamlar su içməyə çıxanda jaket geyinirəm. Sonra evdə – na-
zik, uzun aynabənddə oturub işləyirəm. Mənim qaldığım aynə-
bəndin hər iki divarı qapıdır. Otaqların birində iki ukraynalı ya-
zıçı; oğlu ilə atası, o birində isə bir mədəniyyətsiz tacik ədəbiy-
yatşünası yoldaşı ilə qalır. Axşamlar radionu qururlar, beynim 
gedir. 

Kaş sən, ya da Hikmət yanımda olaydı. Dəhşətli dərəcədə da-
rıxıram. Nahaq gəlmədin. Həmin pulu burda da xərcləyəcəydik. 

Səndən xahiş edirəm: Xatirəni, Nazimi döyməyəsən. Mən 
gələnə kimi onların nöqsanlarını bağışla mənə. 

Bilet məsələsi nə yerdədir? Çox xahiş edirəm: elə elə ki, 
17-də mən işdə olum. İstəyirsən mən burdan İqor Petroviçə 
zəng çalım. Mənə mütləq cavab yaz, həm də geniş bir cavab. 
Hamınızı öpürəm: Xatirəni, Nazimi səninlə birlikdə. 

Nadyaya, qızına salam var. 
 

Nəriman. 
 

Truskaves,  
3 avqust, 1969. 
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Məktubu tək oxu 
________________ 

 
 

 

Əzizim Sara! 
Məktubunu aldım. Sağ ol. 31 iyul və 6 avqust. Düz altı günə 

gəlib çıxıb. Mən çox şad oldum ki, sən gözəl istirahət edirsən. 
Amma hər gecə səni yuxuda görürəm. Bir dəfə gördüm ki, yox, 
onu yazmıram. İkinci dəfə gördüm ki, saçlarını sapsarı rəng-
ləmisən. Üz tutub harayasa gedirsən. Sonra bir də gördüm ki, 
qapını mənim üzümə çırpdın. Sonra gördüm ki, dörd nəfər qa-
dınla Füzuli heykəlinin yanından keçib gedirsən, çağırıram 
baxmırsan və sairə... Gözümü yummağa bəndəm ki, tez yuxu-
ma girirsən. Lap mat qalmışam. Adamı nə qədər yuxuda gör-
mək olar! Bəli, olduqca nigaranam. Kişi ailəsini başsız qoyub 
getməz. Sən nahaq mənə məzuniyyət aldırıb Truskavesə gön-
dərdin. Görünür, mənsiz istirahət edə bilirsən. Vallah, heç bil-
mirəm, nə yazıram. Niyə belə yazıram. Qoy burda qurtarım, 
yoxsa, çox şey yazaram. 

Nizami tarixdən dörd qiymət aldı. Amma beş alsaydı, yaxşı 
olardı. Ayın onunda ədəbiyyatdan yazılıdır. Atan, bacın, Aydın 
yaxşıdılar. Rüstəmin işi burda ikən düzəldi, gedəndən bir az 
sonra buraxarlar. Rüstəm anası barədə atası ilə danışıb. Mən də 
danışdım. Seyid dayı deyir ki, evi iki yerə böləcəyəm. Ayrı-
ayrı evlərə dəyişəcəyəm. Birində özüm, birində də Rüstəmlə 
anası olsun. Mən hec bir övladıma qadağan etmərəm ki, anası 
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ilə görüşməsin. Amma mən əbədi olaraq onunla qurtarmışam. 
O barədə bir də mənə söz deməyin.  

Anandan bu günlərdə bir pasılka aldım. Hamısı xarab ol-
muşdu. Turşu xiyar, xırda almalar və s. İki banka da kompot 
göndərib. Hər-halda, payı çox olsun, adımızı anıb. “Nəriman”ı 
deyəsən mətbəəyə göndəriblər. Görək. Hamı yaxşıdır. Məndən 
savayı. Mən tək və sənsiz yetiməm. 

Mehparə bacıya salam, uşaqların üzündən öp. 
 
 

* * * 
 

 

Əzizim mənim, Sara! 
İndicə köynəklərimi yudum. Maykalarımı yudum. Otur-

muşam. Atan zəng eliyib ki, gəl qarpız yeyək. Amma hamam-
dan da indicə çıxmışam. Külək əsir. Bir qarpız üçün getməyə 
dəyməz. Ona görə oturub özüm üçün dəftər-kitab vərəqləyi-
rəm. Sara, sənin yadına düşürmü, biz 1957-ci ilin avqustunda, 
özü də 9-da oktyabr rayonunun zaks idarəsinə getmişdik. Düz 
on bir il tamam olur. Ancaq bu – ər-arvadlılığımızın tarixidir. 
Bir-birimizi tanımağımız, sevməyimizin tarixi qədimdir. 1946. 
İndi iyirmi iki il olur. Heç səndən ayrı yaşamaq olarmı? Öm-
rümün iyirmi iki ilini mən sənə həsr etmişəm. Bununla da fəxr 
edirəm. 

Qocaldıq, ay qadan alım. Səadət mamamın sözləri yadına 
düşürmü: deyirdi ki, hayıf oldum. Doğurdan da insan onun 
gözəlliyindən, adiliyindən asılı olmayaraq  heyif olur. İnan ki, 
indi də sənin qırmızı, uzun xalatın yadımdadır. Arıq, ucaboy 
qız idin. Utancaq, mənim yolumu gözləyən, bir az da küsəyən. 
Gəncəni piyada gəzməyimiz yadındadırmı? Sən elə utana-utana 
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gedirdin ki! Elə bilirdin bütün Gəncə camaatı sənə baxır. Bir 
saatın var idi, hamıya göstərmək istəyirdin. Şəkildə də sol qo-
lunu qabağa tutmusan. 

Anam, bibim, Səriyyə, qara Həsən, Fəridə, Nizami. Hamı-
mız bir yerdə şəkil çəkdirmişdik. Yadındadırmı? Poyluda arx-
dan atlandığımızı unutmamısan ki! And içdik, əhd elədik. Bi-
zim gözəl günlərimiz olub. Məncə, indi də pis deyil. Biz təsa-
düfü ailə qurmamışıq. Sənin arabir əsəbiliyin olmasaydı, bəzən 
hər söz deyirsən, adamın bəzən yadına düşür, mən də məcbur 
oluram, sənə söz deyim, bunlar olmasaydı nə, yaxşı olardı. 

Sən Xatirənin, Nazimin anasısan. “Ayaqqabılar” şerimi 
xatırlayırsanmı? Sən heç mənim şeirlərimdən əzbər bilirsənmi? 
Bilməsən, küsəcəyəm. 

Bu qədər mənim əzizim. Gedirəm papiros çəkməyə. Elə-
belə boşluqdan çəkirəm. Sən gələndə çəkməyəcəyəm. 
 
 

* * * 
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Saranı mən Kəlbəcərə, İstisuya aparmasaydım, o hələ yaşa-

ya bilərdi, bəlkə də tamamilə müalicə olunardı. Orada ona bərk 
soyuq dəydi, sətəlcəm oldu, hava çatışmadığı üçün (Kəlbəcərin 
istisuyunda hava sıxlığı azdı) qapını gecələr açıq qoyub yatırdı. 
Markovskinin  bir fikri ilə şərikəm ki, insanı tale və Allah idarə 
edir. Yəni təsadüf və mütləq bir qüvvə! Amma insan 50% ta-
leyə və o qüvvəyə qarşı dura bilər, xilas ola bilər. 

  Əlbəttə, işini əvvəlcədən görə bilən, ağıllı, təmkinli insan. 
Mən bunu bacarmadım. Səhv elədim. Gərək Saranı İstisuya 

aparmayaydım. Burada səhv nədi: Mən Saraya həddən artıq 
inanırdım, o da mənə. O əsaslandırdı ki, Kəlbəcər suyu ona 
vurulan kimyəvi maddələri təmizləyəcək. Mən də inandım. 
Çünki bu qarşılıqlı inamımızdan hələ indiyədək heç vaxt peş-
man olmamışdıq. Saranı bərk soyuq aldı. Kəlbəcərdə iki həftə 
qalıb qayıtdiq Bakıya. Qanı – hemoqlobini Kəlbəcərdəykən 
aşağı düşürdü. Həkimlər həyəcan keçirirdilər, gələn günün 
gecəsi nəfəs ala bilmirdi. Gecə ikən I leçkomisiyada, saat ikidə 
gecə suyu çəkdirdim və evə gətirdim. Rahat yatdı, sonra qızdır-
ması qalxdı. 37.5, 38. Xahiş elədim ki, avqust ayı istidir, gedək 
Mərdəkana. Həm sərindi, həm də müalicə olarsan. Bundan əv-
vəl isə Saradan xəbərsiz Moskvaya zəng çaldım. Xahiş elədim 
ki, həkim gətirin. Moskvadan yox cavabını aldım. Yəni gecdir. 
Mənasızdır və s. 

Saranı müalicə və operasiya eləyən professor Tamara Mi-
xaylovna Qriqoryeva bütün iyul ayını Ermənistanda, bir dostu-
nun yanında keçirdiyi üçün ancaq avqustun əvvəlində tapa 
bildim. Məsləhətçi professor  Puçerina Mariya Nikolayevna da 
Saranı Moskavaya aparmağım barədə təklifimə soyuq yanaşdı. 
Mərdəkana apardım. Baş həkim Mehdi Rzayev və onun kö-
məkçiləri qayğıkeş yanaşdılar. Lakin bir ay bütün avqust ayı 
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Saranın qızdırması 39, 40-dan aşağı düşmədi. Həkimlər antibi-
otik dərmanları, iynələri o qədər vurdular ki, Sara tamam zəif-
lədi. Bədən müqavimət göstərə bilmirdi. Şəhərdən prafessor İsa 
Qurbanəliyevi apardım ki, plevrasına baxsın, su kəsilmir, 
qurumur. O, da su çəkdi və yerini revanolla yudu. Sara özünü 
yaxşı hiss etdi. Professor Tamara Mixaylovnaya zəng vuranda  
soruşmuşdum ki, su çəkiləndə yeri yuyulmalıdırmı? O qətiyyən 
etiraz elədi. Mən professor Qurbanəliyevə bu barədə dedim. O 
əhəmiyyət vermədi. İkinci  dəfə suyu çəkəndə, “opses” deyilir, 
ondan oldu, yara yeri korlandı, qızardı, şişdi. İndi də əlavə onu 
müalicə elədilər.   

Bütün həkimlər belə bir səhf fikirdə idilər ki, onsuz da o 
gedəcək, müəyyən müddət saxlamaq! Müalicə yox, saxlamaq! 
Arada onda səhf olaraq şəkər xəstəliyi tapdılar. Əli Bayramov 
təcili “İnsulin” vurmağı təkid elədi. Sara etiraz etdi. Özü far-
masept idi. Dərmanları gözəl bilirdi. İki gün sonra məlum oldu 
ki, səhv eləyiblər. Elə bil ki, hamısı xəstədən xilas olmaq istə-
yirlər. Müalicədə zəif və əzazil idilər. Yalnız baş həkim Mehti 
Ağayev və şəfqət bacısı Nərgiz xanım ürəklə yanırdılar. Mə-
nim göz yaşlarım onlara təsir eləmişdi. 

 Sara qala bilərdi. İstisu onun ölümünün başlanğıcı oldu. Bu-
rada mən özümü günahkar sayıram. Gərək onu Qazaxa apa-
raydım. Oranın havası da, suyu da Saraya düşürdü. Mən taleyə – 
böyük qüvvəyə qarşı heç bir müqavimət göstərmədim. Əksinə, 
Saranı onların ixtiyarına verdim. Mən insan adımı, mübarizəmi 
eləmədim deyə doğrulda bilmədim. Mən Saranı itirməklə özümü 
bədbəxt gününə qoydum. Sonra başa düşdüm ki, Sarada sonra 
mən təkəm. Yalnız ikilikdə biz hər şey edə bilərdik.  

 
18.X.86 

Bakı  
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Qardaşım Nazim! 

 
(Oğluma məktub) 

 
Birinci sualım: anayın sözünə baxırsanmı? Barmağını kəs-

mişdin, necədir? 
Sənsiz elə darıxıram ki, bəzən ağlamağım tutur. 
Sənə hər şey alacağam – hər-halda tapşırdığın şeylərin 

hamısını. 
Xətişlə dalaşma, yaxşı bacıdır.  
Sözünə bax. 
Anana de ki, Aslanın “İncəsənət və tərbiyə” kitabını bacar-

sa, mənə göndərsin. Şkafın üstədir. Makinanın yanında.  
Babanla görüşürsənmi? 
Evin kişisi indi sənsən. 
Bir az təmkinli ol. Evdə-eşikdə gözün olsun. 
Balaca barmağını öpürəm. 

 
Atan. 

 
16.06.68.  

Truskaves  
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Xatirəyə məktub 

 
 

Əziz qızım, körpə quzum Xatirəyə! 
 

Anan sənin dilinlə məktub yazmışdı. Çox xoşuma gəldi. 
Sənin şəklini istəmişdim. Göndərməmişdi. Gərək göndərəydi, 
gərək həssas olaydı, mənim qəlbimi duyaydı. Mənim bu xahişi-
mi yerinə yetirsəydi, mən qəlbən təzələnərdim, səni öpüb bağ-
rıma basardım. Qızım, səndən başqa heç kəsə gileylənə bil-
mərəm, öz ailə sirrimizdir! Nə isə... 

Bu gün səhər bir butulka süd içmişəm, axşamacan özümü 
pis hiss etmişəm. İndi bir az yaxşıyam. 

Qızım, bu gün “İdiot”  əsərini, “Qroza” pyesini, “Qore ot 
uma”nı oxumuşam. “Revizoru” da oxumuşam. 

“Qroza” çox xoşuma gəldi. “Revizor” gözəl əsərdi, “Qro-
za” daha gözəl, daha təsirli, daha insanidir! Qızım, anan hamı-
sını sənə danışar. Sən böyük qız ol, səninlə ədəbi mübahisələr 
edəcəyəm.  

“Revizor” bir növ anekdot təsiri bağışlayır. “Qroza” na sa-
mom dele, qroza! Katyuşanın taleyi... Dostayevskinin “İdiot”u 
da dəhşətdir... ancaq həddən artıq uzun və yenə də uzundur. 

Xatirəm, əzizim, sizi bu ayın lap axırında gətirəcəyəm. 
Özünüz gələcəksiniz. İyulda, Allah qoysa, burada ev tutaca-
ğam, hamımız istirahət edəcəyik. Bütün imtahanları verəndən 
sonra, Bakıya, iş yerinə ərizə göndərib bir aylıq məzuniyyətə 
çıxacağam.  

Babana, əziz  babana, anana çoxlu salam de! 
 

Atan Nəriman 
16.06.61 
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“Gənclik” nəşriyyatının direktoru 
Əlican Əliyevə 

 
Hörmətli Əlican bəy! 
Mənim bu il Sizin nəşriyyat planınızda 15 /on beş/ çap və-

rəqi həcmində şerlər kitabım çap olunmalıdır. Mənə ayrılmış 
həcmin 5/beş/ cap vərəqini istedadına hörmət etdiyim həkim və 
şair kimi tanınan Tamilla Şəfəqə /Ağayevaya/ verirəm. 

Şeirlərini mətbuat səhifələrində məmnuniyyətlə oxuduğum 
şairin ilk kitabını bu həcmdə, bu ilin hesabına nəşr etmənizi xa-
hiş edirəm. T.Şəfəqin şeirləri rəngarəngdi, müasirdi, oxunaqlı-
dı. Satışda qalmayacaq, nəşriyyat bundan ehtiyat etməsin/ əl-
bətdə, mənim zövqümə və şairliyimə hələ də inamınız qalıbsa/. 
 

Sizə hörmətlə, 
Nəriman Həsənzadə. 

 
24 noyabr, 1992 
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Salyan rayonu 

Kiçik Noxudlu kəndi 
Novruzova Lamiyə İsa qızına 

 
Yubileyim münasibəti ilə göndərdiyiniz məktubu aldım. 

“Ömürdən pay verirəm” şeirinə görə ürəyinizə minnətdaram. 
 

Sizə hörmətlə, 
 Nəriman 

Həsənzadə, 
Mətbuat və İnformasiya Nazirinin müavini 

 
Bakı, Əhməd Cavad küçəsi, 12 
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L.N.Ağayevanın  
“Степан Разин  в Азербайджане”   

məqaləsinə 
 

R Ə Y 
 

Mövzu aktualdır, lazımlıdır. Müəllif müxtəlif mənbələrə 
istinadən S.Razinin kimliyi, necə tarixi şəxsiyyət olması barədə 
düzgün təsəvvür yarada bilmişdir. 

Belə ki, Sovet tarixşünaslığında əsasən kəndli hərəkatının 
başçısı, yoxsulların himayəçisi kimi təqdim edilən Razin, don 
kazaklarını yerli xalqların – Krım tatarlarının və türklərin üstə 
qaldırmış, silahlı yürüşlərə təhrik etmiş, qarətlə məşğul olmuş-
dur. Azərbaycan ərazilərində olarkən onlara güclü müqavimət 
göstərilmişdir; Bakı yürüşü uğursuzluqla nəticələnmiş, azər-
baycanlılar ona nifrət etmiş və lənətləmişlər. 

Aşağıdakı qeydlərimə müəllifin bir də baxmasını məsləhət 
bilirəm: 

1. Məqalədə – Razinin talançı qoşunlarına heç yerdə mü-
qavimət göstərilmədiyi yazılır (səh. 1-2). Lakin müəllifin isti-
fadə etdiyi səyyahların xatirələrindən fərqli olaraq, bir sıra 
mənbələr bunun əksini yazırlar (bax: “Azərbaycan tarixi”, 7 
cilddə, III c., 1999; “ASE” III c.; Q.İlkinin, S.Aşurbəylinin, 
Y.Mahmudovun və b. əsərləri). 

2. Tədqiqatçılar qeyd edir ki, kazaklar Bakıya çatarkən əl-
lərinə çoxlu çaxır keçir. Bunu müəllif də yazır. Onların çaxırı 
içib sərxoş olmalarının üstən sükutla keçən müəllif yalnız çaxı-
rın məhv edilməsini qeyd edir. Halbuki kazakların məğlubiy-
yəti səbəblərindən biri də sərxoşluqları olmuşdur. Bakı əhalisi 
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– azərbaycanlılar (məqalədə səhfən iranlılar göstərilir) ka-
zakları qırır və tətqiqatçının yazdığı kimi beş-altı min talan-
çıdan yalnız 400-500 nəfəri, Razin də başda olmaqla bələdçinin 
köməyi ilə qaçıb canlarını qurtara bilirlər. 

3. Mənbələr göstərir ki, Razin İranda olarkən bir şahza-
dənin gözəl qızını və oğlunu əsir alır. Oğlanı Pozorovski adlı 
bir cənaba satır, qızı isə yanında məşuqə saxlayır. Sonralar 
həmin qızın məqalə müəllifinin yazdığı kimi Xəzər dənizinə 
deyil, Volqa çayına qurbanlıq əvəzi atır. 

A.Ş.Puşkin də şeirlərinin birində bunu təsvir etmişdi. 
Yeri gəlmişkən təkcə bu məqalədə deyil, ümumiyətlə bir 

çox tədqiqatlarda xarici müəlliflərin (istər səyyah olsun, İstər 
tarixçi, istər yazıçı fərqi yoxdur) yazılarında tənqidi fikri ya heç 
görmürəm, yaxud bu, hiss olunmayacaq dərəcədə azdır. 

Xalqımızın qədim tarixi barədə əsil həqiqətin üzə çıxma-
sında təbii ki, belə hallar çətinlik törədir. 

Hesab edirəm L.N.Ağayeva deyilən iradları nəzərə alacaq, 
bundan sonra da tariximizin müxtəlif mərhələlərinə aid elmi 
məqalələrlə çıxış edəcəkdir. 

 
Hörmətlə, 

Nəriman Həsənzadə 
fil. e. n., dosent 

 
01.01.06 
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Əziz İmamverdi müəllim! 
 

Məktubunuzu aldım, oxudum, çox təsirləndim. Əvvəlki 
şövqlə, həssaslıqla yazırsınız. Səmimiyyət seçdiyiniz hər söz-
də, hər cümlədədir. Desəm nəfəsinizi duydum, inanın. Qardaş 
nəfəsidi. Adamın ürəyi qızır. Hələ sizin əlyazmanız! Mirvari 
kimi düzülən sətirlər, gözəl, əvəzsiz xəttiniz! 

Bunlar sizdən nişanədi, yadigardı. Sizin yazıçılara göndər-
diyiniz məktublar əsasında bizim dövrü ədəbi prosesi izləmək 
və təhlil etmək olar. 

Sizi öyrənmək üçün tanıdığınız yazıçıların arxivilə bir tanış-
lıq, yazıçıları öyrənmək üçün isə Sizin arxiviniz kifayət edər. 
Biz – Sizdəyik, Siz hamımızda. Bizim bir İmamverdi Əbilovu-
muz var, Sizin – bir qoşun qələm əhli dostunuz. Belə çıxır ki, 
siz sərkərdəsiniz, biz – qoşun üzvü. Siz əmr eləyən, göstəriş 
verən sərkərdələrdən deyilsiniz, əlbəttə. Şair əmr eşitmək istə-
mir, Sizi eşitmək istəyir. Siz ağsaqqallar ağsaqqalısınız. Ağ 
saçlara görə demirəm. 

 
Ağ saçın hər başda yoxdu hörməti, 
saça da hörməti baş qazandırır. 

 
Siz doğulduğunuz torpağın sərvəti oldunuz. Neftçalalılardan 

biri kimi, yerdən çıxdınız, qaynadınız, yandınız, ətrafı işıqlan-
dırdınız. Ölkə sizi gördü, Siz də ölkəni işıqlandırdınız. 

Nefçalanın rəmzi oldunuz. Emblemi. Himni. 
– İmamverdi müəllim hardandı?  
– Nefçaladan. 
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– Nefçala hardadı? İmamverdi müəllim yaşadığı yerdə. Nef-

çala Azərbaycanın ən isti yuvası, İmamverdi Azərbaycanın ən 
gözəl oğludur, doğma balası. 

İmamverdi Əbilov XX əsrdə Nefçalada doğuldu, XIX əsr 
ziyalılığını özündə yaşatdı, XXI əsrdə Nefçalada bu böyük 
oxucuya heykəl qoyuldu. Bəli, bəli, Oxucuya! Oxucu yoxdur-
sa, yazıçı da yoxdur. 

Cəmilə xanıma Allah bir daha rəhmət eləsin. Saranı da xatır-
layırsınız. Əlbəttə, İmamverdi müəllim, adi bir köynəyə ütü 
çəkirsə, qadın əllərinin əvəzi yoxdur. Qadınsız ev yasxanadır. 

Bir az söhbətlərinizdə ehtiyatlı olun, Azəri qəmləndirərsiniz. 
O çox həssasdır. Turan xanımla müsahibələri məni çox qəhər-
ləndirdi. Elə bil o, gülməyi tərgidib. 

Sərvazın da Sizə həsr etdiyi kitabı oxudum. Onun gözəl ürə-
yini bu kitabda da gördüm. Sizə hamısı halaldı. 

İstedadlı gənclik gəlir... 
Ürəyinizə minnətdaram... 

 
Sizin  

Nəriman Həsənzadə, 
Xalq şairi 

 
14.03.09 
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DƏYƏRLİ DOSTUM, ŞAİR QARDAŞIM  
İSMET BORA BİNATLI BƏY! 

 
Göndərdiyiniz dərgilərin ikisini də aldım. Çox-çox minnət-

darlığımı bildirirəm. Zəhmət çəkmisiniz. Yeni məktublarınızı 
gözləyirəm. 

Əziz qardaşım! 
"Nuru Paşa" poemasının ikinci variantını Sizə göndərirəm. 

Xahiş edirəm, yeni əlavələri türk variantına əlavə edəsiniz. 
"Nuru Paşa" tam şəkildə türkcəyə çevriləndən sonra, Bakıda 
ikisi bir yerdə, yəni Azərbaycan və türk dillərində nəşr edilə-
cək. Mümkün qədər ləngiməsə, yaxşı olardı. 

Vaxtınız və ürəyiniz istəyən vaxtda Bakıya gəlsəniz, mə-
nim əziz qonağımsınız. 

Məktubunuzu gözləyirəm. 
 

Qardaşınız  
Nəriman Həsənzadə 

Xalq şairi 
 

Bakı, 03. 12. 09 
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XALQ ŞAİRİ  
NƏRİMAN HƏSƏNZADƏYƏ  

MƏKTUB 
 

 
Əziz Nəriman müəllim, salam. 
Sizi müsəlmanların ən əziz bayramı olan Ramazan 

bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Əsil azərbaycanlı, 
əsil müsəlman kimi yaşadığınız bu ömürdə mən sizə Ulu 
Tanrıdan ömrünüzün hər anında müqəddəslik, hər bir 
müsəlmana vacib olan Uca Allah sevgisi arzu edirəm. 
Amin! 

Nəriman müəllim, bu ad mənə çox doğmadır. Mən 
sizin səsinizi televiziyadan eşitdiyim ilk andan, üzünüzü 
televiziyada gördüyüm ilk andan sizi dünyalar qədər sev-
mişəm. Sizin səsinizdə ilahi bir mərhəmət, üzünüzdə 
Tanrı nuru var. Mən hər bir zaman Nəriman müəllimi 
televiziyadan sevə-sevə izləmişəm. Etiraf etməliyəm ki, 
sizə olan sevgim “Nabat xalanın çörəyi” povestini oxu-
yandan sonra daha da ülviləşdi, əbədiləşdi. Siz o povest-
də tək öz ananızdan deyil, bütöv Azərbaycan analarından 
söhbət açırsınız. Povest mənə o qədər doğma, əziz oldu 
ki, mən oxuduqca özümü o hadisələrdən kənarda hiss edə 
bilmirdim. Sanki Nabat ananın sacından gələn odunun 
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iyisi ilə bişirdiyi xamralı çörəyinin ətiri bir-birinə qarışıb 
məni müqəddəs bir aləmə qonaq edirdi.  Çox gözəl ömür 
yaşadım Nabat ananın qeyrətli, ismətli ömrünü oxuyan-
da, Nabat ana öz sevgisinə sadiq qaldı. O, Alməhəmməd 
babanı itirəndə öz sevgisini itirmədi. Ömrünü uca Allahın 
bizlərə əmr etdiyi kimi yaşadı. Öz sevgisinə əbədi qo-
vuşdu. Öz sevgisini Allahını sevməkdə, bir də körpə Nə-
rimanını sevməkdə tapdı. Kaş bütün analar övladını Na-
bat ana kimi tərbiyyə edərdilər. Saf, təmiz, təmənnasız. 
Nabat ananın danışdığı  el misalı hər biri ayrılıqda bir mi-
saldı. Nabat ana oxunmamış bir əsərdi, yazılmamış kitab-
dı, at belində Həcərdi, o, igid bir Tomrisdi. 

Nabat ananın qeyrəti, isməti ən insafsız adamı in-
safa gətirib, qəlbini mərhəmətə gətirdi. Necə ki, hər za-
man, hər kəslə kobud rəftar edən, bir çırpını belə meşə-
dən heç kimə qıymayan meşəbəyi öz ayağıynan Nabat 
ananın qapısına gəldi. Həm də necə? Dolu  bir odun ara-
bası ilə. Öz diliylə etiraf etdi: “Məni bu qapıya çörək gə-
tirdi”. Çünki həmin çörəkdə halallıq var idi. Bir oğul bö-
yütdü ana həmin o çörəklə. O oğul Azərbaycanın halal 
oğlu oldu. O oğul Poyluda – Alməhəmməd kişinin evində 
deyil, bütöv Azərbaycanda doğuldu. 

Mən Nabat ananı özüm kimi sevdim. Sevinirəm – 
Nabat ana Allahın rəhmi ilə Azərbaycana Nəriman Hə-
sənzadəni bəxş etdi. Kədərlənirəm – gözünün ağı-qarası, 
ən təmiz arzusu, ən saf diləyi olan Nərimanın toy gününü 
görmək Nabat anaya qismət olmadı. 
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Əziz Nəriman müəllim, Nabat ana ölməyib. O, bir 
ulduz olub göyə çəkilib. Yenə çörək bişirir. İndi xamralı 
çörəyindən bütün Azərbaycan yeyir, o çörəyin ətrini hər 
bir azərbaycanlı duya bilir. O, hər gecə bizimlədir. Hər 
gecə yanır, ətrafa şölə saçır. Dan yeri sökülənə kimi!... 

  

Hörmətlə:  
Səbinə Yusifli 

 
  Qazax, 

Kosalar kəndi. 
 
 

Ə z i z i m  S ə b i n ə ! 
 

Poçtdan mənə zəng vurdular ki, Qazaxdan məktub gəlib. 
Dedim, yəqin Baratdandır, Gülgündən olar, ya da başqa şair 
dostlarımdan. Heç ağlıma da gəlməzdi ki, balaca Səbinə, bala-
ca barmaqlarıyla, amma böyük ürəyi ilə mənə məktub yazacaq. 
“Nabat xalanın çörəyi”ni təhlil edəcək, həm də neçə il sonra-
dan. 

Mən bu povesti yazmamışdım, Səbinə. Tezislər şəkilində 
vərəqlərə köçürüb (yadımda qalsın deyə) sonradan poema yaz-
maq niyyətindəydim. “Azərbaycan” jurnalında işlədiyim vaxt-
lar idi. Tənqid şöbəsinin müdiri Akif Hüseynova verdim ki, 
qeydlərimlə tanış olsun. O da bir ay saxladı sonradan, “Azər-
baycan” jurnalının yeni nömrəsini gətirib verdi. Açıb gördüm 
ki, mənim əlyazmamı (bu tezisləri) olduğu kimi çap eləyib. Üç-
dörd gün evdən çıxmadım ki, məni görən nə deyəcək? De-
məyəcəkmi redaktəsiz cap olunub və s. 



 
_____________________  Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə, 7-ci cild 

 

 
555

Bir neçə gün sonra Süleyman Rəhimov (mərhum Xalq ya-
zıçımız jurnalı oxuyubmuş) mənə zəng vurdu, dedi, “Nabat 
xalanın çörəyi”ni oxudum, teleqramdı. Olduqca xoşuma gəldi. 
Bunu gələcəkdə qalın roman elə. 

Dərindən nəfəs aldım. Əvvəlcə bilmirdim ki, nə deyəcək. 
Bizim Yazıçılar İttifaqının sədriydi. 

Sonra dostum Akif Hüseynovun (indi o, nüfuzlu profes-
sordu, çox təmkinli insandı) təkidi ilə bu əsərin ikinci və üçün-
cü hissələrini də yazası oldum. 1972-ci ildən bu yana povest 
barədə çoxlu məqalələr çap olunub, yeddi dilə tərcümə olunub. 
Bizim böyük tənqidçimiz Nizami Cəfərov bu povesti “lirik nəs-
rin şedevri” adlandırıb. Mənim üçün, əlbəttə, xoşdu. Əslində 
mən bu əsəri yazmadım, özü üzə çıxdı. 

Qazaxdan göndərdiyin məktuba cavab yazanda bu sirri ilk 
dəfə sənə açdım. 

Anamı yadıma saldın. Bəlkə insan hər yaşda uşaqdı? Nə 
gözəl yazırsan: “...Nabat ana ölməyib. O, bir ulduz olub göyə 
çəkilib. Yenə çörək bişirir. İndi xamralı çörəyindən bütün 
Azərbaycan yeyir, o çörəyin ətrini hər bir azərbaycanlı duya bi-
lir. O, hər gecə bizimlədir. Hər gecə yanır, ətrafa şölə saçır. 
Dan yeri sökülənə kimi!...” 

Dayın Barata, atana, anana, bütün ailənə salamım var. 
 

Sizin 
Nəriman Həsənzadə 

Xalq şairi. 
 

16 oktyabr, 2009-cu il 
 
 

“Elimiz. Günümüz” qəzeti 
10 yanvar, 2010 
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ALMAN ŞAİRİ  

BELİNSKİNİ OXUYARKƏN... 
 

 
Jan-Pol Rixter: 
 
“Lirik poeziyada pəssam öz çəkdiyi şəklə, yaradıcı – öz yarat-
dığına çevrilir.” 
 
“В лирического поэзии живописец становится картиною, 
творец – свoим творением”. 
 
Yəni lirik poeziyada – yaradıcı öz prototipini yaradır. 
 
Epik poeziyanın təsvir etdiyi obrazlar və lövhələr təbiətdə olan 
obrazlar və lövhələri ifadə etmək üçündür; /yəni epik poeziya 
təbiətin özündə olan hadisələri verir/ 
 
Lirik poeziyanın istifadə etdiyi obrazlar və lövhələr isə insan 
təbiətinin mahiyyətini təşkil edən və hələ heç bir obrazı və 
şəkli /forması/ olmayan hissi ifadə etmək üçündür; /yəni lirik 
poeziya insanın daxili aləmini ifadə edir/. 
 
“Эпическая поэзия употребляет образы и картины для 
выражения и картин, в природе находящихся; лирическая 
поэзия употребляет образы и картины для выражения 
безобразного и бесформенного чувства, составляюшего 
внутренюю сущность человеческой природы”. 
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“Эпос – представляет событые, развиваюшиеся из прошед-
шего; лира – чувствование, заключенное в настояшем”. 
 
Epos – keçmişdən üzübəri hadisələri göstərir; 
 
Lirika – hal-hazırda mövcud olan və hisslərlə qavranılanları 
təsvir edir. 
 
Yunan lirikası nümunədir. 
Yəhudilərin dini poeziyasında lirika üstündür. 
Ərəblərdə lirik poeziya olub, dramatik poeziya heç vaxt olma-
yıb və olmayacaq da. 
Roma poeziyası Yunanların nümunəvi bədii əsərlərinin solğun 
təsvirindən başqa bir şey deyil. 
 
Epopeyanın məzmununu hadisə təşkil edir. 
 
Dramda – baş qəhrəman insandır. 
“İliada”dan misallar çək: Tale. Əvvəlcədən məlum olur ki, 
Hektor öləcək, Patroklu öldürəcək, Hektoru isə Axilles öldü-
rəcək, Axillesə Parisin nizəsi dəyəcək və s. 
 
“Hamlet”. Hamletin təbiəti başqa, qarşısında duran vəzifə isə 
başqadır. Kolliziya burdadır. 
Долг и личного неспособност! 
 
Puşkinin “Poltava” pyesi. Mazepa və Mariyanın dialoqu: atanı 
çox sevirsən, ya məni?! – Mazepanın bu sualı qarşısında Ma-
riya çaşır. Kolliziya budur. 
 
Yunan faciələrinin qəhrəmanı insan deyil, taledir, hadisələrdir, 
dövlət məsələləridir və s. “Antiqona”nı təhlil elə. 
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Антигона – təbii olaraq ailə hüququnun müdafiəçisidir. O, 
deyir ki, Polinik mənim qardaşımdı, mən ona nifrət etmək üçün 
yox, onu sevmək üçün doğulmuşam və s. 
Креонт  isə – dövlətin hüquqlarını, qanunun gücünü təmsil 
edən qüvvədir. 
 
 “Yevgeni Onegin” poeması da lirik əsərdir. Belinski deyir ki, 
bu əsərdəki lirik haşiyələr, şairin özünə müraciətləri hədsiz 
dərəcədə qiymətlidir və əvəssizdir. 
Bu mənada “Aygün” əsəri də lirik poemadır və s. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
 

Происшествие – Hadisə, əhvalat. 
Событие – Hadisə, vaqiə, qəziyyə. 
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İskəndər Makedoniyalı kimdir? 
 
1. Tabe olan hökmdarı bağışlayırdı. 
2. Qalib gəldiyi ölkənin adət-ənənəsinə toxunmur, ona 

hörmət edirdi. 
3. Çətin, dağlıq yerlərdən keçəndə, əsgərləri bir sıraya dü-

züb keçirdi. Misal üçün, 30 minlik ordusunun uzunlu-
ğu 5-10 km. idisə, belə olanda 16 km. olurdu. Bir sıra-
da: bir-bir keçirdi əsgərlər və s. 

4. İranda Yunan dramaturqlarının əsərlərini tamaşaya qoy-
dururdu. 

5. Hindistanda Yunan filosoflarının fəlsəfi fikirlərini təb-
liğ edirdi. 

6. Əsgərlərini adları ilə çağırır, onların əksəriyyətini şəx-
sən tanıyırdı. 

7. Əsgərlərinin içində döyüşə gedir, qabaqda, ən ağır yer-
lərə özünü verirdi. 

8. Əsgərlərindən tələb etdiyini özünə tətbiq edirdi. 
9. Öz-özünü tərifləyir və liderlik edirdi. Buna da nail olur-

du. 
10.  Atası Filipdən daha irəli getdiyini deyridi. Bunu dan-

maq istəyən dostu Kriti, yaxud Kallisfeni həbs etdirir, 
ya da nizə ilə vurub öldürürdü. 

11. Özünü Zefsin oğlu elan edirdi. 
12. Palaç i filosof. 
13. Şərq-Qərb onun nəzərində birləşməli, dünya monarxi-

yası (Etrussklarda olduğu kimi) yaratmalı və ona rəh-
bərlik etməliydi. 
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14. Bu məqsədlə də (Şərq-Qərb birliyi, xalqların birliyi) 
Suz şəhərində minə qədər əsgər və zabitini fars və b. 
xalqların qızları ilə evləndirir. Özü də bir neçə qız alır. 
Daranın qızlarını və b. qızları. Və hamısına (əsgər və 
zabitlərə) tapşırıq verir ki, uşaqlarınız olmalıdır. 

15. İlk tərbiyəsini (əsasən hərbi) atasından almış, sonrakı 
tərbiyəsini (emosiya və həssaslıq) anası olimpiadadan. 
Anası demişdi ki, o Zevs allahından (guya ilan vasitə-
silə) hamilə olub. 

16. Misirlilər də onu allah elan etdi, çünki farsları məğlub 
etməsi onların ürəyindən idi. 

17. Üçüncü tərbiyəsini müəllimi Aristoteldən almışdı. 
18. İskəndər özünü Axillesə, Y.Sezar, Hannibal, Napoleon, 

Vaşinqton və b. isə özünü İskəndərə oxşatmışlar. 
19. Ölümü şübhəlidir: İçkidən, zəhərdən, malyariyadan. 
20. Qəbrinin yeri bilinmir. Britaniya muzeyindəki qəbir də 

şübhəlidir. 
21. Uzaqdan üç qaraltı gəlir. Yaxınlaşdıqca qaraltılar ay-

dınlaşır və qabaqda Şəmsəddin Eldəniz, yanında da oğ-
lanları Cahan Pəhləvan, Qızıl Arslan at belində görü-
nür. Onları Naxçıvan camaatı alqışlayır. Salama salam-
la cavab verirlər. 

 
08.02.09  

 
 

_______________ 
 

Müəllifin mütaliə etdiyi mənbələrdən qeydləri (red.) 
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“Mozalan”nın baş redaktoruna 
 

 
Hörmətli Mikayıl müəllim! 

 

Yubileyiniz mübarək! Üç il bir igidin ömrüdü. Xeyli yol 
keçibsiniz. Publisistika, bildiyiniz kimi, vicdan kürsüsüdür. 
Satirik qələminiz yəqin ki, bu illər ərzində mənəviyyatımıza 
mənəviyyatsızlıq gətirən, halalımıza haram qatan nakəsləri 
yerində oturtmuş, qəzetinizin adı gələndə dilləri topuq çalmış-
dır. Bəlkə də bürokrat və rüşvətxor idarə müdirləri tabeliyində 
olan istedadlı, düz adamları “Mozalan”ın adı ilə qorxuzmaqla, 
işdən çıxarmaqla hədələmişlər. Gözükölgəlilər qorxduqları 
üçün, onlara elə gəlib ki, başqası da qorxa bilər. Əksinə olub. 
Mən, bildiyiniz kimi, belə bir hadisənin şahidi olmuşam. Bu, 
Sizin qəzetin, yaradıcı heyətin gözəl göstəricisidir. Belə “əlbə-
yaxa” mübarizədə heç şübhəsiz, qələm sahibi və ailə sahibi 
olan jurnalistin payına düşən təkcə minnətli qonorar olmur, tə-
qib də, hədə-qorxu da olur, strestlər də. Bu da təbiidir, çünki 
satira sosial mübarizədir. Təkcə istedad azdır, həm də mənəvi 
dözüm, haqqı müdafiə etmək üçün, bəzən hüquqi bilikləri 
öyrənmək də lazımdı. Bu, bir də ona görə lazımdır ki, üstünüzü 
unlu görüb, adınızı dəyirmançı çağıranların özünü dəyirmanın 
donuzluğuna göndərə biləsiniz. 

Satirik qəzet buraxanın qarşısında nə qədər çətinliklər du-
rur! Bu, əsl hünər istəyir. Sizin yaradıcı heyətin hünərini təbrik 
etmək istərdim. Üç il bir igidin ömrüdü! 

Bu gün dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsi yolunda möh-
kəm qələm savaşı gedir. Təəssüf ki, bəzən təhqir, söyüş, böhtan 
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da eşidilir. Həqiqətən qəzet-döyüş meydanıdı, amma meydan 
sulamaq yeri deyil. Sözlə möhtəkirlik edənlər, möhtəkir nüfuzu 
qazana bilər, pak jurnalist nüfuzu yox. Qoy unutmasınlar ki, 
mətbuat etikası deyilən mənəviyyat tutumu, həm də millətin lə-
yaqət hissi kimi, davranış etikası kimi təzahür edir, qiymətlən-
dirilir. Bu, mənim şəxsi qənaətimdi, oxucu rəyimdi. 

Hörmətli baş redaktor! 
Sizə, zaman qarşısında, Tarix qarşısında apardığınız gərgin 

jurnalist fəaliyyətinizdə – mən bunu vicdan kürsüsü – adlandı-
rıram, yeni uğurlar diləyirəm. Bundan sonra da hörmətiniz ar-
tıq, qələminiz iti olsun. 

 
Hörmətlə, 

Nəriman Həsənzadə, 
şair 
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PEŞİMAN QOYAN DÜNYA 
 
 

Kimə zəng vururam rəhmətə gedib, 
kiminsə yerində nəvəsi qalıb. 
Dünyanı boşaldıb doldurubdular, 
kiminsə yazılı bir səsi qalıb... 

 
Söhbət akademik Fuad Qasımzadədən gedir. Nə vaxt zəng 

vurardım, telefon dəstəyini Mələk xanım götürərdi, Fuad müəl-
lim evdə olsaydı, dəstəyi ona verər, məlhəm səsini də eşidər-
dim ki, “Nəriman müəllimdi”. Danışardıq. 

Günlərin bir günü onu Milli Aviasiya Akademiyasına dəvət 
etdim, rus bölmələrində “Kulturologiya” fənnindən mühazirə-
lər oxumağa. Yarım ştat, həftədə iki dəfə gələsiydi. Mən onda 
“Humanitar fənlər” kafedrasının müdiri işləyirdim. Rektoru-
muz akademik Arif Mir Cəlal oğlu Paşayevin tövsiyəsiydi ki, 
tələbələrin yetişməsi üçün, savadlı, bilikli, insani keyfiyyətləri 
olan müəllimlər, alimlər seçin. 

İki ilə yaxın mühazirələr oxudu. Kafedrada müəllimlər də, 
sinifdə tələblər də onu sevdilər. 

Arada ürəyindən şikayət edirdi. Bizim zəmanədə bu ziyalı 
xəstəliyindən çoxu dünyasını dəyişmiş, çoxu da mənim kimi 
əməliyyatlarla yaşayır. 

Fuad müəllim dünyasını dəyişdi. Səmimi, xeyirxah, gözəl 
bir insanı, görkəmli bir filosof alimi ailəsi də itirdi, milləti də. 
Fuad müəllimin yeri görünürdü. Başsağlığı verəndən sonra, 
mən evlərinə, Mələk xanıma daha zəng eləyə bilmirdim. 

Fuad müəllimin oğul qədər istədiyi /indi istəməsin/ mənim 
qələm dostum Anar zəng vurdu ki, xatirənizi yazın. Mən də söz 
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verdim ki, deyiləsi sözüm var. Yazaram. Amma yaza bilmir-
dim. Anarın hər zənginə cavab verirdim ki, yazmışam, sabah 
götürə bilərsən. Əslində isə heç bir sətir də yazmamışdım. Dü-
zü istəyirdim ki, Mələk xanıma zəng vurum, əvvəla üzr istə-
yim, sonra da təsəllivarı bir söhbət eləyim. 

Fuad Qasımzadə ilə Mələk xanımı nümunəvi ailə kimi, bir 
dəfə televiziya ekranında göstərirdilər. Haqlarında nə qədər xoş 
sözlər dedilər. Özləri danışdılar. Üzlərində gördüyüm təbəssüm 
indi də yadımdadır. O təbəssümlər çox şeylər deyirdi. Xalqı-
mız, tariximiz, mənəvi dəyərlərimiz barədə sözsüz danışırdılar. 
İnsan yaşamaq istəyir, ömrün mənasını duyurdu. 

Anar yenə mənə zəng elədi. Fuad müəllim haqqında xatirəni 
hələ də yaza bilmirdim. Təsəvvürümdə o hələ sağ idi. 

- Mələk xanım da rəhmətə getdi, Nəriman müəllim... İkimiz 
də uzunmüddətli sükutdan sonra telefon dəstəyini yerinə qoy-
duq. 

Bu da mənasız dünya! 
Beşiyi də hazırdı, məzarı da. 
İnsanı peşiman qoyur. 

 
Nəriman Həsənzadə,  

Xalq şairi 
 

04 yanvar 2012 
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ZƏMANƏT 
 

 
Elşad Səfərlini 80-ci illərin əvvəllərindən ilk şerlərindən 

tanıyıram. “Ədəbiyyat qəzeti”nin baş redaktoru işlədiyim 
vaxtlarda utana-utana redaksiyaya gələn bu gəncin ilk şerlərini 
oxuyanda, deməyə öz sözü, öz mövzu dairəsi olan, çoxuna adi 
görünən həyat predmetlərində qeyri-adi cizgiləri üzə çıxart-
mağı bacaran, həmişə mütaliəyə, öyrənməyə can atan, lakin 
yazılarının mürəkkəbi qurumadan çap olunmağa tələsməyən, 
özünü reklam etməyən, başını aşağı salıb poetik axtarışlarında 
olan bir istedadlı şairin gəldiyini hiss etdim. Elşadı şeirdən-
şeirə, ktabdan-kitaba sonrakı poetik boyartımı da elə gözümün 
qabağındaca olub. Onun “Dünya ömür yoludur” (“Gənclik”, 
1991), “Sözü ürəyində qalan adam” (“Azərbaycan”, 1993), 
“Səhərə tələsən qatar” (“Maarif”, 1996) adlı şer və poemalar, 
həmçinin müxtəlif mətbuat səhifələrində çap olunan şerləri 
gümanımda yanılmadığımı göstərdi. “Səbir kasası”, “Kəfənim 
boynumda yol gedirəm mən”, “Sərhəd kənarında atlı qarışqa”, 
“mənim umacağım nədir şerdən” və s. bu kimi məzmunca yeni, 
dəyərli şerləri göstərir ki, gənc şair sənətin keşməkeşli yolla-
rında inamla addımlayır. 

Elşad Səfərlinin şeirlərində incə lirizm, vətənə, torpağla 
bağlılıq hissləri çox güclüdür. Sərrast, tutarlı misralarında hə-
yat və insanın ən səmimi duyğuları haqqında düşüncələrini, 
özünəməxsus poetik səsini və nəfəsini aydın duyuruq. Onun 
şerləri lakonik, oxucuya təlqin olunan fikirləri isə obrazlı dü-
şüncə tərzinin ifadəsidir: 
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Sürür dövranını tac hərisləri, 
Canından keçən var, keçməz tacından. 
Dünyanın azadlıq yolları ki, var, 
Hələ gəlib keçər dar ağacından. 
 

Yaxud, başqa bir şerinə nəzər salaq: 
 

Mənim ki, könlümdən padşahlıq keçmir, 
Bir cavan pöhrəyəm, əzirsiz niyə? 
Üstümdə yarpaq tək əsənim yoxkən, 
Üstümə xəzri tək əsirsiz niyə? 

 
Elşadın belə maraqlı, kövrək və yaddaqalan misraları çox-

dur. Mən əminəm ki, Elşad Səfərlinin qələmi getdikcə püxtələ-
şəcək və söz sənətinin inkişafında o da öz poetik töhfələrini 
verəcəkdir. Buna görə də istedadlı şair E.Səfərlinin Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinin üzvü olmağa haqqı var. Bu hüququ ona şe-
irləri qazandırmışdır.  

Mən ona Yazıçılar Birliyinə üzv olmaq üçün zəmanət veri-
rəm və imzamla bu zəmanətimi təsdiq edirəm. 

 
İmza:  N.Həsənzadə 

 
20.03.98 
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“Azərbaycan” qəzetinin  
Baş redaktoruna 

 
 

Hörmətli Bəxtiyar müəllim! 
Bu şeiri ilk dəfə çapa verirəm. Əlyazmasını şeirlərimin 

arasından tapmışam. 
1996-cı ildə Ulu öndər yazıçılarla birlikdə məni də 

mərhum Zərifə xanımın yas mərasiminə dəvət etmişdi. Bu 
şeiri xatirə mərasimində oxudum. Cənab Prezident şeiri 
məndən istədi. Alıb kostyumun qoltuq cibinə qoydu və özü-
nəxas səmimiyyətlə təşəkkürünü bildirdi. 

1985-ci ildə də buna bənzər bir vəziyyət olmuşdu. 
Moskvada “Novo-deviçye” qəbristanlığında mərhum Zərifə 
xanımın məzarını ziyarət edirdim. Türk şairi Nazim Hikmə-
tin, rus şairi Sergey Yeseninin və Zərifə xanımın məzarı 
yanaşı dəfn edilmişdi. Dibçəklərdə güllər əkilmişdi. Heydər 
Əliyev də məzara baş çəkdi (Onda Moskvada yüksək 
vəzifədə işləyirdi). Bu görüş, məndən ötəri, həqiqətən xoş 
bir təsadüf idi. 

Onda Zərifə xanımın xatirəsinə həsr etdiyim “Əbədiy-
yət” (“Seçilmiş əsərləri”mə daxil edilibdi) şeirimi oxudum. 
Onda da təşəkkürünü bildirdi və şeiri məndən istədi. Alıb 
kostyumunun qoltuq cibinə qoydu. O biri qoltuq cibindən 
isə bir dəstə vərəq çıxartdı. Bu şeirlər də Zərifə xanımın 
xatirəsinə həsr edilmişdi. Seçmək üçün bir neçəsini birlikdə 
oxuduq. 
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On bir ildən sonra cənab Prezidentin özü mənim şeiri-
mi çapa vermişdi. Hörmətli Fatma xanım Abdullazadə 
“Azərbaycan qadını”nda çap edib, jurnalın iki nüsxəsini 
mənə göndərmişdi. Və zəng etmişdi ki, Cənab Prezident 
Zərifə xanımın xatirə mərasiminə dəvət edir. 

Hər iki şeirin qısa tarixçəsini yazdım. Mümkünsə, qə-
zetinizdə mənə yer ayırmağınızı xahiş edirəm. 

 
Hörmətlə, 

Nəriman Həsənzadə, 
Xalq şairi 

 
04.XII.09 

 
Bu dözüm  

dərdə də şərəf, şan verir 
 

Prezident qızıyla durur yanaşı, 
Rəsmi görüşlərə bir əncam verir. 
Buydumu taleyin dava-dalaşı, 
Sərəncam verənə, sərəncam verir?! 
 
O nə mehribandı, nə sadə çıxıb, 
Elə bil özüdür - doğma anası. 
Şahlar qabağına şahzadə çıxıb, -  
Şahzadə qızların ən ağıllısı. 
 
Hanı şax boyuna baxıb öyünən, 
Könlünü oxşayan könül sirdaşı? 
Bir məzar başında əyildi dünən, 
Ölkə başçısının əyilməz başı. 
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O, dözür müqəddəs bir dərdə belə, 
Bu dözüm dərdə də şərəf, şan verir. 
Həyatda ən qalib sərkərdə belə, 
Qadın qarşısında imtahan verir. 
 
O, hünər göstərib, cəbhələr almış, 
Yenə yandırmağa məşəl axtarır. 
Alqışlar içində azdı bir alqış, 
O, əlllər içində bir əl axtarır. 
 
Yaşayır dünyada sənət dünyası, 
“Mömünə Xatun”u de, kim anmayıb? 
Atabəy dövründən bəriyə, qızım, 
Hələ bir hökmdar belə yanmayıb! 
 
Tac-Mahal – bir eşqin zəfər bayrağı! –  
Yalandı tərif də, təltif də, qızım. 
Bir evə dəymirsə qadın ayağı, 
Hörümçək tor qurur o evdə, qızım. 
 
Məhəbbət hər qəlbin ilk nəğməsidi, 
Mehr ilə dindirir o, susanları. 
Məhəbbət bəlkə də Tanrı səsidi, 
Ülfətə çağırır pak insanları. 
 
Yanına hər eldən elçilər gəlir, 
Anan yanında yox, ürəyindədi. 
O, gəlir, həmişə təzə-tər gəlir, 
Çəkdiyi ütülər köynəyindədi. 
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Şahidlər yadında adbaad durur, 
Bir himn oxuyur sükutla torpaq. 
Atası olsa da – farağat durur, 
Yanında Prezident, arxada bayraq! 
 
Deyin göy gurlasın, sular çağlasın, 
Bu da bör ömürdü, bu da bir ildi. 
Birinci lediylə görüşən qızın, 
Özü Zərifədi, adı Sevildi. 
 

1996 
 
Bu şeiri ilk dəfə çapa verirəm. İlk əlyazması Ulu öndəri-

miz Heydər Əliyevdədir. Zərifə xanımın yas mərasimizində 
götürmüşdü. 
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“GÜLÜSTAN MÜQAVİLƏSİ” VƏ 
“GÜLÜSTAN” POEMASI 

 
1813-cü il oktyabrın 12-də Qarabağın Gülüstan kəndində 

qanunsuz imzalanan, Azərbaycanı iki yerə bölən “Gülüstan” 
müqaviləsindən artıq 195 il keçir. 

Hələ Kürəkçay müqaviləsi də var: ruslaşmış gürcü generalı 
Sisianovla bağlanmışdır. Cavad xanın qətli, Gəncənin süqutu 
və bakılı Hüseynqulu xanın əmisi oğlu İbrahim bəyin ruslaşmış 
gürcü generalını öldürməsilə başa çatdı. 

Səməd Vurğun “Alqış o günə!” – deyə o hünəri alqışla-
mışdı. 

Sonra da Türkmənçay müqaviləsi. Gələn il çar Rusiyasının 
bu işğalından da 180 il keçir: 1828-2008. 

Rusiya ilə “Gülüstan” müqaviləsi 1828-ci il fevralın 16-da 
Təbriz yaxınlığındakı Türkmənçay kəndində imzalandı: Çar 
Nikolay Gəncə, Qarabağ, Şəki, Şirvan, Quba, Bakı və Lənkə-
ran xanlıqlarına,  

Türkmənçay müqaviləsində isə: İrəvan və Naxçıvan xan-
lıqlarına sahib oldu. 

Tarixçilər yazır ki, bundan sonra İrandan Azərbaycana 58 
min erməni ailəsi, Türkiyə ilə müharibədən sonra isə Rusiya 
yenə Azərbaycana 84 min Türkiyə ermənisi köçürdü. 200.000-
desyatindən çox xəzinə torpağı yerli azərbaycanlılardan alınıb 
gəlmə ermənilərə verildi. 

1948-ci ildə Stalinin fərmanı ilə yenidən azərbaycanlıları 
öz ata-baba torpaqlarından deportasiya edib, Kür-Araz ovalı-
ğını köçürdülər. Onların yerinə xaricə qaçmış və orada doğub 
törəmiş minlərlə erməni ailəsini köçürdülər. Azərbaycanlıların 
qətli, soyqırımı başladı. 
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1813-1988-ci illər ərzində çar Rusiyasının varisi olan So-
vet hakimiyyəti hind-Avropa qəbilələrindən törəmiş qohumu 
ermənilərin əli ilə Azərbaycanı azərbaycanlılardan yenidən tə-
mizlədi. 

Bəxtiyar böyük şair kimi bunlara biganə qala bilməzdi. 
Heykəltəraş daş yonan kimi, o da söz yondu və “Gülüstan” adlı 
abidə yaratdı. O ilk azərbaycanlıydı ki, “Gülüstan” müqavilə-
sini pozdu. Onun yaradıcılığı: axtarışdı, çağırışdı, etirazdı, eti-
rafdı. Streslərdə yaşayan şair təqiblərə məruz qaldı. O bu müd-
dət ərzində dilini xərcləmədi, ömrünü xərclədi. Sətiraltı fikir-
lərilə yeni oxucusu yarandı onun. “Latın dili” şeirinin üst örtü-
yünü balaca qaldırsan, görərsən ki, “Latın dili” yox, “Azərbay-
can dili” şeiridi.  

 B.Vahabzadə böyük milli şairimizdi. O özündən qabağkı 
şairlərdən, özündən sonra gələnlərdən də yazanda millidir, 
özünəməxsusdu, təkrarsızdı. Hərdən mənə elə gəlir ki, Bəxtiyar 
Barometrdi: Barometr istini, soyuğu (yəni havanı) özündə o 
andaca əks etdirir. Bəxtiyar da elədir. Bir şeir oxudunmu onun 
ürəyində əks olur: o da fikrini bildirir. Bəxtiyar bu mənada 
poetik meyara çevrilir. 

Müstəqillik dövründə yer alan tariximiz də barometr olma-
lıydı. Böyük zəhmətin və istedadın, biliyin gücünə yazılmış yeni 
7 cildlik “Azərbaycan tarixi”mizin “Gülüstan” müqaviləsinə 
həsr edilmiş səhifələrində Bəxtiyarın “Gülüstan” poemasından 
xüsusilə danışılmalıydı. Herodot başqa xalqların tarixi salnamə-
sini yazanda belə öz münasibətlərini bildirirdi. Arrian da be-
ləydi, Plutarx da, Potto da, Momzen də. Volter ancaq padşah-
ların və dövlətlərin tarixini yazmağı birtərəfli sayırdı, o xalqın 
həyatını, onun kulturoloji tarixinin yazılmasını tələb edirdi 
(amma özü Məhəmməd Peyğəmbərin tarixini düzgün yazmırdı).  
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Qiymətli bir əsər kimi məmnuniyyətlə oxuduğum bizim 7 
cildlik “Azərbaycan tarixi” kitabında bunların hamısı demək 
olar ki, var. Ancaq “Gülüstan” poeması ədəbi hadisə kimi rus- 
Azərbaycan tarixində (XIX əsr) bu təhlükəli qapının açarı ola 
bilərdi. 

B.Vahabzadə streslərdə yaşayan istiqlal şairidi, yaşadığı-
yaratdığı dövr isə təqiblər dövrü, zülmət əsri, şər imperiyası 
olub. 

Prometey hadisəsi zülmət əsrində baş vermədimi? Cordano 
Bruno inkvizisiya dövründə odda yandırılmadımı?! 

Bəxtiyar da zülmətdə işıq kimi parladı, özündən sonra 
gələnlərin yolunu işıqlandırdı; böyük təzadlar şairi üzünü keç-
mişə tutub gələcəyimizi göstərdi və sevildi. Bunu özü də deyri: 
Bəxtiyar oldum o zamandan ki, sevildim. 

İndi isə belə deyir:  
 

Çəkilmişəm qınıma 
Bir şeydən qorxuram mən, 
Yalan desəm Tanrıdan, 
Doğru desəm bəndədən. 

 
Təfəkkür və təzadlar şairimiz yenə streslərdə yaşamağına 

işarə edir. 
 

Sən belə demədin bir zaman, şair 
Başında şimşəklər çaxanda belə... 

 
 

Nəriman Həsənzadə 
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AZƏRBAYCAN MİLLİ FİLMLƏR İSTEHSALI 
SEKTORUNUN MÜDİRİ CƏNAB  

CƏMİL ƏLİQULU OĞLU FƏRƏCOVA  
XALQ ŞAİRİ NƏRİMAN HƏSƏNZADƏ 

TƏRƏFİNDƏN 
 

 
ƏRİZƏ 

 
Hörmətli Cəmil müəllim! 
“Atabəylər” adlı ssenarimin qısa annotasiyasını Sizə təq-

dim edirəm. Tezliklə ssenarini verməyi nəzərdə tutmuşam. 
 

Dərin hörmətlə, 
Nəriman Həsənzadə 

Xalq şairi 
 

18.02.09 
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ANNOTASİYA 

 
“Atabəylər” ssenarisində XII əsr Azərbaycan həyatı Səl-

cuqların hərbi yürüşlərindən sonrakı ictimai-siyasi sosial mü-
hit, beləliklə də Atabəylər dövlətinin yaranması və möhkəm-
lənməsi uğrunda gedən gərgin mübarizələr və müharibələr öz 
əksini tapmaqdadır. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunub saxlanması, 
bu çətin və şərəfli yolda Azərbaycanın XII əsr siyasi və hərbi 
xadimlərinin apardıqları məqsədyönlü işlər, azərbaycançılıq, 
dövlətçilik, vətənçilik kimi milli və bəşəri keyfiyyərlərin for-
malaşması ssenarinin əsas ideyası olmaqla onun ana xəttini təş-
kil edir. 

Qullar bazarından satın alınan balaca bir oğlan uşağının 
(Şəmsəddin Eldənizin) istedadı o vaxtkı dünyanın ən güclü 
dövlətlərindən olan Səlcuqlar hakimiyyətinin sarayında diqqəti 
cəlb edir, az bir müddət ərzində Vəliəhdin tərbiyəçisi kimi bir 
şərəfə nail olur. 

Sonralar hökmdarın dul xanımı ilə ailə həyatı quran Eldə-
nizin övladları dünyaya gəlir, sarayda bacarıqlı əmirlərdən biri 
kimi tanınır; ən ağır döyüşlərdə hərbi üstünlük əldə edir və 
ağıllı-tədbirli, qorxmaz sərkərdə kimi nüfuz qazanır, uzaqgörən 
siyasi xadim kimi sevilir. Nəhayət, özünün qurduğu Azərbay-
can Atabəylər imperiyasının başçısı, hökmdarı kimi yetişir. 

Ssenaridəki əsas kolliziya Şəmsəddin Eldənizin oğlu, ata-
sının ölümündən sonra dövlət və qoşun başçısı olan dünya şöh-
rətli Cahan Pəhləvanın arvadı fars qızı İnanc xatunun qadın 
məkri və törətdiyi saray intriqaları ilə bağlıdır. 

İnanc xatunun məqsədi – ərinin dünyasını dəyişməsindən 
sonra Azərbaycanda fars dövlətinin qurulması və qayınatası 
Şəmsəddin Eldənizin öldürtdüyü Rey vilayətinin valisi-atası 



 
Nəriman Həsənzadə  _________________________________ 
 

 
 576

Qutluq İnancın qisasını almaq idi. Bu niyyətinə çatmaq üçün o 
bütün vasitələrdən istifadə edir. Birinci növbədə fars və Xa-
rəzm hakimləri ilə, xarici dövlət qüvvələri ilə, İraq sultanlığı ilə 
əlaqəyə girir, hətta öz oğlunu belə bu yolda girov qoyur. Qaynı 
Qızıl Arslana ərə gedir, onu yatdığı yerdə öldürtdürür, sultan 
III Toğrula (Cahan Pəhləvanın və Qızıl Arslanın ana tərəfdən 
qardaşları oğludur) ərə gedir. Onu zəhərləyə bilmir. Bu sui-qəs-
din üstü açılanda, zəhəri məcbur olur ki, özü içsin. Beləliklə, 
Atabəylər sarayında fars dövlətçiliyinin rəmzi kimi yaşayan 
İnanc xatun dünyasını dəyişir. 

Sultan III Toğrul oradan birbaşa döyüş cəbhəsinə yola dü-
şür. Əmirlər ondan soruşanda ki, bizim görüş yerimiz harada 
olacaq? Harada olacaqsan? O cavab verir: – Mənim meyidim 
atların ayağı altında uzadılmış vəziyyətdə olacaq – bax, yerim 
oradır. 

Doğrudan da, onun meyidini atların ayağı altında uzanmış 
şəkildə tapırlar. İnanc xatunun məkrli toruna düşən Səlcuqlar 
nəslinin sonuncu nümayəndəsi III sultan Toğrul da dünyayla 
belə vidalaşır. 

XII əsrdə müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyini – Atabəylər 
imperiyasını qoruyub saxlamaq uğrunda hadisələr daha gərgin 
şəkildə davam edir. 

Ssenaridə saray mühitində iki nüfuzlu qadının obrazı get-
gedə daha aydın seçilir. Birincisi İnanc xatun yuxarıda kimliyi 
barədə izahat verilib, ikincisi Möminə xatun Şəmsəddin Eldə-
nizin həyat yoldaşı, onun dünyaya gətirdiyi oğlanları Cahan 
Pəhləvanın və Qızıl Arslanın anası. Möminə xatun ikinci dəfə 
ərə gedəndə, onun Səlcuq hökmdarından olan oğlu sultan II 
Toğrul hələ yeddi yaşlarında idi. Onu Şəmsəddin Eldəniz öz 
oğlanlarından seçmir, atalıq qayğısı göstərirdi. O, İraq sultan-
lığının başçısı kimi, adına xütblər oxunmasına, sikkələr kəsil-
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məsinə baxmayaraq, böyüdükcə görürdü ki, Atabəylər dövləti-
ni idarə edən Şəmsəddin Eldənizdir, o yox. Və onu İnanc xatun 
qızışdırır, qoşun yeridib hakimiyyətdə çevriliş qaydalarını öy-
rədirdi. 

Lakin, hər dəfə anası Möminə xatun oğlunu başa salır, 
Şəmsəddin Eldənizin əleyhinə getməməyə çağırır və buna nail 
olurdu. Şəmsəddin Eldənizin, Möminə xatunun və onların oğ-
lanları Cahan Pəhləvanın, Qızıl Arslanın ölümlərindən sonra 
sarayda əl-qol açan İnanc xatun iki qardaşın hərəsinin bir düş-
mən düşərgəsindən vuruşmasını alqışlayır. Oğlu Ömərin nəinki 
gürcülər tərəfinə keçməsini bəyənir, hətta farsların da Əbu Bək-
rin əleyhinə qaldırılmasını tövsiyə edir. Ömər artıq gürcülər tərə-
fində qoşun başçısıdır və qardaşı Əbu Bəkrin üstə yeriyir. 

 
Mən bundan əvvəl yazdığım mənzum “Atabəylər” pye-

simdə yalnız Qızıl Arslan və İnanc xatun kolliziyasını ön 
plana çəkmişdim... 

Müəllif 
 
 

Atabəylər dövləti təhlükə qarşısındadır. Əbu Bəkir əsir 
düşüb və onu aparırlar. Ömərə, düşmən qardaşına təhvil ver-
sinlər. Əbu Bəkr özünə qəsd etmək istəyir, onu əsir alan cənga-
vər nəzarətindən yayındırmır. İqamətgaha çatha-çatda, məlum 
olur ki, Ömər tərəfindən vuruşan cəngavər vaxtilə Cahan 
Pəhləvana rəğbət bəsləyən əmirlərindən olmuşdur. Hətta, əmir-
lərlə qılınc döyüşündə ən yüksək göstəriciyə nail olanda atası 
Cahan Pəhləvan qotazlı qılıncını ona hədiyyə etmiş, o da 
hökmdarın qarşısında sədaqət andı içmişdir. Beyləqana çatan-
da, o bildirir ki, artıq buradan Naxçıvana (Atabəylər dövlətinin 
paytaxtına) o qədər də çox yol qalmayıb. Yollar təhlükəsizdir. 
Qılıncını çıxardır, Əbu Bəkr elə bilir ki, nəhayət döyüşməlidir-
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lər. Cəngavər isə yalın qılıncına and içir ki, mən Cahan Pəhlə-
vana sadiqəm. Sonra Əbu Bəkr Gəncəni azad edəndə qardaşı 
Ömərin gürcü əsgərlərilə qarışıq qoşunu ilə qarşılaşır və həmin 
cəngavərlə döyüşür, onu qolundan yaralayır və qılıncını qota-
zından tanıyır. Atdan enib onu qucaqlayır və öz ordusuna qəbul 
edir.  

- Bundan sonra ikimiz bir qılıncla vuruşacayıq, Azərbay-
canı xayin əllərə, yad tapdağına verməyəcəyik, - deyir. Yaralı 
cəngavərə bildirir ki, bu qılıncın qotazlarını İnanc xatun yox, 
Cahan Pəhləvanın anası Möminə xatun toxumuşdur. 

Ssenaridə Azərbaycan sərhədlərinin Gürcüstan çarlığı tərə-
findən vaxtaşırı pozulması göstərilir və nəhayət, gürcü qoşun-
ları Eldənizin hakimiyyəti altında olan Dvin şəhərinin ərazisinə 
soxulur. Şəhəri qarət edir, çoxlu qadın və uşağı soyundurub 
çılpaq, ayaqyalın halda qovub əsir aparırlar. 

Bu xəbəri, İsfahanda xidməti səfərdə olan Eldənizə Mö-
minə xatun çatdırır. Sonra gürcü qadınlarının saraya, Möminə 
xatuna göndərdikləri məktubu oxuyur. 

Möminə xatun: – Şahım, gürcü qadınları sənin basılmaz 
gücünə, qüdrətinə inanır. Sənin mülklərinin Tiflis qapılarından 
Məkranadək uzandığını yazırlar. 

O qadınlar çar 3-cü Georgiyə də məktub yazıb gürcü əs-
gərlərinin azərbyacanlı əsir qadınları və uşaqları çılpaq soyun-
durub aparmalarını pisləyirlər. Bu pis əməl heç bir dinə, heç bir 
təriqətə sığmaz deyiblər. Sabah müsəlman əsgərləri də o cürə 
əsir alıb çılpaq soyundursalar, qabaqlarına salıb aparsalar, bu 
da heç bir xristian müslüm qanun-qaydalarına sığışmaz. 

Gürcü qadınları yazırlar ki, böyük Atabəy Şəmsəddin 
Eldəniz xristian ruhanilərinə hamiçilik edir, kilsələrə kəndlər 
bağışlayır, ərazisində olan monastrları bütün vergilərdən azad 
edir... 
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Şəmsəddin Eldəniz: – Məlikə, sən Naxçıvandan buraya, İs-
fahana gəlibsən. Xoş gəlibsən. Mən uşaq deyiləm, başa düşü-
rəm. Qonşu-qonşuya belə qəsd etməz. Qonşu-qonşuya od verər 
ki, evinin işığını yandırsın. Qadın, Məlikə, evin işığıdır. O işığı 
kişi söndürməz. 

Məlikə Möminə xatun: – Mərhaba, şahım. 
Böyük atabəy Şəmsəddin Eldəniz: – Məlikə, qədim Yuna-

nıstanı yadına sal. Bir Yelenanın qaçırılması üstündə Hökmdar 
Aqamemnon bütün Yunan dövlətlərini səfərbər edib, şahzadə 
Parisin xəyanətinə görə Troya dövlətinə hərbi yürüş etdi. Və 
bir ölkəni yer üzündən sildilər. Hələ o torpağı şumlayıb gümüş 
tozu əkdilər ki, yeddi il o yerdən ot göyərib, ağac bitməsin. 

Mən artıq əmr vermişəm, Məlikə, bütün Azərbaycan, Ar-
ran, Şirvan, Cibəl, Həmədan, Gilan, Mazandaran, İsfahan və 
Rey vilayətlərinin valiləri; Mosul, Kirman və Fars atabəyləri; 
Xuzistan, Xilat, Ərzən ər-Rum və Marağa hakimləri özləri baş-
da olmaqla qoşunları hərbi yürüşə hazırlasınlar. Amma mən 
Tiflisin torpağını əkib, yerinə gümüş tozu səpməyəcəyəm. Bu, 
bizim adətimizdə, təbiətimizdə yoxdur. 

Məlikə Möminə xatun: – Bu, sənə yaraşmaz da şahım!. 
Hadisələr elə gətirir ki, Şəmsəddin Eldənizin birləşmiş qo-

şunu Tiflis şəhərinə daxil olanda eşidir ki, 3-cü çar Georgi və 
onun ətrafı Gürcüstan meşələrinə qaçıb, dağ yerlərində, mağar-
larda gizləniblər. Eldənizi bir dəstə gürcü qadınları qarşılayır. 
Atabəy Eldənizin harada olduğunu soruşurlar və onunla görü-
şürlər. Məlikə Möminə xatunun adına gətirdikləri hədiyyəni 
təqdim edirlər və xahiş edirlər ki, onların belə gəlişini Eldəniz 
hökmdar üzrxahlıq kimi qəbul etsin.  

Böyük Atabəy qadınları hörmətlə yola salır və əmirlərə 
göstəriş verir ki, meşədə adətən qurd-quş qaçıb gizlənər, ölkə-
sini qoyub qaçanlar axtarılıb tapılsın və cəzalandırılsın. 
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“Atabəylər” adlandırdığım ssenari barədə verdiyim bu qısa 
məlumatdan da görünür ki, əsər aktualdır və tarixi mövzuda 
olsa da, müasirdir. Bu gün öz müstəqilliyini əldə edən və onu 
əzmkarlıqla saxlayan Azərbaycan Respublikası – Azərbaycan 
dövlətçiliyinin birbaşa varisidir. Atabəylər dövlətinin tarixinə, 
xalqımızın keçdiyi ağır mübarizə yollarına nəzər salmaq, onu 
öyrənmək, mənə elə gəlir ki, hər bir qələm sahibinin, fırça və 
səhnə ustasının müqəddəs borclarından biridir. Mən də çalış-
mışam ki, ssenaridə göstərmək istədiyim hadisələr və epizodlar 
müasirlərimizdə vətəndaşlıq, dövlətçilik hisslərinin aşılanması-
na xidmət etsin. Əlbəttə, belə mühüm mövzuda yazılan əsər-
lərdə tarixi köçürmürlər, tarixdən külü yox, odu götürürlər. 

Kül varsa, Nizami deyir ki, odu da o kül saxlayır. 
Mən buna çalışmışam. 
 

Hörmətlə,  
Nəriman Həsənzadə 

Xalq şairi 
 

18.02.09 
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“Allah”a çok şükür 70 yıl sonra beraberiz” 
 

“İstihbarat Servisi” 
 
Başbakan Süleyman Demirel, Orta Asya Türk cumhuriyet-

leri AGİK Parlamentosu Asamblesi heyetlerini dün akşam 
İstanbul`da kabul etti. Türk cumhuriyetlerinin senelerce ayrı 
kalmış kardeşlerin hasreti ile beraber olacağını belirten Demi-
rel “Bu beraberlikde fayda var” diye konuştu. 

Azerbaycan, Ozbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Taci-
kistan milletvekillerinden oluşan 21 kişilik heyeti kabulünde 
milletvekillerinin Türkiye`ye gelmesinden duyduğu memniyeti 
belirten Demirel şunları söyledi: 

“Bundan böyle kardeş cumhuriyetlerin halkları olarak bir-
birimize daha yakın olarak, senelerce ayrı kalmış kardeşlerin 
hasretini gidereceğiz. Buralarda bulunan kardeşlerimin ülkele-
rini görme fırsatını buldum. Yeni bir dünyada, büyük bir aile 
toplluluğunun halklarının çocukları olarak birlikte olmamızda 
çox büyük fayda var. Cenab-ı Allah`a şükredelim ki 70 yıl son-
ra bir araya geldik.” 

Azerbaycan milletvekili Neriman Hasanzade de Başbakan 
Süleyman Demirel`e Azerbaycan Halk Cephesi lideri Elçi-
bey`in ve Azeri Türklerinin selamını getirdiğini bilirterek, Has-
ret Köprüsü`nün açılmasından duydukları memnuniyeti ifade 
etti. Hasanzade Hasret Köprüsü`nün gurbetleri birleştirdiğini 
söyledi. Demirel, kendi yazdığı şiiri de okuyan Hasanzade`nin 
“Azerbaycan diyen sesine kurban olam Süleyman Baba!” söz-
leriyle biten şiirini gülerek alkışladı. Basına kapalı yapılan gö-
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rüşmüden sonra konuşan milletvekilleri, Temmuz ayında Bu-
dapeşte`de yapılacak AGİK toplantısı öncesi bir araya gelerek 
görüş alış-verişi yaptıklarını ve AGİK`te Azerbaycan-Ermeni 
sorunu ile Bosna-Hersek`in durumunu dile getirmeyle ilgili ko-
nuştuklarını anlattılar. 

 
İstanbul`daki temaslarını Nahçıvan Cumhurbaşbakanı Hay-

dar Aliyev`le görüşerek sürdüren Demirel, yaklaşık yarım saat 
süren görüşmenin olağan olduğunu kaydederken Aliyev de zi-
yaret amacıyla görüştüklerini söyledi. Görüşmelere Dışişleri 
Bakanı Hikmet Çetin de katıldı. 

 
8 Haziran, 1992 

 
Türkiyə 
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ƏLİTÜFƏNGLİ SƏTTARXANLARIN,  
XİYABANİLƏRİN ƏLİQƏLƏMLİ VARİSLƏRİ 

 
(Açıq məktub) 

 
Ağşın Ağkəmərlinin ürəyimdə ayrıca yeri var. Yüksək mə-

nəvi dəyərlərə, geniş miqyaslı dünyagörüşə malik bir insan ki-
mi də o hörmətə layiqdi. 

İxtisasca yüksək təhsil görmüş tibb işçisi, həkimdi. Teh-
randa Mişov Gültür Dərnəyinin rəhbəri və ədəbi bədii jurnalın 
baş redaktorudu. 

Şairin kitablarının birində onun tərcümeyi-halı qısaca olaraq 
belə təqdim olunur: 

Doktor Məhəmmədtəqi Qasimi Neməti (Ağşın Ağkəmərli) 
şair, yazıçı, aktyor, tarixçi, dilçi. Doğum yeri: İskəmər. Doğum 
tarixi: 1960. Bir neçə kitabın yazarı və köçürəni (o cümlədən 
“Dənizdən bir damla”, “Dondurmaçı”, “Bizi yaşadan tarix”,       
“Söyüd ağacı”, “Şəngül-Məngül”, “Kibritçi qız”). 

Ağşının bəzi şeirlərinə hörmətli bəstəkar Şamil İsmayıloğlu 
musiqi bəstələyib. Bundan başqa bir çox xarici və daxili qəzet 
və jurnallarda çıxış etmiş, ödüllərlə təltif edilmişdir. 

Hazırda Tehranın çeşidli universitetində Azərbaycan türkcə-
si və tarixi üzrə müəllim olaraq çalışır. O, özünü qısaca belə 
tanıdır: 

“Anamın laylaları ilə, bayatıları ilə Azərbaycan Türk ədəbiy-
yatını tanımağa başladım. Tarixini öyrənməklə içimdə millətimə 
güvənc hissim artdı. Mədəni-milli varlığını sevə-sevə sevdir-
məyə çalışdım. Dil dediyinsə onun mənəvi, sosial varlığı və ruhi 
səltənəti deməkdir. Bu üzdən bütün dünyanın gözəlliklərini 
məndən alıb yalnız dilimi versələr, mənim üçün kifayətdir”. 
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Ağşın Ağkəmərli: 
 

Vətən! 
Vətən, səni ağladanlara güldüm, 
sənə gülənlərə ağladım. 
səndə olub da səni tanımayanlara 
həm güldüm, həm ağladım, – 

 
deyəndə də mən onun paklığına inanıram. 
Cənubu Azərbaycanda ana dilimizin yasaq olunması, bizim 

dilimizdə təhsilin və mətbuatın olmaması, beləliklə də onun 
şair taleyinə qəsd edilməsi təbiidir ki, Ağşın kimi yaradıcı 
ziyalılardan gərgin şəraitdə işləməyi, hətta öz xalqıyla danış-
maq, ədəbi söhbətlər etmək üçün dil tapmağı da (dili ola-ola) 
tələb edir. 

Əzizim Ağşın, siz və sizin azərbaycanlı qələm dostlarınız 
həqiqətən fədakarsınız. 

Siz əlitüfəngli Səttarxanların, Xiyabanilərin əliqələmli varis-
lərisiniz. 

Şairin səsi eşidilir. O pıçıltı olanda da çağırışdı. Süddən-sü-
mükdən gələn mənəvi dəyərdi. Bu milli sərvəti talamaq, dağıt-
maq olar. Amma daimi mənimsəmək olmaz. Çünki onun de-
diklərindən tanrı xəbərdardı. Millətin də xəbəri var.  

Qayalarda əks-səda verən adi insan səsindən fərqli olaraq, 
şair səsinin əks-sədası qədim əsrlərdən gəlir. İtaliyanın böyük 
lirik şairi Françesko Petrarka ilə böyük sərkərdə Harribaldinin 
adları yanaşı çəkilirsə, bu xüsusi məna daşıyır, həm də çox 
poetik səslənir. Sərkərdənin arxasında qoşun durursa, şairin də 
arxasında xalq dayanır. 

İskəndər Makedoniyalı hərbi yürüşləri zamanı Homerin 
“İliada”sını özüylə gəzdirirdi. Atabəy Qızıl Arslan Nizamiylə 
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görüşmək üçün Gəncənin yaxınlığında müəyyən olunmuş yerə 
Naxçıvandan gəlmişdi. Mən Moskvada oxuduğum illərdə bizə 
dərs deyən müəllim (yazıçıydı, indi deyəcəyim hadisənin işti-
rakçılarından olmuşdu) heyranlıqla danışırdı ki, Siyasi Büro-
nun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin Birinci müavini Hey-
dər Əliyev dəvətsiz-filansız Yazıçılar İttifaqına gedib, yazıçı-
larla çox səmimi söhbətlər aparıb. 

Yazıçı nüfuzuna qəsd – millətə qəsddi. 
Hələ qədim Romada “ölkə atası” Oktavian Avqustun sürgün 

etdiyi şair Ovidiy indi yaşayır. Cavid yaşayır. Müşfiq, Nəsimi 
yaşayır. Nazim Hikmət də yaşayır. 

Onlar vətənə “sığmadılar”, həbsxanalara sığdılar. Şairlər və-
təni yox, vətən dilini özlərilə apardılar. Çünki harda dil varsa, 
ora da vətəndi. Harda dil yoxsa, orda vətənin ərazisi var, və-
tənin özü yoxdu. 

Əzizim Ağşın, siz Cənubu Azərbaycanın geniş ərazilərində 
öz dilimizdə daha gözəl, daha doğma səslənən qədim yer (siz 
vətən oxuyun) adlarını bir-bir siyahıya alıb varaqlara köçü-
rəndə (Dr. Ağşın Ağkəmərli. “Bizi yaşadan tarix, İskəmər (İs-
mi Kəmər)” Tehran, 1999 kitabınızı nəzərdə tuturam) fəda-
karlıq göstərirdiniz. Çünki siz bilirsiniz ki, bir nəsil o biri nəslə 
millətin yaratdığı mənəvi dəyərləri ötürməsə o millət manqurt-
laşa bilər. Tarixini, mədəniyyətini, adət-ənənəsini yaşatmayan 
xalq da  təbiidir ki, başqa dövlətin ordusunu yemləyəcəkdi.  

Toponimiya millətin tarixi yaddaşıdı. 
Bizim bu tayda qədim Gəncənin adı da dəyişdirilib Yeliza-

vetpol (sonra da Kirovabad) qoyulandan sonra 114 il millət öz 
doğma şəhərinin adına həsrət qalmış, bir əsrdən artıq yabanı 
adları çəkdikcə dil ağızda eybəcər vəziyyətə düşmüşdü. 

Lakin rus çarının tətbiq etdiyi bir rubl gümüş pulu (cərimə-
ni) gəncləlilər ödəmiş və hər dəfə şəhərin qədim adını ucadan 
çəkmişdilər.  Beləliklə, Gəncə adı unudulmamışdı. 
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Sizin indi çapa hazırladığınız bu yeni poetik əsəriniz, eləcə 
də publisist çıxışlarınız və elmi tədqiqatlarınız mənim ürəyim-
dən olduğu üçün, sizinlə ürəkaçıqlığı ilə danışıram, sizdəki ürə-
yə minnətdar olduğumu bildirmək istəyirəm. 

Əzizim Ağşın, sizin bir şəxsi fədakarlığınızı da, yeri gəlmiş-
kən, burada xatırlamaq istərdim. 

İyirmi üç il bundan qabaq, hələ çox gənc ikən qışın oğlan 
çağında, Araz sularını (təkcə Araz sularınımı? Qorxulu sərhəd-
di də!) keçib mənimlə görüşmək üçün bu taya, Bakıya gəlmiş-
diniz. 

Onda deyirdiniz ki, mənim Araz mövzusunda olan “Söyüd” 
şeirimi Tehranda gətirib sizə veriblər. Oxuyub təsirlənibsiniz. 
Deyibsiniz ki, gərək şairlə görüşəm. Tehranda “Seçilmiş əsər-
ləri”mi (Nəriman Həsənzadə, “Söyüd ağacı”. Tehran, 1990) 
nəşr etdirib, kitabla bərabər sərhədi keçib gəlmişdiniz. 

Onda çox ağır günlər idi. Bir müddətdən sonra Türkiyə tə-
rəfdən Tehrana qayıdası oldunuz. Sonralar eşitdim ki, həbs 
olunmusunuz. Sizinlə əlaqəm kəsildi. Keçirdiyiniz sarsıntılar 
mənim də ürəyimdə qalmışdı. Şairə təsir eləyən heç bir şey it-
mir. Sonralar, nə vaxtsa üzə çıxır. Budur o şeir. Oxuyun. 

 
Ağşın, vətən birdi, bayraq ikidi, 
bayraq olan yerdə maraq ikidi. 
Sənin düşmənlərin dostdular, Ağşın, 
dirəklər –  
  rusdular, farsdılar, Ağşın. 
Ordakı simlərdən bir əncam keçir, 
cərəyan yox, Ağşın, sərəncam keçir. 
Orda yer yarılsa bircə dəm, Ağşın. 
günahkar ya sənsən, ya mənəm Ağşın. 



 
_____________________  Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə, 7-ci cild 

 

 
587

Nə səsin xoş gəlir, nə dilin sənin, 
Mübarək –  
  Tikanlı məftilin sənin. 
Zalım necə qorxur gör səndən, Ağşın. 
vətənə salam de, vətəndən, Ağşın. 
 
Əlində bir tiyə, cibində qayçı, 
eşdin dirəklərin dibini, Ağşın. 
Dirəklər –   
  qurulu bir dar ağacı! 
Allah bağışlasın səhvini Ağşın. 
Uçan mərmilərə sinə gərirdin, 
güclü dövlətlərə güc göstərirdin. 
Qanın –  
  Xiyabani qanıydı, Ağşın, 
Millətin adıydı-sanıydı, Ağşın. 
 
Gün o gün olsun ki, qəm-qubarını, 
Araz sularında axıdım, Ağşın. 
Əsgidə yazdığım məktublarını 
latına köçürüb oxudum, Ağşın. 
İki əlifbada bir millət olmaz, 
ya iki bayrağa bir xidmət olmaz. 
Sənin Xaqan dilin danılır, Ağşın, 
Sənin yanındakı yanılır, Ağşın... 
 
Ağşın, 
 bu dünyanın xeyir-şər günü, 
bir də sərhədlərin bir məhşər günü, 
ayrılan xalqların birləşən günü, 
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Üç rəngli bayrağın qalxan günü  var, 
Ağşın! –  
 yıxılanın yıxan günü var... 

Adınızı hər dəfə çəkdikcə, ucalıram, qardaşım. Bizim klas-
sik şairimiz Abdulla Şaiqin gözəl bir misrası var: “Həpimiz 
günəşin bir zərrəsiyiz”, – deyir.  Biz həpimiz də bir millətin, bir 
vətənin zərrəsiyiz. 

Sizi raketlər qoruyan Araz çayını keçməyə vadar eləyən 
“Söyüd” şeirimin ilk misralarını burada yadınıza salmaq istə-
yirəm: 

 
Araz qırağında, küləkli gündə, 
Mən bir söyüd gördüm çayın üstündə. 
Dağılmış saçını gah yel yolurdu, 
gah da ki, tikanlı məftil yolurdu. 
Əyilib o tayı öpürdü söyüd, 
əyilib bu tayı öpürdü söyüd... 

 
Qalan misraları özünüz əzbər bilirsiniz. Mən də o söyüd 

ağacı kimi əyilib Arazın o tayında sizi öpürəm, Ağşın. 
“Söyüd”ü Naxçıvanda yazmışdım. Mərhum yazıçı dostum 

Hüseyin İbrahimovla sərhəddin lap yaxınlığından keçmişdik. 
Şeiri də o vaxt mərhum yazıçı dostuma ithaf etmişəm. Sağlı-
ğında, telefon zənglərimiz zamanı şeiri əzbərdən deyərdi. 

Naxçıvana dəvət edərdi ki, gəl, bəlkə bu dəfə Arazı keçdik. 
Zarafatı beləydi. Siz keçdiniz, Ağşın.  

İndi oğlanlarınızın birinin adı Əroldu, o birininki Araz.  
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Əzizim Ağşın, şairlik taleyinizin çağırışına damarlarınızda 
axan türk qanıyla, vətən sevgisiylə cavab verirdiniz ki, bu da 
sizi tufanlı, ildırımlı yollar yolçusuna çevirdi. 

“Azərbaycan”, “Gülüstan”, “Araz”, “Türkmənçay”, “Çaldı-
ran”, “Mişov dağları”, “Təbriz”, “Qarabağ” kimi şeirlərinizin 
məna tutumu poetik profilinizi açıb göstərir və ədəbi prosesdə 
qazandığınız nüfuzu nümayiş etdirir. 

Elə buna görə də Arazın soyuq sularını keçəndə donsanız 
da, yatdığınız həbsxananın soyuq divarları üşütsə də, sizin poe-
tik nəfəsiniz oxucunun ürəyini qızdırır. Çünki Şəhriyardan, Sa-
valandan birbaşa qidalanan, türk dünyası ədəbiyyatını gözəl bi-
lən və Əfqanıstandan belə şairlərlə şəxsi yaradıcılıq əlaqələri 
saxlayan Ağşın Ağkəmərliyə nədən yazmağı, niyə yazmağı, 
kim üçün yazmağı yaşadığı ictimai mühit, həyatın özü, bir də 
Azərbaycanın qədim tarixi öyrədir. 

“Əsgər” şeirinizi bütünlüklə misal gətirmək istəyirəm. 
 

Əsgər, bur torpaq sənə əmanət. 
Bu el, bu oba, 
bu müqəddəs ocaq sənə əmanət. 
“Cəngi”, “Yanıq Kərəmi”, “Dilqəmi”,  
sazım, sözüm –  
Ana dilim 
sənə əmanət. 
Bu Dərbənddən – o Dərbəndə, 
bu vətəndən – o vətənə, -  
Yaxın olan uzaq ellərim 
sənə əmanət . 
İlk yaddaşım, daşım, vətən daşım, qardaşım 
sənə əmanət. 
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Səhəndin, Savalanın 
O qocaman Təbrizimin son sözü sənsən! 
Qarabağım, Bakım 
sənə əmanət. 
 

Qaranlığa işıq saçan Ayım, 
döşümdə parlayan ulduzum, 
Yüksəklərdə dalğalanan –  
üçrəngli bayrağım 
sənə əmanət. 
Əsgər! 
Hələ böyük savaş öndədir, 
Səngər: evdən-evədir. 
Yalnız qələbə bizim birliyimizdədir. 
Vətən qarşısında –  
hər birimiz bir əsgərik. 
Əsgər! 
Böyük Azərbaycan, 
böyük Vətən 
bütövlükdə 
sənə əmanət. 

 
Müdrik tövsiyələrdi. 
Biz o tayda yaranan ədəbiyyatımızı izləyirik və sizin ədəbi 

taleyinizdən daha geniş xəbər tutmaq üçün heç zaman vaxtımı-
zı əsirgəmirik. Buna haqqımız da yoxdur. Orda, çətin şəraitdə 
yazıb-yaradan qələm dostlarımızı yaxşı tanıyırıq və onları se-
virik. 
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Böyük Şəhriyarın yaradıcılığı bu tayda da məşhurdu. “Hey-
dər babaya salam” poemasını bizdə əzbər  bilirlər və ona çoxlu 
nəzirələr də yazılmışdır. 

Mən inanıram ki, Şimallı-Cəbunlu böyük Azərbaycan ədə-
biyyatı da bir proqramla tədris olunacaq, millətin mənəvi də-
yərlərini əlifbalar, himnlər, bayraqlar ayırmayacaq. 

Sizin də yaxşı tanıdığınız görkəmli ədəbiyyatşünas alim, 
Nizami Cəfərovun hələ 1990-cı ildə yazdığı “Cənubu Azərbay-
canda ədəbi dil: normalar, üslublar” adlı geniş tədqiqat əsəri 
ürəyimizdə belə bir ümid çırağını yandırmış və dünya mədə-
niyyəti xəzinəsinə əvəzsiz töhfələrini verən istedadlı bir xalqın 
paklığını əks etdirən dəyərli nümunələr göstərmişdir. 

Əzizim Ağşın, Arazın o tayındakı xalqımızın həyatında, 
məişətində, düşüncə və mübarizə yollarında yaranan hər bir 
əsər bizim üçün tarixi bir mərhələ kimi qiymətlidir. 

 
Sizə hörmətlə, 

Nəriman Həsənzadə, 
Xalq şairi  

 
Bakı, 14 dekabr 2013  

 
 

“525-ci qəzet”,  
29 dekabr 2013-cü il
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AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR İTTİFAQI  
İDARƏ HEYƏTİNİN KATİBLİYİNƏ 

---------------------------------------------------------------- 
 

 
1984-cü il yanvarın 1-də “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 

birinci nömrəsinin çapdan çıxmasının 50-ci ili tamam olur. 

Bu tarixi hadisə münasibətilə aşağıdakıları xahiş edirəm: 

1. Respublika mətbuatı, radio və televiziya qəzetin yubile-
yini qeyd etsin, qısa metrajlı sənədli film çəkilsin;  

2. Təntənəli iclas keçirilsin; 

3. Dövlət təltifinə təqdim edilsin; 

4. İşçilər təltif üçün təqdim olunsun;  

5. Qəzetin bir nömrəsinin ümumi qonorarı yeddi yüz /700/ 
manatdır. Min altı yüz /1600/ manata /başqa respubli-
kalarda olduğu kimi/ qaldırılması məsələsi həll olunsun; 

6. Qəzetin yubiley nömrəsinin ayrıca kitabça şəklində bu-
raxılmasına icazə verilsin; 

7. Əlli ildə qəzeti redaktə etmiş redaktorlar barədə ümumi 
bukletlər buraxılsın;  

8. Moskvanın, Gürcüstanın, Ermənistanın, Özbəkistan və 
Türkmənistanın ədəbiyyat qəzetlərindən qonaqlar dəvət 
olunsun; 

9. Dəvətnamə, afişa və döş nişanı buraxılsın; 
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10.  Filologiya elmləri namizədi Rasim Tağıyevin “Ədəbiy-
yat və incəsənət” qəzeti əlli ildə” adlı monoqrafiyası 
nəşriyyat planında nəzərdə tutulsun; 

11.  Kirovabadda, Qazaxda, Ağdamda, qəzetin oxucuları ilə 
yubiley ərəfəsi görüşlər keçirilməsinə icazə verilsin.  

 
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin  

baş redaktoru 
Nəriman Həsənzadə 

 
23 sentyabr, 1983 

 
 



 
Nəriman Həsənzadə  _________________________________ 
 

 
 594

 

 

Əzizim Bəhram!* 
 

Əlavələri göndərirəm. Bir neçəsi /lap az hissəsi/ qalır. Bir 
həftə möhlət ver. Amma xahiş edirəm, əlin işdən soyumasın. 
Mən sənin həvəsinə işləyirəm. Buna inan. Mənimlə  əlaqə sax-
la. Düz bir ildir  səni görmürəm. İnsaf elə. 

N. Həsənzadə  
 

P.S.: Kamal Xudaverdiyev və Ramiz Məlikov barədə də xa-
hiş edirəm fikirləşəsən. Onlar “Atabəylər”də biri Qızıl Arslan, 
o biri Toğrul bəyi oynayıb, tamaşıçıların rəğbətini qazanmış-
dılar. Güclü şəxsiyyətlərdi. Onların içində gənclik yaşayır, qay-
nar gənclik.  

Sənin Nərimanın 
 

Əlavələr bunlardır: 
1. II Tiqranın şahzadə Tiqranla sarayda görüşü və dava-

dalaşı. 
2. II Tiqranın çar Artakla görüşünə əlavə. 
3.  Qasidlə İlkcanın vida səhnəsi /cəbhəyə yola salanda/. 
4.  Məlikə Aydanın monoloqu. 
5.  İlkcanın monoloqu. 
6.  İlkcanın mahnısı. 
7.  Artakın monoloqu. 
8.  Qasidlə İlkcanın görüşünə əlavə. Məhəbbət səhnəsi.  

26.02.97 
______________ 
* “Pompeyin Qafqaza yürüşü” pyesinə əlavələr barədə 
rejissor Bəhram Osmanova yazdığı qeydlər (red.) 
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Əziz Vəfa müəllim!* 
 

Azərbaycan KP MK Bürosunda bu yaxınlarda Yazıçıların 
Ümumittifaq  konfransının yekunu ilə əlaqədar Sov. İKP MK 
Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan KP MK-nın 
birinci katibi Heydər Əliyev yoldaşın parlaq çıxışı zamanı M.F. 
Axundovun dahi rus şairi Puşkin haqqındakı əsərindən söhbət 
getdi. Belə bir fikir də oldu ki, dostluq haqqında belə əsərləri-
miz ya yoxdur, ya da yox dərəcəsindədir. 

İndi, o sözdən sonra, Puşkin haqqında, onun Azərbaycanlı 
tanışları barəsində yazdığım poemanı, əsərin rus dilinə tərcü-
məsini, bəzi rəylərin siyahısını Sizə göndərməyi özümə borc 
bilirəm. Bu əsər mənim uzunmüddətli tədqiqatımdı. 
 

  Böyük hörmətlə, 
Nəriman Həsənzadə 

 
9 dekabr 1980 

 
 
 

   P.S.:  “Zümrüd quşu”nu  H.Ə.Əliyev yoldaşa da göndərirəm. 
   

 
 
 
 

_____________ 
 

* Azərbaycan KP MK-nın mədəniyyət şöbəsinin müdiri  
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Bakı şəhəri Oktyabr rayonunun İcraiyyə Komitəsinə, 
Təşkilat şöbəsinin müdiri F.Məmmədova yoldaşa 

 
Telefonla danışığımıza əsasən hələlik ən vacib hesab etdi-

yim təkliflərimi bildirirəm.  
1. 172 nömrəli orta məktəbə uzun illərdir istilik verilmir; 

qarda, boranda şagirdlər və müəllim heyəti təlim-tərbiyə məsə-
lələrində çətinlik çəkirlər, xəstələnirlər. Belə vəziyyət tezliklə 
qaydaya salına bilər və rayonun əlaqədar təşkilatları üçün gərək 
o qədər də problem olmasın. Təcili tədbir görülməlidir.  

2. Həmin məktəbin bir müəlliməsinin ev şəraiti dözülməzdi. 
Onun vəziyyəti yaxşılaşmalıdır. Bu, seçicilərin, müdiriyyətin 
mənimlə ilk görüşdə xahişi və tələbidir. 

3.  Sovet və Bir May küçələrindəki dalanlarda dəhşətli dərə-
cədə dar ev şəraitində (4 nəfər dörd kv.metrdə və s.) yaşayan 
ailələr var, ərizə ilə mənə müraciət ediblər. Bir neçə dəfə həmin 
ailələrdə olmuşam. Onlara indiyə qədər zahirən “humanist”, 
“mədəni”, əslində isə qeyri-insani münasibət olubdu. Qəsdən 
elə yerlərdən, elə köhnə evlər təklif ediblər ki, köçə bilməyib-
lər. Yəni ustalıqla onların dillərini gödək eləyiblər – ev veririk, 
getmirlər! Bax, bu şəkildə. 

Təcili köməklik lazımdı. 
Hörmətlə, 

Azərbaycanın xalq deputatı 
Nəriman Həsənzadə. 

 
31 yanvar 1991 
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Hörmətli Çingiz müəllim! 

1№-li mətbəədə /Seymur Əhmədov/ və “Azərbaycan”da 
dərsliklərimizin nəşri ləngiyir. Poliqrafik materiallar vaxtında 
çatdırılmamış və bəzi problemlər ortaya çıxmışdır. Sizin nəza-
rətiniz vacibdir. Seymur Əhmədovdan və Bəsti xanımdan kon-
kret cavab almayınca, rahatlığa dəyməz.  

Sizin cavabınızı gözləyirəm. 
 
Hörmətlə, 
 

Nəriman Həsənzadə 
 

2 avqust 1994.  
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Hörmətli Eldar müəllim!* 
  

Vaxtınızı aldığım üçün, əvvəlcədən üzr istəyirəm. Bakıda 
görüş üçün imkan olmadı. Rumın dilində çap etdiyiniz “Və-
tənsiz” poemama, göndərdiyiniz qəzet nüsxələrinə və mənim 
üçün, qiymətli olan məktubunuza görə sağ olun. Sizi görüb, 
şəxsən təşəkkür edə bilmədim.  

Xətriniz həmişə əzizdir. Hörmətli Eldar müəllim! Əmək-
daşlarınızdan bir nəfər, “Vətənsiz” poemamla bağlı səfirliyə 
və redaksiyaya gələn məktubları mənə göndərə bilərmi?  

Məmnuniyyətlə cavab yazardım. 
Əsərin qəhrəmanı olan rumın əsirinin (onu alman əsir-

lərinə qatmışdılar) kənddə qanı bizə qaynayır, biz uşaqlar da 
onu sevirdik. 

Yüksək dövlət vəzifəsində vaxt tapıb, ədəbi əsərlərimizin 
təbliği ilə məşğul olduğunuza görə, bir daha təşəkkürümü bil-
dirmək istəyirəm. 

Məktubu qələm dostum Əlövsət müəllimin vasitəsiylə 
göndərirəm. 

 
Sizə böyük hörmətlə, 

Nəriman Həsənzadə 
Xalq şairi 

 
26.10.09  

 
______________ 
 

* Azərbaycan Respublikasının Rumıniyada səlahiyyətli səfiri (red.). 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
RABİTƏ NAZİRİ 

Ş.H.Musayev yoldaşa 
 

Hörmətli Şamil müəllim! 
Bakının İçərişəhər ərazisində, Moqamayev küçəsi 9-da ya-

şayan Rzayeva Həqiqət Həmid qızı 1988-ci ildən telefon növ-
bəsində dayanmışdır. 

2-ci dərəcəli əlildir. 
Həyat yoldaşı Qasım Cabbaroğlu Müstəqil Azərbaycan Xalq 

Mübariz Cümhuriyyəti partiyasının sədridir.  
Xahiş edirəm bu ailəyə telefon çəkilməsi barədə sərəncam 

verəsiniz. 
 
Hörmətlə, 

Nəriman HƏSƏNZADƏ  
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L.N.Ağayevanın “Из истории развития нефтяной 
промышленности Азербайджана” məqaləsinə 

 
R Ə Y 

 
Azərbaycanda neft strategiyası və neft sənayesinin inkişafı 

elmi əsaslar üzərində qurulsa da, məqalədə təəsssüf ki, bunu 
görmədim. 

1871-ci ildən bəri, yəni Çar Rusiyası, Sovet dövrü, nə-
hayət, Müstəqilliyimiz kimi müxtəlif iqtisadi, ictimai, siyasi 
mərhələləri yaşayan Azərbaycanın neft strategiyasına müəllifin 
elmi təhlilinə rast gəlmədim. İndiki halda məqalə xronoloji , 
statistik məlumat təsiri bağışlayır. 

İnanıram ki, müəllif deyilənləri nəzərdən keçirsə, istənilən 
nəticə alına bilər. 

 
Nəriman Həsənzadə 

fil.e . n. , dosent 
02.01.06 
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XƏLİL  RZA ULUTÜRK 
 

Xəlil Rza Ulutürk Antik dövrdən bəri tanıdığım böyük 
şəxsiyyətlər sırasında dayanır. O, bizim əsrdə Macar şairi Pö-
tefinin, çex qəhrəmanı Yulius Fuçikin, tatar şairi Musa Cəlilin, 
türk şairi Nazim Hikmətin, çili şairi Pablo Nerudanın keçdiyi 
yolu keçdi və indi də onların sırasında qürurla dayanır! 

Xəlil Rza Lefertovo zindanında yatmağa məhkum edilən 
ilk azərbaycanlı xalq qəhrəmanı idi. O, Qafqaz dağlarında çar-
mıxa çəkilən Prometeyin birbaşa Qafqaz varisiydi. 

Xəlil Rza sözün həqiqi mənasında müstəqil Azərbaycanın 
yenilməz azadlıq carçısı, şəhidi, şəhid atasıydı. Bu böyük şair 
Əlibəy Hüseynzadənin,  Məhəmməd Hadinin, Sabirin, Cavidin 
və Müşfiqin milli yanğısını və taleyini yaşadı, bütün türk dün-
yasının “Xəlil Rza Ulutürk”  möcüzəsini şəxsi cəsarətiylə sübut 
etdi. 

Ən nəhayət, o, öz nəslinin və öz dövrünün ədəbi abidəsi, 
tarixi salnaməsi oldu. Bu abidənin və bu salnamənin müəllifi 
onu yetişdirən xalqdı. 

 
Nəriman Həsənzadə. 

 
7 aprel 2002. 
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SİZƏ DEYƏCƏYİM SÖZ 
 

Akademiyanın mötəbər iclaslarından birində hamımızın əzi-
zi akademik Ağamusa Axundov çıxış üçün mənə söz verdi – 
“Hörmətli xalq şairimiz  Nəriman Həsənzadə”, – deyə təqdim 
etdi. Yanında, Rəyasət heyətində əyləşənlərdən hörmətli bir 
xalq şairimiz, o andaca – Nəriman Həsənzadə xalq şairi deyil, – 
deyə tez etiraz etdi. 

Düz deyirdi. Hələ fəxri ad barədə rəsmi sərəncam yox idi. 
Bu görüşdən xeyli qabaq isə mərhum xalq şairi Cabir Nov-

ruz haqqında da Ağamusa müəllim “Xalq qəzet”ində “xalqın 
şairi” adlı gözəl bir məqalə çap etdirmişdi. 

Görəsən, nəyə görə Ağamusa müəllim birimizi “Xalq şairi”, 
birimizi də  “Xalqın şairi” adlandırırdı? 

Bəlkə ürəyinin əleyhinə gedə bilmirdi? Amma yaxşı bilirdi 
ki, ikimiz də bu fəxri adları rəsmi almamışıq, bəlkə onun nəzə-
rində ancaq “Xalqın şairi” var idi, epitetlər artıq idi.  

Yəni belə çıxırdı ki,: 
 

Füzuli dirilsə hörməti olmaz, 
Nə fəxri adı var, nə mükafatı. 

 
Akademik  kürsülərinə qədər qalxan qədim Şirvan torpağı-

nın Sabir, Səhhət, Seyid Əzim, Hadi, Xaqani, Fələki Şirvani 
kimi nəhənglərinin fəlsəfi poeziyasıilə pərvazlanan, sonralar 
yetkin biliyilə dünya mədəniyyətinə yiyələnən bir şəxsiyyətin 
şübhəsiz ki, öz fikri, öz dünyagörüşü, öz münasibəti var idi. 

Ağamusa müəllim – yüksək insani keyfiyyətlərinə görə 
Azərbaycanın ən görkəmli şəxsiyyətləri kimi inkişaf etmiş, Av-
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ropa maarifçiləri sırasında, İtaliya intibahını yaradanların cər-
gəsində durur. Mən bu sözləri fəxrlə və qürur hissi ilə yazıram. 

Bu böyük və təmənnasız insan, oğlum BDU-da, filologiya 
fakültəsində oxuduğu illərdə ona dərs deyib. Dissertasiya mü-
dafiəsi zaman elmi rəhbəri, AMEA-nın Dilçilik İnistutunda iş-
lədiyi vaxtlarda isə direktoru olub. Həmişə xeyirxah və ləyaqət 
sahibi kimi tanınıb və sevilib. 

Əzizim Ağamusa müəllim, sizin və mənim yaxın dostumuz 
Nizami Cəfərov yubileyinizlə bağlı nəşr olunan “Akademik 
Ağamusa Axundov” kitabınızı mənə bağışladı və tərcümeyi-ha-
lın sonunda gətirdiyiniz mənim bir bənd şeirimi əzbərdən dedi: 

 
İllər pillələrmiş bizdən ötəri, 
araya gah bürkü, gah şaxta düşür. 
Şöhrətin sevinci, yaşın kədəri, 
tərs kimi, ikisi bir vaxta düşür. 

 
Ürəyinizə minnətdaram, əziz Ağamusa müəllim. Əslində 

məqsədim elə bu idi. Sizə deyəcəyim söz elə bu idi. 
 

Sizin xalq şairiniz 
Nəriman Həsənzadə 

 
20.06.2010 
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“YAŞIL QƏLƏMLƏR”in YENİ ÜZVLƏRİ  
YETİŞIR 

 

Könül Şükürlünün “Təkan” adlı fantastik (bəlkə roman-

tik?) hekayəsini atası özünəxas nəzakətlə, bir az ehtiatla, bir az 
ərklə mənə təqdim edəndə: – vaxtınız olsa, oxuyarsınız, – dedi. 
– Görün üzə çıxartmaq olarmı. 

Elə o axşam hekayəni vərəqlədim və məmnuniyyətlə oxu-
dum. Azərbaycan qızının soy kökümüzü, türklüyüçülüyümüzü 
məhz buna görə də yenilməyimizi  elə inamla və poetik nəfəslə 
ifadə edirdi ki, elə bilirdim oxuduğum hekayə yox, intibahna-
mədir, çağırışdı. Könül qızımız Tibb unversitetinin V kursunda 
oxusa da, bu gün cəbhələrdə silahları ilə və publisist qələmləri 
ilə döyüşən  Nurcahanın, Məlahətin, Xanımın, Fəridə Hicranın, 
Nigar Həmidovanın və başqa üzdən tanıdığım, adlarını xatır-
laya bilmədiyim qızlarımızın pak, təmiz mənəviyyatını, nənələ-
rimizin qeyrətini, ismətini qələmə almışdı. 

Hekayənin bir yerində Ayçinin ümidsizliyə qapılan Dənizə 
dediklərini, sonra Dənizin öz dilindən döyüşçülərinə dedik-
lərini eşidirik: “Qalxın! Bu hal sizə yaraşmaz. Qalxın ki, düş-
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mən bizim əzilmədiyimizi görsün və lərzəyə gəlsin. Qalxın ki, 
bozqurdların səsi bir daha eşidilsin. Qoy Türk ruhu ətrafı 
bürüsün. Ümidsizliyə qapılmayın. Bu hal əsrlər boyu sizə ya-
saq edilmişdir. Mübarizəyə haydı! Yaallah!” 

Yeni  gənc ədəbiyyatının nümunələri belə üzə çıxır. “Yaşıl 
qələm”lərin yeni üzvləri belə yetişir. 

Uğur olsun, qızım. 
 
P.S. Hörmətli Cabir qardaşım! Baxın, mənim rəyimlə qane 

ola bilsəniz, nəzərə almağınızı xahiş edirəm. Zənnimcə qəzetiniz-
də belə ilk imzaların verilməsi vacibdir. 

 

Nəriman Həsənzadə 
 

10.XI.92 
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___________________________ 

 

Aliyə, sənin  
ürəyin,  

gözlərin,  

zövqün  

daim var olsun! 

_________ 

Minnətdarlıqla  

Nəriman Həsənzadə 

_________________________________ 
“Sözü Tara verin...” 

kitabına avtoqraf 
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