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ELMİ VƏ POETİK TƏFƏKKÜRÜN
PARLAQ İŞIĞI
İnsan həyatını onun yarandığı ilk dövrdən
məzara qədər müşayiət edən, onu vəhşilərdən
ayıran, ona bəşər statusu verən estetik duyğular,
hələ dil açmamış bu təbii hisslər inkişaf edərək
bəşər həyatının sonrakı pillələrində lirik duyğularla zənginləşdi və bu duyğular kompleks halda
daha sonralar poeziya kimi formalaşdı. İnsan
özünün bütün dərdi-sərini, çəkdiyi əzabları, sevincini, həyəcanlarını, ömür təlatümlərini bu
poeziya ilə ifadə etməli oldu. İslama qədərki
dövrü, adətən, cahilliyyə dövrü adlandırırdılar.
Bu hökm nə formal, nə də dialektik məntiqə
sığışmayan faktlara, arqumentlərə söykənməyən
absurd atmacadan başqa, bir şey deyil, daha
çox dinin statusunu yüksəyə qaldırmaq, hətta bir
qədər də dini qısqanclığın aldadıcı münasibəti
idi. Məşhur şərqşünas İ.M.Filştinski məhz islama qədərki poeziyanın xarakterini tamam başqa
şəkildə özü də xalis elmi şəkildə belə ümumiləşdirir. O yazır: «İslama qədərki poeziya, xüsusi
ideya və tematik zənginliklə fərqlənmirdi. Bədəvi
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həyatının yeksənəqliyi, təzə təəssüratların azlığı
şairin təsəvvürlərini məhdudlaşdırır, ona adət
etdiyi obrazların təsvirlərdən, daha zəngin assosiasiyalardan kənara çıxmaq imkanını məhdudlaşdırırdı. Lakin bununla belə, bədəvi (köçəri)
həyatının primitivliyi, onun təbiətə daha yaxın
olması və həyatdakı çətinlikləri həmişə aradan
qaldırmaq zərurəti, quru səhrada öz mövcudluğunu qorumaq cəhdləri, öz gücünə inamını daha
da gücləndirirdi. Lakin bu poeziya bədəvi şairləri öz yurduna, qəbiləsinə daha çox bağlayırdı»
(Bax: İ.M.Filştinski. Arabskaya klassiçeskaya
literatura. İzd-vo Nauka, Moskva, 1965, str. 23).
İslamaqədərki dövrün cahilliyyə dövrü
adlandırılması bir də ona görə sağlam fikrə sığışmır ki, əslində, ərəb şeirinin əsas poetik janr
sistemi, onun başlıca priyomları elə islamaqədərki poeziyada formalaşmışdı. Bədahətən şeir
demək həmin dövrün poetik nailiyyəti idi. Həmin
dövrə formal mənfi münasibəti təkzib edən tutarlı faktlar da vardır. Bir fikrə diqqət yetirək: «O
dövrün ərəbi şeiri sadəcə sevmirdi, şeirə səcdə
edirdi. Şeir ərəb üçün hər şey idi, ərəb öz həyatını, gözəlliklər aləmini, öz varlığını şeirdə görürdü. Onlar belə deyirdilər: «Zənn etməyin ki,
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biz Məhəmmədə inandığımız üçün baş əyirik.
Bizi səcdə etdirən bu sözlərdəki bənzərsizlikdir.
Ərəblər Qurana şeirlə yazıldığı üçün səcdə qılırdılar (Bax: Qurana olan 101 sual. Bakı, 1982,
səh.20). Bu sözlər islamaqədərki poeziyanın,
xüsusən müəlliqat poeziyasının «cahilliyi» haqqındakı cahillik deyilmi?».
Təsəvvür edin ki, Günəşin od vurub yandırdığı Ərəbistan səhralarının uzaq-uzaq güşələrindən Ukaz bazarına dəstə-dəstə gələn ərəb
tacirlərinin bu bazarda toplaşmasının əsas səbəbi mal alveri deyildi. Şeir yarışına, improvizasiya meydanında poetik yarışmalara qoşulmaq idi.
Şeirə bu cür ehtiraslı məhəbbətin olduğu dövrü
cahiliyyə dövrü adlandırmaq nə dərəcədə ədalətlidir. Bu fikri qüvvətləndirmək üçün başqa
faktlar əlavə etmək lazımdır. Ərəb ədəbiyyatı tarixində «Keçmişə qayıdış» adlanan mühüm bir
mərhələ də olur. IX əsrdə xilafətdə daxili münaqişələr güclənəndə ortodoks (qəti dindarlar)
«Keçmişə qayıdış» tələbini irəli sürdülər. Onlar
«Yeni ədəbiyyat» deyilən ədəbi normalara qarşı
qədim ərəb ədəbi formasını «bərpa etmək»,
keçmişə qayıdış şüarına üstünlük verdilər.
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Mənim misal gətirdiyim bu tarixi faktlar
və paralellər zahirən əsas məsələdən uzaqlaşmaq kimi də anlaşıla bilər. Əslində, bu tarixi
reminisensiyaların mətləbə çox dəxli var. Ancaq
bunları düşündükcə bugünkü cəmiyyətə biganəliyi adamda əcaib paradoks təəssüratı yaradır.
Bu boyda ədəbi nailiyyətləri, nəhəng şairləri
olan xalq nə üçün bu gün poeziyanı kitaba bu
qədər indifferent münasibət bəsləsin, bədii estetik zövqünün xəzinəsini yoxsullaşdırsan, ürək
bulandıran, zəhlətökən, insan heysiyyətini alçaldan bədnam şoular üçün sino getsinlər. Axı insanın mənəvi dünyasını bu qədər yaxşılaşdıran
amillər nədən ibarətdir? İnsan özünü niyə bu
qədər ucuzlaşdırır, öz estetik zövqünü qiymətdən
salır, bütün varlığı ilə kainatın tacı olan insan
özünün mənəvi xəzinəsinə qəsd etsin? Antik və
intibah dövrünün rəssam və heykəltəraşları
Allahların və İlahələrin rəsmini və heykəllərini
yaradarkən ancaq onları bir ölçü, ülgü, nümunə
kimi götürürdülər. Allahların heykəllərini insan
şəkilində yaradırdılar, deməli, insandan başqa,
özgə bir ülgü tapa bilmirdilər. Məşhur sofist
Prataqor insanı hər şeyin ölçüsü adlandırırdı.
Başqa fövqaladə qüvvə düşünə bilmirdilər. De6
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məli, bu dahi sənətkarlar Allahlara yaraşan sifətləri başqa mistik, errasional bir aləmdə yox,
məhz insanda görürdülər, bu dahilər Allahların
qüdrətinə miqas kimi, ilahiliyinə nümunə kimi
insanı irəli çəkirdilər. Bəs onda insan allahlara
yaraşan öz ləyaqətinə, gözəlliyinə, qüdrətinə
qəsd edir, öz insanlığının təmizliyini unudur, təbiətin bir parçası olduğunu duymur, öz insan
obrazını təhrif edir? Axı niyə insan öz ruhunu
inkar edir? Düşünmür ki, ağıl yalnız inkara çevriləndə quruyur və həmişəlik solur. Axı insan öz
ağlına belə metafizik münasibətlə baxır, özünü
kiçildir. Görünür, kor inam bəzən həqiqətdən
üstün olur.
Bu saat da bizə öz mənəvi aləmini özünə
qaytarmaq üçün güclü bir intibah vacibdir. Bu
intibahın təkanverici faktorlarından ən vacibi
isə estetik zövqü əvvəlki dövr səviyyəsinə qaytarmaqdır. Kitaba ehtiraslı məhəbbət lazımdır.Bu
da maraqlıdır ki, Peyğəmbər «beşikdən məzara
qədər oxu!» tələbini irəli sürdüyü halda, televiziya kanallarında Peyğəmbərin bu vəsiyyətini
təbliğ edən din xadimini görmürük. Əksinə, çox
vaxt belə bir iddianın şahidi oluruq ki, guya peyğəmbər «Oxu deməklə yalnız Quranı nəzərdə
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tuturdu». «Axı elm dalınca lazım gələrsə, Çinə
də getmək lazımdır çağırışı da» məhz Peyğəmbərə məxsusdur. Demək istəyirəm ki, mənəvi
intibah üçün ən böyük stimul bədii ədəbiyyata,
xüsusən poeziyaya qayıtmaqdır. Əlbəttə, poeziyaya, ədəbiyyata biganəliyi hamıya aid etmək
olmaz. Azərbaycan xalqının potensial-poetik istedadı inkaredilməzdir. Poeziya təkcə mənəvi
dünyamızı zənginləşdirmir, bizi vətənimizə daha
çox, xalqımızın poetik istedadına, müdrikliyinə
daha böyük inam yaratmağa, estetik zövqümüzün dərinliyinə daha böyük təsir göstərir. Söhbət
bizdə poetik istedadın olmamasından getmir,
söhbət oxucunun azlığından gedir.
Poetik istedad fitri, potensial yaradıcılıq
enerjisi, damarlarda axan qanla doğulan və vulkan kimi püskürməyə, azadlığa çıxmağa həmişə
hazırdır. Xalq sərrast şəkildə belə deyir: «Poetik
istedad Allah vergisidir». Bu istedad çox vaxt
yeraltı çeömələr kimi qəlbin dərinliyində yatır,
gizlənir. Özünü çox vaxt sucaq kimi büruzə verir, «mən varam» deyir. Onu üzə çıxarmaq üçün
hansısa bir uğurlu fürsət, həvəsləndirici amil,
oxucu tələbatı, oxucu məhəbbəti lazımdır. Bu sucağı yerin dərinliyi açıq dünya üzünə çıxarsın,
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onun qədrini bilsin, onu özünə həmdəm bilsin,
onunla yaşasın, onu bir ilahi vəh kimi qəbul
etsin. Amma çox vaxt bu istedad ya utancaqlıq,
ya ifrat təvəzökarlıq, ya da ona qiymət qoyulmamaq, ona ədalətli münasibət bəsləməmək, istedadsızları daha irəli çəkmək kimi ikrah doğuran
münasibətdən bu yaradıcılıq enerjisi bətndə
yaranıb, bətndə də ölür. Belə istedadlara ədalətli münasibət isə dayaqsız çürük məntiqsiz dəlillərlə guya təkzib olunur. Həqiqi şair bal arısına
bənzəyir. Axı məlumdur ki, bal arısı yalnız üzərinə qonduğu çiçəyin şirəsindən hazır bal çəkmir,
təcrübəli mütəxəssislərin dediyinə görə, arının
öz ağzında da çiçəklərin şirəsini bala çevirən
təbii bir cövhər var. Bu cövhər çiçəklərin şirəsi
ilə qarışaraq bal əmələ gətirir. Bu mənada şairlərin potensial fitri istedadı poetik zövqü, zərif
ruhu, ilhamı, poetik düşüncəsi, qabiliyyəti onun
gördüyü, təmas etdiyi gözəllik predmeti ilə ünsiyyətdə öz şeiri ilə şirin bal şanı yaradır, şair
təbiətdə sistemsiz halda səpələnən poetik ünsürləri yığıb onlara ritmik bir forma verir, onu şeir
səviyyəsinə qaldırır. Adətən, bədii ədəbiyyatı həyatın inikası kimi qiymətləndirirdilər. Marks çox
dürüst deyirdi ki, «hər cür tərif birtərəflidir,
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yarımçıqdır». Aristotel və Belinski – bu dühaların hər ikisi sonradan poetika elminin bir başqa
istedadlı nümayəndəsi, Bualo da ədəbiyyatı yalnız gerçəkliyin inikası, əksi hesab etmir, poeziyanı gerçəkliyin yenidən yaranması kimi qəbul
edirlər. Doğrudan da, axı poeziya təkcə təqlid
deyil, doqorretip foto deyil, yaradıcılıq istedadının gerçəkliyi, təzədən öz idealına uyğun yaratmaq talantıdır. Talant sözü istedadlı sənətkarlarla elə-belə təsadüfi titul kimi verilməyib, qədim Yunanıstanda ən qiymətli pul vahidinin
adındandır. Deməli, istedad həqiqi şair üçün ən
böyük qiymətdir. Həqiqi şair öz təəssüratlarını
qəlbinin «laboratoriyasına» çəkir, bu təəssüratlara öz qəlbinin od-alovunu, hisslərini, emosiyalarını, enerjisini qatır, bu təəssüratları təzədən
yaşayır. Şair təbiətin yaratdığı 7 rəngə az qala
70 çalar qatır, təbiətə borclu qalmır. Təbiətin
verdiyini ikiqat gözəlləşdirir, ülviləşdirir, təbiətdən aldığı gözəlliyə təzə don geyindirir, onun
başına tac qoyur, ona dil verir. Bu gözəlliyi
müdrikləşdirir. Bütün bu uzun müqəddimədə
əsas məqsəd budur ki, həyatda, təbiətdə poeziya
heç vaxt tükənmir. Amma bu gözəlliyi qiymətləndirən, onu insan ruhuna çevirən istedadlar
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yenə də var və onların yaradıcılığına obyektiv
qiymət vermək bizim mənəvi borcumuzdur. Bu
istedadlı alim-şair Məhərrəm Hüseynovda maraqlı budur ki, əlli ildən artıq bir vaxt ərzində
ünsiyyətdə olduğum, tanıdığım, dostluq etdiyim
bu insanın poetik zövqünə bələd olduğum halda,
onun şair olduğunu bilmirdim. Bu həqiqəti,
«möcüzəni» yalnız “Göyçə gölü” haqqında yazdığı lirik poemasından sonra kəşf edə bildim.
Mən bu gözəl və son dərəcə səmimi, şirin dillə
Vətən, yurd həsrəti ilə dolu olan bu qəlb sahibinin bu vaxta qədər gizli qalan poetik istedadını
bu poemada reallaşmasını möcüzə hesab etdim
və qəribə də olsa, heyrətləndim. Ona görə heyrətləndim ki, işıq üzünə çıxmaq üçün torpağın
dərinliyindən torpağın üstünə can atan çeşmələr
uzun zaman özünü dustaqda saxlaya bilmir, öz
varlığını sübut etməyə cəhd göstərir, qəlbin dərinliyində yarana bilən məhəbbət köksün altında
uzun zaman duruş gətirə bilmir. Bu məhəbbətin
gizli şəfəqləri insanın üzünə, gözünə çilənir. Bəs
necə olur ki, bu adam qəlbində dərya kimi çalxalanan duyğularını, ən müqəddəs həsrət hissini
sinəsi altında necə gizləbib. Sonra başa düşdüm
ki, vətən həsrətli, vətən ətirli poeziya çoxdan bu
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sevimli dostumun sinəsində hazırdır, ona yalnız
işıq üzü görmək lazımdır. Və bu təkan o zaman
tapılır ki, artıq bu doğma vətən həsrətini yalnız
gizli duyğu kimi gizlədib saxlamaq mümkün deyil, o gerçək, nağd «materiya»ya çevrilməli idi.
Dərin hissiyyatlı adamın qəlbində həmişə
fitri bir poeziya yaşayır. Onu açıq fəzaya çıxarmaq üçün fövqəladə şərait tələb olunur. Bəzən
istedadsız, küt bir adam zorla özünü gözə soxur,
öz gərəksiz mətahını bazara çıxarır, özünə 5-6
müştəri tapır və yazdıqlarını bu zövqsüz müştəriyə sırıyır. İstedadlı adamlar isə öz istedadını
üzə çıxara bilmir. Mark Tven «Bir» hekayəsində
buna bənzər bir epizod tamamilə yerinə düşür:
O dünyaya köçən bir adamı həyatda ona layiq
olan yeri tapa bilmir. O biri dünyadan böyük
istedadını reallaşdıra bilmir. O dünyanın sakinlərində bir bələdçidən soruşur ki, mən dünyanın
ən böyük və ən istedadlı sərkərdəsini görə bilərəmmi? Bələdçi onu çəkib divar dibində oturub
çəkmə yamayan bir pinəçini göstərir: «Budur
dünyanın ən qüdrətli sərkərdəsi». Bələdçinin gətirdiyi adam heyrətdən donur və bunun həqiqət
olduğuna inanmır. Pinəçi öz həyatını başdanayağa bütün təfsilatı ilə danışır və onunla ma12
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raqlanan adam başa düşür ki, real dünyada nə
qədər belə istedadlar öz yerini tapa bilmir, istedadı boğulur və bu isdedad məhv olur. Onların
yerini isə bivec, istedadsız adamlar tutur. Bilmirəm, R.Rojdestvenskinin ya Y.Yevtuşenkomu belə
bir ibratamiz sözü var: «İstedadlılara kömək
edin, istedadsızlar hansı yolla olursa-olsun özlərinə yer tapacaqlar». Məhərrəm Hüseynov bu
təzə «Əzizxan» lirik poemasını da Şəhriyar stili
ilə yazıb. Rus ədəbiyyatında «Onegin bəndi»
formalaşdığı kimi bizim Azərbaycan poeziyasında da Şəhriyar bəndi xüsusi maraq doğurur və
artıq çox şairlər üçün forma cəhətdən poetik
etalona çevrilib. Lakin Məhərrəm kimi istedadlı
şair üçün bu etalon zəncirə, buxova çevrilməyib,
o, bu etalonun çərçivəsində öz istedadı, məharəti
ilə ciddi poetik reveranslar etməyi bacara bilmiş, bu mücrünün içərisinə xeyli qiymətli incilər
yerləşdirə bilmişdir. Şeir ithaf şeiridir. Çox istedadlı bir Əzizxan Tanrıverdinin təfəkkürünə bu
təfəkkürün yaratdıqlarına parlaq bir işıq salır,
onun alim həyatının işıqlı panoramını tərənnüm
edir, amma burada qətiyyən gurultulu potetika,
baş aldadan ritorika yoxdur. İstedadlı şair öz
qəhrəmanını sadəcə olaraq mədh etmir, onun
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parlaq alim istedadının tükənmək bilməyən potensialının miqyasını, özünəməxsusluğunu, bəhrəsinin qiymətini, onun insanlığını, vətəndaşlıq
qeyrətini, insani duyğularını şeirə çevirir.
Məhərrəm Hüseynov bütün bunlarla bərabər, ana dilimizin füsunkarlığını, fitri cazibəsini, lirikasını, zənginliklərini, istənilən fikri ifadə etmək qabiliyyətini, musiqisini, ürəyəyatımlığını, rəvanlığını da nümayiş etdirə bilir. Poemanın qəhrəmanı alim Əzizxandır. 60 bənddən
ibarət bu şeir çələngində şairin istedadı və böyük poetik hünəri bir də ondadır ki, o, bu bəndlərin hamısını bir konkret qafiyə sisteminə tabe
etdirə bilmişdir. Daha konkret desək, şair bu
qədər bəndlərin hamısında eyni tipli, lakin məna
və mahiyyətcə eyni olmayan bir sistemə tabe
etdirə bilmişdir. Bir-biri ilə qafiyələnmiş sözlər
doğma dilimizin zənginliyini, əhatə dairəsini,
ahəngdarlığını əyaniləşdirmişdir. Qafiyə sıralanması bu şəkildədir: üzü, gözü, bizi, sazı, duzu,
cazı, qazı, razı,tazı, dazı, yazı, bizi (başqa mənada), yazı (yazmaq mənasında), qazı (qazımaq
feilindən), özü, közü, dizi, azı, yüzü, ulduzu,
quzu, pazı, pası, Arazı, dəryazı, buzu, qazı (dini
məhkəmə mənasında), avazı, vurazı, tarazı,
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qarası, xülyası, dəryası, havası, derazı, tozu, yarası, sözarası, ədası, xası, balası, dayazı, pərvazı, cəfası, səfası, qayası, Arazı, ası, yası,ədası,
dərdi-bəlası, bəyazı, qayası, bəhrəsi, və s. 60
bəndlik şeirə eynicinsli (oxşar) qafiyə tapmaq,
bir tərəfdən, müəllifin istedadıdırsa, digər tərəfdən, dilimizin zənginliyinə sübutdur. Lirik poema epiqrafdan sonra belə başlanır:
Elmin zirvəsinə gedən yolunun
Borçalıdır əzəl izi, Əzizxan!
Ürfan aləmində adın gələndə
Ağ olur elinin üzü, Əzizxan!
Qəhrəmanın kimliyi oxucuya məlum olandan sonra onun daxili, mənəvi portreti, zəkası,
istedadı, daxili aləminin rəngarəng zənginliyi
onun həyatının bütün lirik pillələri, dramatizmi,
xarakterinin bütün çalarları istedadının əhatə
dairəsi poeziyanın şirin dili ilə nəzərə çarpdırılır. Poema boyu qəhrəmanın elm yolunda gördüyü işlər poeziyanın motivlərinə çevrilir və əsər
mədhiyyə olma kimi bədii forma nişanəsindən
qurtulur və təsvir səmimi tərənnüm yoluna düşür.
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Hər kitabın bir hünərdir, min zəfər,
Hər kəlamın bir müjdədir, xoş xəbər,
Çovğunlara, tufanlara sinə gər,
Sevindir uğurla bizi, Əzizxan!
El naminə alovlanır qəlb odun,
Qələminlə tariximi qorudun,
Dilə gəldi ruhu Dədəm Qorqudun,
Koroğlunun telli sazı, Əzizxan!
Göründüyü kimi, hər bənddə böyük məharətlə Əzizxan Tanrıverdinin yaradıcı siması
onun yaradıcılıq yolunun bir səmti yaradıcılıq
yolunun əsas motivasiyaları, tipləri onların əhəmiyyəti, qiyməti göstərilir. Onun hansı dəryaya
baş vurması, orada necə qəvvas olması bu dəryadan hansı inciləri çıxarması məlum olur.
Əzizxan Tanrıverdinin istedadının baş
vurduğu bütün meydanlardan necə üzü ağ
çıxması poeziya dili ilə konkretləşir. Bədii yaradıcılıq addımları onun istedadlı, təbii, dözümlü,
savadlı, əhatəli olduğunu sanır, lakin nüfuzedici
bir dillə tərənnüm edilir. Şair qəhrəmanın alim
şəxsiyyətini, onun yaradıcılıq sahələrini, tiplərini,
təfəkkürünün qeyri-məhdudluğunu, çox məharətlə
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əyaniləşdirir. Bu qəhrəmanın bütöv xarakterli bir
yaradıcı fərd olmaqla bu fərdin cəmiyyət ruhu ilə
ciddi inteqrasiyası xalq üçün yandığını parlaq
epitetlər və metaforalarla əyaniləşdirir.
Sözün cəngavəri, dilin mətini,
Qürurla vəsf edir məmləkətini,
Sevinclə qarşılar hər bir çətini,
Alın yazısından razı Əzizxan!
Haqqı başı üstə anmayanlara,
Sözün odu ilə yanmayanlara,
Səni insan kimi qanmayanlara
Əldə tut noxtanı, bizi, Əzizxan!
Məhərrəm Hüseynovun məharəti ondadır
ki, o, Əzizxan Tanrıverdinin yaradıcılıq yollarının bütün gərgin dramatizmini, məhdud «obuvatel» ruhlu opponentlərlə elmi savaşını, amallarını, sərbəst düşüncə sahibi olduğunu, sadəliyini
əyaniləşdirir. Onun alim fərdiyyətini üstünlüyünü qabarıq şəkildə ifadə edə bilir.
Uğurun çox gözə batan ox oldu,
Ucaltdığın dar ayaqda yox oldu.
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Cibin boş olsa da, gözün tox oldu,
Həmişə çox bildin azı, Əzizxan!
«Əzizxan» poemasının bir məziyyətini də
xüsusi qeyd edirəm. Poema zahirən tək qəhrəmanlıdır. Burada mürəkkəb obrazlar sistemi
yoxdur. Amma poema müəllifi bu tək obrazın səciyyəsini elə təsəvvür edir ki, oxuyan xayələn bu
alim-müəllim obrazının əhatəsində müxtəlif tipli
obrazları, sifətləri gözümüz qabağına gətirir.
Qəhrəman tələbələr qarşısında, dostlar arasında, bədnam ideya opponentləri içərisində, kitablar aləmində, xalqın əhatəsində təqdim edilir.
Biz hər şeydən, əvvəl, onu vətən və xalq üçün
yanan bir vətəndaş kimi görürük.
M.Hüseynovun bu əsərində, həm də «Göyçə gölü» poemasında necə deyərlər, dilimizin
misilsiz obrazı da yaradılmışdır. Dilimizin zəngin leksikası, akustik gözəlliyi, hərarəti, ifadə
qüdrəti, düşmənə qarşı ovxarlanmış qılıncı,
dostlarımıza münasibətdə bənzərsiz şirinliyi,
musiqiliyi müəllifin əsərində reallaşır.
Bu sözləri deyərkən bir tələbəmin dilimiz
haqqında danışdığı bir hadisəni xatırlamalı oldum. O danışırdı ki, Moskvada aspiranturada
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oxuyarkən mənimlə bir otaqda vyetnamlı bir
aspirant yoldaşım var idi. Bir gün qohumlarımdan biri məni görməyə gəlmişdi. Biz söhbət
edərkən vyetnamlı böyük maraqla üzümüzə baxıb gülümsəyirdi. Qohumum gedəndən sonra
otaq yoldaşım mənə dedi: «Siz nə gözəl mahnı
oxuyurdunuz». Mən ona bildirdim ki, biz nəğmə
oxumurduq, biz elə-belə söhbət edirdik. O gülümsəyə-gülümsəyə dedi: «Siz xoşbəxtsiniz ki,
belə musiqili diliniz var». Əlbəttə, mən bu sözləri eşidib doğma dilimizlə qürur duydum.
Məhərrəm Hüseynov görkəmli filoloqdur,
dilçidir, halal zəhmətlə qazandığı professor adı
var. Təkcə onun şeirlərində yox, həm də elmi
əsərlərində, söhbətlərində də dilimizin şirinliyi,
zənginliyi, musiqiliyi, istənilən fikri, hissi, duyğunu ifadə etmək qənaəti, şeiriyyəti, eyni zamanda
kəskinliyi dərhal hiss olunur. Onun “Göyçə gölü” adlı lirik poeması bu mənada misilsiz bir
əsərdir. Təkcə bu poemanı oxutmaqla vətən həsrəti bir qəribi hönkürtü ilə ağlatmaq, təkcə bir
neçə sızıyla həmin hönkürtülü gözləri güldürmək
olar. Məhərrəmin özü də, onun qəlbi də, ruhu da
poeziya ilə doludur. Onun tər-təmiz ürəyindəki
sözlər heç bir janra sığmayan lirikadır. Dilimizin
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füsunkar sirrlərini gənc nəslə öyrətmək ən böyük
qəhrəmanlıqdır. Mən həmişə bu sevimli dostumdan belə gözəl əsərlər gözləyirəm. Həmişə
onun istedadına, düz yoda olmağına inanıram.
Məhərrəm Hüseynovun istər elmi, istərsə
də poetik təfəkküründə metafizik düçüncə yoxdur. Hər iki halda onun təfəkküründə hərəkət,
dinamika vardır. Bu meyil müəyyən mənada yaponların Dzen fəlsəfəsini xatırladır. Dzen isə
fiziki və ruhi təmrinlərin sistemidir. Fiziki təmrinlər insanı fiziki cəhətdən möhkəmlədirsə, ruhi
psixoloji təmrinlər insan ruhunun daxili təkmilləşməsidir, öz-özünə hakim olmaq psixologiyasını təlqin edir. Daha sonra belə-belə ruhi məşqlər öz daxilinə enib, mənəvi-əxlaqi kamilliyə
aparır. Bu zaman insan varlığı dərk etmək səviyyəsinə qalxa bilər. Dzen mövcud olmaq fəlsəfəsi
ilə birləşir, şəxsiyyətin dünyagörüşündən asılı
olmayaraq, dzenlə məşğul olanlar bəzən misfisizmə qapılsa da, əslində, prantisizmə meyil
edir, deməli, o, iki əlaməti özündə birləşdirir.
Məhərrəm bəzən ən vacib əxlaqi, mənəvi keyfiyyəti öz qəhrəmanının humanist duyğularını teztez təkrar etmək qətiyyən pis mənada təkrarçılığa yol vermir, əksinə, lazım olan müsbət, qiy20
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mətli həqiqəti yaddaşlara, beyinlərə daha möhkəm mənimsəyir. Qəhrəmanın fərdiyyətinin səciyyəvi cizgilərini və xüsusiyyətlərini böyüdüb
yaddaşlara hopdurur. Buna görə də o, istər təbii
naturanı, istərsə də insan naturasını bilavasitə
yaxından seyr edir, tanıyır, obyekt və subyektin
yalnız zahiri kopyasını çıxarmır, onların daxili
aləmlərinin dərində gizlənmiş kökünü göstərməyə nail olur. Misal üçün belə bir qədim Dzen
əfsanəsini nümunə gətirək: Müəllim öz şagirdinə
təklif edir ki, qarşısındakı daşa baxsın və ondan
soruşur ki, o, qarşısında nə görür. Şagird cavab
verir ki, mən qabağını daş görürəm. Müəllim
yenə onu məcbur edir ki, yenə daşa baxsın. Şagird yenə cavab verir ki, mən daş görürəm. Və
bu dəfə şagird müəllimin sualına cavab verə bilmir. Müəllim bu dəfə ona belə deyir: “Bax, indi
bu daşı görə bilirsən”.
Bu hekayətin əsas fikri, məğzi ondadır ki,
hər hansı bir şeydə anlayışı avtomatik əzbərləmək
o predmeti hələ tanımaq deyil, belədə insan daş
anlayışını avtomatik yadında saxlayır, amma
insan predmeti daha yaxında, daha əyani görəndə
predmetik səciyyə və qiyməti daha dərindən anlayış xüsusiyyətlərini bütünlüklə beyninə köçürür.
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F.P.Filin isə belə deyir: “Həmişə nəzərdə
tutmaq lazımdır, bizim təfəkkürümüz, fotoaparat
kimi passivi əks etdirmir. Bizim təfəkkürümüz
fəaldır, yaradıcıdır, bizim şüurumuzdan asılı
olmayaraq dünyanı dərk edir, onda olan görünməyən şeyləri də tapa bilir.
Məhərrəm tədqiq və təsvir etdiyi predmetlərə məhz belə baxsın və buna görə də onun
dediklərinə, təsvirlərinin canlılığına və təbiiliyinə inanır.
Məhərrəm Hüseynovun özünün təmiz daxili aləmi, zəngin dili, leksikasının bütün palitrası, əslində, elə öz-özlüyündə lirikadır. N.A.Nekratov, F.Tutçevin lirikası haqqında qeydlərində
göstərir ki, onun şeirlərinin ləyaqəti təbiətin
canlı, zərif, plastik təsviri ilə bağlıdır. Və sonra
o davam edir: “Poetik əsərlərin ən çətini odur
ki, yəni elə əsərlərdir ki, onlarda zahirən heç bir
məzmun, heç bir fikir yoxdur. Amma, əslində,
belə əsərlər söz vasitəsilə çəkilən peyzajdır,
şəkildir, mənzərədir, özü də bir, iki, üç, dörd
sözlə çəkilmiş mənzərə şəklidir. Nekratovun sözlərindən belə çıxmır ki, doğrudan da, F.Tutçevin
şeirlərində heç bir məzmun yoxdur, heç bir fikir
yoxdur. Bu yalnız həmin şeirlərə hələ ilkin səthi
22

Əzizxan

axışdan doğan qənaətdir. Nekratov spesifik
təbiət lirikası janrını nəzərdə tuturdu. Bunlara
da ən yaxşı nümunə F.Tutsevin şeirləridir.
Məhərrəm Hüseynovun əsərlərində həm
psixologizm, həm də psixoloji analiz aspektləri
vardır. Bəzi ədəbiyyatşünaslar psixologizmlə
psixoloji analizi qarışdırırlar. Əslində, isə bunlar eyni anlayışlar deyil və onların arasında
differensisiya aparmaq, onları fərqləndirmək
lazımdır. Bu anlayışlar sinonim deyildir və onlar
öz tutumu və mənasına görə bərabər estetik kateqoriyalar deyil. Psixologizm, psixoloji analizdən daha geniş anlayışdır. Psixologizm özündə
müəllifin psixologiyasının əks etdirilməsidir ki,
bu da söz sənətinin öz təbiətindən doğur, o, yazıçı psixologiyasında immanent şəkildə (daxili)
təzahür edir. Çünki müəllif bir insan kimi öz
əsərində görünməyə bilməz. Axı, yazıçının özü
də öz əsərində obrazların öz xarakterini açırtökür, öz-özünü ifadə edir. O, mütləq hansı şəkildəsə, hansı aspektdəsə, əsərdə hiss olunmalıdır,
duyulmalıdır.
Amma bu sözləri psixoloji analiz üçün demək olmaz. Psixoloji analiz psixologizmdən
fərqli olaraq, müəllifdən asılıdır, yəni öz-özünə
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immanent şəkildə yaranmır. Yazıçı obrazın daxili psixologiyasını ruhun dərin qatlarından dartıb
çıxarır. Vaxtilə S.V.Stalin yazıçını insan qəlbinin
mühəndisi adlandırırdı və o, yuxarıdakı fikri obrazlı çəkib ifadə edirdi. N.S.Xruşşov isə kobud
və ləyaqətsiz şəkildə yazıları naşı podruçnikiəlaltıları, əl altında olanlar)
Psixologizm qeyri-şüuri doğulursa, psixoloji analiz müəllifin şüurlu münasibətindən asılıdır, onun ustadından asılıdır, onun şəxsi keyfiyyətindən asılıdır. Psixoloji amalın şüurlu estetik
prinsipidir. Psixologizm - bədii priyomdur. Bədii
əsərin elementlərindən biridir, yəni yazıçı psixologizmi bir məqsəd kimi qrşıya qoyulmur, amma
psixoloji analiz yazıçının məqsədidir. (Bu barədə ətraflı bax: Художественный психологизм
в советской лите-ратуре (В 1920-е годы).
Ленинград, Наука, 1980, стр.18-19).
Məhərrəm Hüseynov istər “Göyçə gölü”,
istərsə də haqqında danışdığımız bu “Əzizxan”
lirik poemasında, təbii ki, epitet və metaforalardan yerində istifadə edir. Amma bu əsərlərin heç
birində gurultulu epitetlər yoxdur. O, obrazını
ləyaqətli sadə, sakit şəkildə böyüdüb qabarıqlaşdırır.
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Poetikada “anikonizm” deyilən bir anlayış var. Bu söz “ikona” kəlməsindən yaranıb.
Mənası “təsvir” deməkdir. Bu sözü yunan mənşəli hesab etsələr də, əslində, türk dilinə məxsusdur.
“Anikonizm” anlayışı isə “obrazsızlıqdır.
Bu o deməkdir ki, bəzi əsərlərdə həqiqi mənada
konkret obraz yoxdur, yəni təsvir ediləcək, gözlə
görüləcək obraz yoxdur. Lakin belə əsərlər heç
də pis əsərlər hesab edilməməlidir, əslində, onlar çox gözəl əsərlərdir. Məsələn; A.S.Puşkinin
“Я помню чудное творение” adlı məşhur əsərində «мгновенье, чудное, гений, чистой, красоты» sözləri, əslində, gözlə görünə bilməyən
obrazlardır. Şair bu anlayışları mücərrəd sözlərlə ifadə edir. Yəni onun sevdiyi gözəlin üzündə, hərəkətində gördüyü gözəllik əlamətlərini
real təsvirə sığışdıra bilmir. Puşkin bu şeirdə öz
lirik “obrazını” a çıxarmaq üçün ona daha uca,
daha yüksək ləyaqət istinad etmək üçün bu lirik
obyekti adi gözlərin bütünlüklə görə bilmədiyi
ağlın, idrakın əhatə edə bilmədiyi bir gözəllik
idealını, ona səmavi, təkrar olunmaz, cizgiləri
adi sözlə ifadə olunmayan bir sifət istinad edir.
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Çünki onun təsvir etdiyi gözəl heç bir poetik,
estetik etalona sığışa bilmir.
Biz müəllifin hər iki poemasında bu cür
sözlərə şahid ola bilərik: Tanrının vurduğu
naxış “Sahillərin dağdan zira geyibdir, “Göyçə
gölü” kənarında bitəydim, Cənnət, behişt qucağında itəydim. Yaxud indi haqqında danışdığımız “Əzizxan” lirik poemasında “Ürfan aləmi”,
“Alovlanır qəlb odum”, “Yazılıb alnına”, “Allaha üz çevir”, “Könül ocağı”, “Nurundan əriyir
iblisin canı”, “Fəth etdiyin ürəklər”, “Qələmindən şimşək qopan el oğlu” anikonik təsvirə
nümunə ola bilər.
Beləliklə, çox istedadlı şairimiz, dilçimiz,
proffesorumuz Məhərrəm Hüseynovun adlarını
çəkdiyimiz və çəkmədiyimiz əsərlərində biz
müəllifin öz işıqlı obrazını da görürük.
Onun işıqlı qəlbi yazdığı əsərlərə nur saçdığı kimi, elmi, publisistik, poetik əsərləri də
onun qəlbinin, ruhunun və təfəkkürünün parlaq
işığını daha da artrır.
Bu işığa eşq olsun!
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Əzizxan dostumuza
Müəllimin dərdin qanan çoxmu var?
Bu dərd gərək keçə qana, Əzizxan!
Kül olsaydıq, deyərdilər kül oldu,
Kül olmadıq yana-yana, Əzizxan!
Fərq qoyan yox, yaxşı ilə yamana.
Xırman uçub, dən qarışıb samana.
Durum, necə zamin durum, zamana,
Düşməyibsə o, sahmana, Əzizxan!
Müəllimdə dəmirdənmiş baş beyin,
Ondan böyük şəhid varmı, bir deyin.
İmtahanı çoxdur hələ taleyin,
Hazırıqmı imtahana, Əzizxan!
Payımızı az verdilər, bəs dedik,
Biz özümüz baxtımıza nəs dedik.
Çox kiçiklər qabağında dərs dedik,
Vaxt gələndə düşdük sona, Əzizxan!
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Biz yazığa yerdən-göydən qəm baxır,
Yaş quruyub, gözümüzdən nəm baxır.
Kəmsavadlar durub bizə kəm baxır,
Gəl özünü çək bir yana, Əzizxan!
Zəhər udsam, şəkər çıxar qanımdan,
Söykəndiyim dağ uçmasa yanımdan,
Vallah, qardaş, bu söz gəlir canımdan,
And içirəm əziz cana, Əzizxan!
Can öyrəşib min bir dərdə, yaşayır,
Ahı göydə, özü yerdə yaşayır,
Sənin adın ürəklərdə yaşayır,
Varmı bundan əziz xanə, Əzizxan!
Bir haqq bitib daha sənin dilində,
Varmı bundan daha sənin dilində?!
Yalan yoxdur Ağasənin dilində
İnam varsa, inan ona, Əzizxan!
Ağasən Bədəlzadə
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
şair-publisist
26.04.2018
28

Əzizxan

«…bu kitabında (Əzizxan Tanrıverdinin
«Dədə sözü işığında» kitabı nəzərdə tutulur–
M.H.) mən Əzizxanı yeni boyda, yeni qamətlə,
yeni səviyyədə gördüm. Bu, dədəlik məqamıdır.
O, Dədə Qorquddan yaza-yaza özü də dədələşdi. İndi o, hamımızın tanıdığı Əzizxan Tanrıverdidən Dədə Əzizxana dönüb və onun bu
dönüşü bizə yeni yolun, qorqudşünaslığın yeni
dilçilik paradiqmasının başlanmasından xəbər
verir».
Seyfəddin Rzasoy
filologiya üzrə elmlər doktoru

29

Məhərrəm Hüseynov

Əzizxanın şeirə layiq xətri var,
Qızıl sözdən cilalanmış sətri var,
Altmış yaşa həsr olunan çələngin
Hər bəndində bir ilinin ətri var.
Epiqraf
Elmin zirvəsinə gedən yolunun
Borçalıdır əzəl izi, Əzizxan!
Ürfan aləmində adın gələndə
Ağ olur elinin üzü, Əzizxan!

*

*

*

Qələminlə şirinləşib çox acı,
Zəkan çox qaranlıq mətləb əlacı,
Dilin tarixinin vüqarı, tacı,
Qorqudşünaslığın gözü Əzizxan!

30

Əzizxan

Hər kitabın bir hünərdir, min zəfər,
Hər kəlamın bir müjdədir, xoş xəbər,
Çovğunlara, tufanlara sinə gər,
Sevindir uğurla bizi, Əzizxan!

*

*

*

El naminə alovlanır qəlb odun,
Qələminlə tariximi qorudun,
Dilə gəldi ruhu Dədəm Qorqudun,
Koroğlunun telli sazı, Əzizxan!

31

Məhərrəm Hüseynov

Səni duymayanlar elmə calaqdır,
Bədxah nadan gülşənində alaqdır,
Qorquddan yazılan qalaq-qalaqdır,
Yazıların onun duzu, Əzizxan!

*

*

*

Oğuz ruhu damarında, qanında,
Türklüyün qeyrəti coşur canında,
Qopuz meydanında, saz meydanında
Qoymadın dillənsin cazı, Əzizxan!

32

Əzizxan

Şərlə vuruşmada keçir anların.
Gödəndən saz olan ölü canların,
Elmə əyriliklə yol tapanların
Dibindən kökünü qazı, Əzizxan!

*

*

*

Qorqud hikmətini hünərlə əkər,
Dayaza acıdır, dərinə şəkər,
Fəxrlə qarşılar, ürəklə çəkər
Ürfanın satdığı nazı Əzizxan!

33

Məhərrəm Hüseynov

Sözün cəngavəri, dilin mətini,
Qürurla vəsf edir məmləkətini,
Sevinclə qarşılar hər bir çətini,
Alın yazısından razı Əzizxan!

*

*

*

Müdrikliyin yaxşı-yamanı seçər,
Ağlın sözü fikrin boyuna biçər,
Öz halal yolunla karvanın keçər,
Hürüsə hər tula, tazı, Əzizxan!

34

Əzizxan

Həsədçin çox qəlbindəki amala,
İstiqbalın bu günündən kam ala,
Təmkininlə gətirirsən kamala
Telə lağ eyləyən dazı, Əzizxan!

*

*

*

Haqqı başı üstə anmayanlara,
Sözün odu ilə yanmayanlara,
Səni insan kimi qanmayanlara
Əldə tut noxtanı, bizi, Əzizxan!

35

Məhərrəm Hüseynov

Zəfərlərdən çıxıb sənin söz ordun,
Şəfadır tüstüsüz alovun, odun,
Yazılıb alnına Dədəm Qorqudun
Kutlu qələmindən yazı, Əzizxan!

*

*

*

Ürfana qapısan, cəhalətə sədd,
İşığa xidmətin ən ali məqsəd,
Bülbül gülşəninə aparır həsəd
Çölün yapalağı, qazı, Əzizxan!

36

Əzizxan

Cahil səni nə tanıya, nə bilə,
Vurğunsan əzəldən sən sözə, dilə,
Kaşğari qələmi toxunsa ələ,
Fəxr edər qələmin özü, Əzizxan!

*

*

*

Pak xislətin heyran qoyur hər kəsi,
Könül ocağının yoxdur tüstüsü,
Elmin zirvəsinə yetir istisi,
Möcüzə yaradır közü, Əzizxan!

37

Məhərrəm Hüseynov

Qələmin dürr saçan, vərəqin hikmət,
Ədəb, ürfan sənin ruhuna qüvvət,
Bir yanda söz dura, bir yanda sərvət,
Uca tutar qızıl sözü Əzizxan!

*

*

*

Hələ qabaqdadır ömrün xoş günü,
Mənalı həyatın şöhrəti, ünü,
Nəticələr toyu, nəvə düyünü
Qayıtsın ömrünün yazı, Əzizxan!

38

Əzizxan

Filoloji fəhmin əngindən əngin,
Arqumentin dürüst, faktların zəngin,
Məntiqinlə çox öyüngən nəhəngin
Hüzurunda çöküb dizi, Əzizxan!

*

*

*

Uğurun çox gözə batan ox oldu,
Ucaltdığın dar ayaqda yox oldu.
Cibin boş olsa da, gözün tox oldu,
Həmişə çox bildin azı, Əzizxan!

39

Məhərrəm Hüseynov

Əməlinlə altmışda da ucasan!
Ləyaqətin pik həddinə uçasan!
Səksənə, doxsana, yüzə uç asan!
Arxada qoyasan yüzü, Əzizxan!

*

*

*

Qadir qələm hədəfləri haqlasın,
Ulu Tanrım bəd nəzərdən saxlasın.
Elmi müjdə şəfəq saçıb parlasın
Elmimizin dan ulduzu, Əzizxan!

40

Əzizxan

Şan-şöhrəti Kaşğarini andıra,
Dost sevinə, xəbisləri yandıra.
Zəfərini zirvələrə qondura
Qurban kəsə əmlik quzu Əzizxan!

*

*

*

Zülmətə aşiqin, aya hürənin,
Köhlən yollarında yabı sürənin,
Nadan qafasını taclı görənin
Fəhminlə alındı qazı, Əzizxan!

41

Məhərrəm Hüseynov

Layiq olanlara sən mif yaratdın,
Ürfan gülşəninə bəhrələr qatdın.
Vicdanın hökmüylə zibilə atdın,
Elmə pərçimlənən pazı, Əzizxan!

*

*

*

Ucalıq qisməti deyil hər kəsin,
Çatdığın ocağın odunda isin,
Müqəddəs saydığın fənnin, tədrisin
Sildin sinəsindən pası, Əzizxan!

42

Əzizxan

Milli duyğuların düşməsin dara,
Paklığınız Dəli Kürdən kam ala.
Hopsun ürəyinə, keçsin damara,
Ana yurdun xan Arazı, Əzizxan!

*

*

*

Ər qeyrəti həm bəmində, zilində,
Vətən ətri daşda açan gülündə,
Ürək duyan bərəkətli əlində,
Ləzzət çəksin söz dəryazı, Əzizxan!

43

Məhərrəm Hüseynov

Öz haqqını diləyirsən fələkdən,
Xislətinlə işıqlısan mələkdən,
Küdurətli, qar-boranlı ürəkdən,
Bir günəş ol, ərit buzu, Əzizxan!

*

*

*

Nurundan əriyir iblisin canı,
Həqiqət məbədi, mərifət kanı,
Kaş sənin tək duya haqqı, imanı,
Abid, seyid, molla, qazı, Əzizxan!

44

Əzizxan

Qürur yerin Dədəm Qorqud, Koroğlu,
Qələmindən şimşək çaxan ər oğlu.
Türk elinin dağ ürəkli nər oğlu,
Türk dilinin xoş avazı Əzizxan!

*

*

*

Dərbəndi, Kərkükü, Göyçəni səslə,
«Bütöv Vətən!» – söylə odlu nəfəslə,
Allaha üz çevir, tanrını səslə,
Haqq bitirsin bu murazı, Əzizxan!

45

Məhərrəm Hüseynov

Ömrünə Ərtac tək bala calandı,
Toğrul şəkər olub bala calandı,
Aytacınla dərdin balacalandı,
Selcan düzdü hər tarazı, Əzizxan!

*

*

*

Cahil olub elm əbası geyənin,
Pambıqla baş kəsib haram yeyənin,
Uğurların sənə böhtan deyənin
Olacaqdır üz qarası, Əzizxan!

46

Əzizxan

Ürəyində sevgi, qəddində qürur,
Elmin zirvəsində qartal tək durur,
Qələmin hədəfi gözündən vurur,
Gerçəkləşir hər xülyası, Əzizxan!

*

*

*

Baxışların yeni, mövzuların ilk,
Məntiqin hökmündən umur dərinlik,
Sözlərin könlündən çəkib şirinlik
Coşdurubdur bal dəryası, Əzizxan!

47

Məhərrəm Hüseynov

Fəth etdiyin ürəklərdə ucasan,
Ürəklərə hopmaq deyildir asan,
Hər nöqtəndən, vergülündən duyasan
Milli qeyrət, el havası, Əzizxan!

*

*

*

Yaraşanı geyər, dəbli geyinməz,
Sözü üzə deyər, boş-boş deyinməz.
Orta həddi sevər, heç vaxt bəyənməz,
Nə gödəyi, nə derazı Əzizxan!

48

Əzizxan

Bəzən uğuruna kəc baxar şər də,
Sənin ləyaqətin salıbdı dərdə,
Ellə nəfəs alan yenilməz mərdə
Neylər böhtanların tozu, Əzizxan?!

*

*

*

Başa çatsın zəfəri söz ordunun,
Səsi gəlsin Göyçədən boz qurdunun.
Ürəkdən sevdiyin Odlar yurdunun
Qoy sağalsın el yarası, Əzizxan!

49

Məhərrəm Hüseynov

Tanışdır ki, ümmanına, adana,
Ürfan əhli nura gəlir odana.
Baş qoşmursan cahillərə, nadana
Qandırırsan sözarası, Əzizxan!

*

*

*

Elmin işıq seli könlünə axdı,
Çoxunu kor etdi, qəlbini yaxdı.
Sənə yaddır, səndən çox-çox uzaqdı
Süni reklam, elm ədası, Əzizxan!

50

Əzizxan

Cəhalətlə vuruş, işıqla əlləş,
El üçün döyünən qəlbində atəş.
Elmin elatına boylanır günəş
Qorqud kimi mərdin xası Əzizxan!

*

*

*

Qürurun, vüqarın göylərə dəyə,
Tanrıya diz çökə, başını əyə,
Qanad açıb pərvazlansın zirvəyə,
Hər balanın gül balası, Əzizxan!

51

Məhərrəm Hüseynov

Qələmində gecə döndü gündüzə,
Sətirlərə inci düzə, dürr düzə,
Dərinləri sözün çıxardı üzə,
Dərdə saldın sən dayazı, Əzizxan!

*

*

*

Sərhədsizdir idrakının vüsəti,
Qorqud səndə gördü alim cürəti,
Qadir qələminin odlu qüdrəti,
İsindirdi sərt ayazı, Əzizxan!

52

Əzizxan

Bunu unutmayır oğuzlu yurdun,
Yüksələnlə sən bərabər uçurdun.
Qanad verib neçə gənci uçurdun,
Alqışladın bu pərvazı, Əzizxan!

*

*

*

Halal süfrə açar, düz-çörək kəsər,
Dost-tanışa xidmət üçün tələsər.
Dilə xidmət edər, söz üstə əsər,
Elmi sözün Bəzz qalası Əzizxan!

53

Məhərrəm Hüseynov

Dadına bələddir söz şəkərinin,
Fikirləri aşiqidir dərinin,
Ağlının, zehninin, alın tərinin,
Səfa verdi hər cəfası, Əzizxan!

*

*

*

Hər cümləndə novatorluq güllənir,
Mühitində şan-şöhrətin zillənir,
Sən sussan da, saf ürəyin dillənir,
Haray çəkir dil səfası, Əzizxan!

54

Əzizxan

Bilirsənmi bədxah səndən nə umur,
Qaranca danışır, kölgənə cumur,
Yarımçıqlar uğuruna göz yumur,
Dərk eləmir zay qafası, Əzizxan!

*

*

*

Gülsün qoy üzünə mənalı həyat,
İlhamdan güc alıb, daim yaz, yarat.
Xəyalına qucaq açsın kainat,
Yetərsizdir dar ərazi, Əzizxan!

55

Məhərrəm Hüseynov

Alqış saf duyğuna, parlaq beyninə,
Uğurdan, şöhrətdən don gey əyninə.
Paxıl həsədini alma eyninə,
Onlar tanrıya da asi, Əzizxan!

*

*

*

Elmin ordusunda müsəlləh əsgər,
Kitab silahların dillərdə əzbər.
Gövhər dürr saçanda, sən sinədəftər,
Nakəslərin düşür yası, Əzizxan!

56

Əzizxan

İnsanlığın pak cövhəri qanında,
Qeyrət xislətində, hünər canında,
Hikmət meydanında, söz meydanında,
Peşman etdi ədəbazı Əzizxan!

*

*

*

Elmin qəvvasısan gənclik yaşında,
Qələmin dəfinə axtarışında,
Səni duysa, ürəksizin, daşın da,
Dilə gələr dərd-bəlası, Əzizxan!

57

Məhərrəm Hüseynov

Sayı yoxdur səndən hikmət qucanın,
Vüqarısan yüksəkliyin, ucanın.
Ülfətindən isti duyar gecənin
Həm qarası, həm bəyazı, Əzizxan!

*

*

*

Elmin sarayına hördüklərinin,
Ürfan gülşənindən dərdiklərinin,
Vətən elmi üçün gördüklərinin,
Misilsizdir zər qayəsi, Əzizxan!

58

Əzizxan

Qorqud, Koroğluya arxalanmağın,
Ürfanı hər şeydən uca sanmağın,
Dilin qayğısında daim yanmağın,
Bir sərvətdir, var bəhrəsi, Əzizxan!

*

*

*

Təbsizlikdir sözün bəd dərdi-səri,
Şair deyil «uyduran» bu əsəri.
Zəif olsa sözlərimin kəsəri,
Gəl bağışla mən «yerazı», Əzizxan!
13.07.2017

59

Məhərrəm Hüseynov
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