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ÖTƏRİ KİMLİK GƏZİNTİSİ
Elçin sənət aləminə Gəncədə rəhbəri olduğum “İlham”
ədəbi birliyindən pərvazlanıb. 30 il bundan əvvəl işıq üzü
görən ilk kitabına xeyir-dualı ön söz yazmışam. Gələcəyinə

ümidli olmasaydım, gələcək zəfərlərinə zəmanət verməzdim.
Bilirdim ki, o, müəlliminin çiyinlərində ağır islaq yükə
çevrilməyəcək. Yüngül bir təkan, beş-altı kəlmə xoş söz ona
kifayət etdi: “Bu da sirli-sehrli söz aləmi!.. Di sənə yaxşı
yol”.
Dədə Ələsgər söz-sənət yoluna çıxanların şərtlərini
söyləmişdir. O şərtin biri belədir: “Mərifət elmində dolu
gərəkdir”. Dədənin ruhuna cavab verirəm: Deyilən şərt Elçin
İsgəndərzadə də var. Amma o, bununla kifayətlənməyib.
Elçin elmdə də, sənətdə də, səxavətdə də, insanlıqda da
doludur. Dolu olmasaydı, bu qədər qələm işlətməz, kitab
yazmaz, ödül qazanmazdı. Təkcə mənim – ustadının 15
kitabını təmənnasız dərc etdirib. Hələ saya gəlməyən
başqaları da var. Ona görə də tərcümə edən və tərcümə
olunan bu adama bütün dünya, xüsusilə türk elləri qucaq açır.
İndi Elçini axtarsan, nağıllardakı dəmir çarıq, dəmir
əsanın varislərində – dəmir təyyarədə, dəmir qatarda, dəmir
gəmidə, dəmir avtomobildə taparsan. İşgüzarlığı, vaxtın
qədrini bilməyi ilə başqalarından seçilən, fəaliyyət sürətini
ən azı orta tezliyə hesablayan şair dayanacaqsız zamanı
arxada qoymaq niyyətindədir. Kitab da bir bəhanə oldu.
Onun, ötəri də olsa, xarakterik cizgilərinə toxunmadan ötüşə
bilmədim.
Uzağa uçan arının balı daha təbii, daha keyfiyyətli olur.
O ki, qala söz arısı ola... Dünyada 5 qitə, 200-dən çox ölkə
var. Bu ölkələrin hərəsi bir çiçəkdir. Söz arısı Elçin
İsgəndərzadə bu ölkələrin əksəriyyəti ilə təmasdadır.
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UZAĞA UÇAN SÖZ ARISI
Uzağa uçan arının balı daha təbii, daha keyfiyyətli,
mənbəyinin özəlliyinə daha sədaqətli olur. Çəmənlər geniş,
çiçəklər növ-növ!.. Hər çiçəklə səmimi, doğru təmas ortalığa
təmiz, təbii məhsul qoyur.
Ariflərin gözlərindən yayınmır. Şirin bilib qəbul
etdiyimiz o məhsulda hər çiçəyin tamı, acılı-şirinli yaşam
tərzi var. Lap söz adamlarının – söz arılarının hasilə gətirdiyi
sevincli, kədərli, ümidli sətirlər, misralar kimi. O uzağa uçan,
çox gəzən, çox görən, haçalı yollar yoran, ağlayanla gülənin
fərqinə varan söz arıları kimi. Qanadlarına güvənən, sirdən
şirə çəkmək qabiliyyətinin dərinliyinə enən yazarlardan biri
(bəlkə də, birincisi) şair Elçin İsgəndərzadədir. Şairin bu
günlərdə oxucu ixtiyarına verilmiş növbəti kitabı – “Qürbət
hücrəsində” mülahizələrimizə şübhə yeri qoymur. 2013-cü
ildə “Vektor” Nəşrlər Evi tərəfindən nəfis şəkildə nəşr
olunan toplu “Əks-səda”, “Ebrülər... Ebrülər...”, “Miniatür
motivləri”, “İkiliklər” başlıqları altına yığılan “Şeirlər” və
“Poemalar” bölümlərindən ibarətdir.
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ŞEİRLƏRİ HAQQINDA
Elçinin “Qürbət hücrəsində” kitabı “Fələstinli Xalidin
havası” şeirilə açılır. Görək, uzağa uçan söz arısının şanına
topladığı bu “balın” tamı necədir? Suriyada didərginlik
günləri keçirən, qürbətdə yanıb qaralmış bir zeytun budağına
oxşayan Xalid Mevid Şam şəhərinin Əməvi camisində
yüksələn əzan səsinə bağlıdır. Bu səsdən nicat gözləyir
Xalid:

Oxucu şeirin ağır havası altında təntiyir, əzilir. Ancaq
bədbinliyə təslim olmur. Heç buna ixtiyarı da yoxdur. Bu
həm də Elçinin zamana nikbin mesajıdır. Axı başqa bir hava
da var. O havanın çalınacağı günü Xalid də, Məmməd də
səbirsizliklə gözləyir:

Xalidin xəyalına
doğulduğu ana yurd, –
məmləkətin göyləri
bəmbəyaz buludları,
ağacları, göyərçinləri,
insanları, umudları,
şəhid ruhları gəlir.
Nə dadır doqquz uşaq atası Xalid-çiçəkdən çəkilən
“balın” tamı? Acıdır, amma saxta deyil, doğrudur. Elçinlə
Xalidin – müəlliflə qürbət qəhrəmanının dərd şərikliyi, tale
oxşarlığı var. Şair bu məqamı, bu fürsəti əldən vermir, elə
yerindəcə deyir:
Qarabağlı qaçqın Məmmədə
yaman oxşayır fələstinli Xalid,
onun da gözlərində bir cüt Xarıbülbül
qan içində ölümə gülümsəyir elə bil...
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Amma Fələstində qalıb
Xalidin bir gün oğul toyunda
qol götürüb oynayacağı hava...
Elçin İsgəndərzadə bir söz arısı olaraq dünyanın
uzaqlarına, ucqarlarına qədər uça bilir. Sorağını Şərqdə
Monqolustandan,
Qərbdə
Fransadan,
Almaniyadan,
Polşadan, Orta Doğuda Suriyadan, İraqdan, Şimalda
Rusiyadan (türk elləri ayrıca bir sıradı) alırıq. Bu say 100-ü
haqlamaqdadır. Hər çiçək-ölkənin özünəməxsus tamı – uğuru
və qüsuru var. Səyahət təəssüratı müqayisə etməyə,
fərqləndirməyə və bəşəri nəticə çıxarmağa imkan verir. ..
Dərd insanın içindən qaynaqlanır. Bu hiss insanın
ətrafında baş verən hallara qarşı etirazıdır. Bu etiraz
təlatümlü də, zəif də, susqun da olur. İki tərəf arasında daim
mücadilə gedir. Gah bu, gah o biri tərəf üstələyir. Gah dərd
insanı teyləyir, gah insan dərdi. Onu ram eləmək istəyən də
var, ona məcburən qul olub qulluq göstərən də. Qarabağını –
Şuşasını, Xarıbülbünü itirmiş isti yarası qaysaqlanmayan
Elçin adlı şair isə dərdlə xeyli fərqli statusda yola getməli
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olur. Yəni, dərd şairə o qədər yaxınlaşır, o qədər doğmalaşır
ki, ailəviləşib, ailənin bir üzvünə çevrilir. Bax, bu deyim, bu
bənzətmə bənzərsizdir:

yaradır. Bir nümunəyə də müraciət edəcəyəm. Amma bu
nümunədə ixtisar aparmağa əlim gəlmədi. Şeir belə adlanır:
“Türkük, türkü oxuyuruq”.

Dilim qabar oldu
Vətən deməkdən...
Balam doğulduğu kəndi
Soruşur hər gün məndən.
Susuram, gözüm yaşarır...

Tanrı dağından gəlirik,
cənnət bağından gəlirik,
Türk oymağından gəlirik –
Türkük, türkü oxuyuruq.

...Bəlaya saldıq Vətəni,
Vətən – başımın bəlası.
İndi mən dərdin oğluyam,
balam dərdimin balası.
(“Sevdalı gilənar yarpağı”)
Elçinin poeziyasında vətəndaşlıq hissləri, çağırışları
çox güclüdür. O, erməni işğalçılarının Qarabağda törətdiyi
ağrı-acıları yaşasa da, heç vaxt ruhdan düşmür...
Elçin ölçü hissini itirməyən, ədaləti gözləyən, tarixi
izləyən türkçü-turançıdır. Elə sevgilərlə dolu ictimai vəzifəsi
də bunu təsdiq edir – Türk Dünyası Araşdırmaları
Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının Eşbaşkanı...
Zəmanəmizin Marko Polosu olan Elçin İsgəndərzadə
vurğunu olduğu türk ellərini qarış-qarış gəzdikcə könlünün
sifarişini könüllü yerinə yetirən şair qələmi daha da
bəhrələnir, bu səpkidə bir-birindən mənalı, gözəl əsərlər
9

Qılıncımız belimizdə,
Qopuzumuz əlimizdə,
Yahu, yahu – dilimizdə,
Türkük, türkü oxuyuruq.
Əsdikcə səhər yelləri,
Açılar könül gülləri,
Atlanar Turan elləri,
Türkük, türkü oxuyuruq.
Sorma bizdən kimik, nəyik,
Mövlana tək pərvanəyik,
Yunus kimi divanəyik,
Türkük, türkü oxuyuruq.
Elçin poetik fikrini həm heca, həm də sərbəst vəzndə
rahat ifadə edir. Mənə elə gəldi ki, onun aydın, səmimi,
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axtarışlı və yatımlı sərbəsti Nazim Hikmətin üslubunu
xatırladır.
Az sözlə ortaya böyük mətləb qoymaq bədii sözlə
məşğul olandan böyük ustalıq tələb edir. Elçin bu çətinliyin
də öhdəsindən məharətlə gəlir. Aşağıdakı ikilikdə deyilən
fikir, bəlkə də, bir poemanın yüküdür:

görüşüb qovuşacağı, dərdləşəcəyi manasçılar var, şöhrətinin
başı buludlara dirənən yazıçı Çingiz Aytmatov var...
“Şahmar şikəstəsi”. Vaxtilə təsirli qələm məhsulu olan
bu poemanı “525-ci qəzet”in səhifələrində oxumuşdum. Onu
eyni ağrılı təsirin müşayiətilə yenidən oxudum. Elçin
İsgəndərzadə ümidli, ağrılı qələmilə Şahmar dünyasını
oxucunun gözləri qarşısında vərəqləyir. “Şahmar şikəstəsi”ni
muğam-rekviyem hesab eləmək olar. Poema maraqlı
quruluşa malikdir. Müəllif poemanın təsir gücünü daha da
artırmaq üçün qəhrəmanı Şahmar Əkbərzadənin də
şeirlərindən yerli-yerində istifadə edir.
“Adil Mirseyidin palitrası”. Adil Mirseyidlə Elçin
İsgəndərzadə dostdurlar. Adil rəssam olsa da, şeir də yazır:
“Şeirləri rəsm kimidi, rəsmləri şeir kimi”. Məncə, Elçinin
rəssamlığı yoxdur. Amma onlar bir-birlərini dərindən başa
düşürlər. Adilin palitrası, Elçinin poeziyası ilə qaynayıb
qarışır. Gah Adil Elçindən yazır, gah da Elçin Adildən.
İsladıcı yağışdan, yandırıcı günəşdən qorunmaq üçün hərəsi
bir çətirə sahiblənib. Hərdən Elçin Adilin çətirinə sığınır,
hərdən Adil Elçinin çətirinə pənah aparır –yağış damcılarının
nəğməsini, günəşin sevdalı işığını birlikdə anlamaq, duymaq
üçün.
“Mavi Mərmərə”. Elçinin bu poeması Fələstin
ərəblərinin həyatının təsviri kontekstində yenə türk
mənəviyyatının ucalığını, zənginliyini, humanistliyini ən
vacib məsələ kimi günün mövzusuna çevirir. Elçinə görə
türklük (həm də həqiqətən belədir) insani dəyər ölçüsüdür.

Allah, ölümdən betərdi –
Savaşmadan məğlub olmaq dərdi.
Elçinin şeirləri barədə bitməyən fikirlərimi çapına vəd
edilən sərhədli qəzet ölçüsü bitirməyə məcbur edir.
POEMALARI HAQQINDA
Bu əsərlər Böyük Vətəndaş və Böyük Alim-Akademik
Xudu Məmmədovun xatirəsinə həsr olunmuş “Bu qala –
bizim qala” poeması ilə sıralanır. Şair iri həcmli yazılarda da
özünə, üslubuna sadiqdir. O, Xudu dünyasını rəmzlərin –
Azıx mağarasının, türk hilalının, türk şamanlığının,
Xarıbülbülün, daş-kristalın yardımı ilə ustalıqla açır və
tamamlayır.
Sonrakı sırada Böyük Ustad Çingiz Ağa Torekul
oğlunun adına bağladığı “Turan savaşçısının nəğmələri”
poemasıdır.
Həyəcan içində olan müəllifin yolu Turanın bir parçası
olan Qırğızıstana – “Manas” elinədir. O yerə ki, orada
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“Biganəlik iqlimi”. Elçin İsgəndərzadənin poeziyasında
bir revanş-qisas ruhu dolaşır. Bu səbəbdən onun poeziyası
əsgəridir. Bu səbəbdən onun poeziyası işıqlı və ümidlidir.
Ancaq var olan mənfiliklərdən də yan keçmir onun qələmi.
Deyir, özü də necə: sərtliklə, ağrıya-ağrıya deyir. Şairin
təsvirindən aldığımız təəssürat təəssüfləndiricidir. Gizlətməli
deyil: canımızda olduqca qorxulu hal olan bir biganəlik kök
salıb. Bu əcaib simptom hamımızda olmasa da, xeylimizdə
özünü eybəcər şəkildə göstərir. Doqquz iqlimli
Azərbaycanda biganəlik də bir iqlimdir – onuncu iqlim. Bu
yaramaz hal dəf olunmalıdır. Nə qədər ki, biganəlik
ayaqdadır,

Sən mənim bəyaz mələyim –
sən gözümün qarası.
şair ömrü bir savaşdı,
şair ömrü iki misra arası...

Deməli, gecikir son savaş,
hardasa gecikir ulu zəfər...

“Eşq” poemasında Elçinin bəyaz mələyi – Əlinin anası
15 dəfə xatırlanıb: Peterburqda, Ərafatda, Sofiyada,
Bişkekdə, Tarsusda, Əskişəhərdə, Gəncədə, Moskvada,
Parisdə, Madriddə, Romada, Varşavada, Şamda, Təbrizdə və
Daşkənddə. Əlbəttə, xatırlanan, həsrəti çəkilən, kimliyi izah
olunan şair xanımı başqa məkanlarda da arzulanıb, xəyala
gətirilib.
Uzaqlara uçan söz arısının – şair Elçin İsgəndərzadənin
hasilə gətirdiyi məhsul təbii, təmiz və mənalıdır. Belə olduğu
üçün də əsər “Qızıl kəlmə” mükafatına layiq görülüb.
iyun, 2013

“Oğlum Əliyə dualar”. Şairlərin əksəriyyəti – Nizami
Gəncəvidən tutmuş Seyid Əzim Şirvaniyə, Süleyman
Rüstəmə kimi övladlarına müraciət etmiş, nəsihət vermiş,
siyasi termindən bəzək kimi istifadə etsək, insanlığın yol
xəritəsini cızmışlar. Oğul atası olan Elçin İsgəndərzadə də bu
fürsəti fövtə verməmişdir. Nəticədə “Oğlum Əliyə dualar”
yaranmışdır.
“Eşq”. Üverturalı – epiloqlu bu poemanı ömür ortağı,
can sirdaşı, yeganə oğul övladı Əlinin anasına həsr edib
Elçin:
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ЧИNGИZ AYTMATOV:
«Tцrk Birliyinin формалашмасынын ян эюзял модели
Тцркийя-Азярбайъан мцнасибятляридир»

MÜSAHİBƏLƏR
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Ади иш эцнляримдян бири. Бакыдан «чох узаг», лакин
Тцрк Дцнйасына чох йахын олан Ящмядли гясябясиндяки иш
отаьымда эцндялик фяалиййятимля мяшьулам. Телефонум зянэ
чалыр. Русъа чох доьмалыг вя ширинликля данышан бир ханым
Чинэиз Айтматовун мянимля данышмаг истядийини билдирир.
Гулагларыма инанмырам. Архимедин «Еврика»сыны сюйляркян,
Нйутонун механика ганунларыны буларкян, Колумбун Американы кяшф едяркян, Гагаринин космосу фятщ едяркян
йашадыглары щиссляри йашайырам. Телефонун о бири башындан,
Авропанын пайтахты Брцсселдян Чинэиз Айтматовун Танры
даьлары гядяр язямятли, Ыссыкэюл кими сыъак сяси ешидилир. Чох
сямими щал-ящвалдан сонра Чинэиз Аьанын йары ъидди, йары
зарафат, тябяссцм фонунда сюйлядикляри мяним цчцн ясл
сцрприз олур:
– Елчин бяй, мяним Гырьызыстанымда ютян ясрин ян
популйар адамы мян олмушам, бу ясрдя ися дейясян
естафети сян яля алмысан. Гырьызыстанда чох мяшщурлашмыш бу
эянъ Азярбайъанлы алим-шаир иля эюрцшмяк шяряфиня наил ола
билярикми?
Устада бу шяряфин мяня аид олдуьуну вурьулайараг
ийунун илк онэцнлцйц Брцсселдя эюрцшмяйи гярарлашырыг.
Сящяриси
эцн
електрон
почтума
Гырьызыстан
Республикасынын Белчика, Нидерланд, Лцксембург вя Франса
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юлкяляриндяки сяфирлийинин консулу Арсланбек Уметалийевдян сяфир Чинэиз Айтматовун шяхси гонаьы олараг дявят
мяктубу дахил олур.
Шенэен виза алмаг цчцн Алманийа сяфирлийиня цз
тутурам. Виза мющцрц вурулдугдан сонра, хариъи паспорту
шяхсян тягдим едян Алманийанын Азярбайъандакы
Сяфирлийинин консулунун эюзляримин ичиня щясядля бахараг
сюйлядийи бу сюзляри юлянядяк унутмайаъам:
– Ъянаб профессор, Сизя гибтя етмяк олар. Чох
хошбяхт адамсыныз. Чинэиз Айтматовун гонаьы олмаг,
онунла эюрцшмяк щяр кяся нясиб олан иш дейил. Лцтфян бир
алман охуъусу олараг бюйцк йазычыйа мяним дя
севэилярими билдирин.
Тяяъъцбцмц эизлядя билмирям. Демяк Тцрк
дцнйасынын лидер йазарыны алманлар да севирмиш.
Сонра, Белчикада олдуьумда юйряндим ки, Чинэиз
Аьанын ясярляринин чевриляряк чап олундуьу 170-дяк
юлкянин ичярисиндя ян юнъцл йерлярдян бирини мящз
Алманийа тутурмуш.
5 ийун 2006-ъы ил. Брцсселин мяшщур Ботаника баьынын
беш
аддымлыьындакы
«Ройал
де
Вилла»
отелиня
йерляшмяйимдян щеч он беш дягигя кечмямиш телефонум
зянэ чалыр. Дястяйин о бири башында гырьызъа:
– Сизи апармаг цчцн эялмишям. Чинэиз Айтматов
елчиликдя Сизи эюзляйир.
Елчилийя йолланырыг.

Чинэиз Аьа мящз Чинэиз Айтматов кими дащилярин едя
биляъяйи бир жест едир. Консул Арсланбек Уметалийевля
бярабяр мяни Гырьызыстан сяфирлийинин щяйятиндя, лап эириш
гапысынын юнцндя шяхсян юзц гаршылайыр (индийядяк
эюрцшдцйцм онларла хариъи юлкя вя Азярбайъан
сяфирляриндян, щятта ян йахын достларым олан сяфирлярля беля
протокол олараг онларын рясми игамятгащларында эюрцшмцшдцм).
Мин илин
танышлары
кими
гол-бойун
олуруг.
Щяйяъанымдан вя щейрятимдян ня едяъяйими билмирям.
Амма илк санийядян Чинэиз Айтматов дцщасы вя доьмалыьы
еля бир аура йарадыр ки, санки юзцмля тякбашынайам.
– Елчин бяй, дейирям беля едяк, беш дягигя сонра
нащар башлайыр. Мянъя йемяйя бир аз лянэ дя эедя билярик.
Гой ишчиляр нащара чыхсынлар, биз ися щеч бир манеясиз ики
гардаш отуруб сющбятляшяк.
Беля дя едирик. Гырьызыстан милли орнаментляри иля чох
эюзял сцслянмиш вя зянэин ширниййат сцфряси ачылмыш гябул
отаьында яйляширик. Бизя чай вя гящвя эятирян кюмякчиси
гырьыз ханыма цз тутараг:
– Сиз дя нащара эедин. Биз юзцмцз юзцмцзя гуллуг
едяъяйик, - сюйляйир.
Вя саат йарымлыг сющбятимиз яснасында мяня ялими
гящвядана узатмаьа имкан вермир. Юзц бюйцк шювгля ев
сащиблийи едир.
Илк юнъя Бакыдан эятирдийим китаблары, дярэиляри,
гязетляри вя фотоматериаллары тягдим едирям. Онлары бюйцк
тяшяккцр щисси иля гябул едяряк ютян ясрин орталарында
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гырьызларын «Щяйат йолу» адландырдыглары Фрунзе-Ош
автомагистрал йолунда Нарын чайы цзяриндя академик Яли
Ялийевин рящбярлийи иля инша едилян яфсаняви 109 метрлик
асма кюрпцнцн шяклини бюйцк диггятля нязярдян кечиряряк
сорушур:

Бишкекя дявят етди. Яли бяй, полковник Йащйа Ялийев вя
мян он эцн Гырьызыстанын вя Газахыстанын гонаьы олдуг.
Бизи Президент Апаратында гябул етдиляр. Йазычылар
Бирлийиндя тянтяняли эюрцшцмцз олду. Ыссыкэюлдя вя бир сыра
башга йерлярдя иътимаиййятля эюрцшдцк. Гараэюл шящяриндя
Нарын чайы цзяриндя ян бюйцк кюрпцйя ГырьызыстанАзярбайъан Достлуг Кюрпцсц олараг Яли Ялийевин ады
верилди. Гырьызыстан Дювлят Щимнинин мцяллифи, Гырьызыстан
Йазарлар Бирлийинин сядри, халг шаири Ъалил Садыков Бишкекин
бюйцк кцчяляриндян бири олан вя Яли Ялийевин лайищяси
ясасында инша едилмиш Чуй кцчясиня дя онун адынын
верилмясини тяклиф етди.
Бу
кюрпц
ейни
заманда
гардаш
халгларын
ядябиййатларынын да достлуг кюрпцсцня чеврилди. Мян
Бакыда Надырбекин «Гялбимин чичякляри» вя Мящяббят
Молдалийеванын «Доьма торпаг» шеирляр китабларыны чап
етдим. Гырьызыстан Йазарлар Бирлийи мянин «Краски времен»
китабымы чап едяряк, она 2005-ъи илин лауреаты мцкафатыны
вердиляр. Мяни Гырьызыстан Милли Йазарлар Бирлийиня цзв
гябул етдиляр. Даща сонра Ъалил Садыковун, Сейит
Алтмышевин вя Маркабай Ааматовун китаблары эцндямя
эялди. Инди «Чаьдаш Гырьыз поезийасы» антолоэийсы цзяриндя
чалышырам.

– Щя, Елчин бяй, неъя олду ки, Яли бяйля сян
Гырьызыстанда бу гядяр популйарлашдыныз?
– Чинэиз Аьа, яслиндя мяним дя Гырьызыстанда
танынмаьымын вя севилмяйимин ясас сябябкары Яли мцяллим
олду. Доьрудур, мяним Гырьызыстан халгына севэимин
тямяли щяля аспирант олдуьум заманларда гойулмушдур. О
вахтлар бир нечя дяфя Бишкекя цмумиттифаг конфранс вя
симпозиумлара эялмишдим. Гырьызыстанда бир сыра елми
ясярлярим чап олунмушду. Лакин сонралар билдийиниз кими,
демяк олар ки, бцтцн ялагяляримиз кясилди. Вя 2004-ъц илин
августунда Анкарада Сизин Йазарлар Бирлийинизин сядри, халг
шаири, достунуз Надырбек Алымбековла таныш олдум. Бу
танышлыг заманы Надырбек бяй «Тцрк Дцнйасына хидмят»
Бейнялхалг мцкафатына лайиг эюрцлмцш Яли Муса оьлу
Ялийевин Фрунзе-Ош йолуну чякян Я.Ялийев олмасыны вя
щал-щазырда Бакыда йашамасыны юйрянди. Сонра Надырбек
бяйи Фяхри доктор вя Сизин гардашыныз Шащмар
Якбярзадянин адыны дашыйан Бейнялхалг мцкафаты тягдим
етмяк цчцн Бакыйа дявят етдим. Бу сяфяр заманы
Надырбек Яли Муса оьлу иля шяхсян эюрцшцб, таныш олду. Вя
Гырьызыстана дюнян кими ону Гырьызыстан Дювляти адына
19

– Афярин! Бир гырьыз олараг эюрдцйцн бу ишляр цчцн
мян дя сяня юз тяшяккцрцмц билдирирям. Цмумиййятля сянин
Тцрк Дцнйасы цчцн эюрдцйцн чалышмалары црякдян тягдир
едирям. Шащмарын да цряйи Тцрк Дцнйасы иля чaрпырды
20
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(дяриндян кюкс ютцряряк кюврялир)\. Ханымы, ушаглары
неъядир? Мяни Азярбайъана илк баьлайан Шащмар
Якбярзадя олду. Щейф ки, арамыздан чох вахтсыз эетди.
Яслиндя бу эцн щяр бир тцрк айдыны, тцрк бирлийи вя
ортаг тцркъя цчцн ялиндян эяляни ясирэямямялидир. Эцъцмцз
бирлийимиздядир. Лап еля мяним «щямйерлим» Яли Ялийеви
эютцряк. Тяк Азярбайъанын дястяйи иля дцнйада бу эядяр цн
газанардымы? Амма бир тяряфдян Тцркийя, бир тяряфдян
Газахыстан, бир тяряфдян Гырьызыстан, бир тяряфдян Кыбрыс вя
диэяр тцркдилли юлкяляр дястяк олдугда эюрцрсянми щаралара
йцксялмяк олур?!

MUXTAR ŞAXANOV: - DÜNYAYA GÖZ AÇAN
HƏR BİR İNSANIN İLK VƏZİFƏSİ
ANA DİLİNİ QORUMAQDIR

Бу дяфя мян суалла мцраъият едирям:
– Чинэиз Аьа, бяс бу бирлийя наил олманын моделини Сиз
неъя эюрцрсцнцз?
– Бунун ян цстцн модели Тцркийя-Азярбайъан
мцнасибятляридир. Мян бурада чох заман Тцркийя сяфирлийи
иля Азярбайъан сяфирлийинин цнваныны беля дяйишик салырам
(эцлцмсяйир). Бир миллят ики дювлят бизим эюзцмцздя аз
гала бир дювлят кими эюрцнцр. О бири ъцмщуриййятляр дя
беля олмалыдыр вя биз щамымыз буна чалышмалыйыг.
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Гыса танышлыг: Мухтар ШАХАНОВ 1942-ъи илдя Газахыстанын Чимкянт шящяриндя анадан олуб. Газахыстан
Ъцмщуриййятинин Халг йазары, Гырьызыстан Ъцмщуриййятинин
Халг шаиридир. Ясярляри дцнйанын 40-дяк дилляриня чевриляряк
чап олунмушдур. Бир сыра Бейнялхалг Академийа вя
Университетлярин академики вя фяхри профессорудур. О
ъцмлядян, АБШ Калифорнийа Бейнялхалг Академийасынын
академикидир. Газахыстан вя кечмиш ССРИ-нин Эянъляр
Мцкафаты лауреатыдыр.
Бюйцк щуманист идейалар дашыйан мянзум ясярляриня
эюря 1997-ъи илдя УНЕСКО тяряфиндян «Орта Асийада илин
мярщямятли адамы» сечилди. Сон 10 илдя ян чох охунан шаир
олараг 2000-ъи илдя Газахыстанын ТАРЛАН мцкафатына лайиг
эюрцлдц. 1986-ъы илдя тоталитар режимя гаршы йюнялмиш АлмаАта олайларында милли щярякатын лидерляриндян бири олду. Бу
щярякатын ясэи Советляр Бирлийи юлкяляриндя милли рущун
ойанышында чох бюйцк ящямиййяти олду.
Арал эюлц иля баьлы фяалиййятляриня эюря 1992-ъи илдя
Рио де Жанейро шящяриндя она Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилатынын ятраф мцщит програмы цзря Бейнялхалг мцкафаты
вериляряк ады «Шяряф Китабы»на йазылмышдыр. 1993-ъц илдя
Газахыстанын Гырьызыстан Республикасында Фювгяладя вя
Сялащиййятли Сяфири тяйин едилмишдир. Щал-щазырда Газахыстан
парламентинин Миллят вякилидир.
22
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Ики ясрин говшаьында бяшяри проблемляри ящатя едян
«Уйьарлыьын йаныльысы» адлы мянзум романы дцнйанын бир
чох дилляриня чеврилмиш вя гыса заман ярзиндя ян чох
охунан ясярляр сийащысына дахил олунмушдур. Бу ясяря
бюйцк ящямиййят верян УНЕСКО хцсуси гярар чыхарараг
1999-ъу илин март айында УНЕСКОнун Парисдяки
гярарэащында
шаирин
ясярини
танытма
програмы
дцзянлянмишдир. Ясярин бязи бюлцмляри УНЕСКОнун
Ыссыкэюл Бейнялхалг топлантысы (1997), Кишинйов (1998) вя
Москвадакы (1999) топлантыларында шаир тяряфиндян бюйцк
ряьбятля тягдим олунмушдур.

- Мухтар бяй, сямими етираф едим ки, бу эцн сайын
башганымыз Исмайыл Бозгурдун ялиндян КЫБАТЕК юдцлц
аларкян сюйлядийиниз нитгиниз мяня Нобел мцкафатлары
лауреатларынын тягдимат мярасиминдяки нитглярини хатырлатды.
Сизи бир даща црякдян тябрик едирям.

Он иллярдир ясярлярини севя-севя охудуьум вя
эюрцшмяк арзусунда олдуьум дцнйа шющрятли шаир вя иътимаи
хадим Мухтар Шахановла бу илин илыг Новруз эцнляриндя
дцнйанын тябият мюъцзяляриндян бири олан Кападокйада –
Тцркийянин Невшещир шящяриндя достлашмаг шяряфиня наил
олдум.
КЫБАТЕК Бейнялхалг Эязи Ядябиййаты Симпозиумунун
Шяряф гонаьы олан Мухтар бяйя 2006-ъы илин
КЫБАТЕК Ядябиййат юдцлц тягдим олунду. Вя мян бязян
щятта эеъя саат 3-я гядяр дцнйанын яфсаняви фикир
адамларындан бири иля баш-баша, цряк-цряйя галыб ики гардаш
кими дярдляшмяк фцрсяти ялдя етдим.
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- Qardaşım heç narahat olma, inşallah yaxın gələcəkdə
biz türklərə də Nobel mükafatı nitqi söyləmək nəsib olar.
Bizim buna tam mənəvi haqqımız var. Bugünkü çıxışımda
isə mən milli ruhdan və ana dilindən bəhs etdim. Sağ olsun,
bu cür möhtəşəm bir auditoriya məni çox həyəcanla dinlədi.
Çox məmnun qaldım. Hər birimiz hər an ana dilimizin
keşiyində сайыг бир ясэяр кими дайанмалыйыг. Дцнйайа эюз
ачан щяр бир инсанын илк вязифяси ана дилини горумагдыр.
Советляр дюняминдя 100-дяк дил сырадан чыхды. Инди дя
дцнйада бу просес давам етмякдядир. Чох яфсуслар олсун
ки, аз гала диллярин дя Гырмызы китабыны йаратмаг
зорундайыг.
- Бяс бу аспектдя сянин вятяниндя, Тцрк Дцнйасынын
эцвянъ дуйдуьу Ъцмщуриййятлярдян бири олан Газахыстанда
дурум неъядир?
– Мян юз Вятянимин вя миллятимин дялисийям. Щятта
бу йолда юз цряйими дя гурбан вердим. Инфарктдан сонракы
йашадыьым юмрцн щяр санийяси цчцн Тцркийяли щяким
гардашларыма борълуйам. Мяним халгымы сян дя чох эюзял
таныйырсан. Байаг сянинля тцрк елмини дцнйада тямсил едян
24
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«щямйерлим» академик Яли Муса оьлу Ялийев щаггында
данышдыг. Онунла бярабяр Ъамбул сяфяринизи хатырладыг.
Эюрцрсцнцз Сталин репресийасына мяруз галмыш, Кенесдя
клубда рус комендантынын нязарятиндя инляйян «халг
дцшмянляринин» балаларына \аъындан юлмямяк цчцн газахлар
неъя риск едиб хялбяти йемяк верирмишляр. Ейни
инсанпярвярлийин йетмиш илдян сонра да шащиди олмусунуз.
Яли бяйин анасынын мязарыны ахтармасы, онларын о заманкы
евляринин, индики газах сащибляринин щалаллыг цчцн тякидля
Яли мцяллимя гойун кясмясиня исрар етмяси сящняляри неъя
дя тясирлидир. Бу миллятин эенефондундан иряли эялир. Мян
бунунла чох фяхр едирям. Амма газах дилинин дя
тящлцкядя олан дилляр сырасында олмасы мяним цряйими
эюйнядир. Бу йюндя Олжас Сцлейменовла фяргли бахышларымыз
вя щятта бязи инъикликляримиз дя олур.

арасында УНЕСКОнун баш директору Федерико Майор,
ССРИ-нин президенти М. Горбачов, Русийа президенти Б.
Елтсин, Нобел мцкафаты лауреатлары Щанс-Петер Дцрр, Оскар
Ариас Санчес, А. Сахаров, мяшщур шаирляр Й. Евтушенко, Р.
Щямзятов вя башгалары вар. Онлардан даща чох кими
хатырлайырсыныз.

– Сиз «ХХЫ яср вя Мянявиййат» Бейнялхалг клубунун
гуруъусу вя рящбярисиниз. Бурада ишляриниз неъядир?
– Бу клуба ейни фикирляри пайлашан дцнйанын мяшщур
дцшцнъя сащибляри цзв олурлар. Щятта онларын арасында бир
нечя няфяр Нобел мцкафаты лауреатлары да вар. Бизим ясас
амаъымыз инсанларын мяняви вя яхлаги тямяллярини
тяхрибатдан горумаг, дцнйамызда инсан севэисиня дайанан
ялагяляри инкишаф етдирмякдир.

– (эцлцмсцнцр) Щярясинин юз йери вар. Саь олсунлар
достларым мяним бир инсан олараг бяшяр инсанлыьы цсцн чох
юнямли щесаб етдийим бязи дцшцнъяляримин щяйата
кечирилмясиндя мяня йардымчы олдулар вя йапдымчы
олмагда давам едирляр. Амма мяним щяйатдакы ян бюйцк
уьурум вя хошбяхтлийим Чинэиз Айтматовла дост вя гардаш
олмаьымдыр. Чинэиз Айтматов ХХЫ яср инсанлыьында бюйцк
бир щадисядир. Биз онун дяйярини щяля там дярк едя
билмямишик.
(Мухтар Шахановла Проф. Др. Елчин Исэяндярзадянин
мцсащибяси ихтисарла верилир)

– Йашадыьыныз юмцрдя тале Сизи чохлу сайда тарихи
шяхсиййятлярля эюрцшдцрмцш, таныш вя дост етмишдир. Бунларын
25
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RAУФ ДЕНКТАШ:
“55 ИЛДИР Kİ, МИЛЛИ ДАВАДА ХАЛГЫН
ВЯКИЛЛИЙИНИ ЕДИРЯМ”
Щяр инсан юмрцнцн йашам сурясиндя бир нечя гызыл
анлар вя дягигяляр олур. Танры бяхшиши олан гызыл анлар вя
дягигяляр!!! Бялкя дя йашанан бу гызыл анларын вя дягигялярин
рийази юлчцсцня эюря, ня гядяр гейри-мцтявази эюрцнся дя,
юзцмц дцнйанын хошбяхтляри сырасына дахил етмяк щаггым вар.
Мяgяр корифей шяхсиййятляр Чинэиз Айтматов, Ищсан
Доьрамаcы, Cавад Щейят, Худу Мяммядов, Иощан Поп Де
Попа, Мустафа Кырымоьлу, Мяммяд Араз, Йавуз Бцлянт
Бакиляр, Bəxtiyar Vahabzadə, Sergey Mixalkov вя диэяр
дащилярля бярабяр йашанан юмрцн щяр аны, щяр дягигяси
юмрцн гызыл анлары вя дягигяляри дейилдирми ?!.
Бу гызыл анлары вя дягигяляри мяня йашадан уникал
шяхсиййятлярдян бири дя гардаш юлкя олан Гузей Кыбрыс Тцрк
Cумщуриййятинин гуруcу Cумщурбашканы сайын Рауф Раиф
Денкташдыр. Онун шяхсян дяфялярля мяни Кыбрыса дявят
етмяси, гонагламасы, узун сцрян дойумсуз сющбятляримизин
щяр аны, мяня эюндярдийи байрам тябрикляри вя автографлы
китаблар щяйатымын мюcузя анлары кими йаддашыма щякк
олунуб.
Ашаьыда Тцрк дцнйасынын вя дцнйанын бюйцк сийаси
лидерляриндян вя тарихи шяхсиййятлярдян бири язиз Рауф
Денкташла ексклцзив бир мцсащибяни истякли охуcуларымыза
тягдим едирям.
Сайьы вя севэилярля,
Проф. Др. Елчин Исэяндярзадя
27
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Рауф Раиф Денкташ 27 йанвар 1924-ъц илдя Кыбрысын Баф
гясябясиндя доьулуб.
Лефкоша Инэилис Мяктябиндян мязун олмуш, Маьусада
тяръцмячилик, мящкямядя мямурлуг, бир ил дя инэилис
мяктябиндя мцяллимлик етмишдир.
Инэилтярядя щцгуг тящсили алмыш вя 1947-ъи илдя
«Линъолнс Инн»дян мязун олмушдур. Щямин ил Кыбрыса
дюнцб вякиллийя башламышдыр.
1948-ъи илдя заманын Кыбрыс Валиси тяряфиндян гурулан
Анайаса Консейиндя цзв олараг чалышмышдыр. 1949-ъу илдя
прокурор тяйин едилмиш вя 1958-ъи иля гядяр бу эюрявдя
чалышмышдыр.
Щюкумятдяки вязифясиндян истефа етдикдян сонра топлум
проблемляриндя даща фяал рол ойнамаьа башламыш вя Кыбрыс
Тцрк Гурумлары Федерасийасы Башганлыьына сечилмишдир.
«Халгын сяси» гязетинин щяфтялик инэилис нцсхясинин
щазырланмасында юнямли рол ойнайан Рауф Денкташ 1960-ъы
илдя Тцрк Ъамаат Мяълиси Башганлыьы иля Иъра Комитяси
Башганлыьына сечилмясиндян сонра Кыбрыс Тцрк Гурумлары
Федерасийасындакы вязифясиндян истефа етмишдир.
1960-1963-ъц илляр арасында «НАЪАК» гязетини
чыхармышдыр.
Рауф Денкташ 5 ийул 1970-ъи ил тарихиндя кечирилян
эенял сечимлярдя йенидян Тцрк Ъамаат Мяълисиня Мяълис
Башганы сечилмишдир.
Денкташ 16 феврал 1973-ъц ил тарихиндя Кыбрыс Тцрк
Топлуму тяряфиндян йенидян Башкан сечилмиш вя 28 феврал
1973-ъц илдя рясми анд ичдикдян сонра Кыбрыс
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Ъумщурбашган Мцавини вя Кыбрыс Тцрк Йюнятими Башганы
олараг вязифяйя башламышдыр.
1974-ъц илдя Тцрк Барыш Щярякаты сонрасында 13 феврал
1975-ъи илдя Кыбрыс Тцрк Федерал Дювлятинин еланыны
билдирмиш вя Дювлят Башганы вя Мяълис Башганы эюрявлярини
йцрцтмцшдцр. Федерал Дювлят Анайасасына эюря 20 ийун
1976-ъы ил тарихиндя йапылан илк Эенял сечимлярдя бюйцк бир
ъохлугла халг тяряфиндян сечилмишдир. 1981-ъи илдя икинъи дяфя
Дювлят Башканлыьына сечилян Денкташ, 1983-ъц илдя Кузей
Кыбрыс Тцрк Ъумщуриййятини елан етмиш вя 1985-ъи илдя
Ъумщурбашканы сечилмишдир. 1990, 1995 вя 2000-ъи иллярдяки
Ъумщурбашганлыьы сечимлярини тякрар газанараг эюрявини
давам етдирмишдир.
Инэилисъя вя румъа йахшы билян Денкташ евлидир. Цч
оьлу вя ики гызы олмушдур. Бир оьлуну вяз ямялиййатында, бир
оьлуну ися машын гязасында итирмишдир. Инди бир оьлу, ики гызы
вя он бир нявяси вар.
Бу эцнядяк йайынланмыш 50 китабы вя бир филм ссенариси
(«Ишьал алтында») вардыр. Йазарлыг, фотографчылыг хоббиляридир.
Америка, Инэилтяря, Австралийа, Италйа, Полша, Франса,
Австрийа вя Тцркийя Ъумщуриййятиндя фотограф сярэиляри
ачмыш, сайсыз конфранслар вермиш, чешидли юдцлляр, фяхри
доктор вя профессор цнванлары алмышдыр.
– Щюрмятли Ъумщурбашганы, илк юнъя дцнйанын бцтцн
тцркляринин щузур вя эцвянъ лидерляриндян биринин, саваш
гящряманынын саьлыг дуруму неъядир?
29
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– Чох тяшяккцр едирям. Чох йахшыйам.
– Эянълик йашларыныздан Тцркчцлцйцн саваш вя
мцъадиля йолчусусунуз. Бу йолчулуглардан усанмадынызмы?
– Биз щцрриййят гавьасынын ичиня дцшдцк. Гавьа
давам етдийиня эюря усанмаг олмаз. Рящмятля андыьым
Исмят Инюнцнцн дейими иля сюйлясяm «Вятян мцдафиясиндя
Тцркцн сябри тцкяндийи йердя йенидян башлар».
– Кыбрысдан Азярбайъан неъя эюрцнцр?
- Гaрдаш юлкя. Ъан гардашларын эюзял юлкяси.
– ККТЪ гуруъусунун дцнйайа эятирдийи йавру чоъуг
артыг йашлы бир эянъ. Бу эянъин – 24 йашлы ККТЪ-нин
эяляъяк талейиня даир бир ата кими прогнозларыныз –
ещтималларыныз неъядир?
– ККТЪ иншаллащ ябядиййян вар олаъагдыр. Кыбрысда
барышын йолу ККТЪ-нин рясмян танынмасындан кечяр. Чцнки
Румлар башга ъцр, бизимля йени бир ортаглыг гурмаг
ещтийаъыны дуймайаъаглар. Гардаш юлкялярдян артыг бу
эерчяйи эюрмялярини эюзляйирик. Танынма щаггымыздыр.
Румлары гануни щюкумят олараг танымаг цчцн щеч бир
гайда-ганун щеч бир сябяб йохдур. «БМ эцвянлик Консейи
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таныйыр» демяк ясаслы сябябдир. Танынма щяр юлкянин юз
ирадяляриня баьлыдыр.
АБШ глобаллашма ады алтында нефт юлкяляриня сащиб
чыхма йолундадыр.

иллярин бизя бяхш етдиклярини йашадыг. Яшарятдян бу эцнляря
эялдик, мцстягиллийимизи газандыг. Шцкр етмялийик.

– Дцнйанын ян узман сийасятчиляриндян бири кими бу
эцн АБШ-ын йеритдийи дцнйа сийасятиня сизин мцнасибятиниз?

– Щамысына эюз атмышам. Чох истедадлы инсанлар
вардыр. Вя щяр заман олаъагдыр. Кыбрыс истедадлар юлкясидир!

– «Узман сийасятчи»лийи бир йана гойаг, бир инсан
олараг АБШ-ын Ирагда тюрятдикляриндян бюйцк цзцнтц вя
утанъ дуйурам. Ираг халгы АБШ-ы ишьалчы олараг
эюрмякдядир вя щяр эцн нечя-нечя гурбан вермякдядир.
АБШ сцлщ йаратма эюрявини БМ-ня вермяли, Ирагдан
узаглашмалыдыр.

– Тцрк Дцнйасынын танынмыш шаири Елдар Исмайылын
охуъулар арасында бюйцк якс-сяда доьурмуш «Улу Туран
Йолунда» китабынын бир бюлцмц дя «Рауф Денкташ» адланыр.
Китаб щаггында фикирляриниз охуъуларымыз цчцн чох мараглы
олар.

– Кыбрыс шаир вя йазарларындан кимляри охуйурсунуз?

– Йетярли дейилдир. Даща сых тямас, мядяни вя идман
фяалиййятляри, эянълик ялагяляринин гурулмасы, гаршылыглы
туризм инкишаф етмялидир.

– Илк юнъя щюрмятли Елдар Исмайыла дярин
тяшяккцрлярими вя тябриклярими билдирирям. Бу эцн Улу
Туран Йолунун йолчусу олмаг щяр бир тцркцн ян кутсал
эюрявидир. Китабын ясас амаъы да мящз бундан ибарятдир. О
ки, галды китабын баш гящряманы Яли щоъамыза, онун лайиг
олдуьу Нобел билим юдцлцня адайлыьынын эюстярилмясиндя
мяним дя кичиъик гатгым олмасындан гцрур дуйур вя
бюйцк мямнунлуг щисси йашайырам.

– Талейиниздян мямнунсунузму? Бир даща дцнйайа
эялсяйдиниз йенядями бу юмцр йолуну сечярдиниз?

– «Щяр бир бюйцк кишинин архасында бир гадын дайаныр»
дейиминя Рауф бяйин мцнасибяти?

– Инсанларын «юмцр йолуну» сечмяк щаггы олмадыьына
эюря буну дцшцнмяк истямирям. Юмрцмцзц ящатя едян

– Доьрудур. Мян Кыбрыс мясяляси, Кыбрыс ешги
мцъадилясиндя чоъугларымын доьумунда ола билмядим. Ики
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– Тцрк дилли юлкялярин арасындакы илишэиляр Сизъя
йетяринъядирми? Бу сащянин инкишафында няляри тювсиййя
едярдиниз?
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оьул итирдим. Аъыларыны йетяринъя чякя билмядим. Щяйат
йолдашыма бюйцк сорумлулуг бурахдым. О бу йцкц сябирля
вя шяряфля дашыды. Аллащ разы олсун.
– Ябяди олараг Тцрк тарихиндя ян юнямли йерлярдян
бирини тутаъаг щюрмятли Рауф Денкташы Рауф бяй юзц неъя
характеризя едярди?
– Илтифатыныза эюря тяшяккцр едирям. Беля бир иддиам
йохдур. Атам Ататцркчц, дцрцст, горхусуз, юзц-юзцнц
йетишдирмиш, чятинликляря синя эярмиш, миллиййятчи бир кишийди.
Она лайиг олмаьа чалышдым. Кыбрысда эцълц вякилляря вя
гязетячиляря ещтийаъ вар деди. Бу сябябдян вякил олдум.
55 илдир Милли давада халгын вякиллийини едирям. Тале!!!
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Халг шаири Надырбек Алымбеков: «ЧАЬДАШ ТЦРК
ДЦНЙАСЫ ТАРИХИНДЯ ТЦРК БИРЛИЙИ
ИДЕЙАСЫНЫН БАШГА ЩЕЧ БИР
АЛТЕРНАТИВИ ЙОХДУР!»
Бу эцнлярдя чаьдаш Тцрк Дцнйасынын цнлц
шаирляриндян бири, Чинэиз Айтматовдан сонра он беш илядяк
Гырьызыстан Йазычылар Бирлийиня рящбярлик етмиш, Гырьызыстанын
Халг шаири Надырбек Алымбекова Тцркийядя бюйцк тянтяня
иля Тцрк Дцнйасы Арашдырмалары Бейнялхалг Елмляр
Академийасынын «Тцрк Дцнйасына Хидмят» Бейнялхалг Гызыл
медалы тягдим едилмишдир. Он бешядяк юлкянин танынмыш елм,
мядяниййят вя ядябиййат хадимляринин гатылдыглары тягдимат
мярасиминдян сонра лауреатла етдийимиз ексклцзив сющбяти
диггятинизя чатдырырыг.
– Щюрмятли Надырбек бяй, илк юнъя дцнйа тцркляринин
илк ата йурдлары Танры даьларында – Гырьызыстанда ня вар,
ня йох?
– Чох саь олун, Гырьызыстанда щяр шей юз
гайдасындадыр. Ана Вятян Тцркийяйя гуъаг долусу
саламларыны эятирдийим гырьыз гардашларыныз юлкяляринин
инкишафы вя щяйатларынын даща да йахшылашмасы цчцн гурубйаратмагла мяшьулдулар. Чох шцкцрляр олсун! Манасын
йурду ямин-аманлыг вя щузур ичярисиндядир.
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– Бу эцн дцнйанын танынмыш елм, ядябиййат вя дювлят
хадимляри Сцлейман Дямирял, Рауф Денкташ, Нурсултан
Назарбайев, Чинэиз Айтматов, Бащаеддин Эцней, Мухтар
Шащанов вя диэяр эюркямлиляря тягдим олунмуш «Тцрк
Дцнйасына Хидмят» Бейнялхалг Гызыл медалы иля тялтиф
олундунуз. Охуъуларымызла щансы севинъ щиссляринизи
бюлцшмяк истярдиниз?

– Бу мяним цчцн икигат шяряфдир. Билдийиниз кими Яли
Ялийев Гырьызыстанын ян бюйцк фяхри вятяндашларындан
биридир. Талейин щюкмц иля Stalin tərəfindən ушаг йашларындан
Газахстана аиляси иля бирликдя сцрэцн едилмиш Яли бяй эянъ
йашларында Гырьызыстанда ямяк фяалиййятиня башламыш вя бу
эцн бцтцн гырьыз халгынын дилляр язбяри олан вя «Щяйат
йолу» адландырдыглары Бишкек-Ош маэистрал йолунун
чякилишиня техники рящбярлик етмишдир. Чох мараглыдыр ки, бир
нечя ил юнъя щямин маэистрал йолун цзяриндя Гараэюл
шящяриндя Нарын чайындакы ян бюйцк кюрпцйя Гырьызыстан –
Азярбайъан достлуг кюрпцсц олараг Яли бяйин адынын
верилмяси вя хатиря лювщясинин вурулмасы мягсядиля
Гырьызыстан дювлятинин дявятлиси олараг Яли бяй бир щяфтя
кечмиш Вятянинин гонаьы олду. Бу заман кечирилмиш чохлу
сайда тядбирлярдян бириндя мящз щямин кюрпцнцн цзяриндя
Яли бяйин илк тялтифчиляр сырасында лайиг олдуьу бу медалы
она мян тягдим етмишдим. Яли бяй бу эцн тякъя ювлады
олдуьу Азярбайъанын вя Гызьызыстанын йох, бцтцн Тцрк
Дцнйасынын фяхри вя вцгарыдыр.

– Мяни бу мукафата лайиг эюрян Тцрк Дцнйасы
Арашдырмалары Бейнялхалг Елмляр Академийасынын бцтцн
ямякдашларына, юзялликля Мцкафат комиссийасы цзвляриня
дярин тяшяккцрлярими билдирирям. Бу эцн бюйцк Тцрк
дцнйасынын Тцрк Бирлийи байраьы алтында бирляшмяси цчцн
дцнйанын щарасында йашамасындан асылы олмайараг бцтцн
Тцрк айдынларыны юз ятрафында бирляшдирмяк цчцн бюйцк
фяалиййятляр эюстярян беля бир Академийанын Гырьызыстан
тямсилчиси олманын да гцруруну диля эятирмяк истяйирям.
Ади бир щягигятдир ки, Тцрк бирлийинин Исмайыл Бяй
Гаспыралынын тябиринъя сюйлясяк «Дилдя, фикирдя, ишдя
бирлик!» йолу айдынларын чийинляри цзяриндян кечир. Бу
сащядя бу ъцр йцксяк дяйярляндирилян кичик бир ямяйим
кечибдися, юзцмц чох хошбяхт щисс едирям.

– Тцрк Бирлийи Парламент Ассамблейасынын йарадылмасы
идейасына шяхси мцнасибятиниз?

– Хатырладаг ки, тялтифинизин бир юзяллийи дя ондан
ибарятдир ки, Сизин намизядлийинизи Мцкафат комиссийасына
Академийанын витсе-президенти, 2007-ъи ил цчцн Тцрк
Дцнйасындан Бейнялхалг Нобел мцкафатына намизяд
эюстярилмиш Проф. Др. Яли Ялийев тягдим етмишдир.

– Бу чаьдаш Тцрк дцнйасы тарихинин ян доьал сийаси
просесляриндян биридир. Бу бирлийин бу эцнцмцз вя
сабащымыз цчцн тарихи ящямиййятини инди щяр бир тцркдилли
халглар чох эюзял анлайырлар. Йяни бу просесин щеч бир
алтернативи йохдур. Садяъя реаллашмасынын эеъи-тези вар ки,
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онун да сцрятлянмяси биз зийалыларын фяалиййятляриндян
асылыдыр.

ELÇİN İSGƏNDƏRZADƏNİN QƏLƏMİ, ƏLİ,
ÜRƏYİ VƏ PƏNCƏRƏ MÖCÜZƏSİ

– Надырбек аьа, Тцрк Дцнйасынын али мцкафатларындан
бириня лайиг эюрцлмяниз мцнасибятиля Сизи тякрар црякдян
тябрик едир вя эяляъяк фяалиййятляриниздя даща бюйцк уьурлар
арзулайырыг.
- Təşəkkür edirəm. Mən də öz növbəmdə mənim
simamda mənsub olduğum qırğız xalqına bu böyük dəyəri
verən hər bir insana dərginiz vasitəsilə sevgi və sayğılarımı
yetirməyinizi xahiş edirəm.

Elçin İsgəndərzadə ilə Adil Mirseyid
baş-başa, ürək-ürəyə.
- Sənin şeirlərinə ilk dəfə Məmməd Araz uğur diləyib,
xeyir-dua verib. Sən Məmməd Arazın xeyir-duası ilə
ədəbiyyata gəlmisən. Və illər ötəndən sonra Məmməd əmi
yazır ki, Elçin mənim etimadımı doğruldub.
- Onda tələbə idim, Politexnik İnstitutunda
oxuyurdum və şeir yazırdım. O vaxtlar dəlicəsinə sevdiyim
bir şair var idi – o şairi kənddən Bakıya gələndə özümlə
ürəyimdə gətirmişdim. O, şair Məmməd Araz idi.
- O illərdə Məmməd Araz bizim qibləgahımız,
kumirimiz olub.
- Mən çox cəsarət eləyib şeirlərimi Məmməd Araza
verdim. Bu cəsarət ona qarşı olan sevgidən doğan risq idi. O
vaxt mən böyük risq etmişəm.
- Elçin, axı Məmməd Araz sevgisi ilə yanaşı bizim
içimizdə bir Məmməd Araz xofu da vardı. O, poeziyamızın
məhək daşı idi elə bil.
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- Qardaş, sevgi xofdan üstün gəldi. Amma bu günkü
gün də o xof mənim içimdədir. Təkcə şeir yazanda yox, elə
həyatda da, auditoriyada da, küçədə də Məmməd Araz xofu
canımdan çıxmır. Bu bir gözəl xofdu, sən bilməmiş
olmazsan. Ölənəcən də o xof mənim içimdə qalacaq.
Məmməd əmiyə verdiyim o şeirlər, şagird dəftərimdə
yazılmış şeirlər idi, şair o yazıları vərəqlədi, ikisini seçdi və
həmin şeirləri «Azərbaycan gəncləri» qəzetinə təqdim elədi.
Sonra illər ötdü, iki kitabım çap olundu və üçüncü kitabıma
Məmməd əmi «ön söz» yazdı. Məmməd Arazın etimadını
doğrultmuşamsa xoşbəxtəm.

- Gəncədə yaşayanda rəhmətlik Nizami Aydın idi,
Rəhman idi, bir də mən. Gəncə çayının sahilində oturub
söhbət edirdik. Rəhman orada təzəcə dünyasını dəyişmiş
anasına həsr etdiyi şeirini bizə oxudu. Rəhman o şeiri
oxuyanda öz anam gəldi gözlərimin önünə, özümü anamın
ağuşunda hiss elədim. Hə, belə oldu... bir qərib yaz
axşamında, bir dost şeirində anamı gördüm. Yenidən uşaq
oldum, O şeirdə gördüyüm anam mənim uşaq vaxtı,
körpəliyimdə gördüyüm ANA idi.

- Bayaq sən şeirlərimi Məmməd Araza verməklə risq
etmişəm, - dedin. Ümumiyyətlə həyatda risq etməyi
sevirsənmi?
- Hə... elə hər şeir, əsil şeir, risqdi. Böyük şairlərin
ömrü başdan-ayağa risqdi...
- Şagird dəftərində, şagird xətti ilə yazdığın o şeirləri
xatırlayırsanmı?
- O şeirlər elə bil qeybdən gəlmişdi. İlk şeirim anama
həsr olunub.
-

«Sabir» bağında qranit şairin ikicə addımlığında,
çiçəkləmiş ağacların altında oturub çay içə-içə söhbət edirik.
Çayxanada masaları bayıra çıxarıblar. Bakıya yaz gəlib...
Şuşada bir Xarı bülbül var... O Elçinin Xarı bülbülüdü
– ürəyi qan içində...
Ağdamda, Qarqar çayının sahilində bir balaca quşcığaz
yuva qurur – Elçin o quş yuvasının həsrətini çəkir...
-

Elçin, yaz gəlib…

-

Hə...Qarabağa bizsiz gəlib bu yaz da...

Elçin susur... Dərd boğaza gəlib... İçimizə çökmüş
nisgillərin yarpaqları tökülür... Bahar gəlib, bahar gəlib
Sabir bağına, könlümüzdə, gözümüzdə PAYIZ...

Ana dedin, anam yadıma düşdü...
39

Sən elm adamısan, tanınmış alimsən...
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- Elm və poeziya mənim aləmimdə çox gözəl yola
gedirlər. O qədər bir-birinə qaynayıb-qarışıblar ki, gülləbülbül kimi, ayla-ulduz kimi, şamla-pərvanə kimi
ayrılmazdılar. Şair Elçin alim Elçinə mane olmur. Bu mənim
taleyimdir, alın yazımdır. Poeziya mənim həyat tərzimdir.
Hər şey Allah əmrindədir.

mövqeyindən güzgü tutmaq ehtiyacından yazılıb. Sənin bir
dəfə yazdığın kimi bizim cəmiyyətimiz deformasiyaya
uğrayıb, haradasa mən buna korroziya da deyərdim. Bəzən
şeir publisistikanın işini görür, məsələn, publisistik poeziya
deyirlər. Bir də deyim ki, poeziya publisistikanın missiyasını
öz üzərinə götürməməlidir. Ədəbi tənqidimiz susur, bu gün
bizdə ədəbi tənqid yoxdur, ədəbi tərif var. Poeziyanın əzəli,
ədəbi bir missiyası var – insan, insanın içindəki insanı
oyatmaq...

-

Höte yazır ki, elm adamının dinə ehtiyacı yoxdur.

- Bizi ateizm ruhunda tərbiyə ediblər, amma biz ateist
olmadıq, ola da bilməzdik. Mən şeir yazanda da, bir ixtira,
bir məqalə üzərində işləyəndə də Allahın adı ilə əlimə qələm
alıram. Mən də sənin kimi Höte ilə qətiyyən razılaşmıram.
Hər şey Allah əmrindədir. Bir bayatı düşdü yadıma, ölüm
Allah əmridir, ayrılıq olmayaydı... İslam bütün elmlərin,
bütün dinlərin fövqündədir. Peyğəmbərimiz alimin qələminin
mürəkkəbi ilə şəhid qanını eyni dərəcədə müqəddəs buyurub.
Bir xalq məsəli də var – alim olmaq asandı, adam olmaq
çətin (gülür).
Sən publisistik yazılarından birində Mark Averlinin
«Ən yüksək elm müdriklikdir, ən yüksək müdriklik
xeyirxahlıqdır» kəlamını epiqraf seçmisən.
-

- «Ömür ölümlərin içində ada». Ölümdən qorxduğun
anların olubmu?
- Yox, mən öz alın yazıma inanıram. Keçib gəldiyim
ömür yoluna nəzər salanda bütün itkilərimizə, əlimizdən
balıq kimi sürüşüb çıxan sevdalara, ümidlərə, arzulara
türkülər oxuyuram. Türkük, türkü oxuyuruq. Ürəyimin
başında bir yurd həsrəti yuva qurub. Bir yurd savaşında şəhid
olmaq səadəti varmı taleyimizdə? Dostum Nizami Aydın
Qarabağda yanan tankı düşmən üstünə sürdü və şəhid oldu,
şeirləri qaldı. Onun şeirlərini oxuyanda ürəyimin başındakı
həsrət yuvası çat verir.

- Həmişə publisistikaya ehtiyac duyuram. Mənim
publisistik yazılarım yaşadığım ağrılı-acılı günlərimizə,
gündən-günə artan problemlərimizə vətəndaşlıq, ziyalılıq

- Kiplinq deyir ki, hər kişinin ömründə 3 qadın olur,
ilk qadın, son qadın və yeganə qadın. Hərdən sevgi
macəralarımız bir şeir kitabının vərəqləri arasında solan bir
gül ləçəyi kimi könlümüzü titrədir.
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- Bu yaxınlarda «525-ci qəzet»də məndən müsahibə
götürürdülər. Orda da bilirsən də, gənclərdi (gülür). Gənclik
rubrikası idi, məndən sevgi məktubları haqqında soruşdular,
dedim ki, ilk dəfə ali məktəb müəllimi kimi auditoriyaya
daxil olanda təbii ki, mən də gənc idim, 25 yaşım vardı, hələ
«qocalmamışdım», 117 nəfər tələbənin hamısı qız idi.
Müəyyən araşdırmalardan sonra bəlli oldu ki, bu 117
tələbədən 116-sı məni sevirmiş. (yenə gülür). Mən də onları
sevirdim. 117-sini də müəllim kimi sevirdim. Kiplinq də
gözəl deyib. Mənim aləmimdə yeganə qadın var, təbii ki,
həyat yoldaşımı nəzərdə tuturam. Hər şairi bir yeganə qadın,
bir sevgi mələyi qoruyur...

intervyüsü» hekayəsini, Ramiz Rövşənin şeir möcüzəsini,
Vaqif Bayatlının göy üzünü, Rəşad Məcidin dost qəlbini
gördüm... O pəncərədən Leyliyə Məcnun gözü ilə baxırmış
kimi baxdım bu dünyaya. Hərdən bir ulduzlara göz vururam.

- Pəncərə sənin sevimli obrazındı. Pəncərə sənin
şeirlərində müxtəlif ovqatlarda müxtəlif məna kəsb edir. Bu
dünya bir pəncərədir, hər gələn baxar keçər... Şair, alim, hər
şeydən öncə mənim dostum Elçin İsgəndərzadə bu
pəncərədən baxıb da nələr gördü?
- Harda olsam, elə bil özümü pəncərə önündə hiss
edirəm. Bu pəncərədən baxıb heç nə görmədən, anlamadan,
özünü dərk etmədən gedən adamlar da var. Bu pəncərədən
baxıb ağacları, buludları, ulduzları, çiçəkləri, axar suyu, ay
işığını sevdim. Yaradanı və yaradılanı sevdim. İnsanların
nəğmələrini sevdim. Nazim Hikmət-insanların nəğmələri
gözəldir–deyir. Bu pəncərədən Aqil Abbasın Qarabağ, yurd
yanğısını, sənin göyərçinlərini, Seyran Səxavətin «İt
43

- Sən mistikaya, magiyaya, möcüzəyə inanırsanmı?
- İnanıram... Dünya möcüzələrlə doludur. Hər açılan
səhər möcüzədir. Tanrının yaratdığı hər şey möcüzədir,
qardaş. Sonsuz gözəlliklərə məftun insan ruhu, sonsuza
vurğun insan könlü hər şeydə ilahi bir başlanğıc arayıb tapır.
Və o ilahi başlanğıcı öz içində tapan insanı bu dünyanın
fanilikləri əsla çaşdırammaz. Ümidsiz adam kafirdir.
-

Allah verən ümidlərin gerçək olsun, qardaş.

Söz sözü qabaqlayır, söz-sözə söykənir, çayımız
soyuyur, Elçinin gözləri yol çəkir. Görəsən, Elçinin dəli
könlü indi bu anda haralarda dolaşır? Bəlkə Şuşada bir
çiçəyə qonub, bəlkə Ağdamda Qarqar çayının sahilində bir
qərib quşa yuva hörür?
Çayxanada masaları bayıra çıxarıblar. Bakıya bahar
gəlib. Qarabağda atəşkəsdi. Qranit Sabirin ürəyi ağrıyır...
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P.S.: “HAPPY END” VƏ YA
ŞUŞADA ƏKMƏDİYİMİZ AĞAC

Mən Elçinlə Şuşaya, Ağdama gedəcəyimiz o mübarək
günü bəkləyirəm. Orada dizimi torpağa qoyub bir tək ağac
əkmək amacındayam... Mən o ağacı qanımla suvaracağam.
Həyat teatrdı deyirlər. Hamı bu teatrın bir personajıdı.
Bu məmləkətin dramı klassik bir faciə əsəridi. Biz faciə
qəhrəmanlarıyıq...
Həyat həm də gözəl bir «HAPPY END»di...

Elçin İsgəndərzadə alimdi, şeirlərini də alim kimi yazır.
Mən rəssamlıq təhsili almışam və rəssam gözüylə şeir
yazıram – mənim şeirlərim vizual şeirlərdi. Həpbərabər
qardaşım Elçinin şeirləri – teatrdı. Onun şeirlərini bir teatr
tamaşası kimi seyr etmək və dinləmək olar. Bu teatr
paradokslar teatrıdı, bu teatr həyatın özü qədər absurddur.
Bir də qəribə bir “Happy end” ovqatı var bu teatrda...
Bu yaxınlarda mən bir neçə günlüyə doğulduğum
yerlərə, ata ocağıma, ilk şeirlərimi yazdığım «kiçik
vətənimə» getmişdim. Payızın ən gözəl çağları idi. Ləki
vağzalından payız qatarları ötüb keçirdi. Axşamlar
çayxanada qara çırağın işığında oturub keçib gəldiyim
ağrılı-acılı ömrümü bir macəra romanı kimi vərəqləyirdim.
Ana yurda bu dəfəki səfərim bir payız «Happy end»-iydi. Bir
axşam ana yurdda darıxdım, qəribsədim – Elçin yadıma
düşdü, mənə elə gəldi ki, bir daha görüşməyəcəyik. Ürəyim
sıxıldı.
Amma uzun illərdir şair dostum Bakıda, doğulduğu
torpağın həsrətiylə yaşayır. Elçin İsgəndərzadə Şuşada
doğulub. Bu gün «Şuşaya duman gəlib» – bizim dağlar
görünmür...
Şuşa dağlarını bir daha görmək arzusu bal arısı kimi
ürəyimi sancır.

45

“Pəncərə möcüzəsi” kitabı. Bakı, “Gənclik”, 2000.
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MƏNƏVİ MƏNADA ÇÜRÜYÜRƏM
Hələ də başa düşmürəm ki, yurdsuzlar nədən danışır,
niyə danışır, necə danışır? Hələ də Azərbaycan kişisinə
baxanda, gözlərim güzgüyə sataşanda elə bilirəm Şuşanı
almışıq. Müjdələr oxuyuram kişi sifətimizdən. Muştuluq
həsrəti tökülür səslərimizdən. Gülüşümüzdən, yerişimizdən,
dik dayanan başımızdan isə Amerika əsgərinə oxşayırıq.
Ümumiyyətlə, hamıya oxşayırıq, təkcə özümüzdən başqa.
Ona görə şair Elçin İsgəndərzadənin
«Yurd oğulsuz, oğul yurdsuz,
Olurmu, qardaş, olurmu?»
Sualına cavab verə bilmirik. Amma yenə susmuruq, dil
boğaza qoymuruq. Avtomatın əvəzinə danışırıq, topun
əvəzinə guruldayırıq, tankın əvəzinə nərildəyirik. Və yurddan
yetim şair səsini bir az da qaldırıb öz yetimdaşlarına
«Qan qisas qiyamətə,
Qalırmı, ana qalırmı?»
sualını ünvanlayır. Amma xaric səslər ilan kimi udur o sualı
da. Elçin İsgəndərzadəyə isə dəhşətli mənzərəyə şahidlik
eləmək qalır.
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Məni tanımamış olmazsan, qağa!
Mən şəhid deyiləm,
Şahidəm oğlan!
Tanrım, bağışla məni,
Şeirimdən gül qoxusu.
Ağzımdan qan iyi gəlir.
Qan!!! Qan!!! Qan!!!
Elçin İsgəndərzadənin ağzından qan, Azərbaycan adlı
məmləkətdən isə yanıq iyi gəlir: can yanır…
- Vətəni eyni cür ifadə edərlər. Amma bizim söz
adamları
Azərbaycan
haqqında
müxtəlif
fikirlər
səsləndirirlər. Daha çox vətəni qınayırlar. Siz də «bu
məmləkət dərd dağıdır, ölkə deyil…» deyirsiz. Vətən
haqqındakı düşüncələrdə bu qədər ziddiyyət hardandı?
- Poeziya ovqatın məhsuludu. Hətta bir şairin özündə
belə vətənə qarşı müxtəlif ziddiyyətli məqamlar ola bilər.
Sərt məqamlar ovqatın tərs vaxtında yaranır. «Bu məmləkət
dərd dağıdır, ölkə deyil» fikrini Qarabağ aurasından
almışam. Qarabağ dərdi hamımızın dərdidir. Amma bu dərd
mənə daha yaxındı, daha ağırdı. Çünki Şuşada anadan
olmuşam.
Əslində vətən elə məfhumdu ki, biz onu sevməyə,
sözün yaxşı mənasında məhkumuq. Dünyanın ən sonuncu
insanlıq həddində yaşayan adamı üçün də onun vətəni
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dünyanın ən əziz varlığı, məkanıdı. Vətən sevgisi insan
yaranmamışdan qabaq ona göndərilən sevgidi. Kimliyindən
asılı olmayaraq vətəni hamımız sevməliyik. Bu adi həyat
fəlsəfəsidi, məntiqidi. Əlbəttə, Vətən haqqında ziddiyyətli
fikirlər də az deyil. Vətəni tütün yarpağına bənzədənlər də
var. Vətəni «papiros tüstüsü» adlandırıb ciyərinə çəkənlər
də. Bu hərənin öz rakursudu. O ziddiyyətlərə də sevgi ilə
yanaşma kimi baxıram. Çünki həmin ziddiyyətlərin kökündə,
mayasında vətənə sevgi durur. Səslənən ifadələr hansı
formada olur olsun, ondan yuxarıda sevgi dayanır. Vətən
haqqında deyilənlər hamısı sevgiyə söykənir.

insanın iç dünyasını erroziyaya uğradır. Təsəvvür eləyin ki,
savadlı adamların stolunun üstündə elə nəşrlər görürəm ki,
məətəl qalıram. Heç inanılası deyil ki, bu cür ziyalılar
səviyyəsi xeyli aşağı olan yazıları oxuyurlar. Təbii ki, onların
oxuduqları içlərinə təcavüz edir. Həmin təcavüzün
nəticəsində insanın iç dünyası zəbt olunur və insan
manqurtlaşır.

- O necə sevgidi ki, vətənin bir parçasının düşmən
tapdağında qalmasına dözür? Bəlkə bu sevgi dəli sevgi deyil,
ona görə…
- Vətənin işğalına göz yummaq, insanlara biganəlikyurdsuz-yuvasızların halına acımamaq, Vətən sevgisinin
olmamasından irəli gəlmir. İnsanlığın formalaşması üçün
müxtəlif mexanizmlər var. Bu mexanizmlər işlədikcə insan
formalaşır. Amma insanın içinə kənar amillər də təsir edir.
İnsanı sistemləşdirmək, qəlibləşdirmək, Çingiz ağanın
təbrincə desək, manqurtlaşdırmaq həmin kənar amillərin
təsiri nəticəsində mümkük olur. Bu gün kənar müdaxilələrin
gücü mənaviyyatımızın gücündən daha təsiredicidir. İnsanı
formalaşdıran amillərdən biri də mətbuat, kitablar, televiziya
kanallarıdır. Bu gün bunlar elə formadadı ki, öz təsirləri ilə
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- Bu gün içi təcavüzə məruz qalan insanlar çoxdu,
yoxsa içi ilə təcavüzə qarşı mübarizə aparan insanlar?
- Bizim məmləkətdə təcavüzə qarşı çıxa biləsi adamlar
barmaqla sayılır. Mənəviyyatımızın tapdalanması prosesi
gedir. Bu da bizim Vətən, ana, övlad sevgimizə də təsir
eləyir. Sabaha olan sevgimiz də bu təsirin nəticəsində yavaşyavaş azalır. Konkret olaraq insanı formalaşdıran atributlar
boynubükük bənövşəyə, təcavüz kompleksi isə nağıllardan
eşitdiyimiz öldürə bilmədiyimiz əjdahaya dönüb.
- Bəs söz adamları niyə bənövşənin tapdaq altında
qalmasına dözür?
- Bizim insanların insanlığına, ruhuna, mənəviyyatına
olan təcavüzlər sovet dönəminin
məhsulu deyil, bu
qarşıdurma zaman-zaman yığılıb. Artıq sosial partlayış
məqamına gəlib. Şəhərdə hər yüz adamdan bir ucadan
musiqi oxudurlar. Mən hətta yaxşı musiqinin belə, məsələn
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Xan Şuşinskinin, Qədir Rüstəmovun mahnılarının bu şəkildə
küçələrdə səslənməsinin əleyhinəyəm. Bunu əcaib hal hesab
eləyirəm. Digər tərəfdən isə bu gün səsləndirilən musiqilər
sənət əsəri deyil. Belə musiqiləri eşidəndə elə bir vəziyyətə
düşürəm ki, həmin vəziyyətimi ifadə eləməyə çətinlik
çəkirəm. Bilmirəm belə demək nə qədər mümkündür; ölüb
yerə girirəm. Bu hallara qarşı mübarizə aparmaq da çətindi.
Gedib kimə deyəsən ki, zövqləri korlayan musiqiləri
səsləndirməsinlər. Söz adamları o musiqilərin oxudulmasına
qadağa qoya bilməzlər. Burda dövlət mexanizmi işləməlidir.
Bir vaxt hər yanda loto oynayırdılar. İki günün ərzində buna
son qoyuldu. Hansı məsələlərin ki, həlli mümkündü, onlar
həll olunmayana qədər mənəviyyatımızın, ruhumuzun
saflaşmasından söhbət gedə bilməz.

danışanları eşidəndə də eləcə çürüyürəm. Belə vəziyyətə
biganə qalmaq olmur. Amma ümumi eybəcərliklərin
miqyasında azsaylı adamların elədiklərinin nisbəti sıfra
bərabərdir. Bu faktı bilsəm də, özümü çürütməyin effekt
verməyəcəyini başa düşsəm də özümlə bacara bilmirəm.
Mənəvi mənada çürüyürəm. Təbiətin bəxş elədiyi gözəllik
adamın ürəyini açır. Amma bu gözəlliyin fonunda
mənəviyyatla səsləşməyən cılızlıqları görəndə təbii ki, onda
sümük də çürüyür. Üzümü torpağa tutub «sümük çürüdəndi
bu qara torpaq» desəm də, torpağın günahı yoxdu. Sadəcə
torpağı adam bilib deyirəm.

- Yoxsa, içimizin təcavüzünə etiraz əlaməti olaraq
«Sümük çürüdəndi bu qara torpaq
Üstü nə olub ki, ola altı nə?

- Bəlkə qeyri-insani hadisələr dünyanı yaradan
gözəgörünməz qüvvənin qanunları əsasında baş verir. Axı
ola bilməz ki, Tanrı ən ali varlığı hesab elədiyi insanın
insanlığa yaraşmayan davranışının müqabilində hər şeyi öz
axarına buraxsın…

- Torpaq fiziki anlamda sümüyümüzü çürüdür. Mənəvi
anlamda isə sümüyümüzü çürüdən həmin musiqilərdi. Nüsrət
Kəsəmənlinin özünün səsləndirdiyi şeirlərinə qulaq asanda
istirahət edirəm. Yəni demək istəyirəm ki, Nüsrət kimilərin
albomunu buraxdırmaq, əsl ədəbiyyatı kitab şəklində çap
eləmək lazımdı. Bayağı musiqilərə qulaq asanda sümüyüm
necə çürüyürsə, səviyyəsiz kitablar haqqında ağızdolusu

- Mən bu fikirlə razılaşmıram. Müxtəlif xarici ölkələri
gəzdiyim, o mühitin adamları ilə ünsiyyətdə olduğum üçün
bilirəm ki, insanlığın əleyhinə çıxmaq həyatın qanunu deyil.
Başqa yerlərdə bizim düşündüyümüz vəziyyət yoxdu. Düçar
olduğumuz bəlaları özümüz yaratmışıq və gündən-günə də
inkişaf elətdiririk. Bizim şüurumuzu qəsdən elə hala salıblar
ki, mənəvi yaralarımızdan tutmuş bütün yaralarımızı
sağaltmağa cəhd eləməyin əvəzində, həmin yaraları doğuran
xəstəliklərin inkişafına şərait yaradırıq. Yanğına su tökmək
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əvəzinə, ona neft töküb daha da alovlanmasına imkan veririk.
Səviyyəsiz bir əsəri tanınmış tənqidçimiz, zövqünə
inandığım ədəbiyyatşünasımız tərifləyir. Başa düşə bilmirəm
ki, bu nə əxlaqdı?

göstərmək üçün belə deyir. Amma məndən ötrü Şuşanın yolu
kainatın ən qısa və ən müqəddəs yoludu. Bu yol Şuşadan
Allaha qədər olsa belə… Söhbət eləyəndə, şeir yazanda,
oxuyanda, güləndə, ümumiyyətlə, hansı hərəkət eləyirəmsə
eləyim, ruhum, duyğum, düşüncəm Şuşaya gedir, Şuşadan
gəlir. Neytronlar, ionlar molekulun içində hansı işıq sürətilə
hərəkət eləyirsə, mənim də duyğularım həmin sürətlə Şuşaya
gedir. Hazırda Bakıda olsam da, elə bilirəm ki, Cıdır
Düzünün havası ilə nəfəs alıram. Bizi Qarabağa fiziki
yaxınlaşdırmağın səbəbi mənəvi yaxınlığımız olmalıdı.
Qarabağa mənəvi yaxınlaşmasaq, ora getməyimiz fiziki
mənada çətin olacaq. Amma mütləq biz Şuşaya sahib
olacağıq. Başqa cür mümkün deyil.

- Bu da onu göstərir ki, insanlar daha çox maddiyyata
bağlıdır, nəinki mənəviyyata. Və mən dünyanın
qanunauyğunluğunu deyəndə, həm də bunu nəzərdə
tuturdum.
- İnsanlar belə olmamalıdır. Maddiyyata sına-sına
bütünlüklə
əxlaqımızı,
mənəviyyatımızı,
ruhumuzu,
sabahımızı sındırırıq.
- Musa Urudun bir fikri var ki, dünyanın ən uzun yolu
Şuşadan Allaha qədərdi. Siz necə düşünürsünüz,
doğrudanmı Şuşanın yolu bu qədər uzundu?

- Hansı dövrdə ki, Zəngəzur əlimizdən alınmışdı,
sinələrə Göyçə dağı çəkilmişdi həmin dövrün söz adamları
da elə sizin kimi «biz torpaqlarımıza sahib olacağıq»
demişdi. Amma zaman bunun əksini göstərdi.

- Musa müəllim mənim yaxın dostumdu.Və onun
«Kiminə düşdü haqq yolu,
Kiminə dustaq yolu.
Dünyanın ən uzaq yolu
«Şuşadan Allaha qədər…»
bəndini «Pəncərə möcüzəsi» kitabıma epiqraf seçmişəm.
Musa Urud bu günkü məqamda Şuşanın əlçatmazlığını
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- Bu günə qədər heç bir siyasi mənsubiyyətim olmayıb.
Yəni dediklərimi siyasi anlamdan yox, sırf mənəvi anlamdan,
tamamilə səmimi şəkildə deyirəm. Məndən ötrü ağlım
kəsəndən bütöv Azərbaycan olub. İnsan arzuyla, ümidlə
yaşayır. Bizdən qabaq da bu ümid olub, indi də var,
gələcəkdə də olacaq. Amma mən inam, ümid nöqteyinəzərindən yox, riyazi dəqiqliklə bilirəm ki, bütöv
Azərbaycan qurulacaq. Azərbaycanı başqa cür təsəvvür eləyə
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bilmirəm. Çünki şüurlar inkişaf eləyir. Üç onillikdə yerlə göy
qədər fərqi olan irəliləyişlər olub. Sadəcə zaman lazımdı.
Duyğumuzla Təbrizə, Şuşaya, Dərbəndə, Göyçəyə,
Zəngəzura və başqa əzəli torpaqlarımıza bir dəqiqəyə yüz
dəfə gedib gələ bilsək, arzularımızı reallaşdıra bilərik.
İstədiyimizə asan şəkildə çatarıq. Ərazini zəbt eləməyin iki
yolu var: ağıl və güc. Yuxarıda sadaladığım bütün
eybəcərliklərlə bərabər, bizim Allahın bəxş etdiyi güc, ağıl
sarıdan heç vaxt kasıbçılığımız olmayıb. Sadəcə olaraq
içimizə müdaxilə edən kənar mexanizmləri, yəni ruhumuzu
zəbt eləyən əjdahanı öldürmək lazımdı. Hər hansı iş görəndə
birinci onun nəzəri layihəsi cızılır. Bu alınmayanda onu
təcrübədə həyata keçirmirlər. Mən YAK-240 təyyarəsinin
təkərlərinin açılıb-yığılma mexanizmini ilk növbədə nəzəri
işlədim. Sonra onu Voronejdə həmin təyyarəyə praktiki
şəkildə tətbiq elədik. Demək istəyirəm ki, Azərbaycanın
işıqlı gələcəyini nəzəri baxımdan içimdən keçirmişəm. Və
bunu praktikada tətbiq eləmək mümkündü. Heç kim təsəvvür
eləməməlidi ki, Şuşa ermənilərdə qala bilər. Necə ki, Bakının
ingilislərin, fransızların ola biləcəyini təsvvür eləmirik.
Konkret olaraq mən bütöv Azərbaycanın vətəndaşı kimi
ömür yaşayıram. Belə ömrü hər kəsə arzulayıram.
Ceyhun MUSAOĞLU
“Politika”qəzeti, №23(40) 07-13 iyun 2003-cü il
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SEVİB-SEVİLƏN QADIN...
“MƏN ONA HƏYAT YOLDAŞI KİMİ BAXMIRAM”
Sən demə yaşından, statusundan asılı olmayaraq,
xoşbəxt qadının gözlərində gülüş, sözündə, söhbətində istilik,
təbəssümündə həyat eşqi yaşarmış. Sən demə bir insan hər
sahədə elmlərin hakimi, qadın qəlbini ovsunlayan ər ola
bilərmiş. Söhbət üçün yolumuzu Texnika və Filologiya
elmləri doktoru, professor Elçin İsgəndərzadənin hərarət
dolu ocağından saldıq. Həmsöhbətimiz Afət xanımın nəql
etdiyi həyat hekayəsini siz oxucularımızın ixtiyarına
buraxırıq.
Qarabağlı günlər
Əslən Laçın rayonundan olsaq da, Ağdamda dogulub,
böyümüşəm. Anam tibb işçisi, atam rabitəçi idi. Orta
məktəbdə istedad və bacarığıma görə hər zaman öndə
olmuşam. Qızıl medal almasam da, məktəbi əla qiymətlərlə
bitirdim. Gəncə şəhərində Texnologiya Universiteti təzə
açılmışdı. Zamanın tələbinə uyğun olaraq orada təhsil
almağa qərar verdim. Atam çox mühafizəkar olduğundan,
əyani təhsil almağıma icazə vermədi. Qida mühəndisi
ixtisasında qiyabi bölmədə oxudum. Evimizə yaxın bir
müəssisədə işə düzəldim. İş bacarığım tez gözə çarpdığından
günü-gündən vəzifəm artırdı. Bəzən oturub həyat yoldaşımla
keçmiş günlərdən danışırıq, zarafatla ona deyirəm ki,
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vaxtında icazə versəydin indi mən ən azı ya nazir, ya da
deputat olmuşdum (gülür). Xasiyyətcə olduqca ciddi
insanam. Bəlkə buna görə idi ki, gəncliyimdə ailə həyatımla
bağlı olan gələcək planlarım da ciddi idi. Həmişə deyirdim,
atam kimi məsləhət bilsə onunla da ailə quracam. Çünki
atamın, könlümcə olan insanı seçəcəyinə əmin idim.

görüşdük. Beləliklə avqust ayında tanış olduq, sentyabrda
nişanımız baş tutdu, nişandan dərhal sonra nigahımız
bağlandı, noyabr ayında isə toyumuz oldu.

Təsadüfmü, talemi?
Qonşu kənddə yaşayan çox sevdiyim xalam var idi.
Bizə gəlib-getdikcə elə hey qiyabi olaraq tanıdığımız
Elçindən danışırdı. Bilirdik ki, o bu söhbətləri məqsədli
şəkildə, bilərəkdən etmir. Sadəcə qızıl medal alan, əla
qiymətlərlə universitetə daxil olan, oranı qırmızı diplomla
bitirən bu istedadlı, savadlı gəncin onun qonşusu olmağı
xalamda fəxr hissi doğururdu. Və o bu hissi hər gələndə
bizimlə bölüşürdü.
Günlərin bir günü xəbər gəldi ki, heç vaxt üzünü görüb,
səsini eşitmədiyim Elçin mənə namizəd çıxıb. Bəlkə də
bunun səbəbkarı xalam idi. Mən əvvəlcədən demişdim, atam
kimlə desə, onunla da ailə quracaqdım. Amma rəhmətlik
qərara gəldi ki, evlənən gənc qız olaraq mən də Elçini
tanımalıyam. Elçinin sınağı çətin olacaqdı: ilk olaraq atamın
hörmətini qazanmalıydı, sonra mənim. Elçinlə görüşdən
sonra atamın təəssuratları olduqca müsbət idi. Bizə dedi ki:
“Bu yaşda aspirant olan gəncin dünya görüşü, savadı,
tərbiyəsi məni heyran etdi. Peşman olmazsan. Mən məsləhət
bilirəm. Yenə də özün tanı, qərar ver.” Qismət oldu Elçinlə
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Getmə gözümdən, gedərəm özümdən
Nişanla-toy müddəti arasında Elçinlə mən iki ya üç
dəfə görüşdük. Hiss edirdim ki, ruhuma yaxın, düşüncə
tərzimə uyğun insandır. O mənə xoş insan təsiri bağışlayırdı.
Toyumuzdan bir həftə sonra mən çox dəyişmişdim. Həyat
gözlərimdə canlanmışdı. Bilmirəm ona qarşı olan hisslərim
sevgiydi ya yox, amma zənnimcə sevgidən daha artıq idi...
İlk övladımız – Ayşənimiz dünyaya gəldi. Mənə ağır
olmasın deyə, Elçinin anası bir müddət körpəmlə məni
Ağdamdakı evlərində saxladı. Həyat yoldaşımsa Gəncədə
işləyir, yalnız həftə sonları yanımıza gəlməyə imkan tapırdı.
Orada evimiz olmasına baxmayaraq Elçin həya edib qulluğa
ehtiyacı olduğunu ata-anasına deyə bilmirdi.
İki qızımız, onlardan 14 il sonra dünyaya gələn
oğlumuz var. Ayşənimiz atasının davamçısıdır – Londonda
təhsil alıb, doktorantdır. Aydanımız İstanbulda yaşayır. Tibb
uzmanlığı təhsilini orada alır. Həyat yoldaşı da uzman
həkimdir. Oğlumuz Əli Allahın bizə ən gözəl hədiyyəsidir.
İşıqlı yol
Çox çətin vaxtda ailə qurmuşduq. 1988-ci il idi.
Qarabag hadisələri tügyan edirdi. Mənfur düşmənlərimiz
şərəfsiz quldurluqla məşğul olur, sonra özlərini dünya
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ictimaiyyətinə məzlum xalq kimi təqdim edirdilər. Bizsə əliqolu bağlı vəziyyətdə, Gəncədə, paytaxtdan uzaq,
hadisələrdən kənar özümüzü lap çarəsiz hiss edirdik. Vətənin
bu dar günündə, çiyin-çiyinə verib bir qurum yaratmağa
qərar verdik. Elə bir qurum ki, dövlətimizin xarici əlaqəsini
genişləndirsin, Xocalı faciəsini, Qarabağ problemini dünyaya
çatdırmağa kömək etsin. Arzumuzu həyata keçirmək
paytaxtda daha münasib idi. Bakıda
ev kirayələdik.
Təsadüfən mənim ad günümdə təməlini qoydugumuz təşkilat
dövlət qeydiyyatından keçdi. Şanslı idik. “Vektor”
Beynəlxalq Elm Mərkəzini yaratdıq. İşlərimiz ugurlu alındı.
İlk beynəlxalq elmi-mədəni əlaqələrimizi qardaş Türkiyədən
başladıq. Türk aydınları, dövlət və iş adamları, həqiqi
türksevərlər bizə əvəzedilməz dəstək oldular.Azərbaycan
gerçəkliklərinin təbliğatı yolunda xeyli addımlar atdıq. Bu
kiçik uğurlar bizə güc verirdi. Bu gücün hesabına, zamanla
fəaliyyətimizi genişləndirdik. Türk qardaşlarımız Avropaya
çıxmamıza yardımçı oldular. Otuzadək ölkə ilə əməkdaşlıq
yaradıb, yuksək tribunalardan Azərbaycan həqiqətlərini elmi
və ədəbi ictimaiyyətə çatdıra bildik. İndi özümüzü o çətin
günlərdəki kimi çarəsiz hiss etmirik. Dəryda bir damla belə
olsa payımız olduğunu hiss etmək gözəldir. Gələcəkdə
Azərbaycan haqqında yeni bir kitab hazırlamagı
planlaşdırırıq. Elə bir kitab ki, Azərbaycanın bütün
bölgələrinin tarixi abidələrini, adət-ənənələrini, insanlarını
xaricilərə tanıda bilsin. Artıq həyatda yeni addımlar atmağa

hazırlaşanda çalışırıq ki, mənim ad günümə düşsün, “VEKTOR” kimi ugurlu olsun (gülür).
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Yuxu zəlili
Elçinin xoşagəlməyən tək cəhəti səbirsiz olmağıdır. O
zaman və hadisələrin çaxnaşmasında yaşayır. Necə deyərlər
əlində beş-on qarpızı birdən tutmağa çalışır. Hərəkətini də,
danışdığını da tələsik edir. İllərdir evliyik, heç olmasa bir
gecə saat üçdən tez yatdığını görməmişəm. Özünün sözü ilə
desək Elçin yuxu zəlilidir. Həmişə deyir ki, bu günün işini
sabaha qoyacaq qədər vaxtım yoxdur. İşdə olan bu yoğunluq
onu həm fiziki, həm zehni cəhətdən çox yorur. Tək
rahatlaşdığı yer evi, ailəsi olduğuna görə, bu səbirsizliyini
bilənlər də elə biz özümüzük. O həm ictimai həm ailə
həyatında tam zövqümə uyğun insandır. Ona görə geriyə
baxanda yalnız gözəllik görürəm. Nə mümkündürsə ona
nail olub. Onun mənfisi səbirsizlik, mənnimki qısqanclıqdır.
Çox şükür ki, Elçin bu səhvimi bağışlamağı bacarır (gülür).
Barak Obamanın rəqibi
O mənim istəklərimi əvvəlcədən hiss edib, mənim də
ona qarşı tələblərim olmayıb. Elçinə güvənim sonsuzdur.
Ondan umuram, buna görə ən kiçik şeydə inciyirəm. Mənə o
qədər doğmalaşıb ki, bəzən məni incidəndə, elə bilirəm
anamın xəyanətiylə üzləşmişəm. Çünki o bizimlə dostdur.
Elçin mənə qardaşdır, atadır. Elçinə həyat yoldaşı kimi
baxmıram. O mənim doğmam, əzizimdir... Elçinin etdiyi
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səhvlər o qədər yüngüldür ki, bunu kiçik uşaqlar da edə bilər.
Amma düzlərini təkrarlamağa, ondan başqa heç kimin gücü
çatmaz. Gənc vaxtlarımızda mənə nağıl kimi görünən: “Səni
xarici ölkələrə aparacam, xəyalımızdakı evi tikəcəm və.s”buna bənzər bir çox arzularından danışardı. Mən əvvəllər
onun bu danışıqlarını reallıq olaraq qəbul etmirdim. Bir
müddət keçdi. Gördüm bu insan əvvəlcə deyir, sonra
dediklərini həyata keçirir. İndi ona olan güvənim o qədər
sonsuz və möhkəmdir ki, günü bu gün desə, Barak Obamanın
yerinə keçəcəm, heç şübhə etmərəm (gülür).

hiss etdirməyə çalışmışam. İstəmişəm onunla birlikdəliyimə,
mənim ona inandığım qədər əmin olsun. Elçin ailəsinə zərər
verə biləcək hər şeyi qurban etməyə hazırdır. Şairliyini də,
elmi dərəcələrini də bizə görə yerlə yeksan edər. Gözəl ata,
gözəl həyat yoldaşıdır. Bu günə qədər tək bir dəfə də olsun
məni peşman etməyib. Bir qadın bunlardan başqa həyatdan
daha nə istəyər ki?
“525-ci qəzet”
Məhəbbət HACIYEVA,
Firəngiz AĞALAR
İdeya müəllifi: Tofiq Abdin

Qadının arzusu
O sıxıntıları tək çəkib, sevincləri bizimlə yaşayıb.
Mən və uşaqlarım sadəcə olaraq Elçinlə fəxr edirik. Bizi
özünə lazım olandan da çox yaxına buraxır, biz onu özümüz
hesab edirik. Bacardığı qədər qohum-əqrəbaya əl tutmağa
çalışır. Ucalmağa can atan insandır. Olduqca humanistdir.
Onun insanpərəstliyi bəzən məni dəhşətə gətirir. Ürəyi o
qədər gözəldir ki, pisliyini arzu edən insanların uğuruna
sevinməyi bacarır. Elçin çox real yaşayır. İndiki çoxları kimi
şair obrazı yaratmaga çalışmır, şeir yazmaq təbi gəlir, oturub
yazır. Çox konkret insandır. Onun şairliyini şeir
yazmağından, bir də gözəllərə vurğunluğundan anlamaq olar
(gülür). Bu insan heç nəyin mübtəlası deyil. Həyatı dolu-dolu
yaşayır. Özü daddığı gözəllikləri ailəsinə yaşatmağa can atır.
Ailə yükünü tək başına daşıyıb. Belə bir misal var: vur
deyənlə, vuran eyni olur. Hər zaman onun yanında olduğumu
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ЕЛЧИН ИСЭЯНДЯРЗАДЯ ИЛЯ
БАШ-БАША, ЭЮЗ-ЭЮЗЯ
(Шаирля юмцр-эцн, кечдийи сянят йолу
барядя мцсащибя)
В.Йусифли: Елчин, язиз достум! Эял, сющбяти сянин
доьулдуьун, бойа-баша чатдыьын мякандан башлайаг.
Няслин, сойадын, кюкцн –бунлар сянин тяржцмейи-щалынын
башланьыжыдыр.
Е.Исэяндярзадя: Биз яслян шушалыйыг.Ана тяряфим –
Шушанын Малыбяйли кяндиндяндир. Атамын да анасы
Шушадандыр. О да Малыбяйлидяндир. Babam isə Ağdamlı
olub. Bu kənd millətimizə çoxlu sayda görkəmli insanlar
bəxş edib. Малыбяйлинин йетирдийи günümüzün ян танынмыш
сюз адамы Васиф Гулийевдир. Малыбяйли дейяндя, Васифин
адыны чякмямяк эцнащ олар.
Мян дя Шушада доьулмушам - 1964-жц илин 16
сентйабрында. Рящмятлик атам дямирйолчу олуб.
Енерэетик-механик иди ихтисасы. Тяйинатла Шушайа
эюндярилиб вя онун орада йашадыьы, ишлядийи дюврдя дя
дцнйайа эюз ачмышам. Цч йашым оланда Малыбяйлийя
кючмцшцк, йедди йашыmа гядяр орада йашамышыг. Йедди
йашым оланда ися Аьдамын Ящмядавар кяндиня эялмишик.
Та ки, он йедди йашынажан. Ора мяним атамын, бабамын
кяндидир.
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Мяним юмрцм Эянжядя (орада-али мяктябдя
мцяллимлик етмишям), сонра да Бакыда кечиб. Йурдун щяр
эушяси мяня язиздир. Азярбайжаны гарыш-гарыш эязмишям.
Инди дя тез-тез районлара, кяндляря, тябиятя цз тутурам.
Амма доьулдуьум Шушайа эедя билмирям. О Шуша ки,
бюйцк шаиримиз Мяммяд Аразын бир шеириндя поезийа
ишыьына гярг олур:
Бу эежя эежянин сон гатындайам,
Бу эежя бир гяндил ганадындайам.
Саьымда бир дяря-гара щюрцкдцр,
Солумда бир дяря-гара щюрцкдцр.
Дюврямдя булудлар бюлцк-бюлцкдцр,
Дцнйанын дамына чыхмышам, няди?
Эежя аь йаьышда дуруланыбдыр,
Эежя даь мещиндя гуруланыбдыр.
Дараныб, бяляниб ишыгларына,
Тахыб гармаьыны эюй таьларына
Бир чилчыраг шящяр,
бир гяндил шящяр,
Щяр еви бир гызыл гярянфил шящяр.
Эежянин гойнунда йаныр даь шящяр,
Фязадан асылы, чилчыраг шящяр.
В.Йусифли: Елчин, сян ялли йашына эялиб чатдын. Мяним
фикримжя, алныачыг, цзцаь эялмисян. Бир вятяндаш, бир
азярбайжанлы, бир шаир-публисист, елмляр доктору, professor,
али мяктяб мцяллими, бир дост, бир аиля башчысы, ата кими
64

Elçin İsgəndərzadə
“ƏSƏRLƏRİ” – IV cild

Elçin İsgəndərzadə
“ƏSƏRLƏRİ” – IV cild

сянинля фяхр етмяйя дяйяр. Амма бу фяхр цчцн, эерийя
бахыб бойлананда щеч бир хяжалят щисси чякмямяйиня эюря,
илк нювбядя, кимляря миннятдарсан?
Е.Исэяндярзадя: Бир инсан кими формалашмаьымда он
йедди йашыма гядяр олан- ушаглыг вя илк эянжлик дюврцмя
боржлуйам. Мян о йаша гядяр нянямин (атамын анасынын)
йанында олмушам. Инди-ялли йашлы Елчин Исэяндярзадя
бюйцк гцрур щисси иля дейир ки, мян баьча щяйатымы,
мяктяб иллярими, университет дюврцмц, академийа тящсилими
нянямдян яхз етмишям. Цч ил яввял, 105 йашында о,
дцнйасыны дяйишди. Бу чаьажан бюйцк, адлы-санлы чох
академиклярля, шаирлярля, дювлят хадимляри иля отурубдурмушам, амма нянями бу сырада биринжи эюрцрям.
Цч йашымдан мяним бцтцн щяйатым эюзцмцн
габаьына эялир вя илк нювбядя, йадыма дцшян, хатиряляр
селиня гярг олдуьум биринжи адам да няням олур. Няням
фермада саьыжы ишляйирди. Мян онун алачыьыны нежя
сцпцрцрдцм, стяканыны нежя эятирирдим, бошгабыны нежя
эютцрцрдцм, тапшырыгларыны нежя йериня йетирирдим, бир
сюзля, жани-дилдян она нежя кюмяк едирдим,-бах, бунлар
щамысы хатиряляримдя инди дя йашайыр. Гямяр няням елдя,
обада щамынын севимлиси олан, щюрмят вя мящяббятини
газандыьы бир инсан иди. О, ямяк гящряманы иди, ямяк
наилиййятляриня эюря Ленин ордени алмышды, район советиня
депутат сечилмишди. Нежя дейим, «ижтимаи» гадын иди.
Биз Ящмядавара кючяндя дя тез-тез нянямин йанына
эедярдим. Йеня дя о, мяним хейирхащым, мцяллимим иди.

Дярслярдян нечя алмышам, щамысыны биржя-биржя она нягл
еляйярдим. Сонралар, институтда охуйанда да эедиб она
«щесабат» верирдим. Семестр имтащанларыны вериб бирбаша
йолланырдым нянямин йанына. Еля бил магнит иди чякирди
мяни, жазибясиндян гуртулмаг мцмкцн дейилди вя мян
юзцм жан атырдым ки, нянями эюрцм, дарыхырдым. Амма
буну тякжя дарыхмагла изащ етмяк олмаз, няням мяним
цчцн сящифяляри допдолу бир наьыл, байаты китабы иди.
Няням бир аз йашлашандан сонра Бакыйа кючдц,
бизимля йашады. Рящмятя эедяня гядяр о мяним бцтцн
щяйатымын ян бюйцк гящряманы иди. Мян ондан инсанлыг,
щуманизм, dürüstlük, щяйат севэиси дярслярини мянимсямишям.
Щяйатымда мцщцм рол ойнайан икинжи бир шяхс
нянямин həyat yoldaşı-атамын атасы Ящяд бабам олуб.
Амма тяяжжцблц эялмясин, о бабамын цзцнц мян
эюрмямишям, атам ики йашында оланда (1941-жи илдя)
бабам мцщарибяйя йолланыб. О, мцщарибядя щялак олду,
эери гайытмады. Амма бабамы шяхсян таныйанлар, онунла
цнсиййятдя оланлар мяни эюрян кими баьырларына басырдылар,
дейирдиляр ки, сян ейнян бабана охшайырсан. Малыбяйлидя
Мящяммяд баба, Ханкиши баба бабамын ətrini мяндян
алырдылар. Онлар хатырлайырдылар ки, бабам 1915-1920-жи
иллярдя ермяни-türk давасында юз иэидлийи, ермяниляря гяним
кясилмяйиля щамынын севимлисиня чеврилмишди, онунла фяхр
едирдиляр. Нежя ки, Хосров бяйля, Султан бяйля гцрур
дуйурдулар, еляжə də babamla! Няням дейярди ки, бабам
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щяр дюйцшдян гайыданда жибиндян он-онбеш ермяни гулаьы
чыхарыб тай-тушларына эюстярярмиш. Бир ящвалат да данышырлар
ки, бабам дяйирманда он бир ермянини ганына гялтан едир,
башларыны кясир. Щятта бир кясилмиш yerdə dığırlanan башдан
ермянижя ана сюйцшц дя ешидир. Мяним защирян бабама
охшамаьым, нежя дейим, «Ящядляшмяйим» юзцмя дя хош
эялирди. Инсан киминляся гцрур дуймалыдыр, ону кимяся bir
qəhrəmana охшатмалыдырлар вя о инсан буна эюря севилирся,
демяли, хошбяхт адамдыр…
Бабамын диллярдя эязян иэидлийи, ермяниляря ган
уддурмаьы мяня дя кюмяк олуб вя щисс едирдим ки, Ящяд
бабанын нявяси юмрцндя эяряк дюйцлмясин, сюйцлмясин,
дава-далаша дцшярся, басылмасын. Тябиятимя эюря мян
сакит, бир кимсяйя зяряр тохундурмайан, мянасыз
мцбащисядян, савашдан йан гачан бир адамам. Амма
юмрцмдя ики дяфя далашмышам вя дейим ки, далашдыьым о
адамлар мяндян йашжа бюйцк, физики жящятдян дя эцжлц,
гцввятли олублар. Мян онларын икисини дя дюймцшям вя о
ящвалатларын шащидляри олан адамлар инди дя саьдырлар.
Биринин ады Ябцлфят иди, о бирисининки Фрунзе (она «Кокуш»
дейирдиляр)… Онларла далашанда ичимдя еля бир илащи тяпяр
олуб ки, Ящяд бабанын нявяси дава-далашда, савашда
басылмамалыдыр.
Нянямин ики гардашы да мцщарибядян гайытмады. Щяр
9 май эцнц эяляндя няням аьлайырды, эюз йашларыны
сахлайа билмирди, Ящяд бабамын гара хябяри эялмишдися,

гардашлары Яли вя Байрамын гайыдажаьына цмидини
гятиййян кясмямишди.
Бяли, мяним бир Елчин Исэяндярзадя кими
формалашмаьымда бу ики инсанын-Гямяр нянямин вя Ящяд
бабамын бюйцк ролу олуб.
В.Йусифли: Елчин Исэяндярзадя илк шеирини ня вахт, нечя
йашында гялямя алыб? Шаирлийя, шеир йазмаьа щявяс нежя
йараныб?
Е. Исэяндярзадя: Икинжи суалдан башлайаг. Мян нийя
шеиря, сянятя мейл етмишям, индийя гядяр бу мяня бир
сиррдир. Шаирлик дейилян бир ихтисас йохдур вя шаирляр
арасында филолоъи тящсил алмайанларын сайы бялкя дя филолоъи
тящсил аланларын сайындан гядяринжя чохдур. Чцнки
ядябиййат факцлтясини битирянлярин 95 фаизи щеч дя шаир
олмур. Шаирлик илащи верэидир вя дяхли йохдур, сян щансы
пешянин сащибисян. Жоьрафийа факцлтясини битирян Мяммяд
Аразы хатырламаг кифайятдир. Мян юзцм дя филолоэийа
факцлтясини йох, Политехник институтуну битирмишям. Шаирлик
габилиййятдир, истедад яламятидир, филолоъи тящсилин дя
мцяййян ролу вар, амма ясас ИСТЕДАДдыр.
Вагиф мцяллим, мян илк шеирими бешинжи синифдя
охуйанда йазмышам. Бир жоьрафийа мцяллимим вардыНубар Бабайева, бу шеири она щяср етмишдим вя бу шеир
мяктябдя дя, кянддя дя йахшы гаршыланды. Сонра да
кяндимизя бир шеир щяср етдим. Инша йазымда вермишдим о
шеири вя о да марагла гаршыланды. Мяним шеиря, Сюзя
эялишим илк нювбядя, Гарабаьла баьлыдыр. Эюзялликляр
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дийары, щяр гарышындан жяннят ийи эялян доьма йерляря
щейранлыьым мяндя истяр-истямяз шаираня дуйьулар
ойадырды. Мян Жыдыр дцзцня вурулмушдум, Шушада
оланда эцнлярими орада кечирирдим. Аьдамла, йашадыьым
кяндля Шушанын арасында 60 километрлик йол варды, эедишэялиш дя чятин иди. О алдыьым «беш»лярин щесабатыны нянямя
вердийим кими Жыдыр дцзцйля дя сющбят едирдим, о гайа, о
дяря, о мянзяря иля цзбяцз дайаныр, дярдими, нисэилими,
севинжими онларла бюлцшцрдцм. Жыдыр дцзцндя оланда мян
юзцмц дцнйанын ян вцгарлы инсаны щесаб едирдим.Яэяр бу
50 илдя щяйатда кимсянин гаршысында яйилмямишямся, о
яйилмязлийи, о вцгары мяндя Жыдыр дцзц йарадыб. Бяли,
ушаглыьымын, эянжлийимин ян хош эцнляри Жыдыр дцзц иля,
Шуша иля баьлыдыр. Бир сюзля, мяни Жыдыр дцзц-Шуша шаир
еляди. Онлар мяним тотемим олуб. Шуша ялдян эедяня
гядяр Шуша вя Жыдыр дцзцня эедиб-эялмишям. Еля бил, Аллащ
мяня diktə etmişdi ки, Шушаны, Жыдыр дцзцнц дойунжа эяз,
вахт олажаг, эюрмяyəcəkсян. Жыдыр дцзцнцн щяр гарышыны,
онун эюзялликлярини, чичяйини, эцлцнц эюзцня, кюнлцня йыь,
тутийа бил ону.
Жыдыр дцзцндя, бир гайада цч эюзял шаирмиз-Сабир
Рцстямханлы, Нцсрят Кясямянли вя Чинэиз Ялиоьлу юз
адларыны йазмышдылар. Щамы бу гайайа о шаирлярин гайасы
дейирдиляр. Мяним цряйимдя дя беля бир арзу ойанмышды ки,
вахт эяляр, мян дя танынмыш шаир оларам, адымы о
гайаларын бириня щякк едярям. Щятта буну рящмятлик
атама да демишдим. Иса булаьына еняндя атам деди ки,

щансы гайаны сечмисян? Ялбяття, сечимим варды. Бу арзу
щяля дя мяни тярк етмир вя инанырам ки, Жыдыр дцзцня
адымы щякк едяжяйям.
В.Йусифли: Орта мяктяби битирдин вя ичиндя шаирлик
дуйьусу йашайа-йашайа сянядлярини филолоъи факцлтяйя йох,
Политехник институтуна тягдим етдин.
Е.Исэяндярзадя: Мян 1981-жи илдя Аьдам шящяр 6
сайлы орта мяктяби гызыл медалла битирдим. Бир «беш»ля
Политехник институтунун Механика факцлтясиня дахил
олdум.
Бцтцн фянляри ейни дяряжядя севирдим вя щамысындан
да биржя гиймятим варды-«5».Орта мяктяби битиряндя анам
истяйирди ки, мян Тибб институтуна дахиl олум, щяким
олум, чцнки о, тез-тез хястялянирди. Ялбяття, анамы чох
севирдим, хястяляняндя башынын цстцндя дурурдум, оьул
гайьысыны ясирэямирдим, амма щяким олмаг içimдян
кечмирди. Цряйимдя атамын йолуну давaм етдирмяк,
онун кими мцщяндис олмаг щисси эцжлц иди. Вя атамын да
йолуну давам етдирдим.
В.Йусифли: Тялябялик илляриндя шаирлик, шеиря, сянятя
мящяббят сяни тярк етмяди ки?
Е.Исэяндярзадя: Гятиййян! Шеирляр йазырдым вя еля
биринжи курсдан башлайараг юз дярсляримля йанашы,
поезийадан да ял чякмирдим, даща доьрусу. О, мяндян ял
чякмирди, ичимдяки дуйьулар «йаз, йаз» дейирди. Елми
активлийимя сюз йох иди, чцнки мян щансы сащяни
сечмишдимся, о сащядя биликлярими эцн-эцндян артырырдым,
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Москвада чыхан «Квант» ъурналында чыхыш едирдим,
ixtiralarım варды. Амма поезийада актив олмаьыма
ещтийаж варды. Бурада сечилмяк, фярглянмяк, юзцнямяхсус
бир шаир олдуьуну сцбут елямяк лазым иди. Икинжи курсда
охуйаркян шеирлярими бюйцк шаиримиз Мяммяд Араза
эюстярдим. О, «Азярбайжан эянжляри» гязетиндя мяня
хейир-дуа верди, «Ябяди жыьыр» вя «Истяк» адлы шеирлярим ишыг
цзц эюрдц. Мяммяд Аразын о хейир-дуасындан сонра
мяшщурлашдым вя юзцмдя инам йаранды. Бир щалда ки, бу
бюйцк шаир сяни тягдир едир, шаир кими охужулара таныдыр,
сянин гаршында биржя йол вар- поезийа йолу. О йолу сян
эетмялисян!
2000-жи илдя «Эянжлик» няшриййаты мяним «Пянжяря
мюжцзяси» шеирляр, поема вя чевирмяляр китабымы няшр етди.
Щямин китабын Йазычылар Бирлийинин «Натяван» клубунда
тягдиматы кечирилди. Китабын илк сящифяси Халг шаири
Мяммяд Аразын бу сюзляри иля ачылырды: «Елчин
Исэяндярзадянин поетик илщам майасынын Аллащ верэиси
олмасыны мян чохдан, лап яввялдян щисс етмишдим. Еля она
эюря дя бу чятин, шяряфли йарадыжылыг йолунда она илк уьуру,
илк хейир-дуаны да мян демишдим, мян йазмышдым.
Эюрцнцр йанылмамышам. Шеирдян-шеиря, китабданкитаба Елчин сюзцн гядир-гиймятини биля-биля, артыра-артыра
ирялиляйиб, истедады жилаланыб, гялями бцлювляниб вя мяним
етибарымы бцтцнлцкля доьрулдуб».
Щямин китабда Халг шаири Фикрят Гожанын, шаирлярдян
Фамил Мещдинин, Шащмар Якбярзадянин, Ващид Язизин,

Вагиф Байатлынын, Вагиф Бящмянлинин, Илщам Гящряманын,
Адил Мирсейидин, Акиф Сямядин, Васиф Сцлейманын, йазычы
Ялибала Щажызадянин, эюркямли тянгидчилярдян Низами
Жяфяровун вя Сизин мяним йарадыжылыьымла баьлы цряк
сюзляри верилмишди. Бу, мяним поезийайа даща инадла,
даща сяйля вя даща мящяббятля баьланмаьымда бюйцк рол
ойнады. Чинэиз Ялиоьлу о тягдиматда деди ки, Елчин
Исэяндярзадя охужунун цстцня орду иля эялир вя дейир: ай
охужу, мян эцжлцйям, сян мяни охумаг зорундасан,
чцнки Мяммяд Аразын сюзц иля ачылыр бу китаб. Щям дя
эюрцн нечя танынмыш сюз адамы фикир дейир…
Бир мягамы да гейд едим ки, мян 1992-2000-жи илляр
арасында охужулардан бир аз узаг дцшмцшдцм. Башым
намизядлик вя докторлуг диссертасийаларынын мцдафиясиня
гарышмышды. Бир сюзля, елм мяни санки поезийадан
араламышды. Амма бейним ишляйирдися дя, цряйим йериндя
иди, сусмамышды, мягам эюзляйирди. Вя беля бир мягам да
йетишди. Он илдян сонра мян устад шаирлярин вя гялям
достларымын дястяйиля йенидян жярэяйя гайытдым, нежя
дейярляр, юз йерими тутдум. О тягдиматдан сонра щисс
етдим ки, мяним бу поезийада юз истедадымы, шаирлик дястхяттими нцмайиш етдирмяйя мяняви щаггым вардыр.
В.Йусифли: Адыны щюрмятля чякдийин о устад шаирляр
щаггында цряк сюзлярини ешитмяк истярдим.
Е.Исэяндярзадя: Мяним ядябиййатда кумирим
Мяммяд Араз олуб. О, шеирлярими охуйуб, хейир-дуа
вериб, сонра бир китабыма юн сюз дя йазыб.Амма ян чох
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севдийим, тясирляндийим шаир Рясул Рза олуб, йазы
манерама, поетик рущума эюря Рясул Рзайа даща
йахынам. Щеч шцбщясиз, Мяммяд Аразла йахынлыьым, йяни
эюрцшлярим, эедиш-эялишим Агил Аббасын кюмяклийиля олуб
вя онун поезийасынын да вурьуну олмушам. Мяммяд
яминин хястялик дюняминдя дяфялярля онун баш редактор
ишлядийи «Азярбайжан тябияти» ъурналында олмуш, цзбяцз
отуруб сющбят етмишик, бахышларымызла, ялляримизля,
мцяййян ишарялярля бир-биримизи баша дцшцрдцк. Шеирлярими
онун гаршысына гойур, о да бахышлары иля фикрини билдирирди.
Мясялян, ейняйинин бир гулпу иля бяйяндийи шеирин, йа да о
шеирин бир бяндинин йа бир мисрасынын цзяриня гойурду.
Санки демяк истяйирди ки, беля йазмаг лазымдыр. Еля бил,
йол эюстярирди. Инди, щяр тязя шеирляр силсилям дярж едиляндя,
йа бир китаб ишыг цзц эюряндя дейирям ки, каш Мяммяд
ями саь олайды, бу шеирляри охуйуб фикрини билдиряйди.
Бюйцк шаиримиз Бяхтийар Ващабзадя иля дя
эюрцшляримиз чох олуб. Онун евиндя ийирми дяфядян чох
олмушам. Тцркийяйя мцтямади эедишлярим олуб вя орада
Бяхтийар мцяллимин достлары иля дя эюрцшмцшям. Ян чох
Йавуз Бцлянt Бакилярля! Онлар Бакыйа эяляндя мян о
достларла бирликдя Бяхтийар мцяллимэиля эедярдик. Амма
Бяхтийар мцяллимля баьлы фикир вя дцшцнжяляримин
формалашмаьында
бюйцк
йазычы,
мцасир
дцнйa
ядябиййатынын корифейляриндян олан Чинэиз Айтматовун
хцсуси ролу олуб. Бу ики бюйцк шяхсиййятин бир-бириля
цнсиййяти, достлуьу чох мющкям олуб, тцрк дцнйасынын бу

ики гцдрятли сяняткары ейни амал, ейни ягидя сащиблярийди вя
мян Чинэиз Айтматовла эюрцшляримдя (еля олуб ки, ики
айдан бир эюрцшмцшцк, о арада мян Белчикада tez-tez
olurdum), онун Бяхтийар Ващабзадя щаггында, щямчинин
Шащмар Əкбярзадя барядя сюйлядийи фикирляр щачанса
мяним бир йазымда юз яксини тапажаг.
Халг шаири Няриман Щясянзадяни дя бир инсан вя шаир
кими чох севирям. О, мцгяддяс адамдыр.
Аллащ рящмят елясин, Нцсрят Кясямянлини дя
унутмурам. О, мяним бир китабыма юн сюз йазмалы иди.
Амма xəstəlik сябябindən йаза билмяди. Китабымын
тягдиматында деди ки, мцтляг, нювбяти китабына йазарам.
Бу да гисмят олмады. Щяр йени китабым ишыг эюряндя еля
билирям, Нцсрят ора юн сюз йазыб.
Халг шаири Фикрят Гожа да мяним устадларымдан
биридир. Онун поезийасы саф бир эцзэц кими щяйаты,
дцнйаны, эюзялликляри, ижтимаи-сийаси эерчяклийи якс етдирир.
Инди онунла баьлы бир мягамы гейд едим. Юмрцмдя биржя
дяфя данланмышам, йяни ня орта мяктябдя, ня
университетдя, ня дя атам-анам тяряфиндян тющмят вя
данлаг эюрмямишям. Амма биржя дяфя. Икинжи курс
тялябясийдим. О заман Фикрят Гожанын бир шеир китабы
чапдан чыхмышды, ону китаб маьазасындан эютцрдцм,
башладым охумаьа. Пиллякянляри галха-галха охумаьы
давам етдирдим вя еляжя дя аудиторийайа дахил олдум.
«Ямяк мцщафизяси» фянниндян professor Яли мцяллим
лексийа охуйурду, амма мян эащ мцяллимин лексийасыны
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йазыр, эащ да Фикрят Гожанын китабыны охуйурдум.
Мцяллим буну эюрдц вя ишаря еляди ки, китабы yığışdır.
Амма йеня китабдан ял чякя билмядим, ики дяфя дя
хябярдарлыг етди мцяллим, ахырда деди ки, дур эет, чюлдя
оху. Мян дя цзр истямяк явязиня щеч бир шей олмамыш кими
чыхдым чюля, китабдакы шеирляри ахыра гядяр охудум. Бах,
бу, юмрцмдя биринжи вя сонунжу мцяллим гынаьы олду.
В.Йусифли: Сянин бир шаир кими формалашмаьында ядяби
мцщитин тясирини данмаг олмаз. Ядяби мцщит цряйи сюзля
долу бир эянж йазарын щяйатында щялледижи рол да ойнайа
биляр.
Е.Исэяндярзадя:
Мяним
бир
шаир
кими
формалашмаьымда Эянжя ядяби мцщитинин бюйцк ролu
олуб. Тале еля эятирди ки, мян беш-алты ил Эянжядя йашамалы
олдум, орада-Зярдаби адына Педогоъи университетдя юз
фянним цзря мцщазиряляр охуйурдум. Артыг бу заман
ядяби алямдя танынмаьа башламышдым, Мяммяд Аразын
хейир-дуасындан сонра артыг «шаирлик диплому» алдыьымы
зянн едирдим. Щяр шейдян юнжя, юзцмя инанырдым.
Мцяллимлик бюйцк сянятдир вя дейим ки, бу сянятин
юзцнцн дя поезийасы вар. Мяни шаир, алим, техника елмляр
доктору вя с. кими тягдим едирляр. Амма мцяллим кими
юзцмц даща ращат щисс едирям. Она эюря ки, мян
мцщазирялярими техника елмлярi доктору, профессор Елчин
Исэяндярзадя кими йох, şair Елчин Исэяндярзадя кими
дейирям.Йяни мян мцщазирялярими еля гурурам ки, орада
поезийанын няфяси эялир. Цмумиййятля, бу дцнйада щяр бир

няснядя поезийа вар, садяжя ону дуймаг вя кяшф етмяк
лазымдыр. Адамлар вар ки (мясялян, достум, шаир Ялиширин
Шцкцрлц), физиканын, рийазиййатын мянтигини поезийайа
дашыйыр. Бялкя дя бурда мараглы нüанслар алыныр, амма
тярсиня даща эюзялдир. Чцнки поезийа эюзялликдир. Интеграл,
тригонометрийа, чертйоъ, щяндяся бунлар аьырлыгдыр,
чятинликдир. Мян чалышырам ки, техниканын бир юнямли
деталыны анладырамса, ону поезийа дилиля анлатмаьа
чалышырам. Тутаг ки, бир тяййаря мцщяррикинин бир
механизмини, онун кинематик системини, динамикасыны,
статик вязиййятлярини юйрядирямся. О мцщазиряляря
кянардан баханлар еля биляжякляр «Лейли вя Мяжнун»
поемасындан дярс кечирям. Йяни мяним мцяллимлийимдя
поезийа да бир иштиракчыйа чеврилир. О мянада ки, бу
мцщазиряляр гуру, сойуг, расионал дилля дейил, илщамла
сюйлянилир.
Гайыдаг мятлябя, даща доьрусу, Эянжя ядяби
мцщитиня. Эянжядя ядяби мцщит Низами дюврцндян
формалашыб вя дейим ки, бурада чинарлар да эюзял шеирляри
хатырладыр. Рясул Рзанын Эянжя чинарларына щяср етдийи
шеири хатырлайын. Эянжя Азярбайжан ядябиййатына бюйцк,
дцнйа шющрятли дащи шаирляр бяхш едиб вя инди дə бу шящярдя
ядяби мцщит юз гайнарлыьыйла сечилир вя Эянжя ядяби мцщити
мцасир Азярбайжан ядябиййатынын айрылмаз бир голудур.
Эянжядя эюркямли насир Гяриб Мещдинин «Илщам»
ядяби бирлийи фяалиййят эюстярирди. Дейим ки, о заман бизим
ядяби мцщитдя Муса Уруд, Низами Айдын, Əjdər Ol,
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Qəşəm Nəcəfzadə və s. кими эяляжяйин севилиб сечилян эянж
ядяби гцввяляри варды вя бунларын формалашмаьында Гяриб
Мещдинин мцстясна ролу олуб. О, чох тялябкар, щяр
охунан йазыны бяйянмирди, амма истедадла йазылан бир
шеири, бир щекайяни динляйяндя аз гала севинждян эюзляри
йашарырды. Бизя ядябиййатын фящлялийини Гяриб Мещди
юйрятди. Яэяр биз бу эцн сюзц нежя жилаламаьы, сюзц шеиря,
шеири поезийайа чевирмяйи аз-чох бажарырыгса, буну Гяриб
мцяллим бизя юйрядиб. Мян о бирлийя цч ил сярасяр эедиб
эялдим вя «Гяриб Мещди дярсляри»ни йахшыжа мянимсядим.
Бакыйа гайыдандан сонра бюйцк ядяби мцщитин бир
цзвцня чеврилдим вя бурада мцхтялиф ядяби нясиллярин
нцмайяндяляри иля достлуг етдим. Тясис етдийим
«ВЕКТОР» няшрляр евиндя 700-я йахын китаб няшр етдик.
Тябии ки, бу ясярляри охумагла мян дя ядяби мцщитин,
даща доьрусу, ядяби просесин мащиййятини дярк етдим,
щям дя юзцм мцталия даирями эенишляндирдим. Чцнки
няшриййата тягдим олунан ясярляри илк нювбядя, мян
охумалы идим. Диэяр тяряфдян, китабы чап олунан
мцяллифлярля йахындан танышлыг, онларын чоху иля достлуг
етмяк бир инсан кими мяня бюйцк тясир эюстярди. Инди дя
бу просес давам едир.
Ядяби мцщитин конкрет мяканы Азярбайжан Йазычылар
Бирлийидир. Бурадакы «Натяван» клубунда демяк олар ки,
щяр щяфтя бир нечя китаб тягдиматы, йазычыларын йубилейляри,
ядябиййатын мцхтялиф проблемляри иля баьлы мцзакиряляр
кечирилир вя мян дя бурада кечириллян тядбирлярдя фяал

иштирак едирям. Йазычылар Бирлийи мцгяддяс бир ожагдыр вя
дцшцняндя ки, о пилляляри вахтиля Сямяд Вурьун, Рясул
Рза, Сцлейман Рцстям, Илйас Яфяндийев, Мирзя
Ибращимов, Мяммяд Ариф, Мяммяд Жяфяр, Жяфяр
Жяфяров, Мир Жялал, Яли Вялийев, Сцлейман Рящимов, Иса
Щцсейнов, Янвяр Мяммядханлы, Мирварид ханым
Дилбази, Ниэар ханым Ряфибяйли, Имран Гасымов, Балаш
Азяроьлу, Щцсейн Аббасзадя, Байрам Байрамов вя
диэяр эюркямли сяняткарлар галхыб, цряйиндя гцрур щисси
шащя галхыр, «İлащи, mян нежя хошбяхтям» дейирсян.
Бирлийин сядри, бцтцн тцрк елляриндя танынан, севилян,
Азярбайжанын мцгтядир йазычысы Анардыр вя нечя иллярдир
ки, онун ядяби сийасяти юзцнц доьрулдур.
Бах, мян дя бу ядяби мцщитдя бяркийир, нежя
дейярляр, поладлашырам.
Ядяби мцщитдя щяр бир шяхсин юзцнямяхсус характери,
хасиййяти, инсани хисляти иля растлашырам вя нежя дейярляр, бу
адамларын тякжя шаирлийи, насирлийи, тянгидчилийи иля дейил,
щям дя бир инсан кими юзцнямяхсуслуьу иля таныш олурам.
Дейим ки, Чинэиз Ялиоьлу иля достлуьумда мян онун тякжя
шаирлийини кяшф етмирям, щям дя мяжлислярдя эюзял нитги вя
бянзярсиз саьлыглары иля дя йени бир инсан кяшф едирям.
Йахуд, Ялисямидля Фявваряляр баьында гол-гола эязиб
онун сющбятлярини динлямяк мяня хошдуr. О Ялисямид ки,
мцасир поезийамызда юзцнямяхсус бир йолу вар, о йолу
анжаг Ялисямид эедя биляр. «Сяня бир бяйаз скрипка
боржлуйам, оьлум» шеиринин мцяллифи... Мяним достларым
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арасында Жаваншир Йусифли дя вар, сянин гардашын. Онун
Яли Кярим щаггында йаздыьы китабы мян мцасир ядяби
тянгидин ян уьурлу нцмуняляриндян бири щесаб едирям вя
Жаванширин сявиййяси мяни тамамиля гане едир. Амма о
да бир инсан кими юзцнямяхсуслуьу иля сечилир вя дейим ки,
сиз гардаш олсаныз да, тамамиля фяргли инсанларсыныз.
В.Йусифли: Ядяби мцщитдя, цмумян ядябиййатда
«Аталар-оьуллар» мцбащисяси вар. Буна мцнасибятиниз?
Е.Исэяндярзадя: Бу, ади мянтигдир ки, щяйат диалектик
инкишаф просесиндядир. Щяйатда олдуьу кими, ядябиййатда
да «аталар-оьуллар», «йениляр-кющняляр» конфликти олмуш,
вар вя олажаг. Бяхтийар Ващабзадя мяшщур бир шеириндя
йазыр ки: «Мян атамы ютмцшям, мяни ютцр ювладым, bu
беля дя олмалы, ахы, дцнйа фырланыр». Биздян яввялки нясилляр
башга жцр йазырдылар, онларын ядяби зювгц, дцнйайа бахышы
бизимкиндян тамам фяргли иди. Вя бу нясиллярин йаратдыьы
ясярляри инкар елямяк наданлыг яламятидир. Чцнки о ясярляр
ядябиййат тарихимизин мцяййян бир мярщялясини тяшкил едир.
Тябии ки, йени нясил бу бцнювря цзяриндя йцксялир. Яняня
олмадан новаторлуг, йенилик йарана билмяз, нежя
дейярляр, от кюкц цстцндя битир. Амма щяр нясил юзцнцн
фяргли йарадыжылыг цслубу иля диггяти жялб едир. Буна эюря дя
тутаг ки, Агил Аббас Яли Вялийев кими йазмыр, Афаг
Мясуд Язизя Жяфярзадя кими, о цслубда йазмаг истямир.
«Аталар-оьуллар» мцбащисясиня биз сон онилликдя
АЙБ вя АЙО арасында баш верян ядяби мцбащисялярдя вя
фикир ихтилафларында да раст эялдик. Бир груп эянж мцстягил

шякилдя юзлринин бирлийини йаратдылар-Азад Йазарлар Ожаьы
адландырылан бу груп юз програмыны да елан етди. Бу
програмда йени, тамамиля фяргли бир ядябиййатын
йаранажаьындан сющбят эедирди. Онлар бир чох щалларда
Азярбайжан ядябиййатынын йашары янянялярини инкар едир,
бунлары
кющнялик
галыьы
адландырыр
вя
дцнйа
ядябиййатындан
бящрялянмяйи,
модернизми,
постмодернизми бир ядяби жяряйан кими цстцн тутмаьы иряли
сцрцрдцляр. Тябии ки, онларын програмында мараглы
мягамлар варды. Амма цмумиликдя мин иллик
Азярбайжан поезийасы яняняляриня гаршы чыхмаг,
ядябиййатымызын инжилярини инкара чалышмаг, «сиз щеч ня
йаратмамысыныз» иддиасы иля чыхыш етмяк, амма юзляри дя
ортайа жидди бир ядяби нцмуня гоймамаг щаглы
наразылыьа сябяб олурду. Мятбуатда АЙБ вя АЙО
арасында олан мцбащисяляр дя бу зяминдя баш верирди. Биз
ВЕКТОРчулар ися орта бир хятт эютцрдцк, ядябиййатда
«игтидар-мцхалифят» мцнагишясиня эетмядик. Щяр ики
тяряфин йазарларына мейдан ачдыг, ясярлярини чап елядик,
амма АЙОчулар арасында еляляри олду ки, юз щярякятляри
иля гейри-сямими йол тутдулар. Буну да тябии гябул едирик,
иддиасы чох олуб, бу иддиасыны ямяли щярякятляри иля
доьрултмайан, юзлярини тякяббцрлц апаран жаванлар тякжя
щяйатын айры-айры сащяляриндя дейил, ядябиййатда да вар.
В.Йусифли: Сыраларымыздан вахтсыз эетмиш гялям
достларымызы хатырламаьыныз, юлцмцндян сонра онларын
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ясярлярини чап едиб аилялярини вя охужулары севиндирмяйиниз
ня гядяр хошдур..
Е.Исэяндярзадя: Инсан цчцн щяйатда севдийи ня варса,
она доьмадыр. Щеч ким унудулмур, йаддан чыхмыр
принсипи щяйатымызын мцщцм бир амилиня чеврилмялидир.
Мяним няням 105 йашында рящмятя эетди, инанын ки, бу
цч-дюрд иля о аьрынын вя иткинин тясириндян щяля дя чыха
билмирям. Нийя? Она эюря ки, мян нянями севирдим.
Башга бир гощумун рящмятя эедирся, сян буну нормал
гаршылайырсан. Ядябиййатда да белядир. Еля йазычылар
дцнйасыны дяйишибляр ки, бу иткилярля илляр бойу барışa
bilmirsən. Бяхтийар Ващабзадя, Мяммяд Араз, Иса
Исмайылзадя, Иси Мяликзадя, Нцсрят Кясямянли, Шащмар
Якбярзадя, Елдар Бахыш, Низами Айдын… бах, бу надир
истедад сащиблярини мян няням гядяр севирдим, онлар
мяним мяняви аилямин цзвляри иди. Онларын физики юлцмц
бизи сарсыдыр, амма тясялли тапырсан ки, бу дцнйада онлары
йашадан сюзляри галды. Сюздян узунюмцрлцсц вармы?
Мян язиз достум Низами Айдыны нежя унуда
билярям? Муса Урудла бир мяжлисдя (тойда, йасда,
тядбирдя) оланда о ики-цч саат ярзиндя Низамини дюнядюня хатырлайырыг. Еля бил, о да бизимля бир сырада отурур.
Ичимиздя, рущумузда бир Низами Айдын бойланыр.
Мяни сарсыдан вахтсыз юлцмлярдян бири дя Шащмар
Якбярзадянин гяфил вяфаты олду. Бизим достлуьумуз бир
эцнлцк, беш эцнлцк дейилди, заманын бцтцн сынагларындан
кечян бир достлуг иди. Биз, демяк олар ки, щяр эцн

эюрцшцрдцк. Эцнц бу эцн дя инанмадыьым бир юлцмдц
онун дцнйадан вахтсыз эетмяйи.
Бир дя «Бюйцк Аби»-Тофиг Абинин гяфил юлцмц
щамымыз цчцн эюзлянилмяз олду. Юмрц бойу суйу цфцряцфцря-цфцря ичян, щеч бир жидди хястялийи олмайан, цзэюзцндян никбинлик йаьан бир эюзял инсанын вяфаты-гяфил
юлцмц шяхсян мяни чох сарсытды.
Адыны чякдийим, юлцмцня щеч жцр инанмадыьым бу
инсанлар ясл шяхсиййят идиляр. Онларын хатиряси бизим цчцн
язиздир. Хатирялярини щямишя йашадажайыг.
2000-жи илдян мяним тяшяббцсцмля «Шащмар
Якбярзадя адына бейнялхалг ядяби мцкафат» тясис етдик.
Он беш илдир ки, щяр ил цч-дюрд шаиря бу мцкафаты тягдим
едирик. Яллийя йахын шаир Шащмар Якбярзадянин адыны
дашыйан мцкафата лайиг эюрцлцбляр. Он цч юлкянин шаирляри
вар бу сырада (Тцркийя, Гырьызыстан, Украйна,
Македонийа, Алманийа, Русийа вя с. юлкялярин шаирляри).
Онларын китабларыны тямяннасыз чап едирик вя бу китаблар
дцнйанын бцтцн китабханаларына йайылыб.
В.Йусифли: ВЕКТОР нежя йаранды?
Е.Исэяндярзадя: Совет гурулушу даьыланда, биз
мцстягиллийимизи ялдя едяндя мян елмляр намизяди идим. О
дюнямдя Азярбайжан елминя бир аз йухарыдан ашаьы
бахырдылар, рус елми биринжи дяряжяли сайылырды, йердя галан
республикаларын елми наилиййятляриня ися чох заман жидди
йанашмырдылар. Məн-о заманын эянж алими бюйцк
иддиаларла йашайырдым. Дяли-долу бир эянж цряйиндя
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дцнйанын бюйцк алимляри иля жянэя чыхыр, «мян сизи
ютяжяйям» дейирдим. Мяним о иллярдя бир сыра уьурларым
олду, юз сащямин танынмыш мцтяхяссисляриндян бири идим.
Танынмыш академикляр-Левитски вя Cолдаsбяйов мяним
ишлярим барядя мцсбят ряй билдирмишдиляр. Анжаг йеня
тякрар едирям, бизя, эюрдцйцмцз ишляря дырнагарасы
бахырдылар, ашаьылайырдылар бизи. Мцстягиллик ялдя едяндян
сонра бир эянж, танынмыш алим кими фикирляширдим ки, мян
нейляйя билярям, бу Вятяня щансы файдам дяйя биляр?
Нящайят, беля бир гярара эялдим ки, бир елм мяркязи
йарадым, адыны да ВЕКТОР гойум. Мян намизядлик вя
докторлуг диссертасийаларыма эюря дцнйанын 13
юлкясиндян патент алырам. Бу ВЕКТОР рийази бир
цсулдур, ону техникайа тятбиг елямишям. Йяни бир рийази
модели техникайа-трактор механизмlərиндян тутмуш
aviasiyaya,
чап
машынларына
гядяр
о
цсулу
лайищяляндирмишям. Она аид 47 патентим вар. О заманлар
кооперативляр йарадырдылар вя онлара ушагларынын йа да
кяндляринин
адларыны
гойурдулар.
Тядгигатларымы
йашатмаг наминя ВЕКТОР адынын цстцндя дайандым.
ВЕКТОР гейдиййатдан кечяндян сонра бажардыьымыз
гядяр Азярбайжан алимлярини, görkəmli adamlarını,
айдынларыны тядгиг елямяк, dünyaya танытдырмаг истядик вя
буна наил олдуг. Азярбайжанын танынмыш алим вя
шаирляринин 50-дян артыг китабыны дцнйанын мцхтялиф
юлкяляриндя чап елядик. Онларын бир чохунун дцнйанын
елмляр академийаларынын мцхбир вя щягиги цзвляри

сечилмяляри цчцн академик бир гурум олараг тяшяббцсляр
елядик, бейнялхалг гурумларда вя конфрансларда бизим
алимлярин иштиракына наил олдуг. Щямчинин шаирляримизин дя
дцнйада танынмасына кюмяйимизи ясирэямядик. Инди фяхрля
дейя билярям ки, бу илляр ярзиндя яксяриййятини тямяннасыз
чап етдийимиз 700 китаб щасиля эялди.
В.Йусифли: Сян аз гала дцнйанын йарысыны эязиб
долашмысан. Ян чох да тцрк еллярини. Бу сяйащятляр барядя
сюз ачмаьыны истярдим.
Е.Исэяндярзадя: Юнжя Тцркийядян башлайым. Гардаш
юлкяни демяк олар ки, башдан-айаьа эязмишям. Орада ян
эюркямли алим вя шаирлярля йахынам, достлуг ялагялярим
вар.
Русийада,
Газахыстанда,
Алманийада,
Македонийада, даща нечя юлкядя дя сых баьлантыларым вар
вя инди дя давам едир. Щансы юлкяйя эетмишямся, тяййаря
билетлярини дя сахламышам вя бир дяфя гызым щесаблады ки,
эедиб-эялдийим юлкялярин сайы 75-я чатыб. Эетдийим
юлкялярин щеч бириндя тижари фяалиййятим олмайыб, йалныз
елмимизля, ядябиййатымызла баьлы проблемляр дцшцндцрцб
мяни. Мясялян, Македонийада Азярбайжан поезийасынын
инжилярини ящатя едян шеир антолоэийасы чап етдирмишям.
Москвада Азярбайжан шаирляринин шеирляриндян ибарят
топлу ярсяйя эялиб, йахуд бир башга юлкядя тцрк
халгларынын шеир инжилярини китаб щалында охужулара тягдим
етмишям вя бу ишлярин дя файдасы чох олуб, шеир шюлянляри,
конфранслар, симпозиумлар кечирилиб, Азярбайжан алимляри
вя шаирляри иля чохлу сайда достлуг ялагяляри йараныб.
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В.Йусифли: Ян чох цнсиййятдя олдуьун, достлуг
етдийин кимлярдир?
Е.Исэяндярзадя: Дцнйанын моэикан йазычысы Чинэиз
Айтматовла достлуьум мяним цчцн бу дцнйаны кяшф
етмяйим гядяр дяйярлидир. Аллащ онун рущуну шад елясин.
Щяр эюрцшцмцздя бу дащi шяхсиййятдян няся юйрянмишям.
Газахыстанын миллят вякили Мухтар Шахановла сых
ялагялярим олуб. Бюйцк гaзax шаири, тядгигатчы-алим Олъaс
Сцлейменовла танышлыг вя достлуг да щяйатымда,
тяржцмейи-щалымда ян юнямли сящифялярдян бирини тяшкил
едир. Полшада Александр Набротски, Македонийада
Бrанко Светковски, Русийа йазылар Бирлийи Москва
шюбясинин сядри Владимир Бойарниов, Ukрайна йазычысы
Серэей Граbаr, Тябриздя Яли Дашгын… бу шяхслярин щяр
биринин гялбиндя Азярбайжан мящяббяти йашайыр.
В.Йусифли: Хариждя дя китабларын няшр едилиб…
Е.Исэяндярзадя: Хариждя индийя гядяр мяним 34
китабым йайыnланыб. Дейим ки, Азярбайжанда чыхан
китабларымын сайындан чохдур бунлар. 34 китабын 22-си
мцхтялиф диллярдядир (инэилис, алман, франсыз, рус, серб вя с.),
галанлары ися тцрк дилляриндядир (газах, гырьыз, тцрк вя с.).
В.Йусифли: Ялли йаш юмрцн екватор хяттидир. Алтмыш
йашдан башлайыр пайыз фясли. Она чох вар вя пайыз да чох
эцман ян мящсулдар йарадыжылыг мярщяляси олажаг. Эерийя,
юмрцн ютян илляриня бойлананда пешиман олдуьун, хяжалят
щисси кесирдийин анларын олубму? Бяс ян чох севиндийин
щансы щадисялярдян сюз ача билярсян?

Е.Исэяндярзадя: Щяйатымда, аллащыма гурбан олум,
щеч бир пешиманчылыг йа щансы щярякятимя эюряся хяжалят
щисси кечирмямишям. Тябии ки, валидейн вя дост иткилярим
олуб, бунлара йанмышам. Севинжли эцнлярим чох олуб. Еля
бу сющбятдя онлардан хейли сюз ачдым. Орта мяктяби гызыл
медалла битирмяйим, цчцнжц курсда охуйанда мяним
ихтирамын истещсалата тятбиг олунмасы, даща сонракы иллярдя
бир шаир кими танынмаьым, илк шеирляр китабымын няшри,
намизядлик вя докторлуг диссертасийаларымын мцдафияси, илк
ювладымын дцнйайа эялмяси вя с. вя и.а. Амма мяним
Шушамын, Жыдыр дцзцмцн ялимдян алынмасы мяним бцтцн
севинжлярими эюз йашларына гярг едир. Амма щеч бир вахт
инамымы итирмямишям, Шушайа гайыдажайыг. О эцнц чох
тезликля эюряжяйимя инанмасам, йашамарам…
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ALLAH MƏNİ HALALLIĞIMA GÖRƏ
UĞURLA MÜKAFATLANDIRIR

ixtiraçılığıma görə çoxlu pul mükafatı və diplomlar aldım. O
vaxt Avropanın sosialist ölkələrinin hamısında ixtiraçı tələbə
kimi səfərlərdə olmuşam.

Ədəbi kluarlarda az-az görünən bu adamla təsadüfən
tanış olduq. İlk tanışlıqdaca məndə xüsusi maraq oyandı.
Üzündən-gözündən nur tökülən bu adamdan kiçik bir
müsahibə almaq qərarına gəldim. Onu da deyim ki, mən ilk
dəfədir ki, müsahibə götürürəm. Buna baxmayaraq
müsahibənin oxunaqlı olacağına inanıram. Çünki
söhbətləşdiyim adam çox səmimi və vicdanlı bir adamdır.
Elə mən özümdə. Səmimilik də məncə, həmişə birinci şərtdir.
Beləliklə gözəl insan, görkəmli alim, maraqlı rəssam,
istedadlı bir şairlə siz də tanış olun: Elçin İsgəndərzadə .
Elçin müəllim, bir qədər uşaqlığınızdan və yeniyetməlik
illərinizdən danışasınız.
- Mənə uşaq vaxtı «Balaca Lenin» deyirdilər. Əlaçı
idim, həmyaşıdlarımdan xüsusilə fərqlənirdim. Orta məktəbi
əla qiymətlərlə bitirdim. Atamın mühəndis olmağı məni də
bu sənətə həvəsləndirdi. Odur ki, sənədlərimi Politexnik
institutuna verdim və qəbul oldum.
- Yəqin ki, institutda da yaxşı oxuyurdunuz?

- Şeirə meyliniz haçandandır?
- Hələ orta məktəbdə ikən şeirlər yazırdım.
- Elmə olan marağınız şeirə olan marağınızı üstələmədi
ki?
- Yox. Mən ali məktəbi bitirib orada müəllim işləyəişləyə həm disertasiya üzərində çalışırdım, həm də boş
vaxtlarımda ədəbi əsərləri mütaliə eləyə-eləyə şeirlər də
yazırdım.
- Şeirlərinizi oxuyanda yaxşı bir rəssamlıq
qabiliyyətinə, duyğusuna malik olduğunuz hiss olunur.
- Mənim bütün poemalarım rəssamlara həsr olunub.
Özümü bu sahənin peşəkar bilicisi hesab edirəm. Həm də
özümün çəkdiyim yaxşı rəsmlər də var.
- Şeirlərinizdə Qarabağ dərdi çox qabarıq görünür.
Sətirlər minalanmış sahəni xatırladır.

- Bəli, institutda da əla oxumağa başladım və oranı da
qırmızı diplomla bitirdim. Hələ ikinci kursda ikən
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Mən Şuşadanam (duruxur, nitqi kəsilir. Başa
düşürəm. Mən də Qarabağlıyam axı…)

çox geniş əlaqələrim var. Bütün bunlar mənə çoxlu
informasiya almaqda kömək edir.

- Elçin müəllim, elmdəki uğurlarıniz sizi qane edirmi?
Bu sahədə hansı problemlər var?

- Avropa
görürsünüzmü?

- Professoram. Çoxlu ixtiralarım var. Xarici
akademiyaların üzvüyəm. Bütün bunlar az deyil. O ki, qaldı
problemlərə hər sahədə necə, bu sahədə də elə.

- Belə demək çətindir. Şərq enerji və istedad
mənbəyidir. Mən qərbin hər yerində olmuşam. Bizim alimlər
də, şairlər də onlardan istedadlıdırlar. Bizdə bir sistemsizlik,
səliqəsizlik var. Bizi geri salan da budur.

şeirinin

bizdən

qabağa

olduğunu

- Adil Mirseyidlə sizi rəssamlıq yaxınlaşdırıb eləmi?
- Həm rəssamlıq, həm şairlik, həm də mənən
yaxınlığımız.
- Paşa Qəlbinurla sizin üzünüzü eyni məntəqədən düşən
işıq nurlu edib elə bil.

- Ətrafımızda sizə tənqidi yanaşan bir mühitin
olmadığını hiss edirsinizmi?
- Mən tənqidi çox yaxşı qəbul edirəm. Ətrafımda isə
mənə həm tənqid, həm də tərif deyən adamlar çoxdur.
- Sərbəst şeirə münasibətiniz?

- Görünür tale oxşarlığındandır.
- Danışığınızdan yeniliyə münasibətiniz məni qane edir.
Elçim müəllim, özünüzü kifayət qədər mütaliəli hesab
edirsinizmi?
- Mən bütün günü mütaliə edirəm. Çoxlu bədii, elmi,
fəlsəfi, tarixi kitablar oxumuşam və yenə oxuyuram. Mənim

- Mən sərbəst şeirin imkanlarını çox yüksək
qiymətləndirirəm və özüm də çoxlu sərbəst şeirlər yazıram.
Ancaq hecanı də inkar eləmək fikrindən uzağam.
- Kitabınızda çoxlu şairlərin yazısını oxudum. Onları
sanki şairliyinizə şahid çəkirsiniz?
- Yox elə-belə dost sözləridir.
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- Şeirdə fəlsəfə və yaxud fəlsəfi şeir haqda nə
düşünürsünüz?
- Ədəbiyyat geniş bir şeydir. Var fəlsəfi
impravizasiyalar, var şeirdə fəlsəfə. Bir də axı, dünyanın bir
poetik izahı da var axı. Şübhəsiz şairin şeirlərində onun
fəlsəfi dünyagörüşü görünür. Bəzən də şair bəlkə sözü ilə
şeirdə suallar qoyur…
- Vaxt azlığı sizi təqib edirmi? Elmi işlər, şairlik,
biznes-bunları bir-birinə necə uyğynlaşdırırsınız?
Əslində bütün bunlar bir-birinə yardım edir, amma
əlbəttə də ki, müəyyən mənada çətinlik də yaradır.
- Bir qədər də xeyriyyəçilik işlərinizdən danışın.
- Vallah, elə bir xeyriyyəçilik yoxdur. İki tələbəyə
təqaüd verirəm, qaçqın tanışlarıma yardım edirəm, bir neçə
şairlərin də kitabını pulsuz çap etmişəm. Bunların içində
sənin «Qızıl onluq»unun da bir neçə üzvü var, vəssalam.
Ancaq bütün bunları yazmaq üçün demirəm.
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- Mən rüşvəti çox mənfur bir şey hesab edirəm. Həyatda
nəyim varsa halallıqla qazanmışam. Gündə 15-20 saat
çalışıram. Allah da məni halallığıma görə uğurla
mükafatlandırır. Mən tələbələrimlə dost kimi rəftar etmişəm.
Kollektivdə də həmişə səmimi olmuşam. Bu bizdə çox qıt
olan yeni bir davranış mədəniyyətidir
- Yəqin yeni kitabınız da çapa hazırlanır. Çıxanda birini
də mənə verərsiniz.
- Türk dilində bir kitabımı çapa hazırlayıram. Əlbəttə
məmnuniyyətlə birinci sizə hədiyyə edəcəm.
- Mənə sualınız varmı?
- … (susur, mənsə ondan bir sual gözləyirdim. «Niyə
sənin kitabın yoxdur?» sualını).

Söhbətləşdi: YA FƏS (Yafəs TÜRKSƏS)
“Ədalət”qəzeti, 13 yanvar 2004-cü il. № 3 (475 )

- Hardasa oxumuşam ki, rüşvəti yalnız yuxuda
görmüsünüz.
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Elçin İSGƏNDƏRZADƏ:
«AĞDAMDA 2500 KİTABIM ƏSİR DÜŞÜB»
Necə ki, peyğəmbərlər Allahın Rəsuludur, haqqıtəalanın istəyini və hökmünü bəşər övladına ötürəndi, eləcə
də ziyalılar öz millətinin. Torpağının göstəricisi, dəyəri,
haqqıdı. Onun mənəvi, mədəni, elmi səviyyəsinin ölçüsüdü.
Təbiətə üz tuturuq. Deyirik ki, filan ağac filan torpaqda bitir
və filan məhsulu verir. Bu məlum həqiqətlər Elçin
İsgəndərzadənin iş otağında söhbət əsasında bir daha
xatırlanır. Elçin müəllim ömrünün 40-cı ilinə varır. Və bu 40
ildə gördüyü işlər, tutduğu əməllər, qazandığı titullar,
ümumiyyətlə, daşıdığı enerji rekordlar kitabına düşəsidi,
bəlkə də. Fikir verin, professor, elmlər doktoru, 10- a qədər
müxtəlif ölkələrin Elmlər Akademiyasının elmi qurumlarının
akademiki, Beynəlxalq «Akademik Yusif Məmmədəliyev»
mükafatçısı, prezidentin fərdi təqaüdçüsü, «Vektor»
Beynəlxalq Elm mərkəzinin təsisçisi və prezidenti, «Bayatı»
Beynəlxalq ədəbi sənət toplusunun naşiri, Azərbaycan
Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü, rəssam, şair…
Ancaq əsas məsələ bu deyil. Əsas məsələ bu işlərin
yiyəsinin hansı ürəyin, hansı əqidənin, yolun, durumun yiyəsi
olmağındadır. Məhz, məsələnin bu tərəfi könül söhbətinin
giriş qapısı oldu.
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istedadlı sənətçilər tanıyırıq. Biri var dünyanın böyük
siyasətçisi, biri də var xalqın böyük oğlu və siyasətçisi. Belə
bütövlüyə, tamamlanmaya baxışın necədir?
- Özümü dərk etdiyimdən bəri yaradıcılığımın,
fəallığımın, həyat amalımın qəti qəbul edilmiş bir sonluğu
var: Azərbaycanımıza xidmət və onu dünyaya tanıtmaq.
Türkçülük duyğuları hələ uşaqlıqdan canımda-qanımdadı.
Onu da bilirəm ki, Azərbaycan türkün saf, öncül, əvəzsiz
guşəsidir. Bu guşəyə həqarətlə baxanları təslim edib, elmi
potensialımızı, bədii həqiqətlərimizi onlara və dünyaya görk
etməkdən şərəfli nə var ki? Bizim Mərkəzin xətti ilə bu il 15
alimimiz müxtəlif beynəlxalq qurumların üzvü olub. İndi
oturub səmimi söhbət edirik. Təvazökarlıqdan uzaq olmasın.
Tələbə ikən «Ən yaxşı tələbə elmi işi üçün» medalı ilə təltif
olundum, sosialist ölkələri məkanında 33 ölkədə elmi
yarışmaların iştirakçısı, diplomçusu, qalibi oldum. Özündən
razı rusları diz çökdürdüm. Elmin də öz rinqi var. 3-cü
kursda oxuyarkən Kişinyov Olimpiadasında mənə ikinci yeri
vermişdilər. Akademik Qavrilovla kəllə-kəlləyə gəldik və
mən apellyasiya yolu ilə öz halal yerimi özümə qaytardım.
Mənim
bu
mübarizəm
Azərbaycan
tələbəsinin
mübarizəsiydi.

- Elçin, elmdə də, sənətdə də, siyasətdə də paralel var.
Milli bağlantısı zəif böyük alimlər, şəxsiyyəti ziddiyyətli

- Bu qədər iş aparırsan. «Mexanika» fakultəsini
fərqlənmə diplomuyla bitirdiyin Texniki Universitetin
«Metrologiya
və
Standartlaşdırma»
kafedrasının
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professorusan. Mərkəzin, Nəşrlər evinin qayğıları, elmi və
bədii yaradıcılıq … Göz dəyməsin, hardandı bu enerji?

qəhrəmanlıq ənənələri olub. Babamın atası Gəray Qarabağ
igidlərindən olub. Yolunu Əhəd babam davam etdirib əsrin
əvvəlində. Bir dəfə tək başına erməni dəyirmanına girib 11
erməni başı kəsib. Buna bənzər əhvalatlar çox olub. Ancaq
nəslimizdə ilk dəfə ciddi elmlə məşğul olan mənəm.

- Qarabağın havasından, suyundandı. Yönümün,
yolumun sonu olan kəndim Əhmədavara sonsuz
sevgimdəndi. Azərbaycana, böyük türk dünyasına olan
eşqimdəndir. Dərk etdiklərimi qovuşdurmaq həsrətindəndi.
Yolçunu mənzilə, məkana yetirən üç əsas arqumenti:
istedadı, zəhməti, tanrı payını bir araya gətirməkdəndi. Halal
yolla hər yana çıxılar. Hələ ibtidai sinifdən hər kəsin götürə
bilmədiyi ağır daşı götürmək istəyi əsas meylimi riyaziyyata
yönəltdi. Baxmayaraq ki, bütün fənləri yaxşı öyrənir,
bilirdim. Ancaq çətin bir məsələni həll edib nəzər-diqqətə
yönəltməyin ayrı ləzzəti varıydı. İlk dəfə MoskvayaOlimpiadaya gedəndə otaq yoldaşımın jaketini geyib getdim.
Qalib gələndə 300 manat mükafat verdilər. Özümə də jaket
aldım, ona da, atama da.
Yəni çəkilən əziyyətin, zəhmətin müsbət sonluğu da
enerji mənbəyidi. Tanrı payı da budur ki, Allah gərək adamın
yolunu açıq eləsin. Mən 30 ildi Allahıma səcdə edirəm.

- Şeirə gəlişin kimdən və necə oldu? Ümumiyyətlə şeir
nədi səninçin? Həvəs, yoxsa ehtiyac?

- Atam dəmiryolu mühəndisi işləyirdi. Politexnikə
gəlişim də ondandı. Nəsil şəcərəmizin beş dönəminə
bələdəm. Bu dönəmdə elm adamları olmayıb. Onların

- Dördüncü sinifdə oxuyanda coğrafiya müəllimimizə
şeir həsr etdim. 6-cı sinifdə «Pioner» jurnalında şeirim çıxdı.
Elə yadımdadır ki!.. 1 manat 30 qəpik qonorar almışdım. Bu
mənimiçin ciddi hadisəydi. Həm də ilk şəxsi qazancım idi.
Sonra bir dəftər dolusu şeirlər yazdım. Hər söhbət düşdükcə
yanıb-yaxılıram. Qaçqın düşəndə o dəftər kənddə qaldı. O
dəftərlə birgə 2500 şəxsi kitabım əsir düşdü. Ağdamda. Nə
isə.. «Yaşamaq dərsi» adlı ilk şeirlər kitabım Qərib Mehdinin
ön sözüylə 1994-cü ildə çıxdı. Soruşursan ki, şeir nədi? İzah
üçün deyim ki, mən birinci növbədə dəqiq elmin, texniki
sahənin
alimiyəm.
Yüksək
sinifli
mexanizmlərin
(aviamexanizmlər) tədqiqi sahəsində müdafiə etmişəm. Bu
çox ciddi və tətbiqi elmdir. Problemləri araşdırarkən mən
sanki sonu görünməyən, qaranlıq, nəfəstəntidən tunelə
düşmüşdüm. Bu tuneli fəth edib aydınlığa, işıqlığa çıxandan
sonra adama mənəvi rahatlıq gəldiyi kimi həm də gərginliyin
yorğunluğun izi qalır. Başqa siyasi, ictimai, məişət
gərginliklərinin kompensasiyası da lirikadan gəlir mənə. Onu
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da deyim ki, dəqiq elm adamı olmağım uzun-uzadı yazmağı
mənə yasaq edib. Şeir mənəvi, milli, psixoloji durumun ifadə
vasitəsidir.

Ayrılanda məhşur türk şairi Yavuz Bülent Bakilerin
təqdimatıyla Türkiyədə, Ankarada yenicə çapdan çıxmış
«Ürəyimin sevda türküləri» kitabını mənə bağışladı. Nəfis
tərtibatlı, içi də, çölü də gözəl bir kitabdı. Mübarək olsun!

- Məlumdur ki, «Vektor» Nəşrlər Evi onlarla imkansız
və qaçqın şairin kitabını öz vəsaiti hesabına çapdan buraxıb.

Rəfael İNCƏYURD
“Ekspress”qəzeti, 23 yanvar 2004-cü il. №16(1436)

- Qarabağ dərdi, qaçqınlıq taleyi ürəyimin ağrısındadı.
Səni inandırım ki, şəhidlərimizin sayı qədər şəhidlik nisgili
gəzdirirəm, yaşayıram içimdə. Şəhid ailələrinə, qaçqın
şairlərə mənəvi və maddi yardım imkanım qədər borcum,
təsəllimdi. Bundan başqa Mərkəz Şahmar Əkbərzadə adına
mükafat təsis edib. İldə dörd nəfər istedadlı şair bu mükafata
layiq görülür və Mərkəzin hesabına kitabları çap olunur.
- Əhmədavar həsrətinə necə dözürsən? Ora dönmək,
kəndi görmək, küçələrində yerimək zamanını gözləmək böyük
səbr diləyir adamdan.
- Nə danışırsan kəndimizin yoxluğu həqiqətini qəbul
etsəm ürəyim partlar. Burda Bakıda getdiyim hər yeri,
gördüyüm hər şeyi Əhmədavarın bilirəm, təsəvvürümdə.
Maşına oturub dal-dala darvazadan çıxanda elə bilirəm ki,
kənddəki darvazadan çıxıram. Gördüyün bu söyüd və çinar
ağacları təsəvvürümü bərkitmək üçündü. Uzaq başı
düşünürəm ki, dünən gəlmişəm, işimi görüb sabah
qayıdacağam.
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BÜTÜN DÜNYANI OVCUMUN
İÇİNDƏ GÖRMƏK İSTƏYİRƏM
Ona alim deyək, şair deyək, yoxsa müəllim, xeyriyyəçi?
Bilmirəm özünün sözləri ilə desək Allah Lomonosova rəhmət
eləsin ki, ona həyatda universal və prinsipial olmağı öyrədib.
Onun Lomonosovdan nəyi əksikdir ki? «Əgər Lomonosov on
sahədə qələm çalıbsa, mən on birində bunu edəcəyəm», hələ
uşaqkən belə düşünüb. Elçin İsgəndərizadə 1964-cü ildə
Şuşada doğulub, sonra Ağdama köçüblər. Politexnik
institunun mexanika fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
Uğurları hələ tələbə ikən başlayıb. Bir neçə ümumittifaq və
beynəlxalq olimpiadalarının qalibi, elmi konfransların
diplomantı olub. «Ən yaxşı tələbə elmi işi üçün» medalı ilə
təltif edilib.
Əsərləri MDB xalqlarının dillərinə. Həmçinin ingilis,
alman, fransız, ərəb dillərinə tərcümə olunaraq çap edilib.
Azərbaycanın görkəmli, elm, təhsil və mədəniyyət
xadimlərini beynəlxalq miqyasda tanıtmaq, dünyanın elm və
mədəniyyət mərkəzləri ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq etmək kimi
böyük bir missiyanı üzərinə götürüb.
Çoxları belə düşünür ki, yazmaq bəlkə də alim Elçin
İsgəndərzadəyə gərək deyil, ancaq Elçin İsgəndərzadə şeir
yazmaya bilməzdi. Ona görə ki, o, mexanizmlərə də
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poeziyanın gözü ilə baxır və qəribədir ki, bu ona uğur gətirir.
Ümumiyyətlə, əlini nəyə atırsa, uğur yol yoldaşı olur. Bunun
səbəbini isə kənarda yox, elə onun öz içindəki böyük sevgidə,
öz aləmində görmək lazımdır. Onun üçün dünyanın ən gözəl
ətri göy otların qoxusudur. Tanrının yaratdığı hər şeyə sevgi
ilə yanaşır. Qarabağ dilində yox, ürəyində və əməllərindədir.
Onda bir qarabağlı istiqanlılığı, şirin ləhcəsi var.
- Elçin müəllim, gəlin elə ata yurdu Ağdamdan
başlayaq.
- Ağdamdan əvvəl mənim bir Şuşa ömrüm də var. Mən
Şuşada doğulmuşam. Sonra valideynlərimlə Ağdama
köçmüşük. Ağdamda orta məktəbi qızıl medalla bitirmişəm.
Məndən ötrü Ağdam Şuşa məfhumu, ümumiyyətlə, indi
bizdən ötrü hər yan Qarabağlaşıb. Bizim dünya səviyyəsində
qəbul olunmuş bir rəssamımız var - Çingiz Əziz. O mənim
unikal bir portretimi istəyib. Adını da “Qarabağ” qoyub.
- Yəni hərəmiz bir parça Qarabağıq, eləmi?
- Çingiz Əziz mənim yazılarımı oxuyub və bu ağrını
hiss edib. Bu çox böyük əsərdir. Öz portretim olduğuna görə
demirəm. Bunu məhz “Qarabağ” adlandırdığına görə. Mənim
üçün qeyri-adi odur ki, o düzgün bir qənaətə gəlib. Biz
hamımız deyirik ki, Qarabağı sevirik, o yurda dönməliyik və
s. Amma rəssam deyir ki, biz elə hamımız Qarabağın
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özüyük. Ona görə də mənim üçün bu dəqiqə ağdamlı, şuşalı,
borçalılı, ankaralı, təbrizli yoxdur, elə Qarabağın bir parçası
var.
- Ağdam deyəndə çoxları bunu gözəl səs kimi başa
düşür. Bəs şairlik?

Hacıbəyovu, Xan Şuşinskini, Qədir Rüstəmovu, Xudu
Məmmədovu, Arif Babayevi, Səxavət Məmmədovu,
Mənsum İbrahimovu yetirib. Bunu təkcə səslə bağlamaq
yanlış bir şeydir. Neft Kimya Akademiyasının kafedra
müdiri Rafiq Əliyev dünyanın bütün alimlərini
heyrətləndirib. Mən ona Xudu Məmmədovun davamçısı kimi
baxıram. Onun xarici ölkələrdə 40-a yaxın kitabları çıxıb.
Bunlar dərslik və monoqrafiyalardır. 10 ildir ki, biz o havanı,
suyu uda bilmirik. Amma Vaqif Bayatlının dediyi kimi, bu
gün işığı kimi bir şeydir.

- Əvvəla, mən bir faktı deyim ki, kim olur olsun insanı
yetişdirən, formalaşdıran, tanrı sevgisindən sonra doğulduğu
mühitdir. Tanrı nəyi isə Cıdır düzü eləyir, nəyi isə Niaqara
şəlaləsi eləyir. Kimi isə Xudu Məmmədov. Kimi də Rəmiş
eləyir. Yenə hər şeyi Allah eləyir. Səsi də verən, istedadı da,
elmi də, gözəlliyi də O-dur!!! Ancaq Tanrıdan sonra başqa
məqamlar da var, bu da insanların doğulduğu yurddur.
Havadan, sudan çox şey asılıdır. Biz elə bilirik ki, ayağımızı
hara bassaq eyni yerdir. Əslində isə elə deyil. Mən “Elmlər
Akademiyası” metrosundan çıxanda istəyirəm ki, gedəndə
ayağım torpağa, otlara dəysin. Bəlkə də çoxları istəmir ki,
onların ayağı islansın, palçıq olsun. Amma mənim üçün
ayağımı otluğa qoymaqla asfalt üzərinə qoymağın çox böyük
fərqi var. Mən ömrümdə bircə dəfə mühazirəyə
gecikməmişəm. Mənim ən çox məsuliyyətlə yanaşdığım iş
mühazirədir. Ona görə ki, mənim içimdə mühazirə dünyası
var. Minlərcə mühazirə desəm də hər gün auditoriyaya
mühazirəyə girmək mənim üçün ayrıca məsuliyyətdir.
Bu artıq qəbul olunmuş aksiomdur ki, Qarabağ torpağı
istedad ocağıdır. Bu torpağın qayası, daşı, qanqalı, gicitkəni
bunlar hamısı istedad mənbəyidir. Bunlar Üzeyir
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- Bəlkə sizin uğurlarınız də elə içinizdəki o sevgidən boy
atır?
- Olar. Hələ uşaq ikən həmişə universal adam kimi
Lomonosovu misal gətirirdilər. Dünyaya gələndən içimdə
türkçülük, turançılıq ideyası olub. Uşaq vaxtlarımda da
rusdan xoşum gəlmirdi. Halbuki o dövlət mənə çox şey
verib. Tələbə ikən məni 35 şəhərə olimpiadalara,
konfranslara göndərib. Ancaq bu günkü vaxtda bu tələbəyə
70 min dollara başa gələr. Tələbənin belə pulu haradandır?
Amma bunu məndən ötrü sovet hökuməti edirdi. O vaxt
düşündüm ki, eybi yox, dayan, Lomonosov, əgər sən on
sahədə qələm çalmısansa mən on birində çalmasam dədəmin
oğlu deyiləm. Elə bu əqidə də içimdə formalaşdı. Mən də
Lomonosova «minnətdaram». Mənim onunla uşaqlıq
intriqam, uşaqlıq düşmənçiliyim içimdə on bir Elçin
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formalaşdırdı. Bir var bir nəfərin uğuru, bir də var on bir
nəfərin. Qaldı ki içimdəki sevgiyə, mən hər şeyəmexanizmlərə də bir əsər kimi yanaşıram.
- Halbuki bu ciddi sahədir…

onların içində Paşa Qəlbinurun öz yeri var. Mən bu uğurları
onun şairliyində görürəm.

- Ədəbiyyatda da müxtəlif cərəyanlar var və onların
nümayəndələrinin hamısına mən eyni münasibətlə
yanaşıram.
- Elə bu qəlblə Elçin İsgəndərzadə şeir yazmaya
bilməzdi..
- Çoxları deyir ki, mənə ümumiyyətlə şeir yazmaq
lazımdırmı? Ancaq söz, poeziya mənim üçün çox əziz və
doğmadır.
- Elmdən də doğma?
- Bayaq dedim axı, mən mexanizmlərə də lirikanın gözü
ilə baxıram. Xaricdə də məəttəl qalırlar ki, bizdə
aviazavodlar olmaya-olmaya mən bütün mexanizmi necə
layihələndirirəm. Onda onlara cavab verirəm ki, bizim
poeziyamız sizin poeziyanızdan güclüdür. Onlar məəttəl
qalırlar ki, poeziyanın buna nə dəxli var. Və mən izah edirəm
ki, hər sahənin öz romantikası və politikası var.
Azərbaycanda 5-10 nəfər göz professorları var. Amma
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- «Vektor»
danışardınız…

Beynəlxalq

Elm

Mərkəzi

barədə

- Mərkəz 1994-cü ildə təsis edilib. Vektor riyazi
üsuldur. Mənim namizədlik, doktorluq dissertasiyam bu
üsulun mexanizmlərə tətbiq edilməsinə həsr edilib. Bu çox
böyük nəticə verdi və dünyada istifadə edilməyə başladı.
Vektor üsulları ilə bağlı mənim ixtiralarım oldu. Bundan
sonra Vektor mənim üçün övladlaşdı. O vaxtlar kommersiya
mağazalarının adına sahibinin və ya uşaqların adını
verirdilər. Mən isə Mərkəzə Vektor adını verdim. Əvvəlcə
mərkəz kiçik bir laboratoriya kimi fəaliyyətə başladı. Sonra
isə fəaliyyət istiqaməti şaxələndi. Əslində bu Elm
mərkəzidir. Sadəcə mənim özümün arzumla bunu əlli-əlliyə
elm və ədəbiyyat profilli elədim. Necə ki, öz ömrümü də belə
əlli-əlliyə yaşayıram. Sonra Şahmar Əkbərzadə adına
Beynəlxalq Mədəni Əlaqələr Vəqfini yaratdıq.
- Mərkəz ədəbiyyatla bağlı hansı istiqamətlərdə iş
aparır?
- Bizə ən yaxın olan Türkiyədə ictimai anlamda
Bəxtiyar Vahabzadə, Anar, Elçindən başqa heç kəsi
tanımırdılar. Bəlkə ola bilər ki, kiminsə tanışları var və o
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çərçivədə tanınsın. Odur ki, Mərkəz qarşısına belə bir
məqsəd qoyub ki, çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının istedadlı
nümayəndələrini heç olmasa almanax şəklində dünyada
tanıtsın. Biz müxtəlif layihələr üzərində işləyirik. Mənim on
minlərlə kitabı olan kitabxanamda 50-yə yaxın xalqın
nümayəndərinin əsərləri var. Bəs bizim yazıçıların əsərləri
niyə başqa xalqların kitabxanasında olmasın? Biz Nobel
mükafatı almırıq. Halbuki rəssam Çingiz Əzizin akvarelləri
Nobel mükafatından üstündür.

Konqresə 50-yə yaxın dünya alimləri dəvət ediləcək.
Konqresdə XXI əsr Azərbaycan elminin inkişaf
perspektivləri haqqında müzakirələr aparılacaq. Azərbaycan
elmi, mədəniyyəti dünyada o vaxt tanınacaq ki, onlar
dünyanı heyrətləndirəcək.
Mina RƏŞİD
“Üç nöqtə”qəzeti, 2 oktyabr 2003 -cü il. № 188 (668)

-Kitablarının çapı ilə bağlı sizə müraciət edənlər
çoxdur?
- Bu gün çap olunmaq üçün müəlliflər bizə daha çox üz
tuturlar. Çünki biz yaradıcı insana istədiyi gözlə baxırıq və
onu başa düşürük.
- Bəs kitablarını pulsuz çıxardığınız gənclərə necə?
- Daha onu demirəm. Sağ əlin verdiyini sol əl
bilməməlidir.
- Gələcək planlarınız barədə nə deyərdiniz?
- Planlarımız odur ki, Azərbaycan elmini,
mədəniyyətini dunyaya təbliğ etmək. Gələn il böyük
beynəlxalq elmi konqres keçirməyi planlaşdırmışıq.
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«VEKTOR»UN BÜTÜN TƏDBİRLƏRİ
AZƏRBAYCANIN DÜNYAYA
TANIDILMASINA YÖNƏLİB

Ötən ilin yekunlarına əsasən, «VEKTOR» BEM-in
fəxri diplomuna dörd nəfər layiq görülüb. Bu barədə danışan
E.B. İsgəndərzadə onlardan iki nəfəri-Azad Nağıyevin və
Nazim İbrahimovun Azərbaycan –Almaniya elmi, mədəni
əlaqələrinin inkişafında göstərdiyi xidmətlərə görə, Halil
Atılqanın və Bahaeddin Güneyin Azərbaycan-Türkiyə
arasında qardaşlıq münasibətlərinin genişləndirilməsi
xidmətləri müqabilində bu mükafatlara layiq görüldüklərini
diqqətə çatdırdı.» Bahaeddin Güney uzun illər Türkiyənin
şox önəmli 2 şəhərinin–Antaliya və Əskişəhərin valisi olub.
Hazırda o Türkiyədə böyük bir təşkilata – Avrasiya Dostluq,
Sənət, Mədəniyyət və Turizm qurumuna rəhbərlik edir.
Bahaeddin Güney türk mədəniyyətini, ədəbiyyatını çox sevən,
həmişə onun inkişafına və təbliğinə çalışan bir insandır. Bir
faktı diqqətinizə çatlırım ki, 1992-ci ildə o, YUNESKO-nun
binasının divarına türk və ingilis dillərində Yunus Əmrənin
bir bənd şeirini barelyef kimi həkk edib.
Hazırda Şanlı Urfa Dövlət Xorunun rəhbəri Halil
Atılqana gəlincə isə E.B. İsgəndərzadə onun türk musiqisinin
tədqiqatı sahəsində misilsiz xidmətlər göstərdiyini diqqətə
çatdırdı: «Türk musiqi folkloru ilə bağlı 30-dan artıq sanballı
kitabın müəllifi olan Halil Atılqan Adanada doğulub,
Ankarada yaşayır. Ancaq o Azərbaycan musiqisinin tarixini,
inkişaf yollarını, hazırki durumunu olduqca gözəl bilir və bu
barədə gözəl yazıları var. Mahnı yaddaşı çox önəmli bir
məsələdir. Bununla bağlı maraqlı tədqiqatlar aparan Halil
Atılqanın ötən il Ankarada «Mahnıların üsyanı» adlı

Bu günlərdə «Vektor» Beynəlxalq Elmi Mərkəzi
(BEM) 2003-cü ildə gördüyü işlərin yekunlarına həsr olunan
tədbir keçirdi. İctimai –siyasi xadimlərin, ziyalıların, eləcə də
bir sıra xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin
nümayəndələrinin toplaşdığı mərasimdə mərkəzin təsis etdiyi
ənənəvi illik beynəlxalq mükafatlar və diplomlar laureatlara
təqdim edildi.
«VEKTOR» BEM-nin prezidenti, professor, şair Elçin
İsgəndərzadə bizimlə söhbətində bildirdi ki, 1994-cü ildən,
yəni yaradıldığı vaxtdan əsas fəaliyyət istiqaməti kimi elmitədqiqat bölmələri yaratmaq, onların işini yönləndirmək,
beynəlxalq, regional və respublika miqyaslı elmi konfrans,
konqres və simpoziumlar keçirmək, onların materiallarını
dərc etmək, Azərbaycanın görkəmli elm, təhsil, səhiyyə və
mədəniyyət xadimlərini beynəlxalq miqyasda tanıtmaq və
başqa bu kimi işləri görməyi qarşısına məqsəd qoyan Mərkəz
ildən-ilə fəaliyyətini genişləndirməkdədir:" «Vektor»un
həyata keçirdiyi bütün tədbirlər, gördüyümüz işlər əsasən
Azərbaycanın dünyada tanıdılmasına, ölkəmizin elminin,
mədəniyyətinin, ədəbiyyatının inkişafına, təbliğinə yönəlib.
Elə tədbirdə təqdim etdiyimiz mükafatlar da bu istiqamətdə
fərqlənən insanlara verilir.»
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monumental kitabı nəşr edilib. Həmin kitabda türk
xalqlarına məxsus olan mahnıların əsli və onların təhrif
olunmuş variantları verilib».
Tədbirdə ötən illərdə olduğu kimi «VEKTOR» BEM-in
təsis etdiyi, Şahmar Əkbərzadə adına Beynəlxalq Mükafatın
da təqdimatı keçirildi: «Bu mükafat üç il əvvəl təsis ediləndə
beynəlxalq mükafat deyildi. Ancaq sonralar əhəmiyyətini
nəzərə alaraq onu beynəlxalq mükafata çevirdik». «Vektor»
BEM mükafatçıların kitablarını öz vəsaiti hesabına çap edir.
Sözü gedən tədbirdə də əvvəlcə Şahmar Əkbərzadə adına
Beynəlxalq mükafatın 2002-ci il qaliblərinin-şairlər Vaqif
Bəhmənli, Vasif Süleyman, tənqidçi Hacı Azər Turan və
tələbə Xatirənin kitabları təqdim olunduqdan sonra növbəti
mükafatçıların adları açıqlandı: «Türk mədəniyyətinə və
ədəbiyyatına göstərdiyi xidmətlərə görə şairlər Çingiz
Əlioğlu və Əlisəmid Kür mükafatlandırıldı. Onu da deyim ki,
həmin nominasiya üzrə ilk dəfə olaraq başqa ölkə-Türkiyə
şairi, təkcə türk dünyasında yox, dünyada tanınan, sevilən
Yavuz Bülənt Bakilərə mükafat təqdim edildi. «Azərbaycan»
jurnalının nəsr şöbəsinin rəhbəri, tənqidçi Əsəd Cahangir də
mükafat aldı. Tələbə yazar, Təfəkkür universitetinin
jurnalistika fakultəsinin 3-cü kurs tələbəsi Oqtay Hacımusalı
isə mükafatla yanaşı, həm də «VEKTOR» Beynəlxalq Elm
Mərkəzi tərəfindən Şahmar Əkbərzadə adına təqaüdə də
layiq görüldü.
Əvvəlki illərdə elm və ədəbiyyat adamlarının kitabları
Mərkəzin vəsaiti hesabına digər nəşriyyatlarda çap edilirdi.

Ötən il isə «VEKTOR» BEM üçün eyni zamanda «Nəşrlər
evi»nin açılması da yadda qalan olub. «Kitab nəşri səhəsində
Azərbaycanda ümumiyyətlə böyük problemlər, böyük hərcmərclik mövcuddur. Son zamanlar bayağı, mənası və
əhəmiyyəti olmayan yazılar kitab şəklində Azərbaycan
oxucularına sırınır. Bu hal artıq faciəyə çevrilib. Bizim
Mərkəz isə kitabların nəşrində yalnız istedadı əsas tutur.
Bizim nəşr etdirdiyimiz kitablar cəmiyyətə mesaj kimi
ünvanlanır. Dəyərli əsərlərin çapı sahəsində cığırdaş olmaq
niyyətindəyik. İnanırıq ki, bizim ardımızca gələnlər olacaq».
«VEKTOR» BEM- in prezidentinin məlumatına görə ötən il
«Nəşrlər evi» ndə 20-yə yaxın kitab Mərkəzin xeyriyyəçiliyi
ilə, 50-yə yaxın kitab isə çap xərclərinin təxminən yarı xərci
ödənilməklə işıq üzü görüb. E.B. İsgəndərzadə «VEKTOR»
BEM-in bu ilki fəaliyyət planında bir sıra başqa önəmli
tədbirlərin də olduğunu vurğuladı: «Biz elmin ayrı-ayrı
sahələrində çalışan ziyalılarımızın dünyada təbliğ olunması
üçün bir sıra beynəlxalq layihələr həyata keçirir, onların
əsərlərini internet saytında yerləşdirir, xarici ölkələrdə
keçirilən
simpoziumlara,
konqreslərə,
konfranslara
getmələrini təmin edirik. Bu il həmin sahədə bir sıra
layihələrin icrası nəzərdə tutulub. Bu il iki konqres və üç
simpozium keçirəcəyik. Həmçinin elmi-mədəni aspektdə
regional tədbirlərimiz olacaq».
Mərkəzin bu il həyata keçirəcəkləri tədbirlər sırasında
«VEKTOR» beynəlxalq elmi-populyar
və «Bayatı»
beynəlxalq ədəbi –sənət toplularının rüblük nəşrlərini daha
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qısa dövrdə çap etmək niyyəti var. «Kitabların Mərkəzin
vəsaiti hesabına nəşri məsələsini də davam etdirəcəyik. İl
təzə başlasa da, artıq şair-publisist Tofiq Abdinin və tənqidçi
Əsəd Cahangirin kitabının yaxın vaxtlarda nəşr olunmasını
öhdəmizə götürmüşük».

«BİZ KEÇMİŞİMİZİ
DAŞA BASMAQLA MƏŞĞULUQ»

Zöhrə FƏRƏCOVA
“525-ci qəzet”, 09.01.2004. №5 (1611)

Elçin İsgəndərzadə… Doğulduğu Şuşanın, boya-başa
çatdığı Ağdamın, küllü Qarabağın nisgilini ürəyində gəzdirən
şair… Vətəndə vətənsizliyin odunda-alovunda qovrulub hər
gələn şıqqıltını torağay qanadının səsi bilib, ovcuna doldurub
içdiyi suya xəyalında İsa bulağının, Turşsuyun dadını-tamını
qatıb, gözlərini açanda isə bəzən ətrafındakıların laqeyd,
bomboz sifətlərindən ürpənib, oturub «Qanlı şeir»ini yazıb.
Və sonra isə yaşadığımız dünyanın hər üzünə bələd
olduğunu və bu qatmaqarışıq dünyanın körpə uşaqların göz
yaşına belə dəymədiyini duya-duya:
- Bu dünyanı bağışladım
Balaların göz yaşına. – deyib.
Və dünyanı balaların göz yaşına
qardaşımızla görüşüb ədəbiyyat söhbəti
gəldik. Beləliklə müsahibimiz «Vektor»
Mərkəzinin prezidenti, elmlər doktoru,
publisist Elçin İsgəndərzadədir.

bağışlayan şair
etmək qərarına
Beynəlxalq Elm
professor, şair-

- Elçin müəllim, elm sahəsində yetərincə uğurlar
qazanmısız, ayrı-ayrı vaxtlarda müxtəlif mükafatlara layiq
görülmüsüz. Elmi axtarışlarınızla yanaşı, bədii yaradıcılıqla
da məşğulsunuz. Bunların biri digərinə mane olmur ki?
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- Əsla! Xudu Məmmədovun təbirincə desək, elm və
poeziya mənim üçün qoşa qanaddır. Bu ilahi, Tanrı töhfəsi
olmaqla, artıq mənim həyat və yaşam tərzimdir. Birinin
yoxluğunun nə dərəcədə dəhşətli olmasını təsəvvür etmək
çətin deyil.
Hər hansı bir şairin gözəl bir şeiri mənim üçün ilkinliyə
qayıdış, ana qoynuna sığınan körpə uşaq üzündəki təbəssüm
qədər məsumlaşmaqdır. Şeirin köksünə sığınmaq ana
qucağına qısılmaq qədər müqəddəsdir.
Mən poeziyanın bəşəri xilas edəcəyinə, insanların
ürəklərini sevgi və yalnız sevgi yuvasına döndərəcəyinə
ürəkdən inanıram. İnsanlığın nicatı yalnız və yalnız bir-birini
sevməkdədir. Və bu missiyanı yerinə yetirməkdə poeziyadan
önəmli ikinci bir vasitə tanımıram. Ancaq bu gün həlim,
kövrək , ana laylasıtək pıçıltılı poeziya nümünələri ilə yanaşı,
savaş türkülərinə, cəngilərə daha çox ehtiyacımız var. Biz bu
gün əsir yurdlarımızın haray sədalarını misralarımızın
hayqırtı və nərə nidalarına çevirməliyik.
- «Vektor» BEM-in gördüyü işlər təqdirəlayiqdir…
Onlardan biri də qələm dostlarınızın kitablarını təmənnasız
nəşr etdirməyinizdir…
- Bəyəndiyim, oxucusu olacağım kitabların işıq üzü
görməsində bacardığımı edirəm.
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- Elçin müəllim, çağdaş ədəbi mühit haqda fikirlərinizi
bilmək maraqlı olardı.
- Son zamanlar mətbuatda və ədəbi kluarlarda «ədəbi
qruplaşma», «ədəbi didişmə», «ədəbi mübarizə» və digər bu
kimi ifadələr ətrafında cərəyan edən polemikalara geniş yer
verilir. Əslində məsələnin mahiyyəti tamamilə başqa cürdür.
Yəni bu gün bizdə baş verənlər ədəbi mübarizə yox, ayrı-ayrı
fərdlərin bir-birinə qarşı qruplaşmasıdır. Özü də bu proses
bəzi tərəflərin çox zaman ifrat əxlaqsızlığı ilə ifrat iddialılığı
altında gedir. Əslində «ədəbi proses» adı altında gedən bu
mənasızlıqların ədəbiyyata heç bir dəxli yoxdur.
Ədəbi mübarizədən o vaxt söhbət gedə bilər ki, ortaya
yeni bir ədəbi düşüncə, ədəbi təfəkkür, ədəbi bir məfkurə
qoyulsun. Və «İnkarı inkar» prosesi başlasın. Bizdə isə bu
yoxdur. Bu günümüzü və keçmişimizi daşa basmaqla
məşğuluq.
Azərbaycan ədəbiyyatında son 20 ildə yeniliyi, yeni
ədəbi düşüncə və təfəkkür tərzini yaratmaq yalnız Adil
Mirseyidə nəsib olub. Adilsə öz kirayə hücrəsinə çəkilib
zamana və dövrana meydan oxuya-oxuya, ürəyini şeir adlı
göyərçinlərinə yedizdirir və layiq olduğu mənəvi və maddi
«haqq»larını gözləyir. Bilmirəm buna ömür vəfa edəcəkmi?!
Amma onu dəqiq bilirəm ki, ən azı insanlıq və
ədəbiyyat xatirinə Adilə hərtərəfli qayğı göstərilməlidir.
O, bu günümüzdə məmləkətin ən təmənnasız və ən
iddiasız sənət adamıdır.
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- Son zamanlar ədəbi tənqid yaman fəallaşıb.
Tənqiddən narazı və razı qalanlar da yetərincədir. Fikrinizcə
tənqid ədəbi prosesə təsir edə bilərmi?

başqa bir qurumu hansısa bir qüsuruna görə tənqid etmək
olar. Arqumentli şəkildə! Bizdə isə məsələ çox iyrənc və
əxlaqsız bir şəkil alıb. Hələ «bismillah» edib əlimizə qələm
alıb, bir misra yazmamışdan öncə başlayırıq YB-ni ittiham
etməyə və orada çalışanların yeddi arxa dönənlərini
söyməyə! Bu, əxlaqsızlığın son həddidir. Əsas hədəf isə təbii
ki, Birliyin sədri Anardır. Anara və Anar kimilərə söz
söyləmək üçün - hətta tərif anlamında – ilk növbədə bu sözü
söyləyə bilmək səlahiyyətini qazanmaq lazımdır. Bu çox
çətin və ağır məsələdir. Bunun üçün çox uzun və şərəfli bir
söz ömrü yaşayıb, söz demək səlahiyyəti əldə etməlisən.
Nəinki bizim məmləkətdə, ümumiyyətlə, dünyada Anar
haqqında yuxarıda deyilən formada söz söyləmək
səlahiyyətinə maksimum 10-15 nəfər ola bilər. Vəssalam!
O ki, qaldı YB-nə, o, özünün bütün nöqsanları,
qüsurları və çatışmamazlıqları ilə birlikdə belə mənim bu
məmləkətdə ən çox sevdiyim və ən müqəddəs bildiyim bir
«ocaq»dır. Bizim ən müqəddəs borcumuz isə gözəl
əsərlərimiz və əməllərimizlə bu doğma ocağı daha da
şərəfləndirməkdir.

- Tənqidin ədəbi prosesə təsir etmə imkanları o qədər də
inandırıcı deyil. Lakin tənqidi ədəbi prosesdən kənarda da
təsəvvür etmək mümkün deyil. Çox əfsuslar olsun ki, ədəbi
tənqidimizin coğrafiyası dostluq, tanışlıq, yerlibazlıq,
qonaqlıqbazlıq və digər bu kimi məhdud miqyaslardan
kənara çıxa bilmir. Sanki, hamı ədəbi «etalon»a
çevrilmişlərin tamadasayaq tərifi ilə məşğuldur. Bir dönüb
ədəbiyyatın ümumi mənzərəsini müşahidə etmirlər. Belə
olmasaydı, ən azı Gəncədən Kəpəz kimi boylanan Qərib
Mehdi gözə görünərdi. Ümumiyyətlə, ədəbi tənqidimizdə ən
çox güvəndiyim, umduğum və razı qaldığım Vaqif
müəllimdir – Vaqif Yusifli! Nərgiz xanıma da böyük
ümidlərim var. Nərgiz Cabbarlı çox gözəl ədəbi zövqə
malikdir. O, ənənəvi və avanqard tənqidi böyük ustalıqla
improvizə edir.
- Bu gün tez-tez AYB-ni ittiham edirlər, sizcə,
haqlıdırlarmı? Yazıçılar birliyi çağdaş ədəbi nümunələrin
zəif olmasında səbəbkardırmı? Yaxud Yazıçılar Birliyinə nəyi
veriblər, ala bilmirlər?

- Siz həm də oxucusunuz. Bu gün Azərbaycan
ədəbiyyatında sizi hansı yazıçılar qane edir?

- Sualın formasını çox gözəl düşünmüsünüz. Məhz
«ittiham etmək» YB-ni və yaxud fəaliyyət göstərən hər hansı

- Azərbaycan ədəbiyatında boğazdan yuxarı görüntü
xatirinə yazılan çoxlu əsərlərlə yanaşı, elitar ədəbiyyat
nümunələri də var ki, mən onları sevə-sevə oxuyuram.

115

116

Elçin İsgəndərzadə
“ƏSƏRLƏRİ” – IV cild

Anarın, Elçinin, S.Rüstəmxanlının, M.Arazın, R.Rövşənin,
Ç.Əlioğlunun, A.Səmədin, A.Mirseyidin, Qulu Ağsəsin
yaradıcılığı həm elitar, həm də milli ruhda yazılan əsərlərdir.
Zamanından asılı olmayaraq, bu yazarların əsərləri bütün
dövrlərdə
oxunacaq
və
millətin
mənəviyyatının
təmizlənməsində həmişə önəmli yer tutacaq.
Söhbəti Faiq BALABƏYLİ qələmə aldı.
«Vətəndaş Həmrəyliyi» qəzeti. 15-21 iyun, 2003-cü il,
№ 07(183)
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ELÇİN İSGƏNDƏRZADƏNİN
«QOŞA QANADLARI»
- Bü günkü ədəbi prosesdə Elçin İsgəndərzadə özünü
necə hiss edir?
- Bilirsinizmi, bir qədər ənənəvi sualla başladınız.
Əslində mən başqa şey gözləyirdim. Bu ilk sualın özü bir
yazı mövzusudur. Ədəbi proses həmişə ədəbi prosesdir, o
geniş bir zaman məsafəsini ehtiva edir. Yəni, ədəbi proses bir
günlük, iki günlük, beş günlük ola bilməz. Ədəbi prosesə
əslində bütöv bir zaman çərçivəsindən baxılmalıdır. Mən
ədəbi prosesin «beşilliklərə» bölünməsinin əleyhinəyəm.
Qaldı ki, mənim ədəbi proses içində özümü necə hiss
etməyimə… (susur) mən həmişə səmimi olmuşam, indi əlimi
ürəyimin üstünə qoyub deyirəm ki, mən bu gün ədəbi proses
adlandırılan bu məfhumdan şübhələnirəm. Əslində yazıçının,
şairin «ədəbi prosesi» öz tənhalığı, öz yazı masasıdır.
Təəssüf ki, bu dünyada yazı masası olmayan yazarlar da var.
(gülümsəyir). Və yəqin ki, bundan sonra da olacaq.
Dostum, Vilyam Şekspirin, Artur Rembonun, elə
babamız Füzulinin ədəbi mühiti nə idi? Mənə bunu anladın,
anlada bilsəniz. Mən özümü yazı masamın arxasında da,
rəssam dostlarımın emalatxanalarında da, zövqünə və
əxlaqına inandığım beş-on dostumun arasında da və sizin
dediyiniz kimi çağdaş ədəbi mühitdə də çox rahat hiss
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edirəm. Çünki mən özümü tanıyıram. Bu gün ədəbi proses
«musiqili meydana» bənzəyir… (yenə gülümsəyir).

Mən riyaziyyatçı olduğumdan Loboçevskinin bir
kəlamını xatırlamaq istəyirəm: «Poeziyada da riyaziyyatda
olduğu kimi ilham gərəkdir».
Mikelancelo intibah dövrünün dahisi, rəssam,
heykəltaraş, riyaziyyatçı, astronom və s. eyni zamanda öz
dövrünün şairi olub. İnşallah, ömür vəfa qılsa
Mikelancelonun bir silsilə şeirlərini dilimizə, Azərbaycan
türkcəsinə çevirmək niyyətindəyəm.

- Siz Azərbaycan elmini dünyada təmsil edən tanınmış
alimlərimizdən birisiniz. Elmi yaradıcılığınız bədii
yaradıcılığınıza mane olurmu?
- Anton Pavloviç Çexovun gözəl bir sözü var, deyir,
həkimlik mənim kəbinli qadınım, yazıçılıq isə məşuqəmdir.
Bunu Çexov deyir… Əziz dostum Paşa Qəlbinur isə bir
şeirində belə yazır: «Anam məni şair doğub, sonra həkim
olmuşam».
Dünya şöhrətli alim, həmyerlim, əqidə və məslək
idealım, akademik Xudu Məmmədovu xatırlayıram: (Elçin
İsgəndərzadənin iş otağında Azərbaycan bayrağı ilə yanaşı
Xudu Məmmədovun yağlı boya ilə işlənmiş portreti asılıb.
Elçin müəllim bu portretin və üçrəngli bayrağın xeyir-duası
ilə yazıb-yaradır).

- Mətbuatdan bilirik ik, sizin prezidenti olduğunuz
«Vektor» Beynəlxalq Elm Mərkəzi çox nəcib və yadda qalan
işlər görür. Xahiş edirik, bu barədə danışasınız.

Ustad elmə və poeziyaya qoşa qanad kimi baxırdı. Bu
mənada deməli mən də qoşa qanadla uçuram. Qanadlarımdan
biri ELM, o biri isə POEZİYADIR.

- Sizin mətbuatdan bildiklərinizə mən çox az şey əlavə
edə bilərəm. «Vektor» Beynəlxalq Elm Mərkəzinin ümdə
vəzifəsi doğma Azərbaycanımızı bütün dünyada tanıtmaq və
təbliğ etmək məqsədi güdür. Bu məqsədlə biz bir sıra aktual
elmi-tədqiqat bölmələri yaratmış, beynəlxalq qurultay və
simpoziumlar keçirmiş, onların materiallarını dərc etmiş və
müxtəlif dillərdə çoxlu sayda kitabların çap edilməsinə nail
olmuşuq. Dünyanın 50-dək akademiyaları, elm mərkəzləri,
bioqrafiya institutları və digər elm ocaqları ilə sıx əlaqələr
qurmuşuq. 20-dək ölkədə «Vektor»un nümayəndəliyi
yaradılıb. Son zamanlar Azərbaycanın müxtəlif zümrələrdən
olan tanınmış adamlarının təbliği ilə bağlı həyata
keçirdiyimiz 10-dan çox beynəlxalq layihələr rəğbətlə
qarşılanmışdı. Bu ildən etibarən «Vektor» Beynəlxalq elm
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Əzizim, bizim qala,
Bu qala bizim qala.
Tikmədim özüm qalam,
Tikdim ki, izim qala.
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dərgisinin nəşrinə başlamışıq. Görülməsi planlaşdırılmış hələ
çox işlərimiz var.

məşhur şeirləri ilə səsləşən «Dünya» adlı gözəl bir şeiri də
var:

- «Vektor» Beynəlxalq
xeyriyyəçilik ilə məşğuldu…

Elm

Mərkəzi

həm

də

- Əl tutmaq Əlidən qalıb deyirlər. Sağ əlin verdiyini sol
əl bilməməlidi. İndi mən durub desəm ki, kimlərəsə maddi və
mənəvi dayaq olmuşuq, bu mənim prinsiplərimə düz gəlməz.
Təki Allah bizə imkan versin ki, kiməsə əl tuta bilək.
Məşhur Roma imperatoru və filosofu Mark Avreliy
deyir: «Ən yüksək elm – müdriklikdir, ən yüksək müdriklik
isə xeyirxahlıqdır.»

Dəli sevdalara saldı başımı,
Taladı könlümü, aldı huşumu,
Qondurub çiynimə,şahlıq quşunu,
Məni şah elədi həsrətə dünya.
Şahmaram, qüdrətim şahmar olmadı,
Müşküllər qarşımda naçar olmadı,
Zillətim zillətə düçar olmadı,
Tac qoydu içimdə zillətə dünya.

Şahmar Əkbərzadə sağlığında əsl qiymətini almamış
böyük türk şairidir. Ömür vəfa qılsaydı yəqin ki, Şahmar bəy
layiq olduğu günləri yaşayacaqdı. Mən bu günlərdə Şahmar
Əkbərzadənin az qala əzbər bildiyim bütün şeirlərini bir daha
oxudum. Ustad şairin «Mərkəzi poçtxana», «48 ölçülü qadın
paltarı», «Beş xətt», «Təzə nağara», «Ona yanıram ki…»,
«Utanım yerinə», «Tüstümüz», «Yollar», «Girov məscidlər»,
«Yolçu ayaq saxla», «Üzü dağlara-dağlara», «Məzar
qazılmır», «Güllələnmiş abidələr» və başqa dillər əzbəri olan

Bu şeir Şahmar Əkbərzadənin avtoportretidir. Belə bir
portret çəkmək üçün isə gərək elə Şahmar Əkbərzadə olasan,
Şahmar Əkbərzadə ömrü yaşayasan. Bu isə hər adama, hər
şairə nəsib olmayan bir Tanrı qismətidi. Şahmar alın yazısına
inanırdı və öz alın yazısını qələmə alırdı.
Şahmar Əkbərzadə şair və «körpü» idi. O, hələ gənclik
illərində, Sovet dönəmində Türk dünyası ilə Azərbaycan
arasında canlı körpü idi. Baxın görün bu «canlı körpüdən»
kimlər keçib? – Qırğız Çingiz Aytmatov, Qazax Oljas
Süleymenov və Muxtar Şaxanov, Özbək Dilək Cura,
Almaniyadan Əhməd Şmide, Türkiyədən Namiq Kamal
Zeybək, Turan Yazqan, Yavuz Bülənt Bakilər, İrfan Ünvər
Nəsrəddin oğlu, Yavuz Akpinar, İraqdan Əbdüllətif
Bəndəroğlu, İrandan Cavad Heyət, İngiltərədən Qulamrza
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- Şahmar Əkbərzadə adına beynəlxalq ədəbi
mükafatınız da ədəbi ictimaiyyət tərəfindən dərin rəğbətlə
qarşılanıb…
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Səbri Təbrizi və başqaları. Siyahını uzatmağa lüzum
görmürəm. Çünki bu ünlü imzaların hər biri özü-özlüyündə
çox şey deyir.
Biz belə bir unudulmaz və bənzərsiz şairin xatirəsini
əbədiləşdirmək qərarına gəldik.
2001-ci ildə Şahmar
Əkbərzadə adına Beynəlxalq ədəbi mükafat təsis etdik.

- Şahmar Əkbərzadə adına Vəqfi yaratmaqda əsas
məqsədimiz bayaq dediyimiz kimi «körpü» olmaq amacı
daşıyır. Azərbaycan mədəniyyətini dünyaya və dünya
mədəniyyətini Azərbaycan oxucularına çatdırmaq istəyirik.
Artıq «Bayatı» adlı sənət toplusunun birinci sayı işıq üzü
görüb. Hazırda «Bayatı» dərgisinin ikinci sayı üzərində
işləyirik. Biz bütün istedadlı adamları, şairləri, yazarları,
rəssamları, bəstəçiləri əməkdaşlığa dəvət edirik. Qapımız
bütün istedadlı adamların üzünə açıqdı. Yolunuzu gözləyirik.

- Bu mükafat kimlərə verilir?
- Mükafat üç nominasiyada təqdim olunur. Mükafatlar
Türk ədəbiyyatının inkişafında müstəsna xidmətləri olmuş
iki çağdaş şairə və bir ədəbiyyatşünasa verilir. İndiyəcən
Vaqif BƏHMƏNLİ, Akif SƏMƏD, Qulu AĞSƏS, Azər
TURAN və Vasif SÜLEYMAN bu ödülə layiq görülüblər.
Yeri gəlmişkən hər il bir nəfər tələbə şairə və ya
ədəbiyyatçıya Şahmar Əkbərzadə adına təqaüd veririk. Bu
ilin təqaüdçüsü çox istedadlı şair, «PƏRVANƏ» ədəbi
məclisinin üzvü XATİRƏ xanımdı.
«Vektor» Beynəlxalq Elm Mərkəzi hər il laureatların və
təqaüdçülərin kitablarını öz vəsaiti hesabına çap edir.

Küllü Qarabağın abi-həyatı,
Nərmənazik bayatıdır, bayatı…
- Yeni yazılarınız haqqında… Nə var, nə yox?

- Bu günlərdə unudulmaz şairimiz Şahmar Əkbərzadə
adına Beynəlxalq Mədəni Əlaqələr Vəqfinin, onun adına
internet saytının və təsisçisi olduğunuz «Bayatı» jurnalının
təqdimat mərasimi oldu. Mümkündürsə bu işlər haqqında bir
neçə kəlmə.

- 6 ilə yaxındır ki, silsilə poemalar üzərində işləyirdim.
Artıq bu silsilə tamamlanıb. Bu silsilədən olan bir neçə
poema «Palitra» və «Yeni Azərbaycan» qəzetlərində çap
olunub. İndi o poemalara təzə gözlə baxıram. Yeni bir kitab
hazırlamaq fikrindəyəm. Kitaba 9 poema daxil olacaq. Bir də
böyük ispan şairi Federiko Qarsiya Lorkanın şeirlərini
dilimizə çevirirəm. İnşallah, Lorkanın şeirlərini ayrıca bir
kitab halında çap etdirmək niyyətindəyəm. Lorkanın
şeirlərini çevirəndə şəhid qardaşım NİZAMİ AYDINın ruhu
başımın üstündə durmuşdu. Nizami Lorkanı çox sevirdi.
Lorkanın şeirlərini orijinaldan oxumaq üçün özbaşına ispan
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dilini öyrənmişdi. Bu kitab Nizami Aydının unudulmaz
xatirəsinə həsr ediləcək.

kimi sorğu-suala çəkdiniz. Bu mənim bir qanadım. Sağlıq
olsun başqa bir söhbətimizdə ELMdən, bir alim kimi
danışaram.

- Bir neçə kəlmə də «Vektor»un son işləri haqqında.
- Bir neçə gün öncə «Vektor» Beynəlxalq Elm
Mərkəzinin dəvəti ilə Azərbaycana qonaq gəlmiş qardaş
Türkiyənin üç ünlü alim və yazarına təntənəli şəkildə FƏXRİ
DOKTOR diplomları təqdim etdik. Onlar çağdaş Türkiyə
mətbuatının Yunus Əmrəsi adlandırılan məşhur qəzetəçiyazar İSA KAYACAN, folklor araşdırıcıları HAYRETTİN
İVGİN və NAİL TANdır. Təqdimat mərasimində
«VEKTOR» Nəşrlər Evinin qardaş Türkiyə ilə ilgili çap
etdiyi bir kitab – Tamilla Abbasxanlının «Vətənimdə
vətənimi özlədim» kitabı da oxuculara ərməğan edildi.
«Vektor»un növbəti sürprizi Adil Mirseyidin «Nəğmə
adam» şeirlər toplusudur. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Adil
Mirseyid də bu günlərdə «Vektor» Beynəlxalq Elm
Mərkəzinin Fəxri doktoru adına layiq görülüb.
Kitabda Çağdaş dünya poeziyasında fərdi ədəbi üslubu
və qeyri-adi istedadı ilə seçilən, zamansız və məkansız, daha
gözəl bir dünyanın modern şairi, Rəsul Rza mükafatı laureatı
Adil Mirseyidin şeirləri toplanıb. Biz inanırıq ki, «Nəğmə
adam» kitabı ilə Türk poeziyası ən azı XXİ əsrdə dünya
poeziyasında liderlik etmək şərəfinə nail olacaq.
Söhbətimizin əvvəlində qoşa qanad haqqında
danışmışdıq ELM və POEZİYA. Bu gün siz məni bir şair
125

- Maraqlı müsahibə üçün təşəkkür edir və uçuşunuzun
hər iki qanadına uğurlar diləyirəm.

Söhbəti qələmə aldı: Qəşəm NƏCƏFZADƏ
“Ədalət” qəzeti, 26 iyun 2003-cü il
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«İNSAN DƏRDİN İÇİNDƏ DƏ
SEVİNC TAPMAĞI BACARMALIDIR»

ədəbiyyat, incəsənət və mədəniyyət xadimlərimizi də
dünyada tanıtmaq üçün mərkəz xeyli iş görüb.

- Elçin, siz ölkədə həm alim, həm də publisist-şair kimi
tanınırsınız. Ona görə də ilk öncə sizin yaratdığınız «Vektor»
Beynəlxalq Elm Mərkəzi haqqında söz açmaq istəyirəm.
Mərkəzi nə vaxt yaratdınız və fəaliyyəti nədən ibarətdir?

- Şeirdə və ədəbiyyatşünaslıqda fərqlənən yazarlara
artıq iki ildir ki, mükafatlar verirsiniz: Şahmar Əkbərzadə
adına diplomlar və pul mükafatları. Maraqlıdır, necə oldu ki,
Ş.Əkbərzadənin adını seçdiniz?

- «Vektor» Beynəlxalq Elm Mərkəzini 1994-cü ildə
təsis etmişəm və həmin il də Ədliyyə Nazirliyində
qeydiyyata alınıb. Elmdə “vektor üsulu” deyilən bir üsul var
ki, mənim elmi fəaliyyətim onunla bağlıdır. Mən vektor
üsulunu maşın və mexanizmlərə tətbiq etmişəm. Deyim ki,
bu tətbiq uğurlu alındı. Aviamexanizmlərin və kənd
təsərrüfatı mexanizmlərinin hesablanması, layihələndirilməsində vektor üsulunu ilkin tətbiq edən mən olmuşam.
Namizədlik və doktorluq dissertasiyalarım bu üsulun
tətbiqinə həsr olunub. Demək istəyirəm ki, mərkəzin adını
təsadüfi seçməmişəm.
Mərkəzi yaradanda qarşıma qoyduğum məqsəd
Azərbaycan elmini dünyada tanıtmaq olub. Beynəlxalq
konfranslar, simpoziumlar keçirmək və beləliklə, ölkəmizin
tanınmış alimləri haqqında təəssürat yaratmaq «Vektor»
beynəlxalq elm mərkəzinin başlıca məqsədidir. Xeyli
keçəndən sonra Mərkəzi bir az da genişlndirdim. Yəni təkcə
elm adamlarını deyil, eyni zamanda digər sahələr, deyək ki,

- Ş.Əkbərzadə şəxsiyyətinə, poeziyasına pərəstiş
etdiyim bir insan idi. Bu sevgi altıncı sinifdə oxuduğum
vaxtdan yaranıb. Altıncı sinifdə oxuyanda, rayon qəzetində
şeirim çıxmışdı. Məktəbimizin direktoru Knyaz Quliyev
ziyalı, poeziyanı sevən, qiymətləndirən bir insan idi. Məni
otağına çağırıb şeirimin çxması münasibəti ilə təbrik etdi və
çoxlu mütaliə etməyimi məsləhət gördü. Çıxanda dedi ki,
çalış ən çox Bəxtiyar Vahabzadənin, Məmməd Arazın və
Şahmar Əkbərzadənin əsərlərini əldə elə və oxu. İndi özünüz
fikirləşin, altıncı sinif uşağı üçün məktəb direktorunun
tövsiyəsi nə deməkdir. Orta məktəbi bitirib, Bakıya gələndən
sonra gördüm ki, rəhmətlik Knyaz müəllim bu nəsihəti gəlişi
gözəl söz kimi deməyib. Deyim ki, Bakıya gələndə ilk
qapısını döydüyüm və tanış olduğum Şahmar müəllim oldu.
Bakıda Politexnik İnstitutunu və aspiranturanı uğurla başa
vurduqdan sonra istehsalat təcrübəsi keçmək üçün Gəncə
şəhərinə gəldim. Gəncədə hörmətli yazıçımız Qərib Mehdi
ilə tanış oldum.
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Onun otağında Şahmar Əkbərzadənin Çingiz
Aytmatovla qoşa çəkilmiş portretini gördüm. Necə ki, mənim
başımın üstündə Xudu Məmmmədovun portreti var, dediyim
portret də Q.Mehdinin başının üstündə vurulmuşdu. Məktəb
direktoru kimi Qərib müəllim də Şahmarı sevir və tez-tez
onun şeirlərindən sitat gətirirdi. Sonra yenidən Bakıya
gəldim. Demək olar ki, hər gün «Mədəniyyət» qəzetinin
redaksiyasına gedib Şahmar müəllimlə dərdləşirdim.
Ş.Əkbərzadə ilə aramızda xeyli yaş fərqi olmasına
baxmayaraq, dünyasını dəyşənə qədər onunla yaxın dostluq
etdim. Bunları söyləməkdə
məqsədim odur ki,
Ş.Əkbərzadəyə olan hüdudsuz sevgim məni vadar etdi ki,
«Vektor» Beynəlxalq elm mərkəzinin diplomlarını onun
adına təsis edim. Artıq iki ildir ki, diplomlar və pul
mükafatları dörd nominasiyada yazarlara təqdim olunur.
- Elçin, başının üstündə Xudu Məmmədovun şəkli asılıb.
Sizi onunula hansı tellər bağlayır?
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- «Elçin sözün qədr-qiymətini bilə-bilə, artıra-artıra
irəliləyib, istedadı cilalanıb, qələmi bülövlənib və mənim
etimadımı bütünlüklə doğruldub». M.Arazın söylədiyi bu
fikirdən xeyli vaxt keçib, artıq Elçin gəncliklə vidalaşıb.
- Bəli, bü qiymətli sözləri hörmətli şairimiz M.Araz
mənim yaradıcılığım, ədəbiyyatdakı uğurlarım haqqında
deyib. Dediyim kimi, uşaqlıqdan şeir yazıram. Mətbuatda və
kitablarımda dərc olunan şeirlərim haqqında bir çox tanınmış
adamlar, şair və yazıçılar xoş söz yazıblar. Bəxtiyar
Vahabzadə, Fikrət Qoca, Nizami Cəfərov, Famil Mehdi,
Şahmar Əkbərzadə, Vahid Əziz, Vaqif Bayatlı, Əlibala
Hacızadə, Vasif Süleyman və başqaları. Yaşım 40-ı haqlayıb,
ancaq gördüklərim hələ çox azdır və hesab etmirəm ki,
hörmətli xalq şairimiz M.Arazın etimadını doğrultmuşam.
Onun etimadını doğrultmaq üçün hələ çox çalışmalıyam.
Xahiş edirəm, məni düzgün başa düşəsiniz, bu adi bir
təvazökarlıq deyil, ürəyimdən gələn sözlərdir.

- Gözümü açandan evimizdə Xudu müəllimə qarşı
doğma bir istək görmüşəm. Ağlım kəsəndən X.Məmmədovu
təkcə alim kimi yox, həm də ədəbiyyatımızın gözəl bilicisi
kimi tanıdım və sevdim. Xudu müəllim mənim
təsəvvürümdə gözəl ziyalı, vətəndaş olmaqla yanaşı, həm də
paklıq, saflıq, insanlıq simvoludur. Mənə elə gəlir ki, indiki
ziyalılarımızda az da olsa, Xudu Məmmədov vətəndaşlığı
olsa başımıza gələn bəlalardan tezliklə xilas olarıq.

- Beş il öncə şeirlərindən birinin adını «Ayşənin
qaranquşları» adlandırmısan. Şeirin məzmunu belədir ki,
Ağdamdakı evlərində hər gün qaranquşlarla quş dilində
danışan Ayşən Bakıdakı evlərində o quşların həsrətini çəkir
və hər gün «Ata, qaranquşlar nə vaxt gələcək?» sualını verir.
İndi daha beş il keçib. Ayşən yenədəmi qaranquşların yolunu
gözləyir?
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- Sözü ağrılı məqama gətirdin. Düz 11 ildir ki, Ağdam
həsrətindəyik. Ən ağrılısı da budur ki, Ağdam bəzən
böyüklərin yadından çıxır. Yəqin ki, bu da çoxsaylı
qayğılarla bağlıdır. Ancaq Ayşən hər axşam mütləq bizə
Ağdamı xatırladır. Bəzən özüm də məəttəl qalıram ki, elə
şeylər var ki, mən unutmuşam, ancaq bu balaca qızcığaz hər
şeyi olduğu kimi xatırlayır və öz balaca xatirələri ilə bizi
kövrəldir.
- Elə bu səpgili şeirlərinin birinin də adı «Ayşənin
sualı»dır. Ayşən atasına deyir ki, dünyanın şəklini çəkmişəm.
Başına papaq çəkim, yoxsa yaylıq? Elçin səncə dünya
kişidir, ya qadın?
- Bu sualın cavabını əvvəllər də fikirləşmişəm, şeirdə də
bu sualın cavabını tapmağı uşaqların öz öhdəsinə qoymuşam.
Hər halda Xaqanidən üzü bəri lap gənc şairlərə qədər hamı
dünyadan gileylənirsə; dünya bu gileyləri vecinə almadan,
bir tükü tərpənmədən öz axarı ilə gedirsə, vallah dünya
kişidir.
- Qəmgin olanda hər bir adam dərdləşməyə bir sirdaş
axtarır. Belə vaxtlarında kiminlə dərdləşirsən?
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dərdimi kiminsə çiyninə yükləməyə çalışmıram. Mənə belə
gəlir ki, hər bir adamın dərdi özünə məxsusdur və həmin
dərdin ağrı-acısını özü çəkməlidir. Bu mənada qəmli-kədərli
vaxtımda özümlə dərdləşirəm. Sevinc olandan-olana isə
bölməyə adam gəzirəm, həmin adam sirdaşım olmasa belə.
Dərdi bölüşməyə mənə belə gəlir ki, ən etibarlı sirdaş adamın
içindəki mənidir.
- Həm xarici görünüşünüz, həm yaradıcılıq, həm də
səsinizin oxşarlığından çoxları sizi Paşa Qəlbinurun qardaşı
hesab edir.
- Bunu bir neçə dəfə mənim özümə də deyiblər. O,
Şəmkirdə, mən isə Şuşada doğulmuşam. Heç uzaqdan-uzağa
qohumluğumuz da yoxdur. Onu da deyim ki, Gəncədə
yaşayanda Paşa müəllimin qaynatası, rəhmətlik professor
Davud Hacıyevlə Pedaqoji İnstitutda birlikdə işləyirdik.
Ədəbiyyat kafedrasının müdiri, yaxşı da alim idi. Hərdən
mənə zəng edib deyərdi ki, ay Elçin, Paşa, uşaqlar yadıma
düşüb. Səni görəndə elə bil Paşanı görürəm. Gəl bir
Hacıkəndə qalxaq. Mənim də maşınım vardı. Davud
müəllimlə qalxırdıq Hacıkəndə. Rəhmətlik çox bəlağətli,
söhbət edən kişi idi. Bunları ona görə yada salıram ki, məni
çox adam Paşanın qardaşı hesab edir. Doğma qardaş olmasaq
da, mən Paşanı özümə mənəvi qardaş hesab edirəm.

- Tam səmimi deyirəm və istəyirəm fikirlərimin səmimi
olduğuna sən də inanasan. Mən belə bir adamam ki, heç vaxt
131

132

Elçin İsgəndərzadə
“ƏSƏRLƏRİ” – IV cild

Elçin İsgəndərzadə
“ƏSƏRLƏRİ” – IV cild

- Bu günkü ədəbiyyatımızda gedən prosesləri izləyən
adam kimi münasibətin maraqlı olar.

dərdlər bizdən sonrakı nəslə qalmasın. Yəqin ki, onların da
öz problemləri olacaq.

- Müxtəlif qəzet səhifələrində gedən intriqaların
ədəbiyyata heç bir dəxli yoxdur. Bir neçə ay əvvəl şair
dostum Akif Səməd xəstəxanada yatırdı. Onu yoluxmağa
getmişdim. Stolun üstündə bir qalaq qəzeti mənə göstərib
dedi ki, Elçin, burada yazılan yazılar mənə ürəyimin
ağrısından betər olub. Bu günkü intriqalar sözün həqiqi
mənasında qələm adamlarına çox pis təsir edir. Onların
vaxtlarını alır. Mən bunların günahının yarısını da onlara
şərait yaradan qəzetlərdə görürəm. Qəzetlərin satılması üçün
adamları bir-birinə qarşı qoyurlar. Bu çox ucuz biznes
üsuludur. Güman edirəm ki, bunun da sonu olacaq.
Ədəbiyyat səhifəsi ədəbiyyatı təbliğ etməli və sırf ədəbi
materiallar dərc etməlidir.

- 38 yaşında həyatdan getmiş gözəl şair Vaqif İbrahim
şeirlərində vaxt sözünü böyük hərflərlə yazırdı. Bu mənada
vaxt sənin üçün nədir?
- Səmimi deyirəm, mənə desələr ki, sənə filan qədər pul
verək, yoxsa o qədər vaxt, fikirləşmədən vaxtı götürərəm.
Vaxt mənə pul qazanmaq üçün deyil, ideyalarımı həyata
keçirmək üçün hər şeydən qiymətlidir.
Dayandur SEVGİN
“Kaspi” qəzeti, 18 fevral 2003-cü il, № 031 (519)

- Elçin, deyirsən ki, sutkanın 20 saatını işləyirsən. Bir
atalar məsəli var: «Ağıllı olub dərd çəkincə, dəli ol, qoy
sənin dərdini çəksinlər».
- Sənin bir neçə gün öncə «Mən dərdin içində də sevinc
tapa bilənəm» şeirini oxudum. Bax insan dərdin içində də
sevinc tapmağı bacarmalıdır. Ağıllı olub dərd çəkməyin özü
bəlkə də maraqlı bir ömürdür. Allah, bizə bir az ağıl, kamal,
dəyanət versin ki, dərdimizi vaxtında həll edək. Köhnə
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«MƏNİM ELİTAR POEZİYAM DÜNYA
POEZİYASININ BİR QOLUDUR»

-Professor Ağabəy Sultanov deyir ki, «necəsən» sualına
«yaxşıyam» cavab verən heç şübhəniz olmasın ki, bizim
pasientimizdir.

Mühasibimiz «Vektor» Beynəlxalq Elmi Mərkəzin
rəhbəri, texnika elmləri doktoru, professor Elçin
İsgəndərzadədir. Oxucular onu əslində daha çox şair kimi
tanıyırlar. Və biz də onu bir yaradıcı şəxs kimi, bir şair kimi
qonaq dəvət etmişdik. Söhbət amma ədəbiyyatdan kənara da
çıxdı, elmimizin bugünkü durumu da mövzumuz oldu. Belə
də olmalıydı, çünki yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Elçin
müəllim axı, həm də elm adamıdı. İlk yazımız ədəbiyyatla
bağlıdır. Elmlə bağlı söhbəti isə gələcək saylarımızda dərc
edəcəyik.

- Elçin İsgəndərzadə şair kimi özünü çox yaxşı hiss
edir. Mən bu fikri alim, oxucu Elçin İsgəndərzadə kimi
deyirəm. Nəyə görə özünü yaxşı hiss edir? Təbii ki, söhbət
poeziyada özünü yaxşı hiss etməkdən gedir. Tokatlı şair
dostum Osman bəyin, yeri gəlmişkən o, bizim «Vektor»
Beynəlxalq Elm Mərkəzinin fəxri doktorudur, bir kitabını biz
çap eləmişik. Belə adlanır: «Necəsən, yaxşımısan?» .
Azərbaycanda kimdən soruşsan ki, «necəsən», deyir
«yaxşıyam». Amma əslinə qalsa, Azərbaycanda heç kimin
«necəsən» sualına, «yaxşıyam» deməyə haqqı yoxdur.

- Tamamilə doğrudur. İndi mən də özü-özünü inkar
kimi desəm, «Elçin İsgəndərzadə poeziyada özünü yaxşı hiss
edir». Amma bütövlükdə Elçin İsgəndərzadə də Azərbaycan
vətəndaşıdır və bu məmləkətdə baş verənlərin hamısının bu
və ya digər tərəfdən Elçin İsgəndərzadəyə də dəxli var.
Deməli, hamı necədirsə Elçin İsgəndərzadə də o cürdür. Mən
poeziyada özümü yaxşı hiss etməyimi ona görə dilə gətirdim
ki, ədəbiyyatın, poeziyanın çeşidlərə bölünməsi, qruplaşması
məqamları var. Məsələn, Məmməd Araz yaradıcılığından söz
düşəndə dərhal deyirik ki, bu vətəndaş poeziyadır. Mərhum
Nüsrət Kəsəmənlidən söz düşəndə, onda da bildiririk ki, bu
sevgi poeziyasıdır. Bax, bu baxımdan mənim poeziyam isə
elitar poeziyadır. Elitar poeziyada mən özümü ona görə yaxşı
hiss edirəm ki, mən bu peziyanı dünya poeziyasında bir qol
kimi, Azərbaycan qolu kimi rahat təmsil edirəm. Yəni elitar
poeziya dünya poeziyasında Azərbaycan
işartıları ilə
mənim, Çingiz Əlioğlunun və Adil Mirseyidin timsalında
özünü büruzə verir. Bu, təkcə mənim uğurlarım deyil, həm
də Azərbaycan poeziyasının dünya poeziyasına inteqrasiyası,
çıxması kimi dəyərləndirilməlidir. Bax məsələni mən bu cür
görürəm və başa düşürəm. Çağdaş poeziyamızı götürəndə
mən bu aspektdə əvvəldə dediyim kimi, həmişə böyük ürəklə
Çingiz Əlioğlu və Adil Mirseyidin adlarını çəkirəm. Mən
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milli poeziyanı canıma, qanıma hopdura-hopdura bu günə
gəlib çatsam da, Azərbaycan-Türk poeziyasının dünya
poeziyasında təmsilçilik missiyası biz üçümüzün çiyninə
düşübdür. Hər iki şairin yaradıcılığı Azərbaycan şeirini
dünya şeirinə calaşdırır. Ona görə də mən bu görüntülərdən
çox rahatam. Və onların hər ikisi də bizim «Vektor»
Beynəlxalq Elmi Mərkəzinin fəxri doktorlarıdır. Kənar gözlə
özümə müşahidəmdən təkrar olsa, yenə deyirəm ki, mən
özümü həmin aurada görürəm və buna görə də rahatam.
Məsələn, tam səmimi deyirəm, yenicə çapdan çıxmış
«Çərçivəsiz rəsmlər» kitabım hələ əlyazma şəklində olanda 6
xarici dilə tərcümə olunmuşdu və dünyanın müxtəlif
məmləkətlərində çap edilmişdi. Bu kitabın taleyi mənim
üçün bu gün Azərbaycan poeziyasının dünyada təmsilçi
missiyasını yerinə yetirəcək imkana malikdir. Ən azı ona
görə ki, 30 xarici ölkədə nəşr olunmuş bu kitabda dünyada
analoqu olmayan 10 poema toplanıb və hamısı da rəssamlara
həsr edilibdir.

yaranıbdı həmin poemalar. Kitabdakı poemaların hamısı
milli kökdən qaynaqlanmaqla bərabər, həm də sürrealist,
impressionist poemalardır. Bu poemaların xarici ölkələrdə
böyük maraqla qarşılanması Azərbaycan şeirinə olan diqqəti
bir az da artırıbdı.
- Elçin müəllim bu gün ədəbiyyatımızda az qala
«müharibə gedir». Bu , nəsillərin vuruşudur. Yaşlılar və yeni
ədəbiyyat yaradanlar. Siz özünüzü bunlardan hansının
«cəbhəsində» görürsünüz?
- Doğrusu, yaş baxımından mən gənclərin sırasında
olsam da…
- Söhbət yaşdan getmir. Ədəbiyyatımızdakı bu günki
bölgüdən gedir. Lap konkret siz Yazarlar Birliyinin
təmsilçisisiniz , yoxsa AYO-çuların?

- Əvvəlcə onu deyim ki, mənim evimdə (o cümlədən
Adil bəyin də, Çingiz bəyin də evlərində dünya rəssamlarının
çoxsaylı əsərləri saxlanılır) 300-dən artıq rəsm əsərləri var.
Mən uşaqlıqdan bu sənətin vurğunuyam. Ona görə də
Salvador Dali, Van Qoq, Pikasso, Səttar Bəhlulzadə,Toğrul
Nərimanbəyov və digərlərinə olan böyük sevgimdən

- Əslində mən konkret olaraq Yazıçılar Birliyinin
üzvüyəm və bununla da böyük qürur duyuram. Və təqribən
20 nəfərə yaxın gənc yazara da üzv olduğum 7 il ərzində
zəmanət vermişəm. Mən bir Elçin İsgəndərzadə olaraq
gerçək ədəbiyyat hardadırsa, özümü orada sayıram.
Ümumiyyətlə, gerçək elm, gerçək ədəbiyyat qurumlara,
zamanlara bölünmür. Lap konkret desək, heç sığışmır da.
Sonuncu kitabında çox böyük ziyalı və alim Kamil Vəli
Nərimanoğlunun Səttar Bəhlulzadə haqqında dediyi bir fikri
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sitat gətirmişəm. Kamil Vəli Nərimanoğlu yazır ki, «Səttar
Bəhlulzadə zamandan çıxıb, zamanı görən bir sənətkardır».
Mən də bu mövqedən demək istərdim ki, şeir yazanda
hansısa bir qruplaşmanı, cəbhəni yox, zamanı görmək istəyi
ilə şeir yazıram. Və mənim yaradıcılıqda kiməsə yarınmaq
istəyim heç vaxt olmayıb və məni tanıyanlar da bilir ki, mən
bu cür xüsusiyyətlərdən çox-çox uzağam. Yəni alim kimi
elmlə məşğulamsa, dünya elmi üçün nə isə etmək istəyirəm.
Şeiri də yazanda dünya poeziyasını düşünüb yazıram.
Şükürlər də olsun ki, hələ ki, bu yolla da gedirəm. Arzum
dünya elitar poeziyası üçün nə isə yazmaq, yaratmaqdır.

populizm sayılmalıdır. Müəyyən istedadsız adamlar var ki,
ortaya heç bir yaradıcılıq nümunələri qoymadan gündəmdə
qalmağa çalışırlar. Kiminsə bostanına daş atmaqla reytinq
qazanmaq istəyirlər. Bunun da ədəbiyyata qətiyyən dəxli
yoxdur. Çünki 50 ildən sonra kiməsə daş atmağı yox,
ədəbiyyat nümunələrini oxuyacaqlar. Ədəbiyyat qalacaqdı
qarşıdan gələn yüzilliklərə. Kiminsə qurultay qabağı hansı
çəkişmələrə önəm verməsi isə bu gündə qalacaq. Mən bu
ədəbi təxribatların, mafiyalaşdırmanın əleyhinəyəm.

- Üzr istəyirəm, siz fikrinizi konkret şərh etmədiniz…

- Elçin müəllim, sizin böyük dünya ilə əlaqələriniz
genişdir. Necə
deyərlər, çox gəzib çox görürsünüz.
Ümumiyyətlə, AYB-yə ehtiyac varmı? Hardasa bunun
oxşarını görürsünüz?

- Müqayisə uğursuz olsa da, belə bir söz demək
istərdim. Bu gün ədəbiyyatda gedən savaş az qala Qarabağ
savaşını üstələyibdir. Sanki günü-gündən də bu ədəbi savaşın
üstünə su yox, neft, yağ tökülür. Mən bunu böyük nifrətlə
qarşılayıram. Çünki ədəbiyyatda, sənətdə köhnə heç nə
yoxdur və olmur. Van Qoqun çəkdiyi «Günəbaxan» əsərini
gözünüzün önünə gətirin. Vaxtında acından ölən bu rəssamın
əsəri 22 milyon dollara satılıb. Deməli, sənət həmişə qalır.
Onu bir zamana sığışdırmaq mümkün deyil və yaxud Səttar
Bəhlulzadənin «Kəpəzin göz yaşları»na köhnə demək
mümkündür? Nədi-nədi sovet dövründə çəkilib? Bunlar
məntiqsizlikdir. Yenə öz fikrimə qayıdıram ki, ədəbiyyat heç
bir bölgüyə sığışmır. Bu gün bizdə gedən o savaş də ucuz

- Qardaş, mənim azdan- çoxdan gəzdiyim və gördüyüm
məqamlardan çıxardığım nəticələr bundan ibarətdir ki, bu
gün ədəbi mühitdə gedən savaş ədəbiyyata xidmət eləmir.
Bu, öz yerində. Digər tərəfdən bu gün mənim Azərbaycanda
dəyərləndirdiyim iki böyük, nəhəng təşkilat var. Onlardan
biri Azərbaycan Yazıçılar Birliyidir, biri də Milli Elmlər
Akademiyamızdır. Mən Milli Elmlər Akademiyasından bir
qədər incimişəm, yəni qəlbim sınıb. Ona görə ki, Xudu
Məmmədovu müxbir üzvlüyə zülümlə seçdi. Amma həqiqi
üzv seçmədi. Ondan başqa, Xudu Məmmədov məktəbinin
davamçılrından biri olan bu günkü elmdə Lütfizadə ilə
bir sırada duran bizim Rafiq Əliyev adlı nəhəng bir
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alimimizi də son seçkidə AMEA-nın üzvü seçmədilər. Bax,
o iki fakt məni AMEA-dan incik salıb. Amma AYB -nin
sədri kim olur–olsun mənə elə bir dəxli yoxdur. Mənim üçün
AYB var və qəribədir ki, bu gün yerləşdiyi binası olmaqla
müqəddəs bir yer var. Hərdən fikirləşirəm ki, birdən AYB-ni
həmin binadan köçürsələr, içimdə o sevgi azala bilər. Çünki
o bina mənim üçün çox müqəddəsdir. Ona görə də bu gün
(uşaqlıqda uğurumu, kədərimi Cıdır düzündə gəzməklə qeyd
edirdim) əldə etdiyim naliyyətləri heç kimin otağının qapısını
açmadan AYB - nin binasında, dəhlizlərində gəzməklə özüm
üçün qeyd edirəm. Və dünyanın heç bir yerində də
Azərbaycanda yaradılan ədəbiyyat qədər mükəmməl və
gözəl
ədəbiyyat yaranmır. Sadəcə təbliğat imkanımız
məhduddur. AYB olmalıdır və ona həmişə ehtiyac var. Ona
da hamı qayğı göstərməlidir, hamı yaşatmalıdır. Axı,
müstəqilliyi bizə birinci ədəbiyyatımız təbliğ edib. O
canımıza, qanımıza, şüurumuza hopdurub bu hissləri.

göstərməkdədir. Həmin o internet vasitəsilə götürülən
materiala bir balaca dəyişiklik edib özününküləşdirmək
halları onlarda bir az çoxdur. Ancaq bütövlükdə ədəbiyyatı
izləmək lazımdır. Ən azı bu günkü ədəbi durumu öyrənmək
baxımından. Konkret bizim Mərkəz bu il üçün mənim
tərcüməmdə F.Q. Lorkanın kitabını nəşr edəcək. Bundan
başqa, Türkiyədə, Moskvada və Suriyada da danışıqlar
aparmışıq. Orada Azərbaycan şairlərinin seçmələrindən
ibarət antalogiya çap etdirəcəyik. Və bütövlükdə bu günkü
ədəbi tərcümə sahəsindəki işlər məni qane etmir və bu
yönümdə daha çox işlərin görülməsinə bir ehtiyac duyuram.

- Maraqlı bir məqama toxundunuz, təxribatla bağlı. Bu
gün xarici ədəbiyyatın, eləcə də bizim, özümüzün
çevirmələri, yəni tərcümə işi sizin «Vektor» Elm Mərkəzi
tərəfindən necə dəyərləndirilir? Ümumiyyətlə, bu sahədə
hansısa bir iş görürsünüzmü?
- Bu çox vacib məsələdir, yəni ədəbi inteqrasiya təbii
ki, mən internet plagiatlığının əleyhinəyəm, çox vacibdir.
Çünki indi ədəbiyyatda bir internet plagiatlığı özünü
141

- Qarşıdan YB-nin növbəti qurultayı gəlir. Siz bu
qurultaydan nə gözləyirsiniz?
- İlk öncə hesab edirəm ki, bu yazarların görüş bayramı
kimi, toplantı kimi qeyd olunacaqdır. O ki qaldı, qurultayda
nə isə gözləməyə, qurultay indiyə kimi heç kəsə heç nə
paylamayıb və bunu da gözləmək gülüncdür. Bu, bir ictimai
qurumdur və 5 ildən bir də öz nizamnaməsinə uyğun olaraq
toplaşıb görülən işlərə müəyyən yekun vurur. Ədəbi prosesin
necə deyərlər, səmtini müəyyənləşdirir.
- Yəni bu qurultayın Azərbaycan ədəbiyyatına, yaxşı
mənada hansısa bir dəxli var?
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- Bağışlayın. Bu gün siz mətbuat işçiləri və
ümumiyyətlə, ədəbi mühitin adamlarının bir qismi belə fikir
formalaşdırmağa çalışırlar ki, guya fövqaladə nə isə
olacaqdır. Bu sadəcə olaraq nizamnamə, protokol
qaydalarına uyğun olaraq keçirilən bir növbəti qurultaydır.
Bilmirəm, AYB-nın bəxtindəndir, ya nədəndirsə bu qurultayı
çox qeyri-adi bir formada səs-küyə salırlar. Və mən bu
qurultayı çox normal bir hal kimi qəbul edirəm. AYB-nin
üzvü kimi bu qurumdan da, onun sədrindən də çox
məmnunam və Azərbaycan ziyalılarının içərisində 5-10
sayılıb seçilən, Türk dünyasında Azərbaycanın mənəvi
pasportu ola biləcək insanların sırasında Anar müəllimi də
görürəm. Və kimlərin hansı mövqedə dayanmasından asılı
olmayaraq, mən doğruçu ədəğiyyat olan yerdə, bütövlükdə
AYB-nin yanındayam. Və bu gün səslənən iradların çoxunu
da haqsız sayıram.

ELÇİN İSGƏNDƏRZADƏ:
«AVİAMEXANİZM MAŞINQAYIRMANIN
AĞIR ARTİLLERİYASIDIR»
Cəmi bir həftə öncə «Vektor» Beynəlxalq Elm
Mərkəzinin rəhbəri, professor, şair, xeyriyyəçi və sözün
böyük mənasında ZİYALI Elçin İsgəndərzadə ilə onun söz
dünyası, ədəbi yaradıcılıqla bağlı fikirlərini oxucularımıza
çatdırmışdıq. İndi bunun davamı olaraq alim-ixtiraçı,
professor Elçin İsgəndərzadə ilə elmi müsahibəmizi ortaya
qoyuruq. Ümüd edirik ki, çox gənc yaşlarından öz ixtiraları
ilə məşğul olduğu sahə üzrə nüfuz qazanan gənc alimin
fikirləri maraqla qarşılanacaq.
- Elçin İsgəndərzadə kimdir?
-

Müsahibəni apardılar: Pərviz XOSROVOĞLU,
Əbülfət MƏDƏTOĞLU
“Ədalət”qəzeti, № 63 (1928) 6 aprel 2004-cü il

Hansı mənada soruşursunuz?

- Sual qəribə səslənsə də , ancaq Azərbaycan
ictimaiyyəti Elçin İsgəndərzadəni bir çox yönümdən,
istiqamətdən tanıyır. Bilir ki, Elçin İsgəndərzadə şairdi,
alimdi, ictimaiyyətçidi, xeyriyyəçidi və s. Bax, bütün bunların
fonunda konkret olaraq siz kimsiniz?
- Demək dünyanın universal adamlarından ilk öncə
Lomonosovu tanımışam. Təbii ki, orta məktəb dərsliyindən,
sonra isə həyatın öz zəruri diqtəsindən irəli gələn elmi
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axtarışlarla, yaradıcılıqla məşğul olanda bu universal insana
daha böyük simpatiyam olub. Uşaq dünyasından gələn bu
tanışlıq məndə həmişə ona bir həsəd doğurubdu. Və inana
bilmirdim ki, insan bir ömründə bu qədər çoxşaxəli işləri
görə bilər və təkcə iş görmək yox, həm də o sahələr üzrə
uğurları ortaya qoya bilər. Sonra tale elə gətirdi ki, ola bilsin
ki, bəlkə də elə o istəyin çığırı məni gətirib bura çıxardı və
gördüm ki, sizin indi sadaladığınız həmin o sahələrin xeyli
hissəsi ilə mən də məşğulam. Özü də bu sevgidən, istəkdən
doğan məşğuliyyət olubdu. Və bir də ayılıb gördüm ki,
dostlardan biri məni alim kimi , digəri şair kimi, başqa birisi
ictimaiyyətçi kimi , eləcə də xeyriyyəçi və s. peşə sahibi kimi
tanıyır və o cür də qəbul edir. Amma bütün bunların hamısı
ilə bərabər mənim o dediyiniz sualın, yəni “Elçin
İsgəndərzadə kimdir” sualının bir cavabı var. Mən bu
məmləkətin Xudu
Məmmədov kimi dahisinin, böyük
şəxsiyyətinin çox kiçik bir zərrəsiyəm. Qalan titullar isə
mənim həyatımın ayrı-ayrı çalarlarıdır.

- Təbii ki, zaman baxımından müəyyən maneçiliklər
var. Amma ümumilikdə fəaliyyət baxımından bu müxtəlif
sahələrə bölünmələr mənə bir az da geniş şəkildə açılmağa,
nəyim varsa ortaya qoymağa imkan yaradır. Və hiss edirəm
ki, bu vəhdət təşkil edir, bir-birini tamamlayır. Elə şey var ki,
məsələn poeziya ilə məşğul olanda ona öz ixtisasımdan çıxış
edərək yanaşıram. Yəni o riyazi, texniki dəqiqliklə yanaşma
nəticəsində poeziyanı da, bir varlıq və yaxud mexanizm kimi
görmək, qurmaq imkanı əldə etmiş oluram. Lap konkret
desəm, riyazi dəqiqlik poetik dəqiqliyə çevrilir. Həyat
olduğu kimi bütöv görünür. Və yaxud əksinə, texniki sahə
ilə məşğul olanda isə orada bir poetik dünya görürəm. Onu
vurğunluqla, sevgi ilə başa çatdırmağa çalışıram. Müsbət
mənada, yəni bu dediklərim zaman baxımından problem
yaratsa da, fəaliyyət baxımından bir-birini tamamlayır.

- İndiki, siz mövzunu birbaşa böyük insan , dünya
şöhrətli alimimiz Xudu Məmmədovla bağladınız, onda mən
sualı belə qoymaq istəyirəm. Xudu Məmmədov alim kimi
bütöv idi, tam idi. Bu mənada sizin müxtəlif sahələrə
bölünməyiniz onun bir zərrəsi olan Elçin İsgəndərzadənin
fəaliyyətinə mane olmur ki?

- Elçin İsgəndərzadə bu millətə alim kimi daha çox
lazımdır, yoxsa şair kimi, ictimaiyyətçi kimi, xeyriyyəçi kimi?
Və ümumiyyətlə, əgər seçim qarşısında qalsanız onların
hansına üstünlük verərsiniz? Yəni bu sualı ona görə bir az
da konkretləşdirirəm ki siz ziyalısınız və təbii ki, bütün
sahələrlə maraqlana da bilərsiniz və öz sözünüz də ola bilər.
Sadəcə mən bilmək istərdim ki, siz daha çox nəyə üstünlük
verirsiniz?
- Təbii ki, ilk öncə mən özümü bu millətə vətəndaş kimi
daha çox lazımlı sayıram. Amma iş ki qaldı peşə yönümünə,
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əvvəlcə onu deyim ki, mənim məşğul olduğum sahə üzrə
Azərbaycanda çox az sayda insanlar çalışırlar. Bu bir faktdır.
Statistikaya görə Azərbarbaycanda aviamexanizmlərlə,
ümumiyyətlə, bu elmə vektor üsulunun tətbiqi sahəsində,
sadəcə yenə deyirəm Azərbaycanda yox, qeri-təvazökarlıq
kimi səslənsə də, bütün dünyada mən məşğul oluram. Yəni
dünyada mexanizmlərin-yüksək sinifli mexanizmlərin sintezi
və analizi, həmçinin onun vektor üsulu ilə tədqiqi məsələsi
ilə professor Elçin İsgəndərzadə məşğul olur. Əfsuslar olsun
ki, Azərbaycanda bu elm sahəsini geniş şəkildə inkişaf
etlirməyə şərait, maddi baza yoxdur.

- Elçin müəllim, Siz akademiya sistemində
işləyirsiniz. Onda niyə bu problemi akademiyada
qaldırmırsınız. Onun rəhbərliyi qarşısında məsələ
qoymursunuz?

- Şərait və yaxud maddi bazanın olmamasını hansı
mənada başa düşmək olar?

- Söhbət
aviamexanizmlərdən
gedirsə,
Elçin
İsgəndərzadə bu məmləkətdə məşğul olduğu sahə üzrə…
- Yox mən konkret məsələni niyə akademiyada
qaldırmadığınızı bilmək istəyirəm. Yəni bir az da dəqiq
desəm, sizin sahə üzrə bir laboratoriya yaradılsın və ora
əlavə elmi qüvvələr cəlb edilsin. Nəticədə də həmin sahənin
mütəxəssislərinin sayı artar. Digər tərəfdən də yeni iş yerləri
yaradılar.

- İlk öncə bizim böyük elmi potensialımız yoxdur,
sırf bu sahə ilə məşğul olan elmi potensialdan söhbət gedir.
Digər tərəfdən təkcə Azərbaycanda yox, dünyanın əksər
ölkələrində bu sahə o qədər də inkişaf etməmişdi. Mənim
bəxtim onda gətirdi ki, sovet elm məktəbinin nümayəndəsi
oldum və
Voronejin, Sankt-Peterburqun, Kazanın
aviazavodları ilə əlaqələr qura bildim və oradakı elmi
laboratoriyalardan istifadə etmək imkanı qazandım. Elə buna
görə də namizədlik və doktorluq dissertasiyalarını yazıb
müdafiə edə bildim.

-

Mən məsələ ilə müəyyən qədər məşğul olmuşam,
hətta mətbuatda da bu mövzunu qaldırmışam. Bu gün
Azərbaycanda irili-xırdalı onlarla maşınqayırma sənayesinin
bu və ya digər sahələri ilə məşğul olan zavod və müəssisələr
var. Aviamexanizm də maşınqayırmanın bir hissəsidir. Bu
sahə üzrə hətta Azərbaycanda Elmi-Tədqiqat İnstitutu da və
hətta universitetlərdə müvafiq fakultələr də var. Ancaq ona
baxmayaraq bu günədək AMEA-nın nəzdində maşınqayırma
üzrə nə bölmə nə də hansısa bir laboratoriya var. Nə də ki, bu
qədər alimlərimizin içində Elmlər Akademiyasının
maşınqayırma üzrə nə üzvü, nə də bir müxbir üzvü var.
Ancaq digər humanitar sahələr üzrə onlarca alimlərimiz,
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müxbir üzvlərimiz var. Halbuki maşınqayırma iqtisadiyyatın
ağır artilleriyasıdır. Biz nə qədər xırda istehsalla, bir az
obrazlı desək, «şirniquş» düzəltməklə məşğul olacağıq? Nə
vaxtsa biz də kosmik aparatların, təyyarənin istehsalına
başlamalıyıq. Təkcə mənim layihələrimlə, yəni ixtiralarımla
«YAK-200» təyyarələrinin təkərlərini açıb-yığan mexanizm
hazırlanıb və Voronej Aviazavodunda praktikada istifadə
edilir. Söhbət təkcə mənim ixtiramdan getmir. Yəni bu
sahəyə şərait yaratmaq, diqqət yönəltmək lazımdır. Çünki
məndən də dəyərli bu sahəni bilən alimlərimiz var. Təəssüf
ki. Bizim AMEA bu məsələyə soyuq yanaşır. Yenə də
qayıdıram məsələni qaldırmaq təşəbbüsünə, mən yalnız
mətbuatda bununla məşğul olmuşam, ayrı bir yolunu
görmürəm.

MAA-sı bizim, eləcə də bu sahə ilə məşğul olan digər
mütəxəssislərin işləri ilə məşğul olacaq. Onları öz ətrafına
cəm edəcəkdir. Daha şəxsən mən eksperimentlər aparmaq
üçün Voronejə, Sankt-Peterburqa getməyəcəyəm, elə öz
evimizin içində, öz akademiyamızda elmi təcrübəmi
sınaqdan keçirəcəyəm. Bununla da ölkənin büdcəsinə də
müəyyən məbləğdə kapitalın daxil olmasına şərait yaranmış
olacaq.

- Yox gəlin mən Sizinlə razılaşmayım. Problemi
mətbuatda qaldırmaq o qədər də nəticə verməyəcək və yaxud
da ola bilsin ki, akademiyada heç onu oxumayıblar da. Bunu
yazılı şəkildə akademiyanın rəhbərliyinə təqdim etmək,
təkliflər paketini ortaya qoymaq lazımidır ki Dövlət
qarşısında öz həllini tapsın. Mətbuat isə ictimaiyyətə
çatdırmaq yoludur.
- Bu sahədə bizim böyük ümidimiz yeni yaradılmış
Milli Aviasiya Akademiyasıdır. Gənc olmasına baxmayaraq,
burada işlər görülür. Artıq burada kadr potensialı da
yaranmağa başlayıb. Müəyyən zamana ehtiyac var, yəqin ki.
149

-

Sizin MAA ilə əlaqələriniz var?

- Bəli. Biz artıq elmi əlaqələr qurmuşuq və gözləyirik
ki, uğurlu iş birliyinə nail olaq. Sadəcə, indi MAA çox
gəncdir və hələlik özünün dar çərçivədə olan imkanlarını
möhkəmlətməyə daha çox önəm verir. Amma MAA-nın
özünün olmağı artıq böyük bir işdir.
- Elçin
müəllim,
maraqlı
müsahibə
üçün
təşəkkürümüzü bildirir və ümüd edirik ki, Azərbaycan
elminin inkişafı yolunda öz səmərəli fəaliyyətimizi bundan
sonra da davam etdirəcəksiniz.
Əbülfət MƏDƏTOĞLU
“Ədalət”qəzeti, № 68 (1933) 13 aprel 2004-cü il
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ELÇİN İSGƏNDƏRZADƏ:
«POEZİYA - ALLAHIN YARATDIĞI BU DÜNYANIN
ÖZÜ KİMİ MÖCÜZƏLİ BİR ALƏMDİ...»

- Elçin «Uşaqlıq adlı məmləkət» yaddaşında necə
qalıb?

I. Uşaqlıq adlı məmləkətdən başlanan yol
...Görüşəndə sezdim ki, özündə-sözündə deyil.
«Həyətdə bənövşə bitirirəm, - dedi, - səhər qoxuladım, ağlım
başımdan çıxdı, uşaqlığımı yada saldı...» Söhbətə də elə
uşaqlıq
duyumlarından,
bənövşədən,
Xarıbülbüldən
başladıq...
Yaddaş: «Mən də Uşaqlıq adlı bir məmləkətdən
gəlmişəm. Gözümü açıb gəlin duvaqlı ağaclar, pəmbə
buludlar, xınalı dağlar görmüşəm. Mənim göz açıb
gördüyüm dağlar Şuşa dağlarıdı. Şuşa dağları...
«Şuşanın dağları başı dumanlı...»
Mən uşaqlıqda rəsm çəkməmişəm, dağlara baxıb şeir
qoşmuşam. «Şeir yazmışam» yazmağa əlim gəlmir. Qələm
sözə baxmır. Şuşa dağlarının rəsminin şeirini qoşmuşam
bəlkə.
Mənim ilk şeirim Şuşa dağlarıdı...»
«Şeirlərin rəsmləri, rəsmlərin şeirləri» essesindən.
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- Yəqin bilərsən, bu böyük rus yazıçısı Anton Pavloviç
Çexovun sözləridi. Mən o «məmləkət»dən artıq 30-35 ildi
ayrılmağıma baxmayaraq, elə bu gün də bütün düşüncələrim,
yaşantılarım, cismani varlığımla özümü o «məmləkət»də hiss
eləyirəm. Mənə görə, insan ömrünün ayrı-ayrı çağlarını
məmləkətlərə ayırsaq, ən gözəli «Uşaqlıq məmləkəti»di.
Bu da taleyin qismətidi, alın yazısıdı, mənim uşaqlığım
Qarabağda keçib, gözümü açıb dağları, meşələri, çayları,
bulaqları, buludları, bənövşələri, Xarıbülbülü görmüşəm.
İndi bu yaşımda dünyanın yarısından çoxunu gəzsəm də
«uşaqlıq məmləkəti»nin o sirrini-sehrinin çevrəsindən çıxa
bilmirəm və buna görə də özümü xoşbəxt sayıram...
- Sən hələ yazmağı-oxumağı bilməyəndə «dağlara baxıb
şeir qoşubsan». Əgər poeziya adlı bir qüvvə səni arxasınca
aparacaqdısa, niyə elm dalınca getdin? Yaxud elmdən yaxa
qurtara bilməyəcəkdinsə, nədən «qoşduğun şeirləri» yazıya
köçürməyə, kitablara salmağa cəsarət elədin?
- Belə bir suala əkiz taleli qardaşım Paşa Qəlbinur
xoşuma gələn cavab vermişdi. Şairlik şair olan kəsə ana
bətnində, bəlkə də ondan qabaq verilir, yaranışından tale
yazısına çevrilir, elmsə, yaranışdan sonra qazandığı
kimliyidi. Şairliyi biz qazanmırıq, Tanrı bəxşişi kimi qəbul
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eləyirik, amma elm həyat tərzimizdi, məşğuliyyətimizdi,
zəhmətimiz hesabına əldə elədiyimizdi. Kəndimiz Qarabağın
elə füsunkar bir guşəsində yerləşirdi ki, həm dağı varıydı,
həm aranı, həm çayı varıydı, həm də meşəsi. Bu da Allah
vergisiydi ki, mənə lap uşaqlıqdan güclü yaddaş vermişdi,
indi də təxminən üç yaşımda gördüklərim bugünkü kimi
yadımdadı. Yay aylarında Qırxqız yaylağına gedərdik,
nənəm sağıcı, əmək qəhrəmanıydı, mənə təbiətin
gözəlliklərini də o sevdirirdi. O yaşlarımda dünyanın
möcüzələrinə baxırdım, az qala ürəyim ağzımdan çıxırdı,
duyğularımı sözə çevirmək istəyirdim. Amma görünür, o
vaxt buna gücüm çatmırdı, «şeirlərimi» baxışımla,
duruşumla, hisslərimlə «yazırdım». Məktəbə gedəndən, yazıpozunu öyrənəndən sonra yaşantılarımı «sözə çevirmək»
xoşbəxtliyi qazandım. Ola bilər o vaxt reallıq duyğum daha
güclü çıxıb; əla qiymətlərlə oxumuşam, məktəbi qızıl
medalla bitirmişəm, özümü elmdə sınamağa qərar vermişəm.

və elmlər doktoru olmuşam, ən gənc yaşda SSRİ Xalq
Təsərrüfatı nailiyyətləri sərgisinin qızıl medalını almışam, ən
gənc yaşda Kaunasda, Tallində, Minskdə monoqrafiyam çap
olunub. Azərbaycan öz müstəqilliyini qazanandan sonraonda cəmi 27 yaşım varıydı – elmi sahəm üzrə ən gənc yaşda
professor vəzifəsinə seçilmişəm. Amma bütün bunlar
asanlıqla başa gəlməyib, təbii ki, çox çətinliklərdən
keçmişəm. Yadımdadı ki, Leninqradda-indiki SanktPeterburqda keçirilən bir olimpiadada ən yüksək bal
toplamışdım, ancaq birinciliyi başqasına vermişdilər. Onda
gənclik ehtirasıyla adlı-sanlı alimlərlə döş-döşə gəldim,
ədalətin bərpasına nail oldum. On iki il dalbadal ümumittifaq
birinciliklərində-indi belə yarışlar beynəlxalq status daşıyırbirinci
dərəcəli
diploma
layiq
görülmüşəm.
Müstəqilliyimizin bəhrəsi olan «Vektor» Beynəlxalq Elm
mərkəzini yaradandan sonra dünyanın 17 ölkəsinin elmlər
akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişəm. Yəni dediyim odu
ki, elmi nailiyyətlərdən şikayətlənməyə əsasım yoxdur.
Amma səmimi deyirəm, indiyədək qazandığım 100-ə yaxın
diplomun, medalın və mükafatın-birincisini səkkizinci
sinifdə oxuyanda almışam-hamısını alanda şair kimi
almışam. Daha dəqiq desəm, həmin anlarda yaradıcı kimi
şairlik yox, dünyaya, həyata, insanlara, içdiyim suya,
qoxuladığım gülə... şairənə münasibət sarıdan çox duyğulu
anlar yaşamışam.Yəni bütün qazandıqlarımı Tanrı vergisi
olan şairliklə tərəziyə qoymaq heç ağlıma gəlməyib. Onların

- Bu yaşda elmi nailiyyətlərinə görə fenomen sayılmağa
layiqsən: titulların, ixtiraların, monoqrafiyaların, alim kimi
nüfuzun... haqqında çox danışmaq olar. Amma məni bir şey
maraqlandırır:
heç
şairliyinlə
alimliyini
tərəziyə
qoyubsanmı, yaxud belə bir duyğu keçibmi ürəyindən?
- Sənin bilmədiyin faktların bir neçəsini də deyim: mən
aviomexanizmlərin analizi və sintezi sahəsi üzrə təkcə
Azərbaycanda yox, keçmiş SSRİ-də ən gənc elmlər namizədi
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arasında olan yerlə göy qədər fərqi öz içimdə çox aydın hiss
eləyirəm.

heyrətindən donmuşdu: «Elə indicə birinci sayınızdakı Barat
Vüsalla müsahibəni oxuyurdum, -dedi, -ürəyimdən keçdi ki,
nolar, beləcə üz-üzə-göz-gözə oturub söhbətləşək, elə bu
məqamda sən zəng elədin!..» Sonra xeyli bu təsadüfün (bəlkə
də zərurətin) izahını verməyə çalışdı.
Bir tərəfdən də bənövşə qoxusu, xarıbülbül nisgili...

- Elçin, axırıncı şeirlər kitabının-Bakıda çap olunanını
nəzərdə tuturam-«Pəncərə möcüzəsi»nin üz qabığında
özünsən, pəncərədi, bir də aradakı tikanlı məftilin o tayında
qan ağlayan Xarıbülbüldü... Bayaq həyətdə əkdiyin
bənövşələrdən danışdın, bəs heç xarıbülbül bitirməyə cəhd
eləyibsənmi?
- Dəfələrlə. Bu il məxsusi ondan ötrü Ağcakəndə
getmişəm, axtarıb hərbçi dostumu tapmışam ki, bəlkə kömək
eləyə. Öyrənmişdim ki, onun əsgərləri kəşfiyyata gedəndə
Xarıbülbül gətirirlər, bir dəfə mənə də göndərmişdi. O
tərəflər də minalandığından təhlükəlidi. Amma qət
eləmişdim ki, Xarıbülbülə görə risq eləməyə dəyər. Qısası,
böyük çətinliklər hesabına tapdıq, gətirib həyətdə əkdim,
amma bitmədi. Sonra eşitmişdim ki, Sumqayıtda bir nəfər öz
həyətində bitirib, Aqil Abbas qəzetdə şəklini də vermişdi,
öyrəndim ki, o da quruyub. Amma hələ ümidimi üzmürəm.
Bəlkə başqalarına qəribə gələcək, mən Qarabağın evimizə,
Cıdır düzünə, İsa bulağına, lap elə Şuşaya görə yox,
Xarıbülbülə görə qaytarılmasını istəyərdim. Qarabağ mənim
ürəyimdə, düşüncəmdə Xarıbülbül görkəmində kodlaşıb.
Yəqin belə duyğuları izah eləmək çox çətindi...

II. «Məni mən eləyən imzalara borcluyam...»
... Axır illər qurduğu «Vektor» Beynəlxalq Elm
Mərkəzi ədəbi-mədəni aləmə də nüfuz eləməyə başlayıb:
dərgilər, kitablar buraxır, tədbirlər keçirir. Söhbətimizin bir
qolu da bu haqda oldu...
Yaddaş: «...Yağmurlu bir yaz gecəsi ruhum bədənimdən
uçmuşdu. Yağış damlaları pəncərəmi döyürdü. Hardaydım,
kimiydim, bilmirdim. İçimdə ucsuz-bucaqsız bir məhzunluq
vardı. Bu məhzunluq nədən idi, anlayammadım. O gecə
bütün qərib şairlərin ruhuna dua elədim.
Və o gecə o yağmur havası, qürbət sevdası bu fani
dünyaya bir daha bağladı məni. Bir də gördüm ki, içimdə
həlim hava səslənir. Bu türkülər o qədim havanın
sözləridir...»
«Ömür türküləri» silsiləsinə ön sözdən

- ... Görünür poeziya hər şeyə möcüzə kimi baxmaqdı.
Söhbət üçün zəng eləyəndə telefon dəstəyində səsimi eşidib

- Elçin, son vaxtlar başçılıq elədiyin «Vektor»
Beynəlxalq Elm Mərkəzinin adı yaxşı mənada çox hallanır,
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elmi fəaliyyətlə yanaşı, dərgilər buraxırsınız, kitablar çap
eləyirsiniz. Araşdırıcı Elçin İsgəndərzadənin (şair Elçin
İsgəndərzadə barədə bir az sonra danışarıq) təşkilatçı Elçin
İsgəndərzadəyə çevrilməyi hansı zərurətdən doğuldu?

çox şükürlər olsun ki, bu vaxtacan elmimizə və poeziyamıza
görə utanc hissi keçirməmişəm. Elə Mərkəz də bu duyğunu
təsdiq eləmək istəyindən yaranıb.

- Bu il mərkəzin də yubileyidi, qurulmasından 10 il
ötür. Mərkəzi qurmaqla mən Azərbaycan elminin inkişafına
imkanım daxilində yardım göstərmək istəmişəm. Bu addımı
atmağımın səbəbi müstəqillikdən qabaqkı dövrlə bağlıdı. O
vaxtlar biz bütün sahələrdə olduğu kiim, Azərbaycan elminin
boyunu SSRİ məkanının ölçüləriylə ölçməyə adət eləmişdik.
Görürdüm ki, ümumittifaq miqyasında keçirilən elmi
konfranslara, simpoziumlara alimlərimizi candərdi, xalaxətrin qalmasın mənasında dəvət eləyirlər, ən fenomenal
uğurlarımızı belə çətinliklə sinirirlər. Özümdən götürsəm,
mən hələ üçüncü kursda oxuyanda kondisionerin sürüşmə
yastığını kəşf eləmişdim, - o vaxtlar 1 milyon 200 min manat
iqtisadi səmərə vermişdi, -sonralar ona patent də aldımamma başqa millətlərdən olan yaşıdlarımın ortada bir çürük
qozu da yoxuydu, bununla belə, çalışırdılar ki, onları irəli
versinlər, Elçin İsgəndərzadəni heç yadlarına da salmırdılar.
Bu cür sıxıntılarla çox yaşamışıq. Müstəqillikdən sonra təbii
ki, öz gücümüzə arxalanmalıydıq, Azərbaycan elmini, eləcə
də, mədəniyyətini, ədəbiyyatını beynəlxalq aləmə
çıxarmaqda,
boyunu
dünyaya
göstərməkdə
öz
imkanlarımızdan istifadə eləməliydik. Dünyanın onlarla
ölkəsində olmuşam, adlı-sanlı adamlarla söhbətlər eləmişəm,
157

- On il təbii ki, uzaqgedən lahiyələri gerçəkləşdirmək
baxımından o qədər də çox deyil, amma güman ki, nələrisə
dəqiqləşdirməyə imkan verir. Necə bilirsən, istədiyinə nail
ola bilibsənmi?
- Hər halda, gördüyümüz işləri daha uğurlu fəaliyyət
üçün zəmin sayıram. Bu on il ərzində başqa qurumlar,
xəttlərlə yanaşı, «Vektor» Beynəlxalq Elm Mərkəzi də
Azərbaycan elmini dünyaya tanıda bilib. Elə bircə faktı
deyim ki, 20-yə yaxın alimimiz Mərkəzin xəttiylə dünyanın
bir çox ölkələrinin nüfuzlu akademiyalarına həqiqi və müxbir
üzv seçiliblər. Bu artıq Azərbaycan elminin həmin ölkələrdə
tanınması yox, qəbul olunması deməkdi. Azərbaycan elminin
dünya elminə inteqrasiyası, həm də dünyanın bir çox
ölkələrində qazanılan elmi uğurlardan bəhrələnmək
baxımından gördüyümüz işləri qənaətbəxş sayırıq və
gələcəkdə daha səmərəli fəaliyyət göstərməyə ümid eləyirik.
- Bildiyimə görə, sən həm də iki dərginin - «Vektor» və
«Bayatı» dərgilərinin baş redaktorusan. Araşdırmalar,
pedoqoji fəaliyyət, redaktorluq, naşirlik, üstəlik də,
yaradıcılıq... Hamısı vaxt tələb eləyən işlərdi. Heç özünlə tək
qalmağa vaxtın olurmu?
158

Elçin İsgəndərzadə
“ƏSƏRLƏRİ” – IV cild

Elçin İsgəndərzadə
“ƏSƏRLƏRİ” – IV cild

- Qardaş yaralı yerimə toxundun. Vaxt çatışmazlığı
mənim şəxsi faciəmdi. Neçə ildi, 20 saatlıq iş, 4 saatlıq yuxu
rejimiylə işləyirəm. Bəzən elə olur ki, o 4 saatdan da birikisini «oğurlamalı» oluram. Bu vəziyyət hərdənbir yaransa,
dərdini çəkmərəm, amma dediyim kimi artıq oturuşmuş iş
rejiminə çevrilib. Vaxt baxımından özümlə tək qalmaq
mümkünsüz bir şeydi. Ağlım kəsəndən «bir ömürdə bir neçə
ömür yaşamaq» formulunu qəbul eləmişəm, son beş ildə
tamam-kamal bu formul əsasında yaşayıram. Amma fiziki
anlamda özümlə tək qalmağa macal tapmasam da, o
macalsızlığın
nəticələri
mənə
bütün
yorğunluğu,
yuxusuzluğu unutdurur.

mənəviyyatıyla bağlı olduğuna görə, onun müqəddəsliyinə
xələl gətirmək qəbahətdi. Artıq iki ildi ki, biz elmi
tədqiqatlarımıza və ixtiralarımıza görə qazandığımızdan iki
istiqamətdə-elm və ədəbiyyat yönümlərində-istedadlı
müəlliflərin kitablarının çapına vəsait ayırırıq. İndiyə qədər
50-yə yaxın nəşri gerçəkləşdirmişik. Əgər bu işə qazanc
mənbəyi kimi baxsaydıq, o kitabların əvəzində pullu nəşrlər
buraxardıq, təbii ki, müəyyən qədər gəlir də əldə eləyərdik,
amma məqsədimiz kitab çapı mədəniyyətimizə az da olsa,
töhfə vermək olduğundan, bu addımı atmaq qərarına gəldik.
Bu həm də əllərinə nə düşdü, çap eləyən nəşriyyatlara da,
istedadlı qələm adamlarına da bir mesajdı ki, məsələ təkcə
çap məhsullarının sayında deyil, sözün və kitabın
müqəddəsliyini qorumaqdadı. Görünür, nəşrlərimizin ədəbimədəni aləmdə doğurduğu əks-səda da bununla bağlıdı.

- Axır vaxtlar Mərkəzin xəttiylə buraxdığınız dərgilər,
istedadlı qələm adamlarının kitabları, keçirdiyiniz təqdimat
mərasimləri ədəbi-mədəni aləmdə əks-səda doğurub...
- Mərkəz kitab nəşrinə keçən ildən başlayıb. Bu addımı
atmağımızın da səbəbi var. Bazar iqtisadiyyatına keçidin
nəticəsi olaraq, son illər kitab mədəniyyətimizə böyük
zərbələr vurulub, yazılışından, çapından, poliqrafik
keyfiyyətlərindən tutmuş oxunmasına qədər böyük qüsurlar
ortaya çıxıb. Təbii ki, artıq kitab nəşri də biznes sahəsinə
çevrilib. Amma biz bu sahəyə qazanc mənbəyi kimi yox,
ibrət vermək kimi baxırıq, yəni kitabın müqəddəsliyini
qoruyub saxlamaq məqsədi güdürük; yəni elə sahələr var ki,
nöqsanlara göz yummaq olar, amma kitab millətin
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- O müəlliflər arasında hansı imzalar var, xüsusilə,
ədəbi-bədii nəşrləri nəzərdə tuturam...
- İndiyədək Adil Mirseyidin, Çingiz Əlioğlunun, Akif
Səmədin, Qulu Ağsəsin, Şərif Ağayarın, Vasif Süleymanın,
Vaqif Bəhmənlinin, gənc şair Xatirənin və diğər müəlliflərin
kitablarını çap eləmişik. Bununla yanaşı, türk dünyası
yazarlarının-Yavuz Bülənt Bakilərin, Osman Başın, Əhməd
Tevfik Qzanın, Nail Tanın, təbrizli şairə Lalə Cavanşirin
kitablarını buraxmışıq. Lalə Cavanşirin şeirləri dünya
poeziyasının inciləri cərgəsində durmağa layiqdi. Artıq Tofiq
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Abdinin, Əlisəmid Kürün kitabları, mənim Lorkadan
çevirmələrim çapa hazırlanır. Planımızda məni mən eləyən,
özümü borclu saydığım imzalar var ki, yaxın vaxtlarda
onların da kitabları işıq üzü görəcək.

olmağın kədərli sevincini yaşamaq-dünyanın ən gözəl
yaşantısı budu...

- Səmimi deyim, axır vaxtlar oxuduğum yaxşı şeirlər
sırasında sənin «Ömür türküləri» silsilən də var. Bunlar
uşaqlıqda söyləmək istədiyin həmin türkülərdimi?
- Otuz yeddi il əvvələ qayıdanda 3-4 yaşlı Elçinin
obrazını görürəm: ağsaqqal kişilər kimi əlini belinə qoyub
yekəxana-yekəxana Cıdır düzünə baxan Elçinin. Mənə elə
gəlir, o vaxt onun ürəyindən keçənləri mən indi kağıza
köçürürəm. Mən o türküləri yazan gecə yağış yağırdı,
damcılar pəncərəni döyəcləyirdi, özümü Qırxqız yaylağında
Qəmər nənəmin yanında hiss eləyirdim, elə bilirdim, yağış
damcıları nənəmin alaçıq dəyəsini döyəcləyir. Poeziyanın
belə möcüzələri var. Düz tutubsan, o türkülər üç yaşında
«qoşduğum», sözə çevirə bilmədiyim duyğularımdı.
- Çox sevdiyin Lorkanın belə bir misrasını xatırladıbsan
esselərinin birində: «Ən kədərli sevinc-şair olmaqdı...»
Şairsən, o kədərli sevinci duyursanmı?..
- Hər an duyuram. O kədərli sevincdi məni yaşadan,
nail olduğum bu məqamı bəxş eləyən. Şair olmaq, şair

161

- ... Tez-tez telefon zəngləriylə kəsilən söhbətimizi öz
axarına qaytarmaq asan olmur. İllah da, poeziyadan söz
düşəndə hisslərin bolluğundan karıxır, fikirlərini ifadə
eləməyə tutarlı söz axtarır. Mənə elə gəlir, fikri hansısa
poetik tapıntının yanındadı...
***
III. Tumurcuqlayan misralardan bar verən ağacadək
... Zəngin kitabxanasını, ödüllərini tablolar tamamlayır:
Xudu Məmmədovun, Məmməd Arazın, özünün... Mən
gələndə bir rəssam dostuyla söhbət eləyirdi, danışığından
rəssamlığa əməlli-başlı bələd olduğunu sezdim...
Yaddaş: ... Yəqin mən də o uzaq uşaqlıq məmləkətində
başı dumanlı Şuşa dağlarına baxa-baxa türkü oxumaq
istəmişəm.
Və əslində, şeirin nə olduğunu belə bilmədən, fərqinə
varmadan ilk misralarım tumurcuqlayıb, cücərib könlümün
budağında».
«Şeirlərin rəsmləri, rəsmlərin şeirləri» essesindən
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- Elçin, esselərinin birində deyirsən ki, «mən uşaqlıqda
rəsm çəkməmişəm»; amma rəssamlığa bu qədər bağlısan,
Pikassoya, Modilyaniyə, Ebyuteriyə, Səttar Bəhlulzadəyə,
Adil Mirseyidə, hətta rəssam Əmrullaya belə poemalar,
şeirlər həsr eləmisən. Sözlər səndən ötrü fırçanı əvəz eləyə
bilirmi?

Qəhrəmana, Qulu Ağsəsə... Səndən ötrü insana münasibət
poetik duyumun tərkib hissəsidi, yoxsa əlahiddə bir hissdi?

- Hərdən özüm özümə sual verirəm ki, «sən daha çox
şairsən, alimsən, yoxsa rəssamsan?» Mən elə dünyaya
gözümü açıb gördüyüm tablonu şeirə çevirməyə çalışıram.
Amma heç vaxt rəssam olmaq barədə fikirləşməmişəm.
Həmişə rəssamlıqla şairliyi eyni bətndən doğulmuş sayıram.
Mənim içimdə Şuşa dağlarının rəssamlığı varıydı, bu sənətin
elmi əsasları yoxuydu. Sonralar şair-rəssam Adil Mirseyidlə
yaxın münasibətim bu yönümdə qolumdan tutdu, xeyli
oxudum, axtardım. İndi rəssamlıq haqqında sənətşünaslar
səviyyəsində danışa bilərəm. Artıq bu yönümdə maraqlı bir
ideya da ortaya çıxıb: on rəssam haqqında on poemadan
ibarət kitab üzərində işləyirəm: Pikassoya, Van Qoqa, Səttar
Bəhlulzadəyə, Toğrul Nərimanbəyova... həsr elədiyim
poemalar bir toplu halında bu yaxınlarda çapdan çıxacaq. Bu
da dünyanın möcüzəsidi: rəssamlığı ancaq Şuşa dağları
görümündə qəbul eləyən üç yaşlı uşağın dünya rəssamlığına
vaqif olması bəlkə də Alın yazısıymış...

- Məni yaşadan, məni mən eləyən imzalar var ki, onlara
sevgimi hansı formadasa bildirmək istəyirəm. O ədəbi
imzaların içində Ələkbər Salahzadə, Seyran Səxavət, Tofiq
Abdin, elə üzünə demək olmasın sən varsan. Çoxunun, elə
sənin özünlə heç on dəfə görüşməmişik, amma bunun
məsələyə qətiyyən dəxli yoxdu. O imzalardan biri xalq
şairimiz Məmməd Arazdı ki, ürək qızdırıb yanına gələndə
məni çox səmimi qəbul eləyib, kitabıma ön söz yazıb. Bu
mənada, özümə yaxın saydığım adamlara münasibətim
poetik duyğularımın ayrılmaz hissəsidi.
- Sənin yaradıcılığının bir qolu da tərcüməylə bağlıdı:
Qarsia Lorkadan, Tilmandan, Qododan, Elyardan,
Selandan, Rujeviçdən, Nacidən çevirmələrin çap olunub. O
şeirlər özünün yaza bilmədiyin şeirlərdi, yoxsa başqa bir
nüans var ortada?

- Şeirlərinin bəziləri dostlarının adına yazılıb: Ramiz
Rövşənə, Aqil Abbasa, Rəşad Məcidə, Adil Mirseyidə, İlham

- Yox, qətiyyən elə deyil, mən tərcüməylə çoxdan
məşğul olmuram, son 7-8 ildə çevirmişəm o müəlliflərin
əsərlərini. Xüsusilə, ötən ildən bu yönümdə daha sistemli
şəkildə çalışıram. “Vektor”u qurandan sonra yaratdığımız
beynəlxalq əlaqələr bu zərurəti doğurub. Etiraf eləyim ki,
bədii tərcümə çox çətin və məsuliyyətli işdi. Elə əsərlər var
ki, onlardan yan ötə bilmirsən, öz dilində səsləndirmək
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istəyirsən. Bir-bir, iki-bir yığılıb, indi Qərb poeziyasından
çevirmələrimi kitab halında çap etdirmək fikrindəyəm. Daha
dəqiq desəm, tərcüməyə sevgini məndə şəhid şairimiz
rəhmətlik Nizami Aydın doğurub. Aspirant olanda bir
müddət Gəncədə yaşadım, onda Nizamiylə dostlaşdıq, birgə
Qərib Mehdinin başçılıq elədiyi ədəbi məclisə gedirdik.
Nizamini yaşadan iki imza varıydı: Vaqif Bayatlı (onda
Cəbrayılzadəydi), bir də Qarsia Lorka. Lorkanı o qədər
dəlicəsinə sevirdi ki, onun əsərlərini dilimizə çevirməkdən
ötrü ispan dilini öyrənməyə başlamışdı. Çox sağ olsun
Ələkbər Salahzadə, Nizami Aydının ədəbi aləmdə tanınması
üçün böyük qayğı göstərdi. O, şəhid olandan sonra yarımçıq
qalan işini davam elətdirmək qərarına gəldim, Lorkanın
kitabını dilimizdə görmək arzusunu gerçəkləşdirmək üçün
addımlar atdım. İndi çapa hazırladığımız kitab, Nizami
Aydının xatirəsinə mənim dost kimi töhfəm olacaq.

təxmini də olsa cavab tapa bilməmişəm. Məndən ötrü
poeziya-Allahın yaratdığı bu dünyanın özü kimi möcüzəli bir
aləmdi. Reallıq hissinə yetərincə sahib olan bir adamam,
bunula belə, elmi poeziya qədər möcüzə saymıram; çünki
elmin hər hansı kəşfi bir misranın möcüzəsiylə müqayisəyə
gələ bilməz. Mənim fikrimcə, yüz il, min il bundan sonra da
«poeziya nədi?» sualına cavab tapılmayacaq.

- Esselerinin birində yazıbsan ki, «mən bilmirəm, şeir
nədi»; indi, ömrünün bu vaxtında, neçə-neçə poetik toplular
ortaya qoyandan sonra deyə bilərsənmi, poeziya nədi?

- Səhv eləmirəmsə, hələlik son kitabın bu yaxınlarda
Türkiyədə çap olunub: Yavuz Bülənt Bakilərin ön sözüylə
çıxan «Ürəyimin sevda türküləri» toplusu çox yaxşı
qarşılanıb...
- Hər halda, bu Sizin kimi görkəmli yazıçının oxucu
fikridirsə, çox məmnunam, təşəkkür edirəm. O kitaba
ruhumun dərinliklərindən gələn, ən doğma hesab elədiyim
şeirlərimi daxil eləmişəm. Yavuz Bülənt Bakilərin isti sözləri
hörmətə layiqdi. Eyni ruhun daşıyıcıları olduğumuza görə
kitabımın qardaş ölkədə işıq üzü görməsi həm sevindiricidi,
həm də çox məsuliyyətli addımdı. Sözsüz ki, həmişə olduğu
kimi, son söz yenə oxucunundu.

- Mən ömrümü elmə, mədəniyyətə, poeziyaya və
rəssamlığa həsr eləmişəm, daha doğrusu, bu dörd möcüzədən
baş çıxarmağa həsr eləmişəm. Amma bunun özündə də incə
məqamlar var. Məsələn, mən elmin konturlarını tamamilə
aydın görə bilirəm, eləcə də rəssamlıqdan baş çıxarmaqda
çətinlik çəkmirəm, ancaq hələ də «poeziya nədi?» sualına

- Çox məşğul olduğuna görə, ədəbi mühitdə az-az
görünürsən. Amma fikrini bilmək maraqlı olar:
ədəbiyyatımızın bugünkü mənzərəsi səndə hansı hissləri
doğurur?
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- Mübaliğəsiz deyirəm, bu gün bizim qürur
duyduğumuz iki-üç şey varsa, onlardan biri poeziyamızdı.
Bütövlükdə, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan xalqının bu
vaxtacan yaratdığı və gələcək nəslə miras qoyub gedə
biləcəyi ən qiymətli sərvətlər arasında ədəbiyyatımız da var.
Fəaliyyətimlə əlaqədar ədəbi mühitdə tez-tez görünməsəm
də, baş verənlərdən xəbər tuta bilirəm. Bəzi qəzetlərdə, ara
söhbətlərində səslənən əsassız, qərəzli fikirlərə həddən artıq
mənfi münasibət bəsləyirəm. Mən Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin sədri Anarın imzaladığı, ürəyimin başında
gəzdirdiyim üzvlük biletini bu vaxtadək qazandığım 50yədək diplom və ödülün hamısından qiymətli sayıram. Elmi
qurumları nəzərə almasaq, Yazıçılar Birliyi yeganə
yaradıcılıq təşkilatıdı ki, sıralarındayam və bununla qürur
duyuram. Bunu da deməyi borc sayıram ki, qəlbimdə iki
dərginin - «Ulduz»un və «Qobustan»ın ayrıca yeri var, bu
nəşrlərə olan sevgimi heç nə əvəz eləyə bilməz.

fövqündə dayanmaq duyğularıyla yaşamışam. Məndən ötrü
iş var, əməl var, gerçəkləşdiriləsi arzular var. Ötən illərə 40
əsr kimi də baxa bilərəm, 40 saniyə kimi də. Gördüyüm işləri
saf-çürük eləyəndə mənə elə gəlir, 40 ildi yaşayıram; səhər
bənövşəni qoxulayanda elə bildim, 3 yaşımdan 40 dəqiqə
belə ötməyib, durub yenə Cıdır düzünə baxıram...
... Səsi hər şeyi dedi: daha sual vermək olmazdı. Söhbəti
bitirib bir az ordan-burdan danışırıq. Bilirəm ki, fikri-zikri
işlərinin yanındadı. Daha getmək vaxtıdı...
Söhbətləşdi: Nəriman ƏBDÜLRƏHMANLI
“Ulduz” jurnalı, 2004.

- Elçin, indi xəbər tutdum ki, bu il sənin də yubileyindi 40 yaşın tamam olur. 40 yaş səndən ötrü nədi: hansısa
mərhələnin yekunu, yoxsa başqa bir mərhələnin
başlanğıcıdı?
- Daha dəqiq desək, 40 yaş məndən ötrü statistik
reallıqdı, həyatımın təkan nöqtəsinin-3 yaşın üstünə gələn 37
ildi. Heç zaman yaş haqqında fikirləşməyə vaxtım olmayıb,
həmişə zamandan çıxıb zamana yuxarıdan baxmaq, zamanın
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PROF. DR. ELÇİN İSGENDERZADE “DÜNYA
TÜRKLERİ ARASINDA TÜRKİYENİ EN ÇOK
SEVEN ÜÇ KİŞİDEN BİRİYİM...”
Sayın Elçin İskenderzade. Siz Mekanik Fakültesinden
mezunsunuz ve bu alanda da büyük başarılarınız ve
buluşlarınız var. Fakat biz sizi, daha çok kültürel
alanlardaki faaliyetlerinizle, yazarlığınızla ve şairliğinizle
tanıyoruz. Sizi bu alanlara yönlendiren sebepler nelerdir?
- Şairlik Allahın bir lutfu. Benim şiirlerim 13 yaşımdan
itibaren çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmağa başladı. O
zaman anladım ki, bu benim kaderim. Sonraki yaşamımda
şiir bir an bile olsun beni terketmedi. Genç yaşlarımdan şiir
kitaplarım yayınlanmağa başladı. Öğrencilik yıllarımdan 35
yaşıma kadar durmadan ilimle uğraştım. Kendi alanımda
Sovyetler Birliğinin en genç profesör doktoru oldum. 19
yaşımda ilk buluşa imza attım. Sovyetler Birliği döneminde
bu da bir ilkti. Artık 35 – te ilim alanında istediğim her türlü
isme ve üne kavuşmuş oldum. Bu zaman çalışmalarımı
ağırlıklı olarak kültür ve edebiyat alanında yürütmeğe
başladım. Bir de on sene önce Azerbaycanda yaşanan durum
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kültürel değerlerimizin dünyaya ulaştırılması yönünde çok
önemliydi benim için ve bu yüzden ben herşeyden, hatta
canımdan bile çok sevdiğim mesleğimi arka plana alarak bu
işlere gönül verdim.
Sayın İskenderzade! Türkiye ve Azerbaycan’ın kültürel
anlamda işbirliğini yeterli buluyor musunuz? Sizce neler
yapılmalıdır?
- Sovyetler döneminde her bir Azerbaycan türkü gibi
benim de içimde bir Türkiye özlemi vardı. Sovyetler Birliği
dağıldı, demir perdeler kalktı ve çok şükür bizler bir birimize
kavuştuk. “Bir millet, iki devlet” olan Azerbaycan ve
Türkiye benim için aynı derecede Vatandır. Son on yılda
ömrümün, yaptıklarımın hemen hemen yarısı Türkiyeyle sıkı
bir biçimde bağlıdır. Çok şükürler olsun ki, Türkiye –
Azerbaycan kültürel ilişkilerinde bizim de bir katkımız
olmuştur. Fakat, gönül ister ki, şimdiyedek yapılan kültürel
işbirliklerinin ötesinde bir faaliyet alanımız olsun ve bizler
tüm dünyaya neler yapmağa kadir olduğumuzu kanıtlayalım.
Kanımca, ortak bir takım kültürel faalıyetler gerçekleştirilmeli (mesela ortak tv, ortak radyo, dergi ve s.) ve daha
sonra usulünce bu işler siyasi ve ekonomik raya
yönlendirilmelidir.
Türk dünyası içinde Azerbaycan şiir sanatını kısaca
değerlendirebilir misiniz?
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- Azerbaycan şiiri genel olarak Türk şiirinin içinde
oluşmuş, fakat gün geçtikçe Türk şiirinin içinden kendine
özgü bir çizgi halinde çıkmağı başarmış, evrensel değerlerle
beraber temelde olan, aslından gelen şiir biçimlerini korumuş
ve hala korumağa devam eden bir varoluş biçimidir.
Azerbaycan şiiri mekanik değildir ve asla olmamıştır, zira
hep kendini yenilemeği başarmış ve bugün de aynı tempoyla
kendini yenilemeği, dünyadaki süreçlere uygun şiir
yaratmağı sürdürmektedir. Azerbaycan şiiri bir zamanlar
Fuzulisiyle, Nizamisiyle, Nesimisiyle, Hataisiyle ünlüdüyse
ve onlar Azerbaycan Türk şiirinin kilometre taşlarıydısa, şu
an o kilometre taşlarının yerini Bahtiyar Vahapzadeler,
Şahmar Ekberzadeler, Vagif Samedoğlular, Sabir
Rüstemhanlılar, Zelimhan Yakuplar, Adil Mirseyitler almış
durumda. Bu kesinlikle eskiyle bir hesaplaşma değil, bilakis
bu zamanın bir kuralı. Yenileşemeyen bir şiir kesinlikle
gelişemez. Bu konuda bence Azerbaycan edebiyatı ve
umumen Türk edebiyatı çok şanslı.
Türk dünyası içinde şu zamanda Türkiye’deki Türk şiiri
sanatını nasıl değerlendiriyorsunuz?
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bahşetmiştir? Bunun nedenlerini araştırmamız ve bazı
doğruları bellememiz için azacık düşünmek yeterli bence.
Yıllar, asırlar önce Mevlana çıkıyor Türk şiirinden ve “Ne
olursan ol, yine gel!” – diyor. Sevgi tohumları ekiyor
gönüllere. Türk toplumu aslında her zaman herşeyini şiirine
borçlu. Yani, bugün bizler eger eski tarihimizi, geleneğimizi,
göreneğimizi, kültürümüzü biliyorsak, bunun bir nedeni var:
bizim şiirimiz bizim tarihimizi bugünlere getirdi, bizim
şiirimiz bizim gelenek ve göreneklerimizi, örflerimizi,
adetlerimizi yaşattı. Hiçbir şeyimiz olmadığını farzetsek bir
anlığına sadece Osmanlı sultanlarının, ya da Safevi
hanedanının şeyhi Şah İsmayilin yazdığı şiirler, gazeller bir
şiir, bir edebi yapıt olmaktan daha fazla zamanlarının siyasi
ve sosyal değerlerine yaslanan doktrinlerdir. Azerbaycanda
Sovyetler döneminde türk şairlerinden Nazim Hikmet daha
fazla tanınıyordu. Demir perdeler kalktıktan sonra özellikle
internet ortamında en değişik Türk şairlerine ulaşmamız
mümkün. Son zamanlar onlarla çağdaş Türk şairlerinin
kitaplarını yayınlayarak, Azerbaycan okurlarına ulaştırdık.
Bir birimizi iyice tanımamız için ilk önce şairlerimizi
tanımalıyız.

- Türk şiiri ta eskilerden beri dünya şiirinde kendine
özgü bir yere sahip. Yani: dünyanın yaratılışıyla beraber
Türk şiiri yarandı, gelişti ve dünyaya kendi doğrularını – ki,
bunlar aslında evrensel doğrulardır dikte etti. Hangi bir ulus
acaba dünyaya Yunus Emreler ya da Mevlanalar

Genç şairlere şiir sanatı konusunda tavsiyeleriniz
nelerdir?
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yönde klasik uslupta gelişmekteydi. Fakat Azerbaycan
bağımsızlık kazandıktan sonra şiirimiz farklı ekollerle, farklı
düşünce biçimleriyle tanıştı ve bu farklı şiir ekölleri şiirimize
taze kan bahşetti. Şiire yeni gelmiş gençler yeni şiir kalıpları
bulmağa ve düşüncelerini bu kalıplar aracılığıyla insanlara
ulaştırmağa çalışıyorlar. Özellikle 2000 li yılların başlarından
bu yana Azerbaycan şiirine yeni soluklar geldi. Ve bu
gençler şu an Azerbaycan şiirinin geleceği için hummalı bir
çalışma içindeler. Her zaman şiirlerini seve seve okuduğum
gençlerden Oktay Hacımusalı, Ekber Qoşalı, Resmiye Sabir,
Alemdar Cabbarlı, Celil Cavanşir, Hafiz Hacıhalil, Namık
Hacıheyderli isimli gençler var ki, onların yazdığı şiirleri
okudukça Azerbaycan şiirinin geleceğine gerçekten de
inanıyorum. Onlara tavsiyem milli manevi değerlerden hiç
şaşmamaları ve bu çizgi üzerinde Batı edebiyatının etkisine
uymadan yeni edebi yapıtlar ortaya koymalarıdır.

olduğum Türkiyenin daha da gelişmesini ve umut dolu
yarınlara adımlamasını temenni ediyorum. Bu bağlamda
Türkiyeden tüm Türk Dünyası olarak umacaklarımız çok
büyük.
“Kültür çağlayanı” dergisi, Ankara, 2009
Söyleşini yazdı: Erhan İVGİN

Sayın Elçin İskenderzade. Siz dünyanın pek çok ülkesini
gördünüz, ayrıca sık sık Türkiye’ye geldiğinizi ve Türkiye’nin
bir çok iline gittiğinizi biliyoruz. Son olarak sizin gözünüzden
Türkiye hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz?
- Yukarıda belirttiğim gibi son on yılda ömrümün,
yaptıklarımın hemen hemen yarısı Türkiyeyle sıkı bir
biçimde bağlı olmuştur. Ben 300 milyonluk dünya türkleri
arasında Türkiyeyi en çok seven üç kişiden biriyim, bu
benim için onur duyulacak bir hisstir. Herşeyimle bağlı
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ELÇİN İSGƏNDƏRZADƏ İLƏ
ƏKBƏR QOŞALININ DUELİ

gəlmişəm. Saniyənin hər zərrəsində Tanrıma şükranlıqla
duaçıyam. Əslində kənardan baxdığımızda alim-şairlərimizin
hamısında sanki ağıl və hiss qoşa qanad kimi, riyazi nisbət
anlamında əlli-əlliyədir. Mahiyyətə tam səmimiyyətlə
yanaşdıqda, etiraf etmək lazımdır kı: ağıl hissdən ağır
gəlməlidir, üstün olmalıdır. Əgər deyilsə də belə olması
lazımdır. Şəxsən mən bu qənaətdəyəm. Zahirən tarazlıq
balansını saxlasam da, içimdə ağıla üstünlük verirəm.
Zənnimcə bu Bəxtiyar hocamızda da belədir, Paşa
Qəlbinurda da və digər alim-şairlərdə də.

- Elçin bəy, sizin Əbülfət bəylə «dueliniz hiss və ağlın
belə demək mümkünsə münasibətinə, hansına öncüllük
verilməsi probleminə köklənib desək yalnış olmasın gərək.
Zatən «duelin son «atışması» da bilavasitə «hiss, yoxsa
ağıl?» dilemmasına işıq salır. Qəribə təsadüfdü-Sizin
«duel»ə çıxdığınız «Ulduz»da sayğıdəyər şairimiz Musa
Ələkbərli «Hissimi ağlımdan üstün eylədin, tuş etdin
əlçatmaz sevgiyə, Tanrı» deyir ... Beləliklə «duel» bitdi,
«duel» başlayır: Siz-dəqiq elmlər alanında görkəmli alim,
bədii ədəbiyyat alanında özünəməxsus mövqeyi olan aydın,
naşir və ictimai xadim olaraq ağıl və hissi qoşa qanad kimi
daşımağın incəliklərini anladarmısız, lütfən?
- Öncəliklə məni bu «duel»lərə seçim edən çox dəyərli
şair qardaşım Əbülfət Mədətoğluna təkrar təşəkkürümü
bildirirəm. Və məmləkətimizdə bizlərə çox aktual bir «Duel»
rubrikasında bir-birindən maraqlı ədəbi dialoqlar bəxş edən
«Ulduz»çulardan da Allah razı olsun. Bu duellərə o qədər
vurulmuşam kı: «Vektor» Nəşrlər Evi tərəfindən bunların
toplanıb kitab halında çap etmək istəyimi də dərgimizin baş
yazarı Elçin bəyə bildirmişəm. İnşallah çox maraqlı bir kitab
alınacaq.
O ki, qaldı sualınıza, mən Musa bəyin dediyindən fərqli
olaraq ağlımı hissimdən üstün edərək əlçatmaz sevgiyə tuş
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- Bilirsizmi, mən bu sualı verərkən öz-özümə
düşünürəm, əcəba, Elçin İsgəndərzadə sırf poeziyanın və ya
fizikanın, riyaziyyatın peşindən qoşsaydı daha qapsamlı
sonuclara varıb, daha böyük uğurlar qazanmazdımı? Yoxsa
bu bir alın yazısıdır və məhz elə belə də olmalıdır?!. Necə
özüm də bu problemi-əslində heç problem statusunda olubolmadığını da bilmədən çözməmişəm ...
- Məncə YOX! Kəsinliklə qazanmazdı. Elektrik
cərəyanının «-» və ya «+» qütblərindən birinin olmaması
lampanın yanmaması deməkdir. Şəxsən məndən ötrü «Qoşa
qanad»sız akademik Xudu Məmmədovun sement silikatları
ilə bağlı dünya şöhrətli araşdırmaları, yaxud «İxtisasa giriş»siz akademik Azad Mirzəcanzadənin neft mexanikasında
nail olduqları çox sönük görünür. Mən yüzdə yüz əminəm kı:
Paşa Qəlbinur xəstələrinin gözlərinə oftolmologiyanın yox
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poeziyanın sehriylə işıq verir.
- Dedikləriniz maraqlı yanaşmalardır. Onsuz da siz
həmişə adilikdən uzaq olmusuz. Mən yuxarıdakı fikirlərimizə
dayanaraq daha bir məqama deyinmək istərdim. Deyək ki,
Nizami dövründə, Füzuli dövründə söz sənəti ağlın,
intellektin, ümumən biliklər toplusunun poeziyası kimi çıxış
edirdisə və ya ən azı yaşadiqları yüzilliyi və orta yüzilliyi
adlarına bağladığımız hər iki şairlər ustadının poeziyası
bunu deməyə əsas verirsə, yaxın tarixin poeziyası sanki bu
missiyasını soyunmuş və sırf hisslərin, həyacanın umuduna
qalmışdır ...
- Ay sağ ol! Bax elə çağdaş poeziyamızın və ya
bütövlükdə ədəbiyyatımızın ən böyük faciəsi onların məhz
söylədiyin kimi lümlüt sırf hisslərin və həyəcanın umuduna
qalmasıdır. Son 15 ilə qədər bizlər valideyinlərimiz və
müəllimlərimizlə bərabər həm də bədii əsərlərlə tərbiyələnirdik. Kitab, poema, roman, film qəhrəmanlarını ömür
yolumuza örnək seçirdik. Uzun illər bir roman, bir şeir, bir
povest söz-söhbət konusu olurdu. Ürəklərdə yaşayırdı.
Amma indi?!. Aralıqda meydan sulayıb, at çapanlarımızdan,
bir misra yazmadan Nobel mücadiləsinə çıxanlanmızdan
hansının bir nəsil yetişdirmək amacında olan əsərləri var.
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fəlsəfəmizdəki uyğunluqlardan irəli gəlir - sizin bu halınız
mənə doğma və tanışdır. Hətta sizdən uzaq, yarızarafatyarıciddi deyirəm ki, «fiziki ömrü qısa olanlar sanki bunu
ilahi təmasla illər öncədən duyaraq il boyu qaçırlar.-Ömür
bəs etməz deyə, arzular, istəklər yaryarımçıq qalar deyə ...
- 20 ildir ki beləyəm. 24 saatın 20 saatını çalışmağa
cəhd göstərirəm. Və yaranışdan asi düşdüyüm tək bir şey var
ki: nə olaydı bir sutkamız heç olmasa 100 saat olaydı. Bəlkə
onda ürəyimizdən keçənlərin hamısına nail ola bilərdik.
Dostumuz, əfsanəvi türk qəzetəçisi prof. Dr. İsa Kayacan bir
dəfə «Cümhuriyyet» qəzetəsində manşetdə belə bir başlıq
vermişdi «Bir əldə on qarpız daşıyan Azərbaycanlı elm
adamı – Prof. Dr. Elçin İsgəndərzadə». Heç olmasa
iyirmisini daşıya bilsəydim bir az sakitləşərdim.
- Siz ümumiyyətcə işinizi, gününüzü planla keçirirsiz,
yoxsa, iş işi gətirir, gün özü gündəlik açır?
- Planla. Amma ağlınıza Sovet planı gəlməsin. Böyük
məmnuniyyətlə təqaüdə çıxmağı gözləyirəm. Ən azından 3040 il işləmək üçün səliqəylə topladığım qovluqlarım,
materiallarım var. Ömür vəfa qılsa ...

- Elçin bəy, mən sizi tanıdım-tanıyalı sakit-susqun
vaxtınızı görmədim. Bəlkə də xarakterlərimizdəki, yaşam

- Elçin bəy, Biz ayrı-ayrı səfərlərdə yol yoldaşı
olmuşuq. Amma yol yoldaşlığından öncə demək yekə
çıxmasın ülkü yoldaşı olmuşuq. Özü də bu hansısa partiyaya-
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fılana bağlılıqla deyil, könlümüzə, ulusumuza bağlılıqla üzə
çıxmış bulunur. Bu anlamda sizin Türk Dünyasında mədəniictimai birlik platformunun oluşdurulması yönündə ki, sevgi
dolu çalışmalarınız sizi bizlərə bir köynək də yaxın qılır.
Türk Dünyası sözcüyü ilə şair-alim Elçin İsgəndərzadə nəyi
qəsd edir?
- Dünənimizi, bugünümüzü, yarınlarımızı! Kimliyimizi,
kişiliyimizi, qeyrətimizi, namusumuzu! Əbədi müstəqilliyimizi, iqtisadi gücümüzü və dünya coğrafiyasında sözün
bütün mənalarında böyüklüyümüzü!!!
- Bəs, türk ədəbiyyatı, ümumtürk ədəbi məkanı
anlayışlarını necə açardınız və bugünkü durumu necə
dəyərləndirirsiz? Türk ədəbiyyatının sabahı barədə nə
düşünürsüz?
- Bu günkü ümumtürk ədəbiyyatı ortaq türkcəsi ən çox
rusca (?!.) olan və bir-birindən yadlaşmaq dərəcəsində uzaq
düşmüş bir atanın övladlarına bənzəyirlər. Belə olduğu üçün
bu günkü durum dedikdə ayrılıqda Türkiyə ədəbiyyatı,
Kıbrıs ədəbiyyatı, Azərbaycan ədəbiyyatı, Qazax ədəbiyyatı,
Qırğız ədəbiyyatı və s. haqqında danışmaq olar ki: onların da
təbii ki ən azından onlarla dünyaca ünlü örnəkləri var. O ki,
qaldı Türk ədəbiyyatının sabahına bu yalnız ədəbiyyatda
yox, kültürdə yox, iqtisadiyyatda yox, ümumiyyətlə bütün
sahələrdə nə dərəcədə bir-birimizlə
birlik qura
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bilməyimizdən asılı olacaqdır.
- Sizcə türk ədəbi gəncliyi varislikdə naxələf çıxmadı ki?
- Bizim Azərbaycanda belə naxələflər yağışdan sonrakı
göbələk kimi çox gözə çarpır. Amma bütünlükdə Türk ədəbi
gəncliyi üçün bunu söyləmək yanlış olardı.
- Qatıldığım fərqli poeziya şölənlərindən, ədəbi
görüşlərdən, simpoziumlardan çıxardığım qənatlərdən biri o
olub ki, Azərbaycan ədəbiyyatının Azərbaycandan qıraqda
gərəyincə tanınmamasının əsas səbəbi üzə çıxarılacaq ədəbi
öməklərin yoxluğunda deyil, daha çox təşkilati-texniki işin,
şübhəsiz ki, çevirmə işinin təşkilindəki çatışmazlıqlarla
bağlıdır. Bilirsiz, bizdə bədii çevirmə daha çox birtərəflidışarıdan üzü bəri aparılır. Siz bu boşluğu doldurmağa
çalışan kişilərdən birisiz. Necə bilirsiz, bu gedişatın axarında
düzən yarada biləcəyikmi?
- Tale mənə bütün dünyanı başdan-başa dolaşmaq
səadəti nəsib etdi. 25-dən çox ölkədə kitablarım basıldı.
Təxminən bu sayda da ölkələrin Akademiya və Yazarlar
Birliklərinə üzv seçildim. Səmimi deyirəm heç zaman
Azərbaycan elmindən və ədəbiyyatından dolayı sıxıldığım
olmadı. Həmişə deyirəm, hər yerdə deyirəm, bizim
alimlərimiz və şairlərimiz dünyanın heç bir ölkəsinin alim və
şairlərindən geri deyillər. Bir dəfə Buxarestdə Uluslararası
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Simpoziumda çağdaş-Azərbaycan şeiri haqqında məruzə
edirdim. Çingiz Əlioğlu, Adil Mirseyid və Vaqif
Səmədoğlunun poeziyası əsasında Azərbaycan poeziyasının
Avropa və Amerika poeziyasından çox irəli getməsini
isbatlamağa çalışırdım. Simpoziumun sonunda 65 yaşlı bir
macar türkoloq - Edit Taşnadi məni qucaqlayıb üzümdən
öpdü, təbrik edərək söylədi ki, sənin dediklərini mən 40 ildir
ki: bunlara başa sala bilmirəm. Amma sən başa sala bildin.
Afərin! Bəli, qardaşım düzən yaratmaq lazımdır.

- İkimiz də müstəqil ədəbi qurumların başçısıyıq. İndiyə
qədər bəlli bir yol keçilib. Ancaq bizdən onillər öncədən
fəaliyyət göstərən AYB var. Sizcə AYB ilə digər ədəbi
qurumların və ya yeni ədəbi qurumların özlərinin
münasibətləri necə qurulmalıdır, daha doğrusu davam
etdirilməlidir? Örnəyi jurnalist birlikləri konfederasiya
qurublar. Bu işin perspektivi barədə düşünmüsüzmü?

Elçin
bəy,
çevirmə
işinin
təşkilindəki
çatışmazlıqlardan danışdıq. İndi ümumən toplumsal
çatışmazlıqlardan bir-iki kəlmə danışmaq istərdim. Bilirsiz,
bizdə ötən yüzilliyin əvvəllərində meydana çıxmış iki ədəbi
məktəbdən biri-Molla Nəsirəddin ədəbi məktəbi illər uzunu
bəlkə gərəyindən artıq dərəcədə təbliğ olundu, Molla
Nəsirəddinçilik təşviq olundu. Və bu da doğal olaraq
Füyuzatçılığın unutdurulmasına xidmət etdi. Sovet
ideolosinin işinə nə yarayırdısa ona meydan verirdi. Məncə
artıq artıqlaması ilə zamanı çatıb ki, Füyuzatçılıq düşüncəsi
haqq etdiyi mövqeyə çıxsın. Elə deyilmi?

- Kim necə başa düşür qoy düşsün. Mənim aləmimdə
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi məmləkətimizin bir saylı
qurumudur. Və mən Azərbaycanda onunla qiyaslanacaq
ikinci bir qurum tanımıram. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
müqəddəs bir məbəddir. Nə qədər ki Azərbaycan xalqı var
bu məbəd də öz kutsallığın saxlayacaq. Bu gün hansısa dərgi
redaktorunun, ya bir şöbə müdirinin, yaxud sıravi bir işçinin
yerində olmaması o demək deyil ki: Azərbaycan Yazıçılar
Birliyi dağılmalıdır. Yeniləşmə hər zaman, hər yerdə
labüddü. Konkret suala döndükdə isə AYB-nin hər yoldan
ötən qurumlarla konfederasiya yaratmasının da əleyhinəyəm.
Amma dəyərli qurumlarla iş birliyindən tam yararlanmaq
lazımdır.

- Təbii ki, elədir! Sovetlər az qala 20 ildi yıxılıb. Nə iş
görmüşük bu sahədə. Çox az, lap çox az. Sağ ol ki, sən Turan
yolunu başlamısan. Azər Turan qardaşımız bu sahədə külüng
çalır. Başqa 5-3 adamın adın çəkə bılərik. Amma haqq ədalət
gün işığı kimidir, basdırmaq olmaz.

- Hə, qardaşım, istər-istəməz kənaraçıxmalar edirikbəlkə heç kənaraçıxma da deyil bu, ancaq hər halda «duel»
anlayışını daha çox «duel»ə çıxan şəxslərin fikir «savaşı»,
bilavasitə özlərinin üz-üzə gəlmələri kimi alqılamaq
gərəkdir. -Yəni, burada qurumlar, quruluşlar yox, daha çox
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fərdlər qonuşmalı, hələ-hələ bu məkanda sırf ədəbi-ictimai
fıkir ön plana keçməlidir. Odur ki, mən Elçin
İsgəndərzadənin yaradıcılıq planları ilə maraqlanmaq
istərdim. Bu sonbaharda masanızın üstündə nə var?
Oxuyursuz, yoxsa yazırsız?... Və daha bir sual-mənə bəlli
olan yönünüz etibarən nə çəkirsiz, yoxsa baxırsız?

sözün ən yaxşı çalarında onlarla bəns edib, onlarla rəqabət
aparmışam). Gözəl bilirsən dünyanın 30-dan çox ölkəsindən
aldığım 100-dən artıq ödüllərimi - orden, medal, diplom,
plaket, bəlgə və s. iş otağımda sıralayarkən birinci yerə
Beynəlxalq Rəsul Rza mükafatının diplomunu qoymuşam,
başımın üstündə isə divarda Xudu Məmmədovun portreti
asılıb, Paşa Qəlbinur əkiz taleli, Adil Mirseyid həpbərabər
qardaşımdı. Qənaətim də belədir ki, dünyada RƏNG-SƏSSÖZ möcüzəsindən, onlara bağlılıqdan gözəl heç nə ola
bilməz və yaxud heç nə bu möcüzənin verdiyi effekti verə
bilməz. Yeri gəlmişkən bir şeyi də söyləyim ki, Adil
Mirseyidə qarşı Azərbaycan məmurluğunun (xalqının yox,
ha!!!) biganəliyi mədəniyyətimizin tarixi bir qara ləkəsi
olmaqla uzun illər bizləri və gələcək ədəbi-mədəni elitamızı
ürəkdən sızladacaqdır.

- Vallah, məndə fəaliyyətin belə bir sıralanması yoxdur.
Hər şeyi paralel edirəm. Oxumağı da, yazmağı da, çəkməyi
də, baxmağı da. Özəlliklə soruşduğun çəkməyə gəldikdə isə
hələ ki Şuşa dağlarının rəsminin şeirlərini çəkirəm. Göz
yaşlarımla könlümə! Siyah-bəyaz! Lorkanın, Pikassonun
eskizləri kimi!!! Ən çox dünyanı təslim etdirməklə
məşğulam! Bu tamam başqa bir mövzunun və zamanın
söhbətidir.
- Elçin bəy, Azərbaycan ədəbiyyatında, ümumən
mədəniyyətimizdə rəhmətliklər Rəsul Rza, Xudu Məmmədov,
habelə çağdaşlarımız Paşa Qəlbinur, Adil Mirseyid kimi
fərqli dövrlərdə yaşayıb-yaratmış sənət adamları rəng
məfhumuna, rəng-səs-söz çevrilmələrinə aid çox maraqlı
yaradıcılıq örnəkləri ilə çıxış etmişlər. Mən bildiyim qədər
bu sırada dairə hələlik sizinlə qapanır.
- Sadaladığınız dörd ismin hamısını mən özümə bu və
ya digər anlamda həyat və sənət müəllimlərim sırasında
hesab etmişəm. Onlarla böyüyüb, onlarla nəfəs almışam (və
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- Sizcə indi dünyanın rəngi necədir və Azərbaycan,
ədəbiyyatımız bu rəng içrə Səttar Bəhlulzadənin qəfil rəng
döndərmələri, zərif xalıları kimi öz varlığını inamla sürdürən
MƏDƏNİYYƏT olaraq görsənirmi?
- Dünyanın rəngi pırıl-pırıl bərq vurmalıykən, indi
əfsuslar olsun ki, o qədər də könül açan, zövq oxşayan deyil.
Amma Azərbaycan, onun ədəbiyyatı və mədənıyyəti bu
aurada «Kəpəzin göz yaşlarına» bənzəyir.
“ULDUZ”jurnalı, 2004
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ELÇİN İSGƏNDƏRZADƏNİN 45 YAŞI ÜZƏRİNƏ
- 45 yaşı arxada qoydunuz. - Səssiz-səmirsiz. Heç elə bil
yubileyi olan dünyanın yarısının tanıdığı Elçin İsgəndərzadə
deyil.
Niyə belə istədiniz?
– Əslində dediyiniz dünyanın yarısı mənim ad günümlə
bağlı, çox sağ olsunlar, mənə çoxlu sürprizlər yapdılar. Bir
neçə ölkədə kitablarımı yayınladılar. Bir sıra mötəbər
mükafatlar, orden və medallarla məni təltif etdilər. Hamısına
dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim kəndi içimdə isə
yubiley, ad günü, təntənə məfhumları artıq iyirmi ildir ki, öz
məna və dəyər çalarlarını itirib. Məmləkəti düşmən
tapdağında inləyən bir adam üçün hansı təntənədən söz gedə
bilər?! Tələbəlik və aspirantlıq illərimdə qazandığım hər adi
bir uğur üçün belə Bakıdan Cıdır Düzünə qaçıb xoş bir həsəd
hissi ilə
rəhmətlik Nüsrət Kəsəmənlinin,
Sabir
Rüstəmxanlının və Çingiz Əlioğlunun böyük hərflərlə
adlarının yazıldığı qayanı saatlarla seyr edib bu şərəfə nail
olmaq, bu səviyyəyə çatmaq üçün içimdə özüm-özümlə
Leninin inqilabından daha böyük inqilablar alovlandırırdım.
İndi BMT-dən YUNESKO-ya, Amerika Akademiyasından
Yaponiya Akademiyasına, ordan da Stokholma Kraliyyət
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Akademiyasına – Nobel komitəsinə belə, bir sözlə
Əhmədlidən dünyanın hər yerinə (deyəsən fürsətdən
yararlanıb özümün fövqəladə reklamımı yapdım) lazımi
səviyyədə adımı ürəyim istəyən yerlərə həkk elətdirdim. Tək
bir Cıdır düzündəki o qayadan başqa. Hə, qardaş, mənim ad
günüm adım bax o qayaya yazılan gün olacaqdır.
- Sizdən bir dəfə də soruşmuşdum-ikilikdə, indi isə bu
sualı
ictimailəşdirmək
istərdim:
Niyə
şeirlərinizi
İSGƏNDƏRZADƏ imzası ilə qolladınız, deyək ki, örnəyin
ata adı ilə, BARAT (BARAT OĞLU), dərd adı ilə Şuşa yox?!.
– Bu sualın cavabını ustad Şahmar Əkbərzadə ««Ov»,
«yev», «ski» və «zadə» haqqında dastan»ında şahanə bir
poetika ilə cavablandırıb:
Uydum ulularımın şəcərəsinə
Tapındım dahi Sabirin
Tahirzadəsinə
Ustad Bəxtiyarın
Vahabzadəsinə
Ulu babamın
Adını zədələdim
Soyadımı «Əkbərzadə» elədim.
Hə, qardaş, bu hamımızın yuxarıda deyilən tarixi bir
bədbəxtliyimiz oldu. Və çox əfsuslar olsun ki, tarixin səhvini
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düzəltmək mümkün olmur. İndi adımı və soyadımı milyon
dəfə dəyişsəm belə indiyədək dünyanın iyirmi beş ölkəsində
yayınlanmış kitablarımda bu dəyişikliyi etmək heç cürə
mümkün deyil. Sağ olsun parlamentimiz ki, gec də olsa milli
taleyimizin ən aktual acısını gündəmə gətirib.

hər şeyi dövlətdən gözləmək bir növ köhnə bolşeviklərə
bənzəmək deməkdi. Çağdaş insanlarımızın isə hər bir fərdi
ayrı-ayrılıqda cəmiyyətin dəyərlə inkişaf etməsi üçün çox
böyük məsuliyyət daşımalı və öz potensialını qoymalıdır.
Çox şükürlər olsun ki, bu gün Azərbaycanımızda
cəmiyyətimizə kimliyini diqtə etdirən onlarla QHT-lər
formalaşmışdır.

- Maşallah, az qala hər ay bir təltif, bir medal
gətirirsiniz ölkəmizə. Deməzsiz burdan nə aparırsız
gedəndə?!.
– Təbii ki, aldıqlarımın qarşılığını aparıram. Statistik
rəqəmlərlə söyləsəm o təltiflərin qarşılığı 38 ixtira, 10 elmi
monoqrafiya, 85 bədii kitab, 108 çeviri kitabı, 500-dən artıq
şəxsən yayınladığım kitablar və bir də qəlbimdəki Mövlanə
və Yunus Əmrə sevgisindən ibarətdir.

- Elçin müəllim, bildiyim qədər yeni nəsil yazarlar
arasında ölkə xarıcındə Sizin qədər çap olunan, kitabı çıxan
yoxdur. Şeirlərinizin kitablaşacağı növbəti ölkə hara olacaq?
Bu iş plana bağlıdır, yoxsa təklifə?

– İndi dünyanın bütün inkişaf etmiş sivil ölkələrində
bütün sahələrdə aparıcı ağırlıq ictimai birliklərin, qeyrihökumət təşkilatlarının üzərinə düşür. Yəni dünyamızın
gəlişməsi, cəmiyyətin inkişafı özü bunu diqtə edir. Oturub

– Statistikaya qalsa bu məsələdə də liderlik məsuliyyəti
mənim çiyinlərimdədir. Bu gerçəkdən də mənə görə
daşıdığım məsuliyyətlərin ən alisidir. Yəni adi məntiqdir ki,
sərhədlərimizdən kənarda biz artıq özümüzü yox, millətimizi
və məmləkətimizi təmsil edirik. Bu məsuliyyətdə bir
təskinliyim odur ki, kitablarımın yayınlandığı bütün ölkələrin
hər birindən elmi və ədəbi mükafatlara layiq görülmüşəm.
Demək ki, nəsə xoşlarına gəlib. Son kitabım Yunanıstanda
yayınlanıb. Bu kitab haqqında Yunanıstanın iyirmiyədək
mərkəzi qəzetlərində geniş yazılar getdi. Hətta çox məşhur
32 səhifəlik «Paratiritez» qəzeti mənim üçün bir sayında 7
səhifə yer ayırmışdı. Hal-hazırda Brüsseldə fransız dilində
kitabım çap prosesindədi. Şeirləri fransızcaya Valeriy Stansu
çevirib. Təbii ki, bu işlər qarşılıqlı əməkdaşlığa və təklifə
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- Aydındır. Yükünüz gedəndə də, gələndə də kitab olur,
Şeir, olur, Dərd olur, Sevinс olur: Həyatın özü kimi... Necə
bilirsiz, dünyada sevinсimizi bölüb çoxaldan, dərdimizi
bölüb azaldanları çoxaltmaq üçün, sıraları genişləndirmək
üçün ictimai birliklər nə etməlidir və ya daha nələri
etməlidir?

Elçin İsgəndərzadə
“ƏSƏRLƏRİ” – IV cild

Elçin İsgəndərzadə
“ƏSƏRLƏRİ” – IV cild

bağlıdı. Bir də xarici ölkələrdə kitablarımın tez-tez nəşr
olunmasının bir səbəbi də hər ay ən az 3-5 sayda müxtəlif
ölkələrdə keçirilən Beynəlxalq elmi və ədəbi tədbirlərə
qatılmağımdı.

– Çox sağ olun. Mən də öz növbəmdə mənə «Vektor»
qədər doğma olan Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin
bütün üzvlərinə və dostlarına ən içdən sevgi və salamlarımı
çatdırıram.

- Ən son səfəriniz haraya oldu? Nə təəssüratla
qayıtmısız?

Söhbətləşdi: Əkbər Qoşalı
dgtyb.org saytı
15.09.2009

– Ən son Almaniyanın Hanover şəhərindən qayıtmışam.
Avropa Akademiyasının Türk dünyası bölümünün sədri
olaraq iştirak etdiyim Beynəlxalq Konqresdən çox məmnun
qayıtdım. Bu mötəbər elmi məclisdə iştirakımla yanaşı ən
başlıcası üç nəfər Azərbaycanlı professorun Avropa
Akademiyasına həqiqi üzv seçilməsinə nail oldum.
- Yaxşı bəs, sıradakı səfər Allah qoysa harayadır?
– Növbəti səfərim İtaliyanın paytaxtı Romayadır. İtaliya
Akademiyası Roma şəhər meriyası ilə birgə məni «Roma
şəhərinin Fəxri Alimi» tituluna layiq görmüş və Xatirə qızıl
medalı ilə təltif etmişlər. Həmin mükafatların təqdimat
mərasimi keçiriləcəkdir.
- Sizə can sağlığı, “Vektor”unuzun (çoxvektorlu
fəaliyyətinizin!) Sizi həmişə doğru ünvanlara aparmasını
diləyirəm!
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AZƏRBAYCANLI MƏŞHUR:
“MƏNİM İLK SEVGİM XANIMIM OLUB”
Mənim bu gecəyə çox ümidim var,
Bu gecə ulduzlar çiçəkləyəcək.
Alçalar gül açdı yenə bu bahar
Sevənlər, aşiqlər gerçəkləyəcək.
Mənim bu gecəyə çox ümidim var,
Bu gecə durnalar lələk salacaq.
Bu gecə dağlara qar yağacaq, qar
Bəyaz qar üstündə bir iz qalacaq…
Həmsöhbətim tanınmış alim, şair, professor Elçin
İsgəndərzadədir. Uşaqlıq illərinin xatirələrini ipə-sapa düzür.
Dediyinə görə, yeniyetmə vaxtlarında o qədər başarılıymış
ki, qızlar üstündə saçyolduya çıxırmışlar. Allah-Allah! Hələ
ona gələn gul-çiçəkli, ətir tökülmüş sevgi məktublarını heç
demirəm.
“Bala Lenin...”
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prezidenti ilə görüşdüm, müxtəlif ödüllər aldım. Səmimi
deyirəm, indiyə qədər nə uğurlarım varsa, nənəmə və onun
yanında keçən uşaqlığıma borcluyam. Əslində, uşaqlıqdan
danışıram, amma düşünürəm ki, mənim heç uşaqlığım da
olmayıb. Nənəm o vaxt sağıcı işləyirdi, məni də fermaya
aparırdı. Orada hamıya kömək edirdim. Deyirdilər ki, baytar
nə qədər baytardırsa, zootexnik nə qədər zootexnikdirsə bu
uşaq da eləcə. Çobanlara qoşulub çobanlıq da etmişəm.
Nənəm tək olub deyə mən həm də evin kişisi olmuşam.
Mənim varlığım hiss etdirməyib ki, evdə kişi yoxdur.
Rəhmətlik Əhəd babam çox qəhrəman kişi olub. Ötən əsrin
15-18-ci illərində ermənilərlə dava-dalaşda qəhrəmanlıq
edirmiş. Kənddə hamı mənə deyirdi ki, elə bu, rəhmətlik
Əhədə oxşayır. Uşaq vaxtı hətta mənə qonşular, qohumlar
“bala Lenin”də deyirdilər. Niyə? Çox oxuyurdum, çox şeylə
maraqlanırdım, ona görə. Mən də əsəbiləşirdim. İstəmirdim
mənə Lenin desinlər. Əhəd demələrindən xoşlanırdım.
Uşaqlığım elə indiki kimi yazı-pozu ilə keçib”.
“Qızlar mənim üstümdə saçyolduya çıxırdılar”

“Şuşada doğulmuşam, amma uşaqlığım nənəmin
yanında – Şuşanın Malıbəyli kəndində keçib. Atamın anası
Qəmər nənə mənim elə atam, anam daxil, bu əlli ildə ən çox
sevdiyim insan olub. Allah nəsib elədi, on altı ölkənin

“Mən kənd məktəbində oxumuşam. Orta məktəbdə ən
çox sevilən oğlan mən olmuşam. Qızlar mənim üstümdə
saçyolduya çıxırdılar, dəfələrlə bunun şahidi olmuşam.
Yadımdadır ki, mən ikinci sinifdə oxuyurdum, səkkizinci
sinifdə oxuyan bir qız məni dəlicəsinə sevirdi. Bəlkə, o qız
həmin sevgini içində bu gün də saxlayıb. Dördüncü sinifdən
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isə artıq şeir yazmağa başlamışdım. Beşinci sinifdə bu şeirin
ünvanı da vardı – çox sevdiyim coğrafiya müəlliməm Nübar
Babayeva. Əfsuslar olsun ki, bu şeir də Qarabağda itirdiyim
üç minədək kitabla birlikdə əsir qalıb. Məni ən çox yandıran
həmin o ilk şeirim oldu. Dördüncü sinifə qədər qızlar
savadıma, əlaçı olub “bala Lenin” olduğuma görə məni
sevirdilər. Bəzən gizlin qalardı bu sevgi. Nübar müəlliməyə
şeir yazandan sonra isə qızlar artıq məni rəsmi olaraq şair
qəbul edib, açıq şəkildə hamısı mənə öz sevgisini etiraf
edirdi. Sinfimizdə iki bacı var idi, ikisi də məni sevirdi. Eh
uşaqlıq, uşaqlıq!!!”

“Qızlar məktuba ətir töküb mənə yollayırdı”

“O qədər kütləvi şəkildə sevilmişəm ki, doymuş
məhlul kimi idim”

“Hə, sevgi məktubları da yazmışam, heç onsuz iş
keçərdi? Sevgi məktublarını ən çox dördüncü, beşinci sinfə
qədər yazmışam. O sevgiyə uşaq yox, çağa sevgisi demək
olardı. Sonra sevgi məktublarını şeir formasında yazdım.
Amma həddindən artıq sevgi məktubu almışam. Qış vaxtı
asılqana asdığım paltomu dərsdən sonra geyinəndə cibindən
hər gün onlarla məktub tapırdım. Səliqə ilə yazıb qıraqlarını
gül-çiçək rəsmi ilə bəzəyər, ətir tökərdilər. Qızlar romantik
olur axı. Bir dəfə tənəffüsdə dedim ki, mənim yasəmən
gülündən çox xoşum gəlir, qızların hamısı sabah dərsə
əllərində həmin gülü gətirmişdilər...”
“Deyirdi ki, Elçin Famil Mehdi olacaq”

“Onu da deyim ki, özüməməxsus zövqüm vardı. Mən,
əsasən, savadlı, dərslərini yaxşı oxuyan qızları bəyənmişəm,
zahirən gözəl olmasa da belə. İnanın, o qədər kütləvi şəkildə
sevilmişəm ki, doymuş məhlul kimi idim. Mənim ilk sevgim
uşaqlarımın anası Afət xanım olub. Şair Faiq Balabəylinin
oğlu Tural Balabəylinin bir şeiri var: “Bütün kişiləri mən
biləcəksən”. Mən elə bilmişəm, bu gün də o əqidədəyəm ki,
kiminlə ailə qurursansa sənin elə ilk məhəbbətin də, ilk
öpüşün də onunla olmalıdır. Elə sevilməlisən ki, bütün
hallarda sən olmalısan. Mən öz balalarıma da elə dərs
keçmişəm. Çoxlarının məni sevməsinə baxmayaraq, mənim
ilk sevgim xanımım olub”.

“Altı yaşım olanda, İsmayıl vardı, atamın sürücüsü, ona
həmişə “İsi qağa” deyirdim, özümə böyük qardaş bilirdim.
Onunla həyəti belləyirdim. Bir dəfə məndən soruşdu ki,
böyüyəndə kim olacaqsan? Mən də qəfildən qayıdıb dedim
ki, professor olacam. Və bu günə kimi biz onu aça bilmirik
ki, bizim ailədə, qonşuda, mən oxuduğum-yazdığım
yazılarda bir dəfə də olsun “professor” sözü işlənməmişdi.
Bəs nədən belə dedim? Bu mənim ömrümün, taleyimin
möcüzəsi idi. Bundan sonra hamı “Elçin böyüyüb professor
olacaq” deməyə başladı. “Bala Lenin” Allahın möcüzəsi ilə
məni çevirdi etdi professor. Bizim kəndin-kəsəyin canlı və
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yeganə şairi professor Famil Mehdi idi. Müəllimlər də mənə
deyirdi ki, Elçin böyüyüb Famil Mehdi olacaq. Mənim ilk
nitqimə gələn söz isə “professor” sözü olub”.
“Dedim ki, müəllim, mən Puşkin deyiləm, Puşkinin
rəqibiyəm”
“Cavanlıqda pırtlaşıq saçlı oğlan olmuşam. Kənd uşağı
idim, saçıma elə də fikir vermirdim. Tələbəlik illərində qrup
nümayəndəsi idim. Oturmuşdum birinci partada, saçım
hədsiz uzun və pırtlaşıq idi. Birinci kursdaydım. Rəsmxətt
müəllimimiz Cümşüd müəllim içəri girəndə soruşdu ki, qrup
nümayəndəsi kimdir? Qalxdım ayağa ki, mənəm. Üzümə
baxdı, gülümsəyərək dedi ki, bu Puşkini haradan gətiriblər
bura?! Mən də qayıdıb dedim ki, müəllim, mən Puşkin
deyiləm, Puşkinin rəqibiyəm. Uşaqlar yerdən güldü, müəllim
də başladı gülməyə. Dedi ki, buna bax e, məni dolayıb, necə
yəni Puşkinin rəqibiyəm, bu nə deməkdir. Dedim, müəllim,
mən şairəm, Puşkini keçməyi qarşıma məqsəd qoymuşam.
Mənə dedi ki, otur aşağı,boş-boş danışma, jurnalı ver yazım,
Puşkinimə bax mənim, Puşkini keçmək istəyir. Sonra
mənim ən çox sevdiyim müəllimlərdən biri oldu, şeirlərimi
oxuyanda dedi ki, sən Puşkini də keçəcəksən, Lermantovu
da!!!”
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“Fikrət Qocaya görə danlandım”
“İnstitut illərimdə ən yaddaqalan ikinci xatirəmsə Fikrət
Qoca ilə bağlıdır. 1983-cü ildə Fikrət Qocanın, səhv
etmirəmsə, “Özümə məktub” kitabı çıxmışdı. Həyatımda bir
dəfə, onda da Fikrət Qocaya görə danlanmışam. O zamanlar
ən çox Məmməd Arazı, Fikrət Qocanı və Rəsul Rzanı
oxuyurdum. Fikrət Qocanın o kitabını alıb dərsə qayıdırdım.
Professor Əli Məmmədov mühazirə deyir, mən də
çatdırmıram, Fikrətin şeirlərini oxuyuram. Bu mənə bir dəfə
dedi ki, Elçin kitabı yığışdır! Bu iki dəfə təkrarlandı, mən də
kitabdan gözümü çəkə bilmirəm. Özüm də dərk edirəm ki,
düz eləmirəm. Axırda müəllim dedi ki, dur o kitabını da
götür, get çöldə oxu. Məndə elə etdim, kitabı götürüb getdim
çöldə oxumağa”.
Lomonosovu özünə rəqib görən oğlan
“Sovet dövründə oxumuşam deyə elmdə kumir kimi
yox, rəqibim kimi Lomonosov olub. Poeziyada da Rəsul
Rzanın uşaqlıqdan fanatı olmuşam, çox sevmişəm, çox
oxumuşam onu. Mənim kumirim isə əvvəldən Məmməd
Arazdır”.
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Şeirdən rəsmə…
“Hobbim rəssamlıq olub. Harada olsam, rəssamlıqla
bağlı kitablar almışam”.
Həyatımın ən ağır günü…

BÖYÜK ALİMLƏRƏ DÜŞMƏN
GÖZÜ İLƏ BAXIRDIM...

“Həyatımın ən kədərli xatirəsi, sözsüz ki Şuşanın işğal
olunması xəbərini eşitməyimdir. Mənim uşaqlığımın,
gəncliyimin, bütün ömrümün şəhəri Şuşa...”
Cəvahir SƏLİMQIZI
publika.az, 21 may 2014

Qəribə insandır Elçin İsgəndərzadə…
Bəzən elə olur ki, təqdimata ehtiyacı olmayan adamı
təqdim edəndə çətinlik çəkirsən. Çünki hansı peşəni, hansı
sahəni daha dərindən bildiyini, insanların onu hansı
statusunda daha yaxşı tanıdığını müəyyənləşdirməkdə
tərəddüd edirsən.
Beləliklə, təqdimata ehtiyacı olmayan şair, rəssam,
ictimai xadim və alim Elçin İsgəndərzadə Moderator.az-a
müsahibə verib. Onu sizə təqdim edirik.
Mən Qarabağlıyam
- Siz hər zaman şairliyi önə çəksəniz də
ruhunuzda rənglərə bağlılıq da var. Bu istək sizdə necə
yarandı?
- Sənətin əsas 3 çaları var: səs, söz və rəng. Sənətə
gedən yol bu üç çalardan keçir. Mən Qarabağlıyam. Şuşada
doğulmuşam. Bilirsiniz ki, Şuşa tək Azərbaycanın yox, eyni
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zamanda
bütün
dünyanın
konservatoriyası
hesab
olunur. Şuşada doğulan hər bir insanın qanında, canında səs
olduğu kimi mənim də canımda musiqiyə həvəs var. Əlbəttə
ki, səs dedikdə muğamı, xalq mahnılarını nəzərdə tuturam.
Rəssamlıq dedikdə ağlımıza ilk öncə rəng gəlir. Mənim
rəngə bağlılığım Şüşada Cıdır düzündən başladı. Mənim
bütün uşaqlığım Cıdır düzündə keçib. Orta məktəbi
Ağdamda oxusam da həftədə ən azı 2 dəfə ora gedirdim.
Cıdır düzü məni valeh edirdi. Oradakı Topxananı, Qarqar
çayını seyr etməkdən doymurdum. Elə o zamanlardan məndə
rəngə bağlılıq yarandı. Mən Cıdır düzünün şəklin çəkməyə
can atırdım. Amma hər dəfə uğursuz alınırdı. Çəkdiyim
ürəyimcə olmurdu və bu məni əsəbləşdirirdi. Əlbəttə ki, mən
o zaman 5-ci sinifdə oxuyurdum. Balaca uşaq o qədər
möhtəşəm mənzərəni təsvir edə bilməzdi. O zaman atama
xahiş etdim ki, mənə fotoaparat alsın. Ailəmizin sadə
dolanışığı vardı. Atam mühəndis idi. Gündəlik tələbatımızı
ödəyirdi. O rüblük qiymətlərimin əla olacağı halda mənə
fotoaparat alacağına söz verdi. Mən də əlaçı idim. Atamın
mənə fotoaparat almağı ilin sonuna çəkdi. İndi anlayırm ki, o
zaman atamın imkanı olmayb mənə fotoaparat almağa. Belə
deməklə o sanki vaxt qazanırmış. Bundan sonra mən Cıdır
düzünü istədiyim kimi çəkdim. Bunun sayəsində mən həm də
fotoqraf sənətini öyrəndim.
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Səttar Bəhlulzadənin fanatı idim
Orta məktəbdə oxuyarkən Səttar Bəhlulzadənin fanatı
idim. Ancaq universitet illərində mən artıq dünya rəssamları
ilə maraqlanmağa başladım. Van Qoqu, Salvador Dalini,
Pikassonu, Amedeo Modilyanini tanıdım, onların fanatına
çevrildim. Lorkanı həm şair, həm də rəssam olaraq sevdim.
Mən dünya rəssamları ilə bağlı 12 poema yazdım. Bu
poemalar adını qeyd etdiyim rəssamlarla da bağlı idi. Dünya
rəssamlarına həsr olunduğundan bu poemalar dünyada böyük
maraqla qarşılandı. Dünyanın otuza yaxın ölkəsində yerli
dillərdə çap olundu.
Dünyada mənə alternativ insan yoxdur
- Dediniz ki, siz həm rəngə, həm də sözə bağlı insansız.
Elə anlar olub ki, sözlə, şeirlə deyə bilmədiklərinizi rənglərlə
ifadə edəsiniz?
- Etiraf edim ki, belə anlar olmayıb. Elə hisslər var ki,
onları nə sözlə, nə də ki, rənglə ifadə etmək olmur. Bu
ifadələr insanın qəlbinin dərinliyində qalır. Məsələn, mənim
Xarıbülbül haqqında şeirlərim var. Amma bu şeirlərimdə də
mən
Xarıbülbülü
qəlbimdəki
kimi
vəsf
edə
bilməmişəm. Yəni qəlbimizdəki ali hissləri şair kimi, rəssam
kimi də olsa tam olduğu kimi ifadə etmək olmur.
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Söz, səs, rəng…
- Amma insanlar sizi sözlə tanıdılar…
- Düzünü desəm, mən hər zaman yaşıdlarımdan daha
öndə olmuşam. Artıq 5 yaşımda mən yazıb oxumağı
bacarırdım. 11 yaşımda şeir yazmağa başladım.
Əslində mən şairliklə yanaşı, eyni zamanda alim Elçin
İsgəndərzadə kimi tanınıram. Mən dünyada yeganə adamam
ki, həm texniki elmləri doktoru, həm də filologiya elmləri
doktoru adını almışam. Yəni belə demək olar ki, bu
göstəricimə görə dünyada mənə alternativ olan insan yoxdur.
Əlbəttə ki, uyğun profillərdə ikili elmlər doktoru olan
insanlar var. Amma mən tam fərqli, bir-birinə aidiyyatı
olmayan sahələrdə alimlik dərəcəsi aldım.
Mənim öz içimdə, öz fəaliyyətimdə alim Elçin
İsgəndərzadənin yaratdıqları bəlkə də daha böyükdür, daha
genişdir. Dostlarım, öz əhatəm məni yarı şair, yarı alim kimi
görürlər. Amma ümumilikdə Azərbaycan xalqını götürdükdə
onlar məni daha çox şair kimi qəbul edirlər. Bu da ondan
irəli gəlir ki, bizdə alimlərimizin elmi fəaliyyətləri, ixtiraları
yetərincə təbliğ olunmur. Həm də insanlar poeziya ilə daha
yaxından maraqlanırlar. Məsələn: mənim rəssamlar haqqında
yazdığım 12 poema bütün dünyada rezonans doğurdu.
Əlbəttə ki, bu sözün qüdrətidir. Sözün qüdrəti daha böyük
olur. İnsanların qəlbinin fəthi sözdən keçir.
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Mən hətta sizə balaca bir epizod danışım. Bu
yaxınlarda dostlarla çay süfrəsində oturmuşduq . Mənim çox
yaxın dostum var, “525”-ci qəzetin redaktoru Seyfəddin
Hüseynli söhbət əsnasında mənim şeirimdən bir misra sitat
gətirdi:
Qərib şair neyləsin?!.
Ata yurdda alçalar çiçəkləyir.
O bu sözləri deyəndə bir anlıq Şuşa, Cıdır düzü kino
lenti kimi gözümdə canlandı. Bu zaman mən belə nəticəyə
gəldim ki, Elçin İsgəndərzadənin bir misrası, mənə yaşatdığı
bu hisslər bütün alimlik fəaliyyətimdən daha ağır və üstün
gəldi.
Böyük alimlərə düşmən gözü ilə baxırdım
- Alimlik dərəcəsini əldə etmək üçün hansı yollardan
keçdiniz?
- Mən sovet dönəmində orta, ali təhsil aldım. Gənc bir
alim olaraq mən “Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi” fənni
üzrə öz yaşıdlarım və müəllimlərim arasında SSRİ
miqyasında istedadımla tanınmağa başladım. Mənim məşğul
olduğum elm sahəsinin canlı korifeyi iki nəfər idi. Biri
Moskvada Nikolay Levitski, digəri də Alma-Atada Əl-Fərabi
adına Qazaxıstan Dövlət Universitetinin rektoru, akademik
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Umirbek Arislanoviç Coldasbəyov. Bu iki nəhəng korifey
məni artıq bu sahədə gələcəyin məhşur alimi kimi
görürdülər. Onlarla konfranslarda rastlaşmışdım və onlar
məni artıq o vaxtlardan bir alim kimi qəbul edirdilər. Bizim
tanışlığımızda elmi rəhbərim professor Vaqif Məmmədovun
da böyük rolu oldu. Mən bu vaxtlar beynimdə Nyutonla,
Qalileylə rəqabət aparırdım. Düşünürdüm ki, onlar bu yaşda
hansısa ixtiranı ediblər. Deməli, mən onlardan erkən yaşda
ixtira etməliyəm. Belə də oldu. Məsələn: Vereşagin 22
yaşında ixtira etmişdi, mən 21 yaşımda onu keçdim. Hər
zaman böyük alimlərə düşmən kimi baxmışam. Rəqib
mənasında...
Tədqiq etdiyim elm sahəsi çox çətin idi. Bu sahədə
elmlər doktoru olmaq mürəkkəb məsələ idi. Mən artıq o
zaman 27 yaşımda müdafiə elədim və bu mətbuatda,
cəmiyyətdə böyük maraqla qarşılandı. Qəzetlərdə mənim
haqqımda “SSRİ nin ən gənc alimi” başlığı altında yazılar
dərc olundu.
Sovet dövründə bizim nailiyyətlərimizi qəbul etsələr də
bizə qarşı yenə yadlıq, ögeylik hiss olunurdu. Bu mənə çox
pis təsir edirdi. Omskda və Moskvada mən tələbə olarkən
“Ali riyaziyyat” fənni üzrə ümumittifaq olimpiadası
keçirilirdi. Mən bu olimpiadada birinci dərəcəli diploma
layiq görüldüm. Mənə “qızıl döş nişanı” verdilər. Şəkil
çəkdirəndə mən birinci yer tutduğum halda dördüncü sırada
saxlanıldım. Sonralar bu mənə çox pis təsir etdi.
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- Niyə etiraz etmədiniz?
- Yox, o zaman elə hallar olmurdu. Yəni həmin anda
bunun fərqinə belə varmamışam. Sonradan şəkillərdə
gördüm.

Rüşvətə görə Qarabağı verdilər
- “Vektor” Beynəlxalq Elm Mərkəzininin rəhbərisiniz.
- Bu mərkəz bizim müstəqilliyimiz ilə yaşıddır. Bayaq
da qeyd etdim ki, bizim nailiyyətlərimiz yetərincə olsa da
Sovet dönəmində bizə qarşı laqeydlik, ögeylik var idi. Bu
nailiyyətlərimizin təbliği kölgədə qalırdı. Bu məni çox
ağrıdırdı.
Müstəqilliyimiz bərpa olunduqdan sonra mən
düşünürdüm ki, dövlət, xalq üçün nə edə bilərəm. Mən o
zamanlar iki halın ağrı acısını yaşayırdım. Bir bizim
nailiyyətlərimizə olan laqeydlik, digəri də təhsildə rüşvət.
Rüşvət mənim üçün taun xəstəliyindən də betərdir. Biz
rüşvətə görə Qarabağa həsrət qaldıq. O zaman ermənilər
Qorbaçovun xanımına qızıl, brilliant verməklə Qarabağı
aldılar. Mən ömrüm boyu təhsildə rüşvəti qəbul etmədim.
Hər zaman deyirəm ki, özümlə fəxr edirəm ki, ömrüm boyu
nə rüşvət verdim, nə də aldım .
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- Deyirsiniz Sovet dönəmində təhsildə rüşvət var idi.
İndi yoxdur?
- İndi də var. Amma məni o zaman rüşvət olması daha
çox ağrıdırdı.
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“Vektor” Elm Mərkəzi 700 yazar və şairin əsərlərini
təmənnasız olaraq çap edərək, xarici ölkələrdə kitabxanalara,
elm mərkəzlərinə təqdim edib. Bu baxımdan da şairlərin,
yazarların kitablarının, əsərlərinin tanınmasına, təbliğ
olunmasına xidmət etmişik.
- Bu qədər işlər görmüsüz. Dövlət maddi dəstək olub

- Az öncə də qeyd etdiniz ki, “Vektor”u yaratmaq üçün
iki prinsip düşünürdüz. Hansını seçdiniz?
- Mən o zaman da anlayırdım ki, təhsildə rüşvətlə
mübarizə aparmaq uğursuz nəticələnər. Və mənim xəyal
dünyam alt üst ola bilərdi. Bu səbəbdən də mən digər yolu
tutdum. Bu yolda mən özümə güvənirdim. Beynəlxalq
yarışlarda dəfələrlə iştirak edib, birinci yeri tutmuşdum.
Digər səbəb isə Azərbaycanın elm adamlarına laqeydlik
mənə çox pis təsir edirdi. Mənim yaratdığım “Vektor”
Beynəlxalq Elm Mərkəzinin əsas prinsipi elmi
nailiyyətlərimizi təbliğ etməkdən ibarət oldu.
Bu sahədə böyük uğurlar əldə etdik. Bir çox
Azərbaycan istedadlarının Avropa akademiyalarında,
Ukrayna, Türkiyə, Moskva akademiyalarında tanınmasına,
orada diplomlarla, medallarla təltif olunmsaına nail olduq.
Azərbaycan elminin, alimlərinin dünya arenasında tanınması,
layiqli dəyərlərini alması baxımında böyük ilklərə imza
atdıq.
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sizə?
- Beynəlxalq Elm Mərkəzi özəl qurumdur. Qurumun
təsisçisi mənəm. Mərkəzi dövlət maliyyələşdirməməlidir .
Elə bir tələbdə də bulunmamışıq. Biz beynəlxlq layihələr
həyata keçiririk və bu layihələrin həyata keçməsinə müxtəlif
nazirliklər, universitetlər, qurumlarla ortaq fəaliyyət
göstəririk. Bu zaman da onlar tərəfindən bizə maddi yardım
olunur.
Biz də öz növbəmizdə hər zaman onlara minnətdarlıq
edirik. Bunu kitablarımızda, əsərlərimizdə də qeyd edirik.
Bununla yanaşı xarici ölkələrdə iş adamları var ki, mənimlə
dostdurlar. Onların da bizə böyük dəstəyi olur.
- Tez-tez türkdilli ölkələrdə olursunuz. Azərbaycanı
orada yetərincə təmsil edə bilirsinizmi?
- Əslində nailiyyətlərimiz çoxdur, amma yetərincə
deyil. Mən ümumiyyətlə yetərincə sözünü ifadə etməyi
sevmirəm. Hər zaman konfranslarda, iclaslarda da qeyd
edirəm ki, bu hələ başlanğıcdır. Biz hələ yolun başındayıq.
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Yəni belə halların səddi olmur. Buna görə də gördüyümüz bu
işlərin hamısını mən sıfır nöqtəsi hesab edirəm. Bununla
yanaşı mən çox şadam ki, türk dünyasının alimlərinin,
mədəniyyət
adamlarının,
yazarlarının
bir-biri
ilə
görüşməsində, dostlaşmasında bu iyirmi beş ildə böyük
xidmət etmişəm.

Qarabağ adlı dərdimiz var. Dövlət olaraq hər vəchlə
gücümüzü ordunun möhkəmlənməsinə yönəldirik. Saydığım
problemlər həllini tapdıqdan sonra inanıram ki, bu sahədə
nailiyyətlərimiz daha çox olacaq. Biz də çalışırıq ki,
Azərbaycan ədəbiyyatını dünyada tanıdaq. Bunun üçün də
əlimizdən gələni edirik.

- Olduğunuz ölkələrdə Azərbaycan ədəbiyyatı necə
görünür?

Lalə NOVRUZLU
moderator.az
06/05/2014

- Həmin ölkələrdə Azərbaycan ədəbiyyatına iki baxış
var. Birinci fəaliyyətə başladığımızın ilk anları, digəri də
çağdaş ədəbiyyatımıza indiki baxış. O zaman türkdilli
ölkələrdə “sovet ədəbiyyatı” və onun karifeyləri
tanınırdı. Bu yaxınlarda Markes rəhmətə getdi. Bütün
Azərbaycan mediası, televiziyası bu haqda yazdı. Mənim
fikrimə görə İsa Muğanna ondan daha böyük sənətkar idi.
Amma onun ölümü haqda o qədər də məlumat verilmədi.
Bizim xalqda bir xüsusiyyət var. Kənardakılara daha çox
qiymət verirlər, nəinki özümüzünkülərə.
Hazırda Azərbaycanda olduqca səviyyəli ədəbiyyat
formalaşıb, savadlı, istedadlı yazarlarımız var. Belə
düşünürəm ki, biz bu istedadları dünyada yetərincə tanıda
bilmirik. Bunun da müxtəlif səbəbləri var. İlk olaraq deyə
bilərəm ki, bunun başlıca səbəbi bizim türk olmağımızdır.
Digər səbəb isə biz blaca dövlətik, buna görə də
potensialımız digər ölkələrdən fərqlidir. Bizim eyni zamanda
207

208

Elçin İsgəndərzadə
“ƏSƏRLƏRİ” – IV cild

Elçin İsgəndərzadə
“ƏSƏRLƏRİ” – IV cild

Pəncərənin işıqları məni “çağırdı”

VAXTI OLSA, AZƏRBAYCANA DA GƏLSIN
Elçin İsgəndərzadəni “Qəfil qonaq” olaraq “yaxalamaq”
çox çətin oldu. Nə vaxt qapısını döymək istədim, evdə
tapılmadı. Telefonuna zəng vurdum, cavab verdi, gah
İngiltərədə, gah da Almaniyada olduğunu dedi. Türkiyədən,
Kıbrısdan, ABŞ-dan, Rusiyadan, Avropanın demək olar ki,
bütün ölkəsindən sorağı gəldi. Azərbaycana gəlişini
gözlədim.
Vaxtı olsa, Azərbaycana da gəlsin

Axır ki, Elçin müəllimi təsisçisi olduğu “Vektor”
Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının ofisində tuta bildim.
Ofisin işığı gecədən keçmiş yanırsa, demək, professor
buradadır. Nəhayət, pəncərənin işıqları məni “çağırdı”. Elçin
müəllimlə qonşu olduğuma görə son vaxtlar onu güdməyə
alışmışdım. Saat düz 12 tamamdır. 00:05 dəqiqədə ofisin
qapısının zəngini basıram. Gözlükdən çölə süzülən işığın
qarşısı alınır, kimsə çölə baxır.
Qapı açılır.
- Professor, niyə görünmürsən? – köhnə dostluğumuzun
verdiyi ərkdən sui-istifadə edib şəkillərini çəkirəm.

Azərbaycana gələndə isə qonaqlar, tədbirlər... Sorağını
Gəncədən, Qubadan aldım. Türkanda - bağ evində olanda
isə görüş ümidim artdı... Evə dönəndə isə həmişə gecə yarı
oldu. Yadıma bir vaxtlar uşaq yazıçısı, rəhmətlik Əli
Səmədlinin mənim kimi naəlac qaldığı vaxtda Elçin
müəllimin o zamanlar orta məktəb şagirdi olan qızı Aydana
dediyi sözlər düşdü: Qızım, atan evə zəng edəndə, deyərsən
Əli baba söylədi ki, vaxtı olsa, Azərbaycana da gəlsin... Bu
söhbəti mənə qəfil qonağı olacağım ev sahibi – professor,
texnika elmləri və filologiya elmləri doktoru Elçin
İsgəndərzadə özü danışmışdı...

- Heç 10 dəqiqə yoxdur ki, gəlmişəm. İstanbul
Universitetinin alimləri Bakıdadır, onlarla idim. Otelə yola
salıb gəlmişəm.
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Ürəyinə bax e, özün qəfildən gəldin…
- Bütün günü onlarla olmusan?
- Yox. Gündüz vaxt tapıb Adil Mirseyidlə görüşdüm,
maşallah, yaxşılaşıb. Tofiq Abdini xatırladıq. Heç adam
onun ölümünü gözləmirdi. Dostlar sıramızı tərk edir... Sən də
50-ni qoydun arxada, hədiyyəni hazırlamışam, sabahda-
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zadda zəng edəcəkdim, martın 5-də Almaniyaya gedirəm...
ürəyinə bax e, özün qəfildən gəldin...
- Elə, “Qəfil qonaq” lahiyəsi üçün qapını döydüm...
Səni harada tutsaydım, orda da danışdıracaqdım. Səni evdə
tutmaq mümkün deyil axı...
Xeyli söhbət edirik. Elçinin atası rəhmətlik Barat dayını
xatırlayırıq.
- Bilirsən də, atam səni çox istəyirdi. Mən burda
olmayanda həmişə arxayın olmuşam ki, sən varsan...
-Yaxşı, dedin qonaqların vardı, kimlər idi?
- İstanbul Universitetinin professorları Salih Efiloğlu,
Muxtar Andiç, Ahmet Oğuzla bir ortaq iş görürük.
Almaniyada keçiriləcək bir elmi konfransa qatılacağıq,
“Maşınqayırma məhsullarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi”
haqqında. Bu, qlobal bir problemdir. Təşəbbüs bizdən olub.
Bizim Texniki Universitet və İstanbul Universiteti sıx
əməkdaşlıq edirş
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- Bilirsən, dostlardan biri haqqımda yazmışdı ki, Elçin
peyvənd olunmuş tut ağacı kimidir. Yarısı qara tut, yarısı ağ
tut gətirir. Məndə belədir, elmi araşdırmalarım və ədəbi
yaradıcılığım 50-nin 50-yədir. 30 ildir ədəbiyyatın
içindəyəm. Bu yaxınlarda Cavid haqda poemamı bitirdim.
Oxuyanlar deyir, yaxşı alınıb. Azər Turanın çox xoşuna
gəlib. Təsəvvür elə, elmi məqalə işləyirdim, fikrim qalırdı
poemanın yanında, yarımçıq qoyub, poemaya keçirdim.
- Maşınqayırma sahəsində kifayət qədər iş görmüsən.
İxtiralar, səmərələşdirici təkliflər… Elə ədəbi sahədə də
uğurların az olmayıb, şeirlər, poemalar, tənqidi məqalələr,
monoqrafiyalar…
- Mən həm texnika elmləri doktoru, professoruyam,
həm də filologiya... Amma əslində özümü daha çox
ədəbiyyata bağlı adam hesab edirəm.
- Amma kitablarına fikir verirəm, elmi araşdırma
kitabların da az deyil.

Burda xüsusi ilə qeyd edim ki, Elçin Azərbaycan
Texniki Universitetinin “Metrologiya və standartlaşdırma”
kafedrasının professoru və kafedra müdiridir. Onlarla
ixtiranın müəllifidir.

- 200-ə yaxın elmi məqaləm dünyanın 80-ə yaxın
ölkəsində dərc olunub. 47 ixtiram var. Keçmiş SSRİ-də
ixtiralarım yaxşı qəbul olunub. Müstəqillik zamanında
Rusiya
Federasiyasında,
Türkiyədə,
Bolqarıstanda,
Almaniyada və Azərbaycanda... İxtiralarımın, Mərkəzi ofisi
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Almaniyada olan Avropa Patent Komitəsinin şəhadətnaməsi
var. Bu ixtiralar mənə 2009-cu ildə Avropanın Əməkdar
ixtiraçısı, 2010-cu ildə isə Fəxri alimi adını qazandırıb.

olmuş Rauf Denktaş, dünya şöhrətli yazıçı Çingiz Aytmatovla
çəkilən şəkillər... Makedoniyanın, Qazaxıstanın, Belçika
krallığının, Boqarıstanın və digər ölkələrin başçıları ilə
qəbullardakı fotolar... mükafatlar, orden-medallar. Qılınc,
qoşalülə tüfəng, saz və digər şərq musiqi alətləri… bura
əslində bir muzeydir və qiymətli eksponatlar var.

- Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali
Attestasiya komissiyasının üzvüsən…
- Elədir. Bu komissiyanın 15 üzvü var və çox böyük
məsuliyyəti olan bir komissiyadır.
- Elçin müəllim, bayraqlara, sənə verilən mükafatlara
fikir verirəm. Adamda belə təəssürat yaranır ki, səni bizdən
çox kənarda tanıyırlar.
- Mənim də taleyim belədir. Hər kəs bacardığı qədər
ölkəmizin təbliğatı ilə məşğul olmalıdır. Bilirsən ki,
Almaniyada 5 milyon türk yaşayır. Münasibətlər normaldır.
Onların vasitəsilə nə isə etmək mümkündür və mən öhdəmə
düşəni edirəm. Almaniyada böyük bir türk iş adamı var.
Yüksəl Dükan adlı bu adamın çoxlu sayda fabrikləri,
şirkətləri var. Hündürmərtəbəli ofisinin 12-ci qatında 200 kv.
metrlik bir sahəni mənə verdi. Dedi, nə istəyirsən elə. Burada
onun köməkliyi və dəstəyi ilə Azərbaycan Mədəniyyət
Mərkəzi yaradırıq.

- Elçin bəy, sirr deyil ki, siz həm də “Vektor” nəşrlər
evinin təsisçisisiniz. Bu vaxta qədər öz hesabınıza neçə kitab
dərc etmisiniz?
(Siyirtmədən kitabça çıxarıb vərəqləyir. Məlum olur ki,
680 kitab dərc olunub. 3 kitab isə bu gün-sabah nəşr
olunacaq.)
- Bu kitablardan 200-ü dünya türk yazarlarının, türk
dilli dövlətlərin tarixi ilə bağlıdır. 380-i isə Azərbaycanla
bağlıdır ki, bunun da 300-ü ədəbiyyat, 80–ni elmi
əsərlərdir… Dünya türk yazarlarına, öz yazarlarımıza
mükafatlar vermişik. Şahmar Əkbərzadə adına Beynəlxalq
ədəbiyyat ödülümüz var… Bu ödülə layiq olanların həm də
tərəfimizdən kitabları dərc olunur…
Gecədən xeyli keçib, söhbəti Elçin
ictimaiyyət üçün qapalı tərəfinə yönəldirəm:

Divar boyu asılmış şəkillərə baxıram. Türkiyənin
keçmiş prezidenti Süleyman Dəmirəl, Kıbrısın prezidenti
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- Bu gediş-gəlişlə xanımınızı çox intizarda qoymursuz
ki?
Gülür:
- Xanımım harda olur ki? Elə o da mənimlə gedir.
“Vektor” BEA-nın təsisçilərindəndir. Elm adamıdır. Fəxri
professordur.
- Uşaqlarınız, maşallah, təhsil aldılar, yüksək balla
qəbul olundular…

Elçin İsgəndərzadə
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- Mən Şuşada doğulmuşam. Uşaqlığım, yeniyetməliyim
orda keçib. Cıdır düzündə bir qaya var. O qayada Sabir
Rüstəmxanlının, Çingiz Əlioğlunun, rəhmətlik Nüsrət
Kəsəmənlinin adları var… Yeniyetmə və gənclik illərimdə o
qayaya o qədər baxmışam ki… Həmişə istəmişəm ki, mənim
də adıma bir qaya olsun orda. Adımı ora yazacaq səviyyədə
şair olum. İnan, o qaya həmişə yuxuma girir. Cıdır düzündə o
qədər tək, özüm–özümlə söhbətlər edərdim ki…
Şair-alim Elçin İsgəndərzadə ilə söhbətimiz xeyli çəkir.
Ayağa dururam. Qəfil gəldiyim kimi, qəfil də sağollaşıram…

- Böyük qızım Ayşən magistraturanı Londonda
oxuyurdu. Xanımımla tez-tez gedirdik yanına. İndi ARDNŞdə çalışır. Yaxşı mütəxəssisdir. Neft Şirkətinin elmi tədqiqat
institutunun doktorantıdır. Kiçik qızım Aydan isə həkimdir.
Həyat yoldaşı İstanbulun “Bahat” xəstəxanasının tanınmış
cərrahıdır.
Oğlum Əli isə hələ orta məktəbə gedir…

Müəllif: Faiq BALABƏYLİ
axar.az
4 Mart 2014

Elə bu zaman evin xanımı Afət xanım zəng edir.
Gecədən xeyli keçdiyinə görə, həyat yoldaşının ofisdə
ləngiməsi xanımı narahat edib.
- Hər şeyin var, maşallah, ad, san, şöhrət, elmi adların
titulların, dostların, başını uca edən balaların, amma nəsə
olmalıdır axı, səni narahat etsin?
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“MƏNİM YARADICILIĞIMIN
SİMVOLU XARIBÜLBÜLDÜ”

bələdiyyə başkanı dedi ki, Elçin bizə Nyu-Yorkdan
danışanda da Şuşadan danışırmış kimi çıxır.
Hara gedirəmsə Qarabağa aid bir ornament axtarıram.
Mənim ən böyük arzum öz vəsaitimlə Şuşada mədəniyyət evi
tikdirməkdir.

– Şuşada doğulub, Ağdamda təhsil almısınız. Qarabağı
necə xatırlayırsınız?

– Elçin müəllim, tələbəlik illərindən bu günə qədər, bir
çox nailiyyətləriniz olub. Dünyanın bir çox ölkəsində
olmusunuz, uğurlarınıza görə kimə borclusunuz?

– Bəli, mən Şuşada doğulmuşam. Birinci sinfə gedənə
qədər nənəmlə Şuşada yaşamışıq. Daha sonra Ağdama
köçdük. Belə götürəndə mən universitetə daxil olana qədər
Qarabağda – Şuşada yaşamışam. Qarabağ mənim yaddaşıma
iki cür yazılıb. Biri mənim doğulub boya-başa çatdığım
Qarabağ, digəri isə düşmən tapdağı altında qalan Qarabağ.
Bu yaxınlarda 50 yaşım olacaq. Beş görkəmli yazar
dostum mənim haqqımda kitab yazıblar. Rasim Gənzəli
yazıb ki, professor Elçin İsgəndərzadə ilə söhbətdən sonra
mən belə başa düşdüm ki, Elçin İsgəndərzadə yalnız Şuşanı
sevmir. O, eyni zamanda, Qarabağın ayrı-ayrılıqda bütün
ağaclarını sevir, o ağacın bütün budaqlarını sevir,
budaqlardakı yarpaqları sevir.
Mənim bütün yaradıcılığımın simvolu Xarı Bülbüldür.
Xarı Bülbülü bir simvol kimi dünya ədəbiyyatına mən
tanıtmışam. Biri var vətəni sevmək, bir də var, onun hər
qarışının üstündə əsmək. Şuşada mənim minlərlə xatirəm
qalıb. Mən dünyaya Qarabağ gözü ilə baxıram. Türkiyədə bir

– Təbii ki, uğurlarıma görə birinci Allahıma, daha sonra
isə valideynlərimə borcluyam. Atam-anam mənim gələcəyin
ziyalısı olmağımı arzu edirdi. Uşaq vaxtı çox istedadlı idim.
Məktəbimizdə bir Sabir müəllim vardı. İnanın, hər dəfə
dərsdən sonra oturub ədəbiyyat nəzəriyyəsindən təmənnasız
dərs keçirdi. Şair kimi formalaşmağımda onun fövqəladə
xidmətləri var. O baxımdan özümü şanslı hesab edirəm. Bu
gün mən eyni münasibəti tələbələrimə göstərirəm.
Tələbələrim təəccüblənir ki, Elçin müəllim evdən bizə kitab
gətirir, qayğımıza qalır, bizə hədiyyələr verir. Yəni
həvəsləndirmək lazımdır uşaqları. Mən belə görmüşəm.
Sabir müəllimdən çox şeyləri öyrəndim zamanında.
Azərbaycan Texniki Universitetində oxuyanda çox böyük
alimlərdən
dərs
almışam.
Mənim
ən
böyük
xoşbəxtliklərimdən biri o olub ki, Bakıdan Ağdama
akademik Xudu Məmmədovla birlikdə yol getmişəm. Xudu
Məmmədovla olan yol yoldaşlığım sanki oxuduğum, aldığım
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diplomların zirvəsidir. Bu gün də iş otağımda onun portretini
asmışam.

görürsən ki, insanlar şeir yazmaqda yarışa giriblər. Sanki bu
onları gözəl və varlı göstərir. Dostum Cavanşir Yusifli deyir
ki, azərbaycanlı biznesmen təyyarəyə minir və Bakıya enən
kimi də dəftər-qələmini çıxarıb başlayır şeir yazmağa. Ay
bədbəxt oğlu, sən biznesmensən, kasıblara kömək ol, evsizə
ev al, yetimlərə arxa ol, işsizə iş ver. Mən demirəm olmaz,
olar, amma bacarana, adam kimi yazana. Cızma-qara
etməyin nə mənası var axı. İnanın, poeziyamızın bu dərdi
indi məni Qarabağ qədər düşündürür.

– Torpaqlarımız işğal altında olduğuna görə təmtəraqlı
məclislərdən qaçırsınız. İndi isə qarşıdan 50 illiyiniz gəlir.
Qeyd edəcəksinizmi?
– 50 illiyimi nəsib olsa, Şuşada qeyd etmək istəyirəm.
Axırıncı dəfə 20 yaşımı Şuşada qeyd etmişəm. O vaxtlar
hamımız bir yerdə idik. Atam da, anam da, mənim həyatımın
qəhrəmanı nənəm də sağ idi. Həmin ad gününün şəkilləri
indi də durur.

Söhbətləşdi: Nazlı ONUR
1937.az. 12 İyul, 2014

– Şou-biznesdə günü-gündən oxuyanların sayı artdığı
kimi, şairlərin də sayı artır. Şeir yazıb qafiyə uydura bilən
də, bilməyən də adını şair qoyub. Özü-özünə şair deyənlərə
münasibətiniz necədir?
– Mənim ustadım Şahmar Ələkərzadənin bir sözü var:
“Utanım yerinə, ay utanmayan”. Mən onların yerinə
utanıram. Çünki bunlara nə gərək var?! Hər kəs bacardığı
işin arxasınca getməlidir. Bizdə elə bir vəziyyət yaranıb ki,
artıq pinəçi də, taksi şoferi də, çoban da şair olmaq istəyir.
Mən demirəm ki olmasınlar. Olsunlar, Allah vergisi varsa,
olsunlar. Yeri gəlsə, məndən də, başqasından da yaxşı yazar
ola bilər, lakin istedadı olmaya-olmaya özünə ad verənlərə
normal baxmıram. Bu gün sosial şəbəkələrə nəzər salanda
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Mən 1964-cü ilin 16 sentyabrında – hələ Şuşa şəhərinin
yaşıl budaqlarına qırmızı qanın sızmadığı vaxtlarda dünyaya
gəlmişəm. Ömrümün fiziki olaraq yeddi ili Şuşada keçib.
Amma mən düz əlli ildir ki, Şuşada yaşayıram. Mənim
babam, nənəm, dayım, xalam, ümumiyyətlə, biz nəsillikcə
orada yaşamışıq. Şuşanın qədim sakinlərindən olmuşuq.
Lakin atamın işi ilə bağlı sonralar biz Ağdam rayonuna
köçməli olduq. Gedən cismim idi, ruhum, varlığım isə
Şuşada qalmışdı.
Mənim düşüncəmə görə insanın formalaşma prosesi
yeddi yaşına qədərdir. Əgər uşaq yeddi yaşına qədər ağıllı,
tərbiyəli, mədəni, intellektual bir mühitdə yetişirsə, böyük
ehtimalla o, sona qədər də belə davam edir, bu keyfiyyətləri
öz xarakterində saxlayır. Təbii ki, istisna hallar da var.
Şəxsən mən Elçin İsgəndərzadə olaraq, istər vətəndaşlıqda,
istər elmdə, istərsə də ədəbiyyatda nə uğur qazanmışamsa,
bunu yeddi illik Şuşada keçən ömrümə bağlayıram. İndi
qazandığım bütün uğurlar mənə yeddi illik Şuşa həyatımın
verdiyi bəhrələrdir. Mən hər şeyə görə Şuşaya borcluyam.
Mənim ən böyük Şuşa xatirəm o dönəmin əmək
qəhrəmanlarından biri olmuş Qəmər nənəmlə bağlıdır. O,

sovxozda sağıcı işləyirdi. Nənəmgil heyvandarlıqla məşğul
olduqlarına görə yay vaxtı yaylağa, qışda isə arana
gedirdilər. İndi bir çox təşkilatların, qurumların,
akademiyaların, ədəbi birliklərin üzvüyəm. Ancaq mənim
Şuşa ilə bağlı keçdiyim, oxuduğum ən böyük akademiya
nənəmin yanında yaşadığım yeddi illik ömür olub. O vaxt
mən Şuşanın dağlarını qarış-qarış tanıyırdım. O gözəl
mənzərələri, dağları, meşələri qarış-qarış gəzməyin
xoşbəxtliyini hələ də yaşayıram. Şuşanın təbiətinin ətri,
ecazkarlığı, möcüzəsi ürəyimə, gözümə, könlümə hopub.
Mən dünyanın saysız-hesabsız ölkələrini, şəhərlərini
gəzmişəm, amma heç biri Şuşanın o bənzərsizliyinin yerini
verməyib. O xatirələr mənim uşaqlıq yaddaşımda o qədər
durudur ki, bir an içində gəlib gözümün qarşısında canlanır.
Mən Şuşanı ağac-ağac, budaq-budaq, yarpaq-yarpaq
sevirəm. Şuşa deyəndə o budaqlar, ağaclar, yarpaqlar hamısı
bir-bir gözümün önündən keçir. Yeddi il ərzində Şuşada
görüb, tanıdığım insanlar qədər əfəndi, saf, səmimi,
mehriban, canayaxın bir toplum dünyanın heç bir ölkəsində
görməmişəm. Bunu hər yerdə etiraf etmişəm. Oradakı
dostluq, qonşuluq, insanlıq xüsusiyyəti ən ali fövqəladəliyi
ilə yadımda qalıb. Biz gedirdik dağa, alaçıqlar qurub
yaşayırdıq dağda. Orada hamı birlikdə yeyib içirdi, birlikdə
yığışıb maraqlı söhbətlər edirdi. Hamının kədəri də eyni idi,
sevinci də. O alaçıqların birində nə bişirdisə, ondan mütləq
bir tikə də olsa, o biri alaçıqlara da pay göndərilirdi. Mən
özümü yeddi milyard insan arasında ən insansevər yeddi
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adamdan biri hesab edirəm. Məncə, bu insansevərlik mənə
Şuşada görüb götürdüyüm həmin insanlardan miras qalıb.
Uşağından tutmuş ən yaşlısına qədər o insanlardan mənə o
qədər ifrat halallıq, ifrat saflıq qalıb ki, ömrü boyu, sonrakı
43 ildə də mən o halallıqla yaşamışam. Ömrüm boyu nəinki
haramlıq eləmişəm, heç bunu ağlıma da gətirməmişəm.
Mənim ən böyük Şuşa xatirələrimdən biri də Cıdır
düzü ilə bağlıdır. Yaradıclığımın ana xəttində də Cıdır düzü
dayanır. Cıdır düzü, Xarıbülbül həyatıma əbədi bir rəmz kimi
həkk olunub. O vaxt bizim evimiz Cıdır düzünə çox yaxın
idi. Demək olar ki, hər gün oraya gedirdik. Uşaqlığımın
böyük hissəsi Cıdır düzünün daşları, qayaları arasında keçib.
Sanki mən Şuşanı əlimdən alacaqlarını hiss edirmişəm
kimi Bakıdan Ağdama gələndə kəndimizdə düşmürdüm,
gedib Şuşada düşürdüm. Təxminən bir saat Şuşanı, Cıdır
düzünü gəzirdim, sonra yenidən qayıdırdım Ağdama,
evimizə. Mənim Cıdır düzünə getməyimin çox vacib səbəbi
var idi. Həyatımda, demək olar ki, bütün arzularıma
çatmışam, bir arzumdan başqa. Cıdır düzündə böyük bir qaya
var idi, o qayanın üstünə Sabir Rüstəmxanlı, Çingiz Əlioğlu,
Nüsrət Kəsəmənli – adlarını yazıb həkk etmişdilər. Mən də o
vaxtlar şeirlər yazırdım, şeirlərim qəzetlərdə çap olunurdu.
Mən də şair olmaq istəyirdim və elə bilirdim ki, şeir də,
ədəbiyyat da Cıdır düzüdür. Həmin şairlərimizin adlarını
ora yazmağı
bu düşüncəni mənim beynimdə
formalaşdırmışdı. Mən adımı şair kimi ora yaza bilmədim.
Bu arzu hələ də ürəyimdə qalıb. Sanki o qayaya baxanda

mən canlı şairlərlə söhbət edirdim. Hətta atama demişdim ki,
sənə söz verirəm, böyük şair olacağam və onların qayasının
sol tərəfindəki qayaya Elçin İsgəndərzadənin də adını
yazacağam. Atam başımı sığallayıb gülümsəmişdi.
Cıdır düzündən qayıdanda həmişə oradan Xarıbülbül
dərib Qəmər nənəmə, ya da sinif yoldaşlarıma gətirirdim.
Şuşaya gələn adamların ən böyük “hobbi”ləri idi İsa bulağı,
Cıdır düzü və Xarıbülbül. O vaxt mən sanki Xarıbülbülün
bizim əlimizdən alınacağını əvvəlcədən hiss edirdim. Ona
görə də bir dənə Xarıbülbülü qırıb spirtin içində, bağlı qabda
saxlayırdım. Hər gün saatlarla ona tamaşa edirdim. Sonradan
Şuşa, Cıdır düzü, Xarıbülbül mənim yaradıcılığımda qırmızı
xətt oldu. O vaxt professor, akademik Nizami Cəfərov
mənim haqqımda yazmışdı ki, Elçin İsgəndərzadə
ədəbiyyatımızın Qarabağ şikəstəsidir.
Şuşa deyəndə gözümün önündən keçən xatirələrdən biri
də Molla Pənah Vaqifin məqbərəsidir. Düzdür mən ora hər
dəfə baş çəkə bilmirdim, amma o məqbərə ən çox sevdiyim
yer idi. Bundan başqa Bülbülün ev muzeyi də var idi, oranı
da ayda bir dəfə ziyarət edirdim.
O vaxt mən tələbə yoldaşlarımı məcburi şəkildə
aparırdım Cıdır düzünə. Sanki hiss edirdim ki, bir daha ora
gedə bilməyəcəyik. Qohumlarımız
az qala, bizimlə
dalaşırdılar. Hamısı bizi – tələbə yoldaşlarımı ehtiram
göstərərək öz evində qonaq etmək istəyirdilər. Kiminsə evinə
qonaq gedə bilməyəndə bizdən inciyirdilər. Mənsə tələbə
dostlarımı qohumlarımgilə yox, Cıdır düzünə aparırdım. İndi
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o tələbə yoldaşlarım məni görüb minnətdarlıq edirlər ki, mən
onları məcbur olaraq oraya aparmışam, Cıdır düzünü,
bənzərsiz Şuşa təbiətini onlara göstərmişəm.

“ELÇİN – EL ÜÇÜN”

***
Qələmə aldı: Aqşin EVRƏN
1937.az saytı

- Salam Elçin müəllim. Yaxşı olmagınızı yaxşı
eşitmişəm?
- 8 may 1992-ci ilə qədər eşitmisənsə düz eşitmisən.
Ondan sonra eşitmisənsə səf eşitmisən. Şuşasız Elçinin heç
bir yaxşısı yoxdur!..
- Siz güzgüyə baxanda güzgünün rəngi necə olur?
- Uşaq vaxtı Cıdır Düzündə həsədlə saatlarla şeir yazayaza tamaşa elədiyim, Sabir Rüstəmxanlı, Nüsrət Kəsəmənli
və Çingiz Əlioğlunun adları yazılan qayanın sol böyründəki
bir zaman məşhurlaşıb mütləq mən də öz adımı yazacağımı
düşündüyüm qaya rəngində. O mənim həyatda ən böyük
arzumun rəngidir.!..
- Başınıza yığışanların başına nələrin
bilmisiz?

gəldiyini

- Başıma yığışanların hamısını millilik, istedad və
halallıq birləşdirib. İndiki zəmanənin qıfılına bu açarlar çox
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çətin düşdüyündən, başım da, başıma yığışanlar da çox
zaman qapı arxasında qalıb.

Pənahın məqbərəsinin həndəvərində məqbərəyə gücüm
catmasa da Akif Səmədə qəşəng bir bust ucaldacam.

- Söz almağı necə bacarırsız?

- Dərdindən öldüyünüzün dərdi nə idi?

- Qəşəng!!! Tanrımı və onun yaratdıqlarının hamısını
sevməklə!

- Hansını soruşursan?!. Dərdi o idi ki, dərdindən o
qədər öldürmək ki, ta ona dərd qalmasın.

- Özünüzü niyə Makedonyalı Ísgəndərin davamçısı
hesab edirsiz?

- Siz bilərsiz sözə can vermisiz yoxsa sözü can vermisiz?

- TÜRK olduğuma görə! Xəritədə Gündoğandan Vyana
qapısına nəzər sal! Babaları üç qitəyə hökm edən adam başqa
necə ola bilər ki!..
- Bu günə qalmağınıza səbəb nədir?
- TÜRK BİRLİYİnin yetərincə olmaması! İnşallah
olanda, Pan Gi Munun kreslosunda oturacağımız günü də
görəcəksiniz.
- Hələ yola gələ bilirsiz?
- O vaxt yola gələ biləcəm ki, yollar məni qardaşım
Akif Səmədin gedə bilmədiyi yerə - Şuşaya aparsın. Bax
onda böyük üzüyolalıqla Cıdır Düzünün ətəyindəki Molla
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- Bir şeirimdə “Şair sözə əmanət” deməklə bütün gerçək
şairlərin canını sözə tapşırıb, ona can vermişəm…(bu sualın
cavabını mən yox Arif Əmrahoglu verdi. Son “Qürbət
Hücrəsi” kitabıma yazdığı ön sözdə belə bir fikir yazıb. Ruhu
şad olsun cənnətində!) O biri başına gəldikdə isə gözümü can
verərəm, sözü can vermərəm!
- Hələ orta məktəbdə oxuyarkən dərsdən tez çıxıb evə
niyə gec getmisiz?
- Qızlarla elə dərsdə sevişmişəm, futbol oynamağı da o
qədər çox sevməmişəm… Gedib saatlarla Əsgəran qalasının
sökükləri arasında oynamaqla yüzilliklərin qoxusunu
ürəyimə çəkmişəm. Olsun ki o Qalanın əlim çatası və
dırmana bildiyim butun daşlarına əlimi və üzümü
sürtmüşəm. 1995-ci ildə ilk dəfə Ərk qalasına diz çöküb
üzümü sürtəndə, böyük milli şairimiz Əli Daşkının yanında
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özümü tuta bilməyib hönkür-hönkür ağlayanda Əsgəran
qalasının qoxusunu duymuşam burnumda!!!
- Sözlə sözün başını necə qatırsız?
- 50 ildə heç bir zaman baş qatmadım… O da ola Sözlə
Sözün!
- Siz bilərsiz bir vaxtlar başqasının şəklini özünüzlə niyə
gəzdirirdiz?
- Hansını soruşursan?!. Vallah o birilərini bilmirəm,
amma birini könül dünyamın şeirlərini həsr etmək üçün.
- Elçinin içindəkilər el içindəkilərdi?
- El içindəkilərdən olanı da var, amma tam olaraq
ustadım Qərib Mehdinin 50 illiyimə töhfə olaraq yazdığı
“Elçin – el üçün”dəkilərdi!
Söhbətləşdi: Emil Rasimoğlu
iyul, 2014
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TRİO
(Elçin İsgəndərzadə, Adil Mirseyid, Elmira
Axundova)
Dəməşq Dövlət Konservatoriyasının professoru Elmira
Axundovanın qonağıyıq. Elmira xanım Bakıya məzuniyyətə
gəlib.
Masanın üstündə büllur güldanda qızılgüllər, şirniyyat
və fotolar var.
Elmira xanım ərəb qəhvəsi dəmləyib. Qəhvə qoxusu
qızılgül ətrinə qarışıb.
Bu otağın interyerində ud və kanon xüsusilə diqqəti
cəlb edir. Elmira xanım musiqi alətlərinə diqqət kəsildiyimizi
görüb gülümsəyir.
E. İsgəndərzadə: - Bakıdan Dəməşqə getməyiniz necə
oldu?
Elmira Axundova: - On iki il əvvəl həyat yoldaşım
Dəməşq konservatoriyasına dəvət olunanda düzü tərəddüd
edirdik. Yad ölkə, fərqli iqlim və ən başlıcası isə yabançı
mədəniyyət. Əvvəllər heç vaxt ağlıma gəlməzdi ki, Bakını
tərk edib başqa bir ölkədə yaşayacağıq. Əlbəttə qastrol
səfərləri bir başqa, əcnəbi ölkədə yaşamaq bir başqa...
Adil Mirseyid: - Gözəl bir bayatımızda "Gəzməyə qərib
ölkə..." deyirlər.
Elçin: - "Mən qürbətdə deyiləm, qürbət mənim içimdə"
Elmira: - Məni kövrəltdiniz...
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Elçin: - Dediniz ki, on iki il öncə həyat yoldaşınız
Suriya Dövlət Konservatoriyasından dəvət aldı.
Elmira: - Bəli, Əsgər ud alətindən dərs deyir. İş elə
gətirdi
ki,
getdik.
İndi
hər
ikimiz
Dəməşq
konservatoriyasında dərs deyirik. Böyük qızımız Aydan bu il
konservatoriyanın piano şöbəsini bitirib. Xumar isə mənim
sənətimin davamçısıdır, musiqi məktəbinin kanon sinfini
bitirib. Xumarın "Kanonla orkestr üçün konsert" adlı diski
böyük uğur qazanıb.
Adil: - Kanon çox qədim Şərq musiqi alətidir.
Mesopotamiyada, Misirdə, Yunanstanda, İranda və
Türkiyədə geniş yayılıb.
Elmira: - Kanonun Azərbaycan musiqisində önəmli yer
tutduğu dahi Nizami Gəncəvi poeziyasında öz əksini tapıb.
Saz, ud, rübab kimi musiqi alətləri ilə yanaşı kanon da
musiqi mədəniyyətimizin ayrılmaz hissəsidir.
Ümumiyyətlə bu alət bütün şərq ölkələrinin sevimli
alətinə çevrilib.
Adil: - Bizim kanonla ərəb kanonu arasında fərqli
cəhətlər varmı?
Elmira: - Tunis,
Əlcəzair və Sudanda düzəldilmiş kanonlar Asiyada
çalınan kanonlardan öz görünüşü ilə fərqlənir. Suriya, Livan
və İordaniyada çalınan alətlər isə Türkiyə və Azərbaycanda
yayılmış kanonlardan diametrinin daha geniş olması ilə
seçilir. Ərəb ölkələrində kanon daha böyük və ağır

olduğundan xüsusi taxta lövhənin üzərinə qoyulur. Amma
bütün kanonlar diapozon etibarı ilə eynidir.
Elçin: - Sovetlər Birliyi dönəmində tar, ud və rübab
kimi musiqi alətlərimiz də qırmızı repressiyaya məruz qaldı.
Mədəni - mənəvi sərvətlərimizə göz dikən bədxah
"qonşularımız" kanona da sahib olmaq iddiasına düşdülər.
İndi mən ölməz Mikayıl Müşfiqin "Oxu tar, oxu tar, səni kim
unudar" misralarını ürək ağrısı ilə xatırlayıram.
Elmira: - Maraqlıdır ki, hamımızın qan yaddaşı olan bu
alətlərə hələ də ögey münasibət bəslənilir. Təkcə onu demək
kifayətdir ki, xatirəsini böyük ehtiramla andığımız Süleyman
Ələsgərov Azərbaycan konservatoriyasının xalq çalğı alətləri
şöbəsində yalnız kanon sinfi açmağa nail ola bildi. Süleyman
Ələsgərovun əsərlərindən savayı bu musiqi alətləri üçün
professional səviyyədə iri həcmli bəstələr yox dərəcəsindədir.
Adil: - Siz “Kanon və pianino üçün məcmuə"(l və II
hissə),
"Kanon tədrisində metodik dərslik" və s. kitabların
müəllifisiniz. Ərəb ölkələrində sizin kitablarınız tədris
olunur.
Elmira: - Azərbaycandan uzaq olduğum müddətdə
başqa alətlər üçün yazılmış əsərləri bir daha nəzərdən
keçirmək imkanı tapdım. Azərbaycan və Qərb bəstəkarlarının bir sıra əsərlərini seçib kanon üçün yararlı etməyi
borc bildim. Kitab ərəb və ingilis dillərində çap olunub.
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Elçin: - Yəqin, bu günlərdə Dəməşqə dönəcəksiniz. Və
yenə qürbət...
Elmira: - İndi mən orda heç də qərib deyiləm. Orda
istedadlı tələbələrim var, mən onlara, onlar da mənə
doğmalaşıb. Biz Dəməşqə elə Şam şəhəri deyirik - biz Şam
şəhərində qərib deyilik. Musiqimiz həmişə bizimlədi...
P.S. Elmira xanımın gözləri yol çəkir. Durub
maqnitofonu işə salır. Süleyman Ələsgərovun "Kanon üçün
poema" əsəri səslənir. Elmira Axundova bu əsərin ilk ifaçısı
olub.

MƏNİM İÇİMDƏ MƏNDƏN ÇOX
XUDU MƏMMƏDOV VAR...
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- Ötən ay 50 illiyiniz qeyd olundu. Maraqlıdır Elçin
İsgəndərzadə bu illərə nələri sığdıra bildi, nələr ürəyində
nakam arzu tək qaldı?
- Mən ömrümün hər anını dəyərləndirərək yaşamışam.
Bu günə qədər əldə etdiklərim daxili nizam-intizam
sayəsində olub. Yəni insanın öz əlində olan imkanlardan
söhbət gedir. Bir də Allah tərəfindən verilən istedad var ki,
bu bizim iradəmizdən asılı deyil. Əlbəttə ki, istər alim kimi,
istərsə də şair kimi mənə Allah tərəfindən istedad verilib.
Bunda mənim heç bir xidmətim yoxdur. Mənim
yaratdıqlarım və əldə etdiklərim
ilahi bir istedadın
bəhrəsidir. Əlbəttə Tanrı hər kəsə müəyyən miqdarda istedad
verir. Birinə az, digərinə çox. Amma insanın bu istedaddan
necə istifadə etməsi, necə bəhrələnməsi onun öz əlindədir.
Yəni yaradıcı insan üçün mən belə hesab edirəm ki, istedad
bir alətdir. İnsan tənbəllik edərək bu istedaddan az da istifadə
edə bilir. Ancaq yuxusuna haram qatıb, əziyyətə qatlaşıb ona
verilən istedaddan layiqincə istifadə etsə fövqəladə uğurlara
imza ata bilir. Mən əlli ildə bir insanın yüz ildə yaşaya
biləcəyi ömrü yaşatdım özümə. Bu artıq mənim iradəm idi.
Mən ömrümə əlli ildə məhsuldarlıq, verimlilik baxımından
yüz ilin bəhrəsini, məhsulunu sığdırdım. Bu baxımdan mən
əlli yaşımı alnıaçıq, üzüağ qarşıladım desəm yanılmaram.
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Nələri sığdıra bilmədim? Bu sualın qarşısında isə utana –
utana cavab verirəm. Mənim əlli ilə sığdıra bilmədiyim çox
şeylər oldu. Əlli ilin iyirmi iki ilini doğma vətənim olan və
hər nöqtəsinə qəlbən bağlı olduğum Şuşasız yaşadım.
Şuşasızlıq, Qarabağsızlıq məşəqqəti məni bir an olsun rahat
buraxmadı. Əgər mənim ürəyimdə vətən məşəqqətləri,
burulğanları olmasaydı indi mənim 47 yox, 470 ixtiram
olardı. Mənim beynim hüzur içində olub yalnız ixtiralar üçün
çalışsaydı, Şuşa həsrəti, dərdi olmasaydı mən oturub rahat
şəkildə ixtiralar ilə, elmlə məşğul olardım. Şuşasızlıq hər an
məni ilan kimi çalıb. Mənim bədii yaradıcılığımda
Şuşasızlıq, Vətən həsrəti daha böyük rol oynadı. Bu
duyğuları yaşadığım, daddığım üçün, əsərlərim daha mənalı
və dolğun alınıb. Amma bir söz deyim ki, Allah kəssin bu
dolğunluğu, bu mənalılığı ki, mən Şuşasız illər yaşadım, bu
həsrəti daddım.

- 23 ildir ki rəhbəri olduğum “Vektor” Beynəlxalq
Elmlər Akademiyasının əməkdaşları mənim əlli illik
yubileyimlə bağlı hədiyyə olaraq bədii əsərlərimin 5
cildliyini, elmi əsərlərimin 3 cildliyini hazırlamağa qərar
verdilər.
Bədii əsərlərimin 5 cildliyinin birinci cildində
indiyədək yazdığım seçmə şeirlər, ikinci cilddə seçmə

poemalar, üçünücü cilddə məqalələr, ön sözlər, rəylər,
dördüncü cilddə esselərim, tərcümələrim və müsahibələrim,
beşinci cilddə isə mənə həsr olunmuş məqalələr və şeirlər yer
tutacaq. Beşcildliyin hazırlanmasında, əsərlərin seçilməsində
mən özüm də yaxından iştirak edirəm. Təbii ki, işin əsas
ağırlığı nəşrin texniki reaktoru, mənim mənəvi qızım və elmi
məktəbimin ən layiqli davamçısı Şükufə Əhmədlinin üzərinə
düşür. Fürsətdən istifadə edərək ona sonsuz təşəkkürlərimi
bildirirəm.
Bu jest mənim üçün çox qürurvericidir. Ancaq əslində
mənim özüm üçün hesabatdır. Öz yazdıqlarımı, mənim
haqqımda yazılanları toplu halında görərkən mən ilk növbədə
Tanrıma mənə verdiyi istedad üçün şükranlığımı bildirirəm.
Şükranlığımın digər səbəbi də odur ki, tanrım məni hələ gənc
illərimdən böyük dühalarla qarşılaşdırdı. Bu dühalarla bir
masa arxasında əyləşmək, kitablarımı onlara təqdim edə
bilmək, əsərlərim haqqında onların rəyini öyrənmək
həqiqətən də insana Tanrı tərəfindən verilən böyük bir
lütfdür. Mən səmimi şəkildə etiraf edirəm ki, mənim
bugünki, Elçin İsgəndərzadə kimi formalaşmağımda o
insanların rolu böyük olubdur. Mən bu gün əlli il yaşadığım
ömrə baxanda orda Elçin İsgəndərzadəni deyil, daha çox
Şuşanı görürəm. Mənim ömrümün özüm tərəfimdən görünən
ən böyük obrazı Şuşadır. Ondan sonra mənim ömrümün ən
böyük varlığı Məmməd Arazdır. Mənim içimdə Elçin
İsgəndərzadədən çox bu insan var. Əslində mənim içimdə
məndən çox Xudu Məmmədov, Bəxtiyar Vahabzadə, Çingiz
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- Bildiyimizə görə hal hazırda 5 cildlik “Seçilmiş
əsərlər” kitabınızı çapa hazırlayırsınız. Nədən ibarətdir
beşcildlik?
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Aytmatov var. Bayaq bəhs etdiyimiz bütün bu saydıqlarımız
hesabat olaraq mənim üçün çox əhəmiyyətlidir.

Buludxan Xəlilov tərəfindən yazıldı. Buludxan müəllimin
monoqrafiyasında mənim şeirlərim və poemalarım ayrı
ayrılıqda dərin və əhatəli şəkildə tədqiq edilmişdir.

- Bildiyimizə görə yubiley ərəfəsində sizin
yaradıcılığınızı və fəaliyyətlərinizi əks etdirən yeddi kitab
dərc olunub. İstərdim bu haqda məlumat verərdiniz?

- Əgər Şuşada deyil, Azərbaycanımızın digər bölgəsində
dünyaya gəlsəydiniz, böyüyüb boya başa çatsaydınız həmin
bölgəni də belə ilahi bir sevgi ilə sevərdinizmi?

- Bayaq qeyd etdiyim beşcildlikdən əlavə mənim əlli
illik elmi və bədii fəaliyyətimi əks etdirən, dəyərli dostlarım
tərəfindən daha yeddi kitab qələmə alındı. Bu haqda
danışmadan öncə onların hər birinə dərin təşəkkürümü
bildirirəm. Bu sahədə mənə ilk böyük sürpriz, Ustadım
yazıçı dramaturq, əməkdar jurnalist Qərib Mehdi tərəfindən
edildi. Onun qələmə aldığı “Elçin-el üçün” kitabı sözün
həqiqi mənasında ömrümün ən qiymətli hədiyyəsi oldu.
Ardınca yazıçı dostum, AYB -nin üzvü Rasim Gənzəli “Qızıl
Türklərdən biri” monoqrafiyasını yazdı. Daha sonra əziz
dostum, böyük qardaş kimi sevdiyim, filologiya elmləri
doktoru, görkəmli tənqidçi Vaqif Yusifli yubileyimlə bağlı
çox əhatəli bir monoqrafiya yazdı. Mübariz Məsimoğlu
“Professor Elçin İsgəndərzadə olduğu və göründüyü kimi”
monoqrafiyasını qələmə aldı. Mənim haqqımda daha bir
kitab Əsəd Cahangir tərəfindən yazılır. Oktay Hacımusalı
mənim əsasən Türk dünyası ilə bağlı, əsərlərimdəki
türkçülük ruhunu, Turançılıq ideyasını təhlil edən çox dərin
və mənalı bir əsər ərsəyə gətirdi. Və nəhayət yeddinci kitab
dəyərli alimimiz, filologiya elmləri doktoru, professor

- Yox, əsla! Məsələn, mən başqa bir şəhərdə dünyaya
gəlsəydim inanmıram ki, indiki Elçin İsgəndərzadə olardım.
Bu Şuşanın böyüklüyü idi. Şuşanın hər daşı, hər ovuc torpağı
belə mənə poetik təsir bağışlayır. O mühit, oranın suyu,
havası mənim formalaşmağımda böyük rol oynayıb. Mənim
xəmirim Şuşa ilə yoğrulub. Oranın insanları çox fərqli idi.
İndi elə insanlara rast gələ bilmirəm. Qayıdım bayaqkı
söhbətə. Şuşa mərhələsindən sonra ömrümün ikinci böyük
mərhələsi keçmiş “poltiexnik mərhələsi”, yəni indiki
“Azərbaycan Texniki Universiteti mərhələsi”dir. Mənim
bütün elmi fəaliyyətim bu ocaqla bağlıdır. Mənim ömrümün
üçüncü mərhələsini Azərbaycan Yazıçılar Birliyi mərhələsi
əhatə edir. Nəhayət ömrümün daha bir mərhələsi isə Adil
Mirseyidli illərdən ibarət oldu. Mənim Elçin İsgəndərzadə
kimi formalaşmağımda Şuşa, Azərbaycan Texniki
Universiteti, AYB mənə nə qədər əzizdirsə, Adil Mirseyidli
mərhələ də mənə o qədər əziz və doğmadır. Mənim bir insan
kimi, alim kimi formalaşmağımda bu insanın böyük rolu
olubdur. Mənim onunla qarşılaşmam, tanış olmam Tanrının

237

238

Elçin İsgəndərzadə
“ƏSƏRLƏRİ” – IV cild

Elçin İsgəndərzadə
“ƏSƏRLƏRİ” – IV cild

mənə bir lütfü idi. Mən onun yanına müəllimim, ustadım
deyə getdim, ancaq o ilk andan mənə “həpbərabər qardaşım”
dedi. İlk vaxtlar buna uya bilmirdim, ona gah müəllimim,
gah da ustadım deyirdim. O isə hər zaman mənimlə dalaşardı
ki, mənə “həpbərabər qardaşım” de. Onunla keçən iyirmi ildə
anladım və indi də anlayıram ki, məni onun qədər duyan,
anlayan ikinci bir insan olmayıb. Nə də ki, Adil Mirseyidi
mənim qədər anlayan bir insan olmadı. Yəni həm insanlıq,
həm sənət , həm çağdaşlıq, həm də sənət zövqü baxımından
biz bir birimizə çox yaxın idik. 90 – cı illərin əvvəlləri
mənim aspirant olduğum illərə təsadüf edirdi. Hələ o
zamanlar dünyadan təcridolunmuş şəkildə yaşayırdıq. Və
təbii ki bu da poeziyamıza öz təsirini göstərirdi. Həmin
dönəmlər Azərbaycan poeziyası ənənəvi köklər üzərində
bərqərar idi. Mənim o illərdə elmi sahə ilə bağlı xarici
ölkələrə
səyahətlərim
başlamışdı.
Konfranslarda,
qurultaylarda, konqreslərdə olurdum. Dünyanı təzə-təzə
tanımağa başlamışdım. Tələbə, aspirant vaxtlarımda artıq
SSRİ-nin 40–a yaxın ölkəsini gəzmişdim. Dünya sənəti,
ədəbiyyatı ilə daha yaxından tanış olmağa başladım. Və
dünya ədəbiyyatında gördüyüm mədəniyyəti Adil Mirseyid
əsərlərinin inikasında müşahidə etməyə başladım. Və bu
məni daha çox özünə çəkdi. Onun yaradıcılığında dünya
mədəniyyətinin paralelliyini, əksini görürdüm. Etiraf edim
ki, ənənəvi klassik ədəbiyyatımıza marağım, həvəsim olduğu
qədər, dünya ədəbiyyatına da o qədər cəhdim var idi. Mənim
bu işimdə Adil Mirseyidin böyük köməyi, dəstəyi oldu. Biz

eyni zamanda onunla 15 il bir yerdə çalışdıq. Adil Mirseyid
bizim dostluğumuzun, qardaşlığımızın sonucu olaraq mənim
haqqımda “Hardan baxsan görünən adam” adlı dünyada
analoqu olmayan esse-monoqrafiya yazdı. Mən bunu iki
cəhətdən dünyada analoqu olmayan əsər adlandırıram. İlk
olaraq o ancaq mənim haqqımda monoqrafiya yazdı. Və
dünyada analoqu olmayan bir manevr, üslub ilə o essemonoqrafiya janrını ortaya qoyaraq çox gözəl bir əsər
yaratdı. Bu əsər mənim üçün böyük bir uğur idi. Mən fəxr
edirəm ki, onun kimi bir sənətkar mənim haqqımda belə bir
kitab yadigar qoydu.
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“QAZANDIĞIM ƏN BÖYÜK TİTULUM
TÜRKLÜYÜMDÜR!”

Elçin İsgəndərzadə
“ƏSƏRLƏRİ” – IV cild

- Necə oldu ki, ali təhsil üçün, məhz
Universiteti seçdiniz?

Texniki

- Elçin bəy, həyat bioqrafiyanıza nəzər saldıqda
görünür ki, bu 50 illik ömrünüz heç də hədər getməyib. Bir
insanın maksimum nail ola biləcəyi qədər uğur qazana
bilmisiniz. Elmi adlarınız və titullarınız o qədər çoxdur ki...
Bəlkə özünüz sadalayasınız...

- Atam mühəndis idi. Sovetlər Birliyinin mühəndisləri
içərisində böyük nüfuzu vardı. Ona olan sonsuz sevgim
sayəsində anamın həkim olmam istəyi ürəyində qaldı.
Məmnuniyyətlə mühəndisliyi seçdim. Bu gün bir şair olaraq
mühəndisliyimdən qürur duyuram.

- Çox təşəkkür edirəm! Elmi və ədəbi fəaliyyətlərim
həm xarici ölkələrdə, həm də öz vətənimdə yetərincə
dəyərləndirilib. Dünyada Texnika və Filologiya elmləri
doktoru ünvanını daşıyan yeganə adam olmamdan qürur
duyuram. 2010-cu ildə Dünya Böyük Şeir Mükafatına sahib
olmuşam. Avropanın Əməkdar elm və mədəniyyət xadimi,
Avropanın Fəxri İxtiraçısı, Roma şəhərinin Fəxri alimi, bir
çox şəhərlərin fəxri vətəndaşı olmamdan 50 yaşıma fərəhlə
hesabat verirəm. 200-dən çox elmi məqalənin, 47 ixtiranın,
14 monoqrafiya və dərs vəsaitinin, 85 bədii kitabın,
125 tərcümə kitabının mütərcimi olmaq, dünyada çap olunan
iyirmiyədək qəzet və jurnalın redaksiya heyətində yer almaq
da bu ömrün sevincli anlarındandır. 20-dən çox ölkədə 35
kitabım yayınlanıb. Azərbaycan Respublikası Prezidenti
yanında Ali Attestasiya Komissiyasının üzvüyəm. Bütün
bunların fövqündə elə hesab edirəm ki, qazandığım ən böyük
titulum türklüyümdür.

- Demək olar ki, dünyanın əksər ölkələrində olmusunuz.
Bəlkə də, elm və incəsənət adamları arasında ən çox səyahət
edən insan sizsiniz desək, mübaliğə etmiş olmarıq. Bu
ölkələr arasında daha çox yadda qalanı hansılardır?
Yadınızda qalan, daha çox diqqətçəkən hadisə...
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- Təbii ki, Türkiyə. Mən Azərbaycanda yox, bütün
dünyada ən çox səyahət edən, uçan insanlardan biriyəm. Bir
həftədə 16 dəfə təyyarə dəyişdiyim olub. Səfərlərimin demək
olar ki, bütün yol biletlərini saxlayıram. Maraqlı hadisələr
çox olub. Quzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyətinin prezidenti
Rauf Denktaşın şəxsi fotoaparatı ilə mənim 20-yədək fərqli
kadrlarda şəklimi çəkməsi, Makedoniya pezidentinin bir
ziyafətdə gözəl şeir söyləməmə görə 250 şair içərisində
qoluma girərək viski içə-içə mənimlə 5-6 dəqiqə gəzişərək
söhbət etməsi, Bəşir Əsədin mənə üzərində öz rəsmi olan
qızıl saat hədiyyə etməsi. O qədərdi ki…
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- Dünyanın ən uzaq ölkələrindən geriyə - vətənə
qayıdarkan
Azərbaycan
sizə
necə görünür,
ilk
təəssüratlarınız necə olur?

kitaba belə bir sevgi sərgilədim və bu, Tanrının çox xoşuna
gəldi. İndi dediyiniz o kitabların sayının 700-ü ötməsi,
mənim Azərbaycanın, təxminən hər evində olmam deməkdir.

- Azərbaycan hər yerdən mənə dünyanın ən gözəl ölkəsi
olaraq görünür. İnsanlarımız bu gözəlliyi necə dəyərləndirir,
bu başqa mövzudur.

- Şeirləriniz bir türkü kimi insanın ruhuna axır. İşıqlı
və lirizmlə dolu misralardan həm də kövrək bir nisgil, yurd
həsrəti süzülür. Qarabağ həsrətini bütün ağrı-acısıyla
yaşayanlardan biri də sizsiniz. Bir qədər yurd yerləriniz,
uşaqlıq illəriniz barəsində söz açardınız.

- Xudu Məmmədov adına Beynəlxalq Elm mükafatı və
Şahmar Əkbərzadə adına Beynəlxalq Ədəbiyyat mükafatı
təsis etmisiniz. Eyni zamanda xeyriyyəçiliklə də məşğul
olursunuz. Təsisçisi olduğunuz "VEKTOR" Beynəlxalq
Elmlər Akademiyası tərəfindən bir çox istedadlı yazarın
kitablarını öz hesabınıza nəşr etmisiniz. Bu zərurət necə
yarandı?
- Mən, bəlkə də dünyada millətini sevməkdən və ona
xidmət etməkdən ən çox zövq alan 3 adamdan biriyəm. Son
iki ilədək maddi qazancımın 30 faizini ailəmə, 70 faizini
türkçülüyümə xərcləmişəm. İndi bu rəqəmlər bəlkə də, 10nun 90-dır. 50 ildə bir loxma haram tikə yemədiyimə, bir
kimsəyə iynənin ulduzu boyda pislik etmədiyimə, ömrümdə
bir qəpik belə rüşvət almadığıma və əxlaq məsələlərində
kristal olduğuma görə özüm-özümlə həmişə içimdə fəxr
etmişəm. Kitab məsələsinə gəldikdə isə onu deyə bilərəm ki,
ağlım kəsəndən Dünyada kitabdan üstün heç nə
tanımamışam. Bu, ölüncəyə qədər belə olacaq. Ona görə
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- Haqlısınız, biri yox, birincisi də söyləsəniz günah
etməzsiniz. Mənim bütün yaradıcılığım bu mövzu
üzərindədir. İstənilən misramı oxusanız, bu suala cavab
taparsınız.
- Bu qədər gərgin işlərin arasından yaradıcılığa necə
vaxt ayırırsınız? Elçin İsgəndərzadə üçün zaman anlayışı nə
deməkdir?
- 50 ilin 35-i elə yaradıcılığa xərcləndi. Təbii ki, Allah
verən nə olacaqsa, o da yaradıcılığa sərf olunacaq. Mən indi
elmdə də, ədəbiyyatda da çoxlu dənizlər üzərək okeana
çıxmışam. Dənizin bir günü okeanda bir saat kimi keçir. İndi
zaman mənim üçün Dünyada ən çox sevdiyim 9 yaşlı oğlum
Əli üçün belə tapa bilmədiyim məhfumdu!!! Görək
taleyimizdə zamandan çıxıb, zamana boylanmaq səadəti
olacaqmı?
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“ŞUŞA`NIN İŞGALİNDEN SONRA DOĞUM
GÜNLERİMİ KUTLAMADIM...”

- Son işləriniz, yeniliklər…
- Dünən 4 dildə yayınlanan “Eşq” kitabım işıq üzü
gördü. Akademiya yubileyimə töhfə olaraq, 5 cildlik seçilmiş
əsərlərimi çap edir. Türkiyədə 2 kitabım bu həftə işıq üzü
görəcək. Yaxın günlərdə Almaniya və Rusiyada da
kitablarım çap olunacaq. Ən sevindiricisi, yubileyimlə bağlı
çox hörmətli professorlarımız və yazarlarımız bu günlərdə
haqqımda 7 kitab yazıb hazırlayıblar. Əvvəlki illərdə bu
rəqəm 8 idi. Türkiyədə 2 nəfər tədqiqatçı yaradıcılığımla
bağlı dissertasiya üzərində çalışır.
Narıngül NADİRQIZI
“AYB.az” saytı
sentyabr, 2014
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“Kültürle, sanatla, kitapla iç – içe büyüdüm...”
“Şairde ülke ve ulus sevgisi olmadan dil sevgisi
oluşamaz…”
Konuğumuz Azerbaycanlı şair, Avrupanın Fahri
bilimadamı, Avrasya Kültürelçisi, ‹‹VEKTÖR» Uluslararası
İlimler Akademisi kurucusu ve Genel Başkanı, Azerbaycan
YÖK Üyesi, Prof. Dr. Elçin İskenderzadedir.
- Öncelikle Prof. Dr. Elçin İskenderzade`yi henüz
tanımayanlar için biraz kendinizi tanıtır mısınız?
Doğduğunuz Karabağ topraklarının üretken bir şairi olarak
birzamanlar yaşadığınız coğrafyanın şiirinize katkısından
söz eder misiniz?
- 16 eylül 1964 yılında Azerbaycan′ın Karabağ
bölgesinin Şuşa şehrinde doğdum. Orta okulu altın
madalyayla bitirdim. 1986 yılında Azerbaycan Teknik
Üniversitesinin Mekanik fakültesinden birincilikle mezun
oldum. Öğrenciyken iki ilmi buluşa imza attım, çeşitli SSCB
ve uluslararası olimpiyatların birincisi, ilmi sempozyumların
katılımcısı oldum. Teknik ve filoloji ilimleri doktoru,
pröfesörüm.
Uluslararası
Ekoenerji
Akademisinin
(Azerbaycan, 2000), New-York İlimler Akademisinin (ABD,
2002), «Kafkas halkları» Uluslararası İlimler Akademisinin
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(Gürcistan, 2003), Türk Dünyası Araştırmaları Uluslararası
İlimler Akademisinin (Türkiye, 2004), Avrupa Doğa
Bilimleri Akademisinin (Almanya, 2004), Uluslararası Kadro
Akademisinin
(Ukrayna,
2005),
Avrupa
Kültür
Akademisinin (Bulgaristan, 2006), Tebriz Akademisinin
(İran, 2006), İtaliya Uluslararası Akademisinin (2010),
Vatikan Bonifasiana Akademisinin (2012), Gürcüstan Milli
Akademisinin (2014), Rusiya Metroloji Akademisinin (2017)
asil (akademik) üyesiyim.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılmış yüzden fazla
uluslararası ilmi kurultay, kongre, sempozyum ve
konferanslara katıldım. Azerbaycan Yazarlar Birliğinin,
Azerbaycan Gazeteçiler Birliğinin, Ukrayna Yazarlar
Birliğinin, Kırğızistan Yazarlar Birliğinin, Rusya Yazarlar
Birliğinin, Bulgaristan Yazarlar Birliğinin, Kosova Türk
Yazarlar Birliğinin, Makedonya Yazarlar Birliğinin,
Romanya Yazarlar Birliğinin, Türkiye İLESAM (İlim ve
Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) ve TYS (Türkiye
Yazarlar Sendikası) üyesiyim.
II «Yeşilırmak» Şiir Şöleninde (Türkiye-Tokat), XI,
XII ve XIX «Hazar» Uluslararası Şiir Şöleninde (TürkiyeElazığ), IX, Х, XI, XII, XIII. KIBATEK Edebiyat
Şölenlerinde (Romanya, Ukrayna, KKTC, Azerbaycan,
Türkiye, Suriye), II Uluslarası Fuzuli Şiir Şöleninde
(Türkiye-Ankara), III, V, VI, VII, VIII Karacaoğlan Şelale
Şiir Şöleninde (Türkiye-Tarsus), I Uluslararası Seyyit
İmadettin Nesimi sempozyumunda (Türkiye-Ankara), Yunus

Emre Kültür ve Sanat Haftasında (Türkiye-Eskişehir),
Uluslararası Edebiyat Haftasında (Belçika, Gürcistan,
Fransa), Çukurova Uluslararası Edebiyat Buluşmasında
(Türkiye - Antakya) Arap Yazar Birliği Assamblesinin
toplantısında (Mısır, Kahire), 47, 48, 49, 51, 52 Struqa Şiir
Festivalında (Makedoniya) ve diğer uluslararası toplantılarda
Azerbaycanı temsil ettim.
1995 yılında Uluslararası «Nizami Aydın» ödülünü,
1998 yılında «Akademik Yusif Memmedaliyev» ödülünü ve
madalyasını, 2000 yılında «Altın Kalem» ödülünü, 2002
yılında «Hacı Zeynelabdin Tağıyev» ödülünü, 2004 yılında
Uluslararası Resul Rıza ödülünü, 2004 yılında KIBATEK
Hizmet ödülünü, Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği ve
Hüseyin Gazi Vakfı tarafından «Türk Dünyasına Hizmet»
ödüllerini ve Türkiye Avrasya Kurumu tarafından Türk
İlmine ve Kültürüne üstün hizmet ödüllerini aldım. 2004
yılında Asya ülkeleri üzre Kültür Büyükelçisi seçildim. 2005
yılında Azerbaycan Yazarlar Birliğinin «Milli Yaddaş»
ödülünü, Ukrayna Uluslararası İlimler Akademisinin «İlmin
ve eğitimin gelişmesindeki hizmetlerinden dolayı» altın
madalyasını, Kırğızistan Yazarlar Birliğinin Milli ödülünü
kazandım. 2006 yılında Türkçem dergisinin (Kosova) «Yılın
ödülüne» sahip oldum. 2006 yılında Karacaoglan
Uluslararası Ödülüne layik görüldüm. 2007 yılında
KIBATEK Uluslararası Edebiyat ödülünü aldım. 2008
yılında Türk Edebiyatı Üstün Hizmet Madalyası ve Türk
Edebiyatı Şeref Beratına layik görüldüm. 2008 yılında
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İLESAM Türk Dünyası İlimine ve Edebiyatına Hizmet
ödülüne sahip oldum. 2009 yılında merkezi Almanyanın
Münih şehrinde bulunan BATTAM (Batı Trakya Türkleri
Araştırma Merkezi) Türk Dünyasına Hizmet Uluslararası
ödülüne layik görüldüm. 2009 yılında Uluslararası Cengiz
Aytmatov Edebiyat Ödülüne layik görüldüm.
2009 yılında Uluslararası Ödül Birliginin Türk Dünyası
Ülkeleri Büyükelçisi seçildim.
2009 yılında A.P.Çehov, S.Yesenin, V.V.Mayakovski
madalyalarına ve Avrupa Kültürüne ve Bilimine Üstün
Hizmet nişanına layik görüldüm.
220-dan fazla ilmi eserin, 54 buluşun, 14 monografinin
ve ders kitabının, 85 edebi ve ilmi kitabın yazarıyım.
Dünyanın değişik ülke yazarlarının 125 kitabını Azerbaycan
türkçesine çevirmiş ve yayınlamışım. 500-den fazla edebi ve
ilmi kitapların editörlüğünü üstlendim.Yapıtlarım dünyanın
çeşitli halklarının dillerine çevrilerek yayınlandı. Türkiye,
Rusya Federasyonu, Letonya, Litvanya, Beyaz Rusya,
Gürcistan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
Makedonya, Yunanistan, Almanya, İran, Romanya, Ukrayna,
Suriye, Polonya, Kırğızistan, Özbekistan, Albanya,
Bulgaristan, İrak ve başka ülkelerde 32 sayıda ilmi ve edebi
kitaplarım basıldı. «VEKTÖR» Uluslararası İlimler
Akademisinin kurucusu ve Genel Başkanıyım. «VEKTÖR»
uluslararası ilim ve «BAYATI» uluslararası edebiyat ve
sanat dergilerinin kurucusu ve genel yayın yönetmeniyim.

2009 yılından Avrupa Doğa Bilimleri Akademisinin
Türk Dünyası ülkeleri üzre temsilcisiyim.
2010 yılı Dünya Büyük Şiir Ödülüne sahip oldum.
Azerbaycan YÖK Üyesi, Cumhurbaşkanı özel ödülünü
aldım.
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- Birikimleriniz, deneyimleriniz özellikle şiire yeni
başlayan “eşikteki” gençleri ışıtacaktır. Sizin için “şiir” ve
“şair” sözcükleri ne anlatır?
- Şiir üzerine bugüne kadar çok şey söylendi, çok şey
yazıldı. Buna rağmen “Şiir nedir?”, Şiir dili nedir?”, “Nasıl
şiir yazılır?”, “Neden şiir yazılır?”, “Neden başka bir sanat
değil de şiir?” gibi soruların yanıtını arayacak olan genç
insana verebilecek bilimsel ve kapsamlı bir rehberimiz yok.
Olmaması da gerekiyor belki. Yazılan kitaplarda ve
çalışmalarda, (yazan kişinin şiire bakış açısına göre) çok
çeşitli tanım, kavram ve sonuçlara ulaşılması kafaları biraz
daha karıştırmaktadır. Diyeceklerimin hepsi doğru, aynı
zamanda diyeceklerimin hepsi yanlış; konu şiir olunca bu
tamamen görecedir. Diyeceklerim ne doğru, ne de yanlış,
sadece şiir üzerine alınmış özel notlardır. Bu notların gereği
her şeyin anahtarı ve yanıtını vermek değil, anlaşılması
kolay, ilgiyle, keyifle okunan, okuyanın kendisinden bir ses
bulabileceği bir paylaşımdan öteye geçemez. Karmaşık
terim, kavram ve akımlarından elimden geldiğince uzak
dursam da düzyazının bir kaçınılmazı olarak didaktik
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limanlara uğramak zorunda olacağımı da bildirmek
istiyorum. Şiir yazan bir insanın sahip olması gereken üç
temel değer vardır bence: KÜLTÜREL BİRİKİM, DİL
SEVGİSİ, DUYGUSAL ZEKA. Kültürel birikim derken
belli bir kültür ve eğitimin üzerindekiler şiir yazabilir
diğerleri yazamaz, değil elbette. Nice eğitimsiz insanlar
vardır ki edebi kültüre sahiptirler; nice okumuş insanlar
vardır ki edeple edebiyatı ayıramazlar. Televizyonlardaki
bilgi yarışmalarında şiirli ve şairli kolay sorulara yanıt
veremeyen doktor ve benzeri eğitimdeki insanları örnek
verebilirim. O yüzden kültür ve hatta eğitim çok görece
kavramlar. Doğru zamanda, doğru yerde kullanılmalılar. Şiir
yazabilmek için şaire gerekli olan kültürel birikim, kültürün
her alanından beslenen, özellikle anadille olgunlaşmış, şiire
zaman ayırmış, şiire emek vermiş, şiiri kaygı edinmiş, şiiri
yaşamından ırak görmeyen bir birikimdir. Kültür doğal olanı
değiştirmektir. Düşünerek, karar vererek, beğenerek ve tercih
ederek yapılan bu değişim yaşamı güzelleştiren ve
kolaylaştıran tüm bilgi ve gelenekleri de kapsar. Taşları üst
üste koymaktan başlayan bu süreç bilim, teknoloji ve sanatla
yoğrularak günümüze kadar gelen insanlık tarihinin
sürecidir. Şiir ve şair için sözünü ettiğim bu kültürel birikim
yukarıda sözünü ettiğim kültürden çok daha öte bir şey.
Şairin o ince ruhla zaman ve mekân boyutunda yaşadığı
kültürüne karşı algı yeteneğini yükseltmesi, kültürünü iyi
öğrenmesinin yanında o kültüre tutsak kalmaması, kültürü
insanlık adına değiştiren dönüştürenleri iyi okuması ve

kendisinin de bu değişimi sağlayacak yetiyi kendisinde
görmesi gerekiyor. Şair olacak kişinin kendi dilinde yazılmış
şiirler başta olmak üzere tüm dünya şiirlerinin geçmişi ve
geleceğinden haberdar olması, şiirin geleceğinden de kaygı
duyması gerekmektedir. Ressamların bir ülkesi, bir ulusu
olmayabilir belki; bu durum o ressamın yapıtlarını daha
özgür ve daha değerli kılabilir belki; ancak şiirde durum çok
farklı. Şairde ülke ve ulus sevgisi olmadan dil sevgisi
oluşamaz. Dil bilgisi’ni dil sevgisinin yanında cüce kalacağı
için kullanmıyorum. Şiirin diğer evrensel sanatların yanında
yerel kalan özellikleri var. Bunu dizinin ilerleyen
bölümlerinde açacağız. Dil sevgisi yüksek olan birisinin
insan sevgisinin de yüksek olacağını düşünebiliriz. Dili
sevmeden, dile hâkim olmadan, sözcüklerle oynamadan,
sözcüklerle (dille) dans etmeden, sözcüklerle anlaşmadan şiir
yazmak olası değil. Şair anadilinin dünyanın en güzel, en
anlamlı dili olduğuna inanmalı ve dile getirmelidir. Başka
dillere öykünerek şair olunamaz elbette. Dili ve o dilin
sözcüklerine tutkun olmak gerektiğini düşünüyorum. Öyle ki
bir sözcüğü bir kediyi kucağına alır okşar gibi saatlerce
okşayabilmelidir şair. Bir cümlenin yapısına bir mimari
şahesere bakar gibi bakabilmelidir. Yazdığı dille sorunu olan
bir şairin içine düşeceği durum hazin bir durumdur.
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- Bugüne kadar oluşan Elçin İskenderzade imgesinde
kuşkusuz, yayıncısı ve sanat yönetmeni olduğunuz “Bayatı”
ve “Vektör” dergileri ,«VEKTÖR» Uluslararası İlimler
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Akademisi anımsanıyor. Ama şiir dünyamızda yayımladığınız
kitaplar, şiirlerinizle var olmak, anılmak sanırım daha
önemliydi. Bunca derinlikli, değişik boyutlu çağrışım zengini
şiirlerden oluşan kitaplarla edebiyata bir ömür sunmanın
ötesinde, bütün bunları yapmayıp da ne yapabilirdiniz?
Şiirin karşısında ikinci bir seçenek düşmedi mi gönlünüze?

düşünüyorum. Şu ana kadar yazdığım ve bastığım kitapları
okurken sürekli aklıma büyüklerimizin bize göstermiş
olduğu veya bizde şekillendirmeğe çalıştığı eğitimler gelir.
Okurken
kitaplarda
yazılanların
hemen
hepsinde
küçüklüğümüzden bu yana bize söylenen sözlerden ve ideal
insan olma yolunda edilen tavsiyelerden sürekli birşeyler
görüyorum. Yani, sanki kitapta yazılanları daha önce
yaşamışım gibi geliyor. Daha önce yaşanmış olan zamanın
kitaplara yansıması ve benim tarafımdan hazırlanıyor olması
beni sürekli heyecanlandırır. Bunu yapmayıp ta başka birşey
asla yapamazdım. Yapmış olsam bile, şuan bulunduğum
konumda olamazdım. Ben bir bilimadamıyım, ama öncelikle
bir şairim.

- Ben bir zamanlar “Küçük Paris”, “Kafkas Sanatı
Mabedi”, “Azerbaycan Musikisinin Beşiği” ve “Doğunun
Konservatuvarı” olarak tanınan, çok sayıdakı seçkin
şahsiyetin anavatanı, aynı zamanda, Azerbaycan’ın tarihi
kültür merkezi ve Karabağ’ın baş tacı olan ve bugün
Ermenistan’ın işgali altında bulunan Şuşa şehrinde doğdum.
Kültürle, sanatla, kitapla iç – içe büyüdüm. Daha sonra
ömrümün bir kaç yılı Gence`de geçti. Birkaç yıl hocalık ta
yaptım bu şehirde. Azerbaycan ortalamasının çok üzerinde
bir kültür ortamı vardı Gence`de. O dönemde birçok belde
olmayan sosyal yaşam burada vardı. Garip Mehti vardı,
rahmetli şehit şairimiz Nizami Aydın vardı, şu an millet
vekili olan değerli şairimiz Musa Urud vardı. “İlham” edebi
birliği vardı. Sonra Bakü`ye yerleştim. “VEKTÖR”
Uluslararası İlimler Akademisini, “Vektor” yayınlarını
kurdum. Şiirlerimi yazdım. Kitaplar yayınladık. Bana göre,
insanın sürekli bir önceki günden karlı olması gerekir
yaşantısında. Bunun içinde öncelikle tefekkür kitapları insanı
yarın için teyakkuz haline sokar. Edebi kitaplar ise
okumadaki ufku açmakla beraber insanı olgunlaştırır diye
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- Şiirlerinizin mayası insan… İnsanlık maceralarımızda
bizi tutuşturan aşklarımız, ayrılıklarımız, özlemlerimizden bir
şair olarak beslendiniz. Hayata şiir gözüyle bakmanın, şairce
karışmanın ayrıcalıklı acıları sizi de yormuştur. Bu acıları
çekmekten mutlu musunuz? Örneğin, bir türkü en son ne
zaman ağlattı sizi?
- Hayattaki her şey şiire vesiledir. Aşklarımız,
ayrılıklarımız, özlemlerimiz bizi şair olarak tetikler.
Edebiyata yeni geldiğim dönemlerde, daha çok toplumcu
gerçekçi bir şair olduğum söylendi. Sonra doğal olarak Har –
ı bülbül, Karabağ şairine çıktı adımız. Bu yaklaşımların
bütünüyle doğru olduğunu kabul etmemem olanaksız. Ne
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desem boş. Çünkü insanların algılarını değiştirmek o kadar
kolay değil. Yine de söylemiş olayım: hep, tarihsel, kültürel
derinliğini gözeterek yaşanılanın şiirini yazmaya çalıştım.
Günlük olanla, güncelle ya da günü boşlayıp tarihsel olanla
sınırlamadım şiirimi. Zaten, şiirde bu yapılmamalı. Çünkü
hayat, hayatın bütün değerleri (kültür, politika, estetik…)
artzamanlı olduğu kadar, eşzamanlı bir işlerlik gösterir.
Benim şiir anlayışım, bu kavrayış üzerine kurulmuştur.
Poetikamın belirleyici öğesidir bu. “Şiir hayat kadar dağınık,
aynı zamanda hayat kadar örgütlüdür.” Her şiirimde ele
aldığım izlekler, hayattan yalıtılmamıştır. Çünkü yaşanılan
hiçbir şey diğer insandan, ekonomiden, politikadan, estetik
anlayışlardan bağımsız değildir, olamaz da. Kadını anlatarak
ekonomiyi, siyasi yapıyı, devlet ilişkilerini, tarihsel olanı da
anlatabilirsiniz. Savaşı anlatarak insanlığı anlatabilirsiniz.
Benim yaptığım bu. Öne çıkmış gibi görünen izlekler bu,
ama tabii, bunlar yanıltıcı olmamalıdır. Ben, toplumu
oluşturan her bir Azerbaycan insanını, her Türk insanını;
politik, kültürel, estetik işleyiş içerisinde yazdığımı
düşünüyorum. Bunun kavranması, şiirlerimin daha iyi
anlaşılmasını getirebilir. Ben kadında insanı seviyorum,
taşta, kuşta, böcekte, çiçekte doğayı seviyorum, onu
anlamağa çalışıyorum. Anladığımı yazmağa çalışıyorum.”
Türkülere gelince, yolda duyduğum, kulağımı çınlatan her
türkü beni ağlatabilir. Ki, şair dediğin de ağlamasını bilmeli.

- Sayın İskenderzade, sizce kalemden kitaba, kağıda
olan uzaklık ne kadar? Bir süre ara vermek veya daha yoğun
yazmak olabilir mi?!… Peki, bir şiirin yürek kapanına düşme
süreci sizde nasıl başlar? Nasıldır bir şiirin yazılma
macerası? Oluşum ve gelişimini anlatır mısınız?
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- Her şiir, kendi şairinden çok izler taşır. Bir şiiri şaire
odaklanarak okuyup irdelediğiniz zaman; o şairin
yaşambiçimini, ideolojisini, şiirbilgisini, psikolojisini,
kültürel derinliğini, evrensel tutumunu, dil bilincini… ortaya
dökmeniz gayet doğaldır. Bütün bunlar, işte o şiirin
kalemden kağıta dökülme anıdır. Ama bu mutlak böyledir,
kuraldır, yapılmalıdır diye de bir şey yoktur. Bir şairin
şiirlerine yansımayan karakteristik özelliklerinin de
olabileceği göz ardı edilemez. Bazı şairler, kendilerini
şiirlerine katmaz. Bazıları kendi kanıyla derisine yazar
şiirlerini. Örneğin, bu yakınlarda kaybettiğimiz ressam, şair
dostum Adil Mirseyid gibi. Eğer, sizler de Allah rahmet
eylesin, rahmetli şairimiz Adil Mirseyid gibi şiirlerinizi
kanınızla kendi derinize yazıyorsanız, şiirleriniz sizi ele
verebilir büyük oranda. Ben, şiirlerini kanıyla derisine
yazanların yanındayım.
- Türk şiirinin; geldiği yerden, bulunduğu ve gideceği
yer düşünüldüğünde düzeyi nedir? Bugünkü Türk
topraklarında yazılan şiirin vardığı düzey yeterli midir?
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- Aslına bakılırsa, sıkça sorulan bir soru. Bu sorunu
yanıtlamak bana düşmez. Ama ille de bir yanıt istiyorsanız,
yanıtım çok sade: gelişme var elbet. Hem, sanırım, burda
“Türk şiirinin geleneğinden yararlanıyor muyuz?” – diye bir
soru olmalıydı. Bu sorunun yanıtına gelince: işte orda
durmamız gerektir. Büyük bir şiir olan Türk şiirinin Fransız,
İngiliz, Alman şiirinden farklı yanı bizim şiirin ortaya bir
gelenek koymasıdır. Ben bu geleneğin dille alakalı olduğu
kanısındayım. Ama bir Fransız kendi şairinden, bir İngiliz
kendi şairinden, bir Alman kendi şairinden, kendi şiirinden
yararlanmasını biliyorken, biz aynı biçimde eski şiirimizden
yararlanıyor muyuz? Sanmıyorum. Gelenek derken ben dili,
anlatım biçimini anlıyorum. Eski, geleneksel klasik
şiirimizde biz bir özbek türkünü, bir türkmen türkünü
anlıyoruz. Ama, ya şimdi? Ortak Türk şiirinde eski
şiirimizden beyitler ezberleyip, ortak seslerimizi şiirimizde
kullanmalıyız diye düşünüyorum. “Bir ulusun düşünce tarihi
şiirdeki seslere yansır” – diyor İlhan Berk. Bu yaklaşımı
yabana atmamak lazım. Bir Nâzım, bir Bahtiyar Vahapzade
ruhu yaratmalıyız tekrar. Ben önümüzde onları görüyorum
gelenek diye. Önümüzde yürüyorlar onlar bizim...

- Şuşa`nın işgalinden sonra doğum günlerimi
kutlamadım. Ama, elli yaşı kutlamağı düşündüm. Zira, elli
yıl boyunca şiirle, sanatla, bilimle iç içe bir yaşam sürdüm.
Kısmetse, kendime ve şiirlerimi okumuş olanlara, ben bir
hesap vereceğim bir dizi etkinliklerle. Seçme şiirlerimi, bana
armagan olarak yazılmış şiirleri, denemeleri, hakkımda
yazılanları biraraya getirmeği düşünüyorum. Herşey Allahın,
zamanın ve şiirin elinde...
Söyleşi: Oktay HACIMUSALI
14.08.2014

-Yaklaşık bir ay sonra elli yaşınızı, sanatta olmanızın
otuzuncu yıldönümünü kutlayacaksınız. Nasıldır bir şairin
elli yaşa gelmesi?
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ELÇİN İSGƏNDƏRADƏ: “İYİRMİ DÖRD SAATIN
İYİRMİ SAATINI TÜRK DÜNYASI
ÜÇÜN ÇALIŞIRAM”
Bütün Türk dövlətlərinin birliyini təmin etmək üçün hər
bir türk istənilən çətinliyə hazır olmalıdı. Təbii ki, bu birliyin
təməlini də Azərbaycanla Türkiyə qoymalıdı. Azərbaycanla
Türkiyə həm də bir - biri üçün yaşamalıdı. Dərdimiz,
sevincimiz bir olmalıdır türkiyəlilərlə. Onlar danışanda biz
eşitməliyik, biz danışanda onlar eşitməlidi.
Və bir - birimizi aydın dərk etmək üçün aradakı pərdə
götürülməlidi. Əlbəttə bu işi ilk növbədə dövlət adamları
görməlidi. Sonrakı mərhələdə isə söz adamları yaxınlaşma,
birləşmə missiyasını öz üzərinə götürməlidi. Nə xoş ki, hər iki
tərəfdə belə söz adamları var.
Elçin İsgəndərzadə bu sırada həm Türkiyədən uca
görünür, həm də Azərbaycandan. Hər il Türkiyədə keçirilən
şeir bayramlarına dəvət alması da İsgəndərzadə soyadlı
şairin böyüklüyünün göstəricisidir.
Elçin İsgəndərzadə bu yaxınlarda Türkiyənin Elazığ
Vilayətində düzənlənən Uluslararası XII Xəzər Şeir
Axşamlarından və Tarsus şəhərində keçirilən ŞəlaləQaracaoğlan ənənəvi Uluslararası şeir şölənindən qayıdıb.
Qərara aldıq ki, şairlə görüşək və xahiş edək ki, qardaş
ölkədə iştirak etdiyi şer bayramlarında yaşadığı gözəl hissləri oxucularla bölüşsün.
Sağ olsun, həmişə olduğu kimi xahişimizi yerə salmadı.
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- Azərbaycan haqqında deyilir ki, bura şairlər vətənidi.
Demək olar ki, türkün hamısı şeir yazır. Türkiyədə də şeirə,
poeziyaya fövqəladə məhəbbət var. Ona görə də Türkiyənin
81 vilayətinin demək olar ki, hər birində ildə bir dəfə ənənəvi
poeziya bayramı keçirilir. Belə şeir şölənləri ali dövlət
səviyyəsində keçirilir. Türkiyənin Mədəniyyət Nazirliyi,
TİKA, müxtəlif sənət qurumları, valilik və bələdiyyələr
tədbirləri yüksək səviyyədə maliyələşdirirlər. Tədbirlərə də
əsasən Türk Cümhuriyyətlərinin nümayəndələri dəvət alır.
Təbii ki, başqa ölkələrdən də şeir şöləninə qatılanlar olur.
Hər bir iştirakçının maliyyə xərcləri isə bayaq yuxarıda
sadaladığım dövlət qurumlarının hesabına olur. Türkiyədə
keçirilən şeir bayramlarında yetmişə yaxın şair iştirak edir.
Hər bir vilayətdə keçirilən şeir şölənində insan qürur
hissi keçirir, fərəhlənir. Tədbirin hansı vilayətdə
keçirilməsindən asılı olmayaraq, həmin yerin bütün sakinləri
şölənə qatılır. Böyük qələbəlik olur.
Şeir şöləni əsasən açıq havada keçirilir, yoxsa qapalı
salonlarda?
-

- Belə tədbir əsasən açıq havada, bəzi hallarda isə
böyük salonlarda keçirilir. Şeir şöləni Elazığda kiçik Xəzərin
sahilində, Tarsusda isə Qaracaoğlan şeir şöləni parkda
keçirildi. O parkı şəhərin bələdiyyə başkanı Burhanəddin
Kocamaz salıb. Böyük şəlalənin yanında salınan parkda aşıq
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Qaracaoğlanın möhtəşəm heykəli var. Bu dəfə təxminən on
beşə yaxın ölkədən ora nümayəndələr gəlmişdi.
Azərbaycandan da məni dəvət etmişdilər.
Şeir bayramı iki aspektdə keçirilir. Şairlər şeir
söyləyirlər. Aşıqlar deyişirlər, gəraylılar, qoşmalar oxuyurlar.

dairəsi Azərbaycanın hansı ədəbiyyat adamlarını daha
yaxından tanıyırlar?

- Türkiyədə keçirilən şeir bayramlarına demək olar ki,
Azərbaycandan daha çox Elçin İsgəndərzadə dəvət olunur.
Yəni doğrudanmı şeir şölənlərinin təşkilatçılarının başqa
şairlərimizlə əlaqələri yoxdur?

- Şeir şölənlərində şairlərə neçə şeir deməyə şərait
yaradılır? Ümumiyyətlə belə tədbirlərdə öz şeirinlə yanaşı
başqa şairin şeirini söyləmək mümkündür?

Bəzi tədbirlərə başqa şairlərimiz də dəvət alır. Sadəcə
Türkiyədə mənim şairlərlə geniş və mütəmadi əlaqəm var.
Bir faktı deyim ki, öz hesabıma bir ildə on iki Türk şairinin
kitabını çap etdirmişəm. İstedadlı gənc şairimiz Oktay
Hacımusalı ilə bərabər bu kitabları Azərbaycan türkcəsinə
çevirmişik, istəməzdim fikirlərim qeyri-təvazökar səslənsin,
ancaq Azərbaycanda bu işləri görən ikinci adam yoxdur.
Həmin şairlər də fərqli vilayətlərdəndir və məni şəxsən
tanıyırlar. Bu fikrimi də səmimi qəbul edin ki, iyirmi ilə
yaxındır Türk poeziyasını bütün dünyada təbliğ edirəm.
Təbii ki, Türk şairləri də bunu bilirlər. Amma tədbirlərə
Azərbaycandan başqa şairlər də dəvət olunur. Bu yaxınlarda
Bayburtda Akif Əhmədgil şeir bayramında iştirak edib.
-

- Türkiyənin ədəbi mühitinə yaxından bələd olan bir
şair kimi yəqin bilməmiş deyilsiniz, qardaş ölkənin ədəbi
261

Türkiyədə şairlərdən daha çox Bəxtiyar Vahabzadəni,
naşirlərdən isə Anarı tanıyırlar.
-

- Əslində prosedur qayda belədir ki, ora dəvət olunan
şairlər öz şeirlərini deyir, aşıqlar da öz qoşmalarını söyləyirlər. Amma mən Türkiyədə keçirilən bütün şeir şölənlərində
Məmməd Arazdan bir şeir deyirəm. Hərənin öz idealı var.
Məmməd Araz da mənim idealımdır. Təəssüflər olsun ki,
Azərbaycanın bu cür görkəmli şairi Türkiyədə təbliğ
olunmayıb. Bilmirəm bu biz tərəfin günahıdı, yoxsa onların...
- Günah biz tərəfdə olar ona görə ki, Məmməd Arazı
təbliğ etməyi bacarmırıq.

Hər halda Məmməd Arazın bütün Türk dünyasında
tanınmaması günahdı. Ona görə də çalışıram ki, hansı
tədbirdə oluramsa - olum onu təbliğ edim. Məmməd Arazın
əlliyə yaxın şeir kitablarını kitab mağazalarından alıb
Türkiyənin vilayətlərində şairlərə bağışlamışam.
-
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Mən 24 saatın iyirmi saatını Türk dünyası üçün
çalışıram. Bu çalışmalarda ən çox önəm verdiyim əsas
məsələlərdən biri Türk dünyasının elminin, ədəbiyyatının və
mədəniyyətinin qarşılıqlı təbliği və inteqrasiyasıdır.
Türkiyədə Azərbaycana böyük rəğbət var. Məsələn
Qırğız şeiri ilə Azərbaycan şeirinə münasibət başqadır. Mən
şeir deyəndə çox diqqətlə qulaq asırlar. Söhbət şeirin, yaxud
mənim şeir demək qabiliyyətimin səviyyəsindən getmir.
Türklər bizim ləhcədə eşitməyi çox sevirlər, bizim dilimiz
onlara çox şirin gəlir. Olduqca fövqəladə heyranlıqla bizi
dinləyirlər.

İndiyəcən Azərbaycanda eyniylə belə Uluslararası şeir
şölənləri olmayıb. Bakıda Rəsul Rza, Şamaxıda Sabir,
Gəncədə Nizami poeziya günləri keçirilir. Ayrı-ayrı poeziya
günləri olur, ancaq lokal xarakter daşıyır. Yəni Gəncədəki
tədbirlərdə gəncəlilərlə yanaşı Bakıdan bir neçə qonaq iştirak
edir. Başqa yerlərdə də eyniylə belə olur. Türkiyənin
keçirdiyi şeir bayramları ilə bizim şeir bayramlarımızı
müqayisə edəndə ikincisi demək olar ki, görünmür. Biz
keçən il Elazıq valisi ilə birgə XI Xəzər Şeir Axşamları
keçirdik. Bu, həm də təcrübə mübadiləsinə kömək etdi.

Türkiyədə keçirilən şeir şölənlərinin maddi mənada
tədbiri təşkil edən dövlətə nə xeyri var?
-

-

Ceyhun Musaoğlu
ƏDALƏT. 15 oktyabr 2004-cu il, №196 (2062), səh.3

Qardaşlığın əsas yolu mədəniyyətdən keçir. O
baxımdan Türkiyədə keçirilən şeir bayramları çox önəmlidi.
Belə bayramlara Türkiyə dövləti yüz min dollara qədər pul
xərcləyir. Onlar hədsiz dərəcədə belə məsələlərə önəm
verirlər. Əvvəllər şeir şölənlərinə bu qədər pul
xərclənməsinin lazımsız olduğu qənaətindəydim. Hadisələrin
içərisinə daha sıx daxil olanda isə gördüm ki, xərclənən
pulun müqabilindən dəfələrlə çox qazanc götürürlər. Yəni
başqa Türk dövlətləri ilə daha sıx əlaqə qurulur. Bu da
iqtisadi inkişafa böyük təkan verir.
-

-

Azərbaycanda belə şeir bayramları təşkil etmək olar?
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“Rumıniyada Azərbaycan səfirliyi açılandan
ermənilərin səsi çıxmır”
Bu günlərdə alim, şair, “Vektor” Elm Mərkəzinin
prezidenti Elçin İsgəndərzadə Rumıniya səfərindən qayıdıb.
Səfərdə məqsəd Kıbrıs Balkanlar Avrasiya Türk Ədəbiyyatı
Vəqfinin Rumıniyada keçirilən 9-cu qurultayında iştirak
etmək olub. Qurultayda ölkəmizi yeganə olaraq Elçin bəy
təmsil edib. Odur ki, onunla görüşüb səfər təəssüratı
ümumiyyətlə, Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyi və
Azərbaycan lobbisinin durumu ilə bağlı söhbət etdik.
- Elçin müəllim, siz həm elm, həm də ədəbiyyatla bağlı
tez-tez xarici ölkələrdə səfərlərdə olursunuz. Bəs Rumıniyaya
səfəriniz nə ilə bağlı idi?
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“ƏSƏRLƏRİ” – IV cild

də nümayəndələr söyləyirdilər ki, KIBATEK hazırda Türk
ədəbiyyatının NATO qurumudur. Bu qurumun başqanı
İsmayıl Bozqurddur. İki ay əvvəl İsmayıl bəyi mən Bakıya
dəvət etmişdim. Bundan da əvvəl o, dəfələrlə Azərbaycanda
olub. Bu dəfəki gəlişində biz ona “Vektor” Elmlər
Akademiyasının fəxri doktoru adını verdik. KIBATEK
qurumunun “Durnalar” dərgisi işıq üzü görür. Və bu dərgidə
24 ölkədən, həmçinin quruma üzv olmayan digər ölkələrdən
olan yazıçıların yazıları dərc olunur.
- Rumıniya səfəri daha çox nə ilə yadınızda qaldı?

- Rumıniya səfəri Kıprıs Balkanlar Avrasiya Türk
Ədəbiyyatı Vəqfinin IX. KIBATEK qurultayında iştirak
etməyimlə bağlı idi. Qurultayda Azərbaycanı təkcə mən
təmsil edirdim. Əvvəlcə istərdim ki, bu vəqf haqqında
məlumat verim. Bu vəqf on il əvvəl Şimali Kipr
Respublikasında
yaranıb.
Qurumun
məqsədi
türk
ədəbiyyatını dünyada təbliğ etməkdir. Tezliklə dünyanın bir
sıra ölkələrində bu vəqfin nümayəndəlikləri meydana gəlib.
Rumıniyada keçirilən növbəti qurultayda 24 ölkədən
nümayəndələr iştirak edirdi. Bu qurum artıq dünyada böyük
imicə malik olan qurumdur. Hətta dəfələrlə qurultayın işində

- Bundan əvvəl mən iyirmidən artıq beynəlxalq
qurultaylarda iştirak etmişdim. Açığını deyim ki, həmin
qurultaylarda, simpoziumlarda iştirak edərkən hətta biz
onların medallarını da alsaq, birinci dərəcəli diploma da layiq
görülsək, həmişə bizim ziyalılara bir az soyuq, ögey
münasibətin şahidi olurdum.
Elə hava limanında qurultayın proqramına baxarkən
Azərbaycanın burada necə yüksək səviyyədə əks olunmasını
gördüm. Onu da deyim ki, qurultaya 24 ölkədən 70-dən artıq
görkəmli alim, professor qatılmışdı. Qurultayın işi beş
bölmədə planlaşdırılmışdı. Həmin bölmələrə qurultay
iştirakçılarının ən nüfuzlularından sədr seçilmişdi. Sevindim
ki, həmin bölmələrdən birinə də məni sədr seçmişdilər.
Növbəti proqramı vərəqləyəndə gördüm ki, 70-ə yaxın
nümayəndədən 50-dən çoxu elmi məruzələrlə çıxış edəcək.
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Bu məruzələrdən üçü isə Azərbaycana həsr edilmişdi.
Onlardan biri xalq yazıçısı Anarın “Beşmərtəbəli evin altıncı
mərtəbəsi” əsərinə, o biri Rəfiq Zəka Xəndanın
yaradıcılığına, digəri isə Xəzər Universitetinin rektoru,
professor Hamlet İsaxanlının bədii yaradıcılığı ilə bağlı elmi
məruzələr idi. Rumıniya parlamentinin millət vəkilləri ilə
bizim çoxsaylı görüşlərimiz oldu. Hətta onlar bizi
parlamentdə qəbul etdilər. Bundan başqa bizim dərnəklərlə,
ayrı-ayrı ictimai birliklərlə görüşlərimiz oldu. Mətbuat
nümayəndələri ilə də görüşdük. Həmin görüşlərdə mən bir
daha xalqımıza rumınların böyük sevgisini hiss etdim.
Ölkəmizə bu cür isti münasibət isə bizim səfirliyin ortadakı
məqsədyönlü işləri ilə bağlıdır. Həqiqətən bu üç il ərzində
bizim səfirlik həm siyasi, həm iqtisadi, həm də mədəni-elmi
sahədə Azərbaycanın yüksək səviyyədə təmsil olunması ilə
bağlı çox işlər görüb. Mən heç bunları sözlə ifadə edə
bilmirəm. Təkcə onu deyə bilərəm ki, heç bir ölkədə
azərbaycanlı olduğumdan bu qədər qürur duymamışdım.
Qurultayın ilk iclasında birinci olaraq mənə söz verildi. Hələ
Rumıniyaya getməmişdən əvvəl qurumun Rumıniya
təmsilçisi professor Qiyasəddin bəyə zəng edərək istəyini
soruşanda o məndən Azərbaycanın bayrağını istəmişdi. Və
mən elə ilk çıxışımda Azərbaycan bayrağını Qiyasəddin bəyə
təqdim elədim. Elə bu zaman zaldan Türkiyənin ən nüfuzlu
iş adamlarından biri Tamer Atalay bəy söz aldı və bildirdi ki,
Azərbaycan bayrağını siz belə öpüb gözünüzün üztünə
qoydunuz, mən də o bayrağın daşıyıcısı olan millət haqqında

və onların buradakı səfirliyi haqqında bir-iki kəlmə demək
istəyirəm. O, 10 dəqiqəyə yaxın bizim səfirliyin bu 3 ildə
Rumıniyada gördüyü işlər haqqında danışdı. Şəxsən səfir
Eldar Həsənovun təkcə Azərbaycanlılar deyil, eyni zamanda,
Rumıniyada yaşayan bütün türk icmasına göstərdiyi
qayğıdan bəhs elədi. Və söylədi ki, Türkiyənin də
Rumıniyada səfirliyi var. Özü də 71 ildir fəaliyyət göstərir.
Amma Türkiyə vətəndaşlarının bir problemi yarananda onlar
Türkiyə səfirliyinə yox, Azərbaycan səfirliyinə müraciət
edirlər. Elə qurultayın başlanğıcında Azərbaycanın belə
təqdim olunması qurultayın sonuna qədər bu əhvalı, həyəcanı
özündə saxladı. Biz dəfələrlə Azərbaycan səfirliyində olduq,
bütün əməkdaşlarla görüşdük. Qurultayın sonunda
Azərbaycan səfirliyi qonaqlara böyük bir ziyafət də verdi.
Rumıniyada çıxan “Zaman” qəzeti də belə bir başlıqla yazı
çap etdirdi: “Azərbaycanın böyük elçisi doktor Eldar
Həsənov müsafirlərə unudulmaz bir gecə yaşatdı”. Həqiqətən
də bu ziyafətdə Eldar müəllimin Azərbaycan tarixi,
mədəniyyəti,
ədəbiyyatı
haqqında
etdiyi
çıxışı
nümayəndələri heyran etdi. Qurultayın gedişində əlbəttə ki,
başqa ölkələrin səfirləri də orada idi. Amma qurultay elə
formada cərəyan edirdi ki, elə bil onu bizim səfirlik
düzənləyirmiş.
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- Qurultayda sizin çıxışınız nə ilə bağlı oldu?
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- Mən qurultayda Azərbaycan şeirinin dünəni və bu
günü haqqında geniş məruzə etdim. Və mənim məruzəm
ətrafında 5-6 nümayəndə çıxış etdi. Bu məruzəni mən təbii
ki, ədəbiyyatımızın keçmişinə bir icmaldan sonra çıxışımı 3
çağdaş Azərbaycan şairinin yaradıcılığının təhlili üzərində
qurdum. Məruzəm xalq şairi Vaqif Səmədoğlu, Çingiz
Əlioğlu və Adil Mirseyidin yaradıcılığı ilə bağlı idi. Bildirim
ki, məruzəm numayəndələr tərəfindən böyük maraqla
qarşılandı. Nəinki şeirimizi onlara tanıtmaq, həm də sevdirə
bildim. Hətta Macarıstandan olan türkoloq-professor Edit
Taşnadi mənim qürur duyduğum bir məruzə ilə çıxış etdi.
Dedi ki, mən çoxlu sayda qurultaylarda iştirak etmişəm.
Türkoloqlar, alimlər həmişə bu mövzuda çıxış edəndə türk
müəlliflərini hər hansı bir avropalı şairi nümunə götürərək
müqayisə edir və təhlil edirdilər. Xanım söylədi ki, mən
birinci dəfə şahidi oldum ki, türk yazarlarının əsəsrlərindən
çıxış edərkən onlar dünya yazarlarının fövqündə götürülsün.
Yəni, lokomotiv olaraq türk yazarlarını götürmək və Avropa
şairlərini onların fonunda göstərmək aspektində çıxış elədi
Elçin bəy. Doğrudan da, mən bunu belə etmişdim. Sanki
sezilməyəcək dərəcədə etmişdim ki, bir az uyğunsuzluq
olmasın. Amma bu xanım o qədər güclü alim idi ki, onu hiss
etdi və özü də baxmayaraq ki, belə çıxışlar yığcam olur, o
xeyli danışdı. Özü də söylədi ki, bu türk yazarının haqqıdır.
Bu doğrudan da belədir. Ancaq biz bunu sübut etməyə
çalışdıq ki, bizim elə alimlər, yazıçılar, şairlər var ki, olar bir
nömrəlidir. Və biz bunu qurultayda təsdiq edə bildik. Sadəcə

70 il əsarətdə, kölə vəziyyətində olmağımız imkan verməyib
ki, biz öz mədəniyyətimizi, ədəbiyyatımızı, elmimizi lazımi
səviyyədə dünyaya göstərə bilək. Mənim bu çıxışımdan onlar
gördülər ki, həqitən də Vaqif Səmədoğlu, Çingiz Əlioğlu,
Adil Mirseyid də bu günün çağdaş heç bir alman, fransız,
ingilis şairlərindən zəif deyil. Hətta çıxışımdan sonra 70
nəfər nümayəndədən bəlkə də 30 nəfəri həmin şairlərin
kitablarını istədilər və ünvanlarını yazıb verdilər ki, onların
kitablarını göndərək. Şükürlər olsun ki, artıq səfirliyimizin
gördüyü işlərin bəhrəsi olaraq biz artıq gedib yabançı bir
öklədə özümüzü təsdiq edə bilirik.
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- Rumıniyada Azərbaycan lobbisinin fəaliyyəti nə
yerdədir?
- Təbii ki, biz hansısa ölkəyə gedəndə Azərbaycan
lobbisinin durumu və ermənilərin Azərbaycan əleyhinə
münasibətləri ilə maraqlanırıq. Rumıniyada sanki bizim bu
məsələlərə necə həssas olduğumuzu duymuşlar kimi
parlamentdə, akademiyada, universitetlərdə olanda da onların
ilkin mövzusu belə olurdu ki, bizim səfirliyimiz Rumıniyada
yaranmamışdan əvvəl ermənilər burada meydan sulayırdılar.
Hətta parlamentdə millət vəkili Necati Sali çıxışında bildirdi
ki, üç il əvvəl biz parlamentdə sakit otura bilmirdik.
Ermənilərdən olan millət vəkilləri gündə bir məqalə
qaldırırdılar: gah genosid, Qarabağ məsələsi və s. Sağ olsun
Eldar müəllim, tarixi həqiqətləri ortaya qoyaraq ermənilərin
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səsisni elə aldı ki, indi heç birinin səsi çıxmır. Hansı
dairələrdə biz olduqsa mən bunun şahidi oldum.

“17 ÖLKƏNİN PREZİDENTİ İLƏ DOSTAM”

- Bütün bu görüşlərdən gələcək planlarınızın
reallaşması üçün hər hansı müqavilə imzaladınızmı?
- “KIBATEK”in
növbəti qurultayı Almaniyada
keçiriləcəyi planlaşdırıldı. Onu da deyim ki Rumıniyada mən
həm də “Vektor” Beynəlxalq Elmlər Akademiyası xəttilə
fəaliyyətimi davam etdirdim. Rumıniyanın müxtəlif elmi
qurumları,
universitetləri
ilə
əməkdaşlıqla
bağlı
söhbətlərimiz oldu. Hətta rəsmi müqavilələr bağladıq. Onlar
sentyabrda təkrar məni Rumıniyaya dəvət etdilər. Bu isti
münasibət onlarla daha sıx əməkdaşlıq etməyə imkan verir.
Artıq mənim şeir kitabımın sentyabr ayına kimi Rumıniyada
çap ediləcəyini bildirdilər. “Vektor” hazırda “Çağdaş rumınn
şeir antologiyası” kitabı üzərində işləyir.

Mina Rəşid
Ədalət, 11 avqust 2007-ci il, səh.9

“Kulis.az” bu gün 50 yaşı tamam olan şair, naşir,
beynəlxalq aləmdə tanınmış elm xadimi, professor Elçin
İsgəndərzadə ilə müsahibəni təqdim edir.
- 50 yaş... Əvvəlcə təbrik edirəm! Əhval necədir?
- Çox sağ ol. 50 önəmli rəqəmdir. Hər adama nəsib
olmur bu yaş. 50-yəcən neçə dostumuzu itirdik... Ən azı
fiziki olaraq önəmli bir məqamdır. Mən də Allahın verdiyi
qabiliyyətə görə 50 yaş ərəfəsi özümə verdiyim hesabatda
alnıaçıq, üzüağam. Onu da deyim ki, mənə görə doğum
günü, ad günü xüsusilə son 20 ildə elə də əhəmiyyət
daşımayıb. Sonuncu dəfə 1989-cu ildə Şuşada – Cıdır
düzündə 25 yaşımı qeyd eləmişəm. Ondan sonra ad
günlərimi qeyd etmirəm. Mənə görə doğum yeri yoxdursa,
onun günü də yoxdur. Bir növü 50 yaşacan əldə etdiyim
uğurları qoymağa yer tapmıram.
- Ailə içində də keçirməmisiz?
- Yox. Biz indi yaşadığımız evə köçəndə 40 yaşım
tamam olurdu. Ailədən başqa iki yaxın dostum da
yanımdaydı: mərhum şairimiz Adil Mirseyid və Oqtay
Hacımusalı... Birdən Oqtay dedi ki, bu gün müəllimin ad
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günüdür. İnan, unutmuşdum. 16 sentyabr olduğunu yəni...
Onda da Oqtayın sözünü kəsdim ki, qalsın 45-i Şuşada qeyd
eləyərik. O da qismət olmadı. 50-də də qismət deyilmiş.

qəzetində mənə “Uğurlu yol” yazıb şeirlərimi təqdim
etmişdi. 31 il eləyir... Peşəkar ədəbiyyatla məşğul olmağım.
Amma ondan xeyli əvvəldən yazmağa başlamışdım. O
gündən indiyədək Məmməd Arazın, sözün yaxşı mənasında,
Demokl qılıncını başım üzərində hiss etmişəm və edəcəm də!
Məmməd müəllim sonralar həmin təqdimatın əsasında
mənim “Müqəddəs görüş” kitabıma ön söz yazdı. Yubileylə
bağlı dərc olunan beşcildliyimə də həmin yazını ön söz
olaraq qoymuşam. Məmməd Arazın təqdimatı və ön
sözündən sonra özüm-özümü ədəbiyyat adamı kimi qəbul
elədim. Ola bilər ki, kənardan kiməsə alim kimi daha çox
görünüm. Hər halda professoram, 47 ixtiram var, Avropanın
Fəxri alimi və Əməkdar ixtiraçısıyam. Yeri gəlmişkən,
Azərbaycanda öz sahəsi üzrə bu qədər ixtirası olan yeganə
adamam. Nəyi anlatmaq istəyirəm? Kənardan alim kimi,
ixtiraçı kimi, naşir kimi görünə bilərəm. Bəlkə də ən sonda
şair deyirlər. Amma əslində belə deyil. Ciddi oxuyanlar etiraf
edirlər ki, öncə şairliyim gəlir.
2004-cü ildə “Çərçivəsiz rəsmlər” adlı kitabım çıxdı.
Kitaba ön sözü Çingiz Əlioğlu yazmışdı. O, ön sözdə
məndən bəhs edərkən çağdaş poeziyamızın fenomeni
ifadəsini işlədib. Adil Mirseyid də ondan ilhamlanaraq
“Hardan baxsan görünən adam” kitabını yazdı.

- Üzeyir bəyin 50 yaş etirafını yəqin ki, bilirsiz...
- Hə... (Gülür) Məşədi İbad söhbəti...
- Özü 50-yə çatanda deyib, kişini nahaq incitmişəm, 50
elə də çox deyilmiş. Sizdə necədir?
- Yenə Şuşaya bağlıdır bu... Nə qədər Şuşa yoxdur,
özümü qoca yox, əksinə, 17-18 yaşlı əsgər kimi hiss edirəm.
Yaş nə qədər diktə etsə də, o gümrahlığı əldən vermək
istəmirəm. O ki qaldı şəxsi fəaliyyətə, uğurlara... Vaqif
Nəsib bu yaxınlarda mənim haqqımda bir yazı yazıb, orda
şairləri ömrün güneyində və quzeyində doğulanlar deyə iki
yerə bölüb. Əlavə edib ki, kənardan baxanlar elə bilir Elçin
İsgəndərzadə ömrün güneyində doğulan taleli şairlərdəndir.
Amma əsərlərini oxuyanda gördüm, yox, Elçin də Əli Kərim
kimi, Sərdar Əsəd kimi içini yeyib-tökən qələm sahibidir.
- Bəlkə elmlə məşğul olmağınız sizi xilas etdi?
Ədəbiyyat maddi təminat baxımından “etibarsız” sahədir.

- Çingiz Əlioğlunun da “Çərçivəsiz” adlı kitabı var...
- 37 ildir ki, ədəbiyyatın içindəyəm. Lap dəqiq desəm,
1983-cü ildə Məmməd Araz “Azərbaycan gəncləri”
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- Həə... (gülür). Adil Mirseyid deyirdi, həmişə şagird
ustaddan götürmür, bəzən əksinə də olur (yenə gülür). Bir də
zarafat edirdi ki, gərək Çingiz müəllim sənə patent ödəsin.
Çingiz Əlioğlunun kitabı da çox maraqlıdır. Beynəlxalq
müsabiqələrdə mükafat alıb.

Arximedin, Qalileyin vaxtına baxma, indi elmi kəşflər çox
vaxt qrup halında olur.

- Görmüşəm. Çox yüksək poliqrafik keyfiyyəti var...
Fenomen çox böyük sözdür...
- Bilirəm. Sadəcə, kitab dünyanın məşhur rəssamlarının
yaradıcılığına həsr olunan avanqard poemalardan ibarət idi.
Fenomen sözünü bu mənada – bənzəri, oxşarı olmayan
mənasında işlətmişdi. Söz sözü çəkdi, mətləbdən uzaqlaşdıq.
Uşaq vaxtı müəllim məndən soruşdu ki, kim olmaq
istəyirsən? Dedim, Lomonosov! (gülür) Min-bir əziyyətlə də
olsa, təxminən Lomonosov oldum. Böyük uğurlarım var.
Elmdə də, naşirlik işində də və s. Məndən soruşsalar ki,
bütün bu uğurlarından vaz keç, inan səmimiyyətimə,
asanlıqla keçərəm. Amma ədəbiyyatdan və şeirdən əsla!
Bacarmaram! Əslində o biri uğurlarımın kökündə də
şairliyim dayanır. Yəni, şairliyim alimliyimə daha çox
kömək edib.
- İşin maddi tərəfi də var...

- İndi alma tək adamın başına düşmür...
- Ay sağ ol. (Gülür) Bəzən Nobel mükafatı da bir neçə
alimə verilir. Mənim də bu cür müştərək ixtiralarım olub.
Məsələn, biri Bakı Məişət Kondisionerlər zavodu üçün yeni
ehtiyat hissələrinin hazırlanması idi. O vaxt SSRİ ilə
Yaponiyanın arasında problem yaranmışdı və ehtiyat hissələr
gəlmirdi. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə sovet alimləri bu
problemi həll etməli idilər. Həmin elm adamlarının içində
mən də vardım. Hətta bizim tapdıqlarımız yaponlarınkından
ildə 1,2 milyon rubl effektli oldu.
- Sizinçün poeziyanın cazibəsi nədir axı belə? Bəlkə Əli
Kərimə normal bir həyat versəydin, şeiri atıb gedərdi.
- Belə bir səmimi söhbət eləyək. Bax bu gün mənim,
başqa yüksək vəzifə və ad-san sahiblərini demirəm, 17
ölkənin prezidenti ilə şəxsi münasibətim var. Onların
hamısından daha artıq, məsələn, Əlisəmid Kürlə oturub
pendir-çörək yemək daha xoşdur mənə.
- Hansı prezidentlərdir onlar? Sir deyilsə...

- Təbii. İkinci kursdan başlayaraq ixtiralarım olub.
Tədqiqat
sahəm
maşınqayırmanın
texnologiyasıdır.

- Məsələn, Rauf Denktaş. O, dünyada daha bir ilkə imza
ataraq, mənim kitabımı Kıbrısda yayınladı və özü də ön söz
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yazdı. Türkiyənin 4 prezidenti ilə salam-kalamım olub:
Süleyman Dəmirəl, Əhməd Necdət Sezər, Abdullah Gül və
Rəcəb Tayyib Ərdoğan... Abdullah Güllə lap yaxın olmuşam.
Ən azı on dəfə görüşmüşük. Daha sonra Bolqarıstanın
prezidenti Georgi Pırvanovun tapşırığı ilə Bolqarıstan
Yazıçılar Birliyi kitabımı buraxdı və məni birliyə üzv qəbul
etdi. G. Pırvanov kitabımın təqdimat mərasimini təşkil etdi,
özü də tədbirə qatıldı və hardasa 5-6 dəqiqə yaradıcılığımdan
danışdı. Makedoniyanın prezidenti məni 5 dəfə şeir axşamına
dəvət edib və ailəvi tanış olmuşuq. Orda da kitabım çap
olundu və ziyafət verildi. Sizə deyim, ölkə başçıları ilə
ünsiyyətdə olmaq çox maraqlıdır. Hər adamın qismətinə
düşmür. İndinin özündə də bu cür elmi-ədəbi tədbirlərə dəvət
alıram. Şəxsi dəvətlər də olur.

birliyinin üzvüyəm: Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, İran,
İraq, Kosovo və s. Onu da qeyd edim ki, xaricdə ən çox çap
olunan Azərbaycan yazarlarından biriyəm. 34 kitab. 2010-cu
ildə “Dünya Böyük Şeir mükafatı”nı almışam. Demək
istəyirəm ki, dünya şöhrətli alimdən əvvəl, dünya şöhrətli
şair saymaq olar məni.
- Bir az da nəşriyyatdan danışaq... İndiyədək neçə kitab
çap etmisiniz?
- Sentyabrın 16-dək 700-cü kitab hazır olacaq: “Elçin
İsgəndərzadənin bioqrafiyası və biblioqrafiyası” Bu,
“Vektor” nəşriyyatının mənə yubiley hədiyyəsidir.
- Bu kitablardan neçəsi nəşriyyat hesabına buraxılıb?

- Daha hansı prezident dostlarınız var.
- Rəşad Məcid həmişə zarafatlaşır ki, prezident
dostlarının sayı artmayıb hələ? (Gülür) Sizə də maraqlıdır
deyəsən... Böyük adamların zövqü də fərqlidir. Məsələn,
Suriya prezidenti Bəşər Əsəd mənə üstündə öz şəkli olan
qızıl saat hədiyyə edib. Çox bahalı saatdır. Mən Suriya
Yazarlar Birliyinin üzvüyəm. Ərəb Yazarlar Assambleyasını
təşkil edən 18 ölkənin biri Suriyadır. Bu çərçivədə keçirilən
tədbirlərin birində görüşmüşdük. Suriyanın mədəniyyət
naziri Əli Akle Orsanla da dost idim. Suriya Yazarlar
Birliyinin də üzvüyəm. Hardasa 16 ölkənin yazarlar
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- 530-dan çoxdur... 150-si dünya ölkələri yazarlarından
tərcümədir. Qalanları bizim istedadlı adamların “Vektor”
nəşriyyatı hesabına nəşr olunan kitablarıdır.
- Böyük işdir.
- Sağ olun (gülür).
- Elçin müəllim, bu yaxınlarda bir fotonuzu gördüm,
yaxanızda o qədər orden-medal vardı ki, elə bildim, kimsə
fotoşopda dostluq şarjı düzəldib...
278

Elçin İsgəndərzadə
“ƏSƏRLƏRİ” – IV cild

Elçin İsgəndərzadə
“ƏSƏRLƏRİ” – IV cild

- (Gülür) Həəə... Hələ o hamısı deyil. Hamısı yerləşməz
sinəmə... Beşcildlikdə bütün orden-medal və titullarım
barədə məlumat olacaq.

«İNSANIN BÜTÜN ELƏDİKLƏRİ 50 YAŞINDA
KÜLL HALINDA ÖZÜNƏ QAYIDIR…»

- Birdən uşaqlara zarafatla deyirəm ki, Elçin
İsgəndərzadənin bütün titullarını yazsaq, bir-neçə səhifəyə
yerləşməz...
- Bir neçə səhifə nədir, bir kitablıqdır (yenə gülür)....
- Sizi bir daha yubileyiniz münasibəti ilə təbrik edirəm
və sizə can sağlığı arzulayıram! Əminəm ki, uğurlarınız
davamlı olacaq.
- Mən də sizə təşəkkür edirəm. Diqqətinizə görə...
Şərif AĞAYAR
“kulis.az” saytı
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Elçin İsgəndərzadə: «ŞUŞANIN QAYASINA, DAŞINA
QOVUŞACAĞIM GÜNÜN ARZUSUYLA YAŞAYIRAM»
Yaradıcı insan-bu insan hələ şair olmaqla bərabər, həm
də dəqiq elmlər üzrə professordursa,-həyatının müəyyən
dönəmlərini
tam
bir
riyaziyyatçı-mühəndis
kimi
yuvarlaqlaşdırıb yubiley yaşını keçirəndə təbriklər də silsilə
şəklində olur. Amma yaş özü yuvarlaqlaşıb 50-yə çatanda
təbriklər də riyazi dillə ifadə eləsək, ədədi yox, həndəsi
silsiləylə artır. Bu yaxınlarda şair-alim, professor Elçin
İsgəndərzadə ömrünün yuvarlaq beşinci onilini yola saldı.
Yubileyöncəsi və sonrası özü demiş, «üzərinə dalğa kimi
tökülən» təbrik yazılarının, müsahibələrinin ara verməsini
gözləyib,
eyforiya
sovuşandan
sonra
yubilyarla
söhbətləşməyi qərara aldım. Uzunmüddətli mükaliməmiz
təkcə yubiley təəssüratları, 50 illik bir ömrün yaşantıları ilə
məhdudlaşmayıb, eyni zamanda bir şairin, alimin, naşirin,
pedaqoqun, atanın, həyat yoldaşının dünyaya baxışını və
daha çox doğulduğu torpağı, uşaqlıq xatirələrinin yaşandığı
yerləri istəmədən düşmən tapdağına, murdar nəfəslərə
buraxan bir həmvətənin ağrısını özündə əks etdirib. Və
hərdən də bu söhbətləşmə müsahibədən daha çox ən müxtəlif
mövzular-ədəbiyyat, sənət, ortaq dostlar, ümumi tanışlar,
pedaqoq-tələbə, valideyn-övlad, qadın-kişi münasibətləri və
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ümumən, gəlmişlər-keçmişlər barəsində maraqlı bir fikir
mübadiləsi təsiri bağışlayıb… 50 yaş artıq nələrsə deməkdi.
Ən azı tərcümeyi-halda. Müsahibimin tərcümeyi-halına
nəzər saldıqda isə bütün bunları 50 illik zaman kəsiminə
necə riyazi dəqiqliklə sığışdırdığına təəccüblənməmək olmur:
«…Alim Elçin İsgəndərzadənin elə ilk elmi ixtirası Bakı
Məişət Kondisionerləri zavodunda istehsalata tətbiq
olunandan sonra ildə 1,2 milyon rubl iqtisadi səmərə verib.
Texnika elmləri doktoru 1989-2014-cü illərdə dünyanın
müxtəlif ölkələrində keçirilmiş 100-dək beynəlxalq, regional
və respublika miqyaslı elmi qurultay, konqres, simpozium və
konfransların iştirakçısı olub. 1993 -cü ildə texnika elmləri
namizədi alimlik dərəcəsi alaraq bu ixtisas üzrə postsovet
məkanının və Azərbaycanın ən gənc alimi olub. Elçin
İsgəndərzadə 1994 -cü ildə “VEKTOR” Beynəlxalq Elmlər
Akademiyasını təsis edib. Yubilyar dünyada texnika və
filologiya elmləri doktoru adını birgə daşıyan yeganə
alimdir. Нйу-Йорк Елмляр Академийасынын, «Гафгаз
Халглары» Бейнялхалг Елмляр Академийасынын, Avropa
Тябият Елмляри Академийасынын,
Бейнялхалг Кадр
Академийасынын, Тябриз Дил вя Кцлтцр Академийасынын, Тцрк
Дцнйасы Арашдырмалары Бейнялхалг Елмляр Академийасынын,
Авропа Мядяниййят Академийасынын, İtaliya Beynəlxalq
Elmlər Akademiyasının, Vatikan Bonifasiana Beynəlxalq
Akademiyasının, Gürcüstan Milli Elmlər Akademiyasının
щягиги (академик) цзвц сечилиб. 250-дян чох елми ясярин, 52

ихтиранын, 14 монографийа вя дярс вясаитинин, 85 бядии
китабын мцяллифидир.
Kitabları dünyanın 20-dən çox ölkəsində (Almaniya,
Rusiya, İran, Türkiyə, Gürcüstan, Şimali Kipr, Ukrayna,
Qırğızıstan, Qazaxıstan, Suriya, Bolqarıstan, Rumıniya,
Albaniya və s.) yerli xalqların dillərinə tərcümə olunaraq
nəşr edilib. Avrasiyanın bir sıra ölkələrinin yaradıcı
birliklərinin, eləcə də Yazıçılar Birliyinin, Prezident yanında
Ali
Attestasiya
Komissiyasının
üzvü,
Prezident
mükafatçısıdır…» Bu, yubilyarın avtobioqrafiyasının hələ
ümumiləşdirilmiş və qısaldılmış formasıdır, çünki
xırdalığınacan qeyd olunsa, bir kitab alınar. Statistikası,
rəqəmləri, nəticələri, yaşantıları və xatirələri ilə birgə tək bir
yazıda verilməsi mümkün olmayan 50 illik ömür kitabı…
- Erkən uşaqlığım haqqında indi bəzən özümə
danışanda inanmağım gəlmir. Hələ üç yaş yarımlıqdan
nənəm Qəmərin (Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, 105 il
yaşadı- hamımıza qismət, Lenin ordenli sağıcı, əmək
qəhrəmanı idi) əsl köməkçisi olmuşam. Lap o məşhur
mahnıda deyildiyi kimi: «Sağıcıdır mənim nənəm, köməkçisi
mənəm, mənəm…» (gülür). Yadıma gəlir, balaca su
qabımızla - «cürdək» deyirdik - onunla su gətirib çaydana
töküb ocağa qoyurdum. Yaylaqda yaşadığımız vaxt alaçığın
içərisini bacardığım qədər sahmana salırdım, səliqə
yaradırdım. Bunu mənə sonralar nənəm, anam, bibim
danışardı. Qəmər nənəm həyatda ən çox sevdiyim insan olub.
Bəlkə də onu anamdan da çox sevmişəm… Məni körpə ikən
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şalla belinə sarıyıb iş gördüyünü də xatırlayıram, kövrəlirəm.
Nənəmin qoxusu hələ də burnumdadır, eynən Şuşa kimi…
Körpə vaxtı süd şüşəmi içib daşa vurub qırırammış. Şuşanın
o daşınacan hər şeyi incəliyinə qədər xatırlayıram… Zatən
bütün yaddaşım, hafizəm Şuşa ilə bağlıdır, sonrakı həyatım
da, yaradıcılığım da onun həsrəti ilə bağlı oldu… Atam
mühəndis idi və onu o zaman müəyyən müddətə
Kalininqrada kursa göndərmişdilər. Anam ona məktub
yazırdı. O vaxt hələ hərfləri bilmirdim deyə, o məktubları
oxumağı bacarmırdım. İnad edirdim ki, anam mənə hərfləri
öyrətsin. Deyirdi ki, ay bala, məktəbə gedəndə öyrənərsən,
indi nə vacibdi ki, sən dədənə məktub yazasan? Özümü yerə
çırpırdım ki, yox, öyrətməlisən, vəssalam. Anam işinigücünü atıb bir müddət mənə hərfləri öyrətdi və mən hələ
məktəbə getməmiş atama məktub yazmağa başlamışdım.
Orta məktəbdə oxuyanda müəllimlərim deyirdi ki, Elçin
böyüyüb professor olacaq.

Ədəbiyyatın xilaskar rolu haqqında diskussiyalar
aparılanda çox vaxt bu rolun əhəmiyyətlilik dərəcəsi
haqqında bədgüman olurlar. Amma şəxsən mən ədəbiyyata
dünyada ən böyük qüvvə kimi baxıram. Dünyada SÖZdən
qüvvətli, SÖZdən dəyərli heç nə yoxdur mənim aləmimdə.
31 il bundan əvvəl-1983-cü ildə Xalq şairimiz Məmməd
Araz “Azərbaycan gəncləri” qəzetində mənə “Uğurlu yol”

yazıb şeirlərimi təqdim edib. Məmməd Arazun o «Uğurlu
yolu»nu bu gün Nobel mükafatından üstün tuturam. Neçə
illərdir peşəkar ədəbiyyatın içindəyəm və bu illər ərzində
həmişə o «Uğurlu yol»un məsuliyyətini dərk eləmişəm,
Məmməd Arazın etimadına layiq olmağa çalışmışam. Ola
bilər ki, kənardan Elçin İsgəndərzadə daha çox alim kimi
nəzərə çarpır. 47 ixtiranın müəllifi, Avropanın fəxri alimi və
əməkdar ixtiraçısıyam. Təvazökarlıqdan kənar kimi
görünməsin, ölkədə öz sahəsi üzrə bu qədər ixtirası olan
ikinci alim yoxdur. Bəlkə də bütün bunlara görə şairliyim
alimliyimin kölgəsində qalır. Amma əslində belə deyil.
Şairliyim daha öncə başlayıb və mənim üçün poeziya da elm
qədər önəmlidir. Mərhum Arif Əmrahoğlu mənim «Qürbət
hücrəsində» kitabımdakı şeirlərimdən birinin misrasını
yazdığı önsözdə başlığa çıxarmışdı: «Şair sözə əmanət». Bu
misra ilə məni bütövlükdə düzgün ifadə eləmişdi. Həqiqətən,
mən təkcə şairləri yox, bütün dünyanı SÖZə əmanət
eləmişəm. Yaşadığım bu 50 ildə yalnız SÖZə tapınmışam.
Texnika elmləri doktoru, professor Elçin İsgəndərzadəyə də
mən şair Elçinin gözü, təfəkkürü, düşüncəsi ilə yanaşmışam
həmişə. Sanki poeziyanın texnikada da variasiyası var. Sırf
texinki kəşflərimə, ixtiralarıma, yeniliklərimə də şair kimi
yanaşmağa çalışmışam. Düşünürəm ki, içimdəki şair Elçin
olmasaydı, hərtərəfli Elçin İsgəndərzadə də olmazdı. Biz
şeirin gözəl vaxtlarını yaşamışıq. 30 il bundan əvvəl Bəxtiyar
Vahabzadə, Məmməd Araz bir şeir yazıb çap etdirəndə ertəsi
gün hamı onu əzbərləyirdi. Poeziyanın belə zamanı olub…
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Amma indi açıq etiraf edək, bu gün şeirə əvvəlki maraq
qalmayıb. Bunda nə şairi, nə oxucunu qınamaq olmaz-zaman
dəyişib.

nokauta düşürəm. Gözümün qarşısına Aydanım, Ayşənim
gəlir. Qız atası olaraq belə məsələlərə qarşı illər keçdikcə
daha da həssaslaşıram. Bunu artıq ata kimi deyirəm:
qızlarıma zərrəcə zorakılıq olsa, dünyanı yandırıb-yaxaram.
Qadına zorakılıq insanlığın ayıbıdır. Çox təəssüflənirəm ki,
bu gün bu dəhşətləri fazlasıyla yaşayanlar var. Hind atalar
məsəlində deyilir ki, qadın o qədər incə, o qədər zərif
məxluqdur ki, onu gül yarpağı ilə də vurmaq olmaz. Qadına
verilən dəyər də bu olmalıdır zatən. İnsanın insana, insanlığa
məhəbbəti də ailədən başlayır. Ailəsini, uşaqlarını sevməyən
başqasına necə sevgiylə, sayğıyla yanaşa bilər?

Ailəm mənim ən böyük sərvətimdir
İndi artıq yaşımın bu vaxtında anlayıram ki, insan ən
böyük huzuru ailəsində tapır. Bəlkə də gənclikdə bunu o
qədər də dərindən dərk eləmirsən, dostlarla, tanışlarla daha
artıq vaxt keçirməyə meyilli olursan, bəlkə məsuliyyət də
xanımın istədiyi səviyyədə olmur. Etiraf edirəm, o vaxtlar
ailəmə ayırmadığım o saatlara görə indi peşmanam. Bəlkə
qadın da hansısa məqamlarda ömür-gün dostundan, həyatının
kişisindən daha artıq diqqət, daha çox qayğı, nəvaziş
ummaqda haqlıdır. Mən atamla anamın münasibətindən
nümunə götürmüşəm. Qadına münasibəti atamdan
öyrənmişəm. Bəlkə də bu lap ideal nümunə olmayıb, amma
mənim gördüyüm ailə modeli sevgiyə, sayğıya əsaslanıb.
Mən də gördüyümü götürmüşəm. Bugünlərdə xanımımla ailə
qurmağımızın 25 illiyi münasibətilə «Eşq» kitabımı ona
sürpriz etdim. Və hələ də ağlımdadır hər şey, lap dünənki
kimi… Ah, huşumu başımdan aldı Sənə könül verdiyim
günün incə yasəmən qoxusu… Qadına qarşı zorakılıq
anlayışı qəti olaraq mənə çatmır. Qadına necə zor tətbiq
etmək olar? Bəlkə insan özü qız atası olana qədər bunu o
qədər də dərindən anlamır. Ancaq indi xanım yazarların
məişət zorakılığını təsvir etdikləri şeirləri oxuyanda az qala
285

Naşirlik də mənim fəaliyyətimin önəmli hissəsidir
İndiyədək «Vektor» Nəşriyyatında 700 kitab nəşr
olunub ki, bunların da böyük əksəriyyəti ölkəmizin istedadlı
adamlarının yaradıcılığını özündə əks etdirir. Hansısa bir
istedadlı gəncə Şahmar Əkbərzadə mükafatını verəndə, onun
ilk kitabını buraxanda həmin müəlliflə bərabər mən də böyük
sevinc hissi keçirirəm. İstedadlı insanları sevindirmək mənə
zövq verir. Onların kitablarını nəşr etməklə bir daha
ədəbiyyatımıza xidmət göstərdiyimi düşünürəm və bundan
məmnun oluram. Tələbələrimə də sərhədi gözləmək şərtiylə
dost kimi yanaşıram. Problemləri ilə maraqlanıram. Bəlkə də
buna görə dara, çətinə düşəndə tələbələrimin ilk müraciət
elədikləri müəllim mən oluram. Onlara hər hansı formada
yardım edəndə özümü xoşbəxt hiss edirəm.
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«Mən sənsiz ölmədim, məni bağışla…»
Alim, şair, ziyalı, müəllim həyatımda bir çox ilklərə
imza atmışam. İxtiralarıma, kəşflərimə, kitablarıma görə
saysız mükafatlara layiq görülmüşəm. Bütün bunlara görə
yaşadığım ömürlə fəxr edirəm. Mənə bu taleyi yazdığına
görə Allaha şükranlığımı bildirirəm. Bu yubiley mənim üçün
xüsusilə əlamətdar oldu. Sanki yubiley öncəsi və sonrası 10
gün içərisində keçdiyim ömür yolunun nəticələrini payız
bəhrəsi kimi qarşıma qoyub özümə nümayiş etdirdilər. Dəniz
anlayışı ilə assosiasiya olunsa, yubiley günlərində sanki
üstümə nəhəng bir dalğa çırpıldı. O ərəfələrdə bir neçə gün
sanki heç nəyi dərketməz hala gəlmişdim. Düzdür, hamının
təbriklərinə cavab da verirdim, tədbirlərə də qatılırdım,
amma məni sanki bir yubiley eyforiyası sarmışdı. Keçən
doğum günlərimdə belə ajiotaj yaşamamışdım. Bu dəfə fərqli
oldu. Bunun üçün gərək adamın 50 yaşı ola, bunu yalnız öz
başına gələndə anlaya bilər. Elə bil, 50 yaşımı gözləyirlərmiş
ki, mənə olan sevgilərini, ehtiramlarını izhar eləsinlər, bütün
mənəvi, fiziki borclarını qaytarsınlar. (gülür) İnsanın
elədikləri 50 yaşında küll halında özünə qayıdır. Bütün
bunların nəhəng dalğası içində, hətta ən keyimiş halımda
belə məndən soruşsaydılar ki, bu halını bir kəlmə ilə ifadə
elə, deyərdim: Şuşa! Yəni o anda da ağlıma bircə Şuşa gəldi.
…Bəlkə də bu hissləri xırdalığına qədər açmaq, çalarını
təsvir eləmək bir az mümkünsüzdür, amma mən o anda
ancaq Şuşanı düşündüm…Yəqin ki, bütün bunlara nail və
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layiq olmaq üçün mütləq Şuşada doğulmaq lazım imiş. Corc
Oruel yazır ki, insan 50 yaşında layiq olduğunu tapacaq.
Allah bu 50 ildə mənə o qədər gözəllikləri layiq bildi
ki…Amma bütün bunlarla bərabər, mən Şuşasızlığa layiq
deyildim axı…Biz buna layiq deyildik. Hər ili ötürdükcə
gələn yubileyimi Xarıbülbüllü Şuşamda keçirəcəyimə dəli
bir ümid bəsləyirəm. Neçə illər öncə ürəkdən inanırdım ki,
50 yaşımı Şuşada qeyd edəcəm. Təəssüf ki, yenə də
olmadı… Hərdən bu dərddən ölmədiyim üçün özümü
qınadığım da olur… Ramiz Rövşənin şeirindəki kimi:
Mən elə bilirdim sənsiz ölərəm,
Mən sənsiz ölmədim, məni bağışla…
Böyük uğurlar qazanasan, hər şeyə sahib olasan, amma
biləsən ki, uşaqlıq xatirələrinin, gənclik yaşantılarının olduğu
yerlərə fiziki olaraq getmək imkanın yoxdur, - bu dərdlə necə
tam xoşbəxt olmaq olar, qazandıqlarına necə ürəkdən
sevinmək olar? Şuşasız yetim kimiyəm, ağzımın tamı
qalmayıb. Hər şeyin dadı dəyişib. Şuşanın qayasına, daşına
qovuşacağım günün arzusuyla yaşayıram. Allah bu yeganə
arzumu gözümdə qoymasın…
Sevinc MÜRVƏTQIZI
“525-ci qəzet”, oktyabr, 2014
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özüm idarə edirəm, sürücüm yoxdur. Maşını belə şair
romantikasıyla sürürəm. Dünyanın ən çox uçan, şair və alimi
kimi adım rəsmi statistikalarda göstərilir, hətta səmanın
ənginliyində belə mən şair oluram.
ÖMRÜN ƏN ALİ MƏNASI VƏTƏN SEVGİSİDİR
- Şair, elmlər doktoru, professor, müəllim, kafedra
müdiri, “Vektor” beynəlxalq Elmlər Akademiyasının rəhbəri
və s. Bu geniş tərcümeyi-halın içində özünüzü şair kimi necə
hiss edirsiniz?

- Şair kimi mühazirə oxumaq, avtomobil idarə etmək,
təyyarədə uçmaq... Gəlin bu “şair kimi” ifadəsini
dəqiqləşdirək. Şair kimi uçmaq, avtomobil idarə etmək, elm
öyrətmək necə olur?

- Bioqrafiyamın ən uğurlu səhifəsi odur ki, mən
dünyaya şair doğulmuşam. Mənimçün ən böyük vəzifə də,
mükafat da budur. Bütün sadaladığın statusları kölgə altında
qoymadan deyə bilərəm ki, ömrümü şair Elçin İsgəndərzadə
kimi yaşayıram. Sevincimi də, kədərimi də şair Elçin
İsgəndərzadə kimi qəlbimin dəyirmanında üyüdürəm. Əkiz
taleli qardaşım Paşa Qəlbinurun gözəl bir fikri var, deyir ki,
anam məni şair doğub, sonradan özüm alim olmuşam. Elmi
də, mövqeyi də biz özümüz qazanmışıq, şairliksə İlahinin
bəxşişidir, ona görə mən şairliyi, bütün statuslarımdan üstün
tuturam. Elmə həmişə şair gözüylə baxmışam, ixtiralarımı
şair təfəkkürüylə düşünüb tapmışam. Azərbaycan Texniki
Universitetinin professoruyam, ancaq mən auditoriyaya şair
professor kimi daxil olub tələbələrimə elm öyrədirəm.
Həyatın hər məqamında şair kimi yaşayıram. Avtomobilimi

- Hə, bax bu çox maraqlı sualdı və belə deyək ki, uzun
haqq-hesabdı. Pablo Pikassonun belə bir fikri var, deyir ki,
mən dünyanı gördüyüm kimi yox, düşündüyüm kimi çəkmək
istəyirəm. Yəni Pikasso həyatdakı fincana baxıb öz
beynindəki fincanın şəklini çəkirdi. Mən də şair Elçin
İsgəndərzadə kimi həyatda gördüklərimi öz beynimdəki kimi
qələmə almışam. 11-12 yaşımdan şeir yazmışam. Şeir yazan,
çap olunan, şair obrazın formalaşan gündən sən artıq
cəmiyyətdə seçilməyə başlayırsan. II kursda oxuyanda
Məmməd Araz yaradıcılığım haqqında məqalə yazdı, ciddi
ədəbi mühitdə tanındım, ta o gündən bəri şair həyatımda
saysız uğurlar oldu. 2010-cu ildə isə Dünya Böyük Şeir
Mükafatı
aldım.
Prezidentlər
səviyyəsində
qiymətləndirildim, mənə mənzil hədiyyə olundu və s. Həm
cəmiyyətdə şairə fərqli baxırlar, həm şair cəmiyyətə fərqli
baxır. Hətta ilk cızma-qaralarımı yazan gündən dünyanı
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fərqli gözlə görmüşəm. Məsələn, I kursda Bakıya gələndə
universitetlərdə rüşvətin tüğyan elədiyi vaxtlar idi. Mən onda
beynimdə bir fikir formalaşdırmışdım: “Rüşvətsiz Təhsil”
Cəmiyyəti qurmaq. Bu gün kafedra müdiriyəm, 7 yaşımdan
təhsilin içindəyəm, 50 yaşım var, bu 43 ildə nə bir manat
rüşvət vermişəm, nə də almışam. Görəsən ölkəmizdə neçə
belə professor var?.. Bax, şair ömrü yaşamaq budur. Yəni öz
ömründə dürüst olmağı, halallığı başlıca amil kimi görürsən.
Məsələn, şair kimi maşın sürmək nədir? Bəzən mənimlə bir
maşına əyləşən adamlar deyir ki, sən nə qədər zərif maşın
sürürsən, heç əyləcə toxunmursan? Mən əyləcə basanda
dəmirlərdə nə qədər yeyinti olduğunu, hansı hissələrin
digərini necə əzdiyini, bütün bunların davamlılığa təsirini və
s. yaxşı bilirəm deyə maşını çox incitmirəm. Ona bir canlı
varlıq kimi yanaşıram, dəmir parçası kimi yox. Mən
texnikanın dilini, ana balasının dilini, istəyini bilən kimi
bilirəm. Bax hər şeyi dərindən duymaq hər məqamda şair
olmaq deməkdir.

yemək, içmək dərdi çəkməli, sərxoş olmalıdır. Bu gün də bu
süni düşüncələri cəmiyyətə yeridirlər. Bu fikirlərlə razı
deyiləm. Ən gözəl ömrü məncə şair yaşamalıdır. Şair
obrazını cəmiyyətə mağmın günündə təqdim etməklə onlara
cəmiyyətdə heç də nüfuz qazandırmırıq. Əksinə onu gözdən
salırıq. Şairliyi cəmiyyətdə ideal mövqe kimi təqdim edə
bilməyənə qədər, ədəbiyyata böyük maraq, qayğı olmayacaq.
Mən müxtəlif elm-tədris qurumlarının rəhbəri olmuşam,
YUNESKO səviyyəsində diplomatik vəzifəm olub, saysızhesabsız mükafatlar almışam. Ancaq mən bütün uğurlarımı
şairliyimə borclu bilirəm. Bütün nailiyyətlərimin səbəbi,
məsələlərin görünməyən qatını görən Elçin İsgəndərzadənin
şairliyidir. Məsələn, ixtiralarım... İxtira nədir, deyək ki,
hansısa bir maşın var, sən onun yeni bir nəslini icad edirsən.
Şair düşüncəsi mənə texniki sahədə gördüyümü yox,
düşündüyümü tapmaqda kömək olur.

- Adətən, ədəbi mühitdə şairlər gileylənir ki, şair
olmasaydım başqa işlə məşğul olardım, həyatım daha rahat
keçərdi, siz isə bu taleyinizdən razısınız.

- Çoxsaylı tərcümələr etmisiniz. Qarsiya Lorkanın da
şeirlərini tərcümə etmisiniz. Onun şeirlərini dilimizə
çevirmək ehtiyacı sizdə necə yarandı?

- Əlbəttə, razıyam. Tale elə gətirib ki, mən həm yaşlı,
indi klassik kimi qəbul edilən, həm öz nəsildaşlarım, həm də
gənclərlə dostam, yaxınam. Bizim söz adamlarının əksəri
həmişə belə fikir formalaşdırıblar ki, şair kasıb olmalıdır,

- Lorkanın şeirlərini tələbəlikdən oxuyurdum. 90-cı
illərin əvvəlində Gəncədə görkəmli yazıçı dramaturq Qərib
Mehdinin “İlham” ədəbi birliyi vardı. Orda Musa Urud,
Əjdər Ol, Nizami Aydın, Qəşəm Nəcəfzadə və mən həmin
birliyin ən fəallarından idik. Nizami Aydınla çox möhkəm
dost idik. Bizim o vaxt ən çox sevdiyimiz şair Vaqif Bayatlı
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idi. Nizami Aydının bütün söhbəti Vaqif Bayatlı və Lorkanın
şeirləri idi. O, Lorkanın şeirlərini orijinaldan çevirmək üçün
ispan dilini öyrənirdi, bir neçə şeirini də tərcümə etdi.
Nizami sanki Lorkanın şeirlərini tərcümə etmək və Vaqif
Bayatlı haqqında danışmaqdan ötrü yaşayırdı. Eşqinin ən pik
nöqtəsində əsgər getdi və müharibədə şəhid oldu. Sonra mən
onun yarımçıq qalan arzusunu həyata keçirmək üçün
ömrümün üç ilini Lorkanın şeirlərini dilimizə çevirməyə sərf
etdim. Lorkanın şeirlərini tərcümə edəndə Nizami gəlirdi
gözümün qarşısına. Tərcümə edəndə stolumun üstündə 14
dildə Lorkanın kitablarından sətri tərcümələr vardı. Tərcümə
zamanı mümkün qədər orijinala sadiq qalmağa çalışmışam.
Təvazökralıqdan uzaq olsa da deyim ki, o tərcümələrdə
orijinala sadiqlik 95% civarındadır. Sonra Nizami Aydının
xatirəsinə həsr etdiyim “Lorka və siyah ay” adlı poema yazıb
həmin kitaba ön söz kimi əlavə etdim.

- Tamamilə dəqiq müşahidədir. Lirizm yaradıcılığımın
ilkin dövründə, gənclik eşqinin tüğyan etdiyi vaxtlarda
şeirlərimdə daha çox müşahidə olunurdu. Sonra yaşa
dolduqca fəlsəfi düşüncələr özünə yer tapdı. Mənim
poeziyamda da alimliyim kimi “ixtiraçılığa”, yeni düşüncəyə
meyl var. Şeirimdəki bu yeniliklər 2000-ci ilin əvvəllərindən

yaranıb. 2001-ci ildə Yazıçılar Birliyinin Natəvan klubunda
mənim “Pəncərə möcüzəsi” adlı kitabımın təqdimatında Xalq
Yazıçısı Hüseyn Abbaszadə, Xalq Şairi Qabil, Fikrət Qoca,
Nüsrət Kəsəmənli, Seyran Səxavət, Kamal Vəli, Çingiz
Əlioğlu, Akif Səməd və digər qələm adamları şeirlərim
haqqında çox gözəl sözlər dedilər. Hərçənd ki, mənə 1983-cü
ildə Məmməd Araz “şair pasportu” vermişdi. Həmin
təqdimatda artıq məni ciddi şair kimi qəbul edib, haqqımda
püxtələşmiş şair kimi bəhs etdilər. O hadisə mənim özümə
inamımı artırdı. Qəlbimdə özümə dedim ki, “Elçin, sən ta
həminki Elçin deyilsən, sən poeziyada özünəməxsusluq
yaratmalısan”. Ondan sonra mənim yaradıcılığımda
eksperimentlərin sayı artdı. Daha sonra yaradıcılığıma
rəssamlıq elementləri daxil oldu. Məndə 40-dan artıq ölkə
rəssamlarının 350-dən çox tablosu var. Rəssamlığı
poeziyalaşdırmağa başladığım dövr oldu, rəssamlarla bağlı
10 poema yazdım. İlk poema “Adil Mirseyidin göyərçinləri”
adlanırdı. Pikasso, Qoyya, Modilyani, Van Qoq, Toğrul
Nərimanbəyov, Səttar Bəhlulzadə və s. rəssamların
yaradıcılığına poemalar yazdım və “Çərçivəsiz rəsmlər” adlı
kitabda topladım, nəşrin ön sözünü Çingiz Əlioğlu yazdı.
Çingiz Əlioğlu ön sözdə “Elçin İsgəndərzadə fenomeni” kimi
bir ifadə işlətdi. O ifadənin bayılmasından hələ də özümə
gələ bilmirəm. Çingiz Əlioğlunun o fikirindən sonra Adil
Mirseyid haqqımda “Hardan baxsan görünən adam” adlı
monoqrafiya yazdı. Çingiz Əlioğluna cavan vaxtı mən canlı
büt kimi baxırdım. Sovet höküməti dərsliklərdə Engels,
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- Şeirlərinizdə dövrləşmə aydın görünür. Lirizm dövrü,
fəlsəfəyə rəssamlığa müraciət etdiyiniz dövrlər və s.
Bilmirəm, nə qədər doğru müşahidədir.
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Marks, Lenini təbliğ etdiyi dönəmdə, mən onlardan çox
Azərbaycan ədəbiyyatını oxuyurdum, o cümlədən Çingiz
Əlioğlu, Nüsrət Kəsəmənli və Sabir Rüstəmxanlı məhşur
üçlüyünü xüsusilə sevirdim. Onların adını Şuşada Cıdır
düzündəki bir qayada görə-görə böyümüşdüm. Ən böyük
arzularımdan biri o qayalardan birinə öz adımı yaza bilmək
idi. Bir sözlə mənə verilən qiymətlər özümə inamımı artırdı,
poeziyamda müxtəlif dövrlərin yaranmasına yol açdı.
Rəssamlar haqqında poemalarım 34 ölkədə çap olundu. Bir
müddət sonra “Ürəyimin sevda türküləri” adlı türkülər
kitabım çap olundu. Daha sonra ebrülər, miniatürlər yazdım.
Hesab edirəm ki, bu dövrlər də yaradıcılığımda yenidir.

sevgiylə başımı aşağı salıb işləmişəm, çalışmışam, uğurlar
əldə etmişəm. Allah da məni qiymətləndirib. O sən deyən
mükafatların heç biri olmasaydı, ancaq Şuşanın bir qayasına
Elçin İsgəndərzadənin adı yazılsaydı, bu bəsim idi. Mənə
görə ömrün ən ali mənası Vətən sevgisidir.
Fərid HÜSEYN
“Kaspi” qəzeti, 10.09.2014

- Elçin müəllim otağınızda saysız diplomlar var, xeyli
mükafatlar almısınız, eyni zamanda dəyərli hesab etdiyiniz
insanlar sizin haqqınızda xoş sözlər deyib. Əgər bütün
bunlar olmasaydı, sizin üçün başqa qiymətləndirilmə meyarı
nə olardı?
- Mən bütün dünyada ən çox mükafat alan alim və
şairlərdən biriyəm. Ürək rahatlığıyla deyə bilərəm ki, bu 50
illik ömrümdə mükafat almaq üçün bir dəfə də olsun nə bir
qapı döymüşəm, nə də canfəşanlıq eləmişəm. Ancaq elə
dostlarımız var ki, şeiri Fəxri Xiyabanda basdırılmaq, Xalq
Şairi olmaq, Anar müəllimin xoşuna gəlmək üçün yazırlar.
Ömrüm boyu belə şeyləri özümə yaxın buraxmamışam.
Sadəcə zəhmətkeş bir ailədə böyümüşəm, o zəhmət və
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ƏN BÖYÜK ARZUM ÖVLADLARIMA ÖVLADI
OLDUĞUM ŞUŞAMI GÖSTƏRMƏKDİR
Elçin İsgəndərzadənin ürəyində hansı fəsildi?
- Bumbuz, boranlı, çovğunlu, təlatümlü QARABAĞ
fəsli.
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Elçin İsgəndərzadəyə görə qəbirlə çiçək arası nə
qədərdi?
- Bir göz qırpımı, yəni bir ömür qədər.
Min illərdi,dünya fırlanır. Bəs insanlar niyə yıxılmır?
- İnsanları arzu, sevgi və bir də dərd qoymur yıxılmağa.

Son atlı kim idi?
- Xətai qılıncı gərəkdi indi,bu yurdun yenidən sərhəddin çəkə!
Əski əlifbayla tüfəngin qundağına hansı misranı
yazardız?
- O əlifbaya sahib AZƏRBAYCANın xəritəsini
çəkərdim.
Aynalı tüfəngin səsi babanızın səsinə çoxmu oxşayır.?
- Təbii... Sərtlik və mərdlik baxımından eynidilər hətta!
Heyf, çox uzaq düşdük o səsdən. Bəlkə də eşidilməyəcək
dərəcədə... Bu səssizlik havasında elə darıxıram ki o səslər
üçün.
297

Hansısa
çıxmayıb ki?

arzu

barmaqlarınız

arasından

sürüşüb

- Bütün arzularımın çin olması üçün ömrüm boyu
mücadilə etmişəm. Elə zənn edirəm ki, onların qarşısında
gözükölgəli deyiləm. Tək birindən başqa – “ən böyük arzum
övladlarıma övladı olduğum ŞUŞAmı göstərməkdir!..”
Kor taleyə ağlamayın... Tanrıdan sirr saxlamayın..
Dünyaya bel bağlamayın... Bu misraların müəllifi Elçin
İsgəndərzadənin sirri çoxdumu?
- Səmimiyyətim bütün sirlərimin düşmənidir.
Ayna Məmmədova
kulis.az saytı, 12.06.2014
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“İNSAN, SEVGİ İÇERİSİNDE ÖZGÜRDÜR”

yapıyorlar. Ben şuan 45 yaşındayım ve bundan on beş yıl
önce çok farklı bir şekilde düşünürdüm ve yazılanların halkı
değiştirmeyeceği yönünde kanaatim vardı. Yani, insanları
etkilemeyeceğini
onlarda
değişim
yaratmayacağını
düşünürdüm. Bunu benimsedim buna inanmıştım. İcatlar ve
mekanik dünyada insanların değişmesi mümkün değildir.
Daha önce de belirttim ben bir mekanik mühendisiyim ve bu
yönde bazı icatlar yapıyorum ama hiçbir şekilde insanların
değişmesi yönünde artı bir adım olmuyor. Fakat, tüm
bunların ışında iyi bir yazar tarafından çok iyi dört beş şiir
yazıldığında, ayrıca bu şiirlerinde halkın dinamizm'ini iyi
yansıttığında, bazı şeylerin değişeceğine inanmaktayım.

P.: Şiirleriniz isyan ve sevgiyi içermektedir. Siz bu
konuda ne düşünüyorsunuz? Şiirleriniz isyanı mı, yoksa
sevgiyi mi, içeriyor?
E.İ.: Bu sorunuz beni çok mutlu etti ve çok teşekkür
ederim. Her şeyden önce insanın en önemli kılavuzu sevgi
olmalıdır. Eğer insanın kılavuzu sevgi olmazsa, hangi alanda
olursa olsun hiçbir zaman başarıya ulaşması mümkün
değildir. Bu yüzdende ilk etkilendiğim sevgidir. İnsanlığın
temeli sevgidir ve tüm insanlık için geçerli olan da, insanın
sevgi içerisinde özgür olduğu gerçeğidir. Yazdıklarımı
halkın okumasına sunmadan önce mayasına sevgi katıyorum.
Tüm ülkelere ve halklara sevgi duygusu besliyorum. Bugün
yeryüzünde var olan tüm insanlara karşı hiçbir karşılık
beklemeden sevgi besliyorum.
P.: Şairler halkı değiştirebilir mi?

“Tüm liderlerin şair olmasını istiyorum”
P.: Aynı zamanda da diplomatsınız. Şairlik ve
diplomatlık arasındaki ilişki nasıl bir şey?

E.İ.: Buna benim bakış açım şu şekildedir. Eğer halklar
değişmiyorsa, şairler bunu değiştirebilir çünkü şahsi
görüşüm odur ki, sözler çok şeyi değiştirebilir. Bu şöyle
örnek vermek isterim. Ben, eğitimci olarak çok önemli 37
esere imza attım. Birçok ülkede bu eserlerim yayımlandı.
Buralardaki insanlar bu eserlerimi okurken bir şeyler
kapıyorlar. Muhakkak okuduklarının bir muhasebesini

E.İ.: Birçok meslektaşım ve dostum benim hakkımda
şöyle bir fikir beyan ederler. Diplomat olmamı benim için bir
isyan olduğunu aktarirlar. Bu size yabancı gelebilir ama bu
konuda şöyle bir açıklama yapmak isterim. Tüm ülke
liderleri, tüm başbakanlar, tüm hükümet yöneticileri, tüm
valiler ve tüm liderlerin şair olmasını ve şiirle tanışmasını
isterim. Sizin için yabancı gelecek bu kelimeler ve bu
istirhamım benim için her zaman yol kılavuzu olmuştur.
Yaklaşık yirmi kadar devlet lideri ve bir o kadar da değişik
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ülkelerin bakanlarıyla sıkı dostluğum var. Bu belirttiğim
kişilerle bir araya geldiğimizde iki dakika mesleğimle, beş
dakika kariyerimle ve diplomatik hayatımla ilgili
konuşurken, şiir üzerine en az yarım saat sohbet ediyoruz.
Kısacası, bir buluş yaparsınız sadece o alanla ilgili olan
insanların dikkatini çekersiniz ve sadece o kesim ilgilenir.
Ama bir şiir yazarsınız tüm dünyanın sevgisini kazanır,
bunun üzerine herkes ile iletişime geçersiniz.

AZƏRBAYCAN YAXIN GƏLƏCƏKDƏ YENİ
TEXNOLOGİYALAR SATAN ÖLKƏYƏ
ÇEVRİLƏCƏKDİR

P.: Bugüne kadar 100 ülkeyi gezdiniz ve tanıdınız. Peki,
bu ülke ve şehirlerin içerisinde Paris sizde nasıl duygular
bıraktı?
E.İ.: Çok zor bir soru. Samimi olarak belirtmek
istersem geçmiş olduğum şehirleri tek tek ele alıp
değerlendirme yaptığımızda Paris'in biraz daha farklı
olduğunu belirtmemek yalan olur. Bir yazar, benim için
çıkartmış olduğu kitabının kapağında Eiffel kulesinin
resmine yer vermişti. Birçok şehir gezip fotoğraf çekmiş
olmama rağmen bu. Yazar, tüm fotoğrafların arasından
Eiffel kulesini tercih etti.
P.: Çok teşekkür ederiz.
E.İ.: Bende sizlere teşekkür ederim.
Röportaj: Özgür Mehmet
11.11.09'da Paratiritis'te yayımlandı
301

Hörmətli professor, söhbətimizə Azərbaycan elminin
dünya təmsilçilərindən biri olaraq, çağdaş elmimizin dünya
elm məkanındakı yeri haqqında Sizin şəxsi mülahizələrinizlə
başlamaq istəyirəm. Sizcə dünya elminin korifeylərindən biri
olan soydaşımız Lütfi Zadənin vəfatından sonra elm
qüdrətimizdə bir boşluq hiss olunurmu?
- Azərbaycan elmi son minillikdə istər şərq aləmində,
istərsə də dünya elm müstəvisində öz nailiyyətlərinə və
korifeylərinə görə həmişə sayğın və seçkin bir mövqeyə
malik olub. İsbat üçün mükəmməl bir nümunə sitat gətirim
ki, fizika və astronomiyanın ən önəmli bir neçə bəşəri
qanunları dünya poeziyasının lider simalarından biri olan
Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sində XII əsrdə təsbit
edilməsinə rəğmən ondan bir neçə yüzilliklər sonra Avropa
alimləri tərəfindən “kəşf edilərək” sahiblənilibdir. Ən son
yüzilliyə diqqət yetirsək dünya elm məktəbinin öncüllərindən
biri olan sovet elm tarixində azərbaycanlı alimlərin xüsusi
yeri danılmazdır. Təkcə şovinistliyə görə halal Nobeldən
məhrum edilmiş akademik Yusif Məmmədəliyevin əfsanəvi
və fantastik elmi nəticələrini sovetlərin və dünyanın bütün
nobelçiləri ilə qürurla müqayisəyə çıxarmaq olar. Sadəcə çox
sahədə olduğu kimi bu işdə də uğursuzluğumuz təbliğat
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aparatımızın dünya miqyasında yetərincə olmaması faktıdır.
Bu aspektdə müstəqillik dönəmimizə təsadüf edən son 30
ildə iki tarixi şəxsiyyətimiz çox şanslı oldular: - professor
Lütfi Zadə və general Kərim Kərimov. Bu iki dühamızın
xidmətləri müqabilindəki halal təbliğatları millətimiz və
dövlətimiz tərəfindən çox uğurla aparıldı və dünya
arenasında xalqımızın şərəf tarixinə iki qızıl səhifə əlavə
edilmiş oldu. Təbii ki, belə dühalarımızın sayı istər
ölkəmizdə istərsə də onun hüdudlarından çox-çox kənarlarda
onlarcadır. Sadəcə tale məsələsi də var...
O ki, qaldı Lütfi Zadəyə o, dünya qeyri-səlist məntiq
nəzəriyyəsinin banisi olaraq dünya elm məkanında elə bir
üçölçülü fəzaya malikdir ki, o əbədi olacaq və heç bir
boşluğa məruz qalmayacaqdır. Bu kontekstdə çox şükürlər
olsun ki, akademik Rafiq Əliyev Lütfi Zadənin yüzdə yüz
varisi olaraq bu elm sahəsində Azərbaycan adına hələ çox
tövhələr verəcəkdir.

təşəkkül tapdığı bir çox ölkələrlə o cümlədən Almaniya,
İtaliya, İsveçrə, Türkiyə və Rusiyanın bir sıra universitetləri
və elmi-tədqiqat institutları ilə sıx əlaqələr yaradaraq,
qarşılıqlı əməkdaşlıq sazişləri imzalamışıq. Azərbaycan
Texniki Universitetinin “Metrologiya və standartlaşdırma”
kafedrasının nəzdində yaratdığımız “Hexagon” koordinat
metrologiya laboratoriyası Hexagon Tigo SF 3D koordinat
ölçmə maşını ilə təchiz olunaraq ölkəmizdə bu elm sahəsində
hədsiz marağa səbəb olmuş və metrologiya elminin
inkişafına böyük təkan vermişdir. Bu sahədə qazandığımız
uğurların miqyasını daha da genişləndirmək üçün ABŞ-a son
iki
səfərim
çərçivəsində
Harvard
və
Boston
Universitetlərinin metroloq alimləri ilə görüşərək qarşılıqlı
əməkdaşlıq
perspektivlərini
müəyyənləşdirdik.
Bu
əməkdaşlığın Azərbaycan metrologiya elminə, xüsusilə
nanometrologiya və koordinat metrologiyasına böyük
tövhələr verəcəyinə ümid bəsləyirəm.

Son zamanlar Amerika Birləşmiş Ştatlarında iki dəfə
elmi ezamiyyətdə olmusunuz. Səfərlərinizin elmi səmərəsi və
təəssuratlarınız oxucularımız üçün maraqlı olardı.

Azərbaycana koordinat metrologiyası elmini ilk dəfə Siz
gətirmisiniz. Bu sahə üzrə formalaşdırmaq istədiyiniz elmi
məktəbin hazırki vəziyyəti nə yerdədir?

- Bir neçə ildir ki, mənim elmi fəaliyyətimin əsas
istiqamətini müasir aviasiyada, hərbi sənayedə və neft-mədən
avadanlıqlarında böyük uğurla tətbiq edilərək yüksək
dəqiqlik və keyfiyyət göstəricilərinə nail olan koordinat
metrologiyası ilə məşğulluq təşkil edir. Bu elm sahəsinin

- Sualınıza cavabı məhşur rus alimi D. Mendeleyevin
məhşur bir ifadəsi ilə başlamaq istəyirəm: “Elm ölçmədən
başlayır”. Bu aspektdə Azərbaycan metrologiyası çox uzun
və şərəfli bir tarixi yol keçib. Xüsusilə uzun onilliklər sovet
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metrologiya məktəbinin bir qolu olan Azərbaycanda neftmaşınqayırma sənayesinin, kimya sənayesinin, aqrar
sənayenin və digər sənaye sahələrinin yüksək inkişafı bu elm
sahəsinin surətli tərəqqisinə səbəb olub. Müstəqilliyimizin ilk
illərindən metrologiya və standartlaşdırmanın geniş vüsətli
inkişafı dövlətimizin prioritet məsələlərindən biri olub.
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin prezidentliyi
dönəmində “Ölçmələrin vəhdətinin təminedilməsi haqqında
qanun”, “Standartlaşdırma haqqında qanun”, “Patent
haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu” qanunlarının
qəbul edilməsi dediklərimizə əyani sübutdur. Bu tendensiya
indi də yüksələn xətlə davam etdirilməkdədir. Ölkəmizin
metrologiya və standartlaşdırma sahəsində son zamanlar
qatıldığı konvensiyalar, beynəlxalq komitə və komissiyalara
üzvlüklər, beynəlxalq əməkdaşlıq sazişləri, beynəlxalq
tvinninq layihələrində iştirak və yeddi milli etalonlarımızın
yaradılması sahənin mütəxəssisi olaraq bildirim ki, çox
böyük milli qürurumuzdu.
Ölkə rəhbərimizin metrologiya və standartlaşdırmaya
göstərdiyi bu böyük qayğı və dəstəkdən ruhlanaraq mən də
Azərbaycanda koordinat metrologiyasının formalaşdırılması
üçün yola çıxdım. Çox şükürlər olsun ki, ilk addımlarımız
uğurlarla nəticələndi. Aldığımız nəzəri və təcrübi elmi
nəticələr dünya alimləri tərəfindən rəğbətlə qarşılandı. Halhazırda mənim elmi rəhbərliyim altında iki nəfər elmlər
doktoru proqramı üzrə, 5 nəfər isə fəlsəfə doktoru proqramı
üzrə koordinat metrologiyasının müxtəlif problemlərinin

həllinə həsr olunmuş dissertasiya işləri üzrə tədqiqatlarını
uğurla davam etdirirlər. Ən sevindiricisi isə məzunlarımızın
bu sahə üzrə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələrində
fəaliyyətə başlamalarıdır.
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Ölkəmizdə ilk dəfə ölçmə və keyfiyyət problemlərinə
həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın keçirilməsinin də
təşəbbüsçüsü Siz olmusunuz. Bu ali elmi mərasimə hazırlıq
işlərinin vəziyyəti nə yerdədir?
- Doğrudur, koordinat metrologiyasında əldə etdiyimiz
uğurlar ölkəmizdə ilk dəfə belə bir konfransın keçirilməsi
üçün bizdə inam yaratdı. Beynəlxalq konfrans Nazirlər
kabinetinin planına uyğun olaraq Təhsil Nazirliyi,
Azərbaycan Texniki Universiteti və Rusiya Elmi-tədqiqat
Metroloji Xidmət İnstitutunun təşkilatçılığı ilə 20-23 noyabr
2018-ci il tarixlərində Bakı şəhərində keçiriləcəkdir.
Konfransın işində 20-dən çox ölkənin o cümlədən ABŞ,
Almaniya, İtaliya, Çexiya, Yunanıstan, Türkiyə, Rusiya,
Ukrayna, Qazaxıstan və digər ölkələrin görkəmli alimləri
iştirak edəcəklər. Beynəlxalq konfransa hal-hazırda ölkə və
xarici alimlər tərəfindən böyük maraq müşahidə olunur və
konfransın işinin yüksək səviyyədə təşkili üçün var
qüvvəmizlə çalışırıq. Bu elm bayramının ölkəmizdə
metrologiyanın inkişafına və müxtəlif sənaye sahələrimizin
yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal etməsinə böyük təkan
verəcəyinə ümidlərimiz çoxdur. Əsas hədəflərimizdən biri bu
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keçirilməsinə

nail

Son zamanlar milli təhsilimizdə aparılan kompleks
islahatların diqqəti cəlb edən əsas elementlərindən biri
“SABAH” qruplarının yaradılmasıdır. Bu təşəbbüsün
ölkəmizə nə kimi fayda verəcəyi haqqında Sizin fikirlərinizi
bilmək maraqlı olardı.
- Savadlı, bacarıqlı və hazırlıqlı tələbələrimizin
“SABAH” qruplarında birləşərək xüsusi proqram və təmayül
üzrə təlim almaları təhsilimizdə çox mütərəqqi bir islahat
modelidir. Bu təşəbbüsü mən də ürəkdən alqışlayıram və bu
tədris ilindən etibarən həmin qruplarda mühazirələr
oxumaqdan çox məmnunam. Bu qrupların tələbə potensialı,
onların yüksək səviyyədə hazırlıqlı olmaları, qabiliyyət və
istedadları adamın ürəyini dağa döndərir. Narahatlıq doğuran
yeganə səbəb ali məktəblərimizin bəzi sahələr üzrə madditexniki bazasının lazımi səviyyədə olmamasıdır. Bu çox
önəmli məsələdir və hər an diqqət mərkəzində olmalıdır.

istehsalata tətbiqinin ləngidilərək mənəvi aşınması və
amortizasiyaya uğraması olub. Çox şükürlər olsun ki,
müstəqillik sonrası ölkəmizdə innovativ texnologiyaların
tətbiqi yeni modern texnoparkların yaradılması və bu
prosesin geniş vüsət alması problemin aradan qaldırılmasına
böyük ümidlər yaradır. Bu aspektdə ölkəmizin hərbi sənaye
kompleksinin müəssisələrindəki vəziyyətə diqqət yetirsək
durumun nə qədər ürəkaçan olduğunu böyük qürurla izləyə
bilərik. İnanıram ki, Azərbaycan yaxın gələcəkdə yeni
texnologiyalar və avandalıqlar alan ölkədən onları satan
ölkəyə çevriləcək.
Uzun illər ali məktəbdə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul
olan təcrübəli bir alim kimi Sizin qənaətinizcə bugünki
gənclərimizin elmi-tədqiqat işlərinə maraqları hansı
səviyyədədir?

Avropanın Fəxri İxtiraçısı olaraq bu gün ölkəmizdə
meydana gələn yeni texniki ideyaların, innovativ
texnologiyaların və mütərəqqi texniki həllərin istehsalata
tətbiqi, vəziyyəti Sizi qane edirmi?
- Hələ sovet dönəmindən etibarən ixtiraçı alimlərimizin
ən ağrılı məsələlərindən biri yeni texniki ideyaların

- Ölkəmiz artıq tədqiqat universitetlərinin yaradılması
mərhələsinə qədəm basıb. Etiraf etmək lazımdır ki, indiyə
qədər ali məktəblərimizdə istər professor-müəllim, istərsə də
tələbə kontingenti arasında təhsilin səviyyəsi elmi-tədqiqat
işlərinin səviyyəsindən çox-çox yüksək olub. Çağdaş dünya
təcrübəsi bu iki prosesin qarşılıqlı vəhdətini tələb edir. Bu
işdə ən aktual məsələ universitetlərdə texnoparkların
yaradılmasına nail olmaqdır. Şəxsən mən tələbələrimin elmitədqiqat işinə ciddi şəkildə cəlb edilməsinə bakalavr
səviyyəsinin ikinci kursundan etibarən başlayıram. Bu proses
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onların magistratura səviyyəsi və doktorantura üçün düzxətli
inkişaf prosesini xeyli asanlaşdırmış və sürətləndirmiş olur.
Bu günki tələbələrimizin böyük bir qisminin elmi-tədqiqat
işlərinə ürəklə girişməsi məni çox sevindirir.
Dünya elm kontekstindən yanaşdıqda elmimizin daha
da inkişaf etdirilməsi üçün əsas arqumentlər olaraq nələri
tövsiyə etmək istərdiniz?
- İlk növbədə gənc tədqiqatçılarımızın terminoloji
olaraq ingilis dilinə mükəmməl hakim olmaları ən vacib
şərtdir. Belə olduqda beynəlxalq elm müstəvisinə çıxmaq, ən
mütərəqqi tədqiqat mərkəzləri və laboratoriyaları ilə
əməkdaşlıq etmək perspektivləri genişlənir. İndi beynəlxalq
elmi layihələrdə və qrant proqramlarında iştirak etmək
cəhdləri də gənclərimizin gündəlik qayğılarından biri
olmalıdır. Onlar elmi nəticələrini dünyanın nüfuzlu
nəşrlərində mütəmadi olaraq yayınlamaqla həm özlərini həm
də milli elmimizi ləyaqətlə təmsil etməlidirlər. Mən
azərbaycanlı alimlərin 114 ildir ki, arzularında olduqları,
Bakı neftindən təşəkkül tapmış Nobel mükafatına layiq
görüləcəkləri günə inanıram.

ESSELƏR

Şükufə ƏHMƏDLİ
“Bayatı” Beynəlxalq Sənət Dərgisi № 45-46
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GÜNƏŞİN ELÇİSİ
Əbədiyaşar Şairə, Özgürlük və Sevgi Müəllimim,
əziz sirdaşım Nurəngiz Günün 80 illik yubileyinə
həsr etdiyim “Günəşin Elçisi” esse-monoqrafiya
kitabımdan fraqmentlər
***
Xatirimdəki bir günüydü...
Uzaq gün,
yaxın gün,
özüm də bilmirəm.
Amma bir gün olduğunu bilirəm,
ya da olmadığını bilirəm.
onu bilirəm ki, bir qız varıydı, adı Nurəngiz,
hər səhər günəşi qarşılayardı,
günəşin pərvanəsi idi.
Səsi suların səsi kimi şaqraq, gözləri sular kimi
duruydu. Bəlkə səsini dənizlərdən almışdı, bəlkə gözlərini
ulduzlar pay vermişdi, bəlkə yaşadıqları bir nağılıydı.
Yazılmamış, deyilməmiş, oxunmamış və yaşanmamış bir
nağıl.
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Yaşanmamış nağıllar da olur, yaşanmamış günlər də
olur və yaşanmamış ömürlər də olur. Sadəcə sənə elə gəlir ki,
yaşamısan, olmusan, sevmisən, sevilmisən, ya da səni bir
günəş uydurub, bir sarı günəş.
Dan yeri hər gün ağarır, sabah hər gün açılır, dəniz hər
gün dalğalanır, balıqlar hər gün göylərə baxır suların
altından, amma günəş hər gün çıxmır. Elə gün olur ki, səma
bumbuz olur, buludlar qat-qat qatlanıb günəşin üzünü örtür.
Günəş bulud qatının altında qalır, qalır və darıxır.
Yerdə bir qız darıxır günəşdən ötrü, göydə bir sarı
günəş darıxır o qızdan ötrü.
Hər gün günəşin doğmasını gözləyən balaca qızın hələ
balaca sətirləri doğurdu içində. Günəşli sətirləri sonra günəşə
oxuyurdu günəş çıxanda...
…Günəşim! Tez-tez röyalarımdasan!
Bir dəfə də xəyalımda
səninlə öpüşəndə,
qucaqlaşıb demişdim:
Məhvəşim! Atəşim! Sahib dur!..
Məşum toxunur hər şey.
Çək məni, apar məni.
Apar, apar!……
Sanki o qız günəşin portreti idi yerdə, qayaların
üstündə, dənizin sahilində və balıqların sulu gözlərində.
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Mən də lap uşaqlıqdan sevərdim günəşin doğmasını
seyr etməyi, həm də Cıdır Düzündə. Şuşanın günəşi
xatirimdə bir başqa qalıb. Saçaqlı, gülümsər, təbəssümünü
sübh şəfəqləriylə dodaqlarımıza endirən, könlümüzü isidən,
bizi heç vaxt üşümüyə qoymayan. Yayda da çox isti olmasın
deyə azacıq soyuyan günəş. Bizim doğma günəşimiz bizə
görə hər haldan keçirdi, çünki biz onu sevdiyimiz kimi, o da
bizi sevirdi. İllər sonra bu qızı görəndə, sanki o günəşi
gördüm, Şuşadakı günəşi. Kövrəldim, sevindim, içimə bir
gözəllik doldu sanki.

Bilirsən səhərlər günəşi qarşılamağa onlar da mənimlə
gedir. İnanmırsan, inan... Onların kölgələrini gözlərimin
ucuyla görə bilirəm, di gəl, çevrilib baxanda, yoxa çıxırlar.
Sanki, onları gözə görünməyə qoymayan bir qüvvə var.
Yəqin ki, dünyamızı dəyişəndə, o sirlər bizim üçün də
açılacaq. Yəqin ki, biz də onlar kimi, dirilərin gözlərinə
görünməyəcəyik, ya da bizə bunu icazə verməyəcəklər.
Bilirsən, mən o biri dünyanın varlığına bu dünyanın
varlığından çox inanıram. Həm də bilirəm ki, orda da günəş
çıxacaq və mən hər səhər o günəşi qarşılayacam. O günəşin
adı Əbədiyyət günəşidir.

Pəncərəmin üzü Günəşə.
Sən saxla tanrım! Bəs bəxtimə nə vaxt gün düşə?
Pəncərəmdə şeh damlalanır.
Bilmirdim günəşin ağladığını da. Bu günəş ağlayanda
gördüm. Valideynlərinin hər kəsini itirmişdi bu dünyada,
itirməyə heç nəyi qalmamışdı. Evimin divarları, deyirdi,
divarlardakı şəkillər deyirdi, itiklər qalereyasıdır.
- Hamı var orda, o şəkillərdə. O şəkillərdə çox
xoşbəxtik, amma o şəkillər qədər xoşbəxt deyilik. Bilirsən,
hərdən gecələr mənə elə gəlir ki, o şəkillər canlanır və öz
sirli aləmləri başlayır, amma bu dünya ilə, o biri dünyanın
arasında olan sirrə vaqif olmadığımızdan, mən o aləmə daxil
ola bilmirəm hələ. Onların canlandığını hiss edirəm,
duyuram, anlayıram, amma...
313

Ağlama Günəşbanım! Ağlama mehribanım!
Gün banım, Günəş banım!
O nağıl ki, vardı ha!..
Ordan bir alma düşdü, yadında?
Bu da yadındamı, əkdiniz ha, torpağa?!
Hə, bax, onu deyirəm e!
Ləçəkləyib. Çiçək tökəcək.
Həyat ağacıydı, həyat nağılı!Qönçələri düyümlənəcək!
Aramızda bir doğma bağlılıq vardı... Söhbətlərini
dinlərkən, şeirlərini oxuyarkən, üzündəki cizgilərə baxarkən,
anlayardım ki, Şuşada qoyub gəldiyim günəşin bənzəridir
Nurəngiz xanım.
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Ev məhbusuyam, deyirdi, ev pərvanəsiyəm deyirdi,
sonra da kədərlə gülümsəyirdi.
- Adamların bozluğundan qaçıram, indi boz adamlar
daha çox. Ona görə evə qapılıram, divarlardakı şəkillərlə
danışıram, bolluca mütaliə edirəm, xatırlayıram, hər şeyi
xatırlayıram, bir də səhərlər günəşi qarşılayıram. Ah, günəş!
Hərdən günəş çıxmayanda dəli oluram, hərdən də ağlayıram,
buludlara yalvarıram ki, çəkilin, çəkilin günəşin üzündən.
Buludlar bəzən məni eşidir, bəzən də dəcəllik edirlər. Necə
ki, mən uşaqlıqda dəcəlliklər edərdim. Offf... hanı günlər ki,
doğmalarımın hamısı sağıydı.

çıxmağa çalışdım, çalışdım, vuruşdum, çox əziyyətlər
çəkdim, düzgün anlaşılmadım, məni düzgün qavramadılar,
həzm eləmədilər, onda bezdim. Hər şeydən bezdim,
insanlardan, işdən, həyatdan, bozluqdan. Bozluğa
təhəmmülüm olmayıb və boz adamları sevməmişəm. Onlar
bozaranda qaçıb getmişəm. Tənhalığı özüm seçmişəm,
bozluqdan tənhalıq gözəl... Tənhalığın da öz rəngləri var.
Sən bir günəş bu tənhalığa düşəndə görəsən, rənglərin
rəqsinə düşürəm. Rənglər bilirsən necə rəqs edir...
Bir də göyqurşağını sevirəm. Uşaqlıqda göyqurşağı
haqqında çox düşünərdim, hətta göyqurşağının altından
keçmişəm bir dəfə. Onda deyirdilər, bir arzu tut ürəyində.
Mən də tutdum ki, heç kim ölməsin, günəş hər gün doğsun,
bir də gülləri heç kim qırmasın.
- Niyə?
Axı onlar da canlıdır, sevmirəm onları dərəndə. Əslində
gülləri dərərkən ölür onlar və mən heç zaman gülləri
öldürmək istəməmişəm, qoxlayanda əyilib qoxlamışam. Heç
8 Mart Qadınlar Bayramını da sevmədim. O necə bayramıydı
ki, ancaq gülləri qırırdılar. O gül qırğını bayramıydı, heç
qırğından da bayram olar?

Yaxşı adamlar quş olur,
Yaxşı adamlar ölmür.
Elə belə, qanad çalıb
aramızdan uçmuş olur?
Divarlar şəkil üçünmü, düşünürəm. Bütün divarlar şəkil
yerləridi, bəlkə də. Hər şey şəkillənir həyatda, hətta
divarların özü də.
- Nədən? Nədən axı, mən.
- Bilmirəm.
- Nədən? Nədən axı, mən.
Uşaqlığım o qədər gözəl keçib ki, böyüyəndən sonra
çox ağlamışam, o uşaqlıq, itirdiklərim, geri qayıtmayan
günlər üçün. Atamı itirəndə, anladım ki, dünyam uçub,
altında qalmışam, çıxaran yoxdu. İllərlə o uçqunun altından
315

Mən ölən güllərdən quraşdırılan bayramı sevmirəm,
ağrıyıram, sıxılıram və o qırılan gülləri ağlayıram. Çünki
əlimdən heç nə gəlmir ağlamaqdan, göynəməkdən başqa.
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Ən çox sevdiyim ağ çiçəklərdi,
Mənim o ağ çiçəklərim.
Tükənir ağ çiçəklərim,
payızda da tükənirlər,
yazda da,
yayda da.
Çünki qırğındadılar,
qırılıb, dərilib axırda qara torpaq olurlar.
Mənim o ağ çiçəklərim qara torpaqdılar indi.
Bir söz deyirəm,
-Məni bağışlayın, ağ çiçəklərim.
Sizi qoruya bilmədim, bilmirəm, bilməyəcəm
Tükəndi ağ çiçəklərim, bir payıza yaraq oldu
Çaşdı əsən rüzgarlarda, qopub varaq-varaq oldu.
Xəyal oldu sevdiklərim, yanıb-sönən çıraq oldu
Mənim o ağ çiçəklərim, dönüb qara torpaq oldu.
O ağ çiçəklərin ağrısı ürəyindən keçdi, duyğularından
keçdi, gecələrindən, şeirlərindən keçdi. Sətir-sətir ağrıdı,
misra-misra ağrıdı. Bir də gördü şeirləri ağlayır, varaqlar
nəmdi, sözlərdən yaş damır. Başını əydi o vərəqlərin üstünə,
şeirlər ağ çiçəklər qoxuyurdu. Heç kim bilmirdi, bircə özü
bilirdi ki, şeirlərindən ağ çiçəklərin qoxusu gəlir.
Və misra-misra, hərf-hərf çəkirdi şeirlərinin qoxusunu
ciyərlərinə. Saçlarından tutmuş əllərinə kimi şeir qoxuyurdu.
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Şeir kimi gedirdi günəşin üstünə, şeir kimi qarşılayırdı
günəşi. Günəş də bu şeiri sevirdi, nurundan ömrünə çiləyirdi,
yollarını aydınladırdı.
Ona görə də o da üzü günəşəydi, doğulandan günəşə
tərəf yolçuluğa çıxmışdı və günəş elçisi, günəş yolçusuydu.
Nə vaxt çatacaqdı günəşə, nə vaxt sarılacaqdı günəşin
boynuna özü də bilmirdi. Sadəcə günəşin şəfəqindən tutub
getməkdəydi.
Ömrü də tükənməkdəydi, ağ çiçəkləri də, amma günəş
tükənmirdi, tükənməyəcəkdi də. Günəş milyon illərdi nurunu
yerə, göyə səpir və yenə də milyon illər də səpəcək, doğacaq
və yenə də bir balaca qız, Nurəngiz adlı qız günəşi
qarşılamağa çıxacaq qızılı qayaların üstünə.
- Məngülüm! Aç qapını, mən gəlim.
Döşümdə ağrı gətirmişəm,
başımda təzyiq...
Buynuzlarım ki, yoxdur?
Olsaydı, ot yox,
At gətirərdim, həyat gətirərdim,
At ucalıqdır, həyat - qanadlı bir nağıl!..
At gətirərdim, həyat gətirərdim.
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***
Tanışlığımız televiziyadan başlamışdı,
sonra şeirlə davam elədi, sonra da günəşlə.
Sonra dost olduq, bir-birimizi aradıq, axtardıq,
zəngləşdik, görüşdük.
Bu görüşlərdə xatirimdə qalan o qədər gözəl anlar oldu
ki, o qədər gözəl kadrlar qaldı ki, yaddaşımda. Hərdən
Nurəngiz xanımla bağlı xatirələrimə bir kino lenti kimi
baxıram.
İlahi, nə gözəl söhbətlər edərdi, nə gözəl şeir oxuyardı,
nə gözəl anlayardı adamı. İçdən adam idi, içdən...
Hələ şəkillərin tarixini elə dəqiq, elə incəliklə bütün
detallarıyla anladardı ki, elə bilərdin o şəkil çəkdirilən vaxt
sən də orda olmusan. Şəkillərdən danışa-danışa bu anlarını
da şəkillərə hopdururdu. Və deyərdim ki, həyatımız,
ömrümüz şəkil toplumudu. Hər şey şəkil olur, şəkilləşir.
Zaman şəkilləşir, vaxt şəkilləşir, ağaclar, göylər, dənizlər,
gəmilər, hər kəs şəkilləşir...
Sonra da fikirlərin arasından çıxa bilmirsən. Heyyy
düşünürsən....
Hər şeymi şəkillənir bu həyatda...
hətta çərçivələr belə,
hətta şəkillər belə.
Hələ zaman,
hələ vaxt,
uşaqlıq,
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gənclik,
qocalıq.
Yoxxxx, qocalıqdan danışmaq istəmirəm. Günəş
qocalmır, Şeir qocalmır.
Amma
soruşsaydın
kədərin
rəngindən,
ahın
çalarlarından danışardı.
“Xocalı simfoniyası” adlı poemasında bir rəssam kimi
əlindəki fırçayla dərdlərimizi, ağrılarımızın dəhşətini acı
boyalarla insanlara çatdırdı. Həm də gecələr yatmadı,
gündüzlər nə evində, nə evdən bayırda, heç bir yerdə özünə
yer tapmadı. Çünki ermənilərin törətdiyi vəhşiliklər
ağlasığmaz və sözün həqiqi mənasında əsl vəhşət idi.
Həmin aralar çox dalğın olardı, hiss edərdin ki, özündə
deyil, şair xəyalı uzaqlarda, üzü Günəşə dualar edirdi.
İlahi! Sən Onlara rahatlıq ver........
İlahi Təskin et!..
Sən onlara səma nəğmələri göndər, təsəlli səp..........
Göyə açılmış əllərinə yağış damlaları düşərdi, göydəki
ruhlar ağlayardı, buludlar ağlayardı, havalar, dağlar ağlayardı
Xocalıda qətl edilənlərə - qocalara, körpələrə, gənclərə, ölən
arzulara, heç zaman açmayacaq çiçəklərə, solan sevgilərə.
O aralar gözlərini nəmli görərdim, yerişini yaralı,
duruşunu sınıq. Bir şair sınmışdı günahsız, köməksiz
insanların vəhşicəsinə öldürülməsindən. Bir şair bağırırdı
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dünyanın biganəliyinə, buz insanların üzünə, haqsızlığa,
zülmə, amma səsini eşidən yoxuydu. Səsi içində əks-səda
verirdi.
Аһ!..
Səslərə ürpəşirəm,
Şum edilmiş insanların
Kütləvi Qırğınına
darağ çəkə bilmirəm...
Bax, ona ağlayıram,
Məryəm Anaa!..
Bu, bir Ananın harayı, hayqırtısı idi ki, o haraydan
"Xocalı simfoniyası" poeması doğuldu.
Dözmək çox çətindi, deyirdi, ağrılar adamı didirparçalayır. Hələ o qanlı gecədən bu yana rahat uyumamışam.
O uşaqların səsi, o qızların qışqırıqları, insanların böyümüş
gözləri gözlərimin önündən getmir. İndən sonra yaşamaq
zordu, Xocalıdan sonra gülmək zordu, bu zorluqdan
utanıram, bu zorluqdan baş götürüb uzaqlara, uzaqlara
qaçmaq istəyirəm.
Onun qaçdığı uzaqlar isə xəyallarıydı. Guya qaçırdı,
amma orda ağrılar eyniydi, orda da bu zorluqları yaşayırdı,
orda da dərddən-qəmdən yoğrulan Xocalı şeirlərini yazırdı.
Heç girirmi yuxunuza
sönən işıqlar, həyatlar,
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lal baxan ləpirlər...
Üşüdürmü Sizləri hərdənbir
xərək-xərək Ölülər?
Təbəssümü qəfıl kirmiş olan
Uşaqların məzlum pıçıltıları?
Əmilər!!!..
Sönən həyatlar bir daha canlanmayacaqdı, sönən işıqlar
bir daha yanmayacaqdı, dodaqlarda qırılan gülüşlərin donu
açılmayacaqdı. Qarlı meşələrdə, qarlı çöllərdə-təpələrdə
süngülənib, doğranıb öldürülmüş uşaqların məzlum
pıçıltılarını heç kim eşitməyəcəkdi.
Hər gecə o pıçıltıları eşidirdi,
- Bizi qırdılar, bizi öldürdülər, yaşamağa, gülməyə
qoymadılar, sevinməyə, oynamağa qoymadılar.
O pıçıltıları yazırdı gözyaşlarıyla, yazırdı, yazırdı, o
pıçıltılar kəsilmirdi, bitmirdi. Hələ də o pıçıltılar dünyamızın
başı üstündə bir qanlı tarix pıçıldamaqda, o qanlı günləri
anlatmaqda!..
zırıldayan uşaqların
Ölüm Şərqilərini
Mən eşidə bilirəm!
Sonra "Xocalı Simfoniyası" poeması əsasında film
çəkildi. Filmin nümayişi keçmiş "İsmailiyyə" binasında
keçirildi. İlk baxışın burda keçirilməsi rəmzi məna daşıyırdı.
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Çünki bu binanı ermənilər 1918-ci ildə dağıtmış, yerlə
yeksan eləmişdilər. Sonradan bu gözəl abidə əvvəlki halına
gətirilmiş, bərpa edilmiş, öz görkəmini almışdır.
Bu film bəzi həqiqətlərin də üstünü açırdı. Filmdən
anlamaq olurdu ki, erməni vandalizmi təkcə türklərə deyil,
bütün bəşəriyyətə yönəlmiş bir xain düşüncə, xain fikir, tülkü
xisləti, məkrli barbarlıq aktıdır.
Film üç dildə, Azərbaycan, rus, ingilis dillərində
səslənir. Bu da Xocalı qətliamının necə insanlığa sığmayan
bir vəhşət olduğunu dünyaya çatdırır.
Və filmdə poemanı Nurəngiz xanımın özü oxuyur.
Səsiynən, ağrısıynan, avazıynan insanlara demək istəyir
ki, heç bir cinayət, qətl, suç cəzasız qalmayacaq. Vaxt
gələcək Xocalı qırğınını törədənlər müttəhim kürsüsündə
əyləşəcək, aman diləyəcəklər. Onda ruhlar göylərdən enəcək,
bu qatillərə, aman verməyin, deyəcəklər.
-Əsla, deyirdi, Nurəngiz xanım. Əsla o qatillərə aman
yoxdu və mən nə qədər humanist adam da olsam, onları
özüm güllələyərəm. Çünki uşaqlara qalxan əlləri kəsməliyik,
məhv eləməliyik, yox eləməliyik dünyamızdan.
Bir də deyirdi ki, bu poemanı üryimin hökmü ilə,
ürəkdən yazmışam. O qədər ürəkdən yazmışam ki, poemanı
bitirəndən sonra, elə bildim ki, ürəyim orda, o qətl edilən
insanların arasında qalıb, qanayır.
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İnqalar ana döşü əvəzinə
İndicə torpağı əməcəklər!..

körpələr torpağın altında!
Heç bir şey anlamır İnqalar!..

Təsvir o qədər ağırdı ki, oxuyanda kövrəlməmək olmur.
Oxuduqca xəyalında qanına bələnmiş ac uşaqların torpağı
necə sümürdüyünü görürsən.
Nurəngiz xanım deyirdi ki, bu səhnəni yazmaq içindən
çatlamaq kimi bir şeyiydi və mən içimdən çatlaya-çatlaya bu
səhnəni bir rəssam kimi çəkdim. Çəkib bir xeyli baxdım.
Baxıb hönkürdüm. Düşündüm ki, o anlar o uşaqlara,
günahsız insanlara əl qaldıranların bir azca da olsa, lap bir
iynənin ucu qədər, insafları olmayıbmı ki, belə, bu cür
amansız qətliam ediblər.
-Mən heç o şəkillərə baxa bilmirəm. Bəs o şəkilləri
qanla ərsəyə gətirib, o şəkillərin qanlı yaradıcıları necə,
onları ana doğmayıbmı, onlar hansı cəmiyyətin, hansı
zamanın insanlarıdır, düşünürəm. Düşündükcə heyrətə
gəlirəm ki, sənin zamanında yaşayan belə vəhşilər, qatillər
var. Həm də erməni xisləti o qədər murdardır ki, ölümün də
neçə cür məqamlarını düşünüb tapırlar. Yəni insanı daha
hansı vasitələrlə öldürmək, dərisini soymaq, qarnını yırtmaq,
ağaca bağlayıb od vurmaq, nə bilim neçə cür ölüm üsullarına
əl atmaq... Halbuki əllərində yeni markalı silahlar olub. Gör
nə qədər vəhşi insanlardı ki, insanlara acı vermək, öldürəndə
də ağrıyla, əzabla öldürmək üçün hər vasitələrə əl atıblar. Bu
cür insanlara nə yer kürəsində, nə də heç bir planetdə, hətta
cəhənnəmdə də yer yox.
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Və varındısa... sən Allah,
Ey Rüzgar, fırça gətir!
Mən bu Qlobal Ahın şəklini çəkərəm!
Çəkə bilərəm Onu
Bəşəriyyət önündəki
Zülmün Nəhəng Pannosunu!
Və bu şəkli çəkdi də "Xocalı simfoniyası"nda.
Elə çəkdi ki, hər dəfə baxanda, oxuyanda o fəryadları
eşitmək olur.
Özü də deyirdi, deyirdi ki,
- Poemadan sonra hara gedirəm o səslər də
qulaqlarımda gedir. O şəkillər gözlərimdə gedir, o ağrılar
içimdə gedir. Amma dünya susur, bəşəriyyət susur, hər kəs
susur. Allah bu susqunluğu götürməsin!
Əl çəkin! Qırın hərbin belin!
Dağıdın təbilini siz onun!
Doğrayın müharibə sözünü,
siliniz lüğətlərdən!
İnanırdı ki, o bir gün gələcək, haqq yerini tutacaq,
günahkarlar cəzasını alacaq, dünyada savaş olmayacaq,
əmin-amanlıq bərqərar olacaq. Çox inanırdı ki, o gün
yaxında, bir addımlıqdadır. Ömür vəfa etsin, kaş vəfa etsin,
mən də o günü görüm, sonra rahat köçüm bu dünyadan.
Əmin olum ki, artıq uşaqlar ölməyəcək, günahsız adamlar
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qətl edilməyəcək, şəhərlər dağıdılmayacaq, kəndlər
yandırılmayacaq. Əmin olum ki, Günəş doğacaq və bir də
heç zaman batmayacaq.
Uzat sarı tellərini,
Uzat, əllərim çatmır.
Uzat, uzat, sarıl mənə,
Sarıl mənə, apar məni,
Mənə soyuqdur, Günəş...
Çatarsam,
Odundan ovuc-ovuc udacağam...
Boğazımda qurşun qalacaq, Günəş!
Bir qurşuna möhtacam...
Eşidirsənmi, ulu nənəm, hey!
Gün xanım, Günəş xanım!
Gün xanım, Günəş xanım, hər sənə
şairi, Mələksima dostu, böyük insanı,
xatırlayıram. Sanki Günəşlə bərabər
gülümsəyir göylərdən. Sanki günəş
ruhumuza, könlümüzə süzülür:

baxanda o günəşli
Nurəngiz xanımı
hər səhər bizə
kimi şəfəqlənir,

Torağaylar pırr edib uçdular torpaqdan,
Bir də haçan görəcəyəm
mən belə bayramı,
ay Allah!
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***
Nurəngiz xanımın istər nəzmində, istər nəsrində bir
balaca, dəcəl qız obrazı var. Özünün də dediyi kimi, o qız
özüdür. Uşaqlıqda çox dəcəl və hər şeyə maraqlı olan bu qız
bir ana xətt kimi keçir hər yerdən, şeirlərdən, hekayələrdən,
günəşdən, yaşamdan. Xoşbəxt günləri uzun sürməyib.
Günlərin birində çox sevdiyi atasını itirib. Bu itkiyə sarsılıb,
bu itkiyə yıxılıb, sonra dikəlməyi çətin olub. Hər yerdə
atasızlığın acı soyuğu qarsıb həyatını. Çətin də olsa, ayaqları
üstündə durmağı bacarıb, bir qadın xoşbəxtliyindən yan ötüb
bir ana kimi xoşbəxt olub. Deyirdi ki, hər qadın ana olmur, o
qədər uşaqsız evlər var, qadınlar var ki, illərdi uşaq
həsrətində qovrulurlar. Həmişə o qadınlar üçün də dua
eləmişəm.
Demişəm ki,
- Allahım, elə et ki, uşaqsız evlərdən uşaq səsi gəlsin,
işıqsız evlərdə işıq yansın. Bir də çox şükür ki, mən Anayam,
analığın necə müqəddəs olduğunu mənə göstərmisən. Şükür
Allahım, hamının balasına kömək ol, mənim Jaləm də
onların içində olsun.
Arxamda sarp enişlər,
Çiynimdə Günəş tayası,
Ağuşumda Jaləm və titrəyişim...
Yol gedirəm, yol olanadək.
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Günəşə
dualarında ən çox nənəsinin, babasının
olmasını, geriyə qayıtmasını istəyib. Deyir, o vaxtlar bütün
uşaqların nənəsi-babası varıydı, onlar nəvələrini gəzdirir,
qucağına alıb öpür, sevir, oxşayırdı. Mən də kənardan
həsrətlə baxar, baxar, axırda anamın üstünə qaçardım ki,
- Bəs hanı mənim nənəmlə babam, nə vaxt gələcəklər.
Anam da saçlarımı oxşayar, üzümdən öpər, deyərdi ki,
- Onlar arabayla çox uzaqlara, lap uzaqlara, Günəşə
gediblər.
Mən də gözlərimi qıyıb günəşə baxar, o qədər baxardım
ki, gözlərim qamaşar, yorulardı. Hərdən o qarmaşıq,
işıltıların içində mənə elə gələrdi ki, günəşin içində araba
gedir, içində də qızıldan tayalar. Ağlaya-ağlaya bir də
diqqqətlə baxmaq istəyirdim günəşə ki, o arabada nənəmlə
babamı görüm, amma hər dəfə o arabada qızıldan ot tayaları
görərdim. Yəni bu mənə elə gəlirdi.
Ətrafımda uşaqlar gülərdi, oynardı, sevinərdi. Mən də
həsrətlə günəşdə baba, nənə axtarardım və sanki uşaq
qəlbimə onların qayıtmayacağını diqtələyən ağrılar dolardı.
Heç demə bu ağrılar sonradan şeirlərə çevriləcək, məni şair
edəcəkdi.
Bir uşaqlıq günəşə baxdım, günəşdən itirdiklərimi
istədim, gözlədim, hər gün, hər an gözlədim. Günəşə o qədər
yalvardım ki, hətta günün istilərində, hamı kölgəliyə, bir
sərin yerə qaçanda, mən yenə də günün altında yana-yana
yalvarmaqdaydım. Anamın dediyi o uzaq ölkədən, o qızılı
günəşdən heç kim qayıtmadı.
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Bir dayəmiz də vardı. Çox vaxt da anamı bezdirəndən
sonra onun üstünə qaçırdım, soruşurdum ki,
- Dayəcan, anam düz deyir, nənəmlə babam günəşə
gediblər?
O da hər dəfə gülümsəyərdi,
- Noracan (mənə belə deyərdi dayəmiz) əlbəttə düz
deyir anan. Sən bu sualı nə çox verirsən mənə. Heç anan
yalan söyləyər? Əlbəttə babanla nənən günəşə gediblər.
Amma Günəş sən gördüyün yaxınlıqda deyil eyyy, çox, çox,
lap çox uzaqdadır. Elə uzaqdır ki, uzun illər yol getməlisən.
Böyüyəndə özün anlayacaqsan.
Və yenə də Günəşin altında yanmaqda, dua
etməkdəydim.

Güman edirdi ki, günlərin birində o qızılı qamaşmaların
içindən bir qızılı araba gələcək göylərdən. Gələcək və onun
qarşısında yerə enəcək. O qızılı arabanın içindən nənəsiylə
babası düşəcək, onu qucacaq, öpəcək, sevəcəklər. O da
hamıya deyəcək ki, bax, gördünüz günəşə dualarım boşa
deyildi, Günəş sevdiklərimi mənə qaytardı

Günəş məni yandıra-yandıra,
Günəşin altında yana-yana
Oturdum
Kimsəsiz evimin
Astanasına.
Beləcə nənə-baba həsrəti, onların Günəşə getməsi
balaca Nurəngizi günəşə daha da yaxınlaşdırır və dualarında
israrlı olmasına səbəb olur. Hər dəfə uşaqlarla oyununu
yarımçıq kəsər günəşə dualarına davam edərdi. O qədər dua
edərdi ki, gözləri qıpqırmızı olar, yorular, amma yenə
ümidini itirməzdi.
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Zərrəyəm, hər nəyəm
Heç nəyə əyilmərəm,
Heç kimə baş əymərəm.
əgər səcdə edərsəm,
qibləm atəşgah olacaq!
Təşəkkürüm buğda, çiçək,
Ana südü...
Su və könül atəşi,
Bir də Günəş olacaq.
Hətta özünə də elə gəlirdi ki, o da günəş ölkəsinin
adamıdır, fərqlidir, hamıdan başqadır. Bu fərqliliyin ağrıları
sonradan şeirlərinə hopdu, sətirlərində o uşaqlıq həsrəti aydın
hiss olundu. Bir uşaq həsrətinin şairlik yolu günəşdən keçdi.
Yenə də Günəşə dualar edir, yenə də şeirlərində günəşin
şəfəqi qamaşırdı:
Ayın
İynə-iynə
Saçaqlarında
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Qoşa uçub, Günəşə tapşırıldıq.
Sübh tezdən hər ikimiz
Sarı-qızıl
Şəfəqlərə yayıldıq...

***

Sanki özü də sonradan bir günəş kimiydi, sanki bir
günəşli ölkəydi. İçində bütün itirdikləri, bütün sevdikləriylə
bərabəriydi. Gecələr onlarla danışır, onlarla ağlayır, onlarla
gülürdü. Bu bir uşaq həsrətinin onda qoyduğu islərin
ağrılarıydı ki, o bütün itirdiklərini günəşdəki qızılı ot tayaları
kimi gözlərinə, ürəyinə, duyğularına hopdurmuşdu.
İstəyəndə babasıyla danışır, istəyəndə nənəsiylə danışır,
onun dizlərinə baş qoyur, günəşli nağıllarına qulaq asıb
mürgüləyir və yuxusunda yenə də, yenə də günəşi görür.
Onun bütün həyatı, bütün ömrü günəşdə günəşlə keçdi.
Hələ sonradan itirdikləriylə atasıyla, anasıyla, əziz
qardaşıyla və neçə doğmalarıyla, dostlarıyla da günəşli
xəyallarında görüşür, onlarla bir yerdə bu aləmdən təcrid
olur, bir sözlə günəşli xəyallarında xoşbəxt olurdu.
Əzəl gedək Tanrının qapısını döyək.
Yağış versin... günahımızı paklasın.
Sonra gedək Günəşi bərabər öpək.
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Ah, ayrılıq!
Biz ki çoxdan tanışıq!
Elə əvvəlkitək bənizimiz sopsoluq...
Xoş gəldin, son ayrılıq. Qolboyun olaq.
Artıq qorxum yox.
Hər şey ayrılıqdan başlayır bu dünyada. Elə dünya da
özü boyda ayrılıqdır. Sonda bu dünyadan da ayrılırsan, həm
də əbədi.
Əvvəl
ana
bətnindən,
sonra
doğmalarından,
sevdiklərindən, evindən, yurdundan, hətta özündən də
ayrılırsan.
Ayrılıq alın yazısı kimi hər yerdə marıqda, pusquda.
Və ayrılıqlar silsiləylə gəldi ömrümə...
Ana tərəfdən kimi varsa sürgün elədilər İrana. Elə ana
tərəfim də İranlı idi, Ərdəbildən. Nədi-nədi babam
pantürküstdü, Hüseyin Cavidlə dost olub. Amma Nəriman
Nərimanovun da silahdaşı olmuşdu axı. Heç nəyə
baxmayaraq dövrünün gözəl, savadlı həkimini, loğmanını,
bir ziyalı aydınını ailəsiylə repressiya küləkləriylə döydülər,
ev-eşiyindən uzağa atdılar. Anamdan başqa bir ailənin bütün
üzvləri ağlaya-ağlaya köçmək məcburiyyətində qaldılar.
Dayılarım, xalalarım, babam, nənəm... ahhh, canlarım.
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Onlardan sonrakı boşluqda yaşadı anam və bir daha
doğmalarını görmədən.
Sonra atamla evləndi, uşaqları oldu, ailə, ev-eşik
qayğısı, həyatın davamı...
Amma o boşluğun yerindəki yaralar anamın çöhrəsində
kədər cizgiləri qoyurdu, səsindən ağrı kimi süzülürdü.
Hərdən yan otaqdan çox həzin, kədərli səsini eşidərdik,

Bir də sürgünə gedən doğmalarına deyiblər ki,
müvəqqəti gedirsiniz, qayıdacaqsınız.
Anam deyirdi, sanki bu söz yaşadırdı adamı, bu söz bir
ümıd qığılcımı kimi bir ömür təqib elədi məni, bir ömür
ümidlə o müvəqqəti gedişin bitəcəyini, gedənlərimin geri
dönəcəyini gözlədim. Hətta yaxınlarım deyəndə ki, boş
söhbətdir, sizi aldadıblar. Susun, deyirdim, elə şey olmaz.
Hamı qayıdacaq, yenidən bir yerdə olacağıq.
Gedənlər qayıtmadı anam...
Gedənlər qayıtmır axı..
Gedənləri qayıtmağa qoymurlar. Bir yekə sədd çəkirlər
qarşılarında, onlar səddin o üzündə ağlar qalır, sən bu
üzündə.

- Gəlmişəm otağına, oyadam səni Qaragilə, ağlama bəsdi.
Uşaqkən bir elə də anlamırdıq bu mahnının hüznünü.
Böyüdükcə, olub-bitənləri dərk elədikcə, anladıqca anamın
ağrılarını, acılarını özümünkü kimi çəkməyə başlayırdım.
Sanki sürgünə gedənləri mən yola salmışdım, mən əl
yelləmişdim təpələrdən, mən demişdim, demişdim ki,
görüşənədək.
Amma o görüş olmadı.
Əgər o biri dünyada insan sevdikləriylə bir yerdə
olursa, deməli anam da sevdiklərinə o biri dünyada qovuşub.
Ah, ayrılıq!
Biz ki çoxdan tanışıq!
Elə əvvəlkitək bənizimiz sopsoluq...
Xoş gəldin, son ayrılıq. Qolboyun olaq.
Artıq qorxum yox.
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Yol istədim, at istədim,
Bir bəyaz həyat istədim,
Yollarımı hördülər,
Məni mənə vermədilər.
Nə yollların ağzını açmadılar, nə bir yol vermədilər, nə
də adamı adama qaytarmadılar.
Arada məktublar gəlirdi ordan, Ərdəbildən, İrandan.
Mən böyük idim daha. Sürgünə gedən doğmalarımın
hamısıyla məktublaşırdım.
Dayımın biri İran şahının müşaviri, digər çox sevdiyim
dayım isə İranda məşhur rəssamlardan biriydi.
Və ən çox da onunla məktublaşırdım.
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Onda sərhədlər açılmamışdı.
Dayımın hər məktubunun yolunu gözləyir, alan kimi bir
sakit guşəyə çəkilib ən sevdiyim əsər kimi oxuyardım. Elə
gözəl ifadələri, elə romantik, rəsm kimi çəkilmiş sözləri
varıydı ki, bir məktubu dəfələrlə oxumaqdan yorulmazdım.
Sanki çox gözəl bir şeir oxuyurdum.
Hələ bizlərə hədiyyələr də göndərərdi ordan. O
hədiyyələri, suvenirləri göz bəbəyim kimi qoruyardım.
Onda sərhədlərin açılması söhbəti gəzirdi Bakıda. Ümid
lap yaxındaydı, sərhədlər açılmalıydı.
Dayıma bu haqda yazırdım, həsrətimizin sonu gəlirdi.
Anam sevinir, anam kimi neçələri sevinir, ordakılar da
toy-bayram edirdi.
O günü heç unutmaram, sərhədlərin açıldığı günü.
Müjdəli xəbər üzümüzə təbəssüm kimi qondu,
gözyaşlarımızı saxlaya bilmirdik, ağlaya-ağlaya gülürdük. O
gün ilk dəfə ağlaya-ağlaya gülməyin nə demək olduğunu
dərindən anladım, yaşadım və o hisslər hələ də içimdə gözəl,
əvəzssiz duyğular kimi qalmaqdadır.
Biz ki qu quşlarıydıq,
Bizim öz mahnımız vardı,
Sədasına üfüqlər oyanardı,
Biz vardıq, biz asimandaydıq,
Biz buludları yarırdıq,
Qıy vururduq, yorulmurduq!
Günəşi çətir tutub başımız üstünə
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Kimdən qorunduq?
Biz ki qu quşlarıydıq...
Azadlıq hərəkatı bütün ölkəni bürümüş, insanlara azad
olmağın sevincini, hisslərini yaşadır və insanlar da azad bir
quş kimi azadlığa can atır, qəfəsləri qırır, sərhədləri dağıdır,
sərhəd dirəklərini yandırır, sərhəd məftillərini qırıb yerə
tökürdülər.
Budur, uzun illər gözlədiyimiz gün gəldi.
Vətənlə vətən arasında sərhədlər açıldı.
Xoşbəxtliyimizin həddi-hüdudu yoxuydu.
gülə-gülə ağlamaqdan doymurduq, artıq bu sevinc
gözyaşlarıydı.
Səbirsizliklə o taydan, doğmalarımızdan nəsə bir xəbər
gözləyirdik, bir şad xəbər.
Heç xəbər də gecikmədi, sərhədlər açılandan üç gün
sonra sevgili dayımın ölüm xəbərini aldıq və yıxıldıq.
Yenə də sevincimizə kədər qarışdı, yenə də yasa batdıq,
yenə də ümidimiz bizi yarıda qoydu.
Dayım
İranda
məşhur
rəssam
olduğundan,
sevildiyindən orda onun vəfatına görə üç gün, üç gecə
şeypurlar çalınıb, xalq yas saxlayıb, yetimə-yesirə ardı-arası
kəsilmədən ehsan verilib...
Amma bütün bunlar bizim kədərimizi, ağrımızı
azaltmırdı. Vüsalın bir addımlığındaydıq, lap az qalmışdı,
azca qalmışdı, nədən, nədən axı belə oldu...
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Mən necə də ümidlə açmışdım səhərləri, necə də
dayımın boynuna sarılmaq, necə də sevinmək istəyirdim. Sən
saydığını say, gör fələk nə sayır. Fələyə deyiləcək sözüm
qalmamışdı daha..
Bütün sözlərim, bütün düşüncələrim bir səssiz
boşluqdan gəlirdi

***

Bomboş bir səssizlik, bomboş...
Boşluqda nə sevgi, nə nifrət,
nə səadət, nə hiss, nə səs!
Qamçılamaq istəyirəm bu boşluğu!
Ağakərim dayımın ruhunu görürəm çəkdiyi rəsmlərdə,
xəyallarda, yuxularda...
- Ağlama deyir, quzum, biz görüşəcəyik, gözəl, günəşli
bir vadidə hamımız birlikdə olacağıq.
Və mən görüşəcəyimizə inanıram Ağakərim dayı!
Günəşli vadidə, günəşli gündə görüşənədək!
Hardansa anamın səsi süzülür günəşin şüaları kimi,
- Qızılgül əsdi, səbrimi kəsdi,
Sil gözün yaşın Qaragilə, ağlama, bəsdi...
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Vaqif
Səmədoğlunun
məhşur
şeirinə
Emin
Sabitoğlunun bəstələdiyi çox populyar, sevdiyimiz bir nəğmə
var...
Bir axşam taksidən düşüb payıza
Bilmədik haraya, hayana gedək
Flora Kərimova hər dəfə o mahnını oxuyanda, ya da
sadəcə o mahnının melodiyaları çalınanda gözlərimin önünə
Nurəngiz Gün gəlir. O mahnının tarixçəsini bilmirəm, kimə
həsr olunduğunu da bilmirəm, amma hər dəfə, hər dəfə mənə
elə gəlir ki...
Bakıda payızdır, narın və şıdırğı yağış yağır. Bir çiçəkli
taksi dayanır bulvar tərəfdə. İki gənc düşür taksidən. Biri
oğlan, biri qız. Əl-ələ tutub dənizə sarı qaçırlar. Qız üzgözündən yağış damcılaya-damcılaya çevrilib mənə baxır.
Baxanda görürəm ki, bu qız Nurəngiz Günün gəncliyidir. Və
o gənclik necə xoşbəxt, necə məsuddur yağışın altında. Sanki
Bakının gəncliyidir, dənizin gəncliyi, xoşbəxtliyin
gəncliyidir o epizodda gördüklərim. Bir də payızın, bir də
payız taksilərinin gəncliyidir.
Həm də mənə elə gəlir ki o mahnıda bir Flora
Kərimova yanğısı da var. Şairi də, bəstəkarı da, musiqini də,
şeiri də, payızı da, müğənnini də, taksini də, taksidən düşən
payız sərnişinlərini də bir sehirli bağ bağlayır bir birinə.
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Flora xanımın səsindəki payız taksiynən gəlir bir başqa
payıza, bir başqa yağışa, bir başqa Bakıya

Hərdən ürəyimdən keçir ki, o taksini saxlayım mən də
əyləşim o taksiyə, görüm hara gedir o taksi. Hansı payıza
gedir, sonra o melodiya dillənəndə hansı payızdan gəlir.
Hərdən də istəyirəm qarşısını kəsəm o taksinin və
sürücüdən soruşam ki, hardan gəlirsən, hara gedirsən ?
Və birdən də mənə elə gəlir ki, o payız taksisinin
sürücüsü mənəm. Amma hardan gəlib hara getdiyimi
bilmirəm.
Sanki bir ağ dumandan gəlir o taksi, bir ağ dumana
qarışır o taksi. Sonra da hər şeyi unudur adam.
Payızın tökülən yarpaqları kimi unudursan.

Yağışın əlindən qaçıb bir küncə
Dayandıq üzümüz dənizə sarı
Sonra o melodiyaların altında Nurəngiz Günün yaşlı
vaxtı düşür taksidən. Payıza, payızda yağışa düşür, bu dəfə
təkdir, yalnızdır, kədərlidir, gözlərində o günlərin həsrəti var.
Bahar həsrətiylə payız axşamı
Yenə həzin-həzin titrədi ürək
Həsrətlə dənizi süzür yağışın altında, süzür, süzür və
hıçqırır. Göz yaşları yağışa qarışır. O günlərin xoşbəxtliyi bir
qağayı kimi dənizin üzərində uçmaqda. Əllərini dənizə,
qağayıya açır. Nə dənizi qucmaq mümkün, nə qağayıya
toxunmaq mümkün. Bir də itirdiyi günlərinin ardınca sinə
dolusu bir ah çəkir.
Taksi yenidən dayandığı yerə gəlir. Nurəngiz xanım
taksiyə əyləşir. Taksi gedir, gedir...payıza qarışır, yağışa
qarışır və uzaqlarda yox olur.
Bir axşam taksidən...
Yenə o taksi gəlir, yenə gedir...
Hər dəfə o mahnı oxunanda, o melodiya çalınanda bu
belə davam edir. Taksi gəlir, melodiya bitir, taksi gedir.
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Yenə tapılmadı payız gəlincə
O uzaq günlərin itmiş açarı…
Və gözəl günlərin birində düşündüklərimi Nurəngiz
xanıma da deyəndə, diksinmişdi, hardan bilirsən, demişdi.
Elə mən də diksinmişdim, çiyinlərimi çəkmişdim, hardan
bildiyimi bilmədiyimdən, bilmirəm demişdim, mənə elə
gəlir. Mənə elə gəlib həmişə.
O anlar Nurəngiz xanımın gözlərindəki həsrəti də
görmüşdüm, kədəri də...
- Elə bilirdim bu sirri bircə mən bilirəm, Elçin!
Sonra da əlavə eləmişdi,
- Elə o çiçək taksiylə də çıxıb gedəcəm, amma heç kimə
demə.

340

Elçin İsgəndərzadə
“ƏSƏRLƏRİ” – IV cild

Elçin İsgəndərzadə
“ƏSƏRLƏRİ” – IV cild

Dediyi kimi də elədi. Gözəl günlərin birində ağ
dumanın içindən bir taksi gəldi ömrün payızına, Nurəngiz
xanım da o taksiyə minib getdi, ağ dumana qarışdı.
Bir axşam taksidən...

ADİL MİRSEYİDİN GÖYƏRÇİNLƏRİ,
ŞEİRLƏRİ, RƏSMLƏRİ VƏ ÖZÜ
(esse-portret)
...Milli azadlıq hərəkatının qaynar çağları idi. Gəncədə
yaşayırdım. Gəncə Dövlət Universitetində dərs deyirdim,
yazdığım şeirlər ara-bir dövri mətbuatda dərc olunurdu. O
zamanlar Musa Urud, Mahir Rəfizadə, Xəzangül, Lətif
Zərgər, Fərruxə Pərişan, Səadət Akifqızı, Mustafa
Rasimoğlu, Vahid Aslan və “İlham” ədəbi birliyinin digər
üzvləri həftədə bir dəfə Alimlər evində toplaşırdıq. Qarabağ
savaşında şəhid olmuş şair qardaşımız Nizami Aydın da hələ
sağ idi. Axşamlar çayxanaya yığışır, biri-birimizə təzə
şeirlərimizi oxuyardıq. Bu günlərdə 75 yaşı tamam olan
tanınmış yazıçı-dramaturq Qərib Mehdi də bizim bu xudmani
məclislərimizə ağsaqqallıq edərdi.
Nizami Aydın Bakıya gələndə Vaqif Bayatlı ilə, Adil
Mirseyidlə görüşərdi. O, Vaqif Bayatlının və Lorkanın
şeirlərini çox sevirdi, mənə şeirlərimi Adil Mirseyidə
göstərməyi məsləhət bilirdi.
Nizami Aydın 1992-ci ildə yanan tankını düşmən
səngərinə sürdü və qəhrəmancasına həlak oldu – ölümündən
sonra Nizami Aydının gerçək şair ömrü başladı…
“Şair bəzən diri ikən gözə görünmür” - yazır Mirseyid.
Şairlər Vətənin ən çox ərköyün, ən çox da döyülən
övladlarıdır - bu misralar vaxtı ilə “uğurlu yol” yazıb ilk
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şeirlərimi oxuculara təqdim eləyən ustadım Məmməd
Arazdandır.

qəribədir ki, Adilin məndə saxlı peyzajlarında insan
təsvirlərinin yer almadığını sanki ilk dəfə görüb kəşf etdim.

***

pəncərə ağac bulud bahar
rəsmlər fırçalar rənglər tənhalıq
bu otaqda rəsmlərin fırçaların tənhalığın içində
məni mənə düşmən edən bir faciə xaosu var
divar saatının əqrəblərindən
vaxt süzülür damcı damcı
döşəmədə laxtalanır vaxtın qanı
uzun güzgüdə ömrü boşuna umudlarla
yaşamış bir adam
yalnızlıqdan sərxoşdu bu axşam
adama elə gəlir divar saatındadır canı
saat susan kimi o da öləcək
bahar bulud ağac pəncərə
tənhalıq rəsmlər fırçalar rənglər
vaxtın qanı damcı damcı damır güzgüyə
rənglərə fırçalara rəsmlərə ağ kətana
yaradandan küsmüşəm
məni xilas elə ana

Adil Mirseyid rəssamlıq təhsili alıb, onun rəssam
olduğu ilk baxışdan anlaşılır. Filosof Azər Mehdioğlu
“Qəribə adamın palitrası” başlıqlı essedə yazır; “Adilin
şeirlərini oxuyan hər bir fəhmli adam onun rəssamlığını,
rəsm əsərlərinə baxan isə şairliyini sezər.”
Adil Mirseyidin yaradıcılığında avanqard rəssamlıq
cərəyanlarıyla – sürrealizmlə, impressionizmlə, kubizm və
fovizmlə özgür poetik dilin uğurlu və bənzərsiz vəhtədi
mövcuddur. Onun şeirlərində təsviri sənət elementləri poetik
metaforalarla iç-içədir.
A. Mirseyidin “Güzgüdəki adam” kitabını əziz və əsgi
dostum Musa Urudda görmüşdüm. O kitabı bir neçə günlük
Musadan aldım. O əl boyda kitabda toplanan şeirləri dönədönə oxudum. İndi Adil Mirseyidin yenicə çapdan çıxmış
“Ay süvarisi” kitabını vərəqlədikcə haçansa bir nəfəsə
“Güzgüdəki adam” kitabını oxuyarkən keçirdiyim heyrət və
qürur hissini yenidən yaşadım.
Mənim iyirmidən çox ölkə rəssamlarının əsərlərinin yer
aldığı çox zəngin kolleksiyamda Adil Mirseyidin otuzdan
çox əsəri var, bunlar yağlı boya və akvarellə işlənmiş
mənzərələr və natürmortlardır. “Ay süvarisi” toplusunu
vərəqlədikcə həmən tablolar gözlərim önündə canlandı,

Güzgü, ayna metaforası şairin ən çox sevdiyi
obrazlardan biridir, - şair “güzgüdəki adamdı” . O, metofizik
güzgüləri qapı kimi açıb bağlayır, o, bir güzgünün içindən
çıxıb başqa bir güzgünün içinə girir. Bəzən dörd divar dönüb
dörd güzgü olur, onun qara qəhvə, qırmızı şərab, acı tütün və
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yağlı boya qoxuyan darısqal hücrəsində. Yaradandan
küsdüyü günlərdə şair güzgüləri sındırmaq, dünyanı yaxıb
yandırmaq istəyir, amma gücü çatsa da güzgülərə əl
qaldırmır-o bu metafizik güzgülərsiz yaşaya bilməz, çünki o
bu güzgülərlə dünyanın dürlü-dürlü əsrarəngiz sirrlərini
çözür. O, güzgülərdə insanların içini görür və insanların içini
gördüyü gündən heç kimə qibtə etmir, heç nəyə
heyrətlənmir, təəccüblənmir-bir bəyaz bulud şəklində
dünyanı gəzib dolaşır...

vardı, oturub çay içdik, ordan-burdan söhbət etdik. Nizami
Aydın şeirlərini mütləq Adil Mirseyidə göstər demişdi. Bir
neçə gündən sonra yenə Sabir bağındakı çayxanada
görüşdük, bu dəfə əvvəlcədən vədələşmişdik-mən bir qovluq
şeir gətirmişdim. Yenə bir söz demədi, gülümsündü, qovluğu
çantasına qoyub getdi. Səbirsizliklə günləri sayırdım, o isə
zəng vurmurdu...
Xoşbəxtlikdən bizim tanışlığımız dostluğa çevrildi...
***

***
Güzgüdəki adamı-Adil Mirseyidi ilk dəfə “Ədalət”
qəzetinin redaksiyasında Vaqif Bəhmənlinin otağında
görmüşəm. Neçənci ildi, hansı aydı soruşmayın, əslində
zamanın mətləbə dəxli yoxdu. Adil pəncərə önündə oturub
siqaret çəkirdi-Vaqif Bəhmənli bizi tanış elədi. İlk
görüşümüzdə şairin səsini eşitmədim, o, sadəcə yüngülcə
gülümsündü. Cins şalvar, cins köynək, cins gödəkcə vardı
əynində, boynuna kaşne bağlamışdı. Atalar demişkən, üz
gözündən, saqqalından nur tökülürdü. Biz iki kəlmə
kəsmədik, amma mən şairin üzündəki nuru unutmadım...
***
Bir gün Sabir bağının yaxınlığında rastlaşdıq, yenə
başdan ayağa cins paltar geyinmişdi, gözündə klassik eynəyi,
çiynində çantası... O zamanlar Sabir bağında bir çayxana
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O
illərdə
Adil
sıx-sıx
rəssam
dostlarının
emalatxanalarına gedib gəlirdi. Kərim Cəlal, Vaqif Fazil,
Fikrət İbrahimli, Çingiz Əziz, Hüseyn Haqverdi, Kamal
Əhməd və Gennadi Brijatyuk kimi ünlü rəssamlar Adilin
poetik yaradıcılığını yüksək qiymətləndirirdilər. Gennadi
Brijatyuk Adil Mirseyidi mistik şair, şeirlərini mistik poeziya
adlandırırdı, - mən bunu dəfələrlə Brijatyukun öz dilindən
eşitmişəm. Təəssüflər olsun ki, heç bir tənqidçi Adil
Mirseyid dünyasının mistik qatına enə bilmədi.
Tənqidçilərimiz bu əsrarəngiz aləmin yalnız görünən tərəfi
haqqında danışdılar, yazdılar və hər dəfə də Adil Mirseyidin
ədəbi portreti hardasa yarımçıq qaldı, tamamlanmadı.
Şairin rəssam dostu Gennadi Brijatyuka ithaf etdiyi şeiri
örnək gətirmək istəyirəm.
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qoca rəssamın əsərlərində
tənhalığın sərxoş qızılgülləri
ovsunlayır sevdalı könülləri
araq şüşəsində qızıl balıqdı
ağ kətanda yarı divanədi yarı xalıqdı
xoşbəxt edə bilmədi sevdiyi qadınları
onu sevən qadınlar da səadət gətirmədi
nə yoxsulluq nə var dövlət
nə sağlamlıq nə şöhrət
nə gəncə nə də kiyev nə ölüm nə də qürbət
fərqində deyil artıq
könül verib tənhalığın
sərxoş qızılgüllərinə
Dəyərli qardaşım Azər Turanın “Azərbaycan” qəzetinin
25. 10. 2002 sayında çap etdirdiyi “Bu, ölümdü, bura Paradiz
kafesidir, bu da Adil Mirseyid” yazısından bəzi ayrıntıları bir
daha yada salaq; - “Azərbaycan türk poeziyasında (məhz
Adilin yaradıcılığı haqqında danışarkən mən bu ifadəni
işlədirəm) Adil Mirseyidin obrazlar sistemi tamamilə yeni bir
hadisədir. Adil Mirseyidin şeir duyğuları kifayət qədər böyük
bir ərazini, yeni zamanda ayrı-ayrı mədəniyyətlər və
etiqadlar arialını əhatə edən Şərqdən, akvarel və yağlı boya
elementləri Parisdən qonaq gəlir. Və elə buna görə də Adil
Mirseyidin illərdən bəri oxuduğum şeirlərinin yeni
mədəniyyət dövrümüzün sözün ən həqiqi mənasında
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avanqard örnəkləri hesab edirəm... Adil Mirseyid özünü
taleyə fəda etməyi bacardı. “
Poeziya Tanrının yer üzündə yaratdığı möcüzələrin ən
sehirlisidir.
Adil Mirseyid poeziyası həmin möcüzənin fleyta səsi,
qağayı nəğməsi və durna qəribliyi aurasında yağlı boya ilə
kətan üzərinə əbədilik köçürülmüş inikasıdır.
Adil Mirseyid poeziyası bütün Dünyanı qarış-qarış
gəzib, onun hər qarışını sevən poeziyadır. O, Yaponiyanı ən
azı yaponlar qədər, Fransanı fransızlar qədər, Fələstini
fələstinlilər qədər... sevir.
Onun poetik ağuşu Mövlanə, Nazim Hikmət, Qoyya,
Pikasso, Modilyani, Elçin, Vaqif Səmədoğlu, Bodler, Qogen,
Van Qoq, Sezann, Buson, Mircavad, Səttar Bəhlulzadə...
üçün eyni dərəcədə doğma, mərhəm və qutsaldır.
Kəndimizdən axan Qarqar çayı üçün burnumun ucunun
göynəməsi ilə Adilin Nil çayına olan sevgisi üst-üstə düşür;
ah misirdə olaydım
çiməydim nil çayında
ordan məktub yazaydım
sənə yağmur ayında
XXI əsrə keçdik, (Vaqif Səmədoğlunun “XXI əsrə
keçəcəyik bir azdan, keçmək olmur Arazdan” misrasını
xatırladım) yaşadığımız dünya müharibələriylə, dərdləriylə,
elmi kəşflərinin və ixtiralarının çoxluğu ilə yadda qalandır...
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Mən nöqtəsiz, vergülsüz və böyük hərfsiz yazıbyaradan “həpbərabər” şair qardaşımın “İN MEMORİAM”
larını, “ Kətan, yağlı boyalarını” , “ Kompozisiyalarını” ,
Sonatalarını, Kapriççolarını, “ Güzgüdəki adam” , “ Paris
motivləri” , “ Vağzal eskizləri” və “Quma çəkilmiş rəsmlər”
silsiləsini əsrimizin poetik kəşfləri hesab edirəm.
Adilin ürəyinin qanı ilə yazılıb, Göyüzünə söylədiyi
şeirlər şaman duası kimi müqəddəsdir.
O çağdaş şeirimizə təsviri sənət elementləri ilə yanaşı
caz havası da gətirdi. Böyük şəhərin-meqapolisin xaotik
musiqisini bəstələdi. Bundan öncə o saz havaları çalmışdı,
sonatalar yazmışdı.
“Ay süvarisi” toplusunda beş poema yer alıb. Təkcə
poemaların adlarını sadalamaq belə onun mövzu dairəsi,
fəlsəfi-estetik dünya görüşü haqqında təsəvvür yaradır.
Budur, həmin beş poema(klassik şeirimizdə “Xəmsə”) “Caz”, “Payız hannibalizmi, “Cariculum vitae” (tərcümeyihal və yaxud ömür salnaməsi), “Klassikal müzik for
meditation” (klassik musiqi ilə meditasiya) və “Metropol
röyaları”.
“göydə ay yerdə ölüm
hara gedim mən gülüm
bir gün ölüm mələyim çıxacaq bir güzgüdən
eyni musiqini dinləyəcəyik həmən
bir şüşədən şərab içəcəyik
caz fank alya ceymis braun
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tenor saksafon
molbertdə yarımçıq bir kompozisyon
hansı röyada gizlənim ay çəkib aparmasın məni
söylə harda yuva qurum
yağmur yağmasın pəncərəmə
mən pikassonun minotavrı kimiyəm bu gecə
bu son sevda son umud
qəhr oldum məni unut
Başqa bir misranı səsləndirək;
kor musiqiçi kimiyəm tanrım
amma səni görürəm mən
Yaşadığımız dünyanın cəhənnəmsayağı qır qazanları
mənə Şuşasız şölələnən çərşənbə tonqalları kimi bumbuz
soyuq təsiri bağışlayır.
açın pəncərənizi açın qardaşlar
pəncərənizdə qan ləkəsi var.
***
“Ay süvarisi” ni vərəqləyirəm, kitabda toplanmış
şeirləri bir-bir oxuduqca nostalji hisslər keçirirəm. Bir
zamanlar şəhərin mərkəzi küçələrindən birində bu adda bir
kafe vardı-“Nostalji” kafesi. Axşamlar o kafedə görüşərdik,
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qara qəhvə içərdik, şeir oxuyardıq. Şair Vahid Əziz də
axşamlar o kafeyə gələrdi. İndi o kafe daha yoxdu, indi o
kafe Adilin “Nostalji kafesi” şeirinin misraları arasında
canlanır;

yenə Adil Mirseyid poeziyasının melanxolik ovqatına
köklənmişəm;

nostalji kafesinin pəncərəsində axşam
masaların üstündə əriyir əriyir şam
pəncərədə axşama qara yağışlar yağır
qara qəhvə nədənsə bu gün şərabdan ağır
hardasa göyüzündə qərib ruhlar çığırır
dostumun gözlərini haraylayır çağırır
ah dostumun alnında titrəyir şam işığı
mən talesiz şairəm o da bir haqq aşığı
yenə umud sərxoşdu nostalji kafesində
könül özgürlük bulub bir bülbül qəfəsində
Başqa bir günün nostaljisi-Bilgəhdə balıq tuturuq, Nadir
müəllimlə mənim diqqətim tilovlarda cəmləşib (Nadir
müəllim Adilin dostudur), Adil qayaların üstündə oturub
rəsm çəkir. Çəkdiyi rəsmləri elə oradaca bizə bağışlayır,
guya balıq tutmağa gəlmişdi...
Novruz bayramlarında Əmircana, Səttar Bəhlulzadənin
qəbrini ziyarət etməyə gedirik, yol boyu susur, siqaretisiqaretə calayır...
Gennadi Brijatyuk, Vaqif Fazilin emalatxanalarındakı
xudmani məclislərimiz heç vaxt unudulmayacaq. Bu axşam
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dənizin üstündə bir ulduz sönür
mübarək bir nur var ayın üzündə
bir damla göz yaşım büllura dönür
aynadakı qərib şair gözündə
bütün dostlar unutdular şairi
amma fələk köpək kimi vəfalı
xatirələr ölüb kölgələr diri
məcnun ovqatıdı qəribin halı
payız axşamında sevdalı dəniz
bəlkə şair göydən gəlmiş adamdı
qum üstündə yoxa çıxır bir cüt iz
nədən ürəyimə ayrılıq damdı
hara gedim hara bu axşam çağı
heç bilmirəm hara kimə zəng vurum
havalandı yenə könlümün ahı
mən saatı səhər neçəyə qurum

352

Elçin İsgəndərzadə
“ƏSƏRLƏRİ” – IV cild

***
Adil Mirseyid urbanist şairdir. Köy kökənli
şairlərimizin xətrinə dəyməsin, onun qələmindən çıxan
şeirlər metrapol şeiridi. Bunu ilk dəfə xalq yazıçısı Anar hələ
90-cı illərin əvvəllərində söyləmişdi. Adilin sürrealizmlə
bağlılığı olduğunu da Anar yazmışdı.
Modern metropollarda insan sanki dörd tərəfdən
abrukaya alınıb. Dörd yandan abruka altına alınan insan öz iç
dünyasına çəkilir, şairin bireysəlliyi də məhz buradan
qaynaqlanır.
akvariumda yaşayıram elə bil
akvariumda yaşamaq səadət deyil
yaxud;
şəhər şəhər gəzdirdim həsrətini
unutmaq istədim səni unutmaq
bir qədəh şərabla türküylə sazla
rus ruletiylə könlü ovutmaq
və yaxud;
ölümün xeyrinə işləyir bütün saatlar
uçan quşlar duyur yalnız saatların sirrini
amma saatlar gizlədə bilimir
zamanın çılpaqlığını
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Adil
Mirseyid
poeziyasıdır;

poeziyası

metofizik

obrazlar

küçədən bir yuxu keçir rüzgarla qol boyun
yenə mənim xəyalımda əski bir oyun
və bu orijinal poeziya hər cür açıqlamalardan uzaq
konseptual bir özəlliyə malikdir. Ümumiyyətlə Adil
mürəkkəb şairdi, tam əminliklə deyə bilərik ki, o, 80-cı
illərdə ədəbiyyatımıza gəlmiş istedadlı şairlər içində ən
mürəkkəb şairdi. Əbəs deyil ki, Anar müəllimin tərtib etdiyi
1500 ilin oğuz şeiri antologiyasında-bu dəyərli ensiklopedik
iki cildlikdə 80-ci illər poeziyası Adilin şeirləri ilə başlayır...
“Azərbaycan türkcəsinin ifadə imkanları Adilin şeirləri
miqyasında genişlənib” (A. Turan)
Yadımdaykən tanınmış tənqidçi Vaqif Yusiflinin bir
fikrini sayın oxuculara xatırlatmasam Vaqif Yusifliyə və
Adil Mirseyidə qarşı insafsızlıq etmiş olardım-“Modernist
şerinin Azərbaycan poeziyasında yeni yaşam hüququnu
verən ilk nümunələrini 80-ci illərdə Adil Mirseyid yaratdı.”
Bu bir faktdır, bir gerçəklikdi. Amma nə yazıqlar olsun
ki, bəzən tənqidçilərimiz, elə 80-ci illərdə poeziyaya gələn
qələm dostlarımız da kiminsə, nəyinsə xatirinə bu faktın
yanından ötüb keçirlər, ya da sadəcə susurlar-Vaqif Yusifli
cəsarəti çatışmır.
Adil Mirseyid isə bəlkə də bunun heç fərqində belə
deyil-bəlkə elə bu anda o şair Giyom Apollinerlə Mirabo
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körpüsündən keçir, bəlkə Monmartrdan “Paris məktubları”
yazır xalq yazıçısı Elçinə, bəlkə Pikassonun emalatxanasında
şeir oxuyur, ya da Vinsent Van Qoqla absent içir...
Vinsent Van Qoqla absent içdiklərinin şahidi
olmamışam, amma Gennadi Brijatyukla, Mircavadla, Kamal
Əhmədlə, Çingiz Əzizlə, Ucal Haqverdi ilə şərab içdiyini
özü şeirlərində söyləyir. Və mən bunu öz gözlərimlə
görmüşəm, çünki bəndəniz də o məclislərin iştirakçısı olub.
(Dünyanın 20-dən çox dillərinə çevrilərək yayımlanan
“Çərçivəsiz rəsmlər” kitabım məhz o günlərdən bir Tanrı
ərmağanıdır)
Bəlkə indi şair Ləki vağzalında çayxanada oturub
pəncərədən yağan yağışa baxır;

pəncərə önündə durubdu kölgəm
hardasa günahkar olduğu bəlli
gizli bir günah var mənim içimdə
nə şeir nə şərab nə cazz təsəlli
ah qorxudur məni şair taleyi
illərlə qaçmışam özüm özümdən
istanbul alçası çiçəkləyəndə
son damla yaş düşər ala gözümdən
məndil toxumuşam qırmızı məndil
şair qandı şeirin sözün mayası
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bilsən təqvimlərdə hansı fəsildi
baxdığın aynada ölüm röyası
hardasa elə bil göylər kişnədi
hardasa elə bil bir köpək hürür
vağzal işıqları boğuq səsiylə
sınıq könüllərə təsəlli verir
Məni bağışlayın, özümü saxlaya bilmədim, şeirin
ayrı-ayrı misralarını vurğulamaq istəyirdim, amma şeirin
intonasiyası məni ovsunladı, şeiri bütünlüklə söylədim.
Eşidirsinizmi, eşidirsinizmi insanlar! Şair ürəyini bir
qaranquş yuvasına qoyub gitarada yanıqlı nəğmələr oxuyur.
Şairin tənha səsini eşidirsinizmi?...
Aydın Talıbzadə yazır; “Bir gün Fudzi dağında onunla
rastlaşdığım zaman Adil Mirseyid mənə dedi ki, milyon ildi
buluddu, hara getsə axırda yenə qayıdır Buddanın yanına.
Mən inandım və dinmədim. Çünki bilirdim ki, Budda öz
şeirlərini buluda yazır və onları şair qismində göndərir yer
üzünə. Və biz də hərdən qəfil ayılıb görürük ki, yanımızca
bulud adamlar yeriyir, tanış və naməlum. Adil Mirseyid
kimi...”
Mən bulud adamla yanaşı addımladığımızın çoxdan
fərqindəyəm. Bulud adam hardan gəlib hara gedir, İlahi! Ay
çəkir, torpaq saxlayır onu.
Mən onun şeirlərini sevirəm. Baharı, bənövşəni,
qaranquşları və dərdi sevdiyi kimi...
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Mən Adil Mirseyidin şeirlərini sevirəm – XX-XXI əsr
Azərbaycan poeziyasının ən azı XXX əsrə daşıyıcısı olduğu
üçün.
Bu gün mənim sərsəm Dünyaya yazığım gəlir, çünki
sərsəmliyə vərdişli olan bu Dünyanın ağlı olsa, heç olmasa
bir atom bombasına, yaxud bir ballastik raketə xərclədiyi
sərmayəni Adil Mirseyidin şeirlərinin yayımlanmasına və
təbliğinə sərf edərdi. Onda insan qəddarlığının öküz
boynuyoğunluğu bir məsum bənövşə tumurcuğunun
saplağından yetmiş iki dəfə nazik olardı!

Mənim çıxışım Avropanın hər yerindən Buxarestə
poeziya işığına toplaşmış ünlü şairlər və ədəbiyyatşünaslar
tərəfindən maraqla qarşılandı-həmən məruzə Rumıniyada və
bir çox ölkələrdə çap olundu.
Bu üç şairin simasında Avropada çağdaş şeirimizə
maraq oyada bilmişəmsə, nə mutlu mənə. Məndən Adilin
ingiliscə, türkcə və ya rus dilində çap olunmuş kitablarını
istədilər, çarəsiz duruma düşdüm...
Əslində biz keçmişimizlə öyünən millətik, bəzən
günümüzün reallıqlarını görmürük, yaxud görmək istəmirik.
Və vətənin “ən çox ərköyün, ən çox da döyülən
övladlarını” zaman zaman öz biganəliyimiz, laqeydliyimiz
ucbatından güdaza veririk. Sonra da gileylənirik ki, dünya
bizi
tanımır-qloballaşan
dünyada
mədəniyyətimizi,
incəsənətimizi ölkənin sınırlarından çox-çox uzaqlarda təmsil
etməliyik-zaman amansızdı, vaxtı fövtə vermək günahdır...
Nə isə... Gəlin yenə “Ay süvarisi” nin peşinə düşək .

***
Adil Mirseyidin şeirləri çeşidli özəllikləri ilə yanaşı
həm də portretdi. Əlbəttə bu portret ilk növbədə şairin öz
portretidir-yəni avtoportretdir. Şairin bütün yaradıcılığı boyu
onun öz obrazını görürük. Onun şeirlərinin atmosferi Nazim
Hikmətin, Atilla İlhanın, Fəyyad Xamisin, Pablo Pikassonun,
Van Qoqun, Mircavadın... yaşadıqları dünyanın atmosferidir.
Con Lennon, Arminstronq, Mirey Matye, Vaqif
Mustafazadə, Barış Manço... bu atmosferdə nəfəs alırlar...
2004-cü ildə Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə
Beynəlxalq Ədəbiyyat festivalına dəvət olunmuşdum. Mən o
festivalda çağdaş Azərbaycan poeziyası haqqında məruzə
etməliydim. Uzun götür qoydan sonra məruzəni üç şairin
yaradıcılığı üzərində qurmaq qərarına gəldim-Vaqif
Səmədoğlu, Çingiz Əlioğlu və Adil Mirseyid...
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nə günahın sahibiydim
belə uzun yaşadım
qara qara düşünürəm bu gün
otuz yaş da qocalıqdı mənimçün
gicgahımda bir ağrı var
gicgahımda qəfil sancır bir damar.
Bu misraları söyləyən şair altmış yaşının ərəfəsində
“bir ev tikir umuddan, bəyaz damı buluddan”, qoca akrobat
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kimi ürəyini atıb tutur, uşaqları güldürür, dənizin üstündə
Aya baxanda nahaq döyülmüş uşaq kimi dünyadan küsür, hər
günü son gün kimi yaşayır şəhər qələbəliyi içində,
“vitrinlərindən tanınır şəhərlər”, o, vitrinlərdə insanların içini
görür, ömrünü Şair Taleyinə girov qoyur-Ay işığına, nar
çiçəyinə, Sözə, Səsə, Rəngə çevrilir. Şairin şeirlərində bu
çəlişgəni görə bilmək çox önəmlidir.
Bir zamanlar “otuz yaş da qocalıqdı mənimçün” yazan
gənc şair indi altmış yaşının iki addımlığında şam işığının
divarlarda çəkdiyi rəsmləri seyr edir...
O, sanki bir mühacir həyatı yaşayır...” işin olmasın
məndə bir mühacir babayam, Parisdə yaşayırmıştək
yaşayıram məmləkətdə” . Ürək ağrısı ilə düşünürəm ki, yəqin
ki, bu dəfə də Yazıçılar Birliyində və Mədəniyyət
Nazirliyində həyatdan zövq almağı bacaran məmur
arkadaşlar vitrinlərdə insanların içini görən “Ay süvarisi” nin
doğum gününü unudacaqlar.
Vaxtı ilə Vaqif Mustafazadəni, Əli Kərimi,
Mircavadı... unutduqları kimi unudacaqlar.
Allah çiynimdə böyük mənəvi haqqı olan ustadım
Çingiz Aytmatova qəni-qəni rəhmət eləsin, o illərdə Çingiz
ağa Bakıya gəlməsəydi, Mircavad fürsət tapıb böyük yazıçı
və böyük Türk oğlu ilə görüşməsəydi rəssamın vətəndə
“cəhənnəmə çevrilmiş” həyatı necə olardı görəsən?
Yenə Adil Mirseyidin Elçin Əfəndiyevə ünvanlandığı
“Paris məktubları” nı xatırlayıram-doğulduğu məmləkətdə
gizli mühacir kimi yaşamağa məhkum olunmuş Şair və

Rəssam üçün gözəlim Paris qürbət simvoluymuş-biz bunu
anlamadıq...
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***
Adil Mirseyid poeziyasının rəssamlıqdan gəldiyini,
müasir təsviri sənətin estetik prinsipləri, ekspressiv
eksperimentləri və obrazlı ifadə vasitələri ilə çağdaş şeir
dilimizi etkilədiyini yuxarıda qələmə almışdım, amma o
klassik ənənəvi şeir formalarına üz tutanda belə bir novator
şairdi. O, xaosun deyil, harmoniyanın şairidir-bu harmoniya
İlahi harmoniyadır. Rəsm əsərlərini sözlə necə təsvir etmək
və şeir misralarındakı sözlərin ifadə etdiyi duyğunun rəsmini
çəkmək mümkünsüzlüyünü iddia edənlərin fikirləri boşa
çıxdı, Adil Mirseyid söylədiyimiz nəsnələrin ən gözəl
nümunələrini yaratdı. 80-ci illərdə sosrealizm məddahlarının,
şeir bülbüllərinin haqsız hücumlarına məruz qaldı, uzun
müddət çap olunmadı, işsiz qaldı, (indinin özündə belə ona
qarşı düşünülmüş bir haqsızlığın şahidiyik) çilələr çəkdişairin qapısını “badi-səbadan qeyri kimsə döymədi” .
Ehtiyac vəfalı köpək kimi gecə gündüz qapısında
keşik çəkdi. Amma şair “su kimi hər qaba axıb dolmadı,
xəyanətlər gördü, xain olmadı” .
Ürəyini məmləkətin göyərçinlərinə yedirdi-insanlar
fərqinə varmasalar da göyərçinlər bunu bilir-göyərçinlər
şairin pəncərəsini tanıyırlar-şairin pəncərəsi göyərçinlərin
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ruhu uçur qürbətdə.
Ürəyini göyərçinlərə yedirdən
bir şair olmalıdı
bu gözəlim məmləkətdə...

ümid yeridi-mən gördüyümü yazıram, aşıq deyiləm, amma
gördüyümü çağırıram.
1999-cu ilin aprel ayında “Adil Mirseyidin
göyərçinləri” (fraqmentlərlə impressionist poema) yazıldı.
Yazdım demirəm, çünki sanki qeybdən gələn bir səs mənə
diktə eləyirdi.

Xoşbəxtlikdən bu gözəlim məmləkətin belə bir şairi
var.

... Göyərçinlər şirin-şirin
söz dənləyir pəncərəsində.
Bir tale şamı yanır
bir şairin hücrəsində.
“Şükür” - deyə-deyə qara günlərə,
qara çörəyə,
qırmızı şəraba, açan çiçəyə
ürəyini yedirdir Adil göyərçinlərə.
Bu poemanın ayağı sayalı oldu (xatırladım ki, bu
mənim yazdığım ilk poema idi), dünyanın 30-dan çox dilinə
çevrilib yayınlandı.
2003-cü ildə şairin “Nəğmə adam” kitabını redaktor
olaraq çapa hazırlayanda müəllifin yumşaq təkidi ilə poema
“ön söz” əvəzi kimi verildi.
... Allah, günahı nədi,
bir şair qorxur bu gün
bir göyərçin gözlərindən.
Özü burdadı indi,
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Bədbəxtlikdən
məhkum...

“biganəlik

iqlimində”

yaşamağa

***
Adil Mirseyid elitar şairdir.
Adil Mirseyid sürrealistdir.
Adil Mirseyid mistikdir.
Adil Mirseyid ürəyini göyərçinlərə yedirdir...

***
Bir şair haqqında danışmaq şairin içində bulunduğu
minillik poeziya aləminə səyahət etməkdir.
Poeziyadan söz açmaq isə öz növbəsində sonsuz
aləmlərə varmaq cəhdidir.
Adil Mirseyidin şeirlərini oxuyan adam bəzən hansı
əsrdə yaşadığını unudur-zaman və məkan illüziyası duman
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kimi yavaş-yavaş çəkilir, qeyb olur. İnsan göy qübbəsi
altında öz “məni” ilə tet-a-tet qalır. “Mən dünyanın
içindəyəm, ruhum dışında dünyanın” .

ЯБЯДИ ЙОЛУН ЙОЛЧУСУ

yay axşamı cazz kafedə
buz bağlayıb qədim divar saatı
başqa bir şeirdən,
yüz il geri qalır divar saatım
bu da mənim ömrüm günüm həyatım
... yüz il qabağa çəkirəm əqrəbləri.
yaxud;
60 x 60 ölçülü kvadrat kətan
zaman içində zaman
məkan içində məkan
insan içində insan
Adil Mirseyid poeziyası əzəli və əbədi həqiqətlərə
tapınır, şair zaman dışında ölümlə oyun oynayır. Adil
Mirseyid poeziyası zamanüstü poeziyadır.
“Ay süvarisi” yola çıxıb – uğurlar olsun!
“Ay süvarisi” nin arxasınca su atın...
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Мян Танры дярэащына эедян йолун йолчусуйам–бу йол
цзц Танрыйа доьру эедянлярин йолудур. Бу йолун йолчусу
олуб да Щагга тапынмаг мяним амаcымдыр.
Бир эцн рущум ганадланыб эюй цзцня учду, башга бир
эюзял эцн дярйаларын дибиня вардым. Щардан эялиб щара
эетдийимизи анламаьа, кимлийимизи, нячилийимизи дярк
етмяйя чалышдым…
Йол узанды, йол узандыгcа дцрлц-дцрлц сирляр
чюзялянди, сирляр чюзяляндикcя эюй цзцндя ахыб эедян
булудларла булуд олдум, чичяк ачан аьаcларла чичяклядим,
гушларла ганад ачдым…
Мян бир Тцрк оьлу Тцркям–Танры Тцркц горусун! Бу
йазылар да бир тцркц кими йазылыр. Бу йазыларымда чохясрлик
Тцрк поезийасынын дцняниня, бу эцнцня, сабащына – вя щяр
шейдян юнcя чаьдаш Азярбайcан мядяниййятиня–шеiриня,
елминя, ряссамлыьына, мусигисиня, яхлагына йени бир
бахышдан, йени бир ракусдан ишыг салмаг истяйиндя
булунурам.
Алнымызда даща эюзял бир дцнйанын нуру вар - о нур
Тцрк доьулан бир инсан оьлунун алын йазысыдыр.
Мян алын йазысына инанырам.
Алын йазысына инанмайан кафирди.
Севэиляр, цмидляр, аьры - аcылар алныма нахышлар салыб.
Мян щямин алын йазымы йозан адамам. Танрысына вя
Рущуна аси олмайан бир Шаман ювладыйам.
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Щардаса эеcянин янэинликляриндя бир Боз Гурд улайыр.
Шаман ювлады олан бир шаири Боз Гурдун сяси щаралара
сясляйя билирся бу анда мян дя оралардайам. Эяляcяк
йазыларымда йалныз чаьдаш Азярбайcан мядяниййяти иля
кифайятлянмяйяcяк–Гыпчаг чюлляринин, Бюйцк Туранын
рцзэарларына гошулуб, Тцрк елляриндян Сизя ярмаьанлар
эятиряcям.
Даьлардан, дярйалардан, орманлардан, мешялярдян
кечиб эялдим. Даьлар щямин даьларды, дярйалар щямин
дярйаларды, инсанларымыз бир башга… Эерчяк дцнйаны,
эерчяк динляри, эерчяк инсанлары вя эерчяк олан щяр шейи
севдим. Севдим вя юйдцм.
Замансыз вя мякансыз бир Дцнйанын шаири олмаг
севдасы бир гызылэцл кими, бир Харыбцлбцл кими чичəкляди щяр
йаз цряйимин башында.
Цряйимин башында чичякляйян о гызылэцля кюнцл ачдым,
башыма эюр няляр эялди. Баша эялян бцтцн севдалар
Танрыдан эялир. Танрыдан эялян бцтцн севдалар мцбарякдир.
Бабамыз Йунuс Ямря бу йердя йахшы дейиб: «Эял эюр
мяня ешг нейляди?».
Башыма эялян бцтцн бялалар Ешгдяндир. Ешг мяни аьаc
еляди, булуд еляди, ахар суда Ай ишыьына дюндцм вя дяли
кюнлцн мин назы иля ойнадым. Бу бир кюнцл севдасы иди,
Сяня кюнцл ачдым, бел баьладым, цряк гыздырдым.
Бир-биримизи анласаг, баша дцшсяк, дястяклясяк, кюнцл
ачыб, етибар елясяк юзцмц хошбяхт санарам.
Тцркцк, тцркц охуйуруг.
Танры Тцркц горусун!
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ШЕİРЛЯРИН РЯСМЛЯРИ,
РЯСМЛЯРИН ШЕİРЛЯРИ
(ессе - рабсодийа)

Антон Павлович Чехов дейир ки, биз щамымыз ушаглыг
адлы мямлякятдян эялмишик.
О ушаглыг адлы мямлякятдя дилиндян, дининдян,
дярисинин рянэиндян асылы олмайараг бцтцн cоcуглар рясм
чякмяйя мейилли олурлар. Ялляриня кечян каьыз парчаларыны,
китаб сящифялярини, асфалты, диварлары cызырлар, гаралайырлар…
Щяр дяфя ушаг рясми эюряндя йадыма цнлц тцрк шаири
Назим Щикмятин "Дцнйаны ушаглара веряк, щеч олмаса бир
эцнлцйя…" мисрасы дцшцр.
Назим Щикмятин анасы Cямиля ханым ряссам иди.
Рясм чякян, франсызcа kонушан бир дцнйа эюзяли…
Назим Щикмятин дя ряссамлыг истедады варды.
Мян Назим Щикмятин шеiрлярини севирям.
ХХ ясрин бюйцк ряссамы Пабло Пикассо да шеiр йазырды.
Мян Пабло Пикассонун рясмлярини севирям.
Пабло Пикассо дцнйайа ушаг эюзцйля бахырды.
Назим Щикмят дя мцдрик бир cоcуг иди.
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Биз щамымыз ушаглыг адлы мямлякятдян эялмишик
дейирди, Антон Павлович Чехов.
Мян дя ушаглыг адлы бир мямлякятдян эялмишям.
Эюзцмц ачыб эялин дуваглы аьаcлар, пямбя булудлар, хыналы
даьлар эюрмцшям. Мяним эюз ачыб эюрдцйцм даьлар Шуша
даьларыды. Шуша даьлары…
"Шушанын даьлары, башы думанлы…"
Мян ушаглыгда рясм чякмямишям, даьлара бахыб шеiр
гошмушам. Шеiр йазмышам йазмаьа ялим эялмир. Гялям
сюзя бахмыр. Шуша даьларынын рясминин шеiрини гошмушам
бялкя.
Мяним илк шеiрим Шуша даьларыды.




Cамал Суряййа "шеiр тцркцн сясиди" дейяндя
диксинмишям.
Мян шеiрин тцркцн
сяси олдуьуна шякк-шцбщя
етмирям.
Йягин мян дя о узаг ушаглыг мямлякятимдя башы
думанлы Шуша даьларына баха-баха тцркц охумаг
истямишям.
Вя яслиндя шеiрин ня олдуьуну беля билмядян, фяргиня
вармадан илк мисраларым тумурcуглайыб, cцcяриб кюнлцмцн
будаьында.
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Франсыз шаири Блез Сандрарын бир эюзял кяламы вар.
Сандрар дейир ки, шаирляри ряссамлардан, ряссамлары
шаирлярдян йахшы щеч кяс дуйа билмяз.
Блез Сандрар, башга бир франсыз шаири Эийом Аполлинер
кими Парис ряссамлары арасында, Монмартрда, Монпарнасда
чох мяшщур олуб. О, ряссамлар мцщитиндя доьма адам
олмагла йанашы, щям дя нцфуз сащиби иди.
Сандрар Фернан Леъе, Пабло Пикассо, Марк Шагал,
Амадео Модилйани вя башга Парис ряссамлары иля отурубдурарды.
Йери эялмишкян Амадео Модилйани Блез Сандрарын
эюзял бир портретини чякиб. Мян о портретин репродуксийасыны
эюрмцшям. Блез Сандрары танымасайдым беля Модилйанинin
портретиндяки адамын шаир олдуьуну дуйардым.
Сандрарын, Аполлинерин, Ъакобун, Елцарын, Лорканын
шерляри иля Пикассонун, Модилйанинин, Далинин ясярляри
арасында эенетик кодлары арайыб ахтармышам.
Вя бу кодлара раст эяляндя еля билмишям ки, дцнйа
мянимди.
Вя "дцнйа сянин, дцнйа мяним, дцнйа щеч кимин"
дейян устад Мяммяд Араза дуа елямишям.
Яслиндя бу дцнйа еля cоcугларын, дцнйайа ушаг эюзц
иля бахмаьы баcаран адамларын дцнйасыды.
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1999-cу илдя гачгынлыг, кючкцнлцк щяйаты йашайан,
Гарабаьлы шаир достум Ябцлфят Мядятоьлунун "Дярдини
данышан адам" шерляр китабы ишыг цзц эюрдц.
О китаб чап олунанда Ябцлфят Мядятоьлунун цряйиндя
диш аьрысы варды.
О китабын ряссамы шаир Адил Мирсейид иди.
О китабын сигнал нцхсясини дя Ябцлфят Мядятоьлу
дейил, Адил Мирсейид мяня ярмаьан еляди.
Адилин мяня баьышладыьы о китаба йаздыьы бир нечя
cцмляни инди олдуьу кими йазырам.
"Гардашым Елчин!
Ябцлфят бяй мяня сялащиййят верди ки, онун адындан,
онун дилиндян бир кялмя сюз йазым.
Сяня бир мисра Фцзули севдасы арзулайырам…"

Узун илляр юнcя шаир Вагиф Бящмянли мяни Адил
Мирсейид иля таныш едиб. (Ялбяття, Адилин шерляри вя рясмляри
иля чохдан таныш идим). Вя о танышлыг тез бир заманда,
достлуьа, гардашлыьа чеврилди.
Эцнлярин бир эцнц Адил Мирсейид мяни ряссам
достларындан биринин емалатханасына апарды. Индинин юзцндя
дя о ахшамын овгаты, о гярибя емалатхана аурасы бцтцн
деталларыйла, cизэилярийля йаддашымда галыб.
Сонралар Эеннади Бирjатйукун, Фикрят Ибращимин,
Чинэиз Язизин, Кярим Cялалын, Вагиф Фазилин,
Йусиф
Мирзянин, Мяммяд Дямирчоьлунун, Уcалын, Ямрулланын,
Назимин емалатханаларында олдуг. О емалатханаларда Адил
Мирсейидин неcя шеiр охумасынын шащиди олмушам. Бир дяфя
актйор Видади Исмайыл да бизимляйди, Видади эитара чалырды,
Адилин тцркцлярини сюйляйирди. Адил бир юзэя планетдян
эялмиш адам кими эюрцндц о эцн мяним эюзцмя.
Башга бир емалатхана ахшамында Адил Мирсейид
фломастерля мяним рясмими чякди. Cями бир нечя хятля,
юзцмцн беля хябярим олмадан. Бу Адил демишкян
"Пикассосайаг" бир cизэи рясмиди. Вя cями бир нечя хятля
чякилмиш бу портрет мяня чох язизди.
Франсыз шаири Блез Сандрар дейирди ки, шаирляри
ряссамлардан, ряссамлары шаирлярдян йахшы щеч кяс дуйа
билмяз.
Адил Мирсейидля "емалатхана сяфярляри"ндя мян бунун
шащиди олмушам. Ряссамлыьы вя ряссамлары севмишям…

Адил МИРСЕЙИД
21.04.1999
Инди бу йазыны йазаркян Ябцлфят Мядятоьлунун
"Дярдини данышан адам" китабы масамын цстцндяди.
Китаб ряфимдя Адил Мирсейидин "Эцзэцдяки адам" вя
"Булуд адам" китаблары йан-йана, чийин-чийиня дурур.
Дивардан Адилин йаьлы бойа иля чякдийи бир етцд асылыб.
Адил о етцдц гызым Айдана баьышлайыб.
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Чинэиз Ялиоьлунун да бир сыра шеiрляриндя авангард
ряссамлыг елементляри иля гаршылашмышам. ("Антищерника",
"Кубист шер" вя с.)
Ряссамлыгла поезийа ган гощумуду.

Йаьыш йаьыр…
Йеня Назим Щикмятдян бир мисраны хатырлайырам;
Аллащын эюйлярдян бахдыьы йердян
йаьыш сяпяляйир, йаьыш дейил бу,
тясялли йаьмагда санки эюйлярдян…



Бу йаз йаьышында бир даща Адил Мирсейидля илк
эюрцшцмц хатырлайырам, Вагиф Бящмянлинин иш отаьында
эюрдцйцм Адилин сачларына чохдан дян дцшмцшдц.
Сян демя бу бизим илк эюрцшцмцз дейилмиш. Сян
демя биз "Улдуз"да эюрцшмцшцк. ("Улдуз" jурналы нязярдя
тутулур). Бизи о "Улдуз"да чаьдаш тцрк дцнйасынын эюркямли
йазычысы, профессор-доктор Елчин таныш едиб. Онда Адилин
сачларына дян дцшмямишди.
Щяр дяфя Адилин шерлярини охуйанда о илк эюрцш вя
Елчин йадыма дцшцр. Мян о эюрцшя эюря Елчин мцяллимя
миннятдарам. Елчинин, "Гатар, Латур, Пикассо-69"
щекайясини охуйанда да ичимдя гярибя бир щисс варды. О
щекайя мяня эюря щяйатын юзц гядяр абсурдdу.
Пикассонун, Латурун ясярляри эюзлярим юнцндя
cанланыр. Елчинин щекайялярини санки бир ряссам фырчасындан
чыхмыш няср ясяри кими охуйурам. Охуйурам вя эюрцрям…
Елчин нясрин ряссамыды.

…Новруз байрамынын икинcи эцнц,
Ямирcан
гябристанлыьы…
Адил Мирсейидля Сяттар Бящлулзадянин мязарыны зийарят
едирик.
Профессор Камил Вяли Няриманоьлу йазыр: "Сяттар
Бящлулзадя замандан чыхыб заманы эюря билмишди."
Замандан чыхыб заманы эюрмяк щяр сяняткара нясиб
олмайан хошбяхтликдир.
Сяттар Бящлулзадя замандан чыхыб юз мязары башында
дайаныб узаглара бахыр…
Айаглары алтында гырмызы гярянфилляр аьлайыр… Кимся
ряссамын гябри цстцня гырмызы лентли йашыл сямяни гойуб.
Cаван молла эюзлярини йумуб Гуран охуйур…
Эюй цзцндян дурна гатары кечир…
Бадам аьаcлары тумурcуглайыб…
Сяттар Бящлулзадянин эор гоншусу шаирди - Тофиг
Байрам иля Сяттар Бящлулзадянин мязары йан-йанады.
Шаирин дя мязары цстцня гярянфилляр учуб гонуб.
Биз рюйаларла эерчякликляр арасындайыг…
Гябристанлыгдан чыхыб машына яйляширик. Сораглашыб
Сяттар Бящлулзадянин йашадыьы еви тапырыг. Диварда
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щейкялтараш Cцмшцдцн тунcдан йаратдыьы барелйеf илк
бахышдан диггяти cялб еляйир.
Индиcя биз бир Сяттар Бящлулзадяни гябристанлыгда шаир
Тофиг Байрамла баш-баша гойуб эялмишик, башга бир
Бящлулзадя ися бизи евинин габаьында гаршылайыр.
Сяттар Бящлулзадянин йашадыьы евин диварына хатиря
лювщяси вурулуб, амма…
Илащи, Сяттар Бящлулзадянин ев музейи йох имиш… Бу
да фяляйин бир цзцдюнцклцйцдц,
Аллащын гялбляря бахдыьы йердян
йаьыш сяпяляйир, йаьыш дейил бу,
тясялли йаьмагда санки эюйлярдян…
Мяним гялбимдя эюзял бир дярд кими чичякляйян
тясялли йашайыр - бу торпаг, бу мямлякят Сяттар Бящлулзадя
музейиди, достум.
"Кяпязин эюз йашлары"йла аьлайыр бу мямлякят…
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Мян Камил Вяли Няриманоьлу демишкян Сяттар
Бящлулзадя кими замандан чыхыб заманы эюрмяк амаcыйла
шеiр йазырам.
Инсанларын шяргиляри юзляриндян эюзялдир - дейярди
бабам Назим Щикмят.
Назим Щикмят дедим, ичимя гцрбят щавасы долду.
Биз ичиндя гцрбят чичякляйян шаирлярик. Бизим ичимиздя ня
Шярг вар, ня Гярб. Бизим ичимиздя Танры вар.
Аначайдан (Йенисей) Алтайлардан бир улу кюч эедир
бу дцнйадан. Мян дя о улу кючдя бир тцрк оьлу тцркям.
Мяним дя ичимдя гцрбят щавасы чичякляйир. Щярдян о
гцрбят щавасына гол эютцрцб Шаман кими ойнайырам.
Танрым, бу нежя ойундур?!. Гцрбят щавасы кюнлцмдян
эетмир ки, эетмир…
"Мян гцрбятдя дейилям,
Гцрбят мяним ичимдя".


Биз щамымыз ушаглыг адлы мямлякятдян эялмишик дейир
Антон Павлович Чехов.
Мян ушаглыгда шякил чякмямишям, даьлара бахыб шеiр
гошмушам. Шуша даьларынын рясмляринин гошмаларыны
пычылдамышам…

…Йаьмурлу бир йаз эежяси рущум бядяндян
учмушду. Йаьыш дамлалары пянжярями дюйцрдц.
Щардайдым, ким идим билмирдим. Ичимдя ужсуз-бужагсыз
бир мящзунлуг вар иди. Бу мящзунлуг нядян иди,
анлайаммадым. О эежя бцтцн гяриб шаирлярин рущуна дуа
ейлядим.
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Вя о эежя о йаьмур щавасы, гцрбят севдасы бу фани
дцнйайа бир даща баьлады мяни. Бир дя эюрдцм ки, ичимдя
гядим бир щава сяслянир. Yazdığım тцркцляр о гядим
щаванын сюзляридир…
“Çərçivəsiz rəsmlər” kitabı, 2004

ÇEVİRMƏLƏR
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FEDERİKO QARSİA LORKA
(İspaniya)

Бардагда ики дамcы су сусуз сяфилин арзусу.
ЦФЦГ

ИЛК СЯЩИФЯ
Даьлар вар-гарлы даьлар
сулара гибтя едян,
вцгарла дурубдулар,
эюйлярин якси кими
гар улдузлары уйдурубдулар.
Бир дя башга даьлар вар,
онларын да гялбиндя ейни кядяр.
Даьлар ганад щясрятийля
булудлары уйдурублар бир тящяр.

Сольун эцняш,
йашыл думан.
Тутгун, йухулу
эями вя лиман.
Кядяр сайыгламайла
йухудан ойадыр чобаны.
Щардады
эцмцш гавал,
мяним язялки цряйим щаны?..

ЙОЛ ТЯДАРЦКЦ
Щейбядя рянэляр раст эялдикляримизин
фикирлярини бойамаг.
Cибдя ики йайлыг вар бу эцн йараларымызы сарымаг цчцн.
377

МЯН АЙЛА ФАЛ АЧА БИЛСЯЙДИМ ЯЭЯР
Адын дцшмцр дилимдян,
сусгун гаранлыгларда сяни сясляйирям мян
улдузлар Ай чешмядян йыьышыб нур ямяндя,
cыьырларын цстцндя тутгун, йашыл йарпаглар
378
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асылыб асудя мцрэцляйяндя.
Беля вахтларда щаваланыр дяли кюнлцм,
сясдян, сюздян вя аьрыдан йоьрулан,
ясэи эцнляря няьмяляр дейян
бошлуьа бянзярям эцлцм.
Адыны чякирям бу эеcя йеня,
сусгун гаранлыгда мян дюня - дюня.
Сянин адын щеч заман
беля узаг эюрцнмяйибди мяня.
Сянин адын бу эеcя улдузлардан узагды
вя йорьун йаьмурлардан кядярлиди, ислагды.
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АХШАМ ЧАЬЫ ИКИ АЙ
Ы
Ай юлцбдц, юлцбдц Ай,
амма ону дирилдяcяк илк бащар.
Вя говагларын сачларыны
йелпикляйяжcяк cянубдан ясян рцзэар.
Вя цряйи долдураcаг
сары сцмбцл кими йетишмиш ащ-вай.

Мяэяр мяним цряйимми эцнащкар,
щеч билмирям, щялядями севирям сяни,
бир заманлар севдийим кими йяни.
Бяйаз думан юмрцмдян чякилиб гейб оланда
билмям, бир заманлар олдуьу кими
севэи исидярми йеня гялбими,
сакит вя ишыглы севда чешмями.

Вя йашыл отлардан папаг эейяcяк
дамларын гырмызы кирямитляри.

Мян Айла фала баха билсяйдим яэяр
онда цряйими сыхмазды кядяр,
эюйдя Айын лячяйини гопарардым бирбябир,
чобанйастыьы чичяйи кими.

Эюй рянэли ахшам
портаьаллара лайла чалыр.

379

Ай юлцбдц, юлцбдц Ай,
амма ону дирилдяcяк илк бащар.
ЫЫ

Няьмя охуйур баcым
- Торпаг портаьал олду. Ай пычылдайыр; - Мян дя
портаьал олайдым бащар эяляндя.
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Эюмэюй пасха байрамы.
Бяйаз милад ахшамы.

- Неcя гызарсан йеня
щеч лимон беля олмаг
ня йазыг ки,
нясиб олмайаcаг сяня.

Эялин чийин - чийиня дураг,
улдузлар арасында
Карусел гураг,
узаг - узаг юлкялярдя
битян замбагды дейяк.

КАРУСЕЛ
Байрам эцнц фырланыр
севинжc тякярляриндя,
фырланыр каруселдя,
Испан шящярляриндя.

Бизим халлы атларымыз
бябиря бянзяр инди.
Сары габыглы Ай да
портаьал тяк ширинди.

Эюмэюй пасха байрамы.
Бяйаз милад ахшамы.

Гибтя едирсянми, Марко,*
бяхтявяр ушаглара,
атларыны чапырдылар
намялум торпаглара.

Ади эцнляр дярисини
дяйишир илан кими фяляк дуруб тцтяк чалыр.
Амма байрамлар буну баcармыр,
байрамлар йеня дя дяйишмяз галыр.

Эюмэюй пасха байрамы,
Бяйаз милад ахшамы.

Ахы, байрамлар чох гядимдиляр
етираф едяк байрамлар севир
зярхара, ипяк.
*

381

Марко Поло (1254 - 1324) италйан сяййащы вя йазары
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ЛАЛ CОCУК
Оьлан сясини ахтарыр,
унудуб няьмясини,
шащзадя cырcырама
эизлядибди сясини.
- мян цзцк баьлайырдым
бу сясдян даь башында,
сцкуту эизлядирдим,
о цзцйцн гашында.
Оьлан сясини ахтарыр
шещли эцл чялянэиндя.
(Сяс cинэилдяйир щардаса
cырcырама рянэиндя).
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талейи аcы
тянща зейтун аьаcы.
САДЯЛЮВЩ НЯЬМЯ
-Ана,
буза дюндяр мяни!
-Онда донарсан оьлум.
-Ана, мяни ширмайы еля !
-Ширмайы гыздырмаз сянин cаныны.
-Ана,
мяни балынcын цзцня тоху,
ана, мяни
гямли бир няьмя кими оху!
- Бу мцмкцндц оьлум,
бу саат, гурбанын олум.

НЯЬМЯСИЗ ТОРПАГ
СЯЩРА
Мави сяма.
Боз бичяняк.
Мави даьлар.
Боз бичяняк.
Гызмар вадидя
долашыр бир йетимтяк
383

Заманын ойдуьу
лабиринтляр
йох олду.
Сящра галды.
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Дюйцнян цряк арзулар булаьы
гуруду.

орда арзулар солур,
орда баш галдырмаьа
cясарят чатмыр.

Сящра галды.

КИЧИК МАДРИГАЛ

Гцруб шяфягляри
вя юпцшляр
итди.

Баьда, ейван алтында
дюрд гырмызы нар.
(Мяним цряйими
йашыл дяр апар.)

Сящра галды.
Щяр шей сусду, кар олду,
сойуду, гуруду, солду,
гейбя чякилди.
Сящра галды.

Йарпаглар арасында
уйуйур дюрд сары лимон.
(Мяним цряйим
мумдан.)
Ютцб кечир исти, сойуг.
Ютцб кечинcя рцзэар ня цряк вар,
ня баь вар.

СЦКУТ
Динля оьул сцкуту сцкут дальасын, динля,
Сяслярин батдыьы йердя
орда црякляр лал олур,
385
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ЛИМОНЛАР, ПОРТАЬАЛЛАР

Чобан кечир
юз йолуйнан…

Портаьаллар, лимонлар.
Дикялди йухулу зейтунлар
узагда гызмар тарлада.

Ай, щардаса ялбят
cинэилтийнян сынды мящяббят.
Лимонлар, портаьаллар.

Чобан кечир
юз йолуйнан…

Ай, бу эюзял гызын
гялбиндя щясрят.

Ня сцрцсц, ня кюпяйи,
ня щейбяси, ня досту вар.

Лимонлар.

Чобан кечир…

(Эцняш ися чямяндя
йашыл отларла ойнайыр.)

Яриди гызыл кюлэя
гейб олду торпагда бир из гоймадан.

Портаьаллар.

Юз йолуйнан.

Ойнайыр
эюй дальаларла.

МАЛАЭЕНЙА*

САРЫ БАЛЛАДА

Юлцм эирди
вя чыхды
мейханядян.

Ужcа даьлар башында
бир йашыл аьаc битиб…
*
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Испанийада шящяр

388

Elçin İsgəndərzadə
“ƏSƏRLƏRİ” – IV cild

Гара атлар
долашыр
эитаранын гялбинин
гаранлыг дярясиндя.
Дуз дадыр,
вя гадын ганы гохуйур
ясяби дальалар.
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(Кцляклярин, йайлыгларын,
бахышларын дилийля.)
Оьланлар онлара cаваб верирляр
йеллядяряк гара плашларынын ятяклярини.
СИЙАЩ АЙ

Амма юлцм
эириб чыхыр,
чыхыр, эирир мейханяйя…
Юлцм щеч cцр
мейханяни
тярк едиб эедя билмир.

Эюзишлямяз узаглар вар эеcя няьмясиндя,
гяриб сясиндя.
эюй цзцндя сийащ Ай.
Няьмянин дя торпаьы вар,
орда Айы эюзляйир дямирчи зинданлары
сящярляр ганлы шяфяг вяд еляйир рузиэар.

ЛАЛЛАР КЦЧЯСИ
Щярякятсиз пянcяря шцшяляри ардында
тябяссцмля ойнайырлар эянc гызлар.
(Бош рюйаларын пярдяляриндя
акробат щюрцмчякляр.)
Гызлар эюрцш тяйин едир
йелляйяряк галын щюрцклярини.
389

390

Elçin İsgəndərzadə
“ƏSƏRLƏRİ” – IV cild

Elçin İsgəndərzadə
“ƏSƏRLƏRİ” – IV cild

ОЛJАС СЦЛЕЙМЕНОВ
(Газахстан)
КОР АДАМ
Кор бир адам эюрдцм мян Луврда,
Тяк башына, кимсядян сорушмадан
киримишcя
бош эюз чухурларыйла
Венерайа бахырды.
Зянcиляр дя
беля бахар гаранлыьа.
Залларда паркет дюшямя cырылдайырды.
Бюйцк чярчивялярин юнцндя дурмушду кор.
Ня иляся эюрцрдц о.
Йара чапыьыйла, йа цзцйлями?
Фала бахмаг ябясди; эюз йашыйла эюрцрдц о.
Бир рясмдян башга рясмя сары эедирди,
санки рясмляри вярягляйирди,
сакит - сакит цсуллуcа аддымлайырды,
айаг сахлайыб дурду,
дурду узун узады
бош бир дивар ойуьунун юнцндя.

ЕЙ, ДЯМИР ТОПАЛ, ТЕЙМУРХАН
Ики тцмян ясэярим вар,
Сянин ийирми ики тцмян.
Чин ращиби Му - Чиндян
ярмаьан алмышам мян.
Ики гызыл илмяли халча,
ики газан,
зцмрцд гямзяли гылынc.
Йандырыб кцл елядин сян Алaа - Тooну,
йерля йексан олду мяним
бяйаз ганадлы сарайым.
Юз ордуна гатдын ясэярлярими,
ики тцмян галды мяня.
Чин ращиби сядягятяк
ики газан верди йеня.
Ямр етдим, эюмсцнляр ону.
Чых мейдана дюйцшяк.
Топаллары гылынcдан кечиря билирям мян,
сян дямир топалсан,
гылынc поладдан.
Дцнйасында ики гылынc
Бир гына сыьа билмяз.
Ики батырын башы
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бир газанда гайнамаз.
Сянин пийинля силяcям гылынcымы,
дярини сяряcям атын белиня.
Гара гасырьа кими эиряcям аулуна
щеч кимя аман вермяйиб
тарихя эюмяcяйям.
Сянин гызын Бцлбцлц
алыб гачыраcам мян ат белиндя.
Зорлайаcам
харябя кцллцйцндя.
«Амма йох, сюзцмя инанма Бцлбцл,
йанмыш Алaa - Таoну тярк едиб эедяcяйям.
Мяскяним олаcаг ян йохсул аул,
бир овуc торпаьымы якиб беcяряcяйям…»
НЙУ - ЙОРКДА ЛЕЙСАН
Щавасызлыг. Адамлар. Ийул.
Йаьмур йапышыр бетона.
Пянcяря шцшяляриня сызыр сары дамлалар.
Сяссиз сайыглайыр шящяр.
Щидзон дизя гядяр суда,
Гысылыб бир кцнcя.
Аьзыны силир шящяр.
Мян шящярин дишляриня бахырам
Атын дишляриня дя беля бахарлар.
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Бу сары гасырьа эямирир пянcярями.
Чыхыб, эязирям бир аз.
Парк авенйцдя йаьмур.
Мян сянин мещманынам.
Сян ислагсан.
Мян дя исланаcаьам.
Щавасызлыг. Йаьмур.
Дизляримя гядяр суйа батмышам,
гуcаьыма чыхмаг истяйир буланыг чай.
О неcя дя йалгыздыр
Даш биналар арасында.
Америка!
Сян бир кичик алов кими итмисян
Кюлэялярин айаглары алтында!
Сян киминсян?
Автомобил cясядляринин арасындан кечяряк
сусурам мян.
Сары эцн. Лейсан.
Ахыр ки, далдаландым
Отел эиряcяйиндя.
Гадын чыьыртысыйла
сары лейсандан чыхыб
гуру йердя дайанырлар машынлар.
Вя газлар кими силкялянирляр.
Евлярин аралары
Кцляклярля долу.
Йаьмур, гасырьа
тяпик вурур цзцмя.
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Мави машын
Дальа кими мяхмярди.
Мави бир океан дальасы
сары бир батаглыгда.
КУРГАЛCИНО ЭЮЛЛЯРИ
Кургалcино эюлляриндя
август шашгынлыьы Африка эцняши
сирли сурятдя
йанды гушларын аьлында.
Учуб эедяcякляр,
сахламаг олмаз,
доьма йуванын цстцндя фырланараг
учуб эедяcякляр узаг елляря,
кючяри газ сцрцляри.
Бяйаз газлар,
заваллы газлар,
бурахмайаcаг сизи,
доьма тарлалар, чайлар
Кядярин щюрцмчяк илмяклярийля
Бурахмайаcаг сизи ана йурдунуз
эцлля иля
гайтараcаг эюлляря.
Пайыз
Будаглары гырыр баьчада.
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Йаралы бир газ
чырпыныр эюлдя.
Хябяр вермядиляр телеграмлар,
ня бюйцк иткидир ки, ня фламингойду, ня пеликан,
садяcя цч килолуг бир газ.
«Эцлля иля вурдулар, юлдцрдцляр»
щя вурдулар, ня олсун.
Дуруб бир шеир йазырсан,
ня чыхар.
Шеир протокол дейил.
щеч олмазса хош бир сюзля хатырла ону.
Гуршун йараларыны анлат бары.
Бу эюлц анлат ана йурдуна.
Ня вятян, вятян дейирсян,
юлдцрмядилярми ону.
Пайыз.
Илк гар йаьыр онун бяйаз горхунc тцкляри.
О бащар эятирмишди, йалвараг;
«Уч».
Пайыз тутуб сахлайаcаг,
бурахмайаcаг ону.
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КЕЧМИШ ОСВЕНСИМ МЯЩБУСУ,
ПОЛША ЙАЗЫЧЫСЫ В.ЪИВУЛСКАЙАЙА
Отурмушам золаглы бир баьда мян,
золаглы скамйада.
Бяйаз пайыз эцняшини йола салырам.
Дизляримин цстцндя сящифяляри чырпыныр,
ачыг китабын.
Аь, гара, мор, сары гызылэцлляр апарырлар.
Гызылэцл верирляр бу эцн гонаглара, севэилиляря,
гызылэцлляр, сцмцк гадын белляриндя йара кими.
Дондурма йейир гызcыьаз.
Гыз мяктябли палтарында.
Гызын додагларында дондурма
епилектик хястянин аьзында кюпцк кими.
Йапышган…
42 - дя гойун яти истяйирди бир ушаг,
хащиш едирям буну йазын щесаба.
43 - дя гара чюряк истяйирди,
хащиш едирям буну да унутмайын щесаба йазын,
44 - дя гырмызы чуьундур истяди,
вя 45 - дя
гоcалар да ушаьа дюндцйц заман
ваьзалда дурмушду, доьмаларын эюзляйирди,
бцтюв бир «табур»
О лап вящши олмушду,
ган - тяр ичиндя баьырырды дялиcясиня.
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Оьлан чох шей анламырды,
Билмирди ки, йалныз кишиляри алмайыблар ялиндян.
Дизимин цстцндя галын китаб
эеcикмиш мяктуб кимиди…
Гой алчалтсынлар ясэярляри, амма
тохунмайын гадынлара!
Кимя итщаф еляйясян сюзляри?
Бунларамы?
Тиф сачларыны дибиндян гырханлара?
Додаглары помадайла рянэлянмиштяк
бядбяхтликляря бойанмышлара.
Бунларамы? Ят, чюряк, чуьундур,
вя анайа мяктуб йазмаг
онлара йасаг.
Эюз йашыны, кядяри, истини сакындылар,
амма гачмаг cящдини,
дар аьаcыны
вя бир удум газы сакынмадылар.
Аcымаг йохду бу гадынлара!…
Бу заваллы гадынларын
яскимиш бядянляри рязалят гохуйурду.
Бялкя бу бир гарабасмады гадыны алдылар шаирин ялиндян!…
Сойунасан, утанмайасан,
эейинясян амма горхмайасан.
ушаглар кими йашамаг истяйирсян,
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эцля билмяк цчцн,
бу мяктябли гыз кими
дишляйясян буз кими дондурманы
цз - эюзцн гырыша
амма ассосиасийа шахтасындан йох.
МИРЗО ТУРСУНЗАДЯЙЯ
Памир даьларындан лянэярли бир сел эялир гара булуд енир эюйдян,
ислаг гарныйла эизлядяряк
йапар чатдаг гайалары.
Булудлар айагйалын
йцйцрцр даьларда,
Лейсанларын охшадыьы
тяпяляр чцрцйцр,
вя гцрур чюкцр,
гумла юртцлцр,
сцрцнцр чюлляря сары.
Инанмаг истямир гарагум барханлары
йахын тарихин наьылларына.
Гядим Тмутараканын гцлляляринин хяйалы
йашайыр щиссар тяряфлярдя,
сярдабялярдя.
Даьылмыш зирвялярдян цзцб эетди булудлар.
Бир тяк булуд галды
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унудулмуш гумларда,
сон дамла сцдц галмыш бир мямя кими,
сцдц гурумуш бир ана дюшц.
Гумлар сусур. Парчаланмыш гранит,
няйим варса верирям,
эютцр бу сяринлийи…
Ня олсун, яэяр гарьыш кими эцcсцзся кюлэям,
амма сян бу кюлэяни
эютцр сахла чюл.
Мян бир ялчим боз думанам сянин сяманам,
дуру бир мавилик няйиня эяряк?
Мян эедяндя архамcа дейярсян мяним чюлцм,
«Онун булуд олараг эетмядийи,
онун кюлэяси дцшмяйян йер сящрады».
ГУШЛАР УЧУР
Гуш сцрцляри
учур
бяйаз чайлар цстцндян,
йанан йайын
соврулан
гара кцлляри кими,
учурлар гушларым мяним
истядикляри йеря.
400

Elçin İsgəndərzadə
“ƏSƏRLƏRİ” – IV cild

Дузлу эюлляр ширин дадлы,
африка балыглары
аcы дейил,
гылчыглы дейил.
Мяня еля эялир ки,
аьыр - аьыр учан юрдяк кючцйля
мямлякяти тярк еляйиб Сакитлик гушу.
Инcи рянэли тцкляри чайлара тюкцляряк,
горхурам ки, узун йолда йорулар,
дцшцб галар ораларда,
мяним галмаг истядийим йерлярдя.
…Даьларын далындан чыхырлар онлар,
шяфягляр сайаг
йорьун ганадларыны
шяффаф щавада
хянcяр кими ачараг.
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САЙГО
(Yaponiya)


Бцлбцлляр будагларда
Аьлайыб гуруйублар,
Йаз йаьышы алтында.
Бамбук мешясиндя
илыг дамлалар…
Бялкя дя эюз йашыды?

Йай эцлцстаны эюрдцм,
Орда эцлляр ал-ялван бойанмышды,
йер цзцнцн бцтцн рянэляри иля.
Инди шахтандан солуб чичякляр,
инди онларын биржя рянэи вар.

Узун мцддят сейр етдим.
Эилянар чичяйиня
Эизлижя баьландым
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юз гялбимля мян.
Чичякляр солду…
щясрятин кядяри
галды ичимдя.
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Даь йолуйла эедярсян
Гой сянин сясин индики кими
Сяслянсин гулаьымда.



Мцвяггяти дцнйады бу дцнйа.
Мян дя эилянар чичяйи
фясилясиндяням.
Эилянар чичяйинин лячякляри тюкцлцр.
Гачырмы?.. Эизлянирми?..
Амма щара учур онлар?

Мян чох узаг цфцгляря эедирдим,
щара эетдийими юзцм билмирдим,
вя бирдян бахыб эюрдцм
булудлар алдадыб мяни…
Мян юзцмц йаландан
чичякляйян эилянара охшатдым.

Гугу гушу, мяним достум!
Юлцмцмдян сонра мян
403

Дцйц зямисиндя
Даьларда гаравулчунун йахынлыьында
Маралын ащы.
Эюзятчинин йухусуну гатырды марал,
Амма о, чубугла говур маралы.

Щеч няйя бянзямяйян бир дуйьу
Ойанды гялбдя…
Пайыз эежяси.
Ай нуруйла ишыгланмыш гайада
Аьлайан бир маралын щарайы.

Унудулмуш таланын кянарында
Алагаранлыгда тянща аьаждан
Гяриб сяс эялир:
Уьурсуз, гара эежядя
Достларыны щарайлайыр эюйярчин.
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ИСИКАВА ТАКУБОКУ


Ушаглыгда олдуьутяк
Эизлянпач ойнамаг кечир кюнлцмдян йеня,
Нежя истярдим инди
Бир хялвят эушядя мян
Узаныб динжяляйдим.

(Yaponiya)

Щеч билмирям нядян,
бир гатара миниб мян
узаглара эетмяк арзусундайам.
Бах-гатардан дцшцрям,
Эетмяйя бир йерим йохдур.

Ахшам чаьы
отурмушам сойугда,
бирдян эюрцрям ки, мян
ял аьажына сюйкяняряк
чыхыр дивардан
атам вя анам.

Башыма ня эялир эялсин,
мян сяни унутмарам
мяним Сибутами кяндим.
Йеня мянимляди даьларын сянин.
Йеня мянимляди чайларын сянин.
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ТАНИКОВА СЙУНТАРО

(Yaponiya)

Бялкя бизим дцнйамыз улдузду сонсузлугда?
Йеня дя сакитжя гаралыр ахшам.
Бу дяйишкян, наращат, щяйасыз дцнйа
Еля бил юзцнц танымыр мцдам.
Яшйаларын адларыны йыьыб топлайырам мян
Коллексионерям санки еля бил.
Бирдян биря мяня аэащ олур ки,
Билдийим сюзляр азды кифайят дейил.
Щярдян əшйалар мяни чаьырыр.
Мяним няьмялярим сусур.
Яшйаларын сясляри айдынжа ешидилир;
Чох узаг рянэ сясляри,
итлярин щцрцшц, йаьмурун сяси.

Дцнйа мяни мярщямятсиз бир ешгля севдийиндян
эюзлярим йашла долуб
(щярдян о мяни еля севир ки…) тянщалыг мяним нясибим олуб.
Яшйаларын сяслярини ешитдим
Мян илк дяфя юзцмц тяк-тянща щисс едяндя.
Севинж-кядяр долу юмцр йашадым
вя рущум ойнады бир эцн бядяндя.
Эюй цзцня, аьажлара, торпаьа, адамлара
(верирям юзцмц мян тямяннасыз)
артырырам бу дцнйанын немятлярини
Адамлары сяслядим мян, дцнйа дюнцб эери бахды.
Мян ися гейб олурам…

вя хорда щяр сяси айдын ешидир…
Эизляняряк ахшам тцстцляриндя
Онда бу дцнйа гулаг кясилир,
вя хорда щяр сяси айдын ешидир…
вя йаддашындан сясляри силир…
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МИРЧЕА ДИНЕСКУ

ПЙЕР ТИЛМАН

(Румынийа)

(Франса)

ИНТИЩАР ЕДЯ БИЛМЯЙЯНИН ТАРИХЧЯСИ
47-дя аълыг вя гайьылар ичиндя доьулаъагдым,
Анам эцлцмсяйяряк бюйцк гардашымы доьду.
Тут йейяъякдим,
Аъы рцзэар ясиб, гоншуйа тюкдц.
Щярб бумбуз пивядян дя сойугду.
Бир гызы севяъякдим
Эюзцмц ачмамыш юзэяси севди.
Тянщаъа, тяк-тянща йарышырдым юзцмля
икинъи йеря чыхдым
Юзцмц Сена чaйıна атанда
Утанараг цзя билдийими хатырладым…
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***
Йорулдум сящярляр йухудан
дилянчитяк ойанмагдан,
Чисэинли кцчялярдя авара
фырланмагдан,
Йорулдум бу вежсиз йашамла
чарпышмагдан,
Йорулдум эежяляр йалгыз
тянщалыгда йатмагдан.
Йорулдум, вящши кими
йорулмагдан йорулдум.
Инди бцтцн дцнйайа
дцшмяням мян
Бездим артыг бу
фани дцнйадан!
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ЪОРЪ ГОДО
(Франса)

эюзял сачым,
жаным-башым,
эюзцм-гашым,
ийирми йашым...
Вахтдыр даща,
эяряк артыг щазырлашым!

МАКИНАЧЫ ГЫЗ
Макина архасында
бир гыз отуруб
bармаглары ачыр ганад.
Эащ эюрцнцр, эащ гейб олур,
дягигядя
ялли сюз йазыр-рекорд!
Щярдян мцштяри эялир,
дярдляшмяк олар бир аз.
Бу сянин юмрцнцн эюрцнян цзц –
эюз ачмадан гят едирсян
юмцр йолуну.
Макинада нот кими чалырсан
щяр бир сюзц.
Эюзял гыз!
Сян севдалы
хяйаллара далырсан,
тянща вя йалгыз: 411
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ПОЛ ЕЛЦАР
ТАДЕУШ РУЪЕВИЧ
(Франса)
(Полша)
ИТЩАФ
Сян юз эидилийинля
юмрцмцзц узадырсан,
эцнц эцндян
аддым-аддым
йахынлашдырырсан бизи
даща эюзял бир дцнйайа.
Орда бизим цмидляря
ильымлар эяряк дейил.
Пабло Пикассо, сяня,
сяня, кющня достума
итщаф едирям бу шери йеня.
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ШЕİР ЙАЗАНДА
Шеир йаздым
бир анмы, бир саатмы
ютцб кечди билмядим.
Эежяйдими, эцндцздцмц,
ясябийдим, щирслийдим,
язаб чякирдим,
бирдян щисс елядим ки,
ня гялям вар,
ня каьыз,
ня мцряккяб.
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ФЛОРА НАЖИ
(Azərbaycan)

ПАУЛ СЕЛАН
(Алманийа)

НЯ ОЛУБ?
Ня олуб?
Даш айрылыб даьдан,
Биз юз йеримиздяйик.
Инсан данышан дилляр,
улдузлу эюйляр,
щарадаса йахынлыгда
бизи эюзляйян
торпаглар вар.
Дашларла узаглара эетдик,
Цряк-цряйя эетдик
Сясляр цзян йеря.
Чятин олду,
чятин олажаг,
щям дя асан.
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I. ЭЦНЯШ ШЦАСЫ
Эцняш шцасы
дюйдц зцлмят пянжярями,
Щяр йан ишыгланды бирдян.
Щямян нура гярг олду...
...Вя гяфил эюздян итди.
Бир заманлар мяним олан
Бялалы севэин кими...
II. МАСКАРАД
Щяйат театрды дейирляр –
Адамлар да актйор.
Мянся дейирям щейщат,
Маскалы адамларын
Маскарадыды щяйат.
Хейир маскасында шяр,
Мяляк, дилиндя зящяр.
Горхаг иэид маскасында,
Сяфещ «аьыл» архасында
Эизлядир юз кимлийини.
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Алижянаб маскасыны
Щансыса алчаг эейир,
Щяйалынын адындан
О щяйасыз няляр дейир?
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Юмрцн сонуна гядяр
Маскаланыб биртящяр,
Йашайырлар беляжя.
Щярдян юмцр бяс етмир –
Маскалы бир адамын
Кимлийини анлайынжа, билинжя.

... Эял йахшысы ютянляря гайытмайаг
гялбимиздя дяфн олунмуш
севэиляри ойатмайаг.
Эедян эери дюнмяз щеч вахт.
Еля ися,
зянэ чаланда,
нийя сянин,
таныш, доьма,
унудулмуш сясин
гялбимдяки аьры кими жинэилдяди...
Бу сирр няди?..

III. ТЕЛЕФОН ЗЯНЭИ

IV. МЯЩЯББЯТ ГРАММАТИКАСЫ

Гялбимдяки аьры кими жинэилдяди
сянин телефон зянэин.
Дястякдя
таныш вя доьма,
унудулмуш сясин.
Кющня йарамы гопарыб,
зянэ етмисян.
Цряйимдя баш галдырды
чохдан юлмцш цмидлярим.
Бяс севэим нежя? –
Тязядян ойанарса бу эежя
йеня язаб веряжякми?

Эежяди...
Шам ишыьына бцляниб
галаг-галаг китаблар.
Кющня гязет,
аь вярягляр...
...Вя мяним яллярим
Ики кялмя сюз йазыр Феили: - «севирям»
Явязлийи: - «Сяни!»
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V. ВАХТ
Эежянин тянщалыьында
Тякжя саатын сяси эялир.
Юмрцмцздян гопуб дцшян
Анлары сайыр бир-бир.
Бир санийя дайанмайан
Гяддар, амансыз заман!
Ишляйир саат...
Ягрябин щяр титряйиши
Тутуб сабащын йерини,
Артырыр кечмишин юмрцнц.
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«Ялвида» сюйлямядян...
Гайыт, бахым эюзляриня,
сюз верирям,
Яэяр сянин эюзляриндя
Севда нуру эюрмясям, онда
юзцм сяни йола салыб
яфв едяжям.
Арзуларын дурна гатары
Учуб эедир яввял-ахыр.
Бир-бир тюкцлян эцл лячякляри
онлары хатырладыр!

VIII. ХОШБЯХТЛИК ВЯ БЯДБЯХТЛИК
VI. ГАЙЫТ, БАХЫМ ЭЮЗЛЯРИНЯ
Айаьым алтындан торпаг гачанда,
Бир гяддар тянщалыг мяни сыханда,
О залымдан алыб, хилас етмяйя,
Танрым сяни верди мяня кюмяйя.
Ня бажардын ейлядин сян,
арха олдун, дайаг дурдун.
Сонда йеня тянща гойуб,
Нийя эетдин?
419

Хошбяхтлик далынжа гачмаьын бясди,
Тале гисмятися – юзц эяляжяк.
Бядбяхтликдян эизлянмяйин ябясди,
О онсуз да щарда олсан биляжяк.
Явязляйяр бир-бирини –
Аь-гаралы эцнляр ютяр,
Инсанларын талейини
Улу Танры юзц веряр.
Демяйин ки, ганадсызлар бядбяхтдиляр,
Ганад иля юлчцлцрмц бяхт мяэяр?!
Сюйля эюрцм, бу дцнйада
420
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ганад кими хошбяхт едиб,
сюйля кими...
Щяйатын дар гяфясиндя
Сяма щагда дцшцнмяйян
Ганадлылар хошбяхтдими?!.
IX. МЯЩЯББЯТ
Мящяббят –
бир назлы пишик,
хумарлана-хумарлана
юз-юзцня кеф едир.
Истяся эялир,
бездися эедир,
Эюзлярини сцзя-сцзя.
Йазыг инсан!
Бцтцн юмрц бойу
онун назыйла
ойнасын эяряк
заман-заман.

X. СУАЛЛАР
Сюйля нийя
гачыр мяндян эюзлярин?..
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Сюйля нийя
бунжа сойуг сюзлярин?..
Сюйля нийя
бахышларын бумбуз гар?..
Сюйля нежя
ютян эцня дюнмяк олар?
Сюйля нийя
Йадлашдыг биз, заман ютдц...
Сюйля нежя
Мяни кимся явяз етди?
Сюйля, сюйля эизлятмядян!
Йа да ки йох,
Щеч ня демя,
билирям мян! –
йаланларын эяряк дейил,
Щягигятin acısınsa
Şirinlətməz nə ay, nə il!..
XI. ТЯНЩАЛЫГ
Тянщалыг гямин
дямир мянэяняси –
сыхды, бурахмыр.
Тянщалыг–исти йарайа басылмыш дуз –
эюйняйир, сянэимир.
Тянщалыг –
422
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юмрцмцздя айсберг
мин илди яримир.
Эял мяня сары,
мянэяняни ач,
йарамы сары.
Гору, шахтадан гору,
Гызылэцл кими титряйян гялбими.
Амма сян,
ешитмирсян,
дуймурсан,
анламырсан...
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LUİ ARAQON
(Fransa)

ETİBARLI QIFIL
Mənim səsim,
Qapı arasında qalmış bir əl kimidi.
Qulaq tutulur dostum qulaq tutulur!
Mənə söz verin
Tez verin!
Sağ ol,
İndi mənim açarım var Qıfılın dili tərpəndi
Adam dili sayaq
Başlayaq.
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FİLİPP SUPO
(Fransa)

ENSİKLOPEDİYA ÜÇÜN

ÜFÜQ
Tristan Tçaraya
Bütün şəhər qapımdan
girdi içəri
ağaclar qeyb oldu
barmaqlarıma
yapışdı külək
Evlər döndü
okean gəmilərinə
dolub daşdım
dalğa gurultusuyla
İki gündən sonra biz
Konqoya çatacağıq
ekvator və oğlaq tropiki
arxada qaldı
təpələrin sonu görünmür
Everest və şimal şəfəqi
gizlənib Notr-Damda
gecə damla-damla düşür
İntizar saatları
Limonadımı içib
siqaretimi çəkib
qayıdaram Parisə.
425

birinci gün doğuldu
ikinci gün xaç çəkdi o
üçüncü gün evləndi
dördüncü gün
soyuq vurdu bu tipi
beşinci gün duasını oxudu
altıncı gün bu dünyaya göz yumdu
bazar günü dəfn
etdilər Supo Filippi.
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ROJE JİLBER-LEKONT
(Fransa)
YAXŞI QOCA ÜÇÜN ÖLÜM NƏĞMƏSİ
Yaxşı qoca öldü
saqqallıyla heç kimi
hədələyə bilməz daha
Yaxşı qoca öldü
indi burdan keçə bilməz
solğun dodağında solğun təbəssüm
Yaxşı qoca öldü
bədbəxt övladlarını
yoxsulluqla qorxuda bilməyəcək
Yaxşı qoca öldü
daha bu dünyanı
qarğıya bilməz
Yaxşı qoca öldü
yer üzündə göy üzündə
at çapa bilməz daha
Yaxşı qoca öldü
yatır torpaq altda
gizli xəzinə.
427

ANRİ MİŞO
(Fransa)
APARIN MƏNİ BURADAN
Aparın məni karavellada,
Köhnə, sakit karavellada,
Çox, çox uzaqlara
aparın məni,
Çox, çox uzaqlarda
tənha bir ada.
Ötən əsrlərin kabrioletində,
Bəyaz qar uçurumlarında,
Nəfəsləri təngiyən
köpəklər sürüsündə.
Tökülən yarpaqların
nəfəssiz sinəsində,
atıb gedin siz məni.
Ehtiyatla, zəif-zəif öpüşənlərə aparın,
Sol döşümün altında çarpan ürəyimi
Ovucların xalça naxışlarında və
Uzun sümüklər dəhlizləriylə
və nəfəs yollarıyla
Aparın məni.
Aparın, aparın məni burdan,
Ama yaxşısı budur
Öldürün, basdırın məni.
428
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ÖLÜMƏ GEDƏN YOLDA

BUDAPEŞTLİ QIZ

Ölümə gedən yolda
Anam nəhəng Torosa
urcah oldu;
Nəsə demək istədi…
Amma artıq gec idi;
Nəhəng pambıq Toros.
Anam bizə-mənə və
qardaşıma baxdı,
gözlərindən yaş axdı.
Ağ yalan dedik anamaGuya onu çox gözəl
anlayırıq.
O isə gülümsədi,
gənc və
gözəl təbəssümlə,
O təbəssümdə idi
bütün varlığıincə bir təbəssüm,
hardasa şıltaq.
Sonra uddu onu
Böyük Qaranlıq.

Bakirə
qız nəfəsinin
nəmli dumanında
öz yerimi
aradım mən.
Çıxıb getdim,
qeyb oldum yerimdən
tərpənmədən.
Əlləri çəkisizdi,
Toxunarsan əlinə
suya toxunurmuştək.
Baxışları əriyir,
Yalnız gözləri qalır.
Gözləri bir cüt mavi kəpənək.
Yaşıl otlar, təzə açmış çiçəklər
bağçamızda boy atıb.
Köksümdə bir ağırlıq varsən ona söykənmisən.
Bütün ağırlığınla sinəmə sığınmısanindi sən buxarlanıb qeyb olduğun
bu anda.
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АННА БАГРИАНА
(Украйна)
BU TƏXMİNƏN ORADADIR...
bu təxminən oradadır
Allahın kəndiri çatmayan yerdə
yer üzünün göyə birləşməyib
sallandığı yerdə
sanki özgə uşaqlıq çağının bir parçasıtoppuş ayının qopmuş pəncəsi kimi.
bu təxminən oradadır
Tanrının əli,
bayram ərəfəsində
insanların kəsdiyi tək ağacın
kölgəsinə toxunmadığı yerdə
bu təxminən belədir
sanki günəş diz üstə çöküb
ürəklərimizi çox gec isitdiyinə
görə
səndən
məndən
üzr istəyir.
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TANTRA 2 (BİZIM RƏQS)
Dəbdəndüşmüş ədəblə baş əyirsən
İmtina edə bilmirəm
Axı bilirəm
Bu rəqsi biz Səninlə oynamışıq
Hansısa milyon il bundan əvvəl
O vaxt ki, hələ nə Şumerlər,
nə Tripol sivilizasiyası vardı.
Beləcə elastik və isti bir-birinə qovuşurdular
Naməlum bir çayla axırdılar
Nə dayazlıq nə istiqamət soruşmayaraq
De ja vyu –
Mən artıq belə hərəkətləri ifa edirdim
Bu müsiqi artıq səslənirdi
Biz artıq varıydıq
Çoxdan varıydıq.
Hər şey dəyişirBayraqların rəngi də , valyuta kursu da
Planet də, iqlim də,
“sevmək” sözünün mənası da.
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Şlyapalar, çimərlik geyimləri,
Fikirlər, avtomobillər və mobil telefonlar ,
Küçələrin adları və uşaqarın üzündə təbəssüm də
Su və zaman da.
Yalnız bizim rəqsimiz –
bu yeganə şeydir ki,
dəyişilməz
qalır
Dəbdəndüşmüş ədəblə baş əyirsən
Mənim əlim – sənə tərəf uzanır...

ALEKSANDR NAVROTSKİ
(Polşa)

MARİYA
Mariya həyatımın uçurumundadır ürəyimə inandığım zaman
bir ulduzun yuxusunda gördüyü
sıldırımın kənarında.
Onu silkələyib seyr edirəm.
O, qanadlarından qopan lələklərə sarılıb
bütün qadınlığıyla havada süzür.
Onun bütün gözəlliyi bədəninə nəqş olunub.
Aşağıda dəniz həyəcanından diz çöküb
Bir nağılın qanlı sonluğundan qorxurmuş kimi...

ZAMAN, KİŞİ və QADIN
Qaranlıq otaqlardan qəfildən çıxır zaman,
Və kiminsə həyatı əzablarçün yetişir.
Öküz sürüləri günəşi buynuzlarına keçirib apararkən
Kişilər təkrar-təkrar zikr edirlər:
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- Ey uca Manitu bizi böyük ehtiraslardan hifz elə.
Bir qız öz qara saçlarından gecə toxumaq istəyirSevgilisi qayıdanadək başqa kişilərlə yatmaq üçün.
Faktlar dünyası geriyə yol olmayan tuneldir.
Elə ona görə də kişi,
normaları və sərhədləri əks etdirən
Bir güzgünü qırmağa çalışan
quş kimi uçub gedəcək...
Kişi hiss eləyir ki, hər keçən gün
o qadına daha çox acıyacaq.
Qadınsa hər dəfə geriyə baxdıqda
hörümçək toruna bənzəyən xatirələrin altındakı
sirrlərini yenidən dərk edəcək.
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mələklərin göz yaşları.
Və bir də…fikirləriminsanların həqiqətlərinə
çaxılan mismarlar.

ÖMRÜMÜN İLLƏRİ
Ömrümün hər ili, bir yırtıcı quş,
Çiyinlərimdə baharın ayaq izləri.
Mənim knyazlığım-rəhmdil knyaz tərəfindən
mənasızlaşdırılmış söz səltənəti.
Ümidlərim – sübhün zühuru.
Gözətçilərim zənglərə zəncirlənib.
Musiqim-dəvəotunun tikanlı kölgəsinin
boğduğu fleyta
Bir də xanımım-qızılgüllərin
gündəliklərinə həkk etdikləri
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