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ŞUŞA QARDAŞIM

Elçin İsgəndərzadə... ayağını yerə sağlam basan,
Azərbaycan türkcəsini gözəl kullanan və şeirin anlatılmaz
sehrindən, gücündən istifadə edərək Azərbaycan bayrağını həp
yüksəklərdə dalğalandırmaq istəyən bir idealist.
Yavuz Bülənt Bakilər
İsgəndərzadə yeni şeirlər kitabını "Çərçivəsiz rəsmlər"
adlandırıb. Çərçivədən və deməli "estetik" dinsizlikdən, bədii
xurafatdan imtina edən Elçin bəyin bu şeirlər kitabı başdan-başa
onun dünyanı rəssam gözüylə görmək istedadının göstəricisidir,
amma bu məqamda çərçivəsiz rəsmlərin məndə oyandırdığı
intibahların yaddaşımda doğurduğu başqa bir hadisə - Mark
Tobinin çərçivəsiz dünyası, onun klassik bəyaz məktubları oldu.
Və mən Elçin bəyi qloballaşan dünyanın tən ortasında gördüm və
onu dərhal tanıdım. Bu qarabağlı Elçin İsgəndərzadəydi.
Qloballaşan dünyada tənha və qərib bir Elçin bəy...
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müstəvisinə köçürmək və şeirlərini itirilmiş vətənin dilində
oxumaq istəyirəm. Bəlkə də dostumun qəlbinə toxunacaq, amma
demək istədiyim odur ki, Elçin İsgəndərzadə Turanın deyil,
Şuşanın şairidir. Bu mənada, zamanın indiki çərçivəsində Şuşanın
şairi Turanın şairindən heç də az əhəmiyyətli deyil. Şuşanın
şairliyi təəssüf ki, həm də Elçin İsgəndərzadə ilə tamamlanır. Bu,
faciədir.
***
Əsilzadə
düşüncəni,
bəylik
ənənəsini,
kübarlıq
xüsüsiyyətlərini özüylə götürüb həmişə harasa tələsən bir stəkan
çayımızı hər dəfə sonraya saxlayan Elçin İsgəndərzadə - mənim
Şuşa qardaşım yazır:

Elə buna görə də mən onu necə deyərlər,
"məhdudlaşdırmaq”, Turan müstəvisindən birbaşa Şuşa

Bayram günü bu gün,
Sofrada qırmızı elma
yeşil səməni,
şekerparenin desenleri
Dəli divanə ediyor beni
yüreğimin göz yaşları...
İçinde
çarşamba ateşi gibi
alevlenmiş yanıyor.
Cıdır düzünün kayaları, taşları...
Bayram günü bugün
dağların yüreği kan...
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Bu şeiri olduğu kimi, Elçin bəyin ötən il Ankarada nəşr
olunmuş "Yüreğimin sevda türküleri" kitabından götürdüm. Türk
ədəbi camiasının Qarabağdan sərf - nəzər etdiyi, bir ədəbi vaxtda,
İstanbul deyəndə içərimiz yanan bizlərin Bayram gününü Türkiyə
oxucusuna çatdırmaq - olduğu kimi çatdırmaq - Elçin
İsgəndərzadənin şairliyinin başqa bir istiqamətidir, bax, o
istiqamətdə mən Elçin bəyin sırasındayam. Şuşa qardaşımın,
Bakıda yaşayan, rastlaşanda öpüşüb - görüşdüyümüz Cıdır
düzünün, Xarı Bülbülün yanındayam. Bu böyük savaş ruhu onu
mənə sevdirən varlığının hələ bir parçası, bir bucağıdır.
Elçin isgəndərzadə neçə illərdir ki, erməni işğalındadır. Bəli,
bəli, burda, Bakıda böyük, çox böyük işlər görən Elçin bəy erməni
işğalındadır. Bu məqamda mən istər-istəməz Avropanın
beynəlxalq humanitar təşkilatlarının Qarabağla bağlı necə deyərlər
həftə səkkiz, mən doqquz Bakını ziyarət etmələrini xatırladım.
(Orda işğal altında qalmış Elçin bəy İsgəndərzadənin Azərbaycanın mədəni mühitində yalnız ruhu cərəyan edir). Məncə bu
heç də pis olmazdı ki, biz qərbli insandaşlarımıza çadır
şəhərciklərini, burdakı zavallı insanların acınacaqlı güzəranını
deyil, başqa şeyləri nümayiş etdirəydik. Qərb insanı onsuz da neçə
yüz ildir ki, ağlaya bilmir. Həyəcanlanır, sarsılır, ağlaya bilmir.
Çadıra gəlir, Cıdıra gedə bilmir. Heyrətə gəlir, amma kişiliyə gələ
bilmir... Elə bu səbəbdən də bizə asta-asta təşrif gətirən bu kurnaz
siyasiciklərə, səlib kəşfiyyatçılarına Üzeyir bəyin musiqisini,
Natəvanın şəhanə aslanlığını bir sözlə, çox dəyərlərimizi və Elçin
İsgəndərzadəni göstərməliyik. Qoy, bir masanın arxasında əyləşib

yox, böyük bir səhnənin önündə əyləşib hər şeyi dinləsinlər. Elçin
bəy onlara məsələn belə bir şeirini oxusun:
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Sən harda gördün, Dali
müharibənin sifətini?
Öz qanıyla suvardılar bir zaman
sənin məmləkətini.
Bir gün qurşun sıxdılar
Lorkanın şair sözünə
Sən bir sillə vurmuşdun
müharibənin üzünə.
Mənim yuxularıma
qanlı döyüşlər girir.
Hardasa bir mələk Ana
Şəhid qəbri üstündə
ağlamadan hönkürür.
Beləliklə, Elçin İsgəndərzadə, Şuşa, Qarabağ, Cıdır düzü,
Xarı Bülbül adam öldürmür, körpələrin başın kəsmir, dünyada
məddah palitranın banisi Nalbandyanın deyil, müharibənin üzünə
sillə çəkən Dalinin bir zaman qanla suvarılmış məmləkətinin,
sözünə güllə sıxılmış Lorkanın taleyinə acıyır və öz mistik və
siyasi yuxusunu danışır:
Mənim yuxulanma
qanlı döyüşlər girir.

Elçin İsgəndərzadə “ƏSƏRLƏRİ” – V cild

Hardasa bir mələk Ana
Şəhid qəbri üstündə
ağlamadan hönkürür.
Sonra da qoy, bu siyasiciklər gəldikləri yerə qayıdıb Elçinin,
Cıdır Düzünün, Şuşanın, Xarı Bülbülün bu müdhiş röyasını
yozsunlar.
Elçin İsgəndərzadə mədəniyyət adamıdır. Sözün geniş
mənasında Qarabağın burda, az qala yaddaşı horralaşmış, göbək
rəqslərinin və arvad ədalı "kişilərin" bolluğundan Üzeyir bəyin
Böyük və Əbədi musiqisinə qarşı, nə bilim, necə deyim, bəlkə də
homoseksual qiyam qaldırmış aşırı və oğraş mühitin tən ortasında
canını qoymağa yer tapmayan, bəlkə də elə bu səbəbdən, hər dəfə
bir stəkan çayımızdan imtina edib harasa, əlbət də ki, özünə, yəni
Qarabağa tələsən bu Rəmz qardaşımızın aqibəti, Allah
göstərməsin, bir gün Xudu Məmmədovun aqibətinə bənzəyəcəksə,
onda gərək biz buralardan köçüb gedək. Amma hara...
Tanrı Elçin İsgəndərzadəni bizə çox görməsin.
İçərimdə bir Xarı Bülbül səksənir.
Bu, Elçin İsgəndərzadədir. Kədərli və günahsız varlığından,
şeirlərindən və bir də nakam şair dostum Faiqin kitabını nəşr edib
onun Qarabağ qüssələrindən çatlamış ürəyindən Ruhunu
qamarlayıb Azərbaycana miras buraxmağından bunu bilirəm.
Elçin bəyi tanımağa nə var ki...
Göydəki buludlar kimi, yerdəki kədərlər kimi...
Alimliyindən və şairliyindən daha böyük və daha müqəddəs
bir Qarabağdır.
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Elçin İsgəndərzadəni işğaldan azad etməyin zamanıdır.
Elçin İsgəndərzadənin uşaq gözləri kimi duru və məsum
baxışlarından eşitmişəm bunu.
Mən o gözlərə baxa bilmirəm.
Elçin İsgəndərzadənin "Çərçivəsiz rəsmlər" kitabı barədə
yazacaqdım. 18-ci yüzil mənzərə-peyzaj şeirinin təşəkkülünə
güclü təsir göstərmiş Klande Lorrain və Salvador Rosanın tablolarından, K. Lolzzeanın məşhur tablosunun şeirdəki əksi "Bir yunan
vazosu" şeirindən danışacaqdım. Stefan A.Larrabeenin yunan
heykəl sənəti ilə əlaqəli görüş və təlimləri incələyən yazılarından,
Baucerin Mallarmeyə təsirindən, Hüqonun, parnasçıların, Tiskin
istinad etdikləri rəsm əsərlərindən bəhs edəcəkdim. Amma əlim
gəlmədi. Bəlkə də yaza bilmədim. Hər şeyi ilə qloballaşan dünya
Hernika və Xocalının izdivacını gerçəkləşdirə və qlobal dərdə
çevirə bilmir. Dünyanın öz arşını var... Dünyanın arşınına lənət!
Sizdə bir Hernika faciəsi var,
bizdə Xocalı...
Bir-birinə qarışıb,
qarışıb bir-birinə
uşaqların, anaların,
quşların, çiçəklərin fəryadı.
Bir-birinə qarışıb
şairlərin, mələklərin fəryadı
Apokalipsis poemasıdı
sənin "Hernikan".
10
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Sənin göyərçinlərin yaralı,
mənim Xarı Bülbülümün bağrı qan.
Yenə bizim dağların başı duman...
Hər yerdə bir-birinə bənzəyir dağlar,
Hər yerdə dağların başı duman...
Elçin bəy, sən nəşədən birləşə bilməyən dünyanı dərdlə
birləşdirmək istəyirsən. Amma bu, olmayacaq, qardaşım.
Çünki dünya Pikassoya təzim etsə də, Pikassonun qızı
atasının mənəvi eybəcərliklərinə ikrah edir. O, qəddar atadır. O
nəvələrini döyən əzazil bir babadır. O qərblidir. Başdan-başa
qərbdir. Bu mənada sən ondan böyüksən. Türk olduğuna görə
böyüksən. Yalandan dünyanın dərdlərini yükləndiyin üçün deyil,
doğrudan Xocalının kədərini daşıdığın üçün böyüksən.
Bizimki əvvəldən belə gətirib böyük Şərə qarşı böyük Xeyri
qoymaq bizim alın yazımızdı.
Kitabını oxudum. Modilyani və Ebüterini, Səttar
Bəhlulzadəni, Pikassonu, Van Qoqu, Salvador Dalini, Qoyyanı,
Lorkanı, Toğrulu, Bəhruz Kəngərlini, Adil Mirseyidi və
Brijyatuku firavan və ağrılı ürəyinin yaratdığı hədsiz estetik
məkana-İsgəndərzadə aləminə qarğasaya yol vermədən cəlb edə
bildiyin üçün sən, Elçinsən.
Belə vaqeələr isə bizim ədəbiyyatda az-az baş verir.

ELÇİN İSGƏNDƏRZADƏ HAQQINDA
YAZILANLAR VƏ DEYİLƏNLƏR

Azər TURAN
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***
Тале еля эятирди ки, Совет ядябиййаты байраьы алтында мяним
няср ясярлярим дцнйа ядяби аренасында лювбяр сала билди. Бу
эцн онларын щамысы йахшы-пис Тцрк нясринин мящсулу щесаб
олунур.
Елчин Исэяндярзадянин поезийасынын сон илляр дцнйанын
онларла юлкясиндя йерли дилляря чевриляряк чап олунмасы ондан
хябяр верир ки, Тцрк поезийасы да артыг дцнйа поезийа океанына
йелкян ачмагдадыр.
Чинэиз АЙТМАТОВ
2006
***
Тцрк елминин байраьыны Дцнйанын елм зирвясиня йцксялтмяк цчцн чох жящдляр етдик, бцтцн юмрцмцзц хяржлядик.
Уьурларымыз да олду, башарысызлыгларымыз да!
Инанырам ки, Тцрк Дцнйасынын Елчин Исэяндярзадя кими
надир
истедадлары
бизим
бажармадыгларымызы,
лакин
арзуладыгларымызы шяряфля щяйата кечиряжякляр.
академик Ищсан ДОЬРАМАЖЫ
Билкянт Университети гуружусу
2004
***
Елчин Исэяндярзадянин йцксяк синифли механизмлярин анализи
вя
синтези
мясяляляриня
щяср
олунмуш
намизядлик
13
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диссертасийасыны вярягляйяркян аьлыма эялян илк фикир бу олду ки,
о эяляжяйин чох мяшщур алимляриндян бири олажаг. Мян язиз
достум Вагиф Ящмядоьлуну (Елчин Исэяндярзадянин елми
рящбяри Проф. Др. В. Мяммядов нязярдя тутулур-ред.) црякдян
тябрик едир вя Елчин кими давамчыларымызын йетишмясиндян
бюйцк гцрур дуйурам.
Академик У. А. ЖОЛДАСБЯЙОВ
Сосиалист Ямяйи Гящряманы, ССРИ халг депутаты,
Qазахыстан Дювлят Университетинин ректору
1991
***
Елчин Исэяндярзадянин Бухарестдя Румын дилиндя чап
олунмуш «Ишыг ганадлы гуш» китабыны охудугдан сонра мяним
Азярбайжан халгы, онун мядяниййяти вя интеллектуал сявиййяси
щаггындакы дцшцнжяляримдя чох бюйцк дяйишикликляр олду.
Дцнйа сивилизасийаларына юз йарадыжылыьында бюйцк
сяняткарлыгла айна тута билян беля бир интеллектуал шаири олдуьу
цчцн дост Азярбайжан халгыны црякдян тябрик едирям.
Иощан ПОП ДЕ ПОПА
академик, Румынийа-Азярбайжан
Достлуг Жямиййятинин баш катиби
2006
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***

юзляринин Азярбайжан охужуларына танытдырылмасында Елчин
Исэяндярзадянин мисилсиз хидмятляри вар.
АНАР
Халг Йазычысы, Азярбайжан
Йазычылар Бирлийинин сядри
2007

Бцтцн шцурлу щяйатымы бир Газах тцркц олараг милли
варлыьымызын, милли мядяниййятимизин вя ана дилимизин сафлыьынын
горунмасына щяср етдим. Бу йолда кимлярля гаршылашмадым –
УНЕСЖО-дан, БМТ-дян тутмуш Совет КГБ эенералларына,
Горбачовдан, Йелтсиндян тутмуш юз рящбярляримизя гядяр
чарпыша-чарпыша юмрцм мцжадилядя кечди.
Саь олсун мяним дяйярли гардашым Елчин Исэяндярзадяни!
О тякжя юз Азярбайжанынын йох, бцтцн Тцрк дцнйасынын
цмуми мянафейи уьрунда чох шяряфли вя чох чятин бир йолун
йолчулуьуна башлайыб.
Мян бу мцгяддяс йолун сонуну эцняш кими ишыглы, нурлу вя
айдын эюрцрям.
Мухтар ШАЩАНОВ
Fövqəladə və səlahiyyətli səfir
Газахыстан Республикасынын Халг йазычысы,
Гырьызыстан Республикасынын Халг шаири,
Газахыстанын миллят вякили,
2006
***
Азярбайжан ядябиййатынын дцнйада тяблиь едилмясиндя,
тцркдилли халгларын танынмыш йазычыларынын ясярляринин вя
15

***
Профессор Елчин Исэяндярзадянин Крымтатар халгына вя
шяхсян мяня эюстярдийи бюйцк севэи вя сайьыны эюрдцкдян
сонра апардыьымыз мцжадилянин ня гядяр шяряфли вя эярякли
олмасына бир даща црякдян инандым.
Мустафа КРЫМОЬЛУ
Крымтатар халгынын лидери,
Крымтатар парламентинин сядри,
Украйна Парламентинин миллят вякили
2006
***
Сащиля чырпылмыш бир балыг кими
дярд чабалайыр
солухмуш бянизимдя.
Сон цмцд жан верир
цряйимин тянщалыьында.
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Тякжя бу мисралары эюрсяйдим, ону йазан адама уьурлу
йол дилярдим. Аллащ верэиси вар, галаны юзцндян асылыдыр. Уьур
олсун, Elçin!!!
Фикрят ГОЖА
Xalq şairi

вя севиндирижи бир щалдыр ки, юлкямизин танынмыш алим вя
шаирляриндян бири олан профессор Елчин Исэяндярзадя Худу
Мяммядов адына елм сащясиндя, Шащмар Якбярзадя адына
ядябиййат сащясиндя Бейнялхалг мцкафатлар тясис едиб. Бу эцн
артыг щямин мцкафат лауреатларынын онларла китаблары онун
тяряфиндян тямяннасыз олараг ишыг цзц эюрцб. Бу дяйярли
ювладымызы баьрыма басыр вя она юз дярин тяшяккцрлярими
билдирирям.
Бяхтийар ВАЩАБЗАДЯ
Xalq şairi,
30 декaбр 2004

***
Тцркдилли юлкялярин щяр бириндян щеч олмаса бир няфяр Елчин
кими цряйини мяшяля дюндярся инанырам ки, Тцрк Бирлийи
дцнйанын бцтцн сийаси, мядяни вя диэяр бирликляриндян даща
цстцн олар.
Бу эцн о, гырьызын дярдиня гырьыздан, газахынкына
газахдан, татарынкына татардан... чох йанмагла щяр бир тцрк
айдынына чох юнямли нцмунядир.
О юз ямяллярийля бу эянж йашда Гырьызыстан айдынлары
арасында Чинэиз Айтматов щюрмяти газаныб.
Танры Тцрк Дцнйасынын Елчинлярини бизляря чох эюрмясин.
Надырбек АЛЫМБЕКОВ
Гырьызыстанын халг шаири,
Гырьызыстан Йазычылар Бирлийинин сядри
2005
***
Щям Худу Мяммядов, щям дя Шащмар Якбярзадя мяня
гардашдан доьма олублар. Шяхсян мяним цчцн чох фювгяладя
17

***
Академик Е. Исэяндярзадянин сяриштяли елми тяшкилатчылыьы
чаьдаш АБШ-Азярбайжан елми ялагяляринин йаранмасына вя
инкишафына чох бюйцк тющфяляр верир.
Академик Т. ВИЕСТЕН
Нйу-Йорк ЕА-нын президенти
2005
***
Язизим Елчин!
Мян сяни - жаван шаир-публисист достуму бу йахынларда
охудуьум вя етираф едим ки, мяни щяйяжанландыран, севиндирян
18
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вя сяни мяня чох севдирян «Мцгяддяс эюрцш» адлы шеирляр
китабына эюря сямими гялбдян тябрик едирям.
Щягигятян сянин бу шеирлярин мцасир поезийамызын абщавасыны якс етдирир-десям, йанылмарам. Сян бу китабла
истедадына инандыьым, севя-севя охудуьум вя щязз алдыьым шаир
достларымдан бириня чеврилмисян. Китабыны машынымда эяздирир
вя шеирпяряст достларыма охумагдан хцсуси зювг алырам.

саьлыьы, ядябиййатымыза йени вя мязмунлу ясярляр бяхш
етмяйинизи арзулайырам.
Дярин щюрмятля,
Елдар ЩЯСЯНОВ
Азярбайжан Республикасынын
Румынийадакы Фювгяладя вя Сялащиййятли Сяфири
2005

Ялибала ЩАЖЫЗАДЯ
1998
***
Щюрмятли Елчин мцяллим,
Бюйцк мямнуниййят щисси иля диггятинизя чатдырмаг
истярдим ки, бу йахынларда Румынийа-Азярбайжан Достлуг
Жямиййятинин вя Сяфирлийимизин тяшяббцсц вя дястяйи иля Сизин
«Ишыг ганадлы гуш» шеирляр топлунуз Бухарест Университетинин
профессору жянаб Невзат Йусуф тяряфиндян румын дилиня
тяжрцмя олунараг чап едилмишдир.
Йарадыжылыьынызла таныш олан бир охужу кими яминликля дейя
билярям ки, бу китабынызла Румын охужуларыны вя
азярбайжансевярляри зянэин ядябиййатымыза вя бядии ирсимизя бир
даща баьлайажагсыныз.
... Бу хябярля Сизи аз да олса севиндиряжяйимя цмид
едяряк, зянэин йарадыжылыьынызда уьурлар, узун юмцр вя жан
19

***
Академик Е.B. Исэяндярзадянин симасында «Вектор»
Бейнялхалг Elmlər Akademiyasının Бейнялхалг Кадр
Академийасынын коллектив цзвц сечилмяси Украйна-Азярбайжан
вя БКА цзвц олан юлкялярля Азярбайжан арасында бюйцк елми
кюрпцдцр. Биз Елчин Исэяндярзадя кими бажарыглы вя истедадлы
бир алимля ямякдашлыгдан чох мямнунуг вя тясадцфи дейил ки,
дост юлкя Азярбайжандан юлкямизин ян али елми мцкафаты олан
«Елмин вя тящсилин инкишафындакы хидмятляря эюря» ордени иля
йеэаня олараг жянаб Елчин Исэяндярзадя тялтиф олунмушдур.
Академик Эеорэи ВАСИЛЙЕВИЧ ШЕКИН
Бейнялхалг Кадр Академийасынын президенти
2005
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***
Азярбайъанлы профессор Елчин Исэяндярзадянин Болэар
ядябиййатынын
тяблиьиндяки
фяалиййятляриндян,
бир
сыра
йазычыларымызын ясярлярини ана дилиня чевиряряк Бакыда чап
етмясиндян вя Болгарыстан Йазычылар Бирлийинин цзвц
сечилмясиндян хябярим варды.
Бу йахынларда достум Николай Петев (Болгарыстан Йазычылар
Бирлийинин сядри – ред.) онун болгар дилиндя йайынланмыш шеир
китабыны мяня щядиййя етди.
Бу мяним охудуьум илк Азярбайъанлы шаир иди. Шеирляр
бюйцк сяняткарлыгла йазылмышды. Китабы чох бяйяндим. Шаир
достумузу тябрик едир вя ики дост халгын ядяби ялагяляринин
инкишафындакы фяалиййятляриндя уьурлар арзулайырам.
Эеорэи ПЫРВАНОВ
Болгарыстан Республикасынын презиенти
7 ийун 2008
***
Бу эцнлярдя Елчин Исэяндярзадянин шеир китабыны русъайа
чевирдим. Онун йарадыъылыьы иля йахындан таныш олдум. Бу шеирляр
садяъя олараг чаьдаш дцнйа шеиринин ян истедадлы нцмуняляридир.
Максим ЗАМШЕВ
Русийа Йазарлар Бирлийинин катиби
2008
21
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***
Профессор Елчин Исэяндярзадя иля дяфялярля Сурийа, Иорданийа,
Тцркийя вя Мисирдя бейнялхалг топлантыларда йол йолдашы
олмушам. О, юз истедады, тяшкилатчылыг габилиййяти, сямимиййяти
иля дцнйа ядяби даиряляриндя хцсуси чякиси олан нцфуз сащибидир.
Ону таныйанларын вя севянлярин сайы о гядяр чохдур ки, гибтя
етмямяк олмур. Юзялликля, Е. Исэяндярзадя бу эцн тцрк вя
яряб ядябиййатлары арасында чох бюйцк бир достлуг кюрпцсц
миссийасыны шяряфля йериня йетирир.
Др. Али Акле ОРСАН
Яряб Йазарлар Бирлийи сядри,
Асийа вя Африка юлкяляри Йазарлар Бирлийинин Баш катиби
2007
***
Мян Елчин Исэяндярзадяни 2004-ъц илдян, онун бюйцк уьурла
Кийевдя Тарас Шевченко адына Украйна Милли Университетиндя
тяшкил етдийи КЫБАТЕК Бейнялхалг Гурултайындан таныйырам.
Онун Украйна йазарлары Серэей Грабар, Павло Волвач вя Степан
Пасйукун китабларыны чевиряряк Бакыда чап етмясини
миннятдарлыгла хатырлайырыг. Елчинин Кийевдя ики шеир китабы
йайынланыб. Рус вя украйна дилляриндя. Щяр ики китаб бизим чох
севдийимиз китаблардыр. Онун шеирляриндян сюз дцшяндя илк юнъя
интеллектуал поезийа щаггында данышырыг. Тясадцфи дейилдир ки,
поезийамызын ъанлы классикляриндян олан Иван Драч Елчинин
22
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йарадыъылыьы щаггында йазычыларын Бейнялхалг Софийа Фестивалында
эениш мярузя едиб.
Онунла Македонийада, Струга Бейнялхалг Шеир Фестивалында
тякрар эюрцшцмцз украйналы йазарлар цчцн чох севиндириъи вя
бящряли олду.
Анна БАГРИАНА
Украйна Йазарлар Бирлийинин катиби
2008

истедады жилаланыб, гялями булювляниб вя мяним етимадымы
бцтцнлцкля доьрулдуб.

***
Проф. Др. Елчин Исэяндярзадянин тцрк мядяниййяти вя
ядябиййаты цчцн эюрдцйц ишлярин кясинликля алтернативи йохдур.
Каш онун тцрк дцнйасына эцняш кими ишыг сачан бу фювгяладя
ямялляринин кичиъик бир зярряси бцтцн тцрк инсанларынын цряйиндя
гыьылъым кими йер тапайды.
Проф. Др. Левент СЕЧЕР
Алманийа, 2008

Мяммяд АРАЗ
Халг шаири
***
Йухума эялмишди. Китаб няшри барядя чарпаз сющбятляр
едирдик. Дедим: “Даща бясдир, йоруларсан, мяним сюзцм
гуртаран дейил”. Деди: “Фикир елямяйин. Яксиня, севинин. Бизи
охшарлыг бирляшдирир. Сизин сюзцнцз кими, мяним дя
хейирхащлыьым тцкянян дейил”. Жяннятин гызыл ачарыны яля эятирян
иш давам едир. Бяли, йухуну эерчяйя чевиряндир Елчин
Исэяндярзадя.
Она чох йарашан бир сюзцм дя вар: Елчин Исэяндярзадя
бюйцмцш цряк йох, Бюйцк Цряк сащибидир.
Qərib MEHDİ

***

***

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, китабдан-китаба
Елчин сюзцн гядир-гиймятини биля-биля, артыра-артыра ирялиляйиб,

Шеирлярини зювгля охудуьум Елчин Исэяндярзадя мяня бизим
милли ядябиййат шаирляримиздян Мещмет Емин Йурдакул иле
Фарук Нафиз Чамлыбели хатырлатды.
Елчин Исэяндярзадя... айаьыны йеря саьлам басан,
Азярбайжан тцркжясини эюзял кулланан вя шеирин анлатылмаз

23

24

Elçin İsgəndərzadə “ƏSƏRLƏRİ” – V cild

Elçin İsgəndərzadə “ƏSƏRLƏRİ” – V cild

сещриндян, эцжцндян истифадя едяряк Азярбайжан байраьыны щяп
йцксяклярдя дальаландырмаг истяйян бир шаирдир.

эятирмишдим. «Мяним бяхт улдузум доьажаг бир эцн». Бу
мотив бир нечя шеирдя сяслянир. Бу мисралар мяндя дя цмид
йарадыр: доьма Гарабаьымыза гайытмаг цмиди.

Йавуз БЦЛЯНТ БАКИЛЯР
Фамил МЕЩДИ
***
Жаван шаирляр арасында диггят мяркязиндя оланлардан бири
дя Елчин Исэяндярзадядир. Ону йашыдларындан фяргляндирян
башлыжа жящят елмля сянятя гоша ганад кими бахмасыдыр. Орта
мяктяби гызыл медалла, али тящсили фярглянмя диплому иля баша
вуран, щазырда Техники Университетдя мцщазиря охуйан,
дярсликляри, монографийалары тядгигатлары иля йахшы танынан, елм
сащясиндя мютябяр мцкафатларын лауреаты адыны газанан бу
алимин шеирлярини охудугжа щисс едирсян ки, онун поезийайа
эялмяси зярурятдян доьуб. Елчин ипя-сапа йатмайан
дуйьуларыны мцасирляри иля пайлашмаг цчцн шеири юзцня
кюнцлдаш сечиб.
Шащмар ЯКБЯРЗАДЯ

***
Эцман едирям, десям ки, бу эцн мядяни щяйатымызда,
хцсусян ядяби алямдя бир Елчин Исэяндярзадя феномени
мювжуддур, чох да еля бюйцк мцбалиья кими сяслянмяз. Гядим
Гарабаь торпаьынын ясил кцбар сойадларына мяхсус бир чох
няжиб хцсусиййятляри юзцндя бирляшдирян бу эянж инсан, техника
елмляри доктору, профессор, нашир, мцщяррир, танынмыш
ижтимаиййятчи вя щяр шейдян габаг, эюзял бир шаирдир. Юз
щямйашыдларынын уьуруна юзцнцнкц кими севинян, диггятялайиг
бир щяссаслыгла онларын ян истедадлы вя ян имкансызларына
бажардыьы гядяриндя ял йетирян, илк китабларына щяйат вясигяси
верян бир зийалыдыр.
Чинэиз ЯЛИОЬЛУ

***
***
Елчинин поезийасы бу эцнцн, мцасир дюврцмцзцн
поезийасыдыр. Анжаг эяляжяйя цнванланан поезийадыр. Она эюря
дя охужуларын диггятиндян кянарда галмайажагдыр. Бу
поезийада сабаща бир цмид дя вар. Йухарыда бу щагда мисал

Ədəbiyyata xidmətin çoxsaylı yolları mövcuddu: kimi
bədii sözü yaradır, kimi bədii sözu araşdırır, kimi bədii sözu sadiq
oxucu kimi yaşadır, kimi bədii sözü mətn kimi ortaya çıxarır…
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Bütün bunların hamısını eyni vaxtda görməyə çalışanlar azdı,
amma var. Onlardan biri də şair, nasir, tərcüməçi, araşdırıcı,
təbliğatçı, imkanı daxilində xeyriyyəçi, dünyanın müxtəlif
məkanlarında yaranan bədii söz arasına körpü salmağa çalışan
Elçin İsgəndərzadədir. Şairin sözə əmanət olduğuna inanan Elçin
İsgəndərzadə.
Arif ƏMRAHOĞLU

Шаир метофизик бир дцнйанын адамыды - о, Рянэ, Сяс вя
Сюз говшаьында йашайыр.
…Елчин Исэяндярзадя дцнйанын эюрцнян вя эюрцнмяйян
тяряфинин шеирлярини йазыр. Елчинин шеирляриндя Ай доьуб. Елчинин
шеирляриндяки Ай Лорканын шеирляриндяки «Сийащ Ай»а бянзямир,
шаирин ушаглыг аляминдя Шуша даьларында эюрдцйц бядирлянмиш
Ай мисраларына ишыг салыр. Бядирлянмиш Айын ишыьында парылдайан
сюзляр, кялмяляр ганад ачыб щавада учур, учур, щей учур…
Вя шаир хошбяхтлийи Елчин Исэяндярзадянин гапысыны
дюйцр…
Адил МИРСЕЙИД

***
…Елчин Исэяндярзадя поезийамызын Гарабаь шикястясиди.
Елчин Исэяндярзадя поезийамызын байатысыды.
Елчин Исэяндярзадя поезийамызын Хары бцлбцлцдц.
Елчин Исэяндярзадя Шаирди - Шаир ися щардан бахсан
эюрцнян адамды...
…Елчин Исэяндярзадянин поетик алями Пабло Пикассонун,
Франсиско Гоййанын, Салвадор Далинин, Сяттар Бящлулзадянин,
Тоьрул Няриманбяйовун, Амадео Модилйанинин рянэ
дцнйасыды.
Елчин Исэяндярзадянин поетик алями Мотсартын, Шопенин,
Дебцссинин, Цзейир Щажыбяйлинин, Фикрят Ямировун, Вагиф
Мустафазадянин Сяс дцнйасыды.
Елчин Исэяндярзадянин поетик алями Фцзулинин, Нясиминин,
Йунус Ямрянин, Ашыг Ялясэярин, Назим Щикмятин, Эийом
Аполлинерин, вя Федерико Гарсиа Лорканын Сюз дцнйасыды.
27

***
Elçinlə bağlı qəzetimizin ayrıca sayını hazırlayanda onu
arayanda günlərinin çoxunu səfərdə olduğunu öyrəndim. Vaxtının
çoxu göylərdə, uçaqlarda keçdiyini biləndə Elçindən şübhələndim.
Şeirin, şeirdəki yaxşı misraların göydən gəldiyinə əmin
olduğumdan birdən ağlıma gəldi ki, Elçin İsgəndər gözəl
misraların haçansa yerə gəlib çıxmasına səbri çatmadığından, özü
göylərə qalxaraq elə göylərdəcə onları ovlayır.
Azər ABDULLA

28

Elçin İsgəndərzadə “ƏSƏRLƏRİ” – V cild

Elçin İsgəndərzadə “ƏSƏRLƏRİ” – V cild

***
Профессор Елчин Исэяндярзадянин шеирляри щай-кцйдян узаг,
лал, сяссиздир, билийя, тяърцбяйя вя вятяндаш гейрятиня сюйкяниб,
щядсиз сентименталлыгдан узагдыр. Ашкаръа эюрцнян биткинлик
бцтцн шеирляри бир-бириня баьлайыр. Онун йарадыъылыьы зянэин вя
рянэарянэdир, тябият етибариля щярдянбир романтик, щярдян ися
реалдыр.
Щятта Азярбайъанын işğalчı Ермянистанла гаршыдурмада
цзляшдийи бющрандан бихябяр олан охуъу беля Азярбайъан
халгынын язабларыны шаирин шеирляриндя эюря биляр.

***
Достум Елчин! Шаир црякли, мцщяндис (вя йахшы ки, мящз беля)
тяфяккцрлц гардашым, Сян шаирсян, буна мяним шцбщям йохса,
демяли сянин дя шцбщян олмамалы. Ахтарырсан вя тапа билирсян,
чцнки сюзц эюря билирсян.
Сяня даща уьурлу шeiрляр арзулайан
Ващид ЯЗИЗ

***
Проф. Др. Сатйам С. МOORTY
Шаир, Шимали Утащ Университети, АБШ.
***
Елчин Исэяндярзадя щяр шейдян юнъя бюйцк бир Тцркдцр вя
бюйцк бир Тцрк миллийятчисидир!
Онун вятян севэиси о эядяр эцълцдцр ки, йаздыьы бцтцн
мисраларда торпаьа вя миллятя баьлылыьыны щисс етдирир. Шеириндя,
мисал цчцн Париси тясвир едяркян онун бцтцн варлыьы Аьдамда,
Гарабаьда, Ъыдыр Дцзцндя олур.
Елчин Исэяндярзадя Тцрк дцнйасынын ясэяридир! Гысаъа о
бюйцк бир мядяниййят шаиридир!
Др. Юзэен КЕСКИН
29

VƏTƏN Sizdən başlanır ELÇİN İSGƏNDƏRZADƏ!!!
Fəxri MÜSLÜM
2015
***
Эльчин Искандерзаде, не просто поэт и учёный. Он
великолепный поэт и выдающийся учёный. А вот это
совместить совсем не просто. И совмещается это потому что
он не физик, и не лирик, он мыслитель. Человек Нового
Ренесанса. По моему личному мнению он Азербайджанский
Леонардо де Винчи. Потому что он и политик, и
общественный деятель, и глубокий специалист по тюркской
культуре. И то, что именно сейчас он в России вселяет
30
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надежду, ибо в лоне тюркской культуры есть такие мудрые
люди, как профессор Искeндерзаде.

Universitetdə bizə dərs deyərək mühazirələr oxumusunuz. Həmin
gündən etibarən mənim və tanıdığım bütün tələbələrin ən çox
sevdiyi və ən çox hörmət etdiyi müəllimi olmusunuz. Çünki, biz
Sizdən hər zaman ata qayğısı və böyük qardaşlıq münasibəti
görmüşük. Bu münasibət sağlam təməllər və elmi əsaslar üzərində
qurulduğu üçün illərlə davam edib, inkişaf etmiş və bu gün də
yüksək səviyyədə davam etməkdədir. Siz Azərbaycan Təhsil
sisteminin nümunəvi müəllimi və Dünya elm sahəsinin görkəmli
alimisiniz. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənabları qeyd
etmişdir ki: "Görkəmli şəxsiyyətlər xalqın zəkasını, elmini,
mədəniyyətini, mənəviyyatını dünyaya nümayiş etdirənlərdir". Bu
rəşadətli sözlər Sizə aiddir.
Ceyhun RƏHİMOV
iqtisad elmləri namizədi, dosent, tələbəsi

Поет, Профессор Михаил ПЕКЕЛИС
Президент Европейских Союз Литераторов
2015
***
Elçin İsgəndərzadə çağdaş şeirin avanqard təmsilçilərindən
Çingiz Əlioğlu və Adil Mirseyiddən sonra poeziyada özəl yer
tutur.
***
Qələm dostlarımın bir neçəsi yarı zarafat, yarı gerçək deyir
ki, təzə mənzildə ilk yazını məndən yaz. Bir açıqlama verim - ilk
yazını şair qardaşım Elçin İsgəndərzadədən yazmaq fikrindəyəm.
O, sadəcə istedadlı yox, həm də uğurlu adamdır və düşünürəm ki,
ilk addımın Elçinlə atılması sonrakı uğurlara da vəsilə ola bilər.
Əsəd CAHANGİR
Tənqidçi
***
Elçin müəllim! Siz Əməkdar müəllim adına və daha yüksək
adlara layiqsiniz. Sizi təbrik edirəm. 16 il bundan öncə
31

***
Əziz Elçin Müəllim! Sayılıb seçilən, istər tələbə, istərsə də
müəllimlər tərəfindən sonsuz hörmətlə qarşılanan, hər kəsə əsl
müəllim obrazının necə olduğunu anladan, hər bir tələbəyə,
müəllimə doğma münasibət bəsləyən dürüst, savadlı bir
MÜƏLLIM olmaq müəllimlik adı üçün ən böyük zirvədir
deyərdim. Siz bu zirvəni öz zəhmətinizlə, halal haqqınızla
qazanmısınız. Daim zirvələrdə olmanız diləyiylə!!!
Şükufə ƏHMƏDLİ
“Bayatı” Beynəlxalq Sənət dərgisinin redaktoru
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PROFESSOR ELÇİN İSGƏNDƏRZADƏNİN 50 İLLİK
YUBİLEYİ MÜNASİBƏTİLƏ ÇƏKİLMIŞ
“YOLLAR YORĞUNU” (ATV TELEVİZİYASI, SENARİ
MÜƏLLİFİ XANƏMİR TELMANOĞLU) FİLMİNDƏN:

Müəllimlik peşəsi müqəddəs bir peşədir, çox şərəfli bir
peşədir. Ali məktəbdə yaxşı müəllimə çox böyük ehtiyac var.
Elçinin elmi də güclüdür, müəllimliyi də!!! Eyni zamanda Elçin
həm də sənət adamıdı. Bədii fəaliyyət göstərir, böyük yazardı.
Prezident mükafatçısıdır. Onun güclü tədris metodikası var. Bütün
bu keyfiyyətlər Elçin müəllimdə var. Elçin müəllim kollektivdə
böyük hörmətə malikdir, Elçin müəllimi tələbələr sevir. Bu onun
yaxşı müəllimliyindən, mənəvi təmizliyindən irəli gəlir. Əsas
budu!!! Bilirsiniz hər bir işin bir meyarı olur. Onun bir keyfiyyət
göstəricisi olur. Alimin yaxşı bir alim olması onun elmi-tədqiqat
işləri ilə bağlı olmalıdır. Elçin elmdə ən böyük zirvə - texnika
elmləri doktoru adına layiq görülüb. Hal-hazırda AzTU-nun
“Metrologiya və standartlaşdırma” kafedrasının professorudur,
kafedra müdiridir. Yəni bunlar aktiv elmi tədqiqatın nəticəsidir.
Onun apardığı işlərin nəticəsidir ki, o elmlər doktoru adına layiq
olub, eyni zamanda onun elminə, tədrisdə qazandığı uğurlara görə
ona professor elmi adı verilib. Elçinin fəaliyyəti çoxşaxəlidi.
Texnika üzrə alim olmaqla bərabər, o bədii yaradıcılıqla
məşğuldur. Elçin 200-dən çox elmi əsərin, 47 ixtiranın müəllifidir.
Kitabları, dərslikləri var. Bu yaxınlarda Hannoverdə onun yaxşı
bir monoqrafiyası çap olunub. Bunlarla bərabər onun çoxlu
kitabları var ki, o da Elçinin bədii fəaliyyətinin nəticələridi.
Azərbaycan Respublikası Yazıçılar Birliyi tərəfindən müxtəlif
mükafatlara layiq görülüb. Türk dünyasında, xüsusilə TürkiyəAzərbaycan əlaqələrində onun çox böyük rolu var. Elçin böyük
işlər görür. Biz onun fəaliyyətindən çox razıyıq. Bir məsələni də
deyim ki, onun bu yaxınlarda 50 yaşı tamam oldu. Biz onu

***
Havar MƏMMƏDOV (Əməkdar Elm Xadimi, texnika
elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Texniki Universitetinin
rektoru):
– Elçin İsgəndərzadə barədə mən çox danışa bilərəm. Elçin
İsgəndərzadə orta məktəbi qızıl medalla bitirdikdən sonra, bizim
Azərbaycan Texniki Universitetinin “Mexanika” fakültəsinə daxil
olub və ali məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Sonra taleyini
bizim universitet ilə bağlayıb. Universitetin aspiranturasında təhsil
alıb, müdafiə eləyib, elmlər namizədi adına layiq görülüb, dosent
adı alıb. Elçin oxuduğu müddətdə çox aktiv tələbə olub. Həm
təhsildə, həm də universitetin ictimai işlərində fəal iştirak edib.
Elmi fəaliyyəti tələbə vaxtı çox yüksək səviyyədə olub,
riyaziyyat, texnikanın müxtəlif sahələri ilə bağlı olimpiadalarda
mükafatlara layiq görülüb. O zamandan Elçin taleyini elmlə
bağlayıb. Aspiranturada oxuduğu müddətdə çox məhsuldar işləyib
və sözsüz onun nəticəsidir ki, vaxtından əvvəl elmi
dissertasiyasını müdafiə eləyib, texnika elmləri namizədi adına
layiq görülüb.
33
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Universitetin Elmi Şurasında təbrik etdik, ona öz mükafatlarımızı
verdik. Universitetin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirinin əmri ilə o Fəxri Fərmana layiq görülüb. 50 yaşda
bu qədər nailiyyətləri əldə etmək mənə elə gəlir ki, çox böyük
nailiyyətdi. Mən ona möhkəm can-sağlığı, bütün işlərində uğurlar
arzu edirəm!

Azərbaycan
ədəbiyyatı
haqqında
danışanda
məmnuniyyətlə onun böyük bir nəsilləri adamın gözünün
qabağından keçir - bu ədəbiyyatı yaradan nəsillər!.. Lap qədimdən
hələ Dədə-Qorquddan üzü bəri, Füzulidən üzü bəri, Nizamidən
üzü bəri bizim bu günkü qələm sahiblərimizə qədər! Onu demək
istəyirəm ki, gözəl ədəbiyyatımız var. Fəxr eləməli ədəbiyyatımız
var və onun nümayəndələri var. Nəsri də, dramaturgiyası da!!!
İndi yeni dövrdə, yeni əsrdə, müstəqillik illərində biz
ədəbiyyatımıza nəzər salanda görürük ki, ona yeni bir hava gəlib,
yeni bir nəsil gəlibdi. Bunların içində biri də mənim xətrini çox
istədiyim, şair kimi, insan kimi böyük rəğbət bəslədiyim Elçin
İsgəndərzadədir. Mən niyə şəxsiyyəti önə çəkirəm, çünki o çox
böyük rol oynayır. Yaradıcılıqla bərabər
şəxsiyyət də çox
önəmlidir.
Bax bu Elçin İsgəndərzadədə var! Mən onun
əsərlərini oxuyandan sonra doğrudan çox sevindim.
Ədəbiyyatımızın belə bir nümayəndəsi parıldayır, öz yubileyinə

Elçin İsgəndərzadə çox gözəl bir haldı ki, beş cildliyi ilə gəlibdi.
Mən onun çoxlu şeirlərini, poemalarını oxudum və mənə də xoşdu
ki, Elçinin bu cildliyinin ikinci cildinə mən geniş bir müqəddimə
yazmışam. Və çox məmnuniyyətlə yazmışam! Onun halalı olsun.
Elçin dediyim kimi şəxsiyyətdir. Türk dünyasının bu gün tanınan
görkəmli şəxsiyyətləri sırasında Elçin İsgəndərzadənin də adı var.
Məsələn, elə bir görkəmli şəxsiyyət yoxdu ki Türk Dünyasında, yazıçısı, alimi, dövlət başçısı, Elçin onlarla görüşməsin, söhbət
etməsin. Onlar Elçin haqqında fikir deməsin. Elçin haqqında fikir
demək, çox təbiidir ki, Azərbaycan poeziyası haqqında,
Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında, Azərbaycan elmi haqqında fikir
deməkdir. Elçin elə yerlərdə Azərbaycanı təmsil edir ki, öz
yaradıcılığı ilə, öz şəxsiyyəti ilə bu bizə nüfuz gətirir. Mən buna
görə olduqca şadam. Gənc qələm dostumu ürəkdən təbrik edirəm.
Gənc deyirəm ona görə ki, 50 yaş gənclik dövrüdü. Bu birinci
yubileyidi Elçinin. Adətən yubileylər 50-dən başlayırlar. Gələcək
yubileylər gözləyir onu! Mən elə bilirəm ki, Elçin belə getsə çox
böyük ədəbi nailiyyətlərə imza atacaq. Bundan əlavə nəinki ədəbi
nailiyyət, Elçin həm də ictimai xadimdir. Elçin həm də elmlər
doktorudur, professordur, Əməkdar müəllimdir. Onun ixtiraları
var. O elm sahəsində də çox böyük nailiyyətlər əldə edib. Yəni
əhatə dairəsi, münasibətləri çoxşaxəlidir. Elçinin Türk
Dünyasından başqa Avropa yazıçıları və alimləri ilə də əlaqəsi
çox genişdir. Və yenə də deyirəm, Elçin elə bir mühitdədir ki, o
çox gözəl bilir ki, nədən yazmaq lazımdı və necə yazmaq lazımdı!
Ən yaxşı əsər mən elə bilirəm ki, bir dəfə yazılmır, yəni bir
dövr üçün yazılmır. Yaxşı əsər müəyyən dövrlər üçün həmişə
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Nəriman HƏSƏNZADƏ (Xalq şairi)
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müasir olur. Elçin Türk Dünyası Araşdırmaları Akademiyasının
rəhbəridi. O çox böyük ictimai iş aparır. Azərbaycan ədəbiyyatını
Türk dünyasında, Türk dünyası ədəbiyyatını, fəlsəfəsini
Azərbaycanda təbliğ edir. Onun elə böyük missiyası var ki, bu
onun taleyidi, ədəbi taleyi. Qismətidi onun! Adətən qədim
Romada deyirlər ki, şair anadan doğulur, ancaq natiq isə
cəmiyyətdə qazanır hər şeyi! Mən elə bilirəm bu mənada Elçin bir
şair kimi doğulubdu, ona görə də onun taleyinə elə bir missiya
düşüb ki, nəinki öz yaradıcılığını inkişaf elətdirsin, öz qələm
dostlarının da həmçinin. Elçin çox xeyirxah adamdır. Elçin
ədəbiyyatımızı təbliğ eləyir. Mən onun haqqında buraxılan
kitablara baxmışam, müxtəlif adamlar onun haqqında söz deyib.
Məsələn, Çingiz Aytmatovla onun dostluğu olub, Bəxtiyar
Vahabzadə ilə, Xudu Məmmədov ilə, mənim şair dostum Şahmar
Əkbərzadə ilə çox gözəl qələm dostluqları olubdu. Bir sıra başqa
yazıçılarla, alimlərlə, siyasi xadimlərlə, müasir dövrdə Türk
Dünyasının siyasi xadimləri ilə. Bunlar elə belə deyil, təkcə
ədəbiyyat məsələsi deyil. Eyni zamanda milli məsələlərdir.
Türkçülükdür. Mən Elçini alqışlayıram. Elçin çox gözəl yoldadır.
Əgər belə getsə Elçin Allah qoysa 60 illiyində, 70 illiyində onun
haqqında tamam başqa cür söhbətlər gedəcək.
Elçin artıq
Azərbaycanın təmsilçisinə çevrilib,
Türk Dünyasının
təmsilçisinə çevrilib. Bunu Elçin özü qazanıb, öz xasiyyəti ilə, öz
təbiəti ilə, öz ilhamı ilə. Şair təbiəti var Elçində. Məni sevindirən
budu. Bunun təbiətidə şairdi!!! Xasiyyətidə şairanədir. Çox
istiqanlıdı. Çox mehribandı. Şair elə olmalıdı. Rus tənqidçisi
Belinski şairə çox yüksək qiymət verir. Bəzən bir şairi 30 adama

bərabər edir. Puşkinlə danışanda deyir mən bilmirəm niyə 30-da
dayanıb. Bəlkə 30-du bəlkə 29-du. Ancaq çox maraqlıdı söz tapa
bilmir heyran qalır, şair doğulanda da elə bil doğulan kimi Vətən
deyir, torpaq deyir. Şairin haqqı var, ixtiyarı var və danışmalıdı.
Şair elçidi. O xalqın elçisidi. Dünyada nə qədər türk xalqları var,
Elçin onların hamısına elçilik eləməyə hazırdı. Əlaqələri genişdir.
Mən onun adı gələndə özün görəndə inanın elə sevinirəm ki, bu
adam həmişə axtarışdadı. Böyük bir auditoriya lazımdır ki, Elçin
Türk dünyasının dünənindən bugünündən danışsın. Elçin çox
ziyalı adamdı. Həm də, tədqiqatçıdır. Onun dəqiq elmlər
sahəsində bir çox tədqiqi əsərləri var. Yəni əhatəlidir. Məncə belə
insanlar ədəbiyyatın yeni şəxsiyyətləri, nümayəndələridir.
Mən Elçin üçün olduqca şadam və Elçinin gözəl gələcəyini
görürəm, mən ona heyranam! Azərbaycan şairi kimi, Türk
Dünyasının şairi kimi, ictimai xadim kimi, mənə elə gəlir onu
hamı tanıyır. Hamıdan axırda mən tanımışam deyəsən Elçini.
Çünki beş cildliyinə müqəddimə yazanda gördümkü Elçin tamam
başqa bir adamdı. Elçinin Qarabağ, Şuşa dərdi var. Müqəddəs
dərddi. Elçin Şuşadan, Qarabağdan danışanda ürəyimin başına köz
düşür...
Elçin çox müdrik, çox mütaliəli adamdı. Bu məni sevindirir.
Və Elçin haqqında adam məmnuniyyətlə danışmaq istəyir. Bizim
gözəl qələm yoldaşımız, qələm dostumuza mən daha böyük
uğurlar arzulayıram. O elə bir böyük əlaqələrin başlanğıcını qoyub
ki, o yollar hələ müxtəlif sahələrə gedir. Yəni o hələ bundan sonra
əlaqələr yaradacaq, bundan sonra ədəbi əlaqələrimizə,
münasibətlərimizə böyük əlavələr edəcək. Elçin böyük iş görür.
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Elçin ağsaqqal yaşında, bizim kimi olanda o qədər söhbəti olacaq
ki... Hər halda mənim söhbətimdən daha şirin söhbətləri olacaq,
daha xoş olacaqdı. Çünki o tanıdığı adamlardan danışacaq. Mən
onun tanıdığı, şəkil çəkdirdiyi adamların adını eşitmişəm, ancaq o
onlarla dostdu. Çox yaxındı. Deməli ədəbiyyat, bizim ədəbiyyat
geniş miqyas halı alacaq. Elçin buna çalışır. Mən bunu
alqışlayıram . Mən onu bağrıma basıram. Öpürəm. Ona ailə
səadəti arzu edirəm. Yaradıcılığında da nailiyyətlər arzu edirəm.
İstəyirəm ki, Elçin daima nailiyyətlər qazansın. Həmişə onun
uğurlarına hamımız sevinək- özü də, ailəsi də, onu tanıyanlar da
sevinsin. Həmişə bizim təmsilçimiz olsun.

əsərindən oxuyasan bir ölkə haqqında, biri də var özün gedib
görəsən. Buna görə şair üçün, yazıçı üçün ümumiyyətlə düşünə
bilən bir adam üçün bu böyük bir qidadır, mövzu mənbəyidir.
Ölkələr görmək, sərhədlər aşmaq, fərqli dövlət quruluşlarını
görmək bunun özü böyük istedaddır. Elçinə bu baxımdan qibtə
etmək olar. Güman edirəm ki, Elçin çox işlər görəcək. Çünki onun
mövzusu daha çoxdur. Mən ona işlərində daha böyük
müvəffəqiyyətlər arzu edirəm!
***
Zəlimxan YAQUB, (Xalq şairi)

***

– Elçin İsgəndərzadə bizim qələm dostumuzdu! Onunla
bizim aramızda bir 30 yaş fərq var. Amma ədəbiyyat elə şeydi ki,
19-cu əsrdə şairlər var onları mən özümə dost bilirəm. Bədii
əsərlər yazan adamlar üçün yaş fərqi yoxdu. Əsər yaşayırsa o
adam da yaşayır. Ona görə qələm dostum deyirəm. Elçin gənclik
yaşındadı. Çünki mənim yaşımdan dönüb baxanda 50 yaşa, məni
təsdiq edər ki, Fikrət müəllim düz deyirmiş. 80 yaşı olanda yadına
salacaq ki, 50 yaşında mən gözəl gənclik günləri keçirmişəm.
Güman edirəm onda məni haqlı sayar. Yəni bu yaşında çox şükür
- çox yazıları, əsərləri var, istedadlı şairdir. Eyni zamanda dünyanı
gəzir. O da mütaliənin başqa formasıdır. Çünki biri var kiminsə

Elə bil ki, Elçin İsgəndərzadənin 50 yaşı mənim üçün bir
zarafatdır. Nə üçün? Çünki Elçin gəncdir, təravətlidir, el adamıdır,
xalq adamıdır, ədəbiyyat adamıdır. İnsanlar arasında yaxşı mənəvi
körpülər quran bir oğuldur, Azərbaycan oğludur. Elçin həm
Azərbaycanı dünyada, həm də dünyanı Azərbaycanda tanıtmağa
qadir olan, dediyini edən, dünyanın dahiləri haqqında, qeyri-adi
şəxsiyyətlər haqqında bir-birindən gözəl əsərlər yazan bizim
sevimli qardaşımızdır. İstəyirsən Van Qoqdan yazsın, istəyirsən
Niyazidən yazsın, istəyirsən Çingiz Aytmatovdan, Bəxtiyar
Vahabzadədən, Şahmar Əkbərzadədən, Adil Mirseyiddən, həm
cavan nəsildən, həm klassik nəsildən kimlərdən yazırsa yazsın o,
ürəklə yazır, məhəbbətlə yazır, sevə-sevə yazır. Mən ona görə onu
çox sevirəm ki, onun baş mövzusunun adı Azərbaycandır, onun
baş mövzusunun adı Qarabağdır, Qarabağın dərdləridir. Elçin
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Xudu Məmmədovdan danışır amma görürsən ki, söhbət təkcə
Xudu Məmmədov deyil. Xudu Məmmədovun şəxsində bütün
Azərbaycanın
dərdləridir.
Bütün
Azərbaycanın
böyük
şəxsiyyətlərinin bu günə qədər olan, bu gündən sonra da olacaq
şəxsiyyətlərinin daşıdığı dərdlərdir. Yəni Elçin bir şair kimi istər
Hüseyn Caviddən yazsın, istər Məmməd Arazdan yazsın kimdən
yazırsa yazsın hamısı gözəldir. Çünki onun yazdıqlarında
Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan elminin, Azərbaycanın
qat-qat olan düşüncə tərzinin gözəl idealları durur. Əslində biz
Türkiyəni tam tanımırıq. Türkiyə həddindən artıq dərin,
həddindən çox fəlsəfi, həddindən çox bədii bir dünyası olan
aləmdi və Türkiyə kimi bir dövləti mənim tanımağıma Elçin
İsgəndərzadənin əməyinin çox olması mənim üçün çox böyük
şərəfdir. Çünki həqiqətən də Elçinin fəaliyyəti, ədəbi fəaliyyəti,
nəşr elədiyi kitablar hamısı Azərbaycan ədəbiyyatına xidmət
eləyir. Azərbaycanın mənəviyyatına xidmət eləyir. Biz də hər dəfə
onu oxuduqca, onun yeni əsərlərini oxuduqca, onun yeni
tapıntılarını oxuduqca sevinirik ki, nə yaxşı bizim belə qardaşımız
var, nə yaxşı bizim belə dostumuz var.
Yenə mən Nəriman Həsənzadəni yada salıram.
Məmməd Araz haqqında deyirdi ki,

eləyir. Mən fəxr eləyirəm ki, bizim belə bir dostumuz var. Belə bir
şairimiz var, belə bir ədəbiyyat adamımız var. Və mən inanıram
ki, bu gün 50 yaşını mətbuatın geniş şəkildə qeyd elədiyi Elçinin
gələcək illərdə olan yaşını bizim dövlətimiz, mətbuatımız daha
yüksək səviyyədə qeyd eləyəcək. Mən ona uğurlar arzu edirəm.
***
Aqil ABBAS (yazıçı, millət vəkili):

Elçin İsgəndərzadə ünsiyyəti çox güclü olan adamdı. Kimlə
olur olsun o dəqiqə onunla körpü salır araya, gözəl söhbətlər

– Elçini mən uzun illərdir tanıyıram. Elçinlə biz dostuq.
Təbii ki, bizi bir-birimizə bağlayan əslində ədəbiyyat olub, sənət
olub, mədəniyyət olub. Söz sənəti bağlayıb bizi bir-birimizə və
dost olmuşuq. Amma mən Elçini daha çox bir alim kimi tanıyıram
və sevirəm. Mənim alimlərə iki cür baxışım var. Xüsusilə texniki
sahədə olan alimlərə mənim daha böyük rəğbətim var. Çünki,
Azərbaycanımızıda texnika sahəsində çalışan alimlər daha
vacibdir, çox lazımdılar. Dünyanın bu inkişafı zamanında, belə bir
şəraitdə! Yəni bu mənada Elçin texnika üzrə elmlər doktorudur,
professordur. Azərbaycanda o qədər də inkişaf etməmiş bir
sahənin-aviasiya, metrologiya, maşın və mexanizmlər üzrə
mütəxəssisdir. Elçinin bu sahələrdə çoxlu ixtiraları var. Çox adam
bilmir Elçinin bu işlərini. Çünki Elçin uzun illər xaricdə çalışıb,
müdafiə edib. Biri var Azərbaycanda dostluq və s. münasibətlər
olur, amma bir azərbaycanlının gedib Azərbaycandan kənarda
elmlər doktoru adı almağı, bu sahədə çalışması çox diqqətə layiq
bir hadisədir. Elçin eyni zamanda ictimai xadimdir. Elçin bir an
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dayanmır. Elçinin içində bir təpər var. Elçin gözəl şairdir. Elçin
dünyanı gəzir. Azərbaycan ədəbiyyatını, elmini, görkəmli
şəxsiyyətlərini təbliğ edir. Böyük konfranslar təşkil edir. Həm
Azərbaycanda, həm Azərbaycandan kənarda. Elçin Azərbaycanın
tanınması üçün çox böyük işlər görür. Mükafatlar təsis edir,
Azərbaycanın çox gözəl bir şairi Şahmar Əkbərzadə adına
Beynəlxalq ədəbi mükafatı hər il təqdim edir. Sözə verdiyi bu
böyük qiymət, həyatdan tez getmiş bir şairin adına mükafat təsis
etməsi təqdirəlayiq haldır! Yəni sözüm ondadır ki, Elçin
dayanmır. Və Elçin artıq Azərbaycandan çıxıb, tək Azərbaycanın
deyil. Elçin həm bütün Türk dünyasında çox böyük rəğbət qazanıb
və eyni zamanda Avropada da. Azərbaycanın sərhədlərini o hələ
cavan yaşından keçib. Elçinin indi 50 yaşı var. Amma deyək ki,
Elçin 10 ildən də çoxdur ki, Azərbaycandan kənara çıxa bilib.
Sərhədləri qırıb. Həm elmimizi, həm mədəniyyətimizi, həm
ədəbiyyatımızı çox güclü şəkildə təbliğ edir. Bir diaspor təşkilatı
qədər iş görür Elçin. Elçinin ürəyi həddindən artıq yumşaqdı,
uşaq ürəyi kimi. Bunu Elçini tanıyanlar bilir, Elçini görənlər bilir.
Elçinin adını çox eşidiblər. Təbii ki, Azərbaycanda tanınmış bir
adamdır, amma yaxın təmasda olanda bilirsən Elçinin ürəyi nədi,
könlü nədi. Elçinin əslində ürəyi qırılıb qalıb Ağdamda, Şuşada,
Qarabağda. Bəlkə də bu qədər kövrəklik də elə ordan gəlib.
Səmimiliyi də, sadəliyi də!!! Yəni təmiz ürəyi var Elçinin. Bu da
onu dostlara sevdirən bir cəhətidir. Elçin yalan danışmağı
bilməyən bir adamdır. Elçin təbii bir adamdır. Gözəl atadır!
Bəzən mən Elçindən küsürəm ki, ədəbiyyata daha çox
vaxt ayırırsan. Amma mən istiyərdim ki, öz elminə daha çox vaxt

ayırsın. Çünki Bir Aqil Abbas adında yazıçı olmasa Azərbaycan
heç nə itirməz. Amma Elçin İsgəndərzadə adında bir alim olmasa ,
çox şey itirə bilər! İstərdim ki, Elçin İsgəndərzadə daha çox öz
elmi sahəsində, alim kimi xalqına, dövlətinə xidmət eləsin!
***

43

44

Nizami CƏFƏROV (Akademik, Əməkdar elm xadimi,
filologiya elmləri doktoru, professor, millət vəkili):
– Elçin İsgəndərzadə bizim Azərbaycan ziyalıları içində
yaxşı tanınan, seçilən, öz şəxsiyyətini formalaşdırmış bir insandı.
Amma birinci növbədə o şairdi. Bəli, şair kimi, ədəbiyyat adamı
kimi artıq o öz obrazını yaradıb. Elçinin həm müxtəlif
mövzulardakı şeirləri, xüsusilə, Türk dünyası ilə bağlı yaradıcılığı
əlbəttə bizim üçün çox əhəmiyyətlidir, çox maraqlıdır. Və olduqca
tanınmışdır! Yalnız Azərbaycanda yox, Türk dünyasının hər
yerində! Elçin istedadlı bir şairdir. Onu istedadlı bir şair kimi
təhlil eləmək və onun yaradıcılığı əsasında müasir Azərbaycan
poeziyasının mövzuları barədə, formaları, texnologiyaları barədə
söz demək olar.
Başqa bir tərəfdən Elçin İsgəndərzadə eyni zamanda elm
adamıdır. Bir intellekt sahibidir. Özü də texniki elmlər sahəsində
tanınan adamdır, professordu. Bu da istər istəməz onun
yaradıcılığına, onun düşüncəsinin formasına təsir edir və onun
poeziyası bu baxımdan intellektual və ideoloji bir poeziyadır.
Yəni yalnız hisslərdən ibarət deyil. Həm də bir düşüncə
nəticəsidir. Bir ideoloji təfəkkür sahibidir. Başqa bir tərəfdən
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Elçin İsgəndərzadə həm də bir təşkilatçıdır. Bir yaradıcı
təşkilatçıdır. Onun yaratdığı “Vektor” Beynəlxalq Elmlər
Akademiyası Azərbaycan ədəbiyyatının, poeziyasının həm
Azərbaycanda, həm dünyada tanıdılmasında, eləcə də Türk
Dünyası ədəbiyyatının Azərbaycanda tanıdılmasında kifayət qədər
xidmətləri olubdur və o bizə dostlar qazandırıbdır. Elçin
Azərbaycandan olan yaradıcı şəxsləri, ziyalıları da Türk
Dünyasında tanıtmaq sahəsində xeyli işlər görüb. Elçin bu işləri
görməyə kifayət qədər cavan yaşlarından başlayıb və indi artıq 50
yaşına çatıb və 50 yaş da kiyafət qədər müdrik bir yaşdır. Və mən
əminəm ki, onun bu istedadı, bu enerjisi, bu Vətənə bağlılığı, bu
yüksək milli dünyagörüşü, bu türkçülük təfəkkürü bundan sonra
daha çox xidmət eləyəcək. Həm bizim Vətənimizə, millətimizə,
dövlətimizə həm də bizim ziyalılarımızın, insanlarımızın həm də
birinci növbədə özünün o yaradıcı şəxsiyyətinin daha təkmil
şəkildə, daha məhsuldar şəkildə dünyaya və türk dünyasında
çatdırılmasında! Mən ona daha uzun neçə 10 illiklər, canlı, enerjili
məhsuldar yaradıcılıq arzu edirəm. Və arzu edirəm ki, bundan
sonra da həmişə ədəbi mühitimizdə, mədəni mühitimizdə öz adı
ilə, sanı ilə, şəxsiyyəti ilə tanınsın.

***
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Jalə ƏLİYEVA (filologiya elmləri doktoru, professor,
millət vəkili):
- Elçin İsgəndərzadə adı və familiyası bəlkə onu yaxından
tanımıyanlara sadəcə bir alim, ədəbiyyatşünas, bir şair,
rəssamlıqdan çox yaxşı anlayan, yaxşı bir ailə başçısı və ən
nəhayətdə yaxşı bir dost, yaxşı bir vətəndaş kimi tanıtımlar verə
bilər. Amma Elçin müəllimi, Elçin İsgəndərzadəni yaxından
tanıdıqca Elçin müəllimin 50 illik avtobioqrafiyası ilə dərindən
tanış olduqca insan yaxşı mənada təəccüblənməyə bilmir. Və mən
bu yaxınlarda qarşılaşdığım maraqlı bir epizodu bölüşmək
istəyirəm. Baxmayaraq ki, Elçin müəllimlə bizim ailəvi
yaxınlığımızın, dostluğumuzun tarixi hardasa 20 ilə gəlib çatır.
Amma Elçin müəllim həmişə Elçin müəllim olub bizim üçün.
Olduğu kimi görünən, göründüyü kimi olan və ailəmizin bir üzvü
olan Elçin İsgəndərzadə! Amma iş elə gətirdi ki, bu yaxınlarda
onu məndən soruşdular. Və mən onu indiyə kimi onunla heç bir
təmasda olmuyan qonaqlardan birinə təqdim etmək üçün
düşündüm ki mənim tanıdığım tərəfləri ilə azdı Elçin
İsgəndərzadəni təqdim eləmək. Mən bunu etiraf eləyirəm, Googleda axtarışa çıxdım. Bizim ailəmizin üzvü olan, təməlində 20 illik
dostluq dayanan bir ismin - Elçin İsgəndərzadənin adının
ərtafındakı mükafatları, onun gördüyü işləri, onun etdiyi səfərləri,
onun keçirtdiyi görüşləri, onun iştirak etdiyi konfransları, onun
aldığı elmi titulları, fəxri adları, kitabları, məqalələri, tərcümə
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etdiyi əsərləri, dərc etdirdiyi müxtəlif insanların kitablarını, bütün
bu fəaliyyətlərini bir araya gətirəndə bir anlıq düşündüm ki, yox
bizim dostumuzun yaşı 50 deyil. 50 ildə bütün bunlara nail olmaq,
50 ilin 20 ili deyək ki, insanın özünü dərk etməsi və özünü bir
insan kimi, şəxsiyyət kimi formalaşdırması dövrüdüsə, geriyə
qalan 25-30 ildə bir insanın bütün bunları əldə etməsi həqiqətən
mən deyərdim bəlkə opponentlərim başqa cür başa düşməsin, - bu
fövqəlbəşərlikdir!!! Bu sözün əsl mənasında fenomenlikdir!!!
Bəzən çox alışmışıq elə hara gəldi, kimə gəldi fenomen deyək.
Amma bu həqiqətən fenomenlikdir. Mən düşünürəm ki, Elçin
İsgəndərzadə 50 ildə 50 alimin edə biləcəyi kəşfləri edib, 50 ildə
50 şairin yaza biləcəyini yazıb, 50 ildə 50 tərcüməçinin edə
biləcəyi tərcüməni edib, 50 ildə 50 rəssamın çəkə biləcəyi şəkilləri
çəkib, 50 ildə 50 vətəndaşın öz Vətəni üçün edə biləcəyini edib.
50 ildə 50 türkçünün edə biləcəyini artıqlaması ilə Türk dünyası
üçün edib. Elçin İsgəndərzadə damarında, qanında türk qanı axan
əslzadə, əslnəcabətli və bütün bu titulları ilə, bütün adları ilə
bərabər özündə böyük bir təvazökarlıq daşıyan bir dostumuzdur.
Çox dərin bir ziyalılıq obrazı var onun! O qədər dərin təfəkkürü
var ki, Elçin müəllim danışanda, danışmağa başlayanda bütün
məclis susur. Bütün məclis susur çünki, onun o intellekti, onun o
dərin təfəkkürü böyük dünyagörüşü artıq məclisdə iştirak
edənlərin heç birinə danışmaq imkanı payı vermir.
Və bütün bu işləri ilə bərabər Elçin müəllimin hər zaman o
nikbin görünən görünüşü, danışığı, fikirləri ilə, ideyaları ilə
bərabər onun daxilində heç kimə hiss elətdirmək istəmədiyi bir
kövrək nisgilin olduğunu duymamaq mümkün deyil. Bu nisgil

Vətən həsrətidi, torpaq həsrətidi, doğulub böyüdüyü gözəl
Şuşamıza olan həsrətidi və bunu bəlkə açıq şəkildə dilə gətirmir,
bu da onun böyük istedadının məhsuludu, qələminin istedadlı
olmağının böyük bir nümunəsidir. Amma onu sətiraltı hər an hiss
edirsən.
Elçin İsgəndərzadə heç bir qarşılıq gözləmədən öz
nəşriyyatında köməyə ehtiyacı olan, tanınmağa ehtiyacı olan, çapa
ehtiyacı olan yüzlərlə yox minlərlə insana stimul verib, qol-qanad
verib. Azərbaycanla yetinməyib, böyük Türk Dünyasına üz tutub,
dünyada Azərbaycanı tanıdıb.
Bütün bu xüsusiyyətlərlə bərabər eyni zaman Elçin müəllim
çox gözəl bir ailə başçısıdır. Onun ailəsi ilə yaxından tanış olanda
yaxşı mənada qibtə edirsən və düşünürsən ki, nə yaxşı ki,
dünyamızda, nə yaxşı ki, torpağımızda onun kimi bir insan var,
onun ailəsi kimi bir ailə var, və nə yaxşı ki, Elçin İsgəndərzadəni
tanıyırıq və sevirik!!!
***
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Musa URUD (şair, millət vəkili):
– Elçin İsgəndərzadə Vətənini sevən, millətini sevən
görkəmli ziyalılarımızdan biridir. Sidq ürəklə millətinə, dövlətinə
xidmət edən dəyərli söz adamıdır, fikir adamıdır, gözəl şairdir,
gözəl alimdir. Elçin müəllimlə mənim yoldaşlığımın,
dostluğumun, tanışlığımın 20 ilə yaxın bir tarixi var. 80-ci illərin
əvvəllərində mən də, Elçin müəllim də Bakıda universitet bitirdik,
Gəncəyə getdik. O dövrdə Gəncədə çox gözəl ədəbi mühit vardı
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və o ədəbi mühit də Elçin ilə məni yaxınlaşdırdı. Dost olduq. Və
ondan sonra həmişə yaradıcılıq söhbətləri, ictimai söhbətlər, bədii
söhbətlər elədik. Sonra mən Bakıya gəldim, elə oldu ki, Elçin də
Bakıya gəldi və ondan sonra da münasibətlərimiz davam elədi.
Elçin Azərbaycanı sevən, Qarabağı sevən, Şuşanın dəlisi bir
ziyalıdır. Elçinin hələ o dövrlərdə, Sovet dönəmində Qarabağ
konfilikti olmamış da Şuşaynan, Ağdamnan, Qarabağnan bağlı
gözəl şeirləri vardı, gözəl yazıları vardı. Mənə gəlir ki, Elçin
bütün ömrü boyu yuxularını Şuşada görür. Yuxularında ancaq
Şuşanı görür, Şuşanı gəzir və yuxularında, xəyallarında həmişə
Qarabağladır.
Elçin həm gözəl alim, həm də gözəl şairdir. Və adətən bu iki
xüsusiyyəti bir-birinə birləşdirən insanların sayı o qədər də çox
olmuyub. Elçinin həm ədəbi yaradıcılığında, poeziyasında, həm
elmi axtarışlarında bir xüsusi istedad, xüsusi intellekt özünü
göstərir. Ümumiyyətlə Elçin çox xoşbəxt adamdır, ona görə
xoşbəxt adamdır ki, Tanrı ona istedad verib. Yaradıcılıq istedadı
verib, alimlik istedadı verib və ən əsası insanlıq istedadı verib.
Elçinin poeziyası ilə Elçinin elmi onun yaradıcılığının qoşa
qanadlarıdır. Və birini o birisindən ayrı təsəvvür etmək mümkün
deyil. İstər öz poeziyasında, istər publisistikasında, ictimai-siyasi
əhəmiyyətli yazılarında, istər elmi axtarışlarında Elçinin bir ümdə
məqsədi var Azərbaycana xidmət eləmək, dövlətimizi tanıtmaq,
millətimizi ucaltmaq və Elçin həmişə öz millətini Tanrı ucalığında
görən ziyalılardandı. Elçin çox gəzir. Və mən Azərbaycandakı az
saylı dostlarımdandır ki, Elçinə zəng vuranda ondan birinci
soruşuram ki, hansı ölkədəsən? Və çox zamanda Elçin

Azərbaycanda olmadığını söyləyir. Və onun bu səfərləri yalnız bir
turist səfərləri deyil, gəzmək, görmək həvəsi deyil. Elçinin
səfərləri hamısı yaradıcılıqla bağlı səfərlərdir, elmlə bağlı
səfərlərdir. Azərbaycanın tanıdılması ilə bağlı səfərlərdir.
Azərbaycana dostlar qazandırılması ilə bağlı səfərlərdir. Elçin
təkcə deyək ki, öz yaradıcılığını yaxudda ki, öz elmini təbliğ
eləmir o səfərlərdə. Elçin Azərbaycanı təmsil edir. Və daha çox
həmin o səfərlərdə, müxtəlif toplantılarda, müxtəlif forumlarda
Elçin Azərbaycan mədəniyyətinin və elminin ən tanınmayan və
nadir incilərini orda təqdim edir, tərənnüm edir.
Çoxşaxəli fəaliyyətə malik olan professor
Elçin
İsgəndərzadə həm də ictimai fəal bir insandır. Və onun hələ 90-cı
illərdə yaratdığı “Vektor” Beynəlxalq Elm Mərkəzi demək olar ki,
elə bir Azərbaycan ziyalısı, şairi, jurnalisti yoxdu ki, onun
haqqında bir xeyirxah iş həyata keçirməsin. Elçin bizim ədəbiyyat
korifeylərimizi daima sevən, qiymətləndirən və onların adının
yaşamasına əməli xidmət göstərən dəyərli ziyalımız, dəyərli
şairimiz, dəyərli alimimizdir.
Elçin insan kimi də çox istiqanlı, mehriban və dostsevər bir
insandır. Mən təsəvvür etmirəm ki, kimsə Elçini tanıyan
insanlardan onun haqqında mənfi fikirdə olsunlar. İnsan hamının
dostu ola bilməz və hər kəs hamı haqqında müsbət fikir söyləyə
bilməz. Amma Elçin kimi nadir insanlar da var ki, onu tanıyan
adamlar hamısı onun haqqında müsbət fikirdədir. Onun haqqında
müsbət fikirdə olmayan adamlar ya Elçini yaxşı tanımır ya da
ümumiyyətlə normal adam hesab etmirəm.
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Elçin gözəl bir vətəndaş və gözəl bir ailə başçısıdır. Onun
övladlarının təhsili, onun övladlarının Azərbaycanın gələcəyi üçün
hazırlıqlı rəqabət qabiliyyətli kadr kimi yetişməsi də millətə,
dövlətə xidmətin bir formasıdır. Elçinin övladları Azərbaycanda
və Azərbaycandan kənarda yüksək ali təhsil alıblar. Allah xoşbəxt
eləsin balalarını. Özünü Allah xoşbəxt eləsin. Və bu da vətəndaşın
öz Vətəni və dövləti qarşısında vəzifələrindən biridi ki, Elçin bunu
başa düşür və həyata keçirir, eyni zamanda digərlərinə nümunə
olur.
Elçin realist bir insandır və real həyatla barışan, ayaqlaşan
və real gündəliyimizlə yaşayan bir yaradıcıdır və o bir alim
təfəkkürü ilə çox gözəl dərk edir ki, Qarabağın bu itkisi də, bu
ağrısı da müvəqqətidir və biz o torpaqlarımıza qayıdacağıq və o
torpaqlarımızı qaytaracağıq və o torpaqların yenidən sahibi
olacağıq.
Həmişə gülər, həmişə gənc, həmişə belə optimizmlə dolu bir
insandır mənim dostum Elçin. Mən ona uğurlar arzu edirəm. Ona
yeni-yeni yaradıcılıq kəşfləri arzulayıram. Ədəbi bədii kəşflər
arzulayıram. Və arzu edirəm ki, Elçin ədəbiyyatımızın
coğrafiyasını, elmimizin coğrafiyasını nə qədər genişləndirirsə,
Tanrı ona o qədər də daha geniş imkanlar versin, həvəs versin ki,
Elçin bu işlərini davam elətdirsin, başa çatdırsın!

***
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Rəşad MƏCİD (AYB katibi, "525-ci qəzet"in baş
redaktoru)
- Mən Elçin İsgəndərzadəni uzun müddətdir tanıyıram. İlk
dəfə hələ yadımdadır ki, Ağdamda bir poeziya dərnəyi var idi.
Şair Şamil Namaz ona rəhbərlik edirdi və Ağdamda olan
ədəbiyyat maraqlıları o dərnəyə gəlirdilər. Bizim indi tanınan
Qulu Ağsəs, “525”də redaktor işləyən Yusif Rzayev o cümlədən
də Elçin İsgəndərzadə də o dərnəkdə iştirak edirdilər. O vaxtdan
bizi bir-birimizə ədəbiyyat, şeir, poeziya bağlayırdı. Orta məktəb
illərindən sonra yönlərimiz ayrıldı. Biz “525-ci qəzet”i çıxarmağa
başladıq və günlərin bir günündə məlum oldu ki, Elçin
İsgəndərzadə “525-ci qəzet”i mütəmadi izləyir, hətta qəzetin
bütün saylarını toplayır, cildlədir, özündə saxlayır. “525”-in o illər
ən nadir nüsxələrini qoruyub saxlayır. “525-ci qəzet”ə münasibəti
və keçmiş münasibətlərimizi unutmaması, eyni zamanda
ədəbiyyata, poeziyaya marağı bizi daha məhrəmləşdirdi,
yaxınlaşdırdı və tez-tez “525-ci qəzet”də Elçinin şeirləri çap
olundu. Onun şeirləri əsasən Qarabağla bağlı, Qarabağ itkisilə,
işğal altında olan torpaqlarımız barədə nisgilli şeirlər idi. Sonra
Elçin ədəbiyyatımızın təbliği istiqamətində fəaliyyətini xeyli
genişləndirdi. “Vektor” Elm Mərkəzini yaratdı. “Bayatı” jurnalını,
nəşriyyat evini açdı və bu jurnalda ədəbiyyatımızın təbliği ilə
məşğul oldu. Eyni zamanda Şahmar Əkbərzadə adına mükafat
təsis etdi və hər ilin axırında mükafatı verdiyi şəxslərin içərisində
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xüsusən də gənclər çox olurdu, onların kitablarını çap etməyə
başladı və hesab edirəm ki bu çox xeyirxah bir missiya idi. Mənim
yadımdadı ki, hələ 10-15 il bundan qabaq da orada çap olunan
kitabların necə reaksiya doğurduğunu görürdüm. Bir sıra istedadlı
cavanlarımızın kitablarını səxavətlə, ürək genişliyi ilə çap edirdi,
ədəbiyyatımızın təbliğinə xidmət edirdi və bu gün də o təmənnasız
çap elədiyi kitabları arasında gənclərin də kitabları xüsusi yer
tutur. Eyni zamanda Elçin son illər Azərbaycan ədəbiyyatının
xaricdə təbliği istiqamətində xeyli işlər görub. Mən bilirəm ki, o
bir sıra Türkdilli ölkələrdə, həm başqa respublikalarda tədbirlərə
tez-tez qatılır, aktiv əbədi əlaqələrin inkişafında rol oynayır. Xeyli
fərqli ölkələrdən ədəbiyyat adamları ilə ədəbiyyat üzrə
mütəxəssilərlə əlaqələri var. Onların Azərbaycanla, Azərbaycan
ədəbiyyatı ilə əlaqə qurmasında xüsusi rol oynayır. Bu günlərdə
də qələm dostumuzun 50 yaşı tamam olur. Bu münasibətlə onu biz
təbrik etdik. Qəzetdə də bir sıra yazılar çap elədik. Sənət
adamlarının, ədəbiyyat adamlarının Elçinə çox xoş məhrəm
münasibəti var. Bir çoxları məhz ona bu xeyirxahlığına görə,
təmənnasız çap etdiyi kitablara görə, ədəbi əlaqələrin inkişafında
xidmətlərinə görə minnətdardılar.
Bir çoxları onun poeziyasının, şeirlərinin xüsusi
oxucularıdırlar, maraq göstərirlər. Mən elə bilirəm ki, Elçin indi
ömrünün ən gözəl çağlarını, dövrünü yaşayır. İndidən sonra da
həm ədəbi əlaqələrin genişlənməsi istiqamətində həm bizim
ölkənin içərisində ədəbiyyatımızın təbliği, gənclərin kitablarının
çapı istiqamətində, həm öz yaradıcılığının püxtələşməsi

istiqamətində işlər görəcək. Mən onu təbrik edirəm. Uğurlar
arzulayıram.
Elçin insan kimi də çox mehriban insandır. Həssas insandır.
O, yaxın, doğma bildiyi insanları, dəyər verdiyi adamları həmişə
ehtiramla qarşılayır, həssaslıqla yanaşır. Onların bir xoş günlərini,
hansısa bir əlamətdar hadisəni heç vaxt unutmur. Bu baxımdan
dostlar arasında da ona xüsusi bir rəğbətlə yanaşılır. Eyni
zamanda Elçin gözəl ailə başçısıdır. Mən onun ailəsini, övladların
tanıyıram və onun
övladlarına nə qədər mehriban, isti
münasibətinin şahidi olmuşam. Elçin bizim çox dəyərli bir
dostumuzdur. Hər sahədə fəaliyyəti ilə tanınır və mən onu bir
daha təbrik edirəm!
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***
Qulu AĞSƏS, (şair, "Ulduz" jurnalının baş redaktoru)
- Elçin İsgəndərzadə mənim yaxın dostlarımdan biridir. Bizi
ən müxtəlif tellər bağlayır. Onun övladlarını tanıyıram, ailəsini
tanıyıram, evini, ocağını tanıyıram, rəhmətlik atasını tanıyırdım.
Elçin həm ruh adamı kimi, həm qələm adamı kimi, həm də bir
insan kimi mənə doğma bir adamdır. Elçinin həyatını gözümdən
keçirəndə mən onun haqqında təxminən beş il əvvəl yazdığım
kiçik bir esseni xatırlatmaq istəyirəm. Deyəsən o yazının adı “Bu
nömrəyə zəng çatmır” idi. Çünki əksər vaxt Elçini biz bu yer
üzündə tapa bilmirdik. Bu adamın ömrünün əksər hissəsi, böyük
hissəsi təyyarədə, göylərdə keçir və bu mənada mən ona həsəd
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aparıram. Çünki mən özüm təyyarə minməyə o qədər də meyilli
deyiləm, çünki uçaqdan qorxuram. Mənə elə gəlir ki, bu
yaxınlarda 50 illik yubileyini təntənə ilə qeyd edən Elçin
İsgəndərzadənin bu mərasiminə, bu törəninə qatılanların sırasında
müxtəlif təşkilatlarla yanaşı, Azərbaycan Hava Yolları da olmalı
idi. Çünki bu hava yollarının ən etibarlı, ən yaxşı sərnişinlərindən
biri də Elçindir.
Hərçənd mənim təbirimcə yazıçılar iki halda uça bilirlər:
bir yazanda, bir də kefləri yuxarı olanda. Elçin də yazanda yəqin
uçur, inaniram ki, o da yazanda uçur. Amma Elçin İsgəndərzadəni
ümumiyyətlə kefi yuxarı görməmişəm. O həyatda da sabit
qədəmli, kədərini də, sevincini də gizlətməyi bacarandır,
emosional deyil, soyuqqanlıdır. Amma üzündən heç vaxt
təbəssümü əksik olmur. Elçinin həyatı mənə televiziyadakı qaçan
titirləri xatırladır. Bilirsiz ki, biz o çaparaq xəbərləri daha çox
televiziyaların efirlərindən qaçan titirlərdən oxuyuruq və orda ən
müxtəlif məlumatlara rast gəlirik. Məsələn, hansısa şəhərdə
törədilmiş son teraktdan sonra tutmuş tutaq ki, Suriyada,
Azərbaycandakı filan rayondakı hava haqqında məlumata qədər,
yaxud idman yeniliklərinə qədər. Elçin bütün həyatı boyu qaçıb
məncə. Yəni onun elmi fəaliyyəti bir başqadır, ədəbi-bədii
fəaliyyəti bir başqadır, naşirliyi bir başqadır. Onun kiməsə əl
tutmağı, sponsorluğu bir başqadır, övladlarına olan qayğısı tamam
bir başqadır və vaxtı bu qədər amansızcasına istismar etmək,
qarət etmək yalnız yəqin tək-tük adamlara məxsusdur, onlar bu
işin öhdəsindən gələ bilər. Yəni 24 saatda 24 saatdan daha artıq
25, 26, 27 saat çalışmaq lazım gəlir ki, səhər yeməyini Bakıda,

Əhmədlidə, Zığ şossesində yeyəsən, günorta İstanbulda olasan,
axşamı Berlində konfrans keçirəsən, gecəni oturub Şuşa haqqında
poema yazasan, onun ardınca da hansısa elmi işin arxasını, yaxud
əvvəlini, epiloqunu, proloqunu işləyəsən. Yəni bütün bunlar
hamısı bir günə, bir aya, bir ömürə sığan işlər deyil. Elçin 50
yaşında həddən artıq işlər görüb və bütün bunlar azmış kimi
həyatda, ictimai sferada bunun o aktivliyi azmış kimi, biz onu
həm də sosial şəbəkələrdə, facebookda bütün gün izləyə bilirik.
Mən çox təəccüblə qarşılayıram ki, insan həm də bir əli planşetdə,
telefonun bir düyməsində olur ki, o həm də sosial şəbəkələrə bu
cür aktiv qoşula bilir. Elçin müəllimdir. Onun çoxlu tələbələri var.
Elmi işləri haqqında danışmağım düzgün olmazdı. Çünki mən o
elmi işlərin texniki tərəfin, elmi tərəfin mütəxəssisi deyiləm, dəqiq
izah edə bilmərəm. Elçinin şeirləri haqqında danışa bilərəm.
Elçinin şeirlərinin başqa bir adını axtarası olsaq, təbbi ki, bu
şeirlərin başqa bir adı Qarabağ həsrətidir. Elçin daha çox Vətənlə
bağlıdır, torpaqla bağlıdır. O sanki Şuşada, Ağdamda itirdiklərini
bu yolla kompensasiya eləməyə çalışır. O Şuşanı, Ağdamı
ovutmağa çalışır. Elçinin şeirlərində bu həsrət əli-qoynunda olan
həsrət deyil, orda bir nikbinlik var, orda bir döyüş əzmi var. Bu
ondan irəli gəlir ki, Elçin bütün varlığı ilə Azərbaycan balasıdı,
türk övladıdı. Mən dəfələrlə müşahidə eləmişəm, Elçinin bütün
ölkələrdə dostları var, amma Türk Cümhuriyyətlərində Elçinin
xüsusi nüfuzu var. Məsələn, Qırğızıstandan olan qonağını onun
necə qarşıladığını görmüşəm. Yaxud Tatarıstandan olan,
Türkmənistandan, Qazaxıstandan, Türkiyədə isə əksər qələm
adamları Elçin İsgəndərzadənin dostlarıdı. O bu dostluğa təkcə
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yazı-pozusu ilə, elmi fəaliyyəti ilə, ədəbi-bədii yaradıcılığı ilə nail
olmayıb. Elçin onlardan cibinin parasını, ürəyinin odunu
əsirgəməyən adamdı. Yəni Azərbaycana Türkiyədən bir adam
gəlibsə, bir qələm adamı gəlibsə heç Elçinin qonağı olmasa belə,
Elçin müəllim onu tapır, onu öz ocağına aparır, onu Azərbaycanın
gəzməli yerləri ilə tanış edir, Azərbaycana aid müxtəlif suvenirlər,
hədiyyələr təqdim edir, yəni əliboş yola salmır.
Elçinin həm də gözəl ailəsi, gözəl balaları var. Balaca bir
oğlu var. Elçin öz ailəsinin başında nadir hallarda tək olur. Çünki
o həm də ümumiyyətlə qonaq-qaralı adamdır. Ona görə mən Elçin
İsgəndərzadəni heç vaxt evində ailəsi ilə tək görmürəm. Həmişə
ya iş yoldaşları, ya dostları, ya alimlər, ya yazıçılar!
O həmişə Azərbaycanda olanda özü dostları arayıb axtarır.
Özü onları dəvət eliyir və çalışır ki, hamı ilə ünsiyyətdə olmağı
bacarsın. Elçinin dilindən bir maraqlı məqamıda deyim ki, heç
vaxt kiminsə əleyhinə bir söz eşitməmişəm. Elçinin nəzərində
hamı gözəl insandı, hamı pozitivdi, hamı yaxşı adamdı, hamı sülh
tərəfdarıdı, hamı gözəllik aşiqidi, hamı sevir, hamı sevilir. Bu da
ondan irəli gəlirki Elçinin başqa şeylərə vaxtı yoxdu. Yəni
kiminsə hərəkətlərini saf-çürük eləməyə, kimisə haqsız
çıxarmağa, kimisə güdməyə, kiməsə tənə vurmağa, sadəcə bu
adamın vaxtı yoxdur. Yəni işinin bolluğundan o ancaq adamlarda,
dünyada ən yaxşı nə varsa onları görür. Çünki bu qədər işi
çatdırmaq üçün yalnız həyatda, insanlarda yaxşı olanı görməlisən.
Yalnız işığa can atmalısan.Yalnız gözəlliyə can atmalısan!
O hamını eşidən, məmnuniyyətlə qulaq asan, ancaq öz
bildiyini eliyən adamdır. Yəni heç bir təklifdən o geri duran deyil.

Hamının sözünə sayğı ilə yanaşır. Amma sonuncu qərarı həmişə
özü verir. Elçin çox özgür adamdır. Ürəyi hara istiyir ora gedir,
nəyi yazmaq istiyir onu yazır. Elçinin yaradıcılığı daha çox
Qarabağla bağlıdır. Elçin İsgəndərzadə yəqin ki, növbəti illərdə
daha çox işlər görə biləcək. Hərçənd bu yaşda bu qədər iş görmək
mənə elə gəlir ki, ömrün qalan illərinə də bəs edir. Yəni indidən
sonra da 60 illiyinə də, 70 illiyinə də bəs edəcək qədər işlər görüb.
Amma mən ondakı bu şövqü, mən ondakı bu həvəsi, bu enerjini,
bu potensialı görürəm. Biz yəqin ki, bu 50 yaşdan sonra bundan
da çevik, bundan da dinamik, bundan da işgüzar Elçin
İsgəndərzadəni görəcəyik. Mən bunu nəyə görə arzulayıram?
Çünki onun gördüyü işlərdən həmişə ədəbiyyat adamlarına da pay
düşür. Bayaq dedim imkansız yazıçıların, gənclərin, tənqidçilərin
kitabların çıxarılmağı, onların təbliği, xüsusilə Türkdilli ölkələrdə
təbliği. Bunların hamısında Elçin İsgəndərzadənin kifayət qədər
rolu var. Yəni o təkcə ədəbiyyat yaratmır, həm də elm adamların,
xüsusilə də ədəbiyyat adamlarını himayə edir.
Elçin demək olar ki, həyatda hər şeyə nail olub. Onun nail
olmadığı yeganə bir şey var, oda Qarabağ həsrətidi, Ağdam
həsrətidi, Şuşa həsrətidi. Mən Elçinə həyatda çatmadığı yeganə
arzuya çatmağını arzu edirəm - Qarabağa qovuşmağını!!!
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ELÇİN İSGƏNDƏRZADƏNİN
“PƏNCƏRƏ MÖCÜZƏSİ” KİTABININ
AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİNİN
NATƏVAN KLUBUNDA KEÇİRİLƏN TƏQDİMAT
MƏRASİMİNDƏKİ ÇIXIŞLARDAN
(24 yanvar 2001-ci il)
***
Yazıçının, şairin, nasirin, tənqidçinin, dramuturqun hər
kitabı oxucularla yeni görüşüdür. Və bu görüş həm müəllif üçün
faydalıdır, həm də oxucular üçün. Elçinin məndə olan bu ikinci
kitabında xoşuma gələn o oldu ki, bunun öz mövzuları var. Öz
deyim tərzi var. Bizim ədəbiyyata son zamanlarda müxtəlif peşə
sahiblərindən gələnlər var. Amma dəqiq elmlərdən mən ilk Elçin
İsgəndərzadəni görürəm. Bəlkə də başqaları var, mənim xəbərim
yoxdu. Amma belə bir adamın, belə bir ziyalının, belə bir alimin
ədəbiyyata gəlməsi çox müsbət hadisədir. Ona görə ki, dəqiq
elmlərdə daha dəqiq olurlar. Elçinin şeirlərini də oxuyanda hiss
olunur ki, bu dəqiq bir adamın, dəqiq düşüncəli bir adamın
şeirləridir. Sözün düzü, mənə çox xoş gəldi. Yəni təzə düşüncə
görəndə adam sevinir. Elçinin də bu kitabın oxuyanda gördüm ki,
onun öz mövzuları var və mövzuları öz tərzində ifa edir. Dəqiqdir,
detallar yerindədir, sözlər artıq deyil, dili gözəldi, həm obrazları,
həm deyim tərzi yaxşıdır, həm də adamı düşündürür. Səmimiyyət
ədəbiyyatın, sənətin canıdır. Səmimiyyət olmayan yerdə sənət
yoxdur. Bu cəhətdən Elçinin şeirləri ona görə xoşuma gəldi ki,
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mən onu oxuyanda istirahət elədim, onun hər şeirində nəsə bir
yenilik kəşf olunur. Burda intellektual şeirin gözəl nümunələri
var.
Elçinin də şeirlərində Qarabağ dərdi onun içindədir. O az
sözlə çox şeyi deyir, bu da mənim çox xoşuma gəldi. Mən öz
cavan dostumu təbrik edirəm. Mən istərdim ki, onun belə şeir
kitabları çox olsun. Düzdü axır vaxtlar çox adam kitab
bağışlayırlar. Adam açır, oxuyur, sonra qoyur kənara, əlinə
almağa peşman olur. Amma belə şeir kitabın adam ələ almağa
sevinir, böyük zövq alır. Səni təbrik edirəm, oğul!!!
Hüseyn ABBASZADƏ
Xalq yazıçısı
***
Hamımız yığışmışıq Elçin qardaşımızın kitabının istisinə.
Elçini mən xeyli vaxtdı tanıyıram. Yəni ədəbiyyatımıza, ədəbi
mühitimizə qəşəng bir oğlan gəlib, bir şirin qələmli oğlan gəlib.
Ədəbiyyat təbii şirin oğlanlar yeri deyil. Amma ki, söhbət sözdən
gedirsə, fikir aydındır. Elçin həm də elm adamıdır, texnika elmləri
doktorudur. Bayaq deyirəm, Elçin, bu sənin neçənci kitabındır.
Deyir əslində birinci. Deyirəm barmaq hesabı neçənci? Deyir 1015-i var. Monoqrafiyalar, qalanı da kitablardır. O sözü özüm
qavradığım kimi başa düşdüm. Bir neçə kitabı bundan əvvəl çap
olunub, bunu birinci hesab edir. Və bu əxlaqla, bu sözə səcdə ilə
inanıram ki, Elçindən həmişə bu neçənci kitabındır soruşanda
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deyəcək birinci kitabımdır. Sözü özündən uca tutan, sözün
vahiməsini, zəhmini, istiliyini, soyuqluğunu duyan adam belə
deyə bilər!
Seyran SƏXAVƏT
yazıçı

yarama məlhəm eləmək üçün mənim dərdlərimi danışmalısan. Və
Elçinin misralarında, sətirlərində bir günün yox, bir dövrün yox,
günlərin, dövrlərin və zamanların yaralı məqamları var, yaralı
yükü var.
Əzizim Elçin, inanıram ki, sənin haqqında ədəbi
ictimayyətin, elmi ictimaiyyətin, bununla xalqın fikri çox yaxşıdı.
Və bu birinci mükafatdı şair üçün. Sən artıq o ictimai rəyi
qazanmısan və müxtəlif ədəbi söhbətlərdə şahidi oluram. Ona
görə mən səni işıqlı şair qardaş kimi, Qarabağın dərdlərini
özünəməxsus şəkildə çox gözəl bu gün oxucularımıza çatdıran
şair, qardaşım kimi ürəkdən təbrik edirəm!
Zəlimxan YAQUB
Xalq şairi, Millət vəkili
***

***
Elçinin bu kitabında Xarı Bülbül var, tikanlı məftillər var,
ay-ulduz yanından torpağımıza daman qan var. Kitabın arxasında
Şuşanın qayaları var. Yəni kitabın özünün tərtibatı artıq bu
adamın şəxsiyyət kimi, şair kimi ictimai mövqeyini, həyata,
dövrə, təbiətə, cəmiyyətə münasibətini çox gözəl açıqlayır. Mən o
qənaətdəyəm ki, Azərbaycan xalqı elə bir məqamda yaşayır ki,
şairlikdən daha çox, ona vətəndaşlıq lazımdır. Bu mənada Elçini
işıqlı bir ziyalı kimi tanıyıram. Vətəndaş, qeyrətli bir şair kimi
tanıyıram. Kitabın adı nədir? “Pəncərə möcüzəsi”. “Bu dünya
pəncərədir, hər gələn baxar gedər.” Amma kim necə baxır o
pəncərədən, hara qədər görə bilir? Hansı tərəfləri görə bilir? Və o
gördüklərini dilə, qələmə gətirə bilirmi? Xalqdan aldığını xalqa
qaytara bilirmi? Poetik təfəkkürü ilə, ifadə tərzilə, deyim tərzilə,
düşüncə tərzilə birləşdirib xalqa şair dilində, insan dilində,
vətəndaş dilində nə isə deyə bilirmi? Bax, bunları deyəndə şair
şair olur, vətəndaş vətəndaş olur, insan insan olur.
Elçin mənim üçün xeyli fərqlənir. Çünki bu gün Qarabağın
dərdlərini daha poetik, daha fəlsəfi, daha bədii demək üçün zaman
özü Elçini yaradıb ki, sən mənim ağlıma əlac, ağrıma dərman,
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Oxuduğum şairlərdən birinin burda kitabının təqdimatı
keçirilir. Mən ümumiyyətlə hər kəsin bir şeirin oxuyuram. Bir
şeirdən sonra bilirəm bunu oxumağa dəyər dəyməz. Elçinlə
dostluğumuzun tarixi qədim deyil. Bir il olar uzaq başı. Bir
məclisdə təsadüfən görüşdük, bir kitabını bağışladı mənə. Bir
şeirini oxudum və sonra bir neçə şeirini oxudum. Və mən hiss
elədim ki, mən şairlə tanış olmuşam. Mən onu şair kimi
tanımışam.
Bu kitab hələ işıq üzü görməmiş onun əlyazma nüsxəsini
gətirmişdi mənə. Məni də bir məsuliyyətli adam bilib, mənə
demişdi ki, ona bir ön söz yazarsan. Kitabı həvəslə oxudum,
amma ön söz yazmağa doğrusu vaxt olmadı. Ürəyimdə qaldı ki,
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nə vaxtsa onu yazacam. Bəlkə də mətbuatda deyəcəm öz sözümü.
Yəni özümü borclu hesab edirəm, mən o kitab haqqında söz yaza
bilmədim. Amma oxuduğum şeirlərdən hiss elədim ki, bu gün öz
nəslində, yeni gələn nəsildə deyim tərzi, səsi ilə seçilən şairdir və
bu gün bizim buna daha çox ehtiyacımız var. Şeirə o eksperiment
kimi baxmır, şeirin sınanmış yolları ilə gedir və gözəl də bir
yoldadır. Təbrik edirəm və arzu edirəm ki, gələcək kitablarınıza
məsuliyyətli bir şəxs kimi mütləq ön söz yazacam. Sağ olun.

olmağıdır. Bir sözlə mayasında BÖYÜK İSTEDAD xəmiri var.
Hətta o şeir yazmasaydı da, kitab yazmasaydı da onun söhbətində,
münasibətində, elmi yazılarında bu şairlik olacaqdı. Mütləq
olacaqdı, elə şairlik tək şeir yazmaqla deyil. Şeir yazanların çoxu
şair deyil. Xeyli adamlar var ki, şairdir şeir yazmır. Bu mənada
mən əziz dostum Elcini təbrik edir, ona sonsuz uğurlar
arzulayıram.
Kamil Vəli NƏRİMANOGLU
professor

Nüsrət KƏSƏMƏNLİ
şair
***
Mənim şair dostum Elçin bəy öz tale yolunu cox dogru
seçib. O Xudu müəllimin mənəvi övladı - tələbəsidi. Məncə Əli
bəy Hüseynzadədən, Məmməd Əmindən, Topçubaşovdan sonra
bizdə ən böyük ziyalı Xudu Məmmədov olub. Və Xudu müəllimin
xoşbəxtliyi onda olub ki, Xudu müəllim bir məktəb yaradıb.
Elmdə də, sənətdə də, elmlə sənət arasında körpü olan məktəb
yaradıb. Və Elçin müəllim o məktəbin üzvlərindən biridir. O
məktəb isə çox böyük işlər görüb. O məktəb Xudu müəllimin
VƏTƏNDAŞLIQ yolunu davam elətdirir. Elçin də o məktəbdən
güc alıb ədəbiyyata gəlib. Çox görkəmli adamlar onun haqqında
ürəkdolusu sözlər deyib. Elçinin bir xoşbəxtliyi onda olubdur ki, o
anadan türk doğulub. İkinci xoşbəxtliyi odur ki, Xudu müəllimin
mənəvi övladlarından biridir. Bir xoşbəxtliyi də Qarabağlı
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AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİNİN
YUBİLEY TƏBRİKİ

Hörmətli Elçin müəllim! Sizi 50 yaşınızın tamam olması
münasibətilə təbrik edirik!
Siz ədəbiyyata Xalq şairi Məmməd Arazın xeyir-duası ilə
gəlmiş və sonrakı illərdə yenilik ruhlu ədəbi üslubunuza sadiq
qalaraq, son illər ədəbiyyatımızın Dünya təmsilçilərindən birinə
çevrilmisiniz. 20-dən çox ölkədə 40-a yaxın kitablarınız çap
olunub. 1997-ci ildən Azərbaycan Yazıcılar Birliyinin üzvü
olmaqla yanaşı Тцркийя, Quzey Кыбрыс, Rusiya, Болгарыстан,
Гырьызыстан, Косова, Украйна, Rumыnиya və digər ölkələrin
Yazarlar Birliklərinin цзвц seчilmisiniz. Bədii yaradıcılığınız
“Рясул Рза”, «Академик Йусиф Мяммядялийев», «Низами
Айдын», «Тцрк дцнйасына хидмят», «КЫБАТЕК хидмят юдцлц»,
«Гараъаоьлан» юзял юдцлц, «Тцрк елминя вя мядяниййятиня
цстцн хидмят юдцлц», «Балкан ядябиййатына хидмят юдцлц»,
“Çingiz Aytmatov” вя диэяр мцкафатлара лайиг эюрцлцб. 2004-ъц
илдя Асийа юлкяляри цзря Мядяниййят Сяфири seçиlmisiniz.
Ədəbi və elmi uğurlarınıza görə Avropa Şərəf Ordeni
(Cenevrə), V.V.Mayakovski ordeni (Rusiya), «Елм вя Тящсилин
инкишафындакы хидмятляриня эюря» Бюйцк Гызыл Ордени (Ukrayna),
A.P.Çexov medalı (Rusiya), A.S.Puşkin medalı (Rusiya),
Leonardo Da Vinçi medalı (İtaliya), İ.V.Göte medalı
(Almaniya), S.Yesenin Qızıl medalı (Rusiya), «Roma şəhərinin
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fəxri alimi» medalı (İtaliya) və digər orden və medallarla təltif
олунmusunuz.
Texnika və filologiya üzrə yeğanə elmlər doktoru, professor
olaraq ABŞ, Almaniya, Vatikan, Gцrcцstan, Ukrayna, İran,
Tцrkiyə, Bolqarıstan, İtaliya və digər ölkələrin Elmlər
Akademiyasının щягиги (академик) цзвц сечилmisiniz. 2010-cu
ildə Dünya Böyük Şeir Mükafatı (The World Grand Prize for
Poetry) ilə təltif edilmisiniz. “Qızıl Kəlmə” ədəbiyyat mükafatına
layiq görülmüsünüz.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya
Komissiyasının
Ekspert Şurasının üzvüsünüz. Prezident
Mükafatçısısınız. “Avropanın Əməkdar Elm və Mədəniyyət
xadimi” və “Avropanın Fəxri ixtiraçısı” fəxri adlarına layiq
görülmüsünüz.
Hörmətli qələm dostumuz, sizi bir daha 50 illik yubileyiniz
münasibətilə təbrik edir, sizə uzun ömür,cansağlığı, yaradıcılıq
uğurları arzulayırıq.
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боьдум. Илащи, бундан да бюйцк фаcия олар? Фцзули дядямиз
йахшы дейиб:

ТАЛЕЙИН ПОЕЗИЙАСЫ
Доьру дейирляр ки, шеiр ону йараданын тярcцмейи-щалыдыр.
Анcаг тябии ки, бу поетик тярcцмейи-щал олур. Йяни шаирин,
юмрцнцн мцяййян чаьларында, мярщялляриндя щяйатыныn севинc
вя кядяринин, щисс вя щяйяcанларынын образлы формасы кими
йараныр, формалашыр, дцнйа ишыьына чыхыр. Ятраф мцщитдя баш
верянляр илк нювбядя инсанын цряйиндя якс-сяда тапыр, йа юз
тясирини эюстяриб кечир, йа да бурада узун мцддят йурд-йува
салыр. Бу да фактдыр ки, щяйатда хейирля шяр, севинcля кядяр,
ишыгла гаранлыг, йахшылыгла йаманлыг екиздир. Айры-айры истисналар
нязяря алынмазса, инсан юмрц бойу бу тязадлар ичиндя чалышыр,
вурушур, чабалайыр, сцрцшцр, галхыр, йерийир, учур. Гаршысына
дцзляр дя чыхыр, дярин дяряляря дя енир, уcа зирвяляря дя галхыр.
Бязян дя эюзцнц ачыр ки, учурумлар гаршысындадыр.
Мяни «философлуьа» вадар едян Елчинин бу китабда топланан
шеiрляри вя шеiрляр архасында онун реал, щям дя поетик образы
олду. Бялкя сябяблярдян бири дя бизим Елчинля ейни талейи
йашамаьымыздыр. Щяр икимиз вятяндя гцрбят щяйаты йашайырыг, бир
гядяр дя cясарятля демяк истяйирям ки, Вятяндя Вятянсизик.
Елчинин мисраларындан тцстц галхан шеiрляриндя адларыны йана–
йана, щям дя тез-тез чякдийи Шуша, Cыдыр дцзц, Лачын, Кялбяcяр,
Эюйчя, Зянэязур, Аьдам, Гаргар, Кютял мяним дя ян бюйцк
дярдимдир, фаcиямдир. Елчинин бу мювзуда шеiрлярини мян
щяйяcансыз охуйа билмядим, кюврялдим, щисслярими эцcля
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Эюзц йашлыларын щалын
Ня билсин мярдцми-ьафил
Кявакиб сейрини шяб та
Сящяр бидар оландан сор!
Мян Елчинин щалыны юзцндян сорушмурам, шеiрляринdən,
мисраларындан бир даща дуйурам, щисс едирям. Китабын илк
сящифяляриндян бириндя беля бир мисра вар: «Мяним сящярлярим
ачылмыр щяля». Бу мисра юзц дя Елчинин ящвал–рущиййясини чох
эюзял якс етдирир. Бяли, йурд-йувасыз инсан, хцсусян дя шаир цчцн
ня ахшам, ня сящяр, ня бащар, ня гыш, ня аcы, ня ширин, ня исти,
ня сойуг - бунларын щамысынын пярян-пярян дцшмяси тябии щалдыр.
Онун щяр эеcяси цмид эеcясидир, она эюря дя сящяри ачылмыр.
Елчин бу вязиййятдя ян бюйцк арзуларыны, истяклярини щяйатда
йох, эеcя йухуларда тапанлардандыр. Йухуларда щягигятя
говушуб хошбяхт оланлардандыр. Цмидля йашайыр ки,
Мяним бу эеcяйя чох умудум вар,
Бу эеcя улдузлар чичякляйяcяк.
Йахуд:
Бу эеcя дурналар ляляк салаcаг.
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Анcаг Елчиня эеcялярдян гуруcа бир тясялли галыр. Щяля
йурд-йувасыз шаирин тясяллиси дя сяксякялидир: «Яэяр бу эеcядян
саь чыха билсям» Инсан дцнйада бир дяфя юлцр, дирилмир. Шаир олан
инсанлар ися эцндя мин дяфя юлцб, дирилир. Бялкя буна эюря дя
щягиги шаирляр юлмязлик газанырлар. Шеiрляри эюстярир ки, Елчин
бюйцк иддиада дейилдир. О юз талейини йазыр. Даща доьрусу, талейи
она бу шеiрляри йаздырыр. Елчинин талейи дя йухулары кими
гарышıгдыр:
Ойандым, сцбщядяк йата билмядим,
Бу эеcя талетяк гарышыб йухум.
Елчин бу дярди чякян башга гялям гардашлары кими торпаьын
дцшмян тапдаьы алтында галдыьы бир заманда яввялки гайдада
йашамаьы эцнащ щесаб едир. Тяяссцф ки, Бакынын казиноларында
кеф чякянляр, ресторанларда сцбщядяк мяcлис гуранлар сайсыз,
щесабсыз магазинлярдя, уcадан мащны охуданлар, бащалы харicи
машынлары кцчялярдя сяйирдянляр, гачгынлары, шящид аилялярини
саатларла гапылар далында эюзлядянляр, онлардан рцшвят уманлар
буну ня эцнащ щесаб едир, ня дя утаныб гызарырлар, хяcалят
чякирляр. Эюрцнцр Вятяни итирмяк ня гядяр бюйцк фаcиядирся,
виcданы итирмяк дя кичик фаcия дейилдир. Анcаг итян Вятяни ня
вахтса тапмаг олар, итян вicданы тапмаг ися мцмкцн олан иш
дейилдир.
Виcдан итяндя щяйат мянасыз олур, инсанларын щятта
йашамаг ешги сюнцр:
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Алим бир надана кюкс ютцрдцся,
Агилля щяпяндин гядри бирдися,
Яэяр бу йашамаг, бу юмцрдцся,
Юлцм дя, галым да, бирди эюзцмдя.
Бяли, Елчин бу фаcиялярин кюкцнц дя арайыб-ахтарыр. Беля
сябябляр ися чохдур:
Бу миллят щяля ки, бири-биринин
Айаьын тапдайыб, басыб да кечир.
Və ya;
Вятян, йурд сатылыр йалаьа-йала,
Мямлякят гойулуб щярраcа, пула.
Вятяни щярраcа гойанларын ювладлары щардан биляр ки, Вятян
нядир, халг, миллят нядир. Беляляри цчцн бунларын щамысы бир
эеcялик кефдир, яйлянcядир:
Бармаглары арасында
«Marlboro» сигарети
Ялиндя виски долу гядящ,
Гуcаьында тцрк эюзяли,Щури-мяляк.
Гулаьында матаролла
Бу эцн кеф чяк,
Сабащ ня ола-ола.
70

Elçin İsgəndərzadə “ƏSƏRLƏRİ” – V cild

Шаир беля дюнцкляря гаршы ясл Вятян оьулларыны гойур:
Бармаьы тятикдя,
гулаьы сясдя.
Чийниндя йаралы ясэяр гардашы
Сон няфясдя.
Айаьы алтында
Ганлы вятян торпаьы
Гяншяриндя намярд юлцм
О щара, бу щара?Бу мямлякятдя шаир олмаг
Зцлцмдц, валлащ зцлцм!
Шярикям. Щягигятян белядир. Щягигяти Елчин демясяйди,
мян ону баьышламаздым. Шаирин щягигятдян йан кечмяси щям
дя Вятян, халг гаршысында, бялкя дя бяшяриййят гаршысында
cинайятдир. Ашаьыдакы мянзяряни чохлары эюрмяйя биляр, йан
кечя биляр. Анcаг шаир эюрмяйя, дайанмайа, ичин-ичин йанмайа
билмяз:
Юлязимиш эюзляри
Эцндя мин йол,
Биэаня цзляря зиллянир.
Гцрур вя гарын аcлыьындан
Башы эиcяллянир
Овуcу юзцндян,
Сюзцндян габаьа
Аллащ бяндясиди,
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Адам баласыды,
О да бизим елдянди, гаьа!
Ял ачыб дилянир
Ня йурду вар, ня йувасы
Башында юмцр давасы.
(«Гоcа дилянчинин портрети»)
Йахуд атасына сыьынараг щычгыра-щычгыра аьлайан, дондурма
истяйян ушаьын, ичин-ичин щычгыран атанын кечирдийи щиссляри шаир
олан кяс неcя дуймайа биляр?! Ялбяття, мядщиййябазлар, орденмедал щясряти иля сифятини дяйишянляр бу фаcияляри дуймайа да
биляр. Йаландан «Вятян», «Гарабаь» дейя дя биляр. Анcаг ня
йана, ня дя йандыра биляр. Бу юлчц иля йаnaшдыгда Елчин
эюзцмдя даща да уcалыр. Беля мягамларда онун зяиф шеiрлярини,
йцксцз, дярдсиз мисраларыны да эюрмяк истямирям.
Китабдакы бир чох шеiрлярдя ифадя олунан фикирляр бяшяри
олдуьу гядяр дя миллидир. Бу хцсусиййят щям дя Елчинин дейим
тярзиндя, шеiрляринин дил-цслубунда, колоритиндя айдын щисс едилир.
Бу шеiрлярин мцяллифи щягигятян торпаг оьлудур, Гарабаь
ювладыдыр. Йохса шеiрлярдя бялкя дя бу гядяр йаньы щисс
олунмазды. Мян йаньы сюзцнц хцсусиля гейд едирям. Чцнки
шеiрдя Вятянин конкрет даьынын, шящяринин, кяндинин, чайынын,
эюлцнцн, мешясинин адынын чякилмяси щяля йаньы демяк дейилдир.
Йаньы сюзлярин сечилмясиндя, йерли йериндя ишлядилмясиндя, ян
башлыcасы ися cанлы, ещтираслы шаир мцнасибятиндя юзцнц эюстярир.
Бунун гыьылcымлары црякдя, cанда, ганда алышыр, ода, кюзя
чеврилир. Елчинин шеiрляриндя дя белядир. Ашаьыдакы мисраларын
щамысы бу йаньынын мящсулудур.
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Чадыр шящярcикдя бянювшя битмир,
Гарабаьа бизсиз эялир бу йаз да.
***
Гиблямизя чюнясийик, дейилми?
Обамыза дюнясийик, дейилми?
Йана-йана сюнясийик, дейилми?
Сон няьмямиз охунмайыб, Гу гушу.
***
Аьламаьа ня вар ки,
Эцлмяйя ня вар, достум.
Бу фани дцнйадан кцсцб
Юлмяйя ня вар, достум.
Оьул оду Гарабаьлы ола
Юзц дя гяриб шаир
Синяси даьлы ола.
Бяли, бу эцн Гарабаьлы шаир цчцн Cыдыр дцзц щямишяки
дцз дейил: Ейфел гцллясидир.
Салам, Cыдыр дцзц,
Салам, Ейфел гцлляси,
Салам гяриб еля учан
Бир гяриб дурна сяси.
Бакы да щямин Бакы дейил, ола да билмяз:
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Бакыда Ай доьмады,
Ай доьмады Шушасыз.
Кюнлцм гяриб одасыды,
Пянcяряси, шцшясиз.
Ашаьыдакы поетик сюз ойнатмасы да дярдин ифадяси кими
хошаэялимлидир:
Бялайа салдыг Вятяни,
Вятян – башымын бяласы.
Инди мян дярдин оьлуйам
Балам дярдимин баласы.
Елчинин бу дярдинин ялаcы анcаг Гарабаьдыр, Вятян
торпаьына говушмагдыр. Бу щям дя шящидляримизя ян бюйцк
ещтирам оларды:
Шящид мязарларына
Иса булаьындан бир овуc су ат.
Дирилиб айаьа галхмасалар да,
Ращат уйуйаcаглар, ращат.
Елчинин поезийасы бу эцнцн, мцасир дюврцмцзцн
поезийасыдыр. Анcаг эяляcяйя цнванлан поезийадыр. Она эюря дя
охуcуларын диггятиндян кянарда галмайаcагдыр. Бу поезийада
сабаща бир цмид дя вар. Йухарыда бу щагда мисал эятирмишдим.
«Мяним бяхт улдузум доьаcаг бир эцн». Бу мотив бир нечя
шеiрдя сяслянир. Бу мисралар мяндя дя цмид йарадыр: доьма
Гарабаьымыза гайытмаг цмиди.
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Шащмар ЯКБЯРЗАДЯ
ЙАНАН ТАПАР ХОШБЯХТЛИЙИ
Йаранмышлар бир-бириня бянзямирляр. Сющбят Низаминин йер
цзцнцн яшряфи адландырдыьы инсанлардан вя онлар арасында мцтляг
ейниййят олмамасындан эедир.
Йаранмышларын фярдилийи Йараданын сирридир. Дярракяcя
фяргляндикляриня эюря онлар бир-бириня мющтаcдырлар. Иллащ да
дцнйанын дярки мясялясиндя.
Нисбилик нязяриййясинин мцяллифи олан дащи физикин юз
кяшфиня эюря Достойевскийя борcлу олдуьуну бяйан етмяси
фикримизя cанлы сцбутдур. Бу мянада щяр истедад щяйаты юзц
кими гаврайыр, мювcуд тяcрцбялярдян бящряляня-бящряляня
дцнйайа йени бир «дцнйа» эятирир.
Cаван шаирляр арасында диггят мяркязиндя оланлардан бири
дя Елчин Исэяндярзадядир. Ону йашыдларындан фяргляндирян
башлыcа cящят елмля сянятя гоша ганад кими бахмасыдыр. Орта
мяктяби гызыл медалла, али тящсили фярглянмя диплому иля баша
вуран, щазырда Техники Университетдя мцщазиря охуйан,
дярсликляри, моnoграфийалары тядгигатлары иля йахшы танынан, елм
сащясиндя мютябяр мцкафатlarын лауреаты адыны газанан бу
алимин шеiрлярини охудугcа щисс едирсян ки, онун поезийайа
эялмяси зярурятдян доьуб. Елчин ипя-сапа йатмайан дуйьуларыны
мцасирляри иля пайлашмаг цчцн шеiри юзцня кюнцлдаш сечиб. Вя
биз «Pəncərə möcüzəsi» китабы иля баш-баша галанда, шаир
цряйинин ичин-ичин аьладыьыны мисра-мисра эюрцр, бир кюнцлдян
мин кюнцля бу аьрылара шярик олуруг. Хошбяхтлик бурасындадыр ки,
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алим елмин классик «чярчивясиндян» усталыгла чыхыр, адиликдя
гейри-адилийи эюрцр, охуcуну щейрятляндиря билир. Бир эилянар
йарпаьында («Севдалы эилянар йарпаьы») вятянимизин бу эцнкц
фаcиясини дуйан шаир декларатив щарай – щяширя йол вермядян
дярдимизи сакит-сакит, йана-йана инcяляйир. Йаьы cайнаьында олан
доьма кяндлярини сорушан ювладынын гаршысында сарсылараг дярдини
беля цмумиляшдирир:
Бялайа салдыг Вятяни,
Вятян – башымын бяласы.
Инди мян дярдин оьлуйам,
Балам дярдимин баласы.
Шаир щаглыдыр. Дярдляримизи балаларымыза мирас гойуб
эедяcяйикся, онлар дярдляримизин балаларына чевриляcякляр. Буна
эюря дя о, бизи Вятян йолунда юлцм-дирим савашына сясляйир:
Галдыр дюйцш байраьыны,
Щайгыр зяфяр сораьыны,
Юлсям Шуша торпаьыны
Сяпин эюзцмя-эюзцмя!
Е. Исэяндярзадя щягигят вурьунудур. Бу вурьунлуьун
онун йарадыcыlıьында ана хяття чеврилдийини дуймамаг мцмкцн
дейил. «Щяр йаланда бир щягигят боьулур» щарайы да фикримизи
тясдигляйир. Еля буна эюрядир ки, шаир cямиййятдя баш верян
негатив щалларла барыша билмир. Эюрдцйц щагсызлыгларын йанындан
биэаня ютмцр, халгын цзляшдийи дярдляри ичиня салыр, цсйанкар
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сясини шеiрин сирли-сещрли дили иля ачыглайыр. Рцшвятин инсанлыьын
цзгарасы олмасына минлярля епитет дейилиб. Елчин ися щеч бир
бянзятмяйя, метафорик васитяляря ял атмадан фикрини садя, вя
олдугcа тутарлы васитялярля шеiрляшдирир:

Мцхтялиф шеiрлярдян мисал эятирдийимиз парчалар Еlçin
Исgяндярзадянин мцбариз рущда кюкляндийини яйани сцбута
йетирир вя онун барышмаз мювгедя дайандыьына севинирик. Бир дя
она эюря севинирик ки, шаир шеiрдян шеiря, мювзудан мювзуйа
кечдикcя охуcусуну йени-йени мисраларла дуйьуландырыр. Биз
шаирля ейни таблойа бахсаг да онун эюрдцйцнц эюря билмирик:

Дейирляр тярсиня йозулар йуху
Билмирям йаланды йа доьру, Аллащ?!
Бу эеcя йухумда рцшвят эюрмцшям
Мяним сабащымы сян гору, Аллащ!
Шаир рцшвятин горхулу дцшмян олдуьуна, инкишафа янэял
тюрятдийиня бизи инандырыр. Cямиййятдя щяр эцн цз-цзя
эялдийимиз аcынаcаглы щаллары йени ифадялярля пардаглайыр. «Халг
эюзц тярязидир» ел сюзцнцн гаршысында охуcуну дцшцнмяйя
вадар едир:
Белями йазыбды йазан?!
Мян – диваня, гяриб озан.
Бу ня щаггды, бу ня мизан,
Тярязиляр яйир мяни.
Тярязини яйян сойдашымыздыр. Бурада талейин зярряcя сучу
йохдур. Тярязиляр яйри чякя-чякя доьруну оьруйа, алими надана,
агили щяпяндя мющтаc гойур:

Фырчанын ялван рянэи
Донур сойуг бахышларда.
Флейтанын ащянэи
Исланыр йаьышларда.
Фырчанын йаратдыьы ялван рянэлярин сойуг бахышларда
донмасыны, флейта ащянэинин йаьышларда исланмасыны эюрмяк вя
щисс етмяк Елчинин поетик тапынтыларыдыр.
Беля тапынтылара охуcулар да мющтаcдыр, поезийамыз да.
Мян црякдян инанырам ки, истиглал шаири Мяммяд Аразын
хейир – дуасы иля шеiр-сянят аляминя гядям гойан шаиримиз юз
илк хейир-дуачысыны вя онун садиг охуcуларындан бири олан бу
сятирлярин мцяллифини йени-йени ориэинал тапынтылары иля
щейрятляндирмяк цчцн илщам кющлянинин сямтини кечилмямиш
йоллара йюнялдяcяк. Сяадят щямин сямтдядир. Мящз о йолларда
йананлар ябяди хошбяхтлийя говушур.

Алим бир надана кюкс ютцрдцся,
Агилля щяпяндин гядри бирдися,
Яэяр бу йашамаг, бу юмцрдцся, Юлцм дя, галым да бирди эюзцмдя.
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Вагиф БЯЩМЯНЛИ
ИШЫЬЫН АЬРЫСЫ
Инсан идракынын ишыьында цзя чыхан бир чох кяшфляр
щягигятян щейрят доьурур. Вя о кяшфляр гыса бир заман
аралыьында, башга сюзля, вахты, вядяси йетишяндя щяйатын бир
парчасына чевриляркян, артыг реал шякилдя бизим олан о кяшфин мин
иллярин о тайындан эцн-эцн, ил-ил, яср-яср йол эялдийинин фяргиня
дя вармырыг.
Гоcаман интеллектин чаьдаш вя реал эюрцнтцляри адиляшир,
лап ади олур; телевизор, ял телефону, учаг, компцтер кими…
Бяшяриййятин консерватив иcадлары да вар, онларын
мцасирлийи, гярибядир ки, мцщафизякар олмаьындан иряли эялир;
мясялян китаблары эютцряк. Китаблар мин илляр юнcяки тутумунда
гядим вя мин илляр юнcяки гядяр йенидир!
Сющбят, ялбяття ки, дяйярли китабдан эедир. Китабын дяйяри
онун тясир эцcцндядир. Шяхсян мян шаир достум Елчин
Исэяндярзадянин индиcя вяряглярини чевириб охуйаcаьыныз
«Пянcяря мюcцзяси» адлы китабынын тясири алтындайам, вя йягин
ки, бу тясир узун заман дуйьуларымда галаcаг.
Ачыьы, бу китабы охуйуб баша вурдум, ди эял бу шеiрлярля
Елчин Исэяндярзадянин даим эцлцш ишыьына бцрцнян цзц арасында
защири бянзяйиш тапа билмядим. Эюрцнцр, бу шеiрляр ишыьын
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аьрысыдыр; бялкя дя аловун эюйняртиси! Елчин инсанын яввялиндян
даща чох ахырындан, сонундан йазыр, юзц дя кифайят гядяр сярт
вя гязябли, ачыг вя ясяби...
Сцмцк чцрцдянди бу гара торпаг
Цстц ня олуб ки, ола алты ня ?..
Яслиндя Елчин Исэяндярзадя йени китабынын бюйцк бир гисм
шеiрляриндя «цстц ня олуб ки…» суалына cаваб ахтарыр. Щайыф ки,
Елчинин йозумунда дцнйанын цстц, йер цзц ейзан гям чичякляри
битирир.
Китабдакы шеiрляр формаcа мцхтялифдир, бурада аь шеiрляр дя
вар, гошма, эярайлы да, щеcа да вар, сярбяст дя. Шякил дуйьулара
уйьун дяйишир, овгатын бичиминдя мейдана чыхыр, амма йалныз
Елчин Исэяндярзадяйя мяхсус цслуб дяйишмяз галыр. Чцнки о юз
сяси иля охуйур, юз ащянэини тягдим едир.
Щярдян адама еля эялир ки, Елчин Исэяндярзадянин
шеiрляриндя поезийанын ади тялябляри унудулмушдур. Мян ися бир
нюв гясдян мейдана чыхан бу «техники гцсурун» шаир ичинин
азадлыьы олдуьуна гялбян инанырам.
Язиз охуcу бу китабын щяр вярягиндя сюзя, бядии фикря аз
гала фанатик бир мясулиййят щисс едяcяк. Шаир овгатынын мящз
щягиги олдуьуна дипдири образлар шащид дураcаг… Бу шащидляр
гейри адидир, эюзлянилмяздир. «Эюй цзцндян йарпаг-йарпаг
тюкцлян булудлар», «Чярчивясиз кятан», «Ай ишыьы», «Адил
Мирсейидин эюйярчинляри», «Мяним эюзлярим сянин эюзляринди,
мяним эюзляримля бахма» гадаьасы, «Гцрбятин ня олдуьуну
щамыдан йахшы билян мярячюйцд…» нисэили шаир Елчин
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Исэяндярзадянин поетик дцнйасыны бязяйян бу гям чичякляриня
ютяри бахмаг, онларын нисэили иля гцссялянмямяк олмур.
Бу китабдакы «Адил Мирсейидин эюйярчинляри» вя Илщам
Гящрямана щяср олунмуш «Щямярсин лячякляри» силсилялярини
айрыcа гейд етмяйя дяйяр. Бу шеiрляр дост итщафындан даща чох
зянэинлийя, дахили мцдриклийя шаир чаьырышыдыр.
Беля чыхмасын ки, Елчин тейфлярин, кюлэялярин, мяляклярин,
мцбщямлийин шаиридир. Ясла. Бу шеiрляр Аьдамы, Шушасы, кцллцГарабаьы – ата йурду, ушаглыг дцнйасы итирилмиш, язиз адамлары
гачгынлыг аьрысы чякян бир гарабаьлы шаирин ялейванлыьы, сарсынтысы,
гязяби, нифряти, бязян аcы эюз йашларыдыр…
Дейясян сюзц узадырам. Мяндян олса китаблара юн сюз
эяряк дейил. Шаир юз охуcусу иля бирбаша данышса даща йахшыдыр.
Хцсусиля Елчин Исэяндярзадя кими зяриф бир шаиря бялядчилик
елямяк лцзумсуздур. Ян азы она эюря ки, эюрцнян йола бялядчи
тутулмур, диэяр тяряфдян ися Елчин юз сюзц вя юз охуcусу олан
шаирдир. Инанырам ки, бир кюнцлдян гопан кялмя минлярля
кюнцлдя юзцня йува гураcаг…
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Акиф СЯМЯД
ШУША ЗЯФЯРИНЯ КЮКЛЯНМИШ ШЕİРЛЯР
Боз-буланыг бир эюлц балажа бир булаг йорулмадан
дурултмаг истяйир. Билмир, бажаражаг, йа бажармайажаг. Бялкя
бу эюл бинадан буланыб. Анжаг булаг безмир – Бу булаг
Елчинин Шуша зяфяриня кюклянмиш шеiрляридир.
Бюйцк бир орманы йаньын бцрцйцб. Чоху мцмкцн
саймыр бу йаньыны сюндцрмяйи. Биэаня-биэаня бойланыр чоху.
Бир сярчя ися аьзында су эятириб йаньына тюкцр, эедир, бир дя
гайыдыр. Инаныр ки, о орманы сюндцрмяк цчцн эярякдир эятирдийи
су – О сярчя Елчинин Шуша зяфяриня кюклянмиш шеiрляридир.
Бир дяни гарышга тяпядян ашырыб йувасына дашымаг истяйир,
эятирир, эятирир лап тяпянин башында дян дийирляниб дцз дцшцр
дярянин дибиня. Бир дяфя, беш дяфя, он дяфя... лап гырхынжы дяфя
тяпядян ашыражаг гарышга дяни – O гарышга Елчинин Шуша
зяфяриня кюклянмиш шеiрляридир.
Кимдир Елчин? Елчин алимдир, юзц дя цнлц алим –
«мцряккяби шящид ганындан аьыр эялян алимлярдян» Алим шаир
олмайа биляр, шаирин алимлийи эярякдир. Шаирин щякимликдян башы
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чыхмалыдыр – йяни дярман биткилярини тапмалы, щеч олмаса
сыныгчылыьы
бажармалыдыр.
Жаныннан-ганыннан
тябиятя
баьланмалыдыр. Щаванын дяйишяжяйини синоптиклярдян юнжя
дуймалыдыр.

сясляйир. Чцнки бу шеirляри Шуша эюзляйир. Шушаны биздян аралы
дцшмяйя, биздян гопмаьа гоймур Елчинин шеirляри.
Елчин юзцнц ядябиййата вермиш зийалыдыр. Дюврц
мятбуатдакы публиsиsтик йазылары буну сцбуt едир. О,
мейханяляр кцнcцня чякилиб биэаня-биэаня шеiрляр йазмыр. Фяал
вятяндаш мювгейи вар Елчинин.
Тяржцмя сяняти фядаиликдир. Елчин фядаидир.
Елчин инсандыр, Азярбайжан тцркцдцр. Гарабаьлыдыр. Бу
эцн Гарабаьлы олуб, şеiр йазмаг чох аьырдыр. Бу аьырлыьа
мятанятля дюзцр Елчин. Бу эцн «шеiр йазмаг, ня эцнащдыр, ня
саваб» Елчин бу эцнащы вя савабы дярк етдийи цчцн шаирдир.

***
Инди дя бир нечя кялмя китаб щаггында. Яслиндя Elçinin
шеiрляринин юзц тягдиматдыр. Дуйьуларынын, кядяриниn, дярдинин,
сямимилийинин, севэисинин ифадясидир. Нядирся, юзцдцр, гялп,
сахта мисра йохдур. Бу эцн жидди ядябиййатын йаранмасы цчцн
стимул вар. Бу стимул илщамыйла гошадыр Елчинин. Яразисинин 80
фаизиндя Азад мямлякят гурмуш Азярбайжан тцркцнцн
гцруруна кюкляниб Елчинин шеiрляри. Бяли, «гырмызы гаранлыг»дан
(Ялибяй Щцсейнзадя) чыхыб 20 фаиз торпаг итирмямишик, 80 фаиз
газанмышыг. Анжаг 20 фаиз дя бизим чох бюйцк иткимиздир,
аьрымыздыр. Инсан язасынын бир йери аьрыйырса, демяк йашайыр.
Демяк, мцгавимят щисси щяля саьдыр, щяля мцбаризя апарыр.
Елчинин Шуша шеiрляри аьлашма дейил, Гази шеiрляридир, паша
шеiрляридир. О, шеiрлярдян бир аь йол чыхыр, дашы-торпаьы, аьажы,
оту, эцлц юпя-юпя Шушайа эедир. Мян яминям ки, bu şeirlər
сабащ Шушайа байраг санжажаг тцрк ясэяринин жибиндян
чыхажаг, чантасындан чыхажаг. Чцнки, бu шеiрляр ясэяри Шушайа
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Низами ЖЯФЯРОВ
Филолоэийа елмляри доктору,
профессор, ямякдар елм хадими
ОЬУЛ ОДУ ГАРАБАЬЛЫ ОЛА ! …
ЮЗЦ ДЯ БУ ФАНИ ДЦНЙАДА …
Мян Елчин Исэяндярзадянин индийя гядяр анжаг бир нечя
шеiрини охумушдум, о да мцхтялиф вахтларда… Мяним
тясяввцрцмдя йалныз монографийалар, дярсликляр, елми
мягаляляр йазан, елми конфранс вя симпозиумларда чыхышлар
едян, академик Йусиф Мяммядялийев мцкафаты алмыш эянж бир
алимин образы варды.
Елчинин поезийасы иля демяк олар ки, инди таныш олдум вя
жясарятля дейя билярям ки, о кифайят гядяр бюйцк шаирдир, онун
йарадыжылыьы мцасир поезийамызда кифайят гядяр жидди щадисядир.
Елчин щяддиндян артыг сямими, щяддиндян артыг тябии поетик
мянтигя маликдир- онун илщамы булаг кимидир, саф даь щавасы
кимидир, эюзц охшайан нарын ишыг кимидир. Елчинин шеiри адамын
цряйини, щиссини язмир, сыхмыр, емосийаны тялатцмя эятирмир,
цряйя, щисся олдугжа сакит, ряван, щармоник бир ахынла долур…
Гарабаь шикястяси кими!… Елчинин поетик интонасийасы да зиля
галха биляр, бямя еня биляр, анжаг тябиятин она вердийи
щармонийаны поза вя зядяляйя билмяз, чцнки Елчинин истедады
щалал истедаддыр, Елчинин сяси щагдан эялир.
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Аьламаьа ня вар ки,
Эцлмяйя ня вар, достум.
Бу фани дцнйадан кцсцб
Юлмяйя ня вар, достум.
Оьул оду Гарабаьлы ола!…
Елчин бу эцнкц поезийамызын Гарабаь шикястясиди.
Емосийасы ня гядяр эцжлц олса да, йалныз емосийадан ибарят
дейил, Елчин щисслярин философудур…
Яли дцнйадан цзцлцб
Щагга тапынан оьлан
Севдийин мялякляри
Эцндя йцз йол юпцр шейтан
Хейир, шярдян, шяр хейирдян доьулур.
Щяр щягигят бир йалана щамиля
Щяр йаланда бир щягигят боьулур.
Елчинин истедады тясадцфи щадися дейил. О, поезийайа
хцсуси миссийасы иля эялиб. Вя мян яминям ки, о юз миссийасынын
архасынжа сабащ бу эцнкцндян даща жясарятля эедяжякдир.
2001
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Bəşər övladı dünyaya xəlq olduğu gündən insanın zəkası ilə
qəlbi, fikirlə hiss arasında mübarizə gedir. Mənim fikrimcə əql
insana Allah tərəfindən maddi aləmi - yer hərəkətlərini dərk etmək
üçün verilmiş ən böyük imkandır. Qəlb-duyğu, hissiyyat isə daha
böyük, təbii ki, idraki yox fəhm (və vəhy) imkanlarına malikdir.
Ona görə də bir var, həyatdan, kitabdan, müəllimdən öyrənilmiş
elmlər. Mən bunları müdrik elmlər adlandırıram. Bir də var çox
nadir insanların, peyğəmbərlərin, dahilərin, övliyaların bəsirət
gözü ilə görüb fəhm etdikləri-bunlar mistik (səmavi) elmlərdir.
Poeziya, xüsusilə lirika və musiqi qəlbin məhsuludur. Lirik şeirin,
nəğmənin mənbəyi insanın qəlb aləmidir. Bununla belə böyük
poeziya o zaman yaranır ki, fikirlə hiss birləşir. Təxminən əlli il
öncə XX əsrin böyük şairi, silsilə poetik kəşflər ustası əbədi gənc

Əli Kərim “İntellekt və poeziya” məqaləsində bu həqiqəti nəzəri
şəkildə yada salmış və belə bir şeirin parlaq nümunələrini (“İlk
sevgi”, “Qayıt” yaratmışdır.)
Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında fikirlə hissin vəhdəti
əsasında intellektual poeziya yaradan məşhur qələm sahiblərindən
biri Elçin İsgəndərzadədir. Elçin ədəbi və elmi-ictimai mühitdə öz
alimliyi, poeziyası, xeyirxah əməlləri və ictimai fəaliyyəti ilə
kifayət qədər tanınan, hamı tərəfindən rəğbətlə qəbul edilən ziyalı
bir şəxs, nüfuzlu bir fikir adamıdır. Mən onun gördüyü işlər,
gəzdiyi ölkələr və aldığı mükafatlarla bağlı siyahını oxuyanda
heyrətə gəldim. Hər zaman ən hörmətli yığıncaq və mərasimlərdə
yanımızda diqqəti cəlb etmədən böyük işlər görən, 50 yaşlı
texnika elmləri doktoru, professor, tanınmış şair, ehtiraslı
publisist, pedaqoq, türkçü, qədrşünas, Azərbaycanı bütün dünyada
ləyaqətlə təmsil edən vətənpərvər bir ziyalı Elçin İsgəndərzadənin
olduğu ölkələrin, elminə və poeziyasına görə aldığı mükafatların,
elmi və bədii, habelə tərcümə əsərlərinin siyahısını təqdim etsəm
nəinki bir məqalənin heç bir kitabın da hüdudlarına sığışmaz.
Elçini tanıyanlara bu dəyərli işlər yaxşı məlumdur. Məlum
olmayanlar üçün bunların sadəcə statistikasını qeyd etməklə
kifayətlənirəm, necə deyərlər “Arifə bir işarə də bəsdir”.
Qayıdıram Adil Mirseyidin sanballı sözünə - “Elçin
İsgəndərzadə Şairdi – Şair isə hardan baxsan görünən adamdır”.
Bu gözəl fikrin məntiqi yozumu belədir: Elçin İsgəndərzadə
hardan baxsan görünən şairdi – Azərbaycandan, Rusiyadan,
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Nizaməddin ŞƏMSİZADƏ
Respublika Dövlət mükafatı laureatı,
filologiya elmləri doktoru, professor.
İDRAKIN BƏDİİ ŞÖLƏSİ
Yer üzünün gözəlliyi ondadır ki, orada türklər yaşayır.
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Türkiyədən, Türküstan ellərindən, Almaniyadan, Rumıniyadan,
Bolqarıstandan... Əcaba, nə ilə, şeiriyyətinin hansı yüksək əyarı
ilə hardan baxsan görünə bilir Elçin İsgəndərzadə?!
Rəhbərlik etdiyi “İlham” ədəbi birliyində Elçinə ilk
addımlarında yardımçı olmuş, tanınmış ədib Qərib Mehdi “Elçinel üçün” kitabında yazır: “Elçinin həyat və yaradıcılığının
marşurutu belədir: Şuşa-Gəncə-Bakı-Dünya. Elmdə professorluq
zirvəsinə çatıb. Şairliyi ondan geri qalan deyil... Fəaliyyətinin ana
xəttini – xeyriyyəçilik, vətənpərvərlik, türkçülük və dünyəvilik
təşkil edir”.
Şair qəlbinin gerçəkliyə münasibət tərzi onun poeziyasının
xarakterini müəyyən edir. Elçin gerçəkliyə-həyata alim kimi daxil
olur, oradan şair kimi çıxır. Onun poeziyasının həm “müsbət”,
həm də “mənfi” qəhrəmanı şairin özüdür. Şairin estetik idealı
daşıdığı ruhun bədii-fəlsəfi iradəsidir. E.İsgəndərzadə qədim türk
ellərindən, böyük türk tarixindən daşlaşıb gələn türk ruhunun
mənəvi tərcümanıdır. Onun idealı türkçülükdür:
“Yer üzü türkün torpağı,
göy üzü türkün bayrağı”.
Elə bilirəm ki, bu düstur bir şair kimi E.İsgəndərzadəni türk
ədəbiyyatına daxil edir. “ Türkük türkü oxuyuruq” namlı şeirində
şair daha ünlü bədii-fəlsəfi açıqlama verir:
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Əsdikcə səhər yelləri,
Açılar könül gülləri,
Atlanar Turan elləri
Türkük türkü oxuyuruq.
Türkün əski türküsü qədər saf və səmimi olan bu nəğmə
“qılıncımız belimizdə // qopuzumuz əlimizdə” deyən türkün
möhtəşəm obrazını əyani tərzdə canlandırır. Türk qılıncla tarixi
yaradıb, qələmlə tarixi yaşadıb. E.İsgəndərzadə elmi ilə tarixi
yaradan, şeiri ilə tarixi yaşadan təmiz qanlı bir türk oğludur.
Onun böyük alim Xudu Məmmədova həsr olunmuş “Bu
qala - bizim qala”, dahi türk ədibi Çingiz Aytmatova həsr olunmuş
“Turan savaşçısının nəğmələri” poemaları bu fikrin həqiqiliyini
sərgiləyir:
And olsun Göy Tanrıya
bu torpaqlar bizimdi.
Ucsuz-bucaqsız çöllər
uca dağlar bizimdi.
Göy Tanrı övladıyıq
göylərdən gəlmişik biz.
Yolumuzu gözləyir
Çox uzaqda son dəniz.
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Elçin İsgəndərzadənin “Oğlum Əliyə dualar” poemasını
türkün gələcək nəsillərinə və bizdən sonra gələnlərə ünvanlanmış
bədii kimlik sənədi, YADDAŞ MƏKTUBU adlandırıram. Əksər
qələm sahibləri oğlanlarına müraciətlə əsərlər yazıb. Mən də
yeganə oğlum Fərid Şəmsizadəyə müraciətlə “Müdriklər bunları
deməyib” kəlamlar kitabçasını həsr etmişəm. Elçinin “Duaları” yaddaş dualarıdır, gücü, qüdrəti təkcə poetik hüsnündə deyil,
unudulmazlığındadır:

Mançuriyadan Çin səddindən, o başına – Macarıstana gedib. Onun
ölçüsü günəş olub. Türk dünyada misli bərabəri olmayan “Böyük
çöl mədəniyyəti” və İslam dininin qəbuluna qədər 17 imperiya
yaradıb. Ərəblər İslamı yaradıb, türklər İslamı yaşadıb. Elçin
İsgəndərzadə belə bir mədəniyyətin, əxlaqın, qəhrəmanlığın
layiqli varisidir.
Bir şair kimi o əski türk şeirinin, “Kitabi-Dədə Qorqud”
şeirinin üslub və ahəngini qorumağa çalışır və onu müasir modern
poeziya ilə birləşdirməyə cəhd edir. Elçinin “Qürbət hücrəsində”
(2013) şeirlər və poemalar kitabına daxil olan bəyəndiyim onlarla
şeirinin birindən (“Məmləkət”) kiçik bir misal çəkirəm:

Sən kövrəlib ağlama,
Səsim qırılsa birdən.
Bir savaşda vurulsam,
Qılıncımı götür sən.
Dünya türkdən başlayır,
Unutma bunu, oğlum.
Bir gün türklə bitəcək
Dünyanın sonu oğlum.
Dünyada türk heç vaxt fateh olmayıb, qılıncından çox
yenilməz ruhuna güvənib. Xaqani, Nizami Gəncəvi, Əhməd
Yəsəvi, Mövlana Cəlaləddin Rumi, Yunus Əmrə, İmadəddin
Nəsimi, Şah İsmayıl Xətai, Əlişir Nəvai, Zahirəddin Babur,
Mövlanə Məhəmməd Füzuli – bu karifeylər türk ruhunu
əbədiləşdirən dahilər olublar. Türkün atı qan yolları ilə yox, nur
yolları ilə hərəkət edib. Türk köç etməyib vətəninin bu başından –
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Savaş günü atları yəhərləyib
Qibləsinə vardığımız
Məmləkətdir, məmləkət.
Durna telli igidləri
dəliqanlı, havalı.
Gəlinləri, qızları
bənövşətək həyalı
Məmləkətdir, məmləkət.
Qarşı yatan sıra dağlar
ulusumun cənnəti.
Könüllərin yarasında
ayrılığın həsrəti.
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Bu misraları baxışları atlı türkün nəzərləri kimi səhra ilə
üfüq arasındakı əbədiyyətə zillənən türkçü, Şuşa-Qarabağ
həsrətini milli faciə kimi yaşayan Azərbaycan şairi yaza bilər.
Misal verdiyim misralar Elçin İsgəndərzadənin “525-ci qəzet”də
çap olunmuş “Şahmar şikəstəsi” poemasını yadıma saldı. Q.Mehdi
doğru olaraq onu “Muğam-rekviyem” adlandırır. Şair yazır:

İçərişəhərdə sərsəri külək
Veyillənir sərxoş rəssam tək.

Bu nə bəxtdi, düşüb bir nəhs ələ ki,
Taleyimiz ömrümüzə tələ ki,
Baş qarışıb, məshəb itib hələ ki
Qarabağa bizsiz gəlir bu yaz da...
Belə bir ovqatla da Elçin İsgəndərzadə ən sanballı şeir
kitablarından birini “Bir ümid Xarıbülbül” (2008) adlandırıb.
Kitaba yığcam, fəqət məzmunlu ön söz yazmış görkəmli alim
Nizami Cəfərov deyir: “Elçinin şeiri adamın ürəyini, hissini,
əzmir, sıxmır, emosiyanı təlatümə gətirmir, ürəyə, hissə olduqca
sakit, rəvan, harmonik bir axınla dolur... Qarabağ şikəstəsi kimi!..
Elçin hisslərin filosofudur”.
Mən hesab edirəm ki, Elçin İsgəndərzadənin “İkiliklər”i ən
yaxşı fəlsəfi-intellektual şeir beytləridir:

Divarda akvarellə çəkilmiş rəsm
Rəsmdəki dağlardan gəlir səsim.
Dünyanın məşhur təlimlərindən olan vəhdəti-vücuda görə
qum dənəsi dünyanın modelidir. “Zərrə mənəm, günəş mənəm.
Cahr ilə pəncü-şeş mənəm”- deyirdi böyük hürufi şair Nəsimi.
Beləliklə, dənizin suyunun şor olduğunu bilmək üçün
dənizi bütöv içmək lazım deyil, bircə damla kifayətdir. Eləcə də
görkəmli alim, texnika və filologiya elmləri doktoru, professor
Elçin İsgəndərzadənin səmimi bir türkçü, türk dünyasının
sevimlisi, türk ruhunun poetik tərcümanı, istedadlı şair olmasını
bir daha təsdiq və təqdim etmək üçün onun zəngin və çoxcəhətli
yaradıcılığını başdan ayağa şərh etmək lazım deyil. Bu gələcək
tədqiqatçıların işidir.
Elçin İsgəndərzadə 50 yaşın aşırımına zəngin bir elminəzəri, bədii-fəlsəfi, mənəvi-əxlaqi arsenalla gəlib, özü ilə böyük
nüfuz və bütöv şəxsiyyət gətirib.
10 avqust 2014

Mənim könlüm sənsiz qaldı,
Uçan durnam qatar saldı.
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Nail TAN
50 YIL GÜZELLEMESİ
Azerbaycan’dakı can dostumuz, Prof. Dr. Elçin
İsgenderzâde 16 Eylül 2014’te 50 yaşını kutluyor. Türkiye’deki
dostları, emektaşları olarak biz de 50 yaşın bütün güzelliklerini
yaşayan, bu elli yıla büyük başarılar sığdıran soydaşımızı yürekten
kutluyor; 60, 70, 80 ve 100. yıl dönümlerinde (Tabi biz bir
bölümünde terk-i dünya etmiş olacağız) sevdikleriyle bir arada
olmasını yüce Allah’tan diliyoruz.
Biz onu, akademik hayattaki başarılarıyla değil, şiiriyle,
sanata ilgisiyle tanıdık ve sevdik. Çünkü, şairler birbiriyle her gün
şiirleri vasıtasıyla buluşur, sohbet ederler. Hasret giderirler. Şu an,
Ülkeler… İnsanlar… Sevdalar adlı Bursa’da 2008 yılında basılan
şiir kitabındaki şiirler vasıtasıyla dostumla konuşuyorum. Sesini
duyduğum gibi, yüzünden hiç eksik olmayan gülümsemesini de
görüyorum.
Karabağ Şuşa’da dünyaya gelmek hem Allah’ın bir lütfu
hem de hayatın bir zulmü. Şair içini dökmüş mısralara, diyor ki:
Herhâlde sütümde şairlik varmış
Şair oldum.
Herhâlde sütümde ilim adamlığı varmış
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İlim adamı oldum.
Herhâlde sütümde oğulluk yokmuş
Olamadım.
Oğlun olamadım Karabağ!
Şuşa’da açan hârıbülbüllerin boynu daima bükük,
Ermeni işgali devam ettiği sürece. Vatan adlı şiirimde
İsgenderzâde’ye şöyle cevap veriyorum:
Vatan;
Ağdam’da bir şehit kafatası,
Karabağ’da yıkık bir Türk evi,
Şuşa’da bir hârıbülbül,
Çıdırdüzü’nde bir ceylan,
Şehitler Hıyâbanı’nda bir mezar taşı.
Ve vatan,
Azerbaycan’da Haydar Aliyev,
Türkiye’de Atatürk’tür.
“Şair olunmaz, şair doğulur.” denir. Şair, güzeli bilir, sever,
güzel yaşar, güzellikleri paylaşır. Evinde, fakültesinde, düğünde,
dernekte, her yerde İsgenderzâde’de bu özelliklerin var olduğunu
gördüm. Klasik Azerbaycan şiir geleneğinin dışında bir yol
izliyor. Nazım Hikmet’in, Avrupalı şairlerin etkisini görüyoruz
bazı şiirlerinde. İçten, samimi, akıcı bir üslupla yazıyor. Hem
bireysel hem de toplumcu şiirleri var.
Her şiir, ancak yazıldığı dilde, lehçede güzelliğin erişilmez
ruhuna bürünür. Başka dile, lehçeye aktarıldığı zaman güzellik
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sırrının pullarından, renklerinden bir kısmı mutlaka dökülür. Bu
açıdan, İsgenderzâde’nin Türkiye Türkçesine aktarılmış şiirleri,
bana Azerbaycan Türkçesindekiler kadar zevk vermiyor, gönül
tellerimin yarısını titretmiyor. Ancak, bu aktarmaları da yapmaya
mecburuz.
Şiirin hâlinden iyi şairler anlar. Her şairin zaman zaman
vasiyet saatleri yaşadığı görülür. İsgenderzâde, kırk yaşını
tamamlamaya yakın bir tarihte 19-28 Ocak 2003 tarihinde bu
vasiyet anını yaşamış ve sevenlerine seslenmiş:
Ben öldüğümde
Şuşa’ya götürün beni.
Bırak, yansın ışıklar
Kapatmayın pencereyi
Yağmur yağıyor
Sevdalara, günahlara…
Yağmur yağıyır,
Doğmamış yarınlara,
Çekilmemiş ahlara…
Geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılan (17 Haziran 2014)
İsgenderzâde’nin evinde tanıdığım şair, ressam Âdil Mirseyid için
yazdığı Âdil Mirseyid’in Güvercinleri adlı şiir dikkatimi çekiyor
(s. 232-241). Empresyonist Şiir şeklinde İsgenderzâde’nin
nitelendirdiği şiirdeki bir bölüm, şair duyarlığının ne denli önemli
bir özellik olduğunu bütün şairlere hatırlatıyor:
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Yüreğini güvercinlere yediren
Bir şair bulunmuyorsa bu memlekette
Demek ki, hârıbülbülüm,
Sen gurbette yaşıyorsun
Gurbette…
Şiir, bütünüyle sanat güzelin, güzelliğin ifadesidir. O hâlde
güzelin, güzelliklerin, kısacası sanatın sonsuza kadar yaşanması
gerekir. Ne güzeller ne de güzellikler tükenir. Çünkü bu
kavramların ruhunu şairler, sanatçılar üfler.
Tezimi, İsgenderzâde’nin mısralarıyla ispatlamak istiyorum:
Lale olup yamaçlara çıkarlar
Aya dönüp gökyüzünden bakarlar.
Ateş alıp güneşi de yakarlar
Bu güzeller ne tükenir ne biter.
Ne dil şaşırır, ne yürek yanılır
Ömür yolu her an ona yan alır
Yaranışlar güzellik için yaranır
Bu güzeller ne tükenir ne biter.
İlham perisidir, ruhtur, nefestir
Sevgidir, istektir, ışıktır, hevestir
Sevgimize, aşkımıza kafestir
Bu güzeller ne tükenir ne biter.
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Azerbaycan’da bilim ve sanat adamlarının 50., 60., 70., 75.
anadan doğma, sanat yıl dönümlerini kutlama gibi çok güzel bir
gelenek var. “Darısı Türkiye’dekilerin başına.” diyor;
İsgenderzâde’ye Türkiye’den sanatçı dostlarının sevgilerinden
oluşmuş bir buket çiçek gönderiyorum. Eşk olsun sana
İsgenderzâde! Eşk olsun İsgenderzâde ailesine!
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Prof. Dr. Babək QURBANOV
Qaziantəp Universiteti (Türkiyə)
DÜNYAYA SEVGİ DOLU GÖZLƏ BAXAN ŞAİR
Xoş bir təsadüf mənim maraqlı və dəyərli bir insanla
tanışlığıma imkan yaratmış oldu. Tanınmış dramaturq, nasir,
pedaqoq, filosof, vaxtilə eyni bir elmi müəssisədə (Fəlsəfə və
Hüquq İnstitutunda) birgə çalışdığımız Firuz Mustafa bu
tanışlığımızda vasitəçi bir rol oynamış oldu. Tanış olduğum
şəxs isə Prof. Dr. Elçin İsgəndərzadə idi. Öncədən söyləyim ki,
söhbətimiz ilk dəqiqələrdən tutdu. İntellektual seviyyəyə, geniş
erudisiyaya sahib insanlarla təmas saxlamaq daha xoş və
asandır, çünkü bu qəbildən olan insanlar hər bir söhbətə təmas
edə bilir və yeni fikir və mövzulara əl ata bilirlər. Elçin Bəyin
mənə verdiyi müəllifi olduğu və haqqında yazılmış kitabları,
məqalələri oxuduqca bir daha onun nə qədər faydalı işlər
gördüyü ilə daha yaxından tanış olma fürsəti əldə etmiş oldum.
Bir daha bu şəxsiyyət haqqında tanınmış mədəniyyət
xadimlərinin, bu sırada, şairlərin, yazıçıların, rəssamların,
siyasət adamlarının xeyir duaları və xoş sözlərinin şahidi
oldum.
Məsələn,
tanınmış
şairlərimizdən
Bəxtiyar
Vahabzadənin, Məmməd
Arazın, həmçinin
Nizami
Cəfərovun, Buludxan Xəlilovun, Adil Mirseyidin, Qərib
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Mehdinin və bir çox yabançı sənət və elm adamlarının (Cingiz
Aytmatov, T.Vietsen, Q.V.Şekin, Mustafa Kırımoğlu,Yavuz
Bülent Bakiler, İhsan Doğramacı, Rauf Denktaş və s.)
Elçin Bəylə əlaqədar müxtəlif illərdə söylədikləri xeyir
duaları, xoş sözləri bir daha onun nə qədər dəyərli bir şəxsiyyət
olmasından xəbər verməkdə idi. Sözün doğrusu, bütün bu
bilgiləri aldıqdan sonra içimdə özümü məzəmmət etdim ki,
indiyə kimi necə olub ki, bu maraqlı insanla, onun əsərləri ilə
tanış olmaq imkanım olmayıb. Elçin İsgəndərzadənin geniş
fəaliyyət alanı içərisində onun poetik yaradıcılığı xüsusi çəkiyə
malikdir. Belə ki, Elçin Bəyin ən kiçik yaşlarından şeirə olan
dərin marağını söyləyən yaxınları və mütəxəssislər gələcəkdə
də bu marağın ölmədiyinin, daha da qol qanad açmasının
şahidi ola bilmişlər. Maraqlıdır ki, onun ən gənc yaşlarında
qələmə aldığı ilk şeirlərində belə yüksək bədiiliyin,
professionallığın xüsusiyyətərini hiss etmək mümkün olur.
Bəzən düşünürsən ki, bu və ya diğər sənətkarın yaradıcılığını
təhlil edən araşdırmaçılar artıq bir ştamp (möhür) halını almış
üslübdan istifadə edərək onu üç mərhələyə bölür, yaradıcılığın
sanki düz xəttlə bəsittən mürəkkəbə, sadədən mükəmməlliyə
doğru getməsini isbat etməyə çalışırlar. Ancaq xatırlatmaq
lazımdır ki, sənət məntiqi heç də hər zaman həyat məntiqinə
uyğun gəlməyə də bilir. Belə ki, bəzən bir sənətkarın
gəncliyində ortaya qoyduğu əsərlərin sonradan yazdıqlarına
nisbətən hətta daha yüksək estetik zirvədə olmasını görmək
belə mümkündür. Məsələn, V.A.Motsartın 12-13 yaşlarında
yazdığı əsərləri günümüzə kimi dünyanın müxtəlif konsert

salonlarında və ən mahir ifaçılar, hətta simfonik orkestrlər
tərəfindən belə tez tez səsləndirilməkdədir və bu əsərlərin gənc
bir bəstəkar tərəfindən yazıldıgı çoxlarının ağlına belə gəlmir.
Bunun əsas səbəbi səsləndirilən əsərlərin hər şeydən öncə
yüksək
ideya-məzmuna,
bədiiliyə,
professionallığa,
emosionallığa malik olmasıdır.
Nədənsə, Elçin Bəyin gəncliyində yazdığı şeirləri gözdən
keçirərkən ağlıma sənətin bu spesifik məntiqi yolu gəldi,
anladım ki, Elçin Bəyin bir çox gənclik şeirlərində də tərbiyəvidəyişdirici estetik prinsiplər az deyil, eyni zamanda bu
əsərlərdəki professionallıqdan, ən önəmlisi isə çeynənmiş
ibarələrdən, təkrarlardan qaçmaq meyli, müstəqil bir
yaradıcılıq yoluna, üslub tərzinə meyl aydın bir şəkildə özünü
ifadə edə bilməsidir. Bu şeirlərdə mövzu aktuallığı, hisshəyacan, ehtiras, emosionallıq kimi poeziya üçün son dərəcə
önəmli olan prinsiplər professionallıqla istifadə olunur.
Maraqlıdır ki, adətən şairlərin demək olur ki, əksəriyyəti
poeziya aləminə sevgi mövzusu ilə gəlir və demək olar ki, uzun
bir zaman bu mövzunu yaradıcılıqlarının əsas mövzusu olaraq
görürlər. Lakin Elçin bəyin yaradıcılığının ilk mərhələlərində
bu meyli heç də tam olaraq görə bilmirik, yəni onu heç
şübhəsiz, təbii olaraq sevgi mövzusu ilə birlikdə dünyəvi
mövzular - Ana və Vətən sevgisi, vəfasızlık, İnsan mövzusu,
rüşvətxorluq, haqsızlıqlara, ikiüzlülüyə, yaltaqlığa, ümumilikdə
yüksək əxlaqın antipodlarına qarşı kin, nifrət hissləri daha çox
maraqlandırırdı.
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Elçin bəyin yaradıcılığının milliliyi və xəlqiliyini də hiss
etməmək olmur, belə ki, bunu biz yalniz zahiri tərəflərdə
(ənənəvi şeir formaları, bədii-təsvir vasitələri, ənənəvi fikir və
ibarələr, ata sözləri və s.) deyil, həmçinin şeirlərin ideyaməzmununda, vətən və xalq anlayışının, təbiətimizin, flora və
faunamızın bədii ifadəsində görə bilirik. Maraqlıdır ki, biz bu
şeirlərin çoxunda “Xarıbülbül” kəlməsinin tez-tez istifadə
olunmasının şahidi oluruq. Heç şübhəsiz, belə bir bədii üslub
müəllifin doğma Qarabağ torpağına bağlılığını, ona olan
sonsuz sevgisini ifadə etməkdədir. Təsadüfi deyil ki, şair hətta
Fələstin xalqının faciəsinə, insanlarının ağır, dözülməz
təzyiqlərə məruz qaldıqları insanlıq dramına həsr edilmiş
“Fələstinli Xalidin Havası” adlı şeirində belə yenə də
“Xarıbülbülü” yad edir , sanki uzaq ölkələrdə yaşayan
insanları belə onun vasitəsiylə doğmalaşdımağa çalışır:

Qarabağ mövzusu da şairin yaradıcılığında önəmli
yerlərdən birini tutmaqdadır. Qarabağda böyüyüb boya başa
çatmış Elçin bəy təbbidir ki, erməni vandalizminə, onların
Qarabağda törətdikləri vəhşiliklərə biganə qala bilməzdi və
erməni təcavüzünün demək olar ki, ilk günlərindən öz
şeirlərində bu çirkin, məkirli düşmənin iç üzünü açmağa,

xalqımıza qarşı törətdiyi vəhşilikləri dünya ictimaiyyətinə
çatdırmağa çalışdığını hiss edə bilirik. Düşmənə qarşı, hər cürə
haqsızlıqlara qarşı etiraz, kin-küdurət hisslərini ifadə edən
şeirlərinin bir çoxunda şair son dərəcə təsirli bir şəkildə
başımıza gələn bəlaların dəhşətli səhnələrini canlandırmaqla
birlikdə, oxucuda vətənpərvərlik hisslərini alovlandıra bilir,
onların bu haqsızlıqlara son vermələrini istəyir.
Elçin bəyin yaradıcılığının müasirliyi haqqında da söz
açmaq mümkündür. Onun yaradıcılığı, xüsusilə də son
illərdəki əsərləri bu baxımdan daha səciyyəvi xarakter
daşımaqdadır. Şairi daha çox qlobal hadisələr, dünyada baş
verən hadisələr düşündürür, XXI əsrdə insanlığın haraya
getdiyi, bu vəhşiliklərin, haqsızlıqların haradan gəlməsi kimi
problemlər daha çox düşündürməyə başlayır. Bu baxımdan
onun bir çox dünya ölkələri və şəhərlərində olması, müxtəlif
millətlərin mədəniyyətləri və sənət adamları ilə yaxından
tanışlığı, əslində dünya xalqlarının mənən bir-birilərinə çox
yaxın olmaları fikrini söyləməyə imkan yaratmış olur.
Zənnimizcə, çağdaşlığı yalnız zahiri bədii-ifadə vasitələrində,
yeni-yeni modernist cəryanların ifadəsində görməyən şair
(xatırlatmaq lazımdır ki, onun şeirlərində abstraksionizm
(mücərrədçilik), impressionizm, ekspressionizm, bəzən
simvolizm və s. təsirini duymaq mümkündür) hər şeydən öncə
bu cəryanlardan əsərin əsas ideyasını ifadə edə bilmək üçün
istifadə etməyi bacarır.
Elçin bəyin Türkçülük ideallarına sayğısı, bu qan
qardaşımız olan xalqa olan əbədi bağlılıq hissləri onun
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Qan içində ölümə gülümsəyir elə bil...
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“Röyalar şəhəri İstanbul” şeirində xüsusilə güclü bir şəkildə
ifadə olunmaqdadır:
İstanbul röyalar şəhəriydi dünən,
İstanbul röyalar şəhəri bu gün,
İstanbul röyalar şəhəri olacaq yarın da...
Bu sevgi və izzəti, dostluq tellərinə bağlılığı şairin Nazim
Hikmətə, Orxan Vəliyə, Yunus Əmrəyə, Qaracaoğlana və b.
həsr etdiyi və xüsusilə ürək yanğısı ilə ifadə olunmuş şeirlərində
bir daha hiss edə bilirik.
Elçin Bəyin bir çox şeir kitablarında, həmçinin xarici
dillərə tərcümə olunmuş şeirlərində və xüsusilə də bu
yaxınlarda işıq üzü görmüş “Sevənlərə” (“Vektor” nəşrlər evi,
Bakı, 2015) adlı kitabında yer almış onlarca yüksək ideyaməzmunlu şeirləri geniş oxucu kütlələri və sənət adamlarının
rəğbətini qazanmaqdadır. Bununla belə inanırıq ki, bundan
sonra da Prof. Dr. Elçin İsgəndərzadənin yaradıcılığı bir daha
tədqiqatçı alimlərimizin diqqətini cəlb edəcək, buradakı bir
çox bədii-təsvir vasitələrinin, forma xüsusiyyətlərinin,
həmçinin estetik kateqoriyalar (gözəllik, eybəcərlik,
qəhrəmanlıq, ülvilik, faciəvilik, komiklik və s.) baxımından
özünü göstərən ganunauyğunluqların və prinsiplərin
araştırılması yolunda onlar daha ciddi addımlar atacaqlar.
525-ci qəzet, 10 sentyabr, 2016-cı il
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Prof. Dr. Hayrettin İVGİN
ELÇİN İSKENDERZÂDE: DOLU DOLU ELLİ YIL
Yarım yüzyıl. Tam 50 yıl. Hem çok kısa, hem de çok uzun
bir zaman. Elçin Kardeşim 50 yaşında. Bu 50 yıllık ömürü hep
hayırlı geçmiş. Bundan sonraki yıllarının da hayırlı ve semereli
olmasını diliyorum.
50 yıl. Aman Tanrım! Bu kadar başarı, eser ve işi bu 50 yıla
nasıl sığdırmış Elçin Bey Kardeşim?
Bu elli yıl içinde; teknik ve filoloji ilimleri doktorluğu ve
profesörlük mevcut. Bakınız, daha neler var bu 50 yılın içinde:
Uluslararası pek çok akademi ve bilim kuruluşlarının üyeliği ve
akademik üyeliği ile bazılarının ilmi kurullarında görev almak.
Yüzü aşkın uluslararası bilimsel kurultay, kongre, sempozyum ve
konferanslara katılım, bilimsel tebliğ sunulması.
Dünyanın pek çok saygın kuruluşlarına, özellikle yazar ve
gazeteci birliklerine üyelik. Dünyanın pek çok ülkelerinde
gerçekleştirilen uluslararası şiir şölenlerinde Azerbaycan’ı ve de
Türkiye’yi temsil. Makedonya’da 50 yılı aşkın süredir her yıl
gerçekleştirilen Struga Şiir Akşamları etkinliği de bunlara
dahildir. Aldığı ödüller sıralamakla ve saymakla bitmez. Bu
ödüller hem uluslararası nitelikte hem de saygın ödüllerdir. Altın
madalyalar, şiltler ve plaketler, nişanlar yüzlerce…
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200’den fazla bilimsel eserin, 52 buluşun, 14 monografinin
ve ders kitabının, 85 edebi ve bilimsel kitabın yazarlığı. Sadece
Türkiye’nin değil, dünyanın değişik ülkelerinin yazarlarının 130
kitabının Azerbaycan Türkçesine çevirisi ve yayımlanması.
500’den fazla eserin edebi ve bilimsel kitaplarının editörlüğü…
Kendi yazdıklarının Rusça, Kazakça, Özbekçe, Türkmençe,
Kırgızca, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Bulgarca, Sırpça,
Arnavutça, Makedonca, Farsça, Romence, Polonyaca ve
sayamadığım daha değişik dillere çevrilerek yayımlanması.
Bu elli yıl içinde, eserleri hangi ülkelerde yayımlandı biliyor
musunuz? Türkiye, Rusya Federasyonu, Letonya, Litvanya, Beyaz
Rusya, Gürcistan, Kazakistan, KKTC, Makedonya, Yunanistan,
Almanya, İran, Romanya, Ukrayna, Suriye, Polonya, Kırgızistan,
Özbekistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Irak ve dahasını
sayamadığım 32 ülke.
Bu 50 yıl içinde; Vektör Uluslararası İlim Merkezi’nin ve
Türk Dünyası Araştırmaları Uluslararası ilimler Akademisinin,
Vektör Yayınevinin kuruculuğu…Vektör ve Bayatı Dergilerinin
kuruculuğu ve yönetimi.
Kardeşim Elçin Bey! Bu yaşadığın 50 yıl içine nasıl
sığdırdın bunca güzel işleri? Bunun sırrı nedir? Ben senden
nerdeyse 20 yaşa yakın bir büyüklüğüm var. Kendim için bu sırrı
öğrenmek istemiyorum. Bundan böyle önümde yaşayacağım yıllar
benim için verimli olmayabilir. Ama gençler için bu sırrı söyle.

Sevgili Elçin Bey kardeşim, yeniden soruyorum: Bunca
güzellikleri ve işleri, yaşadığın bu 50 yıl içine nasıl sığdırdın?
Sana; uzun, sağlıklı ve dünya insanlığına, kültürüne,
bilimine yararlı olacak bir ömür diliyorum. Nail Tan ağabeyimizin
söyleyişiyle diyorum ki; elinden kalemin, kafandan akılın,
vücudundan gücün hiçbir zaman yere düşmesin ve eksilmesin!
Bayatı, 2014
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Azerbaycan’daki kardeşim Prof.Dr. Elçin İsgenderzâde’nin
50. yaş günü programına katılmak, yaşanacak mutluluklara ortak
olmak ve kendisine ithaf ettiğim Hâr-ı Bülbül kitabımın tanıtımı
için 26 Kasım 2014 tarihinde Bakü’deyim.
Onu anlatmaya nereden başlamam gerek, Karabağ’dan,
Şuşa’dan, Cıdır Düzü’nden, Hâr-ı Bülbül’den… 14 Ağustos 2003
tarihinde Bakü Havaalanı’nda beni karşıladığı ve tanıştığımız ilk
dakikalardan başlayabilirim.
15 Ağustos 2003 tarihinde;“Türk Medeniyetinin ve
Edebiyatının İnkişafındaki Faaliyetine ve Azerbaycan-Türkiye
Gardaşlık Alakalarının Genişlendirilmesindeki Hizmetlerine Göre
OSMAN BAŞ VEKTOR Uluslararası İlim Merkezinin Fahri
Doktoru Adına Layık Görülür. O gün de söyledim, aldığım bu
ödül hayatımın ödülü olacak. Önceki ve sonraki ödüller bu ödülün
önünde olmayacak.
2. Uluslararası Tokat Yeşilırmak Şiir Akşamlarına
Azerbaycan adına iki şairden biri olarak katılan Elçin
İsgenderzâde, beraberinde Hayrettin İvgin ve Tamilla
Abbashanlı’yı Tokat Otogar’nda Yavuz Bülent Bâkiler ile birlikte
karşılıyoruz. Tokat’a ilk gelişleri. Buradaki kavuşma anı
hafızamda ebediyyen tazeliğini koruyacak bir anı olarak yaşamaya

devam ediyor. Yurt içi ve dışından şairlerin katıldığı şiir ve “Türk
Dilinin Meseleleri” programıyla başlayan günler.
Türk dünyasının derinliklerinde eli kalem tutan sevdasını
gönlüyle bütünleştirmiş, kendinden emin ve bilgi donanımlı
gülümseyişiyle şiir diyen, tanıyan ve katkı sağlayan herkese
merhaba. Kardeş ülkede üç kişiden birinin şair olduğu söylenir.
Geri kalan da şiiri sever ve dostudur.
Bu nedenle; bilim adamı tarafını saygıyla anıyor, şair ve
yazar yönünü ele alıyorum.
Tabii her şeyden önce o bir Türk’tür. Yüreğindeki sevdalar
öylesine büyüktür ki, Şuşa’da başlayan yolculuk dalga dalga önce
Türk dünyasına sonra bütün dünyaya ulaşmaktadır.
Karabağ işgali hayatında unutulmazdır. Kendisiyle 2014
yılı ağustos ayında Oktay Hacımusalı tarafından yapılan ropörtajın
son bölününde; “Şuşa’nın işgalinden sonra doğum günlerimi
kutlamadım.” diyerek işgalin ruhunda oluşturduğu derin teessürü
ifade etmiştir.
Hayatımdaki her şey şiire vesiledir.
Sevdalarım, ayrılıklarım, özlem ve acılarım, dayanılmaz
sancılarımla şairliğimi mısralarla, dizelerle buluşturur. Bilirim ki,
Hâr-ı Bülbül’e her yürek ulaşamaz. Ulaşıyorsa millî ve manevi
kültürü üst seviyede beyninde bütünleştirmiş, bütün hücrelerinde
sevgi dolaşıyor demektir.
Şimdi, Karabağ da, Şuşa da, Cıdır Düzü’de Hâr-ı Bülbül de
Ermenilerin işgali altındadır. Öz sahiplerine hasrettir. Aşk odunda
yanan bu hasretin unutulmaması ve gündemde kalması için, 2012
yılında Akçağ yayınları arasından çıkan kitabımın adını “Hâr-ı
Bülbül” koydum. Anadolu’dan başta Azerbaycan olmak üzere
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Türk dünyasına açılan pencere aralığından yüreğimi sevenlerime
ulaştırdım.
Kitabımı, Türk dünyası biliminin, kültürünün ve edebiyatının
dünya temsilcilerinden biri olan Prof. Dr. Elçin İsgederzade
kardeşime ithaf ettim.
Yine;“2 Aralık 1994 tarihinde ebediyete intikal eden ünlü
şair, yazar, Devlet Sanatçısı Orhan Şaik Gökyay’ın aziz anısını
yaşatmak amacıyla 2001 yılında eşi Ferhunde Gökyay ve
öğrencisi Kudret Ünal tarafından ihdas edilen “ Orhan Şaik
Gökyay Şiir Ödülü” 2012 yılında Akçağ Yayınları arasında
basılan Hâr-ı Bülbül adlı şiir kitabı dolayısıyla ödülün şair
Osman Baş’a verilmesini kararlaştırdı.” Bu ödül hayatımın
önemli köşe taşlarından biri olarak çok yönlü değerlendirildiğinde
önemli güzellikleri de okuyucuya ulaştırmıştır.
Hayrettin İvgin, Nail Tan hocalar ile birlikte Bakü’deyiz.
Önce toprağa ulaşıyor, avuçlarıma alıyor, sekiz yıllık hasrete son
veriyor, kokluyor, öpüyor… Öpüyor… Öpüyorum. Gönül
dünyamın yüreğimle birleştiği anlardayım.
27.11.2014 Perşembe günü saat 15.00’te Azerbaycan
Yazarlar Birliğinin Natevan Kulübünde HÂR-I BÜLBÜL
kitabımın tanıtım merasimini yapıyoruz. Programı Uluslararası
İlimler Akademisi (VEKTÖR) ve Azerbaycan Yazarlar Birliği
birlikte yapıyor. Proje ve tasarımı en küçük ayrıntıya kadar
planlıyor. Bütün zahmeti çekiyor, seviyeli, güzel bir programda
halk şairi Sabir Rüstemhanlı dâhil tanınmış şair ve yazarların
katılımı beni çok mutlu ediyor. Azerbaycan ve Türkiye’den

katılımla kardeş ülkede salon doluyor, dostlar benim için
toplanıyor.
Hâr-ı Bülbül şiir kitabımız yayınlandığı andan itibaren
seviliyor, sekiz şiirimiz de besteleniyor. Yine kitabımız hakkında
onlarca yazı yazılıyor.
28 Kasım 2014 Cuma gecesi Mahnı Tiyatrosu’nda Elçin
Bey’in 50.yıl jübilesine katıldık.Azerbaycan geleneğinde bulunan
50., 60., 70. gibi yaş dönümü toplantılarına ilk kez bulunuyorum.
Bu bizdeki yaş günü kutlamaları gibi değil. 50 yılı içinde
barındıran hayatın bütün safhaları, mesai arkadaşları, şairler,
yazarlar, bestekârlar, şiirler ve mahnılar, anıları, kalemleri,
müziği, bir araya getiriyor.
Ödüller ve hediyeler, çiceklerle desteklenince salon dört
mevsim tazeliğinde gülümsüyor. Gün olsun 100. yaş yılını
kutlayasın kardeşim.
İlk mektep öğrencisi oğlu, Ali’nin babasının şiirini okuması
beni çok duygulandırıyor ve program sonunda kendisini tebrik
ediyorum.
Uzakların yakın olduğu anlar vardır, yakınların ulaşılmaz
olduğu gibi. Gün olsun var olanlar, gönül dünyamın aslında ve
derinliğinde ötelere… Ötelerin ötesindeki yürüyüşümü
aydınlatsın.
Ses bayrağım, damarlarımda ritmik atışlarım, Adriyatik’ten
Çin Denizi’ne esen rüzgârım. Uzanıyorum, Bakü gözlerimin
önünde, sahilde dalgalar gülümsüyor, yağmur hoşgeldin
damlalarıyla beni teslim alıyor. Artık vakit benim. Ellerim
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ısınıyor. Şehitlik’ten akışım da sınırları kaldırıyor, sahile, Hazar’a
ulaşıyor, ufukların ötesine yolculuğa çıkıyorum.
Bakü yenileniyor, değişiyor, öğrendiğim her yeni bilgi beni
memnun ve mutlu ediyor. Sekiz yılda çok şey yapıldığını
görüyorum.
İlkokul sonrası bütün eğitim hayatını devletimizin yatılı
okullarında alan, bozkırın yalnız adamı, olduğu ve göründüğü gibi
olan ben; geri kalan hayatına devam edecektir. Bütün
ziyaretlerimde yüreğimin sesini dinliyor, şahsi hiçbir tasarruf ve
getiri taassubuna yönelmeden heybemde sevgi ve sevda adına ne
varsa yoluma devam ediyorum.
05.12.2014
Ankara

Вагиф БАЙАТЛЫ
БУ МЯМЛЯКЯТ ДЯРД ДАЬЫДЫ, ЮЛКЯ ДЕЙИЛ...
Елчин бяй бир говлуг шеiрини мяня верди вя гярара алдым
ки, онлар цчцн бир нечя сюз йазым. Шеiрляри охуйанда мялум
олду ки, мян чох мясулиййятли бир иши бойнума эютцрмцшям,
чцнки мяним бир говлуг шеiри цмумиляшдириб сюз йазмаг
тяжрцбям вя ясас да бажарыьым йохмуш. Мянимки оду, конкрет
бир-ики шеiри охуйум о дягигя дя фикрими дейим. Еля мяним сон
китабым да чох йекя чыхды. Чыханда бахыб юз-юзцмя дедим,
илащи, баьышла, эюр ня гядяр чярянлямишям. Анжаг Аллащ
мярщямятлиди, щамымыза цряйимизи бошалтмаг цчцн кифайят
гядяр вахт вя каьыз верир. Эюрцнцр, Аллащ дцнйаны щям дя
беляжя йцнэцлляшдирир. Щям дцнйаны щям дя бизи. Беляжя
фикирляшдим ки, достум Елчинин анжаг бир шеiри щаггында йазым.
Анжаг щансы шеiри щаггында?!
Бу мямлякят дярд даьыды
юлкя дейил,
Йедийим hər лохма аьыды,
тикя дейил,
Гарлы даьлар
шаир йцкц чякян дейил.
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Сиз мяня баш гошдугжа
Бялкя ориъинал форма вя гафийя системи олан мямлякят
шаиринин бир анлыг образаны жанландыран, шаирин юзцндян щям
эцжлц, щям дя даща дярдли олан бу шеiрдян, бялкя «Скрипканын
айрылыг щавасы» шеiриндян, «скрипканын VARYETE гызларынын
гыврылан бядянитяк эярилмиш симляриндян гопан айрылыг
щавасындан», бялкя ишьал олмуш Шушамызда «чяршянбя тонгалы
кими алышыб йанан Жыдыр дцзцнцн гайаларындан, дашларындан»,
бялкя шаирин юз гяляминя «гара гялямим» демяйиндян, вя о
гялямин боьазындан тутуб бярк-бярк сыхмаьындан, бялкя «рягс
едян гызын кяпяняйя, кяпяняйин тязядян рягс едян гыза
чеврилмяйиндян» йазым.
Щя, тапдым, йазы, шеiр йазмаг няди. Садяжя «цряйини
мямлякятин эюйярчинляриня йедиздирмяк». Гара эцнляря «шцкцр»
дейя-дейя цряйини эюйярчинляря йедирян шаир Адил Мирсейид кими.
Дедим бах еля бурдан башлайыб йазажаьам вя еляжя ордан
башлайыб йаздым.
Беляжя, язиз охужу, бу говлугдакы щеч бир шеiр щаггында
щеч ня йазмадым, чцнки мяня мялум олду ки, мян няинки
бцтюв бир китаб шеiр щаггында, щеч бир шеiр щаггында да сюз
йазмаьа йарамырам. Эюрцнцр, мян даща чох данышыг
устасыйам.
Яэяр мяним црякдян эялян бу йазыма эюря «сярчяляр
сюйся», «тярязиляр яйся мяни», бу шеiрлярдя онлара жаваб вар.

Шеiрим йарымчыг галыр,
Ялимдя гялям аьлайыр».
Беляжя, бу говлуьа топланмыш бцтцн шеiрляр щамысы бир
йердя мяним ян азы бир нечя щягигятими мяня чатдырды вя
мянжя, бу шеiрлярдя башга охужулара да чатажаг йеня нялярся
галды.

«Эял, мяня баш гошма, вар эет, гадасы»,
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Qələm dostumuz Elçin İsgəndərzadə özünün yarıməsrlik
yubileyini hətta bir əsrə bəs edəcək heyrətamiz uğurları ilə qarşılayır. Bu əlli ildə o nələr etməyib; Texnika elmləri doktoru,
professordur. Elmi əsərləri planetimizin bir çox ölkələrində nəşr
olunub, ixtiraları, kəşfləri onu dünyanın nüfuzlu alimi kimi
tanıdıb, şöhrətləndirib. Neçə-neçə sayılıb-seçilən akademiyaların
həqiqi
üzvü
seçilib,
elmi
məclislərdə, simpoziumlarda respublikamızı ləyaqətlə təmsil edib. O, bir
şair kimi də ilhamı ilə qol-qanad açıb, ölkəmizin hüdudlarından
kənarda çoxsaylı şeir şölənlərində iştirak edib, saysız ödüllər,
mükafatlar qazanıb, ordenlərə, medallara layiq görülüb.
Dünyamızın ünlü alimləri, sənət adamları, ictimai-siyasi
xadimləri, hətta dövlət başçıları ilə görüşüb, təmasda olub, bir
yerdə şəkil çəkdirib, kitabların yaddaşına həkk eləyib.
O, bir alim kimi pedoqoji fəaliyyəti ilə yanaşı (Azərbaycan
Texniki Universitetinin professorudur) həm də geniş ictimai-siyasi
işlər aparır, Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər
Akademiyasının prezidentidir. “Vektor” Nəşrlər Evinin və Şahmar
Ələkbərzadə adına Beynəlxalq Mədəni Əlaqələr Vəqfinin də
təsisçisi və rəhbəridir. Elçin İsgəndərzadənin təsisçisi və birbaşa
təminatçısı olduğu Xudu Məmmədov adına Elm və Şahmar

Ələkbərzadə adına Ədəbiyyat mükafatları da onun yaradıcılıq
uğuru, tərcümeyi-halını zənginləşdirən bir dəyər kimi
qiymətləndirilməlidir.
Planetimizin bir çox elm və sənət adamlarını özünün təsis
etdiyi ödüllərlə şərəfləndirib. Dünyanın bir çox ölkələrinin, xüsusən ümumtürk dünyasının ədəbi aləmində tanınır, sayılıb seçilir.
İndiyədək ölkəmizdə və xaricdə 14 adda elmi-tədqiqat əsəri, 85
adda bədii (şeir və poemalar), 125 adda tərcümə etdiyi, doğma
dilimizə çevirdiyi (Bunlardan başqa müəlliflərlə müştərək olanları
da vardır) kitabları işıq üzü görüb. Haqqında mərhum şairimiz
Adil Mirseyidin, istedadlı nasirimiz Qərib Mehdinin kitabları nəşr
edilib. Qələm dostumuz, dəyərli şairimiz Mübariz Məsimoğlunun
da Elçin İsgəndərzadə yaradıcılığından bəhs edən, onun elmi və
bədii təfəkkürünün özünəməxsus cəhətlərini araşdıran, irdələyən
tədqiqat əsəri də artıq çıxmaq üzrədir. Mən bu kitabların ikisini də
(Adil Mirseyidin və Qərib Mehdinin kitablarını) oxumuşam və
belə qənaətə gəlmişəm ki, hələ Elçin bəydən çox kitablar
yazılacaq, onun fenomen şəxsiyyəti, birinci növbədə işgüzarlığı,
zəhmətkeşliyi, qeyri-adi ünsiyyət qabiliyyəti, sonrası da bir insan
kimi nəcibliyi, alicənablığı, xeyirxahlığı, ən nəhayət elmi
potensialı, şair özgürlüyü, bir sözlə müstəsna istedadı hələ çoxçox müasirlərini, qələm dostlarını onun haqqında söz deməyə,
kitab yazmağa sövq edəcək. Elçin bəy çoxtərəfli ictimai-siyasi,
enerjili bədii fəaliyyəti ilə buna tam layiqdir. Mən bu sətirləri
yaza-yaza ürəyimə daman bir duyğunu da hörmətli oxuculardan
gizlətmək istəmirəm. İnanıram ki, ustadı Qərib Mehdinin çox incə
və sərrast duyumla “Cənab Tezlik” adlandırdığı çoxsaylı ödüllər,
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mükafatlar, fəxri adlar daşıyıcısı Elçin İsgəndərzadə dünyanın bir
nömrəli ödülünü – Nobelin adını daşıyan, mayası yurdumuzun
sərvətindən tutulmuş mükafatı da haqq edəcəkdir. Mən onu elmimizin və şeirimizin Ağatlı Oğlanı adlandırıram. O, həm də
ölkədən-ölkəyə uçan Simurq quşudur – poeziyamızın Simurq
quşu. Elədiyi xeyirxahlıqdan heç vaxt söz açmayan Elçin bəy son
iyirmi ildə imkansız qələm dostlarının onlarla, yüzlərlə kitablarını
təmənnasız nəşr eləyib, imkansızlara əl tutub, səxavət ilə gözlərdə
– könüllərdə ucalıb. Bu ucalıq onun halalca haqqıdır. Elçin bəyin
yurdumuza gətirdiyi ödüllərin, mükafatların hamısı Azərbaycan
elminə və poeziyasına verilən dəyərdir, qiymətdir. Elçin “Eşq”
adlı bir poema yazıb. Şair dostlarının çoxundan fərqli olaraq bu
poemanı ömür-gün yoldaşına, uşaqlarının anasına həsr eləyib.
Poema rus, ingilis, türk dillərinə də çevrilib, dörd dildə bir kitab
halına gəlib. Elçin bəy öz xanımına olan eşqini həm sözün həqiqi,
həm də məcazi mənasında dünya ilə bir eləyib. Bu onun bir
şəxsiyyət kimi halallığının, mən deyərdim böyüklüyünün
nümayişidir. Hər şey ailədən, ailə tərbiyəsindən başlayır, ailə –
ailə başçısının bütün uğurları, təməli, ilhamçısı və rəhnidir.
Elçinin oğlu Əli bəyə həsr etdityi “Oğlum Əliyə dualar” poeması
onun kökünə-soyuna bağlı, xalqının adət-ənənələrinə vurğun bir
ata kimi nəcibliyinin, qayğıkeşliyinin, məhəbbət və istəyinin
ifadəsidir. Şeirimizin Ağatlı Oğlanı hələ çox könülləri
ovsunlayacaq, çox ölkələri “fəth” eləyəcək. Qarşıda onun allah
qoysa hələ çox uğurları, başarları, ən azı yenə bir əlliillik ictimaisiyasi, elmi-bədii fəaliyyət proqramı durur. Mən sözümü türk
dünyasının, ümumən planetimizin nəhəng yazıçısı, rəhmətlik

Çingiz ağanın – Çingiz Aytmatovun Elçin İsgəndərzadəyə
ünvanlanmış çox dəyərli cümlələri ilə bitirmək istəyirəm:
“Tale elə gətirdi ki, Sovet ədəbiyyatı bayrağı altında mənim
nəsr əsərlərim dünya ədəbi arsenalında lövbər sala bildi. Bu gün
onların hamısı yaxşı-pis Türk nəsrinin məhsulu hesab olunur.
Elçin İsgəndərzadə poeziyasının son illər dünyanın onlarla
ölkəsində yerli dillərə çevrilərək çap olunması ondan xəbər verir
ki, Türk poeziyası da artıq dünya poeziya okeanına yelkən
açmaqdadır.”
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TÜRK DÜNYASI ŞAİRİNƏ İLK DƏFƏ
DÜNYA “GRAND PRIZE” ÖDÜLÜ
7-14 iyul 2010-cu il tarixlərində Rumıniyanın Buxarest və
Kurtea de Argeş şəhərlərində “Orient-Occident” (“Şərq-Qərb”)
Beynəlxalq Şeir Akademiyası tərəfindən 14-cü Dünya Şeir
Festivalı keçirilmişdir. Azərbaycanlı şairlərin ilk dəfə iştirak
etdiyi bu festivalda ölkəmizi professor Elçin İsgəndərzadə təmsil
etmişdir.
Əlliyədək ölkənin, o cümlədən ABŞ, Kuba, Rusiya, Türkiyə,
Yunanıstan, Lüksemburq, Fransa, Almaniya, İspaniya, Belçika,
Meksika və digər ölkələrin şairlərinin iştirak etdiyi bu festivalda
hər il dünya poeziyasına böyük xidmətlər göstərmiş bir nəfər şairə
Beynəlxalq jürinin qərarı ilə “The World Grand Prize for Poetry”
(“Dünya Böyük Şeir Mükafatı”) verilir.
Bu ilki Dünya Böyük Şeir Mükafatı professor Elçin
İsgəndərzadəyə verilmişdir.
Xatırladaq ki, indiyədək Dünya Böyük Şeir Mükafatının
laureatları Mixail Rengiov (Makedoniya, 1997), Manuel Diaz
Martinez (Kuba, 1998), Alberto Estima de Oliveira (Portugaliya,
1999), Con F. Deane (İrlandiya, 2000), Satoko Tamura
(Yaponiya, 2001), Naji Naaman (Liviya, 2002), Antonio Porpetta
(İspaniya, 2003), Şarl Dobzunski (Fransa, 2004), Xorxe Migel
Kokom Peç (Meksika, 2005), Çad Faries (ABŞ, 2006), Tarek
Əltayev (Misir, 2007), Suleyman Əl-Hukmiyya (Suriya, 2008) və
Martin Aleksandr (İngiltərə, 2009) olmuşlar.
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Professor Elçin İsgəndərzadə bu ali şeir mükafatına layiq
görülmüş ilk Türk Dünyası şairidir.
Festival çərçivəsinda şairin Beynəlxalq Şeir Akademiyası
tərəfindən rumın dilində yayınlanmış “Pəncərə möcüzəsi” adlı
kitabının təqdimat mərasimi də keçirilmişdir. Bu, Elçin
İsgəndərzadənin xaricdə yayınlanmış 28-ci kitabıdır.
Şairin rumın dilində çap olunmuş “İşıq qanadlı quş” adlı ilk
kitabı 2005-ci ildə Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyi tərəfindən yayınlanmışdır.
“Bayatı” Beynəlxalq sənət dərgisi, № 33-34, 2011
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Onun haqqında çox oxumuşdum, çox eşitmişdim. Həm elmi,
həm də bədii yaradıcılığı barədə əhatəli məlumatım var idi.
Amma, nədənsə elə bil onun haqqında deyilənlər mənə inandırıcı
gəlmirdi. Düşünürdüm – necə ola bilər ki, gənc bir alim bu qədər
yerli və xarici miqyaslı uğurlara imza atsın və həmin uğurların
hamısı beynəlxalq aləmdə yüksək səviyyədə qəbul edilsin?
Üstəlik beynəlxalq elm ictimaiyyəti onun uğurlarını təkcə qəbul
və təqdir etmir, həm də dövri olaraq yüksək mükaftlara layiq
görür. Bu, necə ola bilər? – deyə düşündüyüm 2008-ci ildə – bir
elmi məclisdə şəxsi tanışlığımıza imkan yarandı. Mən həmin
tanışlıqdan sonrakı illər ərzində - bir çox tədbirlərdə birgə
iştirakımızdan, birgə xarici səfərimizdən, toy-bayramlarda,
müxtəlif tədbirlərdə ünsiyyətimizdən sonra təkcə onun uğurlarını
təqdir etmədim, həm də həyatda yorulmaz, elmdə təşəbbüskar,
bədii yaradıcılıqda isə incə zövqlü, qaynar ilhamlı, eyni zamanda
prinsipial xarakterli olan bu soydaşımızla fəxr etməyə başladım.
Söhbət professor Elçin İsgəndərzadədən gedir. Mən onu
hörmətli oxuculara sadəcə professor kimi təqdim etdim. Bu
qənaətim təkcə ona görə deyil ki, professor titulunu digər
titullardan daha üstün tuturam. Yox. Sadəcə, onun digər titullarını
qeyd eləmək imkanımız yoxdur. Həm yazının həcmi baxımından,

həm də vaxt etibarilə. Onun haqqında olan “Vikipediya”
materialını oxumaq kifayətdir ki, oxucu mənim bu fikrimlə
razılaşsın. Hər halda, aşağıda bu barədə bəzi məqamlardan söz
açmağa çalışacağıq. İndi isə bu sətirləri qələmə almaqda bizə
kömək olmuş bir neçə fraqmentə diqqət yetirək.
2008-ci ilin mart ayı. Bakıda “Bakıxanovların ekran
təcəssümü” adlı kitabın təqdimat mərasimi keçirilir. Çoxsaylı
çıxışlardan sonra SSRİ xalq artisti, akademik Arif Məlikov
Bakıxanovlar nəslinin görkəmli simaları haqqında olan nəşr
materiallarının beynəlxalq aləmə çıxarılması zərurətini vurğulayır
və təklif edir ki, bu məsələ konkret olaraq bir şəxsə həvalə edilsin.
İndi digər bir görkəmli ziyalının - akademik Bəkir Nəbiyevin
dediklərinə fikir verin: - Fikrimcə, bu işi lazımınca yerinə yetirə
biləcək alimimiz Elçin İsgəndərzadədir. Bu ətraf ölkələrdə elə bir
qəzet-jurnal redaksiyası, yaradıcı birlik yoxdur ki, orada Elçin
İsgəndərzadənin dostu, tanışı olmasın. Hamımızdan gənc olsa da,
xaricdə Azərbaycan elmini, ədəbiyyatını tanıtmaq üçün kifayət
qədər səy göstərib. İnanıram ki, bu sahədə də səyləri müsbət
nəticələr verəcəkdir.
2012-ci ilin iyun ayı. İstanbulun və bütövlükdə
Türkiyənin “ən böyük konsert və konqre sarayı” kimi tanınan
Lütvi Kirdar sarayı. Peyğəmbər (salavatullah) nəslindən olan
böyük şair, filosof, görkəmli xeyriyyəçi və din xadimi Əs-Seyyid
Osman Hülusi Darendevi mövzusunda beynəlxalq simpoziuma
toplaşmışıq. Tədbirdə Avropanın və Asiyanın əksər ölkələrini
təmsil edən onlarla görkəmli alim iştirak edir. Simpoziumun
başlanmasından əvvəl alimlər bir-biri ilə tanış olmağa çalışır,
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gələcək əməkdaşlıq barədə söhbət edirlər. Türkiyədən, İraqdan,
Pakistandan, Makedoniyadan, Şimali Kiprdən olan alimlər isə
yaxınlaşaraq Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Elçin
İsgəndərzadə ilə qardaş kimi görüşür, dostcasına qucaqlaşır və
səmimi söhbət edirlər.
Bu iftixargətirən məqam mənim
nəzərimdən yayınmır və şahidi olduğum faktların təəssüratını
köhnə dostumuz, Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər
Akademiyası Ankara bürosunun sədri , professor Hayretdin
İvginlə bölüşürəm. Professor çox maraqlı cavab verir: - Elçin bəy
bütün şərq xalqlarının elm ictimaiyyəti arasında tanınmış alimdir.
Onun Azərbaycanı təmsil etdiyi ünvanların
siyahısında
Avropanın və Asiyanın 50-dən çox ölkəsi var. Odur ki, xarici
alimlərin Elçin bəyin başına toplaşmasını tam təbii qarşılayın.
2013-cü ilin dekabr ayı. Səudiyyə Ərəbistanının Ər-Riyad
şəhəri. “Səudiyyə Ərəbistanı, Azərbaycan və Orta Asiya ölkələri
arasında iqtisadi əməkdaşlığın perspektivləri” adlı konfransa
toplaşmışıq. Orta Asiya ölkələrini təmsil edən həmkarlarımızla
söhbət zamanı mən Maqsud Şeyxzadədən söz açdım. Özbəkistan
Xarici İşlər Nazirliyinin internet xəbərlər buraxılışının baş
redaktoru olan bir həmkarımız mənim azərbaycanlı olduğumu
biləndə professor Elçin İsgəndərzadəyə salamlar söyləməyimi
xahiş etdi və vurğuladı ki, Elçin bəy türk xalqları arasında ədəbi
əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə xüsusi töhfələr verən, qeyri-adi
enerjiyə malik bir ziyalıdır.
Bu üç faktdan sonra, lap elə əvvəl də, eşitdiyim və şahidi
olduğum bir çox məqamlara görə əvvəllər Elçin haqqında
eşitdiklərimə inanmadığıma görə sadəcə özüm özümü qınadım.

Həmişə belə olub. Biz kiminsə alimini, yazıçısını, şairini tərifləyətərifləyə göylərə qaldırmışıq. Sonra məlum olub ki, təriflədiyimiz
adam onun Azərbaycandakı həmkarlarının yanında qat-qat kiçik
görünür. Qərəz…
Özbəkistanlı dostumuzun dediyi kimi Elçin İsgəndərzadə
sözün həqiqi mənasında türk dünyasının elminə və ədəbiyyatına,
ədəbi-mədəni əlaqələrinin daha da genişlənməsinə xüsusi töhfələr
vermiş ziyalı soydaşımızdır. Elə sərlövhədə də qeyd etdiyimiz
kimi o, ömrünün geridə qalan əlli ilində bir ziyalının təxminən yüz
ildə görə biləcəyi işləri reallaşdırıb. Alim və şair dostumuza
uğurlar arzulayırıq.
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Qərib MEHDİ
ŞAİR-ALİM ELÇİN İSGƏNDƏRZADƏ
HAQQINDA İKİ ESSE

1. ŞAGİRDLƏRİM
Qəribəlik də bir mövcudluqdur. Diqqət yetirəndə,
müşahidə edəndə bu qəribəliyi gözə yığıb, ürəkdə isindirib, ağıla
ötürə bilirsən. Bu qəribəliklərdən biri budur ki, seçilən insanlar
seçilən aylarda doğulurlar. Sentyabr ilin Bilik ayı, Məhsul ayı,
Toy ayı, Poeziya ayı kimi qəbul olunur. 50 illiyini təntənə ilə qeyd
etdiyimiz məşhur şair, görkəmli alim Elçin İsgəndərzadə məhz
təbiətin bu seçilən ayında – qızılı payızında (16 sentyabrda)
dünyaya göz açmışdır.
Elçin İsgəndərzadə rəhbəri olduğum «İlham» ədəbi
birliyindən pərvazlandırdığım çoxsaylı şagirdlərimdən biridir.
«Biridir» sözü bu yazıda o qədər də yerinə düşmür. Əslində,
birincisidir desəm, fikrimi daha dürüst ifadə etmiş olaram. Yerləri
görülən işin, qazanılan uğurların nəticəsi müəyyənləşdirir. Bu
baxımdan birinciliyi Elçinə verməyim, zənnimcə, digər
şagirdlərimdə qıcıq doğurmayacaq.
Allah bəndələrini yaradır, ustad şagirdlərini yetişdirir.
Haqq aşığı Dədə Ələsgər də ustadlığın şərəfli şərtini qəbul etmiş,
məmnuniyyətlə şagirdlər yetişdirmək zəhmətinə qatlaşmışdı.
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Sonralar o, bu zəhmətini qürur hissilə dilə gətirib telli sazında
havalandırmışdı: «On iki şəyirdim işlər hər yana…».
Zamanında mən də boş durmadım, başımı başbilənlərin
nəsihətinə qulaq verməyə, ayaqlarımı ustadlar gedən yolu
getməyə öyrətdim. Axırda özüm də balaca bir ustad, sənət
aləmində şagirdlər yetişdirən bir müəllim oldum. Ustadlıq
zəhmətindən bezmədim. Açdım söz sənətinin sirlərini
şagirdlərimin üzünə. Açılmazlığa açar, uçarlığa qanad verdim
yetirmələrimə. Onlara sənət meydanında duruş gətirməyi, yer
üzündə yeriməyi öyrətdim. Əlbəttə, şeirlərilə, kitabları ilə
diyardan-diyara qanad çalan bu «qələmli durna qatarının» başında
Elçin İsgəndərzadə dururdu. Səf çəkən o idi. Yəqin oxucu
maraqlanır: kimlər idi qatarlaşan dəstənin üzvləri? Bir neçəsinin
adını çəkəcəyəm.
Elçin İsgəndərzadə və özündən sonra gələn «durna qatarı»:
Elçin İsgəndərzadə və Nizami Aydın. Birinin taleyinə
Qazilik, o birininkinə Şəhidlik düşdü. Elçin Şusası və erməni
tapdağında olan digər rayonlarımız azad olunmayınca özünü şərti
qazi hesab edir.
Elçin İsgəndərzadə və Musa Urud, Xəzangül, Qəşəm
Nəcəfzadə, Aləmzər Əlizadə, Sərvaz Hüseynoğlu, Aydın
Murovdağlı, Fərruxə Pərişan, Gülafət, Xosrov Natil…
Uzundur «durna qatarı»nın səfi.
Bəli, bacardığımı şagirdlərimdən əsirgəmədim.
Mən onlara sənət meydanında dəyanətli olmaq, yer
üzərində yerimək üçün ayaq, uğur göylərinə ucalmaq üçün qanad
verdim.
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Şagirdlərim də ustadlarına borclu qalmadılar. Elçinin
başçılıq etdiyi «durna qatarı» qanad əllərilə ayaqlarımı yerdən
üzüb məni özləri ilə birlikdə göylərə qaldırdı. Yerimək
öyrətdiklərim mənə uçmağı bəxş etdilər. Nə böyük xoşbəxtlik!
Belə qədirşünaslıqdan Allahın da xoşu gəlir.
Şagirdlər, ustad yolu gözləməkdə Elçin İsgəndərzadəyə oxşayın.
Oxşayın ki, gözlərinizə nankorluq qanı dammasın.

dərdi? Ürəyini açanda Elçinə nələri deyəcəkdir bu ağac? Müəllif
gizli bir qayğının ağrısı, əsintisi ilə üşüyən ağacı evinə dəvət edir.
Qəribədir, məgər ağac insandır ki, evə dəvət edilsin? Elə
müəmmanın açımı da fikrin, qayənin bu nöqtəsinə bağlıdır.
Vaxtilə uşaqlar üçün bir tapmaca yazmışdım: o nədir ki,
«Gecə-gündüz yol gedir; Tərpənməyir yerindən». O – ağacdır.
Yerindən tərpənmədən gecə-gündüz ucalığa, ülviliyə doğru yol
gedir. İnsanabənzər ağac… Məncə, Elçinin müraciət etdiyi ağacın
da insanabənzərliyinə şübhə yeri yoxdur.
Elçinin yaradıcılığından çox yazılıb. Nədənsə, bu iki
misralıq fikir karvanı diqqətdən yayınıb. Elə mənim «Elçin – el
üçün» kitabımda da bu fikir ağacı yer almayıb. Hardasa diqqətim
büdrəyib. Yaxşı ki, «Qürbət hücrəsində»nin ikinci oxunuşunda
çatışmazlığımı düzəldə bildim.
Qələm sahibi külli-ixtiyardır. O, sözünü birbaşa da deyə
bilər, yozumlara da yer qoyar. Baxır, hansı onun ürəyincədir.
Elçin İsgəndərzadə sıradan söz deyənlərdən deyil. Onun
bədii çalarlı məfkurəsində sevgiyə, insanlığa, Vətənə, azman türk
oğluna sözü olanda qələmi vərəqlə görüşür. Dərinə varanda
görəcəksiniz ki, ağaca həsr olunan bu şeir də həmin auranın
əhatəsindədir.
İki misralıq şeirin predmeti ağacdır.
Mifologiyaya görə, türkün yaranışında, mənşəyində üç
versiya – üç iştirakçı var: göydən xüsusi tapşırıqla yerə enən işıq
şuası, insan-bozqurd cütlüyü və sonu insana – türkə çevrilən ağac.
Ağac türklüyün, Turançılığın üç simvolundan biridir.

2. DƏVƏT
Elçin
İsgəndərzadə
yaradıcılığında,
şəbəkəli
poeziyasında ilklik (sənətdə yeni deyim tərzi) və türklük bir
qırmızı xətt kimi keçir. Onun şeirlərində fikir gəzintisi
aydınlıqdan mürəkkəbliyə, sadəlikdən dərinliyə qədər vara bilir.
Elçin üslubda həm ənənəçidir, həm də yenilikçi. O, günün sözünü,
zamanın diqtəsini milli modernləşmə yolu ilə oxucuya çatdırır.
Poetik imkanlarının genişliyi ona sözün yükünü musiqiyə, rəngə
(rəssamlığa) daşımağa münbit şərait yaradır. Aşağıda söz
açacağım iki misranın fikir yükü də Elçin yaradıcılığına xasdır:
sadə, mürəkkəb və yozumlu. Müəllifin məqsədi fikrin hansı
qatındadır? Bunun üçün oxucu bir az düşünməlidir.
Pəncərəm önündə üşüyən ağac,
Gəl içəri, ürəyini mənə aç.
Sadə bir deyim. Yox, bu ilk baxışda sadə görünür. Əslində
bu deyim xeyli müəmmalıdır. Ağac niyə üşüyür? Nədir onun
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Aydın məsələdir ki, Elçin müraciət etdiyi ağacı bəzək
üçün, ya odun parçası kimi evinə dəvət etməz. O ağac: aşağısı,
himayədarlığa, humanistliyə möhtac bir fərddir; yuxarısı, pərənpərən düşmüş türk ellərinin təmsilçisi olan bir xalqdır, bir
toplumdur. Elçin böyük bir fikri, ideyanı iki misranın heyrətamiz
gücünə çevirə bilib. O, alleqoriyanın yaratdığı imkandan istifadə
edərək bayırda dayanan elçi-ağacı evə, bir dam altına, Turançılığa
dəvət edir. Bəlalardan xilas olmağın yolu budur. Budur
müdriklik!.. Budur, uzağı hədəf seçmək!..
Məqsədə çatmaq hələ ki, şirin arzu olaraq qalır. Ağac
üşüməsin, neyləsin…
23 sentyabr 2014-cü il
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Orhan ARAS
(Almaniya)
SEVGİNİN YOLU VE YOLÇUSU –
ELÇİN İSKENDERZADE
Kurban Saiti, Ali ve Nino isimli eserinde Ali Han
Şirvanşir'in dilinden Bakü'yu uçsuz bucaksız bir çöl olarak anlatır
ve ardından da "Ben bu şehri seviyorum!" diye yazar.
İstanbul'dan kalkan Boing 737 uçağı Bakü semalarında bir
kuş misali süzülürken ben de aşağıda uzanan çöl rengindeki çıplak
topraklara bakıyor, aynen Ali Han Şirvanşir gibi düşünüyordum:
Ben burayı seviyorum!
Havaalanında meşhur Baku küleği yüzümü okşadığında
sanki vatanın eli yüzüme uzandı gibi bir duyğuya kapıldım. Aynı
duyğuları Türkiye'ye gittiğimde de yaşıyordum. Her seferinde
orada da vatanın sesi, nefesi, ruhu beni karşılamış gibi bir sevinç
duygusuyla doluyordu yüreğim.
Doğrusu Baku'nun hiçbir yerini tanımıyorum. Hiçbir zaman
dostlardan fırsat bulup da aynen İslanbul'da gezdiğim gibi her
yerini gezemedim. Her gidişimde toplantılar, davetler, sohbetler
bu şehri gezmeme, tek başıma orada ilginç köşeler keşfetmeme
engel oldu. Bu tanımamaya, oradaki çeşit çeşit halklardan kalmış
izlere ve yabancılığa rağmen her yeri bana tanıdık geliyordu.
Nereye baksam sanki orada olmuşum veya orada bir hatıram
varmış gibi bir duyguya kapılır olurdum.
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Ünlü yazar Oscar Wilde, “Vatan birkaç dosttan ibaretti
demiş”. Gerçekten de vatanda dostların oluşu insanın yüreğindeki
duyğuları daha da ısındırıyor.
Prof. Dr. Elçin İskenderzade yüreğimde yer eden dostlardan
biri. Onun bütün çalışmalarını dikkatle izlesem de bir türlü
görüşmek imkanına kavuşmamıştık. Bu defa artık görüşmek bir
mecburiyet häline gelmişti ve onun nazik daveti ile çok güzel
atmosferi olan bir bahçede karşı karşıya geldik. Bizimle birlikte
Galip Toğrul, Tofıg Abdin, Elçin Hüseynbeyli ve Şakir
Memmedov oradaydılar. Söhbet Tofıg abinin espirileri ile başladı.
Galip Bey yine gazetecilikten gelen alışkanlıkla sürekli resim
çekiyordu. Elçin Hüseynbeyli, Tofıg Abdin'in dokundurucu
sözlerine ve espirilerine romancı üslubuyla cevap yetiştiriyordu.
Akşamdı va havanın serinliğinde esen rüzgär sırtımı üşütüyordu.
Sıcak söhbet, uzaklardan gelen tanıdık melodi sesleri üşümemi
unutturuyordu.
Elçin İskenderzade ile arada bir bakışıp gülüşüyorduk. Onun
bir bilim adamı olmasına rağmen şair ruhu o dost meclisinde
gözlerinden süzülüyordu.

unutuyor, düşüncelerimle Baku'nun en kenar semtlerine gidiyor,
orada bir sevda türküsünün acıtıcılığında yapayalnız
ağlıyordum. Duyğularımın en tenha anlarında yine Elçin Bey'in
bakışlarıyla kendime geliyordum. Yumuşacık tavırları, sımsıcak
sesi, yanaklarına yayılan gülüşleri beni hep onun şiirlerine
götürüyordu.
"Yine dostlar vefasız
Yine ulduzlar uzak
Yine könüller yalgız
Gece siyah, yıldız ak"

Onun şiirindeki koku, ruh, ay, geriplik benliğimde sürekli
yer değiştiriyordu. Bazen orada, dostlarla birlikte olduğumu bile

Onun kısacık duyğu dolu şiirleri bana Kemalettin Kamu'yu
hatırlatıyordu. Hani dillere düşmüş "Ben gurbette değilim, gurbet
benim içimde" misralarını söyleyen şair...
Elçin İskenderzade bana göre şairliğinin, bilim adamlığının
yanı sıra asrımızın Evliya Çelebi'sidir. Bilindiği gibi Evliya Çelebi
17 asırda yaşamış ünlü bir seyyahtır ve 1630 yılından başlayarak
bütün Türk dünyasını adım adım gezmiş ve bizim için bir hazine
olan ünlü Seyahatnamesini yazmıştır.
Elçin İskenderzade'yi de yıllardır Türk dünyasının hemen
hemen her şehrinde, her köşesinde görmekteyiz. Onun o kadar
işine rağmen her yere gidebilmesi, Azerbaycan'ın her yerde
bayrağı olması bence geleceğe kalacak en önemli bir hizmetidir.
O gördükleri, duydukları yazıya geçirilirse Türk dünyasının son
15 yılının tam bir fotografı çekilmiş olacaktır. Ben Elçin bey'e
bakıp bunları düşünürken arka taraflardan kadın bir şarkıcının
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gam dolu, keder dolu sesi gelip kulaklarıma doluyordu. Mahnının
sözlerini tam olarak duyamıyordum ama içinde vatan vardı, Şuşa
vardı... Öyle ya bugünler Şuşa'nın tam 17 yıl önce alçakça işğal
edilişinin ayı ve yası içindeyiz. Aklıma yine Elçin
İskenderzade'nin başka bir şiiri geliyor.
"Bir gün Cıdır Düziıne
Varsan yada sal meni
Bu gece ayrılığın
Elinden gel, al meni!"
Ayrılığı kimler alabilmiş ki elimizden Elçin Bey! Ayrılıklar
yüzyıllardır hem tarihimiz hem de talihimiz olmuş.
Akşamın karanlığı çöktükçe rüzgär şiddetleniyor daha çok
üşümeye başlıyorum. Bahçeden odaya geçiyor, çay ısmarlıyoruz.
Karşımda vatanımın dostlukları kanlarına işlemiş oğulları...
Dilleri, gülüşleri benim dilim, benim gülüşlerim gibi... Ayrılık
melodisi hälä yüreğimde... Her sevgi yolçusunun yüreğinde
ayrılık melodisi yok mu?
"Ah, menim türkülerim
Ah menim deli gönlüm
Meni senden ayırmadı
Ne ayrılık, ne ölüm..."
"Kaşgardan Berline portreler ve kitaplar" kitabı,
İstanbul, səh 239-242.
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Vaqif SULTANLI
filologiya elmləri doktoru, professor
QÜRBƏT HARAYINA İLLÜSTRASİYA
Mühacirət haqqında yazmağın çətiniyi təkcə mənbələrin,
məxəzlərin çatışmazığı, azlığı, əldə olunma imkanlarının
məhudluğu ilə bağlı deyil, daha çox mühaciriyin duyulmasının,
yaşanılmasının, dərk olunmasının yaratdığı mənəvi-psixoloji
çətinlikərlə bağlıdır. Azərbaycanın tanınmış ədəbi şəxsiyyətlərindən biri olan Qulamrza Səbri Təbrizi haqqında yazdığım tədqiqatların birində belə sətirlər var: "Mühacirət elə bir dərd
yüklənmiş taledir ki, onu şəxsi həyatında yaşamadan sözün bütün
çalarlarıyla duya, anlaya, dərk eləyə bilməzsən. Vətən dərdinin
ağrısını, acısını Vətənin isti, məhrəm qucağında çəkmək mümkün
olmadığı kimi, qürbətdə yaşamadan da vətənsizliyin nə demək
olduğunu ruhunla, varlığınla hiss etmək mümkün deyildir. Ta
qədim zamanlardan Azərbaycan ədəbiyyatında qəribliyin dərd
mərtəbəsinə yüksəlməsi, bu mövzuda xeyli sənət nümunələrinin
ərsəyə gətirilməsi onunla bağlıdır ki, qürbət tarix boyu heç də
ötəri səciyyə daşımamış, gerçəkdən yaşanılmış, ömürlərə, talelərə
yazılmışdır".
Şair - publisist Elçin İsgəndərzadənin Q.S. Təbriziyə həsr
olunmuş "Şairin qürbət harayı" kitabının əlyazmasını
vərəqləyəndə həmin sətirləri təsadüfən xatırlamadım.
Çünki qürbətin ağrıları, əzabları içərisində keçən bir ömrün
poetik düşüncələrini incələyən zaman bu yaşantıların
məhrəmliyini bütün varlığınla dərk etməli, duymalısan.
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Onu da qeyd edim ki, son illərdə Azərbaycanda Qulamrza
bəy haqqında üç fərqli monoqrafiya, çoxlu sayda məqalə və
müxtəlif səpkili araşdırmalar yazılıb dərc olunmuşdur. Şübhəsiz
ki, onun yaradıcılıq yolunu tədqiq edərkən bu amil unudulmamalıdır.
Qulamrza bəyi təxminən on beş ildən bəri tanıdığım, yazılarını izlədiyim, nəhayət, onun həyatından bəhs edən "Ömrün
nicat sahili" adlı dialoq-monoqrafiyanın müəllifi olduğum üçün
Elçin isgəndərzadənin araşdırmasını diqqətlə oxudum, onun
həyatının keşməkeşli səhifələri yaddaşımda vərəqləndi və bir
anlığa mənə elə gəldi ki, o həyatı başqa birisi deyil, mən özüm
yaşamışam, o ağrıları, iztirabları özüm çəkmişəm.
Elçin İsgəndərzadənin tədqiqatında Vətənindən ayrı
yaşamağa məhkum olunan şairin qürbət harayını şərtləndirən
ictimai-siyasi amillər qabardılır, təhlilə çəkilən əsərlərin poetik
özəllikləri həmin özül üzərində aşkarlanaraq dəyərləndirilir; bu isə
bir araşdırıcı kimi ona maraqlı, orijinal mülahizələr söyləməyə
imkan vermiş olur.
Eyni zamanda, tədqiqatçının şairin poetik irsini onun həyat
və mübarizə yolu ilə əlaqə və vəhdətdə araşdırması, əsərlərinin
yaranma və yazılma səbəblərinə aydınlıq gətirmək cəhdi öz fikir
və qənaətlərində doğru nəticələrə gəlməsini təmin etmişdir.
İnanırıq ki, Elçin İsgəndərzadənin "Şairin qürbət harayı"
monoqrafiyası Qulamrza bəyin poetik dünyasını olduğu kimi
oxuculara çatdıran bir əsər kimi ədəbi ictimaiyyətin məhəbbətini
qazanacaq.
28 noyabr 2004, Bakı
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Zülfüqar ŞAHSEVƏNLİ
ALİM, ŞAİR, ŞƏXSİYYƏT
Səsin, sözün də bir cıdır düzü, cıdır meydanı var.
Əlli illik ömründə bəlkə də yüz illik bir ömür yaşamış,
sarsılmamış, sınmamış, ana torpağa əyilən barlı ağac kimi yalnız
sözün, misranın işığına, haləsinə, sehrinə əyilmiş qələm qostum,
professor Elçin İsgəndərzadənin gördüyü işlərə, qazandığı
uğurlara baxanda heyrətlənməyə bilmirsən. Görünür, insanı
kainatın möcüzəsi adlandıranlar heç də yanılmamışlar.
…Elçin bir vaxt üzüyümüzün qaşı, mədəniyyətimizin beşiyi,
“Qafqazın konservatoriyası” adlandırdığımız, indi “dərdimizin
paytaxtı” olan Şuşada doğulub, boya-başa çatıb. Bəlkə elə ona
görə Elçinin “Şuşa dərdi”, “Şuşa ağrısı”, “Şuşa yanğısı” başqadı.
Bax elə bu yerdə gözlərimin önünə “Əsgər atası” filmindəki qoca
gürcü Maxaraşvili gəlir. Müharibənin odu-alovu içində Berlin
ətrafında yazağzı yarpaq açmış üzüm tənəklərinə sığal çəkə-çəkə
pıçıldayan qosqocaman dərdli kişi…
Amma Vətəndə Vətəndən ayrı düşmək, gözündən, könlündə
dara çəkilmək dəhşətdi, vallah! Elçinin bir vaxt Şuşadan
ayrılarkən əli, ürəyi gəlməyə-gəlməyə üzdüyü, göz yaşları içində
öpüb-oxşadığı, kitabının vərəqləri arasında gizlətdiyi Xarıbülbüllə
söhbəti bəlkə dünyanın ən ağır, ən göynərtili ayrılıq səhnəsidi.
Qarabağın suyunu başdan, dəhnədən kəsənlər əl-ətəyinin
quruyacağına əmin-arxayın idilər. Bu dərddən ürəyi partlayan,
ayaq üstəcə keçinən böyük insanlarımızı kim xatırlamır? Böyük
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dərdlər böyük kişiləri aparır həmişə. İndi susuz çöllər kimi cadarcadar olmuş təşnə dodaqlara, ürəklərə Şuşa havası gərəkdi. Şuşa
havası isə hər bir Azərbaycan türkünün içindəki döyüşdən keçir.
Professor Elçin İsgəndərzadə beynəlxalq miqyasda Qarabağ
uğrunda döyüşən ziyalılarımızdan biridir.
Alimliyi ilə, ziyalılığı ilə, gördüyü təmənnasız işlərlə, qılınc
kimi kəsərli şeirləri ilə vətən yanğısıyla dolu çıxışlarıyla o, mənə
okeanlarda üzən nəhəng buzqıran gəmini xatırladır. Ətalətə,
süstlüyə üsyan edən bu böyük alim, vətəndaş şair, türk aşiqi
Azərbaycan sevdalısıdı. Gördüyü işlərin müqabilndə dünyanın
onlarca ölkəsindən aldığı çoxsaylı halal mükafatların, ödüllərin,
fəxri adlar siyahısının bir yazıya sığmayacağını düşünüb professor
Elçin İsgəndərzadənin timsalında bir insanın Azərbaycanımız
üçün, türk dünyası üçün, ən sonda bəşəriyyət üçün nə qədər
faydalı işlər gördüyünü, hələ bundan sonra nələr edəcəyini hər bir
kəsə çatdırmaq istəyirəm.
Professor Elçin İsgəndərzadə öz əməli fəaliyyəti ilə hər bir
Azərbaycan gəncinə çağırış edir, bu gün dünyada intellekt
döyüşünün getdiyini, bu döyüşdə güclülərin qalib gələcəyini
bildirir.

- deyə zillət çəkən, hər gecə Şuşasız ölüb-dirilən, təzədən
mübarizəyə, döyüşlərə səfərbər olan əsl vətəndaş, alim, şair,
mütəfəkkir Elçin İsgəndərzadə ulu Şeyx Nizaminin Tanrıya
xitabən dediyi:

Bakıda ay doğmadı,
Ay doğmadı Şuşasız.
Könlüm qəm odasızdı
Pəncərəsiz, şüşəsiz,
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Məni hansı dərdə etsən mübtəla
Əvvəlcə səbr ver, sonrasa bəla.
-misralarını tez-tez xatırlayır, Şuşalı günlərin yenə
dönəcəyinə göy üzünün aydınlığına inandığı kimi inanır.
Neçə illərdir ki, tanıdığım Elçin İsgəndərzadə bəşər
övladıdır, qanadlı Azərbaycandır, təpədən-dırnağacan insanlıq
simvoludur. Bu, başdan-binədən, nəsildən, kökdən gəlir. Onun
ağayanalığını, nəcibliyini, mərdliyini, vətən məcnunluğunu,
simsarlığını görəndə min illərdi qayaların, dağların bağrından
süzülüb gələn, gecə-gündüz könüllərə sərinlik çiləyən və heç
kəsdən də təmənna ummayan nəğməli bulaqları xatırlayıram.
Bu çağlayan bulaqların damarı haqdan, ulu dağlardan,
əlçatmaz zirvələrdən qaynaqlandığı üçün min illər, milyon illər
keçsə də belə qurumur ki, qurumur.
Azərbaycan belə istedadlı övladları, şəxsiyyətləri ilə
güclüdür, qüdrətlidir. Mən Elçinin görüşdüyü, dostluq etdiyi
insanların, böyük şəxsiyyətlərin, onun haqqında, Azərbaycan
haqqında dedikləri fikirlərlə tanış olduqca sevinirəm, qürur hissi
keçirirəm.
Qarabağ ilahinin toxuduğu sehrli, bənzərsiz vir xalıdı. O
sehrli xalıda bu torpağın yetirdiyi istedadlı insanların hər birinin
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öz naxışı, öz ilməsi var. Professor Elçin İsgəndərzadə də belə
insanlardan biridir.
Elçin İsgəndərzadənin qazandığı böyük uğurlar əslində
xalqımıza, dövlətimizə, Azərbaycan elminə, ədəbiyyatına əsl
xidmət nümunəsidir.
“Respublika”
31 avqust 2014-cü il
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Bəsti ƏLİBƏYLİ
DİRİLİK YOLU
Çağdaş Azərbaycan poeziyasının istedadlı nümayəndəsi
Elçin İsgəndərzadənin imzası mətbuatda davamlı olaraq 90-cı
illərin əvvəlindən görünməyə başlayıb. Bu mühafizəkar, liberal və
destruktiv təmayüllərin toqquşmaları, mövcud poetik ənənələrdən,
hətta bağlayıcı, durğu işarələri və baş hərflərdən imtina halları ilə
müşayiət olunan xaotik bir dövr idi. Lakin "struktur qiyamı"na,
asindeton meyllərə baxmayaraq, bu onilliyin şeir prosesi ilə
öncəki dövrlər arasında varislik əlaqələri tam qırılmadı. Məsələn,
80-ci illər şeiri üçün səciyyəvi olan forma və üslub axtarışları,
qeyri-ənənəvi poetik obrazlar və assosiativ düşüncə orijinallığı 90cı illər şeirinin də əsas prioritetlərindən oldu.
Elçin İsgəndərzadə ənənəvi və modern şeirə eyni sayğıyla
yanaşdığı üçün yaradıcılığında forma prinsipial xarakter daşımır.
Yeni poetik obrazlar və assosiativ düşüncə isə onun şeir
axtarışlarının əsasını təşkil edir. Aləmə özgür baxışı və ruhi
təbəddülatları əks etdirən orijinal təxəyyül, müxtəlif məfhumlar
arasında gözlənilməz bənzətmələr yaratmaq, sözün lüğəti
məzmununa yeni məna əlvanlığı gətirərək poetik leksikonu
zənginləşdirmək onu bir yaradıcı fərd kimi axından fərqləndirən
əsas xüsusiyyətlərdir. Məsələn, "tumurcuqlamaq" və "çiçəkləmək"
sözləri lüğəti mənasına görə bitkiyə aid olmaqla sırf bioloji
məzmun daşıyır.
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"Ağaclardan öncə
gözlərim tumurcuqlayıb bu yaz,
gözümdə ya bir sevda,
ya da ölüm çiçəkləyəcək"-

texnikası, ədəbiyyatla incəsənət ünsürləri birləşir. Bədii
yaradıcılıqda ədəbiyyat və incəsənət ünsürlərinin çulğaşması xalq
yaradıcılığından, şifahi ədəbiyyatdan gələn bir ənənədir və bu
meyl başqa şairlərimizin yaradıcılığında da müşahidə olunur.
Elçin İsgəndərzadə yaradıcılığının özəlliyi bundadır ki,
müxtəlif sənətlərə məxsus tipik xassələr onda meyl şəklində deyil,
müştərək bədii sistem şəklindədir. Və bu sistemdə qəlb
təəssüratıyla göz təəssüratı bir-birinə paraleldir:

deyən Elçinin poetik yozumunda bu sözlər bioloji məzmunla
paralel olaraq ruhi vəziyyəti, psixoloji ovqatı ifadə edir. Aşağıdakı
kiçik şeir parçasında isə şüurlu hərəkət kimi yalnız insana xas olan
intihar halı cismə transformasiya olunur:
"Sevgisiz bir ömrə dözməyib
intihar edəcək
göy üzündə
bədirlənmiş Ay bu gecə"

"Dilimdə bir ulu savaş türküsü,
İçimdə Abşeronun
narıncı-bəyaz bürküsü.
Mərdəkanda bir-birinə qarışıb
Gilavarla samovarın tüstüsü."

Elçin İsgəndərzadə poeziyası üçün tipik əlamətlərdən biri
sinkretiklikdir. Bu poeziyada şeir texnikası ilə təsviri sənət

Mətnlə təsviri sənətin sintezi Elçinin ümumi yaradıcılığı
üçün səciyyəvi olsa da, bu amil poemalarında şeirlərindən daha
qabarıqdır. Bu baxımdan, Azərbaycanın və dünyanın tanınmış
sənət adamlarına həsr etdiyi on poema ("Səttar Bəhlulzadə nağılı",
"Pikasso və minotavr", "Van Qoqun günəbaxanları", "Salvador
Dali üçün madriqal", "Lorka və siyah ay", "Üfüqdə qırmızı
günəş", "Adil Mirseyidin göyərçinləri", "Rəssamın pəncərəsi",
"Rəssam və mələk", "Qoyya") həm poetik mətnlər, həm də
rəngkarlıq nümunələri kimi qavranır.
Bu, iyirminci yüzil rəngkarlığımızın əfsanəsi Səttar
Bəhlulzadənin ştrixlərlə işlənmiş obrazıdır. Aşağıdakı təsvirdən
isə dünya rəngkarlığının dəli adlandırılan zavallı dahisi Van
Qoqun batini şəkli boylanır:
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Elçinin şeiri kök etibarilə mövcud poetik ənənələrdən
qaynaqlansa da, varlığa və məfhumlara münasibətdə poetik
qəliblərdən uzaqdır. O predmetə, ümumən, alternativ düşüncə
qatından baxır. Şeirlərinin başlıca təyinlərindən olan təkrarsız
bənzətmə və assosiativlik də bu cür fərqli baxışın məhsuludur.
Ümumən götürsək, Elçin İsgəndərzadə assosiativ
düşüncə şairidir və bu assosiativ paralelliklər onun poeziyasında
həm ayrı-ayrı deyimlər, həm də bütöv mətnlər halında meydana
çıxır.
***
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"Ağ kətanın önündə
çarmıxa çəkdin ruhunu,
gecələr uyuyanda
qarışdırdın yuxunu...
Sən bir günəbaxanın
Günəşdən umduğunu
umurdun bu dünyadan
Günəbaxan Adam, qalx,
Oyan qara röyadan..."
Poemalar ədəbi manevr baxımından da maraqlıdır. Şairin
məqsədi, sadəcə, Səttar Bəhlulzadənin, Van Qoqun, Salvador
Dalinin, Federiko Qarsia Lorkanın, Toğrul Nərimanbəyovun,
rəssam-şair Adil Mirseyidin obrazlarını yaratmaq deyil. Geniş
mənada, bu obrazlar əsərin süjet hissələrindən biri olmaqla
ekspozisiya rolu oynayır və başlanğıc kimi paralel ideyaların
izlənməsi üçün fon hazırlayır. Məsələn, deyək ki, Azərbaycan
sovet poeziyasında "Zəncinin arzuları" poemasında rastladığımız
vəziyyət və subyektin mətnaltı köçürülməsi manevri Elçinin
"Lorka və siyah Ay" poemasında predmetin paralel izlənməsi ilə
əvəz olunur. Nəticədə iyirminci yüzil dünya poeziyasının rəşadət
simvolu Lorka ilə Qarabağ müharibəsində həlak olan ilk
kamikadzemiz, gənc şair Nizami Aydının obrazları bir baxış
nöqtəsində çarpazlaşır.
Böyük İsgəndər dirilik suyunu bulmadı. İsgəndərzadə
Elçin dirilik yolunu buldu. Qayım-qədim olsun!
«525-ъи гязет», 22 нойабр 2008.
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PROFESSOR İMAMVERDİ ƏBİLOVUN
MƏKTUBLARINDAN
Язиз, мещрибан Елчин мцяллим, салам!
Сиздян алдыьым эюзлянилмяз мяктуб мяни щям севиндирди,
щям дя мцтяяссир еляди! Чякдийиниз зящмят цчцн саь олун!
Эюзцмцн нуру, цряйимин тагяти олан Щаъы Азярим щаггында
сюйлядийиниз хош сюзляр цчцн миннятдарам! Даь даьа
сюйкяняндя йенилмязлик, ябяди язямят тясяввцрц мцтляг
мянада эерчякляшир, мцгяддясляшир.
Сиз вяфалы достум, дцнйанын – миллятин бюйцк дярдлярини
дярдли цряйиндя ахирятя апаран ютян ясрин надир шяхсиййяти; бу
эцнкц вя сонракы ясрлярин тякрарсыз зийалысы кими хатырланаъаг
ляйагят тимсалы олан Худу Мяммядовун адыны ещтирамла
чякмякля аьрылы цряйимя аьыр бир нисэил, щям шяфа сяринлийи
эятирдиниз. Мцгяддяс Рамазанын 17-ъи эцнцндя мяни юмрцн
ютян илляриня «гайтардыныз», ейни заманда щюнкцр-щюнкцр
аьлаtтыьыныз цчцн саь олун! Бюйцк достум Рясул Рзанын дедийи
кими:
Эюзлярими йумуб ачдым,
Нечя досту саь эюрмядим…
Юмрцн тянэняфяс йоллары мяни ня гядяр аьыр сынаглара
чякся дя щеч вахт цмидсиз олмамышам. Цмидсиз – кафирдир.
Цмид юлдцмц – инсан йашаса да мянян йохдур. Сизя цмид
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верян, цмидляринизя ганад верян ким вя ня варса, Аллащ
горусун!
Мяктубуму алсаныз мяня дярщал мялумат верин ки, архайын
олум.
Ещтирамла: Щаъы Имамверди Ябилов

Бащар байрамы мцнасибяти иля Сизи, доьмаларынызы сидгмящяббятля тябрик едир, арзунузъа, истяйинизъя кечян узун юмцр
арзулайырам!
Тцрк-Туран ешгиня, Яли бяй Щцсейнзадяни сащилсиз
мящяббятля севдийим цчцн мяни ган гохулу сорьу-суала
чякянлярин, шцкцр ки, арзусу эюзляриндя галды!.. Бу щямин дювр
иди ки, репрессийа туфанынын сон зяиф дальалары сащили дюйяъляйирди
вя аз кечмяди ки, щагсыз гурбанларын бяраят дюврц башланды…
Фягят империйа щиккяси щяля дя ъилов эямирирди. Вя бу сярт
ряфтарын да юмрц тцкянди… 50 ил яввял Р.Рза щяйятимиздяки
мяълисдя бир шеир охуду. Ики мисраны хатырладырам:

Елчин мцяллим! Салам!
Юмцр йолума щяср олунмуш «Юмрцн анлары…» китабалбомун бирини Сизя автографла, бирини дя лазым эялярся сяняд
кими говлуьа гоймаг цчцн эюрдярирям. Азярим сизя веряъяк.
Диэяр лазым олан фактлары ондан ала билярсиниз. О, мяндян ютрц
тякъя ювлад дейил, юмцр вя кюнцл айнамдыр. Бир-биринизи
горуйун, щамынызы да Аллащ горусун! Китабдан мяктублары
диггятля нязярдян кечирмяйя вахт тапын. Архивимдяки
мяктубларын ъцзи бир щиссясидир. Фото хошунуза эялмяся ону да
Азяримя дейин, йенисини эюндярярям. Ялавя ниэаранчылыьа лцзум
олмаса даща йахшы! Мяня автографлы китабынызы эюндярин.
Ахирятдя йолуму эюзляйян Вятян мяънуну, елм фядаиси
Худу Мяммядовун мяктубларыны диггятля охуйаъаьыныза
яминям. Сящ. 40-44. Худунун кюнцл чырпынтыларыдыр.
Сизи баьрыма басырам.
П.С. Китабын цстцндяки шякилдян дя истифадя едя билярсиниз.
***
Язиз, мющтярям, мещрибан Елчин мцяллим!
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Эюйляр сакит олур туфан кечяндя
Цряк дя, кюнцл дя инан, белядир…
Сонра да Сцлейман Рцстям шеир сюйляди:
Юмцр кечди, щиъран гушу ъан евимдян кючмяди
Ики гардаш Аразымдан йан-йана су ичмяди…
Талейимизя шцкранам ки, йцз илляр бойу щясрятиндя
олдуьумуз мцстягиллийя говушдуг! Амма дцшмянин мякри,
юзцмцзцнкцлярин хяйаняти истиглал севинъимизя, торпаг иткисинин
аьрысыны гатды, туфаны човгун явязляди… Тяшвиш, кядяр
щямвятянлярими цмидсизликля чарясизлийин говшаьына сцрцкляди.
Елчинин, Азярин тимсалында миллятимин цмид, инам сяси ешидилди,
тарихимизя екскурсийа башланды вя бу сяфяр инамла, ляйагятля
давам етмякдядир. Вя хатырламаг ня хошдур ки, Туран
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дцнйасынын узаг-узаг чаьларына – имякляйян дюврцня йол алан
карванын Сарваны – бялядчиси од црякли шаиримиз, Вятян йаньылы
алимимиз Елчин Исэяндярзадядир!
Инанырам ки, бюйцк сяхавятля Худу Мяммядову охуъулара
йалныз «Байаты» нашири тягдим едя биляр. Азяр Туранымын
йаздыгларыны мцстясна сяхавятля елин сярвятиня Елчин
Исэяндярзадя чевиря биляр. Няъиб хейирхащлыьынызын давамындан
хябярдарам. Ъилдлярим барядяки гайьы вя ямялляринизя эюря
тяшяккцр цчцн цряйими сойудан сюз тапмагда аъизям!
Азяримя бяслядийиниз гардашлыг гайьысы цчцн саь олун!

Сонра мяня – халга щядиййя етдийиниз «Рясул Рзанын
йарадыъылыг йолу» китабым… Достлары, ирфан-елм ящлиня ъялб едян
бу китаба шащиди олдуьум мараг кядяримя йцнэцллцк эятирся дя
дашланмыш гцссями йумшалтмады. Юмцр-эцн йолдашымын щцзр
мярасиминя
эялмиш
Аллащшцкцр
Пашазадядян,
Васим
Мяммядялийевдян, Анардан, Елчиндян, Габилдян, Айаздан,
Няримандан… ешитдийим хош сюзляри цнваныныза йюнялтдим.
Азяримин евиндя Сизинля эюрцшцмцздян сонра рящмятлийин
дедийи сюзляри хатырладым: «Аллащ сахласын, ширин оьулдур». Бяли,
сиз онун йаддашында «ширин оьул» кими галдыныз вя Танрыдан
тямяннам будур ки, Сизя узун юмцр, ширин щяйат ята елясин! Сиз,
нисэилдян узаг, мямнун-мясуд юмцр йашамаьа лайигсиниз,
чцнки инсанларда йалныз ишыглы ъящятляр арайыр, ону тясвир,
тяряннцм вя тяблиь едирсиниз…
Билирсинизми, хейирхащлыьын эерчяк ямялляр щесабына сцбута
ещтийаъы олмур, чцнки щяр шей эюз габаьында олур. Щаггынызда
данышаркян, мцщакимямдя щяр ики амил гошалашыр. «Байаты»
дярэиси щяр евин гонаьы йох, сакини олмалыдыр ки, миллят охуйуб
эюрсцн ки, чохларынын щяля дя дярк етмядийи, истяйимизъя
танымадыьы нур чющряли, одлу црякли бястябой алим-оьул, шаир-оьул
Елчинин синясиндя Туран ешги неъя алышыр, йаныр, чаьлайыр. Мян
сизи щям дя ирфан мянасында Туран дярвиши кими таныйырам,
севирям, язизляйирям. Бу язизлямянин ябядилийиня инанын!
Мяня гайьыныза эюря дцбаря тяшяккцр едирям.

Сизи, доьмаларынызы язизляйян
Щаъы Имамверди Ябилов
11 март, 2006
***
Язиз, мещрибан Елчин мцяллим, салам!
Дярдля баш-баша галдыьым бу мящзун эцнцмдя мяни тяк
гоймайанлар саь олсунлур! Достлар, танышлар, елм-сянят адамлары
эялдиляр, сябр дилядиляр, тясялли эятирдиляр, фягят ялимдян эедяни
эятиря билмядиляр, эятиря билмяздиляр дя…
Сиз, тякъя елм адамы, поезийа пярваняси кими дейил, щям
дя дост фядакары, аьсаггал хидмяткары, Вятян мяънуну, миллят
ашиги кими мяня язизсиниз, язизим! Худу Мяммядова щяср
олунмуш кичик китаба мараг о гядяр бюйцк олду ки… Идрака,
тяфяккцря милли мараьын вцсятиня щейран галдым.
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Сизи язизляйян доьманыз
Щаъы Имамверди Ябилов
1 май 2006
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***
Язизим, мещрибаным Елчин мцяллим, салам!
Узун юмрцмдя ядябиййатымызын, маарифчилик яняняляримизин
зянэинляшмяси, горунмасы наминя чякдийим ъцзи зящмятляри
гиймятляндирян инсанлара миннятдар олмушам, миннятдарам.
Мцтяшяккир дуйьуларымын бюйцк гисми Сизин пайыныза дцшцр,
мяним язизим.
Тцрк, туран, азярбайъанчылыг идеалларынын тянтяняси ешгиня
эюстярдийиниз фасилясиз гайьылар, йарадыъылыг шювгц, ямялляр
щесабына – тцрк дцнйасы иля няфяс алан йорулмаз Азярбайъанлы
зийалысынын мющтяшям образыны Сизин шяхсиниздя эюрцрям.
Дащи достум Худу Мяммядов щаггында кичик китабым
Сизин щагга вя зякайа бюйцк мящяббятинизин тязащцрц олду.
Алдыьым мяктублары, олунан зянэляри, щям дя, Сизя цнванланмыш
мящяббят чялянэи кими гябул елядим… «Ясярляри»мин Ы, ЫЫ
ъилдляри дя, щяр шейдян яввял Сизин маарифчилик хидмятляринизин
санбаллы тющфяляри кими мяни дуйьуландырыр. Тяяссцф ки, Сизинля
биръя дяфя эюрцшмцшям, мцхтясяр сющбятиниздян бир дцнйалыг
зювг алмышам…
Мямнунуг ки, щуманист инкишаф просесиндя Сизин елмииътимаи фяалиййятиниз вя «Байаты» дярэиниз тцркчцлцк мяканында
азярбайъанлылары озцнцдяркин йени мягамларына сясляйир.
Саьлыг олсун. Сящщятим аман верся, Азярим мяни Бакыйа
эятиряъяк, орада эюрцшяъяйимизя яминям, иншаллащ!..
Язизим! Хошбяхтям ки, узун юмцр йашамышам –
тямяннасыз.
151

Elçin İsgəndərzadə “ƏSƏRLƏRİ” – V cild

Ня хошбяхтям ки, Азяр кими вятянъанлы ювлад бюйцтмцшям.
Бир институтун тядгигат юбйекти ола биляъяк архивим,
китабханам… бу дцнйа цчцн мяним яманят – щядиййямдир.
Кющня достум Бякир Нябийевин щаггымдакы «Елм фядаиси,
ел аьсаггалы» йыьъам монографийасыны йягин ки, алмышсыныз.
Азяримя эюстярдийиниз гардашлыг гайьысы цчцн миннятдарам.
Достлуьунуз вар олсун. Дцнйа мещр-мящяббятля няфяс аланда
даща ъазибядар олур, сещркар эцзэцйя дюнцр.
Мяктубумун ъавабсыз галмайаъаьына яминям.
Сизя, аиля цзвляринизя ата, баба мящяббяти иля
Щаъы Имамверди Ябилов
23 ийул, 2007
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Makvala QONAŞVİLİ
Gürcüstan Yazıçılar Birliyinin Sədri
YER ÜZÜ - BİR DAMCI GÖZ YAŞIDIR
Bu şeir toplusunun oxucularını özünəməxsus, orijinal qələm
sahibi olan istedadlı şair münasibəti ilə təbrik edirəm. Elçin
İsgəndərzadə Azərbaycan poziyasının öz yeri olan, tanınmış
simalarından biridir. Azərbaycan xalqı ilə əsrlərlə davam edən
dostluq və qardaşlığımız bu xalqın ədəbi ənənələri ilə yaxından
tanışlığa imkan yaratmışdır. Buna görə də inamla deyə bilərik ki,
Elçin İsgəndərzadə bu ənənələrin layiqli davamçısı və
nümayəndəsidir.
Yer üzü amansız əzablar üçünmü yaranıb, məhəbbət
həyəcanları üçünmü, yoxsa ilk öpüşün nişanəsini saxlamaq üçün?bir çox əsl yaradıcı şəxsiyyətlər kimi onu da bu suallar narahat
edir.
Onun lirik qəhrəmanı əllərini açaraq sonsuz yolların
kəsişməsində dayanan qoca əzabkeşə bənzəyir: o, dözülməz səbrlə
dəhşətli dərəcədə həsrətini çəkdiyi vətən torpağının ona
qaytarılacağı günü gözləyir.
O, dərddən ağlını itirmək səviyyəsində ümidsizcəsinə
qaranlıq səmaya baxır, kəhkəşanda sayrışaraq öz parıltısı ilə ümid
toxumları cücərdən ulduzları görməyəndə damarlarında qanı
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donur. Səmanın boşluğu həyat sevgisi adlanan gözəlliyi təhdid
edir.
Şair onu bir an da tərk etməyən ümidlə yaşayır. Bu ümid
yuxuda gülümsəyən süd qoxulu körpəyə bənzəyir, bu məsum
gülüş ikiüzlülüyə, yalan və həsədə qarşı mübarizənin özüdür. Bu
ümid insanlıgın xilasının təminatıdır. Ərzi və şairin bir damcı göz
yaşı adlandırılan dünyasını qoynuna ala biləcək ümidi
alovlandırmaq üçün böyük mənəvi güc gərəkdir.
Elçin İsgəndərzadə poeziyası hətta okeanın dibsiz
dəriliklərində belə işıq saçan və bizim ürəklərimizi isidən incidir.
Bu istedadlı şairi və vətəndaşı həqiqətə aparan yolumuzu
işıqlandırdığı üçün təbrik edirik.
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Rasim GƏNZƏLİ
GÖRÜNMƏYƏN ADAM
Həyatda iki cür adamlar olur. Görünən və görünməyən
adamlar. Görünən adamlar hər yerdə olurlar; küçədə, bacada,
xeyirdə, şərdə. Hara getsən qarşına çıxırlar. Çox zaman gözün
belələrindən doyur. Onları görməmək üçün başqa obyekt axtarır.
Daş, qaya, ağac, budaq- təkcə ondan savayı hər şey. Bir də var
görünməyən, adamlar. Gözün elə hey onları axtarır; küçədə də,
bacada da, xeyirdə də, şərdə də. Ancaq görə bilmirsən. Ya da çox
az görürsən. Onda da bir yuxu kimi gözə görünürlər və uzaqlaşıb
gedirlər. Elçin İsgəndər(zadə) kimi. Ünlü, tanınmış, çoxlarını
heyrətə salacaq alim və şair kimi tanınan Elçin İsgəndər(zadə)
mənim nəzərimdə gözə görünməyən adamdır. Xırda bir işi ilə
öyünən, bu işini böyüdüb fil boyda göstərən, televiziya
ekranlarını, radio dalğalarını, qəzet səhifələrini yağır edən, “
istedad” sahiblərindən fərqli olaraq, bu insan elə bil fil boyda işini
xırda bir şəkildə göstərməkdən də utanır.
Həyatda heyrət etdiyim az adamlardan biri olan bu insanı,
bilmirəm nəyə görə həmişə Xudu Məmmədova bənzətmişəm. Bu
müqayisədə hansısa mübahisəli məqamlar ola bilər. Ancaq hər
zaman düşünmüşəm ki, dahi şəxsiyyət olan Xudu Məmmədov da
olduğundan az görünüb. Ya adamlar onu görə bilməyiblər, ya o,
gözlərin obyektindən yayınmağa çalışıb. Amma, nədənsə mən
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həmişə Xudu Məmmədovu, Elçin İsgəndər(zadə)ni yox, özümüzü
qınamışam. Düşünmüşəm ki, belə tarixdə qalacaq şəxsiyyətlərin
reklama ehtiyacı olmasa da, biz qara camaatın onlara ehtiyacı var.
Bu gün də, sabah da. Belələri dünyanı nizamında saxlayan,
uçmağa qoymayan zamandan uca insanlardır.
Hər halda, tarix Tanrının seçib yerə göndərdikləri insanlarla
var ola bilir Xudu Məmmədov kimi, Elçin İsgəndər kimi. Allah
heç olmasa, belələrini əlli ildə bir bizlərə göndərsin. Onlar gözə
az-az görünsələr də, müsbət auraları bizlərə təsir eləsin və biz
insanlar da onların işığında insan kimi yaşamağı bacaraq.
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Arif ƏMRAHOĞLU
ŞAİR SÖZƏ ƏMANƏT
Ədəbiyyata xidmətin çoxsaylı yolları mövcuddu: kimi bədii
sözü yaradır, kimi bədii sözu araşdırır, kimi bədii sözu sadiq
oxucu kimi yaşadır, kimi bədii sözü mətn kimi ortaya çıxarır...
Bütün bunların hamısını eyni vaxtda görməyə çalışanlar azdı,
amma var. Onlardan biri də şair, nasir, tərcüməçi, araşdırıcı,
təbliğatçı, imkanı daxilində xeyriyyəçi, dünyanın müxtəlif
məkanlarında yaranan bədii söz arasına körpü salmağa çalışan
Elçin İsgəndərzadədi.
Elçin İsgəndərzadə gələcəyini, taleyini, ömür yolunu,
yaradıcılıq sahəsindəki fəaliyyətini təşkil etməyə çalışmayan
ziyalılardan biridir. Daha doğrusu, o, adi həyatını yaşayır, şeirini
yazır, imkanı daxilində və gücü çatan dərəcədə müxtəlif insanlara
yardım göstərir, çoxsaylı səfərlərə çıxır və çoxsaylı mükafatlar və
s. alır. Adətən müxtəlif tip yaradıcı insanlar olur. Onlardan bir
qismi iş görməklə, fəaliyyət göstərməklə kifayətlənir, “balıq
bilməz, xaliq bilər” devizini əsas götürməklə görülən işlərin
təqdiminə, təbliğinə önəm vermir. Bir sıra yaradıcı insanlar isə
nəinki gördükləri, hətta görməyi planlaşdırdıqları işləri ictimai
rəyə o dərəcədə sistematik, məqsədyönlü və sensasion şəkildə
çatdıra bilirlər ki, bəzən formalaşdırılan imiclə konkret əməli
fəaliyyət bir-birini tamamlamır.
İmic formalaşdırmağa çalışmayan ziyalılardan biri kimi
Elçin İsgəndərzadənin yuxarıda yığcamcasına sadaladığımız
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yaradıcılıqdan kənar fəaliyyəti bəzən onun şair imicinin hərtərəfli
görünməsinə “mane” olur. Ondan naşir kimi, alim kimi, xeyirxah
insan kimi... danışıldığı halda, şairliyindən layiq olduğu dərəcədə
bəhs edilmir. Məncə, bunun əsas səbəblərindən biri yalnız şairin
təvazökarlığı deyil, eyni zamanda həm özü, həm də ətrafındakılar
tərəfindən bədii yaradıcılıq axtarışları ilə müqayisədə ictimaimədəni və naşir kimi fəaliyyətinə daha çox üstünlük verilməsidir.
Mən də razıyam ki, Elçin İsgəndərzadə naşir kimi kifayət
qədər faydalı işlər görür: imkansız yaradıcı insanların ya pulsuz,
ya da güzəştlə kitablarını oxuculara çatdırır. Böyük məbləği
olmasa da (və ya məbləğsiz, fərqi yoxdur), müxtəlif həvəsləndirici
mükafatlar təsis edir və “qələmlə dolana” (rəhmətlik Mir Cəlal
müəllimin tez-tez işlətdiyi ifadə) bilməyən söz sahiblərinin
bəzilərini mənəvi cəhətdən ruhlandırır, onların ən çox ehtiyac
duyduqları təskinliyi verir.
Mən də razıyam ki, Elçin İsgəndərzadə beynəlxalq
miqyasda, xüsusən də türk dünyasında qarşılıqlı ədəbi-mədəni
əlaqələrin daha da gücləndirilməsi, ədəbiyyatımızın başqa dillərə,
ayrı-ayrı xalqların ədəbiyyatının dilimizə çevrilməsi sahəsində
faydalı işlər görür, müasir ədəbiyyatımızı müxtəlif ölkələrdə
təmsil edir, şəxsi əlaqələri sayəsində xarici dövlətlərdəki yaradıcı
insanların doğma Azərbaycanımızla, xalqımızla, ədəbiyyat və
mədəniyyətimizlə yaxından tanış olmalarına yardım göstərir.
Mən də razıyam ki... Sadalanmanı bir az da uzatmaq olardı.
Ortaya yenə də eyni mənzərə çıxır: bütün fəaliyyət sahələrindən
danışılır, amma Elçin İsgəndərzadənin yaradıcılıq axtarışları
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növbəti dəfə arxa planda qalır. Halbuki Elçin İsgəndərzadə şairdir
və bütün bu işləri də məhz şair kimi görür.
“Qürbət hücrəsində” adlı şeirlər və poemalar kitabı onun
özünün özünə növbəti hesabatıdır. Son vaxtlar ədəbi proses üçün
bir o qədər də səciyyəvi olmayan poema janrı Elçin
İsgəndərzadənin bu kitabında önəmli yer tutur.
Kitaba toplanmış əsərləri oxuduqca bir daha əmin oldum ki,
bəzi yaradıcı şəxslərin əsərləri onların özlərinə çox oxşayırlar.
Nəzərə almalıyıq ki, bütün real, patetik tərifləri ilə birlikdə
yaradıcılıq həm də oyundur və bu oyunda müxtəlif rollarda çıxış
edən müəllif eyni zamanda özünün rolunu da ifa edir. Kimi özünü,
içini, səviyyəsini, istedadını, dünyagörüşünü, əxlaqi dəyərlərini...
mümkün dərəcədə olduğu kimi verməyə çalışır, kimi də
maskalanır, məqsədli şəkildə olduğundan artıq – yaxşı, bəzən də
olduğundan aşağı – pis görünməyə cəhd göstərir.
Gələcək nəsillər bəlkə də rolda görünənlə rolu ifa edən
arasındakı ziddiyyəti, tərs mütənasibliyi aşkara çıxara bilməyəcək,
amma fərqliliyi müasirlərdən gizlətmək çətin, qeyri-mümkün bir
cəhd və istəkdir. Görünənlə bilinən, tanınan arasındakı fərqin üzə
vurulmaması hələ bu fərqin olmadığının göstəricisi deyil. Bütün
hallarda böyük C.Ruminin hikmətinin aktuallığı bir daha yada
düşür: ya göründüyün kimi ol, ya da olduğun kimi görün.
Hikmətin aktuallığını bütün dövrlərdə və zamanlarda
saxlamasının səbəblərindən biri də bundan ibarətdir ki, Tanrının
verdiyi bütün ömrü belə yaşamaq mümkün olmayacaq dərəcədə
çətindir. Amma mümkündü və bəlkə də var, bəlkə də çoxdur.

Gerçək həyatdan fərqli olaraq, bədii yaradıcılıqda iki tərəfin
istedadını birləşdirmək lazım gəlir: həm həyatdakı, həm də
yaradıcılıq axtarışlarındakı istedadı. Həmişə nail olunmayan bu
hal istər-istəməz belə bir deyimin ortaya çıxmasına səbəb
olmuşdur: hərə öz qəbri boyda olduğu kimi, hərə həm də öz sözü
boydadı. Deyimin müsbət və mənfi çaları var. Müxtəlif tərəflərə
xas istedadın arasında fərq komiklik doğuracaq dərəcəyə çatanda
deyim mənfi, fərq olmayanda, minimum həddə olanda müsbət
çalar qazanır.
Yaradıcılığını bu yöndən nəzərdən keçirsək deyə bilərik ki,
Elçin İsgəndərzadənin sözü, həqiqətən, özü boydadır və öz rolunu
“ya göründüyün kimi ol, ya da olduğun kimi görün” prinsipinə
mümkün dərəcədə yaxın ifa etməyə çalışır.“Qürbət hücrəsində”
adlı şeirlər və poemalar kitabında deyilənləri təsdiqləyəcək kifayət
qədər bədii nümunə tapmaq mümkündür.
Adından da göründüyü kimi, “Qürbət hücrəsi” kitabına
şairin səfər təəssüratları əsasında yazdığı şeirlər toplanmışdır.
Əslində səfər təəssüratı anlayışı şərti xarakter daşıyır. Dediyimiz
kimi, Elçin İsgəndərzadə fəaliyyəti ilə əlaqədar dünyanın müxtəlif
xarici ölkələrində səfərlərdə olur. Şair səfərlərdə olduğu ölkələrin
görkəmli şəxsiyyətlərini də, həmin ölkələrin qeyri-adi
məkanlarını, ağrı-acılarını və dərdlərini də... xatırlayır və
xatırladır. Amma o, hara getsədə, içini və “içindəki təlatüm
dənizini” də özü ilə aparır. Suriyada fələstinli qaçqın Xalidlə tanış
olur. Ölkəsində “şeytan nökərlərinin” “hər gün qutsal azan səsinə”
qurğuşun sıxdıqları Xalid ona içində özü ilə hər yerə apardığı
ağrısını və dərdini xatrladır:
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Qarabağlı qaçqın Məmmədə
Yaman oxşayır fələstinli Xalid,
Onun da gözlərində bir cüt Xarıbülbül
Qan içində ölümə gülümsəyir elə bil...
Xarıbülbül onun poeziyasında müvəqqəti itkisi ilə ürəyində
iynənin ucu boyda Vətən sevgisi olan hər bir azərbaycanlının indi
barışa bilmədiyi kimi, gələcəkdə də barışa bilməyəcəyi Torpağın
rəmzidir (Bir şair ürəyində Xarıbülbül uyuyur. Hər şey birdən-birə
oldu, birdən-birə Xarıbülbül gül açdı. Şuşada dolaşır Xarbülbül
sevdalı xəyalım və s.). Xarıbülbül rəmzi bizə yalnız inildəyən
torpağı xatırlatmır, həm də sevincimizin, ləyaqətimizin,
qürurumuzun... anmaq istəmədiyimiz natamamlığını yadımıza
salır. Biz bəlkə də unudarıq, bunun üçün həm də Xarıbülbülü
unutmalıyıq, şahid və şəhid kimi məhv etməliyik. Özümüzü
Qarabağı, Xarıbülbülü unudan kimi göstərə bilərik, amma onların
ağrısını gələcəyə vərəsə kimi qoyduğumuzu biz üzə vurmasaq da
onlar bizi qınamaqla yada salacaqlar: axı Xarıbülbülü məhv etmək
üçün dünya dağılmalıdı.
“Qürbət hücrəsində” kitabına toplanmış əsərlərdə Vətən,
qəhrəmanlıq kütləviləşmiş ənənəvi formada tərənnüm olunmur,
Yurdun qorunmamasının acısı, igidliyin Aynalıdan daha çox
qələmə keçməsinin ağrısı poetik ifadəsini tapır. Türk sufizminin
düşüncə və həyat tərzimizdə yaşayan ərənlik və Tanrı eşqi ənənəsi
zaman-zaman şüuraltı qatdan şeirlərə köçür.
Tanrı eşqi Ona qovuşmağa şansdı və insanı özünə
qaytarmaqdan keçir.
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“Yenə Eşqdir bu dünyada
suçdan, günahdan vəfalı”.
Bəndənin özünə qayıtması isə ilk növbədə nəfsinə qalib
gəlmək və Tanrının yaratdığı rəngarəngliyə, bakirəliyə, ilkinliyə...
xələl gətirə biləcək mənəvi-əxlaqi qüsurlardan xilas olmaq
dözümü, səbri və bacarığıdı. Çünki
“Bir sadiq yar yoxdu həmən
o bir Allahdan vəfalı”.
Onun
şeirlərində rəssamlardan,
onların
taleyindən,
əsərlərinin yaratdığı təəssüratlardan da danışılır. Bəzən rəng
çalarının
imkanları
ilə
söz
çalarının
imkanlarının əlaqələndirilməsinə cəhd də göstərilir. Bunu onun
“Qırmızı ebrü”, “Ömür ebrüsü”, “Cənnət ebrüsü”, “Naxışlı ebrü”,
“Qürbət ebrüsü”, “Ayrılıq ebrüsü” və s. kimi şeirlər silsiləsi də
təsdiqləyir. Elçin İsgəndərzadə bu şeirlərdə əyani poetik lövhə,
mənzərə yaratmağa çalışmışdır. Bir mənası da qələmsiz, fırçasız
kağız üzərinə çiçək rəsmi çəkmək sənəti kimi tanınan ebrü onun
şeirlərində sözlə mənzərə yaratmaqdan başqa, həm də mozaik
formada verilən fikrin, mətləbin naxışını əyaniləşdirir.
Poemaların az yazıldığı bir vaxtda “Qürbət hücrəsində”
kitabına şairin “Bu qala bizim qala”, “Turan savaşçısının
nəğmələri”, “Şahmar şikəstəsi”, “Adil Mirseyidin palitrası”,
“Mavi mərmərə”, “Biganəlik iqlimi”, “Oğlum Əliyə dualar” və
“Eşq” poemaları daxil edilmişdir. Səkkiz poemadan dördü Xudu
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Məmmədov, Çingiz Aytmatov, Şahmar Əkbərzadə və Adil
Mirseyid kimi yaradıcı insanlar haqqında bədii-fəlsəfi
düşüncələrdir. Əslində poemalarda onların həyatlarından,
fəaliyyətlərindən deyil, ədəbi-elmi və ictimai rəydəki
mövqelərindən – lazımlı, faydalı və əhəmiyyətli xuduçuluqdan,
çingizçilikdən, şahmarçılıqdan, adilçilikdən danışılır.
Talelərini özləri yazan və əməlləri, yaradıcılıqları ilə xalq
yaddaşına köçən şəxsiyyətlər tədricən mifləşirlər. Olanlar və
olmayanlar, amma onlara yaraşdığı üçün olanlara çevrilən faktlar,
yozumlar və s. mifləşmiş şəxsiyyətlər haqqında bədii əsər,
xüsusən lirik növdə əsər – süjetli, konfliktli, xarakterli və s. poema
yaratmağı kifayət qədər çətinləşdirir (bəlkə də ehtiyacı aradan
qaldırır). Elçin İsgəndərzadə adları çəkilən şəxsiyyətlərlə bağlı
düşüncələrini
sələf-xələf
münasibətləri
kontekstində
mənalandırmışdır. Onlar mövcud ənənəni davam etdirməklə
kifayətlənməyiblər, eyni zamanda yaşadıblar. Yaşatmayıblar ki,
özləri yaşasınlar, yaşadıblar ki, dünya yaşasın.
Ədəbiyyata xidmətin çoxsaylı yolları mövcuddu: kimi bədii
sözü yaradır, kimi bədii sözu araşdırır, kimi bədii sözu sadiq
oxucu kimi yaşadır, kimi bədii sözü mətn kimi ortaya çıxarır...
Bütün bunların hamısını eyni vaxtda görməyə çalışanlar azdı,
amma var. Onlardan biri də şair, nasir, tərcüməçi, araşdırıcı,
təbliğatçı, imkanı daxilində xeyriyyəçi, dünyanın müxtəlif
məkanlarında yaranan bədii söz arasına körpü salmağa çalışan
Elçin İsgəndərzadədir. Şairin sözə əmanət olduğuna inanan Elçin
İsgəndərzadə.
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Qənirə PAŞAYEVA
Millət vəkili
“EŞQ” İŞIĞINDA METOFİZİK DÜŞÜNCƏLƏR
Hər dəfə sevdiyim şairlərin kitablarını vərəqləyəndə sanki
naməlum bir planetə səyahət edirəm. Elçin İsgəndərzadənin “Eşq”
poeması məni çox uzaqlara, ilk gənclik illərimə apardı, şairin
misraları mənim gəncliyimə ayna tutmuş kimi oldu. Və nədənsə
Əhməd Mühib Dranasın misralarını xatırladım:
Pəncərədən bir gül atdığın zaman
işıqla dolacaq qəlbimin içi.
Keçiyorum mövsüm kimi qapından
gözlərimdə bulud, saçlarımda çıg...
Ünlü şairin misralarının atmosferində Elçin İsgəndərzadənin
poetik dünyasına kiçik də olsa səyahət niyyətindəyəm. Elçin
İsgəndərzadənin şeirlərini oxuyuram və işıqla dolur qəlbimin içi...
Elçin İsgəndərzadə lirik şairdi, bu lirika irrosionallıqdan çox
uzaqdı, misraların daxili dinamizmi, metofizik obrazlar sistemi,
sözün və səsin rəngi şair üçün çox önəmli nəsnələrdir, şair cəmi
bir neçə fraza ilə ovqatın poetik obrazını qələmə alır, şair sözü
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sirli bir örtüyə bürünür, sözün musiqisi oxucunu öz ardınca çəkib
aparır.
Elçin İsgəndərzadənin “Eşq” simfonik-muğamı on altı
bölümdən ibarətdir. Poema “Üvertura” ilə başlanır. Bölmələrin
adları da ikilidir – “Ərəfat əsintiləri”, “Sofiya sonatası”, “Bişkek
balladası”, “Qaracaoğlan havası”, “Yunus Əmrə havası”, “Gəncə
gözəlləməsi” və s.
Az qala unudacaqdım – Elçin İsgəndərzadənin “Eşq”
poeması mənə XX əsr Türk poeziyasının ən böyük nümayəndəsi
Nazim Hikmətin “Saman sarısı” poemasını xatırlatdı. Nazim
Hikmət “Saman sarısı”nı 1961-ci ildə qələmə alıb. Elçin
İsgəndərzadə 1964-cü ildə Şuşada doğulub. “Saman sarısı” yalnız
Türk şeirinin deyil, dünya şeirinin incilərindən biridir. Nazim bu
poemada şeirinə simfoniya özəlliyi qazandırıb. Eynən Nazim
Hikmət yaradıcılığında (“Saman sarısı” poemasının örnəyində)
olduğu kimi Elçin İsgəndərzadənin “Eşq” poemasında da
zamanlar və məkanlar biri-birini izləyir. Şairin duyğuları və
düşüncələri bəzən zamanı və məkanı dəyişdirir. Şair dünyanın
müxtəlif ölkələrində, böyük metropollarda sevdiyi qadın haqqında
düşünür, dünyanın bütün aynalarında sevdiyi qadının üzünü arayır
və ondan çox-çox uzaqlarda qalmış o qadının məsum dualarına
sığınır:
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Yadındasa əgər,
gəl, heç nə soruşma məndən bu səhər.
Paris tapmacadı, Paris röyadı,
Paris bu dünyada özgə dünyadı.
Sənin xəyalınla dolaşdım
Monparnasda,
Per la Şezdə, Luvrda “Paris həmişə səninlə olan bayramdı”
Deyə bilmədim sənsiz bu vurhavurda...

Nazim Hikmətin Paris tapmacaları
yadındamı, gülüm,

“Eşq” poeması sanki gözəl bir səyahət, bir ömür boyu
sürəcək bir macəra romanıdı. Bu macəra romanın qəhrəmanı isə
şairin özüdür. Amma xoşbəxtlikdən bu eşq və macəra romanının
qəhrəmanı yalqız deyil. Rus şairi Aleksandr Blok, Pablo Pikasso,
Amadeo Modilyani, Nazim Hikmət, Adil Mirseyid də onunladır.
Elçin İsgəndərzadədən öncə Mövlana, Yunus Əmrə və
Qaracaoğlan da bu yoldan keçiblər...
Elçin İsgəndərzadənin çağdaş Azərbaycan poeziyasında
hadisə kimi dəyərləndirdiyimiz bu əsəri simfonik, yəni çox səsli
özəlliklərə malikdir. Poema həm də sinema texniki ilə diqqəti cəlb
edir. Bu isə ayrıca bir tədqiqat mövzusudur. Mən isə bu kiçik
qeydlərimdə sayın oxucuların gözündə diletant görünmək
istəməzdim. Çünki Elçin İsgəndərzadə poeziyasının ciddi
professional tədqiqat ehtiyacı var. Şair və rəssam Adil Mirseyidin
“Hardan baxsan görünən adam” monoqrafiyası Elçin
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İsgəndərzadə fenomenini müxtəlif aspektlərdən işıqlandırır. Millət
vəkili, AMEA-nın müxbir üzvü Nizami Cəfərov monoqrafiyaya
yazdığı yığcam ön sözündə yazır – “Adil Mirseyid şair Elçin
İsgəndərzadəni alim, professor Elçin İsgəndərzadədən ayırmır,
bununla belə onun monoqrafiyasının araşdırma obyekti məhz şair
Elçin İsgəndərzadədir. Emosionallıqla intellektuallığın, lokallıqla
totallığın, xaosla kosmosun birləşib ayrıldığı yerdə çoxspektrli bir
işıq yanır. Və A.Mirseyid hardan baxsan görünən bu işıgın şəklini
çəkir...”
Mən Elçin İsgəndərzadənin “Eşq” simfonik poeması
haqqında yazımı hörmətli akademikin sözləri ilə bitirmək
istəyirdim, amma ürəyim və qələmim sözümə baxmadı.
Əhməd Yasəvinin şərhində Eşq Allahla vəhdət hissidir. Əgər
insan qəlbində məhəbbət nə qədər çoxdursa, o, Allaha bir o qədər
yaxındır. Eşq insanın (burada şairin) Allaha yaxınlıq dərəcəsinin
meyarıdır. Klassik Şərq şairlərinin İlahi dərgaha üz tutub
söylədikləri ən müqəddəs duaları Eşq istəyi ilə bağlıdır.
Gəlin etiraf edək ki, poeziya Şərqdə bir cür, Qərb aləmində
isə bir başqa cür qavranılır. Və onu da etiraf edək ki, məhz İslam
mədəniyyəti bəşəriyyətə ruhi poeziyanın heyrətamiz nümunələrini
bəxş edib. İslam mədəniyyətindən danışarkən sufizmdən yan
keçmək böyük günah olar. Sufizm insan varlığının özəlliyində
gizlənən sakitliyə, yalnız müqəddəslərin eşidə biləcəyi ən gözəl
musiqi formasına, sakitliyə doğru aparan yoldur – deyir professor
Seyid Hüseyn Nəsr.

Elçin İsgəndərzadənin “Eşq” poemasını oxuyun və içinizdə
səslənən musiqini dinləyin... Mən isə Sizə Caviddən bir şeir
söyləyim: (Yeri gəlmişkən Elçin İsgəndərzadənin Hüseyn Cavidin
ölməz xatirəsinə həsr etdiyi “Cavid cihadı” epik poeması öz
tədqiqatçısını gözləyir)
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Hər qulun cahanda bir pənahı var,
Hər əhli-halın bir qibləgahı var,
Hər kəsin bir eşqi, bir ilahı var,
Mənim tanrım gözəllikdir, sevgidir...
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vezinle yazmış. Pencere Mucizesini zevkle okuduğum bu genç
şair bana, bizim Milli Edebiyat şairlerimizden Mehmet Emin
Yurdakul ile Faruk Nafiz Çamlıbeli hatırlattı.
Mehmet Emin Yurdakul diyordu ki:
“Unutma ki, şairleri haykırmayan bir millet
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir.”

Azerbaycan, şiir toprağı çok bereketli olan bir vatan.
Azerbaycanda, ömrünün bir devresinde şiir yazmayan veya şiire
sevdalanmayan bir kimse bulmak kolay değildir. Azerbaycan
Türkleri şiir ve musikiyle doğup büyüyorlar. Bu bakımdan şiir ve
musiki, Azerbaycan Türkünün adeta varlık sebebi.
Türkiyede “Aşık Edebiyatı” veya “Türk Halk Şiiri”
denilince aklıma Sivas geliyor. Çünkü, Sivas 450 civarında halk
şairi yetiştiren bir şehrimiz.
Türk Dünyasında şiir denilince de Azerbaycanı
hatırlıyorum. Zira biliyorum ki Azerbaycanda, her evde ya bir şair
yaşamaktadır veya şiirle savrulup duran birisi vardır.
Şaşıracaksınız ama gerçek. Azerbaycanda tanıdığım ve dost
olduğum kimseler bir süre sonra bana şiir kitaplarıyla çıkıp
gelirler. Geçenlerde Azerbaycan Türklerinden Karabağ asıllı genç
bir ilim adamı ile tanıştım: Prof. Dr. Elçin İsgenderzade... Elçin
İsgenderzade 1964 doğumlu. Demek o daha kırk yaşında bile
değil. Ama öğrendim ki sevgili dostumun sekiz şiir kitabı
yayımlanmış. Benim kısmetime onun son kitabı olan PENCERE
MUCİZESİ düştü. İsgenderzade bu kitabını hece ve serbest

Elçin İsgenderzade, Vatan Türküsü isimli şiirinde, milletine
haykıran bir şair, milletine ve hür dünyaya:
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Kaldır döğüş bayrağını
Haykır zafer sorağını (müjdesini)
Ölsem Şuşa toprağını
Serpin gözüm gözüme...
Azerbaycanın en güzel şehirlerinden biri olan Şuşa, 8 Mayıs
1992 yılında Ermeniler tarafından işğal edildi. Sonra Laçin,
Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrayıl, Gubatlı, Zengilan gibi şehirler
kısa aralıklarla Ermenilerin eline geçti. Şuşadan önce Hankendi,
Hocavend, Hadrud, Esgeran ve Kelbecer gibi şehirler Rus ve
Ermeni kuvvetleri tarafından işğal edilmişti.
Bir şair, içerisinde yaşadığı cemiyetin içtimai sarsıntılarına,
acılarına, ümidlerine, inançlarına... nasıl kayıtsız kalabilir? Elçin
İsgenderzade de Dağlık Karabağın kaybı karşısında büyük acısını
bir ağıtla ne güzel ortaya koyuyor:
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Keten köynek gırçın gırçın,
Ora Şuşa, bura Laçin
Vuruldum bir savaşta men
Yaramı sarayın açın.
Şuşanın dağları uca
Laçinin dağları hoça
Deli gönlüm havalanıp
Yene anayurda uça.
Ulu yurdum sen ağlama
Ağ saça gara bağlama
Ne şehidem ne gaziyem
Ölmemişem yas saklama.
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Edebiyatın temel malzemesi dildir. Eğer bir edebiyatçı kendi
milletinin ana meselelerini güzel, doğru, anlaşılır bir dille ortaya
koymuyorsa, genç nesilleri milli ülküler etrafında birleştirmiyorsa
vebalde demektir. Elçin İsgenderzade, böyle bir vebali taşımayan
bir şair. Ayağını yere sağlam basan, Azerbaycan Türkçesini güzel
kullanan ve şiirin anlatılmaz sihrinden, gücünden istifade ederek,
Azerbaycan bayrağını hep yükseklerde dalgalandırmak isteyen bir
idealist. Onun şiirlerini okuyunca, Azerbaycan topraklarının
kaybına derin bir üzüntü duyuyoruz.
Bana göre Azerbaycan toprakları kurtarılana kadar,
Azerbaycan bütünlüğü sağlanana kadar Azerbaycanda her şair, eli
kalem tutan her edip, Azerbaycan halkını ve gençliğini böyle
şiirlerle büyük ve hür Azerbaycan ideali etrafında toplamaya
çalışmalıdır.
Elçin İsgenderzadenin şiirine sevgi ve alkış!

Bu şiirde, Elçin İsgenderzade, bütün Azerbaycan gençliğinin
ve ordusunun idealini ortaya koyuyor ki, bizim için de mükemmel
bir idealdir. Bu ideal, Azerbaycanın bağımsızlığı vü bütünlüğü
anlamındadır. Mithat Cemal Kuntayın belirttiği gibi:

17.11.2003
İstanbul

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.
Toprak, eger uğrunda ölen varsa vatandır.”
Ben Mucize Penceresine Azerbaycanın bugünü ve geleceği
açısından baktım. Çünkü Fransız roman yazarı H. de Balzac çok
doğru bir tesbitle diyor ki; “Millet, Edebiyatı olan bir topluluktur”.
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Мансур ВЕКИЛОВ
Главный редактор журнала «Литературный
Азербайджан», заслуженный деятель искусств
КРАСКИ МИРА, КРАСКИ ВРЕМЕН
Удивительно
сочетание
порой
рождает
соприкосновение, слияние разных искусств: музыки и поэзии,
красок и слова!.. Мы привыкли повторять библейское: в
начале было Слово, но, наверное, безъязыким был человек,
когда на заре своей жизни на Земле невнятными звуками
пытался выразить обуревавшие его чувства, вслушиваясь в
симфонию мироздания; и первые рисунки, выцарапанные им
на стенах пещер, заменяли ему тогда письменную речь.
Сейчас, когда экскурсоводы в музеях, где выставлены
шедевры мировой живописи, сопровождают наше любование
ими академическими комментариями, мы не слишком
большое
значение
придаем
их
словам,
пытаясь
самостоятельно, глазами и сердцем окунуться в красочный
мир художника, понять, что двигало его кистью, ощутить
радость проникновения в его мечту.
Талантливый поэт Эльчин Искендерзаде поставил перед
собой трудную задачу: органично соединить живопись и
слово, так, чтобы оно вписалось в красочное полотно, как бы
озвучивая его сопереживанием, сочувствием художнику. И
одновременно выявляя мотивы создания картины, душевное
173

Elçin İsgəndərzadə “ƏSƏRLƏRİ” – V cild

состояние его творца в момент, когда он взялся за кисть.
Под обложкой этой книги собраны - нет, не портреты,
не словесные изваяния, а трогательные, порой даже
трагические исповеди самых разных художников разных
стран и времен: здесь Гойя и Ван Гог, Саттар Бахлулзаде и
Тогрул Нариманбеков, Сальвадор Дали и ровесник автора Мирсеид ...
Нельзя не заметить, что судьба большинства из них
далеко не безоблачны, даже если кое-кому из них выпала
прижизненная слава. Может быть, именно поэтому они
близки и понятны автору книги.
Хотя это, казалось бы, и парадокс: Эльчин Искендерзаде
внешне вполне благополучный, состоявшийся человек.
Он ученый, доктор технических наук, успешный
издатель, общественный деятель ...
Но, видно, живет в нем с юношеских лет стремление к
иным высотам, где парит одинокий дух, где трепещут
крыльями голуби, подобно ангелам опускающиеся порой на
подоконник печального художника, крошащего им свое
любвеобильное сердце ...
Должен быть здесь
хоть один поэт,
свое сердце скормивший
голубям,
своей кровью оросивший,
как росой,
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те надежды, что присущи
Любовям.

Qəşəm NƏCƏFZADƏ
ELÇİN İSGƏNDƏRZADƏNİN 50 YAŞINA SAĞLIQ...

Может, Бог нас простит
хотя б за то,
что поэт,
колени преклонив,
ввысь возносит
молитвы мотив
в черный день свой
и в гиблую ночь,
чтобы страх пред пустотой
превозмочь,
чтобы наполнились
наши сердца
светоносным явленьем
Творца ...
(Из поэмы «Голуби
Адиля Мирсеида»)
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Elçin İsgəndərzadənin 20 il bundan qabaq bir maşını vardı,
qırmızı rəngdə. Elçin də qırmızı zolaqlı köynəkdə, özü də
Gəncədə.
Tez-tez görüşürdük. Minirdik qırmızı maşına, düşürdük
şəhərin canına. Gənc, bir az da dəcəl oğlan təsiri bağışlayan
Elçinin içində ağıllı, ağsaqqal, müdrik bir insan vardı. Onda
Elçinin vaxtı bol idi. Vaxtı bol olanlar həmişə gözəl insan olurlar.
Sonra mən kənddə yaşadım. Məktubların müqəddəs
vaxtıydı. Elçinlə həftədə iki dəfə məktublaşırdıq. Əsasən, birbirimizə təzə şeirlər göndərirdik, fikirlər söyləyirdik, nəzirələr
yazırdıq. O vaxt Elçin mənim “Şairin bəxti” şeirimə nəzirə
yazmışdı, əlyazması indi arxivimdədir. Mən o şeiri sonralar
kitabımda nəşr etdirdim.
Elçinin Gəncə həyatı dəqiqliyi ilə yadımdadı. Şəhid şairimiz
Nizami Aydın dostumuz idi. Onunla demək olar ki, hər həftə
görüşürdük. O vaxt Bakıda, mənim xahişlərimə baxmayaraq,
Nizami Aydını çap etməyənlər indi ona şeir həsr eləyirlər. Elçin
də bunu bilirdi. Amma Elçin Nizaminin xatirəsinə çox böyük işlər
gördü. Gözəl şair dostumuz, millət vəkili Musa Urud, Qərib
Mehdi nəinki Nizami Aydına, bütünlüklə Gəncə ədəbi mühitinə
dayaq durdular.
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Elçinlə danışmaq, ünsiyyətdə olmaq hər gün mütaliə etmək
deməkdir. Çünki Elçin başdan-ayağa kitabdır.
Dünyanın az ölkəsi olar ki, Elçin orada olmasın, ədəbiyyat
tədbirlərində iştirak eləməsin. Və bu tədbirlər Azərbaycan
ədəbiyyatını dünyaya tanıtmaqdır.
Lap əvvəllər onun iki sevdiyi şair vardı Azərbaycan
ədəbiyyatında. Biri rəhmətlik Adil Mirseyid, biri də mən. Sonra
məni pozmaq istədilər yaddaşından. Bir az da nail oldular. İndi
bilmirəm yaddaşında varam, ya yox. Amma Elçin hər kəsin
qiymətini bilən adamdır.
İki şeir yazmışam Elçin İsgəndərzadəyə. Biri “Qarabağ
şikəstəsi”dir. Elçinə deyirlər ki, Qəşəm niyə sənə belə mənasız
şeir həsr eləyib? Elçin də gülüb. Gör, bədbəxtlər nəyə əl atırlar.
Ailəlikcə Elçingildə çox olmuşuq. Onlar da bizə gəlib. Xeyli
söhbətlər etmişik, xeyli də gülmüşük.
Elçin tanınmış alimdir. Amma bu, bəzən onun şairliyini
unutdurur. Bu hal bəlkə, dostlarının çoxunun vecinə deyil, amma
mən şair dostuma qıymıram. Elçin bizim çox dəyəli şairimizdir,
ziyalımızdır. Elçində həyat eşqi çox güclüdür. Əli Kərim demiş, o,
daim səfərdədir.
Elçin koloritli adamdır. Süfrəsi daim dost üzünə açıqdır.
Əməyini itirənlər də var. Ona yarınıb işini keçirdənlər çoxdur.
Elçin bunların fərqində deyil. Onun yaxşılığı təmənnasızdır.
Bakıda ayrıldıq, Gəncədə birləşdik. Hər ikisində ayrılanda
Şuşada barışdıq. Bizim ailə dostluğumuza bir “Əli” adı da əlavə
olundu. İndi aramızda bir and yeri var: “Əlinin, Kəramətin canı
üçün”.

Dünyaya yeni nə gəlirsə, yeni nə doğulursa, bəyaz doğulur.
Bəyaz doğulmaq ümumi keyfiyyətdir, dünyada bəyaz qalmaq
fərdidir. Ya bəyaz qalmağa qoymurlar, ya da hər şeyi yola verə verə bəyazlığı itirirlər. Axırda iş o yerə çatır ki, bəyazlıq əlçatmaz
bir zirvəyə çevrilir.
Bəyazlıq dünyaya gələn hər bir insan üçün ümumi keyfiyyət
olduğu üçün bəyazlıqdan uzaqlaşanların da bəyazlıq istəyi
yolunda burnunun ucu göynəyir. Bəyazlığını itirənlər belə, tək –
tənha qaldıqda, dünyanın gəliş – gedişini fikirləşəndə bəyazlıq
qarşısında ram olurlar. İnsan övladı öz ilkini, əzəlini ömrü boyu
axtarır. İlkinliyin təməlində həm də bəyazlıq olduğundan onun
barəsində də düşünməli olur.
Bəyazlıq təmizliyin simvolu olduğundan onda rahatlıq,
sakitlik var. Rahatlıq, sakitlik isə hər bir insanın istəyidir. Geniş
mənada dünyamızı rahat və sakit, dinc və əmin - amanlıqda
görmək istəyirik. Nə qədər dəyişsək də, nə qədər dəyişdirsələr də,
bu istəklə ömrü boyu yaşayırıq. Dəyişməyən və dəyişdirilməsi
mümkün olmayan bəyaz ruhlu adamlar da var. Onlar şairlərdir.
Onların ruhu dümağ, bəmbəyaz, ağappaqdır. Buradan boylanır
onlar dünyaya. Buradan baxır onlar həyata, cəmiyyətə, insanlara.
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Buludxan XƏLİLOV
filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
ELÇİN İSGƏNDƏRZADƏNİN
BƏYAZ DOĞULAN ŞEİRLƏRİ
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Burada, məhz bu zirvədə otururlar onlar. Şairlərin oturduğu
zirvədə onlardan başqa kim ola bilər?!
Bu zirvədə oturanlardan biri də, zirvədə öz yeri olanlardan
biri də Elçin İsgəndərzadədir. O, dünyaya boylanmağı “Pəncərə
möcüzəsi” hesab etdi. Və “Bəyaz mələyin gecə duası”nı yazdı. Öz
lirik “mən”ini bəyaz mələyə oxşatdı və onun dili ilə dualarını
söylədi. Onun lirik “mən”i gah gecədən gündüzə çıxdı, gah
buluddan aydınlığa boylandı, gah ayla, ulduzla danışdı. Yenə də
“Pəncərə möcüzəsi”nə düşdü.
Elçin İsgəndərzadə üçün bu böyüklükdə Dünya, Yer kürəsi
öz mahiyyəti etibarı ilə kiçik bir model olaraq elə “Pəncərə
möcüzəsi”dir. Özü demişkən:

Elçin İsgəndərzadə bağlanmış yolları açmaq üçün bütün
vasitələrə əl atan şairdir. O, bəxtinə, yığvalına diz çökmür, əksinə
yollar axtarır ki, bəxt ulduzunu hansı yolla sayrışan etmək olar,
yaxud zülmətli gecələri necə işıqlı gündüzlərə çevirmək olar, ya
da ki ana yurdumuzun dərdinə necə məlhəm qoymaq olar. Elçin
İsgəndərzadə təpədən dırnağa qədər Vətənlə, millətin qayğı və
problemləri ilə, hər bir insanın problem və qayğıları ilə nəfəs alan
şairdir. Bu nəfəs almaq ona imkan verir ki, vətənin və millətin
dərdini içindən keçirtsin, ürəyində yoğursun və beyni vasitəsi ilə
poetik dilə gətirsin. Belə olmasa, o, havalana bilər. Dərd insanı
havalandırır, dəli edir. Şairlərin poetik dili onların yaxşı mənada
havalanmasından qaynaqlanır. Bu mənada Elçin İsgəndərzadənin
“Yalan”, “Təzad”, “Ay baxır göy üzündən”, “Bəyaz dua”, “Bu
gün”, “Qırmızı ümid”, “Xəbərdarlıq” və s. şeirləri lirik “mən”in
havalanmış poetik düşüncəsinin həqiqət kodudur. Əsl şeir əslində
koddur. Həyatın, məişətin, düşüncə tərzinin, tərcümeyi – halın,
yaddaşın və s.-nin kodudur. O kod bir sözə, ifadəyə və cümləyə
çevrilə bilər. O kod bütöv bir mətnə çevrilə bilər. O kod kiçik və
böyük olmasından asılı olmayaraq bir şeirin adı ola bilər. O kod
bir hekayənin, povestin, romanın adı ola bilər. O adın – kodun
altında çox şey gizlənə bilər, çox şey ehtiva oluna bilər. Bu
mənada Elçin İsgəndərzadənin şeirlərinin hər birinin kodu var. O
kodu açmaq üçün onun şeirlərini oxumaq lazımdır. Oxuduqca
şeirlərinin kodu açılır, şeirlərin kodu açıldıqca Elçin
İsgəndərzadənin özünün şair kimi kodu açılır. Bu kod vasitəsilə
lirik “mən”in daxili aləmini, mənəvi dünyasını, duyğularını, istək
və arzularını, ürək çırpıntılarını görmək olur.

Arada
bir pəncərə sərhəddi var...
Şüşənin o üzündə
içimizi titrədə - titrədə
büllur kimi bir incə
yaz yağışı damcılayır...
Alnını soyuq şüşəyə dirəyib
Taleyindən gileyli
bir cüt qız gözü ağlar...
Yağış yağar,
qız baxar.
Fələk yolları bağlar...
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Elçin İsgəndərzadənin lirik “mən”inin kodunda Vətən
aparıcı mövqedədir. O yazır:

Elçin İsgəndərzadənin lirik “mən”inin kodu dünyanın hər
üzünə bələddir, dünyanın hər üzünü görübdür. Bu dünyada naşı
deyildir. Neçə dəfə bu dünyaya gəlmiş, bu dünyadan küsüb getmiş,
bu dünyadakıların halını bilmək üçün dünyaya yenidən qayıtmış
ruhların cəm olunduğu lirik “mən”dir. Bunu mövzusu, təsir gücü
bir – birindən fərqli olan “Qəbirlə çiçək arası”, “Rəqs edən qız”,
“Gecə kafesində”, “Sənin röyaların”, “Bir şöhrətpərəst nadana”,
“Tanrının gözü üstümüzdədir”, “Şəhid toyu”, “Kəpənək ömrü” və
s. şeirlər bir daha təsdiq edir. “Ömür tablosu”, “Avtoportret – 40”
şeirləri bu baxımdan daha xarakterikdir. “Ömür tablosu”nda
oxuyuruq:

Dilim qabar oldu –
Vətən deməkdən...
Balam doğulduğu kəndi
Soruşur hər gün məndən.
Elçin İsgəndərzadə həmişə axtarışdadır. Onun lirik
“mən”inin bir kodu da axtarışdır. O axtarır, ancaq nəyi axtarır,
kimi axtarır? O axtarır, ancaq harda axtarır, necə axtarır? Elçin
İsgəndərzadənin axtarışları təbii tələbata çevrilmiş, onun beyninə,
qəlbinə hakim kəsilərək onu narahat edən sonuna gedib çıxmaq
istədiyi axtarışlardır.
O, ilkinliyi axtarır:
Doğuluş yaranışın əvvəlidi,
Ölüm hər ikisindən əvvəl idi.
O, şəhidliyini axtarır:
Yalvarışım yox əcələ,
Qıyma şair qərib ölə.
Məni də bir şəhid elə Ölümümü orda yetir.
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Mən bu gözəl dünyanın
nəşəsini, qəmini,
sevgisini, ölmünü,
cənnətini,
cəhənnəmini,
bir şair kimi görüb gəldim
dərgahına Allahım.
Elçin İsgəndərzadənin lirik “mən”inin kodunda poetik dilin
imkanları genişdir. Bu imkanlardan istifadə edərək lirik “mən”
sözdən və onun məna yükündən düzgün istifadə edərək yeni –
yeni poetik ifadələri poeziyamız üçün kəşf edir. Məsələn:
Bircə damcı qanı qalmamış
yaralı döyüşçü,
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o qədər
qansız düşmən qanı “içmişdi” ki,
qansızlıqdan ölmədi.
Elçin İsgəndərzadənin yaradıcılığında “Türkülər” xüsusi yer
tutur. “Türkülər” onun yaradıcılığının bəzəyidir, qaşıdır.
Nəsiminin, Yunus Əmrənin, Qaracaoğlanın ruhu, nəfəsi bu
türkülərin mayasıdır, özəyidir. Onun “türküləri”nin mövzusu
çeşidli və rəngarəngdir. O, gördüyü hər şeyə, diqqətini cəlb edən
hər şeyə türkü qoşur. Vətən onun üçün nə qədər əzizdirsə, Vətənə
mənsub olanlar da o qədər əzizdir, doğmadır. Ona görə də onun
türkülərində qeyd olunduğu kimi, hər şeydən–yağmurdan,
tənhalıqdan, Qobustandan, röyadan, bənövşədən, sevdadan,
gecədən, yovşandan, vüsaldan, çiçəkdən, arzudan, ovqatdan, yaşıl
irmaqdan, savaşdan, didərgindən, vətəndən bəhs olunur. Belə bir
üslubda və janrda şeir yazmaq Elçin İsgəndərzadənin çağdaş
poeziyamızda yaratdığı yaradıcılıq yeniliyidir, yaradıcılığında
əldə etdiyi nailiyyətdir. Azərbaycan ədəbiyyatının təcrübəsindən,
keçdiyi yolların tarixi taleyindən çıxış edərək qətiyyətlə deyə
bilərik ki, adətən türkülər xalqın ruhuna, istəyinə daha yaxın
olmaqla sevilir. Hətta bəzən onlar xalq mahnıları səviyyəsinə
yüksələ bilirlər. Elçin İsgəndərzadənin yaradıcılığındakı
“türkülər” də belədir. İnsanın ruhuna yaxın, qəlbinə hakim kəsilən,
dilinin əzbərinə çevrilən, hər şeydən əvvəl, insana məlhəm ola
biləcək türkülər.

183

Elçin İsgəndərzadə “ƏSƏRLƏRİ” – V cild

Qoy ulduzlar tökülsün
Gecənin ətəyindən.
Yalnız səni dilədim
Mən sevda mələyindən...

Elçin İsgəndərzadənin “türküləri”ndə bir əqidə sahibinin,
Vətənə bağlı insanın, əsl vətəndaşın ürək çırpıntıları dil açır, haray
çəkir.
Qaldır döyüş bayrağını,
Hayqır zəfər sorağını,
Ölsəm, Şuşa torpağını
Tökün, gözümə - gözümə.
Elçin İsgəndərzadənin şeirlərinin mövzusu yalnız Vətənlə
məhdudlaşmır, yalnız bir çərçivənin içində qalmır, ölkədən –
ölkəyə, diyardan – diyara keçir, yaxın və uzaq ellərin,
məmləkətlərin özündən qaynaqlanır. Onun şeirləri İstanbuldan,
Atatürk Anıt məzarından, Tokatdan, Qazi Osman məqbərəsindən,
Əli Rza Məscidindən, Buxarestdən, Qara dənizdən, Nevadan,
Fələstindən, Trabzondan, Parisdən və digər yerlərdən xəbər verir.
O, dünyanın harasında olmasından asılı olmayaraq heç nəyə
biganə qalmır, heç nəyə nə olsun demir. Əksinə, diqqətini cəlb
edən hər nə varsa, onun şeirlərinin mövzusuna çevrilir, onun
şeirlərinin qəhrəmanı olur, onun şeirlərinin aparıcı mövzusu olur.
Çox istərdik ki, bu qəbildən olan şeirlər dünyanın müxtəlif
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dillərinə tərcümə olunsun. Ona görə ki, bu tərcümədə oxucu Elçin
İsgəndərzadənin mənəvi dünyasının zənginliyini, dünyəvi bir şair
ürəyinə malik olduğunu, dünyanı tanıdığını görə bilər. Oxucu görə
bilər ki, belə şairlər insanın problemlərini, məmləkətlərin
qayğılarını milli çərçivədən çıxararaq dünyəvi mahiyyətdə təqdim
edir. Onun “Röyalar şəhəri İstanbul”, “Atatürk Anıt məzarında”,
“Salam Tokat”, “Əli Rza Məscidi”, “Buxarestin qızları”,
“Buxarestdə yağış”, “Nevanın sahili”, “Trabzon”, “Parisdə
gecələr” və s. şeirləri dünyanın bir mənzərəsinin, daha doğrusu,
mənzərələrinin və görüşlərinin təqdimatı baxımından oxucuda
zövq formalaşdıran poetik nümunələrdir.
Elçin İsgəndərzadə şeirlərinin bir qisminin ilham pərisi
“Ebrülər” deyilən bir formada məkan salır. Bu məkandan
qanadlanıb uçur, qonduğu məkanların havasına, təbiətinə qoşqular
qoşur. Belə bir üslub və forma çağdaş şeirimizdə bir tapıntıdır. Bu
tapıntının müəllifi isə Elçin İsgəndərzadədir. Qeyd edək ki,
“Tokat ebrüsü”, “Qırmızı ebrü”, “Ömür ebrüsü”, “Cənnət ebrüsü”,
“Naxışlı ebrü”, “Qürbət ebrüsü”, “Ayrılıq ebrüsü”, “Gəncə
ebrüsü” və s. ən yaxşı nümunələrdir. Bunların içərisində poetik
etalon olan misralar da şairin nailiyyəti, uğurudur. Məsələn:

Sən bəyaz mələyimsən
həm də gözəl cəlladım.

Ürəkdə iki dilək,
çiynimdə iki mələk...

Elçin İsgəndərzadənin yaradıcılığında “İkiliklər” xüsusi yer
tutur. Adətən şeir bütün artıqlıqlardan, pintiliklərdən təmizlənmiş
ədəbi – bədii materialdır. “İkiliklər” isə təmizdən də təmizdir.
Bulaq suyu kimi dupduru, tərtəmizdir. Heç bir artıq sözü, ifadəsi
yoxdur. O qədər təmizdir ki, yeni yaranacaq şeirlərin özləri belə
onlarla nəfəs alır. Bəlkə də onlar atalar sözünə bərabərdir. Bu
bərabərlik “ikiliklər”in təmizliyi, ifadə etdiyi mənanın dürüstlüyü
ilə bağlıdır.
Alnında Tanrının əli –
Sevdaların ən gözəli.
Başqa misal:
Bir sevda var ürəkdə,
Bir güllə var tüfəngdə.
Yaradıcılıq arzu və məqsəd deyildir. Ancaq yaradıcılıq
zamanı arzular səslənir, məqsədə doğru ürəkləri fəth edən poetik
fikirlər söylənilir. Bu yolda Elçin İsgəndərzadəyə yeni – yeni
yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.

Yaxud:
02.09.2014-cü il
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Ayna MƏMMƏDOVA
DOĞUM GÜNÜN MÜBARƏK, ELÇİN BƏY!
Zamandan çıxıb zamanı görmək amacıyla şeir yazan Elçin
İsgəndərzadənin bu misralarına diqqət edək:
Sən dünyanı gördüyün kimi deyil
Düşündüyün kimi çəkərdin.
Sən ağ kətanda
Ümid toxumları əkərdin.
Ağ kətanda ümid toxumları əkən şair,
Ürəyini yedirdir Adil (Adil Mirseyid) göyərçinlərə deyən
şair,
Dostunun göz yaşları öz içinə axırdı, deyən şair,
Şükür, şükür, bu gün də bizdən yan keçdi ölüm..
Bu günün adamları olur. Bu adamlar sabah da yaşayır.
Onların xoş əməlləri, incə ruha köklənmiş misraları, elmi kəşfləri
zamanla yaşayır.
Elçin İsgəndərzadə bu günün adamıdır. Bu gün mədəni
həyatımızda, ədəbi aləmdə bir Elçin İsgəndərzadə fenomeni
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mövcuddur. Elçin İsgəndərzadəni ilk əvvəl şeirlərindəki incə
fəlsəfəyə görə sevdim, sonra misralarındakı rəng çalarları və
şeirlərindəki bir rəssam fırçasının cızdığı izlərə görə...
Sanki şeirlə rəsm çəkir Elçin İsgəndərzadə...
Sanki hər misrasını insanın gözü önündə rənglərlə
canlandırır.
Azərbaycan ədəbiyyatında şeriyyətlə rəssamlığın vəhdətini
yaradan ilk şairdi Elçin İsgəndərzadə..
Elə bu yazımda da Elçin bəyin ədəbiyyatımıza bəxş etdiyi
bu vəhdətdən danışacam.
Fransız şairi Blez Sandrarın sözünə qüvvət, şairləri
rəssamlardan, rəssamları şairlərdən heç kəs gözəl duya bilməz.
Yaxşı şeirdə rəssamlıq, yaxşı rəsm əsərində şeir gizlənib.
Elçin İsgəndərzadənin öz sözləri ilə desək, rəssamlıq
poeziya ilə qan qohumudu.
"Alçalar çiçəklədi, sevənlər gerçəklədi" deyən şair, ay
Şuşasız doğmayacaq. Bunu bilirik, amma şair onu həm özü
yaşayır, həm misralarında yaşayır. Demək bu əzab ikiqat yaşanır.
Şairlər bir ömür yaşamır ki, zatən....
Elçin İsgəndərzadə başqa bir misrasında yazır:
Hardasa bir şair məzarından
yaralı bir misra dikəlib qalxır ayağa....
bu misra sözün bitdiyi yer deyilmi?
Sözün bitdiyi yerdə fəlsəfə başlayır, ruhlar oyanır...
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Gəlin, etiraf edək. Azərbaycan ədəbiyyatı bu günə
kimi kubo-futirist poemamı görmüşdü? Ya bəlkə, fraqmentlərlə
improssionist poema?... Heç esse-rabsodiya da bizlik deyildi...
Amma Elçin İsgəndərzadə bizi bunlarla tanış etdi, ruhumuzu
təzələdi, bizi başqa çür düşünməyə məcbur etdi.
Görün, şair nə deyir:
Ürəyini göyərçinlərə yedirdən
Bir şair yoxsa məmləkətdə,
deməli, Xarıbülbülüm,
sən qürbətdə yaşayırsan, qürbətdə...
Həm elmi kəşfləri ilə, həm ədəbi uğurları ilə dünyaya səs
salan Elçin İsgəndərzadənin avtobioqrafiyasını oxuduqca
düşünürsən. Bu qədər işi, bu qədər titulu bir ömrə necə sığdırmaq
olar... Əlbəttə, bu daxili gücün, özünəinamın təranəsidir.
Dünya, sanki, bu insanın ayaqlarının altındadır. Bu “uçan
insan”ın enerjisi, xarüqəladə həvəsi insanı həyata bağlayır,
ətrafındakılara və oxuculara stimul verir.
Əziz Elçin bəy, bu ilıq sentyabrda yaşınızın üstünə bir yaş
da gələcək. Qoy bu təzə yaş Sizə düşərli olsun.
Yaxşı ki, varsınız!!!
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Adil MİRSEYİD
ЯНДЯЛУС ЭИТАРАСЫ ИЛЯ
ХАРЫБЦЛБЦЛУН ДУЕТИ
(ессе)
Испанийа…
Испанийа - Дон Кихотлар, торероралар, дяниз гулдурлары, эюзял
гадынлар вя шаирляр мямлякяти.
Испанийа-пярдяляриндян ган даман эитара.
Испанийа-Сервантесин, Веласкесин, Гоййанын, Рафаел
Албертинин, Пикассонун, Салвадор Далинин вя Лорканын вятяни.
Мян Сервантесин, Веласкесин, Гоййанын, Албертинин,
Пикассонун, Далинин вя Лорканын Испанийасыны севирям.
Бир дя портаьаллар, лимонлар…
Зейтун аьаcлары, саллалар, фалсеталар, гарачы романслары…
Дяниздян ясян рцзэар вя булуд кючцндя цзян АЙ...
***
Елчин Исэяндярзадянин дя юз Испанийасы вар, онун Испанийасы
Гарабаьа чох охшайыр.
Мяним севдийим Испанийа Елчинин доьулдуьу тутйа торпаьа Гарабаьа бянзяйир.
Лорка Яндялус романсыды.
Елчин Гарабаь шикястясиди.
Мян Гарабаь шикястясини вя Яндялус романсларыны севирям.
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***
Лорканын шерляриндян бязи нцмуняляр дилимизя чеврилиб.
Йягин ки, бундан сонра да Лорка йарадыcылыьына цз тутан
шаирляримиз олаcаг. Елчин Исэяндярзадя бир шаир олараг Лорка
шерлярини чевирмир, о, Лорка поезийасыны азяри тцркcясиндя
сясляндирир.
Лорка профессионал мусигичи иди вя Авропа классик мусиги
мядяниййятини эюзял билирди.
Сайын профессор Камил Вяли Няриманоьлу «Дцшцнжяляр»
йазысында Рамиз Рювшян йарадыcылыьыны cями бир нечя cцмля иля
чох дягиг характеризя едир - «Рамиз Рювшян конструктив шаирди.
Сюзлярин, щисслярин рийазиййаты цзяриндя гурулмуш шерлярдя аьырлыг
еля пайланыб ки, орда аьырлыг мяркязи тапмаг олдугcа чятиндир».
Елчин Исэяндярзадя рийазиййатчы - алимди, техника елмляри
доктору, профессорду, амма онун поетик йарадыcылыьында
рийазиййатчылыг габардылмыр, щятта мян дейярдим ки, щеч дуйулмур,
сезилмир дя. Елчин Исэяндярзадя поезийасы импрессионист
поезийады. Онун йарадыcылыьында импрессионист ряссамлыг
елементляри, ифадя васитяляри эюрцнцр, зира шаир мящз импрессионист
ряссамларын йарадыcылыьындан ясинлянир.
Елчинин поетик мусигисинин кюкляри даща гядимлярдян эялир.
Бу мусиги байаты, эярайлы, муьам вя аьы щавасындан eткилянир.
Байаты, эярайлы, муьам вя аьы щавасындан eткилянян бу поетик
мусиги щардаса Фикрят Ямиров вя Клод Дебцсси бястялярийля
говушур.
Клод Дебцсси мусигийя импрессионист овгат эятирян
бястякарды, Анри Матисс, Марк Шагал, Хуан Грисс кими ряссамлар
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ися тясвири сянятя мусиги елементляри бяхш етдиляр. Пабло
Пикассонун тясвири сянят дили метофизик шеiр дилиди. Пикассо
ряссамлыьа поезийа цнсцрляри, ассосиасийа, метафора вя ритм
дцзцмц эятирди. О, ряссамлыьа сюз сянятиня хас сярбястлик, азадлыг
верди.
Елчин Исэяндярзадянин поетик алями Пабло Пикассонун,
Франсиско Гоййанын, Салвадор Далинин, Сяттар Бящлулзадянин,
Тоьрул Няриманбяйовун, Амадео Модилйанинин рянэ дцнйасыды.
Елчин Исэяндярзадянин поетик алями Мотсартын, Шопенин,
Дебцссинин, Цзейир Щаcыбяйлинин, Фикрят Ямировун, Вагиф
Мустафазадянин Сяс дцнйасыды.
Елчин Исэяндярзадянин поетик алями Фцзулинин, Нясиминин,
Йунuс Əмрянин, Ашыг Ялясэярин, Назим Щикмятин, Эийом
Аполлинерин, вя Федерико Гарсийа Лорканын Сюз дцнйасыды.
Шаир метофизик бир дцнйанын адамыды - о, Рянэ, Сяс вя Сюз
говшаьында йашайыр.
***
Мян Федерико Гарсиа Лорканын шеiрлярини севирям. Лорканын
шеiрлярини илк дяфя щарда, ня вахт, нечя йашымда охудуьуму
хатырламырам. Лоркадан охудуьум илк шеiрляр дя йадыма дцшмцр.
Амма щачанса узаг ушаглыг илляриндя Лоркадан охудуьум
шеiрлярин щавасы - мусигиси башымдан чякилиб эетмяди.
Инди бу йазыны гялямя аланда йеня Лорканын шеiрлярини
охудум. Бу дяфя Елчин Исэяндярзадянин чевирмясиндя. Йеня
ичимдя Лорка мусигиси сяслянди.
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Ушаглыгда бир табло эюрмцшям. Ясярин мцяллифи рус
ряссамыды - адыны унутмушам.
Йаьлы бойа иля ишлянмиш о таблода Лорканын юлцм сящняси
тясвир олунмушду. О таблону эюрмясяйдим бялкя Лорканын
шеiрляри мяни беля овсунламазды.
Лорка профессионал пианочу вя бястякар иди. Онун
поезийасында испан, гарачы вя яряб мусигиси елементляри бир бириня говушуб.
Федерико Гарсиа Лорка испан эитарасыды. Пярдяляриндян эюз
йашы вя ган даман Яндялус эитарасыды Лорка.
Лорканын шеiрляриндя Сюз Мусигийя чеврилир.
Лорканын шеiрлярини охуйун вя Яндялус эитарасынын фярйадыны
динляйин…

Айданамар булаьында бюйцк дашын йанында франкочу гатилляр
дюрд адамы эцллялядиляр. Эцллялянян адамлардан икиси тореро, бири
гоcа кянд мцяллими, дюрдцнcцсц ися ШАИР иди. Лорканы
эцллялядиляр…
Лорканы Айданамар булаьынын йанында эцллялядиляр.
Айданамар - Эюз йашы чешмясиди.
Айданамара - Эюз йашы чешмясиня ШАИР ГАНЫ гарышыб.
Щардаса бир эитара щычгырыр...
***

Лорка 1898-cи илдя ийун айынын 5-дя Яндялус яйалятиндя,
Гранада шящяри йахынлыьында Фуенте Вакерос (Чобан Ачары)
кяндиндя доьулуб. «Мяним ушаглыьым кянд, тарла, чобанлар, эюй
цзц вя тянщалыгды» - шаир юз ушаглыг алямини беля хатырлайырды.
Яслиндя юмрц бойу Лорка бу алямин ичиндя, юз ушаглыг
дцнйасында йашады. Дцнйайа мясум бир чоcуг эюзцйля бахды.
Амма о мясум чоcуг эюзляринин дяринлийиндя илащи бир сирр
дя эизлянмишди, - «ян кядярли севинc шаир олмагды. Башга щеч ня
щесаба эялмяз, щятта юлцм дя».
1936-cы ил. 19 август.
Испанийа. Виспар кянди. Сцбщ чаьы.

Танынмыш шаир Чинэиз Ялиоьлу Елчин Исэяндярзадя щаггында
йаздыьы мягаляни беля башлайыр; «Эцман едирям десям ки, бу эцн
мядяни щяйатымызда, хцсусян ядяби алямдя бир Елчин
Исэяндярзадя феномени мювcуддур чох да еля бюйцк мцбалиья
кими сяслянмяз».
Елчин Исэяндярзадя бу эцн эюркямли алим вя шаирди. Онун
ориjинал цслубу модерн ряссамлыг елементляри иля зянэиндир. О,
дцнйа ряссамлыг сянятинин цнлц сималары щаггында юнямли силсиля
поемалар йазыб вя он поемадан ибарят «Чярчивясиз рясмляр» адлы
няфис бир китаб чап етдириб. О, дцнйайа ряссам эюзцйля бахыр.
Онун эюзляринин дяринлийиндя бир илащи сиррин эизляндийиня яминям
- «Ян кядярли севинc шаир олмагды.
Башга щеч ня щесаба эялмяз, щятта юлцм дя».
Лорканын шеiрляриндяки сийащ АЙ, рясмляриндяки Айла
севишир.
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Низами Айдынын да шеiрляриндя Ай эюрмцшдцм, Елчин
Исэяндярзадянин шеiрляриндя дя Ай чыхыр булудлардан.
Ай доьур Танры даьларымызда…
Шаир «Шеiрлярин рясмляри, рясмлярин шеiрляри» адлы
рабсодийасында йазыр; «Мян ушаглыгда рясм чякмямишям, даьлара
бахыб шер гошмушам. Шуша даьларынын рясминин шеiрини гошмушам».
***
Мян щеч вахт тясадцфляря бел баьламамышам. Инди дя
инсанларын тясадцф дедикляри шейя сайьым йохдур. Мян алын
йазысына вя илащи щармонийайа тапынырам.
Бязян Танры инсан оьлуна цчцнcц эюз - бясирят эюзц бяхш
едир. Пейьямбярляр вя шаирляр бясирят эюзц иля доьулурлар.
Пейьямбярляр вя шаирляр эерчяк дцнйанын эерчяк цзцнц эюря
билян инсанларды.
Бязян бу инсанлар адамлар арасында инсан олманын гяза гядярини, фаcиясини йашайырлар. Вя талейин бцтцн цзцдюнцклцйцня,
фяляйин ойунларына ряьмян шцкранларда булунурлар.
…Лорка Яндялус эитарасыйды.
Лорканы эцллялядиляр.
Лорка эцлляляняндя 38 йашындайды…
… Бир ил юнcя Елчин Исэяндярзадя Лоркадан етдийи илк
тярcцмяляри мяня охуду. Мян о шеiрляри «Палитра» гязетиндя
сярэилядим. Инди будур Елчин Лорканын 100-дян артыг шеiрини
дилимизя чевириб. Лоркадан илк тярcцмяляр едяндя Елчин 38
йашындайды…
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***
Бязян Инсан оьлу Замандан чыхыб заман дышындан ону эюря
билир. Ялбяття бу бясирят эюзцйля доьулан адамлара бяхш олунан
бир сяадятди.
Фцзули, Пикассо, Лорка, Сяттар Бящлулзадя, Низами Айдын
замандан чыхыб заманы эюрдцляр. Онлар эерчяк дцнйаны, эерчяк
заманы эюря билдиляр.
***
… Дянизин цстцндя илк сящяр шяфягляри.
Щардаса бир пянжяря ачылыр.
40 йашлы Елчин Исэяндярзадя замандан чыхыб замана бахыр…
24 март 2004-cц ил
F. Lorka “Siyah Ay” kitabı, “Vektor” Nəşlər Evi, Bakı, 2004
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Bahadur FƏRMAN
Əzizim Elçin müəllim!
Adınızın solduşu söz Sizi təəccübləndirməsin. Hələlik biz
bir dəfə də olsun görüşməmişik. Ola bilsin heç vaxt da
görüşməyəcəyik. Buna baxmayaraq, Siz məndən ötrü ən
əzizlərdən birisiniz. Mən hiss edirəm ki, mənim üçün əziz ola
biləcək neçə - neçə insanla heç vaxt görüşə bilməyəcəyəm. Bir də,
görüş əsas deyil, əsas odur ki belə nadir insanlar var. Siz nadir
hesab etdiyim insanlardan birisiniz.
Hərdən başımı qaldırıb göylərə baxıram. Səmanın genişliyi
önündə heyrətlə donub qalıram. Səmaya günəş də yerləşir, ay da.
Burada saysız ulduzlara istədikləri qədər yer var. Səmada irili –
xırdalı bütün quşlar da yorulana qədər uça bilər. Biz özümüz də
dünyamızla birlikdə bu genişliyin içindəyik.
Mən Sizin qəlbinizdəki genişliklə Səma genişliyi arasında
bir yaxınlıq, bir qohumluq olduğunu görürəm. Sübut üçün 50
ildən çox bir vaxtda tanıdığım və az qala bütün həyatı və
yaradıcılığı gözümün qabağında olan, həqiqətən böyük və
təkrarsız yazıçı hesab etdiyim Qərib Mehdiyə olan təmənnasız
münasibətiniz dediklərimə ən yaxşı, ən etibarlı sübutdur. Siz
yazıçı Qəribi zirvəyə qaldırdınız ki, onu görsünlər. Yadıma gəlir,
Qərib müəllimin 70 yaşı tamam olanda yazmışdım ki, bu boyda
yazıçını görmürlər.
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Yazıçını görmək, tanımaq üçün onun kitablarını oxumaq
lazımdır. Kitab nəşr etdirmək üçün isə...
Bildiyimə görə son illər Qərib Mehdinin 15 kitabını Siz çap
edibsiniz. Bax bu Qəribin bir yazıçı kimi görünməsini bir daha
təmin elədi. Bax bu gördüyünüz xeyirxah işlərin bir hissəsidir. Bu
Sizə məxsus səma genişliyidir. Bax buna görə Sizin ilə
görüşmədən Sizə ƏZİZİM dedim.
Necə bilirsiniz, səhf etməmişəm ki?...
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“Əsil hörmət insanın mənəvi məziyyətinə edilən hörmətdir.”
XVIII əsr rus yazıçısı Fonvizinin bu qənaətini real həyata,
çevrəmizdəkilərə tətbiq edəndə çox az adama məhz insanlığın ali
keyfiyyəti olan mənəviyyatına görə hörmət edildiyini görürük.
Mənəvi aləminə, bu aləmin ifadəçisi olan istedadına, istedadın
təhrikilə cəmiyyətə təqdim etdiyi sənətinə görə nüfuz qazananlar
bu hörmətə əbədi sahiblənənlərdir. Haqqında söhbət açacağım
Elçin İsgəndərzadə təmsil olunduğu cəmiyyətdə, yaşayıb-yaratdığı
mühitdə milli-mənəvi dünyasını, əqidəsini, amalını sözbəsöz
misralarına, sətirlərinə səpələdiyi yaradıcılığı ilə belə bir sarsılmaz
nüfuzun, hörmətin sahibidir. Və bu nüfuz yalnız milli
cəmiyyətimizlə məhdudlaşmayıb, çox geniş bir çevrəni əhatə edir.
Ölkəmizin hüdudları daxilində onun milli vətənpərvər şair,
jurnalist, tərcüməçi, naşir, azərbaycançı, türkçü ziyalı kimi
Azərbaycan və Türkiyə ədəbi, elmi mühitində özünütəsdiqi ədəbi
ictimaiyyətimizə yaxşı məlumdur. Lakin Elçin İsgəndərzadənin bu

çevrəni ildən-ilə böyüdüb ümümtürk sferada, daha sonra bir sıra
Qərb ölkələrində ədəbi təsdiqi onun Beynəlxalq miqyasda bədii,
elmi fəaliyyəti, təşkilatçılıq məharəti, tərcüməçilik və naşirlik
bacarığı ilə bağlıdır.
Elmi və bədii yaradıcılıq ezamiyyətində olduğum ölkələrdə
dəfələrlə müxtəlif xalqların ədəbiyyatçılarının onun adını
hörmətlə çəkdiklərinin, şəxsiyyətinə ehtiramla yanaşdıqlarının,
yaradıcılığına dərin rəğbət bəslədiklərinin şahidi olmuşam.
Uluslararası
Ədəbiyyat
Şölənlərində
və
Panellərində,
simpoziumlarda, konfranslarda, ədəbiyyat festivallarında və s.
mötəbər tədbirlərdə tanış olduğum ədəbiyyat dostlarımın
fəaliyyyətində, müəyyən yaradıcılıq uğurlarında bilavasitə Elçin
İsgəndərzadənin qatqısını müşahidə etmişəm. Sonralar fərqinə
vardım ki, xarici səfərlərdən Azərbaycana hər döndüyümdə vətənə
gətirdiyim, mənə hədiyyə edilən kitabların içində Elçin
İsgəndərzadənin adı var: Kitablardan hansınınsa “Ön söz” müəllifi
kimi, hansınınsa naşiri, tərcüməçisi, redaktoru kimi, hansısa
müəllifi Azərbaycanla sıx tellərlə bağlayan təəssübkeş ziyalı kimi,
hansısa şairə, yazıçıya ödül verən ədəbi təşkilatın, Elm mərkəzinin
sədri, səlahiyyətli nümayəndəsi kimi... və s.
Bir incə məqamı da qeyd etmək lazımdır ki, prof.
E.İsgəndərzadəylə dost olan şair hansı millətin nümayəndəsi
olursa-olsun, Xarıbülbülə ən azı bir şeir həsr edib.
Elçin İsgəndərzadə müsahibələrindən birində dediyi kimi,
Xarıbülbülü yaradıcılığının simvolu kimi görməkdə, Xarıbülbülü
bir simvol kimi tanıtdığını vurğulamaqda haqlıdır. Şairin
Xarıbülbül sevgisi başqa xalqların şairlərinə də “yoluxub”,
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Təranə Turan RƏHİMLİ
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
XARIBÜLBÜL HƏSRƏTİYLƏ
VƏTƏNLƏŞƏN ŞAİR
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E.İsgəndərzadəni tanıyan Xarıbülbülə şeir yazmaq həvəsinə
düşüb. Bəzən bu “həvəs” təkcə Xarıbülbüllə məhdudlaşmayıb,
Şuşaya, Qarabağa... bütövlükdə Azərbaycana ünvanlanıb.
Bədii ideyaların ən tez yayılanı, həmişə oxucuya nüfuzedici
təsir edəni vətənpərvərlikdir. Elçin İsgəndərzadənin poeziyasından
da Vətən mövzusu qırmızı xətt kimi keçir, onun Vətən şeirləri
təkcə Azərbaycan vətəndaşını deyil, bu ölkəni bir dəfə də
görməyən əcnəbini belə doğma yurdumuzu sevməyə səsləyir və
bu sevgiyə müvəffəq olur. O, bütün şeirlərində, müsahibələrində,
məruzələrində bu sevgini dönə-dönə vurğulayır: “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 bələdiyyə başqanı dedi ki, Elçin bəy bizə
Nyu-Yorkdan danışanda da Şuşadan danışmış kimi çıxır. Hara
gedirəmsə Qarabağa aid bir ornament axtarıram” Şairin
şeirlərindəki Şuşa, Ağdam, Qarabağ sevgisi boy atıb daha böyük
vətən sevgisinə – Azərbaycan, Türkiyə, nəhayət Turan sevgisinə
yol alır.
E.İsgəndərzadənin tərcümeyi-halını vərəqlədikdə axırıncı
dəfə iyirmi yaşını Şuşada qeyd etdiyini oxuyuruq. İndi isə onun
əlli yaşı tamam olur. Otuz illik yurd həsrəti kimi çəkilməz dərd
yükünün şairin misralarındakı ağırlığının səbəbi bəlli olur.
N.A.Semaşko yazır ki, “Bizim qiymətimiz keçirdiyimiz həyəcan
və nigarançılıqlara müvafiqdir.” Başqa sözlə desək, bizə dəyər
qazandıran
yaşadığımız
dərdlər
və
onların
təsirilə
müdrikləşməyimizdir. Bu
aspektdən
yanaşdıqda
Elçin
İsgəndərzadənin itirdikləri ilə qazandıqlarının müqayisəsi

qaçılmazdır. Şuşa, Ağdam xiffəti, Xarıbülbül nisgili bir vətən
övladı kimi ondan çox şeylər qoparsa da, şair kimi yetişməsində,
püxtələşməsində mühüm rol oynayıb. Bu nisgil sayəsində onun
təkcə poeziyası yox, bütövlükdə Elçin İsgəndərzadə ömrü
Vətənləşib, daha ali məqam, daha yüksək dəyər qazanıb.
Elçin İsgəndərzadə məhsuldar ziyalıdır.
Göründüyü kimi, Elçin İsgəndərzadənin yaradıcılıq yoluna,
əldə etdiyi nailiyyətlərə nəzər salanda ədəbi-elmi faktların sıxlığı,
sadalanan ödül və diplomların, fəxri adların, titulların, ictimai
vəzifələrin və s. kəmiyyəti təəccüb doğurmaya bilmir. Haqqında
yazılan on iki kitab, publisistik və tədqiqat əsərləri də bu həqiqəti
diqtə edir. Lakin bu nailiyyətlərin qazanıldığı ömür yolunu
diqqətlə araşdırdıqda aydın olur ki, o, həyatını bütünlükdə milli
mədəniyyətimizin, elmimizin, ədəbiyyatımızın Beynəlxalq aləmdə
təbliğinə həsr edib və bunun müqabilində qazanılan uğurların
möhtəşəmliyi də təbii və inandırıcıdır.
Əgər Elçin İsgəndərzadəni bir əsər qəhrəmanı kimi
xarakterizə etsək, görərik ki, o, başdan-ayağa milli xarakterdir.
Necə ki, Şerlok Holmş “təpədən-dırnağa qədər ingilisdir”, necə ki,
Cahandar ağa iliyinə qədər Azərbaycanlıdır. Və bu millilik onu
yalnız milli amallar uğrunda mübarizədə daha inadla irəliləməyə
deyil, milli kimliyimizin açarı olan ədəbiyyatımızın,
mədəniyyətimizin ümumbəşəri kontekstdə təsdiqinə səsləyir.
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Esmira MƏHİQIZI
ÖLÜMDƏN DÖNƏN QIZ…
Şair, professor Elçin İsgəndərzadənin 50 yaşına
Hələ də qulaqlarından o qızın səsi getmir:
- Elçin…kömək elə, yıxılıram.
O da təlaşla ətrafa baxır və Cıdır düzündəki qayalıqdan
aşağıya sallanan qızın başını görür. Tez qaçıb aşağıya doğru
yuvarlanmaqda olan qızın çiyinlərindən tutub özünə tərəf çəkir.
İkisi də arxası üstə daşlığa yıxılır, uçurum təhlükəsi sovuşur. Qız
hıçqırır, o da dizi üstə oturub qıza baxır:
- Ağlama, qorxma…
Qız yavaşca pıçıldayır:
- Sağ ol Elçin, sən olmasaydın, ölərdim.
O ayağa durub qızın əlindən yapışır və ölümdən dönmüş bu
qızın içini titrətdiyini hiss edir. Yoxx, onun ürəyi heç zaman belə
titrəməmişdi. Yavaş addımlarla şəhərə girirlər-Şuşaya.
Qızgil onlara yaxın binada qalırdılar, kirayədə. Əslində bu
vaxtlar Şuşada evlərin çoxu kirayə verilərdi. Hər yerdən Şuşaya
axın olardı.
İndi ürəyindən bir şey keçirdi, kaş yay bitməyəydi, qızgil
getməyəydi. Amma yay bitdi, qızgil evlərinə döndülər. Onda
anladı ki, şəhər tamam boşalıb.
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Şuşanı belə boş görməmişdi və çox darıxırdı. Gələn yaya
kimi necə tab gətirəcəyini bilmirdi. Birdən o biri yay gəlmədilər,
ya gəlib başqa ev tutdular, mən o qızı görmədim, Elçin düşünürdü.
Bu darıxmaq bir ömür darıxmağı oldu ona. İlk sevginin gözəl
xatirələri Şuşada qaldı, Şuşa da xəyallarda.
- Salam xanım…
Bu səsi tanımırdım deyə, bir anlıq yaddaşıma
baş vurdum.Tanımadığım səs ikinci dəfə dilləndi:
- Salam, xanım.
- Salam…
- Bəlkə də tanıyırsınız, bəlkə də yox. Mən Elçinəm.
Ağlıma kəndimizdəki Elçin gəldi, yox dedim, o Elçin
çoxdan rəhmətə gedib.
Binamızdakı Elçin də Almaniyada yaşayırdı. Elə uşaqlıqdan
düşmən idik, o məni axtara bilməzdi.
- Bağışlayın…tanımadım.
- Şuşanı xatırlayırsınız?
- Şuşa heç xatirimdən çıxır ki…
- Bəs Cıdır düzünü? Bəs o uçurumu? Həmin Elçinəm də,
Sizi uçurumun ağzından alan oğlan.
- Hmmm…nəsə xatırlamıram…
- Yox, yaxşı fikirləşin, xatırlayacaqsınız…
Mən də yaxşı fikirləşirəm, amma yenə də telefondakı qəfil
gələn “köhnə“ tanışın dedikləri kimi bir şeylər xatırlaya bilmirəm.
- Axı, elə bir şeylər olmayıb, olsaydı mütləq xatırlayardım.
Sonra bu qəfil gələn „köhnə“ tanışla təzədən tanış oluruq.
Eyni yaşdayıq, o tamam Şuşalıdır, mən yarı Şuşalıyam. Amma
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onun dediyi vaxt, həminki yay mən Şuşada yox, atamla Soçidə
olmuşam, sonrakı yay da Şuşada 2 gün qalıb, Ağdamdakı
kəndimizdə dincəlmişəm. Onda 12 yaşım varıydı.
Elçin danışır:
- Şəklini qəzetdə görəndə, dedim ki, bu o qızdır, çox
bənzəyirsən ona. Mən o qızı tapa bilmirəm, amma o qızı tapmaq
istəyirəm…
Və…tanış oluruq. Bu Azərbaycan ədəbiyyatını dünyada
təbliğ edən, professor, şair Elçin İsgəndərzadədir. Şuşada doğulub
və bütün dünyanı gəzsə də, hələ də xəyalında Şuşadan kənara
çıxmayıb. Ən gözəl günləri doğulduğu yerlə bağlıdır…Orda ayaq
açıb, yüyürməyi öyrənib, insanlara əl tutmağı, dualara əl açmağı
öyrənib… Bir də sevməyi öyrənib. Bir qızı uçurumdan xilas edib,
sonra da onu axtarıb. Hələ də axtarır. Bir dost kimi, bir köhnə
xatirə kimi, bir sevgi kimi, bəlkə də Şuşa kimi axtarıb…
- Elçin müəllim, yəni o qıza çox oxşayıram?
- Çoxx, dəqiq fikirləşmişdim ki, o qız sənsən.
Dilimin ucuna bir söz gəlir, istəyirəm deyəm ki, Elçin
müəllim, bəlkə o qız ölüb, amma demirəm. Bilirəm ki, desəm bu
doğma tanışım sarsılar, pis olar. Qoy hələ ümidini itirməsin,
axtarsın, tapsın… Mən də çox sevinərəm. İndi mən də o qızı
axtaracam, adaş olduğum və Şuşada ölümdən dönən qızı…Kaş
tapılaydı o qız və Elçin müəllim sevinəydi.
Sonra bu böyük, böyüklüyü qədər də sadə olan insan
haqqında bilmədiklərimi öyrənirəm. Öyrəndikcə Elçin müəllimin
sadəliyinin səbəbini anlamağa başlayıram. İnsan xalqla
ünsiyyətdə olanda, insanların dərdi-səriylə maraqlanıb onları həll

etməyə çalışanda, insan sadəcə insanlıq vəzifəsini dərk edib
insanlara dayaq olanda sadə olurmuş heç demə. Mən bütün
bunları peyğəmbərlərimiz, imamlarımız haqqında oxumuşdum.
Onların müqəddəs yolunu davam eləyən Elçin müəllim kimi
gözəl insanlarımız hələ də var imiş.
Daha sonra öyrənirəm ki, Elçin müəllim Adil Mirseyidi
həyata qaytarmaq üçün çox əziyyətlər çəkib. Və Adil Mirseyid də
Elçin müəllimi eşidib, içkinin daşını atıb, yeni həyata başlayıb,
amma sonra yenə də…Yenə də haqsızlıqlar və Adil Mirseyidin
hər şeydən bezmiş əksi gözlərimdə canlanır. Onun Elçin
müəllimə yazdığı şeiri oxuyuram.
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Bir kimsə yox bu dünyada
Sevib könül oxşamağa.
Allah sənə göz verib
Bir gün məni ağlamağa.
Bir an öncə burdaydın
İndi hardasan, harda.
Özün yoxsan otaqda
Kölgən gəzir divarda.
Divara baxıram, Şuşa filminə baxırmış kimi. Cıdır düzü,
uçurum, bir qız…yaşılköynək bir oğlan. Sonra bu oğlan Qarabağ
uğrunda döyüşəcək, doğmalarından çoxlu şəhid verəcək, sonra
Adil Mirseyid üçün döyüşəcək, sonra hamı üçün döyüşəcək,
döyüşəcək…və hələ də döyüşür.
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Bir gün Cıdır Düzünə
Varsan, yada sal məni.
Bu gecə ayrılığın
əlindən gəl al məni.
Və divardakı Şuşa filmində iki doğma və yad tanış
görüşür. Divarın nəmində bu görüş də nəm çəkir. Bir uzaq Şuşa
filmi bitir, ikimizin də gözləri dolur. Sükutu mən pozuram:
-Elçin müəllim, ayrılıqla aranız necədir?
-Ayrılıqla aram yoxdu, amma ayrılığın mənimlə arası sazdı.
- Bizim Şuşa ayrılığımız var.
- Bizim Xarıbülbül ayrılığımız var.
- Cıdır düzü
- Ağdam
- İmarət..
- Keçmiş
- Gözəl günlər
İkimiz də susuruq. Hiss edirəm ki, ikimiz də keçmişdəyik, o
gözəl keçmişdə. Şuşanın daş küçələriylə qaçırıq. Çobanaldadan
yağış yağır və xatirələr ikimizə də çətir açır. Amma çətirin altında
da islanırıq.
- Elçiinnn!!!!!
Sanki uzaqlarda xəyala dönən o qızın səsini mən də
eşidirəm. İkimiz də diksinirik, xəyaldan ayrılırıq.
- Bilirsən, elə şeylər var ki, ha istəyirsən unudasan, unuda
bilmirsən.
- Bilirəm, deyirəm.
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- Bax, mən o qızın səsini unuda bilmirəm, həmişə məni
çağırır.
Gözündə sevda yağmuru
Alnında tale yazısı.
İlahi, mənə rəhm elə
İlahi, qoru bu qızı.
- Bilirsən, deyir, elə bilirəm o qız Şuşada qalıb.
- Bilirəm, Xarıbülbül kimi.
Bir xatirənin işığında bu böyük insanla keçmişdən
qayıdıram. Elçin müəllim kədərlidir.
- Elə bildim o qızsan.
- Yaxşı ki, mən də o qızı tanıdım.
Və sağollaşıb ayrılırıq. Divardan Şuşa filminin göz yaşları
süzülür. Bu yaşlar Şuşa qoxuyur və bu qoxunu ciyərlərimə
çəkirəm. Anidən geri dönüb çağırıram:
- Elçinnnn!
Elçin geriyə qanrılır və təəccüblə mənə baxır. Hicabın
altında gizlənmiş dəliliklərimdən xəbərsiz professor sanki bu
çağırışda məndən açıqlama gözləyir.
- Bağışlayın…elə bildim ki, o qızam.
Elçin müəllim kədərlə gülmsəyir. Düşünürəm ki, yəqin
ürəyində mənə dəli deyir. Çevrilib getmək istəyəndə bir də
çağırıram:
- Elçin müəllim.
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Yenə də təəccüb dolu baxışlar, yenə də bu çağırışdan
açıqlama gözləyən xatirəli professor və yenə də dəlilikləri
bitməyən mən:
- Mən o qız deyiləm…
ay işığı sulara düşəndə sevərəm,
yağış pəncərəmdə ağlayanda.
külək qapımı döyüb qaçanda sevərəm.

Vaqif NƏSİB

QUZEYDƏN GÜNEYƏ
GÖYQURŞAĞI SƏYAHƏT

divarları köhnə filmlərə görə,
payızı ayrılıqlara görə,
ayrılıqları sənə görə sevərəmsəni bilmirəm …niyə?
09.09.2014
Bu yazını bitirib, bir də…ekranda çəkdiyim yazıya
baxırdım ki, Elçin müəllim zəng elədi:
- Düzünü de, sən o qızsan?
Elə bil çəkdiyim yazı uçdu…və o qız uçqunların altında
qaldı.
oktyabr, 2014-cü il
“Müəllim” sözü qəzeti
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Həmin yolçuluq şair dostlarımdan birinin şeirlərini
oxuduqdan sonra baş tutmuşdu. Quzeyimdən güneyimə səyahətim
damlaları güllərin, otların rənginə boyanmış yağışlarla müşayiət
olunmuşdu.
İydə yarpaqlarından süzülən,
İnci kimi saçlara düzülən.
Yağmur damlaları,sanki varlığımın ehtiyacından doğulmuşdu. Ona görə də
ətrafımdakı ağacları başıma çətir kimi tutub, heç ondan
daldalanmaq da istəməmişdim. Yalın ayaqlarımı torpaqdan
çəkməyib belə bir yağışlı gündə özüm ağac kimi bitməyə
çalışmışdım. Havanın qaraldığından da darılmamışdım. Üstbaşıma istəmişdim ki, nəhəng işıq böcəkləri də yağa:
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Qoy ulduzlar tökülsün,
Gecənin ətəyindən...
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Əsl sənət əsərləri istedad sahiblərinin ömür-gün
yağmurlarından yaranır. İçinə ömürlərin poetik anları sığışdırılmış
həmin damlalara düşmək, onlarla görüşmək həmişə xoş olur. Eyni
yolun yolçuları belə yağışlarda əllərini, ürəklərini qızdıra bilir.
Həmin damlalar buxarlandıqda belə xatirələrin yaz dumanına
çevrilib onlara ömürlərinin–günlərinin acılı-şirinli anlarını yada
sala bilir. Onların möcüzəsi ilə ötən günlər və itən dostlar qara
durnalar kimi səf çəkib qayıdır.
Dağların quzey və güney tərəfləri olurmuş...
Adamların uğurlu və bəduğur ulduzlar altda doğulanları
olduqları kimi.
Birincilər dağların günaşağısına düşüb, işıqlı arzularına çatır,
o birilər çiskinində, dumanında itib batırmış.
Quzeydəkilər dumandan, yağışdan təngə gələndə daşlıkəsəkli cığırlarla üzlərini güneyə tutur. Varlıqlarını şəfəqlərdən
islaq paltar kimi asıb qurutmağa çalışırdı.
Güneydəkilərin gözləri günəş şüalarından qamaşanda,
varlıqları dəmyə torpaqları kimi cadarlaşanda özlərini quzeyə
vermək istəyir, dumana cuna kimi bürünməyə, leysanları paltar
kimi geyinməyə çalışırdı.
Şeirləri ilə tanışlığıma qədər həmin qələm yoldaşımı güney
səmtinin adamı sayır, həyatın çiskininə yağışına düşmədiyini
hesab edirdim. Doğrudan da yaradıcı şəxsiyyətləri üz-gözlərindən
çox vaxt olduqları kimi görmək müşkülləşir. Onları əsərlərinin

prizmasından necə var elə müşahidə eləmək mümkün olur. Cildini
şeir dünyasının alaqapıları kimi açıb poetik aləminə qədəm
basmağa başladığım şair dostum həmin gerçəkliyə məni bir daha
inandırdı. Ordan tamamilə başqa bir adam boylanırdı. Həm də
bütün çalarları, nişanələri ilə, əsrlər boyu xələfləri üçün sənət
örnəyinə çevrilmiş ustadlarımızın, onlara bənzər bir övladı
görünürdü. Misralarla çəkilmiş, naxışlanmış, cilalanmış həmin
portretdə Nəsimi həqqi, Füzuli yanğısı, Vaqif gözəlləməsi müasir,
bənzərsiz bir şəkildə öz vəhdətini təşkil edirdi.
Sonradan öyrəndim ki, qələm yoldaşım özünə dərkini çox
erkən başlatmışdı. Özünün istinad nöqtəsini tapıb, ordan
doğulduğu dünyaya, ana vətəninə baxmağa çalışmışdı.
...Ağdamdan Şuşaya gedən avtobusda oturmuş 13-14
yaşlarındakı oğlanı heç kəs görmürdü. Heç o özü də kimsəni
narahat etmək istəmirdi. Axı sakitcə əyləşib gözlərini yola
zilləyirdi. Həmin zamanlar, ətrafdakı adamlar bu yeniyetmənin
yolunu Cıdır Düzünə salmaq istədiyindən xəbərsiz idilər. Onu da
bilmirdilər ki, həmin səfərlər həmin uşağın az qala vərdişinə
çevriləcək.
Uşaqlığını Şuşada, Malıbəyli kəndində keçirmişdi.
Qarabağın şah misrasına bənzəyən, Şuşanın yollarının izinə
uşaqlıq dünyasına səyahət etmək üçün düşmüşdü. Dünyaya
səyahətini başlatma üçün meydan axtarışına çıxıb Cıdır Düzünü
seçmişdi.
Burdan onun gözünə, qəlbinə yığmaq istədiyi cümlə-cahan
görünə bilirdi. Təbiət şah əsərlərindən ibarət sərgisini həmin
yerlərdə açmışdı. Həmin yerlərin ağacları, çayları, qayaları,
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əsrarəngiz nəyi varsa nəğmə üstə köklənmişdi. Təbiət bu yerdə
həm gözəlliyi ilə cilvələnir, həm də çalıb çağırırdı.
Həmin zamanlar Cıdır Düzündə bir yeniyetmə dünyaya
baxa-baxa özünün arzu heykəlinə çevrilmişdi. (Bəlkə də həmin
şeiri, həmin dövrünə boylandığı zaman yaranmışdı):

balasını. Bu yerin adamları andlarına sadiq olur. Arzusuna yetənə
kimi, lap saqqalı yerə dəysə də bu Qarabağlı balası, həmin
Qarabağ atının yalmanından düşməyəcək...
...Həmin gün bir dostun bir şeir kitabı bələdçiyə çevrilib
məni ömrümün quzeyinə bir səyahətə çıxardı. Və ömrümün
quzeyinə düşmüş unudulmaz dostlarımla görüşdürdü.
Doğrudan da əsl sənət nümunələri də qranitləşə, qayalaşa
bilir. Və onlar da sədalara əks-sədalarını ərmağan edir. Həmin gün
həmin səfərimdə dostlarım oxuduğum şeirlərin əks-sədaları ilə
görüşümə gəldi:

Gözlərimin yaşında,
Ürəyimin başında
Bir bulud hüzn,
Bir yarpaq niskil,Xəyalımda Xarıbülbül,İlk sevdamdı elə bil.
Ömür qaralı-ağlı,
Bütün yollarım bağlı
Bu gün mənim misralarım
Ormanda azmış cığır...

Mikayıl Müşfiqin
Cavanlıq şəkli baxır divardan,
Baxır, gülümsəyir elə bil,
Elə bil heç otuz yeddidə
İyirmi doqquz yaşında
Güllələnən şair deyil...

Həmin cığır başlamağına həmin yerlərdən başladı. Amma nə
düyənsiz dağ çaylarında axıb getdi, nə dağların kor dumanında
itib batdı, nə ormanların zümrüd qaranlığında lövbər atdı. O dünya
çətinliklərini yara-yara elmin, sənətin böyük yoluna çatdı. Çünki,
bu səfər Cıdır Düzündən başlayırdı. Oranı gözlərindən ağıl və
nağıl yağan bir yeniyetmə dünyanı oynatmaq üçün özünə
istinadgah nöqtəsi seçmişdi. Zirvələrin qaşında özünün arzu
heykəlinə dönüb məslək andını içmişdi:
- Ehey dünya, eşidirsənmi Qarabağ atlarının kişnərtisini...
Görürsənmi onların birinin yalmanındakı Qarabağın bir yeniyetmə

Bu nakam şairin həmin ağısı, nədənsə Əli Kərimi xatırlatdı.
Yaddaş səmasında onun gülümsəyən şəklini gördüm. Onu deyim
ki, rəhmətlik Əliyə ilahidən saf, uşaq təbəssümü bəxş olunmuşdu.
İnanırdım ki, həmin məsumluq zamanın ən cansız adamını da
insafa gətirə bilərdi. Amma xeyirxahı Mehdi Hüseynin
ölümündən sonra ədəbi yetimə çevrilmiş Əli Kərimin həmin
təbəssümü bəzi ədəbi “çekistləri” rəhmə gətirə bilmədi.
Poeziyamızın ritorikadan xilasında az qala körpüyə çevrilmiş o
boyda şairi yaşarı şeirlərinə, körpə təbəssümünə əhəmiyyət
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vermədən kiçicik qulluğundan, - ədəbi işçiliyindən –
uzaqlaşdırdılar. Necə deyərlər onu küçələrə saldılar.
Şirin çaxıra qurşanan şairin acı günləri bax beləcə başladı.
Əli Kərimi də bax beləcə öz əlləri ilə güllələdilər. Özünə vurduğu
güllələrdən boş şüşələr ətrafında gilizlər kimi qaldı.
Həmin zamanlar Əlini şəhər küçələrində görən zaman
ürəyimdən qara qanlar axırdı. Amma bunların poetik donunu biçə
bilmirdim. Qələm dostumun aşağıdakı misraları gec də olsa
dadıma çatdı:

Bir dəfə Sərdarla rastlaşmışdıq. Maaşdan-maaşa az-maz
tüklənən gözəl şairin cibi boş, üzü tüklü idi. Elə bil allahının bir
qəpik vermədiyi bəndəsinə rəhmi gəldi. Bir hallı-varlı yerlisini
qənşərinə çıxardı. O da cibinə bir onluq basdı. Onun yeməkxanaya
yox, dəlləkxanaya üz tutduğunu görüb təəccübləndim. Sözləri
heyrətimi yuyub apardı:
- Əvvəl üzümdəki pislikləri qırxdırım, sonra vuraq...

Bu boyda dünyada...
(Əli Kərim təbiri ilə: Şərq boyda xarabada),
Təkcə bir allahı var,
Həmin allahın
Həmin bəndəsinə
Verə biləcəyi
Bircə qəpik pulu yox.
...Əvvəlcə Əli Kərim, özüvari kövrək bulud şəklində
quzeyinə yetişib böyrümdə əyləşdi. (Onsuz da sağlığında da
qaradinməz idi. Yaxınlarının istədiklərini gözlərindən oxumasını
arzulayırdı.)
İkinci şeir rəhmətlik Sərdar Əsədi də yada saldı. (Şairlər
çox vaxt haqlarını ala bilmir. Ehtiyac onları divara dirəyir.
Dünya divarlarına diqqətlə baxılsa divara dirənmiş nə qədər
sənət adamını barelyef şəklində görmək olar).
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Gözümü açandan, ağlım kəsəndən
Aynalı tüfəng görmüşəm mən.
Aynalı tüfəng vardı
Qarabağdakı evimizdə.
Aynalı tüfəng namusdu bizdə
Əski əlifbayla bir misra yazılmışdı
Tüfəngin qundağında.
Bəzən tüfəng elə bil
Səsləyib çağırırdı məni,
Gün batanda, axşamçağında.
Qırx beş yaşında
Eşidirəm o aynalı tüfəngin
Babamınkına oxşar səsini.
Qarabağdakı evimizdəki
Aynalı tüfəngin qundağındakı yazıdan
Öyrəndim nəslimin şəcərəsini...
Rəhmətlik Sərdarın da ov tüfəngi var idi. Şəhər mühiti
əyninə dar paltar kimi gəlib sıxanda özünü ova verirdi. (Bu sahədə
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şairlərə örnəyi bəlkə də mühitin ən çox sıxdığı Səməd Vurğun
vermişdi).
Sərdar Əsəd ölüncəyə qədər itirmədiyi ağayana tərzi ilə
özünü yetirib Əlinin böyründə əyləşdi. Bu iki istedad sahibinin
hər ikisi məndən beşbetər bəduğur ulduz altda doğulmuşdu. Odur
ki, heç vaxt başlarını və ya əllərini qaldırıb göylərdən kömək
istəmirdilər. Amma günlərin bir günü Sərdar Əsədin səbr
kasasının dolacağına, boş cibinə, boş kasasına üsyan edəcəyinə
inanırdım. İnanırdım ki, ovçu Sərdar bütün bunların səbəbkarı
kimi altında doğulduğu ulduza güllə atacaq. (Amma həmin gülləni
təəssüf ki, özünə “atdı”. Həmin sahədə dünya üzrə birinci örnək
məncə özünəqəsdçilərin öncülü sayıla biləcək, həm də məşhur
ovçu Heminqueyə aiddir: özünü ov tüfəngi ilə vurmamışdan öncə
deyibmiş: nəhayət özümə layiq şikarı ovlayıram.
S.Əsəd Əli Kərimin ad günündə onun saf təbəssümlü şəkli
önündə intihar etmişdi).
İnsana, göy qübbəsi altda özünütəsdiqi üçün elə az möhlət
verilib ki, ölümlərin hamısına vaxtsız demək mümkünləşir.
Rəssam Aydın Mirseyidoğlununkundan tutmuş Vidadi
Məmmədlərin, Adil Rəsulların, Elçin Səlcuqların... cümlə
itirdiklərimizin:
Sən yadıma düşürsən
Bakıya yağış yağanda...
Yağışlı bir gündə
Rəsmimi çəkirdin
Əlində sehirli fırça
217
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...Sən rus arağını, ispan nəğmələrini,
Lorkanın şeirlərini
....sevərdin.
Çəkdiyin portretdən indi baxıram özümə
Həm də Xarıbülbülü çəkmişdin
O rəsmdə
Həmin Xarıbülbül nazlı-nazlı
Gülümsəyir üzümə.
Sən yoxsan artıq bu gözəlim dünyada
Dərdlərini özünlə qəbir evinə apardın
Təbəssümünü, rəsmlərini
Yadigar qoydun bizə.
...Bu axşam, şəhər qələbəliyində
Səni arayıb, axtarıb, bulmaq istəyirəm.
Fırçandan doğulmuş portretdəki
xoşbəxt şair olmaq istəyirəm...
İstedad insanlara Tanrı tərəfindən bəlkə də ilahi ərinti (bir
növ xammal) kimi verilir. Onlardan istifadə həmin seçilmişlərin
öhdəsinə buraxılır. Həmin ərinti onlar tərəfindən həyat kredolarına
uyğun şeirə, rəsmə, heykələ çevrilir. Bundan sərfəli istifadə
etməyənlər, ömrünü nakam başa vuranlar da olar. Macal tapıb
əlindəki istedad ərintisini kətana köçürə bilmiş, ürəyincə və
ürəklərcə portretlər yarada bilmiş rəssam mənə neçə əvəzsiz
dostumun faciəsini yaşatdı. Üstündə durduğum torpağı (və
dünyanın bütün torpaqlarını) dəfn etdiyimiz təbəssümlərin gor
yeri sandım. Müqəddəs sükutumla ehtiramımı bildirdim.
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Sonra da bütün bunları şeiriylə mənə yaşadan müəlliflə
rəmzi bir müsahibə keçirdim:
- Vidadi Məmmədi tanıyırdınmı?
- Bir-iki hekayəsini oxuyub təsirlənmiş, az yazdığına görə
oxucu ərkyanalığı ilə təqsirləndirmişdim.
- Onun təbəssümünü görə bilmişdinmi?
- Aramızdakı zaman məsafəsi buna imkan verməmişdi.
Təəssüf ki, bu nadir mənzərəni rassamlardan da görən,
kətana çevirən olmamışdı. Özünə, sözünə səhlənkarlığını hiss
elədiyi anlarda sifətindəki xəcaləti öz qürub rənglərinə batmış
təbəssümü ilə ört-basdır etmək istəyirdi.
Vidadini həm də ömürlüyü ilə yaxından bələd olduğum
müəlliflə arzularının uyğunluğu yada salmışdı. Hər ikisi eyni
yaşda eyni arzuları yaşasa da həyat taxtası üzərindəkilərin
yollarını başqa-başqa səmtlərə salmışdı.
Şeirlərin müəllifi dünya səfərini Cıdır Düzündən başlamaq
istəmiş, həmin ucalıqdan dünyaya boylanmağa macal da tapmışdı.
Belə bir zirvədən insanlara baxmaq istəyən Vidadinin
yolunu ehtiyac Qarabağ bazarlarının birinə salmışdı. Uşaq
yaşlarından çörəyini, suyunu, boyunu özü qazanmağa başlamışdı.
Gündəlik qəpik-quruşuyla bərabər çoxlu insan tanımağı da ilkin
qazanclarından olmuşdu.
Kitab müəllifi də, Vidadi də şəklinin oxuduğu məktəbin
şərəf lövhəsinə düşməsini, ilk məhəbbətlərinə çevrilə biləcək bir
qızın sevgisini qazanmasını istəmişdi.
Vidadi də, aşağıdakı misraların müəllifi də,219
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Allah, ölümdən betərdiSavaşmadan məğlub olmaq dərdi,günlərin bir günü qalib kimi, bir ağ atlı oğlana dönüb əvvəl
oxuduğu məktəbin önündən, sonra doğma şəhərinin küçələrindən
keçmək istəmişdi. Vidadini murazının dəli köhləni üstündən
salmış, elə ona görə də başqa nakam dostları kimi murazı gözündə
qalmış, üzü qüruba çəkilmişdi.
(Onun həyat faciəsini dostlarından biri elegiyalaşdırmağa
çalışmışdı:
Vəbə tək bu ömrü tapmağa nə var,
Kimlərsə, kimlərə yoğurur, yapır...
Bu yorğa həyatı çapmağa nə var,Səni çapa-çapa altında çapır,
Hamı öz evini, qəbrini tapır.
Qəlbini yazdıran vaxt tap bir görüm,
Ömrünü qızdıran, baxt tap bir görüm,
Muraz köhlənini seçə bil görüm,
Çapıb baş küçədən keçə bil görüm).
Amma əlimdəki kitabın müəllifinin Cıdır Düzündən
başlayan səfəri bir dünya turuna döndü. Ölkələrin ali kürsülərində
məğrur səsi ucaldı. Təbəssümü dəfn olunmuş dostların üstündə ağı
deyə bildi. Ona bir misra Füzuli Sevdası arzulayan Adil Mirseyid
də, yerlisinə ürək sözlərini deyə bilməmiş Pərviz də, 220
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ədəbiyyatımızın bütün nakamları həmin ağıdan bir də boy göstərə
bildi.
Onun, Vaqif Səmədoğluya həsr etdiyi şeir məni gənclik
illərimin ən unudulmaz dostlarından biriylə görüşdürdü.
Şeirimizin əsrlərcə axa biləcək bir nəhrinə dönmüş Məmməd
Arazla. Axırıncı dəfə Şüvəlandakı yaradıcılıq evində
qarşılaşmışdıq. Baş-başa verib kədərlənmiş, sözün yerini qəməqüssəyə, onlardan doğulan göz yaşına vermişdik.
Və gün gəldi tikanlı məftilləri qırıb
Keçdik Arazı, keçdik o taya,Qara çarşaba bürünmüşdü Təbriz.
Bundan öncə Təbrizi xalça ilmələrində
Və miniatürlərdə görmüşdük biz.
“Təbrizin yolları dolambadolam”,
Və pəncərələrində yüz əlli illik ayrılıq kədəri.
Ərk qalası daşlarında
şəhidlərin qan izi,
Təbriz əzan səsiylə
qarşılayırdı bizi.
Arazı keçdik şair,
Arazı keçdik.
Təbrizin suyunu içdik şair,
Təbrizin suyunu içdik.
Amma Təbriz torpağında
Bir çinar əkə bilmədik,
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Üzü gündoğana baxan
Bir ev tikə bilmədik.
Elə bil həmin şeir V.Səmədoğludan çox, Araz şairimizə həsr
olunmuşdu. Elə ona görə də Məmməd Arazı quzeyimizə, köhnə
dostlarının yanına gətirə bildi. Həmin an bir səfə düzülmüş nakam
şairlərimiz fani dünyanın ən qəmli misrasına bənzəyirdi. Həm də
onların sükutundan kürreyi-ərzlərinin ən qəmli ağısı səslənirdi.
Dünya sənin,
Dünya mənim,
Dünya heç kimin.
Amma nə yaxşı ki, bu misilsiz dərdin qarasını yumaq üçün
göy gurultularının müşayiəti ilə təbiət dəli bir leysan başlatdı.
Şimşəklərin işığında XX əsrin mavi gözlü şeir devi Nazim
Hikmətin sifəti də canlandı. Göy gurultusuvari avazı da eşidildi:
Yəni bu göy qübbəsi altda
Səsimizin qalacağına
Zərrəcə ümid yoxmu?
Onun cavabını sanki, həmin leysanı başlatmış təbiət özü
verməyə çalışdı. Buludları dağıdıb günəşin yolunu açdı. Şəfəqlər
süzülüb damlalara qondu, ümid zərrəcikləri parıldamağa başladı.
Sonra da göy qurşağı doğuldu.
Bu dəfə dünyanın bəlkə də ən nəhəng qövsü-quzeyi.
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Həmin göyqurşağı nəhəng bir dağın quzeyiylə güneyini
birləşdirə bildi.
Həm də quzeydən güneyə uzanan əsrarəngiz rənglərlə
cilalanmış bir yola çevrildi.
Təpədən dırnağa islanmış, təpədən dırnağa söz sərrafları
həmin yola düzüldü. Yollarını günaşağıya salıb həm qurumağa,
həm də öz şeirləriylə bir leysana çevrilmiş şair dostlarını təbrikə
tələsdilər...
S.Q.: (Yəni sözə qüvvə)
Mərhum Tofiq Bayram kimi, şeirlərini ürəkdən, göy
gurultusuvari səsləndirə bilən ikinci şair bəlkə də tapılmazdı.
Onun “Azərbaycan deyəndə” şeirinin sədaları məni bəlkə də
ömrüm boyu müşayiət edəcək. Doğma yurdumuza, insanına həsr
olunmuş həmin şeiri dinlədikdə, ana bətnində dünyaya yol gələn
bəbələrimizin Azərbaycan deyiləndə pələngləşdiyinə, şirləşdiyinə
inanırsan. Azərbaycan deyilən şeir incilərimizdən ibarət bir
atəşfəşanlıq gəlir hər dəfə gözüm önünə. Həm də dünyanın hər
yerindən görünə bilən inci atəşfəşanlığı.
Şeirlərindən söz açdığım Elçin İsgəndərzadə həm də
dünyaca tanınmış alimimizdi.
Azərbaycan deyəndə dünyanın ən mötəbər kürsülərində
onu da görür, fərəhdən qanad taxıram.
Doğrudan da Azərbaycan deyəndə, yeni-yeni Elçinlərimiz
dünya cıdırını başladıb, alimləşir, şairləşir. Tofiq demiş
pələngləşir, alimləşir, şirləşir.
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Əkbər ƏKBƏRZADƏ
ATA PAYIM, OĞUL PAYIM
Yaşlar gözdən süzülər, şeir sözdən. Göz yaşı da, şeir də
duyğuların maddə halına gələrək yaşanan hisslərin gözlə görünən
halıdır.
İnsan özü də bir mədəniyyətin güzgüdə görünən formasıdır.
Həyatda “nağıl insan”lar, “bayatı insan”lar, “bayraq insan”lar,
“Vətən insan”lar var.
Mənim Elçin İsgəndərzadəm “pəncərə insan”dır. Bütün
sevdiyim hisslərə və məfhumlara açılan pəncərə!
Elçin Şuşaya, Təbrizə, Turana və Atalı günlərimə açılan
pəncərədir!
Vətənim Turanın yarıdan çoxunu gəzmişəm. Elçindən
Vətənimin hələ gəzmədiyim obalarının ətrini alıram.
Onun 45 illik yubileyinə çox şey bağışlaya bilmək
imkanındayam. “Qızılları yandırıb mən, yaxıb mən” atamın mənə
ithaf etdiyi “Ata payım, oğul payım” şeirini ona bağışlayıram. Bu
hədiyyədən başqa heç bir hədiyyə ürəyimdən tikan çıxara bilməz.
Ata payım, oğul payım, 45 yaşın mübarək!
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Şahmar ƏKBƏRZADƏ
Mənim anama, sənin anana
Ata payım, oğul payım,
Qeyrət payım, noğul payım,
Toy-bayramdır – marçamaçla,
Süd əmməyin, hay-harayınMənim anama, sənin anana.
Arzumuzdan doğan nursan,
Şıltaqlıqdan heç doymursan.
Nə ülvidir məhəbbətin,
Öpüb, qucub, fərq qoymursanMənim anama, sənin anana.
İki oğul – iki şərik,
Ana üstə küsüşərik.
Doğmalığa çəpər çəkmə,
Biz ki, doğma qançəkərikMənim anama, sənin anana.

Öz nənənə sırmanırsan,
Məni ona yad sanırsan.
Ağlamsınıb gözgörəti.
Sən məni də qısqanırsanMənim anama, sənin anana.
Təzələnib ömür yolum,
Qədəminə qurban olum.
Ürəyimdə bir arzum var,
Oğul olma təkcə, oğlumMənim anama, sənin anana.
Ömür ki, var – quş qanadlı,
Mən piyada zaman atlı.
Məzarım da çiçəklənər,
Oğul olsan, “Vətən” adlıMənim anama, sənin anana.
1973

Qəribədir təbiətin,
Doluxsunur sir-sifətin.
Gərək gendən durub baxam,
Səmt gəlməyə yox cürətimMənim anama, sənin anana.
225
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Яслян Гарабаьдан, ермянилярин амансызъасына ишьал етдийи
Шуша şəhərindən олан азярбайъанлы шаир, Prof. Dr. Елчин
Исэяндярзадя доьма йурдунун иткисиндян наращатлыг долмуш
цряйинин, гялбинин аьры-аъысыны, инъик дцшмцш хатиряляринин эилейэцзарыны бу шеирляр топлусу васитясиля гансоран, сойьунчу
дцшмянлярин цстцня йаьдырыр, eляъя дя юзцнцн kюməksizliyinə
тяяссцфцнц билдирир. «Бяйаз мяляйин эеъя дуасы» шеириндян
башламыш «Бир надана» гядяр олан шеирлярин щамысы хроноложи
ардыъыллыг бахымындан 1988-2000-ъи илляри ящатя едир.
Елчин Исэяндярзадя кядяриня, kюməksizliyinə юз шеирляри иля
тяскинлик верир. Бу шеирляр шаирин Vятян торпаьынын итирилмясиня
юзцнцн фярди ъавабы олса да, ейни заманда щямин иткинин аъылыьыны
дадмыш бюйцк бир чохлуьун да етирафы щесаб едиля биляр. Шуша иля,
Гарабаьла баьлы хатиряляриндян, тясяввцрляриндян, йаддашына
щопуб галанлардан истифадя едян шаир юзцнцн сентименталлыьына
тяслим олмадан ган гардашларынын юлцмцнц, вятян торпаьынын
итgисини ифадя етмяйя мцвяффяг олур. Щяъмъя кичик «Байрамдыр»
шеири бу мисраларла тамамланыр: «Даьларын баьры ганды». Шаирин
юзцнцн тимсалында yuvasından пярян дцшмцш бир цряйин кядяри
ачылыб эюстярилир. Шеир милли Новруз байрамынын кядяр йцкцндян
бящс едир. Шаир дейир ки, торпаьы итирилмиш бир юлкядя Новрузун ширин
севинъи там дуйула билмяз.

«Rюyalar şəhəri İstanbul» шеириндян башлайараг Тцрк халг
шеиринин яняняляриня садиг галан, романтик щавасына кюклянян шаир
юлцмц, талейи, цмиди бир шеир чярчивясиня сыьышдырмаьы баъарыр,
haykıraraq юзцнцн аъыьыны ифадя етмяйя наил олур. Шаирин
Тцркийяйя, Румынiйайа və digər юlkələrə сяфярляриндян доьан
шеирлярдя вятян щясрятини, нисэилини эюрмяк мцмкцндцр. Щара
эедирся эетсин шаир юзц иля ниэаран торпаьын да хяйалыны апарыр.
«Тцркцляр» шеириндян «Севда тцркцсц»ня гядяр сыраланмыш
шеирляр итки, кядяр, вятян щясряти ифадя етмясиня бахмайараг щятта
инэилис дилиня тяръцмядя дя юзляринин няьмясайаьы ahənglərини
горуйуб сахламышlaр. Щейрятлянирям ки, шаирин шеирлярини гялямя
алдыьы Азярбайъан дилиндя неъя эюзял ритм, гафийя, няьмядяки
кimi нягарятляр, шян нотлар ола билярмиш! Мяним Бакыда тяхминян
алты ай галмаьыма, бу дилля йахшы таныш олмамаьыма бахмайараг
мян шаирин юз ана дилинин инъəликляриня бяляд олмасыны, ибаряли
дейим тярзиндян гайнагланма мящарятини дуйуб ашкар едя
билдим.
Юз «Мелодийалар»ында шаирин цряйи ашкаръа эюрцнцр. Онун
цмидсизлик аьрылары шеирляриня щопур. «Автопортрет» шеири ися цмид
вя тяяссцфля бязяниб, нахышланыб. «Йанычар» шеири ися бцтюв
топлудакы шеирляри санки «18 йашлы йанıчар олуб» гисас алмаг, ган
дадмаг арзусуна бцрцйцр. Анъаг шаир вурушмагда кюмяксиздир.
О йалныз юз сюзлярийля вуруша билир. Шаирин дюйцш йолу шеирляринин
ичиндян кечиб эедир. «Мяним шеирлярим вя сюзлярим ган дадыр».
Яминям ки, шаирин охуъулары онун дуйьуларындан бящряляня
биляъякляр.
Исэяндярзадянин шеирляри щай-кцйдян узаг, лал, сяссиздир,
билийя, тяърцбяйя вя вятяндаш гейрятиня сюйкяниб, щядсиз
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сентименталлыгдан узагдыр. Ашкаръа эюрцнян биткинлик бцтцн
шеирляри бир-бириня баьлайыр. Топлу зянэин вя рянэарянэdир, тябият
етибариля щярдянбир романтик, щярдян ися реалдыр. Щятта
Азярбайъанын işğalçı Ермянистанла гаршыдурмада цзляшдийи
бющрандан бихябяр олан охуъу беля Азярбайъан халгынын
язабларыны шаирин шеирляриндя эюря биляр.
Шимали Утащ Университети
Ъедар шящяри, Утащ 84720./ АБШ
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Elçin HÜSEYNBƏYLİ
ADAŞ
O, mənə, mən də ona “adaş” deyirik. Ölkə dışından da, ölkə
içindən də zəng edənlər bizi dəyişik salır. Amma bu yalnışlıq hər
ikimizin xoşuna gəlir.
O, göy adamıdır, yerlə işi yoxdur. Təyyarənin trapından bir
addım yerə atanda, iki addım da göyə atır.
Onun kabinetinə girənlər muzeyə düşdüklərini zənn edirlər.
“Bu mükafatları hərraca çıxarsan, xeyli varlanarsan” – mən
zarafatla deyirəm. O, cavab vermir, eləcə gülümsünür. Yəqin
düşünür ki, “yazıçıda alverçi düşüncəsi hardandı, görəsən?”
Onun evi Zığ şossesinin üstündədir və qələm adamlarının
əksəriyyəti oranı tanıyır: biri evində qonaq olub, biri ofisində!
O vətənsizlik dərdini dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpilən
insanlarla təmasda unudur.
“Biz bu mükafatı alanların kitabını təmannasız nəşr edirik.
Adaşım romançı, özü də məhsuldar olduğundan bu il onun iki
kitabını yayımlayacağıq”. Şahmar Əkbərzadə adına mükafat
törənində mənim barəmdə danışanda deyir bu sözləri. Ha,
gizlətmək istəsəm də alınmadı. Doğrudur, söhbət adaşım, dəyərli
iş və söz adamı Elçin İsgəndərzadədən gedir.
Elçin İsgəndərzadə təkcə Azərbaycanda deyil, ölkə dışında
da istedadlı bir şair kimi tanınır. Bunu onun müxtəlif dillərdə
çıxan çoxsaylı kitabları da sübut edir.
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Adaşım təvazökar olduğu qədər də səmimi və xeyirxahdır.
Çoxlarının ilk kitabı onun rəhbərlik etdiyi “Vektor” Nəşrlər
evində işıq üzü görüb. Belə demək mümkünsə, xeyli qələm
adamının “dili və gözü” dünyaya burda açılıb. Onun yaradıcılığı
haqqında ədəbiyyat araşdırıcıları çox söz deyib və deyiləsi sözlər
hələ qabaqdadır. Mənsə ona bir adaş və qələm dostu kimi ürək
sözlərimi yazılı izhar elədim. Bir sözlə, Tanrı bu adamın ruzusunu
ürəyincə verib. Alqışlar adaşımı ucaldır və o bu ucalığa layiqdir.
Mən adaşıma yaradıcılıq uğurları və xoş təmaslar
arzulayıram!
22.05.2009
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Qulu AĞSƏS
UÇAN ADAM
VƏ YAXUD “BU NÖMRƏYƏ ZƏNG ÇATMIR...”
Hərdən istəmişəm, yanında bir pis söz deyim, görüm onun
da arsenalında oxşar kəlmə var, ya yox. Əlbəttə, yoxdu. Hər şey
bir adamda olmaz ki – karyera, elm, nüfuz, şöhrət, qələm, pul. Bəs
yerdə qalanlar? Bəlkə o da pis söz danışır, amma harda – bax, o
yeri bilmirik. Onun haqqındasa adətən yaxşı söz danışırlar. Biri
mən. “Vektor” Beynəlxalq Elm Mərkəzinin Şahmar Əkbərzadə
adına ilk ədəbi mükafatını mənə verib, kitabımı çıxarıb,
restoranda tədbir keçirib, “Bayatı” jurnalının ilk baş redaktoru
qoyub. Mən ona neyləmişəm – alxışdan özgə heç nə! Alxış da ki
göyə çəkilib gedəndi. İntəhası, bir iş var ki, Elçin İsgəndərzadənin
bir ayağı yerdədirsə, biri göydədi. Nə vaxt zəng vurursan, “bu
nömrəyə zəng çatmır”. Elçin müəllim yerimir, qaçmır, uçur. Onun
təyyarələrdə, hava limanlarındakı nüfuzu iş yerindən çox olar.
Göydə olanda bəlkə də ona elədiyim alxışları eşidir. Amma səsimi
tanımır. Tanısaydı, ən azı, zəng vurub təşəkkür eləyərdi.
Elçin İsgəndərzadənin yaxşılıqları çoxdur. Ədəbiyyata,
elmə, dostlara, qaçqınlara. Professordu, yazıçıdı, publisistdi,
naşirdi, xeyriyyəçidi. Adamın vur-tut 45 (!) yaşı var. Görün, bu
yaşda nələr eləyib...
Onu tərifləmək mənə çətindi. Çünki axtarsaq, qohum
çıxarıq. Qoy bu işi başqaları eləsinlər, mən də qıraqdan baxıb
qürrələnim...
16.04.2009
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Azər ABDULLA
ELÇİN İSGƏNDƏRİN GİZLİ İŞİ
Fincanı əlindən düşüb çilik-çilik olduğundan gözündən
gildir-gildir yaş tökülən adam görmüşəm...
Yas yerinə gələn qonaqları təbəssümlə qarşılayan gənc
oğlunu itirmiş ata görmüşəm.
Bir də təkcə evini-eşiyini, bağını-bağçasını, kəndini,
şəhərini, şəhidlərini, məzarlığını deyil, həm də bulağını, çayını,
meşəsini, dağını, ayını, ulduzunu (inanın dostlar, Şuşanın ayını,
ulduzunu ancaq Şuşada görmək olar) itirsə də dost tanışlıyla
qarşılaşanda həmişə gülümsəyən şair Elçin İsgəndər (zadəni)i
görmüşəm. Elçin İsgəndər öz ağrısını-acısını, dərd-sərini, həvəslə
danışıb qarşısındakı həmsöhbətinin üstünə-ürəyinə tökənlərdən
deyil. İşgüzarlığı, yorulmazlığı, daim axtarışda olmağı (elmi və
bədii baxımdan), xeyirxahlığı kimi, dərd-sərini gizlədib hamını
gülə-gülə qarşılamağı da Elçin İsgəndərin gözəl insanlığına dəlalət
edir. Onun qəm-qüssəsi, kədəri şeirlərində görünür, bu da onun
sənətdəki səriştəsindən xəbər verir. O özünün “Vektor”
nəşriyyatında dostlarının yox, o, “dostbaz”, “yerlibaz” deyil,
ancaq dəyərləndirdiyi, layiq bildiyi yazarların saya gəlməz
kitablarını təmannasız çap edir.
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Həm özünün, həm də ünlü rəssam dostlarının bağışladığı bir
salonluq dəyərli rəsm əsərlərindən olan kolleksiyası Elçinin
zəngin mənəviyyatının göstəricilərindəndir.
Elçinlə bağlı qəzetimizin ayrıca sayını hazırlayanda onu
arayanda günlərinin çoxunu səfərdə, olduğunu öyrəndim. Vaxtının
çoxu göylərdə, uçaqlarda keçdiyini biləndə Elçindən şübhələndim.
Şeirin, şeirdəki yaxşı misraların göydən gəldiyinə əmin
olduğumdan birdən ağlıma gəldi ki, Elçin İsgəndər gözəl
misraların haçansa yerə gəlib çıxmasına səbri çatmadığından, özü
göylərə qalxaraq elə göylərdəcə onları ovlayır.
2009
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Саодат МУХАМЕДОВА
Доктор филологических наук, профессор, зав.кафедрой
Общего языкозания Ташкентского государственного
педагогического университета имени Низами
АЛМАЗНЫЕ ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА
ЭЛЬЧИНА ИСКАНДАРЗАДА
Ученому
мирового
масштаба,
профессору,
общественному деятелю, обладателю многих международных
премий и награждений, великому поэту Эльчину
Искандарзаде исполняется 50 лет. Этот возраст для мужчины
– пора самая ответственная и итоговая. Мужчина именно в
этом возрасте оглядывается назад и задумывается о
достигнутом в жизни - о успехов, о потериях, о планах на
будущее…
Уважаемый Эльчин Искандарзаде наверное
тоже об этом задумывается. Подытожив все свои труды, он
осознаёт, что сделал очень многое во имя процветания
своего народа, своей страны, вообще для всего человечества.
Ведь его труды и творения, его добрые дела и старания носят
общечеловеческий характер. В том числе в братской
республике Азербайджану в Узбекистане, много почитателей
таланта Эльчина Искандарзада.
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Творчество Эльчина Искандарзада хорошо знакомо
узбекскому читателю по его книге «Дунёнинг эшиги»
(Фергана, 2007) и
«ХХ аср Озарбайжон шеърияти
антологияси» («Антология поэзии Азербайджана ХХ века»,
Ташкент, 2013). Переведя его стихи, узбекские переводчики
смогли сохранить всю красоту и всё великолепие стихов
Эльчин Искандарзада. Стихи Эльчина Искандарзада «Ёмғир
қўшиғи» (Песня дождя) , «Ёлғизлик
қўшиғи» (Песня
одиночества), «Ёлғон» («Обман»), “Ғурбатда баҳор” (Весна
в горести), «Шоирлар» («Поэты»), «Озодлик» («Свобода»),
“Сўнгги шеър” («Последний стих»), “Капалак умри” («Жизнь
бабочки») богаты прозрачными чувствами. Читая эти стихи,
вошедшие в «Антологию поэзии Азербайджана ХХ века»
мы окунулись в мир настоящей поэзии, восхитились
разнообразием тем, широтой мысли и чувств, оказались в
объятиях прозрачных и чистосердечных эмоций.
Эльчин Искандарзада своими стихами смог создать
настоящее чудесное царство художественного слова. В его
стихах собрано всё словесное богатство азербайджанского
языка. Читая его произведения, мы встречаем оригинальные
слова, словосочетания, метафоры, сочетания, которые
присущее только творчеству Эльчин Искандарзада (в
языкознании они называются авторскими неологизмами или
окказиологизмами). Например, в стихотворении «Ёмғир
қўшиғи» («Песня дождя»)
он употребляет сочетание
яна илиқ ёмғирлар ҳаётимга ёғмоқда. Очень своеобразная
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метафора - ёмғирлар ҳаётимга ёғмоқда. Или же в этом стихе
употребляется

знаменитая фраза – «Дунёда ўлимдан бошқаси ёлғон”. Но
это
пессимистичное заключение
в строках Эльчина
Искандарзаде приобретает совсем иной ракурс – нужно жить
и творить во имя доброты и правды!
В стихах Эльчина Искандарзада
слова будто
оживают… Они сочетаются со словами, с которыми никогда
не смогли бы сочетаться в «реальной жизни». В стихах
«Капалак умри» («Жизнь бабочки») есть такое сочетание так
“тупроғинг қонини сўриб”, также в его стихах встречаются
оригинальные и неординарные сочетания как кўзгуда мум
ёруғи, жилвали саси, кўнглимнинг синиқ шишаси, ҳақиқатла
хаёлнинг қоришуви и др.
Поэт подчеркивая краткосрочность жизни, сравнивает
жизнь человека с жизнью бабочки… Его стихи - это
маленькие осколки души, где разбросаны крупинки боли и
страдания души:

Қўй, тўкилсин юлдузлар
Пари тун этагидан
Очень оригинальное уподобление! Звёзды сыпятся из
объятий феи-ночи. Так, Эльчин Искандарзада показывает
своеобразие прелестей ночи, который могут чувствовать и
видеть только поэт, только ему суждено увидеть глаза феи
любви. Художественное воображение Эльчин Искандарзада
видет и слышет песню дождя, он боготворит звук дождя и с
его помощью рисует
неповторымый образ – состояние
души человеской…сына азерсбайджанского народа.
Очень неординарные философические заключения
мы наблюдаем в стихах “«Ёлғон» («Обман») – герой с одной
стороны грешен, с другой не переставая молится Богу.
Утверждается, что
плохое есть нечто хорошее и каждая
правда беременна одной ложью, и каждая ложь душит одну
правду:
Яхши ёмондан, ёмон яхшидан туғилар,
Ҳар бир чин бир ёлғонга ҳомиладор
Ҳар ёлғонда бир ҳақиқат бўғилар

этом

Читая эти строки, приходишь к мысли о том, что в
мире всё ложь кроме смерти и вспоминается
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Ўзлари шеърларидан олдин
Машҳур бўлган шоирларнинг
Қора малаклари кулмоқдаШеърлари ўзларидан олдин ўлмоқда
Структура стихов поэта очень разнообразная. Они
имеют общность и с творчеством узбекских поэтов тоже. В
творчестве узбекских поэтов Сирожиддина Сайида, Фариды
Афруз, Махмуда Тоира часто встречается троестишье,
четверостишье. Структуру таких стихов мы наблюдаем и в
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стихах Эльчина Искандарзада. Следующее шестистишье
невозможно читать без слез:

пришли к мнению, что о достижениях Эльчина Искандрзаде
как поэта, мыслителя, знатока классической литературы,
знаменитого математика можно и нужно писать множество
научных трудов, докторских диссертаций.
Уважаемый Эльчинбей! От имени всех ваших читателей и
почитателей вашего таланта в Узбекистане, разрешите
поздравить вас с юбилеем.

Аҳмаднинг юрти бор,
Сунанинг уйи,
Наташанинг Москваси!
Хўш, менинг Шушам қайда?
Сен Шушани кўрсат менга,
Ватианимни кўрсат, ота...
Эльчин Искандарзаде родился в Шуше, в городе,
который оккупирован армянскими оккупантами несколько
лет тому назад. И его боль и тоска по своей Родине - эта
боль и тоска всего азербайджанского народа. Ведь они
потеряли 20% своих земель…Именно в этих шести строках
выражены все страдания и мечты азербайджанского народа.
В Азербайджане нет поэта, который бы не писал о Карабахе,
о Шуше, об Агдаме. И слово Эльчина Искандарзада среди
всех поэтов,
оно своеобразное, более чувственное и
пронзительное, так как он сам из Шушы.
Невозможно в одной статье описать всю красоту,
неповторимость, оригинальность, всю обаяние и величие
поэзии Эльчина Искандарзады. Мы прочитав его книгу
«Букет Харыбюльбюль» восхитились мыслями о его поэзии
таких
великих
людей
как
Чингиза
Айтматова,
У.А.Джолдасбекова, Мамед Араз, Мустафа Крымоглу,
Бахтияр Вагабзаде, Мухтар Шаханов, Низами Джаъфаров... И
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Aləmzər SADIQQIZI

YAĞIŞ KİMİ ÜRƏKLƏRƏ
YAĞMAĞI BACARAN...
Onu tanımayanlar üçün qısa arayış:
Özü belə deyir ki, «Sahilə çırpılmış bir balıq kimi dərd
çabalayır soluxmuş bənizimdə. Son ümid can verir ürəyimin
tənhalığında».
Ancaq mən onun üzündə azca bildiyim və həyatından
oxuduğum bircə kitabından (Pəncərə möcüzəsi»)
bir şeyi
oxudum. Əksinə onun gözlərinin dərinliyində zahiri görünüşündə
ÖZÜNÜ TƏSDİQ ETMİŞ İNSAN-ın rahatlığı, həm də hələ də
ÖZÜNÜ AXTARAN ADAM-ın cizgiləri var…
Yox, o nə eqoistdir, nə də ki, özünü tanımış adam bu
cizgiləri özü yaratmayıb bənizimdə. Bu sadəcə tanrı adlı ən böyük
rəssamın onun üzünə, gözünə çəkdiyi cizgilərdir…
Mənim bu dünyada əlim çatası
Nə qədər arzular qaldı gözümdə
Gəl mənə baş qoşma var get, qadası,
Dünyanın ləzzəti öldü gözümdə.
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Çox adam ona eləcə «Professor» deyə müraciət edir.
Bir neçə dəfə görmüşəm onu. Həm də adamların əhatəsində.
Müxtəlif görüşlər, kitab təqdimatları, təsadüfi rastlaşmalar…
Müşfiq çox gənc ikən özünü təsdiq etmişdi…Elə götürək Əli
Kərimi… Vaqif İbrahimi…
Yaxud bizim gözəl şair, oftomoloq, hələ gənc ikən SSRİ
deyilən məkanda o yaşda özünü təsdiq etmiş Paşa Qəlbinuru…
Bu siyahını uzatmaq da olar…
Elçin İsgəndərzadə də sözün əsl mənasında və hər
mənasında bizim ÖZÜMÜZÜNKÜDÜR!
Həmişə axtaranda tapa biləcəyimz İNSANdır! Xüsusilə
qəzet səhifələrində axırıncı oxuduğum şeirlərində qürur hissi
keçirdiyim, dünya ARENASINA çıxa biləcək yaradıcılığı olan
ŞAİR və hər şeydən öncə elmin zirvələrinə öz ayaqları ilə
dırmaşan ALİM, PROFESSOR…
İstəyirəm hərdən onun şeirlərindən misal gətirəm. Görürəm
ki, qıra bilmirəm şeiri… O, şeirlərin bir-birinə elə calayıb ki,
yalnız sona çıxmalısan…
Qış gecəsi, şam işığında,
Gerçəklə röyanın qarışığında
Sobada yanan cökənin
Qaranlığı qarsıyan nəfəsi.
Bəyaz köpüklü şampan qədəhində
Bərq vuran bir şərq gözəlinin
Məsum çöhrəsi.
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Birdən-birə sıxdı ürəyimi
Bir uzaq sevginin xatirəsi kimi…
Bir uzaq sevginin xatirəsi
Yanırdı-yanırdı
Cökə ağacıyla birgə
Və güzgüdə şam işıgı.
Güzgüdə sənə bənzər bir kölgə.
Uçurdu-uçurdu şam işığında
Sibel Canın sevdalı səsi
Ayrılığın ovcunda
Könlümün çilik-çilik
Sınıb tökülmüş şüşəsi…
Qış gecəsi, şam işığı,
Röyalarla gerçəkliyin qarışığı…
Yaşantılar tablosu… Və bir də əzablı bir günün yazılmayan
pərdə arxası…
Sözün düşüncənin qələbəsi…
Elçin müəllim belə adamdır. İnsanların işıqlı tərəfinə görə
qaranlıq tərəflərini bağışlayan…
Bir yarpız ləçəyində
Bir inci şeh damlası
Parıldayır, bərq vurur.
Min il öncəki məsum bir sevda
Min il öncəki Ay kimi
Gəlib gözlərimin önündə durur…
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«Min il öncəki» adamların içindən çıxan tər-təmiz qəlbi var
Elçin İsgəndərzadənin…
«Min il öncəki məsum bir sevda» kimi hər kəs üçün (təbii ki,
onu tanıyanlar üçün) sevimli insandır.
Nə yaxşı ki, çiçəkləyir
Ağacların budağında
İlk öpüş dadı verən
Qağayılı sevdalar…
Qırdım onun şeirini…
Qırıılması bəlkə də ən böyük günah olan QƏLBİ kimidir,
qəlbinin içindən süzülüb gələn şeirləri…
Hər kəs dünyaya bir xarakterlə gəlir. Vay o gündən ki,
xaraktersiz insan olasan. Xaraktersizlik insanın gözəl
xüsusiyyətlərini də udur…
Elçin İsgəndərzadə isə bitgin, lap elə deyək ki, Rafaelin
dünyaya səs salan tabloları kimi hər cizgisi düzgün çəkilmiş
Tanrının xarakterlə dünyaya göndərdiyi insandır.
Çiçəklərin ləçəyində
Bir damla göz yaşı kimi
Gecədən yadigar qalmış nəm…
Bilirsənmi, harda idimNə cənnət vardı, nə cəhənnəm…
Bu dünya da yox idi,
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Nə əvvəli, nə axırı
Buludlar və mələklərdi
Burda məndən yuxarı
Yalnız tanrı vardı göydə
Baxırdı göy üzünə.
Tanrı gülümsəyirdi
Şairlərin üzünə.
Özü gülümsəməyi bacarmayan adamlar Tanrının
«gülümsədiyini» görə bilməz.
Elçin Tanrının «gülümsədiyini» görübsə deməli o özü də
gülümsəməyi bacaran insandır…
Hər kəs gülür və gülümsəməyi bacarır… Elçinin
«gülümsəməyi» əslində başqa bir duyğudur.
Dodaqlarından yox, içindən gülümsəməyi bacaran adamların
üzünə bircə ifadə yazılır: ÖZÜNÜ TƏSDİQ EDƏN ADAM!!!
Özünü axtarmağı isə ondan yaranır ki, o sadəcə özünü
tapmaqla kifayətlənmir. İstəyir ki, bütün dostlarının özünü
tapmağında bir yardımçı olsun.
Həm maddi, həm mənəvi…
Və mən inanırım ki, Elçin özü çıxdığı bulud üstünə hər kəsin
əlindən tutub qaldıra bilər.
Bu isə hər kəsə nəsib olmayan bir gözəllikdir.
Qollarınız yorulmasın Elçin müəllim!
Və buludunuz göy üzündən əksik olmasın…
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Yağış kimi ürəklərə yağmağı bacaran adam, qoy buludundan
yer üzünə şeir yağsın. Şeirlərindən ürəklərə sevgi, sevinc, ümid
misralansın…
Bir də bir şey arzulamaq istəyirəm Sizə…
Yəqin ki, o BULUD mütləq və mütləq Şuşanın üstündədir.
Bir dəfə hamımızı «sehirli xalçaya» mindirib o buludun üstünə
aparın.
Bəlkə ordan Şuşaya yağmağı bacardıq…
“Ədalət” qəzeti, 20 iyun 2003-cü il. №113(1733)
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Çingiz ƏLİOĞLU
ELÇİN İSGƏNDƏRZADƏ HAQQINDA, TƏBİİ Kİ,
POEZİYA HAQQINDA, BİR QƏDƏR DƏ GƏNC ŞEİRİMİZ
BARƏDƏ VƏ ÜMUMİYYƏTLƏ TƏKCƏ ELÇİN
İSGƏNDƏRZADƏ HAQDA YOX
Güman edirəm, desəm ki, bu gün mədəni həyatımızda,
xüsusən ədəbi aləmdə bir Elçin İsgəndərzadə fenomeni
mövcuddur, çox da elə böyük mübaliğə kimi səslənməz. Qədim
Qarabağ torpağının əsil kübar soyadlarına məxsus bir çox nəcib
xüsusiyyətləri özündə birləşdirən bu gənc insan, texnika elmləri
doktoru, professor, naşir, mühərrir, tanınmış ictimaiyyətçi və hər
şeydən qabaq, gözəl bir şairdir. Öz həmyaşıdlarının uğuruna
özününkü kimi sevinən, diqqətəlayiq bir həssaslıqla onların ən
istedadlı və ən imkansızlarına bacardığı qədərində əl yetirən, ilk
kitablarına həyat vəsiqəsi verən bir ziyalıdır.
Və budur, onun “Çərçivəsiz rəsmlər” adlı yeni kitabının
əlyazması qarşımdadır.
Bəri başdan deyək ki, Elçinin haqqında, ümumiyyətlə şeir
sənətimizdə son dövrlərdə gedən proseslər barədə danışmağa,
hansısa dəyərləri götür-qoy etməyə, darını düyüdən, zəri zibildən
ayırmağa kifayət qədər imkan verdiyindən, bu kitabın astanasında
söhbətlərimizi də məhz indicə sadaladığımız məsələlər
kontekstində qurmağa çalışacağıq...
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“Quşa hansı budağa qonması vacib deyil: o, əgər civildəyə
bilirsə civildəyir və özü də bu zaman yarpaqların xışıltısını çox
vaxt alqış səsləri tək qəbul edir”.
İ. Brodski. Y.Reynlə söhbətlərindən
Poeziya müstəvisi üzərində Zamanın Oxucuyla oynadığı son
vaxt kəsiyində şahmat taxtası qəfil çevrildi, ortada fiqur qalmadı:
şah taxtından düşdü, vəzir – vəkil eyzən iddialı və qəzəbli piyada
kütləsi tapdağının qurbanı oldu. Fiqurlar taxtaya yenidən
düzüləndə, bu səfər hər iki oyunçu tərəf dövrün diqtəsiylə,
partiyanı yeni tətbiq olunan qaydalar əsasında qurmağa
razılaşdılar – oyunlar qısaldılmış vaxt formatlarında, blits turnirlər
şəklində keçirilməyə başlandı. Həm də bunun bir səbəbi
meydanda yeni peyda olmuş piyadaların mümkün qədər tez vəzirvəkil olmaq hövsələsizliyi idi...
Ərəbistan səhralarında, Mavritaniya çöllərində kənardan ilk
baxışdan qurumuş tək görünən təkəm – seyrək ağaclar o yerlərin
uzun sürən on-on beş illik quraqlığına heyrətedici bir mətanətlə
dözür, qısır göylərin böyük vaxt intervallarında hələm-hələm rast
gəlinməsi mümkün olmayan ötəri yağıntı iltifatından sürətlə
bəhrələnərək puçurlayıb yarpaq tökürlər... Bax, beləcə bizim də
“dekadaların”, bütöv qərinələrin “andeqraund” adına yasaq
dustağı olan “qüdrətli” sandıq ədəbiyyatımız yaranmış vaxt,
zaman münbitliyində güclü bir “çiçəkləmə” dövrü keçirtdi,
yaranmış qəzet bolluğunun ağzını ayırıb material gözləyən səhifə
boşluqlarını doldurdu.
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Bu arada ortalığa, doğrudan da, maraqlı bir sual çıxır:
poeziya nədir: ağlın, yoxsa, hissin məhsulu və s... Mən bu suala,
bundan öncəki çoxsaylı çıxışlarımda, zənnimcə, yetərincə cavab
verməyə cəhd etdiyimçün, indi toxunmaq istədiyim məqam şeirin
nə olmamasıdır!... Gəlin burdan başlayaq ki, şeir xarici və daxili
aləmin olay və hadisələri, faktları barədə informasiya ötürücüsü
vasitəsi deyil, hərçənd, belə məlumat mövcudluğu ola bilər. Bu tip
xəbərlərin şeirlə izhar olunmasına heç bir hacət yoxdur, bundan
ötrü nəsr, nəsrin dəqiqliyi var. Öncə dediyimiz səbəb ucbatından
şeir, həm də, müəllifin sadalanan olaylar sarıdan hiss və
duyğuları, emosiyaları göstəricisi də deyil, hərçənd, bu
məlumatları da daşıya bilər özündə... Bəzi şairlərsə şeiri dil
strukturlarıyla oyun bəhrəsi kimi qəbul edirlər. İşin bu tərəfi hər
halda müəyyən dərəcədə maraqlı və cazibədar görünə bilər,
xüsusən bunu bir qədər yumorla, zarafat duzu qatıb edəndə.
Ancaq bu tərtəmiz formal oyunlar indinin bilgisayar oyunlarıyla
rəqabətdə dov gətirə bilərmi?..
Yaxşı, onda bəs poeziyanın mündəricə, tutum keyfiyyəti
“göstəricisi” kimi nə qalır? Bəli, vaxtilə böyük şairimiz Məmməd
Arazın “Oxucuya məktub” şeirlər toplusuna (“Gənclik” nəşriyyatı,
Bakı, 1978) yazdığımız “Yeni yolların kəşfi – yeni axtarışların
başlanğıcı deməkdir” adlı önsözündə qeyd etdiyimiz, bax o sirlə
kəşf arasındakı yarımaddımlıq məsafə... Yaxud da, hələ
Mandelştamın dediyi kimi:
O vaxt ki, məhv edib əlyazmasını
Yaddaşda yaxşıca həkk eləyirsən:
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Hər cür zəhlətökən izahdan uzaq
Sirli zülmətdəki yekcins ziyanı
(tərcümə bizimdir – Ç.Ə.)
Bax, həmin o hər cür zəhlətökən izahdan, qeyd və şərhdən
iraq sirli qaranlığında bütövlük və tamlığı ilə yekcins şüurun
xırdalanmaz vəziyyəti, öz dinamikliyi ilə dilin darvazasını döyüb
ifadəsini tələb edən hal doğurur şeiri! Bu hal hələ istəkdir,
məramdır, şüurda zühr edib emosiyaların boyaqçı çənindən
keçərək eşitmə, görmə kimi duyğu orqanlarına müvafiz (olsun ki,
daxili və xarici hissetmə də o cümlədən) formalar doğurur. Qoxu
və dadbilmə burada az iştirak edir. Bu formalar daxilən əlaqəli
olub strukturlaşmış şəkil alır, diləqədərki xarakter daşıyır. Poetik
mətnin yaranışı bu semantik strukturların dil vasitəsilə
kodlaşmasından, şifrələnməsindən başlayır. Bu kodlaşdırma təsfir
cəhdi deyil, öz funksiyaları etibarilə bir növ bilgisayar proqramları
yaratmağa bənzəyir. Hazırlıqlı oxucu bu “proqramların şifrəsini,
kodunu açanda” şüurunda dil strukturlarının semantik strukturlara
əks çevrilməsi prosesi baş verir ki, bu da öz növbəsində şüurda
başlanğıcdakı hala bənzəyən vəziyyəti doğurur. Ancaq bu baş
verdiyi halda əsl şeir möcüzəsi yaranır.
Beləliklə, poetik mətnin keyfiyyət sualı öz cavabını
asanlıqla tapır: o, oxucu şüurunda yaranan estetik duyğunun
dərinliyi və intensivliyi ilə ekvivalentdir.
Elçin “Çərçivəsiz rəsmlər”də öz mənəvi mayaklarını
sərgiləyib. Mən qəsdən “mənəvi mayaklarının portretlərini”
demirəm. Çünki bu poemaların heç biri portret iddiası ilə çıxış
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etmir, olsa-olsa burada Elçin özünün bir dəfə (və ömürlük!)
sevdiklərinin hüdudsuz səmadan cızıb ayırdığı kontur cizgilərini
qeyd etməyə cəhd edir. Bu portret etüdlərinin, rəsmlərinin
çərçivəsiz olması isə onlara müəllif məhəbbətinin sərhədsiz və
hüdudsuzluğuna işarədir...
Mən Elçin İsgəndərzadənin gələcək xoşbəxt şair taleyinə
inanıram. Bu inam, hər şeydən qabaq, onun dəyişilməz mənəvi
əyyar ölçülərinin xaslığına əsaslanır, yüksək ziyalı səviyyəsindən
gəlir, ən başlıcası isə istedadına güvəncimdən doğur...
Gəlin, bu kitabın “Çərçivəsiz rəsmlər” sərgilənmiş işıqlı
fəzasına birgə qədəm qoyaq...
Elçin İsgəndərzadə “Çərçivəsiz rəsmlər”,
“Vektor” Nəşrlər Evi, Bakı, 2004
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Ruslan Dost ƏLİ
MAYAK ADAM
(Professor Elçin İsgəndərzadənin 50 yaşına 4 fraqment)
-IBir neçə ay öncə ilk dəfə AYB-nin Natəvan klubunda çıxışı
zamanı gördüyüm bu şəxs BÖYÜK İNSAN imiş ... Hər zaman
barəsində xoş sözlər, yüksək fikirlər eşitdim. Hələ ki, şəxsi
tanışlığım olmasa da, içimdə bir sayğı, rəğbət yarandı. Sevindim
ki, nə yaxşı həyatda hələ də belə insanlar var olmaqdadı. Hələ
yaşamağa dəyər bir az da ...
Bəli, haqqında söz açdığım bu şəxs, bir neçə həftə bundan
qabaq kütləvi şəhid verdiyimiz bir vaxtda şəhidlik mövzusunda
yazdığım şeirə görə (əyani tanışlığımız olmadığı halda) kitabımın
yayımını öz boynuna götürən Prof. Dr. Elçin İsgəndərzadədir!
Elçin müəllim, haçansa müəllifi olacağım ilk kitabımın sevincini
yaşamağa sizin bir cümləniz bəs elədi ... MİNNƏTDARAM! Mən
elə bilirəm ki, artıq o kitab çıxıb. Bilin ki, bir azərbaycan gənci
olaraq SİZİNLƏ FƏXR EDİRƏM!!!
Yaşamaqda olduğunuz şərəfli ömürdən dolayı aldığınız
qiymət = 5,
İçinizin təmizliyindən, saflığından, dürüst-lüyünüzdən,
səmimiliyinizdən dolayı kin-küdurətiniz = 0.
Budur, iki rəqəmin yan-yana duruşu və adı = 50
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Əlliyə qədərki ömrünüz bəlli ...
Gözəl şairimiz Z. Yaqub yaxşı deyib:
Qırx körpü var, qırx keçid var, qırx ada,
Salam verdim otuza da, qırxa da,
Bir də gördüm əlli qalıb arxada,
Baş götürüb əlli beşə gedirəm ...
Gedin, Elçin müəllim, gedin. Gedin ki, biz də gələ bilək ...
25.08.2014
-IIBir neçə həftədən sonra Elçin müəllimlə Bakıda görüşümüz
baş tutdu.
Zəlimxan Yaqub yaxşı deyib:
Ürəkdən verilən xoş bir salamla,
Əli əl isidər, qanı qan çəkər.
Elə ilk andan Elçin müəllimin əli əlimi isitdi, qanı qanımı
çəkdi. Əvvəl şeirlərimdən oxuyub, bir-bir təhlil etdi, çatışan və
çatışmayan tərəflərini dedi. Sonra uğurlar arzuladı. Elçin
müəllimin elmi təfəkkürü, dərin düçüncəsi də nəzərimdən
yayınmadı. O deyəndə ki, “MƏN GERÇƏK İSTEDADLI
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GƏNCLƏRİMİZİ DOĞULDUĞUM ŞUŞAM KİMİ, VƏTƏN
KİMİ SEVİRƏM!” o dəqiqə Valteri xatırladım: “İstedad
nəcabətdən üstündür...“
Görüşümüzün sonunda dəyərli kitablarından mənə də hədiyyə
etdi.
O kitabları təhlil etmək, Elçin İsgəndərzadə yaradıcılığı haqqında
söz demək fikrindən çok-çox uzaq olsam da, o kitablarla bağlı
təəssüratlarımı paylaşacaq qədər varam.
Şeirlərdən və poemalardan ibarət olan “Qürbət Hücrəsində”
adlı kitabda elə adından da göründüyü kimi müəllifin əsasən
qürbətdə qələmə aldığı şeirlər yer almışdır. Mən həmişə demişəm
ki, şeir səni səndən alıb, uzaqlara, heç vaxt vara bilməyəcəyin yerə
aparmadısa, o şeir deyil. Az öncə qeyd etdiyim kitab elə ilk
misralarından məni məndən alıb aparmağa başladı.
Əlil arabalarında iyirmi yaşlı qazilər
ağrı acılarını təbəssümlərində gizlədər.
Qanadlanıb uçmaq arzuları
əlil arabalarının təkər izlərinə qədər.
O sınırı aşa bilmir
İyirmi yaşlı qazilərin gözlərinə
hopmuş kədər...
Bir şair ürəyində Xarıbülbül uyuyur,
İyirmi yaşlı qazilərin təbəssümləri
bəzən biganəlikdən solur, soyuyur...
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Şair təkcə öz ağrı-acılarını deyil, həm də dünyəvi, bəşəri ağrıacıları yazmalı və yanmalıdır, Elçin İsgəndərzadə kimi!
Volter deyir ki:
Yaxşı kitabı ilk dəfə oxuyanda bizə elə gəlir ki, yeni dost
qazanmışıq. Həmin kitabı təkrar oxumaq köhnə dostu yenidən
görməkdir.
Mən də bu kitabları vərəqlədikcə Elçin İsgəndərzadəni
görürəm sanki. O harda olursa olsun!

Elə aramızda körpü salan şeirimdə də təpədən-dırnağa Elçin
İsgəndərzadəni gördüm. Buna görə də həmən şeiri Şuşa Tanrının
şüşəsidir deyən Elçin İsgəndərzadə adına yazdım, ona həsr
elədim.
-III-

Ağlamağa nə var ki,
gülməyə nə var, dostum.
Bu fani dünyadan, küsüb
ölməyə nə var, dostum.
Oğul odu Qarabağlı ola,
özü də qərib şair,
sinəsi dağlı ola.
Və günlərin bir günü
Gedib çıxa Dördyola.
Qabaq Ağdam,
Qənşər Şuşa,
Ürək qanlı bir çiçək,
Könül sınıq bir şüşə.

“EŞQ” kitabını necə başladım, necə bitirdim heç özüm də
bilmədim.
Dağlar alatoranda –
tül kimi ağ dumanda,
Xarıbülbülün ləçəklərində
nazlanır şeh damlaları,
səhər alatoranı bir röya kimidir yenə.
Hələ bir quş səsi qonmayıb
təzəcə şeh düşmüş ləçəklərə.
Xarıbülbül gülümsəyir
Arzulara, ümidlərə,
diləklərə,
bu anda
bir şeir yazmaq
istədim,
bir şeir sənə...

Hörmətli professor, tənqidçi Nizami Cəfərov – “Elçin bu
günkü poeziyamızın Qarabağ şikəstəsidir” – deyir. Nədənsə mən
də, artıq Elçin İsgəndərzadəni görəndə Şuşa, Şuşa deyiləndə Elçin
İsgəndərzadə yadıma düşür.

Oskar Uayld deyirdi ki: Bu dünyanı alman fəlsəfəsi yox, sevgi
izah edir. Elçin İsgəndərzadənin içindəki eşq tonqalını, sevda
alovunu görməmək, onun isitisində qızınmamaq mümkün deyil.
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Sevda – nəfəsin bitincəyə qədərdi – deyirdi, Nazim Hikmət.
Yunus Əmrə yolunun yolçusudur Elçin İsgəndərzadə.
Artıq haqq dünyasına qovuşmuş şairimiz Adil Mirseyid Elçin
İsgəndərzadə haqqında yazarkən başlığı belə qoymuşdu –
HARDAN BAXSAN GÖRÜNƏN ADAM! Elçin İsgəndərzadənin
bədii obrazları, poetik ifadələri, metoforaları, müşahidələri, bir
sözlə özünəməxsus bənzərsiz poeziyası da elə özü kimi
görünəndir.

Seneca yazırdı ki: Hər kitabxana bir həpsxananı bağlayar.
Elçin müəllimə arzum, istəyim odur ki, yeni-yeni kitablar yazsın,
yeni kitablar çap etsin ki, ölkəmizdə kitabxanaların sayı ildən-ilə
artsın, çoxalsın...
Dənizdə gəmilər mayakı tutub getdiyi kimi, həyatda da insan
öz mayakını seçməlidir. Bu mənada mən vətən-pərvərliyin,
insanlığın, şəxsiyyətin əsl nümunəsi, nümayəndəsi Elçin
İsgəndərzadə-ni mayak olaraq görürəm. Hər zaman yerinizdə
olmağınızı arzulayıram. Yerinizdə olun ki, sizə tərəf istiqamət
götürən gəmilər ünvanına çata bilsin, Mayak Adam!..

İydə yarpaqlarından süzülən,
inci kimi saçlarına düzlən
yağmur damlaları
səsinin titrəyişində
ilişib qalmışdı
sevgisiz bir gecədə...
Sən sevgisiz gecələrin qızısan,
sən sevgisiz gecələrin dan ulduzusan.
Sevgisiz gecələrdə gözlərin
səssiz-səssiz hıçqırır,
saçların yarpaqlayır.
Gözlərini sevirəm sənin,
Gözlərin sirrimizi saxlayır...
Sevgisiz gecələrdən həsrət
qorxusu gəlir,
saçlarından gözəlim,
iydə qoxusu gəlir...
257

09.08.2014
-IVDünəndən gözləyirəm ki, hamı təbrikini yazsın, mən lap axırda
yazım. Çünki, məncə təbrik edənlərin ən kiçiyi ya da ən
kiçiklərindən biri mənəm və növbəmi gözləməliyəm... (təbrik
etməyin sırası, növbəsi olmasa belə) Bütün təbrikləri oxudum.
Məncə
təbrikin
pisi
olmur...
Onun kitablarında torpaq qoxusu, dağ havası var. Ona həsr
olunan şeirlərə də elə bil Şuşa ətri səpilib...
Mən onu görəndə elə bilirəm
Çiynində Şuşanın əl yeri qalıb...
Onun yaddaşında
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təkcə Şuşadakı evləri yox,
Şuşanın hər yeri qalıb...
Çinarə ÖMRAY
Söhbət hamımızın doğması, əzizi, istedadlı gənclərimizlə qürur
duyan, hər zaman könlünün qapısı üzümüzə açıq olan, dayağımız,
fəxr yerimiz professor Elçin İsgəndərzadədən gedir!!!
Elçin müəllim, MÜBARƏKSİZ! Mən sizi əlimdən gələn
qədər deyil, ürəyimdən gələn qədər təbrik etməyə çalışdım...

HÖRMƏTLİ ELÇİN BƏY, SALAM!
SİZDƏN İZİNSİZ, SİZİNLƏ KƏLMƏLƏŞDİYİM
ÜÇÜN BAĞIŞLAYIN MƏNİ
Mən 1987-ci ildə yağışlı bir gündə Qubadlı rayon Müskanlı
kəndində dünyaya göz açdım. Mən dünyaya gələndə ana təbiət də
dolmuş qəlbini boşaldır, ovçu yaralamış maral kimi ətrafa göz
yaşı axıdırmış. Dolmuş buludlarda rəqs edən dəlisov şimşəklərdən
sonra tükürpədici göy nəriltilərinə mən də dodaqlarımı büzər,
gözlərimi yumar, için-için hıcqıraraq qoşularmışam. Kim bilir bu
yeni doğulmuş körpə bəlkə də Vətənin başına gələcək, göylərə
sığmayan bəlaları hiss edib, ara vermədən ağlayırdı. Onun
bağırtısını nə ananın isti, həlim nəfəsi, nə də Ata qollarının
möhkəm əzələləri kəsə bilirdi!... Çox çəkmədi şeytanın içimizdə
əkdiyi toxum bitiş tutdu, cücərdi, qol qanad atdı.Vətənin üstünü
qara buludlar aldı. Günəşin çıxmasını görməmiş batdığını gördük,
yaz gəlməmiş çovğun, boran gəldi, toy-büsat görməmiş yas
gördük, anaların oğul evləndirməsini, qız köçurməsini görmə-miş,
şivən qopardıqlarını, yas saxladıqlarını gördük! Atalarımız xəstə
ürəklərini sinələrində gəzdirməkdən usanırdılar, üzümüzə
baxmağa ar edirdilər. Nəbinin göz bəbəyi kimi qoruyub bizə
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verdiyi Vətəni erməni dığalarına verdik. Həyalı gəlin kimi
nazlanan Bərgüşad dərd çəkməkdən beli bükülmüş qarılar kimi
büdrəyə-büdrəyə, başı aşağı Araza tərəf süzülür.
Bəy sizə elə gəlməsin ki, 6 yaşında elindən ayrı duşmüş bu
qiz Vətəndən belə danışır. Axı bu Vətən dadını hardan bilir?
Anamın evin küncünə çəkilib, xısın-xısın ağlaması, atamın başını
əlləri ilə qucaqlayıb üzü üstə saatlarca belə qalması, nənəmin
yanıqlı-yanıqlı bayatı haraylaması Vətənsizliyimizi bizə demirmi?
Nə vaxtsa sizə yazacağım ağlıma da gəlməzdi. O qədər əl çatmaz
idiniz mənim üçün. Dünən Sizinlə Bakı Slavyan Universitetində
görüşdük ilk dəfə. İmzalı kitabınızı da aldım. Kitablarınızı
oxudum. Məni məndən alıb apardı hər sətir, hər söz, hər cümlə.
Bu yazılarda oxuduqlarım bir az kədərli,bir az da çağrış notları
üstündə köklənən xəyallarımı ayaq izləri kəsilən, ot basmış
yollarla Sumqayıtdan uzaqlara –düşmən tapdağı altında qalan
torpaqlarımızda
uyuyan
doğmalarımızın
ruhlarının
ziyarətgahlarına çevrilən, səs-səmir kəsilən, boş qalmış yurd
yerlərinə, sahibsiz bağlara, bağçalara apardı. Bir neçə zamanlıq da
olsa Xəyalım həqiqətə çevrildi. O qayğısız, xoş keçən gunlərimizi
yenidən yaşadım. Və elə bil bu saatlarda xoş xatirələrlə yaşayan,
torpaq həsrətindən qəlbləri yanıb bir ovuc kulə dönmüş biz
Qarabağlılar səsimizi Nəriman Atanın səsinə qatıb, üzümü
Qarabağın bütün Ər oğullarına tutur və deyirəm: “Olumla Ölüm
arasında qalmayın” Bilin ki, olumun Özündə də bir ölüm var.
Qarabağın izləri kəsilən yolları, yurd yerlərimiz, doğmalarımızın

ruhları bizi çağırır. Bir Ömür Təbrizlə Bakının Ayrılığına yanan
Atanın övladlarıyıq axı! Yalvarırıq qoymayın vətəndə vətən
bölünsün.. Övladın tərbiyyəsinə valideyn cavabdehdir. Vətənin,
millətin narahatlığına isə onun ziyalı oğul və qızları cavabdehdir.
Sizin kitablar dünəndən bəri içimdə bir üsyan tufanı
qoparmaqdadır. Və bunu Sizə yazmasaydım dayana bilməzdim.
Ey qəlbi Şuşa həsrətindən yanıb bir ovuc külə dönmüş Elçin bəy,
Sizi belə yaxından tanımama çox, həm də hədsiz çox şadam.
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Qərib MEHDİ
НИЙЯ СЕЧДИН ДАЬ ОЛМАЬЫ?..
Elçin İsgəndərzadəyə

ELÇİN İSGƏNDƏRZADƏYƏ HƏSR
OLUNMUŞ POEMA VƏ ŞEİRLƏR

Нийя сечдин даь олмаьы?
Нийя сечдин уcалмаьы?..
Тяпя кими яйилсяйдин,
Эцлцн оларды.
Дяря кими овулсайдын,
Йолун оларды.
Дцзян кими йайылсайдын,
Селин оларды.
Нийя сечдин даь олмаьы?
Эцняшя илкин салам вермяк
сянями галмышды?
Зцлмятя илкин синя эярмяк
Сянями галмышды?
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Эяряк, Йерин дярдини
Эюйя дейяйдин?
Эяряк, Эюйцн сюзцнц
Йеря ендиряйдин?
Аллаща щамыдан йахын олмаг
cязасыз галмаз.
Дцнйанын щяр йериндян
бахылмаг
cязасыз галмаз.
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Тяпя ол – эцлцн олсун.
Дяря ол – селин олсун.
Ай дяли, аьлын олсун,
Цзмя ахына гаршы:
“Бяли!” де – балын олсун.
Нийя сечдин даь олмаьы?
Нийя сечдин уcалмаьы?..

Билмядин,
шимшяк шаллаьа тутаcаг?
Билмядин,
шахта цряйиндя донаcаг?
Билмядин,
долу башыны дюйяcяк?
Билмядин,
булуд гараны эейяcяк?
Нийя сечдин даь олмаьы?
Нийя сечдин уcалмаьы?..
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Адил МИРСЕЙИД
ЪОРРИЪУЛУМ ВИТАЕ
(поема)
Елчин Исэяндярзадяйя
ичимдяки аьажын йарпаглары тюкцлцр
эцзэцдяки гадынын ала эюзляри эцлцр
учан гушларын эюзляри долуб
амма
алланыр балланыр
гуру будагда бир гызыл алма
бцтцн йоллары арадым
гара севда башымда
юлцмя эедян йолу
булмадым бу йашымда

гоншу пянжярядя
ишыг йанмыр цч эцндц
о пянжярядя ишыг йохкян
нежя şeir йазым мян
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юлцм севдасындан сярхошам йеня
эюйляр гябул етмир сучлу рущуму
шаир хейря йаз мяним йухуму
кюнлцмц танрыма тяслим елядим
бядирлянмиш айдан гара севда дилядим
гырх йашымда ваз кечилмяз бир севда
кюнлцмцн бащарында якдийим аьажлар
бар вермядян гуруду
шцкцр эюзлярим щяля дуруду
оф абдал адил мирсейид
оф абдал шаир
бцтцн дярдляр унудулмур дейярдин
бир заманлар бу дцнйада
гара фрак эейярдин
сол дюшцндя аь чичяк
бир мяжрайды юмрцн рюйа кими
йалан эерчяк
рцзэар будаьындан гопарды сяни
юлцм дясмал едиб апарды сяни
билирсянми щараларда учур дурна ляляйин
инди щаны эцзэцдян эцлцмсяйян мяляйин
мязарын газылмады
мажяран йазылмады
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оф абдал адил мирсейид
оф гара севдалы абдал

дяли кими чыьырды бирдян биря
о сяс щяля дя гулаьымдады
сон дяфя эюйцзцня
бахыб юмрцмя эцлдцм
ня сиррдися йыхылмадым
айаг цстя юлдцм
ай эюрдц бу жинайяти

рущум бядяндя ойнады
сясим батды хошжа гал
юлцм йа бир аддым
биздян габагда эедир
йа да бир аддым архада эялир щямишя
эцзэцлярдя эор фяляйин цзц эцлцр щямишя
эюзцмдяки йаш няди
кюнлцмдя тялаш няди
мяня гыйдылар ана
ай эюрдц бу жинайяти
эежяйары пянжяряляр сюняндя
мян бир сяфярдян евя дюняндя
архадан вурдулар тиндя
ялимдя чюряк варды
чюряк дцшдц ялимдян
ганым дамжылады чюряйин цстцня
ай эюрдц бу жинайяти

йалныз мянимди бу эежя
эюйцзцндя алтун ай
ай шафталы кими дадлы
ичимдя бир şeirин мисралары аьрыйыр
умудлар арзулар гушлар ганадлы
щяйятдя бир тут аьажы вар
бир будаьы гуруйуб бу бащар
тут аьажы силкиниб чыхды бу рюйадан
ай бахыб эцлцмсяди
тут аьажында йува гуран
таныш гуш да ойанды
ойаныб бир аьыз няьмя охуду
гушун сяси эежяйары йарпыз гохуду
эюйдя ай ешитди гушун сясини

бир зейтун аьажы
бир зейтун бажы
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дальа дальайла чичяк чичякля
улдуз улдузла севишир
ай бахыб эцлцмсяйир

юпцшян севэилиляр билирми
ялимдян дцшцб сынды цмид долу гядящляр
американ барындан гара саз ганадланыр
эежянин гяриб йолчусу
кюлэя кими бир адам
бардан чыхан саз сясини
марихуана тцстцсцтяк
чякир дярддян йанан жийярляриня

щяр шей гейб олуб мяним юмрцмдян
бир тут аьажы галыб
тут аьажында бир йува
йувада бир гушжуьаз
ай бахыр эюйцзцндян
ичимдя бир şeirин мисралары титряйир
дцнйа даьылыр
ай эцлцмсяйир
дцнйа даьылыр
ай эцлцмсяйир
ачылмаз бир сирр эизляниб
айын тябяссцмцндя
кюлэя кими бир адам
айы архасынжа чякиб эедирди
адам дурур ай дайаныр
ай дайаныр адам дурур
бир сигарет йандырыр
айа бахыб эюз вурур
эежяйары кцчядя ай фанарлары алтында
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юмцр бойу сцряжяк бир севда вар башымда
юмцр бойу сцряжяк бир севда йолчулуьу
бир эюзял шяргийля битмялиди
гуршунла битир амма
бир аьажын алтында
бир улдузу инфаркт вурур
эюйцн йедди гатында
бир аьаж вар рюйамда
бир гяриб бяхт аьажы
о аьажда олайды каш
мин дярдин бир ялажы
гуш гонмаз карван кечмяз
бир йердяйям инди
башыма вурду юлцм севдасы
йеня эюзляримдя айрылыг рюйалары
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йеня кюнлцм фаниликляря асi
эюйцзцндя ня бир мяляк ня бир улдуз
йерцзцндя ня бир чичяк ня бир аьаж
йанды кюнлцм
гуршуна галды ялаж

о эюйярчин тясадцфян
сянин пянжяряня гонса бир сящяр
сян эцлцмся она
шаир эцлцмся аьлама

йеня йол бойу
чичякляйиб бадам аьажлары
даьылыб эюйцзцня
булудларын сачлары
йеня дя горхум йохду
айрылыгдан юлцмдян
амма бу ахшам бирдян биря
гейб олмаг кечир кюнлцмдян
гой бир кимся билмясин
щарда нядян юлдцйцмц
бир эюйярчин галыб орда сизин дцнйада
унутмайыб сон тикями онунла бюлдцйцмц
бир эюзял йаз ахшамы
о эюйярчин бир башга эюйярчиня
сюйляйир мяним сон мажярамы
йол бойу бадам аьажлары чичякляйиб йеня
щя ня дейяжякдим сяня
вай мяним гара бахтым
эюр няляр эялир мяним аьлыма
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ай сыйрылыб чыхынжа гаранлыгдан
эежяляр тянщалыгда гурдтяк улайан
севдалы кюнцллярин щамысы йалгузагмы
гара гушлар учуб эялир ай даьларындан
о даьлара дюняжяйим мювсцм узагмы
жаван юлмянин севинжини дуймадан
фанилийин вядляриня уймадан
бу од няди жанымда бу од бу атяш няди

эежяляр айа баханда
эюзлярим донурса инди
унудулмуш шаир кими
йашайырам гядярими
ишэянжяляр ичиндя юзэцр
юзэцрлцк ичиндя чарясиз
чарясизлик ичиндя мясуд
гцрбят сящяри гызарыр дан йериндя
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еля юзэцрям ки бу эцн
унутмушам палитрамда гуруйан
рянэлярин адыны
унутмушам йедийим мейвялярин дадыны
щушумдан чыхыб бу эцн
бир дястя бянювшя эятирмялийдим сянинчцн
гцрбят сящяри гызарыр дан йериндя

сян пянжяря юнцндя
яллярин гойнунда эюзляйирсян йолуму
юзэцрлцк няди билмирсян
гцрбят сящяри гызарыр дан йериндя
мян цряйими йедирдирям эюйярчинляря
елчин исэяндярзадянин бир şeirиндя
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***
Елчин Исэяндярзадяйя
щардан нишан алсалар
эцлля мцтляг цряйиндян кечир шаирин
щямишя щяр йердя
щяр йердя щямишя
бир гяфил эцлляйя щядяфди шаир цряйи
вя щяр кясин юз шаири вар дцнйада
вя ганадлы доьулар шаир цряйи
учур сцрцнмцр
бязян шаир дири икян эюзя эюрцнмцр
бязян зиндан зцлмяти
тянщалыг сяфаляти
бязян шющрят юлдцрцр шаирляри
юлцмя жан атдыьыны билмядян
шющрятя жан атыр заваллы шаир
бир дя айылыб эюрцр
илк şeirини гошдуьу о айлы эежядяки
о айлы цряк дейил артыг синясиндя дюйцнян
вя йолу кясиб юлцм
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эцлцмсяйир гырмызы эюзлярийля
вя йаздыглары йазажаьы şeirлярин
гараламасыймыш йалныз
вя йашадыьы юмцр
гараламасыймыш йашайажаьы юмрцн
заманын гум саатлары
ахыр бармагларымыз арасындан
ахыр эюзляримизин гарасындан
ахыр цряйимизин ян дярин йарасындан
вя йарымчыг şeirляр
йарымчыг юмцр галыр
биздян сонра дцнйада
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бцтцн достлар унутдулар шаири
амма фяляк кюпяк кими вяфалы
хатиряляр юлцб кюлэяляр дири
шейтан овгатыды гярибин щалы
пайыз ахшамында севдалы дяниз
шаир елчин айдан эялмиш адамдыр
гум цстцндя йоха чыхыр бир жцт из
билмям нядян цряйимя айрылыг дамды
щеч билмирям щара эедим бу ахшам чаьы
щеч билмирям щансы намярд доста зянэ вурум
эюйярчинтяк щаваланды кюнлцмцн ащы
щеч билмирям сааты сящяр нечяйя гурум

***
***
Елчин Исэяндярзадяйя
Елчин Исэяндярзадяйя
дянизин цстцндя бир улдуз сюнцр
мцбаряк бир нур вар айын цзцндя
бир дамла йаш эцмцш бцллура дюнцб
бяйаз ганадлы мяляклярин эюзцндя
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сян мяндян мян дя сяндян
севинж икимиздян узаг
ай доьажаг индижя
сян бир Боз гурд, мян йалгузаг
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бир кимся йох бу дцнйада
севиб кюнцл баьламаьа.
Аллащ сяня эюз вериб
бир эцн мяни аьламаьа

AYHAN CAN
(Almaniya)
REYHANLA UYUR BAKÜ
Prof.Dr.Elçin İsgenderzade`ye
azeriler yeri sağıyor umutlarıyla
reyhan sunmuş bakü konuklarına
sevdan hasret olur neye dokunsam
beyaz gül atarken kübra1 kemanıma
eski dostlar’ı tamamlıyor
sata lucia
yalnız seni çalıyor
hiç susmadan
seni anımsadım bir çay evinde
hasretin uyur hazar gibi içimde
uysal çocuk yüzünü okşuyorum
başın iri bir manolya göğsümde
lenkeran’da içtik küflü geceyi
ipek’ten bir düş gördük şeki’de
gence’de tuttu ellerimizi güller
kervansaray gizledi sensizliğimi
iğde dalında parlıyor eski anılar
bir yudumda içiyorum sevdanı
bizi kaçırıyor ölü zaman atlıları

бир ан юнжя бурдайдын
инди щардасан, щарда
юзцн йохсан отагда
кюлэян эязир диварда
1997
(«Булуд адам» китабы,Бакы-1999, сящ. 40)

1
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Kübra Kaplan
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havuz başında eğleşir yolcular
gölgeler gezinir salyangoz gibi
ipek şalların içine sardım seni
sevdamı ateşliyor azeri türküleri
barış çiçeği açıyor bakü geceleri
çok petrol içiyor savaş tanrıları
kafkas dağını eritiyor yokluğun
kıvılcım fışkırıyor sevdamızdan
kaç heykel baktım yüzünde sen
içimde yanıyor yakut gözlerin
mehebbet sunuyor azeri ozanlar
hasret içiyorum kızıl reyhandan
nar gibi çatlatıyor göğü tarın sesi
zeynab2 seni söylüyor her türküde
tanrılar konuşur sanırsın bakü’de
kemanımla üflüyorum sensizliği
bir akordeon parçalıyor hasretimi
boyu uzun elleri yadigâr bir adam
kızıl akşamları döver dev davullar
azeri güllerine verdim ayrılıkları
kara ırmak akar bakü’nün altında
gül damladı elime şiraz’ın başında
adın sığmıyor yanan avuçlarıma
yüzün reyhan
yüzün sevgi çeşmesi

yağmur yağıyor bakü’de gözlerin
şiir köprüsü kurduk bakü-izmir arası
buzlu camları kırıyor emine’nin3 sesi
akdeniz’i selâmlıyor bakü ateşiyle
azerilere bıraktı fakı4 bağlamasıyla
bir emirdağ türküsünü ince sesiyle
azeri dostlara anlattık sevdamızı
reyhanın altında uyuduk seninle
düşümde yüzün hep reyhan
sevdan yaktı içimdeki dağları
limon sarısı elçin’in5 sözcükleri
reyhanla gizliyor şiirli sevincini
mehebbet doluyor gözlerinin içi
seni düşünürüm onun yüzünde
içimize akıyor azeri ozanlar
neft gibi yanmaya hazır birer gül
fuzuli
genceli
nizami
sonra şehriyar geliyor yattığı yerden
gözlerinden şiir bulutları iniyor yere
bizi kucaklıyor sımsıcak dizeleriyle
gül döküyoruz ozanların üstüne
tamilla6 azatlık sunuyor mehebbetle
3

Emine Sevinc Öksüzoğlu
Fakı Edeer
5
Elçin İsgenderzade
4

2

Zeynab Hanlarova
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dünya küçülüyor seni düşünürken
yalnız sevdan kalıyor gövdemde
yüreğim gül patlıyor sevginle
bakü’de gül tamamlar yaşamı
yollarına umut parkları kurdum
şiir yolu uzanır bakü’den izmir’e
yıldız kopardım bakü gecesinden
saçlarına takıyorum delicesine
yüreğine sevda ateşi taşıyorum
dünya yanıyor mehebbetle
her yanım reyhan
reyhan sen
sen reyhan
bakü, 22 mayıs 2009
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Ялисямид КЦР

МЯЩЯММЯДЯ САРЫ ДАЬ ЙЕРИЙИРДИ
Елчин Исэяндярзадяйя
Даьлар адам дили билир, адамлар унудуб, дашын дилини,
аьажын дилини, гушун дилини...
Аьажлар данышыр адам дилийля, гушлар дил - дил ютцр йарпагларла.
йарпаьын юз дили, гушун юз дили...
Бизя еля эялир чайлар данышмаз, Сюз дейир габаран сулар, Чайлар мяжрасындан чыханда
сюз дейир,
дяниздя боьулана эюз дяйир;
Биз дуймуруг, ешитмирик...

6

Даьлара лал кими бахма, Лалын дилини анасы биляр,
Tamilla Abbashanlı
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Дярдин эюйчяйини Сонасы биляр...
Гуш дили билирди Сцлейман,
Онда чюл дирийди,
чямян дирийди.
Танрыйа баьлыйды бу ящди - пейман, Мящяммядя сары даь йерийирди.

Вагиф БЯЩМЯНЛИ

ГЯМЛИ ШАИРЛЯР
2004.
Гями дя ишыг сачан
Елчин Исэяндярзадяйя

(«Чайлар мяжрасындан чыханда» китабы.
Бакы, 2004. сящ. 93)
Ня эцня галмышам мян

башы дашлы?Билмирям щеч щансы йерим аьрыйыр…
Бир аз Фцзулийям эюзляри йашлы,
Бир аз Нясимийям…
дярим аьрыйыр…
Ян аьыр йоллардан ютярям, валлащ,
Яслими гящятди, Лялями йохду?
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Гям ичря Мяжнундан бетярям, валлащ,
Щайыф, Фцзулинин гялями йохду!

Мяним дя щейляжя…
Ичим учунур…

Илмцдам мяляйир щамыдан хялвят Ичимдя бир дярд вар, гузу бойдады.
Тцрмядя чцрцйян Назимям,
фягят,
Зинданым дцнйанын юзц бойдады.

Дярдимин дярдлярдян щарасы кямди?
Мяни дя аьлаьан бир гялям доьуб…
Нийя шаирлярин атасы гямди,
Бцтцн шаирляри нийя гям доьуб?
2002.

Щади щалындайам,
Мцшфиг сифятдя,
Эцнцмдян бир сораг веряним йохду.
Щцсейн Жавидям… сойуг гцрбятдя
Гябрими вятяня эятирян йохду.

(«Севэимя ахшам дцшцр» китабы,
Бакы, 2003. сящ. 161-162)

Зярбяляр дяйся дя
ялли йеримдян
Чийнимя щюкм едиб дейирям:
дикял!
Жаным бярк аьрыйыр Яли Кяримдян
Аьрымы шяраб да азалтмыр диэял!
Фяляк гисмятими тярсиня йазыб
Билмирям ня тящяр чяким кючцмц…
Нежя яли ясир Мяммяд Аразын
287
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Вагиф Нясиб САРЫЩЦСЕЙНОЬЛУ
ЕЛЧИН ИСЭЯНДЯРЗАДЯЙЯ
Бцркцлц эцнляримдя
Арагдашларым бухарланыб тяк гойду
Мяни бир мейданда
Сон цмид кишняртиси дя
Сяйирди бир мадйанда.
Тцрмядяки «ушаглар»
Чярчивядя, йяни мейдансыз
Тцрмядяки башмаглар
Кяндирдян азад, - йяни гайтансыз.
Азадлыгдакы мящкумлар
Эцндцзляр говурьатяк говрула-говрула
Сохулъан тяк гыврыла-гыврыла
Рягс едирляр гайтанлара бахмайыб,
Яллярини ойнада-ойнада
Эеъя нювбясиндякиляр
Аллащларына шцкцр едирляр
Щисли чайданлары гайнада-гайнада
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Тяклянянляр,
Ъяза евляриндя
Тяклик ъязасы аланлар,
Цмцдц ляляк-ляляк саланлар,
Цзц дивара лал галанлар
Мян дя бах беляъя
Галанын дибиндя бир даш олмушдум,
Гайтанлылара, гайтансызлара
йолдаш олмушдум.
Эюрцшцмя эялиб чатды,
Гыратында бир дяли
Ахыр дил ача билди,
Шеир учура билди
Вагиф Нясибин яли.

Elçin İsgəndərzadəyə
Heyf bu gün
Şuşa buludlarına
Dəyə bilməyir başın,
Və Cıdır Düzünə bir avtobus küncündə
Çata bilməyir əlli yaşın.
Heyf bu gün
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Şuşa yetimlərindən biri kimi
Özün boyda buluda dönürsən,
Qarabağ şikəstəsi ötməyə
Tara, kamana, uda dönürsən.
Avropa gözünü yumub qoymur,
Canımız, gözümüz o yeri alaq.
Əziz xələflərinə bağışladığımız
Qarabağ atlarını bəlkə geri alaq.
Heyif əlli yaşında
Torpağımız yara-yara,
Sevincimiz yarı-yarı,
Ötməyə də yarı bülbülük.
Gəlinimiz Sarı, Sarı,
İş-peşəmiz yara sarı,
Üzümüz Şuşaya sarı,Hamımız Xarıbülbülük...
Amma qardaşım səni,
Cıdır Düzündəki,
Ümüdü gözündəki
Yeniyetmənin yanında görürəm,
Və Qarabağa qayıdan dəstədə
Bir Qarabağ atının
Yalmanında görürəm.
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Акиф СЯМЯД
ЕЛЧИНИН ТАЛЕЙИ
Гардашым Е. Исэяндярзадяйя
щяср олунмуш бир шеирин мцяллифиня
Шяр демя, шаир гардаш,
Аллащ сиздян нийя узаг
Бир-ики наданын
Щийлясини, торуну
Аллащын адына йазаг?!.
Эюр нежя йашылды сюйцд
Елчинин ешгиня бянзяр
Сян ондан узаг дейилсян
О да сяндян узаг дейил
Яйил, о сюйцдя, яйил
Шаир, сяня ня юйцд
Эюр нежя эюзялди рцзэар
Щяр рцзэарын талейи вар
Щяр рцзэар бир тале тапа
Елчинин талейи кими.
2001

15.07.2014; Dünya...
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Наил ТАН
(Тцркийя)
MUSA URUD
***
Əkiz taleli qardaşım Elçin İsgəndərzadəyə
Günah var, göz yaşı yuyar.
Qan da yumayan günah var.
Üst-üstə bütün günahlar
Adəmin günahı qədər.
Yaşım tutuşdu quruya.
Bilmədim nəyi qoruyam.
Səsim yetmədi tanrıya
Bir bənövşə ahı qədər.
Kiminə düşdü haqq yolu.
Kiminə də dustaq yolu.
Dünyanın ən uzaq yolu
Şuşadan Allaha qədər.
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VETEN
Prof. Dr. Elçin İsgenderzadeye
Şair Nurettin Özdemir’in "Vatan" şiirine nazire
Veten;
Karabağ’da yıkık bir Türk evi,
Nizami’nin makberesinde bir çini nakış,
Şehitler Hıyabânı’nda siyah bir şehit taşı,
Şirvanşahlar Sarayı’nda bir kubbe,
Ve veten,
Nahcıvan’da bir kal’a burcudur.
Veten;
Şeki’de tağ tağ meşe,
Şamahı’da serin külek,
Masallı’da issi su,
Apşeron’da kulaç kulaç Hazar,
Gence’de Göygöl,
Ve veten,
Tebriz’de Heyder Baba dağıdır.
Veten;
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Âşık sazında tel,
Tarda perde,
Bülbül dilinde mahnı,
Uşak üreğinde layla
Ve veten,
Şair yaratıcılığında yüzlerce şiirdir, destandır.
Veten;
Dedem Korkut’ta kopuz,
Köroğlu’da gür nâra,
Seyyid Nesimi’de dar ağacı,
Şah Hatayi’de Kerbelâ Ağıtı,
Ve veten,
Resulzade’de yükselip asla inmeyen bayraktır.
Veten;
Sâbir’de fisincan,
Samed Vurgun’da Muğandüzü’ne
inmiş ceyran,
Tufarganlı Abbas’da bal dodaklı yâr,
Aşık Elesger’de Gül Hanım,
Mikail Müşfik’te alavlı tar,
Resul Rıza’da toprak sevdası,
Ve veten,
Bahtiyar Vahapzade’de
maşukadan beklenen
yarım bir salamdır.
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Veten;
Kız Kalası’nda gözyaşı,
Ateşgâh’ta huzur,
Toylarda şadlık,
Ahundov Kütüphanesinde ilm issisi,
Ve veten;
Nevruz’da semenidir, tongaldır.
Veten;
Ağdam’da bir şehit kafatası,
Bakü-Ceyhan hattında neft,
Lankeran’da limon çiçeği
Şuşa’da bir harıbülbül
Bakü’de Anar7, İsgenderzade8,
Nagiyev9, Ekberzade10,
Ve veten,
Azerbaycan’da Heyder Aliyev,
Türkiye’de Atatürk’tür.

7

Халг йазычы Анар
Проф. Др. Елчин Исэяндярзадя
9
Проф. Др. Ъялил Наьыйев
10
Шащмар Якбярзадя
8
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Зейнел БЕКСАЧ
(Косова)
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Ölmeden ah ölmeden
"Ay çok sagol!" diye
Şuşa'da karşılasa
Elçin kardeşim

KARABAG'A VARSA YOLUM
Elçin İsgenderzade'ye
Karabağ'a varsa yolum
Şuşa'da Tophane'de
Armut ağacı gölgesinde
Türkü yaksa Tar'ım
Halay çeksem
Kekik çayı içsem
Özgürlük koksa bahçe bağım
Çocukluk uçurtmamın renkleriyle
Toy etse Karabağ'ım
Şakısa bülbüller kuşlar ötse
Çadır şehirlerde çile bitse
İnsanlık dersini
Öğrense zalim
Örümcek tutmuş beyinler
Erdeme yenik düşse
Karabağ'a varsa yolum
Güvercinlerle doluşsa sağım solum
297

Bir başka bahara kalmasa özlem
Yaz gecikmese Şuşa'ya
Bir bayram günü
Bölüşsek kırmızı elmayı sofrada
Şehit vermiş ana bacıların yüreğine
Su serpsem
Karabağ'a güneş gibi doğsam
Kardelen dersem gül koklasam
Buğday olsam
Karabağ'da özgür özgür boy versem
Günebakan gibi açıp
Çocuklara gülüş armağan etsem
Karabağ'da olsam
Şuşa'da adımlasam
Dostumun doğum gününde
Çocukluğunu geri versem
Karabağ'a varsa yolum
2 Щазиран 2006. Ъума, Саат: 16.30
Призрен // КОСОВА
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Шамил НАМАЗ

«ЧОБАН, ГАЙТАР ГУЗУНУ…»
Елчин Исэяндярзадяйя
Бу дярядя тора дцшдц нечяси,
Дярялярин эюзц доймур - ичяси…
Галыб кюрпя гузуларын биржяси…
«Чобан, гайтар гузуну…»
Ща бойланар, йетян олмаз щайына,
Анасызы гойма эюздян йайына,
Юзэяляри шярик чыхды пайына,
«Чобан, гайтар гузуну…»
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Дцнйа долуб щей юлцмнян - итимнян,
Бир балады, ара йердя итирмя,
Тякялярин иши чохду йетимнян…
«Чобан, гайтар гузуну…»
Эюр бир йазыг щардан - щара эялибди,
Йол доланыб гапылара эялибди.
Цзц йохду - цзцйола эялибди…
«Чобан, гайтар гузуну…»
…Эюрцрсянми, ганлы бычаг нейляди,
Чадыр «евим» эюзцндян йаш яляди,
Мян рузусуз гузу кими мялядим…
«Чобан, гайтар гузуну…»
(«Эюзц йолда галан дцнйам…» китабы,
Бакы, 2002. сящ. 16)

Щяля кющня мангалларын кюзц вар,
Цтянлярин, атанларын йцзц вар,
Бу йазыгда чох намярдин эюзц вар,
«Чобан, гайтар гузуну…»
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Адил ШИРИН
ЮЗЦМ БУРДА,
ДЯЛИ КЮНЛЦМ УЗАГДА

Илщам ГЯЩРЯМАН

Достум, профессор Елчин Исэяндярзадяйя
Гядярим ня ися она разыйам,
тяки сян ганад вер, гана разыйам,
анамын алнында гара йазыйам,
юзцм бурда, дяли кюнлцм узагда…
Юзцм бурда, дяли кюнлцм узагда…
бир эцл колунда, йашыл будагда,
алмалар гызарды, дян тутду буьда,
аь булуда, ясян йеля гарышдым…
Аь булуда, ясян йеля гарышдым…
аьаъа, йарпаьа, эцля гарышдым,
йандырдым юмрцмц кцля гарышдым,
гара йаьмур йаьсын, эюйляр аьласын…
Гара йаьмур йаьсын, эюйляр аьласын,
севдийим эюзялляр гара баьласын,
сещирли эцзэцляр сиррим сахласын,
эцмцш эцзэцлярдя гейб олсун юмрцм…
301

ЕЛЧИН ИСЭЯНДЯРЗАДЯНИН
ЕВИНИН ЭЮРЦМЦНЯ
Дянизябахарда ев тикдирмисян,
саьлыьына гисмят,
хейрини эюрясян, гардаш!
Йувасына дян эятирян гуш кими
щямишя гапысындан
яппякля эирясян, гардаш!
Дяниз евдян эюз охшайыр,
Ев дяниздян тамашады.
Щяйятдяки эилянарлар
Гоша гызына охшады.
Дивар Ясэяран барысы,
Йолу Шуша доламасы...
Эежя сяня той тутурму
Дянизин цстдян дикялян
Боз гурдун уламасы?!
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Пянжярядян Айы эюрсян
Йюнцнц салама чевир,
Гарабаьда юлянлярин
Рущуна салават чевир.

Васиф СЦЛЕЙМАН
ЕЛЧИН ИСЭЯНДЯРЗАДЯЙЯ

Йурддан олан кювряк олар,
Нейняк, цряйиня салма, Айрылыгдан аьы деся
Аразы адлайан палма.

Зцлмятин гойнунда чашды бу эежя,
Еля бил, цряйим дашды бу эежя.
Дейирдим сящяря юлдцряр мяни,
Эял ки, голларымы ачды бу эежя Эежядян бир мисра умажаьым вар.

Щяр оьулун иши дейил
Гаранлыьа ишыг асмаг.
Цст евлярдя юмцр сцрцб
Алт евлярдя китаб басмаг.

Цряйя дцшдцся даь еля даьды,
Рянэини нейнирсян гарады, аьды.
Киминся эюзцндя йаш вар, Илащи,
Бу эежя киминся дамаьы чаьды Эежядян бир мисра умажаьым вар.

О эцн олсун бу евиндя
нявяляр саггалыны йолушдурсун.
Гышда соба йанында
Гары белиндя гулунж гырсын...
05.10.04

Еля бу имишям, солум, саьым йох,
Севинжи сящяря сахламаьым йох.
Бу фани дцнйадан умажаьым йох,
Эежядян бир мисра умажаьым вар.
(«Ешг ол дярэащына сяждяйя эялим» китабы,
Бакы, 2003. сящ. 41)
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Кямаляддин ГЯДИМ
ЭЦНАЩЫ ЙАЗАН МЯЛЯК

Elçin İsgəndərzadə “ƏSƏRLƏRİ” – V cild

Даща чох инсанды, азажыг мяляк.
Валлащ, мяня чякиб бу йазыг мяляк,
Мянимтяк бир билир Аллащы, йазмыр.
10 март, 2002.
(«Эцнащы йазан мяляк» китабы,
Бакы, 2003. сящ. 176)

Елчин Исэяндярзадяйя
Эюрдцйц йаланды, шярди ки, эюрцр,
Танры гарьыдыьы йерди ки, эюрцр.
Чякдийим бу бойда дярди ки, эюрцр,
Эюрцр синямдяки мин ащы, йазмыр.

HƏLƏ VƏTƏN DEYİL VƏTƏN DEYİLƏN
Elçin İsgəndərzadəyə

Охуйан вармы ки, нежями йазыр,
Башымдан оланы, кечяни йазыр.
Чарясиз дюндцйцм эежяни йазыр,
Цмидсиз галхдыьым сабащы йазмыр.

Zəng etdin, dedin bir gecə, görünüm,
Sağ ol ki, tapmısan sən vaxtı, qardaş.
Çoxdan görünmürəm...
Necə görünüm,
Vaxt məni öldürür, mən vaxtı, qardaş.

Синямдя даш олуб йазаммадыьым,
Цстцмдя баш олуб бажармадыьым.
Юзцм юз ялимля газанмадыьым,
Бойнума йыхылан эцнащы йазмыр.

Şığıyır üstümə dərd qoşun-qoşun,
Yorğunu olmuşam eniş-yoxuşun.
Ömrüm ömrü kimi böcəyin, quşun,
Vaxt da ruzi vaxtı, dən vaxtı, qardaş.

Итириб башыны ар - ачыг мяляк,
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Gör hikmət deyilən nə var məqamda,
Kişi uduzar da, udar məqamda.
Əldən nə gəlir ki bu dar məqamda,
Neylədik dünyanın gen vaxtı, qardaş?

Qəşəm NƏCƏFZADƏ
ŞUŞANIN SAĞLIĞINA
Gözəl şairimiz Elçin İsgəndərzadəyə

Hər gün yan-yörəmdə çəpər kimidi,
Hər an-gələsi bəd xəbər kimidi.
Nə təpər əvvəlki təpər kimidi,
Nə papaq əvvəlki papaqdı, qardaş.

Bir gözəl şeirini oxudum,
Şuşa sağlığına, Elçin!
Şuşada olsan gələrəm,
Tez çıx qabağıma, Elçin!

Hər şeydən öndədi gödən deyilən,
Gödənin quludur bədən deyilən.
Hələ Vətən deyil Vətən deyilən,
Şuşasız adi bir torpaqdı, qardaş.

Şuşadan endik aşağı,
Üz aşağı, baş aşağı.
Şuşadan gələn yağışı,
Sıxdım dodağıma, Elçin!
2004
Bir kar aşmaz “nə bilm”nən,
Od yapışıb od dilindən.
Yapış Əlinin əlindən,
Gəl gedək Ağdama, Elçin!
Gör neçə ildi ki, Şuşa,
Başımızda gedib huşa.
Görən nə gəlib bu başa,
Qan gəlib ağlıma, Elçin!
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QARABAĞ ŞİKƏSTƏSİ
əziz dostum Elçin İsgəndərzadəyə
Bakı şəhərində
Yazıçılar Birliyində
Vətənimin yanında
Vətənimin önündə
Ayə, ölürəm mən.
Özü də yaman ölürəm
Sevgili canan ölürəm.
Əzizinəm, restoran Şuşa
Qayası sementlə qayrılan Şuşa
Sementin köhnəymiş nəymiş,
Daşından bir parça qırılan Şuşa.
Adın yazlan yerə Şuşa deməzlər,
Havan olan yerə Şuşa deyərlər.
Ayə, ölürəm mən,
Dağda duman ölürəm
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Qardaş, yaman ölürəm.
Səni yeyib içmək yeri bildik, Şuşa, ay Şuşa
Ayə ölürəm mən
Bağda bağban ölürəm
Qardaş, yaman ölürəm.
Əzizinəm məktəb Şuşa,
aptek Şuşa, salon Şuşa
kitab Şuşa, şeir Şuşa, roman Şuşa...
Ayə, mənim Şuşamı hər şeyə bənzətməyin
Mənim Şuşamı bu qədər kiçiltməyin, ayə.
Qoyun Şuşam qalsın Şuşalığında
Qoyun Şuşam qalsın şüşəliyində.
Ayə, ölürəm mən
Sənə qurban ölürəm,
Dəli çeyran ölürəm.
Əzizinəm, tar çalan pulu gözlər,
Pul pulu gətirər, pul pulu gözlər.
Gözlərin şahı diz çökdürərdi,
Gözlərin hər axşam borc pulu gözlər.
Ayə ölürəm
Sonam ölürəm
Anam ölürəm
Sənə qurban ölürəm.
Heç demirsiniz niyə ölürəm,
Tüfəngim pas atıb ona gorə ölürəm.
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Buna görə ölürəm
Ona görə ölürəm
Sənə görə ölürəm
Cəhənnəmə ölürəm
Qara yola ölürəm
Kimin nə vecinə ölürəm.
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İnqilab NADİRLİ

ELÇİN İSGƏNDƏRZADƏYƏ
Anadan olmasının 50 illiyi münasibətilə
Qarabağ torpağı yetirib səni,
Turana bir arxa gətirib səni,
Azdır sənin kimi sevən vətəni.
Əllini ər kimi, məğrur yaşadın,
Qürurla çəkilir hər yerdə adın.
Elmin göylərində şimşəktək çaxdın,
Alimtək canını odlara yaxdın,
Halaldır elmdən yoğrulan taxtın,
Alimlik adından heç vaxt doymadın,
Qürurla çəkilir hər yerdə adın.
Sən mühəndis kimi kəşflər etdin,
Neçə imkansızın dadına yetdin,
Haqqın dərgahına səcdəyə getdin,
Naşirtək, rəssamtək xalqa yaradın,
Qürurla çəkilir hər yerdə adın.
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Ərinmək, yorulmaq bilmirsən bir an,
Namərdə, nakəsə vermirsən aman.
Əsil qiymətini verəcək zaman,
Nadanı, xəbisi əsla saymadın,
Qürurla çəkilir hər yerdə adın.
Türkçülük olubdur amalın sənin,
Ellərə örnəkdir kamalın sənin,
Haqdan nur alıbdır camalın sənin,
Həmişə, hər yerdə haqqı aradın,
Qürurla çəkilir hər yerdə adın.
Harda zəhmət varsa, orda zəfər var,
Qeyrət zəfərində hünər, təpər var,
Sənin həyatında min bir səfər var,
Şairtək ölkələr gəzdin, parladın,
Qürurla çəkilir hər yerdə adın.
Ayşənin, Aydanın, Əlin var olsun!
Görüm daim onlar bəxtiyar olsun!
Yaradan həmişə sizə yar olsun!
Səninlə fəxr edir hər bir övladın,
Səni qəlbən sevir qohumun, yadın,
Qürurla çəkilir hər yerdə adın.
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Rəşid FAXRALI
SÖZƏ KÖKLƏNMİŞİK, SÖZƏ
“525-ci qəzet”də oxuduğum şeirlərin müəllifi
Elçin İsgəndərzadəyə səmimiyyətlə

BİRİ SƏNİN, BİRİ MƏNİM
Dərdi dərdə bağlamağa,
Dərdə dönüb çağlamağa,
Bir qəhəri ağlamağa
İki damla yaş görünür,
Biri şənin, biri mənim.
Qarşıda savaş görünür,
Çəkingən təlaş görünür.
Daşa dönmüş daş görünür,
Biri sənin, biri mənim.
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AYRILIĞIN ŞEİRİNİ YAZ
Nə yazırsan könlümcədi,
Sözün sözə mehrini yaz.
Bu mehri duyan tapılar,
Ovsununu, sehrini yaz.
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Dinmir çataqlı qapılar,
Qaralı-ağlı qapılar...
Nə çoxdu bağlı qapılar,
Açıqdı dərdin qapısı...

BİZİ DƏ ÜŞÜTDÜ...
Tanımırıq odasını,
Suya çəkək qadasını...
Bir gözəlin ədasını,
Bir oğulun qəhrini yaz.
Yazdın dumanın şeirini,
Şeir umanın şeirini...
Yazdın sevdanın şeirini,
Ayrılığın şeirini yaz...

AÇIQDI DƏRDİN QAPISI
Mərd üzünə açıq olub
Həmişə mərdin qapısı.
Neçə mərdi kül eləyib
Neçə namərdin qapısı.
315

Yasəmən ətri var şeirlərində;
sənin yoxluğunun yerində qalan
o qışı bir nərgiz ləçəklərinə
büküb saxlayarsan dan söküləndə
O qışı dincini alan yollarda
Sözlə haqlayarsan dan söküləndə.
Ruhunu yerindən tərpədən qışın
Sırsıra bağlamış telini bir-bir
Sözə bağlayarsan dan söküləndə.
Hərəmiz bir qışın ağrılarını
yaşaya-yaşaya yaşa doluruq.
Bütün sevənlərin yaşı eynidi,
Qışın sazağında yaşıd oluruq.
Hamının könlünə yatır şeirin,
Hamıya doğmadı bu hiss, bu duyğu.
Ruhumu üşütdü yayın yay günü
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Sənin yoxluğuna sığınıb qalan
O qışın, o qışın dərd soyuqluğu...

ŞUŞADA SIXIM ƏLİNİ
O yanda bir sevgi sarayı uçdu,
Bu yanda bir sevgi sarayı qaldı.
Bir sevda dil açıb dillərə düşdü,
Bir dərdin kəsilməz harayı qaldı.
Kim baxar dərdlinin nəm harayına,
Qəhər harayına, qəm harayına.
Sənin kəsilməyən bəm harayına
səs verən oğullar qılınc qurşayıb.
Tutub yaxasından nağıl dünyanın
dastanlar, nağıllar qılınc qurşayıb.
Səni sevənlərin cərgəsi sıxdı,
Nağıllı ahıllar qılınc qurşayıb...
...Sənin bəm harayın zil gücündədi,
Sovuşar bu qada, sıxım əlini.
Hərdən görüşsək də Bakıda, qardaş,
Şuşada,
Şuşada sıxım əlini!..
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TÜFƏNG QUNDAĞINA YAZILAN ŞEİR
Dünənin bir şirin röyasısan sən,
Tüfəng qundağına yazılan şeir,
Bu günün dünənli dünyasısan sən,
Tüfəng qundağına yazılan şeir.
O tüfəng duyana əlhət daşıdı,
Ömürün güvənci, ruhun-yaşıdı.
Tarixlər yazanın patrondaşıdı,
Tüfəng qundağına yazılan şeir.
O tamı hiss etdim, o dadı bildim,
Olanlar bir ayrı qadadı, bildim...
Bu günə yazılmış odadı, bildim,
Tüfəng qundağına yazılan şeir.
“Yayın yay günündə ruhuma yağan,
Ruhumu üşüdən qara bax!” - deyir,
“Qopardıb atarıq qara bağları,
Qarabağ, Qarabağ, Qarabağ!” - deyir,
Tüfəng qundağına yazılan şeir...
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Əli DAŞKIN
(Güney Azərbaycan)
ŞUŞA

Elçin İsgəndərzadə “ƏSƏRLƏRİ” – V cild

Yazıq olub düşürəm ölüm-dirimə
Görən
Oxuyacaq Xarı Bülbül quşların toy-düyünündə?
Oynayacaq öz nəslimin balaları
Ölsəm də, mənim yerimə?!

Əziz qardaşım, professor Elçin İsgəndərzadəyə
Gözəl Şuşa!
Dərələri tam sehirli
Zirvələri qoşa-qoşa
Kim qıyar ki, mən də qıyam
Yem olub gedəsən nankor qurda-quşa?!...
Kişi kəlləsindən yonub
Günbəz dikmək həvəsiylə gələn
Böyük Qacar Şaha buyurmuşdu Molla Pənah:
-“ Məni qoruyan odur ki, mən bilirəm
Dağ qoynunda qoruyacaqdır Şuşanı!”
Kim unudar
Mən unudam bu şöhrəti, belə şanı?!..
Cabbarı yada salanda
Nətavandan utanıram!
Üzeyirə üz tuturam
Xana, Seyidə baxıram, Bülbül gəlir xatirimə
319

Dağlarına kəklik deyil
Ağbabalar, leş yeyənlər, çaqqal, quduz
Yaraşmır ki!
Ormanında yabanı donquz dolaşıb hönkürüncə
Közərir gönlümün içi...
Əsir Şuşa!
Qala Şuşa!
Ana Şuşa!
Bala Şuşa!
Təslim etməz Türk elləri öz qalasını bayquşa!...
Süfrəndə çörək kəsdirdin yad əllərə
Zirvəndə bayraq əsdirdin qoynuna girən güllərə
Sən, demədin
Mən, demədin
Açdın sıcaq qollarını
Alıb öpdün üzlərini
At çapdırsın deyə verdin düzlərini
İndi gəl ki,
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Günbəzinin yanağına yara düşüb
Bilən yoxdur!
Gözlərinin sahilinə qan əkilib
Silən yoxdur!
Qərib Şuşa, yalnız Şuşa!...
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Şuşa!
Çatma qaşını baş-başa!
Hadı gözlə, hadı dayan!
Bədöy atlar kişnəyəcək
Qudurğanlar edəcəklər el savaşına tamaşa!...

Sən onlara nə etdin ki?
Sənə tutdu divan, zülüm, ölüm
Qara fikirlilər!
Sənə gəlib, səndə doğub
Səndə boya çatanların
Ayağı çıplaq, ac qarın
Gizli-gizli, narın-narın
Yad əllərə sığınaraq, kişilikdən yan duraraq
Səninlə nə davası var?!
Bilmirlər ki,
İllər keçsə, aylar ötsə
O dağlar ağ kürk bürünüb qışa getsə
Havasında unudulmaz Azərbaycan havası var!...
Ən azından
Barmağımız qurşun olar
Sənə qarşı duranlara!
Bu meydan bir gün daralar
Qaranlıq qoynundan doğan o yalan işıq saralar!...
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Baloğlan Cəlil İDRİSİ
BU PAYIZ QÜRBƏTDƏ
BİR AĞAC ƏKDİM
Dostum, professor Elçin İsgəndərzadəyə
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Mən isə qürbətdə bir ağaç əkdim,
Allahın adına bir dua kimi.
Asdım ürəyimi budaqlarından,
Yolunu gözləyən bir yuva kimi.
Həsrətlə boylandım Vətənə sarı,
Gördüm dəftərində yenə yox adım.
Bir adam tapmadım burda, İlahi!
Durub bu ağaca, şeir oxudum...

Bu payız qürbətdə bir ağaç əkdim,
Üfürə-üfürə bir şitil kimi.
Öpüb əzizlədim yarpaqlarını,
Tanrıdan aldığım yüz ödül kimi.
Açdı yaylığını qaragöz bulud,
Günəşi bələyə alıb apardı.
Ölmüş yarpaqları yerdən qaldırıb,
Küləklər bir layla çalıb apardı.
Şairlər qələmə sarıldı həmən,
Varaqlar utanıb içini çəkdi.
Vətəndən didərgin qərib quşlara,
Mən isə, qürbətdə bir ağaç əkdim.
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Fərqanə MEHDİYEVA
ELƏ BİL ALLAHIN KÖMƏKÇİSİDİ
professor Elçin İsgəndərzadəyə
Zamanın üzünü yuyur qanıyla,
Öyünür bir az da adı, sanıyla.
Qərib görkəmiylə, quru canıyla,
Şairlər sünyanın dərdini çəkir.
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Şairlər dünyanın dərdini çəkir.
Qoyur, ümidləri qoyur, ac qoyur,
Bir dəli sevdanı yalavac qoyur.
Elə bil başına dünya tac qoyur,
Şairlər dünyanın dərdini çəkir.
Təpədən, dırnağa sevgi səsidi,
Vətən dəlisidi, el dəlisidi,
Elə bil Allahın köməkçisidi,
Şairlər dünyanın dərdini çəkir.

Olanı, olmazı sıxır yadında,
Sözünü başlayır Tanrı adında,
Doğmaca balası çıxır yadından,
Şairlər dünyanın dərdini çəkir.
Kim ki, nə danışır dilindən tutur,
Tutur diri-diri ölümdən tutur.
Dünya şairlərin könlündən turur,
Şairlər dünyanın dərdini çəkir.

Tüstüsüz, ocaqsız alışıb çıxır,
Özü öz içindən çalışıb çıxır.
Zirvəsi qələmdi yapışıb çıxır,
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326

Elçin İsgəndərzadə “ƏSƏRLƏRİ” – V cild

Elçin İsgəndərzadə “ƏSƏRLƏRİ” – V cild

Ahmet Emin ATASOY
(Bolqarıstan)

Esmira MƏHİQIZI
***
ESİN PERİLERİ
Elçin İsgəndərzadə üçün Şuşa havası...

- Aziz kardeşim Elçin İskenderzade’yebu da elə-belə yalançı ömür,
günləri yalandan sanıyıb... keçir.
dərdlərin başına elə dolanır,
sevinci uzaqdan tanıyıb... keçir.
xoşbəxtlik hardasa quş yuxusudu,
baharı unudan qış yuxusudu,
son yuxu... ömürün daş yuxusudu,
gözünü yaşlara yamıyıb... keçir.
guya havalısan... havasız kimi,
hər günün küt gedir, urvasız kimi,
bir vətən içində yuvasız kimi,
ruhun Qarabağdan qanıyıb... keçir.
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bükreş’in
yazarlar birliği
binasının önünde
birbirinden çekici
birbirinden şirin
üç kızın şahane
yontuları vardı
burada kimbilir
kaç yıldır böyle üryan
sabırla severek duran
bu üç güzel kız
belki şairlere esin
verdiklerini
düşünüyorlardı
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kimsenin umurunda
değillerdi oysa
bana öyle geldi ki
onlar temmuz ayının
yakıcı sıcağında da
ilgisizlik soğundan
üşüyorlardı
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Анна БАРТКУЛАШВИЛИ
ЭЛЬЧИНУ ИСКЕНДЕРЗАДЕ
Ваши стихи – букет из алых роз,
И вы – поэт, достойный восхваленья,
Любовь святая в вас живёт,
А ритм достоин умиленья!
Я поражаюсь вашему уменью
Преуспевать во всём, дерзать, творить,
И, не теряя чувства вдохновенья,
Всю вселенную в себя вместить.
Лирика полна страстей и чувств,
Тревожит сердце, не даёт покоя,
В ней к Родине любовь, всему святому,
Порыва пыл, что берёт без боя.
Поэты раньше всех стареют,
Чужую жизнь переживая,
И если в них и стынет кровь,
Поэзия звучит в веках живая.
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Aşık Yoksul DERVİŞ
(Türkiyə)
Atila ER
(Türkiyə)

SAYGI DEĞER SAYIN İSKENDERZADE
BAKÜ
Şairlerde ozanlarda nazarı
Gönüllerde dolmuş Elçin pazarı
İskenderzadedir gerçek yazarı
Profesör Elçin İskenderzade
"Bayatı" beynelhak sanat dergisi
Dile destan oldu Elçin övgüsü
Gönlünde yer etmiş şiir sevgisi
Profesör Elçin İskenderzade
Bütün türk dünyasını da gezmiş
Manadan cevahir inciler dizmiş
Allah razı olsun bizi de yazmış
Saygı değer sayın İskenderzade
Aşık Yoksul Derviş şükran sunarım
Saygı ile hörmet ile anarım
Kabul edin şu nameyi sunarım
Saygı değer Elçin İskenderzade!
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Prof. Dr. Elçin İsgenderzade'ye
ince bir sac gibi yırtılıyor gece
yıldızlar unutmuş resmini gökyüzünde
bakü'deyim, farklı duygular içinde
nasıl yabancı hissedebilirim kendimi
dili dilim, şiiri şiirim, tıpkı benim
bakü'deyim, farklı duygular içinde
hazar görücüye çıkmış genç kız misali
saçlarını savuruyor durmadan ruh hali
bakü 'deyim, farklı duygular içinde
ilk kez nâzım'ı konuk etmiş bakü, 957'de
nizami ayakta karşılıyor bizi gence'de
bakü 'deyim, farklı duygular içinde
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hangi marşandiz anlatabilir ki bu vuslatı
nesimi şair miydi, derisinde ölüm gizli
bakü'deyim, farklı duygular içinde
bakü'deyim, farklı duygular içinde
kardeş kardeşe yürüyoruz elçin'le
bir elimizde meşale, bir elimizde hüzün
aynı türküleri söylüyoruz, aynı kederle
bakü'deyim, farklı duygular içinde
08 Mart 2008, Bornova

Айдын МУРОВДАЬЛЫ

ТУРАНА ЙОЛ ЭЕДЯН КЯС
Елчин Исэяндярзадяйя
Дярвишляр Hожасысан Тцркцн, Туранын даща,
Амалын йер цзцнцн вар-дювлятиндян баща…
Алнындакы жыьырдан йол башлайыб Аллаща –
Фярмана йол эедян кяс.
Бу дцнйанын шяклини эюзляриня чякибсян,
Цряйинин шумуна щяр эцн байраг якибсян…
Сян сыныг кюрпцляри киприйинля тикибсян,
Сащмана йол эедян кяс.
Юпдцн Шаман чюллярин тцрк гохуйан йелини,
Сыхдын Щунун, Шумерин, Эюйтцркцмцн ялини…
Сяндян йахшы билян йох дярдин ана дилини,
Дярмана йол эедян кяс.
Ещрамлар гыфылына ачар олду гялямин,
Мязарына эцл гойдун сян Щявванын, Адямин…
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Эюз йашынла эюйярди сящраларда сюз зямин,
Эцмана йол эедян кяс.
Милйон йашлы сяс эялир Гобустандан, Азыхдан,
Енибсян гайаларда даша дюнмцш гайыгдан…
«Билгамыс», «Дядя-Горгуд»,
«Манас» кими варлыгдан –
Вирана йол эедян кяс.
Нущ эямиси дяйяндян Аьры даьым аьрыйыр,
Бюлцняндян эащ суйум, эащ торпаьым аьрыйыр…
Сабащы ачылмайан Гарабаьым аьрыйыр,
Турана йол эедян кяс.
Еля Шуша дярдинин паспорту сян юзцнсян,
Учагларда учурсан, цмманларда цзцрсян.
Дярди танытмаг цчцн йер цзцнц эязирсян,
Мейдана йол эедян кяс.
Хары бцлбцл ящдини салонлар алгышлайыб,
Чичяк юлкяляр сяня тясялли баьышлайыб.
Аллаща эедян йол да Инсандан йол башлайыб,
Инсана йол эедян кяс.
06 август 2014-жц ил
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ЭЕДЯК МЯММЯД АРАЗ
БЦРЖЦНЯ ТЯРЯФ…
Елчин Исэяндярзадянин
«Мяммяд Араз гайасы» поемасына
Эяздин бу дцнйаны, бюйцдц Вятян,
Сянин цряйинля дюйцндц Вятян,
Кющня кишилярин юйцдц Вятян –
Йухуду, Шушанын кючцня тяряф,
Эедяк Мяммяд Араз бцржцня тяряф!
Байраг атяшимиз санжылан йердян,
Шеирин ганадлары ачылан йердян,
Щямзяляр Гыраты гачыран йердян –
Дярдди, Короьлунун эцжцня тяряф,
Эедяк Мяммяд Араз бцржцня тяряф!
Бу бцрж сяня аэащ, Турана аэащ,
Сюз цстя сялтянят гурана аэащ,
Атыны щикмятдя йорана аэащ,
Щагг эялир, сюз анды ичяня тяряф,
Эедяк Мяммяд Араз бцржцня тяряф!
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Танры ужалыьа ял чякир щяр эцн,
Тцркцн шющрятиня гол чякир щяр эцн.
Надан учурумлардан йол чякир щяр эцн,
Щагсыз инадына, щюжцня тяряф,
Эедяк Мяммяд Араз бцржцня тяряф!

Елбариз МЯММЯДЛИ

ELÇİN İSGƏNDƏRƏ
Биз сюзцн эюзцнцн эилясиндяйик,
Шеирин Мяммяд Араз гиблясиндяйик,
Шеирин Мяммяд Араз зирвясиндяйик,
Яйиляк пир, ожаг кцнжцня тяряф,
Эедяк Мяммяд Араз бцржцня тяряф!
Туранла юпцшян сясин мцбаряк,
Оьуз йухусуна щирсин мцбаряк,
Сянин Мяммяд Араз дярсин мцбаряк,
Дюняк аршынына, юлчцня тяряф,
Эедяк Мяммяд Араз бцржцня тяряф!
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Yaddaşımın itdiyi yerdə,
zaman qılınc qurşayıb.
Özünü yeyib tökür,
ruhumun xarabalığı.
Buz kimi küləklərin
sevdasına oynayır,
Yenisey, Təbriz aralığı.
İndi həsrət qoxuyur,
Bomboz qıpçaq çölünün
yovşanları.
Son ayaq izlərimi
itirir qar-boranda,
Azğın Sibir çölünün
kədər yüklü axşamları.
Amma,
açılan səhərləri
bir az ümidə oxşayır,
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Altaylarda sovuşan
gecələrin.
Hələ daşlarda qalıb,
Sozalan,
son barmaq izlərim.
Deyəsən, yol çəkir gözlərim.
Bayquşa bax, yurd salıb,
Qurdların uladığı
ucalıqlarda,
Canımın buzlaqları üzür,
Yeniseydə bulanan sularda.
Bu yol harda dolaşıb?
Harda bulanıb sular?
Qan rəngində üfüqlər,
Niyə mənsiz sökülür?
Bu gərdişə, bu haqqa,
Ölməmişəm,
hələ qalıb ərkim heey...
Özünə dön,
özünə dön,
özünə dön Türküm, heey...
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Əlirza HƏSRƏT

ŞƏHİDLƏRİN RUHUNA BÜK ŞUŞANI
Prof. Dr.Elçin İsgəndərzadəyə
Bir Şuşadır hər qəribin ürəyi,
Eləmişik bölük-bölük Şuşanı.
Zalım dunya necə tutub görəsən,Dərdimizdən dərdi böyük Şuşanı?!
Şuşa belə qalmamışdı heç darda,
Bu qürbətdən varmı ayrı diyarda?
Xarıbülbül boynun burub dağlarda,
Yaman əyib, yaman bu yük, Şuşanı.
Göylərində sökülməyir dan, deyə,
Ayna tutub bizə qürubdan deyə.
Yarasını aparmasın qan, deyə,Şəhidlərin ruhuna bük Şuşanı.
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QÜRBƏT BAYRAĞIDIR
SAÇINDA HƏR DƏN
BU ŞUŞASIZ HALINA BAX VƏTƏNİN
istedadlı şair Elçin İsgəndərzadəyə
Şuşa dedim, göyüm-göyüm göynədim,
Yurd ahından məlhəm qoyun yarama.
Ulduzları oğurlanıb Göylərin,
Doğan Ayda qismətini arama.
Hər qəribin ürəyinə yüklənib,Torpaq-torpaq daşıdılar Vətəni.
Bundan belə ürəklərin dağında,
Bayraq tutaq gəl bu ruhsuz bədəni.
Bu Şuşasız halına bax Vətənin,
Xarıbülbül sevənlərdən yan düşüb,
Burda Günəş həmdəm seçib gecəni,
Dan üzünə Vətən boyda qan düşüb.
341

şair dostum Elçin İsgəndərzadəyə
Bir ruhsuz bədəndir Şuşasız Vətən,
Qürbət bayrağıdır saçında hər dən.
Abidə ucaldıb qəribliyindən,
Sanki tamaşadır Elçin əfəndi.
Əcəb havası var sinəmdə dağın,
Sevdası başqadır bu vurulmağın.
Yuxuda dolaşıb Şuşa torpağın,
Dərdini yaşadır Elçin əfəndi.
Hər qolu bir sərhəd telidir elə,
Toxunan mizrabdır ahım bu telə,
Verib ürəyini Xarıbülbülə,Özü bir Şuşadır Elçin əfəndi.
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AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ
Türk dünyasının böyuk şairi
Elçin İsgəndərzadəyə
Azərbaycan-Türkiyə
Cüt ürəkdir bir canda,
Belə gözəl məmləkət,
Vardırmı bu cahanda?
Bu da Aylı-ulduzlu,
İki bayraq yan-yana.
Hərəsi bir bəzəkdir,
Anamız Türkistana.
Baxın Kürə, Araza,
Bir Vətən yoludur bu.
Türkün Azərbaycana,
Uzanan qoludur bu!
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ŞEİR HEYKƏLİ
Türk dünyasının görkəmli şairi
Elçin İsgəndərzadəyə
İstedadın, uğurun,Heyran qoyub hər kəsi.
Sənə alqış söyləyir,
Azərbaycan ölkəsi.
Türk sevdası çağlayır,
Damarında, qanında.
Qələbədir səninki,Hər şeir meydanında.
Sən şeir heykəlisən,
Şöhrətin var dünyada.
Zirvədən baxmaq gərək,
Ucaldığın bu ada!
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İnqilab İSAQ

ŞUŞA TORPAĞI
Elçin İsgəndərzadəyə
Dostum dedim sənə
Qanadlı könül yiyəsi.
Söz analı süd qardaşım
Odla oynamaq vaxtı
bitib, tükənməz,
Dünyanı ha dolan, ha gəz.
İllah da canında,
qanında sancı ola,
Bənövşə sancısı,
Xarıbülbül sancısı.
Şimşək qəzəbli
kəhər atın yalmanına yata-yata,
Oyaq qala yolların
Sıyrılmış qılınc kimi
qolların.
Əllərin dost əlini
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sıxmağa da hünərli,
Düşmən başını
iki bölməyə də.
Amma yorulma,
təslim olma cıdıra,
Yolları Cıdır düzünə
döydükcə at nəfəsi
Bəlkə buludlar arasından
yarıla insan səbri,
Görünə nəvə gözünə
nənə qəbri,
baba qəbri,
oba qəbri.
Könül ağrılı həsrətlə,
görüşdən qaçmayan dostum.
Sözüylə yaxına çəkib uzağı,
Buluddan kövrək,
bulaqdan duru,
könlü bayatı, ağı...
Şair qardaşım, Dinib dincəlməyən
Şuşa torpağı!
2012
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Кямаля НЯСРИН

ШУШАЙА ДОЬРУ
Елчин Исэяндярзадяйя
Баш алыб эедяр эцняш
дювр едян сямайа доьру.
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Дцшмянин мизаны яйри,
Йолуну йозаны гейри,
Етмям бу бцсаты сейри:
Юнъя барыш истярям,
Дуалар еляйярям
О, улу Аьайа доьру.
Саваш дейир? Щазырам.
Мяним савашым щаггдыр.
Йаьы уьрар хышмыма
Аллащ! Аллащ! Сясляри
Галхар сямайа доьру.

Улдузу чохду эюйцн
нурун сачар айа доьру.

2004

Цряйим гям атлысы
чапар чох ъяфайа доьру.
Щяр эцнцм гялямля баьдаш
битмяйян севдайа доьру.
Ичяримя сыьмыр даща,
Кюксцмдян уъалыр эаща,
Щайгырышым вар сабаща
Бир щагсыз говьайа доьру.
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Levent SEÇER
(Almaniya)

NİJAD
ЕЛЧИНЯ

GÖRDÜM
Binbir türlü çiçeği
Bayırda kırda gördüm
Hilkattaki gizemde
Bölünmez sırda gördüm
Allah'ın özenipte
Kullarına verdiği
Bütün güzellikleri ben
Elçin İsgenderzade'de gördüm.
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Танынмыш алимимиз, орижинал шаир, вя нашир,
Профессор Елчин Исэяндярзадяйя
Шеир вар, охуйурсан,
баша дцшцрсян,
амма бир шей анламырсан;
атырсан бир йана.
Шеир вар,
баша дцшмцрсян,
баша дцшцляси бир шей дя
эюрмцрсян;
туллайырсан
онун йанына.
Шеир вар,
баша дцшцрсян,
хатырлайасы бир шей
эюрцрсян
юмрцнцн мцяййян
анында.
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Сахлайырсан щямишя
йанында.
Шеир дя вар,
бир шей анламырсан,
амма
ял чякмяк дя
олмур асан.
Дяфялярля
Охутдурур сяни.
Тякрар-тякрар охудугъа
баша дцшцрсян
щям шаирин демядиклярини,
щям демяк истядиклярини,
щям дя шаир дейяни.

Pervane NAMİKKIZI
ЙЕТИМЛЕРИН БАБАСЫ
(Елчин Искендерзадейе итщаф едийорум)

2005

351

Айаьы йад цлкелерде,
Калби кенди ватанында,
Защмети йад цлкелерде,
Бещреси кенди ватанында олан бир инсан,
Сен дцнйаны dört доланып,
Онунла кол-бойун олдун.
Бу дцнйанын кулаьына,
Дединми «Шуша» шиирини?..
О бунун каршылыьында,
Сана дедими сыррыны?
Йцзцндеки йумушаклык не?..
Ипек йанында таш эиби,
Сеси есен бир щаmидир,
Щерер эюзцнде йаш эиби.
Щем Мешеди, Щаъы Елчин,
Аллащдыр онун аркасы,
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«Евет» сюзцн не чок севийорсун,
ай йетимлерин бабасы?..
сен бана ен йакын инсан,
Дейим? Будур сцбутларым,
Ен бцйцк девлет сайылан,
Торунларын евимдедир, Йани миник китабларым…
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Şaban M. KALKAN
(Бoлгарыстан)

KARABAĞ'A YARALI SONE
Проф. Др. Елчин Исэeндeрзадeйe

Saplandı bağrıma kara saplı bir bıçak
Karabağ'da şimdi gece, kış ve rüzgar
Kederin koynunda her köy ve her bucak
Yollar ıssız, kreşler sessiz, toprakta yas var.
Mirseyidin güvercinleri Şuşa' ya uçtu
Bizi bekliyor başı dertli dumanlı dağlar.
Dedemin mezar taşları kollarını açtı
Bizi bekliyor çiğnenen tarlalar ve bağlar.
Ben Sofya'da dolaşsam da
senin yanındayım
Birleşen gücümüz bu zulmü de boğacak
Şimdi gözlerimi yumdum mu
Karabağdayım.
353
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Sabir ABDULLA
Sevgiyle geliyorum, kaçkınlarla yoldayım
Şafak söküyor,
Karabağda da güneş doğacak
Şimdi gözlerimi yumdum mu
Karabağdayım.
25 Maйıs 2007, Bakı

Йцз ил сонра
Торпаьын илийини сора-сора
Гябримин цстцндя битяжяк бянювшянин
Бойну бцкцлмясин дейя,
Сяни анд верирям эюзляриня,
Сяни анд верирям йеря , эюйя
Бу эцн сев мяни, сев мяни.
Елчин ИСЭЯНДЯРЗАДЯ
***
Щижрансыз кечмяйир щяйатда ай, ил,
Щясрятдир кечмиши эятирян йада.
Сян илыг суларда йуйунан сащил,
Дяниздя эюйняйян адайам, ада.
Кор олуб гящярдян бурда думан, чян,
Дцшмцшям ялиня долунун, гарын.
Кишняйя-кишняйя кечир цстцмдян,
Гара кцлякляри меридианларын.
Йувасы даьылмыш гарангуш кими,
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Башымын цстцндя фырланыр сясин.
Гıзмар сащиллярин щярарятини,
Дондурур щавада бузлу няфясин.
Эюйляр дя цстцмя йерийир санки,
Сюнцр тянщалыгда юмрцм бцсбцтцн.
Сямтини итирмиш бош эямийям ки,
Дальалар эямиряр, парчалар бир эцн.

Sabri İbrahim ALAGÖZ
(Bolqarıstan)
ŞUŞA ÜSTÜNE
Prof. Dr. Elçin İsgenderzadeye

Айрылдыг… Эцняш дя сон дяфя эцлдц,
Юмрцмцн ахары буланды, дюндц.
Бир заман сащилдим чичякли, эцллц,
Дяниздя чыл-чылпаг адайа дюндцм.
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İndirince darbesini düşman
Zannetti ki Şuşa artık
Türkçe parlamayacak bir yıldız.
Halbuki bir sır vardı orada
Gizli bir melodi dolaşıyordu semada.
Ve beklenilmeyen bir anda
Gücüne güç katacaktı yiğitlerin
Ecdatımız içmişti Atayurttan
Tarih içinde tarih yazan
Şifaların şifası ondurucu KIMIZ
Öyle ki, sönemezdi
Bir defa parlayan o yıldız.
Şuşa, canım Şuşa
Kanım Şuşa
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Kardeşim Elçin`in diyarı
Karabağ serdarı
Bir an önce görmek ister seni
Azerbaycan`ın genci, ihtiyarı
Kucak açarken yeni doğuşa
Ey varlığımızın özü
Karanlıkları eriten emellerimizin gözü
Dilberlerin dilberi
Güldestesi Şuşa
Kutsal toprak Şuşa,
Gün ola
Tekrar gelinlik çelengine kavuşa!..
Hazerden doğan Güneş gibi ŞUŞA!..
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Saday ŞƏKƏRLİ
***
professor Elçin İsgəndərzadəyə

Hanı şair Abbasağa,
Xəlil, ay Azərbaycanım,
hanı Sabir, hanı Cavid,
Cəlil, ay Azərbaycanım?

13.03.2006. Sofya-Bulgaristan
Heç açmadı eşq gülləri,
duman boğdu müşgülləri,
nakam ölmüş Müşfiqlərin,
zəlil, ay Azərbaycanım....
Bu nə heyrət, nə üsyandı,
bir qazi gözləri qandı,
şam kimi yolunda yandı,
əlil, ay Azərbaycanım.
359
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Vurğundu könlümüz sənə,
dirimiz, ölümüz sənə,
qoy olsun külümüz sənə,
dəlil, ay Azərbaycanım...

Sevil GÜLTƏN
QARAĞACA BƏNZƏYƏN ADAM
xeyirxah insan, istedadlı şair
Elçin İsgəndərzadəyə
Ağaclardan qarağacı sevirəm,
qarağaca bənzəmək istəyirəm...
Qarağacı sevirəm...
kölgəsi hamıya çatırbudaqları yanlara çox qol atır...
...Qarağacı sevirəmneynirəm əbrişimi?!Bəyənmirəm əbrişimi..
Düppədüz qalxır,
heç aşağı baxmırnə kölgəsi var,
nə söykənəcəyi...
amma can atır Günəşə
Eh, çətin ki Günəşin zərrəsindən
ona pay düşə!
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Ağaclardan sevirəm qarağacı
İnsanlardan
qarağaca bənzəyən adamı!

Ящмяд Тевфиг ОЗАН
(Тцркийя)
КЮНЦЛДЯ ЩЦР АЗЯРБАЙЖАН
Проф. Др. Елчин Исэяндярзадяйя севэилярля
Бир бяйаз мярмярдя ачылан гярянфил
Рюйаларын йер цзцня ендийи
Бир сещрли, эюзял… Мцгяддяс Вятян!
Ясрлярля бюйцйян сябр, тявяккцл…
Иллярля эюзлярдян сызан инжя ган.
Инди кюнцллярдя бир инжя бухур
Бир гярянфил рянэи… Бир эцл кабусу
Ряббимин ещсаны Жан Азярбайжан!
Гарлы Гафгаз даьларындан сцзцлян
Кцляклярин ойнашдыьы обалар
Йашыллар рягс едяр… Гырмызы дяли
Чичякляр диваня… Алов - алов гор!
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Бу эцн кюнлцм жошгун, севинжим бюйцк,
Чайлар ашыб - дашыр дяли кюнлцмдя…
Бир Бакиляр1 ады, бир Анар2 сюзц,
Ярдоьанда3 şeir, нурдан билмяжя.

Ей жан Азярбайжан!… Байраьын дяли
Кцлякляр алтында чырпыныб дурсун!
Дяймясин намярдин ган гохан яли,
Енмясин эюйлярдян о севда йели!

Осман БАШ
(Тцркийя)

ЩАР-Ы БЦЛБЦЛ
Йавуз Бцлент Бакилере
ве Елчин Исэендерзадейе
Эцл бенде
Эцле эцл бенде...

(«Бу севда дедикляри» китабы,
Бакы, 2004. сящ. 153)

Кыш эитти эцн юнцмде,
Бащар конду йцреьиме...
Мевсим чичек чичек бащар
Дамла – дамла йаьмур,
Масмави дениз уфукда эцнеш
Эцнеш йанмышлыьында Щазар...

1
2
3

Ей!.. йцреьимин дальалары
Каф даьынжа севдаларым
Щасрете вурьун Щазарым...

Йавуз Бцлянд Бакиляр
Анар Рзайев
Бякир Сыткы Ярдоьан
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Билирим танырсын бени
Балыклар, мартылар кадар
Йакыным сана
Даьлар кадар, уфуклар кадар,
Щар-и Бцлбцл кадар узаьым...
Жыдыр дцзцнц, бир Щазар билир
Бир де йцреьи Щазар оланлар
Жыдыр дцзцнде бир эцл есир
Дуалар топрак олмуш, текбир текбир...
Билийорум, щич эюрмедим сени
Щич еллериме алып кокламадым
Щисседийорум, йцреьини окуйор
Ферйадыны йцреьимде щисседийорум...
Щайды калк бцлбцл консун далына
Сени есир алды сананлар чатласын
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Ары далда, далда бцлбцл, Щар-ы Бцлбцл...
Фыртыналар есентийе дюненде
Дамлалар исйан едежек чисейе
Щайды уйан, шафакта дцьцн олсун
Мещметжик щазырлык йапыйор сефере
Дик дур ватан топраьында, алнын ачык олсун...
Шимди бащардайым, йолум Шушайа
Жыдыр дцзцнде бцлбцл олажаьым,
Щар-ы Бцлбцле конажаьым юнже,
Душмана шимшек олуп чакажак
Достун щасретине сон вережеьим...
05/05/2004 Токат
HAR-I BÜLBÜL (2)
Aziz karedşim Prof. Dr. Elçin İsgəndərzadəyə

Нейин варса сал топраьын цстцне
Кцлеклер, Бакцде йцреклере апарсын.
Бащар ютеси йаз, йаз ютеси Щазар
Щазарын йцреьинде Щар-и Бцлбцл
Щазарда дальа – дальа бащар
367

Ey Türk’ün cananı, ey hâr-ı bülbül
Sözüm sözdür, geleceğim bir tanem.
Esaret altında açılmayan gül
Sözüm sözdür, geleceğim bir tanem.
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Cıdır Düzüm seni sevip koklasın,
Koç yiğitler yüreğinde saklasın.
Gül bülbülü, senin gibi beklesin
Sözüm sözdür, geleceğim bir tanem.
КАРДЕШ БАЙРАКЛАРА РЦЗЭАР ОЛУЙОРУМ
Dertli bülbüllerin devası sensin
Turan illerinin rüyası sensin
Karabağ’ın kutlu sevdası sensin
Sözüm sözdür, geleceğim bir tanem.
Sensin cennet yurdun nazlı çiçeği
Vatanın seninle tüter ocağı
Görmeyenler artık görsün gerçeği
Sözüm sözdür, geleceğim bir tanem.
Yedi düvel tuzak kursa yoluma,
Kimseleri yan baktırmam gülüme,
Üç renkli bayrağı alıp elime,
Sözüm sözdür, geleceğim bir tanem.
Bu davada tek başıma kalsam da
Hasretinden güller gibi solsam da
İstiklal uğruna candan olsam da
Sözüm sözdür, geleceğim bir tanem.
369

(Елчин Исэендерзадейе)
Севдамын уфкунда мутлу анлар
Кардеш байраклара рцзэар олуйорум
Тцркцн тцркцсц Щазар сюйлеркен
Кардеш байраклара рцзэар олуйорум.
Бир акшам Бакцде Щазарын кыйысында
Далэа далэа ефкар даьытыйорум
Тцрк дилийле, шиирийле йцрцркен асра
Кардеш байраклара рцзэар олуйорум.
Фыртына копармыш эцъе алдырмадан
Кардеш байраклара рцзэар олуйорум
Мемнун олунъа ъаным ъанандан
Кардеш байраклара рцзэар олуйорум.
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Лаля ЖАВАНШИР
(Тябриз)

Осман ОКТАЙ
(Тцркийя)
ЮЛКЯМДЯ
ЩОШ ЭЕЛДИН АЛИ

Проф. Е. Исэяндярзадяйя
(Проф. Др. Елчин Исэендерзаденин
оьлунун доьуму цзерине)
Елчин бейле, Афет щаным, ожаьыныз одлу олсун,
Эцзел Айдан, эцзел Айшен, эардашыныз кутлу олсун,
Дедем Коркуд диле эелип бой бойласын,
сой сойласын,
«Елинде Зцлфукарыйла бунун ады Али олсун!...»
28.11.2005

Юлкямиздя пайыз,
Дурналар кючцр.
.
.
.
юлкямиздя йаз
дурналар гайытмыр.
Вя дурналар узаг бир эцн
Хан нянямин наьылларына
гайыдыр анжаг.
Бакы, 2004.
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Valeh BAHADIROĞLU
QARABAĞ ŞƏRQİSİ
Xeyirxahlıq timsalı Elçin İsgəndərzadəyə
Alnıma yazılmayan yuxular
Hər gecə gözümdən keçir.
Bir dəfə oxunmayan nəğmələr,
Mənim söhbətimdən, sözümdən keçir.
Ağ-ağ buludlar gəlib,
Qapqara kəsilir başımın üstündə.
Yüz ildə bir qarış böyüməyən
Mamırlar bitir daşımın üstündə.
Qalaqlanır daş kimi, qalaqlanır qum kimi,
Yaş yaşımın üstündə illər keçdikcə.
Küləklər əsib gəlir, Qarabağdan.
Küləklər küsüb gəlir, Qarabağdan.
Gəlib dəli kimi, məcnun kimi
Çölümdən, düzümdən keçir.
Ovulur torpaq- torpaq,
Sovrulur yarpaq- yarpaq,
373
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Qarabağın Ağdamı.
Görəsən düşmənlərin gözünə ağ damırmı?
Çıxır Laçınlığından Laçın,
Şuşa Şuşalığından çıxır.
Ot bitir, itir cığır.
Qaysaq tutan yaranın, altı hələ qan verir.
Orda Üzeyirbəyin, Vaqifin, Natəvanın,
Qərib qəbri can verir.
Oyan, yaddaşım, qalx yurddaşım!
Qarşıda gələcəyin, gələn nəslin danlağı, qınağı var.
Geri yanda illərin, taleyin əzabları,
Zülmü qalır tor kimi.
Ortada onun- bunun, xalaxətrin qalmasın,
“gözlə”si var, “döz”ü var.
Bu günə cavabdehik, irəlidə savaş var.
Sənin, mənim çiynimdə bu savaşın yükü var.
Bu savaşın dünyaya, yer üzünə görkü var.
Biz qələbə çalmasaq, sabaha boylanmağa
Nə üzümüz olacaq, nə boyumuz çatacaq.
Dur getdik,götür qılıncını,
Sabahımız Qarabağda saldığımız cığırdan,
izdən keçir.
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DOST ƏLİ
Şair- alim, Elçin İsgəndərzadənin 50 yaşına
Yaxamdan dərd yapışıb,
əlimdən dost əli.
Mənə bir köynək yaxın olan ağrılarürəyimi dərd sıxır, əlimi dost əli.
Sıxıldıqca ürəyim, sıxıldıqca əlim
dünya çiçək-çiçək açılır gözümdə.
Sıxıldıqca ürəyim, sıxıldıqca əlim
bir ümid, bir dəyanət tapıram özümdə.
Hərdən dünya balacalıq edib mənə.
Oturmağa yer tapmamışam.
Yeriyə-yeriyə yazmışam şeirlərimi.
Qaça-qaça getmişəm işimə.
Sinif otağında körpə uşaqlar
gözlərimdən oxuyub məni.
Pəncərə şüşəsinə danışmışam düşündüklərimi.
Hərdən böyüklük də edib bu dünya mənə,
O qədər böyüklük ki,
özümü itirməyim bir yana,
375
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bir KƏS tapa bilməmişəm bu geniş dünyada.
Bu boyda el içində.
Bütün bunlara rəğmən,
bir şükranlıq yaşayır könlümdə.
Axtara-axtara bir isti əl, bir ürək tapdım
Qardaşım ELÇİNDƏ.
Ürəyimi dərd sıxanda əlimi dost əli sıxdı.
Təzədən gəldim yer üzünə,
mənə bir köynəkdən də yaxın olan ağrılardan.
iyul 2014
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эцнащсыз ган лякяляри гызарыр

Ряфаил ТАЬЫЗАДЯ
МЯМЛЯКЯТ - 2004
Елчин Исэяндярзадяйя

гаранлыг басмыш шящярин
эцняши гачаг дцшцб…
эюз йашы дяниз мямлякятин
аьысыны сян де, гардаш,
булудлар дил дейя билмир…
30.05.04

йаьыша щамиля булуд
щярдян шахсей дейиб
йийясиз йурду аьлайыр
мясжидин тор гапысыны
исладыб тюкцр
тоз басмыш пиллякянляря
цзц гырыш - гырыш
сяси батмыш
саралмыш йарпаглар
диксинир дамжылардан
эириши, чыхышы билинмяйян
дашы дибиня учмуш
башсыз шящяря йаьан
булудун эюз йашлары
изсиз тозлары
танынмаз кцчялярля йуйуб апарыр
шящяр ашаьы
377
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Мялащят ЙУСИФГЫЗЫ
ШУШАЛЫ ЭЮЙ ГУРШАЬЫ
Елчин Исэяндярзадяйя
Эюзляри Шушайа сары
тумуржуглайан оьлан!
Йаман айры дцшдцн аь атындан.
Шимшяк говушанда
йаьыйа галды дирилик суйу.
Ганадлары Шушанын цстцндя яриди
Гыратларын, Дцратларын,
Аьатларын, Бозатларын.
Хязярдян ганадланыб
атыны эюй гуршаьына чап.
Бакыда дидярэинди
Шушалы эюй гуршаьы,
Эюзляри Шушайа сары
тумуржуглайан оьлан!
(«Улдуз» ъурналы, № 401
апрел, 2004. сящ. 39)
379

АЩ БИЗЛЯР…
Елчин Исэяндярзадяйя
Ялимиз йараьа йадырьады,
дилимиз саваш сюзцня.
Говулдуьумуз гядяр олду
гачдыьымыз йолун гядяри.
Йадырьады бизи
башына доландыгларымыз.
Яля эялмяди
тикямиз, йарымыз.
Вахты узаныб саьалмады йарамыз.
Севдик бцтцн цзляри;
Йерин, Эюйцн,
Щаггын, бядюйцн…
цзцнц.
380
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Дяримизи соймаьа яйдиляр
сюзцн дцзцнц.
Чякимизя дюзмяди кяндирляр.
Ужуз юлцмля юлдцляр
тякляр, бирляр.
Щяля дя говушмады
йоллар, изляр.
Ащ бизляр, бизляр!..
Гарамурад, Хыrдалан.
7 ийул 2003, 14 май 2006.
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Ябцлфят МЯДЯТОЬЛУ
ИСТИ МИСРАЛАР
Елчин Исэяндярзадяйя
Йашы
Вя бой - бухуну
О гядяр дя
Эюрцнмцр,
Йашы да,
Бой - бухуну да
Мисралара,
Дцстурлара
Чеврилиб Из салыр,
Юзэя изля
Имяклямир, сцрцнмцр…
Жаланыб бир - бириня,
Дуйьулары, ямяли.
Ютцб кечиб иряли,
Ща бахырсан,
Дцз эялмир 382
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Йанында дайанса да,
Лап чох - чох габагдады Бир айаьы, бир яли.
Танрым,
Пайына шцкцр
Сянин севэин,
Цлфятин
Эюр нежя бюйцкдцр ки,
Бу йашда,
Бой - бухунда
Бир жаваны чевирдин
Паспортуна миллятин!
(«Дюймяк истядийим гапылар» китабы,
Бакы, 2004, сящ. 105-106)
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Фаиг БАЛАБЯЙЛИ
ДОСТУМ ЕЛЧИН ИСЭЯНДЯРЗАДЯЙЯ
Ня вахт танымышам сяни, ня билим
Ня вахт танымысан мяни билмирям.
Сянин шеириндя йетим севинждян
Нежя мян айырым гями, билмирям.
Ичиндя о бойда дярд эяздирирсян
Ня олсун бу гядяр мярд эяздирирсян.
Эюзцндян охунур, пярт эяздирирсян
Думаны, чискини, чяни-билмирям?
Сянсиз о даьларда йаьан гара бах,
Эешидля дярдини, дяъдя-дара бах,
Бизи гара эцня гойан Гарабаь
«Гарабахт» еляйиб сяни, билмирям?!
24.09.2006
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Мина РЯШИД
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(«Кюнлцмцн сары сими» китабы,
Бакы, 2004. сящ. 90)

***
Елчин Исэяндярзадяйя
Боьаздан йухары кям - ширин сюзляри
щеч севмядим
бяс бу ня ширинликди беля
цряйими говушдуран,
кюнлцмц данышдыран?
доьма ожаьын истилийини,
Гаргар чайынын сяринлийини,
баь цзцмцнцн, щяйят алмасынын
гярибя ширин тамыны хатырладыр.
Гардашымын тязя щяйятиндяки
кюрпя шафталы чичякляриня бянзяйир
бир жцт ишыглы эюзляри,
цзц баьчамызда бир вахт дярмяйя
ялим эялмяйян бянювшя топалары гядяр
мясум бир адам
вя онун доьма лящжядя
шипширин сюйлядикляри
чох шей, чох шей хатырладыр мяня.
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бир ан йазыглашыр цзц
еля бил ки ики эюзц
бу дцнйада галыб эедир
Огтай ЩАЖЫМУСАЛЫ
ЭЕДИР
Проф. Др. Елчин Исэяндярзадяйя
ким эятирди дярди диля
эюз йашларым дюндц селя
бу ня гям кядярди деля
щара башын алыб эедир

бош шейдир шан шющрят ад сан
билярсян дцнйаны атсан
дурнайа бянзяйир инсан
кючян ляляк салыб эедир
(«Гызыл эцллярин ачылан вахты» китабы,
Бакы-2004, сящ. 94)

бир юмрц сораглайараг
учур ганад чырпмайараг
эюзлярини гырпмайараг
хяйаллара далыб эедир
вериб дюзцлмяз язабы
юлчцр санки дярдя табы
телляря вурур мизрабы
гям сазыны чалыб эедир
сейр еляйир даьы дцзц
387
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Шямсяддин КУЗЯЧИ
(Ираг, Кяркцк)

Ващид АСЛАН
***
Елчин Исэяндярзадяйя

***
Елчин Исэяндярзадяйя
Елчиня,
Узатмышыг ял Чиня
Жанымыз гурбан олсун
Жан достумуз Елчиня.
(«Щойратларым» китабы,
Бакы-2004, сящ. 27)

389

Аста вур торпаьа айагларыны,
Вятян торпаьыны язярсян, йаваш...
Яймя о аьажын будагларыны
Будаьы кюкцндян цзярсян йаваш...
... Бу Вятян торпаьы,
Бу Вятян дашы.
Бу Вятян гайасы.
Бу Вятян гушу...
... Бурда сыьыныбды кцляк будаьа
Дашы торпаьына,
Гушу дашына
Даьы дярясиня.
Дашы дашына...
... Тутуб димдийиндя бир вятян чюпц.
Орда...
390
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– Даш цстцндя бир гуш бойланыр.
Истядим ялимдя бир даш эютцрцб
Учуб эетсин дейя гуша туллайым;
Даш гяфил сцрцшцб дцшдц ялимдян
Дцшдц;
О гуш–Вятян гушуду дейя...
... Аста вур торпаьа айагларыны
Вятян торпаьыны язярсян йаваш...
Яймя о аьажын будагларыны.
Будаьы кюкцндян цзярсян йаваш...
08.04.1993
(«Йашыл севэиляр» китабы, Бакы-2001, сящ. 12)

Elçin İsgəndərzadə “ƏSƏRLƏRİ” – V cild

Дайандур СЕВЭИН
ДЯРД
Елчин Исэяндярзадяйя
Щара эетсям эюрдцм болду,
Сонсуз эедян гара йолду,
Сцфрямиздя немят олду,
Шяраб кими ичилди дярд.
Сонлуьума сойады о,
Тязя-тярди бойатды о,
Эцндян-эцня бой атды о,
Ким дейир ки, кичилди дярд.
Ширин-шякярди, ноьулду,
Ювлады гызды, оьулду,
Мянимля якиз доьулду,
Юз бойума бичилди дярд.
«Мян билмирям айрылмаьын йолуну» китабы,
Бакы - 2003, сящ. 29-30
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Щамлет ЖЯФЯРЛИ

ОЛУБ
профессор, эюзял шаир вя
достум Елчин Исэяндярзадяйя
Ягидямиз бир амалда кюкляниб,
Миллятиня, дювлятиня йар олуб.
Гоъа гартал зирвясиндя дайаныб
Бахышлары бцтцн ярзя ъар олуб.
Хошбяхтлийи, сяадяти эязмишик,
Нечя чятин cяфалара дюзмцшцк.
Вятян цчцн ъанымыздан кечмишик
Йурд йерисиз алям бизя дар олуб.
Щийля-мякр мящяббяти кясянди,
Севян кюнцл бяд бахышдан кцсянди.
Ъясарятя йер гачды, эюй сяксянди,
Хяйанятин юз ады вар, «ар» олуб.
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Ъящ-ъяллаллы дцнйа эцлцб, бар олуб.
Улу Вятян башдан-баша бизимди
Тцрк елляри гитяляря дцзцмдц.
Горгуд бабам кечян йерляр изимди
Тякляняндя ишляримиз зар олуб.
Елчин гардаш, чох эязирсян дцнйаны,
Миллятимин гцруруна тай щаны?!
Йахшылардан йахшы олан инсаны
Аллащ сечиб гцдрятиня вар олуб.
Тцрк елляри юз кюкцyля таныныб,
Оба-оба, оъаг-оъаг саныныб.
Хцтбяляри анды олуб, ганылыб
Гопузлары саза дюнцб, тар олуб.
Елчин гардаш! Ел севэиси чин олур,
Бир салдыьын достлуг йолу мин олур.
Ъяфярлинин сюз демяйи тин олур
Щяр зяфярин йолу боран-гар олуб.
Бакы-Аьдам-Гузанлы
2005-2007-ъи ил

Мин йаланы бир щягигят пуч едиб,
Зянъирлянмиш гапылары ач едиб.
Доьан эцняш юпцб йери «мач» едиб
393

394

Elçin İsgəndərzadə “ƏSƏRLƏRİ” – V cild

Elçin İsgəndərzadə “ƏSƏRLƏRİ” – V cild

Фяййаз САЬЛАМ
Hafiz HACXƏLİL
ЕЛЧИН ИСЭЯНДЯРЗАДЯЙЯ
Щяр сящяр йенидян башлайан гутсал бир сяфяр кимисян,
Тцрклцк цчцн йанар цряйин, улу бир няфяр кимисян,
Шяргдя, Гярбдя, Шималда, Ъянубда адын чякилир, дурур
Санки бу ясрдя йашайан, о Бюйцк Исэяндяр кимисян…
2007, Бакы

DOSTUM VƏ BÖYÜK QARDAŞIM
ELÇIN İSGƏNDƏRZADƏYƏ
Bakıda nəyin var Şuşalı qardaş?
Bizim ki, canımız qəfəsə sığmaz.
Mən də vətənimdən atıldım qardaş,
Bu bulud gözümün ipi yığılmaz.
Ta bundan o yana... səbir neynirəm,
İndi Yaradan da səbirdən çıxır.
Bu dərd kəfənimi geydim əynimə,
Gördüm ki, bir ucu qəbirdən çıxır.
Durna da yoxdur ki, salam göndərək,
Sən Cıdır düzünə, mən İlməzliyə
Ən böyük dərd imiş dözüb, gözləmək.
Günlərin birində dönərik deyə.
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Qar deyil yolları ahımız tutub,
Vətən söyləməkdən dil qabar-qabar.
Bir anlıq hər şeyi qardaş unudub.
Tut mənim əlimdən Şuşaya apar.
Şöhrət NADİROĞLU
Dərd gəldi sinəmi dəldi də keçdi,
Üşüyən qəlbimdə qar qıza çətin.
2009-da gəlib yetişdi.
Gedə biləcikmi Qırxqıza?- çətin.

***
Elçin isgəndərzadəyə
Gül- çiçək dərdikcə qız zaman-zaman,
Sökülür yox olur yaz zaman-zaman,
Əlində saz tutub, söz qoşan şair
Yazılan qalacaq, yaz zaman-zaman!

Yaxın buraxarmı bizi o dağlar,
Düz 20-ildir ki, yada dönmüşük.
Boy verə bilmirik qayalar kimi.
Hərəmiz bir quru ada dönmüşük.

01.08.2004
“Ya olum, ya ölüm” ya da ki, heç nə
Dur deyəm gözümün yaşına bir gün.
Sancam ürəyimi bayraq yerinə
Şuşa qalasının başına bir gün.
2009
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Dürüstlük - gələcək zamana bir yol,
Dostluqsa - bu yolun işığı, nuru.
Həyatda kim olsan, təki dürüst ol,
Qoru bu hikməti inamla, qoru!
Afaq ŞIXLI
DOSTLUQ KƏLMƏSİ
Şair və alim qardaşım Elçin İsgəndərzadənin 50 yaşına!
Qürurla, vüqarla söylə bu sözü Adi bir söz deyil "dostluq" kəlməsi.
Dostu ər olanın hey gülər üzü,
Tükənməz qüvvəti, kəsilməz səsi!

Ara, tap dünyada öz adamını,
Ağlının əmrini yerinə yetir!
Sözünə ortaq et söz adamını,
Onun amalı da əməliylə bir!
Dostluğa bağlıdır yaxşı nə varsa:
Namusdan, vicdandan gözəlliyədək!
Dostun dostluğuna əmin olarsan Arxan yerə dəyməz, qırılmaz urək!
17.09.14, Moskva

Sınama dostunu, inan ki, zaman
Özü öz vaxtında sınayar onu.
İnsanla doğular yaxşı və yaman,
Seçimə bağlanar hər şeyin sonu!
Bu gündən sabaha yaxşılıq qalar,
Yamanlıq yaşayar bir anı ancaq;
Qırx illik yoldaşlıq vəd edən olar,
Qırx günə bəs etməz vicdanı ancaq!
399
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Budur nümunə Eşq! nümunə həyat!

Barat VÜSAL
EŞQ DASTANI
(bu şeirin müəllifi əslində mən yox,
Elçin İsgəndərzadənin “Eşq”
simfonik -muğam poemasıdır.)

Yaşamaq lazımdır bax, elə bu gün,
Alıb nakamların hey qisasını...
Bax, belə yazarlar, bax belə, bu gün,
Təzə Leyli- Məcnun poemasını!
Yazıb öz alnını əliylə Məcnun,
Leyli çəkilərək başa, dayanıb.
Kamala yetibdi Leyliyə Məcnun ,
İlk dəfə elə bil, qoşa dayanıb?!

Kəsilib hicrana qənim, qardaşım,
Süzdür badələrə meyi, tez elə!
Nə gözəl Məcnunsan mənim qardaşım,
Sevdiyin, seçdiyin Leyli gözəllə!
Sanki mətləb özü yetib mətləbə,
Bu, nə gözəl ömür...
Gözəl yazılı...
Ağlardı sevincdən, tək bircə dəfə
Sizin boyunuzu görsə Fizuli!
Min sevgi dastanı düzmək olarmış,
Duruldub Qələmin axan qanını.
Həyatın özüylə yazmaq olarmış,
Sən demə, ən böyük “Eşq” dastanını!
Bu eşqin boynuna düz, muncuğu, dur,
Bir eşqin başına qəza gəlməsin.
Yazdığın bu əsər göz muncuğudur,
Leylilər, Məcnunlar gözə gəlməsin!

Ucalmaz, eşqiylə sınanmayan yar,
Düşər yoxsa allah, nə günə, həyat!
Ey eşqin gücünə inanmayanlar,
401
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Zərrin bağı, Ərimgəldi “Gəl!” – deyir,
Güllü bağda min cür güldü: “Gəl!” – deyir!
Bağrıqanda “Qan Könül”dü, “Gəl!” – deyir! –
Nəyi gözləyirsən? Get! Yaşa da, qardaş!

YOLUNU GÖZLƏYİR ŞUŞA DA, QARDAŞ!
...Bütün dünyada tanınan və sevilən, saysız-hesabsız mükafat
sahibi, əziz dostum və qardaşım alim və şair Elçin
İsgəndərzadənin 50 illik yubileyinə təbrik!
...Əsil mükafatın zirvədə qalıb,
Yolunu gözləyir Şuşada, qardaş!
Bizə mat-məəttəl zirvə də qalıb,
Yolunu gözləyir Şuşa da, qardaş!

Kərim dərd daşıyan bir QARA DEVDİ,
Qəlbi bu dərd ilə süslənmiş EVDİ...
SƏNİ BÜTÜN DÜNYA TANIDI, SEVDİ!!! –
Qayıt! Qoy tanısın ŞUŞA DA, qardaş!
YOLUNU GÖZLƏYİR ŞUŞA DA, QARDAŞ!
YOLUNU GÖZLƏYİR ŞUŞA DA, QARDAŞ!

Yolunu gözləyir YOL mənasında,
Yolunu gözləyir SEL mənasında,
Yolunu gözləyir EL mənasında,
ELÇİNi oturtsun başa da, qardaş!
Şuşasız bir ömrün əvəzi nədir?!
Bu zillət, de, nəyin əvəzinədir?!
Şuşasız yaşadın! Əvəzin nədir?! –
Partlayar danışsam daşa da, qardaş!
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Oqtay RZA

SƏN “ÖMRÜN MÜDRİKLİK ZİRVƏSİ”NDƏSƏN!
Görkəmli şair-alim-pedaqoq
Elçin İsgəndərzadənin 50 yaşına
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Enib elmlərin dərin qatınaLayiq görülübsən neçə il əvvəl
Yusif Məmmədəli mükafatına!
Kimi unutmuşuq, harda- nə qalıb?
“Adil Mirseyidin...” dostuna əhsən!
Çılğın cavanlığın geridə qalıb,
Sən “Ömrün müdriklik zirvəsi”ndəsən!

Fəsillər, arxada, fəsillər öndə,
Dönüb xatirəyə dəyərli çağlar;
Ucasan zamanın hər pilləsində,
Şöhrət ağacında artıb budaqlar.

Duman içindədir yurd yerin Şuşa,
Haqqı var taledən incimək üçün;
Bir gün hüzuruna gedərik qoşaİsa bulağından su içmək üçün.

Xəyal yel qanadlı köhlən atındır,
Onu ulduzda da sürürsən sanki;
“Vektor” təmənnasız nəşriyyatındır,
Vətənə sovqatın-nəğmə çələngi.

Ölkələr, bölgələr seyr edə-edə,
“Sülhə səsləyirik dünyanı biz” de!
Dünyanın altıncı qitəsinə də,
Elçin! Elçimiz ol, səmimi söz de!

“Yaxşılıq...”-tükənməz varın, dövlətin,
Verirsən haraya hay, professor!
Elin süfrəsində-halal nemətin,
Mən də qonağınam, ay professor!

Turan çiçəkləri dər qucaq-qucaq,
Üzündə-sabaha inam ziyası!
Elçinin özütək çox yaşayacaq
Elçinin nikbinlik poeziyası!

İstəyin, məramın-müqəddəs əməl!
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Şuşanın əhdinə vəfalı qızı,
Sənsiz qarşıladım gör neçə yazı.
Qorxuram yetişə ömrün payızı,
Xarıbülbül, Xarıbülbül.

XARIBÜLBÜL
Elçin İsgəndərzadənin Xarıbülbül həsrətinə
Əllərdə qalıbdı yesir çiçəyim,
Sevgidən bəxti kəm-kəsir çiçəyim.
Mənim əsir gülüm, əsir çiçəyim
Xarıbülbül, Xarıbülbül.
Sərgərdan xəyalım sənin izində,
Yenə açırsanmı Cıdır düzündə?
İsa bulağında, şair sözündə
Xarıbülbül, Xarıbülbül.
Yurdum param-parça, torpağım viran,
Üzeyirin, Xanın ruhu nigaran.
Nə vaxt sağalacaq bu dərin yaran?
Xarıbülbül, Xarıbülbül.
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bu rahat dünyanın, narahat adamları
içlərində sönməyən pislik vulkanı

Ruzbeh MƏMMƏD
professor Elçin İsgəndərzadəyə
mərdi qova-qova namərd eləyirlər
hörmət, məhəbbət çoxlarının qəlbinin başında
vitrinlərdə saxlanılır, od qiymətinə
boğdular haqqın səsini
çoxdan öldürdülər olan-qalan ədaləti
haqqın adamı, deyirlər ürəyini
açıq elan eləmisən.
hər adama ton-ton təbəssüm,
kilo-kilo xoşbəxtlik paylamısan.
üzü gülən adamlar
qapına gələn adamlar
ehh, nə qədərdir, nə qədər...

Allahın ən doğması olmaq,
sonrada üzünə tərs şapalaq dəyən insanlara
ürəyinin qapılarını açmaq
mərd kişinin, ər kişinin işidir.
biz bu atalar sözlərini,
elə atalarımızdan eşitmişik
və hər dəfə də lazım olmayan yerlərdə
söz gəlişi işlətmişik.
...bu dünya kimindi görən
ən doğma kimlərdi axı
ən çox da aparan kimdi
heç kimə demirlər axı

yol kənarında üzüqoylu uzanıb can verən
ədalət və susdurulmuş həqiqət.
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Саодат МУХАМЕДОВА
(Özbəkistan)
***
Ваш возраст никто угадать не сумеет,
Вы молоды внешне, душою прекрасны,
И переживать вам не стоит напрасно –
Кто молод душой – и лицом молодеет!
Десятков всего-то вам пять и не более,
И если подумать – отличная дата,
К ней длинной казалась дорога когда-то…
Примите от нас поздравленья сегодня.
Всегда оставайтесь в душе молодою,
Умеющей жизни мгновенья ценить,
Чтоб было желание писать и любить,
Ведь повод у вас есть гордиться собою

ARZU NEHRƏMLİ

Elçin İSGƏNDƏRZADƏYƏ
Yaddan çıxmaz ötən çağlar,
Göz önündə bitən çağlar,
Yurd həsrəti gözün bağlar,
Ürəyin boş qoyar Elçin.
Ürək onun, hökm onun,
Qərar onun, seçim onun,
Kiprik sıxar tökər nurun,
Nə göz, nə yaş qoyar Elçin.
Sığar naçar qələminə,
Dərdə düçar qələminə,
Sirrin açar qələminə,
Daş üstə daş qoyar Elçin.
Yurd həsrəti çəkən bilər,
Yuvasından köçən bilər,
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Gündə min kəz şəhid olar,
Can verər, baş qoyar Elçin.

İBRAHİM İLYASLI

Susqun çağları oyandır,
Sözlə başla, sözlə qandır,
Bir az ehmal qübarlandır,
Sınar qəlbim, yavaş, Elçin.

ELÇİN

Yurdsuz ürəyi darılar,
Dünya başına dar olar,
Qalxıb qələmə sarılar,
Edər üsyan, savaş Elçin.

Bir il öncə keçdim o körpüdən mən,
Gəlib sənə çatdı sıra, bax, Elçin.
Əlli yol talandıq Ələsgərmisal,
Əlli yerdən aldıq yara, bax, Elçin.

Doğulandan mərd doğuldun,
Zəhmətlə sənət yoğurdun,
Özünü belə doğrultdun,
Alqış sənə, yaşa Elçin.
Bu minvalla xoşbəxt kəslər,
Ömrü vurar başa, Elçin.

Yol yola calandı, yol yolu qırdı,
Sol sağı əylədi, sağ solu qırdı.
Yüz min qol yığışıb bir qolu qırdı,
Qolu qırıqlarıq hara bax, Elçin.

Şair dostum Elçin İsgəndərzadənin
50 illik yubileyinə

Ah, o kaman ki var, sızlar yalınca,
Çalmasaq yeyiymiş onu çalınca...
Göyçədən sürülən sazın dalınca
Şuşadan sürülən tara bax, Elçin.
Nolsun ömür sürdük – bu ömürdümü?
Qara qatıqdımı, ağ kömürdümü?!

413

414

Elçin İsgəndərzadə “ƏSƏRLƏRİ” – V cild

Elçin İsgəndərzadə “ƏSƏRLƏRİ” – V cild

Yurdu yağmalanan bə görmürdümü,
Haqq necə çəkilir dara, bax, Elçin.
Dilimin altda buz, üstə köz qalıb,
Yenə “tabla” qalıb, yenə “döz” qalıb.
Ruhumun taxtında üçcə söz qalıb –
Qarabağ, Qarabağ, Qarabağ, Elçin

AKİF ƏHMƏDGİL
ÇANAQQALA, BAĞIŞLA,
MƏN ŞUŞADAN GƏLMİŞƏM
Əziz dostum Elçin İsgəndərzadəyə
Çanaqqala, bağışla, mən Şuşadan gəlmişəm.
Sinən üstə yazıldı qəhrəmanlıq dastanı.
Bilirəm bağışlamaz tökülən şəhid qanı –
O dastanı unutdum...
Öz yurdumda qaçqınam.
Çanaqqala, bağışla, mən Qaladan gəlmişəm,
Qaytar məni Qalaya – qaytar məni Şuşaya.
Çanaqqala – qalamsan! Göndər məni döyüşə!
Bir zamanlar deyirdin: Çanaqqala keçilməz!
Bəs Xocalı, bəs Şuşa
Necə oldu keçildi?!
Kişilərmi əksildi, adamlarmı kiçildi?!
Ümidlər pərən-pərən, ümidlər sınmış şüşə.
Çanaqqala, bağışla, hüzuruna gəlmişəm.
Başım boyda günahım suçumdan da böyükdür...
Ürək param-parçadır
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Qarabağ göynəyindən.
Hüzuruna gəlmişəm,
Gəl keçir toprağından, gəl keçir köynəyindən.
Ver qələbə dərsini!
Suyundan qat suyuma,
Qanından qat qanıma!
Qalx ayağa, uyuma!
Qoy qaldırım başımı, qoy qarışsın qan tərə!
Mən də deyim son kərə...
Canaqqala, bağışla, mən gedirəm döyüşə,
Mən gedirəm Şuşaya!...
Günahımı yumağa...
2015-ci il

MUSA ƏLƏKBƏRLİ
MƏNDƏKİ EŞQ İDİ...
“Eşq” poemasının müəllifi, qələm dostum
Elçin İsgəndərzadəyə.
Anladım vergili buta şərtini,
Dinlədim qanımda dinən şərqini.
Vurulduğum gündən duydum fərqini,
Məndəki eşq idi, sevgi deyildi.
Elə ki, qəlbimdə bu “mən” devrildi,
İstəyim canımda oda çevrildi.
Alışdıqca duydum, yandıqca bildim,
Məndəki eşq idi, sevgi deyildi.
Tanrı bəxş edibsə bu əzizliyi,
Bu sadədil ömrü, bu təmizliyi.
Nə deyir bu zövqün tükənməzliyi;
“Məndəki eşq idi, sevgi deyildi.”
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Harda gözəl gördüm, aşiqi oldum,
Gözəllik gözümün işığı oldu.
Mən haqqın haqsevər aşığı oldum,
Məndəki eşq idi, sevgi deyildi.
Yetirdi şah arzum, muradım səni,
Ən uca zirvədə aradım səni.
Sevmədim, sevgiylə yarıdım səni,
Məndəki eşq idi, sevgi deyildi.
Göydə mələklərin ərkinə vardım,
Yerin ilahilik dərkinə vardım.
Üz tutub Füzuli dərdinə vardım,
Məndəki eşq idi, sevgi deyildi.
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Ruslan Dost ƏLİ

Elçin İSGƏNDƏRZADƏYƏ!
***
Yoxdu, xeyr, yoxdu,
Kim deyir var? – Xeyir!
Yoxdu.
Təzə şeir yoxdu,
Təzə qan var!

13 oktyabr 2014

Kim gəlir buraxın gəlsin,
Qoşun gəlsin, axın gəlsin,
Kim istəyir yaxın gəlsin,
Təzə qan var!
Öpüş, görüş: Ağrı, Acı ...
Ağrı zəhər, ağrı acı.
Köhnə-kürüş ağrı-acı,
Təzə qan var!
Götür qanlı köynəyini belinə sarı,
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dəsmalını əlinə sarı,
kəmərini qoluna sarı,
gecə-gündüz boylan elə yoluna sarı,
amandır ha, o paltarı
qurumağa atma, atma ip üstünə,
Şəhid yarı, səp üstünə,
Təzə qan var!
Bir uşaq da küncdə durub,
İçin-için səs eyləyər,
o da belə qan eyləyər,
bizi pərişan eyləyər.
ay adamlar,
elə billəm hamımıza bəs eyləyər,
Təzə qan var!
Şəhidlər həm də rəssamdı,
Gül rəssamı, lap
Qızılgül rəssamı.
Qanları torpaqda gül kimidi.
təzə yolunmuş gül kimi.
Özləri də gül kimiydi,
gül kimi ...
Amma Vətənin gülüdü.
Bu da Vətənin bir günüdü, köhnə günü.
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Təzə qan var!
Bayraq Vətənin alın yazısıdı,
onda da qan rəngi var.
Qan bu Vətənin
alnına yazılıb.
Dirəyini də rəngləyin,
Təzə qan var!
Cəngi səsi getmiş hara?
Durun bürünün odlara,
Rəngi bəyaz, rəngi qara,
Xəbər verin boz qurdlara,
Təzə qan var!
Təzə qan var!

***
Elçin İsgəndərzadəyə
Bilirəm, hər gecə şair xəyalın,
Gedib yurd yerinə baş çəkib gəlir.
Bu qəm kotanı da xatirələrin,
Sinəsi üstünə xış çəkib gəlir...
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Ə L İ Şİ Rİ N Ş ÜK Ü R L Ü
Tərgitmək olmur ki, belə vərdişi:
Hey gəlir qaralar, ağlar ağlına.
O Dağlar nə bilir vaxtın gərdişi,
İndi nə dağ çəkir dağlar oğluna...

QƏRİBLİK
(şeir-esse)
Əziz dostum Elçin İsgəndərzadəyə

Yazıb, yaratdığın canlı şeir də,
Hələ də bir qara don içindədir!
Qələmə aldığın "Qanlı şeir"də,
Təpədən-dırnağa qan içindədir...

vağzallarda limanlarda ...
əllərində
ağır-ağır çantalar,
çamadanlar;
əllərində
dün yanın ən ağır yükünü –
ayrılıqları,
gözlərində qəribliyi daşıyanlar
qürbətdə yaşayanlar.
əllərində ayrılıqları,
gözlərində qəribliyi yaşadarlar
qürbətdə yaşayanlar.

O gənc qazilərə yozulmuş şeir,
Bizim üzümüzə dəyən şillədi!
"Tüfəng qundağına yazılmış şeir",
Qəfildən açılmış paslı güllədi...
Sıxıb yumruğunu bu yer üzündə,
Ürəyi bir qırıq şüşə boyda san...
Şuşa sən boydadı mənim gözümdə,
Elə sən özün də Şuşa boydasan!!!
17.09.2014
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limanlarda vağzallarda ...
ayrılıqları
əl edərkən əllərindən,
qəribliyi
dolmuş gözlərindən oxumuşam
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qərib doğmalarımın,
doğma qəriblərimin.

xəstə ərinə araq almağı da unutmaz,
«azarı var, içməsə ölər» - deyir.

yurddaşlarım, yurddaşlarım,
vətəni qürbətdən betər,
gəzməyə qərib ölkəni,
ölməyə vətəni seçər.

hər gün küçədə
əlində göyərti dolu zənbilləri
avazla çağırar
saralmış pencəyi dizindən aşağı
gödəkboy Qürbət.

yığıb pal-paltarını,
qapıya sarı sürüyürdü çamadanını
gözləri yaşlı Şəhərli Qadın,
geyinib pencəyini,
götürüb başını gedirdi
Şəhərli kişi
fərqinə varmadan,
çırpıb arxasınca yaşadığı mənzilin
qapısını.
öz doğma şəhərində
qəribliyi gözlərində yaşadırdılar ...
qadınlığı qayğılarına qurban verib,
ev-ev gəzib
şüşə balonlarda süd, qatıq satar Səyyarə,
evə dönərkən
425

kənddən şəhərə köçüblər
ayrılıqları əllərində...
aldadıb
şəhərdəki mənzilini alıblar əlindən,
qadını da xəyanət edib ona.
indi doğma kəndində
havalı-havalı gəzir zavallı Qərib
qəribliyi gözlərində...
hər səhər çıxıb çadırdan
qərib-qərib boylanar göy üzünə Köçəri
güllələnmiş yaralanmış...
yurd həsrəti
gözlərində.
ayrılıqları əllərində,
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qəribliyi gözlərində daşıyarlar
qürbətdə yaşayanlar.
doğmalarım, doğmalarım,
bir nisgil var ürəyimdə
silinməyən,
o nisgilin adı nə oxumaq istəsəniz
baxın gözlərimə:
ürəyim gözlərimdə...

Vəliyullah NOVRUZOV

ELÇİN İSGƏNDƏRZADƏYƏ
Orda körpəliyin dil açıb sənin,
Orda anan sənə layla çalıbdı.
Orda uşaqlığın gül açıb sənin,
Orda doğma kəndin əsir qalıbdı.
Burda isti yerin, yuvan olsa da,
Özgə ocağında isinməz ürək.
Həsrətdən kövrəlib gözün dolsa da,
Bu ağır itkiyə dözəsən gərək.

avqust 2007

Orda sıldırımlar, sərt döngələr var,
Qartallar qıy vurub süzər göyləri.
Yalçın qayaların qəlbində vüqar,
Hər çala bir səngər, döyüş yerləri.
Burda nə qaya var, nə dik-yoxuşlar,
Nə də ki, daşlardan axan bulaq var.
Burda oxumayır ordakı quşlar,
Orda zirvələrdə qalın buzlaq var.
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Ordakı dolaylar tanışdır sənə,
Burdakı hər cığır yola bənzəyir.
Ordakı ormanlar bürünüb çənə,
Burdakı ağaclar kola bənzəyir.
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Elməddin NİCAT
EŞQDƏN ÜSTÜN

Orda əliklərin sürüsü vardı,
Xınalı kəkliklər şərqi deyərdi.
Burda kövşənlərdə dolaşan sardı,
Dovşanlar arabir gözə dəyərdi.
Leysan yağışları yağardı orda,
Dolu bostanları döyəcləyərdi.
Nəhrlər bulanıq axardı orda,
Ovçular kahada gecələyərdi.
Burda buludların üzündə kədər,
Nə göy guruldayır, nə şimşək çaxır.
Yaşıl zəmilər də saralıb gedir,
Nə həzin meh əsir, nə yağış yağır.
Orda başsız qalıb ata ocağı,
Orda yol gözləyir bağlı qapılar.
Soyuq buza dönüb ana qucağı,
Bu yurdun sahibi bir gün tapılar.
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professor Elçin İsgəndərzadənin
“EŞQ” kitabı üstünə
Ətəkləyib alovlama
Yanıb sönmüş bu oğlanı.
Bəxtəvər edə bilməzsən
Dərdlə əkiz doğulanı.
Dilin hərdən baş aparar
Könlün yatmaz sözə, sova.
Sümüyünə düşməz sənin
Mən oynayan ağır hava.
Tuta bilməz kül üstünü
Bir atəşsən köz içində.
Yoxdur ki, EŞQdən üstünü
EŞQ də eşqdir öz içində.
16.03.2015
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Maarif SOLTAN
XATİRƏLƏRİN XƏZƏLİ
Elçin İsgəndərzadənin 50 yaşına
Ən kədərlisi sevginin payızında xatirələrin tökümüdü...
Sarı rəngdə olmur xatirələrin xəzəli, qan rəngində olur,
Xışıldamır ayaq altda, inləyir.
İllah da vaxtsız düşən xəzəl ola,
İllah da tökülən yarpaqlar gözəl ola.
O payız hansı yaşdan sonra başlayır? – soruşursan.
O payız yaşa baxmır, Professor.
Daha döğrusu, yaş o payıza baxmır,
hacan gəldi vurur özünü payıza.
Məsələn, 18 yaşlı sevgidən xəbərsiz
bir gənci də yaxalaya bilər o payız,
təcrübəli professoru da,
çeşid-çeşid sevgilər görüb
sevginin nə olduğunu bilməyən təcrübəsiz şairi də.
Professorlar ağıllı olduqları üçün
bəlkə də belə şeyləri bilməzlər, Professor.
Bəlkə də bilib təhlükədən yan keçərlər.
Çeşid-çeşid sevgilərin amansız dərslərindən
dərs almamış şairlərsə bunu bilməz,
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bilsələr də bilə-bilə vurarlar özlərini payızın oduna.
Yetmək üçün xəyallarındakı qadına.
Professor olduğunçün sən bilməzsən bəlkə də, Professor,
ən təhlükəlisi şairlərin sevgisinin payızıdır –
bunun çarəsi yoxdur artıq, bundan qurtulmaq
mümkünsüz.
Nə yan otaqda şirin-şirin uyumuş
dünyadan xəbərsiz qadının xilas edə bilər səni,
nə ayıq və oyaq, hər mətləbdən duyuq nəvələrin.
Sənin bəlkə də qorxun yoxdur, qardaş,
Səninki əlli əlliyədir.
Sənin Professorun məhv olmağa qoymaz Şairini.
Hər halda xəbərdar etdim,
Hər halda bil ki,
Ən kədərlisi sevginin payızında xatirələrin tökümüdü...
Sarı rəngdə olmur xatirələrin xəzəli, qan rəngində olur,
Xışıldamır ayaq altda, inləyir.
İllah da vaxtsız düşən xəzəl ola,
İllah da tökülən yarpaqlar gözəl ola.
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Dost – tanış içində gülən adamın –
Təklikdə özünə “toy tutmağı” var.

Şair, alim, Elçin İsgəndərzadənin
50 yaşına bağışlayıram

Zor işdi içində bir şəhər ola.
Yerə qoymuyasan, göydə tutasan.
İçində bir kədər bəxtəvər ola.
Özünə ölməyi unutdurasan.

Şuşa torpağıdı şum yeri sinən,
Dərdi dərd bitirir, ələmi, ələm.
Bir Leyli şəhərin kədərindəsən,
Məcnun sevincini düşüb gəzirəm.

Bu nə könül dağı, bu nə kədərmiş.
Beşiyin yellənən yurd səndən uzaq
“50”-dən “22” düşüb istərmiş,
İtiklər hər biri bir dağ olacaq.

Dərdə vurulmusan doğulanda da.
Şairi bir şeir yüz qəmə düyür.
Yatmaq istəmirsən, yorulanda da, Səni Şuşa boyda “yuxu” gözləyir.

22 bahardı “Şuşa !”- deyirsən.
Bulağın çatışmır, dağın çatışmır.
Nə vaxtdı mehrindən aralı düşən,
Çəmənlər, çiçəklər üstünə qaçmır.

Nə vaxtdı ayları ilə çəkmisən,
Hər can bu dərd ilə yönləşə bilmir.
Bakıda göydələn bir ev tikmisən, Ürəyin içinə öyrəşə bilmir.

Bu da 50 yaşın səsi, incəlib,
Bir azca gülümsə, bir azca toxta.
Bilirsən, Allahdan mənə vəyh gəlib,Az qalıb Şuşaya döndüyün vaxta.

SİNƏN – ŞUŞA TORPAĞI

08.09.2014

Yolların içindən keçir vaxt, zaman,
Havalı yolların qayıtmağı var.
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Səyyarə MƏMMƏDLİ
ŞAİRLƏR DÜNYANI GÖZƏLLƏŞDİRİR
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Hər ağrı-acıya şəkər, bal qatıb,
Söz-söz incələyib, həzinləşdirir.
Ütüləyib hər bir əyriliyi də,
Qafiyə-qafiyə düzənləşdirir.
Şairlər dünyanı gözəlləşdirir.

Elçin İsgəndərzadəyə
Nə cahı-cəlalı, nə sarayı var,
Nə bunlardan ötrü hay-harayı var,
Yalnız sözlə dolu bir ürəyi var.
Beyin süzgəcindən süzüb dünyanı,
Söz-söz sətirlərə düzüb dünyanı,
Şairlər dünyanı gözəlləşdirir.
Varı ilhamıdır, bir də qələmi,
Ruhuyla dəyişir bütün aləmi,
Silib çöhrələrdən qüssə, ələmi
Şairlər dünyanı gözəlləşdirir.
Çiçəklər açılır qələm ucunda,
Hər ürəyə sevgi göndərir şair.
İncə hissləriylə, duyğularıyla
Susqun ürəkləri dindirir şair,
Şairlər dünyanı gözəlləşdirir.
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“Nahaq”qı taxtından endirir şair,
Haqqı öz taxtına mindirir şair,
İblisi mələyə döndərir şair,
Şairlər dünyanı gözəlləşdirir.
Hər pisliyi belə düzünə çəkib,
Sevgini, istəyi sözünə çəkib,
Dünyanın dərdini özünə çəkib,
Şairlər dünyanı gözəlləşdirir.
Qılıncdan da əzəl söz olub qalib,
Əsil söz hər zaman gözləyir qəlib,
Dünyadan köçsə də, sözüylə qalıb
Şairlər dünyanı gözəlləşdirir.
Şairlər dünyanı gözəlləşdirir.

436

Elçin İsgəndərzadə “ƏSƏRLƏRİ” – V cild

Elçin İsgəndərzadə “ƏSƏRLƏRİ” – V cild

Səxavət İSMAYIL
ŞUŞA ÇAĞIRIR.....
Hörmətli Professor, dəyərli alimimiz
Elçin İsgəndərzadənin 50 illiyi münasibətilə....
Ürəyimdə dolanır izi...yolu....yolağı
ŞUŞA Məni çağırır....ŞUŞA Səni çağırır...
Gözlərim dönüb olub qoşa İSA Bulağı
Şuşa Məni çağırır....ŞUŞA Səni çağırır....
Adı dilimə gəlmir....boğazımda daş tıxac
Qara ilanlar kimi....qala divarında Xaç.....
Qırx arşınlıq quyuda ŞUŞA köməyə möhtac
ŞUŞA Səni çağırır.....ŞUŞA Məni çağırır....
Tüstülənən vulkanım yarı atəş....yarı kul
Onu güdaza verən tanrı ölü....tanrı kül..
Yaş tökür Xarı bülbül....daş tökür Sarı bülbül
ŞUŞA Məni çğırır....ŞUŞA Səni çağırır....
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Anım şişə çəkili....günüm şişə çəkili
ŞUŞAM xain əliylə qanlı dişə çəkilib...
Gündüzlər gecə olub...yuxum ərşə çəkilib
ŞUŞA Məni çağırır.....ŞUŞA Səni çağırır...
Satdı ulu ulusu.....satdı xain gədələr
Muradına.....kamına çatdı xain gədələr...
Qəbirdə yata bilmir batmanqılınc dədələr
ŞUŞA Məni çağırır.....ŞUŞA Səni çağırır....
Bu gün dərə dağ kimi...Murov dağdı...Qaf dağdı
Qara doğrudan qara...ağ doğrudanmı ağdı...
Əcdadlarımızın yurdu...dığalara tapdaqdı
ŞUŞA Məni çağırır.....ŞUŞA Səni çağırır....
Bu torpaq üstdə gəzən....Nədir sənin soy adın
ŞUŞAYLA tən durmasan...yerə girsin qoy adın...
Bizdə hünər...təpər yox...BABƏKİMİ oyadın
QAZAN XANI oyadın....KOROĞLUNU oyadın....
ŞUŞA Məni çağırır....ŞUŞA Səni çağırır....
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Kişi öz torpağında yağıya baş əyərmi
Görmürsənmi....korsanmı....Daşın...qayan da mərmi...
Hayqır......AZƏRBAYCANIM....
Hayqır...ŞUŞADAN sonra yaşamağa dəyərmi
ŞUŞA Məni çağırır...ŞUŞA Səni çağırır....

Ələsgər TALIBOĞLU

QÜRBƏT MƏNİM İÇİMDƏ
ŞUŞA gedib...Dünyada qan...qırğın..tufan olub
Ancaq ki...nə məhkəmə...nə də ki divan olub...
ŞUŞA əli yaylıqlı....XANIM NATƏVAN olub
ŞUŞA Səni çağırır.....ŞUŞA Məni çağırır...
ŞUŞA Məni çağırır.....ŞUŞA Səni çağırır....

Elçin İsgəndərzadəyə
Mən qürbətdə olmadım.
qürbət mənim içimdə.
Biz birlikdə yürüdük
bir ömürün köçündə.
Dolaşdım mən onunla
yan-yanaşı,qol-boyun.
Qürbət hissi köksümdə
açılmayan bir düyüm.
Danışıram onunla
qürbətin yad dilində.
Qoxlasan qürbət qoxar
elə içim çölüm də.
22.11.2014
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tel: (+99470) 3007000; (+99412) 4471404
faks: (+99412) 4796003
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