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ÖN SÖZ ƏVƏZİ
LOĞMANLIĞIN MÜDRİKLİYİ,
MÜDRİKLİYİN POEZİYASI
Kamran və Gürşad Hüseynov qardaşlarını Azərbaycan ictimaiyyətinə xüsusi təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan
xalqı onların tərcümeyi-halı, əməli fəaliyyəti ilə kifayət qədər
tanışdır. Azərbaycan dövləti də bu qardaşların ictimai fəaliyyətini həmişə yüksək qiymətləndirmişdir. Hər iki qardaş - Kamran və Gürşad Hüseynovlar ictimai məzmun kəsb edən bir tərcümeyi-hala sahib olmuşlar. Kamran Hüseynov Azərbaycanın
görkəmli dövlət xadimi, yaşadığı dövrün parlaq şəxsiyyətlərindəndir.
Gürşad Hüseynov isə Azərbaycanın görkəmli alimi və tanınmış səhiyyə təşkilatçısı olub. O, Azərbaycan tibb elmində
elmi məktəb yaratmış nadir alimlərdəndir. Elmi məktəb yaratmaq hər bir alim və mütəxəssisə nəsib olmur. Tam cəsarətlə
deyə bilərik ki, Azərbaycan səhiyyəsində qan problemlərinin
hərtərəfli və geniş elmi tədqiqi Gürşad Hüseynovun adı ilə
bağlıdır. Məhz buna görədir ki, bu gün də o, söhbətgedən tibb
sahəsinin əfsanələrindən biri kimi xatırlanır. Çünki Gürşad
Hüseynov Azərbaycan tibb elmində qan problemləri sahəsində
izini- imzasını qoymuş alimdir.
Keşməkeşli, əzab-əziyyətlərlə dolu bir həyat yolu keçmiş
Gürşad Hüseynovun şəxsiyyət və həyat kredosunun mərkəzində həkimlik sənəti durmuşdur. Onun professional fəaliyyəti
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səhiyyə sahəsi, həkimlik sənəti ilə bağlı olmuşdur. Bütün ömrüboyu həkimlik onun həyatının mündəricəsini təşkil etmişdir.
Qayğıkeş və xeyirxah bir şəxs kimi onun amalı insanlara həyat bəxş etmək olub.
***
Gürşad Əsəd oğlu Hüseynov 1920-ci ildə Qubadlı rayonunun Çərəli kəndində anadan olmuşdur. 1939-cu ildə Bakı
şəhərindəki 17 nömrəli orta məktəbi bitirən 19 yaşlı Gürşad ali
məktəbə sənəd vermədən hərbi xidmətə çağırılmış, onu elə həmin ilin noyabrın 30-da keçmiş SSRİ-nin başladığı Fin müharibəsinə aparmışlar. O, iki aydan bir qədər artıq sürmüş bu müharibədə yaralandığı üçün ordudan tərxis olunmuşdur. Onu da
qeyd edək ki, qısa müddət davam etmiş həmin müharibədə qalib gələn SSRİ Finlandiyanın bəzi torpaqlarını ələ keçirmişdir.
Uşaqlıq illərindən həkim olmaq arzusunu könlündə-gözündə daşıyan Gürşad 1941-ci ildə indiki Azərbaycan Tibb
Universitetinə qəbul olunmuşdur. 1946-cı ildə institutu (Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə edənə qədər indiki Bakı
Dövlət Universitetindən başqa bütün universitetlər institut adlanırdı) əla qiymətlərlə başa vuran Gürşad adıçəkilən universitetin Patoloji fiziologiya kafedrasının aspiranturasına qəbul
olunmuş, az bir müddətdən sonra isə həmin kafedranın asissenti kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
Gürşad Hüseynov 1956-cı ildə namizədlik (indiki nominasiya ilə desək, tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru), 1965-ci ildə
isə doktorluq dissertasiyalarını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir. O, 1956-cı ildən 1971-ci ilə qədər, düz 16 il Azərbaycan
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 lmi-Tədqiqat Hematologiya və Qanköçürmə İnstitutuna rəhE
bərlik etmişdir. Bu illər ərzində sadəcə direktor funksiyasını
həyata keçirməmiş, tibb elminin bu sahəsinin geniş formada
elmi araşdırmaya cəlb olunmasına çalışmış, respublika ərazisində qanköçürmə müəssisələri şəbəkəsinin şaxələnməsinə
nail olmuşdur. Həmin illərdə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin baş hematoloqu kimi rəhbərlik etdiyi elmi
mərkəzdə və respublikanın digər analoji müəssisələrində müvafiq sahənin inkişafına çalışmışdır.
O, 1971-79-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun
Patoloji fiziologiya kafedrasına rəhbərlik etmişdir. Qeyd etdiyimiz kimi, Gürşad Hüseynovun elmi - tədqiqat işinin mərkəzində qan problemləri durmuşdur. Azərbaycan tibb elmində
qan problemlərinin nadir tədqiqatçılarından sayılan Gürşad
Hüseynovun uzun illər ərzində apardığı elmi araşdırmaları iki
yüzdən çox elmi məqalədə, o cümlədən bir neçə monoqrafiya
və dərsliklərdə gerçəkləşmişdir. Görkəmli alimin elmi rəhbərliyi altında yeddi namizədlik ( indiki terminlə desək, tibb üzrə
fəlsəfə doktorluğu), altı doktorluq dissertasiyası yüksək səviyyədə öz elmi həllini tapmışdır. Tibb elmləri doktoru, professor
Gürşad Hüseynov Ümumittifaq Parafizioloqlar Cəmiyyətinin
İdarə Heyətinin üzvü seçilmişdir. O, “Azərbaycan tibb jurnalı”, “Patoloji fiziologiya və eksperimental terapiya”, “Hematologiya və qanköçürmə problemləri” elmi jurnallarının redaksiya heyətlərinin üzvü olmuşdur.
Ümumittifaq miqyasında tanınmış görkəmli Azərbaycan
alimi Gürşad Hüseynovun elmi-pedaqoji fəaliyyəti SSRİ və
Azərbaycan Respublikası hökumətləri tərəfindən kifayət
5

Gürşad Hüseynov

 ədər yüksək qiymətləndirilmişdir. O, keçmiş SSRİ Ali Soveq
tinin Rəyasət Heyəti tərəfindən ”Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni , o cümlədən digər orden və medallarla, həmçinin Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşdur.
Gürşad Hüseynovun ömürlüyündən söhbət açmışkən, onun
ailə həyatı tarixçəsinə epizodik də olsa nəzər salmaq oxucular üçün maraqlı və dəyərli olardı. Çünki onun ailə həyatında baş vermiş olay ibrətamiz olduğundan bugünkü oxucular
üçün də örnək sayıla bilər. Onu da qeyd edim ki, Kamran və
Gürşad Hüseynov qardaşları milli-mənəvi dəyərlər yüksək
qiymətləndirilən bir ocaqda dünyaya gəlmiş, əxlaq prinsipləri
uca tutulan bir ailədə tərbiyə olunmuş, ailə dəyərləri mühafizəkarlıqla qorunan bir mühitdə boya-başa çatmışlar. Elə bu cür
mənəvi-əxlaqi düşüncənin nəticəsidir ki, Gürşad müəllim uzun
müddət müşahidə etdiyi, hər bir hərəkətinə diqqət yetirdiyi, hər
addımını izlədiyi, auditoriyada mühazirə oxuduğu, imtahan
götürdüyü və məqsədli şəkildə zaçotda incitdiyi Yaqut xanımla
ailə həyatı qurmuşdur. Olmuş əhvalatdır, ömründə bir tələbəyə
aşağı qiymət yazmayan, bir tələbəni kəsməyən Gürşad müəllim gələcək həyat yoldaşına zaçot yazmamış, məqsədli olaraq
onu incitmiş, get-gələ salmışdır. Gürşad müəllimin bu hərəkəti onu tanıyan digər müəllimləri təəccübləndirmişdir. Deyirlər
ki, çıxılmaz duruma düşmüş Yaqut xanım həmin dövrdə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda müəllim işləyən yaxın qohumu Əhmədağa müəllimə üz tutmalı olur. Əhmədağa müəllim
Gürşad müəllimlə görüşüb söhbətləşir. Gürşad müəllimə də elə
bu lazım idi. Tam səmimi bir söhbət edir və bildirir ki, istəyirəm Yaqut institutda qalsın. Elə belə də olur, Yaqut xanım
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institutda saxlanılır. O, düz əlli səkkiz il Azərbaycan Dövlət
Tibb İnstitutunun (sonralar Azərbaycan Tibb Universiteti adlandırılır) mama-ginekologiya kafedrasında çalışır.
Gürşad müəllim bir qədər gec, otuz yeddi yaşında ailə qurmuşdur. Hər cür mənəvi-əxlaqi bazası olan bu izdivacdan iki
övlad dünyaya gəlmişdir. Həkim ata-ana qızları Leylanı, oğlanları Şahini öz müqəddəs həkimlik peşələrinin davamçısı
görmək istəyirdilər. Gürşad müəllim qızı Leylanın onun arzusunu gerçəkləşdirdiyinin şahidi oldu - Leyla 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutuna qəbul olundu. Amansız ölüm
Gürşad müəllimə uzun illər ürəyində bəslədiyi digər arzusuna
qovuşmağa macal vermədi. Övladlarının - qızı Leylanın, oğlu
Şahinin könül dünyalarında körpəlikdən həkim olmaq arzularını əkib- becərən ataya onların əyinlərində ağ xalat görməsi nəsib olmadı. Həyatın sirri bilinməyən sonsuz qəribəlikləri var...
1979 - cu ilin qızmar yay günləridir. Oğlu Şahin Azərbaycan
Dövlət Tibb İnstitutuna qəbul olunmaq üçün müvəffəqiyyətlə
üç imtahan verib, sonuncu imtahan kimyadandır, ona hazırlaşır. Hüseynovlar ailəsi böyük sevinc içərisindədir, səbirsizliklə
sonuncu imtahanı gözləyirlər. Şahin sabah sonuncu imtahana
getməlidir. Ailənin ağlına, təsəvvürünə gətirmədiyi hadisə baş
verir. Şuşada istirahət edən Gürşad müəllimin səhhəti qəflətən
ağırlaşır, onu Bakıya qaytarırlar. Elə həmin gün Gürşad müəllim dünyasını dəyişir, sabahı dəfn olunur, Şahin isə həmin gün
imtahan verməlidir...
Tibb elmləri doktoru, professor Gürşad Əsəd oğlu Hüseynov
bir şəxsiyyət kimi həyatda kamilləşdiyi, alim kimi yaradıcılığının püxtələşdiyi, həkim kimi peşəkarlığının mükəmməlləşdiyi
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bir dövrdə - 1979-cu ilin 13 avqustunda əlli doqquz yaşında
dünya ilə vidalaşmışdır.
Ataları onların hər ikisini ailə ənənəsinin - həkimlik sənətinin davamçısı görmək istəyirdi. Övladları - qızı Leyla və oğlu
Şahin atalarının arzularını gerçəkləşdirdilər. Qızı Leyla və oğlu
Şahin həkimdirlər. Leyla xanım Ş.Ələsgərova adına 5 saylı
Doğum Evində mama-ginekoloqdur. Şahin Azərbaycan Tibb
Universitetinin dosenti, akademik M.Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasının cərrahıdır. Gürşad Hüseynovun
ocağı bu gün daha da gur şölələnir, nəsil ağacından yeni pöhrələr boy atıb ucalır. Qızı Leyla iki oğul anasıdır. Ata ocağını
şölələndirən oğlu Şahinin böyük oğlu baba Gürşadın adını iftixarla daşıyır. Nəvə Gürşad Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının məzunudur.
***
Azərbaycan ictimaiyyəti Gürşad Hüseynovu qan problemləri üzrə görkəmli alim kimi tanıyıb. Amma mən onun şeir yazdığını eşitmişdim. Bunu, bəlkə, həmyerlisi olduğumdan bilirdim. Ancaq doğrusunu deyim ki, yazdıqlarından xəbərsiz idim.
Çünki qəzet-jurnalda dərc olunmuş bir şeirini oxumamış, şeir
kitabı ilə tanış olmamışdım. İndi əlinizdə olan bu kitabın materiallarını bir gün Hicran xanım kağız qovluq şəklində mənə
təqdim edərək dedi: “Xeybər müəllim, sən bilirsən, mənim
əmim istedadlı bir adam olub. O, görkəmli alim olmaqla yanaşı, ədəbiyyatı, poeziyanı sevib, özü də şeirlər yazıb. Hədənsə,
indiyə kimi onun yazılarını üzə çıxarmamışıq. Bu yazıları sizə
verirəm, hazırlayın, kitab kimi buraxaq”.
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Mən Gürşad Hüseynovun ədəbiyyatı sevməsi, poeziya
həvəskarı olması və özünün də şeir yazmasını çoxlarından
fərqli olaraq, çox səmimi və təbii qarşılayıram. Belə ki, Kamran Hüseynovun tərcümeyi-halını, əməli fəaliyyətini araşdırmış bir şəxs üçün ayrı cür də ola bilməzdi. Kamran müəllimin
qələmə aldığı poeziya nümunələrindən onun haqqında yazdığım avtobioqrafik əsərimdə də istifadə etmişəm. İnsan övladında nə varsa irsidir. Bu genetik kod təkcə bioloji yox, həm də
mənəvidir. İnsan övladı yalnız ata-anasının bioloji davamçısı
deyil, o həm də nəslinin - şəcərəsinin mənəvi dəyərlərinin varisidir. İnsan bilinən və bilinməyən, görünən və görünməyən incə
tellərlə - izlərlə nəslinə, kökünə-soyuna, ata-babasına bağlıdır.
İnsanın qanından yeddi arxa dönəninin yox, yetmiş yeddi arxa
dönənin “yeraltı çayları” axır. Yəqin, hamı mənim bu fikrimlə
yüzdə yüz razılaşar ki, hər yoldan ötən də şeir yaza bilməz.
Şeir yazmaq könül işi, ruh məsələsidir. Şeir incəruhlu və azadruhlu adamlara məxsusdur. Şeir “ürək meyvəsi” (N. Gəncəvi),
könül mülkünün məhsuludur. Kamran və Gürşad qardaşlarının
bu istedadı da soy və köklə bağlıdır. Onu da deyə bilərəm ki,
ataları Əsəd kişinin diqqətçəkən əlqabiliyyəti, ətrafından seçilən bir səliqə-sahmanı olub.
Bu məqamda şeir yazmaq, ədəbiyyatı sevmək məsələsinə
də münasibət bildirmək yerinə düşərdi. Bu dünyada ən kiçik
saydığımız şeydə belə sirrini tam aça bilmədiyimiz təbii bir
qanunauyğunluq var, ümumən, hər bir nəsnədə insanın gördüyü, duyduğu və görə bilmədiyi, duya bilmədiyi bir harmoniya, daxili bir sistem mövcuddur, bunsuz keçinə bilmir. İnsanın ədəbiyyatı sevməsi, şeir yazması da təsadüfi hadisə deyil.
Məlumdur ki, nə hər adam şeir yazır, nə də hər kəs ədəbiyyat
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həvəskarıdır. Bunun bəzi səbəbləri tədqiqatçılar tərəfindən
araşdırılsa da, gizli qalan tərəfləri hələ də çoxdur. Elə insanlar
var ki, kifayət qədər yüksək mənsəbə və geniş səlahiyyətə sahib
olsalar da, ömürləri boyu əllərindəki barmaqların sayı qədər
bədii kitab oxumayıblar. Elə pedant insanlar var ki, ədəbiyyata
barmaqarası yanaşır, onu olsa-olsa yazıçı uydurması adlandırır.
Mənə elə gəlir ki, bu cür kasıb yanaşma onların mənəvi yoxsulluğundan irəli gəlir. Təbii ki, belə şəxslərin mənsəbi yüksək,
səlahiyyətləri geniş olsa da, onların dünyagörüşü dar, mənəviyyatları boş, estetik zövqləri kasad, duyğu və emosiyaları donuq olur, əslində, bu tipli insanlar cəmiyyətdə ömürləri boyu
sosiallaşa bilmir, elə quru və sxematik məmur olaraq qalırlar.
Mən inanmıram ki, insan ilk şeirini qırx yaşında yaza, buna,
yəqin, heç kəs inanmaz. Axı çox dəyərlərin olduğu kimi, istedadın da təməli uşaqlıqda qoyulur. Digər yaradıcılıq növlərindən
fərqli olaraq, şeir daha çox insanın yeniyetməlik və gənclik erası
ilə bağlıdır. Əminliklə demək olar ki, Gürşad da ilk dəfə “öz-özü ilə söhbəti” uşaq ikən doğulub-böyüdüyü Çərəli kəndində
etmiş, quzu otardığı yal-yamacda bədahətən düzüb-qoşduğunu
zümzümə etmiş, axşam evə gələndə kağıza da köçürmüş, ancaq kağıza köçürdüyünü hamıdan gizlətmiş, heç böyük qardaşı
Kamrana da göstərməmişdir. Bu da bir danılmaz həqiqətdir ki,
bütün şeir yazanlar hansı səbəbdənsə ilk qələm təcrübələrinin
məhsulunu gizləyirlər və adətən, ilk şeirlər də haradasa gizlədilir, sonradan da it-bata düşür, tapılmır. Şeir daxili bir ehtiyacdır,
özü də qarşısıalınmaz bir ehtiyac. Şeir ruhun səsi, könlün nəğməsidir. Bunu biz Gürşad Hüseynovun simasında da aydın görürük. Ədəbi məhsulun yaranmasını daha çox insan eqosu ilə ilgiləndirirlər. Bu da inkarolunmaz bir həqiqətdir. Amma Gürşad
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müəllim şöhrət naminə, şair kimi tanınmaq və məşhurlaşmaq
üçün yazmayıb. Dediyim kimi, o, daxili ehtiyacdan, qarşısıalınmaz bir istəkdən şeir yazıb. Əgər o, şöhrət naminə yazsa idi,
dövri mətbuatda vaxtaşırı dərc olunar və çoxtirajlı şeir kitablarını çap etdirərdi. Bunları etməyə onun hər cür imkanı çatırdı,
ancaq göründüyü kimi, bunu etməyib.
“Bərşad” şeiri Gürşad müəllimin şeirlərinin zirvəsidir. Belə
deməkdə tam haqlıyıq, belə deməklə heç bir mübaliğəyə yer
vermirik. Bu şeir son dərəcə yüksək istedad və peşəkarlıqla
qələmə alınıb. Ədalət naminə qeyd edək ki, bu şeir ədəbi-bədii
və ideya - estetik cəhətdən yüksək peşəkarlıqla yazıldığından
həqiqi poeziyanın bütün kriteriya və estetik tələblərinə tam cavab verir. Fikrimin gerçəkliyi üçün şeirin özünə diqqət kəsilək:
Uzun bir dərədə tutmusan qərar,
Yayılıb aləmdə sorağın sənin.
Almalı, heyvalı, zoğallı, narlı,
Bülbülü dindirir gül bağın sənin.
Torpağa şöhrətdir taxılın, dənin,
Çəkilib üstündən dumanın, çənin.
Ətirlər qoxuyur çölün, çəmənin,
Başqadır aranın, yaylağın sənin.
Ağaclar yarpaqdan köynək geyəndə,
Şaftalı budağı boynun əyəndə,
Yemiş yetişəndə, qarpız dəyəndə,
Əskilməz bostandan yığnağın sənin.
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Dağlardan baş alıb Araza qədər,
Köpüklü çayların şütüyüb gedər.
Sularda hüsnünü dönüb seyr edər,
Gecələr, Ay adlı çırağın sənin.
Qüdrətdən verilib gözəllik payın,
Tərlan cilvəlidir baharın, yayın.
Yaz fəsli qaralıb, bulanır çayın,
Bulanmaz o duru bulağın sənin.
Üfüqlər o başdan şəfəq səpələr,
Qucar bir-birini qızıl ləpələr.
Üzümlə bəzənir döşlər, təpələr,
Gəlibdir gör necə növrağın sənin.
Sığınmaq istərəm qoynuna yenə,
Sarılım balatək boynuna yenə,
Süfrələr açılıb yan-yana yenə,
Gəlir hər tərəfdən qonağın sənin.
Oxucular üçün aydın olsun deyə bildirək ki, Qubadlı rayonunun dağlıq ərazisindən bir qədər aşağıda qərar tutan, nisbətən aran tərəfində yerləşən bol sulu, barlı-bərəkətli torpaqlarına bərşad deyilib.
Hazırlıqlı oxucu təsdiqləyər ki, həqiqi poeziya nümunəsi
sayılan bu şeir poetik ekzotikadan çox uzaqdır. Bu məqamda
onu da vurğulayaq ki, Gürşad müəllimin doğma yurd və el-oba
ilə bağlı şeirləri ilham və istedadla yazılıb. Bu da təsadüfi deyil,
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insan gücünü, enerjisini, ilhamını dünyaya göz açdığı kənddən,
el-obadan alır. Doğma yurd insanın ilham və qürur mənbəyidir.
Gürşad Hüseynovun ustalıqla qələmə aldığı əsərlərdən biri
də doğma Çərəlisini ilhamla vəsf etdiyi ”Kəndimiz” şeiridir.
Müəllif əsərdə fərqli zamanları bədii boyalarla geniş təsvir etmişdir. O, yalnız yaşadığı günlərdə diqqətini cəlb edən inkişaf
və tərəqqini vəsf etməklə kifayətlənməmiş, tarixə də ekskurs
edərək arxada qalmış keçmişi göz önündə canlandırmışdır. Bu
əsərdə müəllif doğulub boya-başa çatdığı kəndinin coğrafiyasını tərənnüm edib, bədii ştrixlərlə doğma yurdunun xəritəsini çəkibdir. Əsərin mündəricəsindən aydın olur ki, müəllif
uşaqlıqdan həkim olmaq arzusu ilə yaşayıb, bu arzu onu heç
vaxt tərk etməyib, elə bu niyyətlə - elm, təhsil kəsb etmək
üçün doğma kəndindən paytaxta üz tutur, oxuyur, təhsil alır,
sayılıb-seçilən bir həkim olur. Həyatının bir insan kimi kamilləşdiyi hansısa bir dönəmində (böyük ehtimalla qızmar yay
günlərində), el-obasından ötrü hədsiz darıxdığı bir məqamda
doğma kəndinin ziyarətinə gedir. Təşnə bir sevgi ilə doğma
yurdunun bir vaxtlar gəzib-dolaşdığı yerlərinə baş çəkir, kövşəninə gedir, dağına çıxır, bulağından ovucu ilə su içir. Şeirdə
müəllif doğma kəndinin geniş örüş-kövşənini, yaşıllığa bürünmüş dağ-dərəsini, barlı-bəhərli taxıl sahələrini, ucsuz-bucaqsız
düzənliklərini ilhamla vəsf etmiş, bir sözlə, uzun ayrılıqdan
sonra görüşünə getdiyi doğma Çərəlisinin mükəmməl obrazını
yaratmışdır. Müəllif bu şeirdə yalnız lirik emosiyalarla doğma
yurdunu tərənnüm etməyib, həm də kəndinin tərəqqi etdiyini
vurğulamışdır. Ancaq bu şeirin ən böyük estetikası, dediyim
kimi, müəllifin bir vaxtlar qarış-qarış gəzdiyi, sonralar isə
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 önlündə-gözündə yaşatdığı doğma yurdunun bədii xəritəsini
k
çəkməsidir:
...Nə gözəldi bu dağ – Güney,
Arxası qar, buzlu quzey.
Safdı, sərindi havası,
Hər yanda qartal yuvası.
Təbiəti səfalıdı,
Xeyli dərdə şəfalıdı.
Çətindi tərifin demək,
Ləzzətdi xəzəzin yemək.
Kəklik sürü-sürü gəzər,
Yal- yamacı, dağı bəzər.
Alça, zoğal, əzgil, moruq,
Bu yerlərdə olmur qoruq.
Kim istəyir yığsın, yesin,
Tərifini özü desin.
Hər yan görünür bu dağdan,
Zövq alırsan bağça-bağdan.
Çiyələk burda dadlıdı,
Yerlər qəribə adlıdı.
Qoyundamı, Quzuküzü,
Ortaarxac, Uludüzü.
Eşgəgüney, Sudərəsi,
Ordu gizləyər hərəsi.
Yeddi adamın çalası,
Orda İncirlik talası.
Şeytandərə, Ayıölən,
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Çox xoflanır bura gələn.
Şəvitli, Güllükolavat,
Burda yorğunluğunu at.
Gavuryolu, Qayadibi,
Birda coşur şair təbi.
Hamar, Topmeşə, Qarakol,
Dağa çıxır buradan yol.
Bağdərəsi, yönü bəri,
Burda olub keçənləri.
Qızılölən, Nərgizliyal,
Kef istəsən, ora yol sal.
Çinar, Ağduz, Qanlızəmi,
Görünür Güneydən həmi.
Göstərdiyim çox yerlərdən,
Kənd götürür kəhrəba dən.
Ağdaş, Yalyol, Qaraçuxur,
Burda var müxtəlif su(ü)xur.
Kəndin tərəqqi etdiyini, dəyişdiyini qeyd edən müəllif çox
ustalıqla bir məqama toxunub. Ruhən, qəlbən doğma kəndinə
bağlı olan müəllif bircə misra ilə “sarı simə” toxunur - könülləri ehtizaza gətirir. Bax buna deyərlər “quşu gözündən vurmaq”.
Müəllif yazır ki, min illərlə yerində oturmuş uca Hərtiz dağı
dəyişməyib, yeniyetməlik illərində qoyub getdiyi kimi qalıb:
Olmasaydı kəndin dağı,
Çaşardım mən, lap açığı.
Deyərdim düşmüşəm hara,
Bəlkə, məni basır qara?!
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Bu şeirin bir özəlliyi də onun çox böyük bir yük - informasiya daşımasıdır. Çərəli kəndi 1993-cü ilin avqustundan məkrli ermənilərin işğalına məruz qalıb. Kəndin əhalisi müxtəlif
ünvanlara səpələnib. Nəsillər dəyişir, yaddaş təzələnir. Gürşad
müəllimin bu şeiri isə artıq tarixə çevrilib. Burada Çərəli kəndinin örüş yerinin, kövşənin adları tarixləşib. Şeirdə sadalanan
- sıralanan yer, yurd, örüş, kövşən, təpə və dağ adları - bunlar
artıq sadəcə toponim deyillər - onların hər biri tarixin möhürüdür. Həmin toponimlər bir daha Çərəlinin qədim-qayım türk
torpağı olduğundan xəbər verir. Haçansa Çərəliyə qayıdacaq
nəsil o yerlərin, o yurdların adını bu şeirdən öyrənməli olacaqlar. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, Kamran Hüseynovun “Bir
ömrün salnaməsi” və “Quruculuğa həsr olunmuş ömür” avtobioqrafik kitablarında Çərəli kəndinin yer-yurd adları və orada
mövcud olmuş toponimlər barədə kifayət qədər geniş informasiya verilib. Hər iki qardaşın əməli və yaradıcı fəaliyyətində
milli-mənəvi dəyərlər və etnoqrafik zənginliklər həmişə önəmli yer tutmuşdur. Onların ictimai mündəricə kəsb edən əməlləri
boya-başa çatdıqları yurddan, doğma el-obadan mənən qidalanmışdır.
Bu şeiri bir çox ədəbi-bədii kriteriyalarına görə poema da
adlandırmaq olar. Onu da qeyd edək ki, “Kəndimiz” şeiri həcminə görə də böyükdür.
Ədəbiyyatda elə mövzular var ki, bütün qələm əhli həmin
mövzuya müraciət edib, özünü sınayıb. Azərbaycan ədəbiyyatında dağlar əksər şairlərin ilham mənbəyi olub. Çox maraqlıdır ki, bu mövzuda yazılmış şeirlər bir-birindən gözəldir və
onların heç biri digərini təkrar etməyib, əksinə, hər birisi öz
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oxunaqlığı, öz orijinallığı ilə seçilmişdir. Gürşad müəllim də
Azərbaycan ədəbiyyatının bu əbədi mövzusuna müraciət etmişdir. O, bu əbədi-əzəli mövzuya müraciət etməyə bilməzdi.
Axı o, uca Hərtiz dağının ətəyində dünyaya göz açmış, onun
yal-yamacında yüyürüb qaçmışdır. Ədəbiyyatın bu əbədi - əzəli mövzusu onun üçün daha çox doğma idi, o, dağlardan yazmaya bilməzdi. O, dağlardan yazıb, özü də son dərəcə yüksək
ilhamla, böyük peşəkarlıq və ustalıqla. Kimsə deyib ki, düha
köhnəni yeni etməyi bacarır. Sözün həqiqi mənasında Gürşad
Hüseynovun “Dağlar”ı da bir özgədir, ədəbi ənənəyə və bədii
formaya sadiq qalsa da, şeir orijinaldır. Onun təsvirində dağlar
çox təbiidir:
Uca qarlı zirvələri,
Buludları yaran, dağlar.
Yerlə göyün arasında
Dayaq kimi duran, dağlar.
Qışda sinən qarla dolur,
Yaz yağışın leysan olur,
Çaylar daşır, çən qovulur,
Seldə üzür şoran, dağlar.
Səmimi etiraf edək ki, poetik dağ obrazı barədə düşünəndə
qeyri-iradi olaraq göz önünə azman sənətkarımız Aşıq Ələsgər
və onun bənzərsiz “Dağlar” şeiri gəlir. Gürşad Hüseynovun isə
incəruhlu bir insan kimi böyüklüyü ustadını ehtiramla anmasındadır:
17

Gürşad Hüseynov

Hər bucağın bir səngərdi,
Daşların sanki əsgərdi,
İlk həmdəmin Ələsgərdi,
Onsuz qalma viran, dağlar.
Onu da səmimi vurğulayaq ki, on iki bəndlik bu şeirin hər
misrası bir rəsm əsərinin mövzusudur.
***
İnsanın hər bir əməli onun avtobioqrafiyasına yazılır. Şeir
də insanın tərcümeyi-halıdır. Yuxarıda haqqında söhbət açdığım “Bərşad” və “Kəndimiz” şeirləri kimi, “Tələbə” poemasını da Gürşad müəllimin tərcümeyi-halı adlandırmaq olar. Gürşad Hüseynov, ilk növbədə, həkim olub, həm də bu müqəddəs
sənətin sirlərini tələbələrə öyrədib. Onun şəxsində həkimliklə
müəllimlik birləşmişdir. Ömrünün sonuna kimi də bu müqəddəs sənətə sadiq qaldı - həkim oldu, müəllimlik etdi. Çünki
onun şəxsiyyətinin mərkəzində - həyat kredosunun özülündə
sevib-seçdiyi həkimliyi durmuşdur. Bəlkə də, elə bu səbəbdəndir ki, həkim-müəllim paralelliyi onu həyatı boyu tərk etməyib.
Tələbə həyatının romantikası onun daimi ilham mənbələrindən olub. Gündəlik romantikasını yaşadığı tələbə həyatından
bəhs edən bu poema, çox doğru olaraq, ”Tələbə” adlandırılmışdır. Adından göründüyü kimi, əsər gənclik ehtirası ilə
alovlanan tələbə həyatından bəhs edir. Axı tələbə həyatı ona
çox doğma idi, onun gününün böyük bir hissəsi tələbələrlə ünsiyyətdə keçirdi. Onun ömrünün çoxu bu romantik dünya ilə
bağlı olmuşdur. Müəllif həssas bir həkim, diqqətli və qayğıkeş
bir müəllim kimi tələbənin, ümumən gəncliyin həyatında baş
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verən təbəddülatları - gündəlik dəyişiklikləri ustalıqla təsvir
etmişdir. Müəllif təhkiyəsi üzərində qurulan əsərdə müəllifin
fərdi didaktikası ilə yanaşı, tələbə dünyasının özünəməxsus
psixologiyası da məharətlə təsvir olunmuşdur.
Tələbə var dindirəndə,
Kamalından zövq alırsan.
Bəzən onun sualına,
Sən özün aciz qalırsan.
Tələbə var görənləri,
Valeh edir səliqəsi.
Cəmlənibdi zehinində,
Neçə elmin əlaqəsi.
Tələbə var çox lətifdi,
Davranışı, tərbiyəsi.
Görün işdə nə mətindi,
Onun cəhdi, iradəsi.
Tələbə var bir az keydi,
Fikri yaman dağınıqdı.
Qayğı görsə tez düzəlir,
Bu da sınanılmış haqdı.
				
Eləsi var biliyə yox,
Dəb, geyimə verir fikir.
Amma yazıq çox pintidi,
Üst-başından tökülür kir.
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Zənn edir ki, üz yumamaq,
Özü də bir yeni dəbdi.
Təki şalvarı cins olsun
Dərs oxumaq köhnə təbdi.
		
Eləsi var yeri yırtır,
Onun lovğalığı, forsu.
Özündən çox razı gəzir,
Əldən düşmür papirosu.
Bilsəydi ki, yelə verir,
Ona çəkilən zəhməti.
Götürməzdi öz üstünə,
Məzəmməti, ya töhməti.
Saysız olub kino, kitab,
Spirtin zərərin göstərən.
Tuturmu heç azca xəbər,
Belə yazıq ondan, görən.
...Yaxşı geyim tələbəni,
Oxumağa ruhlandırar.
Şux geyinib, boş gəzəni,
İnan libas da yandırar.
....Eləsi var dərs oxumur,
İmtahanda gözü dolur.
Tərs kimi iş elə gəlir,
Ad-sanından məhrum olur.
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...Toplanaraq dəstə-dəstə,
Dərs oxuyan tələbə var.
Bu dəstələr arasında,
Bir-ikisi zirəng olar.
Onlar deyər bildiklərin,
Qalanları asar qulaq.
Boş qablara su doldurur,
Sanki axan sısqa bulaq.
İmtahanı verən zaman,
Bilər beləsi səhvini.
Fərdi çalışmaqda duyar,
Dərsi qavramaq nəfini.
Müəllif poemada yaşadığı zamanda tibb elmində qazanılmış yüksək elmi nailiyyətləri çox böyük ustalıqla nəzmə çəkmişdir. Bu elmi nailiyyətləri 8-lik ölçüsündə, poetik bir dillə
ifadə etmək yüksək istedadla yanaşı, həm də çox böyük peşəkarlıq tələb edir. İnsafən deyək ki, müəllif buna məharətlə nail
olmuşdur:
Böyrək, burun, qulaq, dəri,
Köçürmək olub asan iş.
Lakin onu yaxşı etmək
Tələb edir ağıl, vərdiş.
Ayağı kəsilmiş itə
Salmaq olur yeni ayaq.
Bu bitişir, olur onun
Həyatına təzə dayaq.
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Ürək qapağında gedən,
Əməliyyat adi şeydi.
Düşünürəm hamı bilir,
Hər sərvətdən bu çox yeydi.
Başa aid olan işi,
Axı deməmişəm hələ.
İlk addımlar bəhrə versə,
Aləmə düşər vəlvələ.
Köpək boynuna tikirlər,
Kəsilmiş küçüyün başın.
Bunlar yuxudan duranda,
Elə bil tapır sirdaşın.
və yaxud
Cərrahlıqda qabaqdayıq,
Çoxdur onun qələbəsi.
Ürək köçürən Con Barnar,
Demixovdan alıb dərsi.
İnsanları sevindirən
Təcrübəni biz etmişik.
İndi görün bu sahədə
Haraya qalxıb yetmişik.
...Əgər tamam xarab olub,
Heç vecə gəlmirsə qursaq.
Mahir cərrah elə edir,
Qarın olur korbağırsaq.
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Əgər kəssən xəstə olan
Qaraciyərin parasın.
Yerdə qalan fəallaşır
Cəld sağaldır öz yarasın.
Bəs, şüşədə qan yaratmaq,
Özü necə şeydi desən.
Elmi qabağa çəkənə
Halaldı atlaz geydirsən.
Tonlar ilə toplanılan
Qanı dondurmaq da olar.
Uzun illər saxladıqda
Daha yaxşı calaq olar.
Kim itirsə ölümcül qan,
Vardı bircə çıxış yolu.
Gərək onun damarına,
Vurulsun rezus- qan dolu.
Rezus-amil düşmədikdə,
Onda yaman dəhşət olar.
İnsan dərhal zəhərlənər,
Bir də ölü uşaq doğar.
Elm buna da çarə tapıb,
Görün, necə kəşfimiz var.
Qan köçərsə zəhərlənər,
Nə hamilə uşaq salar.
Dondurulmuş hüceyrələr
Buzxanalarda qalırlar.
Lazım olanda onları
Dirildib işə salırlar.
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“Tələbə” poeması Gürşad müəllimin bir insan kimi daha bir
özəlliyini üzə çıxarmışdır Tələbə dünyasına müraciət etməsi
onun bir həkim və bir müəllim kimi səmimiyyət və təvazökarlığından xəbər verir. O, tələbəni gözümçıxdıya salan, onu inzibatçılıqla sındırıb əzən müəllimlərdən olmayıb. Əksinə, poemanın hər misrasından görünür ki, o, bir həkim-müəllim kimi
tələbələri ilə son dərəcə həssas duyğularla ünsiyyət qurmuş,
onlara qarşı obyektiv və tələbkar bir münasibətdə olmuşdur.
“Tələbə” poemasında adları çəkilmiş komsomol və partiya
məsələsinə də münasibət bildirmək istəyirəm. İndiki gəncliyin menyusu üçün aydın olsun deyə bildirək ki, komsomol və
partiya sovet ideoloji idarəetmə sisteminin ən əsas qurumları
sayılıb. Komsomolda dövrün gənc nəsli, partiyada orta nəslin
nümayəndələri birləşiblər. Deyirlər, tarix seçilmir, tarix yaşanılır. Tarix, zaman və şəxsiyyət ayrılmazdır. Şəxsiyyət doğulduğu tarixdən və yaşadığı zamandan ayrı mövcud ola bilməz
- özünü təsdiqləyə bilməz. Unutmayaq ki, ata-babalarımız sovet dönəmində yaşayıb və fəaliyyət göstəriblər. Gürşad müəllim adıçəkilən poemasında son dərəcə sərt ideoloji metodlarla idarəolunan sovet dövlətinin ən ciddi siyasi qurumlarının - komsomol və partiyanın adlarını çəkməyə bilməzdi. Axı
onun gənclik illəri qanlı-qadalı, tufanlı-qasırğalı bir epoxaya
-1937-ci ilə təsadüf etmiş, axı o, qanlı repressiyaların canlı
şahidi olmuşdur. O, əməli fəaliyyəti - həkimliyi və müəllimliyi ilə tarixi şəxsiyyətdir. Həssas və müdrik şəxsiyyətlər tarixin
xronika olduğunu dərk etdiklərindən onun obyektivindən, lap
istəsələr belə, qaçıb gizlənə bilməzlər. Belə şəxslər həmişə
diqqət mərkəzində olurlar.
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Bu məqamda ədalət naminə bir məsələyə də münasibət bildirmək vacibdir. Səmimi etiraf edək ki, ən yüksək sənətkarlıqla
yazılan əsərlər belə zamanın ideoloji süzgəcindən keçirilib təftiş olunduqda məlum qınaqlara məruz qalır. Onu da unutmayaq
ki, ədəbi məhsullar daha çox yazıldığı zamanın ideoloji yükünü daşıyırlar. Yalnız dissidentlərin nadir əsərləri bu qəlibdən
kənarda yarana bilir. Bu səbəbdən Gürşad müəllimin əlyazmalarının heç birinə müdaxilə etmədik, çünki əlyazmalara əl gəzdirmək onları mühakimə etməyə bərabərdir. Əminəm ki, hazırlıqlı və ədalətli oxucu şeirlərə tarix və zaman prizmasından
yanaşacaq və müəllifin də haqlı olduğunu təsdiqləyəcəkdir.
Gürşad Hüseynovun şeirlərində onun tədqiqatçısı olduğu
tibb elminin müvafiq sahəsindən gələn bir elmlik də özünü bariz şəkildə göstərir. Müəllif “Donor”, “Qan verirdim”, “Hamı
əhsən söylədi” şeirlərində tədqiqatçısı olduğu qan sahəsindən
söhbət açır, bir qədər də konkret desək, donor olmağın - qanvermənin tibbi faydasına diqqət çəkir, həmçinin donor olmağın
humanizm və xeyirxahlıq kimi yüksək mənəvi dəyərlər bəxş
etdiyini alqışlayır. Qeyd etdiyimiz kimi, o, respublikamızda
qan problemləri üzrə elmi araşdırmalar aparmış nadir alimlərdəndir. Onun şeirlərində donor-qan ver yaşa; donor- qan ver
yaşat - bir deviz olaraq qırmızı xətt kimi keçir.
-Yüz yaşının sirrini, baba, bizə açsana,
-Vaxtaşırı qanvermə, bil, faydadı insana.
-Gənc bir neftçi oğlanam, sağlamdı mənim canım,
Donoram, xəstələrə şəfadı təmiz qanım.
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Sənin qanın Sayalını ölümdən qurtardı,
İndi də mənim qanım sənə tamam halaldı.
Qanköçürmə sağaldır hər cür dərdi, illəti,
Qohum edir, dost edir irqi, cinsi, milləti. (“Donor”)
və yaxud
...Fəxri donorlarımız çoxlarına vermiş can,
Sizə də faydalıdır, versəniz azacıq qan.
Unutmayın ki, donor, xəstəyə dost deməkdir.
Verilən qan damlası, ona əsil köməkdir.
Qanvermə sözü gəlcək, bəziləri əkildi,
Fəqət, insanpərvərlər burda da kara gəldi.
Qan alınıb vuruldu ölümcül bir xəstəyə.
Hamı əhsən söylədi donor olan kəslərə,
İtən qan əvəz oldu, xəstə açdı gözünü,
İsindikcə bədəni o, sağ gördü özünü.
(“Hamı əhsən söylədi”)
Onu da deməyim vacibdir ki, makina ilə yazılmış bəzi şeir
və “Tələbə” poemasının zamanında nəşrə hazırlandığını söyləmək olar. Belə ki, makinada yığılmış həmin materialın ilk
səhifəsinə “Bahar çiçəyi” və nəşriyyat kodu (043972) yazılıb.
Görünür, “Bahar çiçəyi” gələcək kitabın adı olacaqmış. Gələcək kitabın titul səhifəsində yazılmış “Bahar çiçəyi”nin alt hissəsində mötərizədə poemalar, şeirlər sözü yazılıb. Böyük ehtimalla demək olar ki, bu nüsxə çap üçün hazırlanıbmış. Bəlkə,
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ömür vəfa etmədiyindən, ya da bizim bilmədiyimiz səbəblərdən bu yazılar Gürşad Hüseynovun sağlığında kitab halında
işıq üzü görməyib.
***
Gürşad Hüseynovun yaradıcılıq məziyyətlərindən danışarkən bir mühüm məsələdən də söhbət açmalıyıq. Onun əsərləri yerli şivə və bu günümüz üçün artıq arxaikləşmiş sözlərlə
zəngindir. Düzdür, həmin şivə sözlərinin bəzilərinə bu gün orfoqrafiya lüğətimizdə rast gəlirik, ancaq bir çoxu yalnız region
əhalisi tərəfindən işlənilir. Nümunələrə diqqət yetirək:
Zərif, zəhmətkeş əllərin
Bizi tək tutmayıb cada. (“Ana”)
Cad darı unundan hazırlanan qalın çörəyə deyilib. 20-ci əsrin birinci yarısı, hətta 60-cı illər belə kəskin sosial-iqtisadi çətinliklərlə müşayiət olunmuşdur. Həmin dövrdə əhali çox dəhşətli iqtisadi böhranla üzləşmişdir. Elə bunun nəticəsidir ki, el
arasında həmin dövrə “aclıq illəri” deyilirdi. Kəskin sosial-iqtisadi böhran yaşanan həmin illərdə çörəklə imtahana çəkilən
əhali daha çox qarğıdalı və darı unundan hazırlanan çörəkdən
- caddan istifadə etməyə məcbur idi. Müəllif bu misrası ilə
həmin illəri xatırlatmaqla yanaşı, anasının zəhmətini yüksək
qiymətləndirmişdir.
Digər bir nümunəyə diqqət yetirək:
Namərdlərdən uzaq dolan,
Olmaz onlardan bay olan. (“Oğluma”)
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Məqam düşəndə bu gün də bay olmaq ifadəsi işlədilir. Çox
güman ki, bay olmaq ilkin yaranışdan bəy olmaq kimi formalaşıb, sonradan məna dəyişikliyinə uğrayıb. Hər hansı bir iş
uğursuz alınanda deyilir: 1. Mən bay oldum, qaldın sən. 2. Filankəs yaman bay oldu.
Gürşad Hüseynov yerli şivə üçün tarixən işlək olmuş xeyli
sözü yaradıcılığında işlətməklə onları “ölməyə” - unudulmağa
qoymamışdır:
Yadımdadır, uşaq idim,
Heşanımız sovrulanda.
Dərviş özün yetirərdi,
Çalağantək bircə anda. (“Tələbə” poeması)
Çağdaş oxucu üçün aydın olsun deyə bildiririk ki, heşan
təzə biçilmiş arpa-buğdanın xırmanda ata və öküzə qoşulmuş
vəl vasitəsilə döyülməsinə deyilir. Çalağan isə yerli şivədə
qartala deyilib.
Müəllifin işlətdiyi keçalat sözü də diqqəti cəlb edir:
Hər sənətin sənətkarı,
Deyər maraqlı əhvalat.
Adlamaq üçün gur çayı,
Tək o göstərər keçalat.(“Tələbə” poeması)
Keçalat çayın piyada keçilən yerinə deyilir. Müəllif bu
sözdən məqamında, özü də çox incəliklə istifadə etmişdir.
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 urada məcazi mənada işlənmiş keçalat sözü çıxış yolu mənaB
sını ifadə edir.
Sonra atıb şəltəmizi,
Paltarı məxmərdən geyək. ( “Tələbə” poeması )
Şəltə köhnə-kürüş paltara deyilib.
Hər yetənə qulaq asma,
Başına bağlayar çatı. (“Tələbə” poeması)
Çatı keçi qəzilindən hazırlanan ip olub məişətdə istifadə
edilib.
Hərdən nəsə könül istər dələmə. (“Xəstəxanada”)
Dələmə - yeni çalınmış südün tam pendir olmayan halına
deyilir.
Ov ölür, atırsan tay da. (“Ovçuluq”)
Tay da, bir də, daha sözünün sinonimidir.
Geniş açırsan yaxanı,
Qırırsan ürcah çıxanı. (“Ovçuluq”)		
Ürcah- rast(ına) çıxan, rast gələn, qarşıya çıxan mənasındadır.
Dəc(j) qalsın ölkənin tükənməz varı. (“Vətənin keşiyində”)
Canlı danışıq dilində dəj kimi də tələffüz edilən bu söz
arpa-buğda biçini ilə bağlı olub, əkilib-becərilmiş, həmçinin
biçilmiş məhsulun əldəyməmiş, toxunulmamış, bütöv qalmasına deyilir. Burada da dəc qalsın –bütöv qalsın mənasında
işlənilmişdir.
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Həmin şeirdə yerli danışıq dilinə məxsus daha bir söz işlənilmişdir:
Alma yoncamızı biçən olmasın.
Yerli dialektdə üçqanad yoncaya alma yonca deyilir.
“Vətənin keşiyində” şeirində və “Tələbə” poemasında
müəllif bac sözünə poetik çalar vermişdir. Mənşəcə fars sözü
olan bac sözü klassik ədəbiyyatımızda kifayət qədər geniş işlənilsə də, günümüz üçün artıq arxaikləşmişdir.
Bilsin ki, hər adam bac ala bilməz. (“Vətənin keşiyində”)
Yağılara bac vermir ki,
Hamı çatsın arzusuna. (“Tələbə”)
Aydınlıq naminə deyək ki, bac - vergi, rüsum, təzminat mənasındadır.
“Tələbə” poemasında sovet dönəmi üçün çox maraqlı olan
bir söz də işlədilmişdir. Yaxşı mənasını ifadə edən yey sözü
”Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında dəfələrlə işlədilmişdir.
Düşünürəm hamı bilir,
Hər sərvətdən bu yeydi.
Onu da qeyd edək ki, müəllif əsərlərində müxtəlif məqamlarda yey sözünü bir neçə dəfə işlətmişdir.
Gürşad Hüseynovun yaradıcılığında belə nümunələr çoxdur. Bu məziyyətlər bir daha göstərir ki, Gürşad Hüseynov
canlı danışıq dilini, ümumən xalqın etnoqrafiyasını yetərincə
bilmiş və Azərbaycan klassik ədəbiyyatına kifayət qədər bələd
olmuşdur.
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***
Yaradıcılıq insanın daxili dünyasının məhsulu olduğundan onu mənəvi aləmin güzgüsü adlandırmaq olar. Bu mənada Gürşad müəllimin şeirləri onun şəxsiyyətini tamamlayır.
Qələmə aldığı şeirlər onun şəxsiyyətinin müdrikliyindən xəbər
verir. Nümunə gətirdiyimiz şeirlər də onun sanballı, ciddi xarakterli, ağırbatman kişi olduğunu təsdiqləyir. Onun rübabından süzülüb gələn şeirlər gerçək bir şəkildə təsdiqləyir ki, o,
quru və sxematik bir həkim olmayıb, əksinə, duyğulu və incəruhlu bir insan olub. Ancaq Gürşad Hüseynov yaradıcı bir
insan kimi mürəkkəb tipologiyaya mənsub olub. Sosiologiya
(psixologiya) elmi insanı tipologiyasına görə də fərqləndirir.
Sadə tipə məxsus insanlar ana ixtisaslarından, məşğul olduqları konkret elm sahəsindən kənara çıxa bilmirlər, bir qədər də
açıqlasaq, həkim, müəllim, mühəndis və başqa sahənin peşəkarları öz konkret ixtisaslarından bircə addım da kənara çıxa
bilmir, yaxud kənara çıxmağa daxili potensialları imkan vermir.
Mürəkkəb tipologiyaya malik insanlar nəinki “kənara çıxırlar”,
əksinə, dar bir çərçivədə dayana bilmirlər. Bu mənada Gürşad
Hüseynovun şeir yazması təsadüfi deyil, əksinə, yaradıcılıq
potensialı bir insan kimi onun təfəkkür dərinliyi və daxili imkanlarının genişliyindən xəbər verir. Onun yazı texnikası da
diqqəti cəlb edir. Gürşad müəllim ədəbiyyatımızda geniş yayılmış 8 və 11-lik şeir ölçülərindən daha çox yararlanmışdır.
Zaman axarında Azərbaycan poeziyasında 8 və 11-lik şeir ölçüləri aparıcı olmuşdur. Ədəbiyyatımızda 8-lik şeir ölçüsünün
tarixi gəraylı ilə başlamışdır. Ancaq sonradan bu şeir ölçüsü
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sərhədlərini genişləndirmiş, Azərbaycan poeziyasının aparıcı
şeir ölçüsünə çevrilmiş, ədəbiyyatımızın korifey sənətkarları
bu şeir formasında saysız-hesabsız şedevrlər yaratmışlar. Təbii
ki, ədəbiyyat özü böyük bir məktəbdir və bu ədəbi məktəb daha
çox ənənə üzərində intişar tapıb. Ancaq bu məqamda ədalət
naminə bir məsələyə də münasibət bildirməliyik. 8-lik şeir ölçüsündə, adətən, kiçikhəcmli şeirlər, o cümlədən yuxarıda dediyimiz kimi, gəraylı yazılıb, irihəcmli əsərlər daha böyük - 11,
15, 16-lıq ölçülərində ərsəyə gəlibdir. Çox maraqlıdır ki, Gürşad müəllimin “Tələbə” poeması əvvəldən-axıra bir ölçü -, özü
də 8-lik üzərində qurulubdur. Göründüyü kimi, poema həcmcə
kifayət qədər böyükdür.
Gürşad Hüseynov Azərbaycan ədəbiyyatında poema yaradıcılığına məxsus olan ənənələrə də sadiq qalmışdır. Belə ki,
müəllif yeri gələndə lirik ricətlərə çıxmış, təsvir etdiyi məqama – hadisəyə, mündəricəyə öz münasibətini bildirmişdir. Bu
məqamda müəllifin bir ustalığını da qeyd etməyimiz vacibdir.
Gürşad Hüseynov poemanı maraqlı bir sonluqla tamamlamışdır. Müəllif əsərin mündəricəsini - vurğuladığı fikirləri aforistik formada bir daha diqqətə çatdırmaqla poemanı yekunlaşdırmışdır. Bu bacarığın özü də mürəkkəb insanın içərisində
daha bir mürəkkəb insanın olduğunu təsdiqləyir.
***
Gürşad müəllimin əlyazmalarının içərisində öz ilhamının
məhsulu olan şeirlərlə yanaşı, başqa müəlliflərə məxsus şeirlər
də çox idi. Həmin silsilədə Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri olan Abbas Tufarqanlı, Mirzə Ələkbər Sabir,
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Səməd Vurğun və başqa klassiklər ilə yanaşı, ədəbiyyatımızın söhbətgedən dövrdə həyatda yaşayan tanınmış sənətkarları sayılan Aşıq Şəmşir, Hüseyn Arif, Hüseyn Kürdoğlu, Əli
Qurbanov, Məmməd Aslan və başqalarının əsərləri də özünə
yer almışdır. Gürşad müəllimin şeir qovluğunda saxlanılmış
həmin şeirlərin onun öz yaradıcılığı ilə eyni bir kitabda dərc
olunması barədə təşəbbüs Hicran xanım tərəfindən gəldi.
Doğrusu, ilk səslənişdə bu, mənim üçün gözlənilməz oldu.
Onu da səmimiyyət xatirinə deyim ki, kitaba ön söz yazılanda Hicran xanımın bu ideyasını ürəkdən alqışlamaqla yanaşı,
onun nə qədər haqlı olduğunu özlüyümdə təsdiqlədim. Başqa
müəlliflərin şeirlərini bir daha oxumalı oldum. Kənar müəlliflərdən seçilmiş bu şeirlərin “kənar” olmadığını duydum. Mənim “kənar” saydığım bu şeirlər Gürşad müəllim üçün çox
doğma olub. Çünki Gürşad müəllimin sevib-seçdiyi bu şeirlər
özünün qələmə aldığı doğma şeirləri ilə eyni “qan qrupuna”
məxsusdur. Bu şeirlərin bir qismini Gürşad müəllim öz əlləri ilə yazmış, bəzilərini həmin vaxt həyatda olan müəlliflərin özləri öz xətləri ilə yazıb vermiş, bir qismini isə Gürşad
müəllimin yaxın ətrafında olan dostları yazıb təqdim etmişlər.
Bu sevilib-seçilən şeirlərin bir qismi həmin dövrdə dəbdə olan
yazı makinasında yazılmışdır. Yəqin ki, bu şeirlər onun üçün
doğma olmasaydı, onları belə əzizləməz, qoruyub saxlamazdı. Həmin şeirləri təkrar oxuduqdan sonra ortaya belə bir sual
çıxdı: Gürşad Hüseynovun əlyazmaları arasında niyə məhz bu
şeirlər özünə yer tapmışdır? Azərbaycan ədəbiyyatının minlərlə nümunəsi arasından niyə məhz bu şeirləri arxivində qoruyub
saxlayıb? Çoxları kimi mən də bu dünyada təsadüflərə inanmı33
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ram, hər nəsnədə bir zərurət yatır. Bu şeirlər də Gürşad müəllimin kimliyindən xəbər verir. El arasında belə bir söz tez-tez
işlənir: dostunu göstər, deyim sən kimsən. Bəli, bu şeirlərin özü
və bu şeirlərin müəllifləri Gürşad müəllimin həqiqi və mənəvi
dostlarıdır. Deyirlər ki, Aşiq Şəmşir, Hüseyn Kürdoğlu, Məmməd Aslan və başqa qələm sahibləri və sənət adamlarını Gürşad
müəllimlə çox isti və səmimi bir münasibət birləşdirib. Gürşad
Hüseynovun yüzlərlə müəllifin yaradıcılığı arasından seçib
(əslində sevib) saxladığı bu şeirlər onun kimliyinin bir daha
təsdiqidir. Sözün düzü, kənar müəlliflərin bu şeirləri adi şeirlər
deyil, yüksək sənətkarlıq və dərin peşəkarlıqla yazılmış poeziya
nümunələridir. Bu şeirlər də Gürşad Hüseynovun geniş təfəkkür tərzindən, zəngin mənəvi dünyasından və yüksək ədəbi
zövqə malik olduğundan xəbər verir. Mən inanıram ki, Gürşad
müəllim qoruyub saxladığı bu şeirləri nəinki dönə-dönə oxumuş, bəlkə də, onların çoxunu əzbərdən bilmiş, məqam düşəndə
əzbərdən söyləmişdir. Bəli, onun ürəkdən sevdiyi və əzbərdən
söylədiyi bu poeziya nümunələri Gürşad müəllimin bir həkim,
bir müəllim kimi ruhən, mənən zəngin, mənəvi gözəlliklərdən
zövq alan bir insan olduğunun gerçək təsdiqidir. Onu da tam
əminliklə demək olar ki, onun Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrinin yaradıcılığından sevib - seçdiyi şeirlər mütərəqqi ədəbiyyatın nümunələridir. Bu ədəbi materiallar
onun ədəbi-bədii zövqünün səviyyəsini, emosiyasının genişliyini , düşüncəsinin istiqamətini, ümumən həyata ideya-estetik
münasibətini öyrənmək baxımından da əhəmiyyətlidir.
Gürşad Hüseynovun kənar müəlliflərin yaradıcılığından
bəyəndiyi, onun ruhunu oxşayan bu şeirlərin daha bir önəmini
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qeyd etməliyik. Bu şeirlər Gürşad Hüseynovun bir insan kimi
həyat mövqeyini, insan və zamana baxışını müəyyənləşdirir.
Bu şeirlərin bir çoxunda həmin dövrdə cəmiyyətdə rast gəlinən nöqsanlar, insanları daha çox narahat edən ədalətsizliklərdən bəhs olunurdu. Buna nümunə Bəhmən Vətənoğlundan
sevib-seçdiyi, qoruyub saxladığı şeirlərdir. Cəmiyyətdə rast
gəldiyi haqsızlığı, ədalətsizliyi gündəmə gətirən Bəhmənin şeirləri mətbuat vasitəsilə yox (o dövrdə heç bu şeirləri mətbuata
çıxarmaq mümkün olası iş deyildi), bir-birini tanıyan insanlar
arasında əlyazma halında yayılırdı. Oxucu görəcək ki, Gürşad
müəllimin kənar müəlliflərin yaradıcılığından bəyəndiyi şeirlər içərisində “zəmanədən şikayət edən” şeirlər üstünlük təşkil
edir. Bu məqamda onu da etiraf edək ki, insan könül dünyasına
yaxın olmayan, ruhunu oxşamayan, əhval-ruhiyyəsinə uyğun
gəlməyən ədəbi mətnləri nəinki oxuyar, heç onu saxlamaz da.
Yəqin, oxucu da mənimlə bu məqamda şərik olar ki, hər bir
insan öz həyat prinsiplərinə uyğun gələn ədəbi nümunələri arayıb-axtarır, oxuyur. Bu səbəbdən tam cəsarətlə demək olar ki,
Gürşad Hüseynovun bəyəndiyi və qoruyub saxladığı bu ədəbi
nümunələr gerçək şəkildə onun həyat prinsiplərindən - ədalətli,
dürüst, xeyirxah və humanist bir insan olduğundan xəbər verir.
Gürşad müəllimin arxivində əzizlənərək qorunub saxlanılmış bu şeirlər gizli bir xəzinəni üzə çıxardı. Belə ki, bu sevilib-seçilən ədəbi nümunələrin çoxu həmin şeirlərin çap versiyasından fərqlidir. Həmin əlyazmaların bəzi sözlərinin aydın
oxunması bir qədər çətin olduğundan (bu əlyazmaların çoxu
20-ci əsrin 40-50-ci illərində yazılıb) onları məlum müəlliflərin çap olunmuş kitablarındakı nüsxələrlə üzləşdirərkən
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bu əlyazmaların fərqli versiya olduğunun əyani şahidi oldum.
Hüseyn Bozalqanlı, Aşiq Şəmşir, Xəyyat Mirzə və b. şeirlərində fərqli nüsxələrlə rastlaşdıq. Bu fərqlilik diqqətçəkən
olduğundan onlardan bəzilərinin hər iki versiyasının kitabda
dərc olunmasını məsləhət bildik. Oxucular kitabın “Ruhoxşayan şeirlər” adlı bölməsində həmin şeirlərlə müqayisəli
şəkildə tanış ola biləcəklər. Məqsədli olaraq həmin şeirlər
üzərində çap versiyasına uyğun düzəlişlər aparmadıq. Belə
ki, aşıq şeirinin çoxvariantlı olması təbii və qəbulediləndir.
Ümumən zaman-zaman şifahi formada yaradılan və şifahi
formada yaşadılan, xalqa məxsus olan şifahi xalq ədəbiyyatı
elə bu səbəbdən - şifahi yaradıldığı və yaşadıldığından çoxversiyalı olmuşdur.
Yarandığı dövrün çatışmazlıqlarını, qüsurlarını, naqisliklərini tənqid və ifşa edən sənət əsərləri xalqın ürəyindən xəbər verdiyindən xalqın sevimlisinə çevrilmişdir. Cəmiyyətdəki haqsızlığı, ədalətsizliyi ifşa edərək xalqın ürəyindən tikan
çıxaran bu motivli şeirlər senzor önünə belə çıxarılmırdı, ancaq bu səpkili əsərlər xalq arasında ildırım sürəti ilə yayılırdı.
Azərbaycan oxucusunun yaxşı yadındadır ki, ötən əsrin 70-80ci illərində Bəhmən Vətənoğlu və Sücaətin yazdıqları xalq arasında geniş yayılmışdır, hətta el şənliklərində onların şeirləri
xanəndə və aşıqlar tərəfindən oxunur, dinləyicilər tərəfindən
ürəkdən hərarətlə alqışlanırdı. Elə bu səbəblərdən Gürşad Hüseynovun arxivində tutiyə kimi qorunub saxlanılan şeirlərin
olması təbiidir.
Kənar müəlliflərin şeirlərinin bu kitabda dərc edilməsini mənəvi baxımdan da (bu həm də xeyirxahlıq kimi
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d əyərləndirilməlidir) qiymətləndirmək ədalətli olardı. Bu
əlyazmaların içərisində bu gün oxuculara tanış olmayan imzalar da vardır: Salman, Cəlal və b. Böyük ehtimalla demək olar
ki, bu şeirlər adları çəkilən şəxslərin qorunub saxlanılan və
işıq üzü görən yeganə yaradıcılıq məhsullarıdır. Gürşad müəllimin şeir qovluğunda həmin dövrdə imzası nisbətən populyar
olmuş Salahlı Paşanın da iki şeiri qorunub saxlanılıb.
Gürşad Hüseynovun arxivində sevib-seçdiyi, sanki gizli
xəzinə kimi qoruyub saxladığı əlyazmaların ruhuna toxunmadıq - sözləri dəyişmədik, xalq ağzından gələn söz və ifadələri
canlı danışıq dilində olduğu kimi saxladıq , bir sözlə, əlyazmaların orfoqrafiyasına əl vurmadıq, hətta bəzi oxuya bilmədiklərimizin məlum formada işıq üzü görməsini məsləhət bildik. Belə bir aforizmləşmiş ifadə var: ”Əlyazmalar yanmır”.
Bu məqamda mən də deyərdim ki, əlyazmalar toxunulmazdır.
Əlyazmalara toxunmağın, onu dəyişdirməyin özü elə qəbahətdir. Əlyazmaların özgə bir ruhu var, toxunulsa - onlara əl gəzdirilsə, hər şey alt-üst olur, dağılır. Hətta həmin əlyazmaların
bəzilərinin sıralanmasına belə əl vurmadıq, onların bəziləri
müəllifsiz belə dərc olunur. Bəzi şeirlərdə imzalar belə necə
yazılıbsa, eləcə də saxlanıldı. Məsələn, bir neçə şeirin altında
imza olaraq ixtisarla M-f X yazılıb. Bunu da olduğu kimi verməyi məsləhət bildik. Bəzi şeirlərin müəlliflərini müəyyənləşdirmək isə imkanlarımız xaricində oldu. Onu da tam səmimi
etiraf edirik ki, Gürşad Hüseynovun arxivində kənar müəlliflərdən sevib-seçdiyi, ruhunu oxşayan poeziya nümunələri çox
idi. Ancaq məlum səbəblərdən həmin ədəbi mətnlərin hamısının bu kitabda dərc olunmasını məsləhət bilmədik.
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***
Yuxarıda qeyd etdik ki, Gürşad Hüseynov sağlığında yazdığı şeirlərin çap edilməsi üçün kifayət qədər geniş imkana
malik olub. Fikrimizcə, özünü təbliğ etməməyinin, şair kimi
geniş arenada tanınmaması, populyarlıq qazanmamağının başlıca səbəbi onun şəxsiyyəti – təvazökarlığı ilə bağlı olubdur.
Onun əhatə dairəsində Azərbaycanın görkəmli yazıçıları, mədəniyyət və incəsənət adamları daha çox idi. Gürşad müəllim
incəruhlu, şairtəbiətli bir insan kimi öz mənəvi rahatlığını bu
mühitdə-sənət aləmində tapmışdır, başqa sözlə, onun mənəvi
dünyası saz-sözlə yoğrulmuşdur. Ancaq Gürşad Hüseynov özü
bilərəkdən rəsmi təbliğatdan çox uzaqda dayanıb. Onun şeir
yaradıcılığı ilə məşğul olması da daha çox daxili aləminin diktəsi və mənəvi rahatlığının təminatı ilə bağlı idi. Azərbaycanın
görkəmli mədəniyyət və incəsənət xadimləri ona böyük hörmət və ehtiramla yanaşmışlar. Azərbaycan nəsrinin “ağır artilleriyası” sayılan Süleyman Rəhimov “Kəpəz” povestini Gürşad Hüseynova həsr etmişdir. Xalq yazıçısı əsərin girişində
yazır: ”Əziz oxucularıma məlum olan” Bəhram və Zərəfşan”,
“Öz minnətinə” povestlərindən sonra , yenə də “Olan əhvalatlar dəftəri” nə dönüb, bir yazı yazmaq istəyirəm. Bu yazımda
yaxın dostlarımın birisindən – Elşad professordan bir balaca
söhbət açmaq, həyatının bütün səhifələrindən deyil, əsasən
Göygöl aləmində görüb müşahidə etdiyim səhifəsindən danışmaq istəyirəm.” Göründüyü kimi, böyük yazıçı yaxın dostu
Gürşad Hüseynova həsr etdiyi “Kəpəz” povestini “Olan əhvalatlar dəftəri” silsiləsi adı altında nəşr etmişdir. Əsərin Gürşad
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Hüseynova həsr olunduğunu yazıçının özü yazmaqla yanaşı, təsvir olunan fakt və olaylar da əyani şəkildə təsdiqləyir.
Əsərdəki Elşad, professor Gürşad Hüseynovun proobrazıdır.
Müəllif müəyyən səbəblərdən (bu, müxtəlif səbəblərdən ola
bilərdi. Buna – prototipə, həqiqi obrazın başqa adla canlandırılmasına yazıçının hər cür haqqı vardır.) Böyük yazıçı, Gürşad
müəllimin obrazını Elşad Ərşadzadə adı altında ümumiləşdirmişdir. Elşad adının seçilməsi də təsadüfi deyildir. Yazıçı, Elşadla Gürşad adının həmahəng, oxşar və qafiyə təşkil etməsi
səbəbindən bu adı seçmişdir. Əsərdə təsvir olunan digər adlar
- Gürşad müəllimin övladlarının - qızı Leyla və oğlu Şahinin
adları olduğu kimi saxlanılmışdır. Gürşad müəllimin həyat yoldaşı Yaqut xanım Cəvahir adı ilə təsvir olunmuşdur. Məlumdur
ki, cəvahir və yaqut sözləri bir-biri ilə sinonim və ekvivalent
təşkil edir. Müəllif, Elşad professorun həmin vaxt əlli yaşına çatdığını, tibb alimi olduğunu, şeir yazdığını, saz çaldığını
vurğulayır.
Xalq yazıçısı S.Rəhimov bu əsərini yaxın dostu və həmyerlisi Gürşad Hüseynovla birlikdə Göygöldə istirahət etdiyi
günlərdə qələmə almışdır. “Ulduz” jurnalının 1971- ci il fevral
sayında dərc olunmuş bu əsərin yazılma tarixi haqqında yazıçı qeydi də diqqəti çəkir: avqust- 1969 - avqust 1970. Göygöl.
Bu tarixi fakt da bir daha əyani şəkildə əsərin Gürşad Hüseynova həsr olunduğunu təsdiqləyir. Gürşad müəllimin 1970- ci
ildə əlli yaşı tamam olub. Yazıçı bu faktı da əsərdə vurğulayıb.
Gürşad müəllimin oğlu Şahinin də xatirələrindən aydın olur ki,
atası düz on beş il dalbadal yay məzuniyyətini Göygöldə keçirib. Şahin həkim həmçinin S.Rəhimovun əsərdə təsvir etdiyi
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Kəpəz dağında gecə vaxtı yolu azmaq olayını da atası barədə
qələmə aldığı xatirəsində xatırlamışdır.
***
Məndə belə bir güclü inam var ki, Tarix, Zaman və Şəxsiyyət ( bu məqamda mən qəsdən bu üç sözü - tarix, zaman
və şəxsiyyət sözlərini böyük hərflə yazdım) haqqında bir qədər
geniş düşünə bilən insanların hamısının şəxsi anlayışında belə
bir fikir və düşüncə formalaşıb ( oturuşub) ki, Kamran və Gürşad Hüseynovlar özləri öz epoxalarını yaratmış şəxsiyyətlərdir.
Bu düşüncə onları yaxından və uzaqdan tanıyan insanların fəhmində - düşüncəsində təsadüfən formalaşmayıb, bunun üçün
ən azından illər gərək olur. Onları tanıyanlar yaxşı bilirlər ki,
Kamran və Gürşad Hüseynovlar Azərbaycan xalqı qarşısında
ictimai borclarını şərəf və ləyaqətlə yerinə yetirmiş şəxsiyyətlərdəndirlər.
Deyirlər, bu dünyada hər kəsin öz sözü, öz əməli - öz yeri
vardır. Söz də, iş-güc də hər kəsin öz əməlidir. Gürşad Hüseynovun da öz sözü, öz əməli olub. O, bu dünyada öz sözünü
dedi, yazdı-yaratdı, əməlini həyata keçirdi, öz yerini müəyyənləşdirdi. Bu kitab da onun sözü və əməlinin nişanəsi olduğundan gələcəyə ünvanlanmış ən dəyərli əmanətidir. Mən inanıram ki, bu əmanət Gürşad Hüseynovu yaxından və uzaqdan
tanıyanların yaddaşını təzələyəcək, elə yaddaşları təzələdiyi
üçün də yaxınları və uzaqları onunla həmsöhbət olacaqlar.
Xeybər Göyyallı
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XATİRƏLƏR KÖNÜL YOLDAŞIDIR
İnsan elə bir varlıqdır ki, hər gün, bəlkə də, hər saat arxaya çevrilb keçmişinə baxır, geridə qalmış xoş olayları, lap
qanqaraldan hadisələri belə yada salır, xeyirxah əməl sahiblərini, onların xeyirxahlıqlarını xatırlayır, kimlərinsə obrazını
göz önündə canlandırır. Bunlarsız keçinmək olmur.Axı insan
keçmişsiz yaşaya bilmir.İnsan bu günündən çox keçmişinə
bağlıdır. İnsan övladının yaddaşı keçmişin-arxada qoyub
gəldiyi günlərin (illərin) təəssürat və müşahidələrindən-ağrı-acılarından, sevinc və fərəhindən hörülüb. Keçmiş xatirələr- təəssürat və müşahidələr insanın gələcəyi üçün mənəvi
baza və stimul mənbəyidir. Yəqin, elə bu səbəbdəndir ki, insan
gələcəyindən çox, keçmişinə bağlıdır. Çünki insan gələcəyini
planlaşdırsa da, arzu və istəyini proqnozlaşdırsa da, ondan
dəqiq xəbəri olmadığı və arzu-istəyinin reallaşacağından tam
arxayın olmadığı üçün gələcəyinə bir o qədər də əmin olmur.
Ancaq insan arxada qoyub gəlmiş olduğu keçmişə tam hakim
ola bilir. Belə ki, keçmişində nə varsa, o, bütövlükdə insanın
özünə məxsusdur. İnsanın keçmişi öz əlinin altındadır, keçmişi sırf özününkü bilir. Bu səbəbdən insan öz keçmişindən və
ətrafının avtobioqrafiyasından çox şey öyrənir. Müdriklərdən
kimsə deyib:”Yaddaş insana xeyirxah əməllərinə görə mükafat, ya da bağışlanılmaz səhvləri üçün əzablı cəza kimi verilmişdir”. Kamil insan fenomen yaddaşı sayəsində keçmişdə
43

Gürşad Hüseynov

 ənimsədiklərindən çox şey öyrənir, qazandığı bilgi və təcm
rübəni özü ilə gələcəyə aparır.
Mən Azərbaycan tibb elminin görkəmli nümayəndələrindən
olan Gürşad Hüseynovu həyatda yaxından görməmiş, onunla
ünsiyyətdə olmamışam, ancaq onun haqqında söhbət düşəndə
həmyerlilərim həmişə ağızdolusu danışmış, onu sadə, təvazökar və xeyirxah bir şəxsiyyət kimi dəyərləndiriblər. Mən kitaba yazılmış ön sözdə Gürşad Hüseynovun elmi fəaliyyəti və
şəxsi keyfiyyətlərindən məqsədli olaraq geniş söhbət açmadım. Çünki oğlu Şahin mənə atasını həyatda şəxsən tanıyan,
Gürşad müəllimlə vaxtilə birgə işləmiş, onun xeyirxahlığını
görmüş şəxslərin öz xatirələrini qələmə alacağını əvvəlcədən
demişdir. Gürşad Hüseynovu yaxından tanıyanlar, onunla həyatda ünsiyyətdə olanlar-Azərbaycanın tanınmış tibb alimləri,
həmçinin Gürşad Hüseynovun doğmaları onu görkəmli bir
alim və mükəmməl bir şəxsiyyət kimi dəyərləndiriblər. .
Azərbaycan tibb elminin tanınmış nümayəndələrindən sayılan Gürşad Hüseynov qısa ömür yolunda bir neçə ömür yaşamışdır.İnsanlara sağlamlıq və şəfqət bəxş edən həkim ömrü,
Azərbaycan tibb elmini gələcəyə aparan tələbələrə elm, bilik
və savad öyrədən müəllim ömrü, incəruhlu şair ömrü, hər gün
yaxşılıq etməyə tələsən sadə, təvazökar və xeyirxah bir kişi
ömrü, övladlarına ata ömrü ... Bu ömürlərin hər biri bir kitabdır, bu ömürlərin hər biri haqqında ayrılıqda bir kitab bağlamaq olar.
Həyatla vidalaşmış hər bir insanı şəxsiyyət kimi tanımaqda onunla ünsiyyətdə olmuş insanların fikirləri çox önəmlidir. Hər bir insan öz kiçik hərəkəti, adi sayılan söz-söhbəti ilə
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y addaşlarda iz qoyur. İnsanın əməli fəaliyyəti- işi-gücü, sənəti, peşəsi, ümumən bütün davranış və düşüncə tərzi onun təsdiqidir. Bütün bu əməli fəaliyyət də ətrafın diqqətindən heç
vaxt yayınmır, əksinə, insanın bütün hərəkətləri, söz-söhbətləri
onunla təmas quranların, onu müşahidə edənlərin yaddaşına
yazılır. Gürşad müəllimin oğlu Şahin, Tanrının bəxş etdiyi fürsətdən məqamında yararlanıb atasını yaxından tanıyan, Gürşad müəllimlə iş yoldaşı, yol yoldaşı olmuş şəxslərdən, vaxtilə Gürşad müəllimdən həkimlik sənətinin sirlərini öyrənmiş,
bu gün isə Azərbaycan tibb elmində tanınmış şəxslərdən atası
haqqında dar macalda xatirələrini qələmə almaqlarını rica etdi.
Sağ olsunlar! Onlar da ustadları haqqında könül duyğularını
böyük məmnuniyyət, sevgi və məhəbbətlə dilə gətirmişlər. Bu
xatirələrdən görünür ki, Gürşad müəllimi yaxından tanıyanların hamısı onun adı çəkilən məqamda əllərini ürəklərinin üstünə qoyub, onu hörmət və ehtiramla anırlar. Müasirlərinintanıyanların, iş yoldaşlarının onu səmimi qəlbdən anmaları,
ustadları ilə bağlı böyük məmnunluqla xatirələrini qələmə
almaları Gürşad Hüseynovun heyrətamiz bir xarakterə malik
olduğunu əyani şəkildə təsdiqləyir. Biz də yaddaşlara hopmuş
bu xatirələri böyük məmnunluqla oxuculara ünvanladıq. Bu
xatirələr Gürşad Hüseynovu həyatda görməyən, onunla ünsiyyətdə olmayanlar üçün bələdçilik edəcəkdir. Gürşad müəllimin ömürlüyü ilə tanış olan çağdaş oxucu üçün bu xatirələr
onun şəxsiyyəti, xarakter-cizgilərini tanımaq baxımından çox
əhəmiyyətlidir. İnanırıq ki, bu xatirələr Gürşad müəllimi həyatda görməyənlərin təsəvvüründə onun dolğun və bitkin bir
obrazını yaradacaqdır.
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Gürşad müəllimi tanıyanların da şəhadətindən aydın görünür ki, o, bir həkim, bir müəllim kimi şəxsiyyətini, nüfuzunu
həmişə qorumuşdur. Gürşad Hüseynovu yaxından tanıyanların təəssüratlardan belə qənaətə gəlmək olur ki, o, son dərəcə
dürüst və dəyanətli bir kişi olub.
Bəşər övladının bir xoşbəxtliyi də ondadır ki, milyonlarla insannın heç biri bir-birinə bənzəmir, hər kəs bu dünyaya
xüsusi bir kodla gəlir, hər kəs özlüyündə unikaldır, təkdir.Nə
yaxşı ki, bu dünyada heç kəs heç kəsə bənzəmir.Nə yaxşı ki,
bu dünyada hər kəs öz qədəri qədər bənzərsizdir.Bəli, bu dünyada hər kəsin öz yeri var.Gürşad Hüseynov da öz dünyası olan
və öz dünyasını öz xeyirxah əməlləri ilə qurmuş əbədi yaşayan
insanlardandır. Onu da səmimi etiraf edək ki, hər insan da yaddaşlarda özünə yer almır, tarixi şəxsiyyətə çevrilə bilmir. Gürşad Əsəd oğlu Hüseynov heç vaxt unudulmayacaqdır. Onun
adı Azərbaycanın səhiyyə tarixinə yazıldığından nəsillərin
yaddaşında gələcəyə gedəcəkdir.
.
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Gülsurə Hüseynova

SƏN HƏMİŞƏ QƏLBİMİZDƏSƏN,
GÜRŞAD ƏMİ!
Ata-anamdan sonra mənim təlim-tərbiyəmdə, məktəbə hazırlığımda, ümumən həyat və cəmiyyət dəyərlərini dərk etməyimdə əmim Gürşad Hüseynovun xüsusi rolu olub. Onun mənə
verdiyi məsləhət və tövsiyələr həyatımda həmişə əlimdən tutub, köməyimə gəlib. Əmim mənə 5 yaşımdan oxumağı, şahmat oynamağı öyrətmişdir. Çox doğru olaraq, uşaqlıqda öyrənilənləri daşa yazılmış yazıya bənzədirlər. Əmimin öyrətdikləri ilə mən birinci sinfə getmiş, yazıb-oxumaqda da çoxlarından
qabaqda olmuşam.
Heç yadımdan çıxmır, əmim əzizləyərək mənə “mənim molibdenim”(çətinəriyən, parlaq metal) deyirdi. Əmimdən mənə
niyə qızıl, gümüş yox, məhz molibden deməsinin səbəbini
soruşurdum. O da təbəssümlə deyirdi: ”qızıl, gümüş dünyada
çoxdur, amma molibden çox nadir metaldır, sən də nadirsən.
Bir də hər yetirən doğmasını, ciyərparasını tərifləyəndə, seviboxşayanda qızılım-gümüşüm deyir.Mən sənə qızıl-gümüş yox,
hər dəm tapılmayan molibdenim deyirəm. Bir də unutma ki,
çox olan şeyin qiyməti olmaz, nadir şey daha qiymətlidir”.
Tale elə gətirdi ki, mən Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutuna
qəbul olunanda iki il Gürşad əmimgildə qalmalı oldum. Səbəbi valideynlərimin Moskvada yaşaması, atamın Ümumittifaq
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Həmkarlar Təşkilatında məsul vəzifədə işləməsi idi. Gürşad
əmim və həyat yoldaşı Yaqut xanım mənə təsvir etməyə aciz
qaldığım bir nəvazişlə yanaşırdılar. Tam səmimi deyirəm ki,
onların mənə qarşı davranış və münasibətlərini ifadə etməyə
çətinlik çəkirəm. Əmim həm ailəsinə həm də mənə qarşı çox
qayğıkeş və diqqətcil idi.O,ailəsinə və övladlarına bağlı bir insan idi. Əmim özünü ailəsi sarıdan çox xoşbəxt bir ailə başçısı
sanırdı. O, yalnız öz ailəsini-həyat yoldaşı və övladlarını deyil,
bütün insanları sevirdi.O, hamıya qarşı səmimi və xoş münasibət bəsləyirdi. Çox erkən yaşlarında həkimlik sənətində və
ümumən cəmiyyətdə şöhrətlənsə də, son dərəcə sadə və təvazökar insan idi.Ona hər kəsin, hətta tanımadığı adamların da
əli çatırdı. O, müdrik insan olduğundan tanımadığı , ilk dəfə
rastlaşdığı sadə insanları belə yüksək qiymətləndirirdi. Mənə
elə gəlir ki, bu da təsadüfi deyildir. Atam və əmim zəhmətlə,
halal çörəklə böyümüşdülər, onlar əzab-əziyyət və zəhmətin
nə olduğunu gerçəkdən öz həyatlarında yaşamışdılar.Hərdən
özlüyümdə onu da fikirləşirəm ki, onun bu saflığı, təmizliyi
həyatda kirpikləri ilə od götürmüş sadə və zəhmətkeş valideynlərindən və doğulub boya-başa çatdığı, uca Hərtiz dağının
ətəklərində yerləşən doğma Çərəlisindən gəlirdi.
Gürşad əmim yaşadığı günlərdə tibb elminin, həkimlik
sənətinin önündə gedən hörmətli və nüfuzlu şəxsiyyətlərdən
biri olsa da, son dərəcə sadə və təvazökar insan idi. Elə bu
sadəliyin səbəbi idi ki, o, hər kəslə öz dilində danışırdı- uşaqla uşaq, böyüklə böyük idi. Əmimin xeyirxahlığı da kövrək
qəlbindən su içirdi. Bu məqamda deyim ki, onun çox böyük
ürəyi var idi. O, ipək kimi yumşaq xarakterə, həssas təbiətə və
mərhəmətlə dolu bir ürəyə sahib idi.
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Mənə elə gəlir ki, əmimin saz-söz adamı olması da elə onun
kövrək qəlbindən və incə ruhundan qidalanırdı. Həyatda təsadüfi heç nə yoxdur. Əmimin poeziyaya və saz sənətinə ürəkdən vurğunluğu onun daxili aləminin zənginliyinin bir ifadə
forması idi. O, çox mükəmməl şeirlər yazır və peşəkarlıqla
saz çalırdı. Onun öz dünyası var idi, o, ideallarla, arzu və xəyallarla yaşayan , həyat eşqi çox güclü olan bir insan idi.
Əmim Gürşad Hüseynovu həyatda görməyənlər üçün onu
da deyim ki, o, zahirən sağlamcüssəli, ucaboy, fiziki cəhətdən
güclü bir insan idi.
Söyləyəcəyim bu fikrə görə dəyərli oxuculardan məni səmimi qəbul etmələrini rica edirəm. Mən onun kimi gözəl insana həyatımda rast gəlməmişəm. Çox təəssüflər olsun ki, o,
həyatdan vaxtsız getdi. Əmim həyatının çiçəklənən dövründə
dünyadan köçdüyündən nəslimizin onu görməyən bugünkü
davamçıları belə onu qəm, kədərlə xatırlayırlar.
Bu gün əmim cismən həyatda yoxdur, onun bu dünya ilə
vidalaşmasından 40 ilə yaxın bir müddət keçib. Bu zaman kəsiyində onun insanlar tərəfindən unudulmadığının şahidi olduq.
Əmim Gürşad Hüseynovu həyatda yaxından tanıyanlar onu
həmişə əllərini ürəklərinin üstünə basaraq hörmət və ehtiramla xatırlayırlar, əmimi həyatda görməyənlər, yalnız adını eşidənlər də onu ürəkdən-qəlbdən anırlar.O, bu böyük xalq ehtiramını bir alim, bir həkim və ən ümdəsi sadə, təvazökar və
xeyirxah bir insan kimi özü qazanmışdır. Təsəllimiz budur ki,
əmim Gürşad Hüseynovun işıqlı xatirəsi qədirbilən xalqımızın
xatirəsində əbədi olaraq yaşayır.
Biz səni hər zaman xatırlayacağıq, Gürşad əmi!
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Eldar Hüseynov

ƏMİM MƏNİM HƏYAT MEYARIM OLUB
Gürşad əmimi ilkin olaraq kədərlə xatırlayıram, ancaq onun
həyat salnaməsi zəngin və mənalı olduğundan həmişə xoş duyğularla yad olunur. Onu da deyim ki, əmimin ömür-gün yolu
qısa olsa da, o, həyata son dərəcə nikbin yanaşan bir insan idi.
Əmim Gürşad Hüseynov mənim həyatımda dərin izlər
buraxmış insanlardandır. Mənim həkim olmağımın birinci səbəbkarı Gürşad əmimdir. Ötən əsrin 70-ci illərində həkimlik
sənəti son dərəcə nüfuzlu olduğu qədər də əlçatmaz sayılırdı.
Mən həmin illərdə əmimin necə bir hörmətə yiyələndiyini,
nüfuza malik olduğunu gerçəkdən görürdüm.Həmin vaxt düşünürdüm ki, əmim bu hörmət-izzəti həkim olduğu üçün qazanıbdır. Yadımdadır ki, o vaxtlar əmimin yanına ölkənin ən
sayılıb-seçilən adamları gəlirdi.Əmimin bütün hərəkətləri –
oturuşu-duruşu, danışığı, ən xırda jestləri belə mənim üçün
bir nümunə idi. Özümü dərk edəndən sonra başa düşdüm ki,
atam və əmim mənim bütün varlığıma nüfuz ediblər.Tam səmimi deyirəm ki, əmimin Azərbaycanda tanınmış həkim olması
qəlbimdə, beynimdə şərəfli həkimlik sənətinin ilk toxumlarını
səpdi və sonradan uşaqlıq arzumu şölələndirdi. Bir qədər
də ultimativ dillə desəm, çətin, ancaq şərəfli həkimlik peşəsini
mənə sevdirən əmimin şəxsiyyəti, onun şəxsi nümunəsi oldu.
Bəli, əmimin cəmiyyətdə tutduğu mövqeyi, qazandığı nüfuzu
məni həkim olmağa sövq etdi.
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Bu gündən baxanda deyirəm ki, əmim mənim üçün bir həyat meyarı olub. Əmim Gürşad Hüseynov şəxsiyyət kimi nümunə bir insan idi.Onun uzaqdan diqqəti cəlb edən əzəmətli
bir görkəmi vardı.Əmimin zahiri görkəmi ilə təmkinli, səbatlı daxili aləmi bir vəhdət təşkil edirdi.Onun daim təbəssümlü siması özünü təravətli etdiyi qədər də insanlara sevdirirdi.
Gürşad əmim safqəlbli, gülərüzlü , şəntəbiətli bir insan idi.
O, nəcib qəlbli və ürəyəyatımlı insan idi.Onunla ünsiyyətdən
heç kəs yorulmazdı.Əmim Gürşad Hüseynov milli səciyyəli,
adət-ənənəyə dərindən hörmət bəsləyən, milli dəyərlərə ciddi
əməl edən bir şəxs idi.O, insanlara qarşı son dərəcə həssas və
diqqətcil idi.Uşaqlıq illərindən dünyanın hər üzünü görmüş,
həyatın keşməkeşlərini yaşamış əmim insanlara qarşı ürəyiyumşaq və rəhmdil idi.O, həyat borcunu, həkimlik vəzifəsini
şərəflə yerinə yetirirdi.Əmim həssas və diqqətcil olduğundan
onunla ilk dəfə görüşən insanlarda da xoş təəssürat yaradırdı.
O, ünsiyyətcil insan olduğundan ilk dəfə rastlaşdığı insanla da
tez və asan ünsiyyət qurmağı bacarırdı. Gürşad əmim zəkalı və
bilikli insan olduğundan istənilən adamla istənilən mövzuda
həmsöhbət olurdu.
Gürşad əmim xəstəliyinin ağır dönəmlərində Moskvada
müalicə olunanda mən hər axşam ona baş çəkirdim,onunla
müxtəlif mövzularda söhbətlər edirdik. Onun bütün məsləhətləri indiyə qədər mənim yaddaşımdadır. Mən onun xəstəliyi
ilə mübarizə aparmaq əzminə, mətanətinə (möhkəmliyinə)
və dözümlüyünə heyrət edirdim. O, heç kimə əziyyət vermək
istəmirdi.
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Əmim Gürşad Hüseynov ömrünü tibb elminin ən mürəkkəb
sahələrindən sayılan hematologiya sahəsinə həsr etmişdir.O,
bütün varlığı ilə ürəkdən sevib –seçdiyi bu sahəyə bağlı idi.
Tam əminliklə deyə bilərəm ki, əmim hematologiya sahəsində nəzəri və praktiki cəhətdən tam kamilləşmişdir.Həqiqətən
də, o, bu sahədə cəsarət və inamla irəliləyirdi.Əmimin qəlbində çox böyük arzular vardı.Əfsuslar olsun ki, əmim həyatının
çiçəkləndiyi, elmi yaradıcılığında uğurlarının genişləndiyi bir
vaxtda dünya ilə vidalaşdı. Bu işıqlı dünyadan həyatının kamilləşdiyi, elmi yaradıcılığının mükəmməlləşdiyi bir vaxtda köçməsi bütün nəslimiz üçün çox məyusedici oldu. Ancaq
əmim həyatda əmanət qoyduğu elmi irsi və xeyirxah əməlləri ilə könüllərdə yaşayır.
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Hicran Hüseynova
Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

HƏR GÜN XATIRLANAN İNSAN
Əminəm ki, dəyərli oxucular əmim Gürşad Hüseynov
haqqında yazdığıma görə məni əsla qınamaz, əksinə ürəkdən alqışlayacaqdır. Ona da bəri başdan tam əminəm ki, əmim
Gürşad Hüseynovu yaxından tanıyanlar əmim barəsində yazdıqlarımda mənim nə qədər səmimi olduğumu və doğrunu
yazdığımı təsdiqləyəcəklər. Əmim Gürşad Hüseynov Azərbaycanın görkəmli hematoloq alimi, yaşadığı zamanın nüfuzlu
şəxsiyyətlərindən olub. Bir insan , bir şəxsiyyət kimi əmim
dövründə öz həmkarları içərisində sayılıb-seçilən, öndə gedən,
güclü və nüfuzlu bir həkim idi. O, bu böyük hörmət və nüfuzu
bir həkim kimi öz bacarıq və səyi, bir insan kimi öz sadəliyi,
səmimiliyi və xeyirxahlığı sayəsində qazanmışdır. Mənim qənaətimə görə, əmim özündən çox başqaları (bu adamlar içərisində onun tanımadığı, həyatda birinci dəfə gördükləri daha
çox olub) üçün yaşayırdı. Onu tanıyanların hamısı mənimlə şərik olarlar ki, o, təbiət və xaraktercə xeyirxah insan idi. Mənə
elə gəlir ki, həyatda heç kəs əmimdən inciməyib. Axı onun elə
bir xarakteri var idi ki, o, heç kəsi incitməzdi. O istəməzdi ki,
kimsə ondan incisin.Əksinə əmim hər gün bir yaxşılıq etməyə
tələsən adam idi.Çətinliyə düşənə əl tutmaq, işi düyünə düşənə
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kömək etmək, ümumən xeyirxahlıq onun idealı- həyatının mənası idi. Əmim hər gün tanımadığı bir adama yaxşılıq etməli
idi, yoxsa həmin gün özünü çox narahat hiss edərdi. O, qəlbən
zərif, ruhən kövrək insan idi. Bu, onun son dərəcə diqqətli və
həssas insan olmasından irəli gəlirdi. Əmim Gürşad Hüseynov
nümunə götürülməli bir insan idi.
Əmim gözü- könlü tox insan idi.Onun insanlardan bircə
təmənnası var idi. O, hamıdan və hər kəsdən bir-birlərinə qarşı
diqqətli və xeyirxah olmağı umurdu.
Əmim Gürşad Hüseynov emosional, ancaq nəcib insan idi.
Yəqin, elə bu emosionallıq və həssaslığın nəticəsi idi ki, o, poeziya vurğunu və musiqi həvəskarı idi.
Bu məqamda onu da qeyd edim ki, o, insanlara qarşı davranışında son dərəcə təvazökar və nəzakətli idi. Əmim ictimaiyyət tərəfindən kifayət qədər tanınsa da, son dərəcə sadə və
təvazökar insan idi.
Uca Allah əmimin ömür payını kəm etsə də, onu istedad
və zahiri gözəlliklə mükafatlandırmışdır. O, uzunboylu, simaca
işıqlı, diqqətçəkən bir insan idi.
Atamla doğma qardaş olsalar da, əmimin xarakteri fərqli
idi. Əmim yumşaq xarakterli, el arasında deyildiyi kimi, ipək
xasiyyətli bir insan idi. Xarakterlərindəki ciddi fərqlərə baxmayaraq, onlar mehriban qardaş və əsl dost idilər. Onlar bütün məqamlarda bir- birlərini tamamlayırdılar. Əmim ilk illər məktəbdə öyrəndiklərini gəlib evdə qardaşına öyrədirmiş,
keçdiyi dərsləri gündəlik ona danışırmış, çünki atam Kamran
gənc yaşlarından böyük bir ailənin yükünü çəkmiş, anasını
və qardaş-bacısını saxlamaq üçün kiçik yaşlarından işləməyə
məcbur olmuşdur.
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Əmimin xəstəliyi atamı çox narahat edirdi. Atam öyrənmişdir ki, İran şahı da bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. O, qardaşının müalicəsi üçün xarici ölkələrdən müxtəlif dərmanlar gətirdir, onu xarici ölkədə müalicə etdirməyə çalışırdı. Təəssüflər
olsun ki, əmim həyatının çiçəklənən dönəmimdə dünya ilə vidalaşdı. O, az, ancaq çox şərəfli və mənalı bir ömür yaşadı. O,
Tanrının bəxş etdiyi qısa ömür payında çox böyük işlər gördü.
Əmim Gürşad Hüseynovla bağlı bir xatirəni heç cür unuda bilmirəm, çünki həmin xoşagəlməz hadisə birbaşa mənim
özümlə bağlıdır. Məhz bu səbəbdən tez-tez həmin olayı və
əmimi xatırlayıram. Mən uşaq ikən dənizdə çiməndə burulğana düşmüşdüm. Əmim məni coşqun Xəzərin kükrəyib coşan
dalğalarından almış, həyata qayıtmağıma yardım göstərmişdir.
O da yadımdan çıxmır ki, mən yenicə indiki Bakı Dövlət
Universitetinin tarix fakültəsini bitirib orta məktəbdə müəllim
işləyirdim. Hər gün məktəbdən qayıdandan sonra təəssüratlarımı atam və əmimlə bölüşürdüm. Məktəbdə uşaqların məni
əsəbiləşdirdiyini, şagirdlərin dərslərə yaxşı hazırlaşmadığını
onlara danışırdım. Əmim gözəl pedaqoq idi və mənə həmişə
şagirdlərlə necə davranmağımla bağlı maraqlı və gərəkli məsləhətlər verirdi. O, mənə deyirdi ki, çalış şagirdlər heç vaxt
həvəsdən düşməsin, müxtəlif yollarla fənnini onlara sevdir,
onların hər bir hərəkətini dəqiq və obyektiv qiymətləndir, heç
bir şagirdi valideynin yanında pisləmə, şagirdlərdə özünə qarşı
nifrət yox, məhəbbət yarat. Əmim xaraktercə xeyirxah və nikbin insan olduğundan tənqidi sevmirdi. Kimisə tənqid etmək,
nöqsanı olanı danlamaq onun təbiətinə yad idi. Sonradan özlüyümdə qəbul etdim ki, bu sadəlik, səmimilik və xeyirxahlıq
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onun sırf dünyagörüşü, həyata baxışı və cəmiyyətə yanaşma
tərzi ilə bağlı imiş. Əlbəttə, bütün mənəvi dəyərlər insanın təbiəti və xarakteri ilə birbaşa bağlıdır.
Nəslimizin hər bir övladı əmim Gürşad Hüseynovun həyatdan vaxtsız getməsini bu gün də ağrı ilə xatırlayır. Ancaq
onu da etiraf edim ki, əmimiz dünyadan həyatının çiçəkləndiyi
vaxtda köçsə də, bizlərə təsəlli verəcək çox şey qoymuşdur.
Əmimi bu dünyada şəxsən tanıyan, hətta tanımayıb adını eşidənlərin əmimin adı çəkilən məqamda nümayişkaranə şəkildə onu hörmət və ehtiramla anmaları bizlər üçün çox böyük
təsəllidir. Məndə belə bir güclü inam var ki, əmim Gürşad
Hüseynov hər gün xatırlanan insanlardandır. Çünki o, həyatda
iz qoymuş insandır. O, Azərbaycanımızın tanınmış hematolq
alimi, ciddi tədqiqat və kitabların müəllifidir. Onu da haqlı deyiblər ki, xeyirxah əməl sahibləri unudulmur. Məndə belə bir
inam var ki, əmim Gürşad Hüseynovu yalnız onun öz nəslinin
davamçıları, doğmaları deyil, Azərbaycan xalqı, onun böyük
bir tərkib hissəsi olan tibb ictimaiyyəti zaman-zaman xatırlayacaqdır. İnanırıq ki, onun nurlu siması əbədi olaraq könüllərdə yaşayacaqdır.
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Leyla Abdullayeva
Ş.Ələsgərova adına
5 saylı Doğum Evinin həkimi

ATAMIZIN ADI BİZİ GÖYLƏRƏ QALDIRIB
Sözün düzünü deyim ki, atam haqqında xatirə yazmaq mənim üçün çox çətindir. Uzun illər atamın cismani yoxluğunu
özlüyümdə qəbul edə bilməmişəm. Ancaq həyatın pozulmaz
məntiqi və zaman adlandırılan məfhum çox şeyi həll edir. Atam
cismən həyatda olmasa da, onun mənən yaşadığını həmişə hiss
etmişik.Tam səmimi deyirəm ki, onun adı çəkilən yerdə bağlı
qapılar üzümüzə açılıb, bütün müşkül işlərimiz asanlıqla həll
olunub. O, həyatdan vaxtsız köçsə də, özündən sonra çox böyük silinməz izlər qoyub.Biz, övladları üçün həmin yolla irəliləmək çətin olmayıb. Atamızın hörmət-izzəti, ad-sanı daim
köməyimizə çatıb, onun sağlığında qazandığı şöhrətin şöləsi
getdiyimiz yolu işıqlandırıb, onun adı həyat yolumuzda bizə
bir mayak kimi yol göstərib.
Atam savadlı, bütün sahələrlə maraqlanan, ensiklopedik biliyə malik bir insan idi. O, yalnız doğma ixtisası olan tibb elmi
ilə deyil, çox fərqli sahələrə aid ədəbiyyat oxuyurdu. Atamın
musiqiyə xüsusi marağı var idi, sazda çox gözəl ifa edirdi.
Mən aşıqların axşamlar bizim evdə toplanmasını, o musiqini
və aşıqların şövqlə oxumasını yaxşı xatırlayıram. Mən və qardaşım onların simalarını çox böyük heyranlıqla seyr edərdik.
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Atam təbiəti və heyvanları çox sevirdi və hər dəfə evimizin
yanındakı kinoteatrda heyvanlar haqqında film göstəriləndə,
biz bilirdik ki, mütləq bu filmə baxmağa gedəcəyik. Uşaqlıqda
hər il yay biz ailəliklə Göygölə dincəlməyə gedirdik. Atam
Kəpəz dağının zirvəsinə qalxmaq iddiasında idi və bir neçə
dəfə cəhd etdikdən sonra o, öz məqsədinə çatdı. Atam dediyi
sözə əməl edən, qarşıya qoyduğu məqsədə nail olmağı bacaran
bir şəxs idi.
Atam ömür-gününü tibb elminin hematologiya sahəsinin
(qan problemləri) tədqiqinə həsr etmişdir.O, həyatını bu sahənin araşdırılmasına sərf etdi.
Atam ətrafının- müəllim və tələbələrin sevimlisi idi.Heç
yadımdan çıxmır, atamın dərsi gələndə tələbələr ürəkdən sevinirdilər. Onun mühazirələrini tələbələr çox sevirdilər, çünki
o, həmişə maraqlı hadisə, şeir və aforizmlər söyləməklə tələbələrin yorğunluğunu aradan qaldırar, tələbələr, bir növ, sərbəstləşər, xoş bir aura yarandığı üçün dincələrdilər. Mənə də
onun mühazirələrində iştirak etmək, tələbələrin böyük maraq və hədsiz bir həvəslə dərsləri dinləmələrini görmək nəsib
olmuşdur. Onu da ədalət naminə qeyd edim ki, atam həmişə
tələbələrə bacardığı qədər kömək etməyə çalışırdı, deyirdi ki,
onlar gələcəyin həkimləridir. Atam həkimlik sənətini yüksək
qiymətləndirir və bizim də həkim olmağımızı istəyirdi. Mənim
və qardaşımın həkim olmağımızın səbəbkarı birbaşa atamdır.
Uşaqlıqdan musiqiyə böyük həvəsim var idi. Elə bu niyyətlə də
Bülbül adına Musiqi Məktəbinə qəbul olunmuşdum. Mənim
orada oxumağım atamın ürəyincə deyildi. Atam məni peşəkar
yox, həvəskar musiqisevər kimi görmək istəyirdi. Vaxt gəlib
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çatanda o, mənimlə ətraflı söhbət etdi, həkim olmağımı təkid
etdi və mən də ürəkdən atamla razılaşdım. Bu gün həkim olduğumuza və ümumən həyatda əldə etdiyimiz bütün nailiyyətlərə görə atamıza minnətdarıq. Atam ailə səadətinə sevinən ,
övlad sevincinə fərəhlənən bir insan idi.O, övladlarının hər bir
hərəkətindən- yerişindən, duruşundan, gülüşündən belə həzz
alırdı. Atamla həyatımız daha gözəl, daha şirin idi.Tez-tez özlüyümdə xəyal edirəm ki, atam həyatdan vaxtsız köçməsəydi,
həyatımız fərqli, ömür-günümüz daha rəngarəng olardı.
Mən belə bir insanın övladı olduğum üçün fəxr edir və
həyatda özümü xoşbəxt sanıram. Qədim yunan fəlsəfəsinin sütunlarından sayılan Platondan sual etmişlər ki, niyə müəllimini
atandan çox sevirsən. Böyük idrak sahibi olan Platon fikirləşmədən müdrikcəsinə cavab vermişdir ki, əgər atam məni göydən yerə endiribsə, müəllimim məni yerdən göyə qaldırmışdır.
Analoji olaraq bu fikirdən çıxış edib deyə bilərik ki, atamız
Gürşad Hüseynov bizi göydən yerə endirdiyi kimi, yerdən də
göyə qaldırmışdır. Bəli, atamızın adının işığında və sağlığında
qazandığı nüfuzunun sayəsində biz göylərə qalxmışıq.
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Səadət Xələfova

ƏZƏMƏTLİ ŞƏXSİYYƏT-O, HAMININ
SEVİMLİSİ İDİ
Adı bütün nəslimiz üçün and yeri olan Gürşad dayım yaddaşımda çox xoşxasiyyət, sadə, səmimi və xeyirxah bir insan
kimi qalmışdır. Doğmaları və sonradan öyrəndiyim kimi, ünsiyyətdə olduğu hər kəs Gürşad dayını hörmət və heyranlıqla
yad edirlər.
Yadımdadır ki, mən Gürşad dayımın bizə və ya nənəmgilə
gələcəyini eşidəndə öz kiçik vedrəmlə ona bağımızın meyvələrindən ən yaxşılarını yığırdım. Onun üçün müxtəlif güllərdən
kiçik çələng bağlayardım.O, təbiətin gözəlliyini xüsusi vurğunluqla seyr edərdi.
Mən tələbəlik dövründə dayımla tez-tez ünsiyyət qurmuş,
onun nə qədər diqqətli, heç bir kəsi incitmək istəməməsinin
şahidi olmuşam. Çünki bizə tibb dərsləri keçən müəllimlərin və
mən özüm xəstəxanada yatanda isə internatura keçən tələbələrin onun haqqında heyranlıqla danışdıqlarına qulaq asmış, onun
barəsində eşitdiklərim, həqiqətən, məni çox sevindirmişdir.
Yeri gəlmişkən onu da qeyd edim ki, bu insan görkəmli həkim, səbirli müəllim, böyük bir elmi-tədqiqat institutuna rəhbərlik edən şəxs olsa da, məqam düşəndə çox ciddi və barışmaz xarakterə sahib idi. Mən bir dəfə instituta dərsə gecikərkən
nənəm dayımdan yolüstü məni də aparmasını xahiş etdi. Bu
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zaman biz gecikməyək deyə o, maşını çox sürətlə idarə etməyə
başladı, mənim ehtiyatlı olmaq haqqında sözlərimə isə o zarafatla “həmişə ağıllı olmayacayıq ki, bir dəfə də biz dəlilik
eləyək” dedi. Bu dəfə mən onda gənclərə xas olan coşqunluq
və ötkəmliyi də gördüm.
Mənim yaddaşımda həkk olunan ən xoş, rəngarəng, yeniliklərlə zəngin bir xatirəm də bizim, yəni dayım, atam (Osman
Xələfov) və mənim Qubadlıya səfərimiz zamanı olmuşdu. Biz
kəndə, dünyasını dəyişmiş yaşlı qohumlarımızdan birinin dəfn
mərasiminə getmişdik, orada el-oba camaatının dayıma olan
hörmət və ehtiramının şahidi olduq. Daha sonra biz dağlara
qalxdıq. Təbiətin gözəlliyi, insanların bizi gülərüzlə qarşılaması qəlbimizi sevindirir, könlümüzü açırdı. Dayım hər bir məqama fikir verir, vətən,torpaq, yer-yurd və s. haqqında məqama
uyğun şeirlər söyləyirdi.
Gürşad dayım milli-mənəvi dəyərlərə bağlı, folkloru çox
sevən, aşıq yaradıcılığını daim izləyən və ona yaxından bələd
olan, yaxşı saz çalmağı bacaran biri idi. Onun respublikamızın
aşıq və şairləri arasında xeyli dostları olduğunu da bilirdik.
O, ömrüboyu xarakter və xasiyyətcə zərrə qədər dəyişmədi, əvvəldən axıra sadə və səmimiliyini qorudu. Qorudu deyəndə, necə vardı , eləcə də qaldı. Karyerasında ciddi dəyişikliklər
baş verdi- Qanköçürmə İnstitutunun direktoru, Azərbaycan
Respublikasının baş hematoloqu, ATİ-nin nüfuzlu kafedralarından birinin müdiri olsa da, həmişə eyni xasiyyətdə- sadə
və səmimi oldu. Həyatda mövqe və vəzifəsi dəyişsə də, insanlara qarşı münasibət və davranışı heç vaxt dəyişmədi.Onu
da deyək ki, o, sadə və səmimi olsa da, adi bir insan deyildi,
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əksinə, son dərəcə istedadlı və bacarıqlı bir insan idi.Tanrının
bəxş etdiyi qısa ömür payında o, çox böyük və gərgin yaradıcılıq işləri gördü.Gecə-gündüz elmlə məşğul oldu, kitablar
yazdı, rus dilindən öz sahəsinə dair tərcümələr etdi, dərslik və
dərs vəsaitləri nəşr etdirdi.
Tanrı ona elə bir xasiyyət bəxş etmişdir ki, o, hamının sevimlisi idi.O, insanların inam və güvənc yeri idi. Dost- tanışları həmişə onun yanına məsləhətə gələr, çətin işlərində ona
güvənər, ona üz tutardılar.Gürşad dayım imkan daxilində heç
kəsi naümid qoymazdı. Dostları onun etibarına, dəyanətinə və
mərdliyinə güvənirdilər.O, mərd və səxavətli olduğu qədər də
müdrik insan idi.Səxavətli, sədaqətli və etibarlı olduğundan
onun çox geniş əhatə dairəsi var idi. Onun qonaq-qarasız, sazsöhbətsiz bir günü olmazdı.
O, bütün məqamlarda sadə və səmimi idi. Gürşad dayım
evdəki sadəliyini əhatəsində olan dostları arasında da eynilə
saxlayırdı. Dayım son dərəcə mədəni və nəzakətli bir insan idi.
Ailə və övladlarına qarşı həssas və diqqətcil idi. Onun ailə üzvləri səviyyəli, mədəni, savadlı, hərtərəfli bilik və bacarıqlara
yiyələnmiş yüksək elmi dərəcəli həkimdirlər .
Gürşad dayım bir şəxsiyyət kimi də əzəmətli, uzaqdan belə
diqqəti cəlb edən insanlardan idi. Onun əzəmətli şəxsiyyəti bu
gün də gözlərimizin önündədir.O, sağlığında diqqətdə olduğu
kimi, bu gün də onu tanıyanların və onun xatirəsini ananların
gözündə- könlündədir.
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Tofiq Alışanov

SABAHI OLAN İNSAN
Anam həmişə deyərdi ki, mənim Bakıda dayım uşaqlarıKamran, Gürşad yaşayır. 1960 –cı illərdə Gürşad dayı öz doğma kəndi Çərəliyə gəlmişdi, mən onunla ilk dəfə o vaxt tanış
oldum. Maması (bibisi) Tükəzban nənə, anam Dilarə və başqa
qohumlarımız onunla çox mehriban, ən doğma və əziz adamları kimi ürəkdən görüşürdülər. Gürşad dayı tanıdığı bir çox yaşlı
kənd sakinlərinin evlərinə gedir, onlarla öz evlərində hal-xoş
edir, görüşürdü.O da heç yadımdan çıxmır ki, maşınında gətirdiyi dava- dərmanı kənddə ehtiyacı olanlara payladı. Bütün
uşaqlar və kənd əhli onun səmimiyyətinə və səxavətinə heyran
olmuşdu.
Daha sonra isə mən məktəbi bitirib Bakıya gəldim. Bir müddətdən sonra anamın qohumu, Gürşad həkimin anası Lalə nənənin evində olarkən onunla ikinci dəfə orada görüşdüm. O, mənə
əsgərliyə çağırılanadək öz yanında- Qanköçürmə İnstitutunda
laboratoriyada işləməyi təklif etdi. Mən bu təklifi böyük məmnuniyyətlə qəbul etdim. Burada işləyərkən mən onun nə qədər
qayğıkeş, diqqətli insan olduğunun bir daha şahidi oldum. Çünki
o, tək mənim və digər rayon uşaqlarının himayəçisi yox, həm
də öz tələbə və aspirantlarının sevimlisi idi. Eyni zamanda, o,
rayonlardan gələn xəstələrə çox böyük qayğı ilə yanaşar, lazımi
həkimlərə yönəldər və dəyərli məsləhətlər verərdi.
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Bir dəfə o məni otağına çağırıb yaşlı bir kişi ilə tanış etdi
və dedi ki, onu bizim evə apar, qonağımızdır, o insan Azərbaycanın görkəmli sənətkarı Aşıq Şəmşir idi. Gürşad dayıya saz da
bağışlamışdı. O, sazı çox sevdiyindən dostları ona bir neçə saz
bağışlamışdılar, hətta iş otağında da sazı var idi.
Mən daim onun diqqətini üzərimdə hiss edirdim. Baxmayaraq ki, o, həkim idi, mən polis işçisi. O, həmişə mənə işimlə
əlaqədar, insanlarla davranışla bağlı məsləhətlər verərdi. Gürşad dayı hətta mənim ailə qurmağıma da xeyir-dua verdi, elçiliyimi və toyumu etdi.
O, şəhərdə yaşasa da, kənd həyatını, təbiəti çox sevirdi, bütün yer-yurd adlarını yaxşı bilirdi, hər kəndə gedən adamdan
ona bulaq suyu gətirməyi xahiş edirdi. Bir maraqlı xüsusiyyəti
də var idi, təbi gələndə hər bir şeyə aid şeir qoşardı, ona görə
onunla söhbət etmək çox maraqlı olurdu.
... Bir dəfə, xəstə olduğu vaxtlarda o, mənə dedi: “ Mamaoğlu, kaş mən həkim yox, elə bir çoban olaydım, dağların
qoynunda qoyun-quzu otarıb, özüm də saf və təmiz təbiətin
qoynunda sağlam yaşayardım....”
Gürşad Hüseynov sabahı olan , sabaha gedən insanlardandır. Axı belə insanlar heç vaxt unudulmurlar.Çünki dünəni olan
insanların sabahları da var. Həmin sabahları onlar öz xeyirxah
əməlləri ilə qurublar.

64

Sözüm—Səsim-Sorağım

Vaxtın yaddaşından

Gürşad Hüseynov tələbəlik illərində
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Gürşad Hüseynov həyat yoldaşı Yaqut xanımla
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Gürşad və Kamran Hüseynov qardaşları

Gürşad Hüseynov anası Lalə xanım və həyat yoldaşı
Yaqut xanımla
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Gürşad Hüseynov oğlu Şahin və qızı Leyla ilə

Gürşad Hüseynov ömür-gün yoldaşı
Yaqut xanımla (Moskva)
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Gürşad Hüseynov professor Ramazan Fərmanovla

Gürşad Hüseynov qan problemlərinə həsr olunmuş
elmi-praktik konfransın iştirakçıları arasında
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Gürşad
Hüseynov
qan problemlərinə həsr
olunmuş
beynəlxalq
elmi-praktik
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Şahin Hüseynov
Azərbaycan Tibb Universitetinin
Cərrahi xəstəliklər kafedrasının dosenti

ATAMIN MƏNƏ QOYUB GETDİYİ
ƏN BÖYÜK XƏZİNƏ ONUN ADIDIR
Tale elə gətirib ki, mən atamı həmişə kədər və nisgillə xatırlayıram. Ona görə yox ki, atamla bağlı xoş xatirələrim yoxdur.
Daha çox ona görə ki, mən Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun (indiki Azərbaycan Tibb Universiteti) müalicə-profilaktika fakültəsinə qəbul olunmaq üçün sonuncu imtahanı verən
gün atam dəfn edilirdi. Heç yadımdan çıxmır, mən kimyadan
olan sonuncu imtahana getmirdim. Ancaq qohum-əqrəba məni
danlayıb-dansadılar, dilə tutdular ki, imtahana getsən, instituta
qəbul olunsan, atanın ruhu şad olar. Mən imtahana getdim, ancaq imtahanı göz yaşları içərisində verdim. Onu da deyim ki,
atam hər iki övladını - bacım Leylanı və məni həkim görmək
arzusunda idi. Tanrı atamın bu arzusunu həyata keçirməkdə
bizlərə kömək oldu. Təəssüflər ki, həmin günləri görmək atama nəsib olmadı.
Atamın dünyadan vaxtsız köçməsi ilə mən həyatda ilk
və ən ağır itki ilə üzləşmişəm. Məni həyata hazırlayan şəxsi
müstəqil həyata qədəm qoyduğum gün, onun uzun illər həsrətlə arzuladığı və gözlədiyi bir gün – mən ali məktəbə imtahan
verən gün itirmişəm. Onun həyatdan belə vaxtsız getməsini
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heç kim gözləmirdi, mənim isə heç ağlımdan belə keçmirdi.
Həmin günlərin-atamın dünya ilə vaxtsız vidalaşmasının məndə yaratdığı hissləri, yaşadığım ağrı-acını təsvir etməyə gücüm
çatmır. Həmin anları göz önünə gətirəndə gücsüz olur, taqətdən düşürəm.
...Atam hər il yay məzuniyyətini Azərbaycanın dağlarında
- Kəlbəcərdə, Şuşada, Göygöldə keçirirdi. Əslində, ixtisasca
hematoloq olan atam özü də yaxşı bilirdi ki, səhhətində yaranmış problemlə bağlı ona dağ havası olmazdı, ancaq o, heç vaxt
bu “qadağaya” məhəl qoymadı. Onun səhhəti elə dağlar qoynunda pisləşdi. 1979-cu ilin yayında atamı dostlarından biri
istirahət üçün Şuşaya dəvət etmişdir. Səhhətindəki problemlə
bağlı anam onu heç vaxt tək buraxmazdı, anam da onunla birgə getmişdir. Şuşaya gedəndən iki gün sonra anam zəng etdi
ki, biz Bakıdayıq. Anamın zəngindən - biz Bakıdayıq sözündən həyəcanlandıq, nə isə fövqəladə bir hadisənin baş verdiyini güman etdik. Gümanımız doğru çıxdı. Atamın vəziyyət
kritik dərəcədə pisləşdiyindən onu Kamran əmimin köməkliyi
ilə hərbi vertolyotla təcili Şuşadan Bakıya gətirmişdilər. Onu
həmin dövrdə leçkomissiya adı ilə məşhur olan xəstəxanada
(indiki Mərkəzi Klinik Xəstəxana) yerləşdirmişdilər.
Atam 1975-ci ildən leykoz xəstəliyinə düçar olmuşdur.
Anam sonralar bizə atamın leykoz olmasının sirrini açdı. Qan
problemləri üzrə tədqiqatlar aparan atam bir çox eksperimentləri öz üzərində yoxlayır, hətta bəzi dərman peraparatlarını ilk
dəfə əyani şəkildə öz üzərində sınaqdan keçirirmiş. O da yadımdadır ki, xəstəliyi aşkar olunan il bacım Leyla instituta qəbul olunmuşdur. Həmin il yay məzuniyyətini Moskva ətrafında
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yerləşən Mixailovski istirahət mərkəzində keçirən atamda həkim müayinəsindən keçərkən leykoz aşkar edilmişdir. Bundan
sonra düz dörd il, ömrünün sonuna qədər ildə iki dəfə həmin
məkanda - Mixailovski istirahət mərkəzində müalicə kursu
keçərdi.
Mən yazıya kədərli notlarla başlasam da, atamı tanıyanlar
da təsdiqləyərlər ki, atam Gürşad Hüseynov həyata optimist
baxışları ilə fərqlənmiş bir insan olmuşdur. Atam yüksək səviyyəli qan mütəxəssisi olmaqla bərabər, saz-söz adamı idi.
Evimizdə qurulan məclislərdə həmişə şair-yazıçıları, aşıqları
görmüşəm. Heç yadımdan çıxmır, bir dəfə altı-yeddi aşıq bizə
gəlmişdi, hamısı da xüsusi geyimdə idilər, əyinlərində enli şalvar, ayaqlarında uzunboğaz çəkmə, başlarında buxarı papaq
var idi. Aşıqların hamısı birdən, kollektiv şəkildə oxumağa
başlayanda bütün qonşular həyətə çıxmışdılar, onlar güman etmişdilər ki, kiminsə toyudur.
Atamın ən yaxın dostlarından biri Aşıq Şəmşir idi. O, bizə
tez-tez gələrdi. Evimizdə Hüseyn Kürdoğlunu, Məmməd Aslanı, Hüseyn Arifi, bu gün adını unutduğum bir çox şair və
aşıqları görmüşəm.
O da yadımdadır ki, Aşıq Şəmşir bir dəfə böyük bir çamadanda bizə dərisi soyulmamış, başı da üstündə olan bir əlik
(cüyür) gətirmişdi. Aşıq Şəmşir atama saz da bağışlamışdır.
Atamın yanına çox aşıqlar gəlirdi. Onlar da atama saz bağışlamışdılar. Həmin sazlar indi də evimizdə durur. Bu gün evimizdə atama bağışlanmış altı saz vardır .Elə bu yazı ərsəyə gələn
günlərdə Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağından xahiş etdilər
ki, Aşıq Şəmşirin vaxtilə atama bağışladığı sazı adıçəkilən
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 ədəniyyət ocağına hədiyyə edim. Mən bu təklifi alqışladım
m
və yüksək dəyərləndirdim. Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağını
ruhsal və qutsal bir mədəniyyət məkanı kimi uca bildiyimdən
illər əmanəti olan müqəddəs sazı həmin məkana bağışladım.
Atam saz-söz, poeziya həvəskarı olduğu qədər də təbiət
aşiqi idi. Onu da deyim ki, atam Azərbaycan təbiətini daha çox
sevirdi. Onun sevimli məkanı Kəlbəcər yaylaqları, Cıdır düzü,
İsa bulağı, Göygöl, onun ətrafındakı saysız –hesabsız göz yaşı
kimi dumduru suyu olan Maral göl, Şamlı göl, Güzgü göl və
başqa göllərin ətrafı, Kəpəz dağının zirvəsi, onun ətəklərindəki
bulaqların başı idi. Heç yadımdan çıxmır, biz ailəlikcə düz on
beş il yay tətilini Göygöldə, Hacıkənddə keçirmişik. Anam da
həmişə deyərdi: ”Ay Gürşad, Göygöldən, Şuşadan, Kəlbəcərdən başqa yer yoxdur, bir yayı da kənara çıxaq da”. Atam da
anam sözünü tamamlamamış deyərdi: “Yaqut xanım, dünyanın ən əsrarəngiz təbiəti elə Azərbaycandadır, heç Azərbaycanı hələ yaxşı tanımırıq...”
Göygöldə istirahətdə olarkən atam hər gün bir dəstə adamla
səhər tezdən qaldığımız istirahət mərkəzindən çıxardılar, dağları gəzər, bulaqların başında istirahət edərdilər. Bir dəfə necə
olmuşdusa, axşam meşədən gec çıxdıqlarından yolu azmışdılar.
O olayı indi də xatırlayıram. Həmin gün istirahət mərkəzində olanların hamısı həyəcan və təlaş içərisində idi, arvad-uşaq,
hamı bir-birinə qarışmışdı, hətta qadınlar ağlaşırdılar. Səhərə
yaxın atamgil gəlib çıxmışdılar.
O da yadımdadır ki, atam Göygöldə olanda günlərini akademiklər Həsən Əliyev, Əlisöhbət Sumbatzadə, Cümşüd Zülfüqarlı və Xalq yazıçısı Süleyman Rəhimovla birgə keçirərdi.
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Həmin günlərdə baş vermiş bir olayı da heç unutmuram. Atam
bir dəfə iri bir alça budağını əlləri ilə qırıb gətirib qoymuşdu
Süleyman Rəhimovun qaldığı otağın eyvanına. Süleyman Rəhimov sübh tezdən yuxudan duranda alça budağını görüb qəşş
etmiş, bu işin atam tərəfindən edildiyi söyləmişdir.
Oxucular məni səmimi qəbul etsin, atamı tanıyanlar hər
söhbət düşəndə onun xeyirxahlığından ağızdolusu danışırlar.
Mən də bir olayın şahidi olmuşam. Atam xəstəliyi səbəbindən
pəhriz saxlayırdı, onun günorta yeməyini adətən anam hazırlayıb verirdi mənə, mən də aparıb atama çatdırırdım. Evimiz
Tibb İnstitutuna yaxın idi. 1978-ci ilin yay sessiyası vaxtı idi.
Anam dedi ki, sessiya vaxtıdır, atan nahara evə gələ bilməyəcəkdir, onun yeməyini aparıb verərsən. Anam bir salxım üzüm,
bir dənə də buterbrod düzəldib mənə verdi ki, tez bunları atana
çatdır. Nahar fasiləsində anamın hazırladıqlarını atama çatdırdım. Atam əlini mənim gətirdiyim kiçik bağlamaya uzatmışdır
ki, otağın qapısı döyüldü. Qapını döyən bir tələbə qız idi. Atam
onu içəri dəvət etdi. Atam dedi ki, buyurun, sizi eşidirəm. İçəri girən tələbə idi. Qız əsə-əsə dedi. “Gürşad müəllim, mənim
atam rəhmətə gedib, heç kəsim yoxdur, özüm də çörək mağazasında işləyirəm, yerim olmadığı üçün elə oradaca gecələyirəm.
Müəllim, mən bu imtahana yaxşı hazırlaşa bilməmişəm, mənə
kömək edin”. Bu sözlərdən sonra atam qıza - sənə bir şərtlə
imtahanda kömək edərəm ki, sən bu üzümü yeyəsən, - deyərək
əlindəki üzümü qıza uzatdı. Qız utanaraq dedi ki, professor,
mən sizin qarşınızda bunu edə bilmərəm, məni üzrlü sayın. Axşam evə gələndə atamdan soruşdum ki, o qıza neçə yazdın?
Atam dedi ki, yüksək qiymət yazdım ki, təqaüd ala bilsin.
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Mən yazıma atamın bu işıqlı dünyaya əlvida dediyi günün
yaddaşımda şırım açdığı ağrı-acı ilə başlasam da, atamın ruhən
yaşadığını hər an hiss edirəm. Mən atamın arzusunu doğrultdum,
onun ürəkdən sevdiyi həkimlik peşəsinə yiyələndim, cəmiyyətdə özüməməxsus müəyyən status da qazandım. Amma atamın
qazandığı nüfuzun yarısını qazanmamışam, bu gün məni çoxları hələ də Gürşad Hüseynovun oğlu kimi tanıyır. Bu məqamda səmimi olaraq bir etirafda bulunmaq istəyirəm. Dəyərli oxucuların da məni səmimi qəbul edəcəyinə inanıram. Həyatımda,
tibb elminin çətin və məşəqqətli yollarında irəliləməyimdə,
karyera qurmağımda həmişə atamın nəfəsini duymuşam, əlinin
kürəyimdə olduğunu hiss etmişəm. Atamı yaxından-uzaqdan
tanıyanların, hamısı mənim xəbərim olmadan, Gürşad müəllimin oğlu olduğumu bilib köməyə tələsiblər. Atamın mənə qoyub getdiyi ən böyük xəzinə elə onun adıdır. Mən də Gürşad
Hüseynovun oğlu olduğumla hər an qürur duyuram. Mən bu
gün də atamın adına güvənirəm. Səmimi deyirəm ki, bu gün
həyatda Gürşad Hüseynovun oğlu olduğumdan özümü güclü
sanıram.
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Sabir Əliyev
Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris işləri üzrə prorektoru,
Patoloji fiziologiya kafedrasının müdiri,
tibb elmləri doktoru, professor,
Əməkdar elm xadimi
Mübariz Allahverdiyev
ATU-nun İnsan anatomiyası kafedrasının professoru,
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi

GÖRKƏMLİ PATOFİZİOLOQ VƏ
HEMATOLOQ ALİM, İCTİMAİ XADİM,
QAYĞIKEŞ MÜƏLLİM
Uzun illər Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
Elmi-Tədqiqat Hematologiya və Qanköçürmə İnstitutunun
direktoru, Azərbaycan SSR Səhiyyə Nazirliyinin Baş hematoloqu, N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun
Patoloji fiziologiya kafedrasının assistenti, dosenti, professoru
və müdiri vəzifələrində çalışmış Azərbaycan Respublikasının Əməkdar həkimi, tibb elmləri doktoru, professor Gürşad
Əsəd oğlu Hüseynovun anadan olmasının 100 illik yubileyi
ərəfəsindəyik.
Professor G.Ə.Hüseynov keçmiş SSRİ məkanında patoloji
fiziologiya, eləcə də hematologiya və qanköçürmə sahələrində böyük nüfuz qazanmış görkəmli Azərbaycan alimlərindən,
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ictimai xadimlərindən, bacarıqlı səhiyyə təşkilatçılarından,
qayğıkeş müəllimlərindən, şəfqətli həkimlərindəndir.
1920-ci ildə ölkəmizin səfalı guşələrindən olan Qubadlı
rayonunun Çərəli kəndində dünyaya göz açan G.Ə.Hüseynov
atasını erkən itirib və 1936-cı ildə kənd yeddiillik məktəbini
bitirdikdən sonra anası və qardaşı ilə birlikdə Bakıya köçüb,
1939-cu ildə Bakı şəhərinin keçmiş Çaparidze rayonundakı
17 №-li orta məktəbin məzunu olub. Orta məktəbi bitirdikdən
sonra hərbi xidmətə çağırılıb. Bacarıqlı və istedadlı gənc hərbi
xidmətdən qayıtdıqdan sonra - 1941-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutuna qəbul olunub. Təhsil illərində Stalin təqaüdünə layiq görülən G.Ə.Hüseynov əla göstəricilərinə görə
1943-cü ildə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin
Fəxri fərmanı ilə təltif olunub. 1946-cı ildə institutu əla qiymətlərlə bitirdikdən sonra o, ATİ-nin Patoloji fiziologiya kafedrasında aspiranturaya qəbul olunub. Perspektivli gənc 1954-cü
ildə namizədlik, 1965-ci ildə isə doktorluq dissertasiyası müdafiə edib, professor elmi adına layiq görülüb. G.Ə.Hüseynov
aspiranturanı bitirdikdən sonra əvvəlcə Patoloji fiziologiya kafedrasında assistent, sonra dosent vəzifələrində çalışıb, 1956-cı
ildən 1972-ci ilə qədər Azərbaycan SSR Səhiyyə Nazirliyinin
Elmi-Tədqiqat Hematologiya və Qanköçürmə İnstitutunun direktoru, 1972-1979-cu illərdə isə ATİ-nin Patoloji fiziologiya
kafedrasının müdiri vəzifələrini böyük məharətlə yerinə yetirib.
Gürşad müəllim çox xeyirxah bir şəxsiyyət idi. O, bütün
işlərə böyük məsuliyyətlə yanaşırdı. Professor Tağı Paşayevin
Patoloji fiziologiya kafedrasının müdiri olduğu dövrdə təzəcə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş G.Ə.Hüseynov
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p erspektivli gənc alim kimi Patoloji fiziologiya kafedrasının
dosenti vəzifəsində çalışmaqla yanaşı, 1956-cı ildə Azərbaycan SSR Səhiyyə Nazirliyinin Elmi-Tədqiqat Hematologiya
və Qanköçürmə İnstitutunun direktoru vəzifəsinə təyin olunub və hər il kafedrada saathesabı dərslər aparıb. Kafedranın
işçiləri onunla fəxr edirdi, onun hər uğuruna şad olurdu. Gürşad müəllim də qarşılıqlı surətdə daim kafedra əməkdaşları ilə
yaxından əlaqə saxlayırdı. Lakin bütün bunlarla yanaşı, kafedranın əməkdaşları onun nələrə qadir olduğunun dəqiq bilir və
əməli fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirdilər. Professor G.Ə.
Hüseynov 1968-ci ildə paralel olaraq ATİ-nin Patoloji fiziologiya kafedrasında 0,5 vahid professor vəzifəsində çalışmaq
arzusunda olduğunu bildirib və həmin ildə rektor vəzifəsində
çalışan professor Xamiz Həsənov onun müraciətinə böyük
məmnuniyyət hissi ilə razılıq vermişdir. Bundan sonra professor G.Ə.Hüseynov əsas işi ilə yanaşı, yenidən kafedrada tədris
işləri ilə yaxından məşğul olub.
Bu illər ərzində patoloji fiziologiya, hematologiya və qanköçürmə sahələrində geniş elmi-tədqiqat işləri aparan alim
keçmiş Sovetlər İttifaqında ən nüfuzlu patofizioloq və hematoloqlardan biri kimi şöhrət qazanıb. Onun əhalinin donorluğa
cəlb edilməsi sahəsində göstərdiyi xidmətlər də yüksək dəyərləndirilib. Professor G.Ə.Hüseynov ET Hematologiya və Qanköçürmə İnstitutunda çalışarkən institutun əməkdaşlarından 10
nəfəri doktorluq, 30 nəfəri isə namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.
Gürşad müəllim 1972-ci ildən həyatının sonuna qədər ATİnin Patoloji fiziologiya kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıb.
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1971-1972-ci tədris ili, yəni professor Gürşad Hüseynovun kafedranın müdiri vəzifəsinə seçilməsi prosesi o dövrün kafedra
əməkdaşlarının və bütövlükdə Tibb İnstitutu kollektivinin yaddaşına əbədi həkk olunub. 1971-ci ildə Patoloji fiziologiya kafedrasının müdiri professor Ə.H.Ələkbərov vəfat etdikdən sonra kafedraya müsabiqə yolu ilə yeni müdir seçilməli idi. Həmin
il Patoloji fiziologiya kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmək
üçün bir vakant yerə üç nəfər ərizə vermişdi. Namizədlərin hər
üçü həmin dövrün adlı-sanlı alimləri sayılırdı. Tanınmış alim
professor Sima xanım Quliyeva Naftalanda laboratoriya müdiri vəzifəsini yerinə yetirirdi, o dövrün hörmətli alimlərindən
sayılan professor Cavad Təqdisi Patoloji fiziologiya kafedrasının professoru vəzifəsində çalışırdı, üçüncü namizəd isə
haqqında danışdığımız professor Gürşad Hüseynov idi. Kafedrada namizədlərə rəy bildirilərkən kafedra işçilərinin, demək
olar ki, hamısı yekdilliklə Gürşad müəllimin namizədliyinə səs
vermişdi, çünki kafedranın bütün əməkdaşları onun rəhbərliyi
altında işləməyi ürəkdən istəyirdilər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ATİ-nin böyük elmi şurasında hər bir namizəd öz
platforması haqqında məlumat verməli idi. Şuranın sədri ATİnin o zamanki rektoru Əməkdar elm xadimi, professor Balababa Məcidov idi. Şura üzvlərinə haradansa sızdırılmışdı ki,
guya rektor Sima xanımın namizədliyini dəstəkləyir və kafedra
müdiri vəzifəsinə o seçilməlidir. Rəsmi məlumat olmasa da,
bu xəbər elmi şura üzvləri arasında ildırım sürəti ilə yayıldı
və müəyyən çaxnaşmalar yaratdı. Dərhal bəzi qruplaşmalar,
giley-güzarlar özünü büruzə verdi. Böyük elmi şuranın gedişində əvvəlcə Gürşad müəllim öz platformasını təqdim etdi.
82

Sözüm—Səsim-Sorağım

Sonra söz professor Sima xanım Quliyeva və professor Cavad
Təqdisiyə verildi. Onların çıxışları böyük qalmaqallarla müşayiət olundu. Belə ki, namizədlər bəzən auditoriyanın daxili
qayda-qanunlarından kənara çıxır , mənəvi-etik parametrlər
pozulur, hətta bir-birlərinə qarşı kobud ifadələr işlətməkdən
belə çəkinmirdilər. Hesablama komissiyası seçilən zaman qərar qəbul olundu ki, üç nəfərdən ibarət hesablama komissiyanın
tərkibinə hər üç namizədin özünün təklif etdiyi bir nümayəndə
salınsın. Bu təklif yekdilliklə qəbul edildikdən sonra səsvermə
başlandı. Səslər sayılarkən bülletenlər tam dəqiqliyi ilə yoxlanıldı və hər üç namizədin nümayəndəsi təsdiq etdi ki, hamıdan
çox, o cümlədən yetərli səs toplayan məhz professor G.Ə.Hüseynovdur. ATİ-nin tarixində hələ bu cür qalmaqallı, səs-küylü,
eyni zamanda təmiz və şəffaf səsvermə, bəlkə də , olmamışdır.
Beləliklə, N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun böyük elmi şurasında müsabiqə yolu ilə aparılan seçkidə
gizli səsvermə zamanı Gürşad müəllim səsçoxluğu qazandı və
kafedranın müdiri vəzifəsinə seçildi. Şübhəsiz ki, bu göstərici
də professor G.Hüseynovun həm kafedrada, həm də institutda
böyük nüfuz sahibi olduğunu təsdiqləyən amillərdən idi. Hamı
ona qəlbigeniş, humanist, vətənpərvər bir alim, ictimai xadim,
qayğıkeş bir müəllim, mülayim, sadə bir insan, təvazökar bir
ziyalı kimi hörmət və ehtiram bəsləyirdi. Hətta “rəqibləri”də
onun kafedra müdiri seçilməsini ürəkdən alqışlamış, onunla
heç vaxt ədavətdə olmamışdılar. Çünki bu hörməti-izzəti Gürşad müəllim özü qazanmışdır.
Professor G.Ə.Hüseynov yüksək mədəniyyət sahibi idi, o
həm öz fənnini, həm də kafedranın müəllimlərinin nüfuzunu
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daim uca tutmağı bacarırdı. Onun mühazirələri həmişə anşlaqla keçirdi və Gürşad müəllim tələbələrə maraqlı mühazirələr
oxumaqla yanaşı, ATİ-nin gənc müəllimləri üçün də cəlbedici
seminar-mühazirələri oxuyurdu. Həmin dövrdə tibb institutunun rektoru, professor Zəhra Quliyevanın təşəbbüsü ilə qış
tətili vaxtlarında ATİ-nin gənc müəllimləri üçün seminar-mühazirələr təşkil edilirdi və bu da gənc müəllimlərin pedaqoji
təcrübəsinin artmasına zəmin yaradırdı.
Professor G.Ə.Hüseynov Patoloji fiziologiya kafedrasının
müdiri işlədiyi müddətdə çox böyük işlər görmüş, nüfuzlu bir
elmi məktəb yaratmışdır. Onun sayəsində tədrisin keyfiyyəti
kifayət qədər yaxşılaşdırılmış, aparılan elmi-tədqiqat işlərinin
sayı və sanbalı xeyli dərəcədə artmış, kafedra o dövrün ən yeni
avadanlıqları ilə təchiz edilmişdir. Qısa müddətdə bilavasitə
Gürşad müəllimin rəhbərliyi altında kafedranın 6 əməkdaşı
doktorluq, 7 nəfəri isə namizədlik dissertasiyası işini tamamlayıb başa çatdırmışdır. Alimin özü isə 200-dən çox elmi əsərin, monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitlərinin, maarifləndirici
kitabçaların, elmi-kütləvi məqalələrin müəllifi olub.
Professor Gürşad Hüseynov həm də gözəl tərcüməçi idi.
O, tibbin müxtəlif mövzuları üzrə 30-dan çox kitabı rus dilindən Azərbaycan dilinə çevirmişdir. Onların arasında akademik
A.D.Adonun, eləcə də professor A.Q.Eynqornun “Patoloji fiziologiya”, professor Y.L.Rapoportun “Patologiya kursu” adlı
dərslikləri də var idi və bu dərsliklər o dövrdə Azərbaycan bölməsində oxuyan tələbələrin dərsliyə olan ehtiyacını, demək
olar ki, tam ödəmişdir.
Professor G.Ə.Hüseynovun “Donorluqda nəyi bilmək
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lazımdır?”, “Qan preparatları və onları əvəz edən məhlullar”,
“Qan qrupları və rezus-faktorun təyini üzrə metodik göstəriş”,
“Новые формы организационной деятельности службы
крови Азербайджанской ССР”, “Qanköçürmə və donorluğun
əhəmiyyəti”, “Donor qanı dərmanlar mənbəyidir”, “Posttranfuzion reaksiyalar və ağırlaşmaların profilaktikası və müalicəsi”,
“Yenidoğulmuşların hemolitik xəstəliyi”, “Донорская кровь
как могучий лечебный фактор” kimi 10-a yaxın monoqrafiyası və digər kitabları indi də öz aktuallığını saxlamaqdadır.
Gürşad müəllimin maraq dairəsi təkcə elmi axtarışlar və
tibb təhsilinin tədrisi prosesini həyata keçirməklə məhdudlaşmırdı. O, çox həssas qəlbə, incə zövqə, geniş dünyagörüşünə malik bir insan idi. Görkəmli alim, həmçinin poeziyanı,
incəsənəti çox yüksək dəyərləndirirdi və yeri gəldikcə qədim
musiqi alətlərimizdən olan və cox sevdiyi telli sazı sinəsinə
sıxıb dilləndirər, mükəmməl şeirlər də yazardı. Təsadüfi deyil
ki, hətta “Kirpi” kimi çox oxunan və əhali arasında geniş yayılan satirik jurnalda da Gürşad müəllimin şeirləri çap olunur,
onların mətninə uyğun şarjlar çəkilir, əhali arasında maarifləndirici işlər aparılırdı. Qanköçürməyə, donorluğa həsr olunan
belə illüstrasiyalar əhalinin donorluğa maraq və istəyini artırmağa xidmət edirdi. Gürşad müəllim şairqəlbli, şairtəbiətli bir
alim idi və onun vətənpərvərlik, maarifçilik, donorluq mövzularında yazdığı dərin mənalı, düşündürücü şeirləri oxucuları
valeh edirdi.
Professor G.Ə.Hüseynov Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da tanınan dağvüqarlı, dağcüssəli bir filosof-alim, ictimai xadim, müəllim, həkim, şair və musiqişünas idi. Əbəs yerə
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deyildir ki, o, XX əsrin ikinci yarısında Moskvadakı Ümumittifaq Patofizioloqlar Elmi Cəmiyyətinin Rəyasət Heyətinin üzvü
seçilib. Gürşad müəllim həmçinin ictimai xadim kimi Bakıdakı
Oktyabr (indiki Yasamal) və Nərimanov rayonlarının deputatı
kimi üç müddətdə seçicilərin mənafeyini qoruyub. Görkəmli
alim “Azərbaycan Tibb Jurnalı”nın, “Hematologiya və Qanköçürmə problemləri” jurnalının, “Sağlamlıq” televiziya jurnalının redaksiya şurasının, “Bilik” Cəmiyyətinin, Azərbaycan
SSR Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tibbi Şurasının, N.Nərimanov
adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun və Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
Elmi Şuralarının, Azərbaycan SSR Qızıl Aypara Cəmiyyətinin
Mərkəzi Komitəsi Rəyasət Heyətinin üzvü, “Kommunist” (indiki “Azərbaycan”) nəşriyyatının ştatdankənar redaktoru olub,
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Baş hematoloqu vəzifəsini yerinə yetiribdir.
Alimin əvəzsiz xidmətləri dövlət və xalq tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. O, “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeninə,
Azərbaycanın Əməkdar həkimi fəxri adına, Azərbaycan SSR
Ali Soveti Rəyasət Heyətinin, Ümumittifaq “Bilik” Cəmiyyətinin, SSRİ Səhiyyə Nazirliyi və Azərbaycan SSR Səhiyyə Nazirliyinin, SSRİ Qırmızı Xaç və Azərbaycan SSR Qızıl
Aypara Cəmiyyətləri Mərkəzi Komitəsinin Fərxri fərmanları
və təşəkkürlərinə, “Qafqazın müdafiəsinə görə”, “1941-45-ci
Böyük Vətən Müharibəsi illərində rəşadətli əməyə görə” medalları, Lenin yubiley medalı, “SSRİ Səhiyyə Əlaçısı”, “SSRİ
Sanitariya Müdafiəsi Əlaçısı”, “SSRİ Mülki Müdafiə Əlaçısı”
döş nişanlarına layiq görülüb.
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Professor G.Ə.Hüseynov kafedranın əməkdaşları ilə birlikdə Moskva, Sankt-Peterburq, Özbəkistan, Ukrayna, Qazaxıstan, Cənubi Qafqaz respublikaları və başqa yerlərdə keçirilən
simpozium və elmi konfransların iştirakçısı olmuş, müxtəlif
elmi məruzələrlə çıxış etmişdir.
1975-1976-cı illərdə Tiflisdə Zaqafqaziya Respublikaları Patofizioloqlar Elmi Cəmiyyətinin konfransında iştirak etmək üçün Tiflisə yollanan nümayəndə heyətinə rəhbərlik edən
professor G.Ə.Hüseynov təklif edib ki, gəlin yolüstü bir gün
Gəncədə qalaq, Nizaminin məqbərəsini ziyarət edək, bir gün
Tovuzda qalıb, Tovuz aşıqlarının sazının sədalarına qulaq asaq,
sonra Tiflisə gedərik. Belə də olub. Nümayəndə heyətinin iki
gün ehtiyat vaxtı olduğundan onlar əvvəlcə Gəncənin görməli
yerlərini, o cümlədən Nizaminin məqbərəsini ziyarət etmiş,
Göygölün gözəlliklərini seyr etdikdən sonra, səhərisi günü isə
Tovuz aşıqlarının qonağı olmuşlar. Tovuzun şöhrətli aşıqları
Gürşad müəllimin saz - söz sənətinə vurğunluğundan, onun
mahir saz-söz ustadı olmasından xəbərdar idilər, elə bu səbəbdən ona həmin vaxt xüsusi bir hörmət-ehtiramla yanaşmış,
qayğı-diqqət göstərmişdilər. Həmin mərasimlərin iştirakçıları söyləyirdilər ki, bu, o dövrdə çox qürurverici bir mənzərə
yaradıb. Sonra Tiflis səfəri başlanıb. Gürcüstanın məşhur patofizioloq alimləri, o cümlədən professor Natadze, professor
Vaxtanq Kipiani və digər alimlər konfransın gedişində Gürşad müəllimi və onun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini hərarətlə salamlayıblar. Elmi müzakirələrdə çıxış edən professor
G.Ə.Hüseynovun məruzəsi alqışlarla qarşılanıb, alimlər onun
apardığı elmi axtarışların nəticələri üzrə əldə etdiyi dəlilləri
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yüksək qiymətləndiriblər. Söylənilir ki, rəsmi hissə bitdikdən
sonra gürcü həmkarları israrla professor G.Ə.Hüseynovdan bir
gün Tiflisdə qalmağı xahiş ediblər. Gürşad müəllim onların
təkidli xahişini yerə salmayıb. Onlar azərbaycanlı qonaqları
Tiflisin görməli yerləri ilə yaxından tanış ediblər. Tiflisi ağuşuna alan dağın ən hündür yerindən aşağı enəndə Ay işığında
bərq vuran göl görünürdü. Çox gözəl mənzərə idi. Hərdən göl
tərəfdən gələn “qurultu səsləri” də diqqəti cəlb edirdi. Gürcü
alimlər maşına qoyduqları bir qab gürcü şərabını çıxarıblar və
bu mənzərəyə məzəli don geydiriblər. Professor Natadze yarızarafat, yarıgerçək təklif edib ki, patofizioloqlar eksperimentdə ən çox müxtəlif heyvanlardan, eyni zamanda göl kənarında
“nəğmələrini” eşitdiyimiz canlılardan (qurbağa nəzərdə tutulur) istifadə edirlər və “biz onlara borcluyuq”. Gəlin, Ay işığı
altında onların da sağlığına badə qaldıraq. Bu, həyata keçməsə
də, çox gülməli bir yumor təsiri bağışlayıb. Bu məqamda onu
da qeyd edək ki. gürcülər yumorla yaşamağı xoşlayırlar.
Gürşad müəllim Azərbaycanın təbiətini, dağlarını, bulaqlarını, yaylaqlarını çox sevirdi. Görkəmli alimin ömrünün son
aylarında kafedrada ona xüsusi isti münasibət bəsləyən hazırkı kafedra müdiri Sabir müəllim ondan soruşub ki, Gürşad
müəllim mən Dilicana gedirəm, ürəyiniz nə istəyir, nə gətirim
oralardan Sizə? Gürşad müəllim gülümsəyərək deyib ki: “Bir
qab dağ bulaqlarının suyundan gətir mənə”. Sabir müəllim qayıdanda Dilican dağlarının ən sərin bulaqlarından doldurduğu
su qabını Gürşad müəllimə çatdırıb. Gürşad müəllim ondan
bir stəkan içib - “Əhdimə yetdim. Bu su mənə yeni güc, yeni
qüvvə verdi”, – deyib. Sonra dünyagörmüş müdrik alim öz
88

Sözüm—Səsim-Sorağım

ağsaqqal tövsiyələrini də Sabir müəllimdən əsirgəməyərək deyib: ”Sabir müəllim, sən çox gəncsən, sən də dağlar oğlusan,
ürəyin, qəlbin təmizdir, amma tez inanırsan hər kəsə. Həyata
baxışlarında bir qədər ehtiyatlı olsan yaxşıdır”. Sabir müəllim
Gürşad müəllimin bu və digər ustad kəlamlarını, tövsiyələrini
heç vaxt yaddan çıxarmır.
Böyük vətənpərvər insan, ictimai xadim, görkəmli elm xadimi, bacarıqlı səhiyyə təşkilatçısı, şəfqətli həkim, məşhur patofizioloq və hematoloq alim, müəllim, maarifpərvər tərbiyəçi, unudulmaz şair, mahir saz-söz bilicisi, Əməkdar həkim,
tibb elmləri doktoru, professor Gürşad Əsəd oğlu Hüseynov öz
xeyirxah əməlləri ilə qəlbimizdə daim yaşayacaqdır.
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Yaqub Məmmədov
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü,
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar həkimi,
Əməkdar elm xadimi, professor

XEYİRXAHLAR UNUDULMUR
Mən, tibb elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi
Gürşad Əsəd oğlu Hüseynovu 1970–ci illərin əvvəllərindən
tanıyıram. Ona qədər onun haqqında eşitmişdim, amma şəxsi tanışlığımız yox idi. 1966–cı ildə institutu qurtarıb Patoloji
fiziologiya kafedrasında aspiranturaya qəbul ediləndən sonra
kafedra əməkdaşları ilə yaxından tanış olanda arabir eşidirdim ki, əvvəllər bu kafedrada Gürşad Hüseynov da aspirant
olub, sonra namizədlik dissertasiyası müdafiə edib, kafedrada assistent, dosent vəzifələrində işləyib, sonralar Azərbaycan
Elmi–Tədqiqat Hemotologiya və Qanköçürmə İnstitutunun
direktoru vəzifəsinə təyin olunub və uzun müddət o instituta
rəhbərlik edib. 1971–ci ildə bizim kafedranın müdiri professor
Ə.H.Ələkbərov vəfat etdikdən sonra Gürşad müəllim müsabiqə
yolu ilə bu kafedraya müdir seçildi və 1972-ci ildən 1979–cu
ilə qədər, yəni vəfat edənə qədər bizim kafedranın müdiri vəzifəsində işlədi. O vaxtdan da Gürşad müəllimlə mənim yaxın
tanışlığım, dostluq münasibətim yarandı. Gürşad müəllim çox
təcrübəli səhiyyə və elm təşkilatçısı idi. Onun kafedraya rəhbərlik etdiyi dövrdə kafedranın maddi-texniki təchizatı, yeni
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aparatlar və avadanlıqlarla təmin olunması, elmi-tədqiqat işlərinin genişləndirilməsi, elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması,
tədris prosesinin yaxşılaşdırılması, Azərbaycan dilində dərslik və dərs vəsaitlərinin yazılıb çap olunması sahəsində çox
səmərəli fəaliyyət göstərməsi ilə xarakterizə olunur. Gürşad
müəllim böyük alim, təcrübəli səhiyyə təşkilatçısı olmaqla
bərabər, çox sadə, təvazökar, səmimi, humanist, əsl xalq adamı idi. Xalqın bütün problemləri daim onu düşündürür və öz
imkanları daxilində rəhbərlik etdiyi sahələrdə xalqına xidmət
etməyi, onun problemlərinin həllinə kömək etməyi özü üçün
şərəfli bir vəzifə hesab edirdi. O, xalq yaradıcılığını, xalqımızın tarixini, ədəbiyyatını, poeziyasını gözəl bilirdi, şeir–sənət
vurğunu idi. Özü də çox gözəl mənalı şeirlər yazırdı. Yaradıcı
adamlarla, şairlər, ədəbiyyat və incəsənət xadimləri ilə yaxın
dostluq əlaqələri var idi. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı korifeylərinin əsərlərini əzbərdən söyləyirdi. Çox yaxşı hafizəsi,
yaddaşı var idi. Tibb sahəsində böyük xidmətləri ilə bərabər,
respublikanın ictimai-siyasi, mədəni həyatında da yaxından iştirak edirdi.
O, bütün varlığı ilə insanlara yaxşılıq etməyi, ona müraciət edənlərə məsləhət verib düzgün yol göstərməyi özü üçün
bir vəzifə hesab edirdi. Çox gözəl yoldaşlığı var idi. Onunla
dəfələrlə başqa respublikalarda keçirilən elmi konfranslara,
qurultaylara getmiş, yoldaşlıq etmişdik. Hər yerdə onun çoxlu
dostları, tanışları var idi. Hər yerdə onu böyük bir alim kimi
hörmət–izzətlə qarşılayıb, elmi problemlər barədə məsləhətləşib, şəxsi mövqeyi ilə hesablaşırdılar. Gürşad müəllimin geniş ürəyi var idi. Həmişə öz dostları, tanışları olan alimlər ilə
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gəncləri, elmi tədqiqatla məşğul olanları tanış edib köməklik
etmələrini xahiş edərdi. Onun rəhbərliyi ilə çoxsaylı elmlər
doktoru və elmlər namizədi hazırlanmışdır. Onlar bu gün də
respublikamızın tibb elmi, səhiyyəsi sahəsində çalışır və əhaliyə tibb xidmətinin göstərilməsində yaxından iştirak edirlər.
Gürşad müəllimin çox böyük elmi potensialı, böyük planları
var idi. Çox təəssüflər olsun ki, o, vaxtsız dünyasını dəyişdi.
Amma onun elmi–pedaqoji və həkim kadrlarının hazırlanması,
səhiyyə təşkilatçısı kimi xalqımıza tibbi xidmətin göstərilməsi
sahəsində gördüyü çox səmərəli xeyirxah işlər tələbələrinin və
onunla işləyənlərin xatirində yaşayır və bundan sonra da əbədi
yaşayacaqdır. Allah ona rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun!
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İbadulla Ağayev
Azərbaycan Tibb Universitetinin Epidemiologiya kafedrasının
müdiri, Əməkdar elm xadimi, Əməkdar müəllim,
tibb elmləri doktoru, professor

MÜDRİKLİK ZİRVƏSİNƏ YÜKSƏLƏN KİŞİ
Adətən, bir adam haqqında xatirə yazmaq istəyəndə onun
bütün insani keyfiyyətlərini, əxlaqi dəyərlərini nəzərə alıb qiymətini vermək lazımdır.
Gürşad müəllim mənim tələbəlik illərimin qayğılı çağlarının yaddaşında duyğularıma, hisslərimə yaxın olan müəllimim, kişiliyinə, ləyaqətinə, dəyanətinə hörmət bəslədiyim insanlardan idi.
Mənim onun haqqında söz deməyə, xatirə yazmağa hər cür
mənəvi haqqım çatır. Mən onunla 1969-cu ildə, 3-cü kursda
oxuyarkən tanış olmuşam. Mühazirələrində Azərbaycanın
tanınmış söz ustalarının müxtəlif xəstəliklər haqqında yazdıqlarından əzbərdən misralar deyən Gürşad müəllim mənim
də poeziyaya marağımı görüb isti münasibət bəsləmiş, sonra məni yanına çağırmışdı və beləcə müəllim-tələbə dostluğu
başlanmışdır.
Bu böyük şəxsiyyətin mənim gələcək fəaliyyətimdə çox
böyük zəhməti olmuşudur. Öz sənətinin kamil biliciləri təbiətən mülayim, qəlbən həzin, cəmiyyət üçün yararlı olurlar. Hər bir insanın çalışdığı sahəni mükəmməl bilməyi onun
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 öyüklüyüdür. Digər sahələrdən baş çıxartmaq isə insanın
b
erudisiyasının göstəricisi olmaqla yanaşı, onun özünüdərketmə mədəniyyətinə malik olmasıdır. Özünüdərk prosesi yalnız o kəslərdə olur ki, onlar həyatın gəliş-gedişini- fəlsəfəsini anlayırlar, duyurlar. Gürşad müəllim həyatın bütün şirinliacılı günlərini görən insan kimi kamilləşmiş, mütəxəssis kimi
formalaşmış, rübabında nəğmələr, danışığında şirin kəlmələr,
müraciətində məntiqli cümlələr olan qüdrətli alimlərimizdən
biri idi. Gürşad müəllim kamillik zirvəsini gəncliyindən fəth
etmiş nadir səyyahlar kimi cahan teatrının tamaşaçısına çevrilmiş müdrik şəxsiyyətlərdən idi. Gürşad müəllim sədaqətli,
o cümlədən fəxrolunası bir alim idi. Onun dostluq dünyasına
hər adam girə bilməzdi. Fikirləri, duyğuları qarşılıqlı olmasa,
ikitərəfli hörmət görməsə, belə insanlarla dostluq münasibəti
qurmazdı. Özübütöv, sözübütöv kişilər onun doğması, əzizi,
xainlər, xəbislər isə onun üçün içilməyən su axını kimi idi.
Onun gözəl yaddaşı, fitri istedadı, kin-küdurət və paxıllıqdan çox-çox uzaq olan bir səmimiyyəti var idi. Dost yüksəlişinə sevinən, səviyyəsi vəzifəsindən uca olanları dürüst qiymətləndirməyi bacaran insan idi.
İnsan yer üzündə qitələri, səmada ulduzları kəşf etdiyi kimi,
tez-tez öz daxilinə nəzər salıb özünü kəşf etməlidir və özündən
soruşmalıdır: mən nəyə qadirəm? Gürşad müəllim idrakın gücünə arxalandığı, vicdanın səsinə qulaq asdığı üçün nəyə qadir
olduğunu yaxşı bilirdi. Gürşad müəllim həmişə ağlın hökmranlığına tabe olmuş və məhz buna görə də onun həyat nizamında qüsur görməmişdim. Ulu Tanrı onun zahirinə də bir naxış
çəkmişdi.
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İnsan üçün mənəvi sərvətlər qazanmaq, əxlaqi dəyərlərə
yiyələnmək maddi nemətlər qazanmaqdan qat-qat çətindir,
mürəkkəbdir. Mənəvi sərvətin yaranmasında bilavasitə biliyin
özü, zehni fəaliyyət iştirak edir. Zəkasının gücü ölçü vahidinə
gəlmirdi, fikirləri və danışığı bunu təsdiqləyirdi. Həyatda insan üçün başlıca nemət ideal və tükənməz əqidədir. Kimin ki
həyatda gücü ağılla birləşir, onlar şəxsiyyətə çevrilir, sözünü
deyə bilir, bunların ikisi də onda var idi. Söz deyən insanın
şəxsiyyəti sözündən yüksəkdə durduqda o, müdriklik zirvəsinə çatır. Gürşad müəllim, hər şeydən əvvəl, özünü dərk edən,
həssaslığı, mənəvi kamilliyi, elmi hazırlığı, sağlam mühakiməsi, mühakimələr əsasında konkret nəticəyə gələ bilməsi, sözü
yerində deməyi bacarması, nikbinliyi, təmkinliyi, xalqı, ailəsi,
dostları qarşısında borcunu dərk edə bilməsi, özünə hesabat
verə bilməsi ilə seçilən, sayılan müəllim idi. Allah insanı elə
yaratmışdır ki, nə ağlı, nə də ağılsızlığı gizlətmək olur. Ağız
açılan kimi insanın səviyyəsi bilinir.
Dəniz səviyyəsi ilə ölçülür səviyyələr,
Yüksəlir səviyyələr, alçalır səviyyələr.
Adamlara gəlincə, ağzını açan kimi,
Bircə anın içində seçilir səviyyələr.(Qabil)
O, ağlının gücündən, zəkasının nurundan kamillik, mənəvi
zənginlik üçün istifadə edib aqillik mərtəbəsinə ucalmışdır.
İnsan müqəddəs varlıq və kainatın dəyər ölçüsüdür, həm
yaranmış, həm də yaradandır, onu ya sevərlər ya da nifrət edərlər. Gürşad müəllimi isə hamı sevərdi.
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Onun mühazirələrini səbirsizliklə gözləyərdik. Özünün
orqanizmin müxtəlif orqanlarına yazdığı şeirləri baldan da şirin olardı, ləzzət alardıq.
Qaraciyərə aid yazdığı şeirdən cəmi iki misra yadımda qalıb:
O da çox sevməyir vaxtsız qonağı,
Susuz tağlar kimi enir qulağı.
Təəssüf ki, dörd bəndən ibarət olan bu şeiri onun iş otağında qoyub çıxmışdım. Adı vətən təbabəti tarixində qızıl hərflərlə yazılmış bu insan poeziyamızın, tariximizin, ədəbiyyatımızın mahir bilicilərindən idi, bununla yanaşı, o, dünya ədəbiyyatını, tarixini də çox gözəl bilirdi. Mubaliğəsiz demək olar
ki, Gürşad müəllim xalqımızın başını uca tutan alimlərimizdən
idi. Mənim onunla münasibətimdə halallıq var idi.
O, sözün əsl mənasında sənətinin vurğunu idi. Yarımçıq
sənət həm sənətkarın özü, həm də sənətdən hasil edilən hər şey
üçün faydasızdır. O, öz əməlləri ilə həyat amalını, əqidəsini
gerçəkləşdirmişdir. Onun mənəvi sərvəti, maddi sərvətindən
qat-qat yüksəkdə dururdu. Nəfsinə güc gələn bu insan
Nəfs güc gəlirsə mane olginən,
Öz kasıb süfrənə qane olginən,deyə yazırdı. Onunla söhbət etdikdən sonra mən həmişə daxilimdə rahatlıq tapardım, çünki onun danışığı da bir şəfa bulağı idi.
Mənim ona Zodlu Abdulladan dediyim aşağıdakı misralar çox xoşuna gələrdi və mən qapısını açan kimi “gəl, ay dost” d eyərdi:
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Ey dost hüzuruna salamlarım var,
Bu şəfəq könlümün şəlaləsindən.
İstərəm adına bir dastan qoşum,
Dağlar nərgizindən, dağ laləsindən
Neçə-neçə xəstəyə sağlamlıq bəxş etmiş şəfa bulağı, ümid
çırağı olan bu insan həmişə ləyaqəti, dəyanəti, səxavəti, şərafəti ilə digərlərindən seçilərdi. Əsilzadəlik- ağalıq, bəylik onun
nəslindən- kökündən gəlirdi.
İdrakdı, kamaldı haqqına çatan,
Tanrı sevgisini içində tapan.
Böyük Yaradanın nurundan qopan,
İlahi qüdrətdi yaxşı adamlar.( Eldar İsmayıl)
Gürşad müəllim, Siz vədinə, verdiyi sözə əməl edən kişi
idiniz və mənə söz vermişdiniz ki, 60 illik yubileyinizə məni
dəvət edəcəksiniz, amma 59-yaşında....
Nə bilim, bəlkə də, ömür bizə müftə verildiyi üçün onun
qədrini bilmirik, sağlamlığımızı qədərincə qorumuruq. Sağlamlıq ən böyük sərvətdir, onu qoruyub saxlamaq maddi nemətlər qazanmaqdan qat-qat çətindir. Başqalarına əlac eləyən, sağlamlığını bərpa edən müəlimim özünü vaxtsız əcəlin əlindən
ala bilmədi.
Yaşadığı 59 illik ömür payında bir kişilik qalası yaratdı, adı
bu xalqın dilində xoş xatirələrdə qaldı. Bu dünyaya gələndə də
sevildi, gedəndə də sevildi, hamı ona rəhmət oxudu.
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Dünyanı dünyatək duya biləsən,
Onun hər feyzindən doya biləsən.
Dünyadan heç bir şey aparmayasan,
Dünyada yaxşı ad qoya biləsən.( Eldar İsmayıl)
Gürşad Əsəd bəy oğlu Hüseynova - imzalı, qüdrətli, şöhrətli, elmimizin fəxri olmuş, imzası imzalar içində seçilmiş müəllimimə Ulu Tanrıdan rəhmət diləyirəm. Qəbrin nurla dolsun,
yerin behiştlik olsun, Gürşad müəllim!
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Şakir İbrahimli
Azərbaycan Tibb Universitetinin
Cərrahi xəstəliklər kafedrasının professoru

TƏLƏBƏLİK İLLƏRİNİN TƏƏSSÜRATLARI
Bütün böyüklər böyüdülüblər. Böyük olana qədər onları
böyük edənlərin zəhməti bəzən unudulub. Amma elə böyüklər
də var ki, anadan böyük doğulublar ki, dünyaya elə böyük gəliblər ki, zəhmətləri nə qədər itirilsə də, böyüklüklərindən bir
misqal da əskilməyib, ölümündən sonra da insanların qəlbində
daima yaşayıblar.
1971-ci ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunun müalicə - profilaktika fakültəsinin birinci kurs tələbəsi oldum. Ali məktəbə
qəbul olmağınla nə qədər sevinsən də, institut auditoriyalarının
böyüklüyü, tələbə çoxluğu, anatomiya və biokimya fənlərinin
çətinlikləri 1-ci və 2-ci kurslarda adama “vahiməli” gəlirdi və
heç də tələbəlik həyatının “dadını çıxartmağa” imkan vermirdi.
Artıq 3-cü kursda sən özünü Tibb İnstitutunun tələbəsi kimi
hiss edib, tələbə olmağınla fəxr etməyə başlayırsan. Bu anda
sənə dərs deyən müəllimlərin səmimiyyəti, müəllimlik qabiliyyəti və savadı səndə həkimlik peşəsinə olan sevgini daha da
artıran amillər kimi böyük rol oynayırlar. Axırıncı kursa çatanda bəzi müəllimləri görəndə yada salırsan, bəzi müəllimlər isə
sənin yaddaşında, beynində, yalnız qəlbində, ruhunda elə möhkəm yer alırlar və müqəddəsləşirlər ki, sən onları ömürboyu
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yaddan çıxarmırsan. Bax, professor Gürşad Hüseynov belə
müəllimlərdən idi.
Yadımdadır, III kursda Patoloji fiziologiya kafedrasında ilk
mühazirə günü auditoriyaya ucaboylu, yaraşıqlı, şux və səliqəli geyimdə bir müəllim daxil oldu. Dərs ili boyunca tələbələrə
olan münasibəti, savadı və səmimiyyəti ilə professor Gürşad
Hüseynov özünü bizə ürəkdən sevdirdi. Biz onun mühazirələrinə çalışırdıq gecikməyək və elə sakit oturub qulaq asırdıq ki,
sanki elə bir auditoriyada heç kim yoxdur.
İmtahanı mən Gürşad müəllimə verdim. 1-ci suala cavab
verəndən sonra o, mənim imtahan kitabçamı vərəqləyib bütün fənlərdən əla qiymət aldığımı görüb gülümsəyərək dedi:
“Gələcəkdə bizi belə tələbələr əvəz edəcək”. Sonuncu sualı soruşandan sonra mənə “əla” qiymət yazdı.
Mən o vaxt düşünməzdim ki, gün gələcək, onun oğlu Şahin Hüseynovla bir kafedrada işləyəcəyəm. Düşünməzdim ki,
onun oğlu, qızı, həyat yoldaşı və kürəkəni ilə yaxından dost
olacağam. Mənə elə gəlir ki, sanki o, tələbələrə münasibəti ilə
gələcəkdə övladları üçün dostlar yaratmağa çalışırdı.
Gözəl insan, yaxşı müəllim, savadlı professor - mən professor Gürşad Hüseynovu belə xatırlayıram.
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Mübariz Allahverdiyev
ATU-nun İnsan anatomiyası kafedrasının professoru,
Əməkdar müəllim

BUNA, SİZ DƏ İNANIN
Hər bir şəxs həyatı boyu minlərlə, milyonlarla insanla qarşılaşır. Elə insanlar olur ki, onlarla yüz dəfə, min dəfə görüşsən
də, onun haqqında yaddaşında müsbət impuls verə biləcək heç
nə qalmır... Elələri olur ki, onlar ümumiyyətlə həmsöhbətinə nə
müsbət, nə də mənfi hisslər aşılayabilmə xüsusiyyətinə malik
olmurlar, yaxud ilk dəfə söhbətinə, sözünə qulaq asdığın bəzi
şəxslərlə ikinci dəfə rastlaşmaq, qarşılaşmaq istəmirsən. Bəzən
elə insanlar olur ki, onları tanımaq, dərk etmək üçün müəyyən
vaxta, müəyyən mizan, şəraitə tələbat yaranır, elə şəxslər və
şəxsiyyətlər də olur ki, onları bircə dəfə görməklə, bir anlıq
təmasda, ünsiyyətdə olmaqla onların bütün daxili aləminin,
mənəviyyat təmizliyinin, saflığının gücünü, qüdrətini hiss edir
və görürsən. Bu paklıq, bu saflıq insanın qanına, canına elə
hopur ki, onları yaddaşlardan heç vaxt qoparmaq, silmək, pozmaq mümkün olmur.
Şəxsən mənim qəlbimdə silinməz, yaddançıxmaz iz qoyan, ətrafına daim elektromaqnit dalğalarına bənzər müsbət
aura dalğaları yayabilmə spesifikasına malik olan insanlardan
biri keçmiş N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun Patoloji fiziologiya kafedrasının müdiri vəzifəsində
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ç alışmış Əməkdar həkim, tibb elmləri doktoru, professor Gürşad Əsəd oğlu Hüseynov olubdur. Mən XX əsrin 60-cı illərində - tələbə olduğum çağlarda Gürşad müəllim haqqında, yaxşı
mənada, çox şeylər eşitmişdim, ancaq onunla yaxın həmsöhbət
olmamışdım.
Belə bir xoşbəxtlik mənə yalnız keçən əsrin 70-ci illərinin
əvvəllərində nəsib oldu. Həmin dövrdə mən ATİ-nin İnsan anatomiyası kafedrasında təzəcə işə qəbul olunmuşdum və kafedranın assistenti vəzifəsində çalışırdım. O vaxtlar tələbələrin qış
tətili günlərində institutda müəllimlər üçün müxtəlif mövzularda seminar-mühazirələri təşkil olunurdu, hətta Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji İnstitutundan da təcrübəli pedaqoqlar dəvət
olunur, ATİ-nin pedaqoqluğun incəliklərini ətraflı mənimsəməmiş müəllimlərinə onların mühazirələrini dinləmələri üçün
şərait yaradılırdı. Bu yeniliyin əsas təşəbbüskarı 1972-73-cü
tədris ilində rektorluq fəaliyyətinə başlayan professor Zəhra
xanım Quliyeva idi. Qış tətili günlərinin birində kafedramızın əməkdaşlarına dedilər ki, Patoloji fiziologiya kafedrasının
müdiri, professor Gürşad Hüseynov müəllimlər üçün mühazirə
oxuyacaq, biz də ora getməliyik.
Həmin gün Gürşad müəllimi ilk dəfə idi ki, görürdüm. Dağcüssəli, mülayimçöhrəli professor G.Ə.Hüseynov mühazirəsini tələbə auditoriyasında yox, təbii ki, müəllim auditoriyasında – N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun
müxtəlif kafedralarından cəlb olunmuş müəllimlərə oxuyurdu.
Belə mühazirələr, adətən, mühazirəçi üçün bir tərəfdən asan
olur, digər tərəfdən isə müəyyən çətinliklər yaradır. Asanlığı
odur ki, dinləyicilərin baza təhsili olduğuna görə söylənilənlər
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onlar üçün anlaşıqlı olur və deyilənləri tez qavraya bilirlər. Çətinlik isə ondan ibarət olardı ki, mühazirəçi fikrində, dediyi
sözlərdə diqqətli olsun, səhvə yol verməsin, bu da özlüyündə
məsuliyyət hissindən irəli gələn müxtəlif gərginliklər yarada
bilərdi. Mühazirə başlandı və onun əvvəlindən hiss olunurdu
ki, həm Gürşad müəllimin seçdiyi mövzu çox maraqlı idi, həm
də mühazirəçinin özü təcrübəli və bacarıqlı olmaqla yanaşı,
heç bir gərginlik və narahatlıq keçirməyən, savadlı və erudisiyalı bir pedaqoq təsiri bağışlayırdı. Adətən, dinləyici-müəllimlər belə mühazirələrə bir qədər etinasız yanaşır, ona növbəti
dəfə eşidəcəkləri solğun bir seminar dərsi kimi baxırdılar. Lakin Gürşad müəllim özünün yüksək pedaqoqluq məharəti ilə
illərlə formalaşmış bu tendensiyanı dağıda bildi. O, danışdıqca hiss olunurdu ki, auditoriya tamamilə dəyişib. Dinləyicilər
özləri də duymadan ecazkar mühazirənin təsiri altına düşmüşdülər. Məruzəçi qanın formalı elementləri və plazmasının anatomik-fizioloji strukturlarından, funksiyalarından, qan qruplarından, rezus-faktordan tutmuş onun patoloji fiziologiyasının
bütün aspektlərinə, qanın laxtalanma xüsusiyyətlərinin xeyirli
və ziyanlı cəhətlərinə, qan xəstəliklərinin başvermə səbəblərinə, etiopatogenezinə, onların profilaktika və müalicəsinin
incəliklərinə dair həyati misallar çəkir, öz həyat təcrübəsində
rast gəldiyi dəlillərdən bacarıqla istifadə edə bilirdi. Mühazirə
o qədər maraqlı, o qədər cəlbedici keçdi ki, axırda xeyli suallar
da yarandı. Gürşad müəllim səbir və təmkinlə bütün suallara
məntiqli cavablar verdi. Yadımdadır ki, mənim sualıma bir qədər ətraflı cavab verdi və getmək istəyərkən məni yanına çağırdı. Gürşad müəllim mənə bir kitabça bağışladı. Göy rəngli
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kitabçanın üz qabığında “Qan” sözü yazılmışdı. Üstündə bir
damla qan şəkli də var idi. Evdə kitabçanı vərəqlədikcə həm
verdiyim sualın cavabını bir daha oxuyub öyrəndim, həm də
məndə belə bir təəssürat yarandı ki, kitabçanın üzərində əks
olunmuş qan damlası adi damlalara bənzəmir. Mənə elə gəldi
ki, bu qan damlası yazqabağı birmərtəbəli dağ evlərinin damlarının dövrəsi boyunca sallanan buz salxımlarının nazikləşmiş
uclarından soyuq yaz günəşinin azacıq hərarətinin təsirindən
aramla süzülüb düşən şəffaf su damlalarının forma spektrinə
bənzəyir. Buz salxımlarından süzülüb düşən su damlaları torpağa hopur, onu oyadır, cana gətirir, ona yenidən həyat verir,
Gürşad müəllimin şəfalı əllərinin təmasından süzülüb xəstənin
damarlarına düşən qan damlaları isə onun qanına, canına hopur, onu komadan, şokdan ayıldır, yenidən həyata qaytarır.
Gürşad müəllimin bizim üçün oxuduğu həmin ayağısayalı mühazirədən sonrakı illərdə əmin oldum ki, görkəmli alim,
bacarıqlı həkim xəstələri təkcə qanköçürmə və müxtəlif şəfaverici dərmanlarla yox, qəlbinin dərinliklərindən süzülüb gələn
poetik ifadələr, ibarələrlə də, sözün qüdrətindən, gücündən istifadə etməklə də müalicə edirdi. Onun çox dəyərli bir poeziya
aləminə malikolma həqiqəti var idi. Əlbəttə ki, bu cür təmiz,
saf, pak, dupduru qəlbə malik olan insansevər, insanpərvər,
humanist düşüncələr zirvəsində qərarlaşan həkim şeir yazmaya bilməzdi, bu, bəlkə də, inandırıcı görünməzdi. O yazırdı və
yaza-yaza da şöhrətlənirdi. Onun poeziya aləmi, poetik düşüncələri onunla ünsiyyətdə olan insanlara zövq verirdi.
Görkəmli alimin Azərbaycan musiqi alətlərinə, Azərbaycan musiqisinə olan sevgisi bu sahədə də ona layiqli şöhrət
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q azandırmışdır. Gürşad müəllimin sazın sirli-sehrli telləri
üzərində cövlan edən şümşad barmaqları Qubadlı dağlarının
hayqırtısını, Qubadlı bulaqlarının pıçıltısını yayırdı aləmə.
Görkəmli alimin sinəsinə sıxıb çaldığı sehrli sazın sədaları sanki hazırda da Qubadlı dağlarının zirvələrində tüğyan edir və
gənclərimizi Qubadlı torpağı ilə birlikdə Azərbaycanın işğal
altında olan bütün torpaqlarını erməni faşizminin əsarətindən
azad etməyə səsləyir. İnanırıq ki, Gürşad müəllimin sevdiyi sazın ecazkar səsi tezliklə dünyanın xeyirxah insanlarının sülh
sevər səs selini özünə birləşdirəcək və erməni məkri, erməni
faşizmi haqq-ədalət toxumu səpən bu birliyin, Koroğlu nərəsindən qaynaqlanan, Aşıq Cünundan yadigar qalan, insanları
sülhə, əmin-amanlığa səsləyən bu avazın möhtəşəmliyi, böyüklüyü qarşısında əriyib məhv olacaq, dünya erməni terrorizmindən xilas ediləcək.
İllər boyu mən Gürşad müəllimin varlığına inandım, ədalətinə, həqiqətinə, şəfqətliyinə, dostluğuna inandım. Yalnız bir
şeyə inanmadım. Mən onun qəfil gələn yoxluğuna inanmadım.
Heç indi də buna inanmıram. Mən onun dostlarının, təmasda
olduğu bütün insanların qəlbində yaşadığına inanıram... Buna,
Siz də inanın.
Onu da deyim ki, mən hər dəfə Gürşad müəllimin oğlu,
büllur kimi safqəlbli Şahin müəllimin mehriban baxışlarını,
gülümsər gözlərini görəndə elə bilirəm ki, Gürşad müəllimin
özünü görürəm və bir daha yenidən Gürşad müəllimin varlığına, həmişəyaşarlığına inanmaqda davam edirəm... İstərdim ki,
buna Siz də inanasınız... Buna, Siz də inanın.
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Nağdəli Zamanov
Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti,
tibb üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik
İnstitutunun dissertantı

“MƏN GÜRŞADAM, SAZA-SÖZƏ BAĞLIYAM”
Hörmətli oxucu!
20-ci əsrin 50-70-ci illərində Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafında görkəmli rol oynayan, elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə tibb
kadrlarının yetişməsində mühüm xidmətləri olan milli ruhlu
ziyalımız, professor, tibb elmləri doktoru Gürşad Əsəd oğlu
Hüseynovun elmi yaradıcılığından bəhs etmək niyyətim yoxdur. Ona görə ki, Gürşad müəllimin tələbələri olan, bugünkü
Tibb Universitetinin görkəmli alimləri bu barədə yetərincə öz
sözlərini deyiblər.
Mənə qalıb:
“Sazım-sözüm babaların nəfəsi,
Mən Gürşadam, saza-sözə bağlıyam”
– misralarının müəllifi olan professor Gürşad Hüseynovun
bədii yaradıcılığı ilə bağlı fikir söyləmək.
Gürşad müəllimin ömür-gün yolu və şəxsi yaradıcılığı ilə
tanış olduqca onun haqqında söz demək çətin olduğu qədər
də asandır. Çətindir ona görə ki, Gürşad müəllim yaşına çatıb yazıram. Müəllim həmkarımdan yazıram. Həkim həmkarımdan yazıram. Alim həmkarımdan yazıram. Söz adamından
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yazıram. Öz oxşarımdan yazıram. Çətindir. Özündən yazmaq
çətindir. Asandır! Ona görə ki, insan özü-özünü hamıdan yaxşı
tanıyır. İnsanın öz hissləri özünə daha doğmadır.
		
Vaxtı ilə insanların xarakterləri ilə doğulub boya-başa çatdığı coğrafi ərazilərlə əlaqəsi olmasını burjua fəlsəfəsinə aid
edirdilər. Bu fəlsəfə nə dərəcədə subyektiv olsa da, zaman-zaman dədə-babalarımız buna xüsusi önəm vermiş və bu gün də
kifayət qədər diqqətçəkən məsələ kimi aktual olaraq qalır. Genotipi inkar etməyəcək dərəcədə fenotipin (xarici mühit amilini) inkar etməyə dəyməz.
Gürşad Hüseynov Zəngəzur qəzasının Çərəli kəndində,
Əsəd kişinin ocağında dünyaya göz açıb.
Zəngəzur!
Deyirlər, bu qədim türk oylağı həm də öz qartalları ilə məşhurdur. Bir deyim də var “Zəngəzur qartalları”. Bu o diyardır
ki, İlham Əliyev cənabları deyir: ”Əzəli Azərbaycan torpağı
olan İrəvana, Göycəyə, Zəngəzura sahib olmalıyıq”. Bu, bütün
Azərbaycanın arzusudur.
Gürşad müəllimin təfəkkür dünyasına yol, ölkə prezidenti İlham Əliyev demiş, “əzəli Azərbaycan torpağı olan” Zəngəzurdan keçir. 20-ci əsrin əvvəllərində azərbaycanlıların sıx
məskunlaşdığı ərazilərdən sayılan Zəngəzur. Görkəmli dövlət
xadimləri Heydər Əliyevi, Kamran Hüseynovu, məşhur elm və
ədəbiyyat xadimləri - Süleyman Rəhimovu, akademik Həsən
Əliyevi, Əli Vəliyevi, adları bir kitaba sığmayan ləyaqətli oğul
və qızları bəxş edən Zəngəzur.
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...XX əsr Azərbaycan aşıq şeirinin görkəmli nümayəndəsi
Ağdabanlı Qurbanın və Dədə Ələsgərin layiqli davamçısı Aşıq
Şəmşir vaxtilə Hemotologiya İnstitutunda müalicə alarkən
professor Gürşad Hüseynova “Eloğlu” rədifli bir qoşma həsr
etmişdir. Ustad aşığın bu qoşmasında Kamran və Gürşad Hüseynov qardaşlarının adı qoşa çəkilir, bu qardaşların el-oba
üçün, cəmiyyət üçün gərəkliliyinin şahidi oluruq. Sözün qiymətini bilən, sözü ucuz tutmayan Aşıq Şəmşir qələmində tərifə
tuş gəlmək hər oğulun, hər vətən övladının qismətinə düşmür.
Gürşad müəllimi Dədə Şəmşir görə bildi, tanıya bildi və sonda
kəşf edə bildi:
Səməndərəm mehribanın eşqinə,
Alim, kamil, dərd qananın eşqinə,
Adlı-sanlı Kamranın eşqinə,
Qəlbim dönür şiş dağlara, eloğlu.
...Şəmşir xəstəlikdən çəkir cəfanı,
Görsəm nə olardı zövqü-səfanı.
Mən həmin həkimdən alım şəfanı,
Eyləsin dərdimə çarə, eloğlu.
Dəyərli oxucu!
Bəzən bir söhbət məqamında, bəzən yerindəcə işlənən bir
sözdə insan xarakterləri açılır. Şahin müəllim uşaqlıq illərinin
xoş xatirələrini çözələyir, Gürşad müəllimin milli soy-kökə
söykənən xarakterini milyonlara açır: “Atam bir dəfə aşıqları evə çağırmışdı. Özü də çalıb-oxuyan, deyişən aşıqlara
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q oşulmuşdu. Səhərisi qonşular anamdan soruşmuşdular ki, sizdə bu gecə toy vardı?”
Məhz bu söhbətdən sonra məndə Gürşad müəllim xarakterinə gizli bir sevgi oyandı. Başqa bir söhbət məqamında adətən
şəxsi hisslərini deməkdən çəkinən Şahin müəllimin – “Evimizdə çoxlu saz var. Elə onların birini də Aşıq Şəmşir atama bağışlayıb” – sözlərindən sonra gözlərim qarşısında Zəngəzurumuzun daha bir qartal oğlu, alim oğlu, təfəkkür sahibi canlandı.
Şeirlərin daxili qatlarına endikcə Gürşad müəllimin zəngin
poetik duyumunu anlamaq mümkündür. Qışda bahar həsrəti
çəkənlərə “gül balaları” nişan verir Gürşad müəllim:
Balalar iz açır,
İz açır onlar.
Balalar qış fəsli ətirli bahar.
Bu məqamda bir haşiyəyə çıxmaq istərdim. Həyətimizdə
olan yapon əzgili hər il dekabr-fevral ərəfəsində qarın altında
olsa belə, bihuşedici ətirə malik çiçək açır. Şair dostlara sözarası deyirəm ki, gəlin mən sizə mövzu verim. “Baharı gözləmək
lazım deyil. Elə bu qarın altındakı bahardan yazın”. Məlum
oldu ki, başqa bir anlamda mərhum professor bunu qələmə ala
bilib, “qışda bahar” fəsli elə bizim gül balalardır” həqiqətini
vaxtında deyə bilib.
Duyğulu, düşündürücü, kövrək hisslər yaradaraq insanları
valideyn yolunu, ana haqqını gözləməyə səsləyən şeirlər müəllifidir Gürşad müəllim:
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Həddi-büluğa doluruq,
Biz də valideyn oluruq,
Elə ki, azca soluruq,
Yenə sən çatırsan dada.
Dağlar ölkəsi Azərbaycanda əzəmət, vüqar, məğrurluq, Qurani-Kərimdə yeri dağılmağa qoymayan kimi adı çəkilən dağlar
haqqında əli qələm tutan yazarlarımız həmişə yazıblar. Və heç
kəsə sirr deyil ki, Aşıq Ələsgərin – Dədə Ələsgərin “Dağlar”ı
bu dağların şahıdır. Elə bu fikirlər professor Gürşad Hüseynov
tərəfindən səliscəsinə, təvazökarlıqla, ustada böyük hörmət və
ehtiramla nəzmə çəkilmişdir:
Hər bucağın bir səngərdi,
Daşların sanki əsgərdi.
İlk həmdəmin Ələsgərdi,
Onsuz qalma viran, dağlar!
“Arının tibbə köməyi” şeirində biz Gürşad müəllimi bir
sosioloq-alim kimi görür, onun arı ailəsi timsalında sivil dövlət, sivil cəmiyyət qurmaq arzularının şahidi oluruq. “Sağ əlin
əməyi sol ələ haramdır” islam dəyəri Gürşad müəllimin misralarında başqa bir ovqatda, başqa bir poetik deyimdə özünə yer
tapır, bu tapıntıdan estetik zövq alırıq:
Burda hamı işgüzardı,
İş bilənə həyat vardı.
Avaralar məhv edilir,
Tənbəllərə dünya dardı.
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Arı ailəsi timsalında arzulanan dövlətin qorunmasını, onun
müdafiəsini də yaddan çıxarmır. Bugünkü müstəqilliyimizin
qorunması yolunda bizləri səfərbər edir:
Basqın etsə hansı yağı,
Geri dönməz bircə sağı.
Qılınc, qalxan işə düşər,
Talan olmaz cənnət bağı.
Dini-fəlsəfi dünyagörüşümüzün inkişafına imkan verilmədiyi sovetlər dönəmində Gürşad müəllim dünyanın faniliyi,
ilahi sirlərə bələd olmaqda insan təfəkkürünün gücsüzlüyünü,
bu yolda Allaha sığınmağı göstərən şeirlər qələmə almışdır:
Hələ yoxdu bir çox dərdləri bilən,
Çox sağlam var, nəsə qəflətən ölən.
Adam deyil belə sirlərə gülən,
Hansı kimsə əsirlərlə qarıdı?
Şeirlərində əxlaqi dəyərlərə ciddi önəm verən Gürşad
müəllimin etik kateqoriya hesab edilən “dostluq” haqqındakı
fikirləri Aristotelin dostluq barəsindəki fikirləri ilə həmahəng
səslənir. Aristotelə görə, əsl dostluqda utilitarlığa (fayda götürməyə) yer yoxdur. Elə Gürşad müəllim üçün də dostluqla
var-dövlət bir araya sığmır:
Uzaq, yaxın olsan harda,
Sən köməksən bərkdə, darda.
Səni əvəz etməz var da,
Qoy ucalsın sədan, dostluq.
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Etik-əxlaqi dəyərlərimizi oxucularına ünvanlayan Gürşad
müəllimin estetik dünyagörüşümüzün formalaşmasına kömək
edən ürəyəyatımlı, qəlboxşayan misraları da onun yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Aşağıda nümunə gətirəcəyimiz misralarda Azərbaycan təbiətinə olan sevgi ilə yanaşı, bu təbiətin
müdafiəsinə çağırış da oxuculara çatdırılır:
Meşənin qədrini bilək,
İstəyirəm edəm dilək,
Tale bizə olsun kömək,
Ziyankarı taxaq şişə.
Gürşad müəllim üçün estetik həzz mənbəyi elə doğma torpağın meşəsi, gölü, çölü, çəmənidir:
Gürşad baxıb ilham alar,
Dərin-dərin fikrə dalar.
Keşiyində sal qayalar,
Dayanıb baş-başa, Göygöl.
Bu gün qlobalizasiya dediyimiz çağımızın həm elmə, həm
də adət-ənənələrə yenilik gətirməsinin qarşısıalınmaz olduğunu vaxtında duyan professor bu zaman milli adət-ənənələrimizin “dərin hörmətə” malik olmasını dilə gətirir, milli varlığımızın müdafiəsini bir tələb kimi qarşıya qoyur:
Dədə-baba qaydaları
Layiqdi dərin hörmətə.
Zaman yenilik gətirir
Həm biliyə, həm adətə.
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Bu gün fəlsəfədə tez-tez rast gəlinən “qlobalizasiya”, “yoxsulluq və onun aradan qaldırılması” və s. ifadələri hələ xeyli
əvvəl professor uzaqgörənliklə öz yaradıcılığında işlətmişdir :
Diləyirəm qələm əldə,
“Bəşər danışa bir dildə,
Bolluq ola hər bir eldə”.
Həkim-xəstə münasibətlərinə xüsusi önəm verən professor gələcək həkimlərin “loğmanlaşa” bilməsi yolunda onlara
töhfələr verir. Analitik təfəkkürə söykənən həkim ağlı və bu
ağlın bir nur kimi xarici görünüşdə təcəssüm etməsi sonda
xəstələrin “cana gəlməsini” aşağıdakı misralarda bəyan edir:
Arzum budur hər bir həkim,
Öz işində loğman olsun.
Onu görən ağır xəstə,
Cana gəlsin, qanla dolsun
Müdriklik yaşına çatan alimlərin, şair və yazıçıların nəsihətamiz səpkili yazıları oxucuların köməyinə çatır. Halal yolla,
zəhmətə söykənməklə həyatda mövqe tutmağı professorun
“Oğluma” rədifli gəraylısında da müşahidə edirik:
İşinə diqqətlə yanaş,
Vacib deyil olasan baş.
Qalmayasan geridə kaş,
İnsan zəhmətlə ucalar.
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Gəraylının növbəti bəndində “insan sosial varlıqdır”, “cəmiyyətin işinə yaramalıdır”, “el yolunda canını fəda etməyi
bacarmalıdır” prizmalarından çıxış edərək övladlarımızı vətəndaş olmağa çağırır:
Görsən zərər vurur elə,
Qorxma sinəni ver selə.
Şan-şöhrətin artar belə,
Eldə başın uca olar.
Sonda Gürşad müəllimin əziz ruhuna xitabən deyirəm:
Əziz Gürşad müəllim, qədirbilən xalqımız sizləri unutmur.
Zaman-zaman sizin bədii düşüncələrinizə qayıdacağıq. Çoxşaxəli yaradıcılığınız gələcəkdə monoqrafik tədqiqat əsərlərinin mövzusu olacaqdır.
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ŞEİRLƏR
KÖNÜL NƏĞMƏLƏRİ
Vətənimdir şöhrətim də, şanım da,
Sərvətim də, dövlətim də, varım da,

Sözüm—Səsim-Sorağım

BƏLİ, MƏN AZƏRBAYCANLIYAM!1
Vətənimdir şöhrətim də, şanım da,
Sərvətim də, dövlətim də, varım da,
Vətən eşqi axır damarlarımda,
Onun üçün belə həyəcanlıyam,
Bəli, mən Azərbaycanlıyam!
Füzulitək min ah çəksəm dərindən,
Nəsimitək soyulsam da dərimdən,
Xətaitək qılınc düşməz əlimdən,
Hər düşmənə qarşı dəliqanlıyam,
Bəli, mən Azərbaycanlıyam.
Cavanşirin məndən alın sorağın,
Yandırıram Koroğlunun çırağın,
Gəzdirirəm Nəbilərin yarağın,
Şərəfliyəm, şöhrətliyəm, şanlıyam,
Bəli, mən Azərbaycanlıyam!
1
Bir çox səbəblərdən, o cümlədən mövzu və mündəricəsinə görə bu şeiri birinci verməli olduq. Şeirin leytmotivi bütün zamanlar üçün aktualdır. İnandırıcı olsun deyə şeirin əlyazmasını da oxucuların ixtiyarına təqdim edirik.
Əlyazmadan görünür ki, şeir bədahətən yazılıb, sonradan onun üzərində işlənilməyib. Heca vəznini onbirlik ölçüsündə yazılan şeirin son misrası (“Bəli,
mən Azərbaycanlıyam”) misrası isə doqquz hecadan ibarətdir. Əminliklə
demək olar ki, bu, müəllifin bədii priyomu və novatorluğu ilə bağlıdır. Elə bu
səbəbdən müəllifin üslubuna toxunmadıq.
Dörd bənddən və hər bəndi beş misradan ibarət olan bu şeirdə üç misra bir,
sonuncu iki misra isə bir-bir ilə qafiyələnir.
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Tarixlər yaratmış mənimçün dastan,
Anam Məshətidir, babamdır Elxan1,
Mən nə xaçpərəstəm, nə də müsəlman,
Yanar dağam, mən başı vulkanlıyam,
Bəli, mən Azərbaycanlıyam!
Bakı, Həkimlər evi, 27may 1960 il

Burada Elxan deyiləndə məşhur sərkərdə Babək nəzərdə tutulur. Azərbaycan ədəbiyyatının qüdrətli dramaturqu C.Cabbarlının “Od gəlini” faciəsindəki
Biləgənli Elxan obrazı uzun illər yadelli işğalçılara qarşı mübarizə aparmış
xalq qəhrəmanı Babəkin prototipidir.

1
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Ana
İlk açanda gözümüzü,
Yaş tökürük müzü-müzü,
Sevə-sevə özümüzü,
Canından verirsən qida.
Çox çəkirsən nazımızı,
İstəmirsən azımızı,
Görsən candan sazımızı,
Xoş gün, sevinc salır yada.
Birimiz olanda nasaz,
Qışa dönür çiçəkli yaz.
Heç qorxu bilmədən bir az,
Özünü atırsan oda.
Olsa da yoxsul illərin,
Zərbinə dözüb sellərin.
Zərif, zəhmətkeş əllərin,
Bizi tutmayıb tək cada.
Ana necə müqəddəsdi,
Övlad üçün tir-tir əsdi.
O varsa dünyada, bəsdir,
Ona edək canı fəda.
120

Sözüm—Səsim-Sorağım

Çox olub tərifin yazan,
Az da deyil yolun azan.
Nə tavadı, nə də qazan,
Yazığı öldürür əda.
İstərəm cavan qalasan,
Övladından zövq alasan,
Sən elə geniş talasan,
Qoynunda yerləşər ada.
Qocalsan da sağlam yaşa,
Nə arzun var gəlsin başa,
Qara günlər səndən haşa,
Ömrün heç getməsin bada.
Necə istidi qucağın,
Həmişə yansın ocağın,
Saray kimidi bucağın,
Heç gəlməsin sənə qada.
Həddi-büluğa doluruq,
Biz də valideyn oluruq.
Elə ki, azca soluruq,
Yenə sən çatırsan dada.
Gürşad da sadiq övladdı,
Bu necə şərəfli addı.
O da zəhmətini daddı,
Sənsən şeirinə mübtəda.
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Çörək
Çörək səndə nə hikmət var,
De, kim sənsiz xoşbəxt olar?!
Niyə səndən doymaq olmur?!
Ha yeyirik, heç göz dolmur.
İnsan üçün çoxdu nemət,
Təkrar yesən, verməz ləzzət.
Olmaz səni əvəz edən,
Olmasan, ac ölər bədən.
Aclıqsa, sən yoxsan demək,
Olsa da lap hər cür yemək.
Var-dövlət aşsa da başdan,
Sənsiz qiymətsizdi daşdan.
O yerdə ki, taxıl çoxdu,
Demək, orda ölkə toxdu.
Bu sözləri deyəndə mən,
Göz önündə ucalır dən.
Nə xoşbəxtdi vətənimiz,
Hamıya çatır dənimiz.
Aclığın daşın atmışıq,
Çox xoş günlərə çatmışıq.
Çörək qədrin bilir hamı,
Odur ağızların tamı.
Dəni becərib yığanda,
Hazır oluruq bir anda.
Əməyimiz getmir hədər,
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Taxıl yığırıq dağ qədər.
Rəvamı bəs belə gündə,
Çörək bişə, necə kündə?!
Hələ bəzi çörək salan,
Xələl qatır ona kalan.
Yığmaq üçün əyri qazanc,
Çox adamı o qoyur ac.
Bu dələduz, bu imdadsız,
Çörək salır duzsuz, dadsız.
Çörək sudu, ya xəmirdi,
Bircə gündə o dəmirdi.
Mümkün deyil onu əzmək,
Düzü, olmur buna dözmək.
Bu çörəyi necə yeyək,
Bəlkə, çörəkçiyə deyək:
“Saf una qarışıq qatan,
Əməlindən bir az utan.
Xarablama çörək tamın,
Demirsən yanar əndamın.
Axı çörək müqəddəsdi,
O safsa, yeməyə bəsdi.
Çörəyə qatdığın nələr...
Qarını neştərtək dələr.
Rəhm elə, tutma bu işi,
Çalış tərgit pis vərdişi”.
Çörəkdəki xoş ətiri,
Fəsəli, kömbə, fətiri.
Məncə, heç şey əvəz etməz,
Bu yerdə saxtalıq getməz.
123

Gürşad Hüseynov

Kəndimiz
Elmə salanda çox meyil,
Rahat olmaq asan deyil.
Səni alıb qanadına,
O yandırar öz oduna.
Mən də bu odla görüşdüm,
Amma kənddən ayrı düşdüm.
Hələ lap cavan yaşımda,
Bir fikir vardı başımda.
Düşünərdim gündüz, gecə,
Görən, həkim olum necə?
Olsun orda mənim yerim,
Xəstələrə nicat verim.
Bu xəyalda çox üzərdim,
Nə yorular, nə bezərdim.
Budur, indi mən həkiməm,
Çox var yaxşı bilən, kiməm.
Xalqa göstərib xidməti,
Hiss edirəm məhəbbəti.
Çoxlu yerlərdə olmuşam,
Az-çox biliyə dolmuşam.
Yol düşmürdü doğma kəndə,
Buna necə dözsün bəndə?
Kəndimiz çəkirdi məni,
Sevəni, sevər vətəni.
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El-obanı gəzə-gəzə,
Bir gün gəldim kəndimizə.
Gördüm burda ağ binalar,
Möhtəşəm qalaya oxşar.
Artezian vurur suyu,
Çoxdu kənddə belə quyu.
Evlərin var həyətyanı,
Saz işləyir dəyirmanı.
İşıq yanır hər bir yanda,
Şəfəq saçır bircə anda.
Kənddə kino, televizor...
Şübhən olsa, evlərdən sor,
Kənddə tikilibdi hamam,
Burda yuyunurlar tamam.
Yaraşıqdı kəndə məktəb,
O, gənclərdə oyadır təb.
Odur əsil elm ocağı,
Geniş, açıqdı qucağı.
Hamı burda məhsul alır,
Zəhmətindən razı qalır.
Tarlada traktorun səsi,
Kənddə buldozer nərəsi.
Sanki giriblər yarışa,
Var-dövlət çay kimi daşa.
Adamları sağlam, göyçək,
Kənd lap yazdı, onlar çiçək.
Görəndə mən bu büsatı,
Yada düşdü kənd sursatı.
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Xırda, qaranlıq daxmalar,
Divarda gərmə yaxmalar.
Kəndin dolaşıq cığırı,
Örkən, sicim və dağarı.
Taxçadakı hisli çiraq,
İş aləti yaba, oraq.
Suyun növbəsində durmaq,
Yazıq-yazıq boyun burmaq...
Kəndçi möhtacdı hər şeyə,
Su da tapmırdı içməyə.
Hamam nəydi, dəyirman nə,
Buna dözərdilər yenə.
Olmasaydı kəndin dağı,
Çaşardım mən, lap açığı.
Deyərdim düşmüşəm hara,
Bəlkə, məni basır qara?!
Sevinirsən belə vara,
Keçmiş hara, indi hara?!
Dağımızın əzəməti,
Dedi: “çaşmamısan qəti.
Sinəmdə eni, uzunu,
Otarmısan sən quzunu.
Xoş gəlmisən doğma yerə,
Salamlar səni dağ-dərə.
Yaddadı gənclik illərin,
Ağır keçərdi günlərin.
Sonra sənə gələn xoş gün,
Gəldi kəndlərə də bütün.
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Daşın atıb köhnəliyin,
Təzə geyindilər yeyin”.
Burda bir az mən utandım,
Bir anlıq səhvimə yandım.
Axı keçən altmış ildə,
Gör nələr etmişik əldə.
Varlandıqca vətənimiz,
Gözəlləşib kəndlərimiz.
Hər yerdə belədir kəndlər,
Kanal çəkir, tikir bəndlər.
Xoşbəxtliyi verib vətən,
Hamı geyir ipək, kətan.
Cavanlıqda cüt əkdiyim,
Uzun həsrətin çəkdiyim.
Kənd məni aldı qoynuna,
Qolumu saldı boynuna.
Sanki o da qəribsəyib,
Elə yolumu gözləyib.
Bu görüşdən ləzzət aldım,
Bir neçə gün orda qaldım.
Gəzdim kəndin torpağını,
Gördüm üzümlük bağını.
Əsil sərvətdi bu elə,
Taxılın demirəm hələ.
Qızğın iş gedir tarlada,
Texnika çox çatır dada.
Mehriban ailədi kolxoz,
Ondan geri qalmır sovxoz.
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Bunlardı artıran varı,
Aparan xoş günə sarı.
Hamı ürəklə işləyir,
Zəhmətin barın dişləyir.
Çıxanda dağın başına,
Qayıtdım gənclik yaşına.
Nə gözəldi bu dağ – Güney,
Arxası qar, buzlu quzey.
Safdı, sərindi havası,
Hər yanda qartal yuvası.
Təbiəti səfalıdı,
Xeyli dərdə şəfalıdı.
Çətindi tərifin demək,
Ləzzətdi xəzəzin yemək.
Kəklik sürü-sürü gəzər,
Yal-yamacı, dağı bəzər.
Alça, zoğal, əzgil, moruq,
Bu yerlərdə olmur qoruq.
Kim istəyir yığsın, yesin,
Tərifini özü desin.
Hər yan görünür bu dağdan,
Zövq alırsan bağça-bağdan.
Çiyələk burda dadlıdı,
Yerlər qəribə adlıdı.
Qoyundamı, Quzuküzü,
Ortaarxac, Uludüzü.
Eşgəgüney, Sudərəsi,
Ordu gizləyər hərəsi.
128

Sözüm—Səsim-Sorağım

Yeddi adamın çalası,
Orda İncirlik talası.
Şeytandərə, Ayıölən,
Çox xoflanır bura gələn.
Şəvitli, Güllükolavat,
Burda yorğunluğunu at.
Gavuryolu, Qayadibi,
Birda coşur şair təbi.
Hamar, Topmeşə, Qarakol,
Dağa çıxır buradan yol.
Bağdərəsi, yönü bəri,
Burda olub keçənləri.
Qızılölən, Nərgizliyal,
Kef istəsən, ora yol sal.
Çinar, Ağduz, Qanlızəmi,
Görünür Güneydən həmi.
Göstərdiyim çox yerlərdən,
Kənd götürür kəhrəba dən.
Ağdaş, Yalyol, Qaraçuxur,
Burda var müxtəlif su(ü)xur.
Hər yerin var öz tarixi,
Üstündən keçirəm dəxi.
Bunlar böyük mövzulardı,
Sanki əlin çıxır vardan.
Dədə-baba torpağının,
Bugünkü meyvə bağının,
Əsil sahibi kəndçilər,
Görün yaradırlar nələr.
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Dinləyəndə bir qocanı,
Duyursan odlanır canı.
Salanda keçmişi yada,
Ağıl, kamal çatdı dada.
Qırdı cəhalətin belin,
Xilas etdi xalqın, elin.
Kəndçilər ata-anadı,
Hicrandan yaram qanadı.
Sonra olanda əlvida,
Dedim heç görməyin qada,
Çiçək açsın əməyiniz,
Hər işə var köməyiniz.
Daha da şən görüm sizi,
Gül bəzəsin kəndimizi.
Çərəlidi kəndin adı,
Sevir onlar doğma, yadı.
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Gürşad Hüseynovun kiril əlifbasında əlyazması
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Dağlar
Uca qarlı zirvələri,
Buludları yaran, dağlar.
Yerlə göyün arasında
Dayaq kimi duran, dağlar.
Qışda sinən qarla dolur,
Yaz yağışın leysan olur,
Çaylar daşır, çən qovulur,
Seldə üzür şoran, dağlar.
Birdən-birə çaxır şimşək,
Elə bil atılır fişəng.
Görünərsən yenə qəşəng,
Vursa çovğun, boran, dağlar.
Geyinirsən yaşıl qumaş,
Dağkeçisi gəzmir yavaş.
Ayaq altdan qopanda daş,
De, sağ qalar haran, dağlar?!
Ətirlidi yal-yamacın,
Gül-çiçəkdi sənin tacın.
Hər cür dərdə var əlacın,
Xəstə halın soran, dağlar.
Ellər olanda mehmanın,
Yüksəlir şöhrətin-şanın.
Belə keçsin hər bir anın,
Qalmayasan viran, dağlar.
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Geniş sinən kef-damaqdı,
Gədiklərin təmtəraqdı,
Hara baxırsan yaylaqdı,
Nə gözəldi oran, dağlar.
Cah-calalın gedən zaman,
Əhvalın dəyişir, aman.
Hicran dərdi üzər yaman,
Göynəməzmi yaran, dağlar?!
Bu büsatın olmasaydı,
Çiçəklərin solmasaydı,
Dərin göllər dolmasaydı,
Nə edərdi aran, dağlar?!
Ellər sənə yaraşıqdı,
Sıldırımın sarmaşıqdı.
Nəğməkarları aşıqdı,
Pozulmasın aran, dağlar.
Hər bucağın bir səngərdi,
Daşların sanki əsgərdi,
İlk həmdəmin Ələsgərdi,
Onsuz qalma viran, dağlar.
Gürşad səndə qonaq qalır,
Camalından ilham alır,
Dərin xəyallara dalır,
Düşüncə lap toran, dağlar.
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A dağlar!
Şimşək guruldayır uca başında,
Qartal yuva salmış qəlbi daşında,
Keygidar1 toplanır günlü qaşında,
Oxuyub, səkirlər çillər, a dağlar!
İlk bahar qucağın geniş açılır,
Quşların dil açıb nəğmələr çalır,
Sakit ormanında şənliklər salır,
Qoynunda ev tikmiş ellər, a dağlar!
Bağrını yararaq yollar çəkilir,
Torpağın Araza, Kürə tökülür,
Zəngin mədənində zavod tikilir,
İşləyir düsərlər, bellər, a dağlar!

Dialektə məxsus sözdür, qartal sözünün sinonimi kimi işlənilib. Daha
döğrusu, yerli əhali Hərtiz dağında yaşayan xüsusi qartal növünə keygidar,
qəcir deyirdilər. 		

1

134

Sözüm—Səsim-Sorağım

Bərşad
Uzun bir dərədə tutmusan qərar,
Yayılıb aləmdə sorağın sənin.
Almalı, heyvalı, zoğallı, narlı,
Bülbülü dindirir gül bağın sənin.
Torpağa şöhrətdir taxılın, dənin,
Çəkilib üstündən dumanın, çənin.
Ətirlər qoxuyur çölün, çəmənin,
Başqadır aranın, yaylağın sənin.
Ağaclar yarpaqdan köynək geyəndə,
Şaftalı budağı boynun əyəndə,
Yemiş yetişəndə, qarpız dəyəndə,
Əskilməz bostandan yığnağın sənin.
Dağlardan baş alıb Araza qədər,
Köpüklü çayların şütüyüb gedər.
Sularda hüsnünü dönüb seyr edər,
Gecələr, Ay adlı çırağın sənin.
Qüdrətdən verilib gözəllik payın,
Tərlan cilvəlidir baharın, yayın.
Yaz fəsli qaralıb, bulanır çayın,
Bulanmaz o duru bulağın sənin.
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Üfüqlər o başdan şəfəq səpələr,
Qucar bir-birini qızıl ləpələr.
Üzümlə bəzənir döşlər, təpələr,
Gəlibdir gör necə növrağın sənin.
Sığınmaq istərəm qoynuna yenə,
Sarılım balatək boynuna yenə,
Süfrələr açılıb yan-yana yenə,
Gəlir hər tərəfdən qonağın sənin.
Bakı, 23 sentyabr 1943
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Oğluma
Oğlum, özün ağıllısan,
Məsləhət də gərək olar.
Eşit məndən bu sözləri,
Bəlkə, bəzi yadda qalar.
Yaxşılığa vərdiş elə,
O, qoymaz çəkəsən şələ.
Hər kəs qursa sənə tələ,
Tale ona qənim olar.
Namərdlərdən uzaq dolan,
Olmaz onlardan bay olan.
Müdriklərə sarı yollan,
Belə şəxs elmlə dolar.
Balıq sudan çıxmaz qəti,
Çox dadlıdı onun əti.
Yesən, gözlə aqibəti,
Can susuz tağ kimi solar.
Demirəm hər şeydən çəkin,
Becərməsən bitməz əkin.
Nəbadə, ola tənbəkin,
O ciyərə ləkə salar.
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Bağçada alaqtək bitmə,
İçkiyə çox meyil etmə,
Onun məclisinə getmə,
Bu, ömürə ömür calar.
Xoşla ədəblə gəzməyi,
Yaxşı-yamanı sezməyi,
Öyrən sularda üzməyi,
Qəvvas dəryalara dalar.
İşinə diqqətlə yanaş,
Vacib deyil olasan baş,
Qalmayasan geridə kaş,
İnsan zəhmətlə ucalar.
Yaxşılığı qoyma ilə,
Hamıya xoşbəxtlik dilə,
Baxma kim bilə, bilməyə,
Belə adam gec qocalar.
Görsən zərər vurur elə,
Qorxma, sinəni ver selə,
Şan-şöhrətin artar belə,
Hörmət-izzət belə olar.
Bağışla, sözü uzatdım,
Varı səxavətə satdım,
Ona elə sərvət qatdım,
Kimsə onu çətin talar.
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Bağlıyam
Sazın tellərində “Dubeyti”, “Kərəm”,
Qurbanın açdığı izə bağlıyam.
“Göyçə gülü”ndəki gül dəstəsinə,
Lalətək qızaran közə bağlıyam.
“Misri”dəki qılınc çəkən iyidə,
“Gəraylı”da tama-duza bağlıyam.
“Dilqəmi”də o Dilqəmi dindirən,
Telindəki qoşa gözə bağlıyam.
“Müxəmməs”də könül uçur yerindən,
“Yurd yeri”ndə çölə-düzə bağlıyam.
Sazım-sözüm babaların nəfəsi,
Mən Gürşadam, saza-sözə bağlıyam.
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Dostluq
Uzaq, yaxın olsan harda,
Sən köməksən bərkdə, darda.
Səni əvəz etməz var da,
Qoy ucalsın sədan, dostluq.
Nəcib səni heç vaxt danmaz,
Nanəcib səndə güc sanmaz.
O sənin oduna yanmaz,
Ona deyək nadan, dostluq.
Nakəsdən uzaq qaçasan,
İstərəm çiçək açasan.
Ellərə ətir saçasan,
Qitə olsun adan, dostluq.
Mənandı yaxşılıq, mətin,
Bilənlər ayrılar çətin.
Bərk ayaqda dəyanətin,
Tamın bilər dadan, dostluq.
Bəzi əldə, bəlkə, tutar,
İşi bitcək səni atar.
Mərdi namərdlərə satar,
Ona gəlsin qadan, dostluq.
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Keçərəm
Dünyada saysızdı adam,
Onun çoxuna mən yadam.
Bəzisinə gəlsin qadam,
Kiminə candan keçərəm.
Aşkarda oxşardı hamı,
Kiminin var gül əndamı.
Bəzi verir şəkər tamı,
Kimini alaqtək biçərəm,
Bəzi adam çox qəddardı,
Dünya ona sanki dardı.
Yırtıcı bir xisləti var,
Onu cərgədən seçərəm.
Eləsi var gülür üzü,
Sanki nəsə deyir gözü.
Dinclik qatır cana sözü,
O versə zəhər içərəm.
Dinləyirəm qələm əldə,
“Bəşər danışa bir dildə.
Bolluq ola hər bir eldə”
Deyən atıram heçə rəm.
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Hamı ədalətli olsa,
Gülüş, sevinc harda bolsa,
Qəlblərə xoş arzu dolsa,
Ta burdan çətin köçərəm.
Gürşad, sözü açıq danış,
Qoy eşitsin Miriş, Xanış.
Yolun azsa hansı tanış,
Boyuna qəmiş ölçərəm.
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Meşə
Meşələrdə kabab yemək,
Ləzzət verir dilə, dişə.
Bəziləri çox tələsir,
Heç qoymur ki, tikə bişə.
Meşə evdi canlılara,
Orda yem də var onlara.
Gör girir neçə donlara,
Qəlbində yoxdu əndişə.
Hər nə yesən bura gətir,
Rahat ötür burda fətir.
İncəruhlu duyur ətir,
Dinclik gəlir qəlbə-döşə.
Həzindi çayının səsi,
Sərindi meşə kölgəsi.
Elə dadlıdı meyvəsi,
Heç harda yox belə guşə.
Quzğunu necə iridi,
Zəhmindən quşlar kiridi.
Nə ölüdü, nə diridi,
Hər kəs ondan ayrı düşə.
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Kimi burda yuva tikir,
Kimi burdan odun çəkir.
Kimi bura zibil tökür,
Buna necə dözsün meşə?
Bəzi özün pis aparır,
Qanad, budağı qoparır.
Meşə quşlarını qırır,
Elə bil çəkibdi nəşə.
Meşənin qədrini bilək,
İstəyirəm edəm dilək.
Tale bizə olsun kömək,
Ziyankarı taxaq şişə.
Sərvətidi meşə elin,
Gəlin sındırmayaq belin.
Onsuz həyat yoxdu, bilin,
Qorumaq dönsün vərdişə.
Meşələrə bəy olasan,
Orada məskən salasan,
Hər vaxt keşikdə qalasan,
Varmı bundan gözəl peşə?
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Ovçuluq
Deyir qoru təbiəti,
Qıyıb yemə ceyran əti.
O söyləyir həqiqəti,
Belə təbliğ verər fayda.
Ovçuluğa meyil salan,
Müdam bərələrdə qalan.
Vurduğundan ləzzət alan,
Ov ölür, atırsan tay da.
Geniş açırsan yaxanı,
Qırırsan ürcah çıxanı.
Görmürsən məzlum baxanı,
O nə hayda, sən nə hayda.
Onun da var öz balası,
Həm qonuru, həm alası.
Bəzi qorxudan salası,
Körpəsi keçərkən çayda.
Demirsən bəzəkdi çölə,
Fərəhdi, şöhrətdi elə.
Heç olmasa, bundan belə,
Qoyma əskik ola sayda.
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Olmasaydı çöldə heyvan,
Çörəyi yeyərdik yavan.
Öldürmə heç birin cavan,
O da gözlər səni payda.
Naqis işdə xeyir olmaz,
İnan qisas yerdə qalmaz.
Ovu qəti vurmaq olmaz,
Nə baharda, nə də yayda.
Ova getmək vaxtını bil,
Vurduğun olsun topal, şil.
Ovçu, vurma sən bütün il,
Bu işdə var müəyyən qayda.
Ey ovçular dükandarı,
Tüfəng satma xama barı.
Bəlkə, dərdlər ola yarı,
Yoxsa bala qalmaz mayda.
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Ceyran
Talada sakitcə otlayır ceyran,
Onun qamətinə kim olmaz heyran?
Qorxudan əsər yox onun üzündə,
Təbiət nəşədir sanki gözündə.
Güllərin içində dolaşır o tək,
Nə bilsin başına nələr gələcək.
Günəş öz nurunu səpəndə yerə,
Zülmət çadırından çıxar dağ-dərə.
Şahidi oldular tökülən qanın,
Amansız cəlladın aldığı canın.
Çöllərin ağası yırtıcı pələng,
Elə bil güllərdən yığırdı çələng.
Çox məğrur gəzirdi düzü, yamacı,
Görən, nə doydurar belə bir acı?!
Gözünə dəyəndə çöl yaraşığı,
Qürurun unudub çökdü aşağı.
Gah pusquda durdu, gah da süründü,
Nəhayət, ov ona yaxın göründü.
Tülkü hiyləsini buraxıb birdən,
Şimşək sürətiylə sıçradı yerdən.
Bir anda eylədi yazığı bihuş,
Nəşədən özündə qalmamışdı huş.
Durub ayaq üstə bir nəfəs aldı,
Çevrilib ətrafa bir nəzər saldı.
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Alqış gözləyirdi sanki gücünə,
Günahsız can verən gəlmir vecinə.
Hələ təbiətin çoxludu sirri,
Burda aşkar oldu onlardan biri.
Qarşıda durmuşdu ovçu dəstəsi
Vahimə saldırıb filin nərəsi.
Taleyin hökmünün belədir sonu,
Atılan ilk güllə məhv etdi onu.
Pələngə nahaq qan qismət olmadı,
Ceyranın qisası yerdə qalmadı.
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Göygöl
Zirvələrin buzlu, sərin,
Suyun təmiz, qoynun dərin,
Gözəlisən gözəllərin,
Əzəldən tamaşa, Göygöl.
Duman yeriyib, axanda,
Bulud burulub, qalxanda,
Kəpəzdə şimşək çaxanda,
Düşərsən təlaşa, Göygöl.
Kəklik ötüb, qaqqıldaşır,
Vələs əsib şaqqıldaşır,
Görürsən necə yaraşır,
Yaşıl vəsmə başa, Göygöl.
Əskilər çiskinin, çənin,
Başqadır görkəmin sənin,
Sənə kəc baxan kimsənin,
Dəyər başı daşa, Göygöl.
Gürşad, baxıb ilham alar,
Burda dərin fikrə dalar.
Keşiyində sal qayalar,
Dayanıb baş-başa, Göygöl.
149

Gürşad Hüseynov

Qış səhəri
Dan yeri sökülür, ətraf sırsıra,
Binalar, ağaclar bürünmüş qara.
Dünənki istilər uzaqdan uzaq,
Uğuldayan külək-bir ac yalquzaq.
Çən-çiskin götürüb dərəni, dağı,
Gizləyib büsbütün bağçanı, bağı.
Asfalt yol, torpaq yol gözdən itibdir,
Sanki cığırların vaxtı bitibdir.
Elə bil yox imiş o gül, o çiçək,
Bülbül belə anda necə ötəcək?!
Tüstü bacalardan qalxır yuxarı.
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Bu kimdir?
Yasəmən gülütək ətir saçırsan,
Qartal baxışınla qəlbim açırsan.
Ulduztək səmada parladıqca sən,
Təbiət şadlanıb deyəcək əhsən!
Günəşin qabağın bulud da alsa,
Üstümə ruzigar xəzəl də salsa,
Ruhum dinləyəcək hər an səsini.
Şahintək uca tut məğrur başını,
Aldanma nadana, duy sirdaşını,
Didəmtək sevirəm xoş nəfəsini.
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Xatirə
Olsaydı əlimdə şair qələmi,
Açardım qəlbimin sirr xəzinəsin.
Olardı aşikar sevinc aləmi,
Tale salamlardı şadlıq nəğməsin.
Qardaşım, varmıdır elə bir qələm,
Ruhun bağçasını seyr edib gəzəm.
Heyhat! Yaranmayıb – deyərsən bu dəm,
Ürəyin hissini nəqş edən sözə.
İnsanla yaranmış sevinc və kədər,
Həyatın təməli qoyulan illər.
Solmamış, bitmişdir istənən qədər,
Haqqın bağçasında əkilən güllər.
Birlikdə keçirək gəl bu dövranı,
İllərlə bağlanan dillər açılsın.
Məğrur addımlasın ömür karvanı,
Kainat şad olsun, ellər əl çalsın.
Bakı, 15 yanvar 1955-ci il.
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Arının tibbə köməyi
Özü cücü, işi ulu,
Çəkdiyi şan balla dolu.
Hər cür ərzaq tez korlanar,
Balsa çətin xarab olur.
Görən, buna səbəb nədi,
Bala nələr gözətçidi?!
Burda olan sirrilərə,
Bəlkə, elm bələdçidi?!
Desin işdən olaq halı,
Qaranlıqda şəffaf balı,
Arı nədən hazırlayır
Bəlkə, bir şey yadda qalır?!
Pətək tikir, hücrəsi çox,
Pəncərəsi, bacası yox.
Bir ailədə milyon yaşar,
Hamı rahat, hamısı tox.
Burda hamı işgüzardı,
İş bilənə həyat yardı.
Avaralar məhv edilir,
Tənbəllərə dünya dardı.
Basqın etsə hansı yağı,
Geri dönməz bircə sağı.
Qılınc-qalxan işə düşər,
Talan olmaz cənnət bağı.
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Məhsulu var şirin, acı,
Var onlarda dərd əlacı.
Loğman kimi dərman yığar,
Yığa bilməz heç kimyaçı.
Dərmanının çoxdu adı,
Propolis, süd şəfadı.
Zəhərinə dərman çatmaz,
Perqa, tozcuq, bal qidadı.
Bunlar bizə pünhan qalıb,
İndi bəşər sirrə dalıb.
Bildiklərin gizlətsə də,
Bəziləri sirrin alıb.
Hər nəyi var cana nəfdi,
Arıçıya yaman sərfdi.
Yedikləri halal olsun,
Arıya onlar tərəfdi.
Ancaq burda bir qüsur var,
Çox balçı tək balı anar.
Pətəkdəki inciləri,
Nə düşünər, nə də qanar.
Bu hikməti duyduqca mən,
Yada düşər meşə, çəmən.
Deyirəm ki, təbiəti,
Arı yaxşı duyur bizdən.
İndi işlər başqalaşıb,
Arıçılıq həddən aşıb.
Elmi yolla becərilən,
Bu məhsul çay kimi daşıb.
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Dalda qalıb keçən anlar,
Türkəçarə bu dərmanlar.
İndi tibbə xidmət edir,
Şəfa tapır neçə canlar.
Burda olan hikməti biz,
Gərək bilək dürüst, təmiz.
Türkəçarəlik olmasın,
Heç qalmasın sirridən iz.
İndi sözü xırp kəsirəm,
Bəsdir işə tələsirəm.
Zəhmətimiz bəhrə versə,
Daha nədən mütəssirəm.
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Donor
-Yüz yaşının sirrini, baba, bizə açsana,
-Vaxtaşırı qanvermə, bil, faydadı insana.
-Gənc bir neftçi oğlanam, sağlamdı mənim canım,
Donoram, xəstələrə şəfadı təmiz qanım.
Sənin qanın Sayalını ölümdən qurtardı,
İndi də mənim qanım sənə tamam halaldı.
Qanköçürmə sağaldır hər cür dərdi, illəti,
Qohum edir, dost edir irqi, cinsi, milləti.
Pəncəsindən ölümün yaxa qurtaran Şükür,
Xilaskarı donora etdi qəlbən təşəkkür.
Xəstə dosta, yoldaşa kim əsirgər qanını,
Lazım olsa qan nədi, hər kəs verər canını.
Necə ki, sağdı canın xəstələrə qan ver gəl,
Sənə də lazım olsa, başqaları verər əl.
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Qanımız ki tutuşur...
Nə toy yoxdu, nə bayram, axı nədəndi bu kef,
Qan veririk xəstəyə, qoy dost olmasın bikef.
Qanımız ki tutuşur, heç tutmasın xasiyyət,
Yoxsa ayrılmaq üçün, kişi, var başqa niyyət?!
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Xəstə açdı gözünü
Bizim qonşuda vardı vəzifəli bir kişi,
Razı idi bəxtindən, yaxşı gedirdi işi.
İş elə gətirdi ki, bu kişi xəstə düşdü,
Çinar qəddi əyildi, yumaq kimi büzüşdü.
Dost -aşnaları gəlib axıtdı göz yaşını,
Ancaq xəstə yataqdan qaldırmadı başını.
Vəzifə düşkünləri düşərək əl-ayağa,
Xoşa gəlsinlər deyə soxuldular qabağa...
Xəstə çox qan itirib, ölümlə çarpışırdı,
Uğurlu bir təsadüf, bəlkə, işi aşırdı.
Belə oldu dostlara məsləhəti həkimin:
Yoxlamaq gərək buna, qanı düşəcək kimin?
Qan köçürmək, şübhəsiz, xilas edər xəstəni,
Qan gərək isti ola, lap soyuyub bədəni.
Fəxri donorlarımız çoxlarına verib can,
Sizə də faydalıdır versəniz azacıq qan.
Qanvermə adı gəlcək dost-aşnası əkildi,
Xəstənin sinəsinə elə bil dağ çəkildi...
Dedi: həkim, razıyam keçməyə öz canımdan,
Təki mənə vurmayın yaltaqların qanından.
Qanı qaynar bir donor xəstəyə çarə gəldi,
Dostlar əkildisə də, başqası karə gəldi,
Qan alınıb vuruldu, xəstə açdı gözünü,
İsindikcə bədəni, o, sağ gördü özünü.
“Kirpi” jurnalı, № 3(423) Bakı, fevral 1970
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Qan verirdim...
Qan verməyin faydasın özündə görən Paşa,
Donor olsunlar deyə, dostları saldı başa.
Donorluq olmasa da, əsas sənətim, peşəm,
Xəstəyə vurmaq üçün çoxluca qan vermişəm.
Donor olmaq şərəfdir, o layiqdir alqışa,
Xalq ona hörmət edir, qəlbdən deyir: ”Çox yaşa”.
Köklük cana dərd verir, arıqlıq haldan salır,
Onların qarşısını hərdən qanvermə alır.
Görüşə gecikəndə adam gərək utana,
Baş çəkib qan verirdim bir az qabaq atana.
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Ümidimiz tələbədi
Tələbə gələndə bizə,
Sevinc doldu qəlbimizə.
Elə zərb gəldilər mizə,
Sanki baş verdi zəlzələ.
Sonra gördük mizin üstə,
Deyən, çəkilibdi xəstə.
Tələbələr dəstə-dəstə,
Onu yoxlayırlar hələ.
Bildik burda həngamə var,
Daha müalicə başlar.
Tələbələr bilik alar,
İş qurulub bilə-bilə.
Sabahı stullar laxladı,
Özlərin güclə saxladı.
Cəfakeş gəlib haxladı,
Dedik baxaq bundan belə.
Birdən stul qaldı belsiz,
Nə edəydi axı dilsiz.
Onlar yekə, yerlər ensiz,
Çətin olur keçib gələ.
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Eşitdik ki, şaqqaşaqdı,
Çəkic mıxla taqqataqdı.
Bu hücumdu-açıq faktdı,
Vaxtikən qaçışaq çölə.
Demə, bu gənc yamaqçılar,
Bəlkə, əsl sınıqcılar,
Taxtaları toxmaçalar,
Bizə qurmayıblar cələ.
İş qızğındı, gah astadı,
Kimisi sanki ustadı.
Bəzisi hələ pastadı,
Çəkic tez-tez dəyir ələ.
Sınıq şeylər bərpa oldu,
Ayaq belə pərçim oldu,
Qəlbimiz fərəhlə doldu,
Dedik düşməyin əngələ.
Yaxşı-yaman anılmışıq,
Çox da həkim sanılmışıq,
Duyduq bir az yanılmışıq,
Gərək bu iş düşə dilə.
Biz razıyıq işimizdən,
Zövq alırıq peşəmizdən,
Bir kol qopsa meşəmizdən,
Sanki zəhmət getdi yelə.
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Əşyalar, tam qalsın deyə,
Gərək göz qoyaq hər şeyə.
Müəllimə, tələbəyə,
Kim bacarar qura tələ.
Ümidimiz tələbədi,
Ortapedsə tələbədi.
İşi gənclik tələbidi,
Düşməsin burda vəlvələ.
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Xəstəxanada
Bağ-bağçada çoxlu dadlı meyvələr,
Məni çəkən tək gülövşə narıdı.
Baxma dünya cücülərlə doludu,
İnsana bal verən təkcə arıdı.
Qanad sınsa, quşlar qalar qatardan,
Axsaqlıq ayırar dəstədən-yardan,
Oynaq canım, vaxtsız düşmə tutardan,
Demirsənmi ömür hələ yarıdı?
Xəstəliyə boyun əyib eləmə,
Nəyə lazım car çəkəsən aləmə.
Hərdən nəsə könül istər dələmə,
Görən, onun dərdə nəyi varıdı?
Bəzən cana yaman soyuq tər gəlir,
Gah azalır, gah da yenə güclənir.
Burda qəlbi qorxunc qara hiss dəlir,
Soyuq bədən sanki zirvə qarıdı.
Hərdən olur deyirsən vaxt tamamdı,
Can qızışır, elə bil ki, hamamdı,
Ağlayan var, bəlkə, bizim Tamamdı,
Hərdən olur səhhət sağa sarıdı.
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Yaxşıdır dəmirə ağac dəstəyi,
Hər qəlbin var öz arzusu, istəyi.
Xəstə yatan deyin, istər bəs nəyi?
Bildirçinin sevdiyisə darıdı.
Hələ yoxdu bir çox dərdləri bilən,
Çox sağlam var, nəsə qəflətən ölən.
Adam deyil belə sirlərə gülən,
Hansı kimsə əsrlərlə qarıdı?
Kim görməyib ağır xəstə yatanı,
Qəm-qüssədən dəryalara batanı,
Bəxt gətirib, birdən dərdi atanı,
Əfsuslar ki, xəstə xeyli zarıdı.
Bəzən olur, dəymiş qalır, kal düşür,
Bunu duyan ürəklərə xal düşür,
Cavan ikən qara saça çal düşür,
Görən deyir yazıq yaman barıdı.
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Bilməsin
Elə qoruyaq ki, doğma vətəni,
Yadlar zəmisini biçə bilməsin.
Ürək sərinlədən çeşmələrindən,
Özgələr əyilib içə bilməsin.
Çəkib karvanını qara buludlar,
Başının üstündən keçə bilməsin.
Elə işıq salaq, uzaqdan baxan,
Gecəni gündüzdən seçə bilməsin.
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Dəyərli əvəz
Laləzardır dörd bir tərəf, 						ətir qoxuyur çəmən.
Yel vurduqca rəqs eləyir,				sanki lalə, yasəmən.
Şeyda bülbül cəh-cəh vurub
				gül önündə oxuyur.
Qaranquşlar yuvaların
				xalı kimi toxuyur.
Qəribə bir dona girib
				o füsunkar dağ, dərə.
Görənləri valeh edir
				bu sirli mənzərə.
Seyrə çıxmış bu gülşənə
				qumralsaçlı qız-gəlin.
Sevinc vardır çöhrəsində
				sərv qamətli Dilbərin.
Bənövşədən dəstə tutub
				düzmüşdür o köksünə.
Tərif üçün söz tapmıram
				layiq onun hüsnünə.
Ariflərə təsəllidi
				ondakı kaman qaşlar.
Qəm dağıdır, zövq verir
				min mənalı baxışlar.
Axşamüstü kölgə düşür,
				gün qüruba gedəndə.
166

Sözüm—Səsim-Sorağım

Şux bədənlər dəstə ilə
				daha dönürlər kəndə.
Yol uzunu söhbət olur
				qoçaqlıqdan, davadan.
Kimi deyir əhsən sənə
				al bayrağı ucaldan.
Kimi deyir müqəddəsdir
				namus üçün axan qan.
Kimi deyir qeyrətsizdir
				dönən öz ilqarından.
Bu dəm Dilbər kədərlənir, 				sanki kürədə yanır.
Döyüşlərdə həlak olmuş
				mərd sevgilisin anır.
Qəhərlənir, göz yaşları, bahar selitək axır.
Lakin budur o, gülyanaq
qəm yuxusundan qalxır.
Deyir rəzil, alçaq düşmən
				məhv etdisə yarımı,
Didəm kimi bəsləyəcəm
				körpə qəhrəmanımı.
Qoy boy atsın, dolsun yaşa
				ömrümün ilk baharı.
Əvəz edir mənə o, bu dünyadakı
				hər neməti, hər varı.
Əminəm ki, vətəni atasıtək qoruyar,
sevgilimin qisasını yağılardan o alar.
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Dostuma məktub
Yadıma salaraq vətəni yenə,
Qardaşlıq salamı yazıram sənə.
Yazanda məktubu bilirəm ki, mən,
Həvəslə oxuyub, sevinəcəksən.
Sənin məktubunu alıb oxudum,
Ürəkdən sevindim, arxayın oldum.
Yada salırsınız, şübhəsiz, bizi,
Xoşbəxt olasınız daima sizi.
Yazmışdın məktubda gözəlcə sözlər,
İnan ki, sözlərin düşməni üzər.
Doğrudur, aralı yaşayırıq biz,
Aralı olsaq da, birdir fikrimiz.
Fikrimiz genişdir, arzumuz böyük,
Vətənimiz darda-çiynimizdə yük.
Namusla çalışaq durmadan biz də,
Havada, yerdə, həm də dənizdə.
Artaraq qüvvəmiz birə- beş olsun,
Düşmənin qəlbinə atəşlər dolsun!
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Paşa dayıma
Hörmətli dayıcan, olasan Paşa,
Səni görüm daha bir də yüz yaşa.
İyirmi yanvarda mən sizə gəldim,
Hayıf ki, səni də evdə görmədim.
Bir qədər gözləyib, sonra da getdim,
Halımı çox yaman pərişan etdim.
Xülasə, mətləbi qandırım sənə,
Sən də cavabını yazarsan mənə.
Kamran göndərib bu dəfə məni,
Gəlib işdən halı eyləyəm səni.
Kamran da yanına çağırıb dedi,
Sonra da bax mənə beləcə dedi:
“Get söylə dayıma mənim adımdan,
Onun tapşırığı çıxmaz yadımdan.
Maşını tapsam da, gəlmədi şofer,
Maşında görünsə bir ev əşyası ,
Milisioner qışqırır: “gəl ştraf ver”.
Gedib çatdırarsan Paşa dayıma,
Həmçinin də mənim əziz babama.
Bu bazar günündə özüm gələcəm,
Nə lazım olarsa, orda görəcəm”.
Xülasə, bunların eyibi yoxdur,
Şəhərdə taksilər hər şeydən çoxdur.
Tutub taksilərdən biz daşıyarıq,
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Aparıb evinə rahat yığarıq.
Mən isə bilmirəm evinin yerin,
Yazıb ünvanını tez bəyan edin.
Gedim mən də görüm, neçədi boyu,
Sonra da içində tutarıq toyu.
Hələlik bu qədər, sağlam ol səni,
Hökumət işidir, buraxmır məni.
Gələm, heç olmasa, görüşəm sənlə,
Sözümə qulaq as, bir məni dinlə.
Olsun ki, o zaman mən də gələrəm,
Sənin işlərinə kömək edərəm.
						
Yazan gənc şair Gurşad Hüseynov
												
Bakı, 20.01.1941
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Vətənin keşiyində
Vətəni döndərək möhkəm qalaya,
Düşmənin tankları keçə bilməsin.
Faşist cəlladları salaq araya,
Heç çölün quşları, beçə bilməsin.
Süngüyə keçirək bu qansızları,
Dəc(j) qalsın ölkənin tükənməz varı.
Sevinclə qoy axsın vətən suları,
Xainlər, cəlladlar içə bilməsin.
Silək yer üzündən faşizmin adın,
Qandıraq düşmənə bu zülmün dadın.
Sındıraq qıçını, qolun, qanadın,
Alma yoncamızı biçə bilməsin.
Bilsin ki, hər yetən bac ala bilməz,
Xalqımın büsatı heç ola bilməz,
Mənim vətənimdə yurd sala bilməz,
Gecəni gündüzdən seçə bilməsin.
Bakı, 2 avqust 1942
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Hitlerə nifrət
Vəhşi cəllad kimi cumub dörd yana,
Boyadın dünyanı nahaq al-qana.
İnsan zəhmətinə vermədən qiymət,
Səndəki o çürük vicdana lənət.
Hörmətin tapdadın mədəniyyətin,
Nifrətin qazandın bəşəriyyətin.
Ananı ayırdın uşaqdan-eldən,
Ellər dərdə düşdü sənin əlindən.
Qan deyən cəlladın ağılı olmaz,
Vətən bağçasının çiçəyi solmaz.
Tülküdən qorxmayan aslan nəsliyik,
Bir insan oğluyuq, insan nəsliyik.
Gizlin soxuldunsa bizim bostana,
Burnun əziləcək, şübhə yox buna.
Unutma, ey düşmən, sovet torpağı,
Heç vaxt olmayacaq nemes torpağı.
Keçilməz qaladı bizim ölkəmiz,
Döyüşdə aslandı hər bir körpəmiz.
Qazancın cəbhədə ölümdür ancaq,
Tarixlərdə adın zalım qalacaq.
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Tələbə
Məni çoxdan düşündürür,
İnsan zövqü, təbiəti.
Hara qalxır, necə olur,
Axı onun aqibəti?!
		 Könül yüksək bir duyğudu,
		 O, ayla, günlə yarışır.
		 Niyə onun həddi yoxdu
		 Çaya, yellərə qarışır?!
Onda bəzən acılıq var,
Bəzən də ki, şirinləşir.
Bəzən bir az turşməzədi,
Hərdən də xeyli şitləşir.
		 Birdən səbəbsiz şənlənir,
		 Sakitcə görünən fağır.
		 Nəsə birdən qəzəblənir,
		 Üz-gözündən zəhər yağır.
Birdən olur sərkərdəsi
Qalib çıxan mərd qoşunun.
Hərdən də tez sadələşir,
Biri olur tay-tuşunun.
		 Birdən əngin səmalarda,
		 Şahin kimi qanad çalır.
		 Birdən nəsə qanadsızdı,
		 Koramaltək yerdə qalır.
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Bəzən elə rəhmə gəlir,
Neçə sınıq könül yapır.
Hərdən dərin dəryalarda
İnci yığır, gövhər tapır.
				 Bir də görürsən hökmdardı,
				 Taxta çıxar, verər fərman.
				 Bəzən adicə təbibdi,
				 Xəstələrə yazar dərman.
Bəzən eyibli görünür,
Qəm-qüssədən yasa batır.
Bir andaca gözəlləşir,
Ulduzlara işvə satır.
				 Hərdən dönür yırtıcıya,
				 Alır ələ keçən canı.
				 Təki özü ac qalmasın,
				 Ha tökülsün ovun qanı.
Bəzən ölüyə can verir,
Yenə qaytarır həyata.
Buna görə cəfa çəkir,
İmkan vermir özü yata.
		 Birdən piyada dolanır,
		 Birdən yəhərli atlıdı,
		 İstədiyi yerə qonur,
		 Elə bil yel qanadlıdı.
Könül gücün hardan alır,
Kim söyləyər bu nə sirdi?
Düşündüyün heç kim görmür,
Bunlar ki, çox mənalıdı.
176

Sözüm—Səsim-Sorağım

Demirəm ki, təkcə məni,
Bu fikirdi dağdan atan.
Azmı olub bu yollarda,
Göydən düşən, nəhrə batan.
		 Nə olardı imkanımız,
		 Duyğumuza gələydi bab.
		 Belə olsa qarşımızda,
		 Hansı qüvvə edərdi tab?!
Bu sirlərin cavabını,
Alaq gələcək nəsildən.
Yazı, yayı çox sevirəm,
Nədənsə soyuq fəsildən.
		 Bənzədirəm yazı, yayı,
		 İnsanın lap gənc yaşına.
		 Payız qıztək cilvələnib,
		 Vəsmə yaxar göz-qaşına.
Dediklərim giriş olsun,
Qarşıda duran məqsədə.
Ayda, gündə, hər bir yerdə,
Rast gəlirsən hərdən səddə.
		 İndi daha fürsət tapıb,
		 İstərəm mətləbə keçəm.
		 Çoxlarına nəsib olan,
		 Şeirdən bircə cam içəm.
Nədən yazsaq dadlı olar,
Əsas mövzu nəyi seçək?!
Mövzumuz xoşa gələrsə,
Şadlanarıq açıq, gerçək.
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Həvəs olar işə kömək,
Çətin yerdə, bərk ayaqda.
Könülsüz görülən işdə,
Kara gəlməz lap dayaq da.
		 Bu əsnada xəyal məni,
		 Yenə aldı qanadına.
		 Dedi bu nə təlatümdü,
		 Bəs, inci düşmür yadına?
İnci burda tələbədi,
Onun varmı bərabəri?
Özü mənalı mövzudu,
Başın varsa sərədəri.
		 Fikirlərim tutub məni,
		 Çəkdi tələbəyə sarı.
		 Dedi hər şeydən yazılıb,
		 Sən yaz tələbədən barı.
Bu ki, çox yaxşı arzudu,
Axı gərək hünər çata.
Qorxuram ki, naşı qələm,
Əşrəfiyə ləkə qata.
		 Xəyal dedi: heç də qorxma,
		 Tələbə keçər günahdan.
		 Onun qəlbi çox genişdi,
		 Deyib, danlamaz nahaqdan.
Deyirlər ki, naşı oğru,
Əvvəlcə qohumdan başlar.
Qohum tutsa oğurluğu,
Sanar zarafatdı, boşlar.
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Dediyin o naşı qələm,
Bil ki, işdə itilənər.
Alovdan kənar qalanda,
Kösöv yanmaz, tüstülənər.
		 Yerdən qalxan körpə uşaq,
		 Yıxılsa da, çox sevinər.
		 Bu sevincin əsası var,
		 Ona verər yeni hünər.
Mən də belə körpə kimi,
Böyük işə əl atıram.
Qəribə əhval-ruhdayam,
Nə oyağam, nə yatıram.
		 Düşündüyüm nəcib işdə,
		 Tanrı olsun mənə dayaq.
		 Deyəsən, fikrim cəmlənir,
		 Halım olur özgə sayaq.
Fikrimdə bu şeirmin,
Tələbədi qəhrəmanı.
Lazımdı vəsf edək onu,
Nəzmə çəkək gövhər-kanı.
		 Baxma burda həm yoldaşıq,
		 Həm tələbə, müəllim var.
		 Yaman gündə hər birisi,
		 Öz kökündən qidalanar.
Mən burada həcmi deyil,
Xeyli üstün vəzni sandım.
Düzün demək yaxşı olar,
Nə gizlətdim, nə də dandım.
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Nəticəyə sən qiymət qoy,
Heç kəs matahın pisləməz.
Özgə gözdə tükü seçən,
Öz gözündə tiri görməz.
		 Xilqətdən yaranıb belə,
Varmı onu dəyişdirən?
Bir də hər şey eyni olsa,
		 Nə olardı onda, görən?
Buna görə tənqid olsa,
İşlərimiz olar avand.
Düzlük olan yerdə isə,
Nəyə gərək olardı and.
		 Belə gözəl dövrümüzdə,
		 Tələbədən söhbət açaq,
		 Əsil hünər meydanında,
		 Odur öndə gedən qoçaq.
Qəhrəmanlar döyüşlərdə,
Ad alır, çalır qələbə.
Elmin qızmar kürəsində,
Bişib bərkiyir tələbə.
		 Görün necə sinə gərir,
		 Hər cür fənnin zərbəsinə.
		 Bu zərbələr inci yığır,
		 Tələbənin sinəsinə.
Duyanda ki, bu incidə,
Sənin də var kiçik payın.
Sevincin həddindən aşır,
Çox yüksəlir haqqı-sayın.
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Tələbə var dindirəndə,
Kamalından zövq alırsan.
Bəzən onun sualına,
Sən özün aciz qalırsan.
		 Tələbə var görənləri,
		 Valeh edir səliqəsi.
		 Cəmlənibdi zehinində,
		 Neçə elmin əlaqəsi.
Tələbə var çox lətifdi,
Davranışı, tərbiyəsi.
Görün işdə nə mətindi,
Onun cəhdi, iradəsi.
		 Tələbə var bir az keydi,
		 Fikri yaman dağınıqdı.
		 Qayğı görsə tez düzəlir,
		 Bu da sınanılmış haqdı.
Eləsi var biliyə yox,
Dəb, geyimə verir fikir.
Amma yazıq çox pintidi,
Üst-başından tökülür kir.
		 Zənn edir ki, üz yumamaq,
		 Özü də bir yeni dəbdi.
		 Təki şalvarı cins olsun,
		 Dərs oxumaq köhnə təbdi.
Eləsi var yeri yırtır,
Onun lovğalığı, forsu.
Özündən çox razı gəzir,
Əldən düşmür papirosu.
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Bilsəydi ki, yelə verir,
Ona çəkilən zəhməti.
Götürməzdi öz üstünə,
Məzəmməti, ya töhməti.
		 Saysız olub kino, kitab,
		 Spirtin zərərin göstərən.
		 Tuturmu heç azca xəbər,
		 Belə yazıq ondan, görən.
Xoşbəxtlikdən belələri,
Bir-ikidir, çox deyildir.
Çox qabağa gedə bilmir,
Hər çürük dəb ölüb gedir.
		 Dəbə olan aludəlik,
		 Bir tərəfdən yaxşı şeydi.
		 Heç yaraşmaz tələbəyə,
		 Hər nə düşsə onu geydi.
Bəlli işdi hər bir kəsə,
Dəblə geyim ürək açar.
Səliqəsiz olsa ancaq,
Könül küsər, zəhlə qaçar.
		 Yaxşı geyim tələbəni,
		 Oxumağa ruhlandırar.
		 Şux geyinib, boş gəzəni,
		 İnan libas da yandırar.
Xırda-xuruş qüsurları,
Çıxıram gənclik yaşına.
İnanıram o düzələr,
Ağıl yığdıqca başına.
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Bunu yaxşı bildiyimdən,
İstəyirəm danışam az.
Bəzən artıq olan dansaq,
Sağlamı da edər nasaz.
		 Eləsi var dərs oxumur,
		 İmtahanda gözü dolur.
		 Tərs kimi iş elə gəlir,
		 Ad-sanından məhrum olur.
Sakit durub ağlamağın,
Deyin varmı bir faydası?!
Məqsədə çatmaq istəsən,
Hər işin var öz qaydası.
		 Əlçatmaz, çox qıraq yerdə,
		 Qəflətən düşsən quyuya.
		 Qəm yemə, tap çıxış yolu,
		 Qoyma ki, canın soyuya.
Burdan çıxır belə məna,
Baş dəysə qəflət daşına.
Dözümlü ol, ağıl işlət,
Bir çarə qıl öz başına.
		 Toplanaraq dəstə-dəstə,
		 Dərs oxuyan tələbə var.
		 Bu dəstələr arasında,
		 Bir-ikisi zirəng olar.
Onlar deyər bildiklərin,
Qalanları asar qulaq.
Boş qablara su doldurur,
Sanki axan sısqa bulaq.
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İmtahanı verən zaman,
Bilər beləsi səhvini.
Fərdi çalışmaqda duyar,
Dərsi qavramaq nəfini.
		 Söz yox, bunlar aldanırlar,
		 İnsan başı deyil sənək.
		 Üzərində işlənməsə,
		 Bar verərmi bağda tənək?!
Həmsöhbəti olmalıdı,
Hər şəxsin özünün kitab.
Onu mənimsəməlidir,
Zəhmətinə gətirib tab.
		 Belə toplanış yaxşıdı,
		 Öz səhvini görənlərə.
		 O daha faydalı olar,
		 Öyrəndiyin bilənlərə.
Bu toplanışa gəlməmiş,
Qabaqca öyrən dərsi tək.
Fikrini bölüşmək üçün,
Dəstəyə get, bir zəhmət çək.
		 Fənni yaxşı bilmək üçün,
		 Diqqətlə müəllimi dinlə.
		 Konspektin azlıq edər,
		 Onu böyüt zərrəbinlə.
Burda zərrəbin tədrisdir,
Hər gün ona pənah gətir.
Belə olsa, yəqin bil ki,
İşin olar başa çətir.
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Xilas edər o başını,
Bərk istidən, gur yağışdan.
Çalışqanlıq əzmdi, səydi,
Nə çıxar boş davranışdan.
		 Yoldaşdan asılı qalma,
		 İstəsən kefin ola saz,
		 Müəllimin dediklərin,
		 Yaxşı dinlə, konspekt yaz.
Dərsi yaxşı oxuyana,
Hamı olur, valeh, heyran.
Saymaz-saymaz durub baxsa,
Qurd-quşa yem olar ceyran.
		 İnsan axı yüksək addı,
		 O ancaq insana bənzər.
		 Fatmanisə öndədisə,
		 Niyə qalsın dalda Mənzər.
Çox tələbə dərsdən sonra
Elmi dərnəkdə çalışır.
Bu minvalla fəal dostlar,
Xoş günlərə hazırlaşır.
		 Buna görə lazımdı ki,
		 O, dərsdə olsun əlaçı.
		 Bu yerdə zəif tələbə,
		 Olar sadəcə bir falçı.
Belələri əvvəlcə qoy,
Dərs oxusun, borcun versin.
Sonra isə istədiyi,
Elmin dərnəyinə girsin.
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Elmi dərnək şöhrət deyil,
Əlavə bilik yeridi.
Adi dərsdə zəif olan,
Demək, hər yerdə geridi.
		 Belə adam gənc yaşından,
		 Axtarır zəhmətsiz fayda.
		 Əlaçıya şərikliyi,
		 Hesab edir adi qayda.
Dərsi zəif oxusa da,
Deyər əlaçıya yetək.
Onunla yazdığı “əsər”,
Vurar elmə yekə kötək.
		 Müəllimin bu xətaya
		 Açıq-aşkar yol verməsi,
		 Deyir: “görün nə yerdədir,
		 Məndə elmin səviyyəsi?”
İndi gəlin diqqət edək,
Burda varmı xırda məntiq.
Dərsdə zəif tələbənin,
“Elmi əsəri“ ola “əntiq”.
		 Buna necə ad qoyasan,
		 Ola haqlı, ədalətli.
		 Deyirlər, otlağan qoyun,
		 Olar yağlı, dadlı, ətli.
Dərsini zəif oxuyan
Tələbənin elmi əhdi.
Açıq-aşkar təhqir edər
Halal işi, elmi cəhdi.
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Burda gərək ayıq olsun
Elmə az-çox qiymət qoyan.
Qohum-qardaş duyğusundan
Yeddi ağac uzaq olan.
		 Özü azca fikirləşsə,
		 Hər müəllim bunu duyar.
		 İşini də elə qurar,
		 Tələbə olsun bəxtiyar.
Komsomolun şərəfinə
Yönəldirəm bir neçə söz.
Axı odur tələbənin
Şən gününə şəfəqli göz.
		 Odur məğrur qüvvələri
		 Seçib, yığıb təmsil edən.
		 Tərbiyə edib onları,
		 Mürəkkəb işə yönəldən.
Xoş o kəslərin halına,
Kim onun tərkibindədi.
Mən deyirəm belələri,
Necə bəxtəvər bəndədi.
		 Partiyanın dühasından
		 Qüvvət alır komsomolçu.
		 Gələcəyə ehtiyatdı,
		 Bu gün isə sadiq yolçu.
Ən çətin, ağır işləri,
Partiya tapşırır ona.
O, doğruldur etimadı,
İş vaxtında yetir sona.
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Kifayətdir partiyanın,
Vacib işə bircə himi.
Komsomol qüvvəsin cəmlər,
Hazır olar əsgər kimi.
		 Belə dəstədə olmamaq
		 Gənclər üçün çox itkidi.
		 Gül-çiçəyin arasında
		 Qanqaldı, alaq bitkidi.
Bunu yaxşı bilən gənclər,
Tutur onun ətəyindən.
Hansı arı bal yaradar,
Ayrı düşsə pətəyindən?!
		 Natiq kimi çıxış edir,
		 Komsomolçu hər tələbə.
		 Mən deyərdim burdan başlar,
		 Gələcək böyük qələbə.
Partiya, dövlət qərarı,
Komsomolun qanunudur.
O an icra olur hər iş,
Onu burda kim unudur?!
		 Fərəhdi hər tapşırığa
		 Gəncin qəlblə yanaşması.
		 Əzəmətli bir qüvvədi
		 Onun çay kimi daşması.
Tələbələr arasında
Komsomolun nüfuzu var.
İşi azca əyilənə
Kömək olar, dayaq durar.
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Razılaşmır, tənbəl-tənbəl
Gedə dərsə, gələ evə.
O istəyir elə bu gün
Bənzəsin bir güclü divə.
		 Bu qüdrəti tapa bilir
		 Komsomolun özəyində.
		 Onların öz yeri vardır
		 Həyatın hər bəzəyində.
Yalnız yaxşı dərs oxumaq,
Qoçaqlıq deyil, ye, yatdı.
Geniş dünyagörüşünü,
Verən o qaynar həyatdı.
		 Hər gənc öz güc, bacarığın
		 Gərək sınasın çox işdə.
		 Onu yaxşı edə bilər
		 İctimai bir vərdişdə.
Tələbə var zənn edir ki,
İclasda o vaxt itirir.
Ondansa Qərbin cazları,
Guya kamala yetirir.
		 İctimai yığıncaqlar
		 Görünür ona mənasız.
		 Lazım olmayan yerlərdən
		 Heç çəkinmir belə arsız.
Alıb ələ radionu,
Vaxt-bivaxt onu dinləyir.
Ağır xəstə yatan kimi,
Nə iş görür, nə də yeyir.
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Bərk tutub maqnitafondan,
Deyir budur dədəm-nənəm.
Dərs nədi, oxumaq nədi,
Hamısı olsun cəhənnəm.
		 Bu bayağı mahnılardan,
		 Deyin, ona nə tapırsan.
		 Özün hiss etmədən belə,
		 Axı batağa batırsan.
Çaşan gənci gözdən salıb,
Gərək qoymayaq geridə.
Komsomolun təşkilatı
Bacarar onu yeridə.
		 Belə olsa, itki olmaz,
		 Gücümüz-qüvvəmiz artar.
		 Hər kəs istədiyin deyil,
		 Hamı eyni yerə dartar.
De, varmı elə bir sahə
Komsomolçunu qorxuda.
Xalq işinə sədaqətdə
O, öz canın verər bada.
		 Hər sahədə qabaqdadı,
		 O sınanıb bərkdə-boşda.
		 Olarmı elə çətin iş,
		 Komsomol olmasın başda.
Əla dərs, ictimai iş,
Tələbəyə qanad verər.
Bunlar gələcək xoş günün
Bəhrəsini bu gün dərər.
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Mən istərəm tələbəni
Hər işlərdə fəal görəm.
Onun kamallı başına
Gül-çiçəkdən çələng hörəm.
		 Yaxşı olar tələbənin
		 Çox sənətdən başı çıxa.
		 Beləsinə zaval yoxdu,
		 Nə işdə olsa əl-yaxa.
Seçsən hər hansı sənəti,
Qoy olsun o, sənə əsas.
Qeyrilərini də öyrən,
Etmə biliyinə qisas.
		 Fabrikin, zavodun işi,
		 Görəni heyrətə salır.
		 Bunlardan xəbər tutmayan,
		 Axsaq kimi geri qalır.
Yaxşı olar boş vaxtlarda
Zavodlarda çalışasan.
Burda olan sənətlərdə
Qaynayasan, alışasan.
		 Əkindən başı çıxmayan,
		 Kəndçi gənclə yoxdu aram.
		 Sərt qarğışa dilim gəlmir,
		 Yedikləri olsun haram.
Tələbələr arasında
Göstərdim yaxşı-yamanı.
Qalanından az danışdım,
Bəs, onların yeri hanı?!
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Onlar qızıl aralıqdı,
Öz yerlərin bilir gözəl.
Mən onları çox sevirəm,
Günləri olmasın xəzəl.
		 Bunlar əməksevərlərdi,
		 Hər iş gedir qaydasında.
		 Çəkdikləri zəhmət itmir,
		 Görürlər bol faydasın da.
Çalışırsan beləsinə
Bildiyini tam verəsən.
Sanki əkirsən qızılgül,
Ətir yaya, həm dərəsən.
		 Bəzi yüksək istedadlı,
		 Tələbəyə deyin hayıf.
		 Bunlar zəhməti sevmirlər,
		 Həyatda qalırlar mayıf.
Dağla döyüşsə təpə,
Görün onda nələr olar.
Mən deyərdim belə olsa,
Çay quruyar, səhra yanar.
		 Nə etməli, yaxşı-yaman,
		 Bir-birindən ayrı durmur.
		 Hətta sağlam bədəndə bax,
		 Ürək də bir sayda vurmur.
Burda yenə ümid qalır
Müəllimin imkanına.
Fırtınada göz dikilir
Gəmilərin sükanına.
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Müəllim tez aşkar edir
Tələbənin səviyyəsin.
Onları ödəmək üçün
Bilir necə versin dərsin.
		 Müəllim dərsi deyəndə
		 Səviyyəyə salsa nəzər,
		 Tələbənin çox hissəsin
		 İnan, dərin bilik bəzər.
Əksəriyyət yaxşı qavrar,
Hər deyilən yeni sözü.
Tələbə bundan xoşlanar,
Gülər müəllimin gözü.
		 Bu çox da sadə iş deyil,
		 Geniş bilik tələb edir.
		 Müəllimin ömür-günü,
		 Elə bu işlərdə gedir.
Hər cür zəif tələbəyə,
Göstərilir fərdi kömək.
Bu köməyi edir müdam,
Müəllim adlanan mələk.
		 Yoxdu elə bir tələbə,
		 Pisdi deyib əl üzəsən.
		 Axı o, hələ cavandı,
		 Səhvinə gərək dözəsən.
Övladıdı müəllimin
Tələbənin hər birisi.
Haqsız olar, fərq qoyasan,
Bu doğmadı, o özgəsi.
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Tələbədə gələcəyin
Sahibi, ya dahisi var.
Hər kəs bunu inkar etsə,
Avaradı, yurdda qalar.
		 Müəllimin arzusudu 		 Hər tələbə belə olsun.
		 O, gələcək əməlində
		 Nə qızarsın, nə də solsun.
Belə uca, nəcib işdə
Hər müəllim zəhmət çəkir.
Təəssüf ki, bu zəhmətə
Bəziləri vermir fikir.
		 Müəllimin çəməndəki
		 Çiçəklərə bənzəri var.
		 Tələbələr arı kimi
		 Gəlib ondan şirə sorar.
Topladığı şirələrdən
Sonra arı yaradar bal.
Tələbənin yığdığısa
Lələ-cəvahirə misal.
		 Elmin yüksək zirvəsində
		 Onlar açar yeni cığır.
		 Hayıf, burda hər tələbə
		 Fəal olmur, qalır fağır.
Olmaz elə bir tələbə
Tərbiyəçini unuda.
Kamilləşib böyüdükcə
Onu daim salar yada.
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Bu an yüksək hədiyyədir
Müəllimə tələbədən.
Tələbəsi ucalanda
Müəllimdi ilk fəxr edən.
		 Tələbəsə müəllimi
		 Qəbul edir-necə ata.
		 Bu qüvvələr birləşəndə
		 Çətin ona qoşun bata.
Belə ruhi, möhkəm birlik
Çiçək açsın, versin bəhrə.
Kosmonavtika dövründə
Hansı işə yarar cəhrə?!
		 İndi bəşər yer təkində,
		 Dağ başında, ərşdə gəzir.
		 Asimana əl aparıb,
		 Ulduzları səf-səf düzür.
Yadımdadır, uşaq idim,
Heşanımız sovrulanda.
Dərviş özün yetirərdi,
Çalağantək bircə anda.
		 Doldurardı çuvalına,
		 Tərlə yığılan taxılı.
		 Yazıq kəndçi divdən qorxub,
		 Qalardı yanıb-yaxılı.
Qəlb sızlayar, yada düşsə,
Qolçomağın hər istəyi.
Hələ razı salmalıydın
Mülkədarı, xanı, bəyi.
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Dərs nə idi, müəllim nə,
Nökərlikdi gəncin payı.
Səhər, axşam tər tökərdi,
Dincəlməzdi qışı, yayı.
		 Azadlığın gen qapısı
		 Açılanda üzümüzə.
		 Əbədilik zülmü atdıq,
		 Sevinc doldu qəlbimizə.
İndi bizi qucaqlayır
Şanlı məktəb, elm ocağı.
Hamımıza doğma olub
Ölkəmizin hər bucağı.
		 Şücaətlə qoruyuruq
		 Ölkəmizin sərvətini.
		 Elmimizlə qoy ucaldaq
		 Xalqımızın şöhrətini.
Görün nələr əldə edib
Vətənimiz altmış ildə.
Məzlumların dayağıdı,
Əzbər olub adı dildə.
		 Bir göz qırpımı tarixdə,
		 Qazancımız misilsizdi.
		 O inkişaf ki, bizdədi,
		 Daha xoş günün izidi.
Belə xalqın övladıyıq,
Gərək ona layiq olaq.
Xariqələr yaradaq ki,
Göyə qalxaq, nəhrə dalaq.
196

Sözüm—Səsim-Sorağım

Tələbənin, müəllimin
Bu işdə vardı öz yeri.
Şərəfə-şana layiqdi,
Kim öndədi, qalmır geri.
		 İstedadın, bacarığın
		 Az olması töhmət deyil.
		 Bunlar hər vaxt üzə çıxar,
		 Gəzməsən boş, veyil-veyil.
Fikir coşur, qürrələnir,
Sevincimdən odlanıram.
Tələbənin yolunda mən,
Odsuz, alovsuz yanıram.
		 Məncə, hamı belə edir,
		 Xoş gününə qiymət qoyan.
		 Yekəxana, lovğa, dikbaş –
		 Bax budur insanı soyan.
Bar verdikcə peyvas ağac,
Ətir yayar, başın əyər.
Təvazökar olmaq, görən,
Bu baxımdan, nəyə dəyər.
		 Yağdırarkən bu sözləri
		 Mən insanın ünvanına.
		 Canlanırlar göz önündə
		 Məğur ata, əziz ana.
Mən deyərdim bu şəxslərdi,
Həyatın lap elə özü.
Onlara lazım olsaydı,
Bağışlardım iki gözü.
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Onlar çox vaxt son loxmasın
Qoyur körpənin ağzına.
Övlad azca nasaz olsa,
Tikə getməz boğazına.
		 Balasına tikan batsa,
		 Sanki o, öz əlin kəsir.
		 Top-tüfəngdən qorxmaz insan,
		 Görün bu vaxt necə əsir.
Bu nə borcdu, nə də sələm,
Təbiətin qüdrətidi.
Böyüyünə hörmət etmək,
Övladın öz adətidi.
		 İnsafdırmı itirəsən,
		 Bu qayğını, zəhməti sən.
		 Haqlı olar matahını,
		 O şəxslərlə tən böləsən.
Valideyn istəyinə
Heç cür ola bilmir əvəz.
Bu elə bir büsatdır ki,
Mayasında yoxdu qərəz.
		 Özüm də bilmədən bəzən,
		 Qəvvastək nəhrə dalıram.
		 Bu nə hikmətdi xilqətdə,
		 Cavabsızam, mat qalıram.
Məni düzgün başa düşən,
İstərəm ki, fayda tapsın.
Minib şeirimin atına,
Ürək açan səmtə çapsın.
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Mən bu səmti deyən zaman,
Ağıl- kamal düşür yada.
Axı odur bərk ayaqda,
Dərhal gəlib yetən dada.
		 Elm, zəka müəllimlədir,
		 Başqa yollar yaramazdı.
		 Kitabsız-dəftərsiz bilik
		 Yarımçıqdı, həm də azdı.
Müəllim var kəlməsində
Min sualın cavabı var.
Müəllim arımisallıdır,
Min çiçəyin əzabı var.
		 Müəllimin xoş dilindən
		 Şagird gərək coşa gələ.
		 Belə olsa hər hansı fənn
		 Nə yük olar, nə də şələ.
Müəllimlik şərəfdirsə,
Tələbəlik yaraşıqdı.
Bu ikisi birgə candı,
Elə bil ki sarmaşıqdı.
		 Müəllimlik yüksək addı,
		 Mən demirəm pisi də var.
		 Təcrübəsi azsa əgər,
		 Sözsüz, ona dözmək olar.
Təkcə öz fənnini bilmək,
Müəllimə deyil heç bəs.
O dediyin kim eşidər,
Əgər oyatmasa həvəs.
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Tələbəlik yollarımda
Bir şeyi də sınamışam.
Fənnin asan, çətinliyin
Dərsi verəndə sanmışam.
		 Xalqın müəllimi olsa
		 Fərasətsiz, ya bədəsil.
		 O, yetirə bilərmi heç
		 Ağıllı-kamallı nəsil.
Təcrübə tədricən artar,
Qara saça düşdükcə dən.
Çıxararlar zərrə-zərrə,
Qızılı da dərin yerdən.
		 Yaxşı olar tədricilik
		 Bağlanmasın təkcə vaxta.
		 Öz vaxtında yetişməyən
		 Meyvəni tez vurar şaxta.
Buna görə lazımdı ki,
Hər müəllim yerin bilsin.
Savad, bilik kəsb etməyən,
Gərək aradan əkilsin.
		 Burda daha yer qalmayır
		 Nə avanda, nə də tərsə.
		 Tələbə həvəslə gedir
		 Ustad sevdirdiyi dərsə.
Müasir gəncə dərs demək
Yemək deyil halva, piti.
Tələbə var fərasəti
Qılıncdan, nizədən iti.
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Sevinirəm, fəxr edirəm
Çatdığımız belə hala.
Tələbənin lap hamısı
İstərəm ki, əla ola.
		 Tapılarmı elə bir kəs
		 “Bu nə sözdü?” – mənə deyə.
		 Heç olarmı paltarını
		 Hamı bircə rəngdə geyə.
Axı insan cansız deyil,
Onun vardı hər imkanı.
Təbiət hamıya verib
Başı-gözü, fəsməkanı.
		 Bunlar gərək sayıq etsin
		 Etinasız müəllimi.
		 Yorulmadan işləsin qoy
		 Həm zehini, həm qələmi.
Dincəlirəm tələbənin
Ənbər yayan nəfəsindən.
Külli-aləm cana gəlir
Onun qüdrətli səsindən.
		 Biz bu səsin qanadında
		 Çaylar keçək, dağlar aşaq.
		 Elmimizin gücü ilə
		 Ayla-günlə qucaqlaşaq.
Böyük elmin qüdrətindən,
Dediyimə qadirik biz.
Qarşımızda uçurum yox,
Arxamızda dibsiz dəniz.
201

Gürşad Hüseynov

Tələbəlik illərinin
Ləzzəti heç unudulmaz.
Bu, insanın ömüründə
Sanki açır çiçəkli yaz.
		 Birgə oxuyan cavanlar
		 Olurlar lap qardaş-bacı.
		 Oğlanın xoş nəzakəti
		 Qıza verir şahlıq tacı.
Necə də xoş gözə çarpır
Bu adətlər, bu vərdişlər.
Hər bir adam belə yerdə
Əlbəttə, məhsuldar işlər.
		 Dediyimdə varsa qüsur,
		 Qoy danlasın məni hər kəs.
		 Düşünrəm cəmiyyəti,
		 Demirəm ki, olmaz bir nəhs.
Mən o nəhsi oxşadıram,
Bostandakı alaq ota.
De, kim qoyar pərvazlana,
Məhsula o verə xəta.
		 Can deyənlər, can eşidər,
		 Bundan kimin nəyi itər.
		 Can deyənə çor deyənlər,
		 Olar heyvandan da betər.
Gənclik dostu möhkəm olar,
Çalış onun qeydinə qal.
Yaxşı dosta hörmət bəslə,
Onun adıyla sən ucal.
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Hər xırda şeydən inciyib,
Dostunla kəsmə aranı.
Vaxt keçər, peşman olarsan,
Qüssə qıcıqlar yaranı.
		 Yaxşı adamla dostluq et,
		 Naxələflə olma tanış.
		 Böyükləri əvvəl dinlə,
		 Sonra öz sözünü danış.
Dostunun varsa bir səhvi,
Onu düzəltməyə çalış.
Heç kəsdən qeybət eləmə,
Sakit dolanmağa çalış.
		 Hər yetənlə dostluq etsən,
		 İsti günün dönər qışa.
		 Buna daha tez inanar,
		 Başı bir gün dəyən daşa.
Dost olmağı çox istərəm,
Lakin hamı bacarammaz.
Yaxşı gündə canın verən,
Yaman gündə yaxın durmaz.
		 Vəfalı dosta can qurban,
		 Qismət olsun o, hər kəsə.
		 Dar gündə başın gizləyən,
		 Yaxşıdı aralı gəzsə.
Unutma ki, dostluğuna,
Çox tapılar kəm baxanlar.
Bəzən yaman qorxuludu,
Dərin çaytək lal axanlar.
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Girər sənin qılığına,
Yaxın dostu gözdən salar.
Əməlindən fərəhlənər,
Çirkin işə nail olar.
		 Dostu, dostla dalaşdırmaq,
		 Bəzisinə olar peşə.
		 Üzdə onlarla şadlanar,
		 Daldada düşər təşvişə.
Dost qazanmaq çətin şeydi,
Odur xoşbəxtliyin ilki.
Dost itirmək ağırsa da,
Əslində çətin deyil ki.
		 Möhtəşəm bir bina tikmək,
		 Görün nəyə gəlir başa.
		 Onu usta yer-yurd edər,
		 Xam olandan duraq haşa.
Daxillər çox mürəkkəbdi,
Zahirdə birsə də donlar.
Bəs, necə təyin edəsən,
Dostluğa yararmı onlar?!
		 Elə dostluq düşünürəm,
		 Hər tərəfə versin xeyir.
		 Biri yansa, biri qansa,
		 De, kim ona dostluq deyir.
Kimin ki, dostu yaxşıdı,
Onda əlavə ürək var.
Bərkdə-boşda hər ikisi,
Bir-birinə dayaq durar.
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Bu əsasda qurulmalı
Hər cür dostluq bünövrəsi.
Belə olsa o ucaldar
Tərəfləri, hər bir kəsi.
		 Dostluq etmək gözəl şeydi,
		 O mərdliyin nişanıdı.
		 Kim ki ona bir qəsd edir,
		 Sədaqətin düşmanıdı.
Saxta dostluq çətinlikdə
Tez görünər, sutək axar.
Dostun işi az əyilsə,
Yandan ötər, tez sıpıxar.
		 Eləsi var dostluq qurur
		 Təmənnanın üzərində.
		 Öz işi düzələn kimi
		 Dost heç olur nəzərində.
Asandı salamat qalmaq
Açıq düşmən xətasından.
Qorunmaq çox çətin olur
Saxta dostun baltasından.
		 Dostluq sarayı ucalır
		 Dostların sədaqətindən.
		 Göydə quşlar qanad salar,
		 Onların bu qüdrətindən.
Dostluğun bu qüdrətindən
Nə ehtiyac tüfəng-topa.
Dostların bir zərbəsindən
Yer oynaya, dağ da qopa.
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Danışıram mən dostluqdan,
Axı odu qəlbə yatan.
Nəticəsin görər bir gün,
Halal işə haram qatan.
		 Həyat yolu əyrilidi,
		 Yaxşı dostun qədrini bil.
		 Gödək ömür xeyli artar,
		 Şad yaşarsan yüz əlli il.
Belə görmək istəyirəm,
Hər bir vətən övladını.
Dostluq olsun hər kəlməsi,
Uca tutsun öz adını.
		 Ömürün gözəl çağında
		 Çoxu tapır özünə yar.
		 Həyatın öz mənasıdı
		 Məgər burda bir eyib var?
Belə yaranan ailənin
Gələcəyi, şənliyi var.
Bir-birinə bələd gənclər
Görün necə xoşbəxt yaşar.
		 Hər kəs burda olsa maymaq,
		 Sonra ona kim tapar yar.
		 Beləsini tapar kədər,
		 Qəlbi çəkər çox intizar.
Mən demirəm gərək hamı
Oxuyarkən həyat qursun.
Yaxşı olar seçdiyinə
Sevdiyi an nişan vursun.
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Yeni bir ailə yaratmaq
Həyatın çətin işidi.
Ailə qurub dağıdan
Hələ göydü, nakişidi.
		 Ailə qurdun, özün saxla,
		 Asılı qalma heç kəsdən.
		 Bəlkə, biri pozmaq istər
		 Qurduğun ailəni qəsdən.
Ata-ana çox sağ olsun,
Çəkibdi zəhməti sənə.
Külfətinin yükünü də,
Yıxma onların üstünə.
		 Buna görə özün qazan,
		 Ayrı ev tik, sərbəst yaşa.
		 Uşağına tərbiyə ver,
		 Ailənlə qarı qoşa.
Bu xoş gələr qardaşına,
Dostuna, həm yoldaşına.
Daha zəhər qatan olmaz,
Nə şişənə, nə aşına.
		 Həyat tezcə sönüb gedər,
		 Ailə olsa qilü-qallı.
		 De, dözərmi bu qısqıya
		 Heç olmasa bir zavallı?
Arı əvvəl şanı bağlar,
Sonra hazırlayar balı.
Evlənmək istəyən cavan,
Gərək olsun bundan halı.
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Tale özü xilas etsin
Tələbəni hər bir səhvdən.
Bir-birinə ürcah olsun
Xasiyyətcə gələnlər tən.
		 Tələsən tələyə düşər,		 El sözüdü, yeni deyil.
		 Burda sınaq lazım olur,
		 Hər yetənə salma meyil.
Bəzən qəlbim, canım yanır,
Ailəsin dağıdana.
Axı sınan şüşə qablar,
Heç gələrmi bir də cana?
		 Tək özünü düşünməsin,
		 Qurduğu ailəni pozan.
		 Özü də bilmədən olur,
		 Başqasına qəbirqazan.
Bəs, ortada varsa körpə,
Onun nədir de, günahı?
Qoyarmı heç rahat ola
Beləsini körpə ahı.
		 Şən yaşayan ailə görcək,
		 Deyirəm ki, budur həyat.
		 Dünya malı deyil əsas,
		 Qəlb birliyi verər qanad.
Qoy bu qanad nəsib olsun,
Doğma sandığım hər gəncə.
Ailə möhkəm olanda,
İş də düzgün gedər, məncə.
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Bu xoş hisslər həmişəlik,
Görüm sizi şad yaşatsın.
Kimə nəsib olmayıbsa,
İstərəm ki, o da dadsın.
		 Ali məktəbi bitirən,
		 Tələbə olur sənətkar.
		 Burda yollar çox ayrılır,
		 Amma onlar qalır həmkar.
Soraqlaşıb əhval tutar,
Hərə öz dost, yoldaşından.
Alsa ondan şad xəbəri,
Sevinci aşar başından.
		 Qara xəbər heç olmasın,
		 Bu, hər kəsi qəmgin edər.
		 Xeyir gözlədiyin yerdə,
		 Yüklənməsin sənə kədər.
Dostun biri mühəndisdi,
Şəhər tikir, körpü salır.
Biri olub tədqiqatçı,
Göydə uçur, nəhrə dalır.
		 Biri quştək müğənnidi,
		 Musiqiyə həvəskardı.
		 Biri gözəl səsi sevər,
		 Zövqü şirin bəstəkardı.
Biri mahir rəssam olur,
Tilsimlidi əldə fırça.
Yaratdığı lövhələri,
Elə istəyir dil aça.
209

Gürşad Hüseynov

Biri rəqqasə olubdu,
Dırnaq üstə necə süzür.
Hərdən elə coşa gəlir,
Durna kimi suda üzür.
		 Mən belə incə təblərə,
		 Ürəkdən deyirəm əhsən.
		 Bunlar olmadığı yerdə,
		 İnsan neynərdi, görəsən.
Biri dərin yer qatından,
Sarı, qara qızıl tapır.
Su kanalı çəkmək üçün,
Biri uca dağı çapır.
		 Onun biri genetikdi,
		 Yeni toxum növü alır.
		 Hamını şad etsin deyə,
		 Özün oda, közə salır.
Biri fizika, kimyanı
Üstün tutur hər peşədən.
Kainata lərzə salır,
Vətən çıxır əndişədən.
		 Biri olub təyyarəçi,
		 Qartal kimi qanad çalır.
		 Sanki göylərdə ev tikir,
		 Aylarla orada qalır.
Biri ağır zərbəsini,
Vurur düşmənin başına.
Yağılara bac vermir ki,
Hamı çatsın öz aşına.
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Digərinin xoşu gəlir,
Ziyankarları ovlamaq.
Harda tapsa bir canini,
İstər onu buxovlamaq.
		 Biri ədib, roman yazır,
		 Biri olub təbli şair.
		 Tərif üçün söz tapmıram,
		 Mən bu şəxslərə dair.
Dostun biri həkim olur,
Görün necə nəcib işdi.
Qarşıya qoyduğu məqsəd,
Çox yüksəkdi, lap genişdi.
		 Ənənəyə çevirilib,
		 Hər təşəbbüs ölkəmizdə.
		 Ürək geniş, arzu sonsuz,
		 Sevgi yaşar qəlbimizdə.
İllər ötər, vaxt çatanda,
Dostlar yenə də toplaşar.
Öpüşərlər, görüşərlər,
Sevincləri coşar, daşar.
		 Təəssüf ki, bu görüşə,
		 Kimin ömür-günü çatmır.
		 Bu çox ağır qəm də olsa,
		 Heç kəs onu qəlbdən atmır.
Bir çoxunun sinəsini
Arzusu- istəyi bəzər.
Bəzisinin şan-şöhrəti
Ağızdan-ağıza gəzər.
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Vətənin hər mükafatı
Barlı zəhmət bəhrəsidi.
Bunlar gələcək illərin
Daha gözəl töhfəsidi.
		 Belə ilhamlı görüşlər,
		 İşə yeni ahəng verər.
		 Həvəslə görülən işdə,
		 Hiss olunmaz tökülən tər.
Yeni görüşlərə qədər,
Yenə coşur qızğın əmək.
Axırın yarış göstərər,
Hələ tezdi, nə söyləyək.
		 Xalqın həyatında yarış
		 Çevrlib yeni qüvvəyə.
		 İnanmıram faydasınca,
		 Başqa bir şey ona dəyə.
İmkanımız duyğumuzla
Deyəndə ki, olaydı tən.
Eyni şəxsdə istəyirdim,
O səadəti, bilin, mən.
		 Burda isə imkanımız,
		 Arzumuza gəlib çatıb.
		 Amma fərq var, hər şeyə yox,
		 Bir istəyə şəkər qatıb.
Hərə bir işdən yapışıb,
Qazanmışıq görün nələr.
Tale baxıb əzmimizə,
Üstümüzə sərvət ələr.
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Görüşlərdə deyiləni,
Doyunca eşidər qulaq.
Fərəhlə danışan dosta,
Məncə, oxşar qaynar bulaq.
		 Hər sənətin sənətkarı,
		 Deyər maraqlı əhvalat.
		 Adlamaq üçün gur çayı,
		 Tək o göstərər keçalat.
Qeyri sənət sahibləri,
Sözlərini sonra desin.
Biz onlara qulaq asaq,
Biliyimiz çox genəlsin.
		 Bəxtimiz yaman gətirib,
		 Burda meydan həkimindi.
		 Tibb elmində yenilikdən,
		 Biz deyək onlara indi.
Mənə müraciət eləyib,
Desən tibbin kəşfin danış.
Çox həvəslə razı ollam,
Kim istəyir olsun tanış.
		 Yenilikdən danışmamış,
		 Bir az həkimlikdən deyək.
		 Sonra atıb şəltəmizi,
		 Paltarı məxmərdən geyək.
Hər nemətdən yüksəkdədi,
Möhkəm sağlamlığı canın.
Dadı damağında qalar,
Əlindən getsə insanın.
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Hər xəstəlik bədən üçün
Təhlükədi, dərdi-sərdi.
Cəhd edək qarşısın alaq,
Məgər cana hökmü-zərdi?
		 Qoyma qala gələn ilə,
		 Elə bu gün qeydinə qal.
		 Səhhətini qoru saxla,
		 Həyatından yaxşı kam al.
Sağlamlığın keşiyində
Yalnız həkim çapar atı.
Hər yetənə qulaq asma,
Başına bağlayar çatı.
		 Qəribə iş burasıdı,
		 Çoxu özün sanır həkim.
		 Yazıq xəstə hardan bilsin,
		 Məsləhəti verəndi kim?
Məsləhət görür birisi
Bəzən lap heyvan dərisin.
Çıxmaq üçün hər bəladan
Xəstə o dəriyə girsin.
		 Görən, bunu deyən qoçaq,
		 Özündə edibmi sınaq.
		 Eşitdiyin uydurmanı,
		 Özgəsinə demə nahaq.
Xalqın tibbi çox zəngindi,
Varmı onu inkar edən.
Amma dəqiq yoxlanmayan,
Hər şeyi götürmür bədən.
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Bu cəhətdən elmi tibbin
İmkanı daha genişdi.
Onun verdiyi məsləhət
Dü bir deyil, qoşa şeşdi.
		 Bunu yaxşı bilməlidi,
		 Məsləhəti verən hər kəs.
		 Bilmədiyin danışmasın,
		 O, xəstəyə verməz nəfəs.
Təəssüf ki, bu doğrudu,
Dara düşən tez inanar.
Əsassıza inananın
Qanı donar, canı yanar.
		 Bəzən elə hal yaranır,
		 Nə eşidir, nə də görür.
		 Elə bil ki, hörümçəklər,
		 Göz önündə torun hörür.
Can ağrıyıb, diş tökülsə,
Bunun dərdi çox ağırdı.
Əl-ayaq da tərpənməsə,
Ta bil ki, qəbir çağırdı.
		 Belə dərdə düçar olan,
		 Çarə axtarır həkimdən.
		 Əgər onda nicat yoxsa,
		 Görən, onu tapar kimdən.
Zəmanənin tibb elmində,
Yaranıbdı ümid yeri.
Burda artıq yol önədi,
Nəyə lazım baxaq geri.
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Min illərlə yığılandan,
Edə bilsək yaxşı sintez.
İnan geyərdik al qumaş,
Heç yada da düşməzdi bez.
		 Təbabət inkişaf edir,
		 Hələ çoxu onu bilmir.
		 Zənn edir bildiyi bəsdi,
		 Onlar heç əyninə girmir.
Qısa ömür sürən insan,
İmdad tapmır çox şey bilə.
Amma idrak sahibləri
Əsri döndərirlər ilə.
		 Dediyim o fikirləri,
		 Müdriklərdə mən duyuram.
		 Onlara bələd olanda,
		 Ləzzətindən lap doyuram.
Təbabətdə nələr vardır,
Hər bir həkim bilsə onu.
Çarəsizliyə, yəqin ki,
O qoyardı çoxdan sonu.
		 Bəzən axı nə eyləsin,
		 Yazıq həkim, başıdaşlı.
		 Dediyinə əməl etmir,
		 Uşaqxasiyyətli yaşlı.
Bir də hər hansı xəstəlik,
Hamıda bərabər getmir.
Buna görə dərmanlar da,
Çoxuna heç təsir etmir.
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Bu gün elmin tərəqqisi,
Görün qalxıb hara çatır.
Zədədən üzv dağılarsa
Sağın salıb, onu atır.
		 Böyrək, burun, qulaq, dəri,
		 Köçürmək olub asan iş.
		 Lakin onu yaxşı etmək
		 Tələb edir ağıl, vərdiş.
Ayağı kəsilmiş itə
Salmaq olur yeni ayaq.
Bu bitişir, olur onun
Həyatına təzə dayaq.
		 Ürək qapağında gedən,
		 Əməliyyat adi şeydi.
		 Düşünürəm hamı bilir,
		 Hər sərvətdən bu çox yeydi.
Başa aid olan işi,
Axı deməmişəm hələ.
İlk addımlar bəhrə versə,
Aləmə düşər vəlvələ.
		 Köpək boynuna tikirlər,
		 Kəsilmiş küçüyün başın.
		 Bunlar yuxudan duranda,
		 Elə bil tapır sirdaşın.
Hər iki baş bir bədəndə,
Yaşayırlar çox mehriban.
Bəzən köpək inciyəndə,
İstər düşə baş boynundan.
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Buna görə o, öz başın
Silkələyir dəli kimi.
Boynundakı küçük başı
Onu sancır zəli kimi.
		 Belə halda hər ikisi,
		 Birgə cana razılaşır.
		 Köpək, küçük xasiyyətcə
		 Dil taparaq tazılaşır.
Cərrahlıqda qabaqdayıq,
Çoxdur onun qələbəsi.
Ürək köçürən Con Barnar,
Demixovdan alıb dərsi.
		 İnsanları sevindirən
		 Təcrübəni biz etmişik.
		 İndi görün bu sahədə
		 Haraya qalxıb yetmişik.
Xəstə əza əldən salır,
O təkmilləşmiş bədəni.
Həkim kəsib yaraları,
Xilas edir həzm edəni.
		 Əgər tamam xarab olub,
		 Heç vecə gəlmirsə qursaq.
		 Mahir cərrah elə edir,
		 Qarın olur korbağırsaq.
Əgər kəssən xəstə olan
Qaraciyərin parasın.
Yerdə qalan fəallaşır
Cəld sağaldır öz yarasın.
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Bəs, şüşədə qan yaratmaq,
Özü necə şeydi desən.
Elmi qabağa çəkənə
Halaldı atlaz geydirsən.
		 Tonlar ilə toplanılan
		 Qanı dondurmaq da olar.
		 Uzun illər saxladıqda
		 Daha yaxşı calaq olar.
Kim itirsə ölümcül qan,
Vardı bircə çıxış yolu.
Gərək onun damarına,
Vurulsun rezus-qan dolu.
		 Rezus-amil düşmədikdə,
		 Onda yaman dəhşət olar.
		 İnsan dərhal zəhərlənər,
		 Bir də ölü uşaq doğar.
Elm buna da çarə tapıb,
Görün, necə kəşfimiz var.
Qan köçərsə zəhərlənər,
Nə hamilə uşaq salar.
		 Dondurulmuş hüceyrələr
		 Buzxanalarda qalırlar.
		 Lazım olanda onları
		 Dirildib işə salırlar.
Beş il buzxanada qalan
Hüceyrəni dirildən var.
Bu hüceyrə toxumundan
Cins heyvanlar almaq olar.
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Kəskin zəhərlənmə olsa,
Süni böyrək edər xilas.
Bu olmasa əlac yoxdu,
Onda daşı bağrına bas.
		 Hamı keçir idarədə
		 Dispanserin dəhnəsindən.
		 Çox qorxulu xəstəliyin
		 Gəlmək olur öhdəsindən.
Bu işi qanun etmişik
İndi daha özümüzə.
Erkən tapılan xəstəlik
Ziyan vermir elimizə.
		 Yoxdu elə bir xəstəlik,
		 Əlində tam aciz qalaq.
		 Tamam məğlub etməsək də,
		 Əzib eləmişik çolaq.
Yoluxucu xəstəliyi
Boğan zərdablar tapmışıq.
Burda uzaq məsafəyə
Bircə nəfəsə çatmışıq.
		 İmmunitet yaratmışıq,
		 Qızılcaya, həm çiçəyə.
		 Hələ ki çarəmiz azdı,
		 Xərçəng kimi “ağbirçəyə”.
Ümidvaram tab gətirməz,
O da bizim zərbəmizə.
Azca qalıb sirrin açaq,
Boğaz keçə əlimizə.
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Yeraltı sular, şirələr,
Neçə dərdin dəvasıdı.
Öz yerində işlənərsə,
Qızdırmanı qovasıdı.
		 Təbiətin gözəlliyin,
		 İnsana çatdıran gözdü.
		 Kor olanlar yaxşı bilər,
		 Görən üçün adi sözdü.
Xırda zədə təsirindən
Göz görməkdən məhrum olur.
Bu vaxt insanın həyatı
Susuz tağlar kimi solur.
		 Həmin gözə işıq vermək,
		 Həyat verməkdi tam cana.
		 Gəlin birgə əhsən deyək,
		 Belə nurani insana.
Acıyıram, çox yanıram,
Yenə insanın halına.
Fikir verin, nəzər salın
Bir an onun əhvalına.
		 Hər cür şeyə qadir insan,
		 Özü gedir əvvəl bada.
		 Niyə yoxdu elə qüvvə,
		 Öz vaxtında çata dada.
Gödək ömür sürən insan,
Ya nasazdı, ya xəstədi.
Bəzən üzülür taqəti,
Canı da son nəfəsdədi.
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Axı bu çox haqsızlıqdı,
Hardan tapaq çıxış yolu.
Daima sağlam işləsin,
İnsanların əli-qolu.
		 Cəsarətli tədqiqatçı
		 Yüksək dağda olar zəvvar.
		 O bilər ki, lap zirvəyə
		 Çıxmaq üçün hardan yol var.
Azmı olub cəsur adam,
Açan elmin çoxlu sirrin.
Biz burada ərz elədik,
Yalnız onun yüzdən birin.
		 Həm də onlar yoxlanmamış,
		 Təcrübəyə yaramazlar.
		 Sınaqdan çıxmamış şeyi,
		 Tətbiq edər sehirbazlar.
Bəzi cəhətlərə görə
Bədən oxşar termostata.
Normal olan hərarəti
Qoymaz qalxa, ya da yata.
		 Hərarətin artıqlığı,
		 Cana xeyli zərər vurur.
		 Əgər bir az azalarsa,
		 Onun keşiyində durur.
Bəlli işdi qızdırmada,
İnsan sanki odda yanır.
Həyatının sönməsinə,
Bu hal onu inandırır.
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Çox yüksələn hərarəti,
Beyin tez salır aşağı.
İnsan bu vaxt çox tər tökür,
Elə bil döyür başağı.
		 Azca düşmüş hərarəti,
		 Olsa sabitcə saxlamaq.
		 Ömür yüz əlli il artar,
		 Ancaq lazımdı yoxlamaq.
Beyinin hər hüceyrəsi
Bədəndə görür bəlli iş.
Azca məhlul təsirindən
Demə, hərarət enərmiş.
		 Belə məhlul beş-on deyil,
		 O, minlərlə ola bilər.
		 Hansının üstün olmasın,
		 İşdə təcrübə göstərər.
Ancaq burda bir qorxu var,
Normal istini azaltmaq.
Yaşı xeyli uzadırsa,
Qoyarmı heç normal qalmaq.
		 İnsana xas əlamətlər,
		 Bəlkə, dəyişdi, ya söndü.
		 Belə olsa xeyri nədir,
		 Bütün zəhmət heçə döndü.
Bəs, buna razımı olar
Ömrüboyu tərin tökən?!
Hər alaqdan təmizlənmiş
Münbit yerə toxum əkən?!
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Bu suala müsbət cavab
Verən çoxlu dəlillər var.
Tədqiqatlar arasında
Alimlər çox məna arar.
		 Eksperiment aparırlar
		 Üzərində heyvanların.
		 Müqayisədə aşkar olur
		 Dərin mənası onların.
Zərrələrlə toplanan fakt
Tətbiq olunur insana.
Elə bunun əsasında
Həkim qoymur xəstə yana.
		 Sinir, hormon əlaqəsi,
		 İşi yaxşı tənzim edir.
		 Bu əlaqə pozulanda
		 Sanki ömür hədər gedir.
İnsulin, prolan, timozin,
Yüzdən artıq hormonlar var.
Bədəndə incə işlərə
Onlar necə həyan olar.
		 Antaqonist hormonların
		 Artması, ya azalması.
		 Qırıb əlaqəli işi,
		 Sarsıdır həyat balansı.
Balans burda tarazlıqdı,
O əyilsə nə düz gedər.
Sanki qoyuna qurd təpib,Boğub hamısın məhv edər.
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Funksiyanın düzgünlüyü
Adamdan çox asılıdı.
İsti-soyuq, acı-şirin,
Bilməsən, güc basılıdı.
		 Gərək bunu tam bilsinlər,
		 Həddi-büluğa çatanlar.
		 Az yeyib, içki içməsin,
		 Onsuz da xəstə yatanlar.
Hər kəs gərək yaxşı bilə,
Nədir ona zərər edən.
Hamıya qoy aydın olsun,
Hər şeyi götürmür bədən.
		 Çoxuna faydalı olan,
		 Birinə vurur zərərin.
		 Azca dozada hər toksin,
		 Qatlar dizlərini nərin.
Yediyinə diqqət yetir,
Salamat saxla sən canı.
Hər yeməyə salma meyil,
Deməsinlər “gözün hanı?”
		 Qarını bağlı xəstəyə
		 Həkim yazır göz dərmanı.
		 Narazı qalanda ona
		 Deyir: yediyini tanı.
Yazdığım sadə sözləri,
Düşünürəm az bilən var.
Bu onlara tövsiyədi,
Bilənin yerin etməz dar.
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Dədə-baba qaydaları
Layiqdi dərin hörmətə.
Zaman yenilik gətirir
Həm biliyə, həm adətə.
		 Fayda verən yeniliyi
		 Vacibdi öyrənək, bilək.
		 Elə-belə hasil olmaz
		 Havayı edilən dilək.
Heç kəsi məcbur etmirlər,
Kim nə desə, onu etsin.
Bu barədə sərbəstlik var,
Özü istəyinə yetsin.
		 Elm və təcrübə bağlıdı,
		 Aydındı, hamıya açıq.
		 Bunlar ayrı götürülsə,
		 Hər biri qalar yarımçıq.
Birindəki bəhrəli iş,
Digərini şənləndirər.
Torpaq, gübrə birləşəndə,
Taxılı çox dənləndirər.
		 İstərdim ki, hər canlıdan
		 İnsan artıq ömür sürə.
		 O, yalnız yüz il deyil,
		 Neçə-neçə yüz il görə.
Arzum budur hər bir həkim,
Öz işində loğman olsun.
Onu görən ağır xəstə,
Cana gəlsin, qana dolsun.
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Ey oxucum, yordum səni,
Bağışla, özüm bilmədən.
Yolun aydın günəş olsun,
Onu basmasın duman-çən.
		 Doğrusu, heç istəmirəm,
		 Şeir bitə, aralanaq.
		 Köhnə dostuq, qorxuram ki,
		 Hicran çəkib yaralanaq.
Nə etməli ayrılığa,
Tab gətirib, gərək dözək.
Vaxtı verək elmimizə,
Nə yorulaq, nə də bezək.
		 Nə qədər ki, canın sağdı,
		 Lazımdı xoş gün keçirmək.
		 Qida, iş, dincliyi gözlə,
		 Olmaz onu zədələmək.
Məsləhətdi, yazda, yayda,
Dağlarda gün keçirəsən.
Ətirli dağ otlarından
Ətə qatıb, çay içəsən.
		 Sağlamlığı təmin edir
		 Göstərdiyim bu amillər.
		 Sən yaşarsan, həftə gedər,
		 Ay dolanar, ötər illər.
Sizə olan xoş arzuma
Təbiət də şərik olsun!
Günləriniz xoşbəxt keçsin,
Başınız biliklə dolsun!
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Adətimi bilirsiniz,
Yaqut xanım, qızım Leyla.
İnsan xoş rəftarı sevər,
Razılaşar hətta çayla.
		 Biri yaman arzularmış,
		 Həmişə gələ qonağım.
		 Özüm də kasıb olmayam,
		 Bol ola düyüm və yağım.
Başqası edib etiraz,
Qonağa nə lazım yağın.
Bunlar heç də gözə gəlməz,
Olmasa xoş qaşqabağın.
		 Elimizin adətinə
		 Valehəm mən əzəl başdan.
		 İnsan gərək uzaq ola,
		 Bədniyyətdən, qəlbidaşdan.
Açıq duz-çörək görmüşəm
Olduğum el-obamızda.
Kim ki qədirin bilmirsə,
Canı yansın sobamızda.
		 Xalqın yaratdığı bulaq
		 Nəsibdi adil, aqilə.
		 İstərdim ki, o çeşmədən
		 İçəydi hərə bir gilə.
İnsaf, mürvət, kamal, hörmət
Çoxları var o bulaqda.
Qüvvət, fərasət, qanacaq
Görən olubmu ulaqda?!
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Xalqımızın ruhundadı
Mərifət, incəlik, çağlıq.
Yerimiz dağ-dərəlidi,
Düzlərimiz gözəl bağlıq.
		 Ürək açan bu məkanda,
		 Yaşayanın var saflığı.
		 Durnagözlü bulaqların
		 Ləzzət verir şəffaflığı.
Seçdiyim şah əsərlərdən
Toplamışam çoxlu inci.
Yəqin, bunu çoxu edir,
Olmamışam mən birinci.
		 Çox vaxt gəlib yoldaş olur
		 Onlar mənə dar günümdə.
		 Öz-özümə danışıram,
		 Elə bil dostdu önümdə.
Yandan baxan lağ etməsin,
Həmsöhbətim müəllifdi.
Sözləri qalıb yadigar,
Bəlkə, özləri sələfdi.
		 Şirin sözləri yığmışam
		 Həm qədimdən, həm təzədən.
		 Axı əslində onlardı
		 İnsanın ömrün bəzədən.
Hər söz altda məna yatır,
İşlətməyin yerini bil.
Kəlmələrdə xeyir axtar,
Zərərlisin dilindən sil.
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Mən deyərdim həyat yaşar
Şirin, müdrik, incə sözdə.
Belə sözün müəllifi
Gərək ucaldılsın gözdə.
		 Əhsən müdrik ustadlara,
		 Görün, nələr qoyub gedib.
		 Minillik tarixi şeylər,
		 İndi bizi xoşbəxt edib.
Ha istəyirəm dayanam,
Fikir coşur, sözlər axır.
Durmaq istədiyim yerdə,
Elə bil ildırım çaxır.
		 Sel axını gələn zaman,
		 Çətindi onu haqlamaq.
		 İnsan sözlə fərqlənirsə,
		 İnsafdı onu saxlamaq?!
Duyuram ki, poemada
Çox işlərdən az demişəm.
Bacardığım bu qədərdi,
Satmamışam, yeməmişəm.
		 Mən çalışdım söz az olsun,
		 Mənasa dəryadan dərin.
		 Məqsədə nail oldumsa,
		 Qiyməti yoxdu əsərin.
Mən ummuram ola sözüm,
Operanın duetası.
Çalışdım ki, o olmasın,
Çırpışdırma süitası.
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Görüm, mənim bu sözlərim
Üstünüzə nur ələsin.
Kimdə gəncə rəhm azdısa,
İlan vurantək mələsin.
		 Mehriban, əziz tələbə,
		 Dedim şəninə sözümü.
		 Bilsən indi necə rahat
		 Hiss edirəm mən özümü.
Fərəhimdən şənlənirəm,
Sizdə görüb istəyimi.
İnanıram siz verdiniz,
Bax bu sadəcə səyimi.
		 Yuvarlayıb fikirimi,
		 Hekayəti bitirirəm.
		 Sizdən ayrılmaq qorxusun
		 Yenə yada gətirirəm.
Mən səni gah körpə gördüm,
Gah da ağıllı bir cavan.
Gah sənə ailə qurdurdum,
Gah etdim qəvi pəhləvan.
		 Ömürün hər bir çağında,
		 Sənə layiq yeri tapdım.
		 Şərəfinə zaval olmaz,
		 Möhtəşəm bir bina yapdım.
Qoy bu qala hifz eləsin
Sizi bəladan, xətadan.
Amandı, qıraq gəzməyin
Dərs verən ana, atadan.
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Tələbə dost, sözlərimdə
Varsa bal kimi şirini.
Qoy ağzına ləzzət versin,
Yadında saxla birini.
		 Yeri düşsə, heç çəkinmə,
		 İşlət özcə malın kimi.
		 Lap belə yaxşı olardı,
		 Dindirsəydin sazda simi.
Sizi qaldırdım dağlara,
Görəsiniz ucalığı.
Elmin sirrini öyrənib,
Qovasınız qocalığı.
		 Dəryadan qaldırdım göyə,
		 Duyasınız kainatı.
		 Belə olsa asanlaşar,
		 Hara sürsən köhlən atı.
Elmin zülmət yerlərində
Sizə verdim nurlu çıraq.
Yolunuz şəfəqli olsun,
Qaranlıqlar sizdən iraq.
		 Valideyin zəhmətinə
		 Deyəndə ki, verin qiymət.
		 Ərz etdim ki, bu, borc deyil,
		 Ömrüboyu göstər hörmət.
Ailə sözün gətirəndə,
Oxşatma düşdü araya.
Elə bil ki, əlim dəydi
Qaysağı qopmuş yaraya.
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Möhkəm qurulan ailə,
Bəşər üçün kef-damaqdı.
Yamanı qismət olmasın,
O da, yəqin, baxta-baxtdı.
		 Çox danışdım mən dostluqdan,
		 Axı odur qəlbə yatan.
		 Sədaqətli dostlar olar
		 Ömürlərə şəkər qatan.
Sizi görüb bu illərdə,
Sevindim bu halınıza.
Burda qazanc bilik olar,
Xoş olsun əhvalınıza.
		 Elmin böyük qüdrətinə
		 İndi ay da boyun əyir.
		 Görün o necə yüksəlib,
		 Başı qalxıb hara dəyir.
Dünyanın çox cavanları
Hələ zülümdə, dardadı.
Qurtuluş yolu axtaran
Fikirlər intizardadı.
		 Tələbənin hünərinə
		 Mən həmişə inanmışam.
		 Biliyimi, düşüncəmi
		 Daim onda sınamışam.
Müəllimin əməyinə
Heç olarmı qiymət qoymaq?!
Onun sənə verdiklərin
Ha yesən də, olmur doymaq.
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Ədəb, qanacaq yolunda,
Dedim olun lap qabaqda.
Yaxşılarla bəhsə girin,
Sizdən uzaq olsun saxta.
		 Dedim çalışın dərnəkdə,
		 Hər sahədə yaxşı bişin.
		 Hərəsinin öz çəmi var,
		 Lap sadə görünən işin.
Heç kim alim doğulmayır,
Zəhmətdədir hər nə varsa.
Tər tökməsən, nəf görməzsən,
De, kim onu səndən sorsa.
		 Yüksək evin bünövrəsi
		 Gərək olsun etibarlı.
		 Tələbənin çalışqanı
		 Olur biliklərlə varlı.
Döyüşdə qalib çıxmağın
Şərti gündəlik işdədi.
Mədənin düzgün işləri
Ağızda, sağlam dişdədi.
		 Dedim gələcək sizindi,
		 Burda böyük həqiqət var.
		 Özünüz bir fikirləşin,
		 Budur, əvəzsiz etibar!		
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Aşıq Şəmşir
Eloğlu
Pak ürəklə vurulmuşam əzəldən,
Doğru sözə, düz ilqara, eloğlu.
Bizim ölkəmizin mərd adı vardır,
Möhkəm olur etibarı, eloğlu.
Səməndərəm mehribanın eşqinə,
Alim, kamil, dərd qananın eşqinə.
Adlı-sanlı Kamranın eşqinə,
Qəlbim dönür şiş dağlara, eloğlu.
Özü mərd olan kəs, mərdi unutmaz,
Söz hər kimə müyəssərdi unutmaz,
El təəssübün çəkən, elin unutmaz,
Dar günündə gələr dara, eloğlu.
				
Mənim ulusumdu, sənin mahalın,
Duyar mətləbimi dərya kamalın.
Qocalmış aşığam, qaydıma qalın,
Arxalandım ümidvara, eloğlu.
Şəmşir xəstəlikdən çəkir cəfanı,
Görsəm nə olardı zövqü-səfanı,
Mən həmin həkimdən alım şəfanı,
Eyləsin dərdimə çarə, eloğlu.
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Belə gördüm...
Belə gördüm Gürşad1 ilə Yasini,
Elimizə var hörməti bunların.
Hamıya can deyib, can eşidirlər,
Çox əfsundu sədaqəti bunların.
Naşı qalmaz qulluq edən pirinə,
Onlar bələd olub elmin sirrinə.
Elə mehribandır biri-birinə,
Azalmasın məhəbbəti bunların.
Hər birinin möhkəm etibarı var,
Dağ kimi kök tutub əlaqə, ilqar,
Su keçməz aradan, yaxındı vüqar,
Əyilməz poladdır qatı bunların.
Tərlan yuvasında sar ola bilməz,
Necə ki, baharda qar ola bilməz,
Mərd olanın qəlbi dar ola bilməz,
İgid olmuş əsli- zatı bunların.

Göründüyü kimi, bu şeir də Gürşad Hüseynova həsr olunub. Gürşad müəllimin arxivində ən çox şeir Aşıq Şəmşirə məxsusdur. Bu da təsadüfi deyildir,
onlar həyatda çox istəkli dost olublar.
1
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Dövran edib bizim elləri təbib,
Sözləri dərmandı, dilləri təbib,
Sayələri loğman, əlləri təbib,
Doğru çıxır düz niyyəti bunların.
Arifə, alimə, qanana qulam,
İncimərəm, ona pasiban olam.
Budur, mənim axır sözüm, vəssalam,
Xalq üçündür ünsiyyəti bunların.
Şəmşir, yaz sözlərin yadigar qalsın,
Böyük ad qazansın, dostlar ucalsın,
Yüz illər yaşasın, qıymam qocalsın,
Belə keçsin məharəti bunların.
Bakı, 1.11.1964 – cü il
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Bənövşə
Yaz olanda bizim uca dağlarda,
Öpüşür gül-çiçək, lala, bənövşə.
Qucaqlaşır bağçalarda, bağlarda,
Sarmaşır nərgizlə kola bənövşə.
Etdiyin nə işvə, nə qəmzə, nazdı,
Boynunu əyməsən, məyər olmazdı?
Deyə bilmərəm ki, ömrünüz azdı,
Qıymıram saralıb-sola bənövşə.
Nolar, tut yuxarı barı boynunu,
Bu naxışlı, bu mirvari boynunu,
Sən əyəndə yerə sarı boynunu,
Mən çəkirəm ahı-nala, bənövşə.
Piltanı, böyxaçı yay göndəriblər,
Susəni sünbülə tay göndəriblər,
Səni gözəllərə pay göndəriblər,
Bəzəksən buxaqda xala, bənövşə.
Şəmşir vüsalından ayrılar çətin,
Qəlbimə töhfədir xətrin, hörmətin.
Sənin hüsnündədir ətri cənnətin,
Arzum var həmişə qala bənövşə.
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Qeyd: Azərbaycanın azman ozanı Aşıq Şəmşirin dillərdə
əzbər olan bu qoşması da Gürşad müəllimin sevib-seçdiyi
şeirlərdən olduğundan onun arxivində özünə yer tutmuşdur.
Maraq bizə güc gəldi, bu şeiri böyük sənətkarın işıq üzü görmüş kitablarındakı versiyalarla üzləşdirdik. Heç gözləmədiyimiz bir mənzərə ilə rastlaşdıq. Azərbaycan aşıq ədəbiyyatının
görkəmli nümayəndələrindən sayılan Aşıq Şəmşir müasirimiz
olduğundan onun əsərləri dönə-dönə nəşr olunmuşdur. Məhz
bu səbəbdən onun yaradıcılıq məhsullarının çoxversiyalı olacağını bir o qədər də güman etmirdik. Çox maraqlıdır ki, gözlədiyimizin əksi oldu. Aşıq Şəmşirin 2004-cü ildə “Sabah” və
2006-cı ildə “Avrasiya press” nəşriyyatı tərəfindən nəşr olunmuş kitablarında bu şeir fərqli variantlarda verilmişdir. Hətta
bu versiyalar o qədər fərqlidir ki, qoşmaların bəndlərinin sayı
belə fərqlidir. Belə ki, “Sabah” nəşriyyatının çap versiyasında
bu məşhur qoşmanın dörd bəndi dərc olunmuşdur. Fikrimizin
əyaniliyinin təsdiqi üçün görkəmli aşığın 2006-cı ildə “Avrasiya press” nəşriyyatı tərəfindən nəşr olunmuş “Seçilmiş əsərləri”ndə işıq üzü görmüş həmin nüsxəni burada veririk. Tam
cəsarətlə deyə bilərik ki, Gürşad müəllimin arxivində qərar
tutmuş “Bənövşə” qoşması ədəbi-bədii və estetik cəhətdən
işıq üzü görmüş versiyasından daha yüksəkdir. Onu da bəri
başdan əminliklə deyirik ki, qoşmanın bu versiyasından böyük
aşığın gələcəkdə nəşr olunacaq kitablarında yaradıcılıqla istifadə olunacaqdır. İndi isə “Bənövşə” şeirinin çap versiyasına
diqqət yetirək.
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Yaz olanda bizim uca dağlarda,
Öpüşür gül-çiçək, lala, bənövşə.
Maralların, cüyürlərin gözündən,
Utanıb qısılır kola bənövşə.
Səndəki nə işvə, nə ərki- nazdı,1
Boynunu əyməsən, məgər olmazdı?
Belə gödək ömrü kim sənə yazdı,
Kim qoyardı açıb-sola bənövşə?
Nolar yuxarı tut, barı, boynunu,
Üşütməz dağların qarı boynunu,
Sən əyəndə yerə sarı boynunu,
Mən çəkirəm ahu-nala, bənövşə.
Çağırdım səsimə hay verdi bahar,
Sözdən ürəyimə çay verdi bahar,
Səni gözəllərə pay verdi bahar,
Bəzəksən buxaqda xala, bənövşə.
Şehdən çəmənlərə ətir səpir yaz,
Durmaz, köynəyindən çıxar telli saz.
Şəmşir qocalıqdan inciyib bir az,
Gəlib ki, könlünü ala, bənövşə.
Qoşmanın bu bəndi Azərbaycan aşıq ədəbiyyatının korifey sənətkarı Aşıq
Şəmşirin “Sabah” nəşriyyatı tərəfindən 2006-cı ildə işıq üzü görən kitabında
verilməmişdir.		

1
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***
Yanmalıdı yaralıya yaralı1,
Kürəyim ağrıyır kürəyin kimi.
Uzaq olsun qalanların canından,
Biləyim sınıbdı biləyin kimi.
Eşitdim sinənə vurulub yara,
Haraya gəlməyə tapmadım çara.
Əkbərin toyunda geyindim qara,
Ürəyim alışır ürəyin kimi.
Gedibdi əlindən bu alim balan,
Tapılmaz o tərlan, dünyanı dolan.
Şamonla Əkbərdi toyu yas olan,
Çörəyim yeyildi çörəyin kimi.
Çəkə dərdi ata-ana çətindi,
Belə ölüm növcavana çətindi,
Həm Şəmşirə, Süleymana çətindi,
Diləyim var idi diləyin kimi.

Aşıq Şəmşir bu şeiri Azərbaycanın görkəmli Xalq yazıçısı Süleyman Rəhimovun oğlu, seysmolq-alim, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Şamo Rəhimovun (1931-1964) həyatdan vaxtsız köçdüyü günlərdə qələmə almışdır.
Aydınlıq üçün onu da deyək ki, şeirdə adıçəkilən Əkbər Aşıq Şəmşirin gənc
yaşlarında dünya ilə vidalaşmış oğludur.		

1
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Qəribdi
Qürbət eldə sorağını səslərəm,
Edə bəlkə, bir imdadı qəribdi.
Mərdlər arasından kömək istərəm,
Səbəb onun cəm -övladı qəribdi.
Xəstə qürbət eldə axtarar ana,
Dolanar gözləri o yan- bu yana.
Kimsəsi yox yastığına dayana,
Seçərlər məclisdə yadı, qəribdi.
Anam yox ağlasın, ölübdür atam,
Çərxi-fələk qoymur mətləbə çatam.
Keçərmi qürbətdə ərki-naz satam,
Vətənsiz igidin adı qəribdi.
Naşı neştər vurma, yaram qanayar,
Qərib yol gözləyər, günün sanayar.
Qəribi rəngindən görən tanıyar,
Bükülübdü qol-qanadı, qəribdi.
Şəmşirəm, çağıram şahi-mümtədən,
Mərizi-diltənəm, səfaətçi sən.
Bilinməz dərdimə dərman edərsən,
Səslə canım, mərd ustadı, qəribdi.
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***
Bir iyidin əsli, zatı mərd ola,
Qafil olmaz, yoldaş, yarı unutmaz.
İstər ayrım, ya kolanı, kürd ola,
Namuslu kəs qeyrət, arı unutmaz.
Darıxma, dar gündə atalar dedi,
Dövlət hər kişinin öz qəlbindədi.
Səxavət yanında yoxsulluq nədi,
Qeyibdən yetişər varı, unutmaz.
Təbib olsa yaraların sarıyar,
Vəfalı yar yarla qoşa qarıyar.
Yaxşı oğuldan ata-ana yarıyar,
Yeri gəlsə xeyirkarı unutmaz.
Mərifət qılıncdı, nazikdi tükdən,
Bu xəlq olar halal süddən-sümükdən.
Lütfəsi nanəcib olmasa kökdən,
Keçsə yüz il etibarı unutmaz.
Nə ki təcrübə var, bu həyatdadı,
Kimi piyadadı, kimi atdadı.
Şəmşir, sənin könlün kəşfiyyatdadı,
Açıb sirrin dosta sarı, unutmaz.
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Davası var
Yüz il də yaşasan, bivəfa insan,
Axırın ölməkdir, nə xəyaldasan.
.................................................
...................................................
Görürsənmi buzlu, dumanlı dağı,
Yəqin bil ki, bunda qar havası var.
Gözün tutub, könlün sevib axırı,
Heç bilmirəm xəlqin nə davası var.
Bir cüt sona gəldi düşdü qamışa,
Onların barmağın tutun gümüşə.
Bir sevgi ki, həsrət ilə görüşə,
Yəqin bil ki, onda il davası var.
...... qurbandı yarın özünə,
Qaymaq dodağına, qəmər üzünə,
Ölənəcən gözüm baxsa gözünə,
Görən deyər onda eşq havası var.
Şəmşiri yetirdin sən halal paya,
....... yetişib atdın ortaya
Qar kimi əriyib axaram çaya
Dəhridə bir gün qalma....1
Qoşmanın buraxılmış misra və sözlərini aydın oxumaq mümkün olmadığından bu cür dərc edilməsini məsləhət bildik.
1
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Abbas Tufarqanlı
Yaxşı olar ulusunan, elinən,
Təkcə daşdan olmaz divar, deyərlər,
Bəzirgansan aç matahın, xırd elə,
Ararlar yükümü, nə var deyərlər.
Neynirəm o bağı, varı olmasa,
Alması, heyvası, narı olmasa.
İyit yoxsul olub, varı olmasa,
Yedəksiz ox kimi kavar deyərlər.
Sərraf olan seçər ləli, gümüşü,
Səyyad olan tanır alıcı quşu.
Bir oğul atadan artırsa işi,
El içində ona yavər deyərlər.
İskəndər atlandı çıxdı zülmətdən,
Xızr İlyas içdi abı-həyatdan.
Bəhs düşdü iyiddən, qılıncdan, atdan,
Süfrəni onlardan bavər deyərlər.
Abbas da bir quldu, qapından getməz,
Naqafil kimsələr mətləbə yetməz.
Hər nə versən, haqqın yolunda itməz,
Min qadanı başdan sovar deyərlər.
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Hüseyn Kürdoğlu
Hüseyn Kürdoğlunun Məmməd Aslana məktubu
Ağrın alım, halın-günün necədir?
Meylim düşüb düzəltdiyin qələmə.
Bir ucuynan eşqə dastan yazıram,
Bir ucuynan ox atıram ələmə.
Halısanmı Şəmşir əmi hardadı,
Bəlkə, əli heyvadadır, nardadı?
Hər qoşması bir gülöyşə nar dadı,
Elə bilmə sataşıram lələmə.
Nə Qəmbərdən, nə Şamildən xəbər yox,
Bəhmən kimi əhli-dildən xəbər yox,
Məmogildən, Oktaygildən xəbər yox,
Dərələri qar tutubmu biləmməm?
Dost hicranı qoy girməsin qəsdimə,
Duman kimi sürünməsin üstümə,
Beqay kimi dağcüssəli dostuma,
Can qurbandı, özgə qurban diləmə!
Bizim Saday razıdırmı işindən,
Ac aslandı, can qurtarmaz dişindən,
Çox adamlar qaçıb onun döşündən,
Can qurtarmaq olmaz hələm-hələmə.
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Önündə mey, əlində bir piyalə,
Şair Əli qərq olurmu xəyala?
Şair gərək haray sala, hay ala,
Denən, qardaş, quzu kimi mələmə.
Totuq qızın ayaq açıb gəzirmi,
Nazlanırmı, dodağını büzürmü?
Çəpik çalsan, sındırırmı, süzürmü?
Qoy oynasın, acıqlanıb eləmə.
Çovğun əsib, dalğa-dalğa yağırmı,
Soyuq sizi ev-eşiyə yığırmı,
Döl başlanıb, qoyun-keçi doğurmu,
Ağzınıza heç dəyirmi dələmə?
Dəlidağın həsrətindən ölərəm,
Nə şad ollam, nə bir deyib-gülərəm,
Vallah, tez-tez görüşünə gələrəm,
Yaman əllər daş qoymasa şələmə.
O lağımlı qayalardan ilham al,
Perik düşmüş dostunu da yada sal,
Zirehlənmiş gədikləri seyrə dal,
Evə girib çox özünü bələmə.
Ürəyimdə Tərtər kimi coşur qan,
Kürdoğlunu öldürəcək bu hicran.
Yaşılbaşlar ovçusuydum bir zaman,
İndi daha qarğa düşür cələmə!
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Əli Qurbanovun
Hüseyn Kürdoğluna yazdığı üç şeir
I
A Kürdoğlu, bəxtim yoxdu, neyliyim,
Yetən yeyir, dadsız deyir şiləmə.
Kim tərpənir, kül üfürür gözümə,
Deyən olmur, bir yazıqdı, piləmə
				Daha işim qalmayıbdı əyəsi,
Yan üstədi taleyimin dəyəsi,
				Öyünməsin buynuzlular yiyəsi,
				Bir gün gələr, meydan keçər peləmə.
Nə lazımdı, Əli, sözün uzunu,
Bəs söyləyər yaxşı qatsan duzunu.
Anasından yarımayan quzunu,
Bəstək olmaz, özgəsinə telimə.
II
Yeri gəlsə laylay olub yatıram,
Səsim eldi, sözüm eldi, eləm, ə!
Yeri gəlsə, kəl səsini batırram,
Quzuluxnan eyləyərəm elə məə!
				Əzəl gündən bağlanmışam ay elə,
				Verməmişəm günlərimi, a yelə.
				Hərdən qəlbim qanla dolub ay elə ,
				Görən deyir - e, ləmədi, e, ləmə.
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Şair demə nə özünə, nə mənə,
Üç kəlməynən nə daqqalıq, nə “mən”, ə?!
Beş-on harın əmən məmə nəmənə,
Məmə odu el bəslənə, el əmə.
				Niyə danım çürüyümü, qəlpimi,
				Başım ola ya alçaqmı, qəlbimi.
				Qardaş, mənim qıran çoxdu qəlbimi,
				Bir köməyim yoxdu deyə, eləmə.1
Öz-özümə bıçaq mənəm, qəmə mən,
Heç kəs olmaz Əli kimi qəm əmən.
Hərdən elə qərq oluram qəmə mən,
Rəhmi gələr hər kəs baxsa eləmə.
III
Şair olan gərək olsun xəyallı,
Dik gəzməsin ingilisin tuzutək.
Şeir gərək günəş kimi isitsin,
Dondurmasın hidrogenin buzutək.
				Həqiqətdi, nə gizlisi, nihanı,
				Oddan olsa, söz yandırar cahanı.
				Söz odur ki, daddandırsın dəhanı,
				El yalasın Naxçıvanın duzutək.
Namərd salsa, körpüsünnən keçilməz,
Qabındakı şərbət olsa, içilməz.
Bəd ulayan yalquzaqdan seçilməz,
Əli hərdən mələməsə quzutək.
Qoşmanın bu bəndi çap versiyasında - Hüseyn Kürdoğlunun“Sabah”, nəşriyyatı
tərəfindən 2005-ci ildə nəşr edilmiş “Bir şeir bulağıydım” şeirlər kitabında yoxdur.
1
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Hüseyn Kürdoğlunun
Əli Qurbanova yazdığı cavab
1
Xoşilhamlı, ucatəbli şairsən,
Gəl üstümə söz gülləsi şiləmə!
Gizli-gizli qan sızılıb yaramnan,
Qəlbim dolub ağzınacan lilləmə!
		Aramızı soyutmasın yavalar,
		Rəvan sözün məlhəm kimi hov alar.
		Qızılquşsan, isinməmiş havalar
		Qanad salıb lələyini tüləmə!
Dəlidağın hər çağına qurbanam,
Hər daşına, torpağına qurbanam,
Quzusunun dırnağına qurbanam,
Nə yazmışam, peşman olam, siləm, ə?!
		Şair dedim həm sənə, həm özümə,
		Məmməd özü qüvvət verər sözümə,
		Dağ başından boz-boz baxma üzümə,
		Elə bilmə səndən qorxam, siləm, ə!
Yenə qardan ucalıbmı tayalar,
Hər yan ağmı, yoxdur özgə boyalar.
Yol üstündə buz tutubmu qayalar,
Qalaxlama, salxımlama, lüləmə.
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		Axsaq dana tək axuru qoruyar,
		Qayalıqda təkə xırı qoruyar,
		Buynuzuyla bir naxırı qoruyar,
		Bəbir, pələng bata bilməz kələmə!
Nərə çəksəm qorxudan tük salarsan,
Qanın qaçar, yarpaq kimi solarsan,
Kənara dur, ayaq altda qalarsan,
İpə yatmaz, nal götürməz gələn, ə!
		Elə bilmə söz mülkündə ağasan,
		Gərək hələ gurlayasan, yağasan.
		Canım-gözüm, sən ki, qırxlı çağasan,
		Uzaq dolan, ilişərsən çiləmə!
Yonulmamış daş qoyulmaz hörgüyə,
Öyrənməmiş əl aparma kərkiyə,
Böyüyəsən, qolun-qıçın bərkiyə,
Gələm orda bir oynayaq çiləmə.
				Arı kimi qəlbim çiçək soraqlar,
				Min zəhmətlə şanlar çəkər, qalaqlar.
				Dəlidağda çoxdur büllur bulaqlar,
				Lehmə tapıb üz-gözümə çiləmə!
El sözüdü mənim qəndim, şəkərim,
El gözüdür mənim ayım, ülkərim.
Qanımdadı o Tərtərim, Həkərim ,
Yaxşı bax ki, dağ uçuran seləm, ə!
		Uğursuzlar çıxmayaydı rastıma,
		Kürdoğluyam, duran olmaz qəsdimə.
		Bir bəstidə pay yolladım dostuma,
		Yaman əllər toxunmasın seləmə!
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2
Səsin gəlib qulağıma yetişdi,
Heç bilməzdim eyləyərsən belə məə!
Doğrudan da, el məməsin əmirsən,
Burda yoxdur belə məmə, belə məə!
				Dəlidağdan çox əsirmi sazaxlar?
				Ağ gədiklər küləkləyər, sazaxlar.
				Daşlarımda bir qırılmış saz ağlar,
				Ərzurumtək bir gədiyəm, beləm, ə!
Gün doğmamış yolum düşdü tor bağa,
Hörümçəklər bağlamasın tor bağa!
Bağban gərək zinət verə torpağa,
Torpaq gərək külüng əmə, bel əmə!
				Adam bilməz, saya salmaz yadı yar,
				Qılınc götür yadı doğra, yadı yar.
				O Fərhaddan mənəm qalan yadigar,
				Dağlar çapan bir külüngəm, beləm, ə!
Kürdoğlunu söz sərrafı sanasan,
Sözlərini yığıb gətir sana sən.
Cücələri payız vaxtı sana sən,
Hələ tezdi, tənə etmə beləmə!
III
Boğazı qumrovlu quzular kimi,
Sözlərin mələşə-mələşə gəldi.
Təcnisin yaralı pələngə döndü,
Elə bil mənimlə güləşə gəldi!
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		Bahar səmasıtək eynim açıldı,
		Çiynimdən dağ boyda qəmlər uçuldu.
		Sözündən könlümə odlar saçıldı,
		Yanğın alovları küləşə gəldi.
Başını dik saxla dağ vüqarıyla,
Yaşa Kürdoğlutək dost ilqarıyla.
Dağları titrədən dalğalarıyla,
Dəryanın nərəsi günəşə gəldi.
IV
Söz mülkündə bir xaniman qurmuşam,
Divarına hey çəkirəm şirə mən.
El bağının gülzarına varmışam,
Şan bağlayıb toplayıram şirə mən.
		Saz almışam, ustad gərək sim qoşa,
		Zilində də, bəmində də sim qoşa.
		Sözlərimi qəlbimdəki sim qoşa,
		Şəyird olam Ələsgərtək şirə mən.
İstisuyun üstündədir Taxtalar,
Gülməz orda qəlbi, ruhu taxtalar,
Qartalların oylağında taxt alar,
Kürdoğlutək şahvüqarlı şir əmən!
V
Cismim, canım oda düşüb yananda,
Dərman olmaz Dəlidağın buzutək.
Bir gözəlin busəsindən sərxoşam,
Dərman olmaz dodağının duzutək.
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		Çoxdur mənim qaravəllim, oyunum,
		Qəm libası geyinmişdim, soyunum,
		Deyirdim ki, üçəm doğar qoyunum,
		Bəxtimə bax, tək doğuldu quzu, tək!
Hamınıza toy-düyünlər dilərəm,
Uzaqdayam, dost qədrini bilərəm,
Kürdoğluyam, həzin-həzin mələrəm,
Sizdən ayrı yetim qalmış quzutək!
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Əli Qurbanovun
Hüseyn Kürdoğluya cavabı
A Kürdoğlu, bəyan olsun özünə,
Göndərdiyin qoşun dalaşa gəldi.
Özü yetişməmiş sədası çatdı,
Məni saldı yaman təlaşa, gəldi!
		Çatanda gördüm ki, çoxu pöpüşdü,
		Boş süfrəmdən yedi, içdi, köpüşdü,
		Qoşunumla qucaqlaşdı, öpüşdü,
		Qapıma yalaşa-yalaşa gəldi!
Mən Əliyəm, sözlərimi haxladım,
İbrət aldım, lap himimnən laxladım,
Köhlənini tumarradım, saxladım,
Qəbul et, yerinə alaşa gəldi.
II
Sənin “ləmə” kombinatın varıymış,
Dillənmərəm, heç əzəldən biləm, ə!
Ya Bakıda qarışdırıb başını,
Beş-on dənə yayındıram, çiləm, ə!
		Həyat özü məst eləyib, dəməm mən,
		Haqqım varmı deyəm ağlı cəməm mən?
		Bəri başdan bildirim ki, bəməm mən,
		Bilirəm ki, deyəcəksən ziləm, ə!
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Şükür, sənin yaxşı keçib illərin,
Şirin çıxıb, rəvan olub dillərin.
Zəhmət çəkmə, boşa çıxır əllərin,
Dolu döymüş, quraq vurmuş iləm, ə!
		Dəli cöngə tez yorular, xamlayar,
		Qoruq bassa, qoruqçular damlayar.
		El gözü var, baxar, çəkər, samlayar,
		Kim inanar, mən ha deyim filəm, ə!
Söz mülkündə yerim yoxdu, qanmışam,
O səbəbdən şairliyi danmışam,
Su içində susuzluqdan yanmışam,
Təşnələnmiş, cadar olmuş diləm, ə!
		Dalaşdığım omayıbdı yaşımnan,
		Gücüm yoxdu, qorxma mənim daşımnan,
		Zaman döyüb yanbızımnan, başımnan,
		Nəzilmişəm, nəzilmişəm, miləm, ə!
Bir hünərim olmasa da , özümdə,
Fərri məna çıxmasa da sözümdə,
Bir balaca ovsunum var gözümdə,
Heç demə ki, ilan kimi miləm, ə! 				
		Qaravəllim yoxdu, bir az nayamca,
		Mən Əliyəm, fəryadamca, vayamca.
		Yay quruyan qumlu, sızqa çayamca,
		Necə deyim dağlar yıxan Niləm, ə!
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III
Tuğ gəzdirən bir dərvişə dönmüşəm,
Vurulmuşam qəsidəyə, ələmə.
Çalışma ki, barmağını açasan,
Nə taparsan, ovcu bomboş ələm, ə!
		Baltam kordu, kötük üstə çırpıram,
		Ha çırpıram, yenə olmur çırpı ram.
		Məmməddən bir qafiyəni çırpıram,
		Tənə sözü bir bu qədər ələmə!
Döl faraşsa can qurtarar körpədən,
Körpə səpən biçəcəkdi körpə dən.
Gəl incimə Əli kimi körpədən,
O, gərəkdi barmaq sora, əl əmə!
IV
Bir dərənin çaqqal ola ağası,
Aslanı nə, pələngi nə, şiri nə!
Dost olanda olmayasan ağ, ası,
Ülfət ola şəkərdən də şirin, ə!
		Bülbül deyil bağa qonub hər ötən,
		Ömür deyil hər sananan, hər ötən,
		Kərəm kimi yana bilməz hər ötən,
		Fərhad kimi can verəmməz Şirinə!
Elə bilmə sən çəkirsən arıtək,
Əli kimi bağban olma, arıt, ək.
Hara gəldi sarmaşırsan arıtək,
Gör nə yaman dadanmısan şirinə?!
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V
Mən ki sənə toxunmuram, dəymirəm,
Ağrın alım, yaxşı, lələ, təpinmə,
Buynuzunu bu qədər də şeşəltmə,
Demədimmi mənəm pelə, təpinmə.
		Nə vaxt dedim söz mülkündə ağayam,
		Bir çarıxlı, motalpapaq qağayam.
		Görürsən ki, hələ qırxlı çağayam,
		Firon olma, götür bələ, təpinmə.
Səsim hanı nərə çəkəm, bağıram,
Kəsim hanı, harayıma çağıram?
Ayaqlama, biçarəyəm, fağıram,
İpəgəlməz kəlsən, kəl, ə, təpinmə.
		Ər deyiləm aslannan tük saldıram,
		Nər deyiləm ağır yükü qaldıram.
		Baxırsan ki, bərkiməyib baldırım,
		Əyər məni, yıxar şələ, təpinmə.
Özbaşına olmayıbdı teşilər,
Qarı çəkər, o fırlanar, eşilər.
Axır sözün əvvəl demir kişilər,
Tələsimə, tezdi hələ, təpinmə.
		Hayın-küyün tez açılar paxırı,
		Göz-qulaq ol, qurd basmasın naxırı,
		Süddən yanıq bir quzuyam, axırı,
		Böyüməsin gözün, kələ, təpinmə.
Yüz çalışsa Əli kimi ələngə,
Əli çatmaz başındakı çələngə.
Mahir ovçu pusqu qurar pələngə,
Körpə uşaq quşa cələ, təpinmə.
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VI
Mən özümə şair deyə bilmirəm,
Girəmmirəm o meydana, pəsəm mən.
Hər yazana şair demək günahdı,
Bu hikməti qana-qana pəsəm mən.
Gödək donnar hələ tez-tez qısalır,
Füzulinin söz gülşəni basılır,
Qoşma, qəzəl məhkəməsiz asılır,
Dözəmmirəm bu divana, pəsəm mən.
Sən şairsən, dodaqlarda sözün var,
Söz mülkündə yer tutmağa gözün var.
Toxunmaram, alışdıran közün var,
Olammaram yekəxana, pəsəm mən.
		Bəxtim məndən dönüb nəsə, bilmirəm,
		Tufan kimi coşub əsə bilmirəm,
		Çoxlarıtək mısra kəsə bilmirəm,
		Öyrənməyib əlim qana, pəsəm mən.
Heç bilmirəm hardan belə cələşdik,
Mən mələdim, sən mələdin, mələşdik.
Birdən-birə qarşılaşdıq, tələşdik,
Sən kəl çıxdın, mən bir dana, pəsəm mən!
		Öyrənməmiş əhvalıma, huyuma,
		Ağır daşlar atan çoxdu quyuma,
		Lehmə dedin şəfa verən suyuma,
		Qoydun məni yana-yana, pəsəm mən.
Bəhməni də incitmişəm özümnən,
Əli deyər, lap düşmüşəm gözümnən,
Düz deyəntək xata çıxır sözümnən,
Daha bezdim, gəldim cana, pəsəm mən.
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VII
Vəfalı dost pay göndərdi bəsdidə,
Anam mənə yaxma yağladı, pəh-pəh!
Özü nəzərimə gəldi, ucaldı –
Yırtmadı pərdəni saxladı, pəh-pəh!
		Gah qımışdı, gah ağartdı gözünü,
		Gah yanaşdı, gahdan dartdı özünü,
		Gah ötürdü, gah qıvraltdı sözünü,
		Gah səngidi, gah da çağladı, pəh-pəh!
Ülfətini kəsməməyə can atdı,
Gah düz vurdu, gah da qəsdən yan atdı,
Özü asdı, özü kəsdi, qanatdı,
Özü məlhəm qoydu bağladı, pəh-pəh!
		Nə gözəl sındırdı, çaldı qəlbimi,
		Nə gözəl güldürdü, aldı qəlbimi,
		Nə gözəl işrətə saldı qəlbimi,
		Nə gözəl yandırdı, dağladı, pəh-pəh!
Söz mülkünü Əli gennən seyr etdi,
Yaxşı nəzər saldı, sonuna yetdi.
Bir gözü sevindi, uğundu getdi,
Bir gözü hönkürdü ağladı, pəh-pəh!
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Mehdi
Gedək1
Mehdi:		
							
							
							
Quzu:			
							
							
							
Mehdi:		
							
							
							
Quzu:			
							
							
							
Mehdi:		
							
							
							
Quzu:			
							
							
							
1

Başına döndüyüm, ay kərə quzu,
Səninlə bir yerdə gəzməyə gedək.
Oğlum Şakir imtahandan kəsilib,
Onun işlərini düzməyə gedək.
Başına döndüyüm, a Mehdi lələ,
Səninlə gəzməyim dağlara qalsın.
Dilim varmı gedim imtahan verim,
Oğlunu kəsəni ağlara qalsın.
Göy yaylağın ətirisən, gülüsən,
Bağlı qapıların açar dilisən,
Bu dəli könlümün kərəm əlisən,
Müşkül işlərimi üzməyə gedək.
Əjdahayam deyib özün öyənin,
Mənəm-mənəm edib, qorxma deyənin,
Anamdan ayırıb, məni yeyənin,
Sinəsi çal-çarpaz dağlara qalsın.
Mehdinin var əli, bucağı sənsən,
Hünər meydanının qoçağı sənsən,
Haqqın-ədalətin bıçağı sənsən,
Düşmənin bağrını əzməyə gedək.
Quzu yiyəsini işə salanın,
İlan kimi qonşusunu çalanın,
Tələ qurub, özgə malın alanın,
Yığıb cəmlədiyi sağlara qalsın.

Böyük ehtimalla demək olar ki, bu şeir Göyçəli Aşıq Mehdiyə məxsusdur.
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Göyçəli Aşıq Musa
Dilim1
Dilim, sənə bir nəsihət verərəm,
Dünyanın malına sarışma, dilim.
Yəqin bil ki, ölüm haqdır dünyada,
Qiyamət oduna alışma, dilim.
Bir yerə varanda olarsa sual,
Bildiyini danış, bilməsən ol lal
Görənlər səndən sərf etsin kamal,
Hərcayı danışıb, gülüşmə, dilim.
Bu sözləri saxla özündə əmanət,
Haqqa dost olanlar tez tapar murad.
İstəsən ki başın ola salamat,
Ağzına gələni danışma, dilim.
Qaşım eşq oduna alışmayıbdı,
Bivəfa ilə sarışmayıbdı.
Allah özü də sirr açmayıbdı2,
Gördüyün sirləri sən açma, dilim.
1

Gürşad Hüseynovun arxivində özünə yer almış bu qoşmanın tapşırma bəndində şeirin Qasım adlı şəxsə məxsus olduğu yazılıb. Əslində, qoşma Göyçəli Aşıq
Musanındır. Onu da qeyd edək ki, bu əlyazma çap versiyasından fərqlidir.
2
Gürşad müəllimin arxivindən götürülmüş bu qoşmanın tapşırma bəndinin 2
və 3-cü misralarındakı heca qüsuru əlyazmadan gəlir.		
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DİLİM1
Dilim, sənə bir nəsihət deyirəm,
Dünyanın malına sarışma, dilim!
Yəqin eylə, ölüm haqdı qabaqda,
Qiyamət oduna alışma, dilim!
				 Mənim sözlərimi saxla amanat,
				 Haqqınan dost olan tez tapar nicat.
				 İstəyirsən sərin ola salamat,
				 Ağlına gələni danışma, dilim!
Bir məclisə vardın sən ol nöqtəhal
Eşidənlər səndən dərk etsin kamal.
Dindirsələr dillən, yoxsa da ol lal,
Hərcayı danışıb, gülüşmə, dilim!
				 Sən uyma namərdə, gördüm səxasın,
				 İçməynən, zəhr olur mey piyalasın.
				 Hər kəs çəkər öz ağlının bəlasın,
				 Fitnəyə, böhtana qarışma, dilim!
Musa eşqə alışmayıb, nə lazım,
Bivəfaynan qonuşmayıb, nə lazım.
Allah özü sirr açmayıb, nə lazım,
Sən bildiyin sirri gəl açma, dilim!

Göyçəli Aşıq Musaya (1795-1840) məxsus olan bu qoşmanın orijinal nüsxəsini də müqayisə aparmaları üçün oxucuların ixtiyarına veririk.
1
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Xəyyat Mirzə
Ayırma
Sənə qurban olum, Tanrı,
Dağları qardan ayırma!
Bülbülləri gözəl güldən,
Bağları bardan ayırma!
Göyçəkdir yarın gözləri,
Şirindi onun sözləri,
Dostları, həm əzizləri,
Heç xoş xəbərdən ayırma!
Gəl Məcnun eyləmə məni,
Gözlərim axtarır səni,
Biçarə Xəyyat Mirzəni,
Bəlalı yardan ayırma!
Qeyd: Azərbaycanın tanınmış aşığı Xəyyat Mirzənin bu gəraylısı
Gürşad Hüseynovun arxivindən əldə edilmişdir. Bu gəraylını müəllifin
çap nüsxəsi ilə üzləşdirdikdə yeni bir versiya ilə rastlaşdıq. Məhz bu
səbəbdən bu versiyanı olduğu kimi saxlamağı məsləhət bildik. Aşağıda
isə Xəyyat Mirzənin 1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı tərəfindən nəşr olunmuş şeirlər kitabında işıq üzü görən həmin gəraylısını
oxucuların mühakiməsinə veririk. Qoy fərqi oxucular özü müəyyənləşdirsin.
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Sənə qurban olum, fələk,
Dağları qardan ayırma!
Bülbüllər oxusun bağda,
Heyvanı nardan ayırma!
Göyçəkdir yarın gözləri,
Şirindi lətif sözləri,
Cəmi əhli-mərəzləri,
Sən xoş xəbərdən ayırma!
Axır ciyərimin qanı,
Çağırram dərdə loğmanı.
Mirzə kimi növcavanı,
Zülfü-şahmardan ayırma!
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Bəhmən Vətənoğlu
Vətən qızı, vurğununam,
Ürək yandı, barı, səndə?!
Saf eşqimiz saf yaranıb,
Namus məndə, arı səndə.
Deyirlər ki, gələn gedər,
Məhəbbətsiz ömür hədər.
Yazıq aşiqin hiss edər,
İsti gündə qarı səndə.
Ağrın alım, a nazlı yar,
Bəhmən sənsiz tutmur qərar,
İkimizdə bir ürək var,
Yarı məndə, yarı səndə.
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Bəs, hanı?!
Söyləyin, ay ellər, ömrün bağının,
Yarpağı saralıb, barı bəs, hanı?
Deyirlər, tənəzzülün var tərəqqisi,
Elədim ömrümü yarı, bəs, hanı?
Çox bağrıdaşları eyləyib ağa,
Namərdi ucaldıb, qaldırıb dağa,
Səxavətli mərdi salır ayağa,
Yaradanın etibarı bəs, hanı?
A Bəhmən, qafilsən, yatıbsan məgər,
Xudanın səbrini bilmirsən əgər.
Ləkəsiz bir vicdan min vara dəyər,
Mülkü-Süleymanın varı bəs, hanı?

Qeyd: Bəhmən Vətənoğlunun Gürşad Hüseynovun arxivində qorunub saxlanılmış bu şeirlərinə şairin müxtəlif illərdə nəşr olunmuş
“Haqqa qardaş yaranmışam”(1985), “Allahsız dünya”(1992) və “Vətən
bizi bağışlamaz”(“Azərnəşr”,1995) şeir kitablarının heç birində rast
gəlmədik.
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İtirdim1
Yüz axtarsan, yüz arasan tapılmaz,
Gəncliyimi uzaqlarda itirdim.
Qatmadım bürküyə, toza, dumana,
Nə yaxşı ki, o dağlarda itirdim.
Həsrətimin ocağını, közünü,
Alovlanan ürəyimin özünü.
İncisini, gövhərini, sözünü,
Yazdım-pozdum, vərəqlərdə itirdim.
Özü oldu qaşoynadan bir zaman,
Sevdimsə də, kam almadım mən ondan.
Aldanaraq, ilk eşqimi o andan
Bir yalançı dodaqlarda itirdim.

1

Ehtimal ki, bu şeir də Bəhmən Vətənoğlunundur.		
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Olaydı
Divanədir qaçan uzun ömürdən,
Kaş ki yüz il cavan ömrüm olaydı.
Görəydim ilk yarın son vəfasını,
Elə bir tükənməz səbrim olaydı.
		
Aşiqi deyiləm dövlətin-varın,
Kamil ovçusuyam düz etibarın.
Əhdinə, eşqinə düz olan yarın,
Yolunda yüz cəfam, cəbrim olaydı.
Bəhmənəm, çıxaydım vətən dağına,
Çatanda ömrümün axır çağına.
Yönüm qiblə deyə Kür qırağına,
Murovun başında qəbrim olaydı.
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Pul
Yalçın qayaları lərzəyə salan,
Əridən dağları pul olmadımı?!
Onun qəhrindən, onun odundan,
İnsan qapılarda qul olmadımı?!
				
O pul deyildirmi qatil bəşərə,
İnsanı azdıran gündə yüz kərrə.
Aldanıb şöhrətə, atılan zərə,
Necə xanimanlar puç olmadımı?!
Oxu tarixləri, sən, vərəq-vərəq,
Gör hansı yoxsuldan yazılmış soraq.
Günbəgün əridi bədənimdə yağ,
Bəhmən bu odlarda kül olmadımı.
***
Minmişəm namərdin yorğun atını,
Gah düşürür, gah da mindirir məni.
Məndəmi sınayır qol-qüvvətini?
Bihudə danışıb - dindirir məni.
...........................................
...........................................
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Bəhmənəm, başımda sövdaya bax bir,
Müxənnəs dövranla ara düzəlmir.
Düz söz fələyin də xoşuna gəlmir,
Mərtəbə-mərtəbə yendirir məni.
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Məmməd Aslan
Hissimdə, duyğumda bir ocaq çatdın,
Alışdım doyunca, yandım doyunca.
Gözümü, könlümü sən işıqlatdın,
Şöləsi bəsimdir ömrüm boyunca.
Qalanda alovla köz arasında
Ruhuma təsəlli xoş bir nəsimsən.
Qışın məşəqqətli sırsırasında
Şaxtanı əridən od nəfəsimsən.

						

Amandı çək apar bu xəyalları,
Təzədən odlanmaq nəyə gərəkdir,
Vəslin surətindən düşməsin ayrı,
Sənin ki varlığın çiçək-çiçəkdir.
***
Xəbər alma o dağları,
Qalxmışam da, enmişəm də.
Soyuq sulu bulaqları,
Sormuşam da, əmmişəm də.
				
Sinəm üstə sınıb sazım,
Ürəyimdə qalıb sözüm.
Nə odum var, nə də közüm,
Yanmışam da, sönmüşəm də.
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Qeyd: Gürşad Hüseynovun arxivində olan bu iki şeirin əlyazmasında Məmməd Aslana məxsus olduğu yazılıb. Şeirin ruhundan da onların
M.Aslanın olduğu inandırıcı görünür. Ancaq M.Aslanın son illərdə işıq
üzü görən irihəcmli kitablarında bu şeirlərə rast gəlmədik.
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Oktyabr partiya konfransında1
Hayıf nanəcibə dediyim tərif,
Dilimin ən böyük yalanı buymuş.
Onu quzu bildim, yalmanıb birdən,
Demə, səhraların ilanı buymuş.
Yaxıldı ruhuma qara rəng kimi,
Tor qurdu gözümdə hörümçək kimi,
Diddi varlığımı bir xərçəng kimi,
Abad könüllərin talanı buymuş.
İstərəm günəştək nur yayam səhər,
Rəvamı Məmmədin çəkdiyi qəhər,
Mən ona bal verdim, o, mənə zəhər,
Neyləsin yazığın olanı buymuş.
***
Coşqun Araz, sakit Volqa, dəli Kür,
Qol doladı bir-birinin boynuna.
Hər üçünü söylə, mənim Xəzərim,
Ana kimi almadınmı qoynuna?!
( müəllifi məlum deyil)
Əlyazmadakı bu qeydi olduğu kimi saxlamağı məsləhət bildik. Şeirin məzmunundan aydın olur ki, məqamında konkret bir şəxsə ünvanlanıb. Qoşmanın
möhür bəndində Məmməd adı çəkilib. Şeirin üslubundan ünlü şairimiz Məmməd Aslanın qələminə məxsus olduğunu ehtimal edə bilərik.		
1
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Böyükağa Faiq
Liberalın himni
		İstəsən ömrün uzansın, liberal olmalısan,
Qulağın kar, gözü kor, nitqi də lal olmalısan.
***
Birisi rüşvət alır, vicdanı yoxdur, sənə nə!
Birinin xidməti az, hörməti çoxdur sənə nə!
Birinin ağzı zəhər, sözləri oxdur sənə nə!
İşləri yoxsa səninlə, dili bal olmalısan,
İstəsən ömrün uzansın, liberal olmalısan!
***
Bəzəyib sərçəni, turac eləyən, qoy eləsin!
Xalqın əmlakını tarac eləyən, qoy eləsin!
Doğrunu oğruya möhtac eləyən, qoy eləsin!
Kim deyibdir ki, sənə hər işdə fəal olmalısan?
İstəsən ömrün uzansın, liberal olmalısan!
***
İşdir, iclasda çıxış etməli olsan da əgər,
Söylə kollektivə tərif, nə qədər varsa hünər,
Nöqsanı qoy başqası desin, sənsiz də keçər,
Dilqanan dostlara, hal-əhlinə hal olmalısan,
İstəsən ömrün uzansın, liberal olmalısan!
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***
Hardadır söylə gücün, son qoyasan bunca şərə?
Tək gərək sən verəsən canını qurban bəşərə?
Ağlın olsun, a yazıq, girmə bu kol-koslu yerə.
Bu işi görmək üçün Rüstəmi- Zal olmalısan,
İstəsən ömrün uzansın, liberal olmalısan.
***
Düzlüyə cəhd edənin halına qıl bir tamaşa,
O ya infarkt, ya da xərçənglə vurur ömrü başa,
Məqsədin dinc yaşamaqsa, girişmə savaşa.
Qulağı kar, gözü kor, nitqi də lal olmalısan,
İstəsən ömrün uzansın, liberal olmalısan.
1
Əhmədovun atasının dəfninə Osman getmişdir,
Kombinatdan Mustafa bəy, yanında Mehman getmişdir,
Avtomobil müfəttişi Həzrət Süleyman getmişdir,
Ələkbərov beş gün qabaq, sonra Viribyan getmişdir.
								
2
Eşidəndə süd qardaşı min dəfə öldü-dirildi,
Çardaxlıdan Ezanhaur, Düyərlidən Qədim bildi,
Qulam inqilab eylədi, Arzumanyan əhli-dildi,
Hacıyevlər sülaləsi, Niyaz bağrı qan getmişdi.
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3
Abuzər çoxdan oradadı, Zəyəmdə Camala deyin,
Dəllər Cəyirdən İsmayıl, aptekar Kamala deyin,
Cabbarlıdan Oruc dayı, Sosialist Hilala deyin,
Kolxoz kənddən Vəli kişi, Ələsov Maydan getmişdi.
								
4
Komsomoldan İmam Hüseyn bu haraya getməlidi,
Taxtı yana dönmüş Zaman üzrxahlıq etməlidi,
Çaparlıdan Qasım kişi, ağsaqqaldı getməlidi,
Kür qırağının sərkərdəsi, meşəçi Məstan getmişdi.
5
İspolkomun sədri Əvəz getməsə işdə qalmazdı,
Komsomol avtobazaya təzə təyinat almazdı,
Qüdrət naznan oynamasa bu qədər lövbər salmazdı,
İkibaşlı qohum kimi Roza Xocayan getmişdi.
6
Yanacağın talançısı Bəydadaşı yaz, gəlmişdi,
Məftillərdə elektrik, balonlarda qaz gəlmişdi,
Taksi maşınında bir erkək, aşıq Murad saz gəlmişdi,
Qarmonçalan, balabançı, xanəndə Nəriman getmişdi.
7
Qasımovlar qardaşları müdam görkəmdə dururdu,
Süleymanov Əli hərdən Nadir şaha göz vururdu,
Zəhrə Sultan oğlu Hüseyin dam üstə dam qoyurdu,
Arif olan tez biləcək Çitasız Tarzan getmişdi.
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8
Teymur müəllim sərkərdətək ordusuna car eylədi,
Qaratel dilnən ağlayıb, atamsan ilqar eylədi,
Ciqan Məmməd qəşş eyləyib ölkəmizi xar eylədi,
Müdir səhli, konyak Əli, bir də Xanoğlan getmişdi.
						
9
Rüşvətxorun, xəznədarın- Axundov Avılın qanı,
Qaralmışdı, tez çağırdı məsləhətə Beytullanı.
Sağ olsun Səməd qardaşı, tək aparıb salaçanı,
Sabez Fatma şux bəzənib, elə bil tərlan getmişdi.
								
10
O gün bank işləmədi, hər tərtibat Yevlaxdadı,
Çoxları hər gün gedirdi, nə qədər katib taxtdadı.
Həbib kişi düz demişdi, bu gediş baxta-baxtadı,
Başsovetin deputatı əlində fərman getmişdi.
						
11
Mal həkimi İsayevin elə bil günəşi batdı,
Əliş müəllim çox yüklüydü, Salahlıya gec çatdı,
Var olsun Şamxor xalqını, bişir- düşür, çathaçatdı,
Çayçı, aşbaz, qulluqçular, fikir ver, hardan getmişdi.
12
Şirpatireb taxta-şalban, şifer alverçisi Şəti,
Katibnən əlbir olmasa, beşqat soyarmı milləti.
Yeməkxana bağlanmışdı, inventar qalmamış qəti,
Stol, stul səfərbərdi, Yevlağa tezdən getmişdi.
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13
Beynava Bağırov Mamed getməyə maşın gəzirdi,
Seyidov Mirhəbib dedi darıxmayın, səfər birdi.
Öz diplomat söhbətiylə Dalles bu məclisə girdi
Kimi can üstə can qoyub, kimi yarımcan getmişdi.
14
İttihamçı natiq oxudu, bu meyidə nəzər salın,
Xalq hakimi qərar verdi, Əzrayılı həbsə alın,
Rəis rəsmi təzim etdi, var, ağalar, halvaçalan,
Vəkilə söz vermədilər, elə bil, düşmən getmişdi.
15
Əlli manat israfçıya, məcəllə göstərir cəza,
Yetmiş manat maaş alan yüz manat yazılır əza.
İki dana yas aparan Yandıyanı tutdu qəza,
Heyvan tapa bilməyənlər özləri qurban getmişdi.
16
Vəzirbaşı car eylədi, üç yüz maşın Şəmkirdəndi,
Yüz əlli heyvan sanandı, unu, yağı, çayı, qəndi.
Şeytan bazara dönmüşdü Yevlağın Salahlı kəndi,
Bu hesabı aparmağa bir nəfər pünhan getmişdi.
						
17
Redaktor tez qəzet yazdı, Uğurlunun gülü soldu,
Yevlax qəzeti bilməmiş, “Ulduz”un səhifəsi doldu.
Başsağlığı seltək axdı, iri həriflə dərc oldu,
Görüb artıq gələn yoxdu, Məsməsiz Arqan getmişdi.
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18
Şəriətə bax, yoxsul ölür, dəfn olunur tək qüsulla,
Uğurlunun qəm namazın qəm eyləyib on beş molla.
Katib ideoloji işi dərk eyləyib bax bu yolla,
Mollaların çox hissəsi əlində Quran getmişdi.
						
19
Yeddisindən sonra katib mədaxilə nəzər saldı,
Sevincindən gülümsəyib, dostlarından razı qaldı.
Əgər atam iki olsaydı deyib, astadan fit çaldı,
Çox da gəlir göz açandı, namusdan- ardan getmişdi.
								
20
Mən demirəm gedilməsin, ölüm haqdır yaranana,
Əza yeri qorxu sevmir, gərək gedən ürəkdən yana.
Gedəndə miqdar çox imiş, az qayıdıbdır barxana,
Cənnət xala ustalıqla, Xeyrulla nadan getmişdi.
						
21
1
“Kirpi” kirpilik etməsə, bu iş çoxdan yayılmışdı,
Şəxsiyyətəpərəstişlik müqəssirlik sayılmışdı,
Mühüm işlər müstəntiqi qorxusundan ayılmışdı,
Salahlıya gedən xeyir Şamxora ziyan getmişdi.
								

Bu satirik şeir yazıldığı dövrdə “Kirpi” jurnalında dərc olunub. Satirik şeirin
məzmunundan görünür ki, tənqid obyekti konkret, hədəf bəllidir.

1

282

Sözüm—Səsim-Sorağım

22
Gedənlərin bir hissəsi süd gölündə çimənlərdi,
Bir hissəsi ələyrilər, özündən bədgümanlardı,
Bir hissəsi gələcəyə yağlı yerlər umanlardı,
Qayda-qanun yaratmağa naçalnik Aslan getmişdi.
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Olmur
Çağlamaq eşqi ilə coşur ürəyim,
Hər yeri bənd alıb, çağlamaq olmur.
Qeyrətsiz deyirlər ağlayan kəsə,
Onunçün dərdlərə ağlamaq olmur.
İçinin piltəsi əridir şamı,
Saxlasa qabığı saxlar badamı,
Qanmazlar bir dərdə salır adamı,
Əllicə yaşı da haxlamaq olmur.
Qanqaldan qiymətsiz olub qızılgül,
Sərçənin əlinə su tökür bülbül,
Bu dərddən od tutub alışır könül,
Haqsızı haqq ilə dağlamaq olmur.
Nə dərddir bilmirəm hardansa əkib,
Məhəbbət məhv olub, sədaqət sönüb,
Çoxları ac aslan, ac qurda dönüb,
Heç kimə etibar bağlamaq olmur.
Köpəklər qurdlarla aşnalıq qatıb,
Sürünü dəyər-dəyməzinə satıb.
Tülkülər, çaqqallar o qədər artıb,
Bir toyuq, bir cücə saxlamaq olmur.
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Mirzə Ələkbər Sabir
Bir bölük boşboğazıq, heyvərəlik adətimiz,
Doludur lənət ilə, qeybət ilə söhbətimiz,
Oxumaqdan payımız yox, yazıdan qismətimiz.
Bu avamlıqda belə hər sözü təfsir edərik,
Mümkün olduqca müsəlmanları təfsir edərik.
Harda bir nur görsək, ona qarşı olarıq,
Bəzinə diş qıcadıb, bəzinə quyruq bularıq1.
						

M.Ə. Sabirin bu məşhur satirası əlyazmalar arasında elə bu həcmdə özünə
yer almışdır.		

1
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Nəcib anaların dünya şöhrəti
Gözəllik, etibar, ismət olubdu.
Yoxsul ataların böyük sərvəti
Dosta-aşinaya hörmət olubdu.
Sənətkara hörmət, qonağa hörmət,
Bu yurdda ən gözəl adət deyilmi?
İnsanlar içində ən nadir nemət
İnsana ehtiram, hörmət deyilmi?
Hörmət təbəssümlə dolaşsın gərək,
Təmənnadan kənar, minnətdən uzaq.
Boş yuvaya bənzər sinədə ürək,
Məhəbbətdən ayrı, hörmətdən uzaq.
Hörmət xoş keçən bir ruzigar kimi,
İnsanı nə yorar, nə də qocaldar.
Hörmət min şaxəli bir çinar kimi,
İnsanı yerlərndən göyə ucaldar.
Bir dost qollarınla qucaqlananda.
Söz tapmır deməyə, kövrələr hörmət.
Fəqət, əda ilə ayaqlananda,
Nifrət qılıncına çevrilər hörmət.
(Müəllifi dəqiqləşdirə bilmədik)
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Şahin Çəmbərəkəndli
Nərd taxtası
Sınayıb təbimi, dostlar, bir daha,
Hikmətə varıram, pənah Allaha.
Hikmətlə başlayır yazdığım şeir,
İnanın məqsədim lovğalıq deyil.
Ağac qidalanıb, sonra verir bar,
Mən də həmən bardan yazıram, dostlar!
Həvəskar təbimlə fəxr edirəm mən,
Nə eybi var yazsam öyrəndiyimdən.
Qədim əsirlərdən, ötmüş illərdən,
Keçmiş zamanlardan, adi günlərdən,
Bizə çox hikmətlər yadigar qalıb,
Xalqımız elm ilə kamala varıb,
Cürbəcür əyləncə yaradıb insan,
Mən söhbət açıram nərd taxtasından.
Görək hansı aqil yaratmış onu,
Gözəl kəlamlarla parlatmış onu,
Tarix xəbər verir keçmiş zamanda,
Nərd icad olunub mülki- kəyanda.
Ənuşirəvanı əgər etsək yad,
Büzürcmehir edibdi onu icad.
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Nərdin açılırkən iki qapağı,
İki aləmdən verir sorağı.
Biri gördüyümüz ömür binası,
İkinci bir röya, fani dünyası.
Sonra gözə çarpır iyirmi dörd xanə,
Günün saatların gətirir sanə.
Həmin saatları nə gəz, nə axtar,
Məlumdur bir gündə iyirmi dörd saat var.
Bəs niyə bir yerdə deyil xanələr?
Altı-altı olub o beganələr.
Dörd qismə nə üçün bölünüb onlar?
Yəqin ki, bunda da böyük sirr var.
O da dörd fəslidir: yaz, yay, payız, qış.
Həmin xanələrin var otuz daşı,
Otuz ayın sonu, bir ayın başı.
Əgər nəzər salsaq həmən daşlara,
On beşi ağ daşdır, on beşi qara.
Ağ daşlar nişan verir bizə gündüzü,
Qara daşlar gecədir, şərh etsək düzü.
Bəs, zərlər nə deyir, o qoşa zərlər,
Hər yetən götürüb əlində hərlər.
Zərdir həll eləyən nərddə hər işi,
Necə ayla günün göydə gərdişi.
Qabaq piyalədə hərlənib onlar,
Görün bir ustadda necə hikmət var.
Səmanı bənzədir bir piyaləyə,
İki ayla günü orda hərləyə.
Demək, biri aydır, biri də gündür,
İnanmamaq buna qeyri-mümkündür;
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İndi rövnəq verək xallara bir-bir,
Bilək bu xalların mənası nədir.
Yek, nədir?- yek lailaha -illallah,
Yəni ki, vahiddir, vahiddir Allah.
Bir anlıq çıxıram mətləbdən kənar,
Bəzi dostlara deyəsi sözüm var.
Siz nərdi sayırsınız adi əyləncə,
Fəqət, adi deyil bu oyun, məncə.
İnsan yaratsa da bu cansız cismi,
Zərində həkk olub Allahın ismi.
Bu sözü anlayıb, dərk edən hər kəs,
Pulla nərd oynayıb, mədaxil etməz.
Bizim qanunla da yasaqdır qumar,
Şərhi- hiylədə onun kərahəti var.
Du nədir? - du iki saf kaşənədir,
Yer ilə göyə o, bir nişanədir.
Se nədir? - üç ellikdən məlumat,
Camadat, nabatat, bir də heyvanat.
Çahar nədir?- dörd ruzidir bu,
Canlılarçün od, hava, torpaq, su.
Pənc nədir? - beş duyğudur, bunu bil,
Oda ki ağız, burun, göz, qulaq və dil.
Şeş nədir? - şeş altı cəhət, altı yol,
Yuxarı, aşağı, ön, arxa, sağ, sol.
Zərə diqqət etsək, önü, arxası,
Saysaq yeddi gələr hesablaşması.
Bilmək istəsəniz bu yeddi nədir?Yeddi səyyarədir, həft- dürdanədir,
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Hərə özlüyündə saysa onları.
Mən saysam, həcmimin çoxalar biri.
Çəkdiyim yüz zəhmət hədərə gedər,
Fizulluq ismimi biabır edər,
Nəhayət, yetişdi zərlərin cəmi,
Qaranlıq gecədə ayın həmdəmi.
Ulduzlardır onlar, bəzər səmanı,
Şövqilə oxşayar bütün dünyanı.
Bununla xətm oldu ustadın sözü,
Kəlamı yaşayar, yoxsa da özü.
Yadigar bəxş edib hikmətlə bizə,
Gecəni döndərib aydın gündüzə.
Alqış o keçmişə, alqış onlara,
Alqış dahilərə, alqış onlara.
Şahin də yadigar yazdı bu şeiri,
Xoşbəxtdir xalqa gər varsa xeyri.
Qeyd: Vaxtilə oxucular arasında geniş yayılmış “Nərd taxtası” şeirinin Gürşad Hüseynovun arxivində saxlanılmış nüsxəsi çap versiyasından bir qədər fərqlidir.
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Gülərmiş1
Tale üz döndərib, çarx dayananda,
Arxasız iyidə mahal gülərmiş.
Yorulub cərgədən dalda qalanda,
Düşkün ixtiyara cahil gülərmiş.
Namərdlər düşməndi həmişə mərdə,
Mərd olanlar düşürlər həmişə dərdə,
Böhran bazarında, sərrafsız yerdə,
Zər yonan zərgərə baqqal gülərmiş.
Fələyin dərdinə tapılmaz çara,
Sağalmaz dünyada dil vuran yara.
Bədbəxtlik üz verib, düşəndə dara,
Alimin elminə naqqal gülərmiş.

Azərbaycan aşıq ədəbiyyatının bir çox tanınmış nümayəndələri “Gülərmiş”
rədifi ilə özlərini sınayıblar. Tədqiqatçıların fikrincə, bu rədifdə ilk qoşma Aşıq
Şəmşirin atası Ağdabanlı Qurbana məxsusdur. Ağdabanlı Qurban dünyasını
dəyişəndən az sonra kəlbəcərli Növrəs Firidun, ondan sonra isə ikinci nəzirəni
Azərbaycan xalqının görkəmli sənətkarı Aşıq Hüseyn Cavan yazmışdır. Bundan başqa, bir çox sənətkarlar bu rədifdə qoşmalar yazmışlar. Gürşad Hüseynovun arxivindəki “Gülərmiş” rədifli qoşmanın kimə məxsus olduğunu müəyyən səbəblərdən dəqiqləşdirə bilmədik. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan aşıq
ədəbiyyatında “Gülərmiş” rədifi ilə yazılmış qoşmaların hər birisi mündəricə
baxımından kifayət qədər yüklü və bədii cəhətdən qüvvətlidir.

1

291

Gürşad Hüseynov

Kirpiklər ağrıyar göz çökələndə,
Əsaya yalvarar bel büküləndə.
Bazburuddan düşüb, diş töküləndə,
Çənə çırtıq vurub, saqqal gülərmiş.
Şair fəxr eləmə çox ucalanda,
Zəfərlər qazanıb, zər tac alanda.
Pələng bəndə düşüb, şir qocalanda,
Pişik mırrov çəkib, çaqqal gülərmiş.
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***
Bir iyidin dərrakəsi olmasa,
Ağıl nədi, namus nədi, ar nədi?!
İnsan olan geysin öz libasını,
Əbru nədi, tirmə nədi, zər nədi?!
Əzrayıl gələndə qəddin bükülər,
Ciyərin doğranar, bürcün sökülər,
Qapısız bacasız bir ev tikilər,
İsti nədi, soyuq nədi, qar nədi?!
Bir iyidin ağlı bərabər olsun,
Haqqın tərəfindən xəbərdar olsun,
Qadir Mövlam üstümüzdə yar olsun,
Dustaq nədi, zindan nədi, dar nədi?!
Aşıq Hüseyn, abad eylə binnəti,
Hər vaxtı zikir eylə fərzi-sünnəti
Bari-ilahi qismət etsin cənnəti,
Alma nədi, heyva nədi, nar nədi?!
Qeyd: Əlyazmanın altında yazılıb: Aşıq Müseyibdən. Görünür,
Şəmkirli Aşıq Hüseynin bu qoşması Gürşad müəllimə Aşıq Müseyib
tərəfindən təqdim olunub.
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Arasındadır
Ölmə, torpaqlara vermərəm səni,
Yerin, qollarımın arasındadır.
Təbii sularla yumaram səni,
Suyun gözlərimin qarasındadır.
Atamın məzarın əlimlə yardım,
Torpağından sənə çarə axtardım.
İnan ki, dərdinə dərman tapardım,
Bilsəydim dünyanın harasındadır.
Boğazımda qəhər, qəlbimdə kədər,
Sənsiz bu dünyada ömür-gün hədər.
Əyyuba kim yanar sən yanan qədər,
Ananın ürəyi balasındadır.
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Səpələnibdir
Axtardım bir dostun, gördüm qəlbini,
Xəyanət toxumu səpələnibdir.
Məhəbbət yerinə şöhrət dəryası,
Coşub sinəsində ləpələnibdir.
Sədaqətdən qalmayıbdır nişanə,
Yaltaqlıq işləyib sümüyə, qana,
Dinləyirdim, danışdı çox yekəxana,
Heç kimi bəyənmir, yekələnibdir.
Qarayam, qaralıb qəlbimin qanı,
Azalır günbəgün dostların sanı.
Dedim, bəlkə, təmiz ola vicdanı,
Baxdım gördüm o da ləkələnibdir.
		
.
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Aşıq Hüseyn Bozalqanlı
Yad elə məni
Qəza qırdı şikarımı tüyürdən,
Qədər mindiribdi yad ələ məni.
Artıbdı mərəzim, yoxdu təbibim,
Ya yara, ya kəsə, ya dələ məni.
Şikar etsən uğrayarsan əqrəbə,
Nəsin düşsə əqrəbə.....
Yandırdı cismimi narə əqrəbə,
Yandırsa yandırmaz, yad elə məni.
Hüseynəm, artıbdı şöhrətim- şanım,
Nə bir munisim var, yarım, həmdəmim.
Dərya qədər dərdim, Qaf olan qəmim,
Salıbdı qürbətə, yad elə məni.
Qeyd: Azərbaycan aşıq ədəbiyyatının məşhur sənətkarlarından
olan Aşıq Hüseyn Bozalqanlının bu qoşmasının fərqli çap nüsxəsi olduğundan hər iki versiyanı oxucuların diqqətinə təqdim edirik. Yuxarıdakı versiya G.Hüseynovun arxivindəndir.
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Qəza qırdı şikarımı tüyürdən,
Qədər mindiribdi yad ələ məni.
Tüğyandı mərəzim, yoxdu təbibim,
Ya kəsə, ya yara, ya dələ məni.
Qiyamətdi nəsin düşə əqrəbə,
Səfər etsən uğrayarsan əqrəbə,
Yandırdı cismimi narə əqrəbə,
Yandırsa yandırmaz, yad elə məni.
Hüseynəm, hicrandı şöhrətim, şanım,
Nə var bir munisim, yarı- həmdəmim.
Dərya olan dərdim, Qaf olan qəmim,
Atıbdı qürbətə, yad elə məni.
Qeyd: Aşıq Hüseyn Bozalqanlının “Yad elə məni” qoşmasının bu
çap versiyası aşığın 2008-ci ildə “Nurlan” nəşriyyatı tərəfindən buraxılmış iki cildliyinin birinci cildindən götürülmüşdür. (Tərtibçilər Fəxrəddin və Ələddin Quliyevlərdir). Göründüyü kimi, çap versiyası Gürşad
Hüseynovun arxivindəki əlyazmadan xeyli fərqlidir. Bu səbəbdən hər
iki versiyanı burada təqdim edirik ki, görkəmli aşığın tədqiqatçıları
gələcək nəşrlərdə hər iki versiyadan müqayisəli şəkildə yararlansınlar.
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Oynar
Nazlı dilbər yenə toy məclisində,
Ağ əlində əlvan hənalar oynar.
Belində kəməri, döşündə döşlük,
Qulağında qızıl tanalar oynar.
Məclislər düzülər saz zamanında,
Gözəllərin işvə-naz zamanında,
Qızılgül açanda yaz zamanında,
Bağda bülbül, göldə sonalar oynar.
Dərd əlindən qəddi dal olan Hüseyn,
Zərgərlər yanında lal olan Hüseyn,
Kotan bərkə düşsə kəl olan Hüseyn,
İndi meydanında danalar oynar.
Qeyd: Aşıq Hüseyn Bozalqanlının “Oynar” qoşması da Gürşad
müəllimin sevib-seçdiyi şeirlərdən olub. Gürşad Hüseynovum arxivində olan bu qoşmanın da fərqli çap versiyası mövcuddur. Bir qədər də
açıq desək ki, görkəmli aşığın ruhu, ilhamı hopmuş eyni mövzuda fərqli
bir qoşma var ortalıqda. Aşıq Hüseyn Bozalqanlının 2008-ci ildə ”Nurlan” nəşriyyatının çap etdiyi kitabında dərc olunmuş nüsxəsinə diqqət
edək:
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Bu nazlı dilbərin toy büsatıdır,
Ağ əllərdə əlvan hənalar oynar.
Döşündə döşlüyü, belində kəmər,
Qulağında qızıl tanalar oynar.
Məclislər düzülər saz zamanında,
Gözəllərin işvə-naz zamanında,
Qızılgül açanda yaz zamanında,
Bağda bülbül, göldə sonalar oynar.
Anlamaz yanında lal olan Hüseyn,
Sərraflar yanında ləl olan Hüseyn,
Kotan bərkiyəndə kəl olan Hüseyn,
İndi qabağında danalar oynar.
***
Yaman qonşu xalqı özünə güldürər,
Pis qardaşın dərdi adam öldürər,
Hüseyn deyər yıxılsan da qaldırar,
İgid düşmən, ilqarlı dost, yaxşı yad.
***
Sofi, nə sorursan mənim halımı?
Yardan ayrılanda şad olmaz könül,
Leylisin itirmiş Məcnuna döndüm,
Hər keçə papağı tac olmaz könül.
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Bir dəm səyyah olur, qılınc qurşanır,
Bir dəm turab olur, yerə döşənir,
Bir dəm haqdan qorxu çəkir, üşənir,
Bir dəm padşahnan bac olur könül.
Bir dəm göldə bitən qarğı, qamışdı,
Bir dəm bağçalarda dürlü yemişdi,
Bir dəm qızıl olur, bir dəm gümüşdü,
Bir dəm paslanır da, tunc olur könül.
Bir dəm piyadadı, bir dəm atlanır,
Bir dəm şəkər olur, bir dəm dadlanır,
Bir dəm olur hər cəfaya qatlanır,
Bir dəm zəhərdən də acı olur könül.
Bir dəm abdal olur, girir şallara,
Bir dəm dəllal olur, düşür dillərə,
Bir dəm yolçu olur, gedir yollara,
Bir dəm keçənlərdən bac alır könül.
Kərəm deyər: axırına inilməz,1
Ərəb at yorulur, könül yorulmaz,
Könül bir şüşədir, sınsa calanmaz,
Sansa da, vallah, dürr olmur könül.
Bu şeirin əlyazmasında müəllif adı kimi X.Qasım yazılıb. Onu da qeyd edək ki,
şeirin əlyazmasında qüsurlar olduğundan dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac duyulurdu.
Güman etdik ki, bu qoşma Xəstə Qasımın ola bilər, ancaq onun kitabında bu şeirə
rast gəlmədik. Kərəm adı çəkildiyindən “Əsli və Kərəm” dastanına (“Azərbaycan
ədəbiyyatı inciləri”, Dastanlar, ”Yazıçı”, 1987) üz tutduq. Könül dünyasına hər
üzünə yetərincə əl aparılmış bu qoşmaya adıçəkilən dastanda rast gəldik.
1
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Allahverdi̇ Qəmkeş
Şübhələnmişəm
Ay ellər, sözümə bir qulaq asın,
Vallah, mən bəşərdən şübhələnmişəm.
Xalqın zəhmətinə, xalqın zehninə,
Yoğrulan zəhərdən şübhələnmişəm.
Ürək də göz kimi görür həyatda,
Naləni, fəryadı eşidir hətta.
Xülyalar təşbehli min şüar altda,
Gizlənən bir sirdən şübhələnmişəm.
Gərdiş bulandırıb təşnə könlümü,
Durultmaz dünyada heç nə könlümü,
Şübhələr, şübhələr təşnə könlümü,
Didir yerbəyerdən, şübhələnmişəm.
Sığınıb səbrinə böyük bir ölkə,
Zərrə azadlığa göz dikə-dikə,
Şüası qəlbimi salıbdı şəkkə,
Açılan səhərdən şübhələnmişəm.
Çəkilən bu zəhmət, tökülən bu tər,
Arifə işarə hədərdir, hədər.
Babəkin nəvəsi olarmı nökər?
Kəsərsiz hünərdən şübhələnmişəm.
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Əgər hesabdarsan, mən deyim, sən yaz,
Zəhmətim haqqıma gəlməyir taraz.
Qazancım bir anbar, qismətim bir az.
Bu məhsuldar yerdən şübhələnmişəm.
Qəmkeşə aramdı şahidi- kərəm,
Elə bilmə inamsızam, kafərəm,
Allah da buyurub azaddı bəndəm,
O müqəddəs pirdən şübhələnmişəm.
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Aşıq Əhməd
Başına döndüyüm, ay sayad pərim,
Dərmişəm bir neçə alma bağında
Hayana çəkirsən günahkaram mən
Günahkar canımı alma bağında.
Qışın zərbəsindən titrəşir dağlar,
Bizi burda görən hərcayi sayar.
Yığılan bağbanlar, ram olur bağlar,
Bizi qalmaqala salma bağında.
Sizin yerdə söhbət olmaz, söz olmaz,
Gölünüzdə quba olmaz, qaz olmaz,
Bir Əhməd ölməynən aşıq azalmaz,
Əmrahı intizar salma bağında.
***
Hər kəsin taleyi xoş keçsə əgər,
Verdiyi turş alça adlanar şəkər.
Bəxti kəm alimə nadan atsa şər,
İnciyib- küsməyin nə mənası var?

Qeyd: Gürşad müəllimin arxivində özünə yer almış bu bir bənd şeir
Aşıq Əhmədin vaxtilə dillər əzbəri olan məşhur qoşmasındandır. Onu
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da qeyd edək ki, bu bir bənd hazırda işıq görən nüsxədən az da olsa
fərqlidir. Müqayisə üçün həmin bəndin çap versiyasına diqqət edək:

Hər kəsin taleyi xoş keçsə əgər,
Əyninə bez geysə, atlaz deyərlər.
Bəxti kəm alimə nadan atsa şər,
İnciyib - küsməyin nə mənası var?

Səməd Vurğun

						

***
...Hər nəhrdən su vardır
Göy dumanlar içində.
Hər ulduzun yeri var
Kəhkəşanlar içində.
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Aşıq Saday
***
Aşıq qardaş elə bir hava çal ki,
Onu Ələsgər də çalmamış olsun.
De, varmı dünyada elə bir insan,
Tanrı onu dərdə salmamış olsun?!
Yenə gözlərimdə oynadı şimşək,
Yaş axır üzümdən qəmli bir gültək.
Varmı elə gül, elə bir çiçək,
Açılsın, saralıb-solmamış olsun?!
Mənə deyirsən ki, fikirdən əl çək,
Çoxları yaşayır qəmli, mənimtək.
Hanı elə könül, elə bir ürək,
Buludtək boşalıb-dolmamış olsun?!
Dünyaya Hatəmin gözləriylə bax,
Deyirlər, yaxşılıq qalacaq ancaq.
Varmı elə yer, elə bir torpaq,
İnsan olsun, məzar olmamış olsun?!
Kəpəzin zirvəsi dumanmı, qarmı,
İnsanın ömrü güllü baharmı,
Vətənin qoynunda elə yer varmı,
Vurğunun xəyalı dolmamış olsun?!
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Bilmirəm nə üçün gəldim cahana,
Cahan mənsiz qalardımı virana,
Varmı elə bir ağbircək ana,
Əlləri qoynunda qalmamış olsun?!
Saday, hax(qq) yolunda azca oda yan,
Dünya belə qurulubdur binadan.
Varmı dünyada elə bir insan,
Fələk qılıncını çalmamış olsun?!
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Hüseyn Arif
Həftə başa varır, ay gəlib keçir,
İtirir nurunu göz yavaş-yavaş.
Soyuyur məclisim çeşmə başında,
Qaralır ocaqda köz yavaş-yavaş.
Qəm yağır günəşin solğun telindən,
Daş qopur dağların coşqun selindən.
Payız yarpağıtək xəzan yelindən,
Tökülür sinəmdən söz yavaş-yavaş.
Gün xoş keçməsə, ömür şən olmaz,
Fikir ağartmasa, saçda dən olmaz.
Hüseyn, həmişə sən deyən olmaz,
Zamanın hökmünə döz yavaş-yavaş.

307

Gürşad Hüseynov

Qiyas Əcayib
Bir cürə düşünmür hər kəsin başı,
Bəzi kamil olur, bəzisi naşı.
Eşşək axurunda düşsə yanaşı,
Zərin nə qiyməti saman yanında.
Əldə yaxşılıqdan yonulmuş əsam,
Sınmaz, dəysə daşa bu səbir kasam.
Əgər toxunmayıb, sakit dolansam,
Qorxusuz yaşaram ilan yanında.
Bu bir həqiqətdi, eyləyim bəyan,
Ziyanda xeyir var, xeyirdə ziyan.
Əcayibəm, məni anlamaz nadan
Oxuyun şeirimi qanan yanında.
***
Fəndlə çalışar yıxmağa,
Xain, mərdiməzar səni.
Başdan sığallar telini,
Ayağından qazar səni.
Yaman dərddi kal olasan,
Dilin ola, lal olasan.
Pulsuz Rüstəm Zal olasan,
Məğlub edər bazar səni.
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Əcayib, nə ola belə sən,
Həmişə deyib-güləsən,
Ölsən, sevincdən öləsən,
Öldürməyə azar səni.
***
İnsana nə olsa gərək gözəldi,
Sərrafsan, sözümü ləl hesab eylə.
Çirkin gərəkdirsə, demək, gözəldi,
Çəpərdə tikanı gül hesab eylə.
İnsansan, insana göstər insanlıq,
Sular duru axar, sevməz bulanıq.
Ömürdə xoş keçən ili bir anlıq,
............. dəqiqəmi il hesab eylə.
Dünya dünya olsa görməzsən acı,
Məkkəyə getməklə xar olmaz hacı.
Çəkib sağa-sola vurma sayğacı,
Əvvəl hesabını bil, hesab eylə.
Ağac min haçadı, birsə də dibi,
Doğma qardaşın da ayrıdı cibi,
Arvadsız, uşaqsız, yeməksiz evi,
Xaraba, kalafa, çöl hesab eylə.
Əcayib, piyada, istər atlı ol,
İstər yelətəkli, quşqanadlı ol.
Həmişə ayıq ol, ehtiyatlı ol,
Zəif düşmənini fil hesab eylə.
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***
Ehtiyacın oxu qayadan keçər,
İnsan məcbur olsa həyadan keçər,
İrsiyyətdə hər şey mayadan keçər,
Gic oğlu dünyaya gic gəlib-gedər.
( naməlum müəllif)

310

Sözüm—Səsim-Sorağım

Cəlal
Qardaş
Təqdiri-qəzadan düşəndə dara,
Bil ki, harayına gələndi qardaş.
İncitsə qəlbini bir gizlin yara,
Çarəsin anlayıb biləndi qardaş.
Çəkməsin bəlanı igidlər başı,
Yıxmasın qəlbini qəmlər atəşi,
Axanda gözündən hicranın yaşı,
Alaraq dəsmalı siləndi qardaş.
Əssə də üstündən acı boranlar,
Anlamaz dərdini yetən dadanlar.
Əcəlin yetişib ölən zamanlar,
Səninlə can verib, öləndi qardaş.
Şairdən yadigar sözdü dünyada,
Tufanlar şahidi gözdü dünyada.
Cəlal çox dərdlərə dözdü dünyada,
Dözməsə, dərdini böləndi qardaş.
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Aşıq Əli Göyçəli
Əcəb düşübsən alçağa,
Çox hörmətli, uca dostluq.
Keçibsən nadan əlinə,
Bilmir olar necə dostluq.
Bəzi işlərin barəsində,
Təcrübəm burasında,
Anlamazlar arasında,
Olub ehtiyaca dostluq.
Əli, dövran böylə gəlib,
İşlər olub çox müxtəlif.
Daha hörmətin gödəlib,
Sən olmusan beca dostluq.
(Aşıq Ələsgərin nəvəsindən
Gürşad Hüseyinova xatirə)
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Salman
Atadır
Ana çox əzizdir, çox müqəddəsdir,
Ancaq ömürün hər pənahı atadır.
O, ürəkdə qandır, candır, nəfəsdir,
Ailənin mədədgahı atadır.
Kimin ki həyatda sağdır atası,
Ona dəyməz namərdlərin xatası.
Evinin ümidi, minlik lampası,
İşıq verən şəmsi, mahı atadır.
Gələcəyi, xoşbəxtliyi görəni,
Dar günündə kömək əli verəni,
Ömür bələdçisi, yolgöstərəni,
Ən böyük sənətkar, dahi atadır.
Kim atadır, ata qədrin o bilər,
Atasızlar ağlar, göz yaşın silər.
Atalı olanlar ürəkdən gülər,
Hər zülmətin xoş sabahı atadır.
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Ədəblə fikir ver hər bir sözünə,
Mehriban ol, şirin görün gözünə,
Ömürboyu söz qaytarma üzünə,
Ona çəkdirməynən ahı, atadır.
Ata məhəbbəti salıbdır bina,
Yer yoxdur ürəkdə kədərə, kinə.
Gəl toxunma sən Salmanın qəlbinə,
Eyliyərsən min günahı, atadır.
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Salahlı Paşa
Yerdə
Söylə insan qocalarmı
Günü yaxşı keçən yerdə?!
Könül hədər dolanarmı
Özü ovlaq seçən yerdə?!
Yer üzündə gəzən bəşər,
Bir-birinə gəl atma şər.
Quyu qazan özü düşər,
Düz yol bilib keçən yerdə.
Çox gəzmişəm qürbət eli,
Başa vurub ayı, ili.
Şəfa verməz təbib əli,
Könül evi köçən yerdə.
Sev qəlbini Salahlıtək,
Vətən üçün versin ürək.
Hərə bir iz qoysun gərək,
Bu dünyadan köçən yerdə.
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Qalmaz
Haqsız, ədalətsiz, kərəmsiz insan,
Köçəndə beş günlük izi də qalmaz.
Əzəldən belədir gərdişi-dövran,
Səni dəfn edənin özü də qalmaz.
Ariflər unutmaz öz keçmişini,
Yüz ölçər, bir biçər, qurar işini.
Çox gəzdim, az gördüm mən ər kişini,
Nakişinin dildə sözü də qalmaz.
Bir dilənçi gördüm, şah idi bir gün,
Asırdı, kəsirdi, edirdi sürgün.
Gəzdirə bilmədi axırda kürkün,
Doğrudan da, zülmün tozu da qalmaz.
Kim olub dünyanı başacan tutan,
Hanı Süleymanlar? - qəsbkar utan.
Şöhrətə satılıb, mənliyin satan,
O varın-dövlətin azı da qalmaz.
Siz sülhü qoruyun, ədalət anın,
Son payı kəfəndir, nə hakim sanın.
Salahlı Paşayam, ağlı olanın,
Dünya calalında izi də qalmaz.
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Üç dost
Bir adamın dünyada üç yaxın dostu vardı,
Dostları ilə o, həmişə bir yerdə olardı,
Biri uzun illərin qayğısı, zəhməti idi.
Yəni onun zəhmət ilə, səyi ilə yığdığı sərvəti idi,
İkinci füsunkar, mələkdən incə dilbər,
Ki gözəllikdə yox idi nöqsanı bir tük qədər.
Üçüncüsü ömrünün mənalı illəri idi,
Yəni onun xeyirxah əməlləri idi.
Bir gün o hiss etdi ki, ölüm çöküb canına,
Çağırdı dostlarının hər üçünü yanına.
Vidalaşdı ən əvvəl sərvətlə səsində qəm,
Dedi: Ey mənim sevincimin mənbəyi, əziz həmdəm!
De görüm, mən öləndən sonra nə edəcəksən?
Sərvət dedi: elə ki dünyadan gedəcəksən,
Qəbrin üstə şamlar yandıracağam,
Ruhun işıqlı olsun hər səhər-axşam.
O, üz tutdu yarına: ey könlümün qərarı,
Dözə biləcəkmisən ölümümə de barı?
O dedi: Qəbrin üstə elə ağlaram zar-zar,
Qəbirdəki ölülər tamam durub oturar.
Nəhayət, vidalaşdı xeyirxah əməlləriynən,
Sordu nə edəcəksən işdi ölüb, eləsəm?
O dedi: mən səndən ayrı düşməyəcəm,
Munis oldum, səninlə keçdi gecə-gündüzüm,
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İndi mən həşrəcən səndən necə əl üzüm?
Axır öldü o adam, bu üç ki dost vardı,
Onun tabutunu məzarıstana apardı.
Birinci dost ikrahla şam qoydu başdaşına,
İkinci dost güclə qıydı bir damla göz yaşına.
Var, sərvət evə dönüb o yazığı tərk etdi,
Yaxşı əməlləri isə onunla qəbrə getdi.
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Bir deyil ki, beş deyil ki...
Ürəyimdə çoxdur dərdim, bir deyil ki, beş deyil ki,
Tək olsa idi, ərz edərdim, bir deyil ki, beş deyil ki,
Evdə vardır səkkiz yeyən, dərsə gedən, paltar geyən,
İdarədə “gəl, ver deyən”, bir deyil ki, beş deyil ki,
Şair deyənlərə inan, həddən artıb haqqı boğan,
Panamalı nəzir yığan bir deyil ki, beş deyil ki.
								 M-f X...
***
Aşıq, sən qocaldın el deyə-deyə,
Fəqət, sazındakı tel qocalmadı,
Ağ qar ələnsə də şəvə saçlara,
Bəmin cavan qaldı, zil qocalmadı.
Yüz illər, min illər keçsə həyatda,
Yenə şeirindəki təravət solmaz.
Yaxşı demişlər ki, haqq aşığının,
Özü qocalsa da, sözü qocalmaz.
								 X...
Qeyd: Şeirlərin müəllifini dəqiqləşdirmək mümkün olmadı
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