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Bəxtiyar Vahabzadə

GÖRKƏMLİ ALİM, HƏSSASLIQ 
VƏ ZƏRİFLİK MÜCƏSSƏMƏSİ

Azərbaycan xalqı aprelin 28-də görkəmli 
alim, həssaslıq və zəriflik mücəssəməsi Zərifə xa-
nım Əliyevanın 85 illik yubileyini böyük ehtiram-
la yad etdi. Yüksək səviyyədə keçirilən yubiley və 
anım tədbirləri, ürək sözləri və dəyərləndirmələr bu 
münasibətin kökündə dayanan məntiqi baxışların 
yeni əyani təcəssümünə çevrildi. O yalnız mahir loğ-
man, qayğıkeş ana və ləyaqətli insan deyildi. Heç də 
hamar, asan keçməyən ömür yolu ilə Azərbaycan 
qadınının tarixən formalaşmış ali keyfiyyətlərinin 
daşıyıcısı idi. 

Zərifə xanım haqqında jurnalistlərimiz, şair 
və yazıçılarımız onlarca müxtəlif səpkili yazılar 
qələmə alıblar. Bu da hər birinin ürək səsindən, 
duyğularından irəli gələn istək və nümunələrdir. O, 
bütün fəsilləri sevirdi. Xüsusilə baharı. Elə doğumu 
da, həyatla vidalaşması da bu fəslin qismətinə düş-
dü. 1985-ci il aprelin 15-də dünyasını dəyişdi. Bu 
elə bir vaxt idi ki, Moskvada SSRİ miqyasında 
məsul vəzifələrdən birini tutan Heydər Əliyev ona və 
Azərbaycana qarşı çevrilən güclü qaraguruha  qarşı 
da mübarizə aparırdı. Həmin hüznlü vaxtlarda 
dost, ağsaqqal təsəllisinə ehtiyac duyduğu anlarda 
sevimli şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə də sarsıl-
mış halda yanında dayanmışdı. Tezliklə duyğula-
rı “Mərsiyə - Rekviyem” adlı əsərdə göz yaşları ilə 
süzülüb gələn misralara çevrildi. Bu şeir yalnız bir 
dəfə Heydər Əliyevin sağlığında Zərifə xanıma həsr 
olunmuş albomda işıq üzü görüb. Biz də bu nümunə 
ilə tanış idik. Düşündük ki, Vallah, kütləvi oxu-
cudan uzaqda saxlamaq heç də insafdan deyil. 
Bəxtiyar müəllimdən xahiş etdik və razılığını aldıq. 
Zənnimizcə, bu, dərgimizin də, “Qafqaz”sevərlərin 
də könül dünyasından gələn duyğuların təcəssümü 
olardı.
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«Gəlmişəm!» - səsləndi ölüm bir anda, 
Gözəl bir insana necə qıydı o? 
Sən bir ağrıya bax!
Böyük bir xalqa 
Arxa olan kəsin arxasıydı O.

Hökmünü verməkdə ölüm zirəkdi, 
Həyatın üstünə qəhqəhə çəkdi. 
Bu boyda dünyanı elə bil, bu dəm 
İynənin gözündən keçirəcəkdi...

Ölüm kəmfürsətdi, vaxtı itirməz, 
Bir anlıq əcələ macal da verməz. 
Gəldisə, yaxşıya, yamana baxmaz, 
Uşağa, qocaya, cavana baxmaz.

Hər kəsin alnına basar möhrünü, 
Zamanı saxladar zaman içində. 
Qayğıyla bəslənən yüz illik ömrü 
Alar əlimizdən bir an içində.

Nə qədər dünyada yaşayırıq biz 
Ölüm - sanırıq ki, bizdən uzaqdır. 
Elə bilirik ki, bizim ömrümüz 
Ömürdən o yana uzanacaqdır.

Belə düşünürük... ötür fəsillər. 
Ölüm?..
Bir səs deyir: - Yox, hələ tezdir.

Onu da bilirik, axışan illər 
Ölümə uzanan əllərimizdir.

Daddıqca həyatın şirinliyini,
O - son hədd imiş. 
Duyduqca həyatın dərinliyini, 
Bilirik:
Bilməmək səadət imiş. 

Bu necə dünyadır, anlamıram mən, 
Cilvəsi cürbəcür, rəngi cürbəcür. 
Dünən nəfəsilə səni isidən 
Bu gün buza dönür, torpağa dönür.
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«Gəlmişəm!» - bağırdı ölüm bir anda,
Gözəl bir insana necə qıydı o? 
Sən bir ağrıya bax!
Böyük bir xalqa 
Arxa olan kəsin arxasıydı O.

Əgər arxadırsa qadının sənə,
Meydan oxuyarsan min-min düşmənə. 
Qadının düşmənsə, eynin açılmaz, 
Min dost köməyindən bir xeyir olmaz.

İşdən qanı qara evə dönəndə, 
Dünya gözlərinə tor görünəndə, 
Könül sirdaşının bir xoş baxışı, 
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Bir xoş təbəssümü sənə can verər, 
Dünyanı gözündə gözəlləşdirər.

Eşitdim, beləymiş könül sirdaşın, 
Elə bununçün də sənin göz yaşın 
Axdı bulaq kimi...
Anlayıram mən. 
Sındı Zərifə də zərifliyindən.

İşıqsız gözlərə nur verən insan, 
Gözlərə verdiyi nurdan, işıqdan 
Qəlbinə don biçib ilk bahar kimi, 
Zərif olmalıydı gözdə nur kimi.

Sənin arzun ilə üz-üzə durmuş. 
Kişilər -
Anası öləndə deyil, 
Qadını öləndə yetim olurmuş... 
Səni sevdiyindən o, istərdi ki, 
Sən yola salasan dünyadan onu. 
Bəlkə o, bilmədi, bax, bu itkinin 
Sevimli əriyçün nə olduğunu.

O, qıymazdı sənin göz yaşlarına, 
Qıymazdı o solğun baxışlarına. 
Qıymazdı, başını əyəsən bu gün. 
Qıymazdı sinəndə ağlasın ürək. 
Sən onun ruhunu incitməməkçün 
Onun dərdinə də dözəsən gərək.

Budur yaranmışın ilki və sonu, 
Qardaşım, mən yaxşı bilirəm bunu: 
Bu ağır dərdi də bölüşmək üçün, 
Yenə Zərifəni axtarır gözün.

Yol - qəmdən sevincə,
Sevincdən - qəmə! 
Bu yol - ta əzəldən belə qoyulmuş. 
Sən indi kədərlə: «O, yoxdur» - demə, 
Ona təşəkkürlə de ki: «O, olmuş!»
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Axır qəbiristana el, axın-axın, 
Başlarda çətirlər yaşıl, qırmızı. 
Qəbrin nurla dolsun!
Mənim xalqımın 
Novo-Deviçyedə* yatan tək qızı!

Aslan tək yaşadan aslan yanında, 
Mərdliyin səbəbi mərddən sorulmaz. 
Aslan da aslana arxalananda, 
Aslanın erkəyi, dişisi olmaz.

Sən hörmət qazandın ləyaqətinlə, 
Hörmət qazanılmaz qəzəblə, kinlə. 
Hər şeyi dərk edir; insan büt deyil. 
İçində yatdığın o tabut deyil, 
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*Akademik Zərifə xanım Əliyeva1985-ci il aprel ayının 15-də Moskva şəhərində vəfat etmişdir. Onun cənazəsi 1994-cü ildə Moskvanın Novo-Deviçye 
qəbiristanlığından Bakıya gətirilərək, Fəxri Xiyabanda, atasının qəbri yanında dəfn olunmuşdur.

Ləyaqət taxtıdır, 
Ləyaqət taxtı! 
Başlardan yuxarı səni ucaltdı.

Bu bahar günündə yağmurlu göy də, 
Bu gün için-için qan ağlayırdı.
Sənin matəminə Üzeyir bəy də, 
«Sənsiz»in dililə yas saxlayırdı.

Bayaqdan süzürəm mən izdihamı, 
Yağışın altında dayanıb hamı,
Onu son mənzilə 
Ötürür belə.

Qardaşım, bu böyük izdiham, bu gün 
Qoy olsun azacıq təskinlik sənə. 
Sonsuz kədərini azaltmaq üçün, 
El-oban yığılıb sənin dövrənə.

Qəmə şərik varsa, qəmi adla keç. 
Gör, necə dikilib üzünə gözlər. 
Sevinci böləndə çoxalar sevinc, 
Kədəri böləndə, azalar kədər.

Şər ilə qardaşdır, dünyanın toyu. 
Vaxt ötür bu sonsuz axarla, qardaş. 
Ancaq ömrün boyu, həyatın boyu, 
Sən ki, yaşamısan vüqarla, qardaş!

Bu vüqar önündə biz də baş əydik.
Kaş, səni bu halda biz görməyəydik.
Əgər, sən əyilsən,
Sınmış bil bizi.
Əvvəlki vüqarla yaşa, yaşat sən,
Səninlə fəxr edən ellərimizi!

17-18 aprel 1985-ci il, Moskva

Şər ilə qardaşdır, 
dünyanın toyu. 
Vaxt ötür 
bu sonsuz axarla, 
qardaş. 
Ancaq ömrün boyu, 
həyatın boyu, 
Sən ki, yaşamısan 
vüqarla, qardaş!
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