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Bu il Nəbi Xəzrinin 80 yaşı tamam 
olur. Ömrünün çoxunu bədii yaradıcılığa 
sərf etsə də, o, bir sıra məsul vəzifələrdə də 
çalışıb. 1974-cü ildən Azərbaycanın Xari-
ci Ölkələrlə Dostluq və Mədəni Əlaqələr 
Cəmiyyətinin sədri işləyən şair hazırda 
«Azərbaycan dünyası» adlı həmin qurumun 
prezidenti kimi fəaliyyətini davam etdirir. 
Onunla iş otağında görüşdük. Yaradıcılığı 
ilə ürəklərdə çoxdan taxt quran qocaman 
sənətkar və ictimai xadim oxucularına 
həmişə həyata nikbin baxmağı tövsiyə edib, 
həmvətənlərini xöşbəxt, sağlam və dərd-
qəmsiz görmək istəyib. Ucalığın və nikbin-
liyin yollarını arayan bu müdrik insanın 
səhhəti yaxşı deyildi. Müalicəyə getməyə 
hazırlaşırdı. Onu zarafatcıl, xoş əhval-
ruhiyyəli görməyə adət etdiyimizdən, bir 
qədər üzüntülü görkəmindən söhbətimizin 
alınmayacağını düşünürdük. Lakin Nəbi 
Xəzri bizi çox mehribanlıqla qarşıla-
dı, xəstəliyini gizlətməyə çalışdı. Yorğun 
çöhrəsində təbəssümünü gizlətmədi... 

-Nəbi müəllim, ilk öncə rəhbərlik 
etdiyiniz cəmiyyət barədə məlumat 
verərdiniz…

-30 ildir ki, bu cəmiyyətdə çalışıram. 
Onu deyə bilərəm ki, yalnız 10 il ərzində 
dünyanın 45 ölkəsində Azərbaycan 
mədəniyyəti günləri keçirmişik. Əslində 
Avstraliyadan başqa bütün qitələrdə 
olmuş, yurdumuz və xalqımız barədə 
həqiqətləri özgə xalqlar arasında yayma-
ğa çalışmışıq. Əvvəllər diqqət mərkəzində 
idik. Gördüyümüz işlərin səmərəsi daha 
çox nəzərə çarpırdı.

-Deyəsən, çoxlu problemlərlə 
üzləşirsiniz?..

-Niyə gizlədim, cəmiyyətimizin 
maliyyə cəhətdən köməkliyə ehtiyacı 
var. Müraciət etdiyimiz bəzi əlaqədar 
təşkilatlardan real dəstək görmürük. 
Maddi bazamız zəiflədiyindən qarşı-
da duran mühüm işləri vaxtlı-vaxtında 
həyata keçirə bilmirik. Əlbəttə, hazırkı 
dövrdə – yəni dövlətimizin inkişafı üçün 
çalışdığımız çağda, onu hər cəhətdən 
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yüksək səviyyəyə qaldırmaq lazımdır. 
Xarici ölkələrlə mədəni əlaqələr yaratma-
ğa, orada Azərbaycan günləri keçirməyə 
böyük ehtiyac duyulur. Özümüzü dünya-
ya tanıtmaq yolunda elə addımlar atılma-
lıdır ki, hiyləgər düşmənin təbliğatı təsir 
gücünü itirsin. Lakin bəzi məmurlar qay-
ğısızlıq xəstəliyinə tutulublar. Bu sahədə 
dövlətçiliyimizdə uğurlu ənənələrin təməli 
qoyulduğu bir vaxtda, təəssüflər olsun ki,
bir çoxlarının məsuliyyətsizliyi ilə rastla-
şırıq. Dediklərimi şikayət kimi anlamasın-
lar. Mən ümumi işimizin xeyri üçün bütün 
imkanlardan lazımınca istifadə etməyə 
maneçilik törədənlərin insafa gəlmələrini 
arzulayıram.

-1962-ci ildə yazdığınız «Şer mənim 
üçün bir kainatdır» adlı əsərinizdə 

göstərirsiniz ki, «Şer mənə sirli həyatdır, 
Açsam da, bağlıdır bir kitab kimi». Şer 
sizin üçün hələ də bağlı kitab kimi qalır, 
yoxsa… 

-Baxıram göylərə qəlbimdə şer,
Ulduzlar uzaqdan göz vurur mənə.
Kainat sirrini açsa da bir-bir,
Sənət kainatı sirlidir yenə.

Şer ilahi qüvvədir, sözlə möcüzə ya-
ratmaq vasitəsidir. Sirrini açmaq müm-
kün olsaydı, onda möcüzəlik qalmazdı. 
Bu yaşımda bir şeyə təəssüflənirəm.
Hansı səbəbdənsə gənclərimizdə söz 
sənətinə maraq azalıb. Bir vaxtlar  
«Natəvan» klubunda şer söylədiyim vaxt 
Səməd Vurğunun diqqətini çəkmişdim. 

Şair məni Yazıçılar İttifaqına çağırıb 
əsərlərimi bəyəndiyini söyləmişdi. Son-
ra onun və başqa ədəbiyyatsevərlərin 
qayğısını görmüşəm. Sevilən, sayılan 
şairlərin əsərləri həmişə çap olunub oxu-
culara çatdırılırdı. Heç yadımdan çıxmır, 
Leninqrad Universitetində təhsil alırdım. 
Hiss edirdim ki, yolumu dəyişməliyəm. 
Daha doğrusu, Moskva Ədəbiyyat İns-
titutuna keçməliyəm. O illərdə güzəştlə 
yalnız Yazıçılar İttifaqının üzvlərini həmin 
İnstituta qəbul edirdilər. Səməd Vurğu-
nun xeyir-duası ilə bu yaradıcı təşkilata 
üzv olmağım keçmiş SSRİ-nin ən məşhur 
ali təhsil ocağının qapılarını üzümə açdı. 
Orada məni tələbələr şurasının sədri 
seçdilər. O dövrdə Moskvada Azərbaycan 
ədəbiyyatı günləri keçirilirdi. Məni də ça-
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ğırmışdılar. Bəlkə də ilk dəfə Moskvanın 
mötəbər tədbirində Azərbaycan dilində 
şer onda səslənib… Bu, bizim gəncliyə 
edilən böyük etibar idi. Amma indi bədii 
yaradıcılığa sanki əhəmiyyətsiz və ucuz 
bir şey kimi yanaşırlar. Yazdıqlarımız heç 
kəsin diqqətini özünə çəkmir. 1995-ci ildə 
qələmə aldığım bir şerdə bildirmişdim 
ki, «Dəhşətdir ölümdən əvvəlcə ölmək, 
Öləndən sonra da ölmək dəhşətdir». 
Mənə elə gəlir ki, yaratdıqları oxuculara 
çatmadığı andan şairin həyatda özünü 
diri saymağa haqqı yoxdur.

-Azərbaycan poeziyasında ağsaqqal 
sənətkarlardan birisiniz. Səməd Vur-
ğun kimi siz də gənc  yazarlara qayğı 
göstərirsinizmi?

-Bilirsiniz, indiki yazarlar bizim 
məsləhətimizə ehtiyac duymurlar. Onlar 
şerə oxşar nəsə düzəldib sponsor tapır-
lar, bir-birinin ardınca irihəcmli kitablar 
çap etdirirlər. Özü də yaşlı nəslin yaz-
dıqlarını bəyənmirlər. Belələri oxucuların 
zövqünü korlayır. Adını çəkməyəcəyəm, 
yaxın tanışlarımdan biri şer yazmaq ar-
zusuna düşmüşdü. Yanıma gəldi. «Oxu» 

dedim... Baxdım ki, onun öz duyğula-
rını əks etdirmək qabiliyyəti yoxdur. 
Açıq-aşkar bildirdim ki,  «Səndən şair 
çıxmaz». Məndən incidi… Sonra-
lar həmin tanışım partiya işində irəli 
çəkildi, raykomun birinci katibi oldu. 
Sovet cəmiyyəti dağıldıqdan sonra 
onun kitabları dalbadal çap olunma-
ğa başladı. O, öz kitablarına «Məni 
ədəbiyyatdan uzaqlaşdıran dostuma» 
sözlərini yazıb mənə göndərirdi. İş elə 
gətirmişdi ki, onu nazir təyin etmişdilər. 
Amma o, yenə də daha çox «şairliyi» ilə 
öyünürdü.  Anlayırdım ki, gözümü yu-
mub vəzifəli tanışımın cızma-qaralarını 
tərifləsəm, bir çox işlərim düzələr. Belə
etmədim. Əksinə, hər dəfə görüşəndə 
üzünə deyirdim ki, «Hamının şair ol-
ması vacib deyil». O, da elə düşünürdü 
ki, paxıllığını çəkirəm. Bu adam dün-
yasını dəyişib, indi baxın görün, onun 
sağlığında buraxdığı qalın kitabları heç 
yada salan var? Şairlik hissi insanın 
daxilindən gəlməlidir. Əlbəttə, oxucular 
yeni şerlər, əsərlər istəyir, ona görə də 
imzası tanınmayan adamların təzə ki-
tablarını alıb vərəqləyirlər. Və nəticədə 

qolu-qanadı qırıq şerlər yarananda 
Azərbaycan poeziyasına ciddi xələl dəyir. 
Lakin gənclər arasında istedadlıları da az 
deyil… 

-Narahatlığınız əsassız deyilmiş... 
Zaman keçdikcə, hər şeyə münasibət də 
başqalaşır. Keçid prosesində sizi qorxu-
dan əsas məsələ nədir?

-Dilimizin yad ünsürlərlə 
çirkləndirilməsi. İstər şifahi, istərsə də 
yazılı nitqimizdə yerli-yersiz əcnəbi 
dillərdən alınmış sözlərin işlədilməsi di-

Mən əruz vəznini bilmirəm, bu 
səbəbdən də qəzəl yazmağa cəsarət 
etmirəm. Baxmayaraq ki, rəhmətlik 
Əliağa Vahid yaxın dostum idi. Yazıçı-
lar İttifaqının katibi işlədiyim çağlarda 
tez-tez yanıma gələr, məsləhət alar, 
məşhur istirahət yerlərində dincəlmək 
üçün putyovka istəyərdi. Mən də fon-
da tapşırardım ki, ona pulsuz putyovka 
versinlər. Vahid zarafatı sevən adam 
idi, putyovkanı əlində tutub deyərdi ki, 
«Bu kağız parçasından nə çıxar? Mən 
nəynən gedim, necə gedim? Ürəyim 
dolu, cibim boşdur. Yaxşı dincəlmək 
üçün başqa “kağızlar” da lazımdır. Çı-
xart onnan da ver». Deyərdim: «Baş 
üstə, Vahid əmi». Zəng edərdim mü-
hasibata: «Vahid üçün yardım ayırın. 

Yazıb gətirin, qol çəkim». Bundan 
sonra o da yorğun çöhrəsinə zorla 
təbəssüm qondurub deyərdi ki, «Bax, 
bu başqa məsələ». 

…Ömrünün son çağlarında Vahidin 
yaşayışı çox ağır idi. Bəzən papirosu 
olmurdu. Yanıma gələn kimi soru-
şurdu: «Papirosunuz var?» Deyir-
dim: «Var». «Bir dənə ver». Mən bir 
dənəsini yox, bütün qutunu ona ba-
ğışlayırdım. Vahid «Kazpek» çəkirdi. 
Qutunu cibinə qoyub təşəkkürünü bil-
dirirdi. Düzdür, mən 68-ci ildən bəridir 
ki, çəkmirəm... O, dövrün əzablarını, 
ağrılarını unutmaq üçün içki də içirdi. 
Buna baxmayaraq çox məzəli insan 
idi. İti öləndə, cümə axşamı  3-4 dos-
tu onlara gəlir. Onlardan biri qapını 

Vahidin yeri boş qaldı…
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limizin gözəlliyini, incəliyini pozur. Dünya 
dillərindən bir neçəsinə yiyələnmək insan 
üçün müsbət və üstün keyfiyyətlərdəndir. 
Lakin insan birinci növbədə öz ana dilinin 
qrammatik qayda-qanunlarını mükəmməl 
bilməlidir. Dilimiz fikirlərimizi ifadə etmək 
üçün bütün imkanları özündə əks etdi-
rir. Bəs nə üçün danışarkən və yaxud 
yazarkən arada bir neçə sözü başqa dildə 
deməyi adət halına salırıq? Rusiya, Türkiyə 
və digər dünya ölkələrində doğma dilə qar-
şı bu cür haqsızlıq edilmir. Bəzi televiziya 
verilişlərinə, həmçinin qəzet və jurnalla-
ra öz mənfi rəyimi dəfələrlə bildirmişəm. 
Hər bir vətəndaş dilimizin saflığı, təmizliyi
və şəffaflığını qorumalı, vətənini dərin
məhəbbətlə sevməli, ona xidmət etməkdən 
boyun qaçırmamalı, ədalətli, namus-
lu, xeyirxah insan olmalı, nəcib əxlaqi 
keyfiyyətləri özündə cəmləşdirməyə çalış-
malıdır. O, azərbaycanlı olduğunu ancaq 
bununla sübut edə bilər. 

-Şair, bizə elə gəlirdi ki, siz həmişə 
əyilməz və başı uca olacaqsınız. Çünki 
yıxılmağa yeriniz yoxdur. Nə baş verib, 
yoxsa arxalanmağa çinar tapmırsınız? 
Azərbaycanın bütün çinarları quruyubmu?

-Həyat yoldaşım Gülarə xanımı 16 il-
dir ki, itirmişəm. O, dünyadan köçəndən 
mənə söykənməyə çinar göstərən yoxdur. 
Şerlərim də o səbəbdən yas qurub ağla-
yır. Kaş Göy-Gölün özüylə cahana yox, 
ONA bir də baxa biləydim… (Kövrəlir). 
Dünyada sevgidən böyük qüvvə yoxdur. 
Nə görürəmsə, mənə onu xatırladır. Ya-
zıram…, onsuz keçən günlərimi ona həsr 
etmək üçün yazıram. Axı, həmişə ilk oxu-
cum Gülarə xanım idi. Mən şerlərimin 
yeganə ilk oxucusundan ayrıldım. Dərdimi, 

qonaqların üzünə açan şairə sataşmaq 
istəyir, deyir: «Gəlmişik cümə axşamına, 
başın sağ olsun». Vahid  heç özünü sın-
dırıb-eləmir. «A kişi, kimdir?» - deyə so-
ruşan həyat yoldaşına üzünü tutub deyir: 
«İtin qohum-əqrəbasıdır»...

Vahid istirahət yerində çoxlu qəzəllər 
yazardı. Qayıdan kimi mənə baş çəkərdi, 
çıxıb bağdakı kürsüdə oturardıq. Yaşlı ada-
ma nə lazım idi?.. Ətrafda gəzib-dolaşan 
gözəl xanımlara gözü sataşan kimi Vahi-
din dili açılırdı.  «Bilirsən kurortda nə qədər 
gözəllə tanış olmuşam?.. Qəşəng-qəşəng 
qızlar böyür-başımdan əl çəkmirdilər. On-
lara «xanım, madam, madmazel» deyə 
müraciət edirdim. Şerə vurğun olan bəzi 
qızlar hətta yanaşıb məni öpürdülər, mən 
də onları. Eh, belə bəxtəvərlik bir də ha-
çan ələ düşəcək? Təki sağlıq olsun, gələn 
il bir də gedəcəyəm» - deyərdi... Amma 

Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı 
Sara xanım dəli kimi olmuşdu. Ata-
sı xalqın düşməni deyildi, əksinə 
xeyriyyəçi idi. Sara xanım onun təmiz 
adını özünə qaytarmağa çalışırdı, 
dövlət  idarələrinin qapılarını döyür-
dü. Laqeydliyi gördü… gördü… axır-
da ağlını itirdi...  

Kərbəlada idik. Orada geniş 
istirahət otağı var, tavanından iki 
böyük çilçıraq asılıb. Yaşıl rəngli 
şüşədən olan bu çilçıraqlar üzüm 
salxımını xatırladır. İkinci mərtəbədə 
Quran müzeyi yerləşir. Füzuli aşa-
ğıda, birinci mərtəbədə dəfn olunub. 
Birinci dəfə gedəndə bələdçidən so-
ruşduq ki, bu çilçıraq hardandır? 
Cavab verə bilmədi. Kərbəlaya ikinci 
ziyarətimizdə bizi İraqın Dini işlər 
naziri müşayiət edirdi. Ondan so-
ruşdum: «Siz deyə bilərsinizmi, bu 
çilçıraq hardan alınıb?». O, dedi: 
«Hədiyyədir». Birdən gülümsəyərək 
qürurla dilləndi: «Sizin böyük mes-
senatınız Hacı Zeynalabdin Tağıyev 
Kərbəla ziyarəti zamanı özü ilə gətirib. 
İtaliyada düzəltdiribmiş. Görürsünüz, 
əcnəbi ustaların hünərini, hələ də 
bərq vurur». Dilim dinc durmadı, de-
dim: «Bu çilçıraq ona görə belə nur 
saçır ki, şüşəsi, lampası İtaliyaya, işı-
ğı isə Azərbaycana məxsusdur»... 

Azərbaycan Demokratik Res-
publikası qurulanda Milli Məclisdə 
araya mübahisə düşüb, deyiblər 

ki, Bakıya su çəkilməlidir. İki yol 
var: biri Kürdən, digəri Şollardan 
gətirilə bilər. Murtuza Nağıyev bil-
dirib ki, «Kürdən gətirsək, 10 milyon 
ucuz başa gələr. Şollar suyu təmizdir, 
amma Bakıya gətirilməsi hamımıza 
baha oturacaq». Hacı Zeynalabdin 
Tağıyev ayağa durub bir neçə kəlməsi 
ilə mübahisəyə son qoyub: «Xərci nə 
qədər olsa, mən ödəyəcəyəm, razıla-
şa bilmərəm ki, qadınlarımız Salyan 
suyu içib, ayağısürüşkən olsunlar». 
Bununla müzakirə kəsilib və Şollar 
suyunun Bakı əhalisinə çatdırılması 
barədə qərar çıxarılıb. Şollar suyu-
nun çəkilişi çox çətinliklərlə başa 
çatıb, kəmər dağlardan, daşlardan 
keçib, özü də qalın saxsı borularla. 
Şollar suyu indi də saflığı ilə seçilir.

Mərdəkanda Tağıyevin bağı var. 
Dəfn olunduğu yerin yanındadır. Kişi 
ömrünün son günlərini orada keçi-
rib. Şükürlər olsun ki, indi bu yurdda 
nəvəsi yaşayır.

Kişi İstanbulda iki böyük ev tikdi-
rib, indiyə kimi qalır, birində ofislər 
yerləşir, digəri isə mehmanxanadır. 
Müsəlmanlar üçün Sankt-Peterburq-
da gözəl bir məscid inşa etdirib. Le-
ninqradda oxuyanda minarələrə hey-
ranlıqla baxardım. İndiki tarix muzeyi 
də onun yadigar qoyduğu binalardan 
biridir... Eh, elə bir nəcib, səxavətli 
insana, böyük ürək sahibinə balaca 
bir büst qoyulub...

Kərbəlada Zeynalabdin Tağıyevin 
çilçıraqları hələ də işıq saçır
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sirrimi indi təkcə Allahla bölüşürəm. 
Mənə elə gəlir ki, sevgi də yer üzünü 
tərk edib həyat yoldaşımla o biri dün-
yaya getmişdir. Gənclərimizə insanı 
ucaldan Leyli-Məcnun eşqi arzulayı-
ram. Çoxları nəyinsə naminə bir-birinə 
yaxınlaşır, yeni ailənin təməli valideynin 
vəzifəsi, imtiyazı, pulu üzərində quru-
lur. Bu, məhəbbətin yalan tərəfidir, tərs 
üzüdür. Etiraf edək ki, gənclər dahi Ni-
zaminin kəşf etdiyi «dünyanı fırladan 
məhəbbət»i itiriblər. Sevənlər arasında 
inam və etibardan əsər-əlamət qalma-
yıb. Bu barədə düşüncələrimə iyul ayı-
nın 26-da bir şer həsr etmişəm:  

Allahım, lütf elə,
De, bu nə işdir?
Müqəddəs məhəbbət
Hara getmişdir?
Kim deyər Məcnun var, 
Yoxsa Leyli var…
Onlarla yox olub
İnam, etibar?..

-Nəbi müəllim, oxucular yaradıcı-
lığınızı həmişə izləyir və böyük ümidlə 
sizdən yeni əsərlər gözləyirlər?

-Bilirsiniz, mənim kimilərinin xəmiri 
şerlə yoğrulub. Nəfəsimiz kəsilənədək 
içimizdən gələnləri yazmalıyıq… Çox-
dandır ki, Abbasqulu ağa Bakıxano-
vun həyat və fəaliyyətini bədii dillə 
əks etdirmək arzusuyla yaşayıram. 
Əslində, geniş həcmli bir əsər yaratmaq 
niyyətindəyəm. Bakıxanovun yaradıcı-
lığını böyük həvəslə mütaliə edib araş-

dırmalar aparmışam. Epik-dramatik 
lövhələrlə zəngin olacaq poemanın süjet 
xətti artıq beynimdə hazırdır. A.Bakıxa-
novun qəbri ilə indiyə kimi maraqlanan 
olmayıb və bəlkə də ədibin uyuduğu yer 
itib-batıb. Jurnalınız vasitəsilə əlaqədar 
orqanların qarşısında məsələ qaldır-
sanız pis olmaz. Görkəmli Azərbaycan 
mütəfəkkirinin cənazəsini doğma yur-
duna gətirmək lazımdır. Müalicəyə 
gedirəm, səhhətim düzələn kimi 
dediklərimi gerçəkləşdirməyə çalışaca-
ğam.

-80 yaşınızı təbrik edirik, şair. İnşal-
lah, yubileyiniz keçirilər, bizim jurnal da 
öz sözünü deyər. 

-Mən yubiley həvəskarı deyiləm, 
sevmirəm, hətta rəsmi olaraq müvafiq 
orqanlara yazmışam ki, «xahiş edirəm, 
yubileydən məni azad edin». 60 illiyimdə 
şer də yazmışam («Mənim 60 yaşım») 
Yazıçılar İttifaqı yubileyimi keçirmək 
təklifini irəli sürmüşdü. Mən dedim ki, 
lazım deyil. Sözlərimə çoxlu mahnılar 
yazılıb, konsert nəzərdə tutulsa, uzun 
çəkəcək. Yaxşısı budur ki, uzun-uzadı 
çıxışlar olmasın, söhbətə 5-10 dəqiqə 
yer ayrılsın. Elə də oldu. Yubileyi Mirzə 
İbrahimov açdı. Sonra Rəsul Həmzətov 
çıxış edib mənə yapıncı bağışladı. Bir 
də Cavad Heyət ürək sözlərini dedi. İndi 
Yazıçılar İttifaqını, deyəsən, yubileylər 
maraqlandırmır... Mən ərizə yazıb İttifa-
qın üzvlüyündən çıxmışam. 

-Əsl sənət əbədi yaşayır və 
Azərbaycanda sözün qədrini bilənlər 
var.

-Əlbəttə, mən xalqımın böyük-
lüyü və sənətsevərliyi qarşısında 
həmişə baş əymişəm. Söhbət yaş-
lı nəslin yaradıcı nümayəndələrinin 
el tərəfindən unudulmasından yox, 
bəzi imtiyaz sahiblərinin Azərbaycan 
ədəbiyyatına və mədəniyyətinə diqqət 
yetirməmələrindən gedir. Bir həqiqəti 
söyləməsəm, haqsızlıq edərəm. 2002-
ci ildə əsərlərimin üçcildliyinin işıq üzü 
görməsində mərhum prezident Heydər 
Əliyevin böyük rolu olub. Hər bir cildə 
onun təklifinə əsasən adlar qoyulub. 
Belə ki, birinci cild üçün «Hər yaz çinar 
kimi göyərəcəyəm» misram başlıq se-
çilib, «Duman, gəl get bu dağlardan» 
misram ikinci, «Dövran amansızdır, ta-
rix qəhrəman» misram isə üçüncü cildin 
adı kimi götürülüb. İnanıram ki, Heydər 
Əliyevin dövlətçilikdə qoyduğu bir çox 
ənənələrlə yanaşı, sənət adamlarına 
xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşması da 
ənənə olaraq  yaşadılacaq. Səhhətim 
pisləşsə də, Allah özü mənə güc-qüvvət 
verir. Masamın üstündəki vərəqlər heç 
vaxt ağ qalmır. 

gələn ilə onun ömrü çatmadı… Dün-
yasını dəyişdi... 

Həmin gün respublikanın məsul 
rəhbərlərinin heç biri Bakıda yox idi. 
Böyük qəzəlxanı Fəxri Xiyabanda 
dəfn etmək üçün gərək yuxarının 
qərarı olaydı. Nə edə bilərdik? Çaşıb 
qalmışdıq. Rəhmətlik Seyfəddin Dağlı 
yanıma gəlib dedi: «Nəbi müəllim, fi-
kir eləmə. Fəxri Xiyabanın ən yaxşı 
yerində qəbir qazdırmışam. Kürsü də 
düzətdirmişəm, dostları, yaxınları çı-
xıb orda ürək sözlərini deyərlər». 

Camaat Yazıçılar İttifaqının bi-
nasında Vahidlə vidalaşaraq onun 
cənazəsini çiyinlərinə götürüb yerə 
qoymadan, birbaşa Fəxri Xiyabana 
apardılar. Şairi qərarsız-zadsız orada 
dəfn etdik... Rəhbərlər gələndə dedilər 
ki, yaxşı etmisiniz. 

Vahidin abidəsinin açılışını təşkil 
etdim, ilk sözü söylədim, lenti də 
mən kəsdim. Çox adam toplaşmış-
dı, həyəcanlı olsam da, yığıncağı 
axıradək apardım... Abidə çox gözəl 
idi. Onu rəhmətlik Arif Mansur öz pulu 
ilə düzəltmişdi. Sonra 2-3 nəfər yığı-
şıb birlikdə şairin evinə getdik, gülləri, 
çiçəkləri xanımına verdik.

Vahidin birinci həyat yoldaşı rus idi. 
Zəng vurub ona deyərdi «Nura, kak 
maya sobaka tam? Ne bespokoysa, 
ya seyças pridu». O qadın rəhmətə 
gedəndən sonra bir azərbaycanlı ilə 
evlənmişdi, ondan bir oğlu dünyaya 
gəlmişdi. Maşallah, böyük oğlandır. 
Adı Ramizdir. O, da şer yazır. Qəşəng 
satirik qələmi var. Amma Vahid deyil... 
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«Peyğəmbər» poemam əzabla yazıl-
mış bir əsərdir. Mən  nə o dövrü yaşama-
mışdım, nə də baş verən proseslərlə ya-
xından tanışlığım vardı. Hər şey İlahinin 
özündən gəldi. Əslində həmin əsəri mən 
yaratmamışam, onu mənə pıçıldayıblar, 
mən sadəcə katiblik edib  yazı yaddaşına 
köçürmüşəm. 

 Mən bir dəfə o dünyaya gedib 
gəlmişəm. 1980-ci ildə həkimlər üzərimdə 
əməliyyat aparıblar. Həmin vaxt iynə vur-
muşdular, yeri şişmişdi. Sabahı gün ha-
lım pisləşdi. Rəhmətlik dostum Yəhya 
Məmmədov zəng etdi cərrah, professor 
Bəybala Abbasova. O, xəstəxanada yanı-
ma gəldi, baxıb dedi ki, «Qorxulu bir şey 
yoxdur. Qalxaq yuxarı, sarğını dəyişək». 
«Nə olar, qalxaq deyirsən, qalxaq da». 
Sarğı otağına girdik, gördüm ki, içəridə 
tibb bacısının əlində yekə bir iynə var. 
Soruşdum: «Məgər sarğını dəyişəndə də 
narkoz vururlar?..»

Bir də baxıram ki, Bəybala müəllim 
də əməliyyat paltarı geyinib. Dedim: 
«Nə səbəbə tələm-tələsik dava paltarı-
nı əyninə keçirmisən, xeyir ola? Yoxsa 
məni yarmaq istəyirsən?» «Yox… yox..., 
görürsən, əlimdə heç nə yoxdur» dedi. 
Nə isə, məni uzanmağa məcbur etdilər. 
Amma qoymadım iynə vurmağa. Cərrah 
işə başladı. Birdən bir ağrı qopdu. Gör-
düm ki, Bəybala müəllimin üzünə qan 
sıçrayıb. Demə, 3 iynənin yeri şişibmiş. 
Həkim onların arasını yarıb ki, dərman 
tökəndə üçünə də axsın. Əməliyyat 
qurtardı. Cərrah dedi: «Taçankanı bura 
gətirin». Dedim: «Taçankanı neynirsən, 

«Peyğəmbər»in taleyi
özüm ayaqla gedəcəyəm»… 

Ömründə sistemdən faydalanmamış-
dım. Palataya çatan kimi sistem qoydur-
dum. Bir-iki dəqiqədən sonra ayaqlarım 
buzladı. Soyuq yavaş-yavaş bədənimə 
keçdi, ordan da başıma vurdu. Tibb ba-
cısını çağırdılar. Dedi: «Dərmanı səhv 
salmışam». Bərk hirsləndim, sistemi çı-
xardıb yerə atdım. Sonra huşumu itirdim. 
Bir də gözümü açanda baxdım ki, uşaq-
lar ağlaşır. Halım yenə pisləşdi. Gözü-
mü yumanda qaranlıqdan işığa çıxdım. 
Gördüm ki, ayağımın altından həzin bir 
çay axır. Ətrafda al-əlvan çiçəkli yaşıl 
bir çəmən, başımın üstündə də zirvəsi 
ağappaq qarlı, uca bir dağ var… Ruhum 
canımdan çıxıb tamamilə başqa məkana 
getmişdi. Yatağımda ancaq quru cismim 
qalmışdı. Hələ də doğmalarımın ağlaş-
ma səsi qulağıma çox uzaqdan gəlirdi. 
Önümdəki  mənzərəyə tamaşa etdikcə 
düşünürdüm ki, «Görən, arvad-uşağa nə 
olub, niyə yas qurublar?». 

Sonra elə bildim ki, bir əsr keçdi. An-
caq 3 dəqiqə huşsuz yatmışdım. Beyin 
isə 7 dəqiqəyə  dağılır. Birdən-birə hansı 
qüvvəsə məni silkələyib ayıltdı, ruhum 
öz yerinə qayıtdı. Yatağımda oturdum. 
Həkim sevincindən qanad açıb uçmaq 
istəyirdi: «Allah, nə yaxşı etdin, təzədən 
kişini həyata qaytardın». Bəybala müəllim 
dedi: «Şairi narahat etməyin, indi ona 
yatmaq lazımdır». Demə, mən 10 gün 
idi yatmırdım. «Koma»dan sonra düz bir 
gün yatdım. O biri gün axşam saat 6-da 
oyandım. Rəsmi ilahiyyat kitablarında de-
yilir ki, əgər insan klinik ölüm keçirirsə, o 
dünyanı gedib görürsə, o, ilahidən aldığı 
xüsusi bir tapşırıqla geri dönür. Onda bil-
mirdim ki, mənə nə tapşırıq verilib. Çün-
ki orada heç kəs yox idi. Bu hadisənin 
üstündən bir il keçdi, yavaş-yavaş başla-
dım Həzrəti Məhəmməd haqqında ma-
teriallar toplamağa. Daha doğrusu, o 
vaxta qədər mən «Qurani-Kərim» 
haqqında heç nə bilmirdim. Biz 
İrana getdik, Qum şəhərində 
hamımıza Quran bağış-
ladılar. Onlardan xa-
hiş etdim ki, mənə, 
mümkünsə, türk 

dilində Quran versinlər, oxuyub başa 
düşüm. Türkiyədən də çoxlu kitablar tap-
dım, onlarda peyğəmbərin həyatından, 
çəkdiyi əzablardan, din uğrunda apardığı 
döyüşlərdən bəhs olunurdu. Yazı prosesi 
çox asan keçdi. Lakin hələ sovet dövrü 
idi. Heç bir yerdə əsəri çap etmirdilər. 
Nəhayət, 1992-ci ildə poemanı bitirdim. 

Şahin Səfəroğlunun redaksiyasına 
gəlib dedim ki, belə bir əsər yazmışam, 
əgər səni qane edirsə, götür, jurnalınız-
da çap etdir. O, razılaşdı və dedi: «Bu 
sayımızdan başlayıb hissə-hissə nəşr 
edərik”. «Peyğəmbər» İranda, Türkiyədə 
(Ankarada, İstanbulda, Ərzurumda) 
dəfələrlə işıq üzü görüb. Ərzurumda bir 
Daş mədrəsə yayınları redaksiyası var. 
Orada poemamı uşaqlar üçün dərslik 
kimi çap ediblər. İslam partiyası kitabı 
50-100 min tirajla buraxıb, toylarda və 
yaslarda insanlara paylatdırıb. 

Türkiyədə “Peyğəmbər” əsərinə görə 
mənə 10 min dollar mükafat vermək 
qərarı çıxarıldı. Getdim ora, dedim ki, 
«Çox sağ olun mükafat üçün». Son-
ra bir vərəq istədim. Dedilər: «Nəyinə 
gərəkdir?». Dedim: «Ərizə yazacağam». 
Təəccüblənib soruşdular: «Ərizə nədir?» 
Dedim: «Xahişnamə». Dedilər: «Anla-
dıq, əfəndim, diləkçə… diləkçə». Kağız 
verdilər, yazdım ki, «Mənə çatacaq mü-
kafatı PKK terrorundan zərər çəkmişlərə 
paylamağınızı rica edirəm». Onlar dedilər 
ki, «Yox, bu sizin haqqınızdır». Razılaş-
madım. İranda, Cənubi Azərbaycanda 
da məni mükafatlandırmaq istədilər. An-
caq «Peyğəmbər»ə görə heç bir qurum-
dan bir qəpik də almadım...


