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Musa NƏBĠOĞLU 

Əməkdar Mədəniyyət ĠĢçisi 

 

SƏNSĠZ YAġAMAĞA ÖYRƏġMƏK ÇƏTĠN... 

 

u günə qədər Xalq Ģairi Zəlimxan Yaqubun 

50-dək kitabını nəĢrə hazırlamıĢım. 13 cildlik 

əsərləri külliyyatı da daxil olmaqla, istər 

özünün əsərləri olsun, istərsə də, haqqında yazılmıĢ 

məqalələr və ona ithaf olunmuĢ Ģeirlər – heç birində indiki 

qədər çətin durumda olmamıĢam. Əgər o kitabları 

hazırlayanda ruhumu bir coĢqu, sevinc hissi sarırdısa, bu 

kitabı əlimə alandan qəlbimə bir nisgil hakim kəsilib. 

Əgər əvvəllər hər kitabı hazırlayarkən bir məsləhətə 

ehtiyac duyanda Ģairin özünə üz tuturdumsa, indi onunla 

ancaq xəyallarda baĢ-baĢa qalır, Ģəkili ilə danıĢıram.  

Ġldə bir neçə kitabını böyük məhəbbətlə hazırlayıb 

yüksək bədii zövq aldığın bir söz USTADI haqında 

xatirələr toplusu hazırlamaq, doğrudan da ağırdır... Amma 

neyləyəsən ki, həyatın bu acı reallığı ilə barıĢmaqdan 

baĢqa çarəmiz də yoxdur.  

...2013-cü ilin avqust ayı idi. Zəlimxan Yaqub 

Borçalıda – Kəpənəkçi kəndində doğma ata ocağında, mən 

də öz kəndimizdə – Darvazda idim. Bir gün Ģairə baĢ 

çəkməyə gəldim. Həyətdə oturub nəsə yazırdı. GörüĢüb 

hal-əhval tutduqdan sonra dəftəri mənə verib, bu Ģeiri oxu, 

bu gecə yazmıĢam, – dedi. ġeirin baĢlığı beləydi: ―Mənsiz 

yaĢamağa öyrəĢin daha‖. Oxudum və çox kövrəldim. 

Aman Allah, Ģair bizlərə – onu sevənlərə gör bir nəyi məs-

ləhət görür. Bizi özünün aramızda olmayacağı günlərə 

B 
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hazırlamaq istəyir. O an keçirdiyim hissləri ondan 

gizlətməyə çalıĢdım. O gündən  ruhumu saran vahimədən 

isə qurtula bilmədim. 

Artıq iki ildir ki, O, cismən aramızda yoxdur. ÖyrəĢə 

bildikmi onsuz yaĢamağa? BaĢqalarını deyə bilmərəm, 

mən öyrəĢə bilmədim. Sadəcə onun yoxluğunu qəbul edə 

bilmirəm. Bu iki ildə elə bir gün olmayıb ki, mən gün-

düzlər xəyalımda, gecə yuxumda onunla söhbətləĢməyim. 

Elə bu kitabın hər səhifəsindən də onun xəbəri var: ünva-

nına yazılan hər məqalə, hər Ģeir onun ruhuna əyan olub.  

Zəlimxansevərlərə yaxĢı məlumdur ki, hələ sağlında 

ikən Zəlimxan Yaqub yaradıcılığına ayna tutan elmi-

publisistik məqalələrdən ibarət  ―Zəlimxan Yaqub ədəbi 

düĢüncədə‖ adlı kitabın üç cildini nəĢr etdirdik, IV cild də 

artıq nəĢrə hazırdır. Ona ünvanlanmıĢ Ģeirlərdən ibarət 

―Zaman bu kəsiri bitirməliydi‖ adlı irihəcmli toplunu da 

oxucuların ixtiyarına vermiĢik. Həmin kitablarda Zəlim-

xan Yaqub Ģəxsiyyətinə və yaradıcılığına sevgi və məhəb-

bət həm akademik səviyyədə, həm də ümumxalq sevgisi 

meyarında özünü göstərir. Təqdim etdiyimiz bu kitab da 

elə o hörmət və məhəbbətin, o sevginin davamıdır. 

Sadəcə, burada xalqın öz Ģair oğluna olan sevgi və məhəb-

bəti kədərli notlarla müĢayiət olunur. Kitabdakı məqalə və 

Ģeirlərin hamısı 2016-cı ildə Zəlimxan Yaqubun dünyasını 

dəyiĢməsindən sonra yazılıb müxtəlif mətbuat orqanların-

da nəĢr olunanlardır. Yəni, kitabın tərtibçisi olaraq 

məxsusi Ģəkildə kimdənsə Ģairlə bağlı xatirələrini yazmağı 

xahiĢ etməmiĢəm. Bu kitaba daxil edilən yazıların, Ģeirlə-

rin hamısı Ģairin ölümündən kədərlənənlərin ürək çırpıntı-

larıdır və biz onları müxtəlif mətbuat orqanlarından topla-

mıĢıq. Ola bilsin müəyyən səbəblərdən (təbii ki, bu 

belədir) hələ neçə-neçə yazını da əldə edə bilməmiĢk. 
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Buradakı yazıların əksəriyyəti Ģairin ölümündən sonra isti-

isti yazılan məqalə və Ģeirlərdir. Yəni bu yazılarda onun 

əsərləri elmi tədqiqə cəlb olunmur. Yazı müəllifləri onun 

ölümündən təəssüf hissi keçirdiklərini, ədəbiyyatımızda 

onun mövqeyini, bir Ģəxsiyyət kimi böyüklüyünü, səmimi-

liyini və onunla  bağlı xatirələrini dilə gətirirlər. Hər 

yazıdan bir Zəlimxan Yaqub boylanır. Bu yazıları 

oxuduqca unudulmaz Ģairimiz gözlərimiz önündə bir az da 

ucalır, bir az da böyüyür. 

Akademik, Milli Məclisin mədəniyyət komitəsinin 

sədri Rafael Hüseynov müasir poeziyamızda Zəlimxan 

Yaqub sözünün xüsusi çəkisi olduğunu vurğulayır: ―Zə-

limxan Yaqub Tanrının fitri Ģairlik istedadı bəxĢ etdiyi 

nadir söz ustalarından idi. Amma millətin yaddaĢında, 

ədəbiyyat aləmində həmiĢəlik qalmaq üçün yalnız böyük 

söz qabiliyyətinə malik olmaq azdır. Zəlimxan Yaqub çox 

mətin bir vətənpərvər idi. Vətənini, xalqını, tarixini 

sevirdi. Dövlətinə sadiq bir insan idi və bütün bunları 

yaradıcılığında əks etdirirdi‖.  

Millət vəkili, Azərbaycan Mətbuat ġurasının sədri 

Əflatun AmaĢov onu ―Ġliyinə qədər Ģair‖ adlandırır, Millət 

vəkili ElĢən Musayev təəssüf hissi ilə ―Bir də o coĢquyla 

qarĢılaĢmayacam‖, – deyir. Dədə ġəmĢirin yadigarı 

Qənbər ġəmĢiroğlu onu özünün itirdiyi dördüncü qardaĢı 

sayır, professor Nizaməddin ġəmsizadə ―Qoca dünya, 

Zəlimxanı neylədin?‖ – deyib, haray çəkir. Professoer 

Qulu Məhərrəmli bir məlum həqiqəti xatırladır ki, 

―Zəlimxan Yaqub təpədən dırnağa xalq adamı idi‖, Ģair 

Əbülfət Mədətoğlu isə ―Dünya sənsiz çox miskindi‖ deyə 

təəssüf hissi keçirir. ―ġərq‖ qəzetinin baĢ redaktoru Akif 

AĢırlı haqlı olaraq bu qənaətdədir ki, ―Onun 
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yaradıcılığının üstündən xətt çəkə bilməyəcəklər‖, 

―Gürcüstan‖ qəzetinin baĢ redaktoru, Gürcüstanın 

Əməkdar Jurnalisti Ġslam Əliyev onu ―Həm gəliĢi, həm də 

gediĢi ilə əbədiləĢən Zəlimxan‖ kimi dəyərləndirir, Cənubi 

Azərbaycandan olan Behbud Muradi isə Ģairin vaxtsız ölü-

mündən təəssüfünü bir el deyimi ilə belə ifadə edir: 

―Söyüdün sınmağı bağda bilinməz, palıdın sınmağı elə 

zərbədir‖.  

ġair-publisist Səməndər Məmmədov isə onu aramız-

dan aparan ölümü ittiham edir: ―Ölüm bilsəydi ki, kimi 

öldürür, özü ölərdi xəcalətindən‖. ADPU-nun kafedra 

müdiri Mahirə Hüseynova isə onun yoxluğunu ―Poeziya 

aləmində böyük itki‖ hesab edir. 

ġair Vaqif Bəhmənlinin öz yazısına sərlövhə seçdiyi 

bu fikir isə bütün yazıların ana xəttini təĢkil edir: ―O, 

yaxĢı bir dost, yaxĢı bir insan idi‖.  

Yazılarda böyük Ģair olduğu vurğulanmaqla, onun 

xeyirxahlığı, əliaçıqlığı, öna ümid yeri kimi baxanlara 

yardım etməsi, gənc yazarlara qayğısı, kənd və Ģəhər 

mədəniyyətlərini ortaq məxrəcə gətirib ədəbiyyatın, 

mədəniyyətin, adət-ənənənin kəndlə, Ģəhərlə ölçülmədi-

yini, insanlıqda, tərbiyədə, əxlaqda olduğunu sübut etməsi  

və s. xüsusilə diqqətə çatdırılır.  

Zəlimxan Yaqub ölümüylə də özünün böyüklüyünü, 

dahiliyini sübut etdi. Son mənzilə yola salınarkən yaĢanan 

izdiham da bunun sübutudur.  

Zaman sübut etdi ki, Zəlimxan Yaqubu poeziyamızın, 

Azərbaycan xalqının baĢucalığı sayan, onu poeziya hökm-

darı hesab edən Xalq Ģairi Xəlil Rza Ulutürk hələ illər 

öncə deyəndə ki, ―Zəlimxan yeganə Ģairdir ki, Azər-

baycanda heç bir təbliğata ehtiyacı yoxdur‖, – nə qədər 

haqlıymıĢ. Xalq ona olan sevgisini 2016-cı il yanvarın 11-
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də Fəxri Xiyabanda dəfni günü bir daha nümayiĢ etdirdi. 

Həmin gün Zəlimxan Yaqub Azərbaycan üçün, bütün türk 

dünyasındakı zəlimxansevərlər üçün yenidən doğuldu, 

ikinci ömrünü yaĢamağa baĢladı – əbədiyyətə qovuĢdu.  

Oxuculara təqdim etdiyimiz bu kitab da elə bu 

sevgidən yaranıb və nə qədər ki, qədirbilən xalqımız və 

müstəqil dövlətimiz var, Zəlimxan Yaqub da həmiĢə var 

olacaq, milyonların könlündə yaĢayacaq.  

 

*** 

Deyirlər kədəri böldükcə azalır. Amma o gün ilddırım 

sürəti ilə dillərdən dillərə, ellərdən ellərə yayılan acı xəbər  

bölündükcə azalmaq əvəzinə, daha da böyüyüb, 

Azərbaycan boyda oldu, bütün Türk dünyasının kədərinə 

çevrildi. Bu dünyadan Zəlimxan Yaqub köçdü… 

Dünyasını dəyiĢməsindən iki il keçir. Daha doğrusu, 

Zəlimxansız dünyamızın iki yaĢı tamam olur. Cəmisi 66 il 

yaĢadı. Ġçi mən qarıĢıq, sevənlərinin hamısı onun belə az 

yaĢamasına təəssüflənir. Axı, o, daha çox yaĢaya bilərdi. 

Amma yaĢamadı...   

Volterin ölüm haqqında belə bir fikri var: ―Ölümdən 

kimlər qorxar və kimlər ondan boyun qaçırmaq istər? 

Günahkar ondan qorxur, bədbəxt onda nicat axtarır, igid 

ona meydan oxuyur, müdrik isə təəssüf hissi keçirmədən 

onu qəbul edir‖. Zəlimxan Yaqub da ölümü təəssüf hissi 

keçirmədən qəbul edənlərdəndir. ―Mənim ölümüm də 

gözəl olacaq‖, – deyirdi və aramızdakı cismani yoxluğuyla 

da sübut elədi ki, doğrudan da, ―diri ölülərin‖ dünyası ol-

mur, bu dünya elə onun özü kimi əbədi dirilərindir.  Və bir 

də onun Ģahidi olduq ki, Ģair bu qənaətə gəlməkdə nə 

qədər haqlıymıĢ: 
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 El yadda saxlamaz evdən gedəni, 

İnsan əzizlənər eldən gedəndə. 

 

Zəlimxan Yaqub ölümün gözünə həm də ona görə dik 

baxa, təəssüf hissi keçirmədən onu qəbul edə bilirdi ki, 

yaĢadığı qısa ömürdə zamana öz sözünü deyərək adını 

millətin, Vətənin tarixinə yazmağ bacarmıĢ, Tanrının 

qismətinə yazdığı ömrü – zaman kəsimini ləyaqətlə 

yaĢaya bilmiĢdi: 

 

 Ürəyində buz yaşamaq faciə, 

Yarasında duz yaşamaq faciə, 

Çox yaşamaq, az yaşamaq faciə, 

Mən zamanı zamanında yaşadım. 

 

 ―Zamanı zamanında‖ yaĢaya bilməmək, ―ürəyində 

buz‖, ―yarasında duz‖ yaĢamaq, doğrudan da,  yaĢamaq 

deyil, Ģairin dediyi kimi, faciədir. Söz adamı üçünsə, bu, 

ikiqat faciədir.  

Zəlimxan Yaqub deyirdi ki, hardan gəldiyini bilmə-

yənlər, istər söz adamı olsun, istərsə də, digər peĢə 

sahibləri, hara getdiklərini də bilməyəcəklər. Onu elin-

obanın, milyonların sevimlisinə çevirən və adını dünyanın 

əbədi diriləri sırasına yazdıran da elə onun həm həyatda, 

həm də ədəbiyyatda həmiĢə öz yerini bilməsi, hər zaman 

özünün və sözünün urvatını qoruması, dünəninə, kökünə, 

ənənəyə bağlılığı, zamana öz sözünü deyə bilməsi idi: 

 

Dünya mənim idi mən olmamışdan, 

Bilirəm dünyaya mən nəyə gəldim. 

Yazıldı alnıma sözün qisməti, 

Sözümü zamana deməyə gəldim. 
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Bəli, o, sözünü zamana deməyə gəlmiĢdi, dedi də. 

Xalqın sözünü dedi, xalqın qəlbinə nüfuz edən sözü dedi. 

Ona görə də hər yerdə sevildi, dinlənildi, dediyi söz həm 

yuxarılarda, həm də aĢağıda eĢidilən oldu. Ancaq daha çox 

yaza, daha çox deyə bilərdi. Təbii ki, amansız xəstəlik onu 

aramızdan belə vaxtsız aparmasaydı. Heyif ki, xəstəlik 

onu vaxtsız yaxaladı. Abmma öyrəklərindəki problem-

lərdən əziyyət çəksə də, onu ağrıdan bir bu deyildi. Təkcə 

bu olsaydı, bəlkə də, həkimlər onun dərdinə dərman 

tapardılar. Ruhu bu qədər diri və duru, iradəsi möhkəm, 

dözümü sərt olan bu adama xəstəlik neyləyərdi ki...  

Bədəninin ağrısına dözsə də, Vətən ağrılarına dözə bilmir-

di Ģair. Dərdinin dərmanı da ancaq Qarabağın iĢğaldan 

azad olması, digər ölkələrdə yaĢayan soydaĢlarımızın – 

bütövlükdə Türk dünyasının azad və firavan yaĢaması ola 

bilərdi. YaxĢı yadımdadır, 2011-ci ilin yayında Borçalıya 

– Kəpənəkçiyə getmiĢdi. Ġki həftə orada qaldıqdan sonra 

sanki xəstəliyi tamam yox olmuĢdu. Çünki dədə-baba yur-

dunda idi, burdan güc-qüvvət alırdı. Axı, Borçalı onun 

üçün Qarabağ qədər əlçatmaz deyildi. Ġstəyəndə gedə bi-

lirdi. Amma yalnız Borçalıdan aldığı güc onun yarasına 

məlhəm, dərdinə ilac  ola bilməzdi. Onun dərdi bütöv 

Vətən dərdi, böyük Türk dünyasının üzləĢdiyi problemlər 

idi.  Borçalı onun qəlbində gəzdirdiyi böyük Vətənin olsa-

olsa kiçik bir hissəsidir. Arzusunda olduğu Böyük Vətən 

isə yaralıdır, paralıdır. Və bu ağrılar onun ürəyində sözə 

çevrilib, misralara düzülürdü. Bəlkə də həkimlər böyrək-

lərini ona görə müalicə edə bilmirdilər ki, ürəyindəki 

Vətən dərdi daha böyük idi. ―QıĢın içində də yaz‖ tapmağı 

bacaran Zəlimxan Yaqub bu dərdinə çarə tapa bilmirdi. 

Bu dərdin adı ―Yurd ağrısı‖, ―Vətən yaraları‖, ―O qızın 
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gözyaĢları‖ və ―ġuĢa Ģikəstəsi‖ydi, bu dərd idi ona ―Qara-

bağ ən çətin sualdı, qardaĢ‖, ―Türk yağıdan üzr istəməz‖ 

və ―Bir kövrək havadı sazımda Kərkük‖ dedizdirən, 

―ġuĢada balam qaldı‖ deyə nalə çəkdirən, ―ġair harayını‖, 

―Səslərin görüĢü‖nü, ―Ġçimdə ağlayan Krım‖ı, ―Çanaqqala 

dastanı‖nı, ―Turan sevgisi‖ni, ―Rəsul Həmzətova mək-

tub‖u və ―Ġranın Azərbaycandakı səfiri ƏfĢar Süleymaniyə 

açıq məktub‖u  yazdıran da, ―dərdli dilim – mənim 

dərdim‖, – deyib,  Göyçə, Dərbənd, Mosul, Kərkük, 

Borçalı və ―Borçalının bir tərəfi Axıska‖ kimi ―vətənin 

qıraqda qalan yerləri‖nin dərdlərini bayatı düzümünə 

düzdürən də.   

Qarabağa qayıtmağımızı öz gözləri ilə görmək, bir qa-

lib kimi ġuĢa qalasına hayqıra-hayqıra girmək, Cıdır 

düzündən nur alıb Vaqifin müqəddəs məqbərəsində Vaqi-

fin dilində ötmək, Ġsa bulağının baĢında muğamat 

dinləmək, DaĢaltı çayıtək axmaq istəyirdi. Əsrin min sualı 

ilə üz-üzə qalıb cavab tapmağa çalıĢan, ona qələbə 

müjədəsi gətirənə ömrünü pay kimi bölmək istəyən Ģairin 

bir nigarançlığı vardı: 

 

Yoxsa bu ağrıyla dünyadan köçüb, 

Elə bu dərdlə də öləcəyəmmi?  

 

Bununla belə,  ümidini də üzmürdü. Ġnanırdı ki, dərdinin 

çarəsini  Azərbaycan ordusu tapacaq: 

 

Doğan günəşidi sökülən danın, 

Alar qisasını tökülən qanın, 

Ucaldar başını Azərbaycanın 

Qələbə, Qələbə, ancaq qələbə. 
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Xəstəlik təkcə ona ağrıların dadını, dərmanların adını 

öyrətmədi, həm də insanları tanıtdı. Gen günün 

―dostlarını‖ və əsl dostları tanıdı, bütün insanları ―süzüb 

ələdi‖, nurda iĢıqlanıb yurda iĢıq salan dostlarla yanaĢı 

xırdalanan ―xırda dostları‖ da görəndə Uca Allaha – 

―Böyük dosta salam olsun!‖, - dedi: 

 

İşıqlandı nurda dostlar, 

İşıq saldı yurda dostlar, 

Xırdalandı xırda dostlar, 

Böyük dosta salam olsun.  

 

―Mən bir dağ çayıyam‖, – deyib, bütün ömrü boyu 

çağlayan Ģair həmiĢə diri və duruydu, bu dünyanın 

çirkinlikləri onu bulandıra bilməmiĢdi, hər Ģeydə gözəlliyi 

axtarıb dünyamızı gözəl görmək istəyir, dünyanı durult-

mağa can atırdı. ―Biz niyə sevməyək bir-birimizi?‖ – 

deyərək, insanları səmimiyyətə, məhəbbətə, dostluğa və 

mehribançılığa səsləyirdi.  Dünyanın gərdiĢi ilə bacara 

bilməyəndə, dərdini çəkə bilməyəndə sözün qüdrətinə 

söykənib onun Ģəklini çəkirdi: 

 

Dərdini çəkə bilmirəm, 

Gəl, şəklini çəkim, dünya... 

 

 Özünün və sözünün əbədiyaĢarlığına inanır və deyirdi 

ki, ―mənim yazdıqlarım yerdə qalarmı, düĢəcək hamısı 

kitaba bir-bir‖. Bu inamı yaradan bir də o idi ki, milyon-

ların könlündə onun yeri və kitabı var: 
 

Daha gecdi, könüllərdə kitabım var, 

Qat-qat olan qayaların qaşı qədər. 



Zəlimxan özü var xatirələrdə... 
 

 12 

Daha gecdi, zaman məni dana bilməz, 

Yaşamışam bu dünyanın yaşı qədər. 

 

MəĢhur Ģərq filosofu Cəlaləddin Ruminin belə bir 

sözü var: ―Biz öləndən sonra bizim məzarımızı torpaqlar-

da axtarmayın. Bizim məzarımız arif insanların qəlbin-

dədir…‖  Məzarı onu sevənlərin qəlbində olan bu böyük 

insan üçün darıxanda, daha doğrusu üzbəüz olub söhbət 

eləmək istəyi könlümdən keçəndə, onun kimi müqəd-

dəslərin uyuduğu Fəxri xiyabana üz tutur, ağ mərmərdən 

boylanan əzəmətli simasıyla üzbəüz dayanıram. Nə mən 

dinirəm, nə də o... Ancaq baxıĢlar danıĢır, aramızda səssiz 

dialoq olur. Bu baxıĢlar əslində Ģox Ģeyi ifadə edir – 

sağlığında olduğu kimi, yenə də nələrləsə maraqlanır, 

tövsiyələrini verir...  Məğrur duruĢu və qartal baxıĢyla 

oxucularına, sevənlərinə və sevdikllərinə təsəlli verməyi 

də unutmur: 

 

Canım qara torpağın, nəfəsim göylərindir, 

Qəbirdə yatsam belə, həmişə həyatdayam. 
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ZƏLĠMXAN YAQUB 
 

zərbaycan ədəbiyyatına ağır itki üz verib. Müasir 

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi 

təqaüdçüsü, Azərbaycan AĢıqlar Birliyinin sədri, xalq Ģairi 

Zəlimxan Yaqub (Zəlimxan Yusif oğlu Yaqubov) 2016-cı il 

yanvarın 9-da ömrünün 66-cı ilində vəfat edib.   

Zəlimxan Yaqub 1950-ci il yanvar ayının 21-də Gürcüsta-

nın Bolnisi rayonunun Kəpənəkçi kəndində anadan olub. O, 

1967-ci ildə həmin kənddə orta məktəbi bitirdikdən sonra 

Azərbaycan Dövlət Universitetinin kitabxanaçılıq fakültəsinə 

daxil olub və 1972-ci ildə ali təhsilini baĢa vurub.  

Ali məktəbi bitirdikdən sonra əmək fəaliyyətinə 1973-cü 

ildən ―Azərkitab‖ sistemində müxtəlif vəzifələrdə iĢləməklə 

baĢlayan Zəlimxan Yaqub 1975-1982-ci illərdə Azərbaycan 

Könüllü Kitabsevərlər Cəmiyyətində redaktor, Ģöbə müdiri, 

1982-1992-ci illərdə isə ―Yazıçı‖ nəĢriyyatının poeziya Ģöbə-

sində redaktor, Ģöbə müdiri vəzifələrində çalıĢıb.   

Bədii yaradıcılığa gənc yaĢlarından baĢlayan Zəlimxan Ya-

qub Azərbaycanın zəngin Ģeir ənənələrini uğurla davam etdirən 

Ģairlərdəndir. O, xalq yaradıcılığından məharətlə bəhrələnərək 

müasirlərimizin yüksək insani keyfiyyətlərini, ümumbəĢəri və 

milli dəyərləri, tariximizin taleyüklü anlarını özündə əks etdi-

rən əsərlər yaradıb. ġairin rəngarəng mövzulu və dolğun məz-

munlu Ģeirləri poeziyamızın inciləri səviyyəsinə qalxaraq Azər-

baycan ədəbiyyatında yeni söz kimi qəbul edilib. Onun qəh-

rəmanlıq ruhu, vətənpərvərlik hissi, azərbaycançılıq məfkurəsi 

ilə aĢılanmıĢ əsərləri əsl vətəndaĢlıq mövqeyi nümayiĢ etdirə-

rək gənc nəslin tərbiyəsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Dilimizin bütün çalarlarından və tükənməz imkanlarından 

faydalanaraq yazılmıĢ Ģeirləri Ģairin poetik təfəkkürünün məh-

sulu kimi öz xəlqiliyi, rəvanlığı, milli koloriti ilə səciyyələnir 

və böyük təsir gücünə malikdir. Zəlimxan Yaqubun tarixi Ģəx-

A 
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siyyətlərə həsr etdiyi poemaları yaradıcılığının zirvəsini təĢkil 

edir. Onun ―Əbədiyyət dastanı‖ poeması Azərbaycan xalqının 

ümummilli lideri Heydər Əliyevə həsr olunmuĢ əsərlər ara-

sında xüsusi yer tutur.  

Zəlimxan Yaqubun aĢıq yaradıcılığını dərindən bilməsi və 

onu bütün incəlikləri ilə qavraması Ģeirlərinin lirizmini daha da 

qüvvətləndirib. Poeziyasının dilinə xas olan Ģeiriyyat və axıcı-

lıq Zəlimxan Yaqubun əsərlərinə bəstəkar və aĢıqların müraciət 

etmələri üçün zəmin yaradıb.  

ġairin əsərləri bir çox dillərə tərcümə olunub və sənətse-

vərlər tərəfindən rəğbətlə qarĢılanıb. Müxtəlif ölkələrdə keçiri-

lən poeziya gecələrində Zəlimxan Yaqub Azərbaycan ədəbiy-

yatını layiqincə təmsil edib. Onun yaradıcılığının Gürcüstanın 

ali mükafatı olan ―ġərəf‖ ordeni ilə qiymətləndirilməsi Ģairin 

ölkəmizin hüdudlarından kənarda da geniĢ Ģöhrət qazanmasının 

təzahürüdür.   

Zəlimxan Yaqubun ictimai fəaliyyəti də səmərəli olub. O, 

1995 və 2000-ci illərdə iki çağırıĢ Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin deputatı seçilib. AĢıqlar Birliyinin sədri kimi 

aĢıq sənətinin inkiĢafında və təbliğində böyük əmək sərf edib. 

ġairin ədəbi-ictimai fəaliyyəti daim yüksək qiymətləndirilib. O, 

bir çox mükafatlara, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının 

ali dövlət təltifləri olan ―ġöhrət‖ və ―ġərəf‖ ordenlərinə layiq 

görülüb.    

Görkəmli Ģair, tanınmıĢ ictimai xadim və səmimi inĢan 

Zəlimxan Yaqubun əziz xatirəsi xalqımızın qəlbində daim 

yaĢayacaqdır.  

Allah rəhmət eləsin!  

 

Ġlham Əliyev, Artur Rasizadə, Oqtay Əsədov, Ramiz 

Mehdiyev, Elçin Əfəndiyev, Hacıbala Abutalıbov, Fatma 

Abdullazadə, Əbülfəs Qarayev, Ġsa Həbibbəyli, Anar 

Rzayev, Rafael Hüseynov, Fikrət Qoca, Söhrab Tahir, 

Nəriman Həsənzadə, Sabir Rüstəmxanlı, Ədalət Nəsibov.  
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PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV  

ZƏLĠMXAN YAQUBUN  

VĠDA MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK EDĠB 
 

Yanvarın 11-də  Təzəpir məscidində müasir Azərbaycan 

ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, Azərbaycan Respubli-

kası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü, Xalq Ģairi Zəlimxan Yaqub 

ilə vida  mərasimi keçirilib.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev 

mərasimdə iĢtirak edib. 

Əvvəlcə Qurani-Kərimdən ayələr oxundu.  

Dövlətimizin baĢçısı mərhumun ailə üzvlərinə dərin hüznlə 

baĢsağlığı verdi. 

Zəlimxan Yaqubun ailə üzvləri mərhumun xatirəsinə gös-

tərilən ehtirama görə Prezident Ġlham Əliyevə minnətdarlıqla-

rını bildirdilər.  

Sonra Xalq Ģairi Zəlimxan Yaqubun cənazəsi son mənzilə  

yola salındı.  

Vida mərasimində dövlət və hökumət rəsmiləri, Milli 

Məclisin deputatları, ictimaiyyət nümayəndələri, mədəniyyət 

xadimləri iĢtirak ediblər.  

Ömrünün 66-cı ilində dünyasını dəyiĢən Zəlimxan Yaqub 

özündən sonra zəngin bədii irs qoyub. ġifahi xalq ədəbiyyatını 

dərindən bilən Ģair yaradıcılığında bu qaynaqdan məharətlə 

istifadə edərək, ümumbəĢəri və milli dəyərləri özündə əks etdi-

rən qiymətli əsərlər yaradıb. O, bir çox mükafatlara, o cümlə-

dən Azərbaycan Respublikasının yüksək dövlət mükafatların-

dan olan ―ġöhrət‖ və ―ġərəf‖ ordenlərinə layiq görülüb. Gör-

kəmli Ģair, tanınmıĢ ictimai xadim və səmimi insan Zəlimxan 

Yaqubun əziz xatirəsi xalqımızın qəlbində daim yaĢayacaq. 

*    *    * 

Xalq Ģairi Zəlimxan Yaqub birinci Fəxri xiyabanda dəfn olundu. 

Azərtac  

“Xalq qəzeti”, 12.01.2016  
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XALQ ġAĠRĠ ZƏLĠMXAN YAQUB  

SON MƏNZĠLƏ YOLA SALINDI 
 

Yanvarın 11-də Təzəpir məscidində müasir Azərbaycan 

poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri, Xalq Ģairi 

Zəlimxan Yaqubla vida mərasimi keçirilib. 

Sənətkarın tabutu önünə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti adından əklil qoyulmuĢ, ―Dünya çiçək, insan oğlu 

arıdı‖, – deyən Ģairin cənazəsinin üzərinə çox sevdiyi təzə-tər 

qızılgüllər düzülmüĢdü. 

Vida mərasimində Prezident Ġlham Əliyev, dövlət və hö-

kumət rəsmiləri, Milli Məclisin deputatları, elm və mədəniyyət 

xadimləri, ziyalılar, ictimaiyyət nümayəndələri iĢtirak edirdilər. 

Mərhumun cənazəsi Təzəpir məscidindən götürüldü, 

birinci Fəxri xiyabana, son mənzilə yola salındı. 

Yaxından-uzaqdan gələn insanlar, ictimaiyyət nümayən-

dələri Ģairlə vidalaĢmaq üçün ardı-arası kəsilmədən Fəxri xiya-

bana axıĢırdılar. Zəlimxan Yaqubun qələm dostları, poeziyase-

vərlər, tanınmıĢ elm və mədəniyyət xadimləri Fəxri xiyabana 

gələrək görkəmli Ģairə və gözəl insana son borclarını verirdilər. 

Mərasim iĢtirakçıları bu ağır itkinin doğurduğu kədəri 

AZƏRTAC-ın müxbirləri ilə bölüĢüb, Ģairin Ģəxsiyyəti və 

yaradıcılığı ilə bağlı fikirlərini söyləyiblər. 

Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov 

Ģairin xatirəsinin ürəklərdə daim yaĢayacağını bildirərək dedi: 

―Zəlimxan Yaqub Azərbaycan poeziyasının çox böyük simala-

rından biri idi. Sözsüz ki, onun əsərləri gələcək nəsillər üçün də 

örnək olacaq. Nə qədər ki, Azərbaycan ədəbiyyatı, aĢıq poezi-

yası var, Zəlimxan Yaqub da yaĢayacaq. O, iki çağırıĢ Milli 

Məclisin deputatı olub. Deputat kimi də həqiqətən ibrətamiz 

fəaliyyət göstərib. Hərtərəfli insan olan Zəlimxan Yaqub həm 

söz, saz ustadı, həm də tanınmıĢ ictimai xadim idi‖. 
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Əməkdar Ġncəsənət Xadimi, ustad aĢıq  Ədalət Nəsibov 

ürək sözlərini belə ifadə etdi: ―Bu gün Azərbaycan xalqı böyük 

Ģair və ictimai xadimlərindən biri ilə vidalaĢır. Zəlimxan 

Yaqub yaradıcılığının son dövrlərində ölümlə bağlı Ģeirlər 

yazsa da, həyatsevər insan idi. Bütün ömrünü aĢıq sənətinin 

təbliğinə həsr edib, Azərbaycan AĢıqlar Birliyinin sədri kimi 

gördüyü iĢlər hamının yadındadır. Biz bu gün xalqımızın 

böyük bir Ģairini, söz ustasını itirdik. Bu, çox böyük itkidir‖. 

Akademik, Milli Məclisin mədəniyyət komitəsinin sədri 

Rafael Hüseynov müasir poeziyamızda Zəlimxan Yaqub sö-

zünün xüsusi çəkisi olduğunu vurğuladı: ―Zəlimxan Yaqub 

Tanrının fitri Ģairlik istedadı bəxĢ etdiyi nadir söz ustalarından 

idi. Amma millətin yaddaĢında, ədəbiyyat aləmində həmiĢəlik 

qalmaq üçün yalnız böyük söz qabiliyyətinə malik olmaq azdır. 

Zəlimxan Yaqub çox mətin bir vətənpərvər idi. Vətənini, xal-

qını, tarixini sevirdi. Dövlətinə sadiq bir insan idi və bütün 

bunları yaradıcılığında əks etdirirdi. ġair ölümün yaxınlaĢdığını 

duyur, ömrünün bu son parçasında böhranlı günlər yaĢayır, 

xəstəliklə çarpıĢırdı. Xəstəliklə mübarizə edən, can ağrıları 

yaĢayan bir insan bəlkə də yaradıcılıq haqqında az düĢünərdi. 

Amma Zəlimxan Yaqub sözün, millətinin və ölkəsinin 

qarĢısında tarixi məsuliyyətini hiss edirdi və son anadək 

əlindən qələm düĢmədi. Vücudu xəstə olsa da, sözü, qələmi 

əvvəlki təravətini itirməmiĢdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin 

xatirəsinə həsr etdiyi ―Əbədiyyət dastanı‖nda ―Sənin yerin 

görünəcək‖ adlı bir bölmə var. Zəlimxan Yaqub özü də o 

insanlardandır ki, yeri həmiĢə görünəcək. Onun yeri ədəbiy-

yatın ucalıqlarında görünəcək, səsi həmiĢə eĢidiləcək. Vətən, 

yurd, xalq sevgisindən yoğrulmuĢ Ģeirləri Azərbaycan insanı ilə 

həmiĢə bir yerdə olacaq‖. 

AMEA-nın müxbir üzvü, Milli Məclisin deputatı, 

professor Nizami Cəfərov Zəlimxan Yaqubun özünəməxsus 

qaynar təbli Ģair çılğınlığından, tükənməz enerjisindən, yara-

dıcılıq axtarıĢlarından, bənzərsiz poeziyasından danıĢaraq dedi: 
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―Zəlimxan Yaqubun ölümünə heç kəsin inanmağı gəlmir. 

Çünki o, sağlığında əbədiyyət qazanmıĢdı və Azərbaycan 

poeziyasının ən parlaq ulduzlarından biri idi. Zəlimxan Yaqub 

həm gözəl poeziya nümunələri yaradır, həm də Azərbaycan 

poeziyasını bütün dünyada təbliğ edirdi. O, ürəyindən keçənləri 

özünəməxsus intonasiya ilə dünyaya çatdırdı. Zəlimxan Yaqub, 

eyni zamanda türk dünyasının böyük Ģairidir və türk 

dünyasının hər yerində sevilir. O, xalqını, dövlətini ürəkdən 

sevən bir sənətkar, ictimai fikir adamı olaraq çox mənalı və 

zəngin bir həyat yaĢadı‖. 

―Mən zamanı zamanında yaĢadım‖, – deyən Ģairin dəfn 

mərasiminə gələn Ġran AĢıqlar Birliyinin sədri Səlcuq ġahbazi 

cənublu aĢıq və Ģairlərin də bu itkini böyük həyəcanla qarĢıla-

dıqlarını bildirdi: ―Zəlimxan Yaqubun ölümü türk dünyası, ha-

mımız üçün böyük itkidir. Onun dünyasını dəyiĢdiyini eĢidib 

dəfn mərasimində iĢtirak etmək üçün Bakıya gəldim. Zəlimxan 

Yaqubun Təbrizdə, Səlmasda, Ərdəbildə keçirdiyi görüĢləri 

necə unuda bilərik? O, böyük Ģair, sinədəftər ozan, ürəyi söz 

məbədi olan yaradıcı insan idi‖. 

Xalq Artisti Canəli Əkbərov özünü heç cür ovuda bilmə-

diyini dilə gətirərək dedi: ―Söz mədəniyyətimizin parlaq ulduz-

larından birini, böyük ziyalımızı, söz sərrafını itirdik. Zəlimxan 

Yaqub xalqın dəyərli oğlu, xalqımızın sevimli Ģairi, qüdrətli 

qələm sahibi idi. Çox iti yaradıcı fəhmi vardı. Mən ikinci Ģair 

tanımıram ki, Zəlimxan Yaqub qədər hafizəli olsun. Onun çox 

zəngin söz dünyasından hər birimizə pay düĢür‖. 

Azərbaycan Ağsaqqallar ġurasının sədri, Milli Məclisin 

deputatı Fəttah Heydərov Zəlimxan Yaqubun insanlara və 

insanların ona olan sevgisindən söz açdı: ―Onun yaradıcılığı 

dağ çayları qədər iti, qaynar bulaqlar qədər təmiz və saf idi. O, 

eyni zamanda, görkəmli ictimai xadim, Milli Məclisin deputatı 

kimi müstəqil Azərbaycanın parlament fəaliyyətinə öz Ģəxsi 

töhfəsini vermiĢdi. Onun parlaq çıxıĢları cəmiyyətin saflaĢ-

masına, müstəqilliyimizin qorunmasına yönəlmiĢdi. Zəlimxan 
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Yaqub dahi Ģəxsiyyət Heydər Əliyevə həsr etdiyi poemada 

xalqımızın Ulu Öndərinin böyük xidmətlərini özünün yara-

dıcılıq məharəti, ürəyinin istisi ilə vəsf etmiĢdi. Amansız ölüm 

Zəlimxan Yaqubu aramızdan aparsa da, onun xatirəsi həmiĢə 

qəlblərdə yaĢayacaq, Ģeirləri dillərdə gəzəcək‖. 

Azərbaycan AĢıqlar Birliyinin katibi, Əməkdar 

Mədəniyyət ĠĢçisi Musa Nəbioğlu Ģairin aĢıq sənətinə verdiyi 

töhfələrdən danıĢaraq bildirdi ki, Zəlimxan Yaqub doğulduğu 

məmləkətin, mənsub olduğu millətin müstəqilliyini, azadlığını, 

bəĢəri sevgini tərənnüm edən Ģair idi. Buna görə də ustad 

sənətkar və söz adamı kimi daim xatırlanacaq. 

Mərhumun ailəsi adından oğlu Bəhlul Yaqubov atasının 

xatirəsinə göstərilən hörmət və ehtirama görə minnətdarlıq edərək 

dedi: ―Dövlətimizin baĢçısı Ġlham Əliyevə və vida mərasiminə 

toplaĢan hər kəsə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bu gün 

Zəlimxan Yaqubun övladı kimi ürəyim fəxarət hissi ilə döyünür. 

Zəlimxan Yaqub cismən bizdən ayrılıb, mənən həmiĢə bizimlə 

olacaq. Ġnanıram ki, qədirbilən, sözə, Ģeirə qiymət verməyi 

bacaran xalqımız onu həmiĢə qəlbində yaĢadacaq‖. 

ġeirlərindən birində doğma torpağa müraciətlə yazırdı: 

―GəlmiĢəm, qoynunda sığınacaq ver‖. Bu gün canından çox 

sevdiyi ana torpaq Zəlimxan Yaqubu öz ağuĢuna aldı. O, 

birinci Fəxri xiyabanda torpağa tapĢırıldı. 

Allah rəhmət eləsin!  

 
  Azərtac  

“Respublika” qəzeti,  

12.01.2016  
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TÜRKSOY ULUSLARARASI  

TÜRK KÜLTÜRÜ TEġKĠLATI 

 

Azerbaycan Yazarlar Birliği BaĢkanlığına 

 

Türk dünyasının yetiĢtirmiĢ olduğu önemli sanatçılardan 

çağdaĢ Azerbaycan Edebiyatının görkemli temsilçisi, Azer-

baycan Halk ġairi ve Azerbaycan AĢıklar Birliği BaĢkanı 

Zelimhan YAKUPun vefatını derin üzüntü içerisende öğren-

miĢ bulunmaktayım. 

Usta sanatçının vefatı, Türk sanat camiası için büyük 

kayıp olmuĢtur. ġahsım, Türk Dili KonuĢan Ülkeler Kültür 

Bakanları ve TÜRKSOY çalıĢanları adına merhuma Allahtan 

rahmet, kederli ailesine, Azerbaycan Yazarlar Birliğine ve 

Azerbaycan halkına baĢsağlığı dilerim. 

 

Sayğılarımla,  

Düsen KASEĠNOV 

TÜRKSOY Genel Sekreteri.  
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Sabir RÜSTƏMXANLI 

Xalq Ģairi 

  

ZƏLĠMXAN YAQUBUN  

“YANIQ KƏRƏMĠ”SĠ 

 
ardımlıda, Savalanla üz-üzə, vaxtilə ġah Ġsmayıl 

Xətainin ova gəldiyi,  ġahniĢin (ġah oturan) 

deyilən yaylada, arandan baĢlayaraq, hər yerdə 

gədiklərlə, dağların sırtıyla uzanıb Ərdəbilə doğru aĢan El 

Yoluyla Güneylə aramızı kəsən  sərhəddə doğru addımlayırdıq. 

Yayın əvvəli olsa da, burda bahar hələ yenicə baĢlanırdı,  dəniz 

dalğaları kimi bir-birini əvəz edən aĢırımlar baĢdan-baĢa mavi, 

sarı, bənövĢəyi çiçəklərlə bəzənmiĢdi. Orda-burda gözə dəyən 

ağ-qırmızı laləliklər sanki uzaq döyüĢlərin qanlı yadigarlarıydı. 

BaĢımızın üstündə öz səsindən asılıb  qalan torağayların səsi 

olmasa, elə bilərdin zirvələrin bu dərin sükutu dünya 

yaranandan bəri davam edir və sonsuzadək pozulmayacaq. 

Gözəlliyindən göz doymayan çəmənliklərin arasıyla qoĢa təkər 

izi iki saz simi kimi ağarır və bu birgəliyə məhkumluq, eyni 

zamanda,  görüĢə bilməmək sərhəd ayrılığının kədərini bir az 

da dərinləĢdirir. Qonağım Zəlimxan Yaquba dağların əsiri 

olmuĢ balaca kəndləri böyük dünyaya bağlayan yeganə sirli 

bağ olduğuna və bizi də hər yaz bu yaylaq obalarına 

qaldırdığına görə mənə doğma olan bu El Yolunun 

uĢaqlıq  illərindən ürəyimi qeyri-adi bir cazibəylə uzaq səfər-

lərə çəkdiyindən danıĢıram. Qələm dostum qədər sinədəftər ol-

masam da, gənclik illərində bu yola sevgimin ifadəsi kimi yaz-

dığım ―Vəsiyyət‖ Ģeirini deməkdən özümü saxlaya bilmirəm:  

“Məzarımı El yolunda qazdırarsınız,  

O yolda ki, indi onu sərhədlər kəsir,  

O yolda ki, yaz gələndə arandan dağa  

Köç çatılır, ilxı qalxır, ellər tələsir”.  

Y 
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Üçüncü  yoldaĢımız Məmməd Aslan gül-çiçək ümmanını 

görən kimi bizi unudub arı kimi güldən-gülə qonur, kamerasını 

dəqiqələrlə bir su Ģırnağına, bir qarıĢqa yuvasına yönəldib 

səbirlə çəkir. Amma yəqin bizim bu qoĢa izlərə düĢüb getməyi-

miz də,  gözündən yayına bilməzdi və yəqin ki, zəngin video 

görüntülərinin hansı bir səhifəsindəsə iki dostun geri dönmə-

yəkcəsinə sərhəddə doğru o yürüĢləri və dağ azadlığının 

gətirdiyi xoĢ zarafatları də əksini tapıb.  

Bir neçə günlüyə Bakıdan qopmağımız, Güneylə Quzeyi 

birləĢdirən bu tarixi yolun bir ucunun Ərdəbilə, Təbrizə bağlı 

olması, Xətainin at oynatdığı yerlərdə gəzməyimiz və bəlkə 

onun da su içdiyi bulaqlardan su içməyimiz Zəlimxanı qanad-

landırmıĢdı. Bunu  görəndə ―YaxĢı ki, sazını götürmüsən!‖ – 

dedim.  

Sonra Dəvəboynu adlanan yerdə, bulaq baĢında oturanda 

Ģair dostumun bayaqdan bəri sinəsini qabardan duyğular sazı-

nın səsiylə yaylaqlara yayılacaqdı. Yan tərəfdəki qayalar o qə-

dər ucadır ki, sanki üstümüzə aĢacaqlar. Elə bil dünyanın bütün 

qartallarını bu qayalara  yığıblar və aĢağıdan baxanda onların 

qayalara enib-qalxmaları arıların öz pətəkləri ətrafında dolan-

masına bənzəyir. Oturduğumuz talanın aĢağı qırağında, uçuru-

mun baĢında ildırım vurmuĢ qocaman palıd ağacının nəhəng 

kösövə dönmüĢ qapqara, vahiməli heykəli ucalır. Bu görkəmiy-

lə ağac bir qaya parçasıydı sanki, ancaq o, həm də sərhəd 

məftillərinin ―qurutduğu‖ El Yoluna və ildırım vurmuĢ taleyi-

mizə də bənzəyirdi.  Lakin bir azdan Zəlimxan uzaqlardan gəl-

miĢ bir Ozan görkəmiylə uçurumun baĢında o kösövə dönmüĢ 

möhtəĢəm ağacın altında dayanıb tarixin çiynimizə yüklədiyi 

bütün ağrıları ―Yanıq Kərəmi‖ylə dilə gətirəndə anladım 

ki,  yaylaqlarımızın əsl görünüĢü o güllü-çiçəkli çəmənlər de-

yil, ildırımın kösövə döndərdiyi  və cansız heykəlində də əzə-

məti azalmayan Yanıq Palıd ağacıdır... Bu ağac həm də Kə-

rəmin heykəlidir. Zəlimxanın çalğısında Borçalının, itirdiyimiz 

Ġrəvan-Göyçə torpaqlarının, Türküstandan Kıprısa bütün türk 
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yurdlarının ağrı-acısı səslənirdi. O gün hər iki dostumun 

torpağını itirmək və öz yurdunda baĢqasından asılı olmaq 

dərdləri mənim çiynimə yüklənmiĢdi...  

Ġndi daha Zəlimxan yoxdur. Sözün Ģöhrəti və Ģəraitin sı-

xıntılarıyla, Allahın istedadı və bəndələrin o istedadı istismar 

ehtiraslarıyla dolu olan,  həyatın faciəsini də sözün təntənəsinə 

çevirməyi bacaran çətin bir Ģair ömrü bitmiĢdir. Yanan da var, 

köhnə bayatıları təkrarlayanlar da... Bunlar Zəlimxanın nə 

özünün, nə sözünü dəyərinə təsir göstərməz. Zatən baĢqalarına 

qiymət verməyə, özünü hakim yerinə qoymağa qalxan hər kəs 

əslində özünün kimliyini və nəyə layiq olduğunu göstərir. 

Millətimizin xroniki xəstəliklərindən biri də qeybətdir və bu 

xəstəliyə tutulanlar anlamadan öz ömürlərini baltalayırlar. 

ġairin sözü özünü qoruya bilməsə, baĢqa kimsə onu qoruya 

bilməz. Və tərsinə, sözüylə özünə ölməzlik qazananları da heç 

bir dedi-qodu Ģəbəkəsiylə unutdurmaq olmaz. Bu barədə geniĢ 

danıĢmağa ehtiyac yoxdur. Bir həqiqət inkarolunmazdır: Ġqti-

darda da, müxalifətdə də istedadsız və xırda adamlar kimsəni 

maraqlandırmır, sevilən və ya inkar olunanlar da böyüklər və 

xalq arasında sözünün təsiri olan adamlardır... Xalq umdu-

ğundan küsür, vecsiz adamlardan yox!  

Mən Zəlimxanı gənclik vaxtından, Bakıda kitab ticarəti sa-

həsində iĢlədiyi illərdən tanıyırdım. Sonra ―Yazıçı‖ nəĢriyya-

tına gəldi, bir yerdə çalıĢdıq, yuxarıda yazdığım Yardımlı sə-

fərinə bənzər səfərlərimiz, oxucu görüĢlərində, kitab müzaki-

rələrində çoxlu birgə çıxıĢlarımız oldu. O, Əli Kərim demiĢ, 

―məhəbbətdən qaĢığacan‖, hər Ģeyi halal zəhməti və istedadıyla 

qazanmıĢdı. Bakıda Borçalının qüdrətli səsiydi.  O mühitdən 

çıxmıĢ bir sıra  tanınmıĢ qələm sahibiylə birgə Borçalının mə-

nəvi və ədəbi dünyasının Azərbaycandan ayrılmaz olduğunu 

sübut eləmiĢdi. Bəziləri onu aĢağılamaq məqsədiylə ―aĢıqdır‖ 

deyirlər. Türk əxlaqı ruhunun beĢiyi və yanar kürəsi olmuĢ 

böyük irfan ədəbiyyatının, Yunis Əmrə, Pir Sultan Abdal, 

Qurbani, Abbas Tufarqanlı, AĢıq Ələsgər, AĢıq Veysəl yolunun 
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davamçısı olmaq zınqırovlu-mınqırovlu ərəb-fars ibarələriylə 

dolu və bizi baĢqalarının süfrəsinə çəkən yazılı  Ģeirbazlıqdan 

min qat artıqdır. Bununla yanaĢı, Zəlimxan həm də Füzulidən 

ġəhriyaradək klassik ədəbiyyatımızın bilicisiydi və ona 

bağlıydı.  

Saz Zəlimxanın gücsüzlüyü yox, gücüydü, böyüklüyüydü. 

ÇağdaĢ ədəbiyyatımızda  sazla sözün vəhdətini saxlamaq baxı-

mından Zəlimxana bənzər qələm sahiblərimiz, təəssüf 

ki,  yoxdur.  

Xəstə olsa da, diqqətliydi. Zəng vurub mənim mətbuatdakı 

yazılarım və ya baĢqa dostlarımızın yazıları barədə fikirlərini 

bölüĢərdi. Ancaq son vaxtlar zənglərimə cavab vermirdi. Yə-

qin  nömrəsini dəyiĢib, deyirdim. Sonra öyrəndim ki, baĢqala-

rına da cavab vermir. Zəngim çatsa, deyəcəkdim ki, darıx-

ma,  özün xəstə olsan da, sözün Məmməd Arazın sözü kimi 

sapsağlamdır...  

Bu dünyanın dərdlərinə vida etdiyini, sevdiyi böyüklərin 

dünyasına qovuĢduğunu Azərbaycandan kənarda eĢitdim... 

Ġldırım vurmuĢ palıd ağacını xatırladım və qulağımda 

Zəlimxanın ―Yanıq Kərəmi‖si səsləndi. 

 

“Olaylar” qəzeti,  

11.01.2016   
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Musa YAQUB 

 

O GÖRÜġLƏR 

 

l-obanın sevimli saz-söz adamı, qələm dostumuz 

Zəlimxanı torpağa tapĢırıb, dəfn mərasimindən 

qayıdanda onunla son görüĢümü xatırladım.  

Heç elə də çox vaxt keçməyib.  

Keçən ilin ilk payız günlərinin birində Buynuz kəndində 

evdə idim. Mənə zəng gəldi. Zəlimxan idi, Ġsmayıllının Basqal 

kəndindən zəng edirdi.  

– Ayə, Mən Basqaldayam, sizə gəlmək istəyirəm. Evdəsən-

mi?  

– Gəl, – dedim, – evdəyəm, gözləyirəm. Günün axırına 

düĢməyəsən...  

Hələ yaxĢı idi, səsi də yaxĢı gəlirdi. Sevindim.  

Birinci dəfə deyildi; Zəlimxan bizdə çox olub, oturmuĢuq-

durmuĢuq... ―Bu yaĢıl ağacın altı bizimdir‖, – deyib, qayaya 

sığınmıĢ dağdağan ağacının dibində söhbətlər aparıb, dərdi-dil 

çox eyləmiĢik.  

Bu dəfə də Zəlimxan gəldi. Cavan Ģairimiz Anar Amin, 

Sabir Zamanlı, Nəriman Göytəpəli onunla idilər. Hal-əhval 

tutandan sonra kəndimizin girəcəyində soyuq ÇeĢmə-Qonaq 

bulaq dediyimiz meĢə içərisindəki bulaq baĢına getdik.  

Bulağın suyu azalmıĢdı, kəsilhakəsildə idi. Elə ona görə də 

ona Qonaq Bulaq demiĢik ki, o, ancaq yay aylarında üzə çıxır, 

E 
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qaynayır. Su bollaĢanda payızda, qıĢda, ilk yazda çəkilir gedir, 

bir də yayda peyda olur. Bu da təbiətin bir möcüzəsidir, – 

Zəlimxan dedi.  

Nəhəng ağacların əhatəsində, həmin bulaq baĢında xeyli 

oturduq, süfrə açdıq. Söhbət uzandı, Ģeir-sənət birinci möv-

zumuz oldu. Anar Ģeirlərimizdən əzbər dedi. Maraqlı bir Ģeir 

deyiĢməmiz oldu. Zəlimxan yorğunluğunu hiss edəndə tək-tək 

saralıb düĢən yarpaqlara, bir də suyu kəsilhakəsildə olan Qonaq 

Bulağa baxdı, köks ötürdü və dedi: – Məmməd Aslanın, sənin 

və özümün dilindən xəstəliyə bir giley yazmıĢam. 7-8 bənd 

olar, vermiĢəm ―Ədəbiyyat qəzeti‖nə, çap olunacaq. Ġndi nədi 

soruĢma, çap olunsun, oxuyarsan. 

ġeir çap olundu, oxudum, çox ağrılı bir Ģeir idi.  

Durduq, görüĢdük, vidalaĢıb ayrıldıq. Heç bilməzdim ki, bu 

axırıncı görüĢümüz olacaq. Amma deyəsən axırıncı idi.  

Bu gün isə baĢqa vida günümüzdür, – Ģeir-sənət fədakarı-

mızın, qələm dostumuzu torpağa tapĢırdığımız gün, dəfn günü, 

daha heç nə demirəm, Allah rəhmət eləsin! 

 

“Ədəbiyyat qəzeti”,  

16.01.2016  

 

 



Zəlimxan özü var xatirələrdə... 

 

 27 

 

Əflatun AMAġOV 

Millət vəkili, Azərbaycan 

 Mətbuat ġurasının sədri 

 

ĠLĠYĠNƏ QƏDƏR ġAĠR 
 

Qalsa, Zəlimxandan söz qalasıdır,  

Yatanda kəfənin, bezin içində.  

 

ndan qalan təkcə söz olmadı. Ancaq söz ondan 

qalanın ən böyüyüdür. Sözün özü qədər böyük 

olan ustadı itirdik.  

Zəlimxan Yaqubun dünyasını dəyiĢməsi xəbərini Vətən-

dən kənarda eĢitdim. Son illər səhhəti pis idi. Aldığı nəfəslə, 

yazdığı Ģeirlərlə onu tanıyanları, doğmalarını və əzizlərini 

sanki Zəlimxansız günlərə hazırlayırdı. …hazırlıqlı ola 

bilmədim. Hədsiz kədərləndim, sarsıldım.  

Bir anlıq xatirələr aləminə baĢ vurdum. Mediaya, sosial 

Ģəbəkələrə də göz gəzdirdim. Ustadla bağlı deyilən fikirlərə 

nəzər saldım. Hər kəs ürəkdən danıĢırdı, sadəcə əskikliklər var 

idi. BaxıĢlar onu tamamlaya bilmirdi. Amma heç düĢünmürəm 

ki, Zəlimxan Yaqub Ģəxsiyyəti barədə bitkin söz demək, han-

sısa ümumiləĢdirmələr aparmaq mümkündür. Mümkün deyil. 

Bənzərsiz, təkrarsız istedad sahibi, fenomenal yaddaĢ qabiliy-

yətli, səmimi, qayğıkeĢ insan, əsl dost… – bütün bunlar 

müəyyən mənada Ģablon mahiyyət də daĢıya bilər.  

Zəlimxan Yaqub müasir Azərbaycan poeziyasında sütun-

dur. O, ayrıca mənəvi dəyərdir. O dəyər özü ayrıca dünyadır. O 

dünyada isə hər Ģey fərqlidir. Jestlər, bitməzlik, tükənməzlik, 

sədaqət, mərhəmət, daha nələr-nələr və nəhayət dil. Zəlimxan 

dil məbədidir. Onun dili xalq dilidir. Səməd Vurğundan sonra 

xalq dilini poeziyada onun qədər ustalıqla ifadə etməyi, yaĢat-

mağı, incəliklərinə qədər göstərməyi bacaran ikinci birini gör-

O 
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mürəm. Hər misrasında axıcılıq, dilə yatıcılıq, böyükdən kiçiyə 

hər kəsin daxili aləmi ilə səsləĢən inanılmaz harmoniya var. 

ġeirlərini oxuyarkən insanın gözlərinin önündə nələr canlanmır 

ki? Sətirlərindən sanki keçmiĢ dirilik suyu içir, gələcək öz 

vədəsini gözləmədən çırpınır.  

Zəlimxan Yaqub yaradıcılığı ideoloji prosesdir. ġair iliyinə 

qədər də türkçüdür. Onun Ģerlərindəki türkçülük məfkurə iĢı-

ğının heyrətamiz parıltısı, bütövlük, birlik simfoniyasının vahid 

ansamblda ifadəsidir. Ansamblın bədii rəhbəri və dirijoru özü-

dür. Sehrli çubuğu ilə sözləri anda çevirir. ―Ġlk andımız, son 

andımız Turandır‖ deyərək hayqırır.  

Zəlimxan Yaqub yaradıcılığı Ġslam dininin çağdaĢ poezi-

yamızdakı möhür daĢıdır. Bu mənada onu yalnız dahi Hüseyn 

Cavidlə müqayisə etmək mümkündür. Caviddən sonra Məhəm-

məd Peyğəmbər Ģəxsiyyətini Zəlimxan qədər vəsf edən ikinci 

birini də tanımıram. Ustad Ģairin ―Peyğəmbər‖ poeması dini-

mizin poeziyamızdakı ruhu, ucalıq faktoru, zənginlik epope-

yasıdır.  

 

Peyğəmbərdən yazırsansa,  

Yazdığın anı dərk elə,  

Könlünü aç mələklərə,  

Yerdə insanı dərk elə.  

 

Bəli, yazdığı hər anı dərk edən, duyan, duyduqlarını pay-

laĢmaqdan zövq alan bir insanı itirdik. DüĢünürəm ki, zaman 

keçdikcə Zəlimxan dünyasının böyüklüyünü daha çox hiss 

edəcəyik və bu hissiyat bizləri Ģairin əbədiyaĢarlıq dünyasına 

kökləyəcək. Ruhun Ģad olsun, ustad! 
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Qənirə PAġAYEVA 

Millət vəkili 
 

ONU ĠTĠRƏNDƏ TƏKCƏ ĠNSANLAR DEYĠL, 

SÖZ DƏ, ƏDƏBIYYAT DA ÜZÜLDÜ… 

 
Türk dünyasının böyük Ģairi, dəyərli oğlu Zəlimxan 

Yaqubun vəfatının ildönümündə Fəxri Xiyabanda qəbirüstü 

abidəsinin açılıĢı oldu. 

Zaman nə qədər surətlə keçir… Artıq 1 ildir aramızda 

yoxdur. Amma cismani. Əslində o hər gün aramızdadır. 

Gözəl Ģeirləri, maraqlı xatirələri ilə. Mənə kiçik bacım 

deyərdi. Bu gün Ģairin gözəl xanımı ―Qənirə xanım ömrünün 

son günlərində iki insanın telefonunu yığmağımı istədi və 

danıĢdı. Bir siz, bir də Nizami Cəfərovla danıĢdı‖, -  dedi. 

Nur içində yatsın. O qədər gözəl xatirələri var, danıĢmaqla 

bitməz. Çox kiçik yaĢlarımdan tanıyırdım onu. Əmim 

Qəzənfər PaĢayevlə tez-tez gələrdilər bizim evimizə. Sazlı-

sözlü məclislər bəzən gecə saatlarına qədər davam edərdi. 

Rəhmətlik Zəlimxan Yaqub itkisi sadəcə Vətən 

Azərbaycanın deyil, bütün Türk dünyasının böyük itkisidir. 

Krımdan qayıdanda ona Qaspiralının qəbrini ziyarətim, evin-

də olduğum zaman yaĢadığım duyğulardan danıĢmıĢdım. 

Aradan bir müddət keçmiĢ zəng etdi. Kırımdan danıĢırdı. 

―Sənin o söhbətin məni yaman duyğulandırmıĢdı. Gəldim 

buraları ziyarət etdim. Poemanı da elə buradan yazmağa 

baĢlamıĢam‖, - dedi. Dinlə, oxuyacam indi sənə, -  dedi və 

telefonda söyləməyə baĢladı. Sonuna doğru səsi titrəyirdi. 

Mən də telefonun bu baĢında ağlayırdım. 
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Bu qədər böyük sevgi vardı onun qəlbində Türk 

dünyasına. Onun ağrısına üzülər, sevincinə sevinərdi. 

Və illər əvvəl ―Peyğəmbər‖ poemasını yazdığı zaman 

bizə qonaq gəlmiĢdi. Bir az anamla da söhbət etdi və birdən 

―siz Allah adamısınız, ona görə də yeni yazdığım 

―Peyğəmbər‖ poemasından bir hissəni elə bu evdə oxusam 

yaxĢıdır‖, - dedi və söyləməyə baĢladı. Heyranlıqla 

dinləyirdik.  

O, bir Allah vergisi idi, fitri istedad idi. Onun qədər 

əzbərində Ģeir saxlayan ikinci bir insanı görmədim. Onu 

itirəndə təkcə insanlar deyil, söz də, ədəbiyyat da üzüldü. 

Çünki o, Ģeirə marağı olmayan bir insanda da Ģeirə məhəbbət 

yarada bilirdi.  

Kinsiz idi, səmimi idi Zəlimxan Yaqub. O, bütün ömrü 

boyu əbədi ömür üçün yaĢadı və onu qazandı. Və o hər za-

man Azərbaycan ədəbiyyatında, tarixində yaĢayacaq böyük 

bir Ģair kimi var olacaq. 

Nur içində yat, Türk millətinin dəyərli oğlu. 

 

 
9 Yanvar 2017  
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ElĢən MUSAYEV 

Millət vəkili 

 

BĠR DƏ O COġQUYA RASTLAMAYACAM...    

 

2005-ci il, noyabrın əvvəli idi. YAP-ın təĢkilatçılığı ilə 

mitinq düzənlənmiĢdi – Parlament seçkiləri təbliğatının yekun-

larına həsr edilən zirvə mitinqi.  

Seçkidə aktiv namizəd olduğum üçün müttəfiq Partiyanın 

sədri kimi, bu tədbirə mən də dəvət almıĢdım. Ki, həm iĢtirak 

edim, həm çıxıĢ...  

―Qələbə‖ meydanına gəldim. Böyük bir izdihamın içindən 

keçib tribunaya doğru addımladım. Həqiqətən qələbəlik idi. 

Eynən meydanın adına və ruhuna uyğun, layiq bir formada – 

Qələbəlik...  

Elə yenicə ayaq saxlamıĢdım ki, geridən kimsə yoğun və 

coĢqulu bir səslə məni səslədi. Adımla. Ehmalca geri döndüm. 

Tanıdım. Tanımamaq mümkün olmadığına görə tanıdım. Yaxın 

gəldi. Məni hətta bədənimi incidəcək tərzdə, xoĢ bir kobudluq-

la bağrına basdı. Özünə tərəf çəkdi. Bərk-bərk, doğma ərkilə 

sağa-sola silkələdi. ÇıxıĢlarımın hamısını dinlədiyini, yazıla-

rımı oxuduğunu, mənimlə fəxr elədiyini söylədi. Üstəlik atamla 

zamanında möhkəm dost olduqlarını xatırlatdı. Elə ata nəvaziĢi 

ilə də hər iki üzümdən öpdü.  

Üzərindən 10 dəqiqə keçməmiĢ bu adam yenə yanımda 

peyda oldu. Növbəti dəfə xoĢ sözlər deyib məni yanımdakılara 

təriflədi. Yenə bağrına basdı, özünə tərəf sıxdı, qucaqladı, 

öpdü...  
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Sonra çıxıĢ elədim. Tribunadan azca aĢağı, Partiya rəhbər-

liyinin dayandığı yerə düĢdüm. Aha! Yenə bu insan. Yenə eyni 

coĢqulu səs. Yenə eyni baxıĢ. Yenə eyni məhəbbət. Yenə durub 

məni gözləyir. Yenə məni bağrına basmaq üçün məqam gəzir...  

 ―Mən səninlə fəxr edirəm oğlum, fəxr edirəm!‖ – bu 

sözləri o qədər içdən deyirdi ki...  

―Sən bir gün mütləq parlayacaqsan, ucalacaqsan, yüksələ-

cəksən oğlum, inan mənə, bir gün mütləq və mütləq zirvələrdə 

olacaqsan!‖ – qarĢısındakını o qədər qəribə, özünəməxsus 

tərzdə inandıraraq deyirdi ki, bu kəlmələri...  

―Atan həyatda yoxdusa da, bil ki, bundan sonra əmin var, 

mən varam. Nə sözün olsa, birinci mənə telefon aç, oldumu, 

oğlum?!‖ – bu həyatda geyindiyi kostyumundan və cibindəki 

metro jetonundan savayı heç nəyi olmayan bir gənc üçün bilir-

sinizmi nə demək idi bu? – Qızıldan artıq dəyər! Gerçəkdən...  

Daha nə mən 25 yaĢımda olacam. Nə də hansısa meydan-

da, tədbirdə, toyda-niĢanda sənin o isti sevginə, bənzərsiz 

münasibətinə, doğma sarılıĢına rastlayacam, gözəl insan!  

Fəqət, o coĢqulu səsin var ha... bax o səs qulaqlarımdan 

əsla və əsla getməyəcək. Daima beynimin ən üst nöqtəsində 

cingildəyəcək.  

Sonsuz bir ehtiramla!  

Ruhun Ģad, məkanın cənnət olsun, ZƏLĠMXAN YAQUB! 

  

Aktual.az 

10.01.2016  
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Qəzənfər PAġAYEV 

filologiya üzrə elmlər doktoru, 

professor 

 

ZƏLĠMXANSIZ KEÇƏN BĠR ĠL 
 

21 yanvar Xalq Ģairi Zəlimxan Yaqubun anadan olan 

günüdür. Yanvarın doqquzu isə əbədiyyətə qovuĢduğu gündür. 

Həmin gün Azərbaycanın Heydər Əliyev, Üzeyir Hacıbəyov, 

Cəlil Məmmədquluzadə, Yusif Məmmədəliyev, Səməd Vur-

ğun, Mikayıl Hüseynov, Mustafa TopçubaĢov, Qara Qarayev, 

Fikrət Əmirov, Rəsul Rza, RəĢid Behbudov və bir çox baĢqa 

dahi Ģəxsiyyətlərin uyuduğu Fəxri Xiyabanda Ģairin özünə ya-

raĢan möhtəĢəm abidəsinin açılıĢı və ölümünün ilinə toplaĢ-

mıĢdıq. 

Xalq qarĢısında böyük xidmətləri olan Ģəxsiyyətləri son 

mənzilə yola salanda və onların qırxında Fəxri Xiyabanda 

insan əlindən tərpənməyə yer olmadığını çox görmüĢəm. Lakin 

ildönümü mərasimində yalnız seçilmiĢlərin elliklə ziyarət edil-

diklərinin Ģahidi olmuĢam. Yanvarın 9-da xalq Ģairi Zəlimxan 

Yaqubu ziyarət edənlərin sayı-hesabı yox idi. Bölgələrdən və 

qonĢu ölkələrdən də çox adam gəlmiĢdi. Yığıncağı akademik 

Rafael Hüseynov aparırdı. Akademik xüsusi vurğuladı ki, Ģair 

bütün yaradıcılığı ilə onsuz da qəlblərdə abidəyə çevrilmiĢdi. 

O, bu gün abidə formasında yenidən bizə qayıtdı. Sonra 

AMEA-nın müxbir üzvü Nizami Cəfərov, Ġrandan gəlmiĢ Ģair 

Əli Abdullahı və mən çıxıĢ edərək Ģairin çoxĢaxəli yaradıcılı-

ğından, ədəbiyyatımız və xalq qarĢısında xidmətlərindən söz 

açdıq. ġair Əli Abdullahı Zəlimxan Yaquba həsr etdiyi çox 

təsirli Ģeirini oxudu. Bir bənd yaddaĢımda qaldı: 
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Elə bil ki, sel apardı Saranı, 

Fələk kəsdi umudumu, çaramı. 

Qoymayacaq sağalmağa yaramı, 

İldə bir yol qaşıyacam, Zəlimxan. 

 

Sonda Ģairin böyük oğlu Bəhlul göstərilən qayğıya görə 

dövlət baĢçısına, Ģairin məzarüstü abidəsinin müəllifləri, xalq 

rəssamı Natiq Əliyev və memarı Tərlan Həsənova, çıxıĢ 

edənlərə, bütün Zəlimxansevərlərə minnətdarlığını elə yığcam, 

elə mənalı, elə məntiqlə çatdırdı ki, sanki Ģairin özü idi 

danıĢan. 

Belə mərasimlərdə çox danıĢmağın etikadan kənar olduğu-

nu düĢünərək mən yığcam danıĢmağa çalıĢdım. Uzun illər dost-

luq etdiyim Ģair haqqında, yaradıcılığı barədə demək istədiyim 

bir çox mətləblər ürəyimdə deyilməmiĢ qaldı. Odur ki, ürəyim-

də deyilməmiĢ qalan fikirlərimi oxucularla bölüĢmək istəyi-

rəm... 

Yaradan ondan heç nəyi əsigəməmiĢdi: Boy-buxun, yara-

Ģıq, ağıl, təfəkkür, heç nəylə əldə edilməyən müdriklik, bəla-

ğətli nitq, qeyri-adi yaddaĢ, fitri Ģairlik istedadı, ilham, 

tükənməyən enerji, xeyirxahlıqla döyünən ürək bəxĢ etmiĢdi. 

Lap gəncliyindən hamı ona Ģair, deyə müraciət edirdi. Və bu, 

heç də təsadüfi deyildi. Zəlimxan Yaqub poeziyamıza ĢimĢək 

kimi çaxaraq, dağ çayı tək kükrəyərək, kürə kimi püskürərək, 

bulaq kimi qaynayaraq gəlmiĢdi. O, əlli ilə yaxın söz üstə 

əriyərək Ģair ömrü yaĢadı. Dünyanı, xüsusən də türk dünyasını, 

eli-obanı gəzdi, yazıb-yaratdı, xalq ruhu ilə qaynayıb-qarıĢdı. 

Zəlimxan Azərbaycanın deyil, Türk dünyasının Ģairidir. Onun 

yaradıcılığını Türkiyə və Ġranda təsəvvür edilməyəcək dərəcədə 

çox sevirlər. Kitabları Türkiyədə, Ġranda, Gürcüstanda, Qaza-

xıstanda, Rusiyada və baĢqa ölkələrdə böyük tirajla çap olunur. 
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ġair demək olar ki, bütün Türk dünyasını qarıĢ-qarıĢ gəzib. O, 

bu səfərlərin böyük əhəmiyyətindən söz açırdı: 

 

Şair bu dünyanı boşuna gəzməz, 

Hər səfər bir tarix, bir kitab olar 

- deyirdi. 

Həqiqətən də, Zəlimxanın hər səfəri düĢündürücü bir əsərə 

- oxuyanda adamı haldan-hala salan poemaya çevrilirdi: 

―Ġçimdə ağlayan Krım‖, ―Yunus Əmrə‖, ―Göyçə dərdi‖, 

―Sürgün‖, ―Bir kövrək havadır, sazımda Kərkük‖ və s. poema-

ların hər biri böyük mətləblərdən xəbər verir. ġairin keyfiyyət-

cə fərqlənən ―Peyğəmbər‖ və ―Əbədiyyət dastanı‖ poemalarını 

xüsusi vurğulamaq istərdim. ―Peyğəmbər‖ Məhəmməd Pey-

ğəmbərə, ―Əbədiyyət dastanı‖ isə keçmiĢin mizan-tərəzisi ilə 

ölçsək (keçmiĢdə dövləti ağılla, dərrakə ilə idarə edən hökm-

darlar peyğəmbər adlandırılırmıĢ. Yoxsa 124 min peyğəmbər 

necə ola bilərdi) uzaqgörənliyi, təfəkkürü müdrikliyi ilə 

peyğəmbər timsallı Heydər Əliyevə həsr olunub. Azərbaycan 

tarixinə qızıl hərflərlə yazılan, bir epoxa olan Heydər Əliyevə 

əsər həsr etmək həm Ģərəfli, həm də olduqca məsuliyyətli bir 

iĢdir. Belə mövzulara özündə yaradıcılıq hünəri hiss edən, 

inkiĢafın Ģəriət, təriqət, mərifət, həqiqət kimi mərhələlərinə va-

qif olan, dünyanın gediĢatını dərindən dərk edən Ģair giriĢə 

bilərdi. Zəlimxan Yaqub bu çox məsuliyyətli iĢə giriĢdi və 

ilahidən gələn fitri istedadı sayəsində uğur qazandı. ġairin, 

eləcə də AĢıq Ələsgərə, Hüseyn Bozalqanlıya, Hüseyn 

Saraçlıya həsr etdiyi poemaları, xüsusən də onun ―Türk ruhu-

nun Ģəksiz və Ģəriksiz, tək və müqəddəs aləti‖ adlandırdığı saza 

həsr etdiyi ―Saz‖ poeması və poeziyası onu bir Ģair kimi əbədi-

ləĢdirdi və bu ölümlü dünyamızda ölümsüzlüyünü təmin etdi. 
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O taylı-bu taylı Azərbaycanın sevimli Ģairi ġəhriyarın iki 

misrası həmiĢə məni düĢündürüb. ġairin 

 

Bizdən irəlidi avropalılar, 

İşi iş bilənə tapşırır onlar - 

 

misralarının məntiqini Zəlimxan Yaqub AĢıqlar Birliyinə sədr 

seçiləndən (2008) sonra, az müddət ərzində gördüyü möhtəĢəm 

iĢləri göz önünə gətirdikcə daha dərindən dərk etdim. Zəlimxan 

bütün AĢıq mühitlərini birləĢdirdi. Sazla-sözlə Güney və Quzey 

Azərbaycanı bir bütöv halına gətirdi. Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyinin dəstəyi ilə hər iki ildən bir keçirilən Beynəlxalq 

AĢıq festivalları ilə Türkiyə baĢda olmaqla bütün Türk dün-

yasını qovuĢdurdu. 

Zəlimxan AĢıqlar Birliyinə sədr seçiləndən sonra kimsəsiz 

qalmıĢ aĢıqların pənah apardığı ocaq yarandı. O, bu ocağı öz 

doğma ocağı hesab edir, onunla nəfəs alırdı. AĢıqlar Birliyinə 

Ģairin rəhbərliyi dövründə aĢıq sənətinə dövlətin qayğısı daha 

da artdı. Azərbaycan televiziyasında ―Musiqi irsimizdən‖, 

Ġctimai Televiziyada ―Ozan məclisi‖ veriliĢləri yarandı. Bu 

veriliĢlər xalqın zövqünün formalaĢmasına, vətənpərvərlik his-

sinin artmasına xidmət etdi. 

Zəlimxan Yaqubu fərqləndirən bəzi məqamları da yada 

salmaq insafdan olardı. 

Qədim romalıların kəlamı var: ―ġairlər doğulur, natiqlər 

yetiĢir‖. Zəlimxan anadan Ģair və natiq doğulmuĢdu. Xəlil Rza 

Ulutürk təsadüfi yazmırdı: ―Onun apardığı görüĢlər bizim üçün 

örnəkdir. Zəlimxanı dinləyəndə kiçik salon geniĢlənir, təlatümə 

gəlir, ləngər vurur, damarlarda qan coĢur, ürək qanadlanır‖. 

Zəlimxanı baĢqa Ģairlərdən fərqləndirən bir cəhət də vardı. 

Yaradan ona qeyri-adi yaddaĢ və xeyirxahlıqla döyünən ürək 
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vermiĢdi. Qısqanclıq, paxıllıq, həsəd nə olduğunu bilməzdi. 

Məclislərdə böyük səxavətlə baĢqa Ģairlərin Ģeirlərini əzbərdən 

deyərdi. Mən poeziyamızı Zəlimxan Yaqub qədər məhəbbətlə 

təbliğ edən, sevdirən az Ģairə rast gəlmiĢəm. Bu, bir yandan 

onun qeyri-adi hafizəsi, digər tərəfdən isə ürək geniĢliyi ilə 

bağlı idi. Bu, onun bir Ģair və insan kimi qədir-qiymətini daha 

da artırdı. 

Zəlimxan Yaqub xoĢbəxt Ģairlərimizdəndir. 

Sevimli Ģairimiz Səməd Vurğunun misralarıdır: 

 

Şirin bir xatirə tək qalacaqdır dünyada, 

Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. 

 

Zəlimxan Yaqub sevərək yaĢadı, ümumxalq məhəbbəti 

qazandı, sevilərək fani dünyamızı tərk etdi. 

 

 “525-ci qəzet” və “Ədalət” qəzetləri,  

20 yanvar 2017 
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Nizaməddin ġƏMSĠZADƏ  

professor 

 

QOCA DÜNYA, ZƏLĠMXANI NEYLƏDĠN? 

  
alq Ģairi Zəlimxan Yaqub torpağa və tarixə daxil 

oldu. O, canından artıq sevdiyi, Ģeirlərində ilhamla 

vəsf etdiyi Azərbaycan torpağını bədəni boyda 

artırdı. Bu, onun sonuncu imkanı idi; o, vətən üçün bu imkanını 

da əsirgəmədi. Zəlimxan özündən sonra böyük bir Ģair adı, 

möhtəĢəm poetik irs, həyatda bir çox nəsillərin əlindən tutacaq 

nəcib xatirə və bir də vətənə gərəkli övladlar qoyub getdi. O, 

əsl Ģair idi, poeziya üçün yaranmıĢdı, Ģair adına heç vaxt xələl 

gətirmədi, onun peyğəmbərlərdən sonra gələn uca yerini 

qoruyub saxladı. Sübut etdi ki, həqiqətən ―ġair sözü yüksək və 

müqəddəs bir sözdür. Bu sözdə ölməyən, əbədi bir Ģöhrət var‖ 

(V.Belinski). Zəlimxan Ģairliyin əbədi Ģöhrət məqamına ucaldı. 

O zirvədə sakin oldu...   

O, mənim qardaĢdan əziz dostum idi: həm ədəbi dostum, 

həm əbədi dostum. Yazıçılar Ġttifaqı 1990-cı ildə bizə Yeni 

Yasamalda tikilən ilk binada mənzil vermiĢdi. Bir blokda – 2-ci 

mərtəbədə mən, üçdə Ağacəfər, dörddə Zəlimxan, beĢdə Məm-

məd Kazım yaĢayırdı. Zəlimxan uĢaqların ad günlərində sazı da 

götürüb düĢürdü bizə, onun gur, yatımlı səsi həyatımızı bəzə-

yirdi. Mənə elə gəlir ki, Zəlimxan o ana südü kimi halal, doğ-

ma, nərmə-nazik Ģeirləri, mənalar gülüstanı olan möhtərəm po-

emaları sazın simlərindən eĢidib qələmə alırdı. Sazla baĢ-baĢa, 

könül-könülə verib türk sözünün qəlbini dinləyirdi, saz onu ila-

hiyə qovuĢdururdu. Sazı bağrına basanda özündə olmurdu Zə-

limxan, ilhamla ehtiztaza gəlir, yerdən ayrılıb səmaya qalxırdı. 

Ona görə də səmada Zəlimxanın Ģair imzası var, onu hər adam 

görə bilməz. Bizim Quba bölgəsində saz o qədər də dəb deyil. 

X 
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Saza məhəbbəti mənə Zəlimxan öyrətdi və mən sazı sevdim, 

hətta bu sevgi haqqında ―Sazın göz yaĢı‖ adlı Ģeir də yazdım:  

Sazın simlərindən asdırın məni,  

Sonra qapağında basdırın məni.  

 

Zəlimxan sazın sehrli qapağından təkcə söz çıxarmırdı, tür-

kün Ulu ruhunu çıxarırdı. O, sazı bağrına basıb Dədə Qorqudla, 

Manasla, Əhməd Yəsəvi ilə, qoca Yunusla, Mövlanə ilə danı-

Ģırdı. O, türkün atı kiĢnəmiĢ türk ellərini qarıĢ-qarıĢ gəzmiĢdi, 

türkün tarixdən gələn səsini, onun qəlbinin döyüntüsünü dinlə-

miĢdi. Türkün yaratdığı kaĢanələrin tarixi dilini oxumuĢ, türk 

mədəniyyətinin bədii gözəlliyini canına, qanına, ruhuna hop-

durmuĢ, gendən, qandan gələn türkçülüyünün qürurunu yaĢa-

mıĢdı.  

Zəlimxan Yaqubun poeziyası ana dilimizə – türk dilinə 

ucaldılmıĢ SÖZ abidəsidir. Onda Nizaminin fəlsəfəsi, Füzulinin 

qəmi, AĢıq Ələsgərin xalq ruhu – Ģifahi və klassik Ģerimizin 

Ģəhdi-Ģirəsi var.   

Zəlimxan xalq adamı, əsl xalq Ģairi – xalqın Ģairi idi. O, bu 

məhəbbəti böyük Ģəxsiyyəti, xalq ruhundan su içmiĢ sənəti, saf 

təbiəti ilə qazanmıĢdı... Vəfatının səhərisi Azər Turan və Rüstəm 

Kamalla Ģairin evinə – yasına getdim. Gedib-gələnlər axın-axın 

idi, qadınlı-kiĢili, vəzifəli-vəzifəsiz minlərlə adam Ģairə  can ehti-

ramını bildirməyə tələsirdi. Onları heç kim məcbur etməmiĢdi. 

Bu hüznlü Zəlimxanın xalqı idi, onun yasına darıxan bir ürək, 

ağlayan göz, bir də böyük poeziyaya qürur və sevgi aparırdı.   

Mən Bakıda, ġəkidə, Qazaxda görüĢlərimiz zamanı ona 

ümumxalq sevgisinin Ģahidi olmuĢ, 60 illik yubileyində Ģəxsiy-

yəti və poeziyası haqqında ürəkdolusu çıxıĢ etmiĢəm. O da mə-

nim 2004-cü ildə keçirilən 50 illik, 2014-də isə 60 illik yubi-

leylərimdə – Milli Dram Teatrında barəmdə səmimi söz deyib, 

qonĢuluğumuzdan, dostluğumuzdan, sənətə münasibətimizdən,  

bizi birləĢdirən türkçülüyümüzdən danıĢıb. Biz bir-birimizin 

yaradıcılığı haqqında səmimi və dəyərli məqalələr yazmıĢıq, 60 
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illiyində yazdığım yubiley məqaləsini mən ―Sözün canlı 

heykəli‖ adlandırmıĢdım. 

Zəlimxan, Ġlyas Tapdıq və mən Qazağa Ģairlə xalqın görü-

Ģünə gedirdik. Təyyar maĢını bərk sürürdü, Ġlyas Tapdıq çox 

söhbətcil adamdı, həvəslə danıĢırdı, bizim də baĢımız onun mə-

zəli söhbətlərinə bərk qarıĢmıĢdı. DYP əməkdaĢları bizi saxla-

dı, nəzakətlə ―icazə verin, canlı Zəlimxanla görüĢək‖, – dedilər.  

Zəlimxan Hüseyn Arifdən iki məzəli əhvalat danıĢdı, Qa-

zaxda Ģairi və onun sayəsində də bizi çox mehriban qarĢıladılar. 

Səhər Ģairlə görüĢ keçirilən yerə gələndə kiminlə görüĢdük, 

Ģeirlə danıĢdı. ―Qarabağda körpələr də muğam üstə ağlayır‖ 

deyimi yadıma düĢdü. Zəlimxanı yana çəkib dedim: ―Ay Ģair, 

məni hara gətirmisən, bunların qabağında Ģeirdən danıĢmaqmı 

olar?‖ Zarafatından qalmadı: – Bakıda gopa basmaqla deyil e, 

oğulsan bunları ovsunla.   

Ümidimi Allaha bağladım, Allah da həmiĢə olduğu kimi, 

bu dəfə də naümid qoymadı, qazaxlıları razı salan bir çıxıĢ 

elədim, Ģair özü də çox məmnun qaldı. 

Sözə xor baxmaq olmaz, hər söz ―ƏrĢdəndir, gəlib hədiyyə 

bizə‖ deyib dahi Füzuli. Zəlimxan ərĢdən gələn sözü fərĢdə 

qəbul edən Ģair idi. Onun ən yaxĢı kitablarından olan ―Bir əli 

torpaqda, bir əli haqda‖ kitabının adını mən qoymuĢam. ġairin 

―Ziyarətin qəbul olsun‖ adlı Ģeirlər kitabı çap olunmuĢdu. Mən 

onun haqqında radioda geniĢ bir çıxıĢ etməliydim. Kitabı 

oxudum, məni tutdu, gördüm ki, buradakı Ģeirlər dil deyib 

göylərə, Tanrıya müraciət edir.  

Fikir və düĢüncələrimi yazdım, məqalənin adını da qoy-

dum: ―Bir əli torpaqda, bir əli haqda‖. Bu söz Ģairin hədsiz 

xoĢuna gəldi, dedi ki, icazə ver mən təzə çıxacaq kitabıma bu 

adı qoyum... Onun Tanrıya müraciətlə yazdığı, göyləri yerə 

köməyə çağıran Ģeirləri çoxdur, məsələn, elə məĢhur ―Allahım, 

mənə bir ağsaqqal yetir‖ Ģeiri. Mən Zəlimxanın səmavi Ģeirləri 

haqqında ayrıca bir məqalə yazmıĢam, adını da qoymuĢam 

―ġairin Tanrıya bəyanatı‖.  
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Zəlimxan Yaqub elə bir məqama gəlib çatmıĢdı ki, artıq adi 

adamların mühitində yaĢaya bilmirdi. Ucalığın tənhalığı xüsusi 

bir cazibə ilə onu çəkib kütlədən, saxta məmur çamurluğunda 

məiĢət bataqlığından, ədəbi konykturadan uzaqlaĢdırırdı.  

Peyğəmbər yaĢına yaxınlaĢdıqca o, peyğəmbərə üz tutdu. 

Onun ilahi nuru Ģairi yer adamlarından ayırıb mələklər aləminə 

apardı. Zəlimxan Yaqubun onlarla məĢhur poeması var. Elə 

‖Saz‖ı, ―Yunus Əmrə‖ni xatırlamaq kifayətdir. ―Peyğəmbər‖ 

Ģairin Ģah əsəridir, o, dastandır. Zəlimxan iki dəfə Məkkə ziya-

rətindən, islam məbədgahlarını gəzdikdən sonra, özü demiĢkən, 

―Peyğəmbər‖in yazılması üçün daha real Ģərait yarandı; ―Altmı-

Ģa ―Peyğəmbər‖lə gəlmiĢəm‖ – deyə poetik hesabat verdi Ģair. 

―Peyğəmbər‖ Ģairin daxili saflığını, mənəvi təmizliyini, yüksək 

əxlaqını və böyük sözə hakim olduğunu göstərdi. ―Peyğəmbər‖ 

peyğəmbərdən sonra gələn Ģairin duasıdır, bu duada Allaha sita-

yiĢ, dinə ehtiram və Hz. Məhəmmədə sevgi var. ―Peyğəmbər‖ 

müdrik Ģairin saf niyyətini, ilahi fəlsəfəsini, bəĢəriyyətin nadan-

lıqdan insanlığa təkamül yolunu əks etdirir. Burada Allahın 

mərhəməti, ilahi nurun həqiqəti, mahiyyəti, poetik həqiqətlər 

təcəssüm tapıb.  

Bu yazı söz sənətini, Ģair dostu Zəlimxan Yaqubun Ģəxsiy-

yətini, poeziyasını sevən bir adamın böyük Ģairin ölümünə ağı, 

kədərli bir elegiya olmalı idi. Ağır bir kədər, göz yaĢı ilə əlimə 

qələm alan kimi, Ģairin nurlu təbəssümü, gülər üzü, Ģən söhbət-

ləri, gülüĢ və iĢıqla dolu xatirəsi gəlib dayandı gözümün qaba-

ğında, məhrəm, doğma bir səs eĢitdim: – Nizaməddin, Ģairlər 

ölmür!  

 

11 yanvar 2016 

(“Ədəbiyyat qəzeti”,  

16.01.2016) 
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Qənbər ġƏMġĠROĞLU 

 

ИТИРДИЙИМ ДЮРДЦНЪЦ ГАРДАШ 
 

1958-ъи илдя Али Pартийа Mяктябиня дахил олдуг. О 
заманкы гайдайа ясасян цч республиканын щамысындан aли 
təhsil ocağına мцдавимляр гябул едилирди.  

Mənimlə bərabər qярбдян Шащмалы Гурбанов, Аббас 
Мазанов, Эцръцстандан Муса Нябийев, Ямирхан Нябийев, 
Яждяр Мяммядов, Паша Гулу вя башгалары да Бакы Али Pартийа 
Mяктябиня дахил олмушдулар.  

Бакы Али Pартийа Mяктябинин о заманкы тядрис ишляри цзря 
директор мцавини, яслян газахлы олан тарих елмляри доктору, про-
фессор Алы Алыйев иди. О, ашыг мцсигисини эюзял дярк едян вя bu 
sənətin incəликлярини баша дцшян бир инсан иди. 1958-ъи илин 
сентйабр-октйабр айларында Алы мцяллимин тяшяббцсц иля мяктя-
бин иълас залында азярбайъанлы ашыгларын эениш консерт верилиши 
тяшкил едилмишди. Щямин консертя Дядя, Ашыг Имран, Ашыг 
Ямращ, Ашыг Щцсейн Сараçлы, AĢıq Якбяр, AĢıq Камандар вя 
башгалары дявят olunmuĢdular. 

Ali Пartiya Məktəbində бизимля охуйан Муса Нябийев 
дя эюзял сяся вя ашыг щаваларыны ифа етмяк габилиййятиня малик 
bir оьлан иди. О заман Бакы шящяриндя мещманхана мясяляси 
problem олдуьуна эюря, дявят едилмиш ашыгларын яксяриййяти 
Ali Pартийа Mяктябинин йатагханасында йерляшдирилмишди. Дя-
дям ися гонаг кими Алы мцяллимин юз евиндя галырды. Ян чох 
мяслящят ися Осман ямидян алынырды. Йяни Алы мцяллимин 
дявяти iля Осман Сарывяллиnin ашыгларын мяшг етмяляриня бир 
нечя дяфя истигамят вердийи мяним йахшы йадымдадыр. 

Ашыглар сящяр йемяклярини университетин габаг тяряфиндя 
zirzəmidə йерляшян чайханада йейир вя сющбят едирдиляр.  

О заман Aшыг Якбяр Ашыг Имранын балабанчысы иди. Щямин 
чайханада дедиlər ки, Имранын балабанчысы щям дя йахшы оху-
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йанды. Якбяри охутдулар вя еля орадаъа Имрана дедиляр ки, инъи-
мя, бу эцндян юзцня балабанчы тап, Якбяр ашыгды кi, ашыгды.  

Щямин мяълисдя баш верян бир ящвалат да йадымдадыр. 
Ашыг Камандары “Aшыг Qамандир” кими тягдим едяндя Ос-
ман ями деди: “Айя, бу ъаван оьланы нийя  тящгир еляйирсиниз, 
адына “Qамандир” дейирсиниз, айыб дейилми?”  

Elə oradaca Осман ями цзцнц устад ашыглара – Дядя 
ġəmĢirя, AĢıq Ямраща, AĢıq Имрана доьру тутуб деди:  

– Мян мяслящят билирям ки, бу ъаван ашыьын ады бу эцндян 
“Камандар” чаьıрылсын.  

Щамы бу тяклифи алгышлады. Бу епизоду она эюря гейд 
едирям ки, йяни мян Gцръцстанлы достларла 1958-ъи илин пайыз 
айларындан таныш олдум. Bundan sonra Ашыг Ямращ вя Ашыг 
Щцсейн Сараçлы бир нечя дяфя Кялбяъяря эялиб, Dядянин вя 
Ģаир Шамил Ясэяровун гонаьы олдулар. Эцръцстанлылардан Муса 
Нябийев вя Яждяр Мяммядовла достлуьумуз uzun illər 
давам етди вя онларын васитясиля бир нечя дяфя Эцръцстанын 
Марнeули районуна эедиб, достлары зийарят етмишям.  

1972-ъи ил. Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын вясадятиня 
ясасян рущу шад олмуш Щейдяр Ялийевин эюстяриши iля Азярбай-
ъан КП МК-нıн 07 декабр 1972-ъи ил 56 N-ли Гярарı ilə 
Дядянин анадан олмасынын 80 иллик yubileyinin keçirilməsi 
тарихи 1973-ъц илin март айына рясмиляшди.  

Бу yubileylə ялагядар бир sıra тядбирляр щазырланды. Yу-
билей дявятнамясини “26 Бакы комиссары” мятбяясинин дирек-
тору, яслян Gцръцстанdan olan köhnə dostum Муса Нябийев 
щазырлатдырды.  

Йубилей эеъяси Актйорлар Eвиндя кечирилəcəkди. Мян о 
заман Кялбяъяр РПК-нин икинъи катиби вязифясиндя çalıĢırdım. 
Щям МК-нын qярарынын иърасы цчцн, щям дя сяняткарын ювлады 
кими мяним цзяримя ъидди мясулиййят дцшцрдц. 

Бурада, йери эялмишкян, бир ящвалаты гейд етмяйи дя юзц-
мя боръ сайырам. Дядянин йубилейиня бир эцн галмыш, мян 
Азярбайъан Йазычылар Иттифагына эялдим. Адыны чякмяк истямя-
дийим, амма Йазычылар Иттифагынын катиби кими йубилей 
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комиссийасынын цзвц олан бир nəfərlə эюрцшцб мяслящят-
ляшдикдя, о мяня беля деди:  

– Мцяллим, горхурам сящяр йубилейя адам эялмяйя, 
биабыр олаг!  

Mян тяяccцbля:  
– Nийя? – суалыны веряндя, о, деди ки, сящяр ССРИ иля Фран-

са футбол командаlarınыn ойуну вар, эянълярин яксяриййяти фут-
бола бахаъаг. 

 Мян дедим: 
 – Язизим, Ашыг  Шямширин Бакы шящяриндя чох гощуму, 

досту, пярястишкары вар, о барядя sиз наращат олмайын.  
Сящяр йубилей Актйорлар Eвиндя кечирилирди. Йубилейя 

Азярбайъанын чох эюркямли ядибляри, сянят adamları, ustadın 
пярястишкарлары эялмишди. Йубилейдя МК-нıн katibляриндян бири 
дя иштирак едирди.  

Йубилейи Осман Сарывялли идаря едирди. Сящнядя мян дя 
яйляшмишдим. Zalda adam əlindən tərpənmək mümkün 
deyidi.  

Йубилей башланды. Эюрдцм бир милис няфяри щювлнак юзцнц 
сящняйя чатдырыб сорушду:  

– Гянбяр мцяллим кимдир?  
Мян durdum və сорушдум ки, ня олуб?  
Milis dеди ki, бир няфяр эялиб, зорла ичяри дахил олмаг 

истяйир вя дейир ки, мян Йазычылар Иттифагынын катибийям. Мян 
ня едим, onu içəri buraxım, yoxsa yox?  

Мян сящнядян дцшцб эялдим ки, дцнян адамлaрын 
эялмяйяъяйиндян горхуйа дцшян щямин адамдыр. Ону 
кечирдиляр мяълися! 

Осман мцяллим юзцнямяхсус тямкинля иъласы давам елят-
дирди. Чыхышлар заманы беля бир ифадя ишлятди:  

– Инди дя иъазя верин, юзц дя ашыг, сюзц дя ашыг, эянъ, исте-
даdлы шаиримиз, универсitетин тялябяси Зялимхан Йагубovа сюз 
верим.  

Трибунайа gur сачлары, мцнасиб бой-бухуну олан ъаван бир 
оьлан галхды. Галхды, ня галхды, од кими, алов кими, шимшяк тяк 
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ишыг сачды, эюй кими эурлады вя ондан яввял чыхыш едян вя чыхышы 
иля щамыны щейрятляндирян кялбяъярли шаир Шамил Ясэярову 
архада гойду.  

Онун ялиндя каьыз, гейд – щеч ня йох иди, дедийни 
синядяфтяр деди вя алгышларла гаршыланды.  

О, гуртарыб дцшяндя Dядя aйаьа дuрuб ону баьрына басды 
вя гулаьына няся деди. 

Сонра мян Dядядян сорушдум:  
– Ай Dядя, о ъаван оьланы хошладын, лап йахĢы, бяс 

гулаьына ня дедин? 
 Дядям:  
– О, икимизин арасында галаъаг, амма сяня дейирям ки, 

Аллащ ону горусун! О, чох одлу-аловлу шаирдир.  
Зялимханла мяним илк танышлыьым беля башлады. Бу танышлыг 

сонралар гардашлыьа, достлуьа чеврилиб давам еляди.  
Зялимханла Dядянин эюрцшляри, сющбятляри, йазышмалары ба-

рядя отуруб йазмаг о гядяр дя садя вя асан дейил. Чцнки бу 
достлуг, ата-балалыг сюзцн ясл мянасында ляйагят, сямимиййят, 
истяк вя мящяббят достлуьу иди.  

Ону дейим ки, Dядянин щяйаты даим адамлара гайьы, 
инсанлара, хцсусян, эянъляря qarĢı мящяббятlə долу олуб. О, 

Сямяд Вурьун барядя дастан йазыб, алямя ъар чякся дя, йеня 
эянъляр барядя эюзял фикирляр сюйлямякдян доймур, онлара 
хцсуси мящяббятля йанашырды. Щцсейн Кцрдоьлу, Мяммяд 
Аслан, Сəйавуш Сярханлы, Аьаяли Аловлу вя йцзлярля башгалары 

иля мяктублашмaлары буна мисал ола биляр. Цмумиййятля, мян 
бир нечя дяфя демишям, йеня тякрар едирям, Dядя щеч кяси 
(йарадыъы адамлары) пислямəzdi. Онлар барядя артыг-яскик сюз 
демязди, хцсусян дя, эянълярин мяктубларына ъаваб вермяк 
она хцсуси ляззят верəрди.  

Bу мянада Зялимханла эюрцшляри, мяктублашмалары Dядя-
нин щяйатында хцсуси йерлярдян бирини тутурду.  

Дядя хястяханада (о заманkı Lечкомиссийada) йаtanда 
Зялимхан Йагуб, Мяммяд Аслан вя башгалары онун йанына 



Zəlimxan özü var xatirələrdə... 
 

 46 

эялир. Dядянин кюйняйинин синяси ачыг олур, Dядя тез яли иля 
кюйняйи синясиня чякир. Зялимхан дейир:  

– Ай Шямшир ями, сиз бизим атамызсыныз, нийя дя синянизи 
юртцрсцнцз? 

Дядя:  
– Оьул, мян бу йашадяк абыр-щяйа сахламышам, инди 

аьрымышам дейя, ону итиря билмярям.  
Зялимхан бу сюзц, бялкя дя, yüz дяфялярля тякрар едирди ки, 

сиз Dядəнин исмятиня фикир верин, бу, щейранлыг дейилми, бу, 
гибтя дейилми, бу, улулуг дейилми? 

Дядянин “Oьлуйам” рядяфли шеири Зялимхана хцсуси ляззят 
верир вя бу шеирин эюзяллийиня щейранлыьыны эизлямирди. Мящз 
она эюря йазырды ки: 

 
Зялимхан йолларда мин köhlən йoра, 
Гялби дцшян дейил щеч заман тора.  
Чякмяз нaняcибя, чякмяз нанkora,  
Çяkся Ялясэяря, Шямширя чякяр! 

 
Vя йа о, мяняви атасы, устады щесаб етдийи ашыг щаггында 

дейирди: 
 

Ня йорулар, ня бу йолдан безярям,  
Юмрü-эцнц няьмялярля бязярям,  
Ана йурду Вурьун дейиб эязярям,  
Унутмарам Шямширини даьларын. 

 
Dədə Шямшир ися щеч вахт унутмадыьы Зялимханы беля 

сясляйирди:  
 

Мяним бу дярдимя мцнасиб дярман,  
Истякли достларды, севдийим инсан.  
Сяйавуш Сярханлы, оьлум Зялимхан, 
Щцсейн Кцрдоьлу щардады, эялсин! 
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Дядя Мярдякан санаторийасында мцалиъя аланда Зялимхан 
тясадцфян onun бир тяънисини ешидиб йазмышды: 

 
Сянсиз Кялбяъярдя дарыхмазмы саз,  
Йатма, бу йастыгдан дур, Dядя Шямшир!  
Елляр мяълисиня бярякят кими,  
Йаьсын сифятиндян нур, Дядя Шямшир! 

 
Дядянин саьлыьында Зялимхан бир нечя дяфя Кялбяъяря 

эялди. Дядя ону йола саланда мцтляг кюврялярди вя ня ися йа-
зарды. Мян ися зарафатла щяр шейи гайдайа салардым.  

Бир дяфя Зялимхан Кялбəъяря эялмишди, йаз айларыйды. 
Мяним гудам Яlаслан кишинин мящялляси Чайкянд кяндиндя, 
дцз Тяртяр чайынын гыраьында иди. (Бу щямин Яласлан кишидир ки, 
1955-ъи илдя Kəlbəcər RПК-нын Ы катиби, С.Вердийeviн машыны-
ны сцрüb və Сямяд Вурьун Kəlbəcərə эяляндя Dədəni эятир-
мяк цчцн эюндярилиб.) 

Зялимхан, Мяммяд Аслан, Вялiйяддин Исмайылов və mən 
Яласлан кишийя гонаг эялдик. Əlaslanın məhləsi Зялимханын 
чох хошуна эялди вя деди ки, Яласлан ями, гябул етсян бу эеъя 
сяня гонаг олардым. Яласлан киши чох сямимиййятlə вя цряк-
дян:  

– Mяmнуn оларам! – деди. 
Ахшам баьын Тяртяр чайы тяряф hissəsində – эилас аьаъынын 

алтында Зялимхана чарпайы гуруб йер дцзялтдиляр. Зялимхан биз-
ляря деди ки, мян юлцм, Сиз чыхын эедин, мян Яласлан ями iля 
сющбят едяъяйям. Ня ися, биз дуруб эетдик. Амма мян Ялас-
лан кишийя дедим ки, сян дя бир чарпайы гой, бу йолдаш тяк 
йатмасын! 

Эетдик. Эеъя саат 3-4 оларды, Яласлан  зянэ вурду ки, (о 
заман ancaq evлярдя телефон варды) ай Гянбяр мцяллим, ай 
гадан алым, а киши, бу гонаг йатмаг билмир, тез-тез дуруб чайын 
сащилиня эедир вя юз-юзцня ня ися данышыр! Мян ня едим? 

Дедим: 
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– Яласлан lələ, гой неъя истяйир, еля елясин. Сян тякъя 
муьайат ол! 

Сящяр тездян дяст эялдик ки, Зялимхан hələ мышыл-мышыл йа-
тыр. Ялсалаn киши бизим габаьымыза доьру эялdi, машынлары щяйя-
тя сцрмяйи тяклиф едиб dedi: 

– A киши, бунун йатдыьы щеч ики саат дейил ей, гойун йатсын.  
Биз, ялбяття, хейли эюзлямяли олдуг вя Зялимхан айыландан 

сонра чай ичиб худащафизляшдик. 
Йеня Зялимхан Кялбяъяря эялмишди. Dеди:  
– Гаьа, мян истяйирям Эюйчяйя эедям, Ялясэяр бабанын 

оъаьыны зийарят едям. Щям дя бир aйаггабы алам. Эетдик даь-
ла. Сюйцдлц гызыл мядянини эяздик, сонра эетдик Аькилсяйя, 
Ялясэяр бабанын гябрини зийарят етдик вя Басаркечярдя Зялим-
ханын айаьына оласы aйаггабы тапмадыг. Мян тяклиф етдим ки, 
гоншу района эедяк, bəlkə, orada tapa bildik. Gетдик. Тярс 
кими орада да aйаггабы тапмадыг вя орадан даь йолу иля Ъер-
муьа эялмяйи гярара алдыг. Зялимхан тез-тез машыны сахладыр, 
дцшцр, чичяк дяриб, сонра машıна отурурду.  

Ъeрмуха чатанда ахшам дцшмцшдц. Орада таныш васитясиля 
универмаьы ачдырыб, бир ъцт aйаггабы тапыб, эеъя икян Истисуйа 
дюндцк вя орада эеъялядик.  

Сящяриси Истису ъамаатынын тяляби иля Зялимханла эюрцш 
кечirilди. Щям дя чох тянтяняли эюрцш.  

1979-ъу илин йазында Кялбяъяр Район Партийа Комитясинин 
тяшяббцсц иля Dядянин анадан олмасынын 85 иллик йубилейини 
гейд етмяк qərara alındı. Бу йубилей эеъясинə республика 
зiйалыларындан вя яdябиййат адамларындан эюркямли шяхсиййят-
ляр вя ġямширсевярляр хейли эялмишдиляр.  

Йубилейя Зялимхан, Щцсейн Кцрдоьлу, Сяйавуш Сярханлы, 
Фикрят Садыг, Мяммяд Аслан, Яли Qurban Dastançı və baĢ-

qaları цряк сюзлярини дедиляр вя tədbir чох тянтяняли кечди.  
1980-ъи илin йанвар айында Dядя йеня хястяханайа эялди. 

Xeyli müalicədən sonra щякимялрин мяслящяти iля Dядяни 
района эятирдик. 1980-ъи илин fevral айынын 10-да Dядя рящ-
мятя эетди. Биз ону юз вясиййятиля Аьдабан кяндиндя  “Йедди 
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гардаш” дейилян даьлардан биринин зирвясиндя торпаьа тапшырдыг. 
Дяфн мярасиминдя йазычы, шаир вя инъясянят адамлары иштирак 
едирдиляр. Зялимхан Йагуб, Мяммяд Аслан, Щцсейн Кцрдоь-
лу вя башгалары da Dədəni son mənzilə yola salmağa gəl-
miĢdilər. 

Дядянин дяфниндян сонра мян гонаглары район мяркя-
зиндян йола салмаг цчцн тядбир эюрдцм. 

Дядянин дцнйасыны дяйишмяси бизя ня гядяр пис тясир ется 
дя, достлuğumuза, гардашлığıмыза тясир етмяди.  

Ону da гейд edim ки, Азярбайъанын мцстягиллийи уьрунда 
мцбаризя апаран шаирляр ичярисиндя Зялимхан юнъцл йерлярдя 
дурурду. Мян ону Б.Ващабзадя, Сабир Рцстямханлы иля бирэя 
эюрярдим! 

Мцстягиллик илляриндя эянъ дювлятин aйаг тутуб йеримясин-
дя Зялимхан бцтцн баъарыг вя сяриштясини сярф едирди. O, iki 
дяфя Милли Мяълисин депутаты сечилди, йахшы фяалиййят эюстярди.  

Бир дяфя Зялимханла сющбятляримиздя о, мяня деди:  
– Гардаш, Сиздян бир шей юйрнямяк истяйирям.  
Дедим: 
– Bуйур!  
Деди:  
– Дювлятимиз вя dювлятчилийимиз барядя, Щейдяр Ялийев 

ъянаблары барядя сюз дейиб, сющбят ачдыьыма эюря бязиси мяни 
сарай шаири адландырыр. Буна Сиз неъя бахырсыныз?  

Dедим:  
– Ай Зялимхан, о сюзц ким дейирся, dоьру демир. Чцнки 

сянин улу бабаларынын яксяриййяти, щансы кi, тарихдя галыб, oнлар 
юзляри дя сарайла ялагядар олублар. Щям дя ону дейянляр баша 
дцшмцрляр ки, мин иллярди онун-бунун кюлясиня чеврилмиш халгын 
йаратдыьы dювляти вя онун рящбярини алгышламаг ваъибдир, 
щцнярдир, сян ишиндя ол, чох шей дейəлляр! 

Бу сюзлярдян o, чох мямнун галды! 
Амансыз хястялик Зялимханы йахалады вя ял чякмяди. Мян 

ону щеч вахт унутмадым вя даим ялагя сахладым.  
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Бир дяфя Алманийадан мцалиъядян гайыданда бир нечя ня-
фярля евиня эялдик, цряк-диряк вердик. Сонра онунла ширин дост 
сющбятляри хейли чякди, кечян эцнлярdən, олмуш щадисялярdən 
юзцнямяхсуслугла, ширинликля данышды, цряк ачыглыьы иля худа-
щафисляшдиk. 

 
* * * 

Зялимханын анадан олмасынын 65 иллийини гейд етмяк цчцн 
топлашмышдыг! Мяълиси Зялимханын гощуму Мящяббят Гара-
баьлы апарырды. Демяк олар ki, rеспубликанын ядяби иътимаиййяти 
о мяълисин иштиракчысы иди. Nяриман Щясянзадя, Гулу Мящяр-
рямли, Мяммяд Аслан, Муса Йагуб, Анар Амин вя диэяр 
Зялимхансевярляр бир масада яйляшмишдик. Зялимхан юзцнц 
йахшы щисс едирди вя belə xoĢəhvallığından биз дя сюзсцз ки, 
чох мямнун олдуг. 

Мян орада да онун гялбини ачмаг цчцн Щейдяр Ялийевин 
анадан олмасынын 60 иллийи иля əlaqədar Дядянин она вурдуьу 
телеграмы йада салдым. Дядя о заман беля йазмышды: “Щюр-
мятли Щейдяр Ялийев, мян Сизи йашамагда йарыша чаьырырам!” 

Зялимхан чох мямнун олуб эцлцмсяди, достлар ися эурулту 
иля алгышладылар! 

Бу аловлу шаирин сясиндя бир сызылты, бир инилти щисс етдим. 
Tədbirdən sonra  ашаьыдакы шеири йаздым:  
 
 

BELƏ SIZLAMA 
 

Ay Zəlimxan, yaman kövrəltdin məni, 

Göy kimi gurulda, belə sızlama! 
Telli sazı qoyma susa bir anlıq, 
Dünyanı gözümə etmə qaranlıq, 
Bir kimsəyə etməmisən yamanlıq, 
Göy kimi gurulda, belə sızlama! 
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Bilirsənmi, səni gözləyir kimlər?! –  
Ağbirçək analar, dilsiz körpələr! 
Yenə görüşünə gəlsin mələklər, 
Qoyma dodağından düşə nəğmələr. 
Daşıb sel gətirmə, belə çağlama, 
Göy kimi gurulda, belə sızlama! 
 
Qapqara bığları etmisən dümağ, 
Sənə çox yaraşır buxara papaq. 
Dərd-bəla canından qoy  olsun uzaq, 
Üstünə tökülsün gül qucaq-qucaq, 
Səni sevənləri qəti qınama, 
Göy kimi gurulda, belə sızlama! 
 
Möhkəm ol, güldürmə bizə yağını, 
Yaşayırsan ömrün oğlan çağını. 
Иki yol görmüşəm qardaş dağını, 
Bülbül tərk eləməz gül budağını. 
Bir daha qoluma qara bağlama, 
Göy kimi gurulda, belə sızlama! 
 
Tellərini qəmli-qəmli darama, 
Yer qalmayıb, dağ çəkirsən harama?! 
Allah böyük, ayrı səbəb arama, 
Ürəkdəndir, sözüm deyil qurama. 
Denən dözümlü ol, denən ağlama, 
Göy kimi gurulda, belə sızlama! 
 
Gedək olaq Dəlidağın qonağı, 
Bir də öpsün səni Ceyran bulağı. 
Barlı bağça, Tərtər çayın qırağı, 
Yenə olaq Əlaslanın qonağı. 
Çiçəklərdən məlhəm düzəlt yarama, 
Göy kimi gurulda, belə sızlama! 
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Бир мцддят кечди. Мян бярк хястяляндим, Нефтчиляр Xяс-
тяханасында хейли мцалиъя олундум. Хястяханадан чыхандан 
сонра Məmməd Aslan, Фцзули Ramazanoğlu, Щябиб Misirov, 
Анар Amin вя Qılmanla Ģairin ziyarətinə getdik. 

Щямин илин may ayının sonunda шаир Мяммяд Аслан 
мяня зянэ вуруб деди ки, бу эцн Зялимхан мяня бир шеир 
охуду. Ġndi bилдим ки, Зялимхан Кялбяъяри сяндян вя мяндян 
йахшы таныйыр. Хащиш едирям oна зянэ вур, о шеиря гулаг ас.  

Мян, Ģairə зянэ вуруб щямин шеири охумасыны хащиш етдим.  

О, xəstəhal vaxtında ürəklə qələmə aldığı  poetik 
nümunəni чох црякля, бир аз да зяиф сясля Ģirin-Ģirin охуду: 
 
 

KAġ KĠ, O YUXUDAN AYILMAYAYDIM 

Əzizim, ağsaqqalım Qənbər Şəmşiroğluna 
 

Bir Şəmşir olaydı, bir mən olaydım, 
Ovsun o olaydı, sirr mən olaydım, 

“Cahan” o olaydı, “gir” mən olaydım, 
Kaş ki, o yuxudan ayılmayaydım. 
 

Hər igid dağların mərdi, əriydi, 
Hər gözəl məclisdə nazlı pəriydi, 
Dövrədə Kəlbəcər şairləriydi, 
Kaş ki, o yuxudan ayılmayaydım. 
 

Sıldırım qayalar düşmən qorxudan, 
İnsan oxuyandı, dağlar oxudan. 
Məni kim ayıltdı şirin yuxudan? 
Kaş ki, o yuxudan ayılmayaydım. 
 

Qarlı zirvələri öyəydi Məmməd, 
Kövrək şeirlərdən deyəydi Məmməd, 
Paltarı çiçəkdən geyəydi Məmməd, 
Kaş ki, o yuxudan ayılmayaydım. 
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Şirin həmsöhbətim ulduzdu, Aydı, 
Hər biri bənzərsiz bir ömrə taydı, 
Gecələr yuxumu Tərtər çalaydı, 
Kaş ki, o yuxudan ayılmayaydım. 
 
 Oynaşan görəydim oğul-uşağı, 
Qaynaşan görəydim odu-ocağı, 
Üzümə güləydi Ceyran bulağı, 
Kaş ki, o yuxudan ayılmayaydım. 
 
Hərə bir arzuda, hərə bir yaşda, 
Güləydi ömrümüz torpaqda, daşda. 
Qənbər oturaydı yuxarı başda, 
Kaş ki, o yuxudan ayılmayaydım. 
 
Can verər iştaha, dəm verər aşa, 
Ruh verər ömürə, nur verər yaşa, 
Baxdıqca baxaydım Yeddiqardaşa, 
Kaş ki, o yuxudan ayılmayaydım. 
 
Qoca Dəlidağın dəli köhləni, 
Cığırdan-cığıra ataydı məni. 
Çığnayıb keçəydim dumanı, çəni, 
Kaş ki, o yuxudan ayılmayaydım. 
 
Bir zindan kəsildi, bizlərə zindan, 
Bir göz qırpımında dəyişdi zaman. 

Hanı Güllü nənə, hanı Ağdaban? 
Kaş ki, o yuxudan ayılmayaydım. 
 
Uzun bur söhbətdir, bir mərəkədir, 
Torpaq əsarəti qara ləkədir. 
Ayılmaq özü də bir təhlükədir, 
Kaş ki, o yuxudan ayılmayaydım. 
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Yamyaşıl yarpaqdır, sapsarı xəzəl, 
Bu dağlar qədimdir, bu dağlar əzəl. 
Nə gözəl yuxuydu, Allah, nə gözəl, 
Kaş ki, o yuxudan ayılmayaydım. 
 

Səmtini itirən yoldu, cığırdı, 
Yazıqdı, yetimdi, kütdü, fağırdı, 
Zəlimxan olmağın dərdi ağırdı, 
Kaş ki, o yuxudan ayılmayaydım. 

(20.05.2015) 

 
Мян ися бу шеирдяки кядярли, йаддашы силкяляйян, инсаны 

юзцндян чыхаран щисслярдян тясирляняряк ашаьыдакы шеири гяля-
мя алдым: 

QARDAġ 
 

Bu səhər dinlədim yeni şeirini, 
Gördüyün ilahi yuxudu, qardaş! 
Kəlmələr şirindi, ifadə baldı, 

Sözündən Kəlbəcər qoxudu, qardaş! 
 

Gördüm ki, arzular bütün aranıb, 
Güllər sığallanıb, çin-çin daranıb, 
O dağlar əzəldən şeir yaranıb, 
Gül üstə bülbüllər oxudu, qardaş! 
 

Yuxuda gördüyün o yerlər hanı? 
Aşıqlar söyləmir daha dastanı. 

Tamam yoxa çıxıb bağı, bostanı, 
Yoxdu hərarəti, yox odu, qardaş! 
 

Polad qollarını mum tək əyələr, 
Fərsizlər də özlərini öyələr, 
Çənəsi əyrilər qaçqın deyələr, 
Bil, bütün dərdlərdən çox odu, qardaş! 
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Çoxdan Dəlidağa var məhəbbətin, 
Şeir varlığındır, şeir sərvətin. 
Dillərdə əzbərdir sözün-söhbətin, 
Nəğməni bülbüllər oxudu, qardaş! 
 

O zaman ki, dağ moruğu dəyərdi, 
Dədə Şəmşir Güllərinə deyərdi: 
Kaş Məmmədlə Zəlimxan da gələrdi, 
Belə arzulardan çoxuydu, qardaş! 
 

Sənət meydanında bir idi Dədə, 
Təslim olmayıbdı heç vaxt, heç vədə. 
Sazı ələ alsa hansı bölgədə, 
Zəngulə şimşək tək şaxıdı, qardaş! 
 

Gəzib o dağlarda Ələsgər, Qurban, 
Birisi pələngdi, birisi aslan. 
Hər kim dərs alıbsa bu ululardan, 

Kəlmələrdən xalı toxudu, qardaş! 
 

Haylar insanlığı tam unutdular, 
Murdar əl bulayıb divan tutdular. 
Qalib kimi arzulara çatdılar, 
Elə bil o yerlər yox idi, qardaş! 

 

Vaxt olsun, yenə də dağlara gedək, 
Düşmənin məhvini əyani görək. 
Yaşayın-yaradın – birlikdə deyək, 
Dəvə  etməsinlər noxudu, qardaş! 
 

Giley, məzəmmətdi qəddimi əyən, 
Иndi çoxalıbdı “Bir mənəm” deyən. 
Qənbərin xətrinə, qəlbinə dəyən 
Düşmənin zəhərli oxudu, qardaş!  

(25.05.2015) 
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2015-ci il nойабрын 23-дя М.Аслан рящмятя эетди. Зялим-
хан да мярасимя эялмишди. Oрада ики саатдан да чох сющбят 
етдик, худащафизляшдик! 

Аз мцддят кечмиш ешитдим ки, Зялимхан юзцнц пис щисс 
едир. Достларım Füzuli Ramazanoğlu, Anar Amin və Həbib 
Misirovla йыьышыб yenidən онун зийарятиня эетдик. Бу эюрцш 
мяня чох пис тясир етди. Артыг Зялимхан мяним узун илляр 
ярзиндə эюрдцйцм даь чайлары кими ъошуб-чаьлайан, щайлы-
щарайлы Зялимхан дейилди.  

Щисс етдим ки, Ģair аз галды ки, мяни танымасын. Отагда 
хейли сющбятдян сонра о, ешийя чыхарылмасыны хащиш етди. Биз дя 
онунла бирликдя чай сцфрясинин архасында отурдуг.  

Мян Зялимхана онун севдийи Кялбяъяр ящвалатларындан 
бир нечясини данышдым. Бундан сонра щисс етдим ки, Зялимхан 
мяни таныды. Вя бундан истифадя едяряк зарафатларыма давам 
етдим. Зялимхан бундан эцлдц. Бу хош тяяссцратдан сонра худа-
щафисляшиб айрылдыг. Bu, mənim onunla sonuncu görüĢüm oldu. 

Həmin görüĢdən bir aз сонра ешитдим ки, шаири хястяха-
найа йерляшдирибляр. Гардашым Шабярин Тяртяр районунда аьыр 
хястялянмяси мяни района эетмяйя вадар етди. Йанварын яв-
вялиндя гардашым Шабярин рящмятя эетмяси башымы гатдыьындан 
Зялимхана баш чякя билмядим. Бундан бир щяфтя сонра ешитдим 
ки, шаир Hагг дцнайсына говушуб. Дяфниня чата билмясям дя, 
йас мярасимляриндя иштирак етдим.  

Мярасимдя Зялимханын 65 иллик йубилейинин апарıъысы, 
шаирин йахын гощуму Мящяббят Гарабаьлы да вар иди. Сющбят 
яснасында она дедим ки, Зялимхана мцраъият едяряк демишдик 
ки, мющкям ол, мян sяnдян горхурам ки, 3-ъц гардашымы 
итирярям. Анъаг иш еля эятирди ки, гардашым ġaбяр ондан яввял 
Hагг дцнйасына qovuĢdu. Зялимхан дюрдцнъц гардашым иди ки, 
ону Танры дярэащына йола салдым.  

Аллащ рящмят елясин! Рущу шад олсун! 
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Vaqif BƏHMƏNLĠ 

Əməkdar Mədəniyyət ĠĢçisi 
 

O, YAXġI BĠR DOST,  

YAXġI BĠR ĠNSAN ĠDĠ 
  

Zəlimxan müəllimlə biz 1973-cü ildən – o vaxtkı ədəbiy-

yat dərnəklərindən tanıĢıq. Zəlimxan Yaqub Azərbaycanın 

klassik və müasir ədəbiyyatını, xüsusilə folkloru – Ģifahi xalq 

ədəbiyyatını dərindən bilən, onu özündə əxz eyləyən və 

özündən keçirdərək tamamilə yeni bir Zəlimxan dünyası yara-

dan sənətkar idi. Mən onu həmiĢə bir Ģəxsiyyət kimi, Ģair kimi 

yüksək dəyərləndirmiĢəm. Ġstər mənim əziz günlərimdə, istərsə 

də onun əziz günlərində biz həmiĢə bir-birimizə dünyanın ən 

xoĢ sözlərini deməyə qızırqalanmamıĢıq.  

Zəlimxan Yaqub böyük Ģair idi. Vaxtilə ondan müsahi-

bələr almıĢam. Mənə elə gəlir ki, onun yaradıcılığının ən böyük 

cəhətlərindən biri Azərbaycan dilini bu qədər gözəlliyi ilə, 

əzəməti ilə canlandırmasıdır. Zəlimxan özünə qədərki  Ģeirimi-

zin bütün uğurlarını özündə ehtiva eləyən, onu inkiĢaf etdirən, 

yəni qoĢmanın, aĢıq Ģeirinin, folklorun içində tamamilə yeni 

mənzərələr, yeni nümunələr yaradan sənətkar idi.   

Bəzən görürsən ki, müəyyən qələm sahibləri ənənəvi Ģeir-

də taftologiyaya gedirlər. Amma Zəlimxanın poetik yaradıcılığı 

tamamilə yeni idi. ġeirdəki harmoniya ilə fikir, obraz və düĢün-

cə həmiĢə üst-üstə düĢürdü. 
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Bu gün mənə elə gəlir ki, bu boyda böyük ilhamla, böyük 

həvəslə, istedadla yazıb-yaradan Ģair üçün 66 il çox az müddət-

dir. Zəlimxan müəllim yaradıcılığının zirvəsinə çatanda və da-

ha böyük ədəbi mənzərələr yaratmaq imkanı qazananda bizdən 

ayrılır. O, yaxĢı bir dost, yaxĢı bir insan idi. Hamıya əl tutardı, 

hamının  xeyrində-Ģərində, tədbirində iĢtirak edərdi. Zəlimxan 

müəllim yaĢamalı idi, Zəlimxan müəllim Azərbaycanı tərən-

nüm eləməli idi. O, Qarabağ geri qaytarılanda Qarabağ marĢını 

yazmalı idi. Yəni bunu onun qədər çox nadir Ģairlər bacara 

bilərdi. Azərbaycan xalqının qələbəsini də, sevincini də, 

fərəhini də onun kimi ifadə eləmək hər Ģairə qismət olan deyil. 

Eyni zamanda, Zəlimxan müəllim təkcə Azərbaycan Res-

publikasının yox, bütün dünyada yaĢayan soydaĢlarımızın nəğ-

məkar Ģairi idi. Bu gün siz onun dəfninə baxsanız, görərsiniz 

ki, Gürcüstandan, Rusiyadan, azərbaycanlılar yaĢayan baĢqa 

yerlərdən də gələnlər var. Onlar öz ürəklərinin hökmü ilə 

gəliblər. Zəlimxan Yaqub bütün türk dünyasının ürəyindən xə-

bər verən Ģeirlər yazıb. Allah rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun. 

  

 
teleqraf.com                 

11 yanvar 2016 
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Əbülfət MƏDƏTOĞLU 

 

DÜNYA SƏNSĠZ ÇOX MĠSKĠNDĠ 
 

ə, yaxĢı deyiblər, bu dünya gidi dünyadı… bu dünya 

gədə-güdə dünyasıdı… bu dünya lotu-potu 

dünyasıdı… bu dünya qaçaq-quldur dünyasıdı… bu 

dünya oğru-əyri dünyasıdı… bu dünya namərd, nakəs 

dünyasıdı… Hə, bir də bu dünya mərdlərin, kiĢilərin, insanların, 

sevgilərin və nəhayət, SÖZün dünyasıdı. Nə qədər gidiliyi, nə 

qədər gədalığı, nə qədər oğru-əyriliyi, nə qədər fahiĢəliyi olsa 

belə, bu dünya sözdən yaxa qurtara bilməz. Söz hər Ģeydən 

yuxarıdadı, hər kəsdən üstündü. Çünki söz Allahın yanından gəlir 

və təkrar Allahın qulluğuna dönür… onun xidmətində durur… 

Son vaxtlar gözüm onu daha çox axtarır, ürəyim onu daha 

çox soraqlayır. Əvvəl-əvvəl bunun səbəbini anlamırdım. Sonra 

hiss etdim. Daha doğrusu, bildim ki, niyə əlimyandıda gəzirəm, 

arayıram onu. Çünki o, mənim ümid yerim idi, məsləhət yerim  

idi və nəhayət, o mənim Ustadım idi. DüĢdüyüm, daha doğrusu, 

zorla yaĢamağa məcbur olduğum durumun içindən çıxmaq üçün 

onun sözünə, onun məsləhətinə, onun ağsaqqallığına indi o qədər 

ehtiyacım var ki, bunu dilə də gətirə bilmirəm. Amma içimdə 

bilirəm və Allaha da agahdı ki, yeri yaman görünür onun!.. 

Bir dəfə öz içimə çəkilmiĢdim. QarĢılaĢdığım bir haqsızlıq 

əməlli-baĢlı əhvalımı pəriĢan etmiĢdi. Özümdə-sözümdə deyil-

dim. Bir də gördüm koridordan tanıĢ bir səs gəlir. Özümü topar-

layıb otaqdan çıxmağa tələsəndə qapı açıldı. Üzündəki təbəssümlə 

girdi içəri. GörüĢdük, öpüĢdük. Dərhal ciddi bir Ģəkildə: 

- Bu nə sir-sifətdi? Nə olub? – deyə soruĢdu. 

Mən onun qarĢısına çay süzüb qoydum və qarĢılaĢdığım 

problemi söylədim. Bir az fikrə getdi. Sonra təmkinlə: 

- Belə Ģeylər həmiĢə olub. Mən görə-görə gəlmiĢəm. Bizdən 

də qabaq görüblər, bizdən də sonra görəcəklər. Heç kim öz 

haqqını vaxtında almır, heç kim haqqın əlini vaxtında sıxa bilmir. 

H 
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Əgər hər kəs halalca haqqını vaxtında alsa, onda bu qədər qarğa-

quzğun bəs nə edə bilər? Nəylə dolanar? Necə yaĢayar? Vaxtında 

mənə xəbər versəydin, özüm məsələyə qarıĢıb sənin haqqını 

müdafiə edərdim. Amma daha keçib. Bir də yadında saxla. Heç 

vaxt, hətta yüz faiz əmin olduğun məsələdə də əminliyini öncədən 

bayram eləmə, onu öncədən sevincə çevirmə. Yoxsa qurda-quĢa 

yem olarsan – dedi Ustadım… 

Bəli, Almaniyadan müalicədən qayıtmıĢdı. Telefonla əlaqə 

saxladım. Halını soruĢdum. Özünü sındırmadı, – yaxĢıyam, – 

dedi. GörüĢünə gəlmək istədiyimi iĢarə etdim. Səsi bir az 

duruxdu. Mən fürsətdən yararlandım: 

- Sabah Ģənbədi ustad, gələcəm, görmək istəyirəm sizi, – 

söylədim. 

Və səhəri günü Fəridə Rəhimli ilə birlikdə getdik Zəlimxan 

Yaqubun ziyarətinə. Evə çatmamıĢ telefonuna zəng vurdum. Və 

inanın ki, heyrət içində qaldım. Həyət qapısını özü açıb elə qapı 

önündə də gözləyirdi. MaĢından düĢüb tələsik ona doğru 

addımladıq. Sarıldıq bir-birimizə. Bizi içəri dəvət etdi. Oturduq, 

hal-xoĢ etdik, söhbətləĢdik. Və birdən dedi ki: 

–  Əbülfət, Almaniyada xəstəxanada qəribə hadisənin Ģahidi 

oldum, bir möcüzə baĢ verdi. Gecənin bir yarısı yuxudan oyandım 

və qələm-dəftəri götürüb baĢladım yazmağa. Səhərə qədər səksən 

üç bənd yazdım. Çoxdandı yazmırdım. Bir onu hiss etdim ki, 

oğlum kürəyimə nəyisə atıb ki, soyuq olmasın. Mən də yazmıĢam. 

O gecə mən Allahla danıĢdım… Onun pıçıltılarını kağıza 

köçürdüm… 

Ustad bu hadisəni, bu möcüzəni elə danıĢırdı ki, o boyda  

Zəlimxan mənim üçün daha da əlçatmaz olurdu. Neçə-neçə 

poemanın, saysız-hesabsız qoĢmanın, təcnisin, gəraylının, kitab-

kitab Ģeirlərin müəllifinin bir gecədə Allahla bu qədər yaxın olma-

sını uĢaq sevinci ilə söyləməsi indi mənə yuxu kimi gəlir. O mə-

qamı xatırlayanda mənə elə gəlir ki, Zəlimxan Yaqub bu dəqiqə 

də masa arxasındadı, əlində qələm Ģeir yazır. Çünki həmin an 

onun baxıĢlarındakı iĢıq, ifadələr, onun dilindən tökülən dürr əbə-

di yaĢayıĢın Ģtrixləri idi. Mən hər kəslə mübahisə edə bilərəm ki, 

həyatımda son məqamlarını gördüyüm böyük Məmməd Araz, bö-
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yük Bəxtiyar Vahabzadə və Zəlimxan Yaqub mənim üçün ölmə-

yiblər. Onlar xəstəliyə  də elə ağayana müqavimət göstərirdilər ki, 

heyrətlənməyə bilmirdin. Hətta ustadın bizə verdiyi müsahibə 

zamanı söylədiyi fikir indi də qulaqlarımda səslənir. Ustad söylədi 

ki: 

–  Əbülfət, Allah əvvəl mənə çətinliklər verdi. Həyatın sınaq-

larıyla qarĢılaĢdırdı. Dözdüm, keçdim bu sınaqlardan. Böyük 

ilham verdi  –  yazdım, yaratdım. ġan-Ģöhrət verdi – yaĢadım, 

dadını-tamını bildim. Gəzmək imkanı verdi – baxdım, gördüm. 

Dağı da, dərəni də, çayı da, suyu da, bulağı da, ormanı da, təbiəti 

də, yeri də, göyü də, hər Ģeyi mənə göstərdi, hamısını sevdim, 

hamısından ləzzət aldım. Axırda da bu dərdi verdi. Dedi bunun da 

dadını bil. Ġndi də bunun dadını bilirəm… 

Bəli, yazımın əvvəlində dedim ki, yaĢadığım sıxıntının için-

dən çıxmaq üçün mənə bir ümid iĢığı, bir ağsaqqal sözü, bir 

sanballı, ağırtaxtalı kiĢinin ağsaqqallığı, önümə düĢüb yol göstər-

məsi gərəkdi. Gözüm onu axtarır. Görməyəndə yadıma bu söhbət-

lər düĢdü. Çünki hələ də mobil telefonumda qalan nömrəsi onun 

cismani varlığının göstəricisidi. Təbii ki, mənim üçün. Amma 

neyləyim  ki, gözüm onu görmür. Ruhum görür, ürəyim görür, ağ-

lım görür. Bircə gözüm görə bilmir onu. Bəlkə, bu da bir 

möcuzədi, bəlkə, bu da bir sehirdi. Anlaya bilmirəm. Vallah, məni 

və sizi Yaradan haqqı, yaĢayır Zəlimxan Yaqub, yaĢayır Məmməd 

Araz, yaĢayır Bəxtiyar Vahabzadə. Kim inanmırsa, heç inanma-

sın. Mən ki, inanıram. Yəqin ki, inandığıma görə mənə cəza düĢ-

məyəcək. Amma mən bilirəm ki, məni onları gözlə görə bilmədi-

yimə görə cəzaya məhkum etsələr, onlar mənim əfv olunmağımı 

rica edəcəklər. Bunu bilirəm, buna inanıram. Ən azından ona görə 

ki, onlar Allahın yanından gəlib, Allahın yanına dönmüĢ adamlar-

dı. Onlarda xəbislik, onlarda qəddarlıq, onlarda biganəlik yoxdu. 

Onlar hamını görürlər… onlar hamının kim olduğunu yaxĢı 

bilirlər. 

Sonuncu dəfə ustadla elə onun evində Ģəkil də çəkdirdik. O 

Ģəkillər qiymətli xatirə, həm də sənəddi. Ġlk baxıĢdan burada yeni, 

kimlərəsə qismət olmayan nəsə axtarmaq lazım deyil. Hətta 

düĢünmək də lüzumsuzdu. Çünki ustad hər kəslə mehriban idi. 
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Ziyafətlərdə, məclislərdə, lap elə redaksiyamıza qonaq gələndə də 

kim istəsə onunla Ģəkil çəkdirirdi. Heç kimin qəlbinə toxunmurdu. 

Amma mənim üçün, elə o Ģəkilləri telefonun kamerasına köçürən 

Fəridə Rəhimli üçün də o tarixi an idi, tarixləĢən zaman idi. Biz 

müalicədən dönmüĢ ustadın özünə aid guĢədə, onun yaradıcılıq 

otağında, yazı masasının önündə Ģəkil çəkdirirdik. Amma bilmir-

dik ki, bu otaqda bizi sabah, beĢ gün, on gün sonra nə gözləyir. 

Ayrılıb dönəndə qapıya qədər ötürdü bizi. Həyətdə yenə qucaqlaĢ-

dıq. Mən nə deyəcəyimi bilmirdim. O isə elə bil içimin hansı 

durumda olduğunu anlayıb zəif bir təbəssümlə: 

–  Hər Ģey yaxĢı olacaq. Hər Ģey yaxĢı olacaq. Özünüzü qo-

ruyun! Yazı-pozuna da daha ciddi yanaĢ. Özün bilirsən ki, sənin 

haqqında fikrim necədi və sənin haqqında nələr yazmıĢam… 

Hiss etdim ki, kövrəlirəm, gözlərim dolur. Ona görə onu bir 

də öpüb arxaya baxmadan maĢına tərəf gedirəm. MaĢına çatıram. 

Özümü saxlaya bilmirəm. Ovcumun içi ilə gözlərimi silib geriyə 

çevrilirəm. Ustad həyət qapısının ağzında hələ də dayanıb. 

gözləyir ki, biz yola düĢək. MaĢını iĢə salıram. MaĢın yerindən 

tərpənir. Ustad qapını örtür… 

Bəli, bu dünya həm ələkdi, həm fələk… həm məzardı, həm 

bələk… Bu dünya həm də yaddaĢdı… Hər Ģeyi saxlayır bu yaddaĢ 

olan sinəsində. Mən çox istədim ki, ustadla bağlı daha neçə-neçə 

xatirəmi dilə gətirim. Amma yenə də deyirəm. Ġnanın, onun 

barəsində xatirə sözü də mənə ağır gəlir. Çünki yaĢayan adam 

barəsində xatirə danıĢmağın nə demək olduğunu söyləmək 

çətindi. Sadəcə, ona ehtiyacım olduğundan, bu günlər onun daha 

çox köməyini arzuladığımdan bu yazını necə gəldi yazdım və bu 

yazı necə alındı xəbərim olmadı. Yazının sonunda bir onu hiss 

etdim ki, baĢımın üstündədi onun ruhu. Özü isə kürəyimin 

arxasında dayanıb. Geriyə çönsəm, onu görə biləcəm!.. 

 

www.adalet.az 

7.12.2016 

http://www.adalet.az/
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Qulu MƏHƏRRƏMLĠ 

professor  
 

ZƏLĠMXAN YAQUB TƏPƏDƏN 

DIRNAĞACAN XALQ ADAMI ĠDĠ 

 

airin yaradıcılığı onun həyatının, dünyagörüĢünün, 

tarixə, bugünə, yaĢadığı cəmiyyətə və dəyərlərə 

münasibətinin, həm də fərdi xarakterinin 

güzgüsüdür. Bu baxımdan Zəlimxan Yaqubun çoxĢaxəli 

yaradıcılığı onun ədəbiyyatımızdaki yerini müəyyənləĢ-

dirmək üçün ən etibarlı bələdçidir. 

ÇağdaĢ Azərbaycan poeziyasının parlaq nümayəndələrin-

dən olan Zəlimxan Yaqub yaradıcılığının poetik vüsəti, incə 

lirizmi və xüsusi pafosu, xalq yaradıcılığına, xüsusən aĢıq 

Ģeirinə bağlılığı ilə fərqlənirdi. Əslində, onun Ģair ilhamı bu 

iki tükənməz çeĢmənin qovĢağında qanad çalırdı. Hər sözün-

də xalq ruhunu yaĢatması, el ədəbiyyatını və klassik irsimizi 

dərindən bilməsi, yaxĢı hafizəsi, iti yaddaĢı, geniĢ bədii 

duyumu, bulaq kimi çağlayan parlaq və cazibədar nitqi, 

fərqli dil duyğusu  bir Ģair kimi Zəlimxanı  fərqləndirən əsas 

əlamətlər idi.  

Zəlimxan Yaqub təpədən dırnağacan xalq adamı idi, mö-

təbər sözü, həssas davranıĢı, iliyə iĢləyən səmimiyyəti ilə 

insanların qəlbinə yol tapa bilirdi, bir kimsənin qəlbinə 

dəyməz, baĢqalarında qüsur axtarmağı özünə rəva görməzdi. 

Sənətə də, sözə də, söz adamına da qiymət verməyi baca-

rırdı. Millət və ədəbiyyat üçün dəyəri olan Ģəxsiyyətlər onun 

ġ 
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sevgisi ilə hər kəsin gözündə bir andaca göylərə qalxırdı. 

Onun Ģair qəlbində taxt qurmuĢ Səməd Vurğun, AĢıq ġəm-

Ģir, Hüseyn Arif haqqında duyğulu söhbətlərindən doymaq 

olmurdu, Məmməd Araz və Məmməd Aslan kimi söz 

adamlarına dərin sevgisi isə bir dastana sığmazdı.  

ġairin yaradıcılığı onun həyatının, dünyagörüĢünün, 

tarixə, bugünə, yaĢadığı cəmiyyətə və dəyərlərə münasibəti-

nin, həm də fərdi xarakterinin güzgüsüdür. Bu baxımdan 

Zəlimxan Yaqubun çoxĢaxəli yaradıcılığı onun ədəbiyyatı-

mızdaki yerini müəyyənləĢdirmək üçün ən etibarlı bələdçi-

dir. Bu yaradıcılığın məhsulu olan poetik nümunələr isə neçə 

illərdir ki, Azərbaycan oxucusunu duyğulandırır, təsirləndirir 

və düĢündürür... 
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Tənzilə RÜSTƏMXANLI  

Azəri-Türk Qadınlar Birliyinin sədri 

 
BĠR ġEĠRĠNĠN ÇƏKĠSĠNDƏ OLMAYAN 

NADANLARIN TƏHQĠRLƏRĠNƏ MƏRUZ 

QALARDI... 

 

əzi televiziya proqramlarından sonra mənə zəng 

vurub təbrik edər, hərdən də özəlliklə ədəbiyyat 

adamlarını müdafiə etdiyim zamanlarda təĢəkkür 

edərdi. Gənc Ģairlərin sayğısızlığından gileylənərdi, amma onu 

üzən məqamlara toxunmazdı, nigarançılığı qələm dostlarına 

uzanan haqsız dillər və kirli əllərdi. Türk ədəbi nümunələrini 

onun qədər çox az adam bilərdi, təkcə bilmirdi, hafizəsinə 

yazardı və əzbərdən o qədər gözəl oxuyardı ki, dinləyənlər 

heyran qalardı. Dəfələrlə təĢkil etdiyimiz tədbirləri 

ĢərəfləndirmiĢdi və kürsüyə çıxaraq, gözlərini yumaraq Yunus 

Əmrədən, AĢıq Veysəldən, Füzulidən, Nəsimidən, Nizamidən 

və demək olar ki, türk klassik ədəbiyyatının mütəfəkkirlərindən 

əzbərdən söylərdi...  

O, türkə heyran, türkə aĢiq bir Ģairdi. Türk Dünyasını 

bilirdi, araĢdırırdı, öyrənirdi, qan yaddaĢına yazırdı, öyrə-

dirdi.  

Türkün ayaq izləri harada varıydısa, oranı özünə Vətən 

bilirdi.  

Sabir bəylə ruh qohumuydu, çox dərdləĢərdi, dərdləri isə 

Türk milləti və Türk dünyası idi.  

B 
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Ortaq Türk ədəbiyyatımız, ortaq tariximiz, ortaq dilimiz 

və ortaq qədərimiz idi dərdləri.  

Dərdin ən ağırı onların çiyinlərində idi, çox vaxt bu 

dərdləri çəkdikləri üçün türk düĢmənlərinin hədəfində olardı-

lar. Bir Ģeirinin çəkisində olmayan nadanların təhqirlərinə mə-

ruz qalardı, amma hər Ģeyə rəğmən o, yenə milli dərd Karva-

nının Sarvanı olmaqdan vaz keçmədi. Bəlkə də millətimin 

aydınlarını bu dünyadan millətin dərdi, bir də bu dərdləri 

anlamayan nadanların dərdi zamansız aparır. Çünki bu 

dərdlərin arasında daĢ olsa belə, bağrı çatlayar.  

Qısacası, bu dünyadan bir ġair köçüb, bir alim gedib, bir 

Aqil azalıb, Türk oğlu Türk gedib, Zəlimxan Yaqub, fani 

dünyadan Haqq dünyasında hüzur tapmağa gedib. Məkanı 

Cənnət olsun. 
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Eldar SABĠROĞLU  

 

ZƏLĠMXAN YAQUB MĠLLĠ  

MƏCLĠSDƏ KĠMƏ ġEĠR YAZIB? 
 

illi Məclisin sabiq üzvü, Müdafiə Nazirliyinin 

mətbuat xidmətinin keçmiş rəisi Eldar Sabiroğlu 

şair Zəlimxan Yaqubla bir xatirəsi 

barədə Gununsesi.info saytına göndərdiyi məktubda Xalq şairi 

Zəlimxan Yaqubun heç yerdə dərc olunmayan bir şeirinin 

yazılması tarixindən söhbət açıb: 

―Ustad Ģairimiz Zəlimxan Yaqubla çox dərin olmasa da, 

Ģirin bir dostluğumuz vardı. Zarafatı sevən adam idi. Hər kəlmə 

sözə də həmən bir lətifəsi hazır idi. XoĢ söhbətlərimizin birində 

dedim ki, ―bu lətifələrin əl-ayağını yığıĢdırıb, bir kitab halına 

sal‖. Rəhmətlik güldü və təklifimlə razılaĢmayıb, ―Sabiroğlu, 

gör baĢıma oyun aça bilirsənmi?‖ – deyə cavab verdi. 

 

 
 

Milli Məclisin foyesindəki bu söhbətimiz zamanı  qənirsiz 

bir gözəl nazlana-nazlana çayxanaya doğru gedir-

M 
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di.  Zəlimxanın gözləri ona dikildi və birdən yerindən qalxaraq 

dedi ki, ―Dur gedək iclasa…‖ Getdik, amma, deyəsən, 

Zəlimxan hələ o gözəlin cazibəsindən ayrıla bilməmiĢdi. 

Bu yaxınlarda arxivimə əl gəzdirərkən Zəlimxan Yaqubun 

həmin günkü söhbətimizdən sonra qələmə aldığı və heç yerdə 

indiyəcən çap edilməyən misraları gözümə dəydi. FikirləĢdim 

ki, bu Ģeiri arxivdə çürütməyin yeri yoxdur. Ona görə də 18 il 

əvvəl öz dəst-xətti ilə yazdığı həmin misraları diqqətinizə 

təqdim edirəm və elə bilirəm ki, bununla Zəlimxanın ruhunu 

Ģad etmiĢ olaram: 

 

Qara geyinən gözəlim, 

Üzün ağına qurbanam. 

Dodaqların şərbətinə, 

Qaşın tağına qurbanam. 

 

Qanımı tökdün oxunan, 

Uduzar sənə taxınan. 

Qara xalına toxunan 

Boyunbağına qurbanam. 

 

Sənə qurban, səs də, can da, 

Lap üstəlik Zəlimxan da. 

Öldür məni bircə anda, 

Bal dodağına qurbanam. 
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Xeyrəddin QOCA 

 
ƏBƏDĠYYƏTƏ QOVUġAN ÖMÜR... 

 

...Aramızda cəmi 8 gün fərq vardı. Zəlimxan Yaqub 1950-

ci il yanvarın 21-də doğulmuĢdu, mən isə həmin il yanvarın 29-

da... Bizi bir-birimizlə bağlayan hər ikimizin keçdiyimiz çətin, 

məhrumiyyətli həyat yollarımız idi. Axı biz II Dünya mühari-

bəsindən az sonra dünyaya gəlmiĢik. Onda insanlar ağır həyat 

yaĢayırdılar, bir doyumluq çörəyə möhtac idilər, nimdaĢ paltar-

lar geyinməyə məcbur idilər.  

Biz də uĢaqlıqdan daim məiĢət qayğıları, həyat sıxıntıları 

ilə əhatə olunmuĢduq. Tələbəliyimiz və gənclik həyatımız da 

min bir ehtiyac içində keçmiĢdi. Zəlimxan Yaqub o illəri belə 

xatırlamıĢdı: ―Bakıda 20 il evsiz-eĢiksiz, zirzəmiyə bənzər dax-

malarda yaĢamıĢam. YaĢamamıĢam ey, sürünmüĢəm!‖. Xalq 

Ģairi bu sözləri 2010-cu ildə, 60 illik yubileyinə cəmi 8 gün 

qalmıĢ demiĢdi. Mən də ona demiĢdim ki, ―Zəlimxan, mən də 

19 il o gündə olmuĢam. Bütün cavanlığımız özgələrin kirayə 

verdiyi daxmalarda keçdi‖.  

Zəlimxan Yaqubu lap gənclik illərimizdən tanıyırdım. O 

zaman sövq-təbii hiss edirdim ki, ədəbiyyata çox güclü, qüd-

rətli, tufana bənzər bir Ģair gəlir. Zəlimxan bəziləri kimi, sa-

dəcə, Ģeir yazmırdı, hər misrasına ürəyini qoyurdu, qanını 

hopdururdu...  

ġairin 60 illik yubileyinə həsr etdiyim və ―Xalq qəzeti‖ndə 

dərc olunan ―Zəlimxan və özüm‖ adlı məqaləmdə yazmıĢam 

ki, Zəlimxanın ―Zəlimxan‖ Ģeirini oxuyanda, nədənsə, onu Ģair-

dən çox xana bənzətmiĢəm. Bu Ģeirdə Zəlimxanın yüksəkliyini, 

böyüklüyünü görmüĢəm, üstəlik, Ģairin adındakı ―xan‖ sözü 

onu gözümdə böyüdüb ―poeziya aləminin xanı‖ mərtəbəsinə 

yüksəltmiĢdi. Demə, Xalq Ģairi, ustadımız Xəlil Rza Ulutürk də 
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deyibmiĢ ki, ―Zəlimxan Yaqub Azərbaycan Ģeirinin, poeziya-

sının hökmdarıdır‖.  

Bir-birimizi tanıdığımız 35 ildən bəri həftədə, ayda iki-üç 

dəfə zəngləĢirdik, yaradıcılıqdan da danıĢırdıq, ictimai-siyasi 

hadisələrdən də, cəmiyyət həyatından da. Dəqiq yadımdadır – 

2000-ci il yanvarın 29-da RəĢid Behbudov adına Mahnı Teat-

rında 50 illik yubileyim keçirilmiĢdi. Həmin gün Zəlimxan 

Naxçıvanda oxucularla görüĢdən sonra Bakıya qayıdıb, evə 

dəymədən, dincini almadan gəlib mənim məclisimi aparmıĢdı. 

Yorğunluqdan gözləri qızarsa da, canında təpər tapıb özünü 

axĢamın ruhuna kökləməyi bacarmıĢdı. Ġndi də fikirləĢirəm ki, 

Zəlimxan olmasaydı, məclis o qədər təravətli, Ģövqlü keçməz-

di, incəlikləri ilə yaddaĢlarda qalmazdı.  

Zəlimxan Yaqub neçə-neçə belə seçilən, yüksək məharət 

tələb edən məclislər yola verib, Ģeir-sənət yığnaqlarına ürəyinin 

odunu, insanlara sevgisini qoyub. Belə təntənələrdə nadir söz 

ustası kimi, Zəlimxan ĢeirləĢən danıĢığı, söhbətə çevrilən Ģeiri 

və hamıya doğma səsi ilə  könüllərə hakim kəsilirdi. ġairə 

qulaq kəsildikcə insan haldan-hala düĢürdü. Onun nə böyük 

yaddaĢı vardı, baĢqa Ģairlərin də bir çox  Ģeirlərini əzbərdən 

deyirdi. Zəlimxan Yaqubun xalq ruhunu ifadə edən  Ģeiriyyəti 

bulaq suyu kimi insanların qəlbinə hopurdu... Ġnnən belə də 

həmiĢə belə olacaq! Zəlimxanın bir fikri heç yadımdan çıxmaz: 

―Adam danıĢanda kiĢi kimi danıĢar, mızıldanmaz!‖. Buna görə 

də o, həmiĢə özünün-sözünün yerini bilirdi, gur səslə, açıq 

ürəklə danıĢırdı.  

2010-cu il yanvarın 12-də telefonla danıĢanda zarafatla 

Ģairə dedim ki, ―Zəlimxan, əgər mənim növbəti yubileyimdə 

bir də çıxıĢ etsən, nə deyəcəksən? Təzə kitablarımı sənə vermə-

miĢəm, 50 illik yubileyimdən sonra neçə-neçə pyeslər yazmı-

Ģam. Axı, sənin bunlardan xəbərin yoxdur‖. Bir görün, mənə nə 

cavab verdi: ―Mən nəinki sənin bütün yaradıcılığınla tanıĢam, 

hətta nəfəsin necə gedib-gəlir, nə düĢünürsən, bundan sonra nə 

yazacaqsan onu da bilirəm. Yazılarını qəzetlərdən oxuyuram, 
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yeni tamaĢalarına baxıram, çıxıĢlarını görüb-eĢidirəm, daha nə 

istəyirsən? Bir də axı, mən sənin yaradıcılığına bir Ģair fəhmi 

ilə yanaĢıram‖.  

Beləliklə, Zəlimxan Yaqub sevincli, qayğılı günlərimdə 

mənim yanımda olub. Mən də onun unudulmaz günlərində bir 

yerdə olmağı özümə Ģərəf saymıĢam. Keçən il yanvarın 29-da 

ağır xəstə olmasına baxmayaraq, Beynəlxalq Muğam Mərkə-

zində keçirilən 65 illik yubileyimə gəldi, daha bir unudulmaz 

çıxıĢı dost yaddaĢlarına hopdu. Mənimlə yanaĢı, yubiley iĢti-

rakçıları da sevindilər ki, Zəlimxanla bir daha görüĢdülər. Axı 

nə vaxt idi ki, məclislərdə görünmürdü, səsi eĢidilmirdi. Elə bil, o 

xəstələnəndən sonra yığıncaqların, yubileylərin də dadı-duzu qaç-

mıĢdı. Çünki Zəlimxan xalqın qəlbindən qopmuĢ Ģairdi, onun 

danıĢığından, bu insanla təmasdan doymaq mümkün deyildi.  

O axĢam Zəlimxan haqqımda çıxan kitabdakı bir əhvalatı 

xatırlatdı. Hadisə Ģair xəstələnməmiĢdən əvvəl olmuĢdu:  

―Xalq Ģairi Zəlimxan Yaqub bir axĢam Xeyrəddin Qocaya 

zəng vurub deyir ki, ürəyim ağrıyır, səninlə danıĢanda yüngül-

ləĢirəm. Tez-tez mənə zəng vur‖.  

Xeyrəddin Qoca da hər saatda bir dəfə Zəlimxan müəllimə 

zəng vurmağı qərara alır.  

AxĢam saat 21-də onunla danıĢır. Saat 22-də bir də söhbət-

ləĢirlər. Saat 23-də isə telefonun dəstəyini nə Zəlimxan qaldırır, 

nə də ailə üzvləri. Xeyrəddinin ürəyi qopur, fikirləĢir ki, Allah 

eləməsin, yəqin, Ģairə nə isə olub, aparıblar xəstəxanaya...  

Gecəni çox səksəkəli yatır, səhər yuxudan ayılan kimi 

Ģairin evinə zəng vurur, dəstəyi Zəlimxan özü qaldırır. 

Xeyrəddin çox sevinir və zarafatla soruĢur: 

— Zəlimxan, hələ sağsan? 

Bu hadisəni danıĢandan sonra Ģair dedi: ―Mənimlə belə 

zarafatı ancaq Xeyrəddin Qoca edə bilərdi‖. Salondakıların 

hamısı güldü.  

KaĢ Zəlimxan sağ olaydı, yenə belə zarafatlar edəydik... 

Amma yox, belə zarafatı etməyə daha ürəyim gəlməz...  
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Hər il yanvarın 21-də mən onun doğum gününü təbrik 

edirdim, 8 gün sonra, yanvarın 29-da da o məni təbrik edirdi. 

Ġndi nə olacaq? O olacaq ki, artıq mən onu təbrik edə bilməyə-

cəyəm, o da məni... Mən əvəzsiz bir dostumu, xalqımız böyük 

Ģairini, hamımız sevimli bir insanı itirdik. Heyif! Heyif səndən, 

unudulmaz dostum, qardaĢım!..  

HəmiĢə mənə zəng vuranda soruĢurdu: ―Xeyrəddin, hara-

dasan?‖. Mən də ondan soruĢurdum: ―Zəlimxan, bəs sən hara-

dasan?‖. O da g ah deyirdi ki,  Bakıdayam, gah da deyirdi: Al-

maniyada. Ağır xəstəlik onu Bakı ilə Almaniya arasında girinc 

eləmiĢdi. Ona görə ―Xalq qəzeti‖ndə ―Zəlimxan müəllim, hara-

dasınız?‖ adlı bir məqalə yazmıĢdım. Həmin məqalədə həmiĢə 

onun üçün darıxdığımı, ondan ayrı olanda  mənim üçün nə isə 

bir boĢluq yarandığını çatdırmıĢdım.  

Ġndi bu ayrılıq o ayrılıqlara bənzəməz. Zəlimxan Yaqub 

bizdən əbədi ayrıldı... Amma yaxĢı ki, onun dəyərli əsərləri, 

xoĢ xatirələri qaldı. HəmiĢə dediyim, yazdığım bir fikri yeni-

dən dilimə gətirmək istəyirəm: ―Yalnız yazılan qalacaq!‖. Bu 

fikrə söykənsək, Xalq Ģairi Zəlimxan Yaqub əbədiyyətə köçsə 

də, əsərləri əbədi qalacaq... Budur bizim təsəllimiz! Hansı 

qələm sahibi bu dünyanın və o dünyanın belə xoĢbəxtliyini ar-

zulamaz ki?!  

―Poeziyamızın xanı‖, ―ġöhrət‖ və ―ġərəf‖ ordenli Xalq 

Ģairi Zəlimxan Yaqubla ―son görüĢümüz‖ vida mərasimində 

oldu... Dinməyə, danıĢmağa söz qalmamıĢdı. Sanki, Zəlimxan 

Yaqub sağlığında hər sözü deyib, yazıb qurtarmıĢdı:  

 

Göynən gedən buludlar,   

Niyə danışmırsınız?   

Yerdə çiçəklər, otlar,   

Niyə danışmırsınız? 

 
“Xalq qəzeti”  

12.01.2016  
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Əkbər QOġALI  

 

“XƏYALA NƏ GƏLSƏ,  

QANADLI GƏLĠR” 
 

əlimxan Yaqub!.. Bu adla (ərəb demiĢ) ―mətn-mündə-

ricə‖li Ģəkildə (yaxınkən uzaq) orta məktəb illərindən, 

(uzaqkən yaxın) kəndimizdən tanıĢdım hələ... 

―Kommunist‖ qəzetində çıxan, o dövr üçün güncəl olan bir 

mövzuya amerikalı alimin Ağ Ev önündə nüvə silahlanmasına 

etiraz əlaməti olaraq keçirdiyi uzunmüddətli aclıq aksiyasına 

həsr etdiyi ―Hayder aclığı‖ Ģeiri və məktəb yoldaĢım olan gənc 

Ģairənin bağıĢladığı ―Biz bir eĢqin butasıyıq‖ Ģeirlər kitabı ilə...  

Ucqar dağ kəndində oxuyan, xəyalı qanadlı bir Ģagirdin evini 

tikməkçün bu Ģeir bəs idi:  

 

Həvəsi alov saçıb, nəfəsi gül qoxuyan,  

Bülbüldü, yoxsa insan belə qaynar oxuyan..?  

Bu nə gözəl nəğmədi, bu nə şirin avazdı..? –  

Dinləmək istəyirik, hayıf, vaxtımız azdı...!  

 

Bu incə döndərmələr, zərif xallar kimindir,  

Bu müqəddəs arzular, xoş xəyallar kimindir..?  

Könüllərə od vuran kimin çaldığı sazdır..? –  

Oxumaq istəyirik, hayıf, vaxtımız azdı..!  

 

Güllərin insafı yox, çiçəklərin Allahı,  

Ayrılıq vaxtı gəlsə, bizə çəkdirər ahı...  

Bu nə sehrli bahar, bu nə ətirli yazdır.. –  

Qoxlamaq istəyirik, hayıf, vaxtımız azdı..!  

 

Gözəlliyi, gözəli gözümüzdən qoymuruq,  

Ay Zəlimxan, dünyadan yorulmuruq, doymuruq...  

Z 
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Həyat da heç soruşmur, kimin işi tarazdır..? –  

Yaşamaq istəyirik, hayıf, vaxtımız azdı...!  

(“Hayıf vaxtımız azdı”)  

 

Bax belə yazırdı Ģair... ġair yazırdı ki, ―Daha mənim duyğu-

larım ürəyimə sığıĢmaz‖... ―Heyif gözəlliyə, heyif gözələ‖... 

―Nələr çəkib‖. ―Yox, sən o yerlərdə doğulmamısan‖... ―Nə var 

durulmağa, təzələnməyə‖... ―Döndü daha əfsanəyə, nağıla‖... 

―Qoca babam belə dedi‖...  

ġair baĢqa nə yazırdı? –  

 

“Min nifrət qalası dağıtmalısan, 

Bir sevgi sarayı yapana kimi.” 

 

“Sazına, kamanına, tütəyinə qaytarır, 

Yollar məni ellərin ürəyinə qaytarır”.  

 

“Mənə inam kimi bax, sinə gərim çətinə, 

Mənə sevgi kimi bax, dönüm məhəbbətinə”  

 

– yazan... yazan yox, ey... deyən – sinədəftər Ģeirlər söyləyən 

Ģair Zəlimxan Yaqubu bax bu axıcı, dilə hopan, ürəyə yatan bu-

talı Ģeirləri ilə tanıdım. Sonra mənim Bakıya qalıcı yolçuluğum 

baĢladı. Ömrümün Bakılı günlərində Zəlimxan Yaqubu (Ana-

dolulu qardaĢlarımız demiĢ) ―təqib etmə‖ imkanım daha geniĢ-

di. Ġlk dəfə onu canlı olaraq, Milli Azadlıq Hərəkatının qaynar 

günlərinin birində, yanılmıramsa, Milli Məclisin qarĢısındakı 

mitinqdə çıxıĢ edərkən gördüm. ÇıxıĢı nə yalnız siyasi, nə 

yalnız poetik idi... – elə Zəlimxansayağı idi...  

Sonra... sonra deyərkən, bir də gördüm biz artıq tanıĢıq, 

öpüĢüb-görüĢürük... dərdləĢirik, məsləhətləĢirik – dərdləĢirik 

deyərkən, o ovudandı, dərd üstə dərd gətirən deyil, dərdi yün-

gülləĢdirən, ümid, iĢıq saçan bir aydın idi; məsləhətləĢirik 

deyərkən, mən ondan məsləhət alırdım; sonra yol yoldaĢı olduq 
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– onu ekrandan-efirdən, tribunadan ―arınmıĢ‖ Zəlimxan Yaqub 

kimi gördüm. Gördüm ki, Ģair ikiləĢmir – elə həmiĢə Zəlimxan 

Yaqubdur...  

Sonra, sonra... deyərkən, bir də eĢitdim ki, Zəlimxan 

Yaqub həyata əlvida deyib... bircə dəfə ―Of!‖ dedim – öz 

sonərki beləydi, onu sevərək oxuyanlara, oxuyaraq sevənlərə:  

– ―Hansı gün Zəlimxan ölüb desələr, O gün bircə dəfə ―of‖ 

çəkərsiniz...‖  

Zəlimxan Yaqubun vəfatı xəbərini eĢidib, evinə doğru yü-

rüyən, sonra dəfninə yığılan minlərlə insanı görüncə, el-obanın, 

xalqın, dövlətin öz Ģairinə, öz Ģeirinə bəslədiyi duyğu-

düĢüncənin dərinliyini, məhəbbətin üfüqünü, sevgi-sayğının 

yüksəkliyini gördüm... Görüb, qürurlandım... qürurlanıb köv-

rəldim... kövrəlib doldum...  

Zəlimxan Yaqub ağlamaq Ģairi deyildi, ümid, inam, sabah, 

üfüq, ümman, gələcək, zirvə, zəfər Ģairi idi..!  

Sözünün yaĢayacağına inamımız tamdır, Ģair!  

Özündən sonra da yaĢayacağına zərrə qədər Ģübhəmiz 

olmayan sözün (zirvə sənətkarlığın) mübarək olsun!  
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Rüstəm KA MA L  

 

“ĠLAHĠ SƏSDƏN GƏLDĠM” 
 

əlimxan Yaqub öldü. 

Bir Ģairin qapısına, ata ocağına gedən yollar 

öldü.  

ġeirlərini köçürdüyü qalın dəftərlər öldü.  

Təbi ilə, istiqanlılığı ilə, səsi ilə coĢdurduğu məclislərdən 

daha olmayacaq.  

Zəlimxan Yaqub öldü və ölümün özünü gözəlləĢdirdi.  

Ona ölümü qətiyyən yaraĢdırmaq olmazdı. Çünki bütün 

varlığında, sözündə-söhbətində həyat eĢqi, yaĢamaq həvəsi 

qaynayırdı.  

O isə gözümüzün qabağında Ģam kimi əriyirdi.  

Zəlimxan Yaqubun xəstəlik tarixçəsini bütün xalq əzbər 

bilirdi. Hamı onun Almaniyaya gedib-gəlməyindən xəbər tutur-

du, sağalacağına inanırdı. Tanrının möcüzəsinə inanırdıq.  

Bir baĢqası olsaydı, özünə qapılardı. Evdən çölə çıxmazdı. 

O isə son gününə qədər xeyirdən-Ģərdən qalmadı.  

Ölümü bətnində gəzdirirdi.  

Son vaxtlar görüĢməyə, zəng etməyə də utanırdım. Yadda-

Ģımdakı obrazı qoymurdu.  

2015-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetində ustadı Hü-

seyn Arifə həsr olunmuĢ tədbirdə nəsə təskinverici söz demək 

istədim.  

―Az qalıb, öləcəm‖, – dedi. Bu sözlər içimi elə göynətdi...  

Bu dəfə Hüseyn qağadan lətifə söyləmədi. O halı deyildi. 

Bu Ģeiri dedi:  

 

Mətləbi gödək dedi,  

Gəl çıxaq, gedək, – dedi.  

Darıxıram tək, – dedi,  

Z 
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Qağa yuxuma girdi.  

 

Və biz onun əbədi yuxular, ruhlar, kölgələr səltənətində 

ustadı ilə mütləq görüĢəcəyinə inandıq.  

Ġstənilən görüĢü mərasimə döndərirdi. Özü də, sözü də 

mərasimin cövhəri olurdu. Əslində Zəlimxan Yaqubun Ģeirləri 

mərasim poeziyasının parlaq örnəkləri kimi doğulurdu.  

Mərasim ruhu ən sadə qafiyələri onun dilində ―cezbə 

gətirirdi‖.  

Bu Ģeirlərin magik-sehirli gücü də burdan gəlirdi.  

Xalqla ünsiyyətdən doymurdu. Bu ünsiyyət məqamlarında 

sanki yenidən doğulurdu. Zəlimxan Yaqubun müdrikliyi əslin-

də xalqı ilə ünsiyyətdə olmağın mutluluğunda idi.  

Bakıxanov qəsəbəsində hər kəs – taksi sürücüsü, dükançı... 

Ģairin evini yaxĢı tanıyırdı.  

O, çobanla, müəllimlə, alimlə, gənc Ģairlə, Prezidentlə eyni 

dərəcədə sadə və səmimi idi. Səmimiyyət Zəlimxan Yaqub 

azadlığının baĢqa bir adı idi. Bu səmimiyyətdə bir folklor 

saflığı, bir təbiət müdrikliyi vardı.  

QarĢısındakını böyütməkdən xoĢu gəlirdi. Ġçində bir xalq 

sufiliyi vardı, ona daĢ, çamur atanı da bağıĢlayıb bağrına basa 

bilirdi.  

Azərbaycanda qoĢma-gəraylı yazan, sazı, aĢığı sevən çox 

Ģair var. Amma hər aĢıq Ģairin qapısını döymür.  

Zəlimxan Yaqubun evində Təbriz, Qaradağ, Urmiya, Bor-

çalı, ġirvan, Göyçə aĢıqları bir araya gəlirdi. Saz havaları, 

Zəlimxan Ģeirləri Vətəni bütövləĢdirirdi.  

Bu, AĢıqlar Birliyinin sədri olmamıĢdan qabaq da beləydi.  

Azərbaycan Ģairlərini sevərək əzbər deməsi yalnız yaddaĢ 

məsələsi deyildi. Həm də əxlaq, davranıĢ hadisəsiydi.  

Üslubu, intonasiyası ilə çox fərqli olan Fikrət Sadıqdan 

Ģeirləri əzbər deyəndə, ixtiyar Ģairimizi necə heyrətləndirmiĢdi 

və kövrəltmiĢdi!  
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Mütaliə etməyi, oxuyub bəyəndiyi fikirləri ayrıca bir dəf-

tərə yazmağı xoĢlayırdı. Xeyli dəftər alınmıĢdı.  

Deyəsən, sonralar həmin dəftərləri kitab Ģəklində çap etdi.  

Krımda istirahət edərkən A.Voznesenskinin kitabını alıb 

oxuduğunu deyəndə, düzü, xeyli təəccüblənmiĢdim. Onun for-

malizmini bəyənməmiĢdi.  

―Peyğəmbər‖i yazanda Ġslam tarixinə, peyğəmbərlərimizin 

həyatına aid çoxlu kitablar oxuyurdu.  

Poemadan parçaları ya telefonla zəng edib oxuyurdu, ya da 

evinə dəvət edirdi: ―Qağa, taksiyə min gəl bizə, gör qardaĢın nə 

yazıb!‖.  

Hansı məsuliyyətli, ağır və müqəddəs bir iĢin altına gir-

diyini dərk edirdi.  

Elin, nəslin yaraĢığı, əxlaqımızın qoruyucusu olan qara-

papaq köhnə kiĢilərin xiffətini çəkirdi. Onlardan danıĢmağı, 

xatirələr danıĢmağı xoĢlayırdı.  

Zəlimxan müəllimin yol yoldaĢlığı ayrı bir möcüzəydi. 

Onunla yola çıxmaq, səfərə çıxmaq ömrün ən unudulmaz 

xatirəsidir. Bu xoĢbəxtlik mənə də nəsib olub.  

Borçalıda yubileyi ilə bağlı silsilə tədbirlər nəzərdə tutul-

muĢdu. Məni və əziz dostum Azər Turanı özü ilə həmin görüĢ-

lərə götürmüĢdü.  

Borçalı yolları. Kəpənəkçi kəndinin yağıĢlı axĢamları. 

ġairin el-oba ilə görüĢü. Bolnisidə, Marneulidə, Tiflisdə xalq 

Ģairinin nəfəsinə yığıĢmıĢ insanların baxıĢları. Zəlimxan Yaqub 

bizi də bu Ģərəfli, mübarək tarixin iĢtirakçısına, bir poetik 

xatirənin personajlarına çevirmiĢdi.  

Bu səfərlərin birində mənə bir Ģeir də ithaf etmiĢdi. Bakıya 

qayıdan kimi Ģeri qəzetdə çap etmiĢdi.  

 

Dostum, bir söhbət elə,  

Yola nərdivan olsun.  

Yer üzü əlvan xalı,  

Göy üzü tavan olsun.  
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Bu dünyanın düzəni,  

Pozulmasın mizanı.  

Çağır yazı yazanı,  

Haqq olsun, divan olsun.  

 

Haqq yolunun bir qolu,  

Bakı-Borçalı yolu.  

Sinən irfanla dolu,  

Söhbətin rəvan olsun.  

 

Ömür-gün savaşında,  

Uçaq dağlar başında.  

Olsaq da min yaşında,  

Ruhumuz cavan olsun.  

 

2008-ci il idi. Xan Kamandar törəninə getmiĢdik.  

Ġlməzli kəndində, AĢıq Cəlalgildə gecələməli olduq. Ġki-

mizə bir otaqda yer saldılar. Gecə saat 3-4 olardı. Parafin iyinə, 

Ģamın acı tüstüsünə ayıldım. ġair Ģam iĢığında Ģeir yazırdı.  

Narahat olmayım deyə iĢığı yandırmamıĢdı...  

ġam dedim, Q.BaĢlyarın sözləri yadıma düĢdü. Fransız 

filosofu deyirdi ki, harada bir lampa yanırsa, orada xatirələr 

doğulur.  

ġamın divarda əks olunan kölgələrini tuta bilmədiyimiz ki-

mi, daha böyük Ģairlə bağlı o xatirələri, o günləri tutub saxla-

maq mümkün olmayacaq.  

Saz çalıb pəsdən bayatı-oxĢama deməyi də vardı. Səsinin 

yaddaĢından layla həzinliyi boylanırdı.  

Bayatı, layla onun qəmli könül nəğməsi idi. Axı, sazla 

havalı olanda, ―eĢqin piri olanda‖, ―gözyaĢı ürəkdən gələndə‖ 

insanın mütləq bayatı deməyi gəlir. 
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Yadımdadır: AĢıq Xanların xatirə gecəsini aparırdı. ġair 

birdən dostunun vaxtsız ölümünə gözlərində yaĢ, yanıqlı-

yanıqlı layla söylədi:  

Həyat yalan, ölüm doğru,  

Zəlimxanın yandı bağrı.  

Canımdakı nisgil, ağrı,  

Saçımdakı dən Xanlarım!  

Şimşək vuran, sel aparan,  

Əlimdən gedən Xanlarım!  

 

Yas mərasimindən qayıdanda Azər Turan Ģairlə üç gün 

əvvəlki son görüĢünü, son söhbətini xatırladı. Ġkimizi də bir 

dəli ağlamaq tutdu.  

Layla, Zəlimxanım, layla...  

 

“Ədəbiyyat qəzeti”,  

16.01.2016  
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Mustafa ÇƏMƏNLĠ 

 

BU DÜNYADA BĠR ġAĠR ÖMRÜ –  

ZƏLĠMXAN ÖMRÜ YAġANDI 
 

Ömür-gün səhrasında  

Səfil olan canımız.  

Qəzası, müsibəti  

Qəfil olan canımız. 

Əziz dostumuz Zəlimxan Yaqub bu sətirləri yazanda xəs-

təlik də, kəmfürsət əcəl də ondan çox-çox uzaq idi. O anda nə 

olubmuĢ, nə görüb, nə eĢidibmiĢ, nə üçün belə bədbin nota 

köklənibmiĢ, deyə bilmərəm:  

 

Ölüm ahıl, biz çağa,  

Boğaz yemdi bıçağa.  

Axır beş arşın ağa  

Təhvil olan canımız.  

 

9 yanvarda dünyasını dəyiĢən Zəlimxan Yaqubun 66 yaĢı-

nın tamam olmasına cəmi 12 gün qalmıĢdı. 1950-ci il 21 yan-

varda Borçalı mahalının Kəpənəkçi kəndində doğulmuĢdu, 

Bakıda haqqa qovuĢmuĢdu.  

Çoxları kimi, bu acı xəbəri mən də televiziya xəbərlərindən 

eĢitdim və dərhal Zəlimxanlı günlərimiz xəyalımda yenidən canlan-

dı.  

1972-ci il idi. Bakı Dövlət Universitetinin akt zalında iynə 

atsan, yerə düĢməzdi. Kitabxanaçılıq fakültəsinin beĢinci 

kurs  tələbəsi Zəlimxan Yaqub gur səslə Kəlbəcərdə AĢıq ġəm-
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Ģirlə görüĢündən və onunla ĢeirləĢməsindən danıĢırdı. Özü də 

Ģeir dili ilə – ―Dədə ġəmĢir belə dedi, mən belə cavab verdim‖. 

Onun çıxıĢı tələbələrin  gurultulu alqıĢlarıyla qarĢılandı. Onda 

mən Zəlimxan Yaqubla tanıĢ deyildim. Ġllər sonra isə biz bir 

yerdə ―Yazıçı‖ nəĢriyyatında iĢləyəsi olduq. Zəlimxan ―Yazıçı‖ 

nəĢriyyatından əvvəl Azərbaycan Könüllü  Kitabsevərlər Cə-

miyyətində çalıĢırdı. Bu cəmiyyətlə ―Yazıçı‖ nəĢriyyatı o za-

man (1978-ci ildə) indiki Azərtacın binasında, altıncı mərtə-

bədə fəaliyyət göstərirdi. Biz, demək olar ki, hər gün görüĢüb 

söhbətləĢirdik. 1982-ci ildə isə Zəlimxan Yaqub ―Yazıçı‖ nəĢ-

riyyatının poeziya Ģöbəsində redaktor kimi çalıĢmağa baĢladı. 

Və beləcə, onunla 1992-ci ilin avqustuna qədər bir yerdə 

iĢlədik.  

Zəlimxan Yaqub Borçalıda böyüyüb boya-baĢa çatmıĢdı. 

AĢıq Əmrahın, AĢıq  Kamandarın, AĢıq Hüseyn Saraçlı-

nın  məclislərini görmüĢ, bu  qəbildən olan  sənətkarlardan çox 

Ģeylər əxz etmiĢdi. Saza, sözə sonsuz məhəbbət elə o yeni-

yetmə çağlarından onun ruhuna, qanına hopmuĢdu və bu sevgi 

ömrünün son gününə qədər onu tərk etməmiĢdi.  

Zəlimxan  Yaqub çox ünsiyyətcil, sinədəftər, dəryanəfəs 

Ģair idi.  Onun heyrət doğuracaq fenomen yaddaĢı vardı. Azər-

baycanın elə bir ünlü Ģairi yox idi ki, Ģeirlərini əzbər deməsin. 

Məclislərdə özündən çox AĢıq Ələsgərdən, Dədə ġəmĢirdən, 

Səməd Vurğundan, Məhəmməd Hüseyn ġəhriyardan, Bəxtiyar 

Vahabzadədən, Hüseyn Arifdən, Osman Sarıvəllidən... Ģeirlər 

söyləyərdi.  

―Yazıçı‖ nəĢriyyatında iĢlədiyimiz illərdə kollektivimiz 

Yeni ili və Novruz bayramını çox təntənə ilə keçirərdi.   

NəĢriyyat 1984-cü ildə Natəvan meydanına, ―Növba-

har‖ restoranının üstünə köçmüĢdü. Burada tədbir keçirmək 

üçün kifayət qədər yaxĢı Ģərait vardı. Bu bayram tədbirlərinin 
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ən yaddaqalan Ģəxslərindən biri də, heç Ģübhəsiz, Zəlimxan 

Yaqub olardı. Çünki Zəlimxan bu məclislərə sazsız gəlməzdi. 

Gözəl sağlıq deyər, saz çalıb-oxuyardı.  

O, nəinki qələm dostları barədə, hətta oxuduğu kitablar 

haqqında da heyranlıqla, vurğunluqla, həm də bəlağətlə 

danıĢardı. Çünki onda hər hansı həmkarına qarĢı zərrə-

cə  qısqanclıq, paxıllıq, həsəd hissi yox  idi.  Bu adamın qəlbi 

insana məhəbbətlə, sevgi ilə ləbaləb doluydu. Hər bir iĢdə, hər 

kəsdə yaxĢını görürdü.   

Ürəyindən keçənlər dilindəydi.  

Deyirlər, adamı səfərdə tanıyarlar. Bu mənada Zəlimxan 

Yaqubun çox gözəl yol yoldaĢlığı vardı. Deyib-gülən, zarafat-

cıl, hazırcavab, Ģitlikdən, kobudluqdan, ədəbazlıqdan çox uzaq 

insan idi. Təpədən-dırnağa xalq adamıydı. Vətənə, yurda bağlı, 

dosta sədaqətli, qapısı, süfrəsi ürəyi kimi hər kəsə açıq idi.  

Həmin illərdə mən ―Yazıçı‖ nəĢriyyatında həm klassik 

ədəbiyyat və folklor Ģöbəsinin müdiri, həm də Həmkarlar 

Ġttifaqının sədri idim. Həmkarlar Ġttifaqının sədri kimi ildə bir-

iki dəfə həm respublika rayonlarına, həm də Sovetlər Ġttifaqının 

paytaxt Ģəhərlərinə səfərlər təĢkil edərdim.  

1984-cı ilin yazında Lənkəran Ģəhər turizm idarəsi ilə tele-

fon əlaqəsi saxlayıb 30 nəfər üçün yer ayırmasını xahiĢ etmiĢ-

dim. Səfərimizin ayı, günü dəqiqləĢdirilmiĢdi, hətta qalacağı-

mız günlərin pulunu da köçürtmüĢdük. Ancaq iki həftədən son-

ra mənə zəng etdilər ki, bəs qonaq evində təmir gedir, bir ay-

dan sonra sizi qəbul edə bilərik. Mən gözləyə bilməyəcəyimizi 

və ödədiyimiz pulu geri – hesabımıza köçürmələrini xahiĢ 

etdim. Bu dəfə kollektivimizdə təbliğat apardım ki, gəlin ġu-

Ģaya gedək. Doğrusu, yolun uzaqlığına görə təklifimi heç də 

hamı bəh-bəhlə qarĢılamadı (nə biləydik ki, gün gələcək 

ġuĢaya həsrət qalacağıq).  
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Nəsə, çox təbliğat-təĢviqatdan sonra iyun ayında uĢaqlı-

böyüklü otuz nəfər heyətlə ġuĢaya getdik.  

Dəstəmizdə nəĢriyyatda çalıĢan Ģairlərdən Zəlimxan Ya-

qub, Ağasəfa, Ġslam Türkay, yazıçı Oqtay Salamzadə, direktor 

müavini Elxan Rəhimov,  redaktorlardan Elçin Cabbarov, Nər-

giz Rüstəmli, Zöhrə Əsgərova, rəssamlardan Etiram Lazımov, 

Əliağa Məmmədov və baĢqaları vardı.  

ġuĢanın cənnət vaxtıydı. Gövhər ağa Məscidini, M.P.Vaqi-

fin məqbərəsini, Mir Möhsün Nəvvabın qəbrini ziyarət etdik. 

Ġsa bulağına gedib ziyafət qurduq, yüz yaĢlı xanəndə Mürsəl 

MəĢədi Süleyman oğlunun ifasında ―Ax narı-narı‖ xalq mahnı-

sına qulaq asdıq. Ġndi bu sətirləri yaza-yaza yolboyu Zəlim-

xanla Ağasəfanın zərif zarafatları, atmacaları xəyalımda canla-

nır, məni ġuĢalı  günlərimizə qaytarıb duyğulandırır.  

ġuĢaya gedəsən, Cıdır düzündə olmayasan, Ģəkil çəkdirmə-

yəsən – bu, bağıĢlanmaz iĢ olardı. Biz də o zaman nə yaxĢı 

günaha batmamıĢıq. Zəlimxan Yaqub, mən, Ġslam Türkay, ya-

zıçı Oqtay Salamzadə, Elxan Rəhimov ĢuĢalı dostlarla Cıdır 

düzündə olmuĢduq, füsunkar dağların seyrinə dalıb, DaĢaltı 

çayının dərənin dibindən gələn səsini dinləmiĢdik. Vaxt, zaman 

isə çəkdirdiyimiz Ģəklin üstündə həkk olunub. 

Ġnsanın əsl simasını görmək istəyən onu Ģöhrətə çatandan, 

vəzifə kreslosunda oturandan sonra görsün.   

1997-ci ildə yaxın dostların təkidindən sonra RəĢid Behbudov 

adına Mahnı Teatrında 50 illik yubileyimi keçirmək fikrinə düĢ-

düm. Gecəni aparmaq üçün artıq Milli Məclisin deputatı, Ģöhrətinin 

zirvəsində olan Zəlimxan Yaquba müraciət etdim. Dərhal razılaĢdı. 

Həmənki sadəlik, həmənki həlimlik, duyarlıq onu zərrəcə də olsun 

tərk etməmiĢdi. 16 sentyabr 1997-ci ildə baĢ tutan o yubiley gecə-

sini Zəlimxan Yaqub fəxarət hissilə apardı, haqqımda ürəkdolusu 

fikirlər söylədi, hətta mənə saz bağıĢladı. Mən hədiyyə üçün ―Sağ 
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ol!‖ deyib sazı ondan aldım və yenə ona qaytararaq çalıb-oxuma-

sını xahiĢ etdim. Unudulmaz Ģairimiz sazı bağrına basıb çaldı və 

Ģövq ilə oxudu. O gecədən mənə yadigar olaraq Ģairin bağıĢladığı 

saz, söylədiyi ürəkdolusu sözlər, bir də çəkilmiĢ Ģəkillər qaldı. 

Ġnsanı, baxıb xatırlamağa, yaĢanmıĢ günləri bir daha anmağa təhrik 

edən Ģəkillər.   

Yeri gəlmiĢkən deyim ki, 2001-ci ildə Xan ġuĢinskinin 

100 illik yubileyi münasibətilə yazdığım ―Muğam dünyasının 

Xanı‖ kitabımın təqdimat mərasimini də Zəlimxan Yaqub 

aparmıĢdı.  

Zəlimxan Yaqubla ünsiyyətimiz davamlı olub. O, vaxtilə 

baĢ redaktoru olduğum ―Gənclik‖ nəĢriyyatına da tez-tez 

gələrdi. NəĢriyyatın direktoru Əlican Əliyevin otağında oturub 

dərdləĢərdik.  

2004-cü ildə Zəlimxan Yaqubun ―Qayıdaq əvvəlki xatirə-

lərə‖ Ģeirlər kitabını mənim redaktə və ön sözümlə 1000 nüsxə 

tirajla nəĢr etdik. ġair kitabını böyük sevinclə qarĢılamıĢdı. 

Oxucular da eləcə. Aradan bir ay keçməmiĢ kitabı təkrar 1000 

nüsxə tirajla çap etdik.  

2005-ci il idi. Bir gün ―Sənət‖ qəzetində (14 iyun) Zəlim-

xan Yaqubun 2 çap vərəqi həcmində ―O qızın göz yaĢları‖ adlı 

poemasını oxudum. Xocalıdan olan bir qızın faciəsindən bəhs 

edən bu kiçik poema mənə çox təsir etmiĢdi. NəĢriyyatın direk-

toru Əlican Əliyevə dedim ki, gəl bu poemanı Ģairə demədən 

nəĢr edib ona sürpriz edək. Belə də etdik. Mən həmin kitabın 

annotasiyasında yazmıĢdım:  

―Xalq Ģairi Zəlimxan Yaqubun bu kiçicik poemasında qəl-

bimizin baĢında daim sağalmaz bir yara kimi gör-gör göynəyən 

Xocalı faciəsindən, Xocalı boyda dərdimizdən danıĢılır. Po-

emanı oxuduqca ―O qızın göz yaĢları‖ ürəyimizi pörĢələyir, bizi 

intiqama səsləyir. Ġnanırıq ki, bir gün gələcək, millətimiz qəd-
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dar yağıdan öz intiqamını alacaq, gözlərinin qabağında atası 

diri-diri yandırılmıĢ, yurd-yuvası talan olmuĢ Xəzangüllərin 

gözyaĢlarını siləcəkdir‖.  

Zəlimxan Yaqub xalq ruhunun daĢıyıcısı olaraq çox həssas 

Ģair idi. Bu da səbəbsiz deyildi. Zəhmətlə böyüdüyü üçün, özünün 

söylədiyi kimi, həyatın hər üzünü görmüĢdü. Ona görə də onun 

poeziyasını bir küll halında oxuyanda adama elə gəlir ki, Zəlimxan 

Yaqubun  toxunmadığı mövzu yoxdur. Səbəb də bu idi ki, onun 

daxili yaĢantıları hüdudsuz idi. Buna görə də adi bir sözdən duy-

ğulana, dərhal da öz duyğu və düĢüncəsini poetik misralara çevirə 

bilirdi. Onun poetik dünyasında Azərbaycan dilinin Ģəhd-Ģirəsi, 

çoxqatlı, çoxçalarlı təzahürləri var. Çünki onun poetik istedadı 

gözəl bildiyi Ģifahi xalq ədəbiyyatından, aĢıq Ģeirindən, aĢıq 

musiqisindən su içmiĢdi.  

Zəlimxan Yaqub son nəfəsinədək yazıb-yaratdı. O, Allahın 

lütf etdiyi xoĢ günləri də, ondan gələn ağrı-acını də Ģərəflə 

yaĢadı. Bu kiçik xatirəni də unudulmaz dostumun öz misraları 

ilə bitirmək istəyirəm:  

 

Çox sonalar uçurmuşam gölümdən,  

Alov çıxır içərimdən, çölümdən.  

Qorxum yoxdu ayrılıqdan, ölümdən,  

Bu dünyanın hər üzünü görmüşəm.  

 

 “525-ci qəzet”  

16.01.2016   
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Behbud MURADĠ  

(Elçibəy) 

SÖYÜDÜN SINMAĞI BAĞDA BĠLĠNMƏZ, 

PALIDIN SINMAĞI ELƏ ZƏRBƏDĠR 

 
nsanın bu dünyaya gəlməyi və yaxud həyata göz 

yumması öz əlində olmasa da, bu ortalıqda onun ömür 

payına düĢən anları Ģərəflə yaĢamağı ana südü kimi 

özünə borc saymalıdır. Azərbaycan xalqı çox böyük kədərlə, 

nisgillə tabutunun dalınca qərənfil güllərinə qarıĢan göz 

yaĢlarıyla 2016-cı ilinin on birində altmıĢ altı yaĢında, xalqının 

danıĢan dilini, qaranlıq gecələrinin iĢıq dirəyini, Ģairlər Ģahını, 

bilgələr atasını, ozanlar ozanını, qoçaqlar sərkərdəsini, 

qoĢmaların Ģirinliyini, qeyrətli oğlunu, türk uzmanını, 

bəĢəriyyətə bəxĢ etdiyi bir mənəvi sərvətini, quzeyli-güneyli 

türk dünyasını özündə yaĢadan, bir əli topraqda, bir əli göydə 

olan üstad Ģair Zəlimxanı son mənzilə yola saldı. ġair Zəlimxan 

da barlı-baharlı ömrünü Ģərəflə yaĢamaqla, öz insanlıq borcunu 

ödəmiĢlər sırasına qoĢuldu.  

Mənim yadımdadır, ―ĠçəriĢəhər‖ poemasında Azərbaycan 

uzmanlarının adlarını çəkəndə Ģair Zəlimxana belə müraciət 

etmiĢdim: 

  

Bizdə bir kəklik var, ürəyi xəstə,  

Nə vaxtdır çırpınır bağlı qəfəsdə.  

İlahi baxışda, şeir həvəsdə,  

Quzeydə Zəlimxan, güneydə Səhər, 

Səni deyib gəldim, İçərişəhər.  

 

Mən də bir mədəniyyət xadimi kimi, bu ağır itkini xalqımı-

za qoĢularaq, türk dünyasına baĢsağlığı verməklə, bir sözü 

vurğulamaq istəyirəm, o da bu ki, əgər bu gün haqq nəfəsli 

Ġ 
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Ģairimiz Zəlimxan Yaqub bizim aramızda yoxdursa, onun 

haqdan gələn Ģeirləri Quran ayəsi kimi xalqımızın və tarixi-

mizin yaddaĢında həmiĢə bir yaxĢılıq yaradaraq çayların gur 

səsilə öz yoluna davam eləyəcək. 

Zəlimxan Nəsimi kimi iki dünyaya sığmayan bir ruha ma-

lik idi. Biz nə xoĢbəxt millətik ki, bu Nəsimi və Füzuli, Yunus 

Əmrə ruhunun daĢıyıcısı öz düĢüncəsini, isti nəfəsini və yum-

Ģaq duyğularını gələcək törəmələrimizin qan damarına əlavə 

eləməklə yeni bir dircəliĢ yaradacaq. Bəli, mənim əzizlərim, 

Zəlimxan təkcə bir Ģairliklə sayılıb-seçilmirdi, qollarını açaraq 

sonsuzluqlara üz tutan nəhəng baxıĢılı bir insan irfan pilləsinin 

yeddinci mərtəbəsinə yüksəlmiĢ sührəvərdilər kimi, göylərdən 

gələn pıçıltı səsləri eĢidirdi, ona görədir ki ―Peyğəmbər‖ po-

emasını yazaraq özü peyğəmbərləĢmiĢdi, əgər bir sözlə desək, 

Zəlimxan, oddan-ocaqdan yanmaq, sudan qaynayıb-daĢmaq, 

yeldən əsib tufan qoparmaq, torpaqdan güc alırdı. Türk dünya-

sının tarixini özündə yaĢadan Zəlimxan, mən deyərdim, özü bir 

Türküstan simgəsinə, simvoluna çevrilmiĢdi, hələ sovet hökü-

məti dağılmamıĢdan bir Təbriz deyə, el deyə uzun illər həsrət 

qaldığı bu müqəddəs toprağa tapınan Zəlimxan ən ürəkyandı-

rıcı seirlərini böyük ġəhriyara xitabla, Təbriz, Urmiya, Ərdəbil 

adına yazaraq tapdaq altında qalan soydaĢlarının hay-harayına 

səs vermiĢdi. Siyasət meydanında siyasətçi, danıĢanlar sırasın-

da danıĢan Zəlimxan quzeydə yaĢayıb, güneyin qeydinə qalırdı.  

Ġçərimdən gələn ax-vay səsləri ilə qalan uzmanlarımızın 

boynunu qucaqlayıb, gözyaĢlarım çənəmdən axa-axa xalqımıza 

baĢsağlığı deyirəm. 

 

 

Ənzəli, 

Ġran. 
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Akif AġIRLI 

“ġərq” qəzetinin baĢ redaktoru 

 

ONUN YARADICILIĞININ ÜSTÜNDƏN 

XƏTT ÇƏKƏ BĠLMƏYƏCƏKLƏR 
 

2016-cı ilin baĢlanğıcında Ģəxsiyyəti, sənəti milli köklərə 

bağlı azman söz ustası Zəlimxan Yaqubu itirdik. Özümü bilən-

dən, tanıyandan bu qara donlu xəbərləri çox eĢitmiĢəm, arxa-

sınca qaçdığım vaxtsız ölümləri, ömrün faciəli sonluqlarını 

saysam, dünya boyda bir məzar yaranar. Ġnternet əsrinin xəbər-

ləri nədənsə, bizi həm də sürətlə itkilərə hazırlayır, dünən bir 

yerdə oturub çörək kəsdiklərimizin ölümünü anındaca bizə 

dərd kimi yükləyir. Zəlimxan Yaqubun itkisi də belə oldu. Xə-

bəri hansı saytın əvvəl, hansının sonra yerləĢdirməsi qovğasına 

çıxanlar Ģairin dünyasını dəyiĢməsi xəbərini formata uyğun 

yaydılar. Onsuz da son iki-üç ildə hamı Ģairin ağır xəstəliklə 

mübarizəsinin Ģahidi idi. Bu baxımdan, Zəlimxan Yaqubun 

səhhətindən dolayı yaĢam uğrunda mübarizəsinin özü böyük 

bir əsərdir, psixoloji dramdır. On gün öncə xəstəliyinə əlac 

tapmaq üçün Türkiyəyə, Almaniyaya yollanan Zəlimxan Ya-

qubu 11-ci gün Yazıçılar Birliyində, Beynəlxalq Mətbuat Mər-

kəzində hansısa gənc Ģairin kitab təqdimatında görmək olardı. 

Ağrıları, acıları məharətlə gizlədib dözüm göstərən Zəlimxan 

Yaqubun bənzərsizliyi həm də onda idi ki, dəvət göndərilən, 

onu sayıb çağrılan yerə hökmən gedərdi. Onunçün dəvəti 

göndərənin ədəbi, siyasi dünyagörüĢü, elmi titulu, yaĢı maraqlı 

deyildi. Bəsit düĢüncəli yazarın da, ədəbi asların da məclisində 

onun öz mövqeyi, öz sözü, öz düĢüncəsi vardı. Ədəbiyyat 

adamlarını siniflərə, təbəqələrə, arxalı-arxasızlara, intellektual-

lara, qafiyəçilərə, sərbəstçilərə bölmürdü. O, xalqı necə bütöv 

görürdüsə, onun ədəbi Ģəxsiyyətlərini də bir-birindən seçmir, 

ayırmırdı. Hamının yanında məclisdə bir söz, arxada baĢqa cür 
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danıĢmırdı. Özündən əvvəlki Ģair-yazıçıların ən müsbət keyfiy-

yətlərini, xarakterini əxz edib yaĢadır, gələcək nəslə ötürməyə 

çalıĢırdı. Zəlimxan Yaqub keçmiĢlə gələcəyin ədəbi bağlarının 

qırılmasını ən böyük təhlükə kimi qəbul edir, bundan çəkinir, 

bəlkə də qorxurdu. Öz yazdıqlarından əsla çəkinəcəyi yox idi. 

BaĢqalarından fərqli olaraq içindən, ruhundan, elat-ozan duy-

ğusundan ərsəyə gətirdiyi emosional Ģeirlərinin, poemalarının 

gələcəyindən narahat deyildi. Bilirdi ki, xalqın saf türkcəsində 

yazdıqları, yersiz müdaxilələr olsa belə, hələ on illər, yüz illər 

boyu yaĢayacaq və yaĢadılacaqdı. Ozanlar onu oxuyacaq, haq-

qında danıĢılacaq, xeyirxah əməlləri xatırlanacaq, gələcək ədə-

biyyat dərsliklərini tərtib edənlər istəsələr belə, onun yara-

dıcılığının üstündən xətt çəkə bilməyəcəklər. Çünki Zəlimxan 

Yaqubun bu güclü, adi və sadə məntiqi Azərbaycan insanının 

ədəbi estetikası, zövq, duyğusal düĢüncə tarixinə söykənir.  

Fiziki yoxluğundan sonra min cür hədyan yazanlar, özünü 

müxalifətçi, fərqli təfəkkür və düĢüncə sahibi hesab edərək Zə-

limxan Yaqubu xalqın sözünü deməməkdə qınayanlara cavab 

elə Fəxri Xiyabandakı izdiham oldu. Xalq öz sevdiyinin arxa-

sınca gedir, onu əbədi  son mənzilə yola salırdı. Özü də necə? 

Üzüntü, göz yaĢı, açıq-aydın duyulan təəssüf hissi ilə. ġair ya-

lan dünyadan  gerçək dünyaya köçürdü. Xalq özününkünü, öz 

içindən çıxanı və əsərlərini özünün dilində yazanı, dərdini pay-

laĢanı sevir. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının çox kövrək qolu 

olan gənc ədəbi nəsilə bu xalq ehtiĢamı həm də bir göstəri oldu.  

Zəlimxan Yaqub yaradıcılığını incələyən, kütlə və kütlə 

ədəbiyyatı terminlərindən yararlananlar bir həqiqəti də çox gö-

zəl bilirlər ki, xalq və kütlə anlayıĢları bir-birinə ziddir. Xalqa 

kütlə demək ən azından savadsızlığın nəticəsidir və bu, xalqın 

mənəviyyatı ilə oynamaq deməkdir. ―Dədə Qorqud‖dan, ―Ma-

nas‖dan, Qazi Bürhanəddindən, Yunus Əmrədən, Dadaloğlun-

dan, Molla Pənahdan, AĢıq Ələsgərdən, Dədə ġəmĢirdən, Sə-

məd Vurğundan qidalanan, mayası təmiz türkcədən doğulan 

Zəlimxan Yaqub poeziyası xalq ruhunun, fəlsəfəsinin 
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inikasıdır. Dünya ədəbiyyatını, ġərq və Qərb mədəniyyətini, 

dünyagörüĢünü natamam dərk edənlərin meydan suladığı indiki 

dövrdə əsl ədəbiyyat anlayıĢı çox təəssüf ki, düzgün qavranıl-

mır. Ədəbiyyata hakimiyyətlər və siyasi rejimlərin ideolojisi 

yönündə qiymət verməyin özü də həqiqətlərin dərk olunmasına 

maneçilik törədir. Avropa dillərində kitab çap edib, qərbli oxu-

cuların bircə səhifəsini belə vərəqləmədiyi, böyük ədəbiyyata 

iddialı müəlliflərdən fərqli olaraq Zəlimxan Yaqubun iddiası 

dəqiq və yerində idi: Xalqın geniĢ söz ehtiyatına arxalanıb 

milli-ədəbi nümunələr yaratmaq. ġair ―Milli olmayan ədəbiy-

yat bəĢəri deyil‖ tezisini qəbul edirdi. Bu, Zəlimxan Yaqubun 

yaradıcılığının əsas qayəsi idi ki, Ģair bunu böyük türk sosi-

oloqu Ziya Göyalpdan əxz etmiĢdi. Və beləcə də saf türkcəyə 

yad kəlmələr qatmayıb, dağ suyu kimi dumduru Ģeirlər, poema-

lar ərsəyə gətirirdi. Klassik irsə, ənənələrə söykənən və ədəbi 

körpü rolunu bacarıqla yerinə yetirən Ģairin özü öz yaradıcı-

lığının sərhədlərini də dəqiq müəyyənləĢdirərək bu dünyadan 

köçdü. Onun yaradıcılığının sərhədləri türk-islam dünyası, coğ-

rafiyasıdır. Ġslamın hakimiyyətdə olduğu və bu gün milliliyi 

öləziyən Cənubi Azərbaycanda Zəlimxan Yaqub qədər sevilən, 

oxunan baĢqa bir ədəbiyyat adamını bu gün göstərmək müm-

kündürmü? ġairin dəfn mərasiminə gələn çoxsaylı cənublu qar-

daĢlarımızın mətbuatdakı üzüntüləri saxta göz yaĢları deyildi 

və bu həqiqəti hamı gördü. Türk dünyasının mərkəzi Türkiyədə 

də Zəlimxan Yaqub Ģəxsiyyətinə, milliliyinə, yaradıcılığına 

münasibət eynən Cənubi Azərbaycandakı münasibətin təkrarı-

dır. ġairin qarıĢ-qarıĢ gəzdiyi Anadolu torpaqları onun ölüm 

xəbərini böyük itki kimi qarĢılayıb gözyaĢı tökməyi də sev-

gidən, Ģairin türk ruhunun ifadəçisi, daĢıyıcısı olmağından 

doğurdu. Bu da bir həqiqətdir ki, ―Yunus Əmrə dastanı‖, 

―Ġçimdə ağlayan Krım‖, ―Sürgün‖ adlı əsərləri türk dünyasının 

yaralarının ədəbi məlhəmi, dərmanı olaraq hələ əsrlər boyu 

öyrəniləcək, tədqiq olunacaqdır.  
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Ġnsanlıqda, insanlıq fəlsəfəsində günah anlayıĢı var və həm 

də bu kəlam dinimizdə də keçir. Bunun fəlsəfi kateqoriya olub-

olmadığını dəqiq deyə bilmərəm, amma bir məsələ var ki, hə-

yatımızda iĢlədilən bu kəlam obyektivlikdən, gerçəklikdən 

daha çox subyektiv anlayıĢdır. Kimin günah daĢıyıcısı olduğu-

nu tək bilən Tanrıdır. Sağlığında Ģəxsiyyəti qarĢısında müqəvva 

kimi dayananların Ģairin fiziki yoxluğundan istifadəyə qalxıb 

həqiqətdən uzaq fikir bildirmələrinin özü böyük günahdır. 

Bəlkə də, Zəlimxan Yaqubun Ģeiriyyətinə, Ģəxsiyyətinə, köhnə-

dən günümüzə gələn Ģair obrazına hörmətim onun nə vaxtsa 

hansısa günah sahibi olması fikrini yaxına buraxmır, heç təsəv-

vürümə gətirməyə belə imkan vermir. Qoca tarix isə bir həqi-

qəti diktə edir: Tarixi Ģəxsiyyətlər,  dühası dünyanı gözəl-

ləĢdirən nəhəng ədiblər həm də öz istedadının qurbanı olur.  

Elə Zəlimxan Yaqub kimi. 

 

 
19.01.2016 
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Ġslam ƏLĠYEV 

Gürcüstanın Əməkdar jurnalisti 

 

HƏM GƏLĠġĠ, HƏM GEDĠġĠ 

ĠLƏ ƏBƏDĠLƏġDĠ ZƏLĠMXAN... 
 

alq Ģairi Zəlimxan Yaqubun ölüm xəbərinə 

inanmıram ki, sarsılmayan tapılsın. Zəlimxan 

gəliĢi ilə Bolnisinin Kəpənəkçisində bir ailənin, 

sonra təhsili ilə həmin kəndin, həyata qədəmi ilə bir bölgənin, 

daha sonralarsa el-obanın, xalqının, türk dünyasının sevincinə, 

sevimlisinə çevrildi. Ulu Tanrının yeri bəndəm dediyi 

Kəpənəkçi oğlu salqarlı addımları ilə dünyanı gəzdi, 

poeziyamıza fəxri imza atdı. Gənc Zəlimxanı korifeylərimiz 

Ģeir dünyamızın parlayan ulduzu adlandırdılar. Zəlimxanın söz 

dünyası, özünün çox sevdiyi dağ çeĢmələri kimi büllurlaĢdı, 

gurlaĢdı, aĢdı, daĢdı... Hamını bəhrələndirdi. Xalqını sevdi, 

xalq da onu sevdi...  

Və günlərin birində Ģair Zəlimxan, deputat Zəlimxan oldu. 

Burada da nə Ģairliyə, nə xalq elçiliyinə naxələf çıxdı bu 

qardaĢ! Özünəxas haqq vergisinə sadiqliklə iki cəbhənin mərd 

əsgəri, xeyr, mərd sərkərdəsi kimi xalqın elçisi adını Ģərəflə 

daĢıdı, hər iki sahədə böyük xidmətlər göstərdi... Səfər etdiyi 

ölkələrdə xalqını Ģərəflə təmsil etdi, yalnız türk dünyası deyil, 

bütün dünya haqq-ədalət carçısı, haqsızlığa nifrət hayqırtısı, 

insanlığa, bəĢəriyyətə xoĢ günlər, mehribanlıq, səmimiyyət,  – 

deyə gurlayan bir böyük siyasi xadim, bir böyük söz sahibi, bir 

xeyirxah insan gördü. Bir kənddən uçuna-uçuna qanadlanan 

eloğlumuz bir dünyada göründü. Bu görünüĢü ilə qürrələnmə-

di, daha da sadələĢdi.. Böyüdü Zəlimxan – istər poeziyada, 

istərsə də siyasi aləmdə. Amma heç vaxt kəpənəkçiliyini, bor-

çalılığını, el-obasını unutmadı. Dedi ki, mayadan artıq üyüĢ-

mək olmaz. Bütün bunlar – xalqa yaxınlıq, təvazökarlıq 

X 
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Zəlimxana xalq sevgisi qazandırdı, xalqın Ģairi oldu və o, ən 

müqəddəs ada – Xalq Ģairi adına layiq görüldü...   

Tale Zəlimxanın üzün ə  gülmüĢdü doğulan gündən. 

Zəlimxan söz dalınca qaçmırdı, söz Zəlimxanın dalınca qaçırdı. 

Eləcə də, Zəlimxanı sözlər poeziya dünyasının Ģahına çevirdi. 

BaĢqa cür də ola bilməzdi... Ancaq çox təəssüf, söz dünyasında 

Zəlimxanın üzünə gülən tale, ömür dünyasında üzünə gülmə-

di... Zəlimxanı tez apardı, ürəyi dolu apardı, özü demiĢ, qəbirə, 

ata evinə çox sirləri ilə birlikdə...  

Zəlimxanın bir idealı vardı – həyatda elə yaĢa ki, gedəndə 

heyfsilənmə. Eləcə də ömür sürdü, yaĢadı və həm gəliĢi, həm 

də gediĢi ilə əbədiləĢdi! ölümə xoĢ gəlmisən, – deməyi bacardı. 

Son zamanlar jurnalistlər tez-tez Ģairə baĢ çəkirdilər – üzr istə-

yirəm, oxucu, Ģair dedim, Xalq Ģairi demədim, bilərəkdən. Bu 

mənim Ģəxsi fikrimdir, Zəlimxan Xalq Ģairi yox, Dünya Ģairidir 

v ə  əminəm gec-tez bu danılmaz həqiqəti hamı etiraf edəcək-

dir...  

O, jurnalistlərə deyirdi ki, mən indi ölümə daha yaxınam 

və qəribədir, heç kefini pozmurdu, sifətində hətta təbəssüm 

görünürdü. Buydu, Ģairin – dünyanın Ģairinin böyüklüyü! Allah 

istedadı, insanlığı, rəhmi, uzaqgörənliyi, alicənablığı, ölümün 

gözünə dik baxa bilmək qabiliyyətini böyük adamlara, böyük 

oğullara nəsib edir və yəqin ki, hamımızın belə adamlardan 

birinin də sevimli eloğlumuz, hamını özünə dost-qardaĢ, ana-

bacı sayan Zəlimxanımızın olduğunu iftixarla deməyə haqqı-

mız vardır!  

Zəlimxan Yaqub 66 il öncə müəllim ailəsində dünyaya 

gəldi. Və bu ocaqdan kövrək addımlarını a t d ı ,  böyüdü dünya-

da tanındı. Bu zirvəyə o n u  Allahın bəxĢ etdiyi, tükənib-bit-

məyən, Ģəffaf dağ çeĢmələri kimi süzülən söz bulağı qaldırdı. 

Bu b u l aq  Zəlimxana Zəlimxan dünyası yaratdı, çoxlarına 

qida verdi, bundan sonra minlər, milyonlar həmin bulaqdan su 

içib rəhmət sənə, əziz qardaĢ, – deyəcəklər! Zəlimxan həm 

özünün ən çox sevdiyi xalqı tərəfindən, həm də Gürcüstan və 
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Azərbaycan, eləcə də sadalasam u zu n  bir siyahı alınacaq, 

böyük-böyük dövlətlər tərəfindən layiqli, Ģərəfli qiymətini 

almıĢ, el-obasına baĢucalıgı gətirmiĢ (gətirəcək də) əzizlərimiz-

dəndir. Torpağı yüngül, ruhu Ģad, yeri cənnətdir!  

Ġstəkli oxucular! Mən təxminən bir ildir ki, səksəkə için-

dəydim. Kimsə zəng vurub ağır bir xəbər verəcək: Zəlimxan 

köçdü! Və bu xəbəri eĢidib çox sarsıldım. Yeganə təsəllim o 

oldu ki, Zəlimxan bu dünyaya gəlmiĢdi və bu əbədi olaraq var 

olacaq, özü demiĢkən, ―Ģər özünü yormasın, qəbirdə yatsam 

belə, həmiĢə h ə ya t d ayam ! ‖  Bəli, həmiĢəyaĢardır 

Zəlimxanımız!  

Sonda isə fəxrimiz, saz-söz, poeziya dünyamızın günəĢi 

Zəlimxanın dediyi, mən qəbirə çox siriər aparacağam, 

kəlamına əlavə kimi bildirmək istəyirəm ki, qardaĢım, heç 

bilmirsən bizim ürəyimizdə nələr qaldı, eybi yox, o əzəli, haqq 

dünyamızda görüĢənədək!  

BağıĢla!  

Sənə böyük istəklə,  

ĠSLAMIN .  

 

 “Gürcüstan” qəzeti,   

15.01.2016  
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Emin ELSEVƏR (Mahmudov) 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,  

jurnalist, yazıçı-tərcüməçi. 

 

ġÖHRƏTĠN ZƏLĠMXAN ZĠRVƏSĠ 
 

vəlcə bu yazıma ―Sözün Zəlimxan zirvəsi‖ 

sərlövhəsini vermək istədim. Sonra yadıma düĢdü 

ki, jurnalist dostum, Əməkdar Mədəniyyət ĠĢçisi, 

Azərbaycan AĢıqlar Birliyinin katibi, ―Ozan dünyası‖ 

jurnalının baĢ redaktoru Musa Nəbioğlunun eyniadlı kitabı nəĢr 

olunub və hətta həmin kitabın M.F.Axundzadənin Tiflisdəki 

ev-muzeyində keçirilən təqdimatında iĢtirak etmiĢəm. Çox 

düĢünmədən xatirə yazıma bu sərlövhəni seçib, ayrı-ayrı 

cümlələri, epizodları beynimdə çoxdan yazılmıĢ bu acı xatirəni 

ağ vərəq üzərinə köçürməyə baĢlayıram. Nədənsə yadıma 

Səməd Vurğunun ―ellər atası‖nın vəfatına həsr olunmuĢ 

Ģeirinin misraları düĢür: 

 

İlk dəfə əlimdə titrəyir qələm, 

İlk dəfə söz üstə düşünürəm mən... 

 

Əlimdə qələmim titrəyir – sözün həm həqiqi, həm də mə-

cazi mənasında. Cümlələri, sözləri seçib sıralamaqda həqiqətən 

çətinlik çəkirəm. Ġnsani ləyaqətinə vurulduğum, yaradıcılığına 

pərəstiĢ etdiyim, baldan Ģirin Ģeirlərini radioda sevə-sevə səs-

ləndirdiyim, uzun illər dostluq, qardaĢlıq münasibətləri saxla-

dığım Zəlimxan – XX əsr Azərbaycan poeziyasının ən parlaq 

ulduzlarından olan Borçalının ―qara saçlı qartalı‖ haqqında 

xatirə yazmaq mənim üçün nə qədər ağır olsa da, yenə də fikir-

lərimi ağ vərəq üzərinə köçürməyə çalıĢıram.  

TanıĢlığımız olmasa da, yaradıcılığını diqqətlə, ardıcıllıqla 

izləyirdim. Mətbuatda, dərgilərdə dərc olunan ilk Ģeirlərin-

Ə 
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dəncə hiss olunurdu ki, ümumiyyətlə, ədəbiyyatımıza, xüsusən 

də poeziyamıza yeni qüvvə, yeni nəfəs, yeni parlaq yaradıcı 

gəlir. Elə ilk muĢtuluğu bir qədər xəsisliklə olsa da, tənqidçi 

Qulu Xəlilov vermiĢdi – səhv etmirəmsə, ―Azərbaycan gənc-

ləri‖ qəzetində. Həmin qəzet Ģəxsi arxivimdə bu gün də saxla-

nılır. Sonra isə Ģairlə Bakıda ―Yazıçı‖ nəĢriyyatında tanıĢ ol-

duq. Hekayələr kitabımı nəĢriyyata təqdim etmək üçün Bakıya 

getmiĢdim. Qovluğu nəsr Ģöbəsində çalıĢan dostum Ġlqar Quli-

yevə verdilər. Ġlqar dedi ki, səni bir həmyerlin ilə tanıĢ edəcə-

yəm. Sonra otaqdan çıxdı və çox keçməmiĢ bir nəfər Ģəvə kimi 

qara saçlı, qara, lopa bığlı oğlanla qayıtdı. Görən kimi hiss et-

dim ki, bu gənc oğlan olsa-olsa Zəlimxandır. Zənnimdə yanıl-

mamıĢdım – o, həqiqətən də Zəlimxan idi. Yaxından tanıĢ 

olduq – sən demə, Ģair də məni qiyabi tanıyırmıĢ – Tiflis 

radiosunda apardığım veriliĢlərdən. Ayrılanda çapdan yenicə 

çıxmıĢ ―Od aldığım ocaqlar‖ kitabını avtoqrafı ilə mənə 

hədiyyə etdi və bizim aramızdakı dostluq münasibətləri beləcə 

yarandı. Ayrı-ayrı ölkələrdə, ayrı-ayrı Ģəhərlərdə yaĢasaq da, 

bir-birimizdən xəbər tutur, yaradıcılığımız ilə maraqlanırdıq. 

Zəlimxanın hər bir uğuru, hər bir çıxıĢı, hər bir kitabı məni 

ürəkdən sevindirirdi, təkcə ona görə yox ki, həmyerlim idi, ən 

çox ona görə ki, Zəlimxan Ģöhrətə aparan yolda inamla 

addımlayırdı, Ģöhrət pilləkənində mətinliklə ucalırdı, özü demiĢ: 

―belə ucalasan ucalanda da‖. 

Zəlimxanın Ģeirlərini radioda tez-tez səsləndirirdim. Hər 

dəfə görüĢəndə təĢəkkür edib əlimi sıxırdı, veriliĢin hansı tarix-

də, saat neçədə getdiyini və nə qədər davam etdiyini dəqiqliklə 

deyirdi. Gürcüstandakı qohum-qardaĢları bu barədə onu məlu-

matlandırırdılar. Elə mən özüm də elmi iĢimlə əlaqədar və Bakı 

radiosundan yeni musiqi nömrələri gətirmək üçün Bakıya tez-

tez gedirdim. Demək olar ki, hər səfərim zamanı da zəngləĢib 

görüĢürdük. Bir-birinin ardınca nəĢr olunan kitablarını mənə 

bağıĢlayırdı, mən də onu ürəkdən təbrik edirdim.  
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Səksəninci illərin əvvəlləri idi, yenə də Bakıya gəlmiĢdim. 

Zəng vurub söhbətləĢdim, yeni əsərləri ilə maraqlandım. Dedi 

ki, ―Saz‖ poemasını elə indi yazıb tamamlamıĢam. Tiflisə nə 

vaxt qayıdacağımı soruĢdu. Dedim ki, elə bu gecə qatarla 

Tiflisə yola düĢürəm. Vaqonumun nömrəsini istədi. Təəccüb-

ləndim. AxĢam qatar yola düĢməyə yarım saat qalmıĢ bir də 

gördüm ki, Ģair yanında da bir nəfər gənc perronda göründü. 

Doğma qardaĢ kimi boynuma sarıldı, hal-əhval tutdu, vaxtında 

xəbər vermədiyimə görə məndən incidiyini bildirdi. Xeyli söh-

bətdən sonra mənə bir qovluq uzatdı və dedi: – ―Saz‖ poema-

sının əlyazmasıdır. Bəxtiyar Vahabzadədən, filosof həmyerli-

miz Camal Mustafayevdən xeyir-dua almıĢam. Allah qoysa, bu 

yaxınlarda iĢıq üzü görəcək. Ona görə gətirdim. Bəlkə də ilk 

oxucumsan, Borçalı yaradıcısı kimi, sizin də fikrinizi bilmək 

istəyirəm.  

Sevincimin həddi-hüdudu yox idi, o vaxt keçirdiyim 

hissləri təsvir etməkdə çətinlik çəkirəm. Bu xoĢ təbəssümlü,  

gülərüzlü, qaynar gözlü gəncin hələ çox zirvələr fəth edəcəyinə 

inamım daha da artdı.  

Tiflisdə poema ilə tanıĢ olduqdan sonra fərəhimdən yerə-

göyə sığmırdım. Diktorumuz, Faxralı aĢıq Nəsibin oğlu Ələd-

din Həsənovu çağırdım. Birlikdə yenə də poema ilə dönə-dönə 

tanıĢ olduq, əsərin radio variantını yazmaq üçün saz havaları 

seçdik, məĢqlər keçirdik və səsyazma studiyasını sifariĢ verib, 

poemanın musiqili versiyasını yazıb yarımsaatlıq bir musiqili-

ədəbi veriliĢ hazırladıq. VeriliĢ ilk dəfə efirdə səsləndikdən 

sonra, bilsəniz, nə qədər dinləyici məktubu aldıq?! Sən demə, 

Zəlimxanın sadə, səmimi dinləyicilər arasında populyarlığı 

mən düĢümdüyümdən də qat-qat artıq imiĢ. Həmin ədəbi-

musiqili veriliĢ 2004-cü ilədək, yəni redaksiyamız yeni iqtidar 

tərəfindən bağlananadək səsləndirilirdi. Lent yazısı radionun 

qızıl fondunda saxlanılırdı və bu yaxınlarda öyrəndim ki, 

veriliĢin kompüter versiyası Gürcüstan radiosunda indi də 

saxlanılır. Poemanın əlyazması isə mənim Ģəxsi kitabxanamda 
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Zəlimxanın öz əli ilə mənə hədiyyə  etdiyi kitablarla birlikdə 

fəxri yer tutur.  

Çox gənc olmasına baxmayaraq, Zəlimxan poeziyası oxu-

cular arasında çox populyar idi. El Ģənliklərində, toy məclis-

lərində, müxtəlif məzmunlu və xarakterli tədbirlərdə Zəlimxa-

nın Ģeirləri səsləndirilirdi, aĢıqlar saz havaları üstündə onun Ģe-

irlərindən oxuyurdular, məktəb Ģagirdləri, tələbələr onun Ģeir-

lərini əzbərdən söyləyirdilər, bir sözlə, ötən əsrin sonlarında 

Zəlimxan oxucuların çox sevdikləri Ģairlərdən biri olmuĢdu, 

poeziyası geniĢ Ģöhrət və ümumxalq məhəbbəti qazanmıĢdı. 

Hara gedirdik, söhbət Zəlimxandan düĢürdü, Ģeirləri dillər 

əzbəri idi.  

Bir dəfə gənclik dostum, Tiflisin girəcəyindəki Soğanlıq 

kəndində yaĢayan Gürcü Məmmədə (gürcülərlə yaxın dostluq-

qardaĢlıq əlaqələri saxladığına görə onu belə adlandırırlar) 

qonaq getmiĢdim. Kiçik oğlum, hərbi jurnalist Elman da 

mənimlə birlikdə idi. Xeyli söhbət etdik, gəlin bacı geniĢ süfrə 

açdı və yeyib içə-içə, deyib gülə-gülə gözəl vaxt keçirdik. 

Birdən Məmməd nəyisə yada salmıĢ kimi dilləndi: 

– Emin, səndən çox razıyam, sən ki, Zəlimxanı o dərəcədə 

Ģöhrətləndirmisən, anayın südü, atayın zəhməti sənə halal 

olsun... 

Təəccüblə üzünə baxdım. Bütün həyatı boyu kənd təsər-

rüfatı məhsulları becərməklə məĢğul olan, Gürcüstanın, demək 

olar ki, əksər yüksək hökümət orden və medalları ilə təltif 

olunmuĢ, fəxri adlarına layiq görülmüĢ bu adlı-sanlı təsərrüfat 

iĢçilərindən bu sözləri eĢitmək mənə olduqca qəribə gəldi. 

Sonra dostum dindi, nə dindi, Zəlimxan yaradıcılığından elə 

Ģeirlər söylədi ki, mən onlardan çoxunu yenicə eĢidirdim. Mən 

– özünü yazıçı adlandıran, jurnalist kimi fəaliyyət göstərən 

Emin Elsevər Zəlimxan yaradıcılığından çox az Ģeir əzbər 

bildiyimdən, dostumun qarĢısında xəcalət təri tökdüm. Mən 

yazıq hardan biləydim ki, bu Məmməd qardaĢım Zəlimxan 

yaradıcılığının pərəstiĢkarıdır, Ģair Gürcüstana hər səfəri 



Zəlimxan özü var xatirələrdə... 
 

 100 

zamanı ona qonaq olur, aralarında səmimi dostluq, qardaĢlıq 

əlaqələri var. 

Ötən əsrin doxsanıncı illərinin ortaları idi. Azərbaycanın 

müstəqillik günü yaxınlaĢırdı, bu əlamətdar günə ayrıca veriliĢ 

hazırlamağı planlaĢdırmıĢdım. Reportyorumu götürüb Azər-

baycan Respublikasının Gürcüstandakı fövqəladə və səlahiy-

yətli səfiri Hacan Hacıyevin təbrik çıxıĢını yazmağa getdim. 

Səfir məni səmimi qarĢıladı, çay süfrəsi arxasında qonağı 

oldum. ÇıxıĢını yazıb qurtarandan sonra da bir xeyli söhbət 

etdik. Söhbət əsnasında bildirdi ki, bu yaxınlarda Zəlimxan 

Yaqubla birlikdə mahalımıza – Qaraçöpə getmiĢdik. Çox 

səmimi görüĢlərimiz oldu, Qaraçöp ellərində onu çox sevirlər. 

Sonra səfir bu görüĢə həsr etdiyi Ģeirini oxudu. Çox gözəl 

məzmunlu və axıcı Ģeir idi. Bir misrası yadımda qalıb: ―Gözün 

aydın, ay Qaraçöp, oğlun Zəlimxan gəlibdir!‖ Radioda səslən-

dirmək üçün Ģeiri səfirdən istədim, ancaq hansı səbəbdənsə, 

diplomat buna razı olmadı.  

Zəlimxan Yaqub doğma Gürcüstana, sinəsində doğulub 

boy atdığı Borçalıya tez-tez gələrdi. Bir vaxtlar ―Dmanisoba‖ 

bayramını keçirmək çox dəbdə idi və Zəlimxan da Borçalı 

əsilli Azərbaycan ziyalıları ilə birlikdə bu Ģənliklərdə dönə-

dönə iĢtirak etmiĢdi. Həmin el Ģənliklərindən biri zamanı 

Azərbaycandan gəlmiĢ ziyalılarla – Ģair, yazıçı və jurnalistlərlə 

birlikdə məĢhur foto-jurnalist ġahvələd Eyvazovun çəkib mənə 

hədiyyə etdiyi bir Ģəkili də bu gün əziz xatirə kimi saxlayıram.  

...ġairin 50 illik yubileyi keçirilirdi. Bu ümumxalq bayramı 

Bakıda dövlət səviyyəsində təntənəli Ģəkildə qeyd olunmuĢdu 

və Zəlimxan bu yubileyin Gürcüstanda, Borçalıda, Ģəxsən 

doğulub ərsəyə çatdığı Kəpənəklçi kəndində də qeyd olunma-

sını arzu etmiĢdi. Oğlum Elman da bu yubileyə getmək istədi-

yini bildirəndə çox sevindim. Rus təhsilli olduğundan və hərbi 

ixtisasa yiyələndiyindən Azərbaycan poeziyası ilə o qədər də 

tanıĢ deyildi. Görünür, kitabxanamızda ayrıca rəfdə yerləĢdi-

rilmiĢ Zəlimxan Yaqubun müəllifi olduğu kitablarla tanıĢ ol-
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muĢdur. Ata-bala Kəpənəkçiyə yola düĢdük. ġairlə görüĢ kənd-

dəki orta məktəbdə təĢkil olunmuĢdu. Biz bir qədər tez getmiĢ-

dik. Məktəbin həyəti adamlarla dolu idi. BaĢkeçidin uzaq dağ 

kəndlərindən, Qaraçöp mahalının obalarından, Qarayazının, 

Laqodexinin, hətta Barmaqsız (Zalqa) ellərindən gözümə tanıĢ 

simalar dəyirdi. ―Gürcüstan‖ qəzetinin redaktoru, rəhmətlik 

Süleyman Əfəndi, qəzetin bir neçə əməkdaĢı və müxbiri, 

Gürcüstanın azərbaycanlıların cəm Ģəkildə yaĢadıqları rayon-

larının rəsmiləri, ölkə hökümətinin nümayəndələri, Zəlimxan 

poeziyasının vurğunları qonaqlar arasında idilər. ġair hələ 

görünmürdü. Bir beĢ-on dəqiqə keçmiĢdi ki, məktəbin hasarın-

dan həyətə bir dəstə adam daxil oldu. Uzaqdan Zəlimxanı 

tanıdım.  

Bir azdan böyük yubiley mərasimi baĢlandı, aĢıqlar 

meydana çıxıb cövlan etdilər, qara zurnanın səsi bərəkətli 

çöllərə, geniĢ vadilərə yayıldı, saz-söz sədaları, dəf, qarmon, 

zurna ahəngləri göylərə bülənd oldu və bu mərasim, bu yubiley 

Ģənliyi Gürcüstan azərbaycanlılarının heç zaman görmədikləri, 

eĢitmədikləri və Ģahidi olmadıqları bir Borçalı Ģənliyinə 

çevrildi...  

...Zəlimxan Yaqubun Ģan-Ģöhrəti get-gedə artırdı, ikinci 

dəfə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə deputat seçil-

miĢdi, ən baĢlıcası isə, Xalq Ģairi adına layiq görülmüĢdü, gür-

cü və Azərbaycan xalqları arasında dostluq və qardaĢlıq əlaqə-

lərinin möhkəmləndirilməsi iĢinə verdiyi töhfəyə görə, Gürcüs-

tanın ali dövlət mükafatı olan ―ġöhrət‖ ordeni ilə təltif edil-

miĢdi. Bütün bunlar Zəlimxan fitri istedadının, Zəlimxan əzm-

karlığının, onun gözləri qamaĢdıran poetik duyumunun, Ģeir və 

poemalarındakı dərin fəlsəfi tutumun dadlı barı idi. ġairin 

Ģöhrtəi artıq Azərbaycan, Gürcüstan, Cənubi Azərbaycan və 

Türkiyə çərçivələrindən çıxaraq çox-çox uzaqlara yayılmıĢdı. 

Əhalisinin sayı yarım milyardı haqlamaqda olan bütün Türk 

dünyasının poeziyasevərləri onu özlərinin Ģairi hesab edirdilər. 

Onun Ģeirləri ilə nəĢələnirdilər, aforizmlərə çevrilməkdə olan 
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misraları ilə zənginləĢirdilər. Xalq Ģairi Zəlimxan Yaqub Azər-

baycanın xarici ölkələrə səfərə gedən rəsmi nümayəndə heyət-

lərinin tərkibində dünyanın bir çox ölkəsində Azərbaycanı 

ləyaqətlə təmsil edirdi və biz bunlara çox sevinirdik, deyirdik 

ki, ―Allah, bunu bizlərə çox görmə!‖ 

Tiflisdə, ―Gürcüstanfilm‖ kinostudiyasının köhnə bina-

sında Zəlimxan Yaqubun daha bir möhtəĢəm yubileyi keçiri-

lirdi. Bir gün əvvəl zəng vurub bildirmiĢdilər ki, tədbirdə mənə 

də söz veriləcəkdir. Kinostudiyanın iclas salonuna gürcü ədəbi-

mədəni ictimaiyyətinin nümayəndələri, tanınmıĢ Ģairləri, Gür-

cüstan azərbaycanlılarının müxtəlif bölgələrindən saz-söz xiri-

darları, üzdə olan qələm sahibləri toplanmıĢdılar. Rəsmi təbrik-

lərdən, gürcü Ģairi Besik Xoraqaulinin çıxıĢından sonra mənə 

söz verildi. Əlbəttə, çox həyəcanlı idim, birtəhər tribunaya qal-

xıb ürək sözlərimi Ģairə çatdırdım. Sonra isə əlim titrəyə-titrəyə 

pencəyimin cibindəki kağızı çıxartdım və hələ bir il əvvəl 

Ģairin planlaĢdırılmıĢ Tiflis görüĢü (sonradan təxirə salınmıĢdı) 

münasibəti ilə yazdığım Ģeiri oxumağa baĢladım. Böyük Ģairin 

qarĢısında Ģeir oxumağa cürət etmək sizə asan gəlməsin. 

Vərəqi Ģairə verib, tribunadan endim. O zaman hansı hissləri 

keçirdiyim yəqin ki, sevimli oxucularıma aydın olar... 

Bakıda fəaliyyət göstərən bir neçə qeyri-hökümət təĢkilatı 

mənim yaradıcılığıma həsr olunmuĢ tədbir keçirirdi. Tədbir 

2014-cü il aprelin 11-nə təyin olunmuĢdu və Azərbaycan Yazı-

çılar Birliyinin ―Natəvan‖ klubunda keçiriləcəkdi. Xəstə 

olduğunu bilirdim və yenə də məndən inciyəcəyini nəzərə alıb, 

iki gün əvvəl zəng vuraraq onu həmin görüĢə dəvət etdim. 

GörüĢü tanınmıĢ jurnalist Telli Əliyeva aparırdı, bu gözəl in-

san, istedadlı jurnalist mən Azərbaycan televiziyasının Gürcüs-

tan təmsilçisi iĢlədiyim zaman sədr müavini vəzifəsində çalı-

Ģırdı və bilavasitə informasiya xidmətinə rəhbərlik edirdi. 

GörüĢdə tanınmıĢ dramaturq və nasir Əli Əmirli, filologiya 

elmləri doktoru, tələbəlik dostum Mədəd Çobanov, uĢaqlıq və 

tələbəlik illərimin əziz yadigarı, Ģair Mədəd CoĢqun, Ģairə 
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Səadət Buta, adlarını sadalamaq imkan xaricində olan bir neçə 

elmlər doktoru, çoxsaylı jurnalistlər və doğma – yaxın insanlar 

iĢtirak edirdilər. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat Ġnstitutunun 

elmi katibi (hazırda Ģöbə müdiri vəzifəsində çalıĢır), filologiya 

elmləri doktoru Bədirxan Əhmədov mənim yaradıcılığım və 

jurnalistlik fəaliyyətim barədə yenicə məruzə etməyə baĢlamıĢ-

dı ki, birdən qapı açıldı və xalq Ģairi içəri daxil oldu. Hamı 

ayağa qalxdı və toplaĢanlar böyük Ģairi alqıĢlarla qarĢıladılar. 

Gözlərimə inanmadım, lakin bu həqiqət idi, Zəlimxan xəstəhal 

olsa da, böyük qardaĢının yaradıcılıq gecəsinə gəlmiĢdi. Bu, 

xalq Ģairinin böyük ürəyinin diqtəsi idi, bu cür yalnız böyük 

ürək sahibləri hərəkət edə bilərdilər. 

ġairə söz verildi, məni bağrına basıb təbrik etdi, haqqımda 

ibrətamiz sözlər iĢlətdi, radiodakı fəaliyyətimi, tərcüməçilik 

iĢimi yüksək qiymətləndirdi... Bu günlərdə həmin diskə bir də 

baxdım və gözyaĢlarımı saxlaya bilmədim... Həyat necə vəfasız 

imiĢ, S.Vurğun demiĢ: ―Nə ömrə rəhm edir, nə yaĢa dünya‖.  

Vaxt necə də tez gəlib keçir, dünən idi elə bil, mənzilimdə 

oturub Bakının ―Xəzər‖ televiziya kanalının informasiya 

proqramına baxırdım. Qəflətən eĢitdiyim xəbər məni sarsıtdı, 

qulaqlarım batdı. Gecədən xeyli keçmiĢdi, lakin sevimli Zəlim-

xanın dəfnində iĢtirak etməsəydim, bunu özümə bağıĢlaya bil-

məzdim, bütün həyatım boyu onun parlaq ruhu qarĢısında özü-

mü günahkar sayardım. Oğlum Elmana dedim ki, bala, dur 

məni Sınıq Körpüyə apar, təcili getməliyəm. Elman məni 

körpüyə çatdırdı, qismətimdən ―Marneuli – Bakı‖ marĢrutu ilə 

iĢləyən bir avtobus hələ gömrükdən çıxmamıĢdı, həmin avto-

busla bütün gecəni yol gəlib, səhər saat beĢ radələrində Bakıya 

çatdım. Qızım Elmiranın mənzilinin zəngini basanda, uĢaq 

qorxmuĢ halda özünü üstümə atdı, sonra bir qədər özünə gəlib 

dilləndi: 

1. Heç ağlıma gəlirmi, bu gün Zəlimxanın dəfn gündür... 

Azca da olsa, dincəlmək istəyirdim. Lakin yuxum ərĢə 

çəkilmiĢdi... Kürəkənim də, qızım da səhər tezdən iĢə getməli 
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idilər, məni isə tək buraxmaq istəmirdilər. O baĢdan bacım 

oğlu, Zəlimxan poeziyasının vurğunu Sarıbabaya zəng vurub 

xahiĢ etdilər ki, məni Təzəpir məscidinə aparsın.  

Sarıbaba ilə birlikdə Təzəpir məscidinə doğru yollandıq. 

Məscidə aparan yollar bağlanmıĢdı. Adamları buraxmırdılar. 

Mühafizə xidməti əməkdaĢına dedim ki, məni burax, qoca kiĢi-

yəm, Tiflisdən gəlmiĢəm. Bacım oğlunu saxladı, mənə dedi ki, 

tez tərpən, lap indicə rəsmi dövlət məmurları gələcəklər, prezi-

dentin də gələcəyi gözlənilir.  

Ayaqlarım sözümə baxmasa da, sürətimi artırıb məscidin 

giriĢ qapısına yaxınlaĢdım. ġairin qardaĢı Çingizə baĢsağlığı 

verdim. Həyətdə həmyerlimiz, polis polkovniki Nəriman Sə-

mədovu gördüm, bildirdi ki, içəri girib vidalaĢmaq qeyri-müm-

kündür. Bir Ģey düĢünməli idim. Birdən yadıma hələ 15 il bun-

dan əvvəl tərcümə etdiyim və indinin özündə belə nəĢr olunma-

mıĢ, gürcü nəsrinin banilərindən olan Sulxan Saba Orbelianinin 

―Yalanın müdrikliyi‖ əsəri düĢdü. Əsər Ģərq hikmətləri ilə səs-

ləĢir və bəzi yalanın faydasız həqiqətdən üstün olduğunu təlqin 

edir. Bir nəfər Ģəxs tez-tez içəri daxil olub çıxırdı. Bildim ki, 

mühafizə xidmətinin əməkdaĢıdır. Ona yaxınlaĢıb Təbriz 

ləhcəsində (Təbrizdə çox olmuĢam) dedim: 

2. Ağa, ağa, mən Təbrizdən gəlmiĢəm, rica edirəm, lütfən 

məni buraxın Ģairlə vidalaĢım.  

Məni baĢdan-ayağa süzüb, üzümə baxdı, sinnimə baxıb, 

yalan demədiyimi zənn edərək: – Arxamca gəl, – dedi. Onun 

ardınca özümü içəri atdım, yaĢımın bu çağında yalan danıĢdı-

ğım üçün deyəsən bir qədər pörtmüĢdüm. ġairin yaĢıl örtüyə 

bükülmüĢ cənazəsinə yaxınlaĢdım, gözyaĢlarımı saxlaya bilmə-

yib hönkür-hönkür ağladım və boğula-boğula: Əlvida, qarda-

Ģım, yerin behiĢt olsun, gorun nurla dolsun, – sözlərini deyib 

bayıra çıxdım.  

O vaxtdan təqribən bir il keçir və nədənsə, yadıma 1967-ci 

ildə ġıxəli Qurbanov vəfat edərkən Nəriman Həsənzadənin 
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yazdığı və universitet tələbələri arasında sürətlə yayılan Ģeirin 

misraları düĢür: 

Fəxri Xiyabanmı son təsəllimiz? 

Ağıllı başları qoruya bilək, 

Zərli başdaşları əvəzinə biz... 

 

Zəlimxanı qoruya bilmədik, onun dərdinə çarə tapa bil-

mədik. Ġndi Fəxri Xiyaban olub son təsəllimiz. Zəlimxan dərya 

idi, ümman idi, təkcə öz Ģeirlərini deyil, Nizamini, Füzulini, 

Tufarqanlı Abbası, Qurbanini, AĢıq Ələsgəri, ġəmĢiri, Mikayıl 

Azaflını, Yunus Əmrəni, ġəhriyarı, Bəxtiyar Vahabzadəni, 

Hüseyn Arifi, Məmməd Arazı, Xəlil Rzanı, Əliağa Kürçaylını, 

daha kimləri əzbərdən bilirdi, sinəsi söz xəzinəsi idi. Bu xəzi-

nəni özü ilə apardı. Təsəllimiz bir də bundadır ki, özündən son-

ra zəngin irs qoyub getdi, özü əbədiyyətə qovuĢsa da, indi 

Ģeirləri dillər əzbəridir, poemaları sevilə-sevilə oxunur, Ģeirlə-

rinə mahnılar bəstələnir, hələ bundan sonra da gələcək nəsillər 

çox bəstələr yaradacaqlar. Mən hər dəfə Azərbaycanın Xalq 

artisti Niyaməddin Musayevin ifasında Ģairin sözlərinə yazıl-

mıĢ ―Dilim ana laylası‖ mahnısını dinləyəndə gözyaĢlarımı 

saxlaya bilmirəm; elə bu yaxınlarda isə həmin Ģeirin saz vari-

antını AĢıq Zülfiyyənin ifasında dinlədim. Gözəl idi, qəlbi 

riqqətə gətirirdi, bir də gördüm ki, gözyaĢlarım yanaqlarımı 

isladır.  

Hələ Zəlimxanın ―Bizimdir‖ Ģeirinə yazılmıĢ bəstəni 

demirəm: 

Bu yaşıl ağacın üstü Allahın, 

Bu yaşıl ağacın altı bizimdir. 

 

Çoxlarının ifasında dinləmiĢəm bu mahnını, cazibədardır, 

sözləri kimi, musiqisi də qəlbəyatımlıdır. TanınmıĢ ədəbiyyat-

Ģünas, AMEA-nın müxbir üzvü, Millət vəkili Nizami Cəfəro-

vun dilindən də eĢitmiĢəm bu misraları, çıxıĢlarının birində 

iqtibas kimi gətirmiĢdi. 
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Müasir Azərbaycan aĢıqlarının mütləq əksəriyyəti indi 

müxtəlif saz havaları üstündə Zəlimxan Yaqubun Ģeirlərindən 

oxuyur. Cənubi Azərbaycan aĢıqlarının repertuarında da Zəlim-

xan Yaqub Ģeirləri əhəmiyyətli yer tutur. Bəs, Türkiyə aĢıq-

ları?! Zəlimxan qardaĢ Türkiyədə də, digər türkdilli ölkələrdə 

də çox populyardır, Ģeirləri bir çox dillərə tərcümə olunub. 

Mən yuxarıda ―qara saçlı qartal‖ ifadəsini iĢlətmiĢdim. 

Vaxtilə Səməd Vurğunu ―poeziyamızın ağsaçlı qartalı‖ adlan-

dırmıĢdılar. Mən isə Zəlimxan Yaqubu poeziyamızın qara saçlı 

qartalı adlandırmaq istəyirəm. Bu fikir məndə heç də təsadüfi 

yaranmayıb. Uzunillik müĢahidələrimdən bu qənaətə gəlmiĢ-

dim ki, S.Vurğundan sonra Azərbaycan poeziyasında ən parlaq 

sima, fitri istedadlı, xalq ruhuna ən yaxın Ģair məhz Zəlimxan 

Yaqubdur. Xalqımızı Ģair xalq adlandırırlar və mən yuxarıda 

bu xalqın bəĢəriyyətə verdiyi Ģairlərin bir çoxunun adlarını sa-

dalamıĢam və bir daha təkrar etməyə ehtiyac duymuram. Lakin 

yenə də deyirəm ki, Zəlimxan baĢqa idi, onun nitqi, çıxıĢları da 

Ģeir kimi səslənirdi. Hətta deyərdim ki, mənsur Ģeirlər idi. O, 

sözə, cümləyə sığal vururdu, fikri pardaqlayırdı, dilimizin bədii 

ifadə vasitələrindən məharətlə istifadə etməklə dinləyicisini, 

kütləni ovsunlayırdı. Onun səsi, sözü ilahi qüdrətə malik idi: 

 

Allah vergisiydi Zəlimxanınkı, 

Ərənlər əlindən badə içmişdi. 

Azərbaycana şöhrət gətirməkçün 

Tanrı Vurğundan sonra onu seçmişdi. 

 

O da bu seçimə çox sadiq oldu, 

Hünər meydanında boşaldı, doldu. 

Yatmadı, gecəni gündüzə qatdı, 

Arzusu çin oldu, diləynə çatdı. 

 

Şair söz mülkündə bir qala qurdu, 

Saz və söz qalası, şöhrət qalası. 
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Bünövrəsi möhkəm, vüqarı gurdu, 

Çökməyəcək, tarixlərdə qalası... 

Bəli, bəli! Zəlimxan Yaqub tarixlərdə qalacaq bir qala 

qurdu – Ģöhrət qalası! Bu qalanın daĢı da, qumu da, lili də, gili 

də, çiçəyi də, gülü də, bir sözlə, bütün mənəvi materialı Borça-

lıdandı, bəĢər cəmiyyətinə böyük tarixi Ģəxsiyyətlər vermiĢ qə-

dim Oğuz yurdu Borçalıdan! ġair bu qalanın zirvəsində özünün 

on üç cildliyini qoydu, bürcündə isə ―Peyğəmbər‖  poemasını! 

ġair yazıb-yaratdıqca ucaldı, Ģöhrət gözlərini qamaĢdırmadı, 

baĢgicəlləmələrinə yol vermədi, Azərbaycanın Ģöhrətini dünya-

ya yaydı. Onun poeziya ziyası məmləkətin göylərini nurlan-

dırdı, nəsillərə örnək oldu. 

Zəlimxan Yaqub poeziyası parlaq GünəĢə bənzəyir, Ģəfəqi, 

ziyası, nuru heç zaman azalmayan, öləziməyən, sönməyən 

GünəĢə. Bu poeziya GünəĢi hələ çox əsrlər boyu insanlığın yo-

luna, nəsillərin izinə, müqəddəslərimizin izinə nur çiləyəcəkdir: 

çünki bu poeziya əbədidir, bəĢəridir, ilahidir! 
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Məzahir SÜLEYMANZADƏ 
 

RUHLARIN QOVUġDUĞU,  

ġAD OLDUĞU GÜN... 
 

əlimxan Yaqub Vətənini, Xalqını sevdiyi qədər 

Prezidentini də sevirdi. Ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyevi son mənzilə yola saldığımız gün birlikdə idik. 

Respublika sarayından Fəxri Xiyabanadək piyada getdik. Zəlimxan 

yolboyu Heydər Əliyevin dahiliyindən, onun xalqımızın taleyində 

oynadığı böyük roldan, ölkəmizi parçalanmaqdan, vətəndaĢ müha-

ribəsi təhlükəsindən necə xilas etməsindən danıĢdı. O, bu böyük in-

sanın, dünya miqyaslı siyasətçinin həyat yolunu yaxĢı bilirdi. 1992-

ci ilin oktyabrında bütün təzyiqlərə baxmayaraq Naxçıvana gedib 

Heydər Əliyevlə görüĢdüyüm üçün mənə də minnətdarlıq hissilə 

yanaĢırdı. Xatirələrimi oxuyub xoĢ münasibətini bildirmiĢdi. Hiss 

edirdim ki, Zəlimxan Yaqubun Ümummilli liderimiz haqqında 

düĢüncələri əvvəl-axır bir əsərə, kitaba çevriləcək. Böyük Ģair 

böyük insana olan sərhədsiz məhəbbətini gizli saxlaya bilməzdi. 

Saxlamadı da, coĢdu, nə coĢdu! Elə bir əsər yaratdı ki, yeri-göyü 

lərzəyə saldı. Yalnız belə əsərlə Heydər Əliyevin ruhunu Ģad etmək 

olardı. Bu, Vətən haqqında, torpaq haqqında, Heydər Əliyev kimi 

dahi Ģəxsiyyət haqqında, unudulmaz Zərifə xanım haqqında 

müqəddəs məhəbbət dastanı idi. Elə bir dastan ki, onu yalnız 

Zəlimxan Yaqub kimi Ģair yaza bilərdi. 

...2004-cü ilin elə bu günlərində, dəqiq desəm, yanvarın 16-

da Respublika Sarayında Zəlimxan Yaqubun ―Böyük ömrun das-

tanı‖ poeması ölkə ictimaiyyətinə təqdim olundu. Zəlimxan hələ 

mürəkkəbi qurumamıĢ əsərini əzbər söylədi... Bu, Zəlimxan Ya-

qub dühasının, Azərbaycan ədəbiyyatının təntənəsi, Ümummilli 

liderimizə olan hədsiz məhəbbətin ifadəsi idi... XoĢbəxtəm ki, 

mən də bu təntənənin iĢtirakçısı, canlı Ģahidi olmuĢam! 

Bu gün Zəlimxan Yaqubla vidalaĢacağıq. O da Ümummilli 

liderimiz kimi Fəxri Xiyabana çiyinlərdə gedəcək. Bu gün ruh-

ların qovuĢduğu, Ģad olduğu gündür... 

11.01.2016 

Z 
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QəĢəm NƏCƏFZADƏ 

 

YURD HEKAYƏSĠ 

 
akıya təzə köçmüĢdük, Bayılda, 20-ci sahə deyilən 

bir ərazidə kirayə qalırdıq. Böyük oğlum 5-ci sinif-

də oxuyurdu. Kəndirin ucundan tutan vaxtlarıdır. 

Bu məsəl atamdan qalmadı. Təkliyini həmiĢə belə izah edirdi; 

mən bir ağacı götürəndə o biri baĢından yapıĢan olmayıb. Yəni 

tək olmuĢam, hər iĢi təkbaĢına görmüĢəm. Atamın qardaĢı yox 

idi. Mən anadan olandan sonra atama deyiblər ki, ay Mirzə, 

gözün aydın olsun, daha ağacın ucundan yapıĢanın var. Mən də 

tənbəl uĢaq, ortalıqda veyil-veyil gəzənin biri. Nənəm tez-tez 

mənə deyirdi ay bala, bir ağacın ucundan yapıĢsana. O vaxtlar 

bu ağacın ucu məsələsi əməlli-baĢlı bizim kəndə Ģtat idi. Ġndi 

böyümüĢəm, evim, ailəm, uĢaqlarım. ĠĢə bax, həmin ağacın ucu 

indi gəlib Bakıda kəndirin ucu ilə əvəzlənib. Yəni kəndirin 

ucundan tutanım var: iki oğlum, bir qızım. 

20-ci sahədən, yəni kirayə qaldığım evdən hər gün Azər-

baycan Yazıçılar Birliyinə gəlirdim. Elə-belə. Bir-iki Ģair 

dostum vardı, onlarla görüĢməyə. Yolboyu ətrafa baxırdım, 

yolun kənarındakı boĢ sahələri gördükcə xəyalımda tikəcəyim 

evi canlandırırdim. 20-ci sahə ilə Bakı dairəsinə qədər yolun 

sağ və sol tərəfində deyəsən ev tikmək üçün adamlara pay 

torpaqlar verilirdi. Hər dəfə avtobusun əyləci xəyalımda 

tikdiyim evi uçururdu. 

Günlərin bir günü 12 yaĢlı oğlumla həmin boĢ sahəyə gəl-

dim, evdən 25 metr kəndir də götümüĢdüm. Gərgin iĢ gedirdi, 

kimi evin yerini qazdırır, kimi, daĢ tökdürür, kimi hasar çəkdi-

rir, neft ərazisi adlanan bu yerdə geniĢ tikinti iĢləri baĢlamıĢdı. 

Mən sürətlə və özü də mətin addımlarla tikililəri keçərək so-

nuncu evdən sonrakı boĢ bir ərazidə dayandım. Kəndiri açdım, 

oğluma dedim, tut kəndirin ucundan. O da tutdu, 25 metr eninə, 

20 metr də uzununa ölçdük, yəni 5 sot. Ölçdüyümüz yer kvad-

B 
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rat Ģəklində idi. 5 sotun dord tərəfinə iri söyüd ağacları bas-dır-

dıq, ora-burasını o tərəf, bu tərəfə bellədik. Əslində məqsədi-

miz yerin sahibi kimi özümüzü ətrafdakılara göstərmək idi. Sən 

demə, adamlar bu yeri Səbail Ġcra Hakimiyyətindən sərancamla 

alırlarımıĢ. Bu məsələdən az-çox xəbərim olsa da, heç üzə vur-

murdum, adamları Ģübhələndirmək istəmirdim. Mənim sərən-

camım ancaq 25 metr kəndir, 4 ağac və yerin üstündəki, bəlkə 

də, minlərlə ayaq izlərimiz idi. Çünki oğlumla yerin üstündə o 

qədər o yana, bu yana getmiĢdik ki, elə bil burada geniĢ bir 

mitinq keçirilmiĢdi və ya ləpirlərin geniĢ sərgisi açılmıĢdı. 

Qəribə burasında idi ki, mənim iri ləpirlərimin arxasınca düĢən 

oğlum ayaq izləri yaman sevincli idi. Nədənsə bu balaca ləpir-

lər məni çox kövrəldirdi. 

Gəlib keçənlər artıq bizə xeyir-dua verirdilər. Biz daha da 

ürəklənirdik. Xeyir-duaları yerimiz üçün verilən sərəncamın ilk 

cümləsinə bənzətmək olardı. Sərəncamla gələnlər bizdən o 

tərəfə adlayırdı. Sərəncamlarda dəqiq ünvan yazılmırdı. Sadəcə 

ünvan belə göstərilirdi: Səlyan Ģosesi, Bibiheybət küçəsi, vəs-

salam. Beləliklə, bizim tutduğumuz yer ortada qaldı. Getdikçə 

yerimiz köhəlməyə baĢlayırdı. Köhnəliyin özü də yerin məhz 

bizə aid olmasına kömək edirdi. Burda köhnəlmək dadımıza 

çatırdı. Bir dəfə güclü bir yağıĢ yağdı. Əməlli-baĢlı islandıq. 

Ġslanmağın özü də yerin bizə aid olduğunu göstərirdi. Yoxsa 

biz yad yerdə niyə islanaq ki…? 

QonĢuluqdakı ağsaqqal kiĢi bizi öyrədirdi ki, bala, hər gün 

yerinizin üstə olun, möhkəm durun. Yoxsa gəlib yerinizi əliniz-

dən ala bilərlər. Qoca atan, anan varsa, onlar gəlib yerin üstün-

də dayansınlar. Azdan-çoxdan qocalara hörmət edirlər. Elə bil 

kiĢi yerimizin sərəncamsız olduğunu bilirmiĢ. Səhəri yoldaĢı-

mı, 7 yaĢlı qızımı, 5 yaĢlı oğlumu da gətirdim. Onlar da yerin 

üstünə təzə ləpirlər saldılar. Bir az yerin məhz bizə aid olma-

sını təsdiq etdilər. Sanki biz o boĢ torpaq sahəsində artıq yaĢa-

mağa baĢlamıĢdıq. Xəyallar qurduq. Eli bilrdik ev tikilib, hasar 

çəkilib və biz də evin içindəyik. DüĢünürdük ki, yolnan keçən-
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lər artıq bizi görmürlər. Arzularımız üzümüzə örtük çəkmiĢdi, 

biz bu örtüyün arxasında yaĢayırdıq. AxĢamlar kirayə evimizə 

gedir, gündüzlər səhər saat 9-dan axĢam saat 8-ə kimi yerin 

üstə olurduq. Ev tikdirən qonĢularla mehriban idik. SalamlaĢıb 

hal-əhval tuturduq. Bir-birimizə qonaq gedib, termoslarda 

gətirdiyimiz çayı içirdik.  

Bir gün yenə oğluma dedim, tut, bu kəndirin ucundan. O 

da tutdu, mən və ya o sağa-sola fırlanır, guya tikəcəyimiz evin 

özülünü qazmaq üçün plan cızırdıq. Öümüzü camaata iĢ görən 

adam kimi göstərirdik. Balaca mübahisələrimiz də olurdu. Bu-

nun da əsas səbəbkarı yoldaĢımdır. Deyir, gərək mətbəximiz 

geniĢ olsun. Bir yandan da qızım, məhz dayandığı yerdə odası-

nın (elə beləcə də deyir) tikilməyini israr edir. Bu saat ən ümdə 

məsələrdən biri də qonaq otağıdır. Hətta müəyyənləĢdirmiĢik 

ki, bizə kimlər gələ bilər və ya mənim Ģair dostlarımın oturma-

sı, Ģeir deməsi və ədəbi müzakirlər aparmaq üçün xüsusi otağın 

ayrılması diqqət mərkəzindədir. Kasıb adamların arzusu nə 

böyük olurmuĢ. Mən bunu ilk dəfə hiss elədim.  

QonĢuların çoxu artıq öz həyətlərinə daĢ tökdürürlər. Evin 

özülünü qazırlar, beton qarıĢdırıb, evin özülünü baĢa çatdırırlar. 

Bəziləri artıq evin kürsüsünü hörüblər, bəziləri taxta Ģifer-zad 

gətiriblər. Bizim ancaq dörd ağacımız, 25 metr kəndirimiz, sapı 

laxlayan belimiz, bir də Ģirin xəyallarımız var.  

Bir gün balaca oğlum kəndirin ucunu aparıb yerin arxa 

tərəfindəki ağaca bağlayarkən qəflətən qĢıqırdı: – Ata, ağac 

yarpaqlayıb, hamımız yüyürdük, doğurdan da, ağac yarpaq 

açmıĢdı. Dörd ağacdan üçü göyərmiĢdi. Bu da torpağın məhz 

bizə aid olduğunu göstərən fakt kimi görünürdü. Artıq yerin 

özümüzün olmağına qətiyyətlə inanmağa baĢlamıĢdıq. Daha 

inamla evin neçə otaqdan ibarət olmağını, pəncərələrin hansı 

tərəfə düĢməyini, mətbəxi, qzımın özü demiĢkən, odasını, yara-

dıcılq və Ģair dostlarımla müzakirələr aparacağımız qonaq 

otağının yerini dəqiqləĢdirdik. Oğlum kəndirin ucundan yenə 

tutdu, gah sağa, gah sola fırlandıq, yenə mübahisələr baĢladı ki, 
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pəncərə qonĢunun həyəti tərəfdə qoyulmasın. Bu, yaxĢı hal 

deyil. Amma onda otağın biri pəncərəsiz olacaq. O gecə səhərə 

qədər pəncərəsiz evin fikirini elədik. Sanki məyus olmusduq. 

Gecə kağız üzərində çəkdiklərimizi gündüzlər 5 sotun üstündə 

praktikadan keçirirdik. Termosu kiçik oğlum sındırdığından 

yerin ortasında ocaq qaladıq və üstünə dəmir çaydan qoyduq, 

çay qaynatdıq. Yerin ortasında qaralan ocaq yeri torpaq sahəsi-

nin bizə aid olduğunu göstərən əsas faktlardan sayıla bilərdi. 

Ocaq yeri möhürə oxĢayırdı. Sankı yerin bizə verilməsini təs-

diqləmiĢdi. Biz yüz ölçüb, bir biçsək də, yer qazmağa, daĢ 

gətirməyə bir manat pulumuz yox idi. Hələ evin ötən aya olan 

kirayəsini verməmiĢdik. ĠĢim də yox.  

Hər gün səhər kirayə evimizdən çıxıb ―öz evimizə‖ gəlir-

dik. Ocaq qalayırdıq, çay qaynadırdıq. Hərəmizin iri bir stəka-

nımız vardı, çay içməkdən doymurduq. Ġtimiz də vardır, 

hardansa gəlib o da bizim gördüyümüz iĢlərə tamaĢa eləyirdi. 

Balaca oğlum yerin ayağındakı gölməçədə corablarını islatmıĢ-

dı. YoldaĢım corabları yuyub qurutmaq üçün ağacların üstə 

sərmiĢdi. Külək corabları yellədirdi. Yuz faiz yellənən corab da 

torpağın bizə məxsus olmasının niĢanlarından biri idi. Ġtin 

kənardan keçənlərə hürməsi, sonra gəlib yaxınlığımzda çöməl-

məsi təsdiq edirdi ki, bura bizim evimizdi, bu da qapımızın 

itidir. Bir piĢik kənardan bizə baxıb miyoldayırdi, amma itin 

qorxusundan yaxın gəlmirdi. Arıq onun ayaqların dördü də 

bizim həyətin içində idi. 

Gözümü yol tərəfdən çəkmirdim. Bilirdim ki, nə vaxtsa 

gələcəklər. Günlərin bir günü uzaqdan bir polis maĢının gəldi-

yini gördüm. Tez oğluma dedim: – kəndirin ucundan tut. 

Oğlumla evin yerini yenidən ölçüb-biçməyə baĢladıq. Guya 

heç nədən xəbərimiz yoxdur. Polis maĢını düz bizim yerin 

ortasında dayandı. Arxasınca daha bir polis maĢını gəldi. 10 

nəfər olardılar. Ġtimiz nə qədər hürdüsə, xeyiri olmadı. Onu 

daĢlamaqla ordan uzaqaĢdırdılar. PiĢik çoxdan çıxıb getmiĢdi. 

Sonra onlar oğlumla mənim əlimdən kəndiri alıb qırıq-qırıq 
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elədilər. Ocağın üstündə qaynayan çaydanımıza təpik vurub 

caladılar. Yarpaqlayan ağacları kökündən çıxarıb iki böldülər. 

Təkçə qızım otağı tikiləcək yerdən tərpənməmiĢdi. Ġri polis 

çəkmələri bizim ləpirlərimizin üzərnə ayrı bir örtük çəkdi. 

Belimizi iki sındırdılar. Bizi torpaq sahəsindən çıxarıb sanki 

―evimizi‖ uçurdular. Bizdən yerin sərəncamını istəyirdilər. 

UĢaqlarımın yanında utanırdım. Çinki 40 yaĢıma çatsam da, 15 

kitabım iĢıq üzü görsə də, hələ bir sərəncam alacaq qədər 

Ģöhrətim yox idi. Oğlum ikiyə bölünmüĢ söyüd ağacını əlinə 

götürüb baĢının üstə tutdu. Sanki o solmaqda olan yarpaqların 

altında durmuĢ kimiydi. Birdən- birə oğlum uca səslə dedi: 
 

Bu yaşıl ağacın üstü Allahın, 

Bu yaşı ağacın altı bizimdi. 
 

Misraları eĢidən kimi o saat yadıma Zəlimxan Yaqub 

düĢdü. Hə, tez Zəlimxan Yaqubun yanına getməliyəm. UĢaqları 

qonĢunun həyətinə yığıb, getdim Milli Məclisə. Saat 12-yə 20 

dəqiqə qalırdı. Ġçlas 12-də baĢlayacaqdı. Pilləkənləri çıxa 

bilmirdim. Anadangəlmə ürək qüsuru nəfəsimi kəsirdi. Oğlum 

da mənimlə gəlirdi. Biz tez çatmalıydıq. Oğlum sanki mənim 

yerimə nəfəs almaq istəyirdi. Nəbzimi saymağı öyrəĢmiĢdi 

oğlum, qəflətən biləyimdən tutdu və dedi: – Ata, səndə 

aritmiya var, dincəl. Pilləkəndə oturduq. Dilimin altına validol 

qoydum. O vaxt Milli Məclisin binasına çatdım ki, Zəlimxan 

Yaqub artıq qəbul otağından çıxır. Ətarafında xeyli adam var. 

Salam verməmiĢ tövĢüyə-tüvĢüyə ilk sözüm bu, oldu: 

– Uçurtdular. 

– Nəyi? 

– Evimi.  

– Mən qoymaram sənin evini uçursunlar, hələ ölməmiĢəm, 

gəl, getdik. 

Sən demə, Ģairin ətrafındakıların çoxu jurnalistlər imiĢ. 

Səhəri əksər qəzetlər yazacaqdılar: ―QəĢəm Nəcəfzadənin evini 

uçurtdular‖. 
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Zəlimxan Yaqub həmin gün içlasda iĢtirak etmədi. Məni 

də götürüb Səbail Ġcra Hakimiyətinə gəldi. O zaman Səbail Ġcra 

hakimiyyətinin baĢçısı Rüstəm Məmmədov idi. Ġki saat qəbu-

lunda gözlədik. Bizi qəbul etmədi. Zəlimxan Yaqub hirslə 

binadan çıxdı. Sürücüyə dedi ki, sür QəĢəmgilə. Guya sürücü 

bizim evin yerini bilir. Mən yolboyu hər Ģeyi baĢdan danıĢma-

ğa baĢladım. Əvvəl kəndiri dedim... dedi, kəndiri heç qırmaq 

olmaz. Yarpaqlayan ağacı dedim, dedi, ağacı kökündən çıxar-

maq elə ev uçurmaqdan da betərdir. Sonra ocağı, ocağın üsün-

də qaynanyan çaydanı dedim, burda lap kövrəldi, dedi, bu lap 

10 evi uçurtmağa bərabərdir. Axır ki, çatdıq yurda. Gördüm, 

hələ də uĢaqlarım qonĢunun həyətindədilər, qorxularından yur-

da ayaq basmayıblar. Zəlimxan Yaqubun iri ayaqları torpaq 

sahəsinə daxil olan kimi hamımız ürəklənib yenidən ―evimizə‖ 

daxil olduq. Kəndir yox idi. ġair yerin enini-uzununu addımları 

ilə ölçürdü. 25 belə, 20 də belə, demək, 5 sot – əllərini o tərəfə, 

bu tərəfə yelləyərək, –  Allah xeyir versin, toya-niĢana gələk, –

dedi. QonĢular Ģairlə ehtiramla görüĢdülər. Bir az keçmiĢdi ki, 

yenidən bir maĢın polis gəldi. Ġçindən rütbəcə böyüyünün biri 

maĢından düĢüb Ģairlə ikiəlli görüĢdü. Sonra Ģairə dedi, rəisi-

miz bərk hirslənib, bu gün qəzetlər yazıb ki, guya biz cavan və 

istedadlı bir Ģairin evini uçurmuĢuq. Amma burda ev yox idi. 

Zəlimxan Yaqub lap uca səslə dedi: Var idi, özü də lap yekə ev 

var idi. Burda bir ana təbəssümü, bir ata arzusu, bir körpə 

sevinci var idi, onu ucurdunuz. Ocaq var idi, onu söndürdünüz. 

Öy nəynən öy olar, ocaqnan, onu da dağıtdınız. Xeyir-bərəkəti, 

ata öyüdünü, Ģairin arzularını yerlə yeksən elədiniz.  

Polislər heç nə demədi. Sakitçə ağacları aparıb həmin yerə 

basdırdılar. MaĢından bir yumaq kəndir, bir təzə bel, bir çaydan 

gətirdilər, ocaq qalayıb üstə qoydular və sonra çıxıb getdilər. 

ġair axsam bizi evinə apardı. Cavan yaĢlarında onun da 

baĢına belə bir iĢ gəldiyini dedi: –  Mən də qanunsuz, yəni sə-

nədi olmayan bir ev tikmiĢdim. Haqqımda cinayət iĢi qaldır-

dılar. Yenə sənin ki, yaxĢı oldu. Tikdiyim evi mənim özümə 
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sökdürdülər. Bir yandan əsəb, bir yandan da hörgünün möh-

kəmliyi məni lap əldən saldı. Sementini o qədər çox eləmiĢdim 

ki, uçurmaq olmurdu. Səninki kimi dörd ağac olsaydı, nə var-

dı... O vaxtdan böyrəklərim ağrı tapdı.  

Sonra Ģair ―Xocalı‖ haqqında yeni Ģeirlərini oxudu. Gecə 

onlarda qaldıq. O vaxt Ģair yeni Yasamalda bina evində yaĢa-

yırdı. Səhər açılan kimi bizi maĢınla yurdumuza gətirdi. Dedi, 

uĢaqlar yerin üstə olsunlar, biz gedək icra hakimiyyətinə. Kimi 

görürdü, mənim haqqımda belə deyirdi, məndən də qəĢəng, 

məndən də gözəl Ģair... lap utanırdım. ġair ilk kitabımın 

redaktoru idi. 80-ci illərin əvvəlində ―Yazıçı‖ nəĢriyyatında 

iĢləyirdi. Kitabın da plana düĢməsinə o, komək eləmiĢdi. 

Nəhayət, 4-5 gündən sonra Zəlimxan Yaqub çox əziyyətlə 

icra hakimiyyətindən sərancam aldı. Məndən də çox sevinirdi. 

Gəldik yurdun üstünə. Balaca uĢaqlarım polisin verdiyi kəndir-

lə oynayırdılar. Nəsə ölçüb-biçirdilər. YoldaĢım yerin ortasında 

ocaq qalamıĢdı, üstündə də çaydan. ġair elə həmin gün mənə 

1000 dənə daĢ, 20 kisədən çox sement aldı. MaĢınlar 

gurhagurla daĢı yerin ortasında boĢaltdılar. Qanad açıb uçmaq 

istəyirdim. Sonra Zəlimxan Yaqub kəndiri götürdü, mənə dedi 

ki, tut ipin ucundan. Xeyli ölçüb-biçdik. Qızım üçün otağı, 

yoldaĢım üçün mətbəxi lap geniĢ götürdük. 14 il sonra qızım 

həmin evdən gəlin köçdü. Sonra həmin evə iki gəlin gətirdim. 
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Kənan HACI 

 

ZƏLĠMXAN  YAQUB SARAYI 
 

imisə ittiham etmək, söyüb yamanlamaq çox 

asandı. Ədəbiyyatda isə vəziyyət daha da 

mürəkkəbdir. Yeni gələn nəsil özündən əvvəlkini 

inkar edir, amma bu inkar sağlam inkar deyil, dağıdıcı inkardır. 

Dünya yaranandan üzübəri atalarla oğullar arasında 

ziddiyyətlər olub, bundan sonra da olacaq. Amma bizim 

inkarımız oturduğumuz ağacı baltalamağa bənzəyir. Biz öz 

müasirlərimizin qanına susamıĢ vampirlərik. Zəlimxan Yaqub 

bir neçə gün bundan öncə dünyasını dəyiĢdi, Ģairin ölüm 

xəbəri yayılar-yayılmaz kin dağarcıqları zəhər püskürməyə 

baĢladı. Bu qədərini gözləmirdim. Bu adamlar Ģairin 

sağlığında niyə susurdular bəs? Niyə susurdular?  

Zəlimxan Yaqubun Ģöhrətini də, ona olan xalq sevgisini də 

qısqananlar vardı. Səməd Vurğundan sonra çox az sayda Ģair-

lərdən idi ki, xalq sevgisinin zirvəsinə qalxmıĢdı. Zaman-za-

man Ģairin, qələm adamının zillət içində yaĢamasından giley-

lənmiĢik. Amma dövlət hansısa Ģairə dəyər verəndə, onun ya-

nında olanda, onu mükafatlandıranda həmin Ģairə münasibət 

dərhal mənfi yöndə dəyiĢir. Niyə? Axı əksinə olmalıdır? Zə-

limxan Yaqub hamının hayına yetən adam idi, əl tutduğu 

adamların sayı-hesabı yoxdur. Müsahibələrindən birində Ģair 

deyirdi:  

―Məni nadan adamların böhtanı qocaltdı.; Çox möhkəm, 

əzəmətli idim. Amma gördüyüm çətinliklər, nadanlarla, biga-

nələrlə apardığım mübarizələr baha baĢa gəldi. Ġki çağırıĢ de-

K 
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putat oldum, bəziləri elə bildi, yağ içində böyrək kimi üzürəm. 

Amma elə deyildi. Mənim varım gənc Ģairlərin, millətin varı 

idi. HəmiĢə imkansız, köməksiz adamlara əl tutmuĢam, kömək 

olmuĢam. Çünki o köməyi özüm görmüĢəm. Amma yaman 

danıĢanlar, Ģər atanlar, yalan yazanlar...  

Mətbuatda biri yazırdı ki, göydələni var, o biri deyirdi Ģad-

lıq evi var. Deyirdim, əgər varsa, o Ģadlıq evi mənim baĢıma 

uçsun. Göydələn tikdirirəmsə, baĢıma uçsun. O illərdə mənim 

qürurumdan, vüqarımdan baĢqa heç nəyim yox idi‖.  

Onun Ģadlıq evi yox idi, amma deyirdi ―Zəlimxanın ürəyi 

bir saraydı, qonaq olun, ey Allahı sevənlər‖.  

Həyatımın ən ağır, ən çarəsiz dövründə üz tutduğum yega-

nə ünvan Zəlimxan Yaqub olub. Anam ağır vəziyyətdə xəstə-

xanaya yerləĢdiriləndə, uzun müddət xəstə yatdıqdan sonra 

dünyasını dəyiĢəndə Zəlimxan Yaqubu yanımda gördüm. Bu, 

tək mənə qarĢı diqqət deyildi, bütün köməksiz yazarlara qarĢı 

o, beləydi. Bu yaxınlarda ġərif Ağayar gözəl bir yazı yazmıĢdı, 

―Zəlimxan Yaqubun yetimləri‖. Sonra QəĢəm Nəcəfzadə yaz-

dı. Köməksiz bir Ģairin evini uçururlar, Zəlimxan Yaqub icra 

hakimiyyətinə gedib onun üçün yer alır, gəlib özü torpağı 

ölçüb xeyir-duasını verir. Siz mənə indi belə bir xeyirxah 

adam göstərə bilərsinizmi? Milyonları baĢından aĢanlar var ki, 

Ģair, yazıçı adı gələndə daĢ atıb baĢını tutur. Ədəbiyyat üçün 

bir qəpiklərindən keçməzlər. Zəlimxan deputat idi, bütün 

imkanlarını o yetim Ģairlərin gün-güzəranının yaxĢılaĢması 

üçün sərf etdi. O yetimlərə dədəlik elədi. Xalqın ona olan 

sevgisini, ehtiramını, yuxarılar yanında nüfuzunu köməksiz 

adamların problemlərinin həllinə xərclədi. Əbəs yerə demirdi: 
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Dərddi, qəmdi hər tin, döngə, hər dalan,  

Nə dərd olsa, mərd daşıyan, mərd alan.  

Dərd alanam, dərd alanam, dərd alan,  

El dərdini gəlib mənə danışır.  

 

Hər kəs dərdini ona danıĢa bilirdi. Dünyada bu qədər 

yaxĢılıqlar edən, aĢağıların sözünü həmiĢə yuxarılara çatdıran, 

hamının dərdinə-sərinə qalan bir el Ģairini ―xalqın yanında 

olmadı‖ deyə ittiham etməkdən böyük insafsızlıq olarmı?! Biz 

niyə bu qədər qədirbilməzik, axı?  

Canıyla əlləĢən vaxtlarda da ―Aydın yol‖ qəzetində, 

―Ədəbiyyat qəzeti‖ndə yazılarım çıxanda zəng edib fikirlərini 

deyirdi. ―Sənin yazılarını həmiĢə oxuyuram. YaxĢı yazırsan‖ 

deyirdi. Təxminən bir-iki a y bundan öncə Fərid Hüseynlə 

oturmuĢduq, Zəlimxan müəllimi xatırladıq. Dedim vaxt elə, 

gedib Ģairə bir baĢ çəkək. Fərid zəng edib özüylə danıĢdı, 

Zəlimxan müəllim dedi bu həftə yox, gələn həftə gəlin. O biri 

həftə də görüĢümüz alınmadı.  

 

Başa çatdı vaxt, ərəfə,  

Çatdım sonuncu şərəfə.  

Çağırdılar haqq tərəfə,  

Getməliydim, getdim daha. 

 

Ruhu Ģad olsun!  

 

15.02.2016 
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Oruc NĠKBĠN  

 

ZƏLĠMXANLI GÜNLƏRĠMĠZ  
 

zərbaycanın dahi Xalq Ģairi, Azərbaycan 

Respublikasının və Gürcüstan Respublikasının 

―ġöhrət‖ və ―ġərəf‖ ordenləri ilə təltif edilmiĢ 

Zəlimxan Yaqub 09.01.2016-cı ildə 66 yaĢına 12 gün qalmıĢ 

gözlərini əbədi yumdu. 11 yanvarda Bakının Təzə Pir 

Məscidində ümumxalq vida mərasimində Azərbaycan Prezi-

denti Ġlham Əliyev də iĢtirak etdi, Fəxri Xiyabanda torpağa tap-

Ģırıldı. Bu, Ģairə olan yüksək hörmət və qayğının təcəssümü idi.  

Zəlimxan Yaqubla mənim yaxından tanıĢlığım 1973-cü 

ildən baĢlayır. Onun mənə ―Oruc əmi‖ deyə müraciət etməsinə 

QəĢəm əmisi ilə (coğrafiya üzrə alim) Faxralı orta məktəbini 

bir sinifdə oxumamız səbəb olmuĢdur. Eyni vaxtda hər ikimiz 

ali məktəbə qəbul olmuĢ və yoldaĢlıq etmiĢik. Ona görə də saz-

söz adamı olan Ģair Zəlimxan Yaqub həmiĢə mənə bir ağsaqqal 

kimi müraciət etmiĢdir. Bununla belə, mənim saz-söz həvəskarı 

olmağım səbəbindən Ģair Zəlimxan mənim üçün əvəzolunmaz 

bir insan və tapıntı idi.  

Mən 1971-ci ildən Gürcüstan Respublikası, Bolnisi rayo-

nunun Faxralı kəndindən Bakıya köçmüĢəm. Öz ixtisasım üzrə 

Sumqayıtda ticarət sahəsində çalıĢmıĢam. ġairlə mehriban əmi-

qardaĢoğlu münasibətlərimiz 1975-ci ildən daha geniĢ vüsət 

aldı. Bunun da səbəbi Borçalı el aĢıqlarının Bakıya gəliĢ-gediĢ-

ləri idi. AĢıq Hüseyn Saraçlı, aĢıq Əmrah, aĢıq Kamandar, Əh-

məd Sadaxlı, Məhəmməd Sadaxlı Ģairin çox vaxt məclislərində 

iĢtirak edirdilər ki, o da mənim Coratdakı bağ evimdə təĢkil 

A 
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olunurdu. Sonralar həmin bağ evində aĢıqlardan Azaflı Mika-

yıl, Ədalət Nəsibov, aĢıq Ġmran, aĢıq Əkbər, aĢıq Kərəm, aĢıq-

mühəndis Ġncəli Səməd Ġsgəndərov, aĢıq Cahangir, aĢıq Ġncəli 

ġaiq, aĢıq Qaracan və s. aĢıqlar iĢtirak edirdi. Bağ evində 

qonaqlarımız sayagəlməz qədər çox olurdu. Onlardan Ģairlər 

Hüseyn Arif, Məmməd Aslan, Rəfiq Zəka, Abbas Abdulla, Fər-

man Eyvazlı, Eyvaz Borçalı və s. göstərmək olar. Qonaqları-

mızdan el ağsaqqalları Hüseynqulu Məmmədov, Hacı Həsə-

nov, Camal Mustafayev (cansağlığı diləyirəm), Hümbət Əli-

yev, Kərəm müəllim, ġamil Qurbanov, ġamil Orucov, ġamil 

Əlizadə, Teymuraz Əlizadə, Teymuraz Namazov, Teymuraz 

Hüseynov, Qulu Bədəlov, Xəlil Orucov, Əli Qurbanov, Səməd 

Gürzəliyev, Bayram Bayramov, Oruc Əsədoğlu, Oruc ġam-

radov, Arif Ġsmayılov, Qulu Əfəndi, Zahid Qaralov, Nurəddin 

Babayev, Nurəddin Yusifov, Sabir Budaqov, Yusif Yusifov, 

ġəmistan Mikayılov, Almaz Mikayılov, Bahaddin Həsənov, 

Ġdris Kərimov, PaĢa Saraçlı və s. adını çəkmədiyim yoldaĢlar 

olmuĢlar (ölənlərə rəhmət, qalanlara cansağlığı). Bağ evi o 

vaxtlar çox sadə tikintilərdən ibarət idi. Baxmayaraq ki, mən 

tikinti materialları bazasında iĢləyirdim, mənim bağ evim 

dəmir yolunda istismardan çıxmıĢ vaqondan ibarət idi. Onun 

qabağını ĢüĢəbənd kimi artırma edib böyütmüĢdüm ki, qonaq-

ları orda qəbul edim. Adlarını çəkdiyim aĢıq və qonaqların heç 

də hamısı eyni vaxtda orada iĢtirak eləməyib, ayrı-ayrı vaxt-

larda onlar həmin saz-söz məclislərində iĢtirak etmiĢlər. Onu 

da əlavə edim ki, bağ evində məclislər ilin sentyabr ayından 

baĢlayaraq may ayına qədər olurdu. ġair Zəlimxan Yaqub sanki 

sazla qoĢa doğulmuĢdu,  saz sinəsindən əskik olmurdu ki, bu da 

hər kəsi valeh edirdi. Sonralar Ģair Zəlimxan kitabıma yazdığı 
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ön sözündə deyir: ―Oruc Əlizadə ilə mənim dostluğumun 30 

ildən çox tarixi var. Bizi bir-birimizə qardaĢ kimi bağlayan 

Ģeir-sənət dünyası, saza-sözə ilahi vurğunluq, məclis 

mədəniyyəti, el-oba sevgisi olub.  

Sazımız, sözümüz, səfərlərimiz, məclislərimiz bizi bir-biri-

mizə çoxdan doğmalaĢdırıb. Oruc müəllimin adı çəkiləndə 

həmiĢə mənim yadıma onun Coratdakı bağı düĢür, o bağdakı 

izdihamlı məclislər düĢür. O məclislərdəki mənalı söz-söh-

bətlər, poeziya ilə musiqinin iĢıq kimi yandığı aləmlər düĢür. 

Ədəbiyyat tariximizdə ―Məclisi-üns‖, ―Məclisi-FəramuĢan‖ 

kimi poeziya məktəbləri olub. Mən məmnuniyyətlə o məc-

lislərin davamı kimi Oruc müəllimin bağındakı məclisləri, o 

tarixi yığıncaqları ―dostluq məclisi‖ adlandırardım‖.  

Saz-söz adamı olan Ģair Zəlimxan Yaqubla 1975-2000-ci 

illərdə həmin bağda, mübaliğəsiz olaraq deyərəm ki, yüzlərlə 

aĢıqlarla, dostlarla məclislər keçirmiĢik. Həmin məclislərin 

bağda təĢkil olunmasının bir səbəbi də o idi ki, Sumqayıtda 

restoranlarda və ya yeməkxanalarda həmin məclisləri qurmaq 

mümkün deyildi. O ancaq artıq söz-söhbətlərə səbəb olardı ki, 

bunu da iĢtirakçılar heç vaxt istəməzdi, çünki Sumqayıtdan 

olan dostların əksəriyyəti vəzifəli Ģəxslər idi.  

Yerin behiĢt olsun əziz dost, gözəl insan, dahi Ģair, el 

adamı Ģair Zəlimxan!!! 

 

14.02.2016  
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ġakir ACALOV 

 

TAMAġA QIL BU KARVANA... 
 

alqın sevilən Ģairi Zəlimxan Yaqub bizləri tərk 

edib, dünyasını dəyiĢdi. Yəqin ki, bu itkiyə 

vaysınmayan az adam tapılar. Mən isə bu itkinin 

ağırlığını sözlə ifadə etməkdə acizəm... Fəqət, təsəlli tapıram 

ki, yaradıcı insanın ömrü əbədidir. O ki, söz adamı ola... 

Özünün dediyi kimi: 

 

Bərəkət yoludur şairin yolu,  

Dən-dən könüllərə səpələnmişəm. 

 

Bir Ģairi ki xalq sevir, onun haqqında  ―ölüm‖ sözünü iĢlət-

mək düzgün deyil. Xalqın Ģairə bunca sevgisi olmasaydı, dün-

yasını dəyiĢən gün insan selinin bunca axarı yaranmazdı. Bu 

günü əzəldən görürmüĢ kimi, illər öncəsi yazmıĢdı: 

 

Desələr Zəlimxan ölüb, göz yaşını car eyləmə,  

Tamaşa qıl bu karvana, ölüm təzə xəbər deyil! 

 

Zəlimxan Yaqub unudulmaz Yusif dayımın oğlu idi. Biz 

dayıoğlu-bibioğlu olmaqdan baĢqa qardaĢ idik, dost idik, sirdaĢ 

idik. Hər ikimiz Borçalı elinin Kəpənəkçi kəndində anadan ol-

muĢuq. Eyni kənd məktəbində təhsil almıĢıq. Bakıda eyni 

universitetin – BDU-nun eyni fakültəsinin tələbəsi olmuĢuq. 

Eyni yataqxanada tələbə həyatı keçirmiĢik. Onun bütün  

uğurları gözlərimin önündədir. Xatirələrimi qələmə alsam, 

kitablara sığmaz. Amma yaxın bir xatirəni nostalji hiss olaraq 

qəlbimdə yaĢadıram...  

Ötən ilin aprel ayının ortaları idi. ġair mənə zəng elədi: 

– ġakir, könlümə qar düĢüb, qar görmək istəyirəm, – dedi. 

X 
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Ona ―baĢ üstə‖ desəm də, bu iĢin o qədər də asan olmadı-

ğını düĢündüm. Çünki apreldə Azərbaycanda qarlı yer ağla-

sığan deyildi... Yadıma ġahdağ düĢdü. Qusar rayonundakı 

hərbi hissənin komandiri ilə tanıĢlığım vardı. Zəng vurub Ģairin 

istəyini ona bildirdim. Komandir Ģairi görəcəyinə sevindi və 

sabah bizi gözləyəcəyini söylədi. Ertəsi gün biz – Zəlimxan 

Yaqub, ―Ədəbiyyat qəzeti‖nin baĢ redaktoru Azər Turan və 

mən sürücü Təyyarla Qusara yola düĢdük. Komandirin dediyi 

vaxtda Qusarda olduq. Bizi özü qarĢıladı. Zabit heyəti Ģairin 

baĢına yığıĢdı. ġair hərbi hissəni gəzdi, əsgərlərlə görüĢdü. 

Onun xəstə halda Qusara gəliĢi hamını həm sevindirir, həm 

heyrətləndirirdi. Zəlimxan ġahdağa yalnız bizimlə qalxmaq, 

orda qarı tam sərbəst seyr etmək istədiyini bildirdi. Komandir 

hərbi hissənin qayda-qanunlarına görə, Ģairlə razılaĢmadı və 

bildirdi ki, sizi heç kimə etibar edə bilmərəm. 20-30 km-lik 

zirvəyə özü də bizimlə birgə qalxmağa qərar verdi. BaĢqa 

əlacımız yox idi. RazılaĢmalı olduq.  

ġahdağ qarın altında idi. Qeyri-adi gözəllik adamı valeh 

edirdi. Səmada parlaq günəĢ, ayağımızın altında qar. ġair 65 

illik ömründə dünyanın çox yerində olmuĢdu. Hər ölkənin öz 

iqliminə məxsus qarını da görmüĢdü, Ģaxtasını da. Amma 

ġahdağda sanki uĢaqlaĢmıĢdı. Uzandı, qarı eĢələyib müxtəlif 

oyuqlar, təpəciklər düzəltdi. Hamımızın diqqəti onda idi. 

Həmin anlarda nə düĢündüyünü, beynində hansı misraların 

yarandığını deyə bilmərəm. Amma mənim beynimdə  Ģairin nə 

vaxtsa yazdığı misralar idi: 

 

Zəlimxan yaz tapar qışın içində,  

Tək arzu tükənib, ömür bitməsin! 

 

KaĢ belə olaydı... Artıq axĢam düĢürdü. Heç birimiz bu gö-

zəllikdən ayrılmaq istəmirdik. Onunla çox səfərlərdə olmuĢ-

dum. Ümumiyyətlə, Zəlimxanla hər səfər ömrün ən unudulmaz 
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anına dönürdü. Bu səfər də yaddaĢıma əbədi yazıldı. Geri 

qayıtmağımız Ģairin əmrindən asılı idi. Diqqətim onda idi. Qar-

dan ayrılmaq istəmirdi. Ġmkanı olsaydı, qarı dağla birgə 

bağrına basıb özü ilə aparardı. Bir qədər sonra ―doyunca hava 

aldım, özümə gəldim, daha gedə bilərik‖, – dedi. Dağdan en-

dik. Hamımız xoĢhal idik. QardaĢımın arzusunu yerinə yetir-

diyimə görə mən daha xoĢhal idim. Hərbi hissənin qonaq evinə 

çatanda axĢam saat 10 olardı. Soyuq bir yaz havası var idi. ġair 

axĢam havasını udmaq üçün həyətdə gəziĢmək istədiyini bil-

dirdi. Biz xeyli gəziĢdik. Birdən əlində avtomat iki əsgərin 

həyətdə növbə çəkdiyini görəndə:  

– Bunlar xidmətlərini dəhlizdə yerinə yetirə bilməzlərmi? 

– deyə soruĢdu. 

– Biz onda hərbi qaydaları pozmuĢ olarıq, – komandir 

söylədi. 

ġair bu sözləri qəbul  edə bilmədi. ―Əsgər soyuqda həyətdə 

növbə çəksin, mən isti yataqda yata bilmərəm‖, –  dedi.  Ona 

görə də hərbi hissənin qonaq evində qalmaqdan imtina etdi. 

MaĢını Qusardakı qonaq evlərindən birinə sürdürdü. AxĢam 

orda qaldıq. Ertəsi gün Bakıya yola düĢdük...   

Zəlimxan Yaqubla bütün ömrümüz birgə keçdiyindən 

düĢünürəm ki, həyatımız çoxseriyalı sənədli bir filmdir. Filmə 

baxdıqca yaxın-uzaq xatirələr gözlərim önündə canlanır. 

ġahdağdakı ―qarla görüĢümüz‖ isə filmin sanki donmuĢ kadrı-

dır. ―Qarla görüĢümüz‖dən bir ilə yaxın vaxt ötsə də, gözümün 

önündə həmin donmuĢ kadrdır...  Nə yaxĢı ki, o görüĢ baĢ 

tutdu. Nə yaxĢı ki, getdik. Ruhu Ģad olsun! 
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Səməndər MƏMMƏDOV 

 

ÖLÜM BĠLSƏYDĠ KĠ, KĠMĠ ÖLDÜRÜR, 

ÖZÜ ÖLƏRDĠ XƏCALƏTĠNDƏN 
 

ərlövhəyə çıxardığım bu müdrik kəlamın müəllifi 

kimdir,  bilmirəm, lakin ürəyi saray, özü haqdan 

gələn haray, söz mülkünün sultanı böyük  söz  fatehi 

Zəlimxan Yaqubun ünvanına deyəndə, sanki təsəlli tapıram.  

Zəlimxan Yaqub Ģeirlərinin birində yazır:  

 

Şər ilandı, şər əfidi? 

Saflıq ömrün şərəfidi.  

Qoru görüm şərəfi di,  

Qorudunsa, yaşamısan. 

 

Zəlimxan Yaqub Allah verən ömrü Ģərəflə yaĢadı. ġərəfi 

qoruya-qoruya yaĢamaq, Ģərəflə yaĢamaq  hər adama qismət ol-

mur. 

Zəlimxan Yaqub xalqını sevdi, mədəniyyətini sevdi və 

dövlətini sevdi. 

Vurğunu olduğu müqəddəs vətəninin pərvanəsinə çevrildi. 

Zəlimxan Yaqubdan nə qədər yazsaq, ünvanına nə qədər 

gözəl sözlər iĢlətsək, onun aydan arı, sudan duru, torpağın 

təkindən büllur bulaq kimi qaynayan poeziyası deyilən sözlər-

dən yüksəkdə durur. Bax, budur  Zəlimxan Yaqub möcüzəsi! 

XX əsr Azərbaycan aĢıq sənətinin ən görkəmli nümayən-

dələrindən biri olan ustad aĢıq Əmrah Gülməmmədovun 

ölümündən təsirlənən Ģair yazırdı: 

 

Başımıza gəldi nələr,  

Ay Zəlimxan, qaldıq mələr.  

Açıldı çox möcüzlər,  

Əmrah sirr gəldi, sirr getdi. 

S 
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ġeirdən nümunə gətirdiyimiz bu misraları bu gün Zəlim-

xan Yaqubun özünə də aid etmək olar. Biz onu tanıdığımız 

qədər də tanımadıq,  Türk  dünyasına sirr gəldi, sirr getdi.  

Zəlimxan Yaqub kimdir? Azərbaycan ədəbiyyatında möv-

qeyi nədir? Bu sualın cavabı hər kəsə aydın olsa da, onun haq-

qında deyilən fikirlərdən nümunələr gətirmək istəyirəm. Millət 

vəkili, AMEA-nın müxbir üzvü Nizami Cəfərovun fikrincə 

―Zəlimxan Yaqub bu dünyaya xüsusi missiya ilə gəlib: onun 

vəzifəsi böyük sənətin mövqeyində dayanaraq, böyük idealları 

təqdiq etməkdən, xalqla dövlət arasında əsrlər boyu ehtiyac 

duyulan  harmoniyanın yaranmasına sənətkar-mütəfəkkir xid-

məti göstərməkdən ibarətdir‖. Zəlimxan Yaqubu poeziya 

hökmdarı adlandıran Xalq Ģairi Xəlil Rza Ulutürk isə belə de-

yirdi: ―Zəlimxan yeganə Ģairdir ki, Azərbaycanda heç bir təbli-

ğata ehtiyacı yoxdur‖. Xalq Ģairi  Hüseyn Arif – ―Zəlimxan 

Yaqubu mənə doğmalaĢdıran, sevdirən cəhət məhz budur ki, o, 

əsas enerjisini bəziləri kimi özünə təbliğə yox, təsirli, bəĢəri 

mövzuları xalq ruhuyla, milli zəminlə bağlamağa sərf edir‖, – 

deyirdi. Musa Yaqub onu sinəsi dolu Ģair adlandırır və yazır ki, 

Vətən və torpaq sevgisi, bəlkə də, Zəlimxan Ģerində birincidir. 

Xalq yazıçısı Mövlud Süleymanlı yazır: ―Sadəcə, bir Ģeyi de-

yim: onun yaradıcılığı mənim türkcəmin çox doğma sözlə-

rindən, duyğularından götürülüb ki, bu duyğuların, sözlərin 

minlərcə yaĢı var. Minilliklərin də ruhunu ifadə eləyir‖. 

AMEA-nın müxbir üzvü, görkəmli filosof, müasir Azər-

baycan fəlsəfi fikrinin ən görkəmli nümayəndəsi Səlahəddin 

Xəlilov isə bu qənaətdədir: ―Hərdən mənə elə gəlir ki, Zəlim-

xan Yaqubun yazdıqları onun özününkü deyil, xalq yaradıcı-

lığıdır, Zəlimxan isə, ancaq ifaçıdır. Görünür, o, bizimlə milli-

mənəvi dəyərlərimiz arasında, bu günlə keçmiĢimiz arasında, 

sadəcə vasitəçi olur‖. 

Zəlimxan Yaqubun ölüm xəbərini Azərbaycandan kənarda 

eĢidən Millət vəkili, Azərbaycan Mətbuat ġurasının sədri Əf-

latun AmaĢov –  ―Sözün özü qədər böyük olan ustadı itirdik‖, – 



Zəlimxan özü var xatirələrdə... 

 

 127 

deyərək yazır: ―Zəlimxan Yaqub müasir Azərbaycan poeziya-

sında  sütunudur. Zəlimxan dil məbədidir. O, ayrıca mənəvi 

dəyərdir. O dəyər ayrıca dünyadır‖.  

―Göy üzündə Allahın, yer üzündə bəndənin qədrini bilən‖ 

Ģair iĢıq ömrü yaĢadı, nur ömrü yaĢadı. Ən əsası, sözün həqiqi 

mənasında haqdan gəlib, haqqa gedən yolun yolçusu  oldu. Hə-

miĢə dövrün nəbzini tutan, həyatla ayaqlaĢan, hamını düĢün-

dürən  Ģeirlər yazdı. ―KaĢ bu yuxudan ayılmayaydım‖, ―Çanaq-

qala zəfəri‖, ―ġuĢada  balam qaldı‖ kimi bir-birindən gözəl Ģeir 

və poemalar onun son yaradıcılıq nümunələridir.  

Söz mülkünün bükülməz biləkli pələngidi Zəlimxan Ya-

qub. Nə qədər  xalqımız  var, Zəlimxan Yaqub da var. Çünki 

Zəlimxan Yaqub və onun poeziyası həmiĢə sağdı, həmiĢə 

diridi. ―Öləndə də qəbrim qədər Azərbaycan torpağıyam‖, – 

deyirdi Zəlimxan Yaqub. Doğurdan da, təpədən dırnağadək 

Bütöv Azərbaycandı, Vətən torpağıdır  Zəlimxan Yaqub. 

...Elə torpaq olmaz ki, orada çayır olmasın.  Elə bir adam 

olmaz ki, yeriyəndə büdrəməsin. Zəlimxan Yaqub poeziyası, 

bəlkə də, Türk dünyasında yeganə poeziyadı ki, Ģeiriyyətində 

bir dənə də çayır yoxdur. Zəlimxan Yaqubun yaradıcılığı elə bir 

yaradıcılıqdır ki, orada büdrəmələrə, ĢürüĢkənliyə rast gəlməzsən. 

Elə bil, bütün sözlər özünün dediyi kimi, haqdan gəlir.  

Məktəbimizin pedaqoji kollektivinin və Ģagird kontingen-

tinin iĢtirak etdikləri tədbirlərdə ən çox istinad etdikləri sözlər, 

əzbər dedikləri Ģeirlər də məhz Zəlimxan Yaqubun poeziyasın-

dan nümunələrdir. Çünki həyatımızın elə bir sahəsi yoxdu ki, o 

sahəyə Zəlimxan Yaqub yüksək səviyyədə qələm çalmasın. 

Mən əvvəllər Daxili ĠĢlər Nazirliyinin tərbiyə müəssəsinə 

rəhbərlik etmiĢəm. 271 saylı məktəbə direktor təyin olunandan 

sonra dəfələrlə burada Zəlimxan Yaqubla görüĢlər keçirmiĢik. 

Həmin görüĢlərə sənət adamlarını, görkəmli ədəbiyyat xadim-

lərini, millət vəkillərini dəvət etmiĢik. Bu görüĢlərdən aldıqları 

təəssüratlar uĢaqlarımızın dünyagörüĢünü, estetik zövqlərini zən-

ginləĢdirib. Bütün kollektivimiz, qonaqlarımız həmin görüĢlərdən, 
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poeziya gecələrindən sözün həqiqi mənasında zövq alıblar. Həmin 

günü, həmin anı bütün ömürlərinə naxıĢ hesab ediblər. 

―Çanaqqala zəfəri‖ poemasının təqdimatını direktoru oldu-

ğum 271 satylı tam orta məktəbdə yüksək səviyyədə keçirdik.  

Ġki çağırıĢ Milli Məclisə deputat seçilmiĢ mərhum profes-

sor ġamil Qurbanov həmiĢə deyərdi ki, Zəlimxan Yaqub qeyri-

adi istedad sahibidir. Ġnsanlığın, elmin zirvəsində dayanan gör-

kəmli alimlərimizdən Xudu Məmmədov isə deyirdi ki, Zəlim-

xan Yaqubun beynini öyrənmək lazımdır ki, insanda bunca iti 

yaddaĢ hardandı. Elə bilirdin, usta bağlamıyıb, zərgər düzmə-

yib, onun yaddaĢı da, qabiliyyəti də, ilhamı da elə bil Haqqdan 

gəlib. Məqalələrimdən birində yazmıĢdım: ―Ən məĢhur söz 

adamı gəlsin, Zəlimxan Yaqubun hardasa bir beytini götürüb 

ondan irəli söz salsın –  mümkün deyil‖.  

Müdriklərdən biri deyib ki, mən böyük ağıl qarĢısında baĢ 

əyirəm, böyük ürək qarĢısında isə diz çökürəm. Zəlimxan Yaqub 

böyük ağıl və böyük ürək sahibi idi. Ġnsanlara, onların prob-

lemlərinə qarĢı o qədər diqqətcil idi ki, ona pənah gətirən bir 

nəfəri belə naümid qaytarmazdı. Dostlara qarĢı hədsiz dərəcədə 

sayğılı idi. YaxĢı xatırlayıram, bir gün mənə zəng elədi ki, 

―Qadan alım, hardasan?‖ Dedim: ―Məktəbdə‖. Dedi: ―Bakıxa-

nov qəsəbəsində mərkəzi kitabxanada görüĢümüz var, mən istə-

yirəm ki, gəlib məni götürəsən, məclisi də özün aparasan‖. 

Dedim: ―BaĢ üstə‖. Sonra məktəbdən də müəllim və, Ģagird-

lərdən də götürüb tədbirə getdik. GörüĢ o qədər gözəl keçdi ki, 

ayrılmaq istəmirdik. ĠĢtirakçılara, çıxıĢ edənlərə o qədər həssas 

yanaĢar, nitqlərə o qədər diqqət edərdi ki, görürdün adi bir sözü 

ürəyincə iĢlətməyəndə müdaxilə edər, doğru tələffüz, dürüst 

intonasiyanı öyrədərdi.  

Sözə həsas yanaĢırdı, məsuliyyətlə yanaĢırdı. Bilirdi ki, hər 

bir söz sənət nümunəsidir. O, doğurdan da söz mülkünün 

həqiqi mənada sultanıydı. Hüseyn Arifi, Səməd Vurğunu, Os-

man Sarıvəllini özünə ustad bilirdi. HəmiĢə deyərdi ki, Səməd 

Vurğun ədəbiyyatımızın, poeziyamızın generalissimusudu. 
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Bəhrələndikləri Ģairləri daima yüksəkdə tutardı ki, bu da 

onun insanlığına, qədirĢünaslığına dəlalət edirdi. Onun xalqa, 

mədəniyyətə xidmətini yüksək dəyərləndirən Ulu Öndər 

Heydər Əliyev haqqında qədirĢünaslıqla yazırdı: 

 

Basdı bağrına bu cahan səni, 

        Göylərdən göndərdi Yaradan səni. 

        Qorudun müqəddəs Azərbaycanı, 

     Sıyrılmış qılıncım, cəsarətimsən. 

 

Zəlimxan Yaqubla 1973-cü ildən baĢlayan tanıĢlığımız 

sonradan sözün həqiqi mənasında dostluğa çevrildi. QardaĢı 

Bəhramla da yaxın olmuĢuq. Yaxın dostlarımızla tez-tez, ən 

geci ayda iki dəfə görüĢərdik. Elə bil, bizi birləĢdirən əvəzolun-

maz dəyər idi Zəlimxan Yaqub. Ġndi adaĢ dostlarımıza – hör-

mətli Orucov Vidadi müəllimə, Səlimov Vidadi müəllimə, Bor-

çalımızın ağsaqqalı, hörmətli Məhəbbət Qarabağlıya sual veri-

rəm ki, bəs, bundan belə bizim axırımız necə olacaq görəsən?! 

Sanki bir universitet idi Zəlimxan Yaqub. Ġstedad, qabiliy-

yət hər adamda ola bilər. Amma onların üzə çıxması  üçün mühit 

lazımdı. Bizim üçün mühit yaratmıĢdı Zəlimxan Yaqub, forma-

laĢırdıq o mühitdə. YaxınlaĢırdıq, ara açılırdı, səmimiyət olurdu, 

―can‖ deyib ―can‖ eĢidirdik. O mühitdə, onun yaratdığı  atmos-

ferin rayihəsini duyanlar indi barıĢmaq, qəbul eləmək istəmirlər 

onun yoxluğunu. 

Zəlimxan Yaqubla bağlı xatirələrimi toplasam, bir kitab 

olar. Bir məlum, məĢhur həqiqəti deməyə özümü borclu bilirəm 

ki, mənə və ailəmizə həmiĢə diqqət göstərib. Oğullarım Tural və 

Ramilin toyunda ürəklə iĢtirak edib, xeyir-dua verib. Ailəmizdə 

baĢ verən çətin günlərdə bizimlə olub. Təmkinli olmağa çağırıb. 

Yadımdadı, qardaĢım Sərdarın ailəsində gərginlik vardı. Hava 

Ģəraiti çox pis olan bir gün idi. Bununla belə, Zəlimxan Yaqub 

gəldi, öyüdü ilə, məsləhətləri ilə, çəkdiyi misallar ilə həmin 

ağırlığı kərpic-kərpic götürdü. Mən bunları heç vaxt unutmaram. 
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60 illik yubleyimdə o, məclisi Ģərafətə mindirdi. Sonralar 

dostlar, yoldaĢlar arasında fəxarət hissi ilə deyirdim ki, mənim 

yubleyimdə dünyamızın böyük Ģairi Zəlimxan Yaqub iĢtirak 

edibsə, demək, bütün Türk dünyası orda olub. Həqiqətən də, 

Zəlimxan Yaqub hansı məclisdə olardı, həmin məclisi Ģərafətə 

yüksəldərdi: harda oturardı, o yer məclisin baĢı olardı. ġad-

landırardı, Ģənləndirərdi, nikbin, xoĢ ovqat bəxĢ edərdi. Bax, 

belə gözəl insan idi Zəlimxan Yaqub! 

Haqqımda belə fikirlər də yazmıĢdı: ―Səməndər Zəlim-

xanın gəzən kitabxanasıdır. Mən bununla fəxr edirəm. Belə 

adamların olması cəmiyyətin, xalqın, insanlığın xeyrinədir. 

Yalandan heç vaxt ad olmaz, yalandan Ģöhrət olmaz. ġöhrət 

varsa, onun kökündə halallıq, halal zəhmət durur, yuxusuz 

gecələr və ziyalı mədəniyyəti durur. Mən qardaĢımı bağrıma 

basıb öpürəm, həmiĢə adı uca olsun, eĢqi sönməz olsun. Zə-

limxan kimi dostlar da, heç vaxt onun ətrafından əskilməsin!‖ 

Onun özünün 60 illiyi Borçalıda da yüksək səviyyədə       

qeyd olundu. Bizim çox gözəl ziyayalılarımızdan biri, uzun 

müddət  Borçalıda iĢləmiĢ, təəssüf ki, həyatdan da vaxtsız 

getmiĢ Arif Əliyev onda sağ idi və həmin məclislərdən birini 

aparırdı. Zəlimxan qağa növbənin mənə gəlib çatmasını 

gözləmədi, dözməyib dedi: ―Sözü növbədənkənar qardaĢım 

Səməndərə ver‖. Mən də həmiĢə onun poeziyasının vurğunu 

olduğumdan, Ģeirlərini özüməməxsus tərzdə söyləyirdim. 

HəmiĢə də bəyənirdi.  

Adam bilmir onun haqqında hardan desin, hardan baĢlayıb 

harda qurtarsın. 

Böyük Ģairlə xalqın vida görüĢündə gözəl sənətkar, xalq 

artisti Mənsum Ġbrahimov öz çıxıĢında dedi ki, belə adamlar iki 

əsrdə bir dəfə yetiĢir. Görkəmli alim Nizami Cəfərovun gözəl 

bir sözü yadda qaldı: Zəlimxanın istedadından, qabiliyyətindən 

danıĢan Nizami müəllim vurğuladı ki, Zəlimxan Yaqub xalq-

dan, millətdən getdi, onun baĢqa Ģairlərdən fərqi ondan ibarət-

dir ki, Azərbaycan ədəbiyyatını, poeziyasını əzbər bilirdi. 
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Nə qədər adam məni Ģairə simsar bildiklərindən, zəng edib 

baĢsağlığı verdi.  Sabunçu rayonunda məktəb direktoru iĢləyən 

Ģairə Zöhrə Qaraqızı Ģeir yazıb mənə göndərib: 

 

Şairlər olacaq, şeir olacaq, 

Çiçəklər açacaq, güllər solacaq, 

Dünya boşalacaq, dünya dolacaq, 

Zəlimxan doğulmaz daha dünyada. 

 

Doğrudan da, Zəlimxan Yaqubun timsalında dünyadan – 

Türk dünyasından  gözəl bir insan köçdü: Yeri uca zirvələr səl-

tənəti olan gözəl bir insan. Allah o insana qəni-qəni  rəhmət 

eləsin. Cənnətməkan olsun. Nə qədər Azərbaycan xalqı var, 

Azərbaycan dövləti var, Zəlimxan Yaqubun məkanı qədirbilən 

həmvətənlərimizin ürəyidi. Çünki o, nə yazdısa, ürəkdən yazdı, 

nə dedisə, ürəkdən dedi. Dedi  ki, öləndə də qəbrim qədər Azər-

baycan  torpağıyam.  

Təpədən dırnağadək Vətən idi, Azərbaycan torpağıydı Zə-

limxan Yaqub. Ona həsr etdiyim Ģeirin bir bəndində yazmıĢam: 

 
Sazdı, sözdü, diləkdi, 

Yurda bağlı ürəkdi. 

Söz mülkündə pələngdi, 

Söz fatehi Zəlimxan. 

 
Zəlimxan Yaqub deyirdi ki, ―yazanda elə yaz, kitabın 

sənin, qalından olmasın, qalandan olsun‖. Bu mənada, onun 

qələmindən nə çıxıbsa, Azərbaycan xalqına qalan sərvətdi. 

Yazılarımın birində Zəlimxan Yaqub  haqda fikrimi qısaca 

olaraq belə ifadə etmiĢəm: ―Böyük söz fatehi‖. Və nədənsə 

mənə elə gəlir ki, bu fikri ilk dəfə mən söyləmiĢəm, bu üç sözü 

eyni məxrəcə mən gətirmiĢəm. Bu, doğrudan da, belədir. O, ay-

dın, axıcı, ―durnanın gözündən də duru‖ sözlərdən istifadə edir, 
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dumduru beytlər, dumduru Ģeirlər ərsəyə gətirirdi. Hansı Ģeirini 

oxuyursan, hamısı təpədən-dırnağadək hikmətdi.  

Zəlimxan Yaqubun əsərləri bədii idrakın hüdudlarını nəha-

yətsizliyə qədər geniĢləndirən və çağdaĢ həyatımızın gerçəklə-

rindən güc alan aforizmlərlə doludur. Onun poeziya nümunələ-

rini ―bu yaxĢıdı, o biri daha yaxĢıdı‖, – deyib seçim aparmaq 

olmaz. Ən məĢhur söz xiridarları belə deyə bilməz ki, Zəlimxan 

Yaqubun filan sözü hikmətlidi, digəri yox. Fikrimi qüvvətə min-

dirmək üçün elə Z.Yaqubun Ģeirlərindən birinə müraciət edirəm: 

 

Öz eşqi var, hər ucalan zirvənin, 

Dağa təpə deyilməz ki, deyilməz. 

Şimşəklərin pəncəsində didilməz, 

Sel ağzında yeyilməz ki, yeyilməz. 

 

Diri var ki, tez bükəsən ağlara, 

Ölü var ki, dayaq olub sağlara. 

Qarğaları qaldırasan dağlara, 

Qartal kimi öyülməz ki, öyülməz. 

 

Hər ucalıq  bir alçağa dərd olar, 

Üzə gülər, ürəyində pərt olar, 

Ömrü boyu mətin olar, mərd olar, 

Sərt qayalar əyilməz ki, əyilməz. 

 

 Söz mülkünün bükülməz biləkli pələngi olan Zəlimxan 

Yaqub həmiĢə sağdır, həmiĢə diridir və nə qədər ki, qədirbilən 

xalqımız var, müstəqil dövlətimiz var, ―Tutacaq dünyanı 

səsim-sorağım, dünyadan havayı getməyəcəyəm‖, – deyən 

Zəlimxan Yaqub da var olacaqdır.  
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RəĢid FAXRALI 

Əməkdar jurnalist 
 

“BU YAġIL AĞACIN ALTI BĠZĠMDĠR” 
 

u ağac Zəlimxan Yaqubun söz-söz dikəltdiyi, 

misra-misra, bənd-bənd ömür verdiyi – böyütdüyü 

söz ağacıdı; AĢıq Hüseyn Saraçlı cənnətməkan 

deyərdi: ―Sözlə (Ģeirlə – R.F.) isinən üĢüməz‖.  

Harda bir yaĢıl ağac görsək, Zəlimxan Yaqubu xatırlaya-

cağıq; mənzərə də var, poetik rəmz də. O ağacda fövqəl 

qüdrətin zərrəsi var, o ağac ki, kölgəsinə el sığıĢar. 

 

El zərgərdi, zəri seçdi, bəyəndi, 

Eldən gəlsə, şöhrət göyə dəyəndi, – 

 

deyirdi Zəlimxan Yaqub. El zəri seçib bəyəndiyindən, bəyən-

diyinin söz-söz, kəlmə-kəlmə böyütdüyü  ağacı özünə dərddaĢı 

eləyib. O ağac Zəlimxansız da gözçəkən ağac olacaq...  

ġeir Ģair üçün də, oxucu üçün də duyğudu, duyumdu; Zə-

limxan Yaqub duyğu Ģairiydi. Bu səbəbdən də Ģeirlərinin ün-

vanı ürəkləriydi. Ġndi də belədi. Əbədiyyən belə də olacaq...  

Nizaminin, Füzulinin, Dadaloğlunun, Əmrənin, Vaqifin, 

Ələsgərin, Vurğunun, Ağacanın, Nəbinin, ... Ģeirləri gözlərini  

qamaĢdırmadı Zəlimxan Yaqubun, bu ilahi iĢıqlar gözlərinin 

nurunu artırdı...  

Min illik söz tariximizi, Ģeir-Ģeiriyyət tariximizi yaddaĢın-

da yaĢada-yaĢada ömrünü sözə verdi, söz ömrü yaĢadı 

Zəlimxan Yaqub... Ədəbiyyatımızın Doğu-Batı arası səyyari 

kitabxanasıydı.  

Torpağını sevdi – torpaqdan yazdı. El-obasını sevdi – el-

obadan yazdı. Vətənini sevdi – Vətəndən yazdı. BəĢəri Ģairiydi 

Zəlimxan Yaqub. ―Hər əsən küləklə yarıĢmadı‖, ―Alçaq 

B 
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əməllərlə barıĢmadı‖, dumduru ömür yiyəsi oldu. Vətəndən 

yazmaqla vətənləĢməyin cəfakeĢiydi, sevgidən yazmaqla 

mənəvi saflığın...  

Səmimiyyətiylə (yaĢamında da, yaradıcılığında da), sözə 

sayğısıyla, həm dövlətçiliyə, həm də xalqa bağlılığıyla sevilirdi 

Zəlimxan Yaqub. Ləngərli Ģeirlərinin boyu aydınlığıyla görü-

nürdü: Dərbənddən də, Türkiyədən də, Bağçasaraydan da, Çin-

dən də, Özbəkistan da, Qırğızıstanda da... Borçalıda doğul-

muĢdu, türk dünyasının Ģairi oldu, xalqın Ģairi oldu.  

Oxunduqca oxunan, dinlənildikcə dinlənilən Ģeirləri yad-

daĢlara hopurdu. Göyçə ağrılarının sızıltısını yaĢaya-yaĢaya 

―Göyçə dərdi‖ni yazdı, ürəyini Xocalı dərdinə nazbalınc eləyib 

―Xocalım, ay Xocalım!‖ı yazdı, sevginin fəlsəfəsini duyumuyla 

o da Ģeirə gətirdi. Həm də bir ayrı biçim...  

Zəlimxan Yaqubun 2012-ci ilin noyabr ayının 9-da ―525-ci 

qəzet‖də dərc edilən Ģeirləri, ölümün, son nəfəsin iĢartıları 

məni varımdan yox eləmiĢdi.   

Ölümə ölüm hökmü bildiyim misralar mənə bir poema 

yazdırdı: ―Yenə kürsulərə sinə gərərsən‖. 

 

Sözü balan kimi yaşatmaq ilə, 

Səni sevənləri yaşadacaqsan. 

Yenə də Qaraca çoban sayağı 

Dərdin bostanına daş atacaqsan. 

 

ġair ―dərdin bostanına daĢ ata‖ bilmədi, dərd onun (oxu: 

sözün – R.F.) ―bostanına daĢ atdı‖... 

 

Çiçəyə, yarpağa, ota, ağaca, 

Şeirin hopacaq bir jalə kimi. 

Səmavi ilhamın qanadlarında 

Yenə kükrəyəcək şəlalə kimi. 

 

Zəlimxan Yaquba el sevgisi Ģəlalə kimi kükrədi... 
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Gözləri güləcək həsrətlilərin, 

Yolların boyunca əllər əsəcək... 

Yenə bulaq üstə tələsən qızın 

Çiyninə sərilən tellər əsəcək. 

 

O tellər əsdi, titrədi, haray qopardı, həmin gün, hələ çox 

əsəcək, titrəyəcək, haray qoparacaq. Bu ölümə etiraz kimi...  

Sazın-sözün ucalığından gəlir Zəlimxan Yaqubun sözünün 

səsi. Həm də doğmalığıyla, səmimiliyiylə, milli-xəlqi ruhumu-

zun daĢıyıcısı qiyafəsində gəlir...  

Ruh Ģairi, ruhumuzun Ģairi kimi sevilən Zəlimxan Yaqu-

bun yaradıcılığı dünənə söykənirdi, bu günün sözüydü, sabaha 

yol gedir...  

Zəlimxansızlıq sızıltısı var...  

Xalq Ģairi Səməd Vurğunun ―Ölüm sevinməsin qoy...‖  

misrası düĢür yadıma... 
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Həzi HƏSƏNLĠ 

                                         

UNUDULMAZ  ZƏLĠMXAN YAQUB 
 

əlimxan Yaqub göylərdə sayrıĢan ulduz kimi sönüb 

getdi. Deməyə dilim gəlməsə də, o, artıq həyatda 

yoxdur. Amma bu bir həqiqətdir ki, onun cild-cild 

kitablarını mənim kimi gümanlarla açıb oxuyanlar çoxdur. 

ġeirləri bir gün efirlərdə, məclislərdə, bədii qiraət ustalarının 

ifasında, bir gün də aĢıqların, Ģeirsevərlərin və sədaqətli 

dostlarının ifasında səslənir. Beləliklə, onun adı zəlim-

xansevərlərin könlündə, Ģeirləri isə oxucularının dilindədir.   

Sevə-sevə yaĢadığı bu gözəl dünyamızla əbədi vidalaĢan-

dan sonra ustad Ģairimizin yoxluğundan  ilk dəfədir ki, söz açı-

ram. Qədirbilən insanlar Zəlimxanın nəcibliyindən, insanpər-

vərliyindən ürəkdolusu danıĢırlar. Uca Tanrı onu sanki nəciblik 

üçün, insanların qayğısına qalmaq üçün yaratmıĢdı. Bu əməl-

ləri onun adına Ģərəf, qəlbinə fərəh gətirirdi. O, həyatın, insan-

lığın təzadlarına biganə qalmırdı. Zəlimxan gidi dünyanın 

təzadlarla dolu üzünü görüb ağrısını içində çəksə də, insanları 

sevirdi, insanlığı sevirdi. Onu son ümid yeri bilənlərin səsini 

qəlbi ilə dinləyirdi, ürəyi ilə eĢidirdi. Onların ağrı-acıları Ģairin 

ömründən keçib gedirdi. Xüsusilə də ədəbi cameəmizin xeyir-

xahı kimi, yazarların ümid yeri idi Zəlimxan. Palazqulaq əski-

nasların gücünə həll olunan problemləri  o, sözünün gücünə, 

sözünün hünərinə, sözünün bütövlüyünə görə həll edirdi.  

Ustad Ģairin insana, insanlığa verdiyi dəyərin hikməti də-

rindəydi. Ona görə də imkanından yeddi hasar kənar olsa da, öz 

halalca haqqına çatmayanlara, evi yıxılanlara, koması baĢına 

uçurulanlara dayaq durmaqda köməyini əsirgəmirdi. Zəlimxan 

söz hünərli bütöv bir köhnə kiĢiydi. O, baĢdan-baĢa xarakter 

idi, boydan-boya kolorit idi, doğrudan-doğruya müdrik Ģəxsiy-

yət idi. Təkcə yaddaĢının böyüklüyü ilə bir möcüzə idi 

Zəlimxan. Onun qələminin ucundan keçən ağ kağızlar da, ağlı-

Z 
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nın ucundan keçən fikirlər də, sözlər də qiymətlidir, bu sözlərin  

ədəbiyyatda qalacağını, yaĢarılığını isə zaman göstərəcək.  

MüĢkülləri həll etmək üçün övladı yerində bir gəncin, atası 

yerində bir ağsaqqalın, anası yerində bir ağbirçəyin yanına dü-

Ģüb kimlərin qapısını döyməmiĢdi?! Bu, haqqın bəsirət gözü-

dür! Bu, böyük ürəklikdir! Ġndiki zamanda böyük ürəyə sahib 

olmaq, əlbəttə ki, zor iĢdir, ağır missiyadır. O, Xalq Ģairi kimi 

də, Millət vəkili kimi də öz ömrünü böyük ürəklə yaĢadı. Onun 

ürəyi qarĢısındakının ürəyindən keçənləri hiss edirdi, duyurdu. 

Ürəyi ürəklər üçün bir açar idi Zəlimxanın. Bilən varmı, bu  

böyük ürəkli insan neçə-neçə daĢ ürəkləri ibrət kəlamları ilə 

necə muma döndərirdi?! Nə qədər sınıq könülləri Ģair ruhu ilə 

sevindirirdi?! Nə qədər insanların problemlərinin həllinə 

yardımçı olurdu?! Bunu bir Allah bilir...  

Həqiqət beləydi ki, Zəlimxan təkcə öz ailə ocağının deyil, 

baĢqalarının həyat qayğıları ilə də nəfəs alırdı. Bu qayğılar onu 

həyata bağlayırdı. Elə buna görə Ģairin ömür xəritəsindən 

zirvəli dağlar kimi düz ilqarlı, etibarlı insanlar da  boylanır.  

Zəlimxan bu həyatda olanda haqqında dəfələrlə yazmıĢam. 

Yoxluğu haqqında  yazmaq isə ağırdır, xüsusilə də mənim üçün 

belə bir dəyərli dostun yoxluğundan söz açmaq çətindir, çox 

çətindir. Ona görə ki, mən onun yoxluğunu bu günə kimi dərk 

edə bilməmiĢəm. Fikrimdə, xəyalımda elə həmin ölçü-biçidə, 

qıvraq yeriĢli, iti baxıĢlı, gur səsli Zəlimxan yaĢayır. Sanırdın 

ki, o gur səsdən dağların bağrı yarılacaq. Onun gur səsinə necə 

də öyrəĢmiĢdik, ilahi! DanıĢanda ağzında sözlər yağ kimi 

əriyirdi... Ġndi gör ki, o gur səsə həsrətik. Heyif, bizləri tez tərk 

etdi – getdi, heyif, bizdən getdi Zəlimxan.  

Onunla olan görüĢlərimizi, ötən çağlarımızı xatırlayanda nis-

gilli duyğuların ağuĢuna düĢürəm. Ġndi Zəlimxanla bağlı neçə-

neçə anlar, məqamlar yaddaĢımda qərar tutub. Həmin görüĢləri-

miz zamanı aramızda olan səmimi münasibətdən, Ģirin  söhbətdən 

bir kitaba sığacaq qədər xatirələr var. Bu gün acılı-Ģirinli xatirələri 

ilə baĢ-baĢa qaldığım Ģair dostum haqqında bu sətirləri yazarkən 
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xəyalım göy üzündə dolaĢan ruhuna sarı qanad açıb uçur, hey 

uçur. Üzümü ruhuna sarı çevirib Allahdan rəhmət diləyirəm, hər 

kəsdən xəbərsiz, qəhər məni boğur, için-için ağlayıram... Ġndi 

Zəlimxan əlçatmaz, ünyetməz ucalıqdadı. Ruhu Ģad olsun!  

...Xəstəliyi haqqında mənə danıĢanda ürəyim alıĢıb yandı. 

Təsəlliverici sözlər söylədim, boyrək transplantasiyasından 

danıĢdım, illərlə böyrəksiz yaĢamağın mümkünlüyündən söz 

açdım. Bilirdim ki, Zəlimxan üçün təsəlliyəgəlməz sözlər idi. 

O da özünəməxsus vüqarla baĢını buladı. BaĢqa xəstəliyi səbə-

bindən böyrək köçürülməsinin mümkünsüzlüyünü dilə gətirdi. 

Bu sözlərdən sonra da qəddini əymədi. Səsində həm kövrəklik, 

həm də mərdanəlik duydum.  

– ―Mən Ģeirimi yazıram. Nə qədər ki, nəfəsim gedib gələ-

cək, yenə yazacam. ġeiri ürəyimlə yazıram, böyrəyimlə yazmı-

ram ki...‖ – dedi. Və bu sözlərdən sonra uzaq ənginliklərə  

uzun-uzadı baxdı... Kim bilir nələri yaddaĢının süzgəcindən 

keçirdi, nələri yaddaĢında yerbəyer etdi?! Zəlimxanın yaddaĢı 

yüzillərin, minillərin yaddaĢı idi.  

Gözünü dörd dolandırıb, yeri-göyü bir-birinə qatdı. Ġçində 

həyatla ölümün savaĢı gedirdi sanki. Onun bu halı ürəyimi yara-

ladı, könlümü ağrıtdı, qəlbimi göynətdi. Dağlar kimi vüqarlı gör-

kəmindən, əzəmətli qədd-qamətindən, məğrur baxıĢından, ləngərli 

yeriĢindən, Ģaqraq gülüĢündən, aslanların mahnısına yatan səsin-

dən əsər-əlamət qalmasa da, yaĢamaq, yaratmaq həvəsi diriydi, 

təmkini yerindəydi. Tanrı eĢqini sevə-sevə, ürəyində yaĢada-ya-

Ģada yaĢayırdı. CoĢqun təbindən doğulan poetik duyğularla dolu 

söhbətləri bitib tükənmirdi. Yazın nəfəsi gələndə də, suların səsi 

duyulanda da, qıĢın sazağı göylərin ətəyinə baĢ qoyanda da, Ģairi 

baĢına qaldıran uca dağların zirvəsinə vüqarlı və qübarlı qar gəti-

rəndə də qəlbi nur çeĢməsi kimi aĢıb-daĢır, həyat eĢqindən danı-

Ģırdı. DanıĢdıqları Uca Tanrıya tapınan Ģair nəfəsinin dərinliklə-

rindən gəlirdi. Söhbətinin sonunda oxuduğu Ģeir də bulaqların saf 

suları kimi ruhuma axdı. Çoxdan əzbərimdə yaĢayan bu qoĢma 

Ģairin öz səsində daha Ģirin səsləndi:   
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Payız kövrəldəndi, bahar coşduran,  

Məni sərt eyləyən qış da gözəldir.  

Ürəyin daşdırmı demə, ey insan, 

Duymağı bacarsan, daş da gözəldir.  
 

Bir payız günündə, ağaclarda yarpaqların saralıb solan ça-

ğında, səsinin gur vaxtında Hüseyn Cavid adına bağda ikilikdə 

gəziĢərkən dediyi sözlər ürəyimi bu gün də döyür: – “Həzi,  

Uca yaradan məni yarpaq kimi saraltsın, torpaq kimi qaraltsın, 

varımı-dövlətimi əlimdən alsın, məni kasıbın kasıbı etsin, 

canıma qıysın, amma ağlımı baĢımdan almasın...‖  
 

Köçüm gedim, əlim halal, dilim halal,  

Allahıma tez yetişsin bu ərzi-hal.  

Aşıq gəlsin əli qızıl, söhbəti bal,  

Son nəfəsdə məni telli saz öldürsün.  
 

...ġairin evinin astanasından yüzlərlə metr məsafədə cənazəsi 

aparılırdı. AĢıq Cahangirin sazının yanıqlı sədası və qəmli havacat 

üstündə oxuduğu könülgöynədən səsi eĢidilirdi. Sazın gümüĢü 

tellərində sanki aĢığın barmaqları deyil, ĢimĢəklər oynayırdı.        

ġairin tabutuna tərəf axıĢan insan selinin təsvirini indi sözlə ifadə 

etmək mümkünsüzdü. Elə bil, boyundan boy verən silsilə dağlar 

yerindən oynamıĢdı.  Bu köç karvanının arxasınca göy üzündə 

dolan buludlar ağlayırdı, insanlar yaĢ tökürdü. O gün elə bil, çaylar 

da tərsinə axırdı, suların Ģırıltısı, bulaqların zümzüməsi baĢqa 

tövrdə idi.   

Zəlimxanın öz tövrü də insanı beləcə heyrətləndirirdi. Nə 

qədər içidolu insan idi. Elə bil, bu dünyadan köçəndən sonra da 

daha gözəl bir dünyada Ģeirlərini yazacağına əmin idi. Zəlimxanın 

ağzından çıxan hər söz təkcə Ģair fəhmindən, Ģair ilhamından 

xəbər vermirdi, həm də ağlının itiliyi ilə diqqəti çəkirdi. O, kəskin 

ağrılarla baĢ-baĢa qalanda da ürəyindəki misralar söz-söz,  sətir-

sətir sıralanırdı. O, anadan Ģair doğulmuĢdu. Onu bir ulu qüdrət 
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bəxĢ etmiĢdi xalqımıza. ġair taleyində  bütün yaradıcılığı boyu, 

bütün ömrü boyu  o ulu qüdrətin əli həmiĢə üstündə idi.  

Amansız və zamansız ölüm Zəlimxanın ömür karvanını 66 

yaĢın tamamına sayılı günlər qalmıĢ haqladı. O, uzun ömür ya-

Ģamadı, dağ ömrü yaĢadı. O, ömrünün eniĢindən-yoxuĢundan, 

bəndi-bərəsindən, körpüsündən, dönüm-döngəsindən, səddin-

dən-sərhəddindən keçərək ulu saz-söz diyarı Borçalının Kəpə-

nəkçi kəndindəki ata evindən dünyanın Kəbə evinəcən, Ağ ev-

dən Çin səddinəcən uzun bir yol keçdi, dünyanı – cahanı dolan-

dı. Bu azman Ģairin söz köhləni yoxuĢ yordu, bələn aĢdı və be-

ləcə, bəlli bir yaĢda dünyadan köçdü. Doğrudan da ömür ani – 

həyat fani imiĢ. ġairin özü dünyanın faniliyi haqda  belə yazıb:  

 

Bu dünya budursa, gördük, tanıdıq,  

Hər cür meyvəsini dərdik, tanıdıq.   

Köçünü dağlara sürdük, tanıdıq,  

Gəl gedək, gəl gedək, gəl gedək, lələ!  

 

...Xəstəlik onu üzsə də, əldən salsa da, yenə yazırdı, yara-

dırdı, tədbirlərə, görüĢlərə gedirdi. Oxucularla sonuncu görüĢ-

lərindən birinə məni də dəvət etmiĢdi. GörüĢ Qaradağ rayonu-

nun Buta qəsəbəsindəki 184 saylı məktəbdə idi. Telefonda 

zəlimxansayağı ərkinin, ağayanalığının, mehriban və məzəm-

mətedici səsinin qarĢısında susub dinləyirdim:  

– Özün  o rayonda yaĢayasan, orada Ģeir-sənətlə bağlı təd-

birdə iĢtirak etməyəsən... Bilirsən, bu, ağlı ola-ola ağılsız olma-

ğa bənzəyir. Həm eloğlum, dostum kimi, həm də bir qələm 

adamı kimi yanımda olmalısan, söz deməlisən. Sən də gəlmə-

yəndə kim gəlməlidir? Ġstedadın var, yaradıcılığın var... Sən 

niyə belə gözəgörünməz olubsan?  

Mən də zərif bir zarafatla Ģairin məzəmmətindən qurtul-

maq üçün dedim:  

– ġair, gözə görünməyinə görünürəm, amma hər gözə gö-

rünmürəm.   
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Zəlimxan Yaqub dalğın-dalğın xəyallara dalırdı, xəyalında 

zülmət qaranlıqları nurlu gündüzlərə qovuĢdururdu. Hər açılan 

səhərə könüldolusu tamaĢa edirdi, göyləri-yerləri seyr edirdi, 

insanlara qucaq açırdı. Amma cahillərdən gen gəzirdi. Özü 

mənə belə bir əhvalat danıĢmıĢdı:  

– Yasamalda yaĢadığımız vaxtlar idi. Hər səhər iĢə gedən-

də bir kəmfürsət yolumun üstündə durub mənə deyirdi ―Zəlim-

xan müəllim, sabahın xeyir. Mən də deyirdim axĢamın xeyir‖. 

Bu minvalla həmin söhbət dəfələrlə təkrarlandı. Axır bir gün o 

kəmfürsət dilə gəlib dedi:  

– Ay Zəlimxan müəllim, mən hər gün sizinlə görüĢəndə 

sabahınız xeyir deyirəm. Siz isə nədənsə mənə axĢamın xeyir 

deyirsiniz..  

– Dedim ki, sözün dəyərini dərk etməyənləri səhər də, ax-

Ģam da görsəm,  dünya gözümdə zülmət qaranlığa dönür.   

Bəlkə də aqillə cahilin ünsiyyəti elə belə də olmalı imiĢ?! 

Uca sözün dəyərini dərk etməyənin birisi Zəlimxanın qəlbinin 

dərinliklərinə  necə baĢ vura bilərdi? Axı, Zəlimxan sözə qədir-

qiymət verilməyən məclisə qədəm basmazdı, söz qədri bilmə-

yənlərlə üz-üzə, gözə-gözə gəlməzdi, söz xiridarı olmayan yer-

də söz bardağından bir damcı da süzməzdi. Onun məclisləri 

ariflərin söz məclisiydi. O, məclisindəkilərdən iĢıq umurdu, nur 

istəyirdi. Uca sözü ucaldan iĢıq, insanlığı qaranlıqdan aydınlığa 

çıxardan iĢıq! Buna görə də Ģair qanıqaraldan iĢləklərdən uzaq 

dururdu. Onu hisslərindəki dərinlik belə tərbiyə etmiĢdi. Cahil-

lərin, kəmfürsətlərin bu hisslərə yaxın düĢməsi yasaq idi.   

Zəlimxan Yaqubun ömür kitabı bağlansa da, qələmindən 

çıxan cild-cild kitabları bağlanan deyil. O kitablar Ģairin sadiq 

oxucuları tərəfindən zaman keçdikcə yenə açılacaq, yenə 

sevilə-sevilə oxunacaq, Zəlimxanın dilinin Ģəhdi-Ģirəsi yenə 

dillərdə əzbər olacaq. Zəlimxan Yaqub unudulmayacaq... 

 

“Ədalət” qəzeti,  

20.02.2016 
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Mahirə HÜSEYNOVA, 
ADPU-nun Müasir Azərbaycan dili 

kafedrasının müdiri 

 

POEZĠYA ALƏMĠNDƏ BÖYÜK ĠTKĠ  
  

zərbaycan ədəbiyyatı xəzinəsini öz dəyərli əsərləri 

ilə zənginləĢdirən istedadlı qələm ustası, saysız-

hesabsız Ģeirlər müəllifi, müasir Azərbaycan 

poeziyasının korifeylərindən olan Zəlimxan Yaqub ömrünün 

ahıl çağında, uzun sürən xəstəlikdən sonra milyonlarla 

oxucusunu gözüyaĢlı qoyaraq bu fani dünyaya əlvida deyib 

haqq dünyasına qovuĢdu. Mənalı ömür yolunu ədəbi sahəyə 

həsr edən tanınmıĢ Ģair qələmə aldığı hər bir Ģeirində vətənə 

hədsiz məhəbbətini, gözəlliyin vəsfini, insanlara dəyər verməyi 

özünəxas ustalıqla təsvir edərdi.  

Z.Yaqub poeziyası daim əngin səmalarda qıy vurub qanad 

çalan bir qartal idi. Azərbaycanımızın hər bir bölgəsini qarıĢ-

qarıĢ gəzən Xalq Ģairi Vətənimizin əsrarəngiz gözəlliyini, in-

sanların qonaqpərvərliyini Ģeirlərində tərənnüm edib. Ümumiy-

yətlə, Ģeirləri onun sözün əsl mənasında vətənpərvər bir yazar 

olduğunu sübut edir.  

Zəlimxan Yaqub Dərələyəz elinin dəyərli ağsaqqalı, söz 

xiridarı, professor  Həsən Mirzəyevlə də yaxın dost idi. Onlar 

zamanında vaxtaĢırı görüĢər, olub-keçənlərdən danıĢar, yaradı-

cılıqları barədə fikir mübadiləsi aparardılar.  

Z.Yaqub yaradıcılığında Dərələyəz mövzusuna da toxun-

muĢ, onun qədim tarixi, el ağsaqqalları, ziyalıları, mərd oğul və 

qızları haqqında Ģeirlər yazmıĢdır. Zəlimxan Yaqub Qərbi 

Azərbaycan torpağının düĢmən tapdağından azad olunacağı və 

sakinlərinin öz dədə-baba yurdlarına dönəcəkləri günə inan-

dığını Həsən Mirzəyevə bildirmiĢdi.  

A 
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Z.Yaqubun arzuları ağuĢunda, yazacağı sözlər dilində 

nizami bir ordu kimi düzülmüĢdü və öz növbəsini gözləyirdi. 

Amma ―Sən saydığını say, gör fələk nə sayır‖ deyib atalar. 

Fələk də elə saydı ki, saz-söz ustası olan Xalq Ģairi Zəlimxan 

Yaqub ancaq 65 il ömür yaĢaya bildi. Bu ömür çox mənali, 

Ģərəfli və hamıya nümunə ola biləcək bir ömür oldu.  

Çoxlu sayda kitabların müəllifi idi Zəlimxan Yaqub. Onun 

bəlağətli nitqi daim haqqa söykənərək ədaləti tərənnüm edirdi.  

Gürcüstan elində dünyaya göz açan Zəlimxan Yaqub orada 

yaĢayan azərbaycanlıların da mütəmadi olaraq dərd-sərləri ilə 

maraqlanar, öz çıxıĢlarında, qələmə aldığı Ģeirlərində onların 

haqq səsini dünyaya çatdırmaqdan qürur hissi duyardı.  

Z.Yaqubun Ģeirləri öz axıcılığı ilə insan qəlbini riqqətə 

gətirir, onu düĢündürür:  

 

Əgər ağıl varsa başın içində,  

Arzular gül açar daşın içində.  

Zəlimxan yazı tapar qışın içində,  

Tək arzu tükənib, ömür bitməsin.  

 

Ayazlı-Ģaxtalı bir qıĢ günündə dünyaya gələn Xalq Ģairi 

Zəlimxan Yaqub elə soyuq bir qıĢ günündə də bu dünyaya 

əlvida deyib getdi.  

Hərflərdən söz, sözlərdən bir ordu yaradıb qələmi ilə ona 

sərkərdəlik etmiĢ Zəlimxan Yaqubun əziz xatirəsi dəyərli 

oxucular tərəfindən daim anılaraq, xatirələrdə əbədi yaĢayacaq.  

Allah rəhmət eləsin, məzarı nurla dolsun. Amin!  

 

 

“Dərələyəz” qəzeti,  

19.01.2016 
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Əlixan  YƏHYAOĞLU 

 

ZƏLĠMXANSIZ  QALAN  DÜNYA 

və  ya Ģairin ruhu ilə söhbət 

 
…Can qardaĢım, xan adaĢım, Sən də hamı kimi yaĢamaq, 

yeni-yeni əsərlər, könül oxĢayan, sevib-sevdirən Ģeirlər 

yazmaq, kitablar nəĢr etdirmək istəyirdin. Dünyaya sığmayan 

arzu-diləklərindən, xalqın və millətin dərdindən yazmaq istə-

yirdin. Yer üzünün bir əĢrəfi kimi qəlbin yaĢamaq eĢqilə döyü-

nürdü. Görəcəyin bütün iĢlərini, yazdığın əsərləri yaĢamaq 

eĢqilə həyata keçirirdin. Ömrünü ―gözlə qaĢ arasındakı‖ ölümə 

qurban verib dünyanı dəyiĢdin, əbədiyyətə qovuĢdun. Xeyirxah 

əməllər, görüləsi vacib iĢlər yarımçıq qaldı. Müqəddəs arzula-

rın qarĢısında ömrün ―vəfasız‖ çıxdı. Necə deyərlər, ―sən say-

dığını say, gör fələk nə sayır‖. Fələyin hesabı isə vaxtlı-vaxtsız 

insanın hər yaĢda həyatına son qoyur…  

…Ölüm adlı qaçılmaz bir həqiqət sağlam, ―buz baltalı‖, 

polad iradəli, dəmir biləkli, Ģaqraq gülüĢlü, pəhləvan cüssəli, 

sadə qəlbli, kövrək və həssas duyğulu Zəlimxan Yaqub ömrü-

nün qapısını erkən döydü. Əslində beĢ-altı il öncə ömür qapının 

döyülməsi Səni ―boğaza yığmıĢdı‖. Çox əzab-əziyyət verdi. 

Heyif ki, bu cəfaların, əzab-əziyyətlərin səfasını görmədin. Çox 

heyif…  

…―Gəlimli-gedimli, son ucu ölümlü dünya‖nın bundan 

baĢqa ―iĢi-gücü‖ yoxdu. Yazıb yaradanlar, xeyirxahlar, xalq 

üçün gərəkli olanlar, millətin maraqları naminə çalıĢanlar, 

―biz‖ deyənlər baĢqalarından fərqli olaraq daha tez ölümə 

məhkum edilirlər. Niyə?  

…Can qardaĢım, xan adaĢım, sən demə ―gözəl ölüm‖, 

―yaxĢı ölüm‖ arzulaya-arzulaya özünü ölümə hazırlayırmıĢsan. 

Yerini-məkanını, necəliyini bilmədiyin, varlığını görmədiyin 

ölümü sevdin. Ruhunun dincliyini ölümdə gördüyünə görəmi 
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ölümü sevdin? Ona görəmi son zamanlar yazdığın Ģeirləri 

dəhĢətli, vahiməli ölümə həsr edirdin? Dilindən düĢməyən bu 

qorxunc kəlməyə birdən-birə necə vuruldun, necə aĢiq oldun? 

Nə idi Səni vadar edən? ―Ölümü özünə, özünü də ölümə 

yaraĢdırdığını‖, ona hazır olduğunu tez-tez dilə gətirirdin…  

…BezmiĢdinmi ağrılardan? Yoxsa candan artıq istədiyin 

övladlarına, həyalı qız-gəlinlərinə, vəfalı yoldaĢına, ağbirçək 

anana əziyyət verməmək üçünmü ―gözəl ölümün‖ gəliĢinə ―xoĢ 

gəldin‖ deyəcəkdin? Canını ağrı-acılardan qurtarmaq üçünmü 

―gözəl ölümün‖ yolunu ―səbirsizliklə‖ gözləyirdin? Sən ölümü 

istəsən də, xalq ―olduğu kimi görünən, göründüyü kimi olan‖ 

OĞLUNUN varlığını istəyir, yaĢamağını arzulayırdı. Qarlı 

dağların, çiçəkli düzlərin, göy çəmənlərin, buz bulaqların, daĢ-

qın çayların, sonalı göllərin, ətirli güllərin, bərəkətli torpaqları-

nın, göz oxĢayan təbiətin eĢqindən Məcnuna, alıĢıb yanan Kə-

rəmə dönən Ģair Zəlimxan Yaqubun vurğunu, ―dəli-divanəsi‖ 

olan xalq hər an Səni görmək, dinləmək, ünsiyyətdə olmaq 

istəyirdi…  

…Ġnsanları bir-birindən ayırmadın, seçmədin, hamını eyni 

gözdə gördün, qarĢına çıxan Allah bəndəsinin hər birinə əl tut-

dun, ümid verdin, insanlıqdan danıĢdın, inamın və imanın 

mahiyyətini anlatdın, isti qucaq açdın, doğmaların kimi sevdin. 

QarĢılıqlı sevginin müqabilində niyə ―gözəl ölüm‖ arzulayır-

dın?  Xalq Sənin ağrılardan nələr çəkdiyini çox gözəl bilirdi…  

… Can qardaĢım, xan adaĢım, yadındadırsa, Sən ―Azər-

kitab‖da Ģöbə müdiri iĢləyən vədələr mən tələbə idim. Hərbi 

xidmətdən təzə qayıtmıĢdım. Onda ilk tanıĢlıq münasibətilə 

Rəsul Həmzətovun ikicildlik ―Mənim Dağıstanım‖ Ģeirlər kita-

bını hədiyyə etdin. Böyük qardaĢımla adaĢ olduğuna görə, o 

vaxtdan Səni ―Can qardaĢım‖, ―Xan adaĢım‖ kimi qəbul etmi-

Ģəm. Cüssəli görünüĢündən, amirənə yeriĢindən, əzəmətli duru-

Ģundan, alovlu danıĢığından xana, sultana bənzədirdim. Bu 

bənzətmə sən demə, heç də təsadüfi deyilmiĢ. Tanrının qismə-

tilə bənzətməm zaman-zaman reallığa çevrildi.  Xalqın sevgi və 
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məhəbbəti, hüsn-rəğbəti Sənin Azərbaycan poeziyasındakı 

uğur və nailiyyətini,  ucalıq və böyüklüyünü, mənəvi xanlıq və 

sultanlığını möhürlədi. Məndən bir yaĢ böyük olsan da, adımız-

dakı ―xan‖ sonluğu bizi daha da doğmalaĢdırıb iki canda bir 

ürək eylədi. Sən təkcə mənim (ailəmin) qəlbimdə deyil, min-

lərlə sadə insanların gözündə Ġlahi bir varlığa çevrildin. Böyü-

dükcə böyüdün, ucaldıqca ucaldın. Sənə qarĢı həmiĢə xeyir-

dualar edilmiĢ, alqıĢ və uğurlar dilənmiĢdi. Azərbaycan-Türk 

dünyasının söz mülkündə SULTANLIQ, XANLIQ taxt-tacına 

sahib oldun. ġərq poeziya zirvəsinin məğlubedilməz 

HÖKMDARINA çevrildin...  

...Deyilənlərə görə, rəhmətlik ġamil baban arif adam olub-

muĢ. O, sərraf gözü ilə bir dəfə insana baxanda qarĢıdakının 

necə adam olduğunu bilirmiĢ. HəmiĢə  Sənin oturuĢuna, davra-

nıĢına və danıĢığına diqqət yetirərmiĢ. Üç xüsusiyyətinə görə 

nəvələrinin içində Səni daha çox sevirmiĢ. O, demiĢdi: ―Zəlim-

xan iĢləyəndə yorulmur, yeyəndə doymur və danıĢanda mızıl-

damır‖...  

… Can qardaĢım, xan adaĢım, iki-üç gün öncə bir röya gör-

düm. Gördüm ki, ―mənzərəli bir məkanda, ağacın altında, gül-

çiçəyin əhatəsində uzanıbsan. Ətrafındakı tanımadığım qəribə 

adamlara saz çalıb-oxuyursan. Yanına getməyə cəht etdimsə də, 

məni qoymadın. ―Gedib qəzetdə yazacaqsan, gəlmə‖, – dedin. 

Atama müraciət etdin ki, ―Ay Yəhya əmi, buna deyin getsin‖. 

Atamın səsini eĢitsəm də, özünü görə bilmədim. Ġri gövdəli iki 

məxluq qabağımı kəsib məni məclisə buraxmadı. Oturub öz-

özümə ağladım‖. Səsimə hövlank oyandım və yuxunun 

təsirindən bir müddət özümə gələ bilmədim. Ertəsi gün Çingizə 

zəng edib (yuxunu danıĢmadım) Səninlə bağlı bir-iki kövrək 

xatirələr verməsini xahiĢ etdim. EĢitdim ki, Bakıya gedib...  

…Erkən ölümün hamını yandırdı. Deyirdin, ―erkən ölüm 

―ucuzlaĢmıĢ ölümün‖ dəyərini özünə qaytarır‖ (Allah cəmi 

Ģəhidlərimizə, vaxtsız dünyasını dəyiĢənlərə qəni-qəni rəhmət 

eləsin, yerləri cənnətməkan, ruhları Allah dərgahında Ģad ol-
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sun. Onlar da erkən ölüb, əbədiyyətə nakam qovuĢublar). 

Bəlkə, Sən də, elə Ģəhidlərimiz kimi bu çirkin dünyanın 

həyasızlarının, iyrənc fırıldaqçılarının, peĢəkar nanəciblərinin, 

bəzi savadsız siyasətçilərinin, istedadsız qələm sahiblərinin 

qorxulu əməllərinin qurbanına çevrildin? Bu müxənnətlərin, 

ata-ana qatillərinin, ―at quyruğu kəsənlərin‖, ―ot tayası yandı-

ranların‖, ―əli ətə yetməyib adını iylənmiĢ qoyan‖ yırtıcı piĢik-

lərin qurbanına çevrildin? Onlar qabaqda gedənləri, sözü 

ötkünləri, qələmi iti olanları, el hörməti, xalq məhəbbəti 

qazananları hədəfə alıb nüfuzdan salmaq istəyirlər…  

… Can qardaĢım, xan adaĢım, kimdir bunlar? Xalqın ―kor 

bağırsıqları‖, cəmiyyətin içinə düĢmüĢ mikrob və viruslar, bəzi 

üzdəniraq ―lider‖ və ―rəhbər‖lərinin həyasız və sırtıq qulları, 

―min bir oyundan çıxan‖ yaltaq və riyakar qulbeçələri, yadelli 

misterlərin qarĢısında yeddi yerdən əyilib sual iĢarəsinə çevri-

lən vətən xainləri, millət satqınları və s. və i. Onlar bundan son-

ra nə qədər yaĢasalar da, nə Sənin poeziya zirvənə qalxacaq, nə 

də Səni öz səviyyələrinə endirə biləcəklər. Xalq kimin kim 

olduğunu çox gözəl bilir. Tərbiyəsiz və vicdansızların, dönük 

və xainlərin cəmiyyətdə yeri yoxdur. Xalq Səni fitri istedadlı, 

qabiliyyətli və zəkalı, əvəzsiz yaddaĢ və hafizəli ZĠYALI, və-

tənpərvər ġAĠR kimi tanıyır, sevir və bundan sonra da sevəcək-

lər, çünki vaxtında səpdiyin sağlam toxumun indi məhsulunu 

yığırsan. Zəlimxansevərlər hər zaman ruhunu Ģad edəcəklər…  

…Bir dəfə Bakıda evinə qonaq dəvət etdin. Söhbətin orta-

sında kövrəlib dedin ki, ―bu dəfə kənddən gələndə Güllü ilə 

(anası – Ə.Y.) görüĢüb ayrılanda ikimiz də ağladıq. Mən yaĢa 

dolmuĢ, gəncliyində əzab-əziyyət görmüĢ, saçlarına dən düĢ-

müĢ xəstə, ağbirçək anamı, anam isə ağrı-acılar içində inildə-

yən, dərdlərinə çarə tapılmayan yaralı balasını ağlayırdı. 

Güllüdən, qardaĢ-bacıdan, qohum-qonĢudan, boya-baĢa çatdı-

ğım kənddən ayrılmaq istəmirdim‖…  

… Can qardaĢım, xan adaĢım, Ay kimi saf, ləkəsiz do-

ğuldun. Bulaq kimi duru axdın. GünəĢ kimi Ģölələnib nur saç-
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dın. ‖Zəlimxan‖ adını ləyaqətlə daĢıdın, Ģərəflə qorudun, qey-

rətlə yaĢatdın. Allahın iznilə, ağıl-kamalınla hörmət-izzət sahi-

bi oldun, Ģan-Ģöhrət qazandın. Hər yerdə, hər ocaq baĢında, 

süfrə arxasında, məclis və yığıncaqlarda, tədbir və yubileylərdə 

Sənin xüsusi yerin, sözün-söhbətin vardı. Daha çox maraqla 

dinlənilən, alqıĢlanan Sən idin. Bu, gözügötürməzləri, xain və 

paxılları qıcıqlandırsa da, milyonların ürəyincə olurdu. Allah-

Taala bəndələri arasında Sənə mənalı ömür, uğurlu həyat ver-

disə, xoĢ bir nəzərlə baxdısa, Səni sınaqdan keçirmək, səbir və 

dözümünü, inam və sevgini yoxlamaq üçün ömrünün son illəri-

ni ağrılı-acılı, qəmli-kədərli etdi. Sən demə, fürsətdən istifadə 

edib özünü ölümə ―hazırlayırmıĢsan‖. Ölümün gözünə dik ba-

xıb ona ―xoĢ gəldin‖ eylədin. KiĢi kimi öldün. BağıĢla, ―öldün‖ 

yox, dünyanı dəyiĢib əbədiyyətə, ölməzliyə qovuĢdun. Saz-söz 

aləmində, poeziya yolunda, insanlıq dünyasında ölməyibsən, 

ölə də bilməzsən, çünki Sən Tanrının töhfəsi, zamanın yetirmə-

si, millətin sevinci, xalqın oğlusan…  

...Zalım fələk baĢına elə ―oyun açdı‖, canına elə sağalmaz 

ağrı uydurdu, qəlbinə elə qəm-kədər verdi ki, bu ―çağrılmamıĢ‖, 

―yolunu azmıĢ‖ ―qonaqlardan‖ vaxtında yaxa qurtara bilmədin. 

Heç nəyə baxmayan, xahiĢ eĢitməyən, yalvarıĢ dinləməyən bu 

vicdansız və amansız ağrılar Səni boğaza yığsa da, bezdirsə də, 

bir dəfə də olsun ―of‖ demədin. Bu cür dəhĢətli ağrıların müqa-

bilində ailənin, qohum-qardaĢın əhval-ruhiyyəsini pozmadın.  

...Birdən-birə görünməmiĢ iĢə, ağlasığmaz oyuna saldılar 

Səni. O qədər böyrəkləri dəyiĢdirilənlər, ―ağır yatıb, yüngül 

qalxan‖ xəstələr gördüm. Hamısı da Ģəfa tapıb doğma-əzizlə-

rinə qovuĢdular. Niyə Tanrı Səni də o xəstələrin ayağına çəkib 

Ģəfa vermədi, sıramıza qaytarmadı? Xain əlimi uzandı, müxən-

nət nəfəsimi dəydi, yoxsa gözə-nəzərəmi gəldin? Bəlkə, izinə 

düĢüb qəsdinə durdular? Sənin bu durumuna kim bais oldu, 

hansı namərd qıydı? Niyə doğma-əzizləri dərdə-qəmə, gözyaĢı 

axıtmağa vadar etdi? Bir də ki, Vətən dərdi, Millət qayğısı 

çəkənin, Xalq yükü daĢıyanın həmiĢə DAġI ağır olur... 
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... Can qardaĢım, xan adaĢım, Sənin fiziki-bioloji ağrın, 

böyrəksiz bədəninin acısı, əzab-əziyyəti, çarəsiz dərdlərin, sa-

ğalmaz yaraların, ruhunu sızladır, könlünü göynədirdi. Səni 

ruhdan salmamaq üçün qənĢərində hamı özünü Ģən, əhval-

ruhiyyəli göstərsə də, heç kim içindəki sənli ―vərəmi‖, intizar 

və nigarançılığı, qəm-kədəri büruzə vermirdi. Hamının ―bir üzü 

―gülür‖, bir üzü də qan ağlayırdı‖. Güllü ana, Sahibə xanım, 

oğul-qız, qardaĢ-bacı dözülməz və dəhĢətli ağrılarını Səninlə 

birgə çəkir və birgə yaĢayırdılar. Hər biri dünya Ģöhrətli 

Oğulun, ər KiĢinin, qeyrətli Atanın, qayğıkeĢ QardaĢın yenidən 

öz həyat dünyasına qyıtması üçün gecə-gündüz göylərə əl açıb 

ulu Yaradandan imdad diləyir və Ģəfa istəyirdilər...  

...Əstəğfürullah, Səni əbədiyyət və ölümsüzlüyə qovuĢmaq 

yolundan saxlamaq gücündə, qüdrətində deyilik. Axı Sən ―Pey-

ğəmbər ömrü yaĢamağı‖ çox arzulayırdın. Bir də ki, nahaq de-

məyiblər ―niyyətin hara, mənzilin də ora‖. Son illərdə Bakı be-

lə vidalaĢmanı, belə son mənzilə yola salmanı görməmiĢdi. 

Minlərlə Zəlimxansevərlər, poeziya vurğunları Səni hüznlü 

qəlblərində, əyilməz çiyinlərində haqq yerinə – müqəddəslərin, 

dahilərin uyuduğu Fəxri Xiyabana apardılar. Vəsiyyət etdiyin 

kimi, məzarın üstündə aĢıqların yanıqlı hayqırtısından, telli 

sazın ürəklərə od salan naləsindən ana təbiətin dağları, sal 

qayaları alıĢdı, suları-gölləri qurudu, göydə quĢlar, yerdə bütün 

canlılar gözyaĢı axıtdı...  

...Adlı-sanlı, dünya Ģöhrətli Ģair Zəlimxan Yaqubun cəna-

zəsi üstündə Güllü ananın fəryadı, Sahibə xanımın naləsi,  qız-

gəlinin ahı, bacıların fəğanı, ağısı milyonların qəlbini yandırdı. 

Bu, təkcə Sənin ailənin deyil, milyonlarla Zəlimxansevərlərin 

müsibəti, itgisi, dərdi-qəmidir. Hamı ağladı, ailənin dərdinə 

ortaq oldu, yas saxladı...  

... Can qardaĢım, xan adaĢım, ölümündən bir gün əvvəl 

soyuqdəymə və yüksək hərarət içində yatırdım. Ertəsi gün acı 

xəbəri eĢitdim. Dünya gözlərimdə qaralıb görünməz oldu. 

Məndə olmayan ürəkağrısı ilə təzyiqim bir-birinə qarıĢdı. 
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Qəlbimdən coĢub gələn seli gözlərim saxlaya bilmirdi. Can 

qardaĢım, xan adaĢın itgisinə dözməyib KiĢi kimi ―dil deyib‖ 

(evdəkilər də) ağlayırdım. Ġki gün təcili yardım həkimləri səh-

hətimlə məĢğul oldular. Bax, bu səbəbdən Sənin dəfnində 

iĢtirak edib vidalaĢa bilmədim. Bu üzdən Sənin ruhun qarĢı-

sında, ailən, doğma və əzizlərin qarĢısında özümü bağıĢlaya 

bilmirəm...  

 

P.S. Şərəfli və mənalı ömrünlə, Səni sevənlərin gözünə, 

könlünə, qəlbinə köçdün. Ziyalı kimi, şair kimi xalqın  içində 

əriyə-əriyə onların ruhuna hopdun, qan yaddaşına köçdün. 

Şərəfli ölümlərilə daha bir ömür qazanıb əbədi yaşayan dahi 

və mütəfəkkirlərə, müqəddəs varlıqlara qarışdın. 

Heyif, Səni saxlaya bilmədik. Qara torpağa, heykəlləşmiş 

məzara, mərmər daşa dəyişdik. 

Rahat yat, Can qardaşım, xan adaşım. Məkanın cənnət, 

Ruhun şad olsun. Hər Allah bəndəsi kimi, biz də, həyatın qanu-

nu olan “can borcumuzu” “ödəyib” daimi məkanımıza 

gedəcəyik.  
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ƏSƏD CAHANGĠR:  “ZƏLĠMXAN YAQUBUN 

DƏFNĠNƏ BELƏ PAXILLIQLA YANAġDILAR” 
 

Bu günlərdə haqq dünyasına qovuĢan Azərbaycanın Xalq 

Ģairi Zəlimxan Yaqub artıq aramızda olmasa da, adı, yaradıcılığı 

həmkarlarının, sevənlərinin dilindən düĢmür. Azərbaycan ədəbiy-

yatı və siması mübaliğəsiz Ģəkildə, böyük simalarından birini 

itirdi. Ağrı, adətən isti-isti özünü göstərməz, Azərbaycan ədəbiy-

yatında özünəməxsus çəkisi olan bu böyük Ģairin boĢ qalmıĢ yeri, 

yoxluğu bəlkə də milli poeziyanın gələcək mərhələlərində öz 

acınacaqlı aqibətini göstərəcək, amma hər halda əksini arzulayaq.  

Zəlimxan Yaqubun vəfatı ilə onun yaradıcılığı, Ģəxsiyyəti ye-

nidən gündəmə gəldi. Əlbəttə ki, onun haqqında yüksək fikirlərlə 

yanaĢı, müəyyən tənqidlər də oldu. Amma bir çox hallarda bu cür 

iradlar belə Xalq Ģairinin böyüklüyünə dəlalət edirdi. Təbii ki, bu, 

bir qisim qələm adamlarını qıcıqlandırmaya bilməzdi, hətta onun 

dəfninə belə həsəd aparanların olduğu deyilir. Ədəbi tənqidçi 

Əsəd Cahangirin bununla bağlı açıqlaması maraqlıdır: “Ömrü 

boyu Zəlimxan Yaqubun hökumət yanındakı hörmətinə və xalq 

arasındakı Ģöhrətinə qısqanclıq edən bir çox yazar həmkarları 

Ģairin hətta dəfninə belə paxıllıqla yanaĢdılar və dəfnə gəlmədi-

lər. Fəxri Xiyaban isə belə möhtəĢəm Ģair dəfnini indiyə qədər 

bircə dəfə – Səməd Vurğun öləndə görmüĢdü. Dəfnə gəlməyən-

lər bunun belə olacağını yaxĢı bilirdilər”.  

Adətən hakim dairələrə yaxınlığı olan qələm adamları xalq 

arasında bir o qədər yaxĢı qarĢılanmırlar. Amma Zəlimxan Yaqub 

hər iki tərəfin könlündə özünə yer eləyə bildi. Əsəd Cahangirin 

sözlərinə görə, Zəlimxan Yaqub aĢağı-yuxarı qarĢıdurmasının 

fövqündə idi: “Simurq quĢunun qanadlarına qalxan Məlik 

Məmmədə artıq ağ qoç-qara qoçun buynuzlaĢmasının dəxli yox 

idi. Çünki Simurq göylərdə idi, qoçlar isə yerdə. Elə Ģair var ki, 

saray Ģairi olur. Elə Ģair də var ki, koma Ģairi olur. Zəlimxan 

Yaqub sarayından tutmuĢ komasına qədər xalqın Ģairi idi”. 

ġəfiqə ġƏFA 
Adalet.az , 13.01.2016 
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Xətai ƏZĠZOV 

AzərTAC-ın Gürcüstan üzrə müxbiri 

 

 O, ĠNSANLIĞIN ZĠRVƏSĠNƏ YÜKSƏLMĠġ 

ƏDƏBĠYYAT ĠNCĠSĠDĠR 
 

öyük və bənzərsiz insan, ilahi Ģairlə tanıĢlığımızın 

çox qəribə və uzun bir tarixi var. Ġllər öncə 

əsəbimdən ağladığım bir vaxtda yaxınlaĢıb mənə 

təskinlik vermiĢdi. Adımı soruĢub, təəccüblə üzümə baxdı. Sən 

ağlayırsan? ġah Ġsmayıl Xətayi ağlamazdı. Sən də onun adını 

daĢıyırsan.  

Birdən Zəlimxan müəllim dərindən köks ötürüb dedi: 

―Yox, bilirəm ki, sən ağlamırsan, sən sadəcə olaraq ürəyindəki 

yanğını, odu duzlu su ilə söndürürsən‖. Dedi və xəfifcə 

gülümsədi. 

Sonradan çoxlu görüĢlərimiz oldu. Milli Məclisdə, toyda, 

niĢanda, rayonlarda və s. Hər dəfəsində də sanki ilk dəfə 

görüĢürük kimi, əlimizi sıxıb, öpüĢüb görüĢərdik.  

Bu gün Onun yoxluğu ilə barıĢa bilməyənlərdən biri də 

mənəm. Elə bir insan üçün nə desəm, necə bəlağətli danıĢsam 

da azdır. Zəlimxan Yaqub haqqında yazmağa nə bir dəftər, nə 

bir kitab bəs etməz, nə də onun haqqında danıĢmağa bir mağar 

bəs etməz.  

O, təkcə insanlığı, insanlara olan saf hisləri, məhəbbəti, 

canyananlığı ilə seçilmirdi. O, həm də yazdığı Ģeirləri ilə 

seçilən, sevilən, yazdıqları xalq tərəfindən inci kimi qəbul 

olunan nadir söz sahiblərindən biri idi.  

Zəlimxan Yaqub sözün məsuliyyətini hiss edən və ömrü-

nün sonunadək əlindən qələmi yerə qoymayan Ģair idi. Onun 

yurd, xalq sevgisindən yoğurulmuĢ Ģeirləri Azərbaycan insanı 

ilə həmiĢə bir yerdədir. Ona görə də, Zəlimxan Yaqub 

insanlığın zirvəsinə yüksəlmiĢ əbədiyyat incisidir.  

B 
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Əsərləri ilə qüdrətli qələm sahibi kimi daim ürəklərdə 

yaĢayacaq Zəlimxan Yaqub, həm gözəl poeziya nümunələri 

yaradır, həm də Azərbaycan poeziyasını bütün dünyada təbliğ 

edirdi. O, ürəyindən keçənləri özünəməxsus intonasiya ilə 

dünyaya çatdırırdı. Zəlimxan Yaqub, eyni zamanda türk dünya-

sının böyük Ģairidir və hər yerdə onun xatirəsi ehtiramla anılır. 

Türk dünyasının böyük Ģairi Azərbaycanda, Gürcüstanda 

və Türkiyədə eyni sevgi, məhəbbət və rəğbətlə sevilir. Hərdən 

fikirləĢirsən, o kim idi. Kim idi ki, belə çox sevilir, öülümndən 

bir il keçib, amma heç kim, onun yoxluğu ilə barıĢmır, onu 

qəlbində yaĢadır. Bəli, O, bir incidir.  

―O, insanlığı, ilahi sevgisi, bu sevgidən ilham alan 

yaradıcılığı ilə insanlığın zirvəsinə yüksəlmiĢ əbədiyyat 

incisidir‖.  
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Orxan ARAS 

 

ZƏLĠMXAN AYRILIĞI  
 

əĢhur türk elm adamı və Ģairi Ziya Gökalpın 

ölümündən iki il sonra (1926) Əsəd Bəy 

Berlində ―Ədəbiyyat dünyası‖ qəzetində onun 

haqqında qısa bir məqalə yazıb.  

O məqalə belə baĢlayır:  

―Deyilənlər doğru isə, Ġslam Peyğəmbəri Ģairlər üçün cən-

nətdə ən nadir daĢlarla bəzədilmiĢ bir köĢk hazırlayır və Ģair 

ölüncə də yetmiĢ min mələk ağ qanadlarının üzərinə o Ģairi ala-

raq cənnətdəki həmin köĢkə aparır. Bilmirəm ġərqdə anladılan 

bu hekayə nə qədər doğrudur. Amma əgər bu hekayədə bir azca 

düzgünlük payı varsa, o cənnətdəki köĢkə ən layiq olacaq Ģair-

lərdən biri, bir neçə il əvvəl vəfat edən Ģair Ziya Gökalpdır‖.  

Mənim gözümdə Zəlimxan Yaqub da o köĢkə gedəcək 

Ģairlərdən biridir. Onu çox uzun zamandan bəridir dilimizi ən 

gözəl tərənnüm edən Ģeirləri ilə tanıyırdım. Hətta həyat yolda-

Ģım onunla əlaqədar atası Ömər və əmisi Ġsa Hüseynovla olan 

yaxınlıqları və xatirlərindən mənə tez-tez danıĢar, Ģeirlərindən 

oxuyardı. Amma onu ilk dəfə bir neçə il əvvəl professor Səla-

həddin Xəlilovun dəvətilə bir yeməkdə tanıdım. Sakit, gülərüz, 

xoĢsöhbət və səmimi bir insan idi. Hər ağzını açanda ağzından 

çıxan sözlər qafiyələĢər və Ģeir halını alardı. Dili, xüsusilə 

xalqın danıĢdığı sadə və coĢğulu ifadə tərzini bu qədər gözəl 

mənimsəyən və istifadə edən çox az insan tanıdım. O, yaĢadığı 

kosmopolit Bakı Ģəhərinə öz rəngini, öz səsini və öz üslubunu 

gətirmiĢdi. Onun yalnız Ģeirlərində deyil, söhbətində də, doğul-

duğu torpaqların səsini, qoxusunu və melodiyasını eĢitmək 

mümkündü. Əzbəri güclü idi və aĢıq Ģeiri ənənəsini çox yaxĢı 

bilirdi. Həm ənənələrdən süzülüb gələn minlərlə illik bir ozan 

tərbiyəsini bilmək, həm də müasir Ģeirdən xəbərdar olmaq hər 

M 
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Ģairə xas deyil. O, süni bir ədəbiyyat dilindən istifadə etməzdi. 

Xalqın dilini ədəbi dillə bütünləĢdirmiĢdi. Bu səbəblə xalq tərə-

findən Ģeirləri çox əzbərlənən və sevilən bir insan idi. Xalqına 

bağlıydı, vətənini dəli kimi sevərdi. Türk dünyası onun səslən-

diyi əsas kütləydi. Ġğdırlı tarixçi Nizaməttin Onk onun yaxın 

dostu idi və bizə ilk dəfə Zəlimxan Yaqubdan bəhs edən və 

Ģeirlərini oxuyan Nizaməttin Onkdu. 2003-ci ildə onun Ģeir-

lərini Ankarada nəĢr etmiĢdi və o kitabdan birini də mənə 

göndərmiĢdi.  

Zəlimxan Yaqub xəstələnəndə Almaniyaya müalicəyə gəl-

miĢdi. Hanovverdə bir xəstəxanada yatırdı. Hanovver bizə 650 

kilometr məsafədədir. Nizaməttin Onkdan telefon nömrəsini al-

dım və telefon açdım. Yanına gedəcəyimi söylədim. Qulaqları-

ma çatan o Ģirin və mülayim səsini unutmaq mümkün deyil: 

―Nizaməddin yolun çox uzaq olduğunu söylədi, lütfən əziyyət 

çəkməyin‖,  – dedi.  

Yazdığı əsərlər tam 13 cilddir. Bu, bir Ģair, bir yazar üçün 

böyük uğurdur. O, gəldi, yaĢadı, sözlərini söylədi və söz atına 

minib aramızdan ayrıldı. Özünün də dediyi kimi: 

 

Sənindir, əkə bilmirəm,  

Bir könül tikə bilmirəm. 

Dərdini çəkə bilmirəm, 

Gəl, şəklini çəkim, dünya... 

 

O da gəlib-gedənlər kimi gəldi, dünyanın Ģəklini çəkdi və 

getdi. Bizə də onun Ģeirlərində çəkdiyi Ģəkillərə baxaraq təsəlli 

almaq qaldı.  

Nur içində yat, əziz Ģairim! 

 “525-ci qəzet”, 

12.01.2016  
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Faiq BALABƏYLĠ  

 

O QƏDƏR SAF ĠDĠ KĠ, QIVLASIZ... 

 

addaĢımdan silinməyən bir xatirədir bu. 

Zəlimxan Yaqubla ilk görüĢümdə yenicə dərc 

olunmuĢ ―Od aldığım ocaqlar‖ kitabını mənə 

bağıĢlayanda belə bir avtoqraf yazmıĢdı: ―Faiq, gün o gün 

olsun ki, sən də öz kitabını mənə verəsən‖. 

Gün o gün olmuĢdu, ―Eh, ayrılıq, nə yamansan‖ ilk Ģeirlər 

kitabımı ona vermiĢdim. Sonralar da ustad Ģair müəllif sözü ilə 

bir neçə kitabını mənə bağıĢlamıĢdı. Elə mən də digər 

kitablarımı utana-utana da olsa, ona vermiĢdim...  

Zəlimxan Yaqub sözün həqiqi mənasında Xalq Ģairi – xalqın 

Ģairi idi... Mən bunu bir neçə dəfə onunla rayonlara yol yoldaĢı 

olanda görmüĢdüm. Bir dəfə Cəlilabaddan gələndə, Salyanda 

yolüstü kəndlərin birində ―10 dəqiqə dayanaq, çay içək‖, –  dedi. 

Dayandıq, amma təxminən 2 saatdan sonra yola düĢdük. ġair, 

dəfələrlə çay təzələnsə də, üst-üstə heç bir stəkan da çay içmədi. 

YaĢıl ağacın altına qoyulmuĢ stolun ətrafı insanlarla dolmuĢdu. 

Ġnsanlar dərdini danıĢır, Ģairə sevgilərini izhar edir, onunla iki 

daĢın arasında Ģəkil çəkdirirdilər.  

Onun qəlbində nə qədər xatirələr vardı. Özü də kimlərlə 

bağlı! Bu insan daima Ģükranlıq etmiĢdi, yaddaĢında ancaq xoĢ 

günlər, xoĢ anlar qalmıĢdı sanki...  

ġair danıĢıqlarında, söhbətində hər kəsin ancaq müsbət 

tərəfini görüntüləyirdi, yaxĢısını deyirdi... Kiminsə haqqında 

Y 
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pis söz deməzdi. Ġnsanlara qarĢı qəribə bir sevgi vardı onda: 

―Biz niyə sevməyək bir-birimizi?‖ – deyirdi.  

Xeyirxah idi, yaxĢılıq etmək üçün doğulmuĢdu sanki.  

Yaxın qohumum Sabiti oxuduğu Ġqtisad Universitetindən 

qovmuĢdular. Müəllimlə Ģəxsi zəmində olan mübahisəsi gəlib 

imtahanlarda aldığı qeyri-kafi qiymətlərə qədər çatmıĢdı. 

NəĢriyyatda Zəlimxan müəllimlə görüĢdüm. ―Ədəbiyyat 

qəzeti‖nə gəlmiĢdi. Adətinə xilaf çıxmadı:  

– Bir sözün? – dedi.  

– XahiĢim var... (Və dedim).  

– Baxarıq...  

Səhər saat 6-ya qalmıĢ zəng etdi.  

– Rektor səhərlər bulvarda qaçır, gedirəm ora, dedim, mən 

yuxuma haram qatdığım kimi, sən də oyanasan, – deyib, zara-

fat etdi. DəhĢətə gəldim. Necə yəni, tezdən yuxudan olmaq? 

Saat 10:00-da yenidən zəng vurdu, dedi, get Əli müəllimin (Əli 

Abbasov o vaxt rektor idi) yanına, səni gözləyir...  

Zəlimxan müəllimin qəribə lətifə danıĢmaq qabiliyyəti də 

var idi. Elə ürəkdən gülürdü ki!  

80-ci illərdə Vasif Süleymanla birlikdə onun Yasamaldakı 

evində olmuĢduq. Özünün tay-tuĢu kimi qonaq çağırmıĢdı.  

2007-ci ildə Bakıxanovdakı evində də olmuĢdum. Eyni 

coĢquyla qonaq olaraq qarĢılamıĢdı. Evin 1-ci qatındakı iĢ 

otağında xeyli söhbət etmiĢdik. Onu dinləməkdən yorulmaq 

olardı?  

Ərklə boynumu qucaqlamıĢdı, Vasifi soruĢmuĢdu: – Qıvla-

sız, o qədər utancaq, safdır ki, elə bil oğlan xeylağı deyil, 

utana-utana danıĢır adamla, – demiĢdi.  
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Axı, onunla biz ikimiz birlikdə tanıĢ olmuĢduq, yaxın dost 

olduğumuzu bilirdi...  

Yadıma düĢür, 1985-ci ildə 171 saylı orta məktəbdə 

onunla görüĢ keçirdik. Vasif Süleymanı, Ġlham Qəhrəmanı, 

Xatirə Rəhimbəylini və məni də özü ilə apardı. GörüĢ boyu 

ancaq bizdən danıĢdı, Ģeirlərimizdən misallar göstərdi. Heç düz-

əməlli dərc də olunmurduq o zaman...  

Bu gün Ģair Fəxri Xiyabanda dəfn olundu... Dünyasını 

dəyiĢdi... Amma ədəbi dünyamızda əbədi olaraq yeri var olan, 

qalan Ģairimiz olacaq...  

O, saf bir ömür yaĢadı, qeybətsiz, kinsiz, sevgi dolu bir 

həyat. Özü yaxĢı demiĢdi:  

 

Mən dünyanı durultmağa can atdım,  

Dünya məni bulandıra bilmədi... 

Axar.az  

11 yanvar 2016  
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Ağalar ĠDRĠSOĞLU 

Əməkdar Ġncəsənət Xadimi 

 

ELDƏN GEDƏN ZƏLĠMXAN 
Zəlimxan Yaqubla bağlı bir qastrolun təəssüratı.... 

  

özəl insan, çox istedadlı Ģair, yüksək peĢəkar 

natiq, böyük Ģəxsiyyət, Xalq Ģairi Zəlimxan Yaqub 

mənim cavanlıq dostumdur. Sonralar bu dostluq 

kirvəliyə də çevrildi. Belə ki, Zəlimxan mənim oğlum Elnurun 

kirvəsi oldu. Aramızda təxminən iki ay yaĢ fərqi var. Belə ki, 

o, yanvar ayının 21-də mən isə mart ayının 16-da dünyaya 

gəlmiĢəm.  

…2016-cı ilin yanvar ayının 21-də onun 66 yaĢı tamam 

olacaqdı. Amma amansız əcəl yanvar ayının 9-da onu cismani 

olaraq bizdən ayırdı. Açığı, mən buna çox kövrəldim, sızladım. 

O, Azərbaycan ədəbiyyatı üçün hələ bundan sonra da böyük 

iĢlər görə bilərdi. Onu da vurğulayım ki, Zəlimxan, lap 

cavanlıq illərində həddindən artıq çox sağlam və gümrah idi. 

Bəs haradan bu xəstəlik tapıldı? Bəlkə göz dəydi?..  

Artıq nə etmək olar? Deməli, onun alın yazısı da bu qədər 

imiĢ. Allah rəhmət eləsin! Yeri behiĢtlik olsun! Bilirəm ki, belə 

də olacaq. Çünki o, böyük insan, yüksək dərəcədə səxavətli, 

hamıya əlindən gələn yaxĢılıqlar edən və təpədən-dırnağa qədər 

ziyalı, əsl Ģəxsiyyət idi. O, özünün ağlı, savadı, geniĢ dünyagö-

rüĢü, ədəbiyyatımızı və bütövlükdə ġərq ədəbiyyatını, aĢıq sə-

nətini həmyaĢıdlarından yaxĢı bilən müdrik, dərin ziyalı idi. 

Həm də dostluğa, yoldaĢlığa çox sadiq idi. Ona görə də Zəlim-

xan Yaqubun çoxlu millətlərdən olan dostları, tanıĢları, onu 

dərin məhəbbətlə, hörmətlə sevən insanların sayı-hesabı yox 

idi. Elə bil ki, bu insan, həyatda yalnız yaxĢılıq etmək üçün 

doğulmuĢdu. 

G 
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Mən rejissor olduğuma görə, arzumuz onunla çoxlu tama-

Ģalar hazırlamaq idi. Amma biz yalnız bu tamaĢalardan birini 

reallaĢdıra bildik. Burada əlbəttə ki, günahkar yalnız mən özü-

mü bilirəm. Çünki onu bu iĢə hökmən mən həvəsləndirmə-

liydim. Onu ədəbiyyatın dramaturgiya janrına yönəltməliydim. 

Belə ki, Zəlimxan Yaqubun təkcə poemalarında yox, həm də 

Ģeirlərinin çoxunda dramatik notlar var və biz onların əsasında 

pyeslər iĢləyə bilərdik. TanıĢlığımızın 40 ildən çox zaman çər-

çivəsində biz bu iĢləri görə bilmədik. Bütün bu illər ərzində 

mən yalnız onun yazdığı ―AĢıq Ələsgər‖ poemasına 

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev adına Ağdam Dövlət Dram 

Teatrında 1986-cı ildə quruluĢ vermiĢəm. Bu tamaĢanın ictimai 

baxıĢı həmin vaxt Ağdamda böyük bayrama çevrildi. Bu tama-

Ģada rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi Sadıq Murtu-

zayev baĢda olmaqla, rayonun bütün ziyalıları iĢtirak edirdi. 

Həmin vaxt bu tamaĢanın ictimai baxıĢına və ilk tamaĢasına 

Bakıdan da artıq respublikada tanınan çoxlu qarabağlı alimlər, 

Ģairlər, yazıçılar və baĢqa sənət adamları gəlmiĢdi. 

1986-cı ilin aprel ayında təhvil verdiyimiz, Xalq Ģairi Zə-

limxan Yaqubun ―AĢıq Ələsgər‖ tamaĢası, dünya Ģöhrətli böyük 

alim Xudu Məmmədovun təbirincə desək, Qarabağ üçün bir 

hadisəyə çevrilmiĢdi. Biz Zəlimxan Yaqubun vasitəsi ilə, onun 

böyük təxəyyülünün məhsulu olan AĢıq Ələsgəri ilk dəfə olaraq, 

Azərbaycan səhnəsinə gətirmiĢdik. Dahi aĢığın, el sənətkarının 

keĢməkeĢli və əzablı həyat yolunun maraqlı səhnə yozumunu 

tapmıĢdıq. Həmin vaxtı baxmayaraq ki, Zəlimxan Yaqubun da 

cəmi 36 yaĢı vardı, amma artıq hamı tərəfindən sevilir, hər çıxıĢı 

maraqla qarĢılanırdı. Çünki Allah vergisi olan bu insanda böyük 

söz ehtiyatı və tamaĢaçını çox asanlıqla ələ almaq kimi fitri iste-

dad vardı. Özü də maraqlı saz çalır və pəsdən oxumağı da baca-

rırdı. Baxmayaraq ki, biz Zəlimxan Yaqubla artıq 1972-ci ildən 

tanıĢ idik, arada onun iĢlədiyi Kitab pasajında, ―Yazıçı‖ nəĢriy-

yatında, ―Ədəbiyyat və incəsənət‖ qəzetində görüĢüb, maraqlı 
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söhbətlər edirdik, amma ―AĢıq Ələsgər‖ tamaĢasının məĢqləri 

zamanı bizim Zəlimxanla münasibətimiz daha da yaxınlaĢdı. 

Dostluğumuz, yoldaĢlığımız baĢladı. 

Zəlimxan Yaqub, tamaĢanın məĢqlərində mənə çox kö-

məklik edir və aĢıq sənətini daha yaxĢı öyrəməyim üçün bu 

qədim el sənəti ilə bağlı bilmədiyim maraqlı və hətta heç yerdə 

yazılmamıĢ fikirləri də mənə danıĢırdı. Açığı, əvvəllər bu sənə-

ti yaxĢı bilmədiyimə görə, aĢıq sənətinə adi bir incəsənət növü 

kimi baxırdım. Elə kollektivdə də aktyorların çoxu bu sənəti 

dərindən bilmirdilər. Ona görə də Zəlimxanın qədim ozan, aĢıq 

sənətilə bağlı hər söhbəti bizim üçün maraqlı olurdu. Onun bu 

söhbətləri də özünün gözəl bəhrəsini verdi və tamaĢa maraqlı 

alındı. Bir saat yarım və fasiləsiz oynanılan bu tamaĢa, tamaĢa-

çılarda böyük maraq yaratmıĢdı. Hər tamaĢa anĢlaqla keçirdi. 

AĢıq Ələsgər rolunu da çox istedadlı aktyor Nazir Rüstəmov 

maraqla ifa edirdi. Ümumiyyətlə, bu tamaĢada aktyor heyətin-

dən maraqlı bir ansambl yaratmıĢdıq və hətta mən özüm də Qo-

ca aĢıq rolunda çıxıĢ edirdim. TamaĢa haqqında respublika 

mətbuatında dəyərli ressenziyalar çap olunduğundan və bu ta-

maĢa ilə bağlı maraqlı fikirlər, əks-səda hətta Gürcüstana da 

gedib çıxdığından, bizi Borçalı bölgəsinə qastrola dəvət etdilər. 

Ələbəttə, teatrın kollektivi heç vaxt Gürcüstanda olmamıĢdı. 

Həmvətənlərimizlə bu ilk görüĢə getmək hamı üçün maraqlı 

idi.  

Beləliklə, 1986-cı ilin may ayının əvvəlində biz Zəlimxan 

Yaqubun ―AĢıq Ələsgər‖ tamaĢası ilə Borçalı bölgəsinə qast-

rola getdik. Teatrın qastrolla bağlı iĢlərinə rəhbərliyi direktor 

Eyvaz Əliyev bütövlükdə mənə həvalə eləmiĢdi. Yəni bu, mə-

nim boynuma qoyulan çox cavabdehli bir iĢ idi. Bu qastrola 

Zəlimxan Yaqub da bizimlə birlikdə getdi. Zəlimxana Gürcüs-

tanda yaĢayan azərbaycanlıların necə böyük hörmət etdiklərini, 

onu necə sevdiklərini hər addımda hiss edirdik və görürdük.  
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―AĢıq Ələsgər‖ tamaĢası ilə ilk çıxıĢımız Marneuli rayo-

nundan baĢladı. Bizi bu rayonun ġaumyan qəsəbəsində yerləĢ-

dirdilər. Burada hər iĢlərə həmin bölgənin tanınmıĢ ağsaqqalla-

rından biri Allahverdi müəllim rəhbərlik edirdi. Elə ilk çıxıĢı-

mızdan baĢlayaraq, Zəlimxan Yaqub əvvəl özü səhnəyə çıxır, 

aĢıq sənətindən, aĢıq Ələsgərdən danıĢır, maraqlı Ģeirlər deyir 

və hətta yeri gələndə saz da çalırdı. Təxminən 15-20 dəqiqə 

davam edən bu çıxıĢın özü maraqlı bir tamaĢa idi. Çünki onu 

hamı böyük maraqla dinləyir və sürəkli alqıĢlarla qarĢılayırdı. 

Onun bu maraqlı çıxıĢı da tamaĢaya böyük maraq yaradır və 

tamaĢaçı ilə aktyorlar arasında bir korpü olurdu. Marneuli ra-

yonunda hər çıxıĢımız tamaĢaçıların böyük marağı ilə qarĢı-

lanır və tamaĢalardan sonra gecə saat 3-4-ə qədər böyük ziyafət 

məclisləri olur və bu banketlər özü də bir tamaĢaya çevrilirdi. 

Çünki Zəlimxan Yaqubun və bizim çıxıĢlarımız, həmin məclisə 

toplaĢanların marağına səbəb olurdu. Marneulidə biz məĢhur 

aĢıqlar, aĢıq Əhməd və aĢıq Məhəmməd Sadaxlıların yaĢadıq-

ları Sadaxlı kəndində çıxıĢ edən vaxt bu tamaĢa daha yaxĢı 

qarĢılandı. Sadaxlı çox böyük kənd olduğuna görə və həmin 

kəndin adamlarının tələbilə, istəyilə biz orada iki dəfə çıxıĢ 

eləyəsi olduq. Sadaxlı, Ermənistanla Gürcüstan arasında sərhəd 

kənddir. Bu kəndin adamları çox qoçaq və qorxmaz insanlardır. 

1988-ci il hadisələrində Ermənistandan zorla qovulan azərbay-

canlılar da ilk dəfə həmin kəndə pənah gətiriblər. Sadaxlılar 

həmin vaxt ermənilərlə də vuruĢub, öz həmvətənlərini müdafiə 

ediblər. Hətta XVIII əsrdə ilk azərbaycanlı general, 2 dəfə Gür-

cüstanın xalq qəhrəmanı adını almıĢ, çar II Ġraklinin yaxın dostu, 

gürcülərin süvari dviziyasının komandiri Xudu Borçalı da bu 

kənddəndir. Onun Sadaxlıda və ona qonĢu olan baĢqa kəndlərdə 

qızıl, gümüĢ mədənləri də olub. Çar II Ġraklinin vaxtında gürcü-

lərin maliyyə sarıdan çox ağır bir vəziyyətində o, çoxlu qızıl, 

gümüĢ və pulla dövlətə köməklik edib. Hətta gürcülərin çəkdiyi 

―And kitabı‖ adlı 5 seriyalı filmin 3-cü seriyasında onun II Ġrakli 
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ilə görüĢünü maraqlı, yaddaqalan epizodla çəkiblər. Bir neçə 

gürcü yazıçıları da öz kitablarından onun həyatından maraqlı 

fikirlər yazıblar. Əfsus ki, Azərbaycanda belə tarixi Ģəxsiyyəti, 

ilk general rütbəsi alan, 2 dəfə gürcülərin milli xalq qəhrəmanı 

olan Xudu Borçalı kimi azərbaycanlını demək olar ki, heç kim 

tanımır. 

Sonra bizim çıxıĢlarımız Zəlimxan Yaqubun doğulduğu 

Bolnisi rayonunda davam elədi. Biz Bolnisi Ģəhərindəki meh-

manxanada yerləĢdik. Həmin vaxt rayonun üçüncü katibi azər-

baycanlı idi. O da bizi çox mehribanlıqla qarĢıladı. Amma 

burada iĢlərimizə, qasrolun təĢkilinə əsasən Borçalı bölgəsinin 

sayılıb-seçilən ziyalı ağsaqqalları RəĢid Acalov, Zəlimxanın 

atası, Yusif peyğəmbər kimi müqəddəs Yusif müəllim və əmisi 

RəĢid Yaqubov daha çox köməklik edirdilər. Hətta onlar bir 

neçə dəfə biz Marneuli rayonunda çıxıĢ eləyən vaxt gəlib 

tamaĢalara da baxmıĢdılar.  

Zəlimxan Yaqubun doğulduğu Kəpənkçi kəndi böyük 

olduğundan biz orada üç dəfə tamaĢa oynamalı olduq. Hər bir 

tamaĢamız da böyük maraqla qarĢılandı. Bu kəndin insanlarının 

isə Zəlimxanla necə öyündüklərinin, onu necə sevdiklərinin, 

onun gələcəyinə necə böyük ümidlə baxdıqlarının hər an Ģahidi 

olurduq. Mənə elə gəlir ki, bu da hər bir yazıçı, Ģair, sənət 

adamı üçün ən böyük mükafatdır. Bəli, Zəlimxan Yaqub özünü 

lap cavan yaĢlarından maraqlı Ģair kimi sübut eləmiĢdi. Ġndi də 

artıq maraqlı dramaturq kimi sübut eləyir və doğulduğu kəndin 

insanları qarĢısında imtahan verirdi. Bu imtahandan da o, əla 

qiymət alırdı. Çünki tamaĢanın gediĢi vaxtı kənd camaatı hər 

epizodu maraqla, sürəkli alqıĢlarla qarĢılayırdılar. 

Bolnisi rayonunun hər kəndində bu tamaĢa RəĢid 

Acalovun, Yusif və RəĢid Yaqubovların rəhbərliyi ilə yüksək 

səviyyədə keçirdi. RəĢid müəllim özü alman dili müəllimi olsa 

da, Azərbaycan ədəbiyyatını, incəsənətini mükəmməl bilirdi. 
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Uzun illər məktəb direktoru və kənd sovetinin sədri vəzifələ-

rində iĢləmiĢdi və bu bölgədə böyük hörməti olan insan idi. 

Hətta tale elə gətirdi ki, RəĢid Yaqubov dünyasını dəyiĢəndən 

sonra oğlu Ġlqarın vasitəsi ilə, mən onun həyatını yaxından 

öyrənib, haqqında maraqlı bir elegiya da yazdım. Bu elegiya 

bir neçə qəzetlərdə də çap olundu.  

Borçalı bölgəsində aĢıq Hüseyn Saraçlı ilə görüĢümüz, 

onun doğulduğu Saraçlı kəndindəki çıxıĢımız və böyük aĢığın 

öz evində bizə ziyafət məclisi təĢkil etməsi, həmin vaxtı 

Zəlimxan Yaqubla ustad aĢığın deyiĢməsi də yaddaĢıma əbədi 

yazılıb. 

―AĢıq Ələsgər‖ tamaĢası ilə bizim çıxıĢlarımız Dmanisi və 

Qardabani rayonlarında, Tiflis, Rustavi Ģəhərində də oldu. Hər 

çıxıĢımız da maraqlı bir hadisəyə çevrilirdi. Qarayazıda 

(Qardabani) oynadığımız tamaĢaların hər biri sensassiya kimi 

qarĢılanırdı.  

Gürcüstanda qastrolda olduğumuz müddətdə mən azərbay-

canlıların bir-birinə necə mehriban, hamısının yumruq kimi bir 

olduğunun hər an Ģahidi olurdum. 

―Ġnsanlar bir-birini yol yoldaĢı olanda daha yaxından tanı-

yır‖ maraqlı məsəlinə inansaq, bir aya qədər davam eləyən bu 

qastrolda, Ağdam Dövlət Dram Teatrının kollektivinin Zəlim-

xan Yaquba və mənə inamı daha çox artdı.  

Yuxarıda yazdığım kimi, biz artıq həmin vaxt Zəlimxan Ya-

qubla kirvə idik. Gürcüstanda da kirvə daha böyük hörmətlə qar-

Ģılanır. Hətta RəĢid Acalov, Yusif müəllim və RəĢid müəllim baĢ-

da olmaqla bir qrup ziyalı bizi orada olan pirə aparıb, əllərimizi 

çərtdilər ki, gələcək dostluğumuz üçün biz qanımızı-qanımıza sür-

tək. Baxmayaraq ki, biz Zəlimxan Yaqubla 1972-ci ildən tanıĢ 

idik, amma Ağdam teatrındakı müĢtərək iĢimizdən sonra onunla 

dostluğumuz yarandı. Çox əfsus ki, Zəlimxan Yaqub daha pyes 

yazmadı. Amma istəsəydi bir-birindən maraqlı pyeslər yaza bilər-

di. Hətta biz onunla bir neçə pyesin mövzularını da fikirləĢmiĢdik. 
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O, bu pyesləri yazmağa söz də vermiĢdi. Onlardan birinin –  

―Cavidin qız balası‖ adlı pyesin ilk variantını da iĢləmiĢdik. Am-

ma həmin vaxtlar Qarabağda müharibənin baĢlaması iĢlərimizi 

yarımçıq qoydu… 

Mən, 1989-cu ilin yanvar ayından Sumqayıt Dövlət Dram Te-

atrının direktoru-bədii rəhbəri təyin olunandan sonra biz həmin 

pyesi Sumqayıt teatrında iĢləmək istədik. Amma mən bu teatrda iĢə 

baĢlayanda çoxlu islahatlar apardığımdan, teatr truppasını güclən-

dirməyim üçün çox çalıĢdığımdan, teatrın Musiqili-Dram janrına 

keçməyilə əlaqədar olaraq, orkestr, balet truppası yaratmaq üçün 

çoxlu təĢkilati iĢlər gördüyümdən və Zəlimxan Yaqubun da əsas 

vaxtını Ģeirlər, poemalar yazmağa, 1995-2005-ci illərdə Millət 

vəkili kimi insanların problemlərinin həll olunmasına sərf elədi-

yindən, mən də 1997-ci ildə artıq Sumqayıt teatrından iĢdən 

çıxdığıma və Dağıstana gedib orada teatr yaratdığımdan, biz həmin 

pyesi tamamlaya bilmədik. Bir daha deyirəm, bu iĢdə isə əsas 

günahkar mən özümü görürəm. Çünki insan gərək gördüyü hər iĢi 

zamanında reallaĢdırsın. Sonra gec olur… 

Eldən gedən Zəlimxan, əziz qardaĢım! 

Yanvar ayının 10-da sənin Bakıxanov adına qəsəbədəki 

evinin yanında qurulan çadırdakı yas mərasiminə getdim. Çox 

böyük olan bu çadıra minlərlə insanlar gəlib-gedir, səni yad 

edirdilər. Tez-tez də bu çadır dolub-boĢalırdı. Bu yas məclisinə 

adi insanlardan tutmuĢ, tanınmıĢ alimlər, ədəbiyyat, incəsənət 

xadimləri, müəllimlər, həkimlər, nazirlər, yüksək rütbəli mə-

murlara qədər çoxlu adamlar gəlirdi. Onların bura gəlməsini 

heç kim məcbur eləməmiĢdi. Bu, insanların sənə olan böyük 

inamı, məhəbbəti, sənin yaradıcılığına vurğunluğu, bədii yara-

dıcılığında dolğun məzmun və bu yaradıcılıqda azərbaycançılıq 

məfkurəsi, milli kolorit, Ģeirlərində poetik təfəkkürün dərinliyi, 

―Əbədiyyət dastanı‖ və ―Peyğəmbər‖ kimi maraqlı poemala-

rına sevgisi onları bura gətirmiĢdi. Deməli, sən sağlığında 
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ümumxalq məhəbbəti qazanmaqla, artıq türkdilli xalqlar üçün 

klassik Ģair adını qazanmıĢdın. 

Bu izdihamı mən 11 yanvar tarixində də səninlə vidalaĢmaq 

üçün evinin qarĢısına və Təzə Pir məscidinə gələndə gördüm. 

Səni həyətindən saz havası ilə götürdülər. Deməli, sən ədəbiyyat 

sahəsinin böyük qəhrəmanı olduğunu sübut eləmisən. Təzə Pir 

məscidində də həmin izdiham daha çox böyük idi. Deyirlər ki, 

belə izdiham ədəbiyyat sahəsinin korifeyləri Səməd Vurğun və 

Əliağa Vahid vəfat edəndə olub. Üçüncü belə izdiham sən son 

mənzilə yola salınanda oldu. Elə birinci Fəxri Xiyabana da səninlə 

vidalaĢmağa həddindən artıq çox insanlar gəlmiĢdilər. Orada sənə 

görə göz yaĢlarını axıdan çoxlu insanları gördüm. 

Sən dəfn olunandan sonra demək olar ki, insanlar, səni sevən-

lər oradan getmədi. Sənin Ģeirlərini və sənə həsr olunan Ģeirləri 

Ağalar Bayramov, Telli Borçalı, aĢıq Ədalət Dəlidağlı, Pünhan 

Ġsmayıllı və baĢqa Ģairlər, adi insanlar saz havasının müĢayiətilə, 

böyük coĢqu ilə, yanğı ilə söylədilər. Sənin, böyük gül çələnglə-

rilə örtülü məzarın üstündə Cənubi Azərbaycandan da üç gün 

qarlı-boranlı havada çətinliklə yol gəlmiĢ Zülfüqar Əbdullahi, 

Çingiz və Fərrux Mehdipur qardaĢları, Əli Əbdullahi və baĢqa 

sənətçilər ürək yanğısı ilə danıĢırdılar. 

Sən Sabit Rəhmanla yan-yana dəfn olundun. Sabit Rəhman 

dramaturgiyamızın azman dramaturqu, sən isə Ģeirimizin azman 

sənətkarısan. Səninlə bir cərgədə mənim müəllimim, peĢəkar 

aktyor və rejissor sənətindən mənə dərs deyən, Azərbaycan teat-

rında öz məktəbini yaratmıĢ Mehdi Məmmədov, aktyor sənətinin 

ustad sənətkarı Hökumə Qurbanova və musiqimizin tacı ġövkət 

Ələkbərova da uyuyurlar. 

 Bir daha tam inandım ki, xalq, onun tarixini, ədəbiyyatını, 

mədəniyyətini öz canı, qanı, sağlamlığı bahasına olsa belə, yüksək 

səviyyədə təbliğ edən böyük sənətkarlarını həqiqətən çox sevir və 

unutmur. Sən də adını Azərbaycan tarixinə böyük hərflərlə yazdı-

ran Ģair, ustad sənətkar kimi əbədi qalacaqsan. ġeyx Nizami, Mə-
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həmməd Füzuli, Nəsimi, Hüseyn Cavid, Mikayıl MüĢviq kimi. 

Çünki sənin yaradıcılığın da onların yaradıcılığı kimi dərin fəlsəfi 

köklər, böyük vətənpərvərlik, milli birlik, mübarizlik üstündə 

köklənib. Sənin vətənpərvərliyə, milli birliyə, Qarabağa və orada 

gedən döyüĢlərə, dövlətçiliyə, müstəqilliyimizə, Vətəni qoruma-

ğımıza həsr olunan Ģeirlərini əzbərdən deyib, Ağdamda, Füzulidə, 

Qubadlıda, Laçında ermənilərlə döyüĢə atılan çoxlu qorxmaz 

oğullarımızı Ģəxsən mən özüm görmüĢəm. Həmin bölgələrdə rəh-

bərlik etdiyim Sumqayıt Dövlət Musiqli Dram Teatrının aktyorla-

rının ifasında sənin Ģeirlərin səslənəndə, aslan qeyrətli əsgərlərimiz, 

bu Ģeirləri unutmayacaq. 

Füzuli, Nəsimi, Vaqif, Səməd, Cavid, MüĢfiq adları kimi, 

millətimizin ən sevimli adlarından biri olacaq. Çünki xalqın 

sevdiyi Ģəxsiyyətin üstünə heç kim kölgə sala bilməz. Axı, 

sənin elə öz Ģeirində dediyin kimi,  ―bir əlin torpaqda, bir əlin 

haqda olub‖. Haqqın qarĢısını isə heç kim ala bilməz. Haqq 

yandıran Ģamı  söndürmək olmaz.  

Əziz qardaĢım! Sənə söz verirəm ki, sənin yarımçıq qalmıĢ 

―Cavidin qız balası‖ pyesini Allahın köməkliyilə tezliklə 

səhnələĢdirəcəm. Bu pyes də sənin yadadıcılığında əbədi qalan 

əsərlərdən biri olacaq və özünün maraqlı səhnə həllini tapacaq. 

  
“Yeni Azərbaycan” qəzeti,  

15 yanvar 2016-cı il. 
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Yusif DĠRĠLĠ 

 

“DĠRĠLĠ QURBANĠ” MƏCLĠSĠNDƏN BAġSAĞLIĞI 
 

lkəmizin ədəbi ictimaiyyətinə ağır itki üz verib. 

ÇağdaĢ türk dünyasının böyük Ģairlərindən biri, 

Azərbaycanın Xalq Ģairi Zəlimxan Yaqub uzun sürən 

ağır xəstəlikdən sonra dünən   dünyasını dəyiĢib. Z.Yaqub bir çox 

cəhətlərinə görə dövrünün seçilən Ģairlərindən idi. Dərin hafizəsi, 

iti yaddaĢı, geniĢ duyğu imkanları bir Ģair kimi onu fərqləndirən 

əlamətlər idi. O, gerçəkdən xalq ruhunun daĢıyıcısı olmaqla 

klassiklərimizi, xüsusilə də aĢıq ədəbiyyatını, folklorumuzu 

əzbərdən bilirdi. Onun yaradıcılığı mənəviyyatı ilə harmoniya 

təĢkil edərək milli kökə bağlanmıĢdı. Ona görə də dünyanın 

müxtəlif qütblərinə səpələnmiĢ boya-boy türk elləri Zəlimxan 

Yaqub yaradıcılığına və Ģəxsiyyətinə böyük sevgi ilə yanaĢırdı. 

ġeirlərində və danıĢıq tərzində poetik dil axıcılığı onu seçdirən və 

sevdirən keyfiyyətlər idi. Millətə nə qədər sevgisi var idisə, 

dövlətimizə də o qədər sayği ilə yanaĢırdı.  

Zəlimxan müəllim, Azərbaycan AĢıqlar Birliyinin sədri kimi 

Azərbaycan aĢıq sənətinin inkiĢafına xeyli təkan vermiĢdi. Dövlə-

timiz onun fəaliyyətini ―ġöhrət‖ ordeni ilə qiymətləndirmiĢ, Xalq 

Ģairi adına layiq görmüĢdü, Azərbaycan-Gürcüstan ictimai əlaqə-

lərindəki xidmətlərinə görə də bu ölkənin ―ġərəf‖ və ―ġöhrət‖ or-

denləri ilə təltif olunmuĢdu.  

Zəlimxan müəllim doğulub boya-baĢa çatdığı Borçalıda nə qə-

dər sevilirdisə, eynilə tanındığı hər yerdə o sevgini qazanmıĢdı. 

Təəssüf ki, amansız əcəl bu böyük Ģairi, layiqli vətəndaĢı, Azər-

baycan-Türk aĢıqlarının və el məclislərinin sevimlisi Zəlimxan 

Yaqubu bizdən tez ayırdı. Yeri cənnətməkan olsun! Ruhu və canı 

qədər sevdiyi Millətimiz və Dövlətimiz var olsun!  

Dirli Qurbani Məclisi olaraq mərhum Ģairimizə Uca Allahdan 

qəni-qəni rəhmət diləyir, ailəsinə, yaxınlarına, sənət dostlarına 

dərin hüznlə baĢsağlığı verir, qalanlarına səbr və sağlıq diləyirik! 

 

10.01.2016  

Ö 
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Abdulla DĠDAROV 

 

XALQIMIZIN UNUDULMAZ ġAĠRĠ 
 

zərbaycan xalqı dünyanın ən qədim və mədəni 

xalqlarından biri olmaqla yanaĢı, özünün çoxəsrlik 

tarixi ərzində zəngin mədəniyyət nümunələri 

yaratmağa nail olmuĢdur. Ötən minilliklər ərzində dünya 

Ģöhrətli ədiblər və Ģairlər yetiĢmiĢdir ki, onların hər biri 

Azərbaycan mədəniyyətinə, ədəbiyyatına, poeziyasına çox 

zəngin töhfələr bəxĢ etmiĢlər.  

Xalqımızın istək və arzularını, düĢüncə və fikirlərini qələ-

mə alaraq oxuculara çatdıran, vətən və xalq sevgisini təbliğ 

edən, Azərbaycanın dövlətçilik ənənələrini və müstəqilliyimizi 

dəstəkləyən, xalqımızın mənəvi zənginliyinə təmənnasız olaraq 

xidmət göstərən qələm sahibləri çox olmuĢdur. Onlardan biri 

də sözü ilə, sazı ilə, yaradıcılığı ilə, xalqına və vətəninə səda-

qəti ilə həmiĢə öndə olmuĢ, 2016-cı il yanvarın 9-da dünyasını 

dəyiĢmiĢ Zəlimxan Yaqub olmuĢdur. 

Zəlimxan Yaqub müasir Azərbaycan poeziyasının ən parlaq 

nümayəndələrindən biri olmuĢdur. O, öz dəst-xətti, ədəbi-bədii 

yaradıcılıq üslubu ilə yaxĢı mənada digərlərindən fərqlənirdi. 

O, yaradıcılığındakı söz və fikir zənginliyi, poetik töhfələri ilə 

Azərbaycan poeziyasına baĢucalığı gətirmiĢdir. Xalqımızın 

ədəbi-bədii irsini dərindən bilməsi ilə yanaĢı, bütün Türk dün-

yasının Ģeir-sənət aləmindən mükəmməl məlumatlı idi, klassik 

və müasir Ģairlərin yaradıcılığını demək olar ki, əzbər bilirdi. 

Zəlimxan Yaqub çox istedadlı və fenomenal yaddaĢa malik 

Ģair olması ilə yanaĢı, həm də zəngin mənəvi mədəniyyətə və 

A 
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yüksək insani keyfiyyətlərə malik olan bir vətəndaĢ idi. Vətəni-

mizin torpağını, daĢını, aranını, dağını, eləcə də, hər bir Azər-

baycan vətəndaĢını ən yaxın doğması kimi sevirdi. GörüĢlər 

zamanı təmasda olduğu insanlarla arada məsafə saxlamazdı, 

müsahibi və həmsöhbəti olan insanlarla yaxın dostu, köhnənin 

tanıĢı kimi ünsiyyət qurardı.  

O, sözün böyük mənasında öz vətəni ilə, xalqı ilə, dövləti-

miz və dövlətçiliyimizlə həmiĢə fəxr edən və ona xidmət etmə-

yi Ģərəf iĢi hesab edən əsl Azərbaycanlı idi. 

Onun bütün yaradıcılığı geniĢ mənada azərbaycançılığa, 

vətənpərvərliyə, milli ruhun inkiĢafına, ədalətin, haqq iĢinin qə-

ləbəsinə, ölkəmizin hərtərəfli inkiĢafına töhfə vermək üçün 

sevgi dolu çağırıĢ idi. ġair Ģeirlərində hər bir ölkə vətəndaĢını 

dövlətçiliyimizə xidmət göstərə bilən, daim inkiĢaf edən bir 

mübariz olmağa səsləyirdi. Xalqımızın gücü və gələcək uğurla-

rının birliyimizdən çox asılı olduğunu, hər birimizin ölkəmizin 

inkiĢafına töhfə verməli olduğumuzu onun bütün əsərlərində 

görə bilirik. 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyev sağlığında Zəlimxan Yaqu-

bun Azərbaycan xalqı qarĢısında bir Ģair kimi xidmətlərini yük-

sək qiymətləndirmiĢdir. Çünki Ģair bütün varlığı və yaradıcılığı 

ilə dövlətçiliyimizə, Ulu Öndərimizin dövlətçilik ənənələrinə 

sədaqətli idi. Hər bir azərbaycanlı kimi, o da Ulu öndərimzi 

Azərbaycan xalqının böyük xilaskarı hesab edirdi.  

Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, Xaçmaz rayonunun 

əhalisi də Zəlimxan Yaqubun yaradıcılığına, onun ədəbi-bədii 

nailiyyətlərinə böyük hörmət və ehtiram göstərmiĢlər. Xaçmaz-

da yaĢayan elə bir ziyalı tapılmaz ki, mərhum Ģairin Ģeirlərin-

dən bir neçəsini əzbərdən bilməmiĢ olsun. 2000-ci ildə Ģairin 
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50 illik yubileyi Xaçmaz rayonunda ictimaiyyət nümayəndələ-

rinin iĢtirakı ilə yüksək səviyyədə qeyd edilmiĢ və xaçmazlılar 

istedadlı söz ustadına öz sevgilərini, hörmət və məhəbbətlərini 

bildirmiĢlər. 

Zəlimxan Yaqub 11 yanvar 2016-cı il tarixdə Fəxri Xiya-

banda dəfn edildi. Onunla vida mərasimində dövlət baĢçımız 

cənab Ġlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bütün dövlət və hökümət 

nümayəndələri iĢtirak edirdilər. Dəfn mərasimində çoxminli 

zəlimxansevərlər iĢtirak edirdilər. Bu izdiham onu göstərdi ki, 

Zəlimxan Yaqub hər bir azərbaycanlının sevgisini qazanmaqla 

ürəklərdə silinməz yurd salmıĢdır. Qətiyyətlə demək olar ki, nə 

qədər ki, Azərbaycan xalqı yaĢayacaq, nə qədər ki, dövlətimiz 

mövcud olacaq, Ģair, ziyalı, sadə və mehriban insan, qeyrətli 

vətəndaĢ olmuĢ Zəlimxan Yaqubun xatirəsi daim anılacaq, o, 

hər bir azərbaycanlının ürəyində yaĢayacaqdır.  

...Zəlimxan Yaqubla ötən əsrin 70-ci illərində tələbəlik 

dövründə tanıĢ olmuĢdum. Elə o dövrdən də onun yazdığı Ģeir-

lər biz gəncləri özünə cəlb etmiĢdir. O vaxtlar ara-sıra onunla 

görüĢər, hal-əhval tutardıq. O illərdə bünövrəsi qoyulmuĢ mü-

nasibətlər onun vəfat etdiyi günədək davam etmiĢdir. Təxmi-

nən bir il öncə dostum Ramiz Bəkirovla Bakı Ģəhərində görü-

Ģüb Zəlimxan Yaqubun evinə getdik. Hal-əhval tutduq, xeyli 

söhbət etdik. Səhhətindəki narahatlıqlar aydın görünürdü. Söh-

bət etdiyimiz yerdə Ģair Ramizlə məni otaqda qoyaraq bir anlıq 

bizi tərk etdi. Təxminən on dəqiqə sonra iki dəst 13 cildlik 

əsərləri külliyyatı ilə qayıtdı. Birini mənə, digərini isə Ramiz 

Bəkirova hədiyyə etdi. ġairin bu kitablarını evimdə kitab rəfin-

də ən dəyərli hədiyyə kimi qoruyur və sevə-sevə oxuyuram.  
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Mən tarixçi olsam da, ədəbiyyatı, xüsusilə də poeziyanı, 

dəyərli Ģeir nümunələrini çox sevirəm. Heç vaxt əlimə qələm 

alıb Ģeir yazmaq istəməmiĢəm və yazmamıĢam. Lakin Ģairin 

vəfatından sonra istədim ki, ona olan ehtiramımı və hisslərimi 

bacardığım Ģəkildə ifadə edim: 

 

Sən güvəndin öz gücünə, öz sözünə, 

Qiymət verdin haqq səsinə, ən düzünə. 

Haqq işini deyə bildin lap üzünə, 

Sevdi səni bütün xalqın, ay Zəlimxan. 

 

Sadəliyin söhbət oldu hər məclisdə, 

Sevinc doldu bölgələrə hər gəlişdə. 

Vardı səndə həm bacarıq, həm səriştə, 

Sevdi səni bütün xalqın, ay Zəlimxan. 

 

Xalqın sənə dayaq oldu son anında, 

Yaşadacaq sevgisini öz canında. 

Türk elində, vətənimin hər yanında 

Sevdi səni bütün xalqın, ay Zəlimxan. 

 

Bir daha böyük Ģairin vəfatı münasibəti ilə Xaçmaz ziyalı-

ları adından Zəlimxan Yaqubun ailəsinə dərin hüznlə baĢsağlı-

ğı verir, Allahdan səbir diləyirəm. Allah rəhmət eləsin! 

 
“Xaçmaz” qəzeti,  

15 fevral 2016-cı il. 

 

  



Zəlimxan özü var xatirələrdə... 

 

 173 

 
Mehman QARAXANOĞLU 

 

FĠRDOVSĠ OLA BĠLMƏYƏN ZƏLĠMXAN 
 

 Firdovsi ola bilmədi...  

Çünki Firdovsi özündən sonra belə bir acı 

hekayət qoyub getdi: Sultan Mahmud Qəznəvinin 

―ġahnamə‖ poemasına görə Ģairə vəd etdiyi qızıl yüklənmiĢ 

karvan Ģəhərin giriĢ qapısından girərkən Ģairin cəsədi Ģəhərin 

çıxıĢ qapısından aparılırdı...  

Ġbrətamiz hekayətdi! DüĢünürəm ki, bu cür dramatik və 

faciəvi sonluğu xalq sonradan uydurub. Uydurub ki, Ģairlərə 

dərs olsun...  

O, Firdovsi ola bilmədi...  

Çünki Firdovsi Sultan Mahmud Qəznəvini ―mədh elə-

mədi‖, onun tapĢırığını yerinə yetirdi: Ġranın VII əsrə qədər qə-

dim ədəbi-bədii-poetik tarixini ortaya qoydu. O tarixi ki, hətta 

XX əsrdə dahi H.Cavid də ona qayıdıb ―SəyavuĢ‖u yazdı...  

―ġahnamə‖ Aristotelin bu fikrini təsdiqləyir: ―Ədəbiyyat 

tarixdən daha çox tarixidir‖.  

O, Firdovsi ola bilmədi...  

Heç olmaq fikrində də deyildi.  

O, Zəlimxan Yaqub idi...  

Elə bu ad da ona bəs idi...  

O, dual həyat yaĢadı. Duallıq onun alnına yazılmıĢdı; 

qonĢu Gürcüstanın Kəpənəkçisində doğulub boya-baĢa çatması 

bu duallığın müqəddiməsi idi. ―Ġki‖ Vətəni olanlar bunun necə 

bir hiss olduğunu çox gözəl baĢa düĢərlər. Bütün hallarda içə-

risində bir qorxu vardı, bunu dəf eləməyin bircə yolu vardı: 

Yazmaq! Amma yazmaq da az idi. Çünki ―Ģair xalq‖ın içəri-

sindən bir boy yuxarı qalxıb seçilmək gərək idi. Bax, yenə də 

Kəpənəkçidən özü ilə gətirdiyi həmin ―müqəddəs‖ qorxu ona 

O, 
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kömək elədi: Öz daxilini büsbütün səfərbər edib özünü oda-

közə vurdu...    

Onun ayrı yolu yox idi. O, repressiyanın acı əsintilərini də, 

yazıçı ―baba‖larının səhvləri üstə vəzifə kreslolarını ustalıqla 

qoyub bu səhvləri ört-basdır edənləri də gözəl görürdü. Ona bu 

―ədəbiyyat tramvayı‖nda yer yox idi. Və o, ədəbi manevr etdi. 

Onsuz da təpədən-dırnağınacan milli olan Ģair yeni dövrün 

Azərbaycannaməsini yaratmaq istədi. Bu, əslində Ə.Cavad-

ların, A.Ġldırımların, M.Arazların, X.R.Ulutürklərin yarımçıq 

qalmıĢ yolunun davamı idi. Ruhunu sarmıĢ pafos ona kömək 

elədi. Buna nə qədər nail oldu, göz qabağındadır.  

Onun da hamı kimi səhv etmək imtiyazları vardı. Və bu 

imtiyazlardan yeri gələndə ―istifadə edirdi‖. Həmin səhvlərin 

üstünə naĢı oxucuları qısqırtmaq sağlığında da, bu gün də 

dəbdədi...   

Yarınmağın və qələm dostlarını çərlətməyin ―klassik‖ 

üsulları ona yad idi. Nəyi vardı, dilində idi. Saf idi. O, çevrə-

sindəki ədəbi ―boss‖lardan bununla fərqlənirdi. Məhz bu key-

fiyyətlərinə görə də Ġnsan Sərrafı dahi Öndər məhz onu seçdi...  

Ona qısqanclıqla baxıb düĢünürdülər: ―Bu, haradan zühur 

etdi?‖ Onu ―vurmaq‖ üçün məqam gözləyirdilər. Lakin onun 

arxasında Kimin durduğunu görüb susurdular...  

O, Meqapolisdə özünü itirməməli idi. Və belə də oldu. O, 

əsl Ģair kimi yaĢadı. Ürəyindən dilinə nə axıb gəldi, onu da 

yazdı.  

O, Saz-Söz vəhdətinin canlı mücəssəməsi idi. Dumduru 

folklor intonasiyası sonacan onunla oldu. ġairin söz xəritəsinə 

diqqət edin: ―AĢıq Ələsgər‖, ―Didərginlər‖, ―Yunus Əmrə‖, 

―Böyük ömrün dastanı‖, ―Saz‖, ―Göycə dərdi‖, ―Cavidin qız 

balası‖, ―ġair harayı‖, ―Haqq-ədalət‖, ―Suallar‖, ―O qızın göz 

yaĢları‖ ―Tanı məni, Amerika‖ və s.  

Tanrının ona ―hədiyyə‖ göndərdiyi amansız xəstəlik onu 

―yenidən‖ xalqa qaytardı. O da bu fürsətdən istifadə edib Ru-

hunun lap dərinliklərinə endi. O yerə ki, oradan baĢqa bir 
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aləmə qapı vardı. Elə qapının ağzındaca üzünü göyə tutub Qurd 

kimi uladı:  

Aldanmışam sərvətinə dünyanın,  

Ömrüm-günüm yalan mənim, puç mənim.  

Nahaq yerə yaxasından yapışdım,  

Taxsır mənim, günah mənim, suç mənim.  

 

Beş-altı gün yas paltarı geyərlər,  

Hərdən yaxşı, hərdən yaman deyərlər.  

Ehsanımı şirin-şirin yeyərlər,  

Qırxa qədər yeddi mənim, üç mənim.  

 

―Hərdən yaxĢı, hərdən yaman deyərlər...‖ Olduqca dəqiq 

qənaətdir... Sanki qırxını da özü yola verir...  

Sağlığında çox ölkələr gəzmiĢdi. Bu ölkələrin hamısı 

Torpaq Üstündə idi.  

Bircə yer qalırdı: Torpaq Altı. Oraya da çox ağayana endi:  

 

Endik torpağın üstən,  

Düşdük torpaq altına.  

Qalanı təslim etdik,  

Bürcü verib qayıtdıq.  

 

O, Qalanı bizə təslim etdi...  

Lakin hər dəfə qayıdarkən bu sözləri deyəcəyinə Ģəkk-

Ģübhəmiz yoxdu: ―Artıq ayrılmaq vaxtı gəldi. Hərə öz yolu ilə 

getsin. Mən ölməyə, siz isə yaĢamağa... Hansı daha yaxĢıdır? 

Bunu Tanrıdan baĢqa heç kəs bilə bilməz‖ (Sokrat)  

 

Lent.az  

18 Yanvar 2016  
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Fəridə RƏHĠMLĠ 

 

SÖZDƏN SARAY TĠKƏN ġAĠR 
 

ki dəfə onun evində qonaq oldum. Amma hər ikisində 

də ağzımı açıb, bir kəlmə soruĢmadım. O qədər 

maraqlı, dolğun, həzin, özünəməxsus sinonimlərlə dolu 

ifadələrlə söhbətlər edirdi ki, nəsə soruĢmağa ehtiyac 

duymurdum. O, gözlərimin qarĢısında bir canlı əfsanə idi. 

Söhbətləri o qədər Ģirin, maraqlı idi ki, ancaq susub dunləmək 

istəyirdim. Özünü gözlərinə yığmaq, sözlərini yaddaĢıma həkk 

edib əzbərləmək, soykökünə məxsus ləhcəsini sonsuzadək 

dinləmək istəyirdim. Amma xəstə ziyarətçisinin ən yaxĢısı 

erkən gedənidir, deyirlər. Söhbətindən doymasam da, 

müalicədən yenicə dönmüĢ Ģairi yormaq istəmirdim. Amma 

kaĢ ki, soruĢmaq istədiyim bircə sualı da saxlamayaydım...  

Onlar – qarĢımdakı saç-saqqalı ağarmıĢ, vaxtından əvvəl 

ahıllaĢmıĢ, baxıĢları sozalmıĢ, xəstəliyin üzündən sifəti saralıb 

avazımıĢ, nəfəsini çətinliklə alaraq, hərdən öksürərək danıĢan 

Zəlimxan Yaqub və qapqara saçları, iri cüssəsi ilə nəzəri cəlb 

edən, qartal baxıĢlarına bənzəyən iti gözləri, gur, Ģaqraq səsi ilə 

tribunaları cingildədən, divarları titrədən, insanı içindən silkə-

ləyib ayıldaraq gözünə iĢıq, qəlbinə nur verən, vətənpərvərliyə, 

soyuna, kökünə, ilkinə, əzəlinə, yurd-yuvana, el-obasına, adət-

ənənəsinə, milli qüruruna, el sənətinə, xalq musiqisinə, Tanrı-

slna, Yaradanına səsləyən, hər Ģeiri bir gerçək həyat hekayəsi-

ni, hər poeması bir yaĢanmıĢ dastanı xatırladan, kəskin zəkaya, 

iti sözə, havalı ürəyə, odlu könülə malik, zəngin təfəkkürün 

məhsulu olaraq sıraya düzülmüĢ ilahidən gələn misralara nizam 

verən... Zəlimxan Yaqubun arasında susub qalmıĢdım. Bu, 

xəyaldan çox əsl həqiqəti xatırladırdı. Divarda müxtəlif rəs-

samların əl iĢləri olan cürbəcür portretlərinin hamısında Ģair 

odlu-alovlu nitqini söyləyirmiĢ kimi baxırdı. Bu ikiləĢməni 

Ġ 
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özümdən uzaqlaĢdırıb, nə qədər qarĢımdakı böyük ustadı dinlə-

mək istəsəm də, alınmırdı. Hər iki Zəlimxan Yaqub eyni anda 

səslənirdi və mənim sakitcə hər ikisini dinləməkdən baĢqa 

əlacım qalmırdı. Bu ikiləĢməni özümdən uzaqlaĢdırmaq üçün 

kitabxanasına baxmaq bəhanəsiylə onu həmkarımla buraxıb 

qalxdım. ĠĢ otağının hər iki divarını tutmuĢ zəngin kitabxana-

sında nələr yoxdu... dünya ədəbiyyatı – Avropa ədəbiyyatı, 

sovet ədəbiyyatı, Azərbaycanın təbabət elmindən tutmuĢ, 

folkloruna, ensiklopediyasına qədər hər cür rəngarənglik vardı 

burda. Bu zənginliyin içərisində Ģair ən müasir gənc Ģair və 

yazıçılarımızı da unutmamıĢdı...  

Onun saz muzeyi isə baĢqa bir aləmdi – saz suvenirlərin-

dən baĢlamıĢ, cürə saza və əsl saza kimi. Qədim el sənətimizin 

daĢıyıcısı bu tutiyə insanın sazda çaldığı ruhu təzələyən hava-

larını xatırladım və dönüb Ģairə baxdım – görəsən sazı indi də 

dilləndirə bilirmi Ģair – düĢündüm. SoruĢsam kövrələr, kədər-

lənər deyə, içimdə boğdum bu istəyimi.  

Ensiklopedik yaddaĢa, zəngin təfəkkürə, dərin zəkaya, tü-

kənməz istedada, sağlam ruha malik bu insanı əslində saatlarca 

dinləmək istərdik, amma onu bu qədər yormaq insafsızlıq olardı.  

Onun üçün çətin olduğu halda, qarĢıladığı kimi, bizi yola 

salmaq üçün də özü ayağa qalxdı. Təkidimizə, zəhmət çəkmə-

məsini israrla istəməyimizə rəğmən qapıya qədər bizimlə gəldi. 

Bu, əsl Azərbaycan kiĢisinin qonaqpərvərliyinin nümunəsi idi.  

Ondan ayrılarkən də içimdəkiləri söyləyə bilmədim. Bu, 

daha çox xəstəlikdənmi, yoxsa soykökündən gələn ağsaqqallıq-

dan, el-oba təəssübkeĢliyindən, yurd həsrətli ruhundan bədəninə 

köçmüĢ erkən ahıllaĢma onu olduğundan çox-çox yaĢlı göstərir-

di. Onun bir misrasını xatırladım: ġair dağ çayıdır, baĢı bəlalı... 

Baxıb-baxıb susdum. Nə vaxtsa onu da itirəcəyimizi düĢünüb 

qorxdum. Həmin dəqiqə onun daha uzun yaĢaması üçün əlimdən 

gələni etməyə hazırdım. Üzünə baxıb demək istədiklərimin heç 

birini deyə bilmədim. Nikbin görünməyə, xəstəliyə qalib gəlmə-

yə çalıĢsa da, solğun üzündən yorğunluq tökülürdü. ġaqraq səsli, 
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dağ çayını xatırladan natiq susmuĢdu, indi qarĢımda yalnız ahıl 

Zəlimxan Yaqub dayanmıĢdı. Üzünə baxaraq demək istədiklə-

rim çox idi: Amandır ustad, özündən muğayət ol, xəstəliyə məğ-

lub olma! Səndə elat kiĢilərinin təpərini, türk soyunun mədhini, 

Göyçənin, Zəngəzurun, Borçalının, Dəmirqapı Dərbəndin, 

Qarabağın, Təbrizin havasını, nəfəsini, el sənətinin dəyərini, 

zərifliyini, Vətən, torpaq, yurd həsrətinin tərənnümünü, dinə-

imana, Tanrıya, Allaha sidq-ürəklə tapınmanın səmimiliyini... 

hiss edirik, görürük, duyuruq. Sən bizi tərk edərsən, biz 

Borçalını, Göyçəni, Zəngəzuru... əbədilik tərk etmiĢ olarıq.  

Sən kənd-Ģəhər mədəniyyətini ortaq məxrəcə gətirən, 

ədəbiyyatın, mədəniyyətin, adət-ənənənin kəndlə, Ģəhərlə deyil, 

insanlıqda, tərbiyədə, əxlaqda olduğunu sübut edən insansan. 

Sən sonsuz ilhamınla, zəngin təfəkkürünlə özündən müĢtəbeh 

çoxlarını susduran söz, nitq, sənət sahibisən. Sənə hələ çox ehti-

yacımız var! Səndən öyrənməli çox məchullar var. Allahdan 

sənə möcüzə kimi əta olunmuĢ, xəstə halında belə səni yatmağa 

qoymayıb sabaha qədər yazmağa vadar edən ilham çeĢmən 

qurumasın! Xalq Ģairi adını almıĢ çoxları var. Amma sən xalqın 

əsl Ģairi olaraq o ada möhürünü vurmuĢ birisən. Xalq Ģairinin 

sözləri xalqının ən aĢağı təbəqəsinin də dilində, müğənnilərin 

avazında əzbər olmalı, mahnılarda bəstələnməli, qiraətlərin 

özəyini təĢkil etməlidir – sənin sözlərin kimi. O xoĢbəxtliyi 

Tanrı səndən nəinki əsirgəməyib, hətta sənə bol əlli verib. Bu da 

açıq ürəyinin, dünyanın hər üzünü görsən də, dəyiĢməyib sabit 

qalan amalının, sadə insanlığının, Vətən, yurd sevginin, itirilmiĢ 

torpaq həsrətinin, imanının, inancının, halallığının mükafatıdır. 

―ġairə öz xalqı ―can!‖ deməlidi‖ yazmıĢdın bir Ģeirində, gözəl 

insan! Xalqın sənə ―can!‖ deyir, səni sevir, qiymətləndirir. Sən 

Azərbaycan ĠNSANININ canlı portretisən – əxlaqınla, 

mədəniyyətinlə, halallığınla, savadınla, vətənpərvərliyinlə, 

sevginlə, ağsaqqallığınla, təəssübkeĢliyinlə, varlığınla. Sən də 

xalqın üçün bu qədər varı qoru, böyük Ģair, böyük ustad, dəyərli 

ziyalı, bizim üçün möhkəm ol!  
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Ayrılarkən, içindəki sonsuz zənginliyi kağıza köçürən əllə-

rindən öpmək istədim. Üzündən öpdüm el ağsaqqalımın.  

Qapıdan uzaqlaĢınca arxamızca baxdı Ģair. Məsafə, zaman 

fərqi olmadan ayrılığa heç tabım olmadığından içimə bu ayrı-

lığın kədəri çökdü. Dönüb Ģairə baxdım. Eləcə sakitcə, kədərli 

baxıĢlarıyla bizi yola salırdı. O an içimdən güclü bir istək 

keçdi: Görəsən Ģair bu an nə düĢünür? 

Bəli, bir neçə ay əvvəl olmuĢdu bu görüĢ. Ġçimə dolan o 

qorxu reallaĢdı – itirdik Ģairi. Eldən getdi, yalnız evindən get-

mədi. Qədirbilən xalqımız onu layiq olduğu kimi, hər kəsə nə-

sib olmayan bir təmtəaqla son mənzilinə yola saldı. O, saray 

Ģairi deyil, qəlblərdə saray tikən, heykəl olan bir insan olduğu-

nu sübut edib getdi bu dünyadan. Yerin behiĢt olsun, böyük 

insan! 

 

Adalet.az  

23.01.2016 
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Ləman ƏLƏġRƏFQIZI   

Əməkdar jurnalist 

 

ZƏLĠMXAN YAQUBSUZ BĠR ĠL 
 

Ölümündən hardasa yeddi-səkkiz ay əvvəl idi.  Mədəniy-

yət və Ġncəsənət Universitetinin aĢıq yaradıcılığı kafedrası 

onun tələbələrlə görüĢünü təĢkil etmiĢdi. Həm 65 yaĢın təbriki-

ni çatdırmaq, həm də Ģairin səhhəti ilə maraqlanmaq üçün 

Zəlimxan Yaqubla görüĢə mən getməli oldum. Bir böyrəyi ilə 

Türkiyədə, o biri böyrəyi ilə  Almaniyada vidalaĢan Ģairin uzun 

müddətdir ki,  böyrəksiz yaĢadığını  və həftədə üç dəfə dializ 

aparatına qoĢulduğunu bilirdim. Hətta bir dəfə onu xroniki 

böyrək çatıĢmazlığından əziyyət çəkən  xəstələr ilə bağlı süjeti-

min qəhrəmanı kimi də çəkmək istəmiĢdim. Amma həkimi 

bildirmiĢdi ki, Zəlimxan Yaqub dializ almağı ilə barıĢmaq 

istəmir, o heç vaxt bu mövzuda müsahibəyə razı olmayacaq. 

Təkid etməmiĢdik, onsuz da ağrı-acılarını, xəstəlikdən nə 

çəkdiyini  vaxtaĢırı Ģerlərindən bilirdik. 
 

Bütün ağrıların dadını bildim, 

Bütün dərmanların adını bildim, 

Bütün insanları süzdüm, ələdim. 
 

Ġndi də Ģair  qarĢısında mikrafonla dayanan müxbiri  ma-

raqla süzürdü. Mən isə baĢdan-ayağa onu süzdüm. Gözümün 

qabağına 1996-1998-ci illərin parlament iclasları düĢdü. 

Deputat Zəlimxan Yaqubun gur-gur gurlayan çıxıĢlarını xatır-

ladım. O, adətən  iclasda yox, foyedə danıĢardı. Jurnalistlərlə 

arası saz idi, hər mövzuda fikir bildirməyə çalıĢar, təbii gələndə 

Ģeir də deyər, eynimiz açılardı. 
 

Yanağın güldən zərif, 

Belin telindən incə. 

Dilin sözündən şirin, 
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Sözün dilindən incə. 

Sən mənim nəzərimdə, 

Dünyanın ən gözəli, 

Çin qızı , Çin gözəli. 
 

Ġndisə rəngi Çin gözəlinin əynindəki qumaĢ kimi sapsa-

rıydı Ģairin. Böyrək çatıĢmazlığından əziyyət çəkən xəstələrin 

çöhrəsində sarı rəng birmənalı sezilir. Mən isə Ģairin bu dünya 

ilə əlaqələrinin sonuna gəldiyini maksimum ona sezdirməməyə 

çalıĢdım. MaĢallah, yaxĢı görünürsüz, – dedim. Bəlkə də səmi-

mi olmadığımı hiss elədi, həkimlərin belə düĢünmədiyini bil-

dirdi. Həkimlər nə deyir? – deyə soruĢdum. Deyirlər böyrəyin 

sağalmayacaq, bədəndə problem var, böyrək qoymaq mümkün 

deyil. Sözlər az qala boğazında düyünləndi, səsi batdı sanki. 
 

Soraq itər, sirr gizlənər, söz batar, 

Günəş doğar, əzizlənər, tez batar, 

Ay Zəlimxan, diş tökülər, üz batar, 

Qurduğunu bir bir sökən dünyadır. 
 

Son iki misranı mənə qoĢulub o da dedi. Dünyanın iĢi 

belədir, bir gün gələn, bir gün gedir. Sonra onu 50 yaĢının 

kadrlarına nisgillə baxan gördüm. Tələbələrə nümayiĢ etdirilən  

kadrlar bir insanın, bir ġairin həyat yoluydu  və mənə elə gəldi 

ki, 15 ildə sanki bir 50 yaĢ da yaĢamıĢdı Zəlimxan Yaqub. Bu 

görüĢdən bir neçə ay sonra Zəlimxan Yaqubu itirdik. 

 

Onunku (mənimki) söz qəsri, söz qalasıdı, 

Söz Babək qalası, Bəzz Qalasıdı, 

Qalsa Zəlimxandan söz qalasıdı, 

Yatanda kəfənin, bezin içində. 

 

Yerin behiĢt olsun, sözü yadigar qoyub gedən Ģair! Allah 

günahlarını bağıĢlasın. 

Gununsesi.info 
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Leyla NAMAZOVA 

 

ƏDƏBĠYYAT TARĠXĠNƏ ADLARI QIZIL 

HƏRFLƏRLƏ YAZILMIġ ƏDĠBLƏRƏ 

TOXUNMAQ OLMAZ! 
 

anvar ayının 9-da feysbuka girər-girməz gözüm 

dostlarımın paylaĢdıqları statuslara sataĢdı, hamısı 

kədər içində ―Allah rəhmət eləsin!‖ yazırdı. Sən 

demə, bunlar böyük Ģairimiz Zəlimxan Yaquba rəhmət 

diləyirmiĢlər. Ġnanmadım. Tez saytalara girdim, məlumatı 

dəqiqləĢdirmək istədim. Xəbər doğru idi. Bəli, xəbər tutdum ki, 

Zəlimxan Yaqub dünyasını dəyiĢib. Kədər içində idim. 

Gözlərim dolmuĢdu. Çünki ona hörmətim böyük idi. Onun 

bulaq kimi çağlayan poeziyasına, duzlu-məzəli söhbətlərinə 

heyran idim. O, sözün əsl mənasında xəzinə idi. Eyni zamanda 

o həmin xəzinəni bal kimi Ģirin, ana laylası kimi həzin dili ilə 

pərəstiĢkarlarına paylamaqdan zövq alardı. Biz ailəlikcə onu 

sevib hörmət edirdik. Hər dəfə onunla bağlı veriliĢlər olanda 

anamla oturub diqqətlə baxırdıq. Onun danıĢığını sevirdim, 

çünki onun danıĢığında, sözlərində məna var idi. O, sinədəftər 

idi. Yorulmurdu, əksinə, həyat eĢqi ilə alıĢıb-yanırdı. Hətta 

deyirdi ki, mən 100 yaĢıma kimi yaĢayacam. Bu namərd 

dünyadan getmək istəmirdi. Həyat sevgisi ilə dolu insan idi.   

Keçən il fevral ayında onunla ―Kitabevim‖də görüĢ keçi-

rilmiĢdi. Mənim çoxdankı arzum onunla nə vaxtsa görüĢmək, 

onunla Ģəkil çəkdirib, öz əli ilə imzasını almaq idi. Həmin o 

görüĢə sevinə-sevinə getdim də. Düzdür, Zəlimxan həmin Zə-

limxan deyildi, xəstə idi, güclə tərpənirdi, gözləri yorğun idi, 

hətta halsız idi, amma hamı ilə elə mehriban və səmimi danıĢıb, 

ünsiyyət qurmuĢdu ki, gəl görəsən. Belə durumda da insanlara, 

oxucularına və onu sevənlərə yaxın idi, sevinə-sevinə Ģeirlərindən 

əzbər də deyirdi. Bəlkə də hiss etmiĢdi ki, bu, artıq son görüĢdü.   

Y 
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Ona yaxınlaĢıb Ģəkil çəkdirəndə, kitabımı imzalatdıranda 

düzü, inanmadım ki, mən bu böyük Ģəxsiyyətin yanında dayan-

mıĢam, mənim üçün bu, böyük Ģərəf oldu, o qədər sevinmiĢdim 

ki... O, mənim ən çox sevdiyim, sözün əsl mənasında, böyük 

Ģair, Ģeirlərini sevə-sevə oxuduğum Zəlimxan Yaqub idi. Tele-

fonumun yaddaĢında onunla Ģəkillərim qalıb, bayaq onları 

tapıb baxdım və ağladım, yeganə Ģəkilim idi onunla. YaĢasaydı 

yenə görüĢlərinə gedəcəkdim, amma nə yazıq ki, yaĢamadı. 

YaĢamaq həvəsinə baxmayaraq, istəmədən bu dünyaya həmiĢə-

lik əlvida dedi. Belə dəyərli söz adamlarını itirə-itirə gedirik. 

Əvəzində isə heç kimə lazım olmayan, amma özlərini böyük, 

dahi yazar, Ģair sayan, əslində maraqsız, məntiqsiz, hətta deyər-

dim ki, əxlaqsız, səviyyəsiz köĢə yazılarını, hekayə, Ģeir, po-

vest və romanlarını cəmiyyətə sırıyan ―yazıçı‖ və ―Ģairlərin‖ 

tıxacına düĢürük. Onlar özlərindən savayı heç kimi bəyənmə-

yən ―yazarlar‖dı. Nisbətən yaĢlı, ədəbiyyatda öz sözünü demiĢ 

hörmətli yazıçılara söz atıb, tənqid etmək, həmkarlarına lağ 

edib, bəyənməmək – bax, budur onların səviyyəsi, iĢi, peĢəsi. 

Zəlimxan kimi  Ģairlər artıq barmaqla sayılası qədərdir. Çox az 

qalıb… Allah sənə rəhmət eləsin, ustad!  Böyük və əvəzolun-

maz yazıçıları, Ģairləri, daim anır, əsərlərini sevə sevə oxuyu-

ruq. Özləri cismən aramızda olmasa da, əsərləri ilə yaĢayır, 

sevilir, oxunur...  

Bəli, Zəlimxan Yaqub vəfat etdi. Hər bir məĢhur ölümün-

dən sonra bir xatirə, iz qoyur. Zəlimxan isə özündən sonra 

xatirə deyil, çox böyük bir xəzinə, qoyub getdi. Məhz xəzinə. 

―Bu yaĢıl ağacın altı bizimdi‖, ―Əzrayılın qılıncı‖, ―Peyğəm-

bər‖ dastanı, ―Ümidlər qırılanda‖, ―Mənəm‖, ―Qürbət‖ və digər 

maraqlı, təkrarolunmaz Ģeirlər Zəlimxan yaradıcılığının zirvə-

sidir. Belə Ģairlərin Ģeirlərini oxumaqdan doymursan, yorul-

mursan. O, ölməyib, sadəcə, dünyasını dəyiĢib...  

Qeyd etdiyim kimi, əsl yazarlar özlərindən sonra böyük bir 

xəzinə qoyub gedirlər. Bəs özlərini dahi, böyük hesab edən 

―yazıçılar‖ nə qoyub gedəcək? Bəlkə səviyyəsiz, əxlaqsız ―ro-
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manlarını‖, yoxsa heç kimə aydın olmayan soyuq, quru Ģeir-

lərini? Məni yandıran odur ki, ədəbiyyata ziyan gətirəcək belə-

ləri, axı, niyə mövcuddur?!  Axı, bu cür əxlaqsız Ģeir, nəsr əsər-

ləri ilə ədəbiyyatda qalmırlar. Əvvəlcə sən də böyük yazıçıları-

mız kimi yaz, ən azından hörmət qazan, özünü sevdir, ədəbiy-

yatda iz qoy, sonra belə göylə get. Əxlaqsız küçə adamından 

ömür boyu böyük yazıçı çıxmaz. Böyük ədiblərə dil uzatmaq-

dansa, öz yaradıcılığınızla məĢğul olun. Özünə reklam qazan-

maq istəyirsənsə, baĢqa vasitə seç. Böyük sözünü demiĢ ədiblərə 

əl dəyməyin. Çünki buna nə sizin nə də bizim ixtiyarımız çatmır. 

Çünki ədəbiyyat tarixinə adları qızıl hərflərlə yazılmıĢ ədiblərə 

toxunmaq olmaz. Çünki onlara çatmaq üçün hələ çox var.  

Dünən və bu gün Zəlimxan haqqında ―Feysbuk‖da hamı 

yazdı, hamı pozdu – biri rəhmət dilədi ona, biri qınadı. Biri ona 

böyük Ģair dedi, digəri yaltaq, saray Ģairi. Bəziləri isə onu heç 

Ģair kimi də qəbul etmədiyini dilə gətirdi. Amma sağlığında 

Ģair özü etiraf etmiĢdi ki, ona yaltaq deyənlərin çoxusu özləri 

ona yaltaqlanırlar. Zəlimxan Yaqub yaltaq deyildi, yaltaq sizsi-

niz ki, bilinmir hansı məzhəbə quluq edirsiz, bilinmir kimsiz, 

nəçisiz. Bakı küləyi kimi gah bu yana, gah o yana əsirsiz. Üzü-

nüzə tüpürüb, hansısa qurumdan qovurlar, sonra yenidən ora 

yalvara-yalvara, dombalaq aĢaraq, əyilib qayıdırsız. Yaltaq idi? 

Bəs siz kimsiniz? Arağa qulluq edən Ģəxslər nə vaxtdan söz 

sahibi oldular? Yaltaq idi? Bəs siz hansı sabundan istifadə 

edirsiniz?   

Zəlimxan Yaqub böyük bir məktəb qoyub getdi. O məktəb 

ki, siz istəsəniz də ömrünüzdə yarada bilməzsiniz, o məktəb ki, 

onun mahiyyətini və qiymətini heç vaxt anlamazsınız. Çünki 

onun kimi insan bir daha bu dünyaya gəlməyəcək. O, baĢqa aləm 

idi.  

Böyüklüyünü heç vaxt itirməyən ustad Ģairimiz, böyük 

insan Zəlimxan Yaqub, Allah sənə rəhmət eləsin! 

moderator.az 

10/01/2016  

http://moderator.az/
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Hafiz HACXALIL 

 

XATĠRƏLƏRƏ SAYĞI ĠLƏ 

 

Bakı Dövlət Universitetinin həyatında bir ilkə imza atmıĢ-

dım. Bir mən bunun fərqindəydim, bir də diplom müdafiəsində 

iĢtirak edən müəllimlər. Əslində, elmimizə, ədəbiyyatımıza 

töhfə verən yeniliyin müəllifi deyildim. Sadəcə, saz çiynimdə 

universitetə daxil olanda tələbələrin, elə bəzi müəllimlərin də 

üzündəki ifadədən hiss etdim ki, onlar belə qəribəlik görmə-

yiblər. Bəlkə də çoxu ürəyində: ―Ġncəsənət universiteti ilə 

buranı səhv salıb‖, – deyirdi...  

Mən isə qərarımda israrlıydım. Diplomumu sazla müdafiə 

edəcəkdim. Müasir Azərbaycan Ədəbiyyatı kafedrasının müdiri 

Cəlal Abdullayevə (ruhu Ģad olsun) bu barədə deyəndə gülüm-

sədi. Çünki götürdüyüm mövzu və haqqında yazacağım Ģairin 

ömür yolu, yaradıcılığı, ən azından, bunu tələb edirdi. Sözün 

düzü, müəllimlərə növbəti sürprizi etmək fikrim vardı. Yara-

dıcılığından sevə-sevə bəhs etdiyim Ģairi də müdafiəmə dəvət 

edəcəkdim. Ancaq bəzi səbəblərdən alınmadı...  

Müdafiə komissiyasının üzvü olan müəllimlərin bir neçəsi 

hələ gəlməmiĢdi. Bunu nəzərə alan Cəlal Abdullayev dedi ki, belə 

olan halda, beĢ-on dəqiqə gözləməli olacağıq. Elə bil kimsə 

mənə ―Sazı köynəyindən çıxart və zilini-zil, bəmini-bəm elə‖, – 

dedi. Sazın səsini eĢidənlər kafedranın qapısını kəsdirmiĢdilər. 

Maraqlı mənzərəydi. ―BaĢ sarıtel‖dən ―Dilqəmi‖yə keçən-

də kiminsə içini çəkdiyini duydum. Gülhüseyn Hüseynoğlu 

(ruhu Ģad olsun) idi. Onu bu yaĢda kövrəltdiyimçün, düzü, 

peĢimançılıq hissi keçirdim. Ətrafa boylananda Cəlal Abdulla-

yevin, Tofiq Hacıyevin (ruhu Ģad olsun), Cəlil Nağıyevin, 

Pənah Xəlilovun və Firuzə Əhmədovanın yaĢarmıĢ gözlərini 

görəndə, sanki ürəyimin baĢında ocaq qaladılar...  

Yarım saatdan sonra komissiyanın digər üzvləri də gəldi.  
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Tələbələr onlara verilən mövzunu həvəslə danıĢır, istifadə 

etdikləri ədəbi mənbələrdən sitatlar gətirir, sanki hakim qarĢı-

sında dayanmıĢ müttəhim kimi günahsız olduğunu sübut etmək 

istəyirdilər.  

Növbə mənə çatdı. Sazı götürdüm və çıxıĢıma yaradıcılı-

ğına müraciət etdiyim Ģairin ―Ustadnamə‖si ilə baĢlayanda zala 

ani bir sükut çökdü. Sonra saz susdu. DanıĢdıqca hiss edirdim 

ki, müəllimlərin də, tələbələrin də diqqəti sazda qalıb. Yenə saz 

dilləndi. Elə bil otağa haradansa təmiz dağ havası üfürdülər...  

Dəyərli alimimiz Pənah Xəlilovun yaĢarmıĢ gözlərini silə-

silə: ―AĢıq bala, bir ―Kərəmi‖ çal deməsi, sözün düzü, məni də 

kövrəltdi.  

―BaĢ üstə, müəllim‖, – deyib, ―Kərəmi‖ odlara qaladım...  

Mənə diplom ―müdafiəsi‖ndən əla yazdılar. Sonra uni-

versitetdə kim məni görürdü: ―Bu oğlanın diplomunu saz mü-

dafiə etdi‖, – deyirdilər zarafatla.  

Əziz oxucular, diplom iĢimin mövzusu dünən dünyasını 

dəyiĢmiĢ xalq Ģairi, ömrü boyu ―bir əli torpaqda, bir əli haqda‖ 

olan Borçalı dünyalı, Borçalı nisgilli, Borçalı laylalı Zəlimxan 

Yaqubun yaradıcılığıydı.  

Zəlimxan Yaqubu Azərbaycanda hamı tanıyır. Onunla 

Ģəxsən 9-cu sinifdə oxuyanda tanıĢ oldum. Məktəbimizə gəl-

miĢdi. Elə danıĢırdı ki, elə bil danıĢdıqları yerə-göyə, daĢa-

divara yazılmıĢdı. ġeirlərini vərəqdən deyil, ürəkdən oxuyurdu.  

Birdən Ģairin ―Mənə kimin sözü var‖, – deyib sual ünvan-

laması bizə çox qəribə gəldi. Onun yanında nə danıĢacaqdıq ki?  

Əlimi qaldırıb ―Mən Ģeir demək istəyirəm‖, – dedim. Gülüm-

sədi. ―Kimin Ģeirini deyəcəksən‖, – dedi. ―Sizin Ģeirinizi‖, – dedim. 

Onun ―Gəldim‖ Ģeirini deyəndə hiss etdim ki, Ģair gəldiyi ilkinliyə, 

yol elədiyi ilk çığıra qayıdıb xəyalən. ġeir bitəndən sonra öz yazdı-

ğım Ģeiri demək istədiyimi bildirdim. ―Buyur‖, – dedi. ġeirlərimi 

yazdığım dəftərçəmə ―XoĢbəxt Ģair olasan‖, – yazdı.  

Aradan illər keçdi. Zəlimxan Yaqubu daha yaxından tanı-

dım, Ģeirlərini əzbərlədim.  
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Zəlimxan Yaqubun Ģeirləri, açığını desəm, aĢıqların çörək 

ağacıydı. Elə bir məclis olmazdı ki, ondan oxunmasın, onun 

yaradıcılığına müraciət edilməsin.  

Yenə yazımın əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm. Diplom iĢimlə 

bağlı 2009-cu ildə Ģairlə görüĢmək üçün dostları, tanıĢları 

soraqladım. Axır ki, telefon nömrəsini tapıb zəng etdim. Dəs-

təyi özü götürdü. Özümü təqdim etdikdən sonra məqsədimi, 

onunla görüĢmək istədiyimi bildirdim. Dedi ki, sabah gəl, səni 

gözləyirəm. SoruĢa-soruĢa Ģairin evini tapdım. Qapını qardaĢı 

açdı. Ġçəri dəvət etdi və dedi ki, Ģair indi gəlir.  

Zəlimxan Yaqub məni doğması kimi qucaqlayıb bağrına 

basdı. Sözün düzü, gözləmirdim. Süfrəyə çay-çörək gəldi. ġair-

lə çörək kəsdim. Sonra kitabxanasına, səfərlərini, gənclik illə-

rini əks etdirən Ģəkillərinə baxdım. ―Bir az yorğunluğumuzu 

çıxardaq‖, – deyib sazı sinəsinə basdı. Utancaqlıq hissi məni 

tərk eləmiĢdi. ġairlə baĢ-baĢa verib Ģeir deyib, saz çalıb, aĢıq 

mahnısı oxudum.  

Yenə də aradan illər keçdi. ġeirlərinin sorağı gələn ġairdən 

xəstəlik xəbərləri gəldi. Dedilər ki, böyrəkləri Ģairə vəfasızlıq edir.  

Tədbirlərin birində onu görəndə gözlərimə inanmadım. 

Dağ Zəlimxan qəlpə-qəlpə ərimiĢdi elə bil. Göz yaĢlarımı sax-

laya bilmədim. Dağ çayı kimi kükrəyən Ģair sanki danıĢmırdı, 

pıçıldayırdı.  

Və dünənki qara xəbər. Zəlimxan Yaqub həyatdan köçdü 

dedilər. Qulaqlarıma inanmadım.  

Bilirəm ki, hər bir azərbaycanlı bu böyük itkiyə heyfsi-

lənəcək, bu acını-ağrını hamı yaĢayacaq və bir-biri ilə bölü-

Ģəcək. Onun səsi, avazı, Ģirin danıĢığı üçün çox darıxacağıq. 

Ancaq onunçün ən çox darıxan Ģirinli-acılı günlərinin Ģahidi 

qara sapılca, bir də sağlığında ruhuna layla dediyi imran dilli, 

gümüĢ telli qara saz olacaq.  

Allah rəhmət eləsin, ruhu Ģad, məkanı cənnət olsun. 
 

 “Bakı- xəbər”, 12.01.2016   

Adalet.az 14.01.2016  
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Mülatif ADUROV 

 

DOĞMA ĠNSAN – ZƏLĠMXAN YAQUB 
 

alqımızın daha bir istedadlı, sədaqətli, vətənpərvər 

oğlu axirət dünyasına qovuĢdu. Deyirlər ―yarpaq 

tökümü‖ baĢlayıb? Nə yarpaq? Nə töküm? Bu 

dünyaya göz açan bir gün də getməlidir. Təbiətin qanunudur. 

Təəssüf ki, qəlbən sevdiyin, rəğbət bəslədiyin yaxın adamının 

dünyasını dəyiĢməsinə biganə qala bilmirsən.  

Bu yaxınlarda tanınmıĢ Ģair, fəal ictimaiyyətçi, dərin düĢün-

cəli siyasətçi, mehriban, səmimi insan – Zəlimxan Yaqub əbədi 

mənzilə yola salınanda bu itkini adi əhval-ruhiyyə ilə seyr et-

mək mümkün deyildi. Ürəyimi kövrəldən hisslərə qapılmamaq 

üçün yenidən o anı xatırlatmaq istəmədim. Ancaq mətbuat 

səhifələrində Zəlimxan Yaqubla bağlı xatirələri, onun ―saray 

Ģairi‖ kimi qələmə verənlərin yazılarını oxuduqca düĢünürsən: 

Zəlimxan Yaqub kimi xeyirxah, qələmi ilə hələ sağlığında 

özünə abidə ucaltmıĢ Ģöhrətli Ģair, qeyri-adi natiqlik qabiliyyə-

tinə, fenomen yaddaĢa malik Ģəxsiyyətə ləkə yaxmağa da cəhd 

edənlər nə demək istəyirlər?  

O, zəmanəsinin sözlü-nəğməli oğlu idi, öz sadəliyi, insan-

pərvərliyi, nadir sənətkarlığı ilə ad-san qazanmıĢdı.  

Onunla çox görüĢlərimiz olub. Milli Məclisin iclaslarında, ic-

timai tədbirlərdə, mərasimlərdə. Hər dəfə də xoĢ təəssüratla ay-

rılmıĢam ondan, hətta, bacarığına, istedadına heyran qalmıĢam.  

...Ġstanbulda Heydər Əliyev parkının açılıĢ mərasimində 

Azərbaycandan da böyük bir nümayəndə heyəti gəlmiĢdi: rəs-

mi məmurlar, Ģair və yazıçılar, millət vəkilləri. Onların əksəriy-

yəti tədbirdə çıxıĢ edir, nitqlərini bitirdikdən sonra cüzi 

alqıĢlarla tribunanı tərk edirdilər. Söz Zəlimxan Yaquba veril-

di. Adi əlçalma ilə qarĢılandı. Yerlilər gözləmirdilər ki, indi 

onların qarĢısında indiyədək görmədikləri fövqəladə bir Ģəxs 

X 
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görünəcək. Elə ki, Zəlimxan Yaqub sinədəftər natiqliyini nü-

mayiĢ etdirdi, gurultulu alqıĢlar ara vermədi. O, Türk-Azər-

baycan dostluğu haqqında yazdığı sətirləri səsləndirdi, Heydər 

Əliyevə ithaf etdiyi poemadan sətirlər söylədi. Elə bir atəĢin 

nitq idi ki, parka toplaĢanlar bir an belə əl çalmaqlarını dayan-

dırmadılar; o, Ģeirlərini oxuyur, gurultulu alqıĢlar ara vermirdi. 

Bir sözlə, çox həyəcanlı və heyratamiz, qeyri-adi mənzərə 

yaranmıĢdı. Mənim yanımda dayanan türk mətbuatının nüma-

yəndəsi təəccübünü gizlədə bilmədi:  

– Canım, bu nə biçimdə bir insan? Tanrı vergisimi?  

Sonradan belə təəccüblü fikirləri digər çıxıĢçılar da dönə-

dönə səsləndirdilər...  

Zəlimxan Yaqub haqqında daha bir xatirəm də yəqin ki, ma-

raq doğurar. Polis iĢçilərinin peĢə bayramı ilə bağlı Daxili ĠĢlər 

Nazirliyində təntənəli gecə keçiriləcəkdi. Dəvətnamələr paylan-

mıĢdı. Dəvətnamədə bədii hissədə çıxıĢ edənlərdən biri haqqında 

belə yazılmıĢdı: ―Xalq Ģairi Zəlimxan Yaqub‖. Axı, o rəsmi belə 

bir ad almamıĢdı. Ġradımı nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri, 

hər iĢdə çox diqqətli olan Sadiq müəllimə də dedim.  

– Özü deyib ki, xalq Ģairiyəm, – cavabını aldım.  

Tədbirdən bir-neçə gün sonra Zəlimxan Yaqubla görüĢdük. 

Ona indiyədək ―Xalq Ģairi‖ fəxri adı verilmədiyini xatırlatdım. 

Güldü:  

– O dəvətnaməni mən də oxumuĢam. Etiraz etməmiĢəm. 

Çünki Ulu öndər Heydər Əliyev mənə özü deyib ki, ―sən xalq 

Ģairisən‖. Bundan gözəl qiymətmi ola bilər? O ki, qaldı 

rəsmiyyətə, mən bunu Heydər Əliyevin dediyi sözlərdən sonra 

əhəmiyyətsiz bir Ģey sayıram.  

Aradan heç bir-iki ay keçməmiĢ söhbətimiz çin oldu: 

Zəlimxan Yaquba ―Xalq Ģairi‖ fəxri adı verildi.  

Bəli, o, xalqın qəlbində yaĢayan əsl Ģair idi. 
Modern.az  

19.01.2016 
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Hüseyn MƏMMƏDOV 

  

UNUDULMAZ XATĠRƏLƏR  
 

anınmıĢ ictimai xadim, Azərbaycanın Xalq Ģairi, 

Azərbaycan AĢıqlar Birliyinin sədri, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü gözəl 

insan, gözəl dost Zəlimxan Yaqub 9 dekabr 2016-cı ildə vəfat 

etdi.  

Zəlimxan Yaqubun Ģeirləri iĢıq üzü görəndən oxucu küt-

ləsinin diqqətində olmuĢdur və daim izlənən Ģairlərdən biri idi.  

Zəlimxan Yaqub təkcə Ģair deyildi, həm də aĢıqlıq sənətinin 

bütün dərinliklərini bilirdi.  

Zəlimxan Yaqub qədər həm aĢıq poeziyasını, eyni zamanda 

Türk dünyasının bütün Ģairlərinin Ģeirlərini əzbər bilən ikinci bir 

insan tanımıram. Bu istedad Ģairə Allah tərəfindən verilmiĢ bir 

möcüzə idi.  

Mən hələ tələbəlik illərindən Zəlimxan Yaqub ilə tanıĢ idim. 

Etdiyi çıxıĢlarda saatlarla danıĢardı, danıĢdıqca insanlar onun 

çıxıĢından yorulmurdular, əksinə yornuq olan adamların yor-

nuqluğu çıxırdı. Zəlimxan Yaqub çıxıĢa baĢlayanda elə baĢlayırdı 

ki, bilmirdin vaxt, zaman necə gəlib gedir. Yeri gəlmiĢkən, onu da 

deyim ki, Azərbaycan poeziyasını Zəlimxan Yaqub qədər təbliğ 

edən baĢqa Ģair tanımıram. ġair Ģeirlərinin birində yazır:  

 

Dərədən dərinəm, zirvədən uca, 

Bir yaşlı uşağam, yüz yaşlı qoca. 

Tutdum öz yönümü Məkkəyə, Haca,  

Haqdan işıq alan bir həqiqətəm.  

 

Tutduğu yol haqq-ədalət yolu idi. Hər bir insanı da haqqa-

ədalətə çağırırdı. Yazdığı Ģeirlərin hər misrası bir Quran ayəsinə 

bərabər sözlərdir.    

T 
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Zəlimxan Yaqubla dostluğum dövründə mən ondan çox 

Ģeyləri öyrəndim, Vətənə, insanlara məhəbbətini, sevgisini 

öyrəndim. Saza-sözə olan qiymətini öyrəndim.   

ġair birdən-birə böyrək xəstəliyindən əziyyət çəkdi. Tez-tez 

müayinə üçün Almaniyaya gedirdi. 2013-cü ildə təkrarən 

Almaniyaya müayinəyə getdi. Bu dəfə müalicəsi uzun çəkdi, 

telefonla zəng etdim, hal-əhval tutdum, səhhəti ilə maraqlandım. 

HəmiĢə bir sözü deyirdi, ―narahat olmayın, yaxĢıyam‖. Bakıya 

gəldiyi günü öyrəndim. Bizim təbrizli dostumuz Zülfüqar 

Abdullahiyə telefon açıb Zəlimxan Yaqubun Bakıya dönəcəyi 

günü dedim, Zülfüqar Abdullahi dedi ki, Zəlimxana baĢ çəkməyə 

mənsiz getmə, gələn gününün səhəri biz Bakıda olacağıq. Elə də 

oldu, vədələĢdiyimiz vaxt gəldilər (qardaĢı və həyat yoldaĢları 

ilə). Biz Ģairin Bakıda, Bakıxanov qəsəbəsində olan evinə getdik.  

 Bizi özü qarĢıladı. Çox gümrah idi. Dedi-güldü, təbrizli 

qonaqlardan Təbriz haqqında soruĢdu. Hal-əhval tutandan sonra 

AĢıq Ədalət Dəlidağlıya telefon açdı, dedi ki, bizə gəl. Ədalət 

Dəlidağlı az bir vaxtda gəldi. ġairin evində üç saz var idi. 

Sazlardan ikisini köklədi, dedi, – ustad hazırdı.  

Zəlimxan müəllim qara szı götürdü. Ġki saata qədər Zəlimxan, 

Ədalət cütlüyü yaddaĢlardan silinməyən bir görüĢ keçirdilər.   

2014-cü ildə yenə də Almaniyaya müayinə üçün getmiĢdi, 

gedəndə də, gələndən sonra da görüĢürdük. Onda mən dedim ki, 

Zəlimxan müəllim, nəyə görə sizə böyrək köçürmürlər. Bir qədər 

fikrə gedib, dərindən nəfəs alıb dilləndi ki, mümkün deyil, bu 

olmayacaq, yalnız dializ yolu ilə yaĢayacam. ġairin bu sözü məni 

çox üzdü, gözlərim doldu, yaĢ məni boğdu.   

Ayda bir-iki dəfə Ģairə baĢ çəkirdim. 2015-ci ilin yay ayında 

müayinə üçün yenə Almaniyaya getmiĢdi. Gələndən sonra Ģairə 

baĢ çəkmək üçün evinə getdim. ġair evdə yox idi. Ġsmayıllı 

rayonunun Basqal kəndinə getmiĢdi. Təbrizli dostum Zülfüqar 

Abdullahiyə telefon açdım. ġair haqqında məlumat verdim ki, 

havanın isti keçməsi ilə əlaqədar Ģair Ġsmayıllı rayonunun Basqal 

kəndinə gedib. Aradan üç-dörd gün keçmiĢdi, telefonuma zəng 

gəldi ki, biz Bakının bir neçə kilometrliyindəyik. Biz Bakıya, Ģairi 



Zəlimxan özü var xatirələrdə... 
 

 192 

ziyarətə gəlirik. Zəng edən təbrizli dostum Zülfüqar Abdullahi və 

qardaĢı  idi. 

Zəlimxan Yaquba zəng etdim ki, Zülfüqar və qardaĢı Hacı 

Balaca sizi ziyarətə gəliblər. – Basqalı tanıyırsanmı, qonaqları da 

götür, gəl, – dedi. Biz Basqala getdik. ġairlə görüĢdük, bir gecə də 

qonağı olduq. Həmin vaxt Zəlimxan müəllim bizi Ģair Musa 

Yaqubla görüĢdürdü. Türk dünyasının iki azman Ģairi gözəl Ģeir 

buketləri ilə qonaqları feyziyab etdilər.  

Zəlimxan Yaqubdan ayrılıb Bakıya gəldik. Qonaqları öz 

vətənlərinə yola saldım, ancaq mən müntəzəm olaraq Ģairə baĢ 

çəkirdim, telefonla əlaqə saxlayırdım. Sonuncu dəfə dekabr ayının 

29-u idi, getdim ki, Ģairin qarĢıdan gələn təzə (Yeni 2016-cı) ilini 

təbrik edim. GörüĢdük. Təbrik etdim, ancaq mən Zəlimxan 

Yaqubu heç vaxt belə görməmiĢdim. Yanında anası Güllü nənə 

oturmuĢdu. Qəhər məni boğdu, gözlərimdən özümdən asılı 

olmayaraq, yaĢ töküldü, gözü gözümə baxırdı. Gördüm nə isə 

demək istəyir, ancaq və ancaq...  

Özümü ələ aldım, əllərindən öpüb otaqdan çıxanda həyat 

yoldaĢı Sahibə xanımla üz-üzə gəldim, gördü bulud kimi dolmu-

Ģam. SoruĢdum ki, Ģair çoxdanmı bu haldadı? Dedi ki, yox, iki 

gündü. Dünya baĢıma fırlanırdı. ġairi tanıdığım uzun illərdən bəri 

ilk dəfə idi səssiz görürdüm.   

Demək olar hər gün Ģairlə maraqlanırdım. Sahibə xanım 

deyirdi ki, necə görmüsünüz elədir. O gün Ģəhərdə yaĢayan bir 

dostum zəng edib dedi ki, eĢitdim Ģair rəhmətə gedib. Ġnanmadım. 

AĢıqlar Birliyinin katibi, ―Ozan dünyası‖ jurnalının baĢ redaktoru 

Musa Nəbioğluna telefon açdım. Sordum ki, düz deyirlər? Hə... 

Özüm-özümə təsəlli verdim ki, Zəlimxan ölməyib, Zəlimxan 

yaĢayır və yüz milyonluq Türk xalqının qəlbində yaĢayacaq.  
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ġƏYMƏN 

 

YADDAġLARDAKI ZƏLĠMXAN YAQUB... 
 

axt, zaman nə tez gəlib keçdi?! Bir il necə də tez 

tamam oldu?! Düz bir il bundan əvvəl ölüm 

yanımızdan yel kimi ötüb, xalqın sevimlisi, sazın-

sözün fədaisi Zəlimxan Yaqubu öz ağuĢuna aldı. Bəli, 

 

"Qələm alsın baş daşımı yazanlar, 

Bel götürsün məzarımı qazanlar, 

Ay Zəlimxan, ağı desin ozanlar, 

Kəfən mənim, karvan mənim, köç mənim” 

 

– deyən Ģairin ömür karvanının əbədiyyətə qovuĢmasından düz 

bir il ötür. Gur səsi, bitib-tükənməz enerjisi, coĢqun təbi ilə 

yaddaĢlarda silinməz iz buraxan, həmiĢə əsl ziyalıların, vətən, 

torpaq təəssübü çəkən Ģəxsiyyətlərin sırasında olduğu üçün 

onun yeri yaman görünür. Hamı onun bulaq kimi çağlayan 

poeziyasına, duzlu-məzəli söhbətlərinə heyran idi. Zəlimxan 

deyəndə saz, söz, sənət, poeziya canlanır gözlərimiz önündə. 

Ona boĢuna Azərbaycanın nəğməkar ürəyi demirlər ki!? 

Bu ad onun halalı, alın tərinin bəhrəsi idi. O, sinədəftər idi. 

Yorulmurdu, əksinə, danıĢdıqca həyat eĢqi ilə alıĢıb-yanırdı. 

Ətrafı bir anda nura qərq edən poetik zəkası ilə Azərbaycan 

folklorunu geniĢ meydanlara, böyük auditoriyalara çıxarmağı 

bacaran bu insan eyni zamanda xalqın böyük etimadını qazan-

mıĢ ictimai xadim idi. O, ömrünün mənasını xalqa xidmətdə 

görürdü. Onun Ģeirləri dünya ölkələrində milyon-milyon insan-

ların qəlbinə bəĢəri hisslər – sülh, əmin-amanlıq, dostluq duy-

ğuları, həyat eĢqi aĢılayır. Sözsüz ki, Azərbaycanın Xalq Ģairi 

Zəlimxan Yaqub bu dünyaya yaĢamaq, yaratmaq üçün gəl-

miĢdi. Elə ömrünü də bu yolda baĢa vurdu. Gözlərimiz önündə 

V 
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Ģam kimi əriyib sönən Ģairin zülmətindən isə hamıya pay 

düĢdü. Bəlkə də Zəlimxan Yaqub ölümünün Azərbaycan 

xalqını bu qədər sarsıdacağını düĢünmürdü. Yoxsa, 

 

"Hansı gün Zəlimxan ölüb desələr, 

O gün, bircə dəfə "of” çəkərsiniz” 
 

– deyərdimi? Bəlkə də bilirdi, sadəcə özünəməxsus 

təvazökarlığına sığınıb yazmıĢdı bu sözləri. O bilirdi ki, bir gün 

aramızda olmasa da, sazı-sözü hər zaman bizimlə olacaq: 

 

"Mənimki söz qəsri, söz qalasıdır, 

Söz Babək qalası, Bərz qalasıdır. 

Qalsa, Zəlimxandan söz qalasıdı, 

Yatanda kəfənin, bezin içində”. 

 

Qeyd edək ki, Zəlimxan Yaqub ötən il yanvarın 9-da uzun 

sürən xəstəlikdən vəfat edib. O, iki çağırıĢ parlamentin deputatı 

və AĢıqlar Birliyinin sədri kimi çalıĢıb. Əgər ədəbi zövqündən 

danıĢsaq, Ģübhəsiz ki, Zəlimxan Yaqub klassik ədəbi cərəyanın 

davamçısı, folklor və aĢıq Ģeirinə daha yaxın idi. Ancaq məsələ 

ədəbi zövqündə deyil, o, həm də ictimai mövqeyinə görə bəzən 

tənqid olunan və bu tənqidlərin çoxunu xoĢ sözlərlə qarĢılayan 

böyük Ģəxsiyyət idi. Belə ki, onu ən çox Ģeir yazan, tərif yazan, 

xalqın dərdindən yazmayan, ölkədəki ictimai hadisələr haqda 

danıĢmayan birisi adlandıranlar da vardı, ancaq onu xalqa 

yaxın olan, xalq Ģeirini, klassik Ģairləri tədqiq edib öyrənən və 

təbliği ilə məĢğul olan böyük düha sahibi də adlandırırlar. Bəs, 

görəsən, Azərbaycan Ģairləri, ədəbiyyat adamları onu necə 

xatırlayır, ədəbiyyatda yerini necə görürlər? 

Millət vəkili, yazıçı-publisist Aqil Abbas "ġərq‖ə 

açıqlamasında Zəlimxan Yaqub haqqında, mərhum, rəhmətlik 

kimi ifadələrin iĢlədilməsinin əleyhinə olduğunu deyib:  

―Bəzən kimsə klassiklərdən sitat gətirəndə ―rəhmətlik Fü-

zuli belə deyib, rəhmətlik Nizami elə yazıb‖ kimi ifadələrdən 
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istifadə edir. Elə bilirəm, mənə söyürlər. A bala, Ģairlər, 

yazıçılar, sərkərdələr ölmürlər! Onlara rəhmətlik, mərhum söz-

lərini deməyin! Nizami Gəncəvidən rəhmətlik olar?! Nizaminin 

―Xəmsə‖si, Füzulinin ―Leyli və Məcnunu‖ yaĢayırsa, onlara 

necə rəhmətlik deyə bilərik? Hər gün Zəlimxan Yaqubun adı 

çəkilir, Ģeirləri oxunur, odlu-alovlu çıxıĢları dinlənilir, məc-

lislərdə onun söhbətləri xatırlanırsa, deməli, Zəlimxan Yaqub 

hələ də yaĢayır. Sadəcə bizim yanımızda deyil. Hüseyn Cavid, 

Məmməd Araz, Səməd Vurğun ölə bilər? Belə Ģey mümkün 

deyil axı! Onlara ölü deyən adamların Ģeir nə deməkdir, poetik 

ruh, poetik təfəkkür nə deməkdir, bunlardan qətiyyən xəbəri 

yoxdur‖. 

Zəlimxan Yaqubun Azərbaycanın nadir istedadlı Ģairlərin-

dən biri olduğunu vurğulayan A.Abbasın sözlərinə görə, o öz 

Ģairliyi ilə insanlığını sübut edib:  

"Zəlimxan Yaqub müasir Azərbaycan poeziyasının əsas 

sütunlarından biridir. Ayrıca bir dəyərdir. Onun kitabları vərəq-

ləndikcə, Ģeirləri oxunduqca, sazın səsi var olduqca, Zəlimxan 

da var olacaq. O ölməyib, sadəcə ömrünü sazın, sözün ömrünə 

köçürüb, öz karvanı ilə baĢqa bir dünyaya doğru yol alıb‖. 

Əslində Aqil Abbasın dediklərində həqiqət payı var. Elə 

Ģairin özünün də təxminən bu məzmunda bir Ģeiri var: 

 

“Gün kimi doğulanlar qarışır şəfəqlərə 

Rəngimi solğun görüb sanma bata-batdayam. 

Canım qara torpağın, nəfəsim göylərindir, 

Qəbirdə yatsam belə, həmişə həyatdayam”. 

 

Zəlimxan Yaqubla bağlı xatirələrini bölüĢən və onu bir 

Ģairdən daha çox yaxĢı insan kimi sevən gənc yazar Kəramət 

Böyükçöl mərhum Ģair haqqında maraqlı bir sirri də açıb. Sən 

demə, Zəlimxan Yaqub vaxtilə Kəramətgilə evlərinin tikintisi 

zamanı çox böyük yardım edib: 
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―Zəlimxan Yaqubla yaxın dost olmuĢuq. Amma Zəlimxan 
Yaqub mənim xatirimdə ən çox xəstəxanadan çıxıb, toyuma 
gəlməyi ilə qalıb. Çox səmimi münasibətlərimiz vardı. Tez-tez 
evinə gedirdik. Bizi xoĢ qarĢılayıb, problemlərimizlə maraqla-
nırdı. Bizim üçün o qədər insana zəng edib ki! Hətta torpaq 
alıb, ev tikməyimizdə də qağamın çox böyük köməyi olub. 
Bunları deməkdə məqsədim odur ki, bir Ģair, ziyalı olmaqdan 
əvvəl, bir insan kimi onu çox istəyirəm və hər zaman da xoĢ 
hisslərlə xatırlayıram. Zəlimxan Yaqub mənim üçün əvəzolun-
maz insandır. Mən onu böyük məhəbbətlə xatırlayıram. Ədəbi 
fəaliyyətinə gəldikdə isə, onu deyə bilərəm ki, Zəlimxan öz 
üslubu ilə seçilən, sevilən çox istedadlı bir Ģairdir. Onun özünə-
məxsus poetik duyumu, Ģeir ruhu vardı. Düzdür, bəzi insanlar 
onun sinonimlərdən istifadə etməsinə riĢxənd edir, ancaq ənə-
nəvi janrda yazdığına görə tənqid edir. Amma onu tənqid 
edənlərin heç birində Zəlimxanın dayanmadan, bir nəfəsə etdi-
yi çıxıĢların bir dəqiqəsini edəcək yaddaĢ və istedad yoxdur. 
Böyüklüyünü heç vaxt itirməyən ustad Ģairimiz, böyük insan 
Zəlimxan Yaquba Allahdan rəhmət diləyirəm! Bu gün bizim 
yanımızda olmasa da, qəlbimizdədir. Mənim üçün Zəlimxan 
yaĢayır, yaĢayacaq! 

ġair AqĢin Yenisey isə Zəlimxan Yaqubun onu 

tanıyanların xatirində səmimi Ģair kimi yaĢayacağını deyib:  

―Ancaq ədəbi ölçülərlə baxsaq, rəhmətlik Ģair ömrünün so-

nuna qədər sadiq qaldığı aĢıq ədəbiyyatı janrına heç bir yenilik 

gətirmədi, ötürülmüĢ ənənələri davam etdirməklə kifayətləndi. 

Füzulidən sonra Vaqif nə idisə, AĢıq Ələsgərdən, Abbas Tufar-

qanlıdan, Xəstə Qasımdan sonra da Zəlimxan Yaqub o idi. 

Yəni Vaqifin dilində Füzulinin bircə beytindəki mətləbi belə 

yazmaq olmaz. Mövzu özünə uyğun dil tələb edir. Məsələn, 

Hüseyn Cavid istəsəydi belə ―Ġblis‖i müasiri Səməd Vurğunun 

dilində yaza bilməzdi, yaxud Səməd Vurğun heç vaxt ―Muğan‖ 

poemasını Hüseyn Cavidin irfani dilində yaza bilməzdi. Ona 

görə də həm dil, həm janr, üslub baxımından Zəlimxan 

Yaqubun yeri onu sevənlərin qəlbidir‖. 
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Yazıçı ġərif Ağayar da Zəlimxan Yaqubun onun xatirində 

həmiĢə yaxĢı insan, maraqlı Ģair kimi qalacağını və onu ömrü 

boyu xoĢ duyğularla yad edəcəyini deyib: ―Ruhu Ģad olsun!‖. 

"Zəlimxan müəllim mənim yaddaĢımda hər zaman gözəl bir 

insan kimi qalacaq. Onun ədəbiyyatdakı yerini zaman göstə-

rəcək. Zamanın saatı isə çoxdan iĢə düĢüb‖. Bu sözləri isə yazar 

Qan Turalı deyib. Zəlimxan Yaqubun ədəbiyyat tariximizin, 

siyasi həyatımızın bir hissəsinə, ictimai yaddaĢın ikonlarından 

birinə çevrildiyini vurğulayan yazarın sözlərinə görə, dövr 

keçdikcə bütün bu münasibətlər durulaĢaraq həqiqətə çevriləcək. 

Zəlimxan Yaqubun təzadlı Ģəxsiyyətlərdən olduğunu 

deyən Ģair Cəlil CavanĢir hələ sağlığında onun haqqında 

müxtəlif fikirlər deyildiyini qeyd edib:  

―Amma mənim Zəlimxan Yaqubla bağlı Ģəxsi xatirələrim 

müsbətdir. Onun hər zaman Azərbaycan ədəbiyyatında özünə-

məxsus yeri və rolu olduğunu düĢünürəm. Bir neçə dəfə görüĢ-

müĢük və xoĢ xatirələrlə yadımda qalıb. Zəlimxan Yaqubu fe-

nomenal yaddaĢ, maraqlı müĢahidə qabiliyyəti, oxunaqlı Ģeir-

lərə sahib bir Ģair kimi tanıyıram. Azərbaycan folkloruna, aĢıq 

sənətinə dərindən bələd idi. ġəxsi münasibətlərdə də həddindən 

artıq səmimi və mehriban, qayğıkeĢ bir insan idi. Ġlk dəfə Ģairlə 

tələbəlik illərimdə Gəncədə görüĢmüĢəm. O vaxtlar da Zəlim-

xan Yaqub siyasi kimliyinə görə gənclər tərəfindən kəskin 

tənqid edilirdi. Amma yaxından tanıĢ olub, danıĢandan sonra 

onun Azərbaycanı, Vətəni necə sevdiyinə, millətinə ürəkdən 

bağlılığına Ģahid oldum. Ömrünün sonlarına yaxın Ģairi evində 

ziyarət etmiĢəm. Ölüm haqqında çox danıĢdıq. O zaman heç 

Məmməd Aslan da rəhmətə getməmiĢdi. Bir az ondan, bir az 

da digər dostlarından danıĢdı, kövrəldi. Elə yaddaĢımda da o 

cür qalıb. Tribunada guruldayan, səsi ilə dünyanı lərzəyə salan 

Zəlimxandan daha çox ölümü gözləyən Ģairi xatırlayıram. Bir 

də Vaqif Səmədoğlunun dəfnindəki pəriĢan halı, üzündəki 

çarəsizlik duyğusu gözlərimin önündən getmir. BaxıĢlarından 

hiss olunurdu ki, Ģair artıq ölümün ayaq səslərini eĢidir‖. 
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Məlumat üçün bildirək ki, yanvarın 9-da saat 11:00-da I 

Fəxri Xiyabanda Zəlimxan Yaqubun məzarı baĢında Ģairin 

xatirəsi anılacaq, mədəniyyət və ədəbiyyat xadimləri, ziyalılar 

Ģairin Azərbaycan ədəbiyyatının inkiĢafındakı xidmətlərindən 

danıĢacaq, onun Azərbaycan Ģeirindəki yerindən bəhs edəcək-

lər. Xalq Ģairinin oğlu Bəhlul Yaqubovun məlumatına görə, 

xatirə tədbiri akademik Rəfael Hüseynovun aparıcılığı ilə baĢ 

tutacaq. Abidənin açılıĢından sonra Təzəpir məscidində 

mərhum Xalq Ģairinin ruhuna ehsan süfrəsi açılacaq. 

 

 

“ġərq” qəzeti, 

 7 yanvar 2017 
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ġairlər millətin ən Ģah əsəri, 

O xalq Ģairini bu xalqdan soruĢ. 

Nəriman Həsənzadə 

Xalq Ģairi 
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Nəriman HƏSƏNZADƏ 

Xalq Ģairi 

 

O HƏQQ AġĠQĠYDĠ  

 

Zəlimxan qaynadı, daĢdı, çağladı,  

Onu nəzərində Allah saxladı.  

Torpaqdan qaldırdı, elə bağladı,  
Get eldən xəbər al, torpaqdan soruĢ.  
 
Açdı sinəsini o sinədəftər, 
Nəfəsi pakıydı, ruhu təzə-tər.  

Dilindən düĢmədi Vurğun, Ələsgər,  
Nə dedi, qələmdən, varaqdan soruĢ.  
 
Türkün tarixini yazdı, oxudu,  
Xınalı sözləri cehiz toxudu.  

Əzbər bilmədiyi Ģeir yoxuydu,  

O, Həqq aĢiqiydi, sən haqdan soruĢ.  

 

Dilindən çıxanlar dillər əzbəri,  

Səsi ilahiydi, fikri bəĢəri.  

ġairlər millətin ən Ģah əsəri,  
O xalq Ģairini bu xalqdan soruĢ.  
 
Sazın tellərində sözü-söhbəti,  
Sevildi əbədi, sevdi əbədi.  

Nəydi gülüĢünün Ģəhdi-Ģərbəti, 
Suyunu içdiyin bulaqdan soruĢ.  
 
Məzarın bir isti ana qucağı,  
Qoy səni qızdırsın odu-ocağı.  

Ürəyin bütöv bir vətən torpağı, 

Fəxri xiyabandan, bayraqdan soruĢ.  
09.01. 2016 

(Ədəbiyyat qəzeti”, 16.01.2016) 
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Fikrət QOCA 

Xalq Ģairi 
 

ZƏLĠMXAN 
Son Ģeirlərindən birində  

“Hamı bu şəhərə dipdiri gəlir,  

Hamının şəhərdən ölüsü gedir”  

– yazmıĢdı Zəlimxan Yaqub. 
 

Borçalının Kəpənəkçi kəndindən  

Bir oğlandı, uçdu gəldi Bakıya.  

BaĢ açmadı çoxbilmiĢlər fəndindən,  
UyuĢmadı bu Ģəhərdə hay-küyə.  
 
Ululardan, nənələrdən qalana,   
Qəlbindəki doğma dilə sığındı.  

―KeçmiĢ olsun‖ –  dedi hər cür olana,  
Nə yıxıldı, nə büdrədi, nə sındı.  
 
Yer üzünü görmək üçün can atdı,  
Az əyləndi, çox çalıĢdı, az yatdı.  

O, özündən güclü bir ―Mən‖ yaratdı,  

Mən də mənəm! – deyə-deyə Zəlimxan.  

 

Utancaqdı, üzü yerə baxardı,  

Xəzan vaxtı xəzəl altda axardı.  

Söz alanda vulkan kimi qalxardı,  
Burdan uçdu üzü göyə Zəlimxan.  
 
Bu Ģəhərdə Ģöhrət tapdı, ucaldı,  
Heyif, heyif, vaxtından tez qocaldı.  

El aĢiqi Ələsgərdən tac aldı,  

Burdan getdi ölməzliyə Zəlimxan!  
12.01.2016-cı il                                                                                        

“Ədəbiyyat qəzeti”, 16.01.2016  
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Musa ƏLƏKBƏRLĠ 

             

ZƏLĠMXAN YAQUBUN XATĠRƏSĠNƏ 

 

Qəlbində kükrəyib çağlayan nəydi – 

Millətin sevgisi, xalqın istəyi. 

Onu bu həyata bağlayan nəydi – 

Millətin sevgisi, xalqın istəyi. 

 

BeĢ ildi əcəllə əlbəyaxaydı, 

Yazdığı kağızdan qəlbi yuxaydı. 

Ən ağır günündə ona arxaydı  

Millətin sevgisi, xalqın istəyi. 

 

Oydu Ģeirimizin öncül köhləni, 

Yara dərindisə, çətin köhnəlir. 

HəmiĢə ilahi eĢqə köklənir 

Millətin sevgisi, xalqın istəyi. 

 

Səslərin içində ən gur səsiydi, 

Ən böyük salona təkcə bəsiydi. 

Onun ürəyinin Ģah pərdəsiydi 

Millətin sevgisi, xalqın istəyi. 

 

Bir cənazə axır insan selində, 

Leyli nalə çəkir Məcnun çölündə. 

Üzür gözyaĢının duzlu gölündə 

Millətin sevgisi, xalqın istəyi. 
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Bu saz nə yanğıyla, göynəklə dindi, 

Səsindən mələklər göylərdən endi. 

Onu haraylayır hər yerdə indi 

Millətin sevgisi, xalqın istəyi. 

 

Ən uca kəlməsi Tanrı, Qurandı, 

Dilinin əzbəri böyük Turandı. 

Həyatda məramı, məsləki, andı – 

Millətin sevgisi, xalqın istəyi. 

 

Sevgidən doğulan söz saxta deyil, 

Hələ ki, diz yerdə, üz haqda deyil, 

Əsl Ģairlərdən uzaqda deyil, 

Millətin sevgisi, xalqın istəyi. 

 

                        30 yanvar 2016-cı il. 
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AĢıq Mahmud MƏMMƏDOV 

Prezident təqaüdçüsü 

 

ZƏLĠMXAN GEDĠR 

 

Gəlin vidalaĢın ellər, obalar, 

Bu gün aramızdan Zəlimxan gedir. 

Cəvahir kəlməli, ləl xiridarlı, 

Hər sözü-söhbəti bir ümman gedir, 

Xalqın sevimlisi Zəlimxan gedir. 

 

Nitqi zülal, imran dilli Ģairim, 

BəĢər aləminə bəlli Ģairim, 

Sinəsi gövhərli, ləlli Ģairim, 

Sənət aləmindən süxəndan gedir, 

Xalqın sevimlisi Zəlimxan gedir. 

 

Deyirdin, ayrılıq hər Ģeydən çətin, 

Bu vaxtsız ayrılıq oldu qismətin. 

Mahmudu yandırır sənin həsrətin, 

Ölnüncə qəlbimdə bir hicran gedir, 

Xalqın sevimlisi Zəlimxan gedir. 
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Yunus OĞUZ 
 

DEDĠ 
 

EləmiĢdin bu dünyanı saf-çürük,  

Gecə-gündüz, hər dənəsi bir hörük.  

Tanrı qoyub yer üzünə dağ-körük,  

Ya Ġsrafil, çal surunu, çal, dedi,  
Ömür bitdi, zaman-məkan qal, dedi.  
 
Bu, ömürdü, hərə yaĢar bir cürə,  
Gələn atın sürəcəkdi min yerə.  

KiĢi kimi yaĢadınsa bir kərə,  

Öz izini, öz yolunu sal, dedi,  
Ömür bitdi, zaman-məkan qal, dedi.  
 
Nə biləydi çalınacaq sur indi?  
Həyat gözəl, yaĢa, yarat, qur indi.  

Kimlər gəlib görüĢünə, dur indi,  

Bu həyatdan, bu qisası al, dedi,  
Ömür bitdi, zaman-məkan qal dedi.  
 
Gəl bu daĢı ətəyindən tök, canım,  
Nə tökmüsən, indi onu tik, canım.  

Özün boyda daĢ yükünü çək, canım,  

Yarı acı, yarı Ģirin, bal, dedi,  

Ömür bitdi, zaman-məkan qal, dedi.  

 

Heç düĢünmə, ömür getdi, son oldu,  

Bir qoymuĢdun, zaman-zaman on oldu.  

Ömür-gündü, axır dönüb yön oldu,  

DaĢ demədi, qaya dedi, sal dedi,  

Ömür bitdi, zaman-məkan qal, dedi.  
 

“Olaylar” qəzeti, 10. 01. 2016 
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Elçin MĠRZƏBƏYLĠ 

 

SAZ YAġAT, ALLAH 

Bu şeiri Zəlimxan Yaqubun 60 illik yubileyinə yazmışdım. Elə 

onun öz üslübunda... Sayğıyla anıram. Ruhu şad olsun. 

 

Xaini, namərdi, ara vuranı 

Bu fani dünyada az yaĢat, Allah! 

Könül sındıranın, ürək qıranın 

Qəbrini gözündə qaz, yaĢat, Allah! 

 

Namərdlər yaĢayar yal hesabına, 

Ġrfan sahiblərin al hesabına, 

Hər fəsli bir günün sal hesabına, 

Payız yaĢat, Allah, yaz yaĢat, Allah! 

 

Zülmün qənĢərində gülən kəslərin, 

Haqqın ünvanını bilən kəslərin, 

Mayası sevgidən gələn kəslərin 

Ömrünü dağlara yaz, yaĢat, Allah! 

 

O sözün aĢiqi, söz yadigarı, 

Ġrfan ocağından köz yadigarı... 

Əlində Tanrının saz yadigarı – 

Zəlimxan Yaqubu saz yaĢat, Allah! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011298125990&fref=nf
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Oruc NĠKBĠN FAXRALI 

 

ÖLMƏZDĠ... TARĠXDƏ  

YAġAR ZƏLĠMXAN 

Zəlimxan Yaqubun əziz xatirəsinə 
 

ġair öldü deyə, haray çəkməyin,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  

Demərəm ağlayıb, qan-yaĢ tökməyin,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  
 

O hansı mələkdi, gəldin üz-üzə,  

Sevinc həvəsiylə baxdın göz-gözə.  

O Əzraildi ki, törətdi qəza,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  
 

Qapandı gözləri, küskündü, dinməz,  

Yanacaq ocağı, heç vədə sönməz.  

Ağırdı bu səfər, o geri dönməz,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  
 

Bəd xəbər yayıldı, hər kəs ki, bildi,  

On minlər axıĢdı, hüzura gəldi.  

Dualar oxundu – hamı yekdildi,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  
 

Ömrə bax, nə yaĢdı – altmıĢ beĢcə yaĢ,  

Hələ qoymalıydı, daĢ üstə çox daĢ.  

Ağlasın bu dərdə dost, bacı, qardaĢ,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  
 

Yeri var ah çəkib, ağlasın ellər,  

Yas tutub, qaralar bağlasın ellər.  

―Qırxını‖, ―ilini‖ saxlasın ellər,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  
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ġair də Allahın bir bəndəsidir,  

Tanrıdan bəxĢiĢi – söz, kəlməsidir.  

Sözləri nə bitməz, nə tükənəsidir,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan. 
 

Xalq Ģairi – Ģərəfli ad qazandı, 

Əhli-kəlam, haqqa bağlı yazandı.  

Saz sinədə, millət dedi: ozandı,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  

 

Elə qovuĢdurdu söz ilə sazı,  

QıĢın oğlan çağı gətirdi yazı.  

Vəsf etdi qələmi, biçdi dəryazı,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  

 

Matəm içindədi Təbriz, Tehran da,  

Ġstanbul, Ankara, cümlə Turan da.  

MəĢədi, Kəblayi, Hacı olan da,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  

 

DoğulmuĢdu Ģaxtalı qıĢ bürcündə,  

Hökmü vardı qələmində, gücündə.  

Mərdlərə mərd, namərdlərin öcündə,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  
 

Bu dünya ―beĢ gündü‖, o dünya daim,  

Saysız gəlib-gedən, mən necə sayım.  

Yerinə yetəcək, budur diləyim,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  

 

―XoĢbəxtəm‖ dediyin, hanı iqbalın,  

Fələk qəsdə durdu, döndü yığvalın.  

Vaxtsız əcəl gəldi, dəyiĢdi halın,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan. 
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Arzusuydu, yüz istərdi yaĢını,  

Zalım fələk daĢa tutdu baĢını.  

Vaxtsız əcəl qeybə çəkdi huĢunu,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  

 

Bala nalə çəkir, ana laylayla,  

Hamı qəm-qüssədə bu ahı-vayla.  

ġair səfər üstə, yüz də harayla,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  

 

Varmı baĢa varan, gidi dünyada?  

Ömrün nur çağında, can verdi fəda.  

BəĢər qibtə edir, kamil ustada, 

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  

 

O, baxmadı nə Ģəstinə, boyuna,  

Dara düĢən dostun yetdi hoyuna.  

ġükr eylədi Tanrı verən payına,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  
 

El oğluydu, eldən ayaq kəsmədi,  

Nahaqdan da söz eĢitdi, küsmədi.  

Alicənab insan deyil, bəs nədi?  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  
 

Elin Ģərafəti, arxa-dayağı,  

Hörməti, izzəti kiĢisayağı.  

Hara üz tutdusa, düĢdü ayağı,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  

 

Haqq-haqq deyə-deyə, haqqa alıĢdı,  

Haqqın ətəyindən möhkəm yapıĢdı.  

Haqqsızı düz yola çəkdi, barıĢdı,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  
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Qələmlə ucaldı adın, Ģöhrətin,  

Ellərə bəllidi, var Ģərafətin.  

Xalqa nümunədi ədəb, mərfətin,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  
 

Borçalı elinə, Yaqub nəslinə 

Bir vergiydin, çatan olmaz mislinə.  

Hər acı-ağrıya gərmiĢdin sinə,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  
 

Ey xalqın Ģairi, çıxmazsan yaddan,  

Cənnəti-məkan ol, uzaq ol oddan.  

Sözlərin olacaq dillərdə dastan,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  

 

Var olsun yurdunda, qalan oğullar,  

Adını doğruldar, Bəhlul, ġəhriyar.  

Qəlbində yaĢadar, ellər-obalar,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  
 

Göy-gölüm olarmı ördəksiz-qazsız?  

Toy-düyün olarmı aĢıqsız-sazsız?  

Məclis necə keçər o Zəlimxansız?  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  
 

Son mənzil: məzarın ―Fəxri Xiyaban‖,  

Ruhun behiĢt, yerin cənnəti-məkan.  

Ora qismət etsin səni Yaradan,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  
 

Sözlərin dürəfĢan, baĢın da uca,  

Kəlamda layiqsən ən ali taca.  

Natiqi-kamilsən, getdin də Haca, 

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  
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Ey fani dünyada Haqqı axtaran,  

Haqqın dərgahıdı behiĢti-rizvan.  

Dursun piĢvazında Huriyi-Qılman,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  
 

Məndə o qüdrət yox, vəsf edəm səni,  

Daxili dünyanı, aydın çöhrəni.  

Xalqın da deyəcək, Oruc deyəni,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  
 

Millət bu itkidən olsa da bədbin,  

Xeyirxah əməlin verəcək təskin.  

Sənə rəhmət dilər eloğlun Nikbin,  

Ölməzdi... tarixdə yaĢar Zəlimxan.  

 
 

NECOLDU  
 

Unudulmaz xalq Ģairi  

Zəlimxan Yaqubun əziz xatirəsinə  
 

Hanı kürsülərdə bülbültək ötən?  

Zalları titrədən dillər necoldu?  

Gecəli-gündüzlü hey qələm tutan,  

Qələmi sındımı, əllər necoldu?  
 

Bədnəzər gözündə ağırmıĢ daĢı,  

DəyiĢdi sir-sifət, həm gözü-qaĢı.  

Vaxtsız xəzan vurdu, ağartdı baĢı,  

Sərində Ģəvətək tellər necoldu?  
 

Buludların kiĢnəməsi, çaxması,  

Sel-suların nəriltisi-axması, 

Dəryaların fırtınası, dalğası,  

O hayqıran qumru səslər necoldu?  
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Yolun saldın gah səhraya, gah dağa,  

Məkkə – Kəbə zəm-zəm sulu bulağa.  

Çin gözəli, Çin səddinə baxmağa,  

ġair – səyyah gəzən yollar necoldu?  
 

Dinclik bilməz, sən gəzməyi sevərdin,  

Hər çətinə sən dözməyi sevərdin.  

Mədh edərdin, sən süzməyi sevərdin,  

Qələm qaĢlar, incə bellər necoldu?  
 

Muğan, Mili gəzdin Vurğun sayağı,  

Hər ovçunun dəyməz ora ayağı.  

Vurğun kimi – ceyranların dayağı,  

ġair gəzən Ceyrançöllər necoldu?  
 

AxĢamlar saz ilə, səhər saz ilə,  

Sevincin saz ilə, qəhər saz ilə,  

Çalıb-oxuyardın xoĢ avaz ilə,  

O sazda vurduğun güllər necoldu?  
 

Sevənlərin xəyallara dalardı,  

Gözəllərin gözü yolda qalardı.  

―ġair gəlir‖, elə xəbər olardı,  

Qucaq açan, qucan qollar necoldu?  
 

Hikmətli kəlamlar, müdrik baxıĢlar,  

Sözün toxuduğu parlaq naxıĢlar,  

Qadir Allah Ona behiĢt bağıĢlar,  

Haqq da bilər, xoĢ əməllər necoldu?  

 

Dua qıldıq, uzaq olsun qan-qada,  

Ölüm gəldi, yetən varmı imdada?  

Oruc, bax gör, kim qalıbdı dünyada,  

―Ölməz dedik‖, Zəlimxanlar necoldu?  
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Səadət BUTA 
 

AY BUTA, ZƏLĠMXAN  

ÖLDÜ DEDĠLƏR 

 

Üstümə dağların daĢı töküldü, 

Qəhərdən ġindinin boynu büküldü, 

Qırmızı Körpünün tağı söküldü, 

Ayrılıq havası çaldı dedilər, 

Ay Buta, Zəlimxan öldü dedilər. 

 

Xəbər var, aləmə bildirər səni, 

Xəbər var, ömürlük güldürər səni, 

Xəbər var, xəbərsiz öldürər səni, 

ġeirimin sultanı soldu dedilər, 

Ay Buta, Zəlimxan öldü dedilər. 

 

Əyriqar Sərxandan eylədi soraq, 

ġair bir də bizə gələrmi qonaq. 

Zolaq-zolaq oldu, axdı Göybulaq, 

Qaynayıb, peymanı doldu dedilər, 

Ay Buta, Zəlimxan öldü dedilər. 

 

Bir dünya yaratdı söz naxıĢından, 

Laylalı, nəğməli saz naxıĢından, 

Yazıldı tarixə öz naxıĢınnan, 

Hər sözü-söhbəti baldı dedilər, 

Ellərin qəlbində qaldı dedilər, 

Ay Buta, Zəlimxan öldü dedilər. 
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Nizami SARAÇLI 

 

ZƏLĠMXANI 
 

Bakı yaman güclü çıxdı, 

Aldı bizim Zəlimxanı.  

Dünyamızın bir tərəfi, 

Canım-gözüm Zəlimxanı.  

 

Son gəz yurdu qucdu, getdi,  

Yel dağından aĢdı, getdi,  

Kəpənək tək uçdu, getdi, 

Harda gəzim Zəlimxanı?!  

 

Anam öldü, söndü Ģamım, 

Zəhər oldu ağız tamım. 

Ġndi kimlə anıb yanım, 

Bilməm, özüm Zəlimxanı.  

 

Namərd dünya neynəyəcək, 

Yenə kimi çeynəyəcək. 

Anıb-anıb göynəyəcək, 

Oğlum, qızım Zəlimxanı.  

 

El oğlun el arayacaq, 

ĠĢimizə yarayacaq.  

Yenə Allah qoruyacaq, 

Sazım-sözüm Zəlimxanı.  

 
21.01.2016 
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ġakir NADĠROĞLU 

 

ZƏLĠMXAN KÖÇDÜ DEDĠLƏR 
...Hansı gün Zəlimxan köçdü desələr, 

Onda bircə dəfə “of!” çəkərsiniz. 

Zəlimxan Yaqub 

 

Acı xəbəri eşidəndə şairin vəsiyyətinə əməl edib bir “of” çəkdim – ruhum 

titrədi. Dünyadan dünyaya giley etdim. Olumlu-ölümlü dünyanın vəfasızlığına 

neçənci dəfə şahid oldum. Dərd köynəyinə bürünüb əlacsız-əlacsız “of” çəkdim. 

Gözümnən süzülüb yanağım aşağı axan yaşların cızhacız yandırdığı sinəmdə 

qaynayan sözlər göynəyə-göynəyə varaqdakı misralara düzüldü. 

 

Dağlar dilə gəldi, daĢlar ağladı, 

Dərələr, Zəlimxan köçdü dedilər. 

Zirvədə qartala sual eylədim, 
Durnalar, Zəlimxan köçdü dedilər. 
 
Selləndi, ―Lemsənin dərəsi‖ daĢdı, 
EĢidib xəbəri, ―Lök dağı‖ çaĢdı... 

―Yel dağı‖ kükrədi, ―Vələsdi‖ daĢdı, 
Küləklər, Zəlimxan köçdü dedilər. 
 

Qız-gəlin ağladı, saçını yoldu, 

BaĢkeçid dağında çiçəklər soldu. 

Sözün karvanına o sarvan oldu, 
Misralar, Zəlimxan köçdü dedilər. 
 
Çörək də insana bəzən tələdi, 
―Marallı‖da ana maral mələdi... 

―Of‖ çəkdim baqiyə, gördüm Ģələdi, 
ġələli Zəlimxan köçdü dedilər. 
 
―Yemlikli‖də çoban dondu yerində, 
―Sənəkuçan‖ bir ―of‖ çəkdi dərində... 

QıĢın çilləsində, günün birində, 

ġakirə, Zəlimxan köçdü dedilər. 

11 yanvar 2016-cı il. 
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Ziyatxan SƏRDAROV 

 

GEDĠR 
 

Aman əcəl, asta çək karvanını, 

Qoynunda yaralı bir ĠNSAN gedir. 

Hələ doymayıbdı qoca dünyadan, 

Həyatdan, taledən nigaran gedir. 

 

Yarıya catıbdı ömrünün yaĢı, 

Vədəsiz yastığa əyildi baĢı. 

Təzanə qan ağlar, saz tökər yaĢı, 

Söz səltənətindən bir urfan gedir. 

 

Çökəndə hüsnünə o zülmət kədər, 

Neçə ölkə gəzdi, neçə də Ģəhər. 

Baxdısa dərdinə neçə təbiblər, 

Tapmadı heç biri bir dərman, gedir. 

 

Ġsti ürəklərdə közdən ayrılıb, 

Duyan könüllərdən, gözdən ayrılıb, 

Müqəddəs kəlamdan, sözdən ayrılıb, 

Bir Ģirin söhbətli, xoĢ lisan gedir. 

 

Fələk etdiyini düzgünmü sanır? 

Ürək nalə çəkir, can alovlanır. 

Qələm kövrək-kövrək elə boylanır, 

ġair ürəyimdən qara qan gedir. 

 

Ziyadxan dediyi yaxĢılar xası, 

Ulu Borçalının Ģair balası. 

Ağlayır bu köçə Türkün dünyası, 

Çünki son mənzilə ZƏLĠMXAN gedir! 
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Salman QAZĠ 

 

ZAMAN DƏYĠġSƏ DƏ,  

ZƏLĠMXAN ÖLMƏZ 

 

Dostum, sənin gəliĢinlə xiyaban gözəlləĢib, 

Onsuz da çox gozəl idi bu məkan, gözəlləĢib, 

Duyub Ģair gəliĢini hər bir yan gözəlləĢib, 

Tanıdığın, bəyəndiyin insanlar da burdadı. 

 

Burda uyuyan insan bu millətin əzizi,  

Hər bir kəsin öz Ģöhrəti, hər bir kəsin öz izi, 

Bir burda Səməd Vurğun, bir burdadı Niyazi, 

Böyük insan Xəlil Rza, üsyankar da burdadı. 

 

Kimi deyim, kimdən deyim, kimə baxdım sərvətdi, 

Hər kəs öz sənətində bizə Ģandı, Ģöhrətdi. 

Ona görə bu məkan müqəddəs ziyarətdi, 

Artist, müğənni, alim, bəstəkar da burdadı. 

  

Yunus Əmrə keçən yolu həm görüb, həm keçibsən, 

Neçə-neçə könüllərin qapısını açıbsan. 

Sən unudulan Ģair döysən, ürəklərə köçübsən, 

Habilin əlində kaman, Fikrətdə tar da, burdadı. 

 

Hörmətlə qoynun açdı Fəxri Xiyaban sənə, 

Ehtiram göstərdilər hesabsız insan sənə, 

Azərbaycan qürurla dedi Ģair Zəlimxan, sənə, 

Bu əzəmət, bu qürur, bu vüqar da burdadı. 

 

Borçalıya ad-sanı, Ģan-Ģöhrəti gətirdin, 

Azərbaycandan ora məhəbbəti gətirdin, 

AĢıqlıq yox olurdu, bu sənəti gətirdin, 

Oxunacaq sözlərin, aĢıqlar da burdadı. 
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Çin səddində Ģeir deyib, sellər kimi coĢduğun, 

Adına dastan yazdığın, poemalar qoĢduğun, 

Onunla bir sən Məkkədə Kəbə qapısın açdığın, 

Millətimin sevimlisi Ulu öndər də burdadı, 

Ay Zəlimxan, bu məkanda Dədə Heydər də burdadı! 

 
15.01. 2016 

 

GEDĠRSƏN 
 

Köçmək vaxtın deyildi, hara köçüb gedirsən? 

Haqqı candan sevirdin, haqqa uçub gedirsən? 

Yunus Əmrəmiz idin, sən, ey haqqın aĢiqi, 

GörülməmiĢ iĢin var, hara qaçıb gedirsən? 

 

Sən Ģeiriyyət aslanı, Dadaloğlu, Ələsgər, 

Od-alovlu Ģairimiz, sən, ey sinəsi dəftər, 

Dastan-poema idin, həm də bir canlı əsər, 

Mənim Zəlimxan qağam, xiffətini yurd çəkər. 

ġimĢək kimi gurlayıb, ildırımlara döndün, 

Neçə-neçə ürəyə atəĢ çaxıb gedirsən! 

  

Telli sazlar səninlə Ģöhrət tapdı, çağladı, 

Urvata mindi qardaĢ, ustad aĢıqlar adı. 

Çox Ģairlər görmüĢəm, Zəlimxandan olmadı, 

Sən haqqın dərgahına Zəlimxan tək gedirsən! 

Əynində Həcc paltarı, dümağ köynək gedirsən! 

Gedənlər boĢ gedir fani dünyadan, 

Cənnətdə yer versin sənə yaradan! 
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Hidayat HÜSEYNLĠ 

 

DÜNYA 
 

Əziz dostum və eloğlum Zəlimxan Yaqubun  

itkisi mənim ucun çox ağırdır! 

 

Döz görüm, necə dözürsən, 

Zəlimxansız qalan dünya. 

Söz mülkünün Ģah oğlunu,  

Əlimizdən alan dünya.  

 

Dağlar sinəsini dağlar,  

Çəməndə çiçəklər ağlar, 

Gözəllər də qara bağlar, 

Qəm sazını çalan dünya. 

 

Ġtirirsən haqqı-sayı, 

Budurmu Ģairin payı? 

Hanı Zəlimxan harayı, 

BayquĢ kimi qalan dünya?! 

 

Əsli yanır, Kərəm yanır, 

―Kərəmi‖də lələm yanır. 

Bel bükülür, Ģələm yanır,  

Olasan sən talan, dünya. 

 

Xəstəliyim aman vermir,  

Gəlməyimə guman vermir, 

Heç mənə də zaman vermir, 

Gah boĢalıb, dolan dunya. 

Nəyimə lazımdır mənim, 

Zəlimxansız olan dunya?! 
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Əlixan  YƏHYAOĞLU 

 

ZƏLĠMXANSIZ  QOYDUN,  DÜNYA 

 

Saz mülkünü, söz mülkünü 

Zəlimxansız qoydun, dünya! 

El adını, el yükünü 

Zəlimxansız qoydun, dünya! 

 

Əsən mehi, küləkləri, 

 Neçə yanan ürəkləri, 

Sonsuz arzu-diləkləri 

Zəlimxansız qoydun, dünya! 

 

Zirvələri, ucaları, 

Cavanları, qocaları, 

Kəlmələri, hecaları 

Zəlimxansız qoydun, dünya! 

 

Neçə qıĢı, neçə yazı, 

ġirin səsi, xoĢ avazı, 

Sinə üstə telli sazı 

Zəlimxansız qoydun, dünya! 

 

Bərəkətli bağça-bağı, 

Xatirəli aran-dağı, 

Neçə tanıĢ, dost ocağı 

Zəlimxansız qoydun, dünya! 
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Doğrultmadı əhdin  bizi, 

YaĢatmadın doxsan, yüzü, 

Boynubükük oğul-qızı 

Zəlimxansız qoydun, dünya! 

 

Sevdim hər bir balasını, 

Sular, göllər sonasını. 

Ağlar qalan anasını, 

Zəlimxansız qoydun, dünya! 

 

Verdin bada yanan canı, 

Öldü elin Ģahı, xanı. 

Dərd haqlayan Əlixanı 

Zəlimxansız qoydun, dünya! 

 
21.01.2016 
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Kamandar EYVAZLI  

 

ZƏLĠMXAN 
 

Ağırdı, bu yükü çəkə bilmirəm,  

Salıbdı bizləri dərdə, Zəlimxan.  

Baxıram, hər yanda onu görürəm – 

Göydə Zəlimxandı, yerdə Zəlimxan.  

 

YaĢadı, qəlbində bir iĢıq oldu,  

ġeirnən, sənətnən yar-aĢıq oldu. 

Soyuq məzara da yaraĢıq oldu,  

Yatdığı torpaqda, yerdə Zəlimxan.  

 

Kamandar unutmaz hələ səsini,  

Alovlu eĢqini, od nəfəsini.  

Görəydim Allahın möcüzəsini – 

Gələydi dünyaya bir də Zəlimxan. 
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ġöhlət ƏFġAR 

 

ÖLÜM 
 

Arzu etməsən də, haqlayar səni, 

ÇağrılmamıĢ qəfil gələn bir qonaq. 

Zor ilə ruhundan ayırar təni, 

Gecikməz bir nəfəs, nə də bir ayaq. 

 

O, nə mürgüləyər, nə yuxu yatar, 

Ġnsafsız ovçudur, bir an dayanmaz. 

Lap yerin dibində hədəfə çatar, 

Atdığı oxları heç vaxt yayınmaz. 

 

Çılğın pəhləvandır – məğlubedilməz, 

Əbədi düĢməndir; qansız, amansız... 

Onunçün fərqi yox, o, güzəĢt bilməz, 

Ġstər imanlı ol, istər imansız. 

 

Elə qatildir ki, al qan içsə də, 

Ürəyi soyumaz, vecinə almaz. 

Nə canlar alsa da, baĢlar kəssə də, 

Çəkilməz divana, müqəssir olmaz. 

 

Yalnız can almaqdır onun peĢəsi, 

Baxmaz taxta-taca, baxmaz kimliyə. 

Haqq-hesab günündən yox əndiĢəsi, 

Qıydı Məhəmmədə, qıydı Əliyə... 

 

Arzu etməsən də, haqlayar səni, 

ÇağrılmamıĢ qəfil gələn bir qonaq. 

Zor ilə ruhundan ayırar təni, 

Gecikməz bir nəfəs, nə də bir ayaq. 
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RəĢid HACILAR 

 

VĠDA GÜNÜ 

 

Ölməz şairimiz Zəlimxan  

Yaqubun əziz xatirəsinə 

 

Bu da vida günü, bu da son görüĢ, 

Söz də yetim qaldı, saz da, Zəlimxan. 

―Quyubulaq‖ bulaqların sərinidir, 

Gözləyər yolunu yazda, Zəlimxan. 

 

Hara üz tutdumsa, izini gördüm, 

Heç vaxt yorulmayan dizini gördüm, 

Nurlu sifətini, üzünü gördüm, 

YaĢadın ürəkdə, gözdə, Zəlimxan. 

 

Neçə ölməz əsərləri yaratdın, 

Xəstə olan ürəkləri sağaltdın, 

Ömür boyu zirvələrə can atdın, 

Gəzmədin dərədə, düzdə, Zəlimxan. 

 

Sevən ürəklərdə izin qalacaq, 

Hər eldə, obada sözün qalacaq, 

RəĢidin qəlbində közün qalacaq, 

Bu da təsəllidir bizdə, Zəlimxan, 

Ruhun yaĢayacaq sazda, Zəlimxan. 
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Vilayət OVÇUYEV 

 

ÖLMƏZ ġAĠR 

 

Borçalıdan qopan bir nur,  

DüĢdü Fəxri Xiyabana. 

Böyük Ģair çiyinlərdə,  
Köçdü Fəxri Xiyabana.  
 
Onu qıĢ yox, yaz öldürdü,  
Gözəldəki naz öldürdü,  

Dil-dil ötən saz öldürdü,  
Uçdu Fəxri Xiyabana.  
 
Göy titrərdi gur səsindən,  
Ümman dolu həvəsindən...  

Uca dağlar zirvəsindən,  

AĢdı Fəxri Xiyabana.  

 

Sevən bilir həyat nədir,  

Vətəninə pərvanədir,  

Xalq eĢitdi Ģair gedir,  

QoĢdu Fəxri Xiyabana.  

 

O gün əsl yaz havası,  

GünəĢ onun öz butası...  

Elin dərdi, elin yası –  

QıĢdı Fəxri Xiyabana.  

 

Deyəcəkdir tarix bunu: 

ġair verərkən ruhunu,  

Göylər gülüb, öz nurunu,  
Saçdı Fəxri Xiyabana.  
 
ġeiriyyətlə ruhu dolu,  
Səməd, Bəxtiyar duyğulu,  
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Ələsgərə gedən yolu,  
Açdı Fəxri Xiyabana.  
 
Var Mövlana, var Peyğəmbər,  
Səcdə edir bütün bəĢər,  

Ruhu baqi olan öndər,  
Hacdı Fəxri Xiyabana.  
 
Tanrı sevir bu milləti,  
Dahilərə var hörməti. 

Ürəklərin hərarəti,  

Keçdi Fəxri Xiyabana.  

 

YaĢıl sərvlər, göy çinarlar,  

Əbədi bir süslü bahar...  

ġeirindəki xoĢ misralar,  
DüĢdü Fəxri Xiyabana.  
 
Bax, ġəhidlər Xiyabanı,  
Əziz tutur neçə canı. 

ġəhid ruhu, Ģəhid qanı 

Gücdü Fəxri Xiyabana.  

 

Ölməzləri el tanıdı,  

Xalqın qürur ünvanıdı.  

Əbədiyyət karvanıdı,  
Köçdü Fəxri xiyabana.  
 
Zəlimxanım dərd daĢıdı, 
Tarixin daĢ yaddaĢıdı,  

Sevinc gülü, dərd daĢıdı,  
DaĢdı Fəxri Xiyabana.  
 
Nə inilti, nə fəryaddı,  
Demə, insan quru addı,  

Məzar ona yaddı, yaddı,  

Tacdı Fəxri Xiyabana. 
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Təbriz ĠMAN 

 

HAYIF SƏNNƏN 

 

Ruhum sözün dərgahına 

Uyub sənnən, ay Zəlimxan. 

Nə ürəyim, nə də könlüm 

Doyub sənnən, ay Zəlimxan. 

 

Yaylaqlarda qurdum binə, 

YaĢamadım sinə-sinə. 

Həyat məni yaman günə 

Qoyub sənnən, ay Zəlimxan. 

 

Cocuqkən sevdim izini, 

Öpdüm çeĢmənin gözünü. 

Təbim sözün əl-üzünü 

Yuyub sənnən, ay Zəlimxan. 

 

Gözəldir göylər kanında, 

Pərvanə Ģəmin yanında. 

Çoxu Ģeir meydanında 

Sayıb sənnən, ay Zəlimxan. 

 

Təbriz dərdi-qəmi dadan, 

Qədrini nə bilər nadan. 

Vaxtsız köçdün bu dünyadan, 

Hayıf sənnən, ay Zəlimxan. 
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ZƏLĠMXANIN  

GETDĠ, DAĞLAR 

 

Nola, vaxt dönə geriyə,  

Sel gələ, dərdi kürüyə.  

Yanıb əriyə-əriyə, 

Ömür sona yetdi, dağlar.  

 

Kimini göydən asdırdı, 

Kiminə qanlar qusdurdu. 

Sevən bir qəlbi susdurdu, 

Əcəl Ģahlıq etdi, dağlar. 

 

Millət of çəkdi hər yanda, 

Qan durdu damarda, canda.  

Bülbüllərin xiyabanda, 

Cəh-cəh vurdu, ötdü, dağlar. 

 

Söz yükünü çəkən sarvan, 

Sözlərə can verdi qurban. 

Borçalıdan gələn karvan, 

Burda gözdən itdi, dağlar. 

 

Təbriz, barıĢ ötən çağla, 

Dost ol, qəlbi, ruhu sağla. 

Gəlim, mənlə qızın, ağla, 

Zəlimxanın getdi, dağlar. 
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TORPAQ, GÖZÜN  

AYDIN OLSUN 

Zəlimxan Yaqubun xatirəsinə 

 

Vaxt dayandı, ömür bitdi, 

Qanadlandı, gözdən itdi. 

Ġntizarın sona yetdi, 

Torpaq, gözün aydın olsun.  

 

Tellərini oxĢa, dara, 

OxĢamağa vermə ara. 

Səndə Ģəfa tapır yara, 

Torpaq, gözün aydın olsun.  

 

ġairə yox, sorğu-sual, 

Ġlahi pay sevgi, vüsal. 

Sona ərdi həsrət, məlal, 

Torpaq, gözün aydın olsun.  

 

Çökür duman, çən, gülürsən, 

Bir kimsə yox, Ģən gülürsən. 

Biz ağlarıq, sən gülürsən, 

Torpaq, gözün aydın olsun.  
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BĠR AġĠQ ÖMRÜNÜ 

 SONA YETĠRDĠ 

 

Bir aĢiq ömrünü sona yetirdi, 

Ġblislər qəĢĢ edib güldü, dedilər. 

Küləklər çən qurdu, duman gətirdi, 

Ağlayan çiçəkdi, güldü, dedilər.  

 

ġeir ürəklərə həbdi, ilacdı, 

ġair o sarıdan daima acdı.  

Durnalar hönkürüb xəbərə qaçdı, 

Dağlar bəd xəbəri bildi, dedilər.  

 

GünəĢ də ağlaya-ağlaya yaxdı,  

Üfüqlər dil dedi, uzağa baxdı.  

ġimĢəklər hayqırdı, ildırım çaxdı, 

Zirvələr buludu böldü dedilər.  

 

Ağrıdı, əzabdı ötən anları,  

Qoynunda boy atdı söz azmanları.  

Ahıyla qurutdu kəhkəĢanları, 

Borçalım gözünü sildi dedilər.  

 

Gücü nə böyükmüĢ eĢqin, ilqarın, 

Nöqtəsi ölümmüĢ xoĢ arzuların.  

Güclü, əzəmətli sal qayaların,  

Dizləri torpağa gəldi dedilər.  

 

Təbrizin qəlbinə Ģirəsi daman, 

Ayrılıq aĢiqə verərmi aman.  

Bu gecə yuxumu qatmıĢdım yaman, 

Ay ellər, Zəlimxan öldü dedilər.  
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SƏNĠ GÖZLƏYƏK 

 

Neçə-neçə qarlı qıĢlar, 

Yaylar səni gözləyəcək.  

Xalq arasındakı haqqı –  

Saylar səni gözləyəcək.  

 

Qarlı gədiklər, bərələr, 

Gül-çiçəkli mənzərələr, 

BaĢı bulaqlı dərələr, 

Çaylar səni gözləyəcək.  

 

Dil dedikcə ağır ellər, 

Ağlayacaq çənli bellər.  

Qəm üstə köklənən illər, 

Aylar səni gözləyəcək.  

 

Ruhla – dünya, doğru – yalan, 

XoĢ sözlərdir könül alan.  

Bir-birinə həsrət qalan, 

Taylar səni gözləyəcək.  

 

Təbriz, kükrəyib coĢanlar,  

CoĢğuyla Ģeir qoĢanlar, 

Ustad, hələ çox niĢanlar, 

Toylar səni gözləyəcək.  
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TORPAQ, ġAĠR AMANATI 
 

BaxıĢı od olub, buz əridənlər, 

Qəlbi bulaq olub, duz əridənlər, 

Hikmət xırdalayıb, söz əridənlər, 

Hanı, çiçək kimi ətrini saçan?! 

Hanı, mələk kimi göylərdə uçan?! 

Hanı, ildırımtək səsi gurlayan, 

Hanı, ələmləri öpən, oxĢayan?! 

Hanı? Harda qaldı, üzü görünmür, 

Ġzi silinməzdi, özü görünmür. 

O dağlar oğlunun, dağ vüqarlının, 

Qartal baxıĢlının, intizarlının 

YaĢamaq həvəsi olsa da müdam, 

Ölümə vəd verən etibarlının 

Taleyi gül açmaz, qisməti gülməz. 

Bəxtinə ilahi qarğamıĢların, 

Qırar budağını bar ağacının, 

Əyməz qamətini qar qamıĢların. 

Görünmür Ģairi yayalaqların da, 

Deyəsən, dağların bəxti bəd düĢüb. 

Əzrayıl özü də nabələd düĢüb, 

Susub dərələrin bulaq nəğməsi, 

Yas tutur, bülbüllər ötməyir daha. 

Ağlar ahuların titrəyən səsi, 

Kövrəklik gətirər adil Allaha. 

 

Borçalının gözü yollarda qaldı, 

Zirvələr həsrtələ xəyala daldı, 

ġahinlər baĢını çiyninə saldı, 

Quzğunlar qıy vurdu, Ģair gəlmədi. 
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―ġamdüyə‖ köksünü ötürür hər gün, 

BaĢkeçid qəm payı götürür hər gün, 

Çəmənlər ağlını itirir hər gün, 

Güllər intizardı, Ģair gəlmədi. 

 

Kəklik xınalanmır, turac bəzənmir, 

Təkələr fınxırıb məğrur gəzəmmir, 

―Sərxan‖ ümidini hələ üzəmmir, 

Dilək Haqqa vardı, Ģair gəlmədi. 

 

Duman da çöysümür dağların üstə, 

Zolaqlar səmada dönübdür süstə. 

Nə bilsin gəlməzdi, səslə ha səslə, 

Ah-nalə daĢ yardı, Ģair gəlmədi. 

 

O yol elə yoldur, gedən gəlməyir, 

Ruh dönər, dolanar, bədən gəlməyər. 

Səsin də, sədan da cahanda qaldı, 

Qağa, axirətdən sədən gəlməyir. 

Səni yuxularda görürəm indi, 

Məni yuxulara möhtac qoymusan. 

Sənli röyalarla yuxum isindi, 

Hər gecə Ģeirdən bir tac qoymusan. 

 

Bir gecə yuxumda gördüm ki, gəldin, 

BaĢını dik tutdun, xeyli dikəldin. 

Süzdün nöqtə-nöqtə baĢdan-ayağa, 

Məni baxıĢınla öpdün, ay qağa. 

Məni tək qoymadın, yaxĢı ki, gəldin, 

Xanəmə dürr, inci səpdin, ay qağa. 

Hər sözün, hər kəlmən təsəlli idi, 

Küskün xəyalıma layla çalırdın. 

OxĢayıb ruhumu Ģeirlər ilə, 

O gecə qəmləri məndən alırdın. 
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Deyirdin, fanidə döz sınaqlara, 

Savab sahibləri uzanmaz nara. 

Tanrı sevən kəslər dərd çəkən olur, 

Mərd özü dərdi də mərd çəkən olur. 

 

Bir yumruğun boyda olan ürəklə, 

Vətən böyüklükdə dərd çəkdin, Qağa! 

Ellər qarĢıladın duzla, çörəklə, 

Ən böyük dərdi də mərd çəkdin, Qağa! 

 

Qısa vaxt içində Ģəvə saçların 

Ağardı, bəmbəyaz qar kimi oldu. 

Çilləni nə zaman sərt çəkdin, Qağa, 

Ömrün tənəzzülə uğrayan vaxtı. 

Təbin gülümsədi – təbin küsmədi, 

Haqq Ģairlərinin belədi baxtı. 

Dizin büdrəmədi, əlin əsmədi, 

Özünə Ģeirdən kəfən doğradın, 

Hər gecə qələmlə qəbrini qazdın. 

Göyləri titrətdi ahın, fəryadın, 

Ağrıdan-acıdan min ilham alıb, 

Yeni bir poema, bir dastan yazdın. 

Gecəni Ģeirsiz qoymadın, qağa, 

Bu dəli dünyadan, Ģirin dünyadan 

Doymadın, doymadın, doymadın, Qağa! 

 

Könlüm istəyəndə, ya bir bayramda, 

Necə təbrik edim, necə zəng edim, 

Zəngimi həmiĢə gözləyən kiĢi. 

Əlini sıxmağa mən hara gedim, 

Məni nöqtə-nöqtə izləyən kiĢi. 
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Gəzir çəmənləri, gəzir çölləri, 

Xəyalım qəbrinin üstünə gedir. 

And olsun vicdanın duruluğuna, 

Ruhum məzarını ziyarət edir. 

Əl sürtür daĢına - əl Ģeir deyir, 

Ürək sancı çəkir, dil Ģeir deyir. 

Bürünüb saflığın ağ bələyinə, 

Tpədən-dırnağa bil, Ģeir deyir. 

Büküb, kündələyib ağır həyatı, 

Gah gəraylı deyir, gah da bayatı. 

 

Dala düĢüb, 

Yol dönüb, dala düĢüb. 

Anası can üstədi, 

Qucaqdan bala düĢüb. 

 

Ahı dağlar, 

Dağları, ahı dağlar. 

ġair deyə ləlikdi, 

Çağır Allahı, dağlar. 

 

Gün doğdu, çəni sordu, 

Qurutdu, dəni sordu. 

Yolum bulağa düĢdü, 

Bulaq da səni sordu. 
 

Dolub ağlayan bulaq, 

Yolu bağlayan bulaq, 

Sordu, hanı Zəlimxan, 

Məni saxlayan bulaq. 
 

―Qırxbulağ‖ın suları, 

Qaz, ördəyi, quları, 

ġairi ölən elin 

Gələrmi uyğuları. 
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―Quyubulaq‖ dərədə, 

Ahu inlər bərədə. 

ġairdən salam dedim, 

Sığmır göyə, yerə də. 

 

―Soyuqbulaq‖ incəlib, 

Sanki durub-dincəlib. 

Məni görüb kövrəlib, 

Sanıb, Zəlimxan gəlib. 

 

Ağarar qar həyadan, 

Bollanar bar həyadan. 

Saz yas tutub nə vaxtdır, 

Dillənmir tar həyadan. 

 

Ağı dağlar, 

Ürəyi ağı dağlar. 

Giləni yaĢ bozardar, 

Qaranı, ağı dağlar. 

 

Əhd var, vəfa da var, 

Əzab var, səfa da var. 

Dərman vardı əvvəllər, 

Dərd indi dəvada var. 
 

Yaman döydü vədəsiz, 

Boran bizi, qar bizi. 

Biz yolları döyməsək, 

Sevərmi yollar bizi. 
 

Çiçəkləri dərəndə, 

Dərib çələng hörəndə, 

Sevinirdi, görəndə 

Yamaclar, yallar bizi. 
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Duman dağa getməmiĢ, 

Bülbül bağa getməmi, 

Ömür sona yetməmiĢ 

Sarmaz o qollar bizi. 

 

Güman axirətə qalıbdır indi, 

Vaxtın da qidası yaĢdı, ömürdü. 

Elə ki, yaĢ gəlib doxsanı mindi, 

Deyirlər, poladdı, daĢdı, dəmirdi. 

Mumnan da yumĢaqdır haqq Ģairləri, 

Ġlhamı Ģəm olur, vaxtsız əridir, 

Məzara göndərir bax, Ģairləri. 

 

Gündüz təbiətlə qolboyun olur, 

Gecələr Tanrıya dəyir, qayıdır. 

ġeirlə, qəzəllə Ģikayətini, 

Duayla, namazla deyir, qayıdır. 

 

MüĢk-ənbər çilənir atlas əbaya, 

Ətirdən pay verir badi-səbaya. 

Dönür doğma yurda, elə-obaya, 

Əlində bərəkət, xeyir qayıdır. 

 

BirləĢər məkanda yolların sonu, 

Mövlana, ġəms, Əmrə dost tutar onu. 

Peyğəmbər libası, Peyğəmbər donu, 

Peyğəmbər əbası geyir qayıdır. 

 

Xəyalən ulduzlar qoynuna çatır, 

Nəfsini özündən uzağa atır. 

Qəlbi oruc tutur, ruhu tox yatır, 

Halal xurmasını yeyir, qayıdır, 

Bax, belə Ģairdin sən də, ay Qağa. 
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―Peyğəmbər‖i yazdın, peyğəmbərləĢdin, 

Saçların ağarıb qar kimi oldu. 

Tez tarixə düĢdün, qərinələĢdin, 

Sözlərin bal daman bar kimi oldu. 

 

Türkün dəliqanlı, açıqürəkli 

ġimĢək tək gurlayıb çaxan oğlusan. 

DüĢməni qınında cızdağ eyləyib, 

Kəsərli sözlərlə yıxan oğlusan. 

 

Yox bəlli olmayan bir kəndin, küçən, 

Türkün dünyasıdır səni Ģah seçən. 

Vətən köbəyini yalayıb keçən, 

Araz tək qıvrılıb yatan oğlusan. 

 

Küsüb zəmanədən, ələm, qəm dadan, 

Vətən yanğısından çoxaldı qadan. 

Kövrələ-kövrələ ərĢi-əladan, 

ġuĢaya həsrətlə baxan oğlusan. 

 

Alnını düyməkdən qırıĢ tağ atdı, 

Daim uzaqlara baxdı gözlərin. 

Səyridi sevdalı bir ahu təki, 

Yol çəkdi, hər zaman axdı gözlərin. 
 

Ana, Vətən oldu ən əziz andın, 

Dili bayatılı gəzdin, dolandın. 

Qarabağ odunda qovruldun, yandın, 

BakıdanTəbrizə baxdı gözlərin. 
 

Dərdi urvalayıb kündələməkdən, 

Həyat xəlbirində dərd ələməkdən, 

Ağrını içində dəfn eləməkdən, 

Ruhunun damını yıxdı gözlərin. 
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Dünya dəli ürgə - çapaq birtəhər, 

Duracaq baĢlarda papaq birtəhər, 

Ələmlə dost olub hər gün, hər səhər, 

EĢqinin əlini sıxdı gözlərin. 

 

Mən Təbriz Ġmanam, ustad, xam deyləm, 

EĢqi ram edənəm, nəfsə ram deyləm, 

Vəfalı bəndəyəm, bəd adam deyləm, 

Vəfasız görməkdən pıxdı gözlərin. 

 

Gözlərin qəlbinin aynası oldu, 

Çox Ģeyi içinə saldın, ay ustad. 

Nəyinsə xətrinə deyə bilmədin, 

Elə xəyallara daldın, ay ustad. 

 

GözyaĢın içinə axdı hər gecə, 

Ovuldun dağ kimi içindən vaxtsız. 

Sənin Ģərəfinə yazmayım necə, 

ġah olub, dayandın zirvədə vaxtsız. 

 

Uzun gecələri oyaq keçirdin, 

Doyunca yatmadın qoca dünyada. 

Nəfsin susayanda Ģeir içirdin, 

Yeyirdin qafiyə, heca dünyada. 
 

Yat indi doyunca, yat, quzu kəsim, 

Yat, anan torpağın laylasına yat. 

Oyada ruhunu yanğılı səsim, 

Bizi görüĢdürə yenidən həyat. 
 

Sənsiz bu dünyada xanamı qurub, 

Gecələr sübhəcən qəm toxuyuram. 

Açıq ürəyimə təbim gələndə, 

ġəninə söz qoĢub, söz oxuyuram. 
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QıĢ sərt gəlir, ev-eĢiyim 

Qrov olur, ay Zəlimxan. 

Qəlbimdə titrəyən sözüm 

Girov olur, ay Zəlimxan. 

 

Çim, qüsullan nur selində, 

Yerin görünür elində. 

Nakam ömrüm vaxt əlində, 

Bir ov olur, ay Zəlimxan. 

 

Yox dövrdə qanun-qayda, 

Balıqlar boğulur çayda. 

Ələmim beĢ Murov boyda, 

Murov olur, ay Zəlimxan. 

 

Təbrizəm, dərdim laləmi, 

Ġçəmmədim piyaləmi. 

Sözüm yandırır aləmi, 

Alov olur, ay Zəlimxan. 

 

Qoruya bilmədik burda, 

Tez qocaltdıq vurhavurda. 

Ruhunu saxlama darda, 

Torpaq, Ģair amanatı. 
 

Dağların tər lalasıdı, 

ġairlərin əlasıdı, 

Haqqın əziz balasıdı, 

Torpaq, Ģair amanatı. 
 

Biz qədrini biləmmədik, 

Bir cüt böyrək verəmmədik, 

Bəlkə, üstə gələmmədik, 

Torpaq, Ģair amanatı. 
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Soyu Yunus soyundandı, 

Mövlana, ġəms deyə yandı. 

Peyğəmbər ən əziz andı, 

Torpaq, Ģair amanatı. 

 

ġəfəqlərdən çək çalmasın, 

Ələmlər kölgə salmasın. 

Gözü arxada qalmasın, 

Torpaq, Ģair amanatı. 

 

Çox yazacaq Təbriz hələ, 

Gözlərini silə-silə. 

Yatağına gülab çilə, 

Torpaq, Ģair amanatı. 
 

Elə coĢqun bir həvəslə, 

Mənə, əziz balam, dedi. 

Zəng edəndə titrək səslə, 

Mənim balam, salam, - dedi. 
 

Ələm qəlbimi sıxanda, 

Hicran evimi yıxanda, 

Yeni kitabım çıxanda 

Təbrik etdi, çox sevindi, 

Oxuyuram, balam, - dedi. 
 

Ürəyini geniĢ açıb, 

ġölələnib, Ģəfəq saçıb, 

Qəmnən bir az uzaq qaçıb, 

Gözəlliyi seyr eləyib, 

Baxıb, ilham alam, - dedi. 

 

Kövrək uĢaq kimiydi, 

Tez küsür, barıĢırdı. 

Yükü söz dolu gəmi –  
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Tufanlara sinə gərib, 

Dalğalarla yarıĢırdı. 

Lap yenicə alıĢırdı 

Bu vəfasız dünyamıza. 
 

Haqsızlığa dözəmmədi, 

Yurdsuzluğa dözəmmədi, 

Ruhu azad gəzəmmədi, 

Təbriz dedi, Dərbənd dedi. 

Qarabağ əldən gedəndə 

Əlçim-əlçim ələm yedi. 

Sübhə qədər yazdı-pozdu, 

Rahat çimir atammadı, 

Bir an rahat yatammadı. 

Arzusuna çatammadı, 

Haqsızlığa dözəmmədi, 

Bu dünyayla halallaĢdı, 

Səbri çatıb, qəm gölündə 

Axıradək üzəmmədi. 

****** 

Min dəfə istəmirəm, 

Bircə dəfə üzünü 

Görə biləydim, ġuĢam, –  

Deyən dilinə qurban. 

Boynubükük göyərən, 

Bitən gülünə qurban. 

Bizlərə həsrət qalan, 

Bizsiz çölünə qurban. 

Biz məsum bəndələrik, 

Zaman dilbilməz oğru, 

Əli gözünün üstə, 

Baxıb ġuĢaya doğru, 

Borçalıdan boylanan 

Ağır elinə qurban. 
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Qəm köçə gözümüzdən, 

Dönməyək özümüzdən. 

SovuĢa üstümüzdən 

Xata, dilinə qurban. 

Qarabağ azad ola, 

Turanım abad ola. 

Ürəyimiz Ģad ola. 

Gəlib qəbrinin üstə, 

Təbrik eləyəm səni. 

Ələsgərin naləsi, 

Tezcə qarı düĢməni 

Tuta, dilinə qurban. 
 

Divarları dağılıb, 

Uçub ocağın, pirin. 

Yaman nigaran qalıb, 

Ruhu Dədə ġəmĢirin. 

Laylası baldan Ģirin 

Ana dilinə qurban, 

Ata dilinə qurban. 
 

Hər zaman təsəllini 

Sədəfli sazdan aldın. 

EĢqi, təbi, ilhamı 

Bahardan, yazdan aldın. 

Qarabağın ətrini 

Gəlib Darvazdan aldın. 

Ürəyin atlanırdı  

Sən Darvaza gələndə. 
 

Mamırlı qayalardan 

Sular damcılayırdı. 

Səmaları ĢimĢəklər 

Hərdən qamçılayırdı. 

GünəĢ bulud dalından 
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ġəfəqini yayırdı. 

Çəmənlər otlanırdı, 

Sən Darvaza gələndə. 
 

Zirvələr əl edirdi, 

Hər yan gəl-gəl edirdi. 

QuĢlar dil-dil ötürdü, 

Torpaq, ağac, gül-çiçək –  

Hər nə var Ģadlanırdı 

Sən Darvaza gələndə. 
 

Təkcə sərin bulaqlar 

Ağlayırdı o günü. 

Axırdı ĢırhaĢırla, 

Çağlayırdı o günü. 

Duyanları, naləsi  

Dağlayırdı o günü. 

Ovucladın suyunu, 

Çünki içə bilmədin. 

Nə biləydi yazıqlar – 

Böyrəklərin vəfasız 

Çıxıbdır sahibinə. 

Küskün könlünü alıb, 

Öpüb, yalayıb yenə 

Bir qurtum uddun, içdin. 

Ġnləyən bulaqların 

Xətrinə dəyəmmədin. 

Baxıb qəmli hüsnünə, 

Axar sular yanırdı, 

Sən Darvaza gələndə. 
 

ġindi elə baxırdı 

Həsrətlə ―Qırxbulağ‖a, 

GözyĢları axırdı, 

Dərdi dönürdü dağa. 
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Yolunu gözləyirdi 

Min həsrətlə, ay Qağa. 

Darvaza qısqanırdı 

Sən Darvaza gələndə. 

 

Hanı məzlum könlün alan, 

Çox yazarlar köçdü nalan. 

Türk adına səcdə qılan 

Məğrur, mətin, ər kiĢisən, 

Poeziya səmasının 

Parıldayan GünəĢisən. 

 

Həzin, kövrək bu dastanı, 

Yazmaq – mənim bala borcum. 

GözyaĢım sular bostanı, 

Hey bitirər lala, borcum. 

Ustad, yerin behiĢt olsun, 

ġirin-Ģirin yat deiyrəm. 

Hər namazımın sonunda 

Sənə salavat deyirəm, 

Sənə salavat deyirəm... 

 

Sən, ey ruhumun sirdaĢı, 

Ocaq kiĢi, pir kiĢisən. 

Çox idi canda pünhanın, 

Çox müəmma, sirr kiĢisən. 

Bizlər üçün daim sağsan, 

Zirvən uzaqdan görünür, 

BaĢı qarlı uca dağsan. 

Bir gəlmiĢdin bu dünyaya, 

Bir kiĢisən, bir KĠġĠSƏN!!! 
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Vəli QARAÇAYLI 

 

ZƏLĠMXAN KÖÇÜR 

 

ÇaxnaĢır buludlar, səyriyir yellər,  

Titrəyir dodaqlar, danıĢmır dillər,  

Ah çəkir mahallar, ağlayır ellər,  

GünəĢ qürub edir, qızıl dan köçür,  

ġairlər sultanı Zəlimxan köçür. 

 

Dili bayatılı, sinəsi sazlı,  

ġeirində gözəli iĢvəli, nazlı,  

Qorqud düĢüncəli, Cunun avazlı,  

ġeirin damarından qızıl qan köçür,  

ġairlər sultanı Zəlimxan köçür.  

 

O, Səməd Vurğunun yadigarıydı,  

O, Ağrı dağının zirvə, qarıydı,  

ġairlər bağının son nübarıydı,  

Köçür, Ģeiriyyatdan Ģöhrət, Ģan köçür,  

ġairlər sultanı Zəlimxan köçür.  

 

Cümlə-cahan deyir, hər bir yan deyir,  

Borçalı can deyir, Təbriz can deyir,  

Türküstan sızlayıb Zəlimxan deyir,  

Köçür, tarixlərə anbaan köçür,  

ġairlər sultanı Zəlimxan köçür.  

 

Sinəsin sellərə gərənlər ölməz,  

Vəli Qaraçaylı, ərənlər ölməz,  

Ömrünü sənətə verənlər ölməz,  

Ölüm ölməzlərdən bilin, yan keçir,  

ġairlər sultanı Zəlimxan köçür. 
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Səadət NOVRUZQIZI 

 

ĠTĠRDĠK 
 

Quru bir can itirmədik, ay ellər, 

Bir can üstə neçə canı itirdik. 

Qara düĢdü bu cığırlar, bu yollar, 

Zirvə adlı bir ünvanı itirdik. 

 

Bu acıya yerdi, göydü ağlayan, 

Ah-amandı sinəmizi dağlayan. 

Sükütunda bulaq kimi çağlayan 

Bir dəryanı, bir ümmanı itirdik. 

 

Sazlar o gün qara geydi deyirlər, 

Qələmini yerə qoydu Ģairlər. 

Hələ neçə yazılaĢı Ģeirlər: 

QoĢma, təcnis, baĢ divanı itirdik. 

 

Səadətəm, hara çatar harayım, 

Ha çağırım, ha səsləyim arayım. 

Tərpənibdi Ģeir-sənət sarayım, – 

Dağdan ağır Zəlimxanı itirdik. 
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AY  USTAD 

 

ġeirlər dil açıb, qanlar ağlayır, 

Sazlar tellərini yolur, ay ustad. 

Yaralı Borçalın fəryad eyləyir, 

Gülü-gülüstanı solur, ay ustad. 

 

EĢidib-bilənlər axıĢıb gəlir, 

Gözlərdən sel kimi yaĢlar ələnir. 

Acı hıçqırıqlar ürəklər dəlir, 

Üzlərə qəm, kədər qonur, ay ustad. 

 

Getdin, yetim qoydun saz dünyasını, 

ġeir dünyasını, söz dünyasını. 

Çoxu sənlə tapdı öz dünyasını, 

Gör neçə ürəklər yanır, ay ustad. 

 

Adın zirvələrdə, ucalardadı, 

Bizə ərmağanın ümman, dəryadı. 

Sən özün demiĢkən, fani dünyadı, 

Heyif, yaxĢıları alır ay ustad. 
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Tural QUL  
 

QANLI DUALAR 

Zəlimxan Yaqubun xatirəsinə 

 

Özümü gözlərəm özüm hələ də, 

Sözümü gözləyir gözüm hələ də, 

Ovcumu uzatdım eĢqə yenə də, 

Ovcumu qan üçün hazırladılar. 

 

Kənarda parçala, kənarda öldür, 

Kənarda sevindir, kənarda güldür. 

BaĢımın üstündə arzular ölür, 

Ovcumu qan üçün hazırladılar. 

 

Dağdısa, qartalı dağ üstündədi, 

Bağdısa, bülbülü bağ üstündədi. 

Ġçimdə dualar qan üstündədi, 

Ovcumu qan üçün hazırladılar. 

 

Dərd özü özünə dərd olur yenə, 

Qəlb vurur özünə, qəhr olur yenə. 

Bir qarıĢ mənimmiĢ, bir qarıĢ deyə, 

Ovcumu qan üçün hazırladılar. 
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Minarə BAĞIRLI 
 

ĠTĠRDĠK 
 

Söz tapmıram, qələm aciz, nə deyim, 
Bu dünyada bir dünyanı itirdik. 

Möcüzəydi, möcüzələr içində, 

Söz sərrafı Zəlimxanı itirdik. 
 

Axıb getdi gözümüzün yaĢında, 

Ġnci idi üzüklərin qaĢında. 

Saz çalındı məzarının baĢında, 
Bir dəryanı, bir ümmanı itirdik. 
 

Deməzdim, ömürdən bezdi getdi o, 
Dərdə çox mərdanə dözdü, getdi o, 

Yazdı, ölümünü yazdı getdi o, 

Əfsanəvi qəhrəmanı itirdik. 
 

Dərdindən nə küsdü, nə də ağladı, 

Ümidini tək Tanrıya bağladı. 

Ölümüylə ürəkləri dağladı, 
O əlçatmaz asimanı itirdik. 
 
Neyləyəydik, Tanrı verdi fərmanı, 
Tapılmadı ağır dərdin dərmanı. 

Aciz idi Ģəfa verən loğmanı, 
Biz əvəzsiz bir insanı itirdik. 
 

O dönmüĢdü sehirli bir nağıla, 
Heyran idik o zəkaya, ağıla. 

Çətin bir də Zəlimxandan doğula, 
ġeirimizdə bir sultanı itirdik. 
 

Tarixlərdə Ģeir, sözlə qalacaq, 
Yandırdığı odla, közlə qalacaq. 

Ay Minarə, ruhən bizlə qalacaq, 

Zəlimxanı biz cismani itirdik, 

Heyif, heyif, Zəlimxanı itirdik. 
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Musa ƏRDƏNƏR 

 

SÖZ QOYDU GETDĠ 

Şair Zəlimxan Yaqubun xatirəsinə 

 

Zəlimxan zamansız köçdü dünyadan, 

Sevən ürəklərə köz qoydu, getdi. 

Dəryalardan dərin, dağlardan ağır, 

Neçə Ģeir, neçə söz qoydu, getdi. 

 

Yetim qoydu sazı, tarı, kamanı, 

Düzdə çiçəkləri, dağda dumanı. 

AĢığın dilində ahı-amanı, 

Sızlayan nəğməli saz qoydu, getdi. 

 

O nə sözə sığar, nə də kəlama, 

ġairlər, ozanlar, durdu salama. 

Adını yazdırdı dünya aləmə, 

Musa deyər, bir cığır, iz qoydu, getdi. 

 
Türkiyə, 

12.01.2016 
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Altay MƏMMƏDOV 

 

GETDĠ 

 

Qoynuna bir Ģair gəlmiĢdi, dünya, 

Təbi ümman kimi çağladı, getdi. 

Sazı məlhəm oldu söz duyanlara, 

Neçə yaraları bağladı, getdi! 

 

Zaman ayrı saldı gərəyimizdən, 

Qara qanlar axdı ürəyimizdən, 

Çəkdi əllərini kürəyimizdən, 

AĢıqlar qəlbini dağladı, getdi! 

 

Altay da görmüĢdü gənclik yaĢında, 

Ariflər, aqillər cəmdi baĢında. 

Vətən torpağının hər qarıĢında, 

Silinməz xatirə saxladı, getdi! 
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Məhəmməd Ġbadi ALIġIQ 

 

 

AY ZƏLĠMXAN 

  

Sən köçəndə, bir ―of‖ nədi, min dəfə,  

Ağlayıb çəkmiĢəm of, ay Zəlimxan.  

Ömrümün tağları uçdu töküldü,  

Qalmadı heç məndə kef, ay Zəlimxan. 

 

Əlinin istisi hələ kəfimdə,  

Dağ boyda qəm yatıb hər tərəfimdə,  

Kitabların yetim qaldı rəfimdə,  

Gördüm qan ağlayır rəf, ay Zəlimxan. 

 

AlıĢığa əsdi acı küləklər,  

Ürəyində qaldı arzu-diləklər. 

Göydən endi qəbrin üstə mələklər,  

Gül atıb, çəkdilər səf, ay Zəlimxan. 

 

Təbriz 
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Əkbər ƏLYAR 

 

GETDĠ 
Möhtəşəm şair Zəlimxan Yaqubun ruhuna ithaf 

 

Adəmdən-Həvvadən bəri, sevgini, 

Saz-saz, qopuz-qopuz çağladı, getdi. 

Yerləri-göyləri sözün sehriylə 

Uc-uca, kök-kökə bağladı, getdi. 

 

Qızılgül geyindi, cənnət qoxudu, 

Ġlmə-ilmə hörüb könül toxudu. 

Varlıq Ģeirini əzbər oxudu, 

Mələkdi, mələyə haxladı, getdi. 

 

Od-ocaq gəzdirdi daim özüylə, 

Əslini yandırdı ahı, közüylə. 

Alovlu Kərəmi nisgil gözüylə, 

Bulud-bulud süzüb ağladı, getdi. 

 

Dünyalar qurdu hər qələm vurduqca, 

Ġnamla süslədi qat-qat qurduqca. 

Əsrlər qoynuna, dünya durduqca, 

Sətir-sətir hopub zoğladı, getdi. 

 

Saldı ürəklərdə öz yatağını, 

GünəĢə söykədi buz yatağını. 

Əlyarın köksütək söz yatağını, 

Hərf-hərf çarpaz dağladı, getdi. 
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Behbud MURADĠ 

 (Elçibəy) 

 

ZƏLĠMXAN KÖÇDÜ 

 

Qara geysin göydən keçən durnalar, 

Qaya sındı, düz yeridi, dağ uçdu. 

Bir hay düĢdü yer üzünə bu qəmdən, 

Hay qoparan, sandım, gicəldi keçdi. 

 

Bağban kimi aramızda bağ qoyan, 

Getməyilə könlümüzə dağ qoyan, 

Həkim kimi yaramıza yağ qoyan, 

Vaxtı gəldi, əcəl Ģərbətin içdi. 

 

Ürəyimdə qəm fidanı əkildi, 

Qaya uçdu sanki, yola töküldü. 

ĠĢıq üstə qara pərdə çəkildi, 

Onda ki dedilər Zəlimxan köçdü. 

 

Elçibəyin ürəyində var dağı, 

Könül yıxar, ev dağıdar yar dağı. 

Dardır mənə yerin-göyün çardağı, 

Deməyin ki, dünya üzü geniĢdi. 
  

Ənzəli. 

16.01.2016 
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Əli ELLƏR (ABDULLAHĠ) 

 

ZƏLĠMXAN 

 

Ġl dolanıb qıĢ fəslinə çatanda, 

Ġki dəfə üĢüyürəm, Zəlimxan. 

Qarabağsız bu dünyanı neynirəm, 

Gündə üç yol boĢlayıram, Zəlimxan 

 

Elə bil ki, sel apardı Saranı, 

Fələk kəsdi umudumu, çaramı. 

Qoymayacaq sağalmağa yaramı, 

Ġldə bir yol qaĢıyacam, Zəlimxan. 

 

Yaman günü xatirəmdən pozmağa, 

YaxĢı günü xatirəmə yazmağa, 

Qoymaz məni öz yolumndan azmağa, 

Yenə sənlə yaĢayıram, Zəlimxan. 

 

Ellər bu dəm məzarında qonaqdır, 

Elə bilir o zamandır, o vaxtdır, 

Övladların gözlərimə çıraqdır, 

Ayrılığı daĢıyıram, Zəlimxan. 

 

Tehran 
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Sabir Rəhimi HAMAMLI 

 (Nisgil) 

 

ZƏLĠMXAN 
 

Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun ölümündən  çox kədərləndik. 

Güney azərbaycanlılar Zəlimxan Yaqubun ölüm xəbərini inter-

netdə olduqca geniş paylaşdılar. Mən də, Azərbaycan, başın 

sağ olsun deyirəm. 

 

Qara duman çökdü ana yurduma, 

Ulduzlar yer altda qaldı, Zəlimxan. 

Həsrət qaldım söhbətinə, sözünə,  

Fələk səni vaxtsız aldı, Zəlimxan. 

 

BoğulmuĢam elə özüm-özümdə,  

Qan ağlayır qələmim də, sözüm də. 

Bağrım qanı axar yaĢdır gözümdə, 

Soran yoxdur, bu nə haldı, Zəlimxan. 

 

Qanlı məftil aralığı bağladı,  

Ürəyimi Ağdam boyda dağladı. 

Nisgil sazı Dəli Kür tək çağladı, 

―Gözəlləmə‖m ―Dilqəm‖ çaldı, Zəlimxan. 

 
Təbriz  

10.01.2016 
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Həmdulla MƏDƏDĠ (YETĠM) 

 

ZƏLĠMXAN 
 

Sənin Ģeir yazmağına 

Heyran qaldım mən, Zəlimxan. 

ġərəfli bir ömür sürdün, 

Xan yaĢadın, xan, Zəlimxan. 

 

ġeiriyyətə oldun sirdaĢ, 

Əlim sənə çataydı kaĢ. 

Sən ilə mən doğma qardaĢ, 

Bir ürək, bir can Zəlimxan. 

 

Bülbülsüz də bağ olarmı, 

Qarsız uca dağ olarmı? 

Bizi ayırmaq olarmı, 

Qan qarıĢıb, qan, Zəlimxan. 

 

Sən bu qədər dərdə dözdün, 

Soraq tutdun, bizi gəzdin. 

Minnət qoydun, Ģeir yazdın, 

Mən Yetimə, sən Zəlimxan. 

 
Cənubi Azərbaycan, 

Qaradağ mahalı, Lələli kəndi. 
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Əfrasiyab QAFFARĠ 
 

BELƏ GÖRDÜM 
Ürəklərə yaşayan şairimiz Zəlimxan Yaqubun ruhu şad olsun 

 
Dahiləri belə gördüm,  

Dahiliyi bir körpüdür. 

Bəndə Allah sırasında, 

Ömrü keçir ömrü boyu, 

Gədayla Ģah arasında. 

Gözlərini oysalar da, 

Nizələrlə, güllələrlə 

Sinəsi Ģan-Ģan olsa da, 

Günahkarlar dövrəsində 

Günahsız qurban olsa da, 

DəyiĢilməz əqidəsi, 

Ġtməz izi, batmaz səsi. 

Ġnsanlığı, insanları 

Böyütməkdi vəzifəsi! 

Belə gördüm dahiləri – 

Qismətidir, nəsibidir 

Vaxtsız ölüm, zindan, məhbəs. 

Dar ağacı, dəmir qəfəs. 

Ġçdən gələn, içə gedən, 

Tanrılara ucalan səs. 

Bir də xalqın məhəbbəti, 

bir də Haqqın kəraməti! 

Belə gördüm dahiləri – 

Dirilik suyundan içən. 

Gözü min illəri seçən, 

Keçilməz yolları keçən, 

Könüldən-könülə köçən, 

Xalqın dostu, elin yarı, 

Dünənlərdən sabahlara, 

Tarixlərin yadigarı! 
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AqĢin HACIZADƏ 

 

ZƏLĠMXAN YAQUBUN 

ÖLMƏZ ƏBƏDĠ RUHUNA 

 

Saz əlində, söz dilində hər zaman, 

ġirin dindi, uca səslə danıĢdı. 

Çəkinmədi heç kimsədən Zəlimxan, 

O ürəklə, o həvəslə danıĢdı. 

 

Yol baĢlayıb Borçalıdan Göyçəyə, 

Ustadlara, ululara baĢ əydi. 

Ələsgərdi söz mülkündə Ģah deyə, 

Bir müqəddəs pir məzara baĢ əydi. 

 

Çatmaq üçün arzusuna sonadək, 

Gəzdi Türkü Yunus Əmrə eĢqinə. 

Ələsgərə, həm Əmrəyə aĢiq tək, 

Vurulmadı o, dünyada heç kimə. 

 

DolaĢdıqca dodaqda o, dildə o, 

Hikmət dolu sözü ilə sevildi. 

ġöhrət tapdı altmıĢbeĢcə ildə o, 

Elə bil ki, yaĢadığı min ildi. 

 

Ey Ġlahi, ona Ģərəf vermisən, 

Layiq olub min Ģöhrətə, o  ada. 

Bu dünyada necə uca etmisən, 

Uca elə Zəlimxanı orda da. 

 
09.01.2016 
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BAĞIġLADI 

Bu gecəki yuxumun təəssüratından yaranan şeir. 

 Ruhu şad olsun Zəlimxan Yaqubun. 

 

Bu gecə yuxuda ustad Zəlimxan, 

Çağırıb, mənə bir saz bağıĢladı. 

―Sərraf ġiruyənin söz ocağına‖ 

Yazaraq, mübarək söz bağıĢladı. 

 

“Sev sazı, sən sözü, yaz”, –  deyirdi o! 

“Ucadı, əzizdi saz”,  – deyirdi o! 

Yox, mənə təkcəcə saz deyildi o, 

Sandım ki, həm ürək, göz bağıĢladı. 

 

Bir anlıq düĢünüb, xəyala daldım, 

Qaldırıb köksümə, “Ruhani” çaldım. 

AqĢinəm, alıĢdım, sanki od aldım, 

O tellər ruhuma köz bağıĢladı. 

 

30.5.2017. 
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Sabir NƏRĠMANOĞLU 

 

ZƏLĠMXAN 
 

Dünyaya gələndə O da ağladı,  

BaĢqa körpələrdən səsi seçildi.  

Gəncliyində çaylar kimi çağladı, 

ġeiri, Ģeiriyyəti, sözü seçildi.  

 

Telli sazı sinəsində çağladı, 

Avazıyla onu elə bağladı.  

Dünyasın dəyiĢdi, ellər ağladı,  

Özü getdi, sözü qaldı Zəlimxan, 

Bir əbədi izi qaldı Zəlimxan.  

 

Yazdı Peyğəmbərdən, yazdı Allahdan, 

Çıxmadı imandan, dindən, əxlaqdan.  

Axirət dünyasın qazanan zaman, 

ġükür etdi Allaha, köçdü Zəlimxan.  

 

AĢıqlar Birliyi bir yadigardır, 

―Ozan dünyası‖ da bəhərdi, bardı. 

Nə qədər kitabı, əsəri qaldı?  

Sevgisi qəlbində getdi Zəlimxan.  

 
09.01.2016 
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Sərdar MƏMMƏDOV 

Əməkdar Mədəniyyət ĠĢçisi 

 

ALLAH 
Zəlimxan Yaqubun vəfat etdiyini eşidərkən 

 

Doqquzu yanvar bir bəd xəbərdən, 

Qəfil halı oldum, lal oldum, Allah.  

Dedilər Zəlimxan dünyadan köçüb,  

Elə bil gözümə kül doldu, Allah.  

 

Bu bəd xəbər yaman dərddi, ağrıdı, 

Ana, bacı Ģair deyib çağırdı.  

Vaxtsız ölüm xalqım üçün ağırdı,  

Dərdim ürəyimdə fil oldu, Allah.  

 

Sərdar, aĢıqların atası getdi, 

Allahın verdiyi butası getdi, 

Əsər sinəsində yarımçıq getdi, 

AĢıqlar dilində gül oldu, Allah.  

 

YATIRAM 
 

Məni qınamasın dostlar, tanıĢlar,  

Gecələri Zəlimxanla yatıram.  

Gündüzləri xəyallarla dolanıb,  

Gecələri Zəlimxanla yatıram.  

 

TanıĢ-biliĢ əhvalımı soruĢur, 

ġairdən söz açır, halım qarıĢır.  

Ölüm haqdı, həyat onnan barıĢır, 

Gecələri Zəlimxanla yatıram.  
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Sərdar deyər, bu dünyada sayılam,  

HuĢum çatmır ləli zərdən ayıram. 

YavaĢ-yavaĢ günlərimi sayıram, 

Gecələri Zəlimxanla yatıram. 

 

GETDĠ 
 

Vaxtsız əcəl Zəlimxanı apardı,  

Soyuq məzarlara baĢ qoydu, getdi. 

Əlimlə üstünə torpaq ələdim,  

Sahibənin gözündə yaĢ qoydu, getdi.  

 

Qanlı qadaları görən Zəlimxan,  

ġeirdən söz mülkü hörən Zəlimxan, 

Sənətdən pay verən elə Zəlimxan,  

Bəhlulun gözündə daĢ qoydu, getdi.   

 

Gördüm nalə çəkdi iki bacılar,  

Ay Allah, görməsin ağrı, acılar.  

O qohum-qardaĢlar, əziz bacılar, 

Neçə əsərləri boĢ qoydu, getdi.  

 

Necə unudum mən göz gördüyünü,  

Neçə sinələrə çəkdi düyünü.  

ġəhriyar hönkürüb yumdu gözünü, 

Sərdar haqq evinə baĢ qoydu, getdi.  

 

 

GETDĠ 
 

Heç yaĢamaq istəmirəm,  

Zalım bizi atdı, getdi.  

Gözlərimə inanmıram,  

Getdi, Zəlimxanım getdi.  
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Ümüdini üzən mənəm,  

Məzara gül düzən mənəm.  

Ġnnən sonra gəzəmmərəm, 

Getdi, Zəlimxanım getdi.  

 

Sərdar, səni boğur qəhər, 

Yada düĢür axĢam, səhər.  

Ay insafsız, döz birtəhər,  

Getdi, Zəlimxanım getdi.  

 

 

FƏXRĠ XĠYABANIN 

 FƏXRĠ ZƏLĠMXAN  

 

Ġstədiyin arzulara qovuĢdun,  

Fəxri xiyabanın fəxri Zəlimxan.  

Hər Ģairə qismət olmur, biləsən, 

Xalqımın istəkli fəxri Zəlimxan.   

 

Söylə görüm, qonĢuların gəldimi,  

Bağ-bağçanda qızılgüllər əkdimi?! 

Vurğun saçlarına sığal çəkdimi,  

Xalqımın istəkli fəxri Zəlimxan.   

 

O Cənnətdə Heydər baba yaĢayır,  

Neçə ulu, neçə dahi baĢ əyir.  

O aləmdə Zəlimxan da yaĢayır, 

Hər biri xalqımın fəxri, Zəlimxan.    

 

AĢıq Sərdar istəyinə çatmadı,  

YaxĢıları yamanlara satmadı.  

Axirətdə son mənzildə atmadı,  

AĢıqların fəxri, fəxri Zəlimxan.  
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ġakir BƏKĠRLĠ  

 

SƏNƏT DÜNYASINDAN ZƏLĠMXAN KÖÇDÜ  
 

Bu gün Borçalıya çatdı bəd xəbər,  

Sənət dünyasından Zəlimxan köçdü.  

Elləri sarsıtdı, göynətdi kədər, 

Sənət dünyasından Zəlimxan köçdü.  
 

ġairin gəzdiyi o ulu dağlar,  

Suyundan içdiyi o buz bulaqlar, 

ġairi axtarır göydə qartallar,  

Sənət dünyasından Zəlimxan köçdü.  
 

Gülləri soluxmuĢ baxçalar, bağlar,  

Doğma obaları Ģairi ağlar.  

Qarapapaq türkü matəmin Ģaxlar, 

Sənət dünyasından Zəlimxan köçdü.  
 

Ağlayır Borçalı, sızlayır ellər,  

Yanıqlı-yanıqlı söz deyir dillər.  

Elə nalə çəkir bağda bülbüllər, 
Sənət dünyasından Zəlimxan köçdü.  
 
Seçmədi heç zaman doğmanı, yadı,  
Yazdığı hər Ģeiri dilimin dadı.  

Tarixdə qalacaq Ģairin adı,  

Sənət dünyasından Zəlimxan köçdü.  
 

ġair yazdıqları ellərə bəlli,  

Hər sözü, kəlməsi xalqa təsəlli.  

Bir bülbül ləhcəli, bir imran dilli,  

Sənət dünyasından Zəlimxan köçdü.  
 

Gürcüstan Respublikası,  

Dmanisi rayonu, Qəmərli kəndi.  
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Zöhrə QARAQIZI  

 

O, TARĠXDƏ QALACAQDIR 

Unudulmaz Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun əziz xatirəsinə 

 

Ölməz Ģair, ölmək hara –  

Aparmayın siz məzara.  

Qoy açsınlar o ürəyi,  

Bəlkə cərrahdır gərəyi.  

O sinədə nələr yatıb,  

Ora hansı tikan batıb?  

Qarabağın özü boyda  

Yaramı var o ürəkdə?  

Nələr qaldı o arzuda,  

Nələr qaldı o diləkdə?  

Sinəsində gəzdirirdi  

Yer üzünün xəritəsin,  

Həm çalınan sazın səsin, 

Çobanların zümzüməsin.  

Bu dünyaya səpələnmiĢ  

QardaĢ səsin, soydaĢ səsin,  

O tayın da, bu tayın da,  

Arazdan da olan dərdi,  

Nərə çəkən igid-mərdi.  

Ələsgərin, ġəmĢirin də  

Əsirlikdə olan dərdin  

SığıĢdırıb görən hara?  

Göynəməsin necə yara?  

Bu dünyanın dünya dərdi,  

Gör Ģairi necə əydi?  

Göz-göz olub, bil, yarası,  

Göynəmədi de, harası?  

Döyünmədi, susdu ürək,  
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Çin olmadı arzu, dilək.  

Hökmü verən verib belə,  

Heç gəlmir ki, dodaq-dilə, 

Xalq Ģairi öldü deyə.  

O, ölməyib, çıxıb göyə,  

Misraları Ģirin dildə,  

Xatirəsi hər könüldə.  

Anılacaq hər bir eldə,  

ġair ölməz, o, yaĢayır 

Hər misrada, hər bir sözdə,  

Hər baxıĢda, hər bir gözdə.  

Söz sərrafı gəlsin önə,  

Təkrar etsin dönə-dönə.  

Ġnanmaram, göydən enə,  

Zəlimxandan ola yenə.  

Ölməzlərin sırasında,  

Yerlə göyün arasında  

Əbədilik olacaqdır.  

Cənnətdə yer alacaqdır,  

O, tarixdə qalacaqdır. 

 
11.01.2016  
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Mahirə HÜSEYNOVA 
 

ZƏLĠMXAN  
 

Karvanını belə sürüb gedirsən,  

Görən deyir yolun açıq, Zəlimxan.  

Bu dünyadır, o dünyadır, bilirsən,  
Sənin üçün söz qalacaq, Zəlimxan!  
 

Borçalıdan tutdun ayaq, yeridin,  
Göyçə, ġirvan oldu dayaq, yeridin.  

DüĢdün-qalxdın kiĢisayaq, yeridin,  
Dedin, namərd özü yazıq, Zəlimxan!  
 

Ruhumuza yaz havası gətirdin,  
ġeirimizə saz havası gətirdin.  

Bu dünyada elçi idin, bitirdin  
Elçiliyi alnıaçıq, Zəlimxan!  
 

Haqqı bilən, haqqı savan pir olar,  
Minlər gələr, yaddaqalan bir olar.  

ġair olan beĢiyindən kür olar,  
Götürmədin sözdən acıq, Zəlimxan!  
 

Dərələyəz  ey-eĢiyim deyirdin,  
Həsən Mirzə – söz beĢiyim deyirdin.  

Söz ocaqdır – nə biĢirdim deyirdin,  

Ġnsafa gəl bir azacıq, Zəlimxan!  
 

Havanı aĢıqlar çaldı, bəsindir,  
Yüz olsa, bir kitab qaldı, bəsindir.  

Bir yaĢıl ağacın altı bəsindir,  
Dövrəsinə yığıĢarıq, Zəlimxan!  
 

Mahirə nə desin, yazan fələkdir,  
Dəftəri-kitabı ələk-vələkdir.  

Onunku bir kəlmə söz söyləməkdir,  

Olasan sönməyən iĢıq, Zəlimxan!  
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Elbəyi CƏLALOĞLU 

 

GƏLĠBDĠ 

 

Xalq şairi Zəlimxan Yaquba vida sözü 

 

Ay Zəlimxan, bu nə vaxtsız köç oldu, 

Qarlı qıĢda nə marağa gəlibdi? 

Tale niyə Ģairlərlə öc oldu, 

Sultanlıqmı bir dabbağa gəlibdi? 

 

Acı sədan çatan kimi ellərə, 

Ağı düĢdü, nalə qondu dillərə. 

Baxmaq olmur bu gün Ģux gözəllərə, 

Kədər yaĢı al yanağa gəlibdi. 

 

Donub kotan, güc qalmayıb xıĢda da, 

Ürək varmıĢ o kövrələn daĢda da. 

ġeh düĢərmiĢ gül-çiçəyə qıĢda da, 

Qəm havası hər yarpağa gəlibdi. 

 

Od püskürür Güllü ananın ahı, 

Deyir, köçdü saz sultanı, söz Ģahı. 

Xəzərin də qəm qoxuyur sabahı, 

Sinəsində nəhəng dalğa gəlibdi. 

 

Axıb gəlib Borçalıdan hər insan, 

Dərbənd, Kərkük, Xoy, Ərdəbil, Naxçıvan. 

Çox demirəm, aç gözünü bircə an, 

GörüĢünə min-min ağa gəlibdi. 

 

Bu millətin əyilməzdi qaməti, 

Səntək ləldi hafizəsi, fitrəti. 
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Bir ömürə topladığın ziynəti, 

El könlünə hopdurmağa gəlibdi. 

 

Son Ģeirin oxunur göz yaĢından, 

Səsin gəlir dağların hər daĢından. 

Millət səni ĢiĢ qayanın baĢından 

Qartal kimi uçurmağa gəlibdi. 

 

Ġki dünya üçün doğdun bəxtiyar, 

Köçünü qarĢılar Vurğun, Bəxtiyar, 

Təbriz sevdalısan, qucar ġəhriyar, 

Deyər ki, altun otağa gəlibdi. 

 

Ġstəmir el-oba tutalar yası, 

Görür səni sərkərdələrin xası. 

O dediyin, – ―dünya Türkün dünyası‖, 

Ürəklərdə təmtərağa gəlibdi. 

 

Saz götürüb öndə gedərdin səfdən, 

Barmaqların yayınmazdı hədəfdən. 

Misri kimi sıyrılardı sədəfdən, 

Gör, havalar nə növrağa gəlibdi. 

 

AĢıqların burda bir alayı var, 

Nə alimin, nə Ģairin sayı var. 

Ġlhamından Elbəyinin payı var, 

Ġndi səndən halallığa gəlibdi. 

 
11.01.2016 
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Rahilə QARALOVA 
 

  

ZƏLĠMXAN KÖÇƏNDƏ 

 

Uçub yuvasından quĢ kimi getdi, 

Yuvası ağladı, yurdu ağladı. 

Nə qədər sazsevən, sözsevən vardı, 

Zəlimxan köçəndə qara bağladı. 

 

Ölümü, yazdığı Ģeirlər kimi, 

Qaynar bulaq oldu, birdən çağladı. 

Nalələr, Ģivənlər qaynar köz kimi, 

Zəlimxan köçəndə ürək dağladı. 

 

Getdi birdəfəlik, qayıtmaz geri, 

Sənət binasının tiri laxladı. 

Yazdığı hər əsər, hər sətir Ģeir, 

Zəlimxan köçəndə matəm saxladı. 
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Elbrus QƏMGĠN 
 

ZƏLĠMXAN GEDĠR 

 

BaĢın sağ olsun, Vətən, vüqarla dayan bu gün, 

Bir yasa qərq olsa da Oğuz eli büsbütün. 

Sərhədləri göynəyir Hunlar ilə Göytürkün, 

Canı Turana bağlı istiqanlı can gedir, 

Yalvarıram, saxlayın, axı, Zəlimxan gedir. 
 

Nə rahat götürdünüz siz onu çiyninizə, 

Könül yükü daĢımaq ağır deyilmi sizə. 

Duymadınızmı, millət birdən axtara, gəzə, 

Göy səmada gün batır, zülmət çökür, dan gedir, 

Hönkür-hönkür ağlayın, axı, Zəlimxan gedir. 
 

ġah Ġsmayıl, Nadir Ģah, Məmməd Əmin bayraqlı, 

Ulu tarixdən gələn  Türk soylu, Türk soraqlı,  

Atillayla Çingiz xan, ər Atatürk mayaklı, 

Millətin tarixindən yaddaĢ qopur, qan gedir, 

Yollarını bağlayın, axı, Zəlimxan gedir. 
 

ġəhriyar bu xəbərdən düyünləyib qaĢını, 

Mövlanə Yunus ilə çoxdan yazıb daĢını, 

Vurğun qarĢılayacaq öz kiçik qardaĢını, 

Necə acı, nə qara saat ötür, an gedir, 

Sinənizi dağlayın, axı, Zəlimxan gedir. 
 

O, bir dəfə gəlmiĢdi, çətin ki, bir də gələ, 

Olmayacaq elə nitq, düz Tanrıya yüksələ. 

Ay qara saz, simlərin qoyma bir an dincələ, 

ÇağdaĢ Türk dünyamızda Ģeirimizdən xan gedir, 

Haray salın, çağlayın, axı, Zəlimxan gedir. 
 

Ölümün gözlərinə dik baxdı, vaxt istədi, 

Tanrıdan aĢağıda özünə taxt istədi, 

Bir gödək Ģair ömrü qüruba baxt istədi, 

Gözümüz baxa-baxa evinə yaman gedir, 
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Haqq yerini haqlayın, axı, Zəlimxan gedir. 

Məhəmməd XƏYAL 

 

BU GÜN SON MƏNZĠLƏ  

BĠR ġAĠR GEDĠR 

 

EĢidincə gözlərimə çökdü çən,  

Söz incidi, qələm düĢdü əlimdən!  

Bu itgiyə, deyin, necə dözüm mən, 

Dünya boyda açılmamıĢ sirr gedir, 

Bu gün son mənzilə bir Ģair gedir.  

 

Heç bilmirəm necə dözüm bu dərdə,  

Saz üstündə nə sim qaldı, nə pərdə.  

Ağlamasam, boğuluram qəhərdə,  

El gözündən Araz axır, Kür gedir!  

Bu gün son mənzilə bir Ģair gedir. 

 

Ay Məhəmməd, el aləmə eylə car,  

Qələmini yerə qoysun yazarlar.  

Zəlimxana ağı desin ozanlar!  

Ocaq sönür, köz qaralır, pir gedir,  

Bu gün son mənzilə bir Ģair gedir. 
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Tapdıq ƏLĠBƏYLĠ 

 

“BU YAġIL AĞACIN ÜSTÜ”NƏ QALXIB... 
Atəş Allahındı,isti Allahın, 

Ocaq Allahındı, tüstü Allahın, 

Bu yaşıl ağacın üstü Allahın, 

Bu yaşıl ağacın altı bizimdir. 

                                                         Zəlimxan Yaqub  

 

Dünyaya gəliĢi qıĢa düĢmüĢdü, 

Dünyadan gediĢin yaza istədi... 

Soyuq baxıĢlardan çox üĢümüĢdü, 

Ürəklər yandıran bir köç üstədi. 

 

Yerini dəyiĢdi sanki qıĢla yaz, 

GünəĢ də Ģairlə vidaya çıxır. 

Məzarı baĢında odlanıbdı saz, 
Mizrab göyüm-göyüm yandırıb-yaxır. 
 
Mələklər Ģairi piĢvaza çıxıb, 
Ruhlar qarĢılayır, el yola salır. 

―Bu yaĢıl ağacın üstü‖nə qalxıb... 
Zəlimxan Yaqubu Yerlə-Göy sarır. 
 
ġair tapĢırıldı soyuq torpağa, 
―Mənim sadiq yarım qara torpaqdı‖. 

Ruhu hopacaqdır suya, yarpağa... 
Əsrlər görəcək yarpaq-yarpaqdı... 
 
Tanrı dərgahında mizan vədəsi 
―Peyğəmbər‖ əsəri Söz aynasında. 

ġairlər Allahın yaxın bəndəsi, 
Rəhmətə bələnir haqq dünyasında. 
 
Zəlimxan ilhamı bir dünya qurdu, 
Zamanın fövqündə sözü təzə-tər. 

Nə qədər Ģeir var, diri-durudu, 

O səs, o nəfəsdən durular bəĢər. 
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Telli SƏNƏM 

 

ZƏLĠMXAN GEDĠR 

 

Güllərin üzündə naz ağlayırdı, 

Fəsillər içində yaz ağlayırdı, 

Sözün gözyaĢları yarpaqlayırdı, 

Ustadlar ustadı Zəlimxan gedir. 

 

Yağdı narın-narın əcəl yağıĢı, 

Bir Ģair ömrünün soldu naxıĢı. 

Sazın sinəsində tellər ağlaĢır, 

Ustadlar ustadı Zəlimxan gedir. 

 

Həyatın sınağı gəlmir eyninə, 

Dünyanın dərdini alıb çiyninə, 

Əbədiyyət donun geyib əyninə, 

Sözün tamı, dadı Zəlimxan gedir. 

 

Misrası bənzəyir dürrə, inciyə, 

Qıymaz bir qarıĢqa ondan inciyə. 

Hər sözü əl edir Kəpənəkçiyə, 

Borçalı övladı Zəlimxan gedir. 

 

Güllə qarĢılayıb əcəl əmrini, 

Yığıb ətəyinə Tanrı səbrini, 

Ġman iĢığında qazıb qəbrini, 

Ustadlar ustadı Zəlimxan gedir. 
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 Əmrah QORÇĠYEV 

 

TÜRK DÜNYASININ AĞIR GÜNÜ 

 

Türk dünyasının bənzərsiz şairi  

Zəlimxan Yaqubun əziz xatirəsinə 

 

Qəfildən yayılan acı xəbərdən,  

Göz yaĢım bəs etsə, hey ağlayardım.  

Məndə ilahi güc olsaydı əgər, 

 Xiyaban yolunu tez bağlayardım.   

 

Yazar birliyinin beyni, ürəyi,  

Bu fani dünyadan nə tez köç etdin.  

Kim dəydi xətrinə, kimlər sevindi,  

Bizi ağlar qoyub, sən niyə getdin?  

 

Deyirlər, Yaradan öz sevdiyini  

Əzablar verməklə sınağa çəkir.  

Dərd verir yaxĢıya vaxtından əvvəl,  

Toxunmaz zalıma, yamanlar əkir.  

 

Susdu söz sahibi, o dağ qartalı,  

Ömrünün ən qaynar müdrik yaĢında.  

Hər sözü, kəlməsi Quran ayəsi,  

Məclislər Ģahıydı, tacı baĢında.  

 

Əl saxla Əzrail, çox da mələksən,  

Gərəkmi bu qədər evlər yıxasan?  

Yoxsa ―qocalmısan‖, ―əldən düĢmüsən‖?   

―Ġstefa‖ verəsən, bəlkə ―çıxasan‖?  
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O, oddu, alovdu, Ģair ozandı,  

Fitri istedadlı yazı yazandı.  

Gör qısa ömürlə nələr qazandı,  

Bakılı, Borçalı Zəlimxandı bu!  

 

Məkkə, Mədinəni, Kəbəni gördün,  

―Peyğəmbər‖ əsəri yazan türk oğlu.  

Gəzdin bu dünyanı, aranı-dağı,  

Çin səddinə çatan ozan türk oğlu.  

 

Çox uca tutardın əhdi, ilqarı,  

Güneyli-quzeyli qarlı dağları.  

Çölləri, çayları, barlı bağları,  

Yoğurdun Ģeirinə yavanlıq üçün.  

 

―Qaraxaç‖ elinin dağ ətəyində,  

Böyük bir həsrətlə tanıĢ olmuĢduq.  

Süfrə ətrafında, bulaq baĢında  

Sazınla, sözünlə yaman coĢmuĢduq.  

 

Gəlin hakim olaq, haqqa söykənək,  

Təmənnalı tərif, yalan nə gərək.  

Ġstədik bağından Ģeirlər dərək,  

Zəlimxan Ģerinin sehrinə düĢdük.  

 

Dahi Ģairlərin Ģeirlərini  

Əzbərdən deyərdi axıra qədər.  

Son mənzilə kimi yazdı, yaratdı,  

Ömrünün bir anı getmədi hədər.  

 

Sazı da, sözü də, əsərləri də  

Qızıl fondundadır ədəbiyyatın.  

Arxiv lazım deyil o olan yerdə,  

QovuĢdu qoynuna əbədiyyətin.  
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Hardandır səndəki bu zehin-zəka?  

O necə sığırmıĢ bu kövrək cana?  

Kompüter də sənə hey qısqanarmıĢ,  

Allahın payısan Azərbaycana!  

 

Adəm peyğəmbərdən Xatəmə qədər,  

Söyləsin min hədis nəfəs dərmədən.  

Ondakı qüdrətə, yaddaĢa baxın,  

Desin ġəhriyardan, Yunus Əmrədən.  

 

Sənə qiymət verdi xalq iki dəfə,  

Biri sağlığında, biri öləndə.  

Çoxdan olmamıĢdı belə izdiham,  

Fəxri Xiyabanda dərdi böləndə.  
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Sabir SADAXLI 

 

BU DÜNYA BELƏ DÜNYADI 

 

Boran keçər, duman qalar, 

YaxĢı gedər, yaman qalar, 

Bir sevdalı ümman qalar –  

Bu dünya belə dünyadı. 

 

Kədər bizdən uzaqdaydı, 

ġən nəğmələr dodaqdaydı, 

Ömür hələ qabaqdayı – 

Bu dünya belə dünyadı. 

 

Qanad açardıq uçamağa, 

Arzulara tez çatmağa,  

Aman verməz göz açmağa – 

Bu dünya belə dünyadı. 

 

Getdi neçə can, qalmadı, 

Qarabağda xan qalmadı,  

ġeirdə Zəlimxan qalmadı – 

Bu dünya belə dünyadı. 

 

  29 yanvar 2016-cı il. 
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Ġlqar YUSĠFOV 
 

PEYĞƏMBƏR YAġINDA  

ZƏLĠMXAN GETDĠ 

 

Dastanlar aĢmıĢdı, nağıl gəlmiĢdi, 

Sözün süfrəsinə noğul gəlmiĢdi, 

Ərən doğulmuĢdu, oğul gəlmiĢdi, 

Saza sultan oldu, sözdə xan getdi, 

Bir qıĢın günündə Zəlimxan getdi! 

Sehirə bələndi sözlər səsindən, 

Süzülüb gəlmiĢdi söz kürəsindən, 

Tanrı ayrı saldı xəzinəsindən, 

Sözdən-söz ayrıldı, candan-can getdi, 

Peyğəmbər yaĢında Zəlimxan getdi! 

Ġlhamlar kövrəldi, ruhlar ağladı, 

Buludlar selləndi, lilpar ağladı, 

Öz kövrək icində Ġlqar ağladı, 

ġahdağ yasa batdı, Savalan getdi, 

Allahı sevənlər, Zəlimxan getdi!!!  

Bir qıĢın günündə Zəlimxan getdi!!! 

 

https://www.facebook.com/ilqar.yusibov.7?fref=nf
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SəyavuĢ UYĞUN 
 

Xalq Ģairi Zəlimxan Yaqubun vəfatı  

xəbərini eĢidərkən yazılmıĢ bayatılar 

 

Bu dünya yırğalandı, 

BayquĢlar sırğalandı, 

Kimdi qapını döyən, 

Dedilər can alandı. 

 

Ürəklər oda yandı, 

Dağ uçdu, su dayandı, 

Ümidimiz onaydı, 

AlıĢdı, o da yandı. 

 

Nə kədərli andı bu, 

Qasırğa, borandı bu, 

Borçalının balası, 

ġair Zəlimxandi bu. 

 
9 yanvar 2016-cı il. 
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Sənəm SƏBAYEL 

 

GETDĠ 
 

ġuĢanı yuxuda görmüĢdü Ģair, 

Yuxusu tərsinə yozuldu, getdi... 

Dünya çalxandıqca Ģair ―OF!‖ – dedi, 

Sağ canı sol yandan üzüldü, getdi. 

 

Bilirdi, ağlayır Xan ilə Cabbar, 

Bilirdi, görünməz müqəddəslər var. 

Bəlkə, yanlarına çağırdı ―Qırxlar‖, 

Ruhlar cərgəsinə düzüldü, getdi. 

 

Dünyanı titrətdi söz ləngəriynən, 

Kükrədi zamanın get-gəlləriynən, 

Axdı BaĢkeçidin dağ selləriynən, 

Hərdən də sazaxda buz oldu, getdi. 

 

Yandı söz odunda, köz yalan oldu, 

Çox vaxt sevinc satıb, qəm alan oldu, 

Od-alovdan keçib Zəlimxan oldu, 

Tarixdən silinməz iz oldu, getdi. 

 

Yaradan ―OL‖ – dedi, yarandı dünya, 

Yarandığı gündən yalandı dünya. 

Bilirdi ki, sözdən yarandı dünya, 

O da dünya boyda söz oldu, getdi. 

 

Sənəm Səbayel də yandıqca yandı, 

Son vida zamanı lal tək dayandı. 

AĢıqlar saz çalsın, bəlkə oyandı, 

Görsün ki, Zəlimxan biz oldu, getdi... 
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ġəlalə DAĞLARQIZI 
 

BĠR DÜNYA ĠTĠRDĠK  

ZƏLĠMXAN ADLI 

 

“Zəlimxansız dünya bir şey itirməz”, –   

deyən şair, bir dünya itirdik Zəlimxan adlı. 

 

Hər sözü dilində min çiçək açan, 

Kəlməsi quĢ olub göylərə uçan, 

Misrasında könüllərə nur saçan, 

Bir dünya itirdik Zəlimxan adlı. 

 

Avazı xoĢ, nəğməsi xoĢ, sözü xoĢ, 

Cığırı xoĢ, ləpiri xoĢ, izi xoĢ, 

BaxıĢı xoĢ, gülüĢü xoĢ, üzü xoĢ, 

Bir dünya itirdik Zəlimxan adlı. 

 

Gözlərinə gözəllikdən nur düĢən, 

Məhəbbət odunda ürəyi biĢən, 

Ġlhamından ġəlaləyə pay düĢən, 

Bir dünya itirdik Zəlimxan adlı. 
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Dağlar SƏFƏROV 

 

ZƏLĠMXAN 
 

Ölməz şairimizin xatirəsinə 

 

Bir ömür yaĢadı öz aləmində, 

Yandı, külə döndü köz aləmində, 

Mən elə bilirəm söz aləmində, 

Neçə yazanlardan baĢdı Zəlimxan! 

Bəs niyə vədəsiz köçdü Zəlimxan?! 

 

Sənətdə ucadı qiyməti, qədri, 

Bəhlul, ġəhriyardan baĢında çətri. 

Torpağa qarıĢsın Ģairin ətri, 

Dərdini torpağa açdı Zəlimxan, 

Bəs niyə vədəsiz köçdü Zəlimxan?! 

 

Allahın iĢinə neyləsin bəndə, 

Vaxt-vədə yetəndə qalırsan çəndə. 

Hər iki dünyada pay bölünəndə 

Axirət evini seçdi, Zəlimxan! 

Bəs niyə vədəsiz köçdü Zəlimxan?! 

 

Çox yazdı, yaratdı, qalmadı kəsri, 

Cənnətdə ucalar Ģairin qəsri. 

Bu illər adlansın Zəlimxan əsri, 

Sənət zirvələrin aĢdı Zəlimxan, 

Bəs niyə vədəsiz köçdü Zəlimxan?! 
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Sanki bir doğuldun baharla, yazla, 

Yüz ömür yaĢadın bir xoĢ avazla. 

Aldın könülləri Ģeirlə, sazla, 

Səni duymayanlar daĢdı, Zəlimxan!.. 

Bəs niyə vədəsiz köçdü Zəlimxan?! 

 

Dağlar, ötən ömrü çox verdin yelə, 

ġairlə görüĢmək ta düĢməz ələ. 

Ötsə qərinələr, əsrlər belə, 

Üzüyün üstündə qaĢdı Zəlimxan! 

Bəs niyə vədəsiz köçdü Zəlimxan?! 
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Pirverdi DAĞLAROĞLU 

 

GEDĠR 
 

Dostum  Zəlimxan  Yaqubun  əziz  xatirəsinə 

 

Ağlamayaq, sızlamayaq, neyləyək, 

ġux  qamətli, dağ  qeyrətli  can  gedir! 

Gücümüz  yox, dərdə  çarə  eyləyək, 

Aramızdan  Ģöhrət  gedir, Ģan  gedir! 

  

Dağ seli tək coĢan, daĢan, çağlayan, 

Bir nəfəsə  neçə dastan bağlayan, 

El dərdinə  uĢaq kimi ağlayan, 

Sazlı-sözlü  gözəl  bir ozan gedir! 

  

EĢidənlər ağı deyib ağlayır, 

AĢıqlar sazına qara bağlayır. 

Neçə-neçə sinələri dağlayır, 

Əvəzi olmayan bir insan gedir! 

  

Kəsilib harayı, çıxmayır səsi, 

Qəmlərə qərq  edir o, hər bir kəsi. 

GözyaĢı  axıdır  Ģairlər  dəsi, 

Sənət  meydanından  sultan, xan  gedir! 

  

Dağlaroğlu, əfsanəymiĢ  bu  həyat, 

Çoxlarını  dərdə  salıb, qoyub  mat. 

Bir  of deyin, bir ah  çəkin, həzarat, 

Son  mənzilə  Ģair  Zəlimxan  gedir! 

 



Zəlimxan özü var xatirələrdə... 
 

 288 

ġükür MÜSEYĠBOĞLU 
  

BĠR ZĠRVƏDĠR ZƏLĠMXAN  

 
ġeiriyyət aləmində bir zirvədir Zəlimxan,  

Çöhrəsindən yağırdı poeziya hər zaman.  

Məhəbbət saf bulaqtək qələmindən süzürdü, 
Cilalayıb sözləri sətirlərə düzürdü.  
 
Təbiətdən zövq alıb çağlayanda, coĢanda, 
Dərdinə məlhəm idi sazla sözü qoĢanda.  

Dədə Qorqud yolunun olmuĢ hər an yolçusu, 
Alının, Ələsgərin, Vurğunun davamçısı.  
 
Parlaq bir ulduz oldu, böyük Türk dünyasına, 
Yunis Əmrədən dedi, üz tutdu ―Manas‖ına.  

Füzulidən, Vaqifdən, Nəbatidən yazırdı, 
Dahilər sırasında məzarını qazırdı.  
 
Zəlimxan köç etsə də çarəsiz dərd əlindən, 
DüĢməyəcək heç zaman xalqımızın dilindən.  

DüĢünməyək yumulub Zəlimxanın gözləri, 
Dünyaya bir baxıĢdır onun mənzum sözləri.  
 
Ruhu dolaĢacaqdı Savalanı, Səhəndi, 
Uçurub dağıdacaq Arazda səddi, bəndi.  

Təbrizdə qovuĢacaq ġəhriyarın ruhuna, 

Fəryadı qoĢulacaq bu millətin ahına.  

 

Bakıdan Ġrəvana, Dərbəndə yol açacaq, 

Susada ―xarı-bülbül‖ pərvazlanıb uçacaq.  

Azərbaycan torpağı vahid bir ad alacaq,  
Zəlimxanın ruhu da bax onda Ģad olacaq.  
 
Təbrizdən gələn qardaĢ, mənə bir dilək yetir,  
Unutma, gələn dəfə bir ovuc torpaq gətir.  

Zəlimxan məzarının üzərinə gəl səpək, 

Təbrizin torpağında Bakının gülün əkək!  
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Nazilə MAHMUDĠ 

 

ZƏLĠMXAN ATA 

 

Ruhumun qidasıdır Ģeirin, söhbətin, sözün, 

Bu dünyada əbədi qalacaq yolun, izin. 

Bağlansa da həyata haqqı görən gözlərin, 

YaĢayacaq hər zaman adın, Zəlimxan ata! 

 

ġeirlərin bir çeĢmə – içə-içə böyüdük, 

Keçdiyin yol-izindən keçə-keçə böyüdük, 

Qanad verdi hər sözün – uça-uça böyüdük, 

Sönməyəcək alovun, odun, Zəlimxan ata. 

 

Böyüyün ağsaqqalı, kiçiklə kiçik oldun, 

El ağlasa ağladın, el Ģadlananda güldün. 

Hamıya doğma oldun, hamını əziz bildin, 

Yalnız məhəbbət uman, güdən, Zəlimxan ata. 

 

Qərinələr keçsə də, əvəzin olmayacaq, 

ġairlər selə dönsə, yerinə dolmayacaq. 

Hər sözün yaĢıl zəmi – saralıb-solmayacaq, 

ġərəfli ömür sürüb, gedən Zəlimxan ata... 

ġərəfli ömür sürüb, gedən Zəlimxan ata... 

 
11.01.2016 
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Famil LAÇINLI 

 

ZƏLĠMXAN 
 

Gəzdiyin oylaqdan, sevdiyin eldən, 

Ayırdı səni bu zaman, Zəlimxan. 

Fələk vaxt-vədəsiz xalqın Ģairin  

Aldı əlimizdən yaman, Zəlimxan. 

 

Günlər, aylar ötdü, yetiĢdi illər, 

Bağında saraldı çiçəklər, güllər. 

YaĢadacaq səni bu doğma ellər, 
Dillərdə gəzərsən hər an, Zəlimxan. 

 
Ürəyim sinəmdə çırpınır, vurur, 
Təbim gəlir, söznən misralar qurur. 

Millətim önündə baĢ əyib durur, 
Dərd-qəmə bürünüb hər yan, Zəlimxan. 
 
Təbiətin vurğunuydun əzəldən, 
Yazardın çəməndən, güldən, gözəldən. 

Tanrım səni qorumadı nəzərdən, 
DəyiĢdin dünyanı cavan, Zəlimxan. 
 
Xalq üçün çalıĢıb, qurub-yaratdın, 
Hikməti bal edib sözünə qatdın. 

Qəflətən bir ağır xəstəlik tapdın, 
Arzuların oldu talan, Zəlimxan. 
 
Dilindən düĢmədi Allahın adı, 
O idi ağzının ləzzəti, dadı. 

Bəlkə, buna görə səni qınadı, 
Ölümünə verdi fərman, Zəlimxan. 
 
Familin gözləri nəmləndi o gün, 
Ürəyi kövrəldi, qəmləndi o gün. 

Saz da dilə gəlib dilləndi o gün, 

Köç edəndə bu dünyadan Zəlimxan. 
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Musa ASLANXANLI 

 

TUTUB SÖZÜN ƏLĠNDƏN 

Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun yaradıcılığına hörmətlə 

 

Sözün isti duyğudur, 

Qan çəkir, qandan keçir! 

Azərbaycanla canbir 

Böyük Turandan keçir! 

 

Söz bir ağac, bir çilik, 

Dəyərlənən dilçilik... 

Köksündə dövlətçilik, 

Dindən, imandan keçir! 

 

Ümman, gəmi, iĢıq, Tur... 

Səmt arayır, yön tapır. 

Ürəklərdə son tapır, 

Sonsuz ümmandan keçir! 

 

O – harayda, amanda, 

Qalmaz çəndə, dumanda. 

Gərək qalxsın zaman da, 

O, üç zamandan keçir! 

 

Kövrək bağlar gülündən, 

Kükrək dağlar selindən, 

Tutub sözün əlindən, 

Millət meydandan keçir! 
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Həmzə ƏVƏZOĞLU 
 

ĠTĠRDĠK 
 

Zəmanənin aĢiqini itirdik, 

Ərənlərin telli sazın gətirdik, 

Ləyaqətlə sözümüzü yetirdik, 

Ġllər-aylar ötsə də, ay can aĢıq, 

Məzarına güllər verər yaraĢıq. 

Xəyaldasan, xəyallara dalmısan, 

AĢiqləri dərd-bəlaya salmısan, 

Neyçün, Ģair, bizdən aralanmısan? 

Yaradana sazla iĢarət eylə, 

Türk dünyasına Ģəfaət eylə, 

Qayıt geri, yola qənaət eylə, 

Ucal, gəl aç gözümüzü, can aĢıq, 

Barı eĢit sözümüzü, can aĢıq. 
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Əlixan ZĠYA  
 

HEYĠF SƏNNƏN, ZƏLĠMXAN... 

 

ġeirləri səma çətirli idi, 

Söz-söhbəti muncuq sətirli idi, 

Misraları çiçək ətirli idi, 

Güllər deyir: heyif sənnən, Zəlimxan! 

 

Zəhmət idi damarında, qanında, 

Vətən eĢqi ürəyində, canında, 

Təbiətdi hər vaxt onun yanında, 

Çöllər deyir:  heyif sənnən, Zəlimxan! 

 

Ayrılmadı obasından, elindən, 

Sözlər baltək süzülürdü dilindən, 

Kağız-qələm heç düĢmədi əlindən, 

Əllər deyir: heyif sənnən, Zəlimxan! 

 

Ġllər idi ―salam verib, ötdüyüm‖, 

Yadımdadı mənzilinə getdiyim, 

Sənin ilə dost ülfəti etdiyim 

Ġllər deyir: heyif sənnən, Zəlimxan! 

 

Dilimizin əzbəriydin həmiĢə, 

Üç yazanın, sən, biriydin həmiĢə, 

Sən bu xalqın bal diliydin həmiĢə, 

Dillər deyir: heyif sənnən, Zəlimxan! 

 

Əlixanam, həsrət qaldım dil üçün, 

Bülbüllər də həsrət qalar gül üçün, 

Sən yanmısan Vətən üçün, el üçün, 

Ellər deyir:   heyif sənnən Zəlimxan! 
 

09.01.2017  
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Ġlham BORÇALI 

 

ZƏLĠMXAN 

 

Borçalı dağları yenə qəmlidir, 

Göylərin gözü də yaĢdı, Zəlimxan! 

Ceyranlar, cüyürlər yoxa çıxıbdı, 

Sənsiz dağlarımız boĢdu, Zəlimxan! 

 

O sərin bulaqlar, sonalı göllər, 

Nərgiz, bənövĢəli, laləli çöllər, 

Qadasın aldığım obalar, ellər, 

Adına mahnılar qoĢdu, Zəlimxan! 

 

Sönən kül altında közün yaĢayır, 

Sazın tellərində sözün yaĢayır, 

Sevən ürəklərdə ―özün‖ yaĢayır, 

Bizlərə hər kəlmən xoĢdu, Zəlimxan! 
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 Rəhim QURBANĠ 

 

ÇOX VAXTSIZ ĠTĠRDĠK 

 BĠZ ZƏLĠMXANI! 

 

ġair öldü, Türki-Turan ağladı, 

Göy kiĢnədi,yer-asiman ağladı, 

Qara geyib, qoca-cavan ağladı, 

Millət yola saldı o son karvanı, 

Çox vaxtsız itirdik biz Zəlimxanı. 

 

Elimin-obamın söz sərvəriydi, 

ġeir aləminin altun, zəriydi. 

ġirin qoĢmaların peyğəmbəriydi, 

Sındı telli sazı, susdu kamanı, 

Çox vaxtsız itirdik biz Zəlimxanı. 

 

Millət vəkilitək seçildi eldən, 

Qüdrətli Ģairtək düĢmədi dildən. 

Müqəddəs Hacıtək döndü Məkkədən, 

Aldı əllərinə nazil “Quran”ı, 

Çox vaxtsız itirdik biz Zəlimxanı. 

 

Seyr etdi öndərlə o, Çin səddini, 

Əsgər tək Ģax tutdu qamət-qəddini. 

Atdı söz mülkünə öz kəməndini, 

Aldı qələminə yaxĢı-yamanı, 

Çox vaxtsız itirdik biz Zəlimxanı. 

 

Sözləri çeĢmətək duru, saf idi, 

Kəlməsi büllurtək çox Ģəffaf idi, 

Ləli misdən seçən bir sərraf idi, 
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Köçdü Ģeiriyyətin gövhəri, kanı, 

Çox vaxtsız itirdik biz Zəlimxanı. 

Ġlham dünyasının ĢahənĢahıydı, 

O, göy qübbəsinin nurlu mahıydı. 

Təbi tükənməyən söz Allahıydı, 

Sanki qabaqladı dövrü, zamanı, 

Çox vaxtsız itirdik biz Zəlimxanı. 

 

Cəsədi birləĢib  yer məhvəriylə, 

Ruh gəzir tanrının mələkləriylə, 

Samballı, o ölməz əsərləriylə  

Qaldırdı göylərə Azərbaycanı, 

Çox vaxtsız itirdik biz Zəlimxanı. 
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Əkbər Ağa oğlu SƏTTARĠ 
 

YA HAQQ 

 

Kədərləndi Azərbaycan,  

Elim qaldı Zəlimxansız. 

Yoxdu taqət, dildə tavan,  

Dilim qaldı Zəlimxansız. 

Bülbüllər eyləyir fəğan,  

Gülüm qaldı Zəlimxansız. 

Muğan oxĢar, Araz aglar,  

Milim qaldı Zəlimxansız. 

Neçə-neçə çəkilməmiĢ  

Film qaldı Zəlimxansız. 

 

Adı gəzir dildən-dilə,  

Vay xəbəri çatdi elə. 

Köçdü müəllim-ustadım,  

Göz yaĢımız döndü selə. 

Sağalmadı xəstəliyi,  

Yandı ürək bu nisgilə. 

Bir Ģeyda bülbülüm öldü,  

Xəbər verin qızılgülə. 

Bir ətirsiz, bir daraqsız 

Telim qaldı Zəlimxansız. 

 

ġeirin, hünərin dayağı,  

Olubdu haqqın qonağı.  

Yetim qaldı qələm-dəftər,  
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Söndü Ģairlər çırağı. 

Köçdü dədə Zəlimxanım,  

Çəkildi sinəmə dağı. 

Getdi qəbir evinə həsrət, 

Görəmmədi Qarabağı.  

Qələm də ağlayıb deyər:  

Əlim qaldı Zəlimxansız,  

Dilim qaldı Zəlimxansız,  

Gülüm qaldı Zəlimxansız, 

Elim qaldı Zəlimxansız.  

 

Tehran,   

9.01. 2016 
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