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Salam olsun, Azərbaycanın ilk hibrid jurnalı olan “Yazarlar”ın çox 
dəyərli yazarları və oxucuları!  Bizim yalnız bir məqsədimiz  var ki, 
o da “Yaradıcı uşaq - gәnclәrin dövrü mәtbuatda çıxışını asanlaşdırmaq , 
onların tanınmasına kömәklik göstәrmәk” olmaqla məramnaməmizdə 
çox aydın şəkildə qeyd olumuşdur. Aylıq ədəbi-bədii, elmi jurnal 
olan “Yazarlar” kitabxanalar üçün ənənəvi qaydada  məhdud sayda 
nəşr olunur və elektron formatda bir neçə sabit,  dayanıqlı, təhlükəsiz 
platformadan PULSUZ olaraq yayımlanır. Jurnalın bu günə qədər 
çap olunmuş bütün nömrələrini BİTİK.AZ saytından sifariş yolu ilə 
əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda Wahtsapp: (+994) 70-390-39-93  
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    Zaur USTAC 

 

                        BAŞ REDAKTORDAN 
Salam olsun, çox dəyərli oxucum! Şükürlər olsun, Böyük Allaha! 
Xoş gördük sizləri! “Yazarlar”ın  söz dünyasına xoş gəlmisiniz! 
Bu  tribunadan  istifadə  edərək ,  demək  istəyirəm: 
Gözlərimin alalığı, 
Ulu Göycəmdən ərmağan. 
Ərdəbilin naləsidir, 

Ruhum həp eylədi fəğan. 
* * * 

Yarı Qarqar, yarı Əfkər, 

Şəhriliyəm; şaham, tacam! 

Şah İsmayıl silahdaşı, 
Ustaclı oğlu, Ustacam! 
Bu nömrəmizdə yer alan yazarlarla girişdə artıq tanış olduğunuza 
görə əlavə vaxt və yer almaq istəmirəm. Buyurun ,Mart -2022 

sayımızla tanış olun! 
 

  

https://yazarlar.az/2021/02/08/zaur-ustac-haqqinda/
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  Qurban BAYRAMOV 

 

ƏNVƏR ƏHMƏD POEZİYASININ SİQLƏTİ… 
“Ölüm sevinməsin qoy! Ömrünü vermir bada 
El qədrini canından daha əziz bilənlər 
Şirin bir xatirətək qalacaqdır dünyada 
     Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər…” 
                                                        Səməd Vurğun 
      Ənvər Əhməd böyük və zəngin yaradıcılıq potensialına 
malik, kamillik dövrünü keçmiş, müdriklik məqamına 
yiyələnmiş şairimizdir. Onun şair şəxsiyyəti və obrazı müasir 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində qərarlaşmışdır. Lakin bu 
məqama yetmək üçün yuxusuz yaradıcılıq ğecələri, ağır, 
əzablı zəhmətli günlər, əlbətttə ki, istedad və ən ümdəsi isə 
xalqa, vətənə, elə-obaya tükənməz bağlılıq və məhəbbət tələb 
edir ki, bunların hamısı, şair, dramaturq, publisist, 
ədəbiyyatşünas-alim Ənvər Əhməd şəxsiyyətində cəmləşibdir. 
Və əslində Ənvər Əhmədin müstəqil dövlət kimi öz müstəqil 
ədəbi aləmi, sərhədləri məlum-məşhur öz şeir dünyası, öz 
poeziya məkanı  var… Həyat hadisələrinin və insan 
surətlərinin təsvirində və mənalandırılmasında daha lirik, 
psixoloji təhlildə daha təmkinli və kamil, müstəqil və azad, 
daha milli və xəlqi bir üsul axtarmağın, daha təravətli və təzə 
ifadə vasitələrinə meyl göstərməyin özü onun yaradıcılığını 
şərtləndirən mühüm amillərdəndir. 

https://yazarlar.az/tag/qurban-bayramov/
https://www.tezadlar.az/index.php/video-news/culture/6191-%C9%99nv%C9%99r-%C9%99hm%C9%99d-poeziyas%C4%B1n%C4%B1n-siql%C9%99ti.html
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Ənvər Əhməd (Əhmədov Ənvər Misir oğlu) — şair, dramaturq, 
publisist, tərcüməçi, ədəbiyyatşünas, 1981-ci ildən Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinin üzvü, filologiya elmləri namizədi (1982),  
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Azərbaycan Milli Yaradıcılıq Akademiyasının doktoru (1992), “Qızıl 
qələm” mükafatı laureatı, Beynəlxalq dərəcəli fəlsəfə və filologiya 
doktoru, professor (2000), Beynəlxalq Kadrlar Akademiyasının 
həqiqi üzvü (2001). 1943-cü il avqustun 8-də, İkinci Cahan savaşının 
şıdırğı çağlarında Azərbaycanın Ağcabədi bölgəsinin Kəbirli 
mahalının Salmanbəyli kəndinin Kəlbəcərdə yerləşən Sarıyer 
yaylağında doğulmuşdur. Ağcabədinin 5 saylı şəhər orta məktəbində 
təhsil alandan sonra Bakı statistika texnikumunu bitirmiş(1961), 
Ağcabədi rayonundakı Salmanbəyli kəndində mühasib köməkçisi 
işləmişdir(1961-1962). “Dağ və mən” adlı ilk şeri 1962-ci ildə 
“Ağcabədi pambıqçısı” qəzetində dərc olunmuşdur. Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində təhsilini davam 
etdirmiş (1963-1968), sonra Ağcabədi rayon “Sürət” qəzetində ədəbi 
işçi, müxbir, məktublar şöbəsinin müdiri (1968-1976), Xankəndi 
Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 
kafedrasının müəllimi, sonra dosenti (1976-1994) işləmişdir. 
Nəsrəddin Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 
Şuşa filialının direktoru (1994-2000), Azərbaycan Müəllimlər 
İnstitutunun Ağcabədi filialının direktoru (2000-2002) olmuşdur. 
Hazırda Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Problemlər 
İnstitutunun şöbə müdiri vəzifəsində işləyir. Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin Qarabağ filialının sədri seçilmişdir (1991). Bədii tərcümə 
məşğul olur. “M. Ə. Sabirin poetikası” mövzusunda dissertasiya 
müdafiə etmişdir (1982). 
Onun şeirlərində dövrümüz haqqında düşüncələr, sevgi motivləri və 
doğma yurdumuzun tərənnümü, millilik, azadlıq və müstəqillik 
ehtirası, Azərbaycançılıq, türk birliyi, Qarabağın işğaldan qurtuluşu 
və s. bu kimi social, mənəvi, əxlaqi motivlər əsas yer tutur. 
Respublikamızın ən nüfuzlu nəşriyyatlarında Ənvər Əhmədin 
“Nəslimiz” (şeirlər, 1968); “Anamın izləri” (şeirlər, 1974); “Sevgi 
yurdu” (şeirlər, 1979); “Sevgi cavan qalır”(şeirlər və poemalar, 
1982); “Oğullar və qartallar” (şeirlər, 1985); “Sağlıq olsun” (şeirlər 
və poemalar, 1987); ” Kefenim kandan biçiliyor” (şeirlər, 1995); “Od 
qanı” (şeirlər, poemalar və dram əsəri , 1997); “Qanlı torpaq” 
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(şeirlər, 1998); “Bu qılınc pas ata bilməz” ( şeirlər və poemalar, 
2000); “Dünya əlimdən sürüşür” (şeirlər, poemalar və dram əsəri, 
2007); “Salam, ay anası ölmüş oğullar” (şeirlər və poemalar,2008), 
“Daş qanı”(şeirlər və poemalar, 2011), “Ədəbiyyat yolçusu” 
(tədqiqat, 2012) , “Həsən Küskün köç eylədi dünyadan”, ( tədqiqat, 
2013),” Seçilmiş əsərləri” (8 cilddə, 2013-2014-2015) və s. şeirlər, 
poemalar və dram əsərindən ibarət kitabları, “M.Ə.Sabir poetikasının 
bəzi cəhətləri” (monaqrafiya, 1978); “M.Ə.Sabirin poetikası” 
(monoqrafiya, 1996) monoqrafiyaları, onlarca elmi, publisistik, 
ədəbi-tənqidi məqalələri nəşr və dərc olunmuşdur. 
Bu kitabların, demək olar ki, hamısı milli qürurumuzun poetik 
mənzərəsinin əksinə xidmət edir… Və bu problemə müəllif 
vətənpərvər bir şair kimi zəruri həssaslıqla yanaşmağı bacarmış, bir 
ziyalı və intellektual elita nümayəndəsi kimi həmişə adekvakt, 
effektiv poetik reaksiya göstərə bilmişdir… 
Müasir dövrdə, müstəqillik illərində fəaliyyyət göstərən yaradıcı 
fərd, gərək ki, dərin analitik təfəkkür, ünsiyyət qurmaq və əlaqələr 
yaratmaq bacarığına, problemləri duymaq qabiliyyətinə, operativ 
fəaliyyət göstərmək, düşməni yaxşı tanımaq və onun 
psixologiyasının incəliklərinə bələd olmaq, xalq və dövlət 
mənafelərini əsas tutmaq xarakterinə, fəhminə malik olsun – bax, 
budur peşəkar ziyalıdan – şairdən, yazıçıdan, alimdən tələb edilən 
keyfiyyətlər!.. 
Ənvər Əhmədin fəaliyyət dairəsi və siferası, kəmiyyət və keyfiyyət 
vəhdəti imkan yaradır ki, o, belə yaradıcı fərdlər sırasında 
görünsün… Onun əsərlərinin əksəriyyəti müasir dövrümüzün 
mahiyyətindən qaynaqlanır, müasir gerçəkliyin, Azərbaycan 
gerçəkliyinin, həqiqətlərinin, taleyüklü, ölkə üçün həsas məsələlərin 
tarixi-siyasi və ideoloji vacibliyinin yaxın və uzaq hədəflərinin 
ədəbi-estetik dərkinə, poetik şərhinə hesablanır… 
Ənvər Əhmədin poeziyaya gəlişi altmışıncı illərin əvvəllərinə təsadüf 
edir, dediyimiz kimi ilk şeiri “Dağ və mən” 1962-ci ildə dərc 
edilibdir. Və o gündən bu günə gözümüz önündə olduqca maraqlı və 
ədəbiyyatımız üşün vacib bir şair ömrü canlanmaqdadır – 55 ili 
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haqlayan yaradıcılıq yolu keçmiş, 80-nə doğru çəhlim götürən bir 
ziyalı ömrü… Onun ilk şeirinin adı təsadüfü olsa da, qəribə bir 
maqik assosiasiya doğurur və gənc şair ilk addımlarından özünü 
dağla qarşılaşdirir “dağ və mən” deyir… Ulu Səməd Vurğun demiş, 
“Dağ olmaq istəsən dağa arxalan!” Ənvər Əhməd Misir ocağının bu 
müqtədir oğlu (bu ocaqda 13 uşaq böyümüş, Əhməd Elbrus, Əbülfət 
Misiroğlu, Yusif Misiroğlu kimi istedadlı şair, nasir, jurnalist 
yetişmişdir) orta boylu olsa da, yaradıcılığı etibarən dağ cüssəlidir, 
gəzdiyi yaylaqlar qədər axar-baxarlıdır… Təqdir ediləsi cəhətlərdən 
biri də budur ki, Ənvər Əhmədin bütöv yaradıcılığı onun ruhunu, 
sosial, siyasi ğörüşlərini, həyata münasibətini əks etdirir, yanımcıl, 
nikbin ruhla xalq kədəri üçün “Qırmızı kəfən” şeirində olduğu təkin 
“hönkürtüyə” çevrilir: 
Allahın qəzəbi tutubdu məni, 
Dünyanı Xocalı rəngdə görürəm. 
Sanki qana dönüb həyat dənizi, 
Yox-yox, ağlamıram, mən hönkürürəm 
Bu qəbildən, bu məzmunda olan şeirlərdə şairin məhz ana torpağa, 
Vətənə, xalqa bağlılığı özünü göstərir. Ənvər Əhməd xalqın, vətənin 
taleyi üçün “mühüm mövzuları” qələmə aldığına görədir ki, 
əsərllərini mütərəqqi milli ideyalar miqyasında səsləndirə bilmişdir. 
Əlbəttə, hər bir sənətkarın böyük ürəyi, xalqa böyük məhəbbəti və 
mühüm mövzular seçməsi yetkin bir sənətkar kimi formalaşmasını 
təmin edəcək profillərdəndir. 
Ənvər Əhmədin 1985-ci ildə yazdığı bir “Tərəkəmə” poeması var və 
bu əsər Azərbaycan epik poeziyasında yeganə, şəhdli-ballı, köçəri-
elatlı, etnoqrafik detallarla zəngin, koloritli, tam orjinal monumental 
bir poemadır. Bu poemadan gətirdiyimiz bu bir parça Ənvər 
Əhmədin poeportretinin müəyyən cizgilərini olduğu kimi canlandıra 
bilır: 
“Tərəkəmə” çalındı, 
Əriş-əriş çalındım, 
Arğac-arğac söküldüm, 
Yumaq-yumaq açıldım. 
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Xurcun-xurcun gözəndim, 
Naxış-naxış saçıldım. 
“Tərəkəmə” çalındı, 
Gəbə-gəbə toxundum. 
Uçuqlardan tapılan 
Kərpic-kərpic oxundum. 
Köç yolu haçalandı, 
İlmə-ilmə calandı 
Könlümün Vətən andı. 
Qılınc-qılınc doğuldum, 
Qala-qala ucaldım. 
Həyat-həyat yaşadım, 
Dünya-dünya qocaldım… 
Bu poemada, ümumiyyətlə, Ənvər Əhmədin yaradıcılığığnda ayrı-
ayrı deyimlərin zaman və məkan boyunca hərəkəti, dinamikası, 
ictimai-sosial problemlərlə, milli-mənəvi dəyərlərlə çarpazlaşması və 
sair göstərilir və bu şairin, müəllifin zəngin daxili istedadı, 
mədəniyyəti, bir də detallı həyati təcrübəsi hesabına dəyişir, 
haqqında söz açılan mətləblərin müxtəlif aspektləri boy göstərir. 
Ədəbi mühitdə onun yaradıcılığı, eləcə də, “Tərəkəmə” poeması həm 
qələm dostları, həmkarları tərəfindən, həm də oxucuları tərəfindən 
həmişə rəğbətlə qarşılanmış, xoş təəssurat oyatmışdır. 
Xalq yazıçısı Anar Rzayev: “Ənvər Əhməd el qeyrətli ziyalıdır. 
Ənvər ictimai-siyasi hadisələrə həmişə emosionaltənqidi 
münasibətdə olur. Ruhunun ―ictimai fəallığı‖şeirlərinə də hopur. El 
şairlərinə xas olan ictimai siyasi motivlər onun poetik lüğətini 
müəyyənləşdirir. Ənvər Əhməd şəhər infrastrukturuna, çoxmərtəbəli 
evin qapalı məkanına alışsa da, elat – tərəkəmə koloritini, kənd 
insanının saflığını qətiyyən itirməyib. Türk keçmişinə sevgi etnik 
mədəniyyətimizlə qürur hissi onun yazı üslubunu və mövzusunu 
şərtləndirir. Ənvər Əhmədin emosional dünyası poetik 
yaradıcılığında parlaq şəkildə əksini tapır. Cəmiyyətdəki haqsızlığa, 
ədalətsizliyə dözümsüzlüyü, Vətən sevgisi şeirlərinin poetikasını, 
fəlsəfi fakturasını müəyyənləşdirir. Onun sevgi şeirlərində də, mən 
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deyərdim ki, bir kişi səmimiyyəti var. Əksər poeziya nümunələrində 
kişi dəyərlərindən söz açır. Praqmatikliyindən, hadisələri real 
qiymətləndirmək baxımından fərqlənir… O həyatda, davranışında 
şairdir və dəyərli poetic məharətə sahibdir. Ənvər Əhməd mənim 
düşüncəmdə bütöv Azərbaycana yaraşan bir ziyalıdır. Onun 
yazılarında təfəkkür və dil arasında məsafə qısa və lakonikdir. Yəni 
onun istəyində bədii mətn yorucu olmamalı, fikir və ifadə qısa, 
yığcam olmalıdır. “ 
Xalq şairi, filologiya elmlər doktoru Xəlil Rza Ulutürkün fikri 
ümumən bu münasibətin bariz nümunəsidir: “Ənvər Əhmədin 
poeziyasında heç bir zahiri effekt, gurultu, iddia, özünütəsdiq 
aludəliyi yoxdur, yalnız dərin səmimiyyətin, həyata, insanlara 
vurğunluğun, bəşər qatillərinə, yırtıcıya, qəsbkara amansız və alovlu 
nifrətin sağlam cövhəri var. Bu poeziya bizi ümumən sənətin, şairin, 
şairliyin mahiyyəti haqqında düşünməyə, bunu yenidən öyrənməyə, 
min dəfə verilmiş suallara yenidən qayıtmağa vadar edir”. 
Özünün dediyindən: “Ürəyim kövrələndə kəhər atımı minib 
Haramıda, Şah təpəsində, Küdrüdə, Çafalda, Nərgiztəpədə, Erki 
qarışanda doyunca gəzirəm. Yorulanda çoban qardaşım Şəmilin 
evinə düşüb köhnə motal pendiri ilə acıtmalı əppəkdən iştahla 
yeyirəm, samovar çayı içirəm. Uzun müddət nəsə özümdə bir 
rahatlıq, gümrahlıq hiss edirəm. Bir sözlə, təpədən dırnağadək zoğ 
tərəkəməyəm, hətta tez-tez bəzi ziyalı dostlarım mənə zarafatla 
“tərəkəmə balası” deyə müraciət edirlər”. Ənvər Əhməd bir tərəkəmə 
balası kimi daxilən azaddır, sərbəstdir, yovşan ətrli şeirlər 
müəllifidir, poeziya çəhlimlərdə səllimidir… 
Professor, filologiya elmlər doktoru, tənqidçi-ədəbiyyatşünas Vaqif 
Yusifli: “Azərbaycan ədəbiyyatında tərəkəmə həyatına, onların adət-
ənənələri, məişətinə dair yazılan əsərlərin sayı o qədər də çox deyil. 
Azərbaycan xalqının etnogenezində fəal iştirak etmiş qədim türkdilli 
tayfalar olan tərəkəmələr-oğuz türkləri əsasən Azərbaycanın Kür-
Araz ovalığı, Mil-Qarabağ, Muğan və Şirvan düzlərində icma 
halında yaşamışlar və indi də bu proses davam edir. Onların əsas 
məşğuliyyət sahəsi maldarlıq və əkinçilikdir. “Tərəkəmə” xalq 
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rəqsini tərəkəmələrin yaratdığına qətiyyən şübhə eləmirik. Amma 
mən “tərəkəmə” deyəndə bütün bu etnoqrafik detallardan daha çox 
çölçülüyə, azad quşların, ağacların, çayların, göllərin dünyasına 
qovuşan, doğulduğu gündən ölənəcən daxilən azad olan insanları 
düşünürəm. Çomaq götürüb, çarıq geyib, dağda-aranda qoyun-quzu 
otaran, sapand atan, at çapan, süd sağan, suluq tutan, bulama bişirən 
tərəkəmələr-köçəri həyat tərzi keçirən bu azad insanların içindən 
Xudu Məmmədov kimi dünya şöhrətli bir alim yetişdi. Elə 
“Tərəkəmə” poemasının qələmə alınması da onun təkidilə olub: 
“Ənvər, sən xalis tərəkəməsən. Çobanlıq həyatını yaxşı bilirsən. 
Onların həyatından, xalqımızın ulu adət və ənənələrindən, ümumən 
köçərilik həyatından bir etnoqrafik poema yazsan, pis olmaz”. 
“Tərəkəmə” poeması eyni oyun havasının ritmi ilə başlanır (mənə 
belə gəlir). Sözlərin təkrarı və səslərin alliterasiyası üzərində qurulan 
“giriş” hissəsində biz tərəkəmə həyatının romantikasını seyr edirik.” 
“Tərəkəmə” poeması sırf tarixi-etnoqrafik poemadır, böyük bir elatın 
tarixi və müasir həyatıdır… Onun bir sıra qəhrəmanlarının da 
müəllifin müasiri olmasını təsadüfi hesab etmək mümkün deyildir . 
Bunlardan , çoban Xanlar, Həsən, Kal Bayram, Xanım, Şərəf, Sarı 
Kərim, Zaman oğlu Mustafa, Hacı İbiş, çoban Paşa, Mir Ələkbər, 
Hör-nör Şəmil, Bığ Əkbər, Dönməz Əliş, Nər Vəli, Xanım, nazlı 
Şəhla, Sona xala, Gülüsüm bibi, Əhməd baba, Şərəf bacı, Uruz əmi, 
Musa kişi, çoban Boran, Murgüz Alı, Ter Əhməd, Dızıq Qara və 
başqaları bu sıradandır. Demək olar ki, hər biri epizodik səciyyə 
daşıyan bu adamlar poemaya təbii bir kolorit gətirir, adların, 
ayamaların özü çox mətləbdən və elat mədəniyyətinin incəliyindən 
xəbər verir. Bir sözlə, Ənvər Əhməd poemada tərəkəmə həyatının 
romantik dünyasını özünəməxsus tərzdə, parlaq, tipik çalarları ilə, 
“Söz közündə, odunda əriyə-əriyə” təqdim edir. 
Dağ suyu tək duru idi qanımız, 
Buz salı tək möhkəm idi canımız, 
Nağıl idi ötüşən hər anımız, 
Gün doğmamış yağlı yaxmac yeyərdik, 
Nənəmizə “sağ ol, sağ ol” deyərdik. 
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Qulun salan at çullanar, bağlanar, 
Yalmanlanan atın şişi dağlanar, 
Qotur dəvə gühənindən yağlanar, 
Cidov öküz soncuqlayar, getməzdi, 
Alıq aşar, mənzil başa yetməzdi. 
Misal gətirdiyimiz bu iki bəndin tekstoloji tərkibində istifadə edilən 
sözlər, ifadələr, poetik sintaksis tərəkəmə elatının məişətini doğru-
düzgün, bütün koloriti ilə əks etdirir ki, bu cəhəti bütün poema boyu 
müşahidə etmək mümkündür… Bunlar əslində milli-etnoqrafik 
dəyəri olan urvatlı sözlərdir… Bu poemada mövzuya, bədii sözə, 
hissə, fikrə zərgər dəqiqliyi ilə məhəbbət və hörmət var, sözü 
hörmətə mindirmək var… Burada şairlik təcrübəsi və yüksək 
sənətkarlıq texnikası da var… Mətndə qürur qarışıq bir nisgil var ki, 
elatın bir çox ənənələri öləziməkdədir, adı çəkilən yurd, yaylaq 
yerləri indi düşmən işğalındadır və o dağlar, qayalar, bulaqlar da, 
bizim özümüz də bir-birimizin nisgilini çəkirik… “Dağ günləri elin 
ən xoş günüydü, Hər səs-səda çobanların ünüydü…” misraları bu 
günün faciəsini alt qatda nümaiş etdirir. İndi bizim, Qarabağ 
elatlarının “xoş gününü”, “səs-sədasını, ününü”, dağlarını – 
yaylaqlarını əlindən alıblar… Məkan olmayanda, sənin təsvir etdiyin 
həyat da olmur… 
Əlbəttə, “Tərəkəmə” poeması, tarixi-etnoqrafik gerçəklikləri əks 
etdirən tərəkəmələrin tarixi həyat tərzi və məişətini maraqlı, həyati 
detallarla təqdim edən poetik təəssüratlar silsiləsi kimi olduqca 
maraqlıdır. Poetik ricətlər, emosional təsvirlər, lirik təhkiyyənin 
səmimiyyəti və orjinallığı, şairin görüb müşahidə etdiyi hadisələr, 
tərəkəmə həyatının az qala bütün etnoqrafik detalları ilə təsviri o 
qədər real, təbii və inandırıcıdır ki, burada tarixi-etnoqrafik 
xronikadan daha artıq, ruhu oxşayan məlumat əldə edir, əsər boyu 
Qarabağ tərəkəmələrinin yaşadığı yurd yerlərini, dolaşdığı kəndləri, 
obaları bircə-bircə sanki səyahət edirsən, kəhərə süvar olub 
Haramıdan, Şah təpəsindən, Küdrüdən, Çataldan, Nərgiztəpədən, 
Ergiqarışandan keçirsən, Qaravəlli, Kələbədin, Sarvanlar, Kəbirli, 
Eyvazlı, Sarıcalı, Arazbar, Əlnəzərli, Xəsilli, Təhlə, Ovşar, Muğanlı, 
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Qaradolaq, Aşıqlı və digər kənd-oba adları poetik misralara həkk 
olaraq yaddaşda qalır… 
Ənvər Əhmədin “Od götürdük Şəhriyarın sözündən” deyərək ustad 
Məmmədhüseyn Şəhriyarın “Heydərbaba” poemasının ritmik 
havasından bəhrələnməsi də, yeni məkan və siferada daha da 
doğmalaşır, situasiyaların təbiiliyini və şirnliyini qorumağa xidmət 
edir… Ənvə Əhmədin digər əsərlərində olduğu kimi bu əsər də təzə-
təravətli poetik deyimlərə zəngin olan poemadır. 
Oxucu müəllifə qoşulub, özü demiş – Çalbayırdan, Murad 
təpəsindən, Sarıyerdən, Ceyran bulağından, Qırxqızdan, Dəli 
Dağdan, Çilgəz yaylağından, Qaraarxdan, Qaraxaçdan, 
Yüzbulaqdan, Əyriqayadan, İşıqlıdan, Uzun yaldan, Ağ qayadan, 
Mıxtökəndən, Səbətkeçməzdən keçir, Qarabağın tərəkəmə obalarını 
gəzir, göyəbaxana, vanaya, küzə baxır, göy çəmənə sərələnib gülə-
çiçəyə batır, kəklikotu dəmləyib içir, sürüyə sərdən vurur, qalayı 
gümüş təki parıldayan qavlamanı götürüb sağmal qoyunları 
ovşarlayır, sərnic-sərnic süd sağır, dələmə tutur, bulama bulayır, 
suluq bişirir, ağuz sağıb kətəməz yeyir, atlama içir, zoğal çomağı 
götürüb bəlgə tutaraq zarafat-zarafat çobanlarla “çomaq davasına” 
çıxır, qıyxırıq qoparır, 24 yan keçədən tikilən muxurularda xalı-gəbə, 
nişan xurcunu, yun corab, örkən, çatı toxuyan gözəl-göyçək qızların 
tırınqıyla çaldıqları ilmələrə, vurduqları allı-güllü naxışlara, 
oxuduqları qədim el mahnılarına heyran kəsilir. “Tərəkəmə” poeması 
belə başlayır: 
“Tərəkəmə çalındı, qanım coşdu, qaynadı, 
Qollarını qaldırıb elim,obam oynadı. 
“Tərəkəmə” çalındı, igidlər bəlgələndi, 
Çomaqlar şaqqıldadı, torpağa od ələndi. 
Qırat aşdı gədikdən, od yağırdı nalından, 
Bığıburma bir oğul yapışmışdı yalından. 
…”Tərəkəmə” çalındı… Babək andım içildi, 
Həsrətimin nöqtəsi gözlərimdə kişildi. 
Dırnaq-dırnaq oyuldum, külüng-külüng qazıldım, 
Qayaların üstünə göz yaşımla yazıldım. 
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…”Tərəkəmə” çalındı, köç yolu haçalandı, 
İlmə-ilmə calandı könlümün Vətən andı. 
Qılınc-qılınc doğuldum, qala-qala ucaldım, 
Dünya-dünya qocaldım. 
Ənvər Əhmədin “Tərəkəmə” poemasının sonluğu fəlsəfi-estetik 
mənada göstərir ki, xalqın, millətin mahiyyəti saflıqla 
yoğrulduğundan həmin saflıq və mərdlik əsrlər, eralar ötsə də, 
getdikcə artır, güclənir, elə bil, illər, əsrlər, eralar geri qayıdır, hər 
şey yeni keyfiyyətdə, yeni mahiyyətdə spiralvari şəkildə təkrar 
olunur və insan taleyinin (tərəkəmə elatının) tarixçəsində yenidən 
canlanır; müəllif, məkan, zaman, qəhrəman, ədəbi əsər anlayışının 
özü də təzələnir: 
Ürək həmin ürək, 
Duyğu həmin duyğu, 
Yolçu həmin yolçu! 
… Minib köhlən atımı, 
Çapdım, çapdım, ha çapdım 
Harda dayandı, 
Orda yurdumu tapdım. 
Tapdım, ulu babamın 
Ulusu düşdü yada. 
Çomağım sancılmamış 
Yer yoxumuş dünyada. 
Nə gözəl, nə qədər ülvi duyğulardır bunlar. Bunlar “Dədə 
Qorqud”dan gələn = “oxu at, ox sancılan yerdə, xeyməmi qur” 
fəlsəfəsindən, dinimizdən gələn “Ağ dəvə xıx edib – diz qatdayıb 
yatan yerdə peyğımbərə ev tikin!” inancından süzülüb gələn 
bulaqdır… 
Təsvir-təqim olunan hadisələr, etnoqrafik detallar səni ictimai 
sferaya – mətndən kənara çəkir, içində mətndə olmayan, vaxtilə 
gördüyün, yaxud görəcəyin hadisələr canlanır, ən müxtəlif 
düşüncələri, duyğuları oyadır, müqayisə edirsən, yenidən poetik 
mətnə qayıdır, yenidən onun dərinliyinə dalırsan… Oxucu 
fəhmindən asılı olaraq (fəhmin intensivliyi) poetik mətni anlamağın 
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yeni strategiyası ortaya gəlir. 
Bunlar bir daha tarixi gerçəkliyi canlanıraraq onu göstərir ki, at 
üstündə doğulan, at üstündə ölən türkün əkmək qazandığı çomağı, 
həm onun silahı olub, həm onun bayrağı… “Çomağım sancılmamış, 
Yer yoxumuş dünyada.” – deyiminin, misralarının poetik-tarixi məna 
yükü də, bundan ibarətdir… “Türk qanlı köynək kimi geyir əyninə 
yurdu”- misrasının siqləti bayraq rənginə dönmürmü?! Və yaxud, 
“Dönüb ildırıma, çaxıb, hey çaxıb, Qılınc tariximiz heç vaxt pas 
atmaz!” – sözünə sonsuz inam və heyranlıq buradan yaranmırmı?! 
Beləliklə, əsəri xronoloji qaydada deyil, olduğun məkan və zaman 
ölçüləri daxilində, keçmiş zamanın donmuş anında anlamaq tələb 
edilir… 
“Qılınc”, “Misri qılınc” mifik-folkloristik obrazları Ənvərin poetik 
strukturunda müxtəlif məna və mahiyyətdə vaxtaşırı müraciət edilən 
obrazlardandır… Bəlkə də, bu genetik yaddaşdan – Ənvərin atası 
müdrik Misir kişinin, Misir Zaloğlunun adından assosiativ güc alır… 
Misir uşağının – şair Ənvərin, yazıçı Əbülfətin, jurnalist Yusifin 
xislətində gecələyən tərəkəmə saflıqdan güc alır… Və Ənvər 
Əhmədin Əfzələddin Xaqani babası demiş, O, “Misri qılıncı Misri 
qələmə, Misri qələmi Misri qılınca sözün ovxarnda əvəzləşdirə 
bilir… Cünki əsrlər boyu türk məişət və təfəkküründə Misri qılınc və 
Misri qələm vəhdəti həmişə olubdur… Ulu Səməd Vurğun elə-belə 
deməmişdi: “Müsəlləh əsgərəm, mən də bu gündən!” Bu onun 
həmkarlarına, qələmdaşlarına mesajı idi – Şairlər, Yazıçılar, başqa 
sözlə, yaradıcı adamlar həmişə vətəninin, xalqının “MÜSƏLLƏH 
ƏSGƏRİ”dir!!.. 
“Hardan başlayır vətən?” sual dilemmasının cavabdehləridirlər, 
əllərində Misri qələm sərhədçidirlər. Ona görə də,onun lirik 
qəhrəmnının Vətənin bütövlüyünə gedən yolu sərhəd dirəklərinə 
çatanda yolu kəsilir, yarımçıq qalır, yol da canlı kimi ölür: – “Sərhəd 
dirəyinə çırpıb başını, Çığıra-çığıra ölərlər yollar.” 
Ənvər Əhməd üçün Vətən məhfumu Ana məhfumu ilə üzvi şəkildə 
birləşir, elə Vətən “Anamın izləri” şeirində olduğu təkin Ananın ayaq 
izlərindən başlayır: 
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Minib qarğı atları, yollar boyu çapardıq, 
Palçıq üstə anamın izlərini tapardıq. 
Əyilib o izdəki göz yaşı tək saf sudan, 
İçərdik biz doyuncan! 
Şair bu sudan doyunca içir ki, yanmış ürəyi sərinləsin. Doyunca içir 
ki, hamı bilsin, hamı duysun, hamı dinsin, hamı desin ki, Vətən bu 
ayaq izlərindən başlayır… Əslində, ananın bu ayaq izindəki göz yaşı 
təkin saf su – irilik suyu, mənəviyyat, əxlaq çeşməsidir… Və bu 
Ananın ayaq izlıəri müqəddəsdir, toxunulmazdır: 
Götürün, yolları üfüqdən asın, 
Bir ana izi də tapdalanmasın! 
Nə gözəl arzu! Nə gözəl istək! Yenə də, qeyri-adi orjinal poetik 
obraz, Ana məhəbbəti üfüqdən boylanan dan yeri rəngində bayrağa 
dönür… 

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<< 
 
Bax, ana heykəlini belə qoyarlar, o heykəli ürək kimi döyünən əlləri 
öz başı üstünə bax, belə qaldırarlar! Bayraq kimi… Dünyaya 13 
övlad gətirmiş Ananın müqəddəs obrazı ölməzliyə şevrilir… Ənvərin 
əsərində natural detallar var, amma naturalizm – sırf natural təsvir, 
naturalistcəsinə münasibət yoxdur..Ənvərdə qəribə, özünəməxsus 
ANA = Vətən aşiqliyi var, lap özü də Füzuliyanə bir aşiqlik… Bədii-
estetik səviyyəyə yüksəlmiş, esteik kateqoriyalaşmış bir aşiqlik… Bu 
aşiqlik sufiyanə aşiqlik deyil, ifrat deyil, adi, həyati, insani, amma 
çox energetik bir aşiqlik… Ənvər Əhmədin ANA – VƏTƏN aşiqliyi 
real zəmin və məzmunda Füzuli babasının aşiqliyinəqiyasdır: “ 
Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı var, Aşiqi-sadiq mənəm, 
Məcnunun ancaq adı var. …Məndən, Füzuli, istəmə əşari-mədhü 
zəmm, Mən aşiqəm, həmişə sözüm aşiqanədir.” 
Ənvər Əhmədin bu qəbildən şeirlərindən ruh işığı gəlir. Yanan 
ürəyin, əlin, sözün, üzdən axan yaşın işığı olurmuş… “Ana!” şeirində 
olduğu kimi: 

https://kulis.az/xeber/nesr/bb-zaur-ustac-40379
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Bu zülmü mənəm ki çəkirəm, ana! 
Yoxluğun əriyib gözümdən axdı, 
Ölümün öldürdü mən qara baxtı. 
Hönkürüb, hönkürüb bu gecə vaxtı 
Qəbrini bağrıma bükürəm, ana! 
Bu təsadüf deyilmiş. Ənvər Əhməd görür ki, 
…Axşam qapımızdan başlanan bir iz, 
Səhər görürsən ki, günəşə çatır! 
Və yaxud qəlbən inanır ki, 
… Torpağın arxası dağlar, dərələr, 
İnsanın arxası eldir- obadır… 
Keçmişdən üzü bəri nənə-babalarımız qorxulu yuxunu axar suya 
danışıblar və deyiblər: “Dərdini yaz kağıza, at suya, padşaha gedib 
çatacaq”. Ənvər Əhməd də “Xudafərinin iş ərizəsi” şeirində həmin 
köhnə, sınanılmış yolla gedir. Lakin bu dəfə ərizəni adam deyil, bir 
körpü yazır – Xudafərin körpüsü. Tarix səhnəsində bu qədim körpü 
öz yerinin nə olduğunu bilmək istəyir. Şair ona yol göstərir: 
At ərizəni Araza, 
Araz bilər ünvanı! 
Yəni sənin dadına yetsə, suya atdığın ərizə yetəcək. Ərizəni hansı 
ünvana lazımdırsa oraya çatdıracaq: 
Dekabrda yazmışdı 
Xudafərin yəqin ki, bu ərizəni?! 
O ərizənin suya atılmasından neçə dekabr keçib görəsən?.. 
Sular o ərizəni harda atıb-oynadır indi?! 
Hər halda hələ ümid var. 
Çünki ərizə suya atılıb! 
Çünki dekabrda hər hansı bir kağızın 
ölüm-itim xəbəri çıxmayıb hələ! 
Özü də söhbət o sulardan gedir ki, qanlı, bulanıq olması öz yerində. 
Qorxusu bu deyil! Qorxusu odur ki, bu cür sularda şair demişkən, 
“Zəmanənin əliylə axtalananda məslək”, “Bəlkə balıq iştahla yeyir öz 
balasını”. Oljas Süleymanovun şeirlərindən birinin epiqrafında belə 
bir məqam var: “Afrikada ana qəbirlərinin başdaşı üstündə açıla 
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qalmış əl şəkli həkk olunub”. Sən demə, bunun mənası bu imiş: 
Diləyimiz ömü-ömür qarıdı, 
Şair demiş: Araz su yox, barıdı. 
Ağlar gözün tutulmaqdır peşəsi, 
Sərhəd üstə sındı könlüm şişəsi… 
Biz keçırik, bu dağ, bu daş yşayar, 
Lal dərələr qəzəb selin daşıyar, 
Xudafərin körpüsündən naşılar, 
Keçə bilməz, həsrət-həsrət boğular, 
Köksümdə dərd toxumu doğular. 
Ənvər Əhməd bütün ziyalı həyatını Qarabağ ağrısı ilə keçirən, 
Qarabağ dərdini canının və qələminin giziltisində daşıyan vətəndaş 
şairdir və “Fani dünya bizi yaman sıxıbdır” – deyərək sızıldayır. 
Onun bu problemə baxışı və ədəbi konsepsiyası aydındır, şəffafdır: 
“Dağlıq Qarabağ problemini “münaqişə” deyil, “ədalətsiz müharibə” 
adlandırmağın doğru olduğunu vurğulayan Ənvər Əhməd işğal 
edilən ərazilərin geri qaytarılmasını müharibədə görür: “Bu dəqiqə 
ermənilər “Cıdır düzündə” at oynadırlar. Biz isə Şuşanın işğalını 
Bakıda qeyd edirik. Şuşaya sözlə qayıdırıq, əməllə yox!”. “Şuşalı 
bülbül” şeirində bütöv bir xalqın Qarabağ – Şuşa dərdi “Xarı bülbül 
– Şuşalı bülbül” obrazında ağıya dönür, Şuşanın poetik dərd 
hekayətinə çevrilir, Pablo Pikassonun “Sülh göyərçini” tablosu təkin 
teokosmik mənada simvollaşır, Şüşanın azadlığına çağırış simvoluna, 
rəmzinə dönür: 
Bülbül, sənin işin qandı, 
Şairlər oduna yandı, 
Şuşada könlüm talandı, 
O yer mənim daş yaramdı. 
…Bülbül tir-tir əsirdi, 
İlahi, bu nə sirdi? 
Dəhşət vardı gözündə 
Cıdır düzü üzündə, 
Sırsıra bağlamışdı. 
… Əvvəl elə bildim ki, 
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Həqiqi bülbül imiş. 
Sonra gördüm, İlahi, 
Xarı-Bülbül gülüymüş. 
Sanki üzdü canımı, 
O xanımlar xanımı 
Natəvanın gülüymüş… 
… Sarsılmışdım bayaqdan, 
Səsindəki ah-aman, 
Yaman bağrımı yardı, 
Döşündə yara vardı. 
Üz-gözü didim-didim, 
Xarı-Bülbülüm, -dedim… 
Ey əsir gülüm dedim. 
… Baxışı şeir-şeir 
Ürəyimə yazıldı, 
Elə bildim sinəmdə 
Ona qəbir qazıldı. 
Əl atdım ki, götürüm, 
Ürəyimə ötürüm, 
Bacara bilmədim mən, 
Can verirdi, deyəsən, 
Bülbülü ölən Vətən!… 
Gözümdən dünyam düşdü, 
Allah, bu necə işdi? 
Xarı-Bülbül Şuşadan 
Dimdiyində qan gətirmişdi!!! 
Teokosmik mətndə, mifoloji-dini ənənədə – Nuh peyğəmbərin 
daşqın əfsanəsində göyərçin dimdiyində həyat rəmzi olan yaşıl budaq 
gətirir və Pikassonun tablosunda sülh göyərçini kimi əksini tapır, 
Ənvər Əhmədin Xarı Bülbülü – Şuşalı bülbülü isə “dimdiyində qan 
gətirir”, qana-qan çağırışı, qisas çağırışı, azadlıq çagırışı edir… 
Bu mənada onun 2011-ci ildə qələmə aldığı “Xarı bülbül” lirik-epik 
poeması bu mövzuda yazılan əsərlər sırasında ən ləyaqətli yerlərdən 
birini tutur və bəlkə də birincisidir. Poema bir-neçə hissədən 
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ibarətdir. Əsərin girişi klassik poemalarda olduğu kimi Allaha 
müraciətlə – “Minacat” formatına uyğun yazılıbdır: “Ümidi Şuşada 
daşa çırpılan”, “Gözü yaşlı Xarı – Bülbülə dönən” müəllif, “Ya 
Rəbbim, sən məni içimə sıxma!, …Allah, güc mələyin göndər 
yanıma!”- deyərək, bu mövzunu qədərincə əhatə etmək diləyi 
diləyir… Sonra “Xarı bülbülüm, bülbülüm!..”; “Mən Şuşaya necə 
gedim?!” ; “Mən Şuşaya qayıdacam!”; “Qaya babam, daş babam!” 
başlıqları altında hissələrə bölünən lirik-epik-dramatik ovqatda, 
qələbəyə müstəsna inam intonasiyasında, tarixi ekskurslarda, lirik-
ornamental təsvir-təqdim üsulubunda, müasir məzmunlu 
illustrasiylar ardıcıllığında, yüksək dərəcədə milli-mənəvi yozumda, 
hər cür manipulyasiyadan kənar, erməni paranoyasına qarşı hissi-
psixoloji dinamikada, rəngarəng poetik çalarlarda yazılmış poemada 
müəllif dilədiyi diləyə, effektiv ideya-estetik qayəsinə çatmış olur… 
Bununla da, müəllif əsəri yazarkan poetik obrazlarının dərinliyi ilə, 
fikri-hissi kontrastlarla – təzadlarla, minor və mojor fikri-hissi axının 
bir-birini əvəzləməsi ilə oxucusunu düşündürməyi və 
həyəcanlandırmağı bacarmışdır… 

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<< 
 
Müasir poeziyamızda Qarabağ mövzusunda dərd, qəm, hüzün dolu 
yazılan yüzlərlə şeirlər var və bunlar müəlliflərin yanğısından 
yaranır, amma nə gizlədək, şeiriyyət və poeziya bunların çoxunda 
olduqca xəfifdir… Amma Ənvər Əhmədin bu mövzuda sistem, axar 
təşkil edən əsərlərində lirizm ilə, poetiklik ilə hiss, duyğu, fikir 
vəhdətdə üzə çıxır, fəal, proaktiv və praqmatik pafos üstünlük təşkil 
edir… Yalnız bircə şeirini misal gətirirəm ki, yaxşı mənada nümunə 
olsun: 
Mən yolların göz yaşıyam, 
Məni buludlar ağlasın. 
Hönkürtümdən yellər əsib 
Məni o yurdlar ağlasın. 

https://kulis.az/xeber/nesr/bb-zaur-ustac-40379
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Yox Vaqifin səsi, ünü, 
Qara geydi toy-düyünü. 
Xarı bülbülün yas günü 
Məni göy otlar ağlasın. 
Çəkilmədi yurd keşiyi, 
Yırğalanır qəm beşiyi, 
Yanıb sönən ev-eşiyi, 
Ellər-elatlar ağlasın. 
Zirvələrin buzu, qarı, 
Axıb gəlir mənə sarı. 
Çıxıb Şuşadan yuxarı 
Məni boz qurdlar ağlasın. 
Ənvər Əhmədin kitablarında, xüsusən də, “Dünya əlimdən sürüşür” 
(2007) kitabında da, Qarabağa aid çoxlu şeirlər və poemalar var. 
Hamısında dərd, qınaq, ittiham, kədərin böyüklüyündən yaşanan 
hisslərin tüğyanı, hətta göz yaşları… Amma bunlar hamısı həm də 
poeziyanın dərdi, hüznü səviyyəsindədir. Belə ki, Ənvər Əhməd milli 
dərdin mahiyyətini tarixi-mədəni kontekstdə poeziyanın dərdinə 
çevirən şairlərimizdəndir. Onun “İttiham”, “Bu yara köz bağlamaz”, 
“Qara qutu”, “Qırğın”, “Qalx ayağa, Üzeyir” poemalarını… “Gəl, 
dərdləşək” poemasının poetik axarı, ictimai-sosial məzmunu, estetik 
qayəsi onun yaradıcılığının bu istiqmətini parlaq bir şəkildə əks 
etdirir. “Ağlayır” şeirində olduğu təkin yeni deyim və obrazlar 
“Xocalını balaya döndərir, qana bələnir”, oxucunun “könül qalası 
uçub-dağılır, can oda sərilir”, “Göz yaşı daş üstə bitir”, “gözlər, 
baxışlar dərd dərir”, onun poetik sözü yarasının örtüyünə çevrilir, 
dərd çiçəyə dönüb qanda bitir: 
Xocalı adlı balamı, 
Qana bələyib gəlmişəm. 
Uçurub könül qalamı, 
Canımı oda sərmişəm. 
Göz yaşım daş üstə bitib, 
Şuşa boyda ömrüm itib. 
Yaram məni boyda ötüb, 
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Dərdi gözümlə dərmişəm. 
Yazım açmadı bir çiçək, 
Dərdim qanımda bitəcək. 
Ömrüm canımda itəcək, 
Yaram üstə söz sərmişəm. 
Onun bu qisim əsərləri millətimizin qanında vətənpərvərlik ruhunun 
oyatmağa xidmət edir. Onun poetik konsepsiyasında Qarabağ 
Azəraycanın ürəyidirsə, Şuşa onun tacıdı. Bu problem millətin şərəf 
və layaqət məsələsidir və münaqişə xalqımızın şərəf və layaqatinə 
uyğun həll edilməlidir. Ənvər buna qəlbən, ruhən inanır və qələbə-
döyüş şeirini yazır: 
Üçrəngli bayrağımı bağrım üstə sıxıram, 
Qarğa qonan zirvəyə qartal kimi çıxıram. 
Ey ərən oğlu, ərən, haydı, deyin: qana qan, 
Tətik çəkən əlindən öpəcək Azərbaycan! 
…Döyüşə hər atılış, hər vuruş haqdır indi, 
Ey vətən, o torpağın hər zərrəsi sənindi, 
Cahangirlər böyüdən bu ulu xalq mətindi, 
O yer, o yurd, o dağlar bizim məmləkətindi. 
İldırımtək gurlayır, yüksəlir cəngi səsi, 
Xan oxuyur Şuşada “Qarabağ şikəstəsi”!.. 
Odur pişvaza çıxır, saçları qan Natəvan, 
Qucaqlayır oğlunu, Azərbaycan – Natəvan! 
…Elə bu an, bu saat vətən andı içilir, 
Düşmənin öz kəfəni öz qanından biçilir. 
Daş qəfəslər əriyir, nəfəsinin odundan, 
İgid komandirlərim, şeirimizin adından 
Sizə alqış deyirəm, 
Qələbə istəyirəm, qələbə istəyirəm. 
…Gedir, gedir ordumuz, hücum əmri qətidir, 
Qarabağ başdan-başa vətənin cənnətidir. 
…Bu haqq xalqın haqqıdır, bu haqq vətən səsidir. 
Bu haqqın son çağırışı qələbə təntənəsidir. 
…Eşit, general oğlan, millətin haqq səsini, 
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Öz qanınla bərpa et, Vaqifin türbəsini. 
Mən də bir əsgər kimi döyüşməyə hazıram, 
Bu şeirimlə düşmənə ölüm hökmü yazıram!.. 
Ancaq bu iddianın sahibi – “şeiri ilə düşmənə ölüm hökmü yazan” və 
Qarabağ boyda dərdi ürəyinə döydürən, şair belə deyə bilər: 
Qəbrimi bu vətən boyda qazın ki, 
Dərdimin kəfəni vətən boydadır! 
Hələlik, bu mövzuda, vətənpərvərlik tematikasında belə giperbula, 
gipertəşbihə nə klassik, nə də müasir poeziyada rastlaşmak 
mümkünsüzdür… Və Ənvər Əhməd millətpərvər, xalqsevər bir 
şəxsiyyət tipi kimi bu cür güclü bədii ifadə vasitələrindən üsulundan 
ustalıqla, bacarıqla istifadə etmişdir. Belə bacarığa yiyələn qələm 
sahibi belə deyə bilərdi: 
Təbrizə çatmayan şikəst yolları, 
Doğrayın, qəbrimin tökün üstünə! 
Vətənpərvərlik, vətəndaşlıq lirikasının özünəməxsus ədəbi-estetik 
funksiyaları, ifadə üsulları var. Burada müxtəlif ədəbi-poetik 
üsullsrdan – kəsgin ifşadan, öldürücü, tam inkar mövqedən tutmuş, 
islahedici dərəcəyə qədər müxtəlif estetik ifadə üsullarından – 
alleqoriya, ironiya, sarkazm, giperbula, qroteks, parodiya, fikri 
üstörtülü demək, tendensiyalılıq və s. mövcuddur. Bunlar ictimai 
lirika estetikasının, poetikasınn aksiomalarıdır… Bunlar Ənvər 
Əhmədə qədər istifadə edilən ictimai-siyasi lirikanın ifadə 
imkanlarıdır, janra məxsus keyfiyyətlərdir ki, Ənvər də , bunlardan 
bacarıqla istifadə edə bilmişdir… Bu bədii ifadə imkanlarına və 
məzmununa görə ciddi, təsireici, katarsisə səbəb olan, ictimai rəy 
doğuran lirika, siyasi-ictimai lirika və s. öz-özünə, boş yerə 
yaranmayıb və Ənvər Əhməd də bunların hamısından vətəndaş, 
vətənpərvər bir sənətkar kimi ustalıqla istifadə edibdir. 
Bu əsərlərdən göründüyü kimi, Ənvər Əhmədin xalqına, millətinə 
məhəbbəti yüksəkdir, millilikdən, xəlqilikdən, milli mənafedən kənar 
nə varsa onun diqqətindən kənardadır və ya bir lirik kimi 
təhnizindədir… Yəni lirik mətnin alt qatında, mətnin gizli kodunda 
bu təhniz ortaya çıxır, lap, ifşaedici ovqatda… Burda ikili 
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standartlara yer yoxdur. Və bu lirik təhnizdə satira səviyyəsində 
nifrət və öldürücü atəş də görmək mümkündür ki, əslində bu ayıq 
oxucunun, psixoloji cəhətdən həssas oxucunun işidir… 
Həmçinin bu hiss və duyğular xalqa, millətə, vətən övladına 
məhəbbətdən irəli gəlir… Vətənpərvərlik və vətəndaşlıq tendensiyası 
– poetik-bədii tendensiya da buradan irəli gəlir. Bu xətti yaradan 
cəhət isə xalqa, millətə böyük, sarsılmaz məhəbbət idi və xalqı 
biganəlik, susqunluq, görməməzlik girdabından çıxararaq işıqı 
sabahlara aparmaq, sosial ədalət bərqərar olmuş cəmiyyətdə yaşamaq 
istəyi, arzusudur… Ənvər Əhməd bü cür ülvi arzularla oxucusunu 
“şair əllərinin” (qələminin) açdığı qapıdan keşirə bilir: 
Bir küləyin açdığı qapı var, 
Bir ölümün açdığı qapı var, 
Bir şair əllərinin açdığı qapı var… 
Ənvər Əhməd Azərbaycanın tanınmış şairi və mədəniyyət xadimidir. 
Uzun illər Təhsil sahəsində çalışmışşdır, Ali məktəb rəhbəri 
olmuşdur. Ölkəmizin erməni işğalçılarına qarşı apardığı mübarizədə 
Ənvər Əhmədin qələmi kənarda qalmamışdır. Ənvər Əhməd bu gün 
də gənclik eşqi ilə yazır, yaradır… 
Ənvər Əhmədin epik yaradıcılığı olduqca vüsətli, əhatəli, mövzu və 
tematika cəhətdən rəngarəngdir. Onun yuxarıda adlarını çəkdiyimiz 
poemalrı ilə yanaşı “Xarı bulbul”, “Şəhriyara salam”, “Daş qanı”, 
“Bu yara göz bağlamaz”, “İttiham”, “Vətən”, “Qobustan möcüzəsi”, 
“Torpağın işığı”, “Süleymn və Bilqeyis dastanı və yaxud, Quş 
sümüyündən saray” və s. poemaları vardır. Bunların , demək olar ki, 
hamısı Qarabağ mövzusunda yazılıbdır. 
Ənvər Əhmədin bu əsərlərində müxtəlif taleli insanı bir amal yaşadır 
– vətən, torpaq, ailə qarşısında mənəvi dəyərlərimizə, əxlaqi 
keyfiyyətlərimizə sadiq qalmaq, onu gələcək nəsillərə xeyirxah 
nümunələrlə aşılamaq. 
Müəllifin toxunduğu mövzular olduqca müxtəlifdir. Qələmə aldığı 
poemalarda Ə.Əhməd nəinki tariximizi, mədəniyyətimizi eləcə də 
ibrətamiz düşüncələri bədii boyalarla, dərin təhlillərlə, incə yumorla 
oxucunu özünə cəlb edir. Onun lirik-epik qəhrəmanı 
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qarşına çıxan müsibət qarşısında mətanət, cəhalət qarşısında mərifət, 
kin-küdrət və qəzəb qarşısında mərhəmət, pislik qarşısında 
xeyirxahlıq nümayiş etdirir və müəllifin öz obrazı ilə – poeportreti ilə 
harmonik əlaqə qurur, biri digərini tamammlayır… Ənvər Əhmədin 
indiyə qədər yaşadığı məsuliyyətli və gərgin şair həyatının, məşğul 
olduğu bədii, ədəbi-elmi fəaliyyətin real həqiqətləri və dəyər ölçüləri 
o qədər dərin və mənalı bir reallıqdır ki, bu reallığın özü onun 
milliliyə xidmət edən fəaliyyət dairəsini şərtləndirir. 
Ənvədə millilik son dərəcə sosiallaşmış formatda təqdim edilir… 
Ənvər Əhməd məsuliyyətini dərk edən bir şair kimi siyasi proseslərə, 
ölkənin taleyüklü problemlərinə öz mövqeyini ifadə etməli, neqativ 
hallara qarşı çıxmalı olduğunu dərk edən ziyalılarımızdandır . 
Beləliklə də, o, öz məsuliyyətini anlayan bir millət qğləm əhli olaraq 
həm mənəvi, həm də qanuni vəzifəsini yerinə yetiririr. 
Onun bir sıra şeirlərində sanki qutsal kosmoqonik akt baş verir, 
içindəki boşluq poeziya havası ilə dolur… Yaxşı olan budur ki, onun 
şeirləri filoloji fikir məkanına daxil olub orada məskunlaşa bilir… 
Əsas sosial problemlərdən biri də dövlətin millətləşməsi ilə bahəm, 
millətin də dövlətləşməsidir… Dövlətləşmiş millətə kənar, yad, 
yabançı ünsürlər yeritmək qeyri-mümkündür, o, bütün cinahlarda 
yabançılaşma təhlükələrinə müqavimət əzmindədir. Poeziyada bu 
pozitiv tendensiyanın təbliği aparıcı olmalıdır… Poeziya – ədəbiyyat 
şərəfli millət uğurunda mübarizənin öncül müsəlləhi olmalıdır. Ədəbi 
sima konkret dövrdə filoloji fikrin möhtac olduğu dərinliklərdə iş 
görməyə çalışar. Ənvər Əhməd klassikanın modern təfəkkürünə 
qoşularaq (beyinəqoşulma) ənənəvi milli təyinediciləri bərpa edə 
bilir… İlk baxışda bu normativ fon kimi görsənsə də, dərinə varanda 
bu normativlikdə Ənvərə məxsus bir özgürlüyün, özünəməxsusluğun 
yeniliyini sezirsən… Poetik mətndə məxsusi deyim-leksikası 
meydana gəlir. Poetik əsər, poetik mətn zaman və məkan 
dəyişikliyinə uğrayaraq yenilənir… Başqa sözlə, Ənvər haradasa 
ədəbi ənənələri mükəmməlləşdirməklə də məşğul olur və onun 
üslubunun novatorluğunun bir çaları da elə buna bağlıdır… Belə olan 
tərzdə onun poeziyası ədəbi mühitdə – oxucuda hörmət, simatiya, 
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rəğbət doğurur… 
Vətənpərvərlik və vətənsevərlik motivi əsas xəttin seqmentidir və 
fəlsəfi-teoloji-sosial məzmun daşıyır. Poeziyanın ruhundan ötürülən 
energetik infomasiya –müəllif-oxucu münasibətində birləşərək 
dramatik-duyğusallıqla spontan, təhtəlşüuri meydana çıxır… 
Ənvər Əhmədin yaradıcılığ milli məzmunlu poetik konstruksiyalra 
malikdir. Bu əsasən bədii obraz, bənzətmə və ifadələrdə ortaya çıxır. 
Bütün bunlar milli lirik xarakterin ortaya çıxması üşün poetik-bədii 
fənddir və məna-məzmun social status qazanır… 
Müəllif monotonluğun, etinasızlığın mənəvi-psixoloji yorğunluğunu 
daşıyan, münasibətlərində böhran yaşayan insan həyatına milli-
ideoloji rakursdan baxaraq dayanıqlı vətəndaşlıq formulunu təklif 
edir… Bu isə poetik ideyanın stimullaşdırılması müstəvisində sosial-
siyasi məzmunda və fərdin işıqlı duyğularına pozitiv-instinktiv 
planda baxışdır… 

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<< 
 
Ənvərin poeziyasında məna və məzmuna uyğun pafos müşahidə 
olunur, məsələn, necə ki, Səməd Vurğunun poeziyasında çılğın mili 
əsasda olan ehtirasları göstərmək bacarığı buradakı pafosu doğruldur 
və nəinki doğruldur, o pafos səni ələ alır, çünki süni yox, təbiidir, bu 
dərəcədə ehtiras, çılğınlıq elə bu cür də təqdim olunmalıdır… Bu 
onun əsasən dramatic əsərlərinə – pyeslərinə daha çox şamil etmək 
mümkündür. Onun pyesləri poemaları qədər monumentallığı ilə 
diqqəti çəkir. Həm təhkiyəsinə, arxitektonikasına, həm də məzmunun 
zənginliyinə, mənalılığına, milli təəssübkeşlik miqyasına görə bu 
əsərlər püxtə qələmlə yazılıb… Burada latentlik, demək olar ki, 
yoxdur, aşkarlıq və reallıq boya-boydur… Ənvərin poeziyası XX əsr 
70-80-ci illər Azərbaycan poetic realizm manerasındadır. 
Obrazların düşüncələri və düşüncələrindəki təbəddülat, mülahizələri 
elə detallarla, şair müşahidələri ilə qələmə alınıb ki, təbii inam və 
inandırıcılıq aşkar olur… Ənvər Əhmədin poeziyası tale 
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poeziyasıdır. İnsan taleyinin özü də, onun ətrafındakıların xisləti də 
bəşəri hiss-həyəcanlardan, bəşəri dəyər və naqisliklərdən ibarətdir – 
sevgi və nifrət, vəfa və vəfasızlıq, mərdlik və xainlik, sevinc və 
kədər, bayram və matəm, sədaqət və xəyanət və s. və i.a. Bədi əsərin 
kolliziyasını əslində bunlar təşkil edir… Tale poeziyası 
olduğundandır ki, “Məbəd” şeirində belə siqlətli bədii, belə dəruni 
mətləbli misralar qələmdən süzülür: 
Bu torpağın altı mənəm, 
Üstü sən! 
Bu sevdanın alovu mən, 
Tüstü sən! 
Ehh… Ömrümün ölüsü mən, 
Büstü sən! 
Qarışıbdı çiçək gülə, 
Dönmüsən Xarı bülbülə! 
Və yaxud, “Tarix” şeirində: 
Bir qarışqa ömrü ilə, 
Qaya çapdım, dağ aşırdım. 
Bu dünyanı tutub dilə, 
Onu qəbrimə daşıdım. 
Ənvər Əhmədin otuza qədər kitabı çıxıb. Bunların arasında həm şeir, 
poema, həm də dram əsərləri var. Bu əsərlərin əksəriyyətində bu cür 
orjinal deyimli, poetik obrazlı, hissi-emosional məzmunlu şeirlər 
çoxluq təşkil edir. 
Ənvər Əhməd müsahibələrinin birində deyir: “Biz içimizi 
təmizləyib, qeyrətimizi 
oxvarlayıb, ən azından işğaldan qabaqkı mənəviyyata qayıtmalıyıq. 
Mənim bu mövzuda bir şeirim var. ” Bu qılınc qınında pas ata 
bilməz” adlanır. Orada yazmışam: 
“…Qardaş, Qarabağsız ruhumuz qandı, 
İçək Göyçə andı, Zəngəzur andı! 
Qələbə tarixin yazılmayıbsa, 
Düşmənin məzarı qazılmayıbsa, 
Əgər qəbir-qəbir itirsə vətən… 
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Əgər bu millətin oğlusansa sən, 
Bu qılınc qınında pas ata bilməz. 
Əgər Ələsgərin ruhu yandısa, 
Əgər dünya səniu belə dandısa, 
Əgər ucalmırsa qeyrət heykəli, 
Əgər əsirdirsə neçə qız-gəlin… 
Bu qılınc qınında pas ata bilməz!” 
Bununla bərabər, sənin mənəviyyatın da pas atmamalıdır. Qılıncdan, 
tüfəngdən, topdan qabaq millətin mənəviyyatı ovxarlanmalıdır. 
Mənəviyyat qayıtmasa və bunun fonunda vətənpərvərlik hissi 
güclənməsə, Qarabağı qaytara bilməyəcəyik. “Azərbaycan” şeirində 
deyildiyi kimi: 
… Baş qoyaraq dizin üstə, 
Tarix boyu can vermişik. 
Qətrə-qətrə doğranmışıq, 
Araz-Araz qan vermişik. 
Sızlayanda ürəyimiz, 
Ağ günə güman vermişik. 
Dərdlərimiz hamilədir, 
Qeyrət doğar Azərbaycan! 
Bu dünyanın gözlərindən, 
Heyrət doğar, Azərbaycan! 
Bu, şairin müqəddəs arzularından, istəklərindəndir. O, vətəni bütöv 
görmək, dünyanı heyrətləndirmək ümidini heç vədə itirmir. Ənvər bu 
arzuda ikən, o taylı, bu taylı Azərbaycanı bütöv görmək istərkən, 
Qarabağ dərdi ilə dərdimizin üstünə bir dərd də gəldi. Bildiyimiz 
kimi, bizim təkcə Qarabağ yox, həm də Dərbənd, Göyçə, Zəngəzur, 
Borçalı, Araz, Təbriz ağrılarımız var: 
“Oxudum “Arazbarı” 
Araz dərdimə barı. 
Dərdimi nərdivan et, 
çıxım Allaha sarı. 
Soruşum, hanı mənim 
Bütöv Vətənim?” 
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Ənvər Əhmədin “Qara qutu” adlı, ibrətamiz, simvolik poeması var. 
Təyyarənin qara qutusunu nəzərdə tutmuşdur. Orada deyir ki, 
Azərbaycan qəzaya uğramış təyyarə kimi parça-parça olub. Amma 
bu qəzanın səbəbini öyrənmək üçün qara qutunu tapa bilmirik. 
Ənvə Əhməd “Çanaqala” şeirində Türk qövmünün mübarizə əzminin 
ruhunu, əbədiliyini, ölməzliyini qeyri-adi bir şair fəhmi ilə verə 
bilibdir. Bu gün Qarabağ yaylalarında, dağlarında elə həmin 
Çanaqqala döyüşləri geir. Şeir belə qurtarır: 
Əvət, dünya üzündə bir türk oğlu türk qala, 
Yenə , yenə basılmaz o məğrur Çanaqqala! 
Türkiyə türk adlanan məğrur bir millətindir, 
O əyilməz, o ölməz, o məğrur, o mətindir! 
Bir bayraq yoğrulubsa türkün qanından, 
O bayraq enməmişdir, enməyəcək heç zaman!!! 
Onun şair, ziyalı əqidəsi və amalı dürüstdür, millidir və özü dediyi 
kimi inamı bu mətləbə bağlıdır: “Azərbaycanın torpağını daşıyıb lap 
Ayın üstünə də apara bilərlər, amma onun mənəvi ruhunu, şerini, 
poeziyasını, muğamını, sazını, milli ləyaqət və qeyrətini, namusunu, 
kökünü-köməcini heç kəs, heç nə tərpədə bilməz. Hər şeyi zaman öz 
yerinə qoyacaq. …Ona görə də mən bu günün gəncliyinin 
gələcəyindən narahat deyiləm və Qarabağı azad edə biləcək çox 
vətənpərvər gənclər yetişib, hələ yetişəcək də!!” Şair fəhmi ilə, 
uzaqgörənliyi ilə deyilən və milli mənafeyə yönəlik bu sözlər bu 
günümüzdə reallığa, həqiqətə çevrilir… 
Onun 2019-cu ildə dərc etdirdiyi “Bu zülmü mənəm ki, çəkirəm, 
ana”, “Gəlmişəm”, “Ağlayır”, “Bilmirəm”, “Sən olum”, “Çəkinə-
çəkinə”, “İtir”, “Kimi”, “Yolçu”, “Üşüyür”, “Barışdı”, “Dedilər, 
ölübdür, üçüdür bu gün”, “Ömrümə” qəbildən şeirlərində də, illər 
öncə yazdığı poetik nümunələr kimi təsirlidir, yenidir, insani hiss və 
duyğuların zənginliyi, həyati detalların poetik mənalndırılması ilə 
diqqəti cəlb eləyir, “ağlayır” şeirində olduğu kimi: 
Ötsün asta-asta segah, şikəstə, 
Od yağdı Vaqifin qəbrinin üstə, 
Dağıldı yurd-yuva, torpağı xəstə, 
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Qan sızır yaramdan, gözüm ağlayır. 
Yas tutdu Natəvan, hönkürdü Bülbül, 
Olub Qaryağdının naləsi dil-dil, 
Yoxdur Qarabağım, fəryad et könül, 
Sönüb od-ocaöım, közüm ağlayır. 
Gəzdiyim oylaqlar geyinir qara, 
Çəkildim Şuşada gözümdən dara, 
Vuruldu sinəmə əbədi yara, 
Bulaqlar üstündə izim ağlayır. 
Ay Ənvər, fələyin min-bir oyunu var, 
Hanı gürşad səsli, qartallı dağlar, 
Elə bil yoxumuş o gözəl çağlar, 
Uçdu qəsri-qalam, sözüm ağlayır. 
Bu, pessimizm deyil, Vətənsizliyin, Qarabağsızlığın yaratdığı həsrət 
ovqatıdır… Şuşanın bir adı da Qaladır və qəsri-qalası düşmən əlində 
uçub dağılan şair-vətəndaşın sözü ağlaya-ağlaya, mənanın alt qatında 
əsgərə, süngüyə dönür, azadlıq çağırışına çevrilir, həsrət gözlərin 
ümid çırağını yandırır… Təsadüfi deyildir ki, onun həmkarı, qəlm 
dostu, istedadlı şair-publisist Ramiz Məmmədzadə Ənvər Əhmədin 
yurd həsrətinə, vətən sevgisinə həsr edimiş əsərlərin “şair Ənvər 
Əhmədin “Qarabağnaməsi” adlandırıbdır. Professor Nizami Taöısoy 
isə Ənvər Əhmədin poeziyasını müasir Azərbaycan ədəbiyyatının 
mühüm qollarından biri hesab edibdir… Onun Azərbaycan 
Respublikasının Ali baş komandana xitabən 03.03.2006-cı ildə 
yazdığl “Ali Baş Komandanın əmrinə müntəzirik” şeirinin ideya-
siyasi qayəsi 2020-ci ilin sentyabr ayının 27-dən bəri reallaşması şair 
fəhminin öncəgörüm ecazına ehtiram doğurur, şeir elə bil bu 
günlərdə yazılıbdır: 
Ali baş komandanım, əmrinə müntəzirik, 
Hər bir əsgər mərd, mətin, ilan başı əzirik. 
Yarası göz-göz olan vətən ağrı çəkirdi, 
Məkirli yağı düşmən qan toxumn əkirdi. 
* * * 
Üçrəngli bayrağımı bağrım üstə sıxıram, 
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Qarğa qonan zirvəyə qartal kimi çıxıram. 
Ey ərən oğlu, ərən, haydı, deyin: qana qan, 
Tətik çəkən əlindən öpəcək Azərbaycan! 
* * * 
…Ali baş komandanım, bu tarixdir, yazılır, 
Tökdüyü qan içində, düşmən qəbri qazılır. 
Məğlublar tarixini tərsinə yazır yağı, 
Onlara bax, beləcə çəkirik biz göz dağı. 
* * * 
Döyüşə hər atılış, hər vuruş haqdır indii, 
Ey vətən, o torpağın hər zərrəsi sənindi, 
Cahangirlər böyüdən bu ulu xalq mətindi, 
O yer, o yurd, o dağlar bizim məmləkətindi. 
* * * 
… Elə bu an, bu saat vətən andı içilir, 
Düşmənin öz kəfəni öz qanından biçilir. 
Daş qəfəslər əriyir, nəfəsinin odundan, 
İgid komandirlərim, şeirimizin adından 
* * * 
Sizə alqış deyirəm, 
Qələbə istəyirəm, qələbə istəyirəm. 
Çıxarıb ürəyimi yolunuza atacam, 
Hey ucalıb, ucalıb, allahıma çatacam, 
* * * 
… Arxaya yol yox daha, hər şey bizdən öndədir, 
Hər şey ürəkdən, candan, hər şey gözdən öndədir. 
Qaldır bayrağımızı göylərədək ucalsın, 
Orda tarix diz çöküb bircə anda qocalsın!.. 
* * * 
Gedir, gedir ordumuz, hücum əmri qətidir, 
Qarabağ başdan-başa vətənin cənnətidir. 
Ali baş komandanım, son sözü sən demisən, 
Dünyanı silkələyib, haqqını istəmisən, 
* * * 
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Bu haqq xalqın haqqıdır, bu haqq vətən səsidir. 
Bu haqqın son çağırışı qələbə təntənəsidir. 
Bu yolda ölüm-itim, bu yolda hər şey olar, 
Bu hücumun zorundan yeni vətən doğular. 
On üç bənlik bu şeir-monoloq, çağırış, aşağıdakı misralarla bitir və, 
ulu Səməd Vurğunun “Müsəlləh əsgərəm…” harayına qoşulur: “Mən 
də bir əsgər kimi döyüşməyə hazıram, Bu şeirimlə düşmənə ölüm 
hökmü yazıram!..” Poeziyanın əbədiyaşar ruhu, sehri beləcə reallaşır, 
Ali Baş Komandan İlham Əliyev 500 il əvvəldə qalmış Azərbaycanın 
hünər tarixini yazdığı anı şair Ənvər Əhməd 4 il bundan qabaq 
duymuş, hiss etmiş, daha dürüstü isə şair fəhmi və vəhi ilə 
görmüşdür… 
Bundan əvvəl şair Qarabağ dərdinin qandonduran soyuğunun ağrılı 
sızıltısında üşəndiyini, üşüdüyünü bildirərək “Üşüyür” şeirində, 
Qarabağ işğalını “tanrı qarğışı”, “ömrün qışı”adlandırarq bütün 
mənəviyyatının, ruhunun üşüdüyünü deyir. Əslində bu işğal əzabının 
“qışına”, “sazağına” bütün millət üşüyür: 
Bu bir tanrı qarğışıdı, 
Dərdim canımın yaşıdı, 
Dondum, ömrümün qışıdı 
Əzabım, cəbrim üşüyür. 
Batmamışam günahıma, 
Allahım batar ahıma. 
Alov tökün görgahıma, 
Yetimdi, qəbrim üşüyür. 
Boğdu məni bu dərd-ələm, 
Nəsə yaman tələsirəm. 
Qultək dərdimə əsirəm, 
Tələsir, səbrim üşüyür. 
Lakin otuz il buz bağlayan, qütüb buzlaqlarına dönən bu “işğal 
buzlağı” Ali Baş Komandanın “Qarabağ Azərbaycanındır! Nidası ilə 
əriyir və şair bu qələbə yürüşünün, nidasının səsini dörd il bundan 
əvvəl eşidərək yazmışdı: 
İldırım tək gurlayır, yüksəlir cəngi səsi, 
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Xan oxuyur Şuşada «Qarabağ şikəstəsi»!.. 
Odur pişvaza çıxır, saçları qan Natəvan, 
Qucaqlayır oğlunu, Azərbaycan Natəvan! 
* * * 
Dərələrdən od çıxır, göylərdən gurşad yağır, 
Düşmən içir qanını, hey bağırır, çığırır. 
Ağdam külü üstündə qovrula bilməzdi, yox, 
Bu döyüş erməninin köksünə sancılan ox! 
Təxminimizcə bu şeirin mətninin alt layından boy çəkən belə bir 
məna və mahiyyət oxunur: “ Qarabağ qələbəsindən sonar Böyük 
Üzeyir bəyin vahid Azərbaycan himni oxunacaq. O himnin şaqraq 
sədaları əcdadlarımızın müqəddəs beşiyi sayılan bütün 
Azərbaycanımızın daşına, torpağına, havasına, suyuna və nəhayət, 
məğrur Vətən övladlarının qanına və iliyinə hopacaq! Onda 
şəhidlərin də ruhu qızıl qərənfillər kimi pardaqlanacaq. Qardaş və 
bacılarımız! Ata və analarımız! Yolunda qan tökdüyünüz ulu 
Qarabağınız və ümumən o taylı-bu taylı bütün Azərbaycanımız 
Xilaskar Sizə – Ali Baş Komandan İlham Əliyevə əbədiyyət 
evinədək şükranlıqlarını və minnətdarlıqlarını saxlayacaq, əbədi 
qəhrəmanlıq salnamələri yaradacaqlar… 
Ənvər Əhmədin yaradıcılığında mənzum dramın öz məqamı var. O, 
bu sahədə Hüseyn Cavidin, Səməd Vurğunun ənənələrini layiqincə 
davam etdirir. Onun epik poemalarının süjetində, strukturunda 
qabarıq görsənən dramatik cizgilərin davamı olaraq mənzum 
dramlarının yaranması təbii haldır, məntiqi yaradıcılıq aktıdır. Ənvər 
Əhməd müxtəlif illərdə üç mənzum pyes yazıbdır: “Baharın göz 
yaşları” (1986), “Qanlı torpaq” (1992) və “Ruhların fəryadı” (2013). 
Bu mənzum pyeslərin mövzuları tarixi faktlardan götürülərək poetik 
sözün gücü ilə nikbin, ümidli və müdrikliklə yoğrulmuş tarixi 
sıhnələri canlandırmışdır.. Bu əsərlərin mahiyyəti və cazibəsi əsasən, 
şairin parlaq poetik idrakla, zəka ilə milli varlığımızın əsas faktlarını 
və məqmlrını əhatə edən tarixi faktların, tarixi gerçəyin vəhdətində 
üzə çıxır. 
“Baharın göz yaşları” mənzum pyesinin süjetinin əsasında görkəmli 
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yazıçı Mir Cəlalın “Bir gəncin mnifesti” əsərinin motivləri dayanır. 
Burada romanın obrazlarından olan Azərbaycanlı ananın – Sonanın 
məğrurluğu və yenilməzliyi ilə, Baharn, Mərdanın mərhəm, milli 
xarakterləri ilə tamamilə başqa rakursda, yeniləşmiş dramatik-poetik 
obrazlarla qarşılaşırıq. 
“Qanlı torpaq” mənzum pyesinin mövzusu Qarabağ xanlığının tarixi 
fonunda XVIII – XIX əsrdəki bütün Azərbaycan tarixi 
bədiiləşdirilərək mənzum pyesin pərdələrində canlandırılmışdır. Əsər 
altı pərdə, on beş şəkildən ibarət monumentall səhnə əsəridir… 
Ənvər Əhməd bu əsəri yazmaq üçün Azərbaycanın XIX əsr 
maarifpərvər tarixçiləri Mirzə Adıgözəl bəyin, Mirzə Camal 
Cavanşir Qarabağinin, Əhməd bəy Cavanşirin, salnaməçilərdən 
Mirzə Rəhim Fənanın, Baharlının, Həsən İxfa Əlizadənin, Həsənəli 
Qaradağinin, Qarabağ haqqında tarixi, ədəbi-bədii, publisistik 
oçerklərindən, həmçini Tehrandan, Təbrizdən, Ərdəbildən əldə etdiyi 
tarixi mənbələrdən istifadə edərək tarixi faktlara və gercəkliklərə 
uyğun şəkildə, heç bir təhrifə yol vermədən xarakterik tarixi obrazlar 
silsiləsi yaratmışdır. Bu səhnələrdə Ağa Məhəmməd şah Qacar, 
İbrahimxəlil xan Cavanşir, Fətəli xan Qubalı, Kəlbəli xan Kəngərli, 
Kərim xan Kəlbəli, Hacı Çələbi xan, Hacı Məhəmməd xan, Ağası 
xan və möhtəşəm Cavad xan kimi tarixi şəxsiyyətlərin obrazları 
poetik sözün təsirli imkanarı ilə canlandırılmış, demək olar ki, 
müəllifin təxəyyülü tarixi həqiqətlərə mümkün qədər müdaxilə 
etməmişdir. 
Ənvər Əhməd üçüncü mənzum əsəri olan “Ruhların fəryadı” 
pyesində bədii üsul kimi mistik bir formatda Şuşa şəhərində – 
Qarabağın paytaxtında yaşayıb-yaratmış, tarixi şəxsiyyətlər kimi 
fəaliyyət göstərmiş, artıq haqq dünyasında qərarlaşmış dahi 
insanların ruhlarını işğal olunmuş şəhərdə görüşdürərək olduqca 
təsirli, ibrətamiz lövhələr yaradır. Burada bədii təxəyyüllə, tarixi 
həqiqətlər çuğlaşaraq təsirli mətləbləri, mənaları müasirlik ladında 
ortaya gətirir… Bu əsərlər Ənvər Əhmədi yaradıcı dramaturq kimi 
ortaya çıxarır, mənzum dramın hələ də tükənmədiyini sübut edir… 
Ənvər Əhmədin pyeslərinin obrazları çoxşaxəli və polifonik tarixi 
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yaddaşa malikdir, bə-zən, bir söz, bir ifadə bö¬yük bir təsvir planı¬nı 
əvəz edir, deyilişdə elə bir intonasiya seçilir ki, sö¬zün özü artıq 
gö¬rü¬nür, konkret misalda sanki söz¬lə deyil, təəs¬süf¬lə, ötüb-
keçən gün-lərin ürək¬də qalan ahı, min illərin kirpikdən 
düş¬mə¬yən göz yaşı… ilə üz-üzə gəlirsən. Dialoqlar elə qurulur 
,sual elə verilir, mükalimələr elə qurulur ki, təbiiliyin sehrinə 
düşürsən… 
Ənvər Əhməd bir alim-tədqiqatçı, tərcüməçi, publisist, redaktor kimi 
də səmərəli fəaliyyət göstərir. Onun M.Ə.Sabir yaradıcılığının 
poetikasına həsr etdiyi samballı monoqrafiyalar, elmi-nəzəri 
məqalələr, ictimai-siyasi, ədəbi məzmunlu publisistikası, qələm 
dostlarının yaradıcılığına həsr etditi ədəbi-tənqidi fraqmentlər, 
redaktoru olduğu, ön söz yazdığı, tərtib etdiyi poetik, ədəbi kitablar 
onun bu sahədəki işlərinin maraqlı faktlarındandır. 
Ənvər Əhmədin yaradıcılığında ilk şeirlərindən etibarən poetik fikrin 
müntəzəm hərəkəti, inkişaf dinamikası həmişə müşahidə edilibdir. 
Onun lirikasındakı daxili dinamikanın, “lirik “mən”in” rəngbərəng 
yaşantılarının əsas hədəfi həmişə ümummilli əhval-ruhiyyəni, 
ümumxalq kədərini əks etdirməkdir… 
Şair, dramaturq, alim-tədqiqatçı, publisist Ənvər Əhmədin bütöv 
yaradıcılığı öz ampulasında çevrələnən ideya-estetik amalı, mətləb 
və kredosu ilə milli məfkurəyə, dövlətçiliyə, müstəqilliyə – 
Türkçülük və Azərbaycançılığa, gələcəyin milli strategiyasına xidmət 
edən və öz zamanının, dövrünün gerçəkliyindən nəşət tapan, ədəbi-
bədii söz çələngindən ibarət poetik düşüncələrdir.. 

05.10. 2020. 
İlkin mənbə: tezadlar.az 
 

 

 
 

https://www.tezadlar.az/index.php/video-news/culture/6191-%C9%99nv%C9%99r-%C9%99hm%C9%99d-poeziyas%C4%B1n%C4%B1n-siql%C9%99ti.html
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  Akif ABBASOV 

 

QALSTUK ƏHVALATI 
(hekayə) 
Zakir Qarayev akademiya institutlarının birində direktor idi. Son 
dərəcə zəhmli, ciddi və tələbkar şəxs olduğundan institut 
əməkdaşları ondan çəkinərdilər. 
Zakir müəllim özünü çəkmirdi, lap əvvəldən xasiyyəti beləydi. 
Qaraqabaq idi. Şöbələrdə tədqiqat işlərinin müzakirəsində çox vaxt 
özü də iştirak edər, iradlarını bildirərdi. Seçmə yolu ilə bəzi tədqiqat 
işlərinin müzakirəsi hətta institut Elmi şurasının iclasına da 
çıxarılırdı. Bu, əməkdaşlarda məsuliyyət hissini artırır, onların 
tədqiqatları yüksək səviyyədə aparmalarına səbəb olurdu. 
Elmi işçilər iş vaxtı dəhlizdə, institutun həyətində boş-boşuna 
dayanıb uzun-uzadı söhbət etməz, siqaret çəkməz, direktorun 
gözündən düşməməyə çalışardılar. 
Əməkdaşlar hər şeydən ötrü direktorun qapısı ağzını kəsdirməz, 
şöbə müdirləri, elmi katib, yaxud elmi işlər üzrə direktor müavini 
Yavər müəllim vasitəsilə sözlərini çatdırardılar. 
Bir də görürdün direktor özü işçilərdən kimi isə yanına çağırtdırır. İşçi 
bundan bərk narahat olur, həyəcan hissi keçirir, “Görəsən niyə görə 
məni çağırıb?” deyə öz-özündən soruşurdu. 
Bu gün direktor nədənsə Murtuzu görmək istəmişdi. İşin tərsliyindən 
Murtuz işdə deyildi. Bir-iki saatlıq harasa getmişdi. Tez Murtuzu 
tapdılar: “Zakir müəllim səni çağırtdırıb” – dedilər. 
Murtuzu fikir apardı: “Görəsən nə məsələdir?” 
Şöbə müdirindən, ondan-bundan soruşdu ki, Zakir müəllim neynur 
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onu. Bilən olmadı. Murtuz çar-naçar qəbul otağına gəldi. Katibə 
daxili telefonla onun gəlişini direktora xəbər verdi. Direktorun səsi 
eşidildi: 
-Gəlsin. 
Murtuz otağa daxil oldu. Danlanacağını gözünün altına almışdı. 
Amma nəyə görə? Bunu bilmirdi. Ha fikirləşirdisə, ağlına bir şey 
gəlmirdi. Başını qaldırmadan: 
-Eşidirəm, Zakir müəllim, -dedi. 
Zakir müəllim qələmi stolun üstünə qoydu. Eynəyini çıxarıb gözlərini 
Murtuza zillədi. Murtuzun bədənindən soyuq bir gizilti keçdi. “Yəqin 
icazəsiz iş yerimi tərk etdiyimə görə acığı tutub. Ya da haqqımda kim 
isə xəbərçilik edib”. 
Murtuz sarısını udmuşdu. Onun sıxıldığını görən Zakir müəllim: 
-Murtuz müəllim…-dedi. 
Murtuz tez başını qaldırdı. Zakir müəllimin danışığı, müraciəti 
mülayim idi. Hətta sifətində təbəssüm vardı. Bu, Murtuzu 
ürəkləndirdi: 
-Bəli, Zakir müəllim. 
-Necəsən? 
Murtuz öz-özünə: “Zakir müəllimdən çıxmayan iş. Onun kefini xəbər 
alır”. Tez: 
-Yaxşıyam, sağ olun, – deyə cavab verdi. 
-Murtuz müəllim, deyirlər sən yaxşı qalstuk bağlayırsan. 
Murtuzun da üzü güldü: 
-Elədir, Zakir müəllim. 
Zakir müəllim stolun siyirməsindən bir qalstuk çıxarıb Murtuza 
uzatdı: 
-Di göstər hünərini. 
Murtuz irəli yeriyib qalstuku aldı, onu bağlayıb Zakir müəllimə verdi. 
Zakir müəllim qalstuku boynuna keçirdi. Yaxşı bağlanmışdı, həm də 
uzunluğu qaydasındaydı. 
-Hə, Murtuz müəllim, deyilənlər düz imiş. Tədqiqat işini də bax 
beləcə, yəni yaxşı yerinə yetir. Sağ ol. 
Murtuz sevincək otağı tərk etdi. Bir anlıq dəhlizdə dayanıb dərindən 
nəfəs aldı. 
Bakı şəhəri, 22 fevral 2022-ci il. 
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    Samir İMANOV 
 
REAL ƏHVALAT 
Rasimin gözü televizorda olsa da, fikri saatın yanında idi. Babası 
dünən söz vermişdi ki, bu gün saat ikidə gəlib, onu gəzməyə 
aparacaq. On iki yaşlı Rasimin ən sevdiyi şey babası ilə gəzməyə 
getmək idi. Çünki həmin gün xeyli əylənirdi. Babası onu şəhərin 
gəzməli-görməli yerlərinə aparır və ona müxtəlif hədiyyələr alırdı. 
Saat iki olmasına baxmayaraq, baba gəlib çıxmaq bilmirdi. Dəqiqələr 
irəlilədikcə Rasimin həyəcanı daha da artırdı. Yerində qərar tuta 
bilmir, tez-tez pəncərədən həyətə boylanırdı. Nəhayət, saat üçün 
yarısı babasının gəlişiylə hər şey öz qaydasına düşdü. Evdən 
çıxarkən baba soruşdu: 
– Əvvəl hara gedək? 
– Zooparka. 
Babasıyla gəzinti Rasimin ürəyi istədiyi kimi gedirdi. Bir neçə dəfə 
zooparkda olsa da, hər dəfə bura gələndə sanki nağıllar aləminə 
düşürdü. Vəhşi heyvanlara tamaşa etdikcə, özünü gah Mauqliyə, 
gah da digər cizgi film qəhrəmanlarına bənzədirdi. Zooparkda 
heyvanlara tamaşa etdikdən sonra, babası onu geyim dükanına 
apararaq şalvar və köynək aldı. Sonra əyləncə mərkəzinə gedərək, 
doyunca əylənəndilər. Rasim bərk acdığını hiss etdi və babasıyla 
birgə kafelərin birinə yollandılar. Qarnını doyurub parkdakı 
oturacaqlardan birinə əyləşən Rasim babasının aldığı dondurmaları 
yeməyə başladı. Bir xeyli keçmişdi ki, 45-50 yaşlarında kök bir kişi 
Rasimin babasına salam verərək, onların yanında əyləşdi. Rasimin 
başını sığallayıb dərindən nəfəs alaraq dedi: 
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– Bu gün çox gözəl hava var. Adamın könlü açılır. 
Dondurma yeyə-yeyə, parkdakı insanlara tamaşa edən Rasim 
birdən əlini irəli uzadıb dedi: 
– Baba çolağa bax. Deyəsən, biz tərəfə gəlir. 
Babası Rasimin göstərdiyi tərəfə baxaraq, əlil arabasında parkda 
gəzişən ortayaşlı oğlanı görüb dedi: 
– Ona çolaq demə, ağıllı nəvəm. Eşitsə, xətrinə dəyər. 
– Niyə xətrinə dəyər ki? – Rasim çaşqınlıqla soruşdu. – Bəs nə 
deyim? 
– Əlilliyi olan insan de, fiziki məhdudiyyətli insan de, ya da əngəlli 
insan de. Amma heç vaxt bu cür insanları görəndə 
“çolaq”,“şikəst”,“topal” kimi sözlərdən istifadə etmə. Gözləri 
görməyən bir insan haqqında danışanda “kor” yox, görmə əngəlli 
insan de. Bunu yadından çıxartma mənim ağıllı nəvəm, “əlil” fiziki 
problem səbəbiylə hərəkət qabiliyyəti məhdudlaşan şəxsdir. “Əlillik” 
isə insanın hərəkətini əngəlləyən və ya məhdudlaşdıran bir 
anlayışdır. 
– Baba, niyə “çolaq”, “şikəst” sözləri bu insanların xətrinə dəyir ki? – 
Söhbət get-gedə Rasimi maraqlandırmağa başlamışdı. 
– Çünki bu sözlər qədim zamanlardan bu günümüzə kimi məhz 
təhqiredici ifadələr kimi işlənmişdir. Əgər bir nəfər öz işini natamam 
görərsə, məsələn, əlindəki qabı yerə salıb sındırarsa, ətrafdakı 
insanlar ona irad tutmaq, onu danlamaq və hətta təhqir etmək üçün 
ona “topal” və ya “çolaq” deyərlər və bunu çox vaxt sual şəklində 
işlədirlər. Məsələn: “Filan şeyi niyə sındırdın? Ehtiyatlı ol də, 
topalsan?” və ya “Filan şeyi niyə xarab elədin? Çolaqsan?” Biri o 
birisinin fiziki probleminə lağ etmək üçün çox zaman “şikəst” və ya 
“çolaq” deyir. Deməli, bu sözlər həm də lağ etmək mənasında 
işlədilir. Heç “Fiziki qüsurlu” sözünü eşitmisən? 
– Hə. Dünən televizorda eşitdim. – Bütün diqqəti babasının yanında 
olan Rasim fikirli-fikirli cavab verdi. 
– Bu jurnalistlər nə vaxt bu mənfi xüsusiyyətlərindən əl çəkəcək, 
bilmirəm. – Baba əsəbi halda öz-özünə pıçıldayıb, sözünə davam 
etdi. – Əlilliyi olan insanlar haqqında danışarkən bu sözü də işlətmək 
olmaz. Çünki … 
– “Fiziki qüsurlu” sözünü niyə işlətmək olmaz, baba ? – Rasim 
babasının sözünü kəsib soruşdu. 
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– Çünki orada “qüsur” sözü var. “Qüsur” isə “eyib” deməkdir, 
“anormal” deməkdir, “yarımçıq” deməkdir, “istifadəyə yararsız” 
deməkdir. Bu sözləri isə fiziki vəziyyətindən asılı olmayaraq, heç bir 
insana yaraşdırmaq düzgün deyil. İnsanların istəyindən asılı 
olmayaraq, bədənlərində yaranan problemlər qüsur sayılmır. Əsl 
qüsur yalançılıqda, pislik etməkdə, mərdiməzarlıqda və ya spirtli 
içkilərə meyl etmək kimi xoş olmayan şeylərdə ad çıxartmaqdır ki, 
insanlar bunları bilərəkdən və istəyərəkdən edirlər. 
– Oldu baba. Bu gündən sonra əlil arabasında oturan insanla 
danışanda, ona “Əlilliyi olan insan” deyə müraciət edəcəm. 
– Yox mənim şirin nəvəm. “Əlilliyi olan insan” kəlməsini əlil 
arabasında oturan adamla danışanda yox, onun haqqında bir 
başqası ilə danışanda işlətməlisən. Əlilliyi olan insanla danışdığın 
zaman isə, sağlam insanlara necə müraciət edirsənsə, elə 
etməlisən. Məsələn, yaşca səndən böyükdürsə, əmi və ya xala, 
müəllim və ya xanım deyə müraciət edə bilərsən. 
Bu zaman onların yanında oturan kişi dilləndi: 
 
>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<< 
 
– Ağsaqqal, uşağı niyə yorursan? Onsuzda sənin o əlil dediyin şikəst 
insanların yanında çox vaxt yaxınlarından kimsə olur. Ən əsas da 
kor insanların yanında. Nə lazımdırsa, şikəstin yaxınlarıyla danışırıq. 
Uşağı burax, qoy gedib oynasın. Onun nə yaşı var ki, beynini belə 
şeylərlə yorursan. 
– Nəvəmin artıq 12 yaşı var. Burada dediklərim də onun bilməsi 
vacib olan şeylərdir. Elə sənin özün də çox şey öyrənməlisən. 
Kök kişi qəh-qəhə çəkib güldü: 
– Mənim artıq 48 yaşım var. Bundan sonra öyrənmək nəyimə 
lazımdır? Bir də eşitməmisən ki, “Qırxında öyrənən gorunda çalar?” 
– Yox qardaşoğlu. Sən də öyrənməlisən. Ona görə öyrənməlisən ki, 
bilmədən bir əlilliyi olan insanın xətrinə dəyib, özünü pis vəziyyətdə 
qoymayasan. Ona görə öyrənməlisən ki, gələcəkdə sən də öz 
nəvənə qızıldan qiymətli nəsihətlər verə biləsən. Əlillik məsələsinə 
gəlincə isə onu deyim ki, əlilliyi olan insanla danışmaq istəyirsənsə, 
onun yanında müşayətçi olsa belə, əlil insanın özüylə danışmalısan. 
Səninlə danışmaq istəyən bir nəfər səni heçə sayaraq, sənə demək 
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istədiyi sözləri yanındakı şəxs vasitəsiylə sənə çatdırmaq istəsə, bu 
sənin xoşuna gələr? 
– Yox. – Kök kişi könülsüz-könülsüz dilləndi. 
– O zaman özünü əlilliyi olan insanın yerinə qoy və buna görə 
hərəkət elə. O ki, qaldı görmə əngəlli insanlara, onlarla ünsiyyət 
yaratmağın da xüsusi qaydaları var. Məsələn, görmə əngəlli 
insanlarla ilk dəfə görüşdükdə hətta səni tanısa belə, yenə də özünü 
təqdim elə. Qrup şəklində söhbət edilirsə, hər bir kəs sözə 
başlamamışdan qabaq mütləq özünü təqdim etməlidir və hətta kimə 
müraciət etdiyini də bildirməlidir. 
– Onlara qarşı necə münasibət göstəririk-göstərək, şikəst elə 
şikəstdir. Dövlətdən havayı pensiya, ev, maşın, xüsusi güzəştlər 
alanda güya bilmirlər ki, bütün bunları şikəst olduqlarına görə alırlar? 
Əgər belədirsə, mənim bir sözümə görə niyə inciməlidirlər ki? – Kök 
kişi dediklərində israr etməyə başladı. 
– Əlilliyi olan insanların bir çox sahədə xüsusi qayğıya ehtiyacı var, 
bu danılmazdı. Amma bu sənə nə əsas, nə də ixtiyar vermir ki, bu 
kateqoriyalı insanlarla istədiyin tərzdə danışasan, istədiyin hərəkəti 
edəsən. Fiziki fərq hər bir insanda olur. Boyunun ölçüsündən, 
bədəninin çəkisindən, sifətinin quruluşundan, dərisinin rəngindən, 
ümumiyyətlə, heç bir fiziki fərqlilikdən asılı olmayaraq, hər bir insana 
hörmətlə yanaşılmalıdır. Bu gün əlilliyi olan insanların cəmiyyət içinə 
çıxa bilməməsinin əsas səbəblərindən biri də sənin kimi düşünən 
insanların əngəlli insanlara qarşı olan yanaşma tərzidir. Nəinki fiziki 
məhdudiyyətli, ümumən, fiziki cəhətdən fərqli görünən insanlara 
qarşı cəmiyyətimizdə birmənalı olmayan münasibət, birbaşa olaraq, 
əlilliyi olan insanlara mənfi təsir göstərir və onların sosial işlərdə 
aktivliyini azaldır. Çox təəssüf ki, bir çox insanlar ictimai yerlərdə 
əlilliyi olan insan gördükdə, buna qəribə hal kimi baxırlar. Hətta 
bəziləri “Bunun burada nə işi var? Bu vəziyətdə nə vacib idi?” kimi 
sözlərlə əlilliyi olan insanı qınayaraq, ona rişxənd edirlər. 
– Ağsaqqal dəhşətsən ee. Başqa nə deyilməlidi ki? Bu şikəst insanın 
çöl… 
– Əlilliyi olan insanın! – Rasimin babası qətiyyətlə dilləndi. 
– Yaxşı, olsun əlil. Bu əlil insanın çöldə-bayırda nə işi var? Hava 
almaq istiyir? Eyni havadı dəə, otursun eyvanda istədiyi qədər hava 
alsın. Day bu vəziyyətdə bu qədər əziyyəti niyə çəkir? Təhsil almaq 
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üçün desən, inandırıcı deyil. Evdə təhsil məktəbləri bunlara 
evlərində təhsil verir. İşləməklə bağlıdır desən, heç inandırıcı deyil. 
Bu dəqiqə qollu-qüvvətli sağlam insanlar iş tapmaqda çətinlik 
çəkirlər, əlil arabasında oturan biri nə işlə məşğul olacaq ki? Əgər 
darıxırlarsa, bunun üçün yüzlərlə kanalı olan televizor var, kitablar 
var. Mən hələ kompyüteri demirəm. İstədikləri qədər başlarını qatıb, 
vaxtlarını öldürmək üçün vasitələr var. Məncə bu insanlar sadəcə 
olaraq nə istədiklərini bilmədiklərinə görə küçəyə çıxaraq özlərinə 
əziyyət verirlər və onları qınayanlar haqlıdırlar. 
– Soruşursan ki, nə deyilməliydi? “Bu vəziyətdə nə vacib idi ki, çölə 
çıxmısan?” demək əvəzinə, “Yaxşı eləyib gəzməyə çıxmısan. Adam 
evdə oturduqca ürəyi sıxılır” demək lazımdır. bu yaxınlarda bir 
nəfərdən çox gözəl bir şüar eşitdim: “Əlillərin qarşısında əngəl olma. 
Ya yol çək, ya yoldan çəkil!” Əgər hava eynidirsə, bəs sənin burda 
nə işin var? Eyvanda oturub hər gün gördüyün mənzərəni seyr edə-
edə hava alardın da özün üçün. Sənin fikirləşdiyinin əksinə olaraq, 
əlilliyi olan insanlar nə elədiklərini çox gözəl bildikləri üçün cəmiyyət 
arasına çıxırlar. Mən çox sayda fiziki məhdudiyyətli insan tanıyıram 
ki, məşğul olduğu sahədə öz işinin peşəkarına çevrilib. Onlar fiziki 
məhdudiyyətlərini kompensasiya etmək üçün öz işlərində sağlam 
insanlardan bir baş üstün olmağa çalışırlar ki, buna görə də öz 
üzərlərində daha çox çalışırlar və özlərini məşğul olduqları sahədə 
daha çox inkşaf etdirirlər. Bunların arasında rəssam da var, 
mühəndis də, yazıçı da. Mənim bir tanışım görmə əngəlli olduğu 
halda 25 ildir ki, tarix müəllimi işləyir. Mən hələ idmançılardan 
danışmıram. Ümumiyyətlə isə fiziki məhdudiyyəti ola-ola uğur 
qazanan insanlar kifayət qədərdir. Tarixə nəzər salsaq, Əmir 
Teymur, Avraam Linkoln, Helen Keller və Van Bethoven kimi 
şəxsiyətləri görə bilərik. İndiki zəmanəmizdə isə Azərbaycanın fəxri 
İlham Zəkiyevin, bir ayağı olmadığı halda çox gözəl rəqs etməyi 
bacaran Hindistanlı Sudha Çandranın, dünyanı heyran qoyan fizik-
nəzəriyyəçi, Böyük Britaniyalı Stiven Hokinqin, İistedadlı rəssam, 
türkiyəli Əşrəf Armağanın adlarını çəkə bilərəm. Məncə bu insanlar 
isti hava şəraitinə, torpağın və suyun olmamasına baxmayaraq, 
səhrada çiçək açmağı bacaran qızılgülə bənzəyirlər. Mümkünsüzü 
mümkün edə bildikləri üçün. Sənin kimi düşünən insanlarda əlil 
insanlara qarşı olan mənfi münasibəti, fikir və düşüncəni mütləq 
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şəkildə dəyişmək lazımdır ki, bu kateqoriyadan olan insanlar ictimai 
yerlərdə və toplum arasında özlərini rahat hiss etsinlər. 
– Bu qədər insanın fikrini necə dəyişəcəksən? 
– Əlilliyi olan insanlara qarşı olan mənfi yanaşma tərzini dəyişmək 
üçün telekanallarda əngəlli insanlara həsr olunmuş xüsusi verlişlər 
təşkil edərək, bu insanların müsbət tərəflərini göstərmək və bu 
insanları cəmiyyətə düzgün şəkildə təqdim etmək lazımdır. Tək 
televiziyada deyil, radioda, qazetdə və internet səhifələrində əlilliyi 
olan insanlar barəsində məlumatverici və maarifləndirici məlumatlar 
yayımlamaqla bu insanların təbliğatına geniş şərait yaradılmalıdır. 
Orta məktəb müəllimləri həftədə heç olmasa 20 dəqiqə vaxt 
ayıraraq, şagirdlərə əlillik və əlil insanlar haqda məlumat 
verməlidirlər. Ali məktəb ocaqlarında tələbələrlə bu mövzu ətrafında 
mütəmadi müzakirələr aparılmalıdır. Əlilliyi olan insanlarla sağlam 
insanlar arasında tez-tez görüşlər təşkil edilməlidir. Əgər bunlar 
olarsa, yaxın gələcəkdə fiziki məhdudiyyətli insanlara qarşı 
münasibət indikindən qat-qat yaxşı olacaq. 
Söhbətin bu yerində əlil arabasında oturan insan onların yanından 
keçərkən ehtiyatsızlıq etdi və arxa təkərlərlərdən biri səkidən çıxaraq 
torpağın üstünə düşdü. Rasim dərhal “mən kömək edərəm” deyib, 
irəli qaçmaq istəyərkən, babası onun qolundan tutub saxladı. 
– Hara gedirsən? 
– Əlilliyi olan insanın arabasının təkəri torpağa düşüb. Arabadan 
tutaraq onu səkinin üzərinə qaldıracam. 
– O səndən kömək istədimi? 
– Yox. – Rasim çaşqınlıqla dilləndi. – Amma onun köməyə ehtiyacı 
var. 
Arabada oturan oğlan təkəri çox rahatlıqla səkinin üstünə çıxara 
bilsə də bunu etmədi və maraqla söhbəti dinləməyə başladı. 
– Mənim qəşəng nəvəm. – Baba aramla sözə başladı. – Əlilliyi olan 
insana kömək etmək istəyirsənsə, ilk növbədə öz köməyini təklif 
etməlisən. Sonra onun köməkliyi qəbul edib-etməyəcəyini 
gözləməlisən. Onun icazəsi olmadan və istədiyin şəkildə kömək edə 
bilməzsən. Bu ona zərər verə bilər. Əgər sənin köməyini qəbul etsə, 
ondan nəyi nə cür etməyi soruş və onun verdiyi təlimatlara əməl et. 
– Kömək etmək üçün də onun-bunun minnətini götürəcəyik? – Kök 
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kişi yenə söhbətə qoşuldu. – Arabadı dəə, arxadan qaldırıb, bir az 
kənara çəkəcəksən. Buna görə icazə almaq lazımdır? 
 
 
“KULİS.AZ”DA “İLİN HEKAYƏSİ” MÜSABİQƏSİ (2021) 
 
– Bunu unutmaq olmaz ki, əlil arabası onun üzərində oturan insanın 
şəxsi əmlakıdır. Ondan istifadə edən şəxsin icazəsi olmadan əlil 
arabasından istifadə etmək, üzərinə hər hansısa yük qoymaq, onu 
yerindən tərpətmək, bir sözlə, ona toxunmaq olmaz. Əlil arabasını 
icazəsiz sürmək, onun üzərində oturan insanı özünün könlü olmadan 
bir yerdən başqa yerə aparmaq deməkdir ki, bu da ədəbsizlikdir. Bir 
daha təkrar edirəm. Əlilliyi olan insana kömək etmək üçün öncə 
soruşmaq, sonra da onun dediyi təlimatlara əməl etmək lazımdır. 
– Bəlkə heç o normal danışa bilmir? – Kök kişi adəti üzrə israr 
etməyə başladı. – Uşağın işini niyə çətinə salırsan? Qoy getsin 
köməyini eləsin. – Uşağa müraciətlə: – Get oğlum, get kömək elə. 
– Əgər əlilliyi olan insan çətinliklə danışırsa, onu axıra kimi səbrlə və 
diqqətlə dinləmək və öz fikrini sizə çatdırmasına imkan vermək 
lazımdır. Onun ifadə tərzinə düzəliş vermək və ya nitqini 
tamamlamaq ədəbsizlikdir. 
– Dəhşətsən ee ağsaqqal! 
– Bu hələ hamısı deyil. Əlil arabasında oturan biriylə söhbət edərkən 
elə dayanmaq lazımdır ki, o söhbət boyunca sizə aşağıdan-yuxarıya 
baxaraq boynunu incitmək məcburiyyətində qalmasın və ən əsası 
sizin üzünüzü aydın şəkildə görə bilsin. Qulağı yaxşı eşitməyən 
biriylə söhbət edərkən, əl işarəsiylə onun diqqətini özünüzə cəlb edin 
və çalışın sözləri aramla və aydın şəkildə deyəsiniz. Qrup halında 
olan görmə əngəlli insanlarla söhbət edərkən, hər dəfə müraciət 
etdiyiniz şəxsin adını çəkməlisiniz. Yerinizi dəyişmişsinzsə, ona bu 
haqda məlumat vermək lazımdır ki, boşluqla danşmaq 
məcburiyyətində qalmasın. Hər hansısa bir əşyayın yerini görmə 
əngəlli insana deyəndə, dəqiq ifadələrdən istifadə etmək lazımdır. 
Məsələn, “Ehtiyatlı ol. Qarşıda pilləkən var” demək əvəzinə, 
“Ehtiyatlı ol. Səndən üç addım irəlidə pilləkən var” demək lazımdır. – 
Nəvəsinə müraciətlə: – Get kömək elə ağıllı balam. Amma 
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dediklərimi unutma! 
Rasim əlil arabasında oturan oğlana yaxınlaşdı: 
– Salam əmi. Arabanızın təkərini səkiyə qaldırmağa sizə kömək edə 
bilərəmmi? 
– Əlbəttə. – Əlil arabasında oturan oğlan səmimiyyətlə dilləndi. – 
Adın nədir sənin? 
– Rasim. 
– Mənim isə adım Samirdir. Buyur, kömək elə. 
– Bunu necə eləsəm sizin üçün uyğun olar? 
– Arabanın arxasındakı qulplardan tutub, azca yuxarı dart və irəli 
itələ. Çalış, ehtiyyatlı ol. Əlil arabası çox tez sürət götürür. Əgər 
kimisə əlil arabasında aparırsansa, çalış sürətlə sürmə. Əgər sürətlə 
sürərkən arabanı qəfil döndərsən və ya saxlasan, onun üzərində 
oturan adam müvazinətini itirərək, yıxıla bilər. 
Rasim arabanı səkinin üzərinə çıxarıb soruşdu: 
– Yenə nə isə lazımdır? 
– Al bu pulu, mənə su al gətir. 
Rasim “Yaxşı” deyərək, su almağa getdi. Arabada oturan oğlan 
Rasimin babasına yaxınlaşıb dedi: 
– Salam dayı. İlk öncə sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Kaş ki, hər kəs 
sizin kimi öz övladlarına və nəvələrinə bu cür nəsihətlər verəydi. 
Belə olsaydı, bizim də canımız hər addımbaşı təhqir olunmaqdan 
qurtarardı. Kimi uca səslə “İraq olsun” deyir, kimi nümayişkaranə 
şəkildə qulağını çəkir, kimisi öz uşağını bizimlə qorxudur, kimisi də 
kömək etmək istəyərkən nəyi necə eləyəcəyini bilmədiyinə görə bizi 
daha da pis vəziyətə salır. Bu günləri nəinki öz övladına nəsihət 
verən, özünün belə bu məsələlər barəsində məlumatı olan insanların 
sayı çox təəssüf ki, nəzərə çarpacaq dərəcədə azdır. 
– Köməyə görə etiraz etməyiniz mənə qəribə gəlir. – Kök kişi 
dilləndi. – Kimsə sizə yaxşılıq etmək istəyirsə, niyə “çox sağ ol” 
demək əvəzinə, narazılıq eliyirsiniz? 
– Bu gün sağlam insanlar da bir-birilərinə yardım edirlər və 
yardımlaşmaq çox gözəl bir şeydir. Fiziki vəziyyətindən asılı 
olmayaraq, ehtiyacı olan hər bir adama imkan daxilində kömək 
etmək bir insanlıq borcudur. Lakin köməyi necə edəcəyini bilməlisən. 
Kömək edərkən etikadan kənara çıxmaq və ya qarşı tərəfə zərər 
vermək olmaz. Təsəvvür edin ki, bərk susamısınız və bir nəfərdən 
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bir stəkan su istəyirsiniz. Həmin adam isə suyu stəkana tökərək sizə 
uzatmaq əvəzinə, məcburi halda sizin ağzınızı açaraq, suyu 
boğazınıza tökməyə çalışır. Öz aləmində sizə kömək etmək istəyir 
ki, susuzluğunuz yatsın. Amma sizə qarşı necə ədəbsizlik etdiyini və 
sizə zərər verdiyini dərk etmədən sizə irad tutur ki, “Sənə heç 
yaxşılıq yoxuymuş ki. Budur çox sağ olun?” Təəssüf ki, bu gün bir 
çox sağlam insanın əlilliyi olan isanlara göstərdiyi kömək təqribən 
buna bənzəyir. 
– Yaxşı, bəs necə kömək etmək lazımdır? – Kök kişi fikirli halda 
soruşdu. – Necə eləmək lazımdır ki, ürəyinizcə olsun? 
– Köməyin edilmə qaydası şəraitə, əlilliyin növünə və ağırlıq 
dərəcəsinə görə dəyişir. Əlil arabasından istifadə edən insanlara 
necə kömək etmək lazım olduğunu dayı çox gözəl izah elədi. Görmə 
əngəlli insanlara kömək edərkən onun əlindən tutub, zorla arxanızca 
çəkmək olmaz. Ona harada olduğunu təsvir etmək və maneələrə 
çatdıqca (pilləkən, gölməçə, çökək yerlər, qapı, səki, ağac, dirək, hər 
hansısa bir əşya, və sairə) onu xəbərdar etmək lazımdır. 
Rasim suyu gətirib oğlana verdikdən sonra bir kənarda dayanaraq, 
onları dinləməyə başladı. Əlil arabasında oturan oğlan sudan bir 
neçə qurtum içib sözünə davam etdi: 
– Əslində mən başqa məsələyə də toxunmaq istəyirəm. 
Barmaqlarım tam açılmadığı və nisbətən zəif olduqları üçün mən 
butulkanın qapağını dişimlə açdım və butulkanı ağzıma hər iki əlimlə 
apardım. Bütün bu proses boyunca Rasim gözlərini qırpmadan məni 
seyr etdi. Mən başa düşürəm ki, Rasimin yaşı azdır və bu qeyri-
ənənəvi hərəkət ona təəcüblü gəldiyi üçün – yəni ki, həyatında ilk 
dəfə belə bir şeylə qarşılaşdığı üçün qeyri-ixtiyari olaraq, maraqla 
məni izləyirdi. Əslində isə bunun özündə də etika kodeksi var və hər 
kəs bunları da bilməlidir. Təbii ki, fiziki məhdudiyyəti olan insan hər 
hansısa bir hərəkəti qeyri-ənənəvi üsulla etdikdə bu ətrafdakılara 
qəribə gəlir və onların diqqətini cəlb edir. Amma bu, əlilliyi olan 
insanlarda çox güclü kompleks hissi yaradır və onlar gördükləri işi 
yarımçıq saxlamağa məcbur olurlar. Məsələn, əlilliyi olan insan 
barmaqlarını tam istifadə edə bilmədiyi üçün çörəyi iki əlinin içində 
tutaraq ağzına apara bilər və ya mənim kimi butulkanın ağzını dişləri 
ilə aça bilər. Belə hallarla qarşılaşan insanlardan tələb olunan ilk şey 
budur ki, bu cür situasiyalarla qarşılaşdıqda davamlı olaraq bir neçə 
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dəqiqə əlilliyi olan insana dayanıb baxışlarını zilləməsin. Çünki bu 
zaman əlilliyi olan insan bütün diqqətlərin onun üzərində olduğunu 
görərək, utandığından həmin hərəkətini yarımçıq saxlayır və ya bir 
daha təkrar etmir. Məsələn, yeməyi qeyri-ənənəvi üsulla yeyən fiziki 
məhdudiyyətli insan sizin baxışlarınızdan kompleksə düşərsə, ac 
olsa belə, yeməyini yarımçıq saxlayacaqdır. Bu cür hallar kifayət 
qədərdir və xeyli sayda misal gətirmək olar. Əlilliyi olan insanlar bir 
çox hallarda ənənəvi hərəkət üsullarından istifadə edə bilmədiklərinə 
görə, həmin hərəkətləri bacardıqları və öz fiziki vəziyyətlərinə 
uyğunlaşdırdıqları hərəkətlərlə əvəz edirlər. Ətrafdakı insanlar bu cür 
hallara soyuqqanlı yanaşmalı və bunda qeyri-adilik axtarmaq 
əvəzinə, istənilən çətin vəziyyətdə bir yol taparaq, öz ehtiyacını 
ödəməyi bacaran bu cür insanları təqdir etməlidirlər. 
– Əlilliyi olan insanlarla davranış da, ünsiyyət də, hətta kömək etmək 
belə, xüsusi qaydalar tələb edir. – Kök kişi dilləndi. – Bunların 
hamısını mənimsəmək, yadda saxlamaq bir tərəfə, bunların 
hamısına tam dəqiqliklə əməl eləmək bir az müşkül məsələdir. Ümid 
edirəm, əlilliyi olan insanlar da bunu nəzərə alacaq və hər xırda şeyə 
görə sağlam insanları günahkar çıxardaraq bizlərdən 
inciməyəcəklər. – Üzünü Rasimin babasına tutaraq: – Artıq gecdir, 
mən getməliyəm. Amma getməmişdən qabaq sənə son bir sual 
vermək istəyirəm. 
– Buyurun. 
– Samiri başa düşdüm. Vəziyyəti haqda olan məsələlər barəsində 
məlumatlı olmağı təbiidir. Bəs sən bu qədər məlumatı necə əldə 
eləmisən? Bircə demə ki, bu həyat təcrübəndən irəli gəlir. Sənin 
yaşında 200 ağsaqqalı danışdırsaq, yenə də bu qədər məlumat 
toplaya bilməzdik. 
– Təbii ki, yaşıma görə həyatdan çox şey öyrənmişəm. Amma əlilliyi 
olan insanlarla bağlı məlumatlı olmağımın səbəbi əlillik faktoru üzrə 
ixtisaslaşmış Qeyri Hökumət Təşkilatının sədri olmağımdır. 
Mən getdim. Salamat qalın. 
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    Zaur USTAC 
 
“Kulis.az”ın “İlin hekayəsi”  müsabiqəsində (archive.vn) ən çox oxunan hekayə. 
QİSMƏT 
(hekayə) 
2008-ci il, oktyabrın 11-i, şənbə günü  idi. Çiçək qızımın 4 
yaşının tamam olmasına hələ  2 ay qalırdı. Çox vaxt  axşamlar 
işdən evə gələndə onun üçün  nəsə alıb gətirsəm də hər ayın 
11-i mütləq özəl bir hədiyyə olmalıdır.  
Bu gün də ona nəfis tərtibatlı rəngləri və meyvələri öyrədən 
yeni  bir kitab almışam. Evə çatana qədər onun kitabı görəndə 
necə sevinəcəyini təsəvvür edib mən də uşaq kimi sevinirdim.  
 Bakı şəhərində, “Beşmərtəbə” deyilən köhnə binadan ayaqla 
30-35 dəqiqəlik məsafədə, şəhərin ən gözəl, ən səfalı yerində 
öz əlimlə ürəyim istədiyi kimi tikdiyim yığcam 3 otaqlı fərdi 
evdə yaşayıram. Elə də böyük olmayan, 3-4 maşın dayana 
biləcək, güllü-çiçəkli səliqəli kiçik həyətim də var. Çətinliklə 
olsa da  həyətdə bar verən meynə, ərik, albalı, gilas, alma, nar  
və  “yapon əzgili”  ağacları  əkib-becərmişəm. Bu gül-çiçək və 
ağaclar hər səhər məni işə yola salır, axşamlar da 
qarşılayırlar... Səhər işə, axşam da evə gəzə-gəzə, piyada 
gedib-gəlirəməyi xoşlayıram.  
Əlimdə ev üçün aldığım bir-iki xırda-para və Çiçəyimin bükülü 
kitabı gəzə-gəzə gəlib həyət qapısına çatdım. Qapını ancaq 
ailə üzvlərinə və bir də tez-tez gəlib-gedən dost-tanışa məlum 
xüsusi üsulla bayırdan özüm açıb həyətə daxil oldum. Həyətə 

https://yazarlar.az/2021/02/08/zaur-ustac-haqqinda/
https://kulis.az/xeber/nesr/bb-zaur-ustac-40379
https://archive.vn/WsIsA
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girən kimi birinci sol tərəfdə qalan meyvələri artıq çoxdan 
sovulmuş, çiçək açmağa hazırlaşan “yapon əzgili”nə salam 
verib (qonağa hörmət adətdəndir),  nar ağacına tərəf getdim. 
Batmaqda olan payız günəşinin yaratdığı qıpqırmızı fonda 
qoşa ovuca sığmayan qanqırmızı narlar qapqara görünürdü. 
Narlarla da xoş-beş edib, sol tərəfdə qonşu ilə aramızdakı 
alçaq hasarın dibində sıra ilə əkdiyim ilboyu açan qızılgüllərin 
də könlünü ala-ala pəncərələrinin önündən keçib evin giriş 
qapısına çatdım. İşdən gəlməyimə az qalmış Çiçəyin öz 
otağının həyətə baxan pəncərəsindən məni gözləməsi, hər 
dəfə pəncərənin önündən keçəndə  məni görüb, -“Atam gəldi, 
atam gəldi”,- deyə-deyə qapıya qaçması da artıq adət 
etdiyimiz hallardan biri idi. Mən giriş qapısını açıb evə daxil 
olanda artıq Çiçək qızım anası ilə qapının ağzında hazır 
dayanmışdı. Salamlaşdıq. Ev üçün olan xırda-paranı həyat 
yoldaşıma, bükülünü isə Çiçəyə verdim. Hədiyyənin kitab 
olduğunu anlayanda mən təsəvvür etdiyimdən də çox sevindi. 
O hər dəfə belə sevinəndə mənim də özümdən asılı olmayaraq 
gözlərim yaşarırdı. Kövrəlirdim. Bükülü hədiyyəni əlində tutub, 
qarşımda dayanmış Çiçək ayaqqabılarımı çıxarda-çıxarda 
adəti üzrə yenə məni sual atəşinə tutmuşdu. Anası da 
həmişəki kimi, -  
“Ay Çiçək, imkan ver ata bir içəri girsin. İşdən indi gəlib axı”, - 
desə də o məhəl qoymadan, növbəti qəfil sualı mənə 
ünvanladı: 

- Ata, Allah nə bilir ki mən burdayam? 
Ayaqqabının birini çıxartmışdım, o biri tayı hələ ayağımda idi. 
Ani olaraq heç dəxli olmayan bu qəfil uşaq sualından tutulsam 
da Çiçəyə vaxtında cavab vermək lazım idi. Ağlıma belə bir 
cavab gəldi: 

- Çiçəyim, bax bu əlində tutduğun hədiyyəni  apar, öz 
otağında yazı masasının üstünə qoy gəl. 

- Hə qoyub gəldim, - heç bir dəqiqə keçməmiş Çiçək 
yenə qarşımda peyda oldu. 
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- İndi öz otağının qapısını ört və yanıma gəl. 
- Hə gəldim, - cəld otağın qapısını örtüb yanıma gəldi. 
- İndi sənin hədiyyən haradadı? – ondan soruşdum. 
- Öz otağımda. 
- Daha dəqiq desək... 
- Mənim hədiyyəm öz otağımda, yazı masamın 

üstündədir. 
- Sən indi onu görürsən? 
- Xeyr. Qapı bağlıdır. 
- Qapı açıq olsa, görərdin? 
- Xeyr. Onda da divar qoymur görəm... 
- Bax belə. Bəs, sən nə bilirsən ki, hədiyyən otağında 

yazı masasının üstündədr? 
- Özüm qoydum. Ona görə bilirəm ki, ordadır. 
- Ay sağ ol. Bax, Böyük Allah da belə bilir kim hardadır. 
- Bizi Allah baba qoyub bura? 
- Ay sağ ol. Bütün insanların ulu babası Adəmi  Böyük 

Allah yaradaraq yer üzünə göndərib.  Ancaq Allah elə 
Allahdır. Ona Böyük Allah, Uca Allah, Mehriban Allah, 
Bağışlayan Allah deyirlər. Əgər ona baba desək bəs 
onda Adəm babaya nə deyərik, hə Çiçəyim? 

- Bildim. Mehriban Allah. Hər şeyi bilən Allah.  
Nəhayət ki, ayaqqabılarımı  çıxarda bildim. Əynimi dəyişib, əl-
üzümü yumaq üçün hamam otağına keçdim. Çıxanda Çiçək 
məni hövsələsiz halda dəhlizdə  gözləyirdi. 

- Bəs onda “qismət” nədir? 
- Hə, bax bunu sabah sənə parkda göstərəcəm, indi get 

sən “kitablarını oxu”, ata da çay içsin, yemək yesin, - 
deməklə vəziyyətdən çıxmağı bacardım.  
Sabah Çiçəyə parkda əyani olaraq nə göstərəcəyim 
barədə dəqiq fikrim olmasa da bu cür  vəziyyətlərdə 
uyğun ssenarilər qurmaq bacarığıma güvənərək ona 
belə bir söz vermişdim. O da sevinə-sevinə öz otağına 
keçdi... 
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>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<< 
 

Uzun yay günlərində işdən sonra, bayram və istirahət günləri 
isə, həmişə Çiçəyi şəhərimizin gözəl parklarına, əyləncə 
mərkəzlərinə gəzməyə aparıram.  
Bu gün də bizim adi istirahət günümüzdür. Səhər oyanar-
oyanmaz Çiçək “qismət” marağını yenə büruzə verdi. Səhər 
yeməyimizi  yeyib, geyinib evdən çıxana qədər bir neçə dəfə 
də “qismət”i görmək üçün necə tələsdiyinin şahidi oldum. 
Nəhayət hazırlaşıb, həyətimizdəki qonşu ilə aramızda olan gül-
çiçəklərlə salamlaşıb, sağollaşıb həyətdən çıxdıq. Əsas 
küçəyə çıxanda həmişə olduğu kimi  məhləmizin girişindəki 
demək olar gündəlik istifadə olunan bütün malların satıldığı 
xırda dükandan parkdakı göyərçinlərə vermək üçün 1 manatlıq 
buğda aldıq. Gəzə-gəzə eyni adlı prospektdə yerləşən Hüseyn 
Cavid parkına gəldik. Biz parka çatanda  saat 9:45 idi. 
Göyərçinlər hələ gözə dəymirdi. Harda olsalar da indi  bir-bir, 
iki-iki uçub gələcəklər. Göyərçinləri gözləyə-gözləyə  bayaqdan 
bəri axtardığım  “qismət”i tapmışdım. Şəhər göyərçinlərinin bir 
maraqlı xüsusiyyətini də sizə deyim, kim inanmasa yoxlasın. 
Hər gün görməyə adət ediyimiz göyərçinlər iş günləri səhər 
saat 8:00 – 9:00-dan parklarda olsalar da fəsillərdən asılı 
olmayaraq, istirahət günləri saat 10:00 –dan tez gəlmirlər. 
Çünki bütün fəsillərdə bu vaxtlar artıq hava işıqlaşmış olur. Biz 
Çiçəklə bir xeyli oynadıqdan sonra göyərçinlər də tək-tək, 
topa-topa uçub gəldilər. Parkda hələ elə də çox adam yox idi. 
Bir-iki mənim kimi valideyn öz uşaqları ilə oynayırdı. Deyirəm, 
getdikcə vəziyyət bütün sahələrdə dəyişir. Əvvəllər uşaqlar bir-
biri ilə oynayardır. İndi özüm valideyn olandan sonra fikir 
vermişəm. Hətta qışda qartopunu da uşaqlar öz ata-anaları ilə 
oynayır... Belə müxtəlif fikir xəyallarla və “qismət”i necə 
yaxalayıb Çiçəyə göstərəcəyimi düşünə-düşünə parkdakı ən 
sakit guşədə yerləşən oturacaqların birində  əyləşib  
göyərçinlərə dən atmağa başladıq. Çiçək də  yanımda  oturub 

https://kulis.az/xeber/nesr/bb-zaur-ustac-40379
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dəni ətrafa sovururdu. Tezliklə yaxın-uzaq ağaclarda olan  
bütün  göyərçinlər  hamısı uçaraq yanımıza gəlməyə başladı. 
Bir neçə dəqiqə ərzində tamamilə göyərçinlərin əhatəsində 
qalmışdıq. İşarə ilə Çiçəyə sakit dayanıb, kəskin hərəkətə yol 
vermədən məni izləməsini bildirdim. Torbadakı dəndən ətrafa 
sovurur, sonra yenidən ovucumu dolduraraq, yer bərabərində 
göyərçinlərin içində saxlayırdım. Nəhayət göyərçinlərin ən 
diribaş  olanları dəni  ovucumdan yeməyə başladılar. “Qismət”i 
yaxalamışdım. Belə məqamlarda Çiçəyə işarə ilə ovucumdan 
yeyən göyərçinlərə diqqətlə baxmasını istədim. Bu qaydada 
dənlərin hamısını göyərçinlərə səpdik. Göyərçinlər dənləri 
yeyəndən sonra parkın başqa  səmtlərində onlara tum səpən, 
çörək ovan digər valideyinlərin də uşaqlarını əyləndirməyə 
getdilər. Çiçək əyləncənin bitdiyini görüncə, - “Ata, bəs qisməti 
nə vaxt göstərəcəksən?, - deyə, bayaqdan söhbətə başlamaq 
üçün böyük səbrsizliklə gözlədiyim sualı verdi. 

- Hə, indi diqqətlə mənə qulaq as, ağıllı Çiçəyim. 
Göyərçinlər biz səpən dənləri yeyəndə heç onlara 
diqqət elədinmi? 

- Hə. Baxdım. 
- Ovucumdan dən yeyən göyərçinləri gördünmü? 
- Hə. Gördüm. 
- Fikir verdinmi? Göyərçinlərin çoxu ətrafa səpilmiş 

dənləri yeyirdi, amma bir-ikisi gəlib ovucumdan yeyirdi. 
Sən dost olsan hansı göyərçinlərlə dost olarsan, bütün 
digər göyərçinlərə qarışıb yerdən yeyən göyərçinlərlə, 
yoxsa ovucumdan yeyən göyərçinlərlə? 

- Ovucundan yeyən göyərçinlərlə, - heç düşünmədən 
Çiçək cavab verdi. 

- Nə üçün? 
- Çünki onlar qoçaqdı. Çünki onlar qorxmur.  
- Əhsən. Mənim ağıllı balama. Əhsən. 
- Bax, həyat da, qismət də belədir. Gördünmü? Dəni 

ovucumda tutub gözləyirdim. Hansı göyərçin daha 
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cəsurdur, daha qorxmazdır, daha qoçaqdır o gəlib 
ovucumdan dəni götürüb yeyirdi. Sənin soruşduğun 
“qismət” də belədir. Bütün uşaqların “qismət”i  hardasa 
durub onu gözləyir.  Uşaqlar sadəcə oynaya-oynaya, 
oxuya-oxuya böyüyüb öz qismətlərinin harada olduğunu 
öyrənir, sonra da gedib onu götürürlər. “Qismət” bax 
budur, Çiçək bala, gül bala. Şəkər bala, bal bala. Ağıllı 
bala. 

- Hə. Deməli, “qismət” bu imiş? 
- Hə. Ağıllı bala, “qismət” bax budur. 

                                         Son. 
30.01.2022. Bakı. 
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   Günay ƏLİYEVA 
 

Norveç: "Yaşıl qış, yoxsa bahar?" 
Bu gün on il əvvələ 09.03.2011 səyahət edərək gənc bir qızın 
Norveçdə ilk baharını təsvir edəcəyik. Bəli, gənc qız isti və 

daima qaynar bir həyatın dövr etdiyi bir ölkədən, ilin çox 
hissi qış olan və yorğan kimi torpağın üzərini örtən bəyaz 

qarın möcüzələr yaratdığı bir nağıllar ölkəsinə köç etmişdir. 
Mart ayında bu gənc qızı sirli-sehrli nağıllar ölkəsi Norveçdə 

ilk qarşılayanda elə məhəbbət və təmizlik rəmzi sayılan "ağ 
qar" olmuşdur. O qar ki, bahar ətirli, sevgi dolu və gözü ay 
kimi işıqlı o qızın həyatını bahardan qışa dəyişmişdir. Amma 
bu qış insanı üşüdən, qəlbini sıxan və evə çəkən bir qış 
deyildir. Bu yarı qar, yarı yağış və yarıdan çoxu yaşıllıqların 
xalça kimi ətrafa salındığı, şam,palıd ağaclarının sıx 
yerləşdiyi və maralın,ceyranın süzdüyü yaşıl meşələrin 

əsrarəngiz gözəlliyi ilə əhatə olunduğu "yaşıl qış" idi. 
Norveçdə ilk baharda gördüyü hər yarpaqda, hər güldə Vətən 

qoxusu,duyğusu və oxşarlığı görən gənc qız bir neçə il belə 

yaşamışdır. Qərb ölkədə kimi gördüsə Azərbaycan 

baharından, güllərinin ətrindən,rəngindən, quşların 

https://yazarlar.az/tag/gunay-%c9%99liyeva/
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oxumasından, çeşmə bulaqlardan danışmış və onların xəyalı 
ilə özünü Norveçin “yaşıl qış” na öyrəşdirmişdir. O "yaşıl 
qış" ki, sanki canlı,təbii və ecazkar bir rəssam tablosudur. Bu 

tablo vasitəsi ilə o gənc qız həm öz sevgisini tapmış ,həm də 

Vətən həsrətini qisməndə olsa unuda bilmişdir. Ağacların 
əksinin üzərində yer aldığı, göyü üz kimi təmiz göllər, bu 

göllərdə üzən nadir, gözəl quş növləri gənc qızı Norveçi 
sevməyə sövq etmiş və nigarançılıq hissini azaltmışdır. 
Təbiətin ecazkarlığı gənc qızın qəlbini ovsunlayaraq onu öz 
ağuşuna almağa başlamışdır. İlk baharda onun ilk sirdaşı,qəlb 

yoldaşı və yaxın dostu da elə bu füsunkar təbiət olmuşdur. 
O,təbiətdən aldığı güc və qüvvədən irəliləyərək cəmiyyətdə 

hər hansı bir mövqey əldə etməyə çalışmış özünü Norveç 
cəmiyyətinin və təbiətinin bir hissəsi kimi qəbul etməyə 

başlamışdır. 
Norveç baharının simvollarından biri də yasəmən gülüdür. O 
yasəmən ki, rəngi,gözəlliyi,ətri, nazı və zərifliyi ilə neçə-neçə 

qəlbləri fəth edən və ovsunlayan qadına çox bənzərliyi vardır. 
Ağ, tünd və açıq bənövşəyi rənglərdə Norveç təbiətinin 

simvolu olan yasəmən may ayında tanrının bəxşişi kimi hər 

tərəfi gözəllik çələnginə bürüyür. Yasəmən bu gənc qızıda 
ovsunlamış , qəlbində sevgi hissi yaratmış və qəribçilik 
hissini unutdurmuşdur. O,hara getsə, hara dönsə ancaq 

yasəmən görür ,dərib saçına taxır öz xəyal dünyasını qura-

qura “yaşıl qış”ı sevməyə və əzizləməyə başlamışdır. 
Norveçdə yazın əsas simvollarından biri də yağışdır. O yağış 
ki Norveç meşələrini su ilə təmin edən və ecazkar yaşıllığın 
yaranmasının ilk və tək səbəbi nur yağışı… 

Ancaq gənc qız hər yağış yağanda sanki bir qaranlığa qərq 

olar və nigarançılıq hissi onu rahat buraxmazmış. Yaz 
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yağışının nigarançılığı qızı çox üzərdi və o 

Vətəndən,ailəsindən, öz doğma güllərindən nigaran qalarmış. 
Gənc qız Norveçdə əsrarəngiz “yaşıl qış”da hər yağış 
yağanda öz kiçik yuvası və sevdikləri üçün nigarançılıq hissi 
keçirərmiş və "Təkcə səndən nigaranam" deyərmiş: 
"Gəlib, hərdən düşər yada, hərdən düşər yada, 

O günlər bir nağılsa da, şirin nağılsa da. 
Bütün dünya dağılsa da, dünya dağılsa da, 
Təkcə səndən nigaranam, səndən nigaranam..." 

Baba Vəziroğlu 

Quşların oxuması, dələlərin bir ağacadan o biri ağaca sürətlə 

qaçması, maralların yol üstündə və ya meşədə adama 

boylanması da Norveç təbiətinin möcüzələrindəndir. İllər 

ötdükcə maralların sakit baxışı, dələlərin həyəcan və qorxu 

ilə qaçması və quşların xoş nəğmələri qənc qızın qəlbini 

ovsunlayır və “yaşıl qış”a olan sevgisini daha da artırırdır. 
Belə ki, qarlı bir bahar günündə Norveçə gələn gənc qız 
zamanla bu ölkənin hər fəslini sevmiş, öz nağıl dünyasını 
yaratmış və qəhrəmanlarını isə həm Azərbaycan, həm də 

Norveçdən seçmişdir. O, qəlbində iki ölkəni birləşdirən bir 

nağıl yaratmış və onu belə adlandırmışdır: "Yarı məndə, yarı 
səndə" 

"Çiçək ətri gül üzündə, 

Min məna var hər sözündə. 

Bir buluduq göy üzündə 

Yağış məndə, dolu səndə". 

Nüsrət Kəsəmənli 
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   Qismət TAĞIYEV  

 

BƏDBƏXT 
(Povest) 
...əvvəli ötən sayımızda.... 
Amma deyəsən Ulu Tanrı öz mərhəmət əlini bizim üstümüzdən 
çəkməmiş, o mənfür hadisədən  heç bir  il keçməmiş bacım 
Aybəniz də, məndə  yenidən ailə  qurduq. Özü də  əvvəlkindən 
də yaxşı. Bütün bunların hamısını atam 
əvvəlcədən  düşünmüşdü. Həmin hadisə baş verəndə 
evdən  çıxmadığı iki  gün ərzində.Aybənizin ərə getdiyi Tahir 
müəllim, habelə mənim yenicə ailə  qurduğum Maisa xanım 
təsadüfi adamlar deyildi. Məsələ burasındadır ki, atam o dövr 
üçün çox böyük olan  pul, sərvət topalaya bilibmiş. İndi həmin 
pullardan istifadə edərək qarşısına çıxan maneyələri dəf 
edərək məqsədinə çatırdı. 

Tahir müəllim atamın uzaq qohumlarındandır. O Şirinqum 
obalarından olub  kəndə yaxın yataqların  birində ata, anası ilə 
mal qoyun saxlayır. Yatağa yaxın kənddə coğrafiya müəllimi 
işləyir. Hər gün  piyada kəndə gəlib dərslərini keçəndən 
sonra  yenidən yatağa qayıdaraq mal –qara, qoyun otarmaqla 
məşğul olur. Fikri budur, bir qədər vəsait toplayıb kənddə ev 
tikdirsin. Ata-anasını götürüb birdəfəlik çobançılığın daşını 
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atsın. Çox savadlı müəllimdir. Artıq 42 yaşı var. Elmə olan 
həvəsi onu instituta aparmış, qurtarıb gələndən sonra işləyərək 
özündən kiçik 4 bacısını  evdən toy bayramla köçürmüşdür. 
Bacılarını yaxşı cehizlə ər evinə köçürən Tahir bir də onda 
ayılıb, 40 yaşına çatıb  nə ev var, nə pul. Atamla Tahir 
müəllimin yaxşı qohumluq münasibəti vardı. Onun Tahir 
müəllimdən  xoşu gələrdi. Anam həmişə deyərdi Aybəniz 
Tahirindi. İndi bizim evdə bu hadisə baş verəndən sonra Tahir 
müəllim real namizəd kimi yenidən gündəmə gəldi. Doğrudur 
görmüşük, oğlan evi qıza elçi düşər. Burda  isə əksinə. İşləri 
yoluna qoymaq üçün, öz niyyətini həyata keçirmək üçün, bu 
qudrətli, namuslu kişi Yun Salman özü  elçi düşür. 

Yaxşı yadımdadır. Bir dəfə Aybənizlə mən atam gilə gəlmişdik. 
Bir –iki gün dincələndən sonra maşına yataqda lazım 
olan  ərzaqdan yığıb, uşaqlarla birlikdə hamımız  Tahir 
müəllimgilə qonaq getdik. Yun Salman əvvəllər də əli dolu 
onlara qonaq gedərdi.Tahir müəllim onları yaxşı qarşılayır. 
Qoyun  kəsir. Yaxşı süfrə açılır. Yeyib içəndən sonra  mal, 
qoyunu örüşə aparmaq istəyən Tahir müəllimə Salman 
da  qoşulur. Bax burda təklikdə Salman bir böyük kimi öz 
qərarını ona deyir. Məsələ belə qoyulur, Tahir müəllim olan-
qalan malın hamısını satıb, həmin pulla kənddə ata-anasına 
kiçik bir ev tikir. Aybənizlə ailə qurduqdan sonra  onlar Bakıda 
yaşayarlar. Hər ikisi ali təhsillidir. İşə düzəlməyinə,evin tezliklə 
tikilib qurtarmasına özü kömək edəcək.Tahir  müəllim Salmana 
heç nə demir. Yalnız bir neçə gün vaxt istəyir. 

Tahir müəllim ağıllı adamdər. Bütün bunları götür –qoy edir. Bir 
neçə ay şəhərdə yaşayan, özünə diqqət verən Aybəniz də 
onun xoşuna gəlmişdi. Köhnə hisslər baş qaldırır. Bir həftədən 
sonra xəbər göndərirlər, bəs sizə elçi göndəririk. Hə alınandan 
Tahir müəllim ata-anasını bacılarından  birinin evinə aparır. Nə 
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qədər heyvanı varsa  yanıbalalı inəkdən savayı hamısını satır. 
Atam da söz verdiyi kimi ona pul verir. İşlərə özü rəhbərlik edir. 
Ev tikiləndə  sonra Tahir müəllim əməlli başlı toy edib Aybənizi 
təzə evə gəlin gətirir. Burda bir az qalandan sonra onlar 
Bakıdakı evə köçür. Yeni dərs ilində hər ikisi ayrı-ayrı 
məktəblərdə işə düzəlirlər. Yun Salman bütün vasitələrdən 
istifadə edərək  uşaqların şəhadətnamələrini 
dəyişdirərək  Məmməd oğlu yox Tahir oğlu yazdırır. 

Müəllifdən:-Bu kitab nəşrə hazırlanarkən  bəzi məqamları 
öyrənmək üçün bir neçə dəfə  bəzən birlikdə, bəzən də ayrı-
ayrılıqda Tahir müəllimlə, Aybənizlə görüşdüm. Mən 
təklidlə  Aybənizdən: 
-Aybəniz xanım siz Tahir müəllimlə ailə qurmaqdan peşman 
deyilsiniz. 

-Yox –yox allah eləməsin. O gözəl insandır. 20 ildən 
çoxdur  bir yerdəyik. Qəlbə dəyən bir söz eşitməmişik. Bizim 
üçüncü övladımız da da dünyaya gəlsə də o heç vaxt 
onları  bir-birindən fərqləndirməyib. Eyni sualı mən Tahir 
müəllimə verdim: 

-Bilirsiz Həmid müəllim. Hər bir insanın ömrünün  xöşbəxt illəri 
olur və mənim də ömrümün ən xöşbəxt  illəri Aybənizlə birlikdə 
keçən günlərimdir. Mənim əvvəlimi də bilirsiniz, indimi də. Axı 
mən kim idim. Savadlı çoban. Amma indi  Minerologiya elmləri 
üzrə elmlər namizədiyəm. Ömür vəfa  edərsə bu gün sabah 
doktorluğu müdafiə edəcəyəm. Bunların hamısına ancaq 
Aybənizin yaxın qayğısı nəticəsində nail olmuşam. 

İndi isə  digər bir cütlük haqqında. Kitabın başlancığından 
bilirsiz ki, Vasif Maisa ilə evlənmişdir. Onu da bilirsiz Maisa 
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Vasifin doğmaca bibisi qızıdır. Vasif dəftərdə ən çox Maisa 
haqqında yazır. Ancaq bir əsərdə deyildiyi kimi Maisa daş deyil 
qayadan qopa və yaxud ot deyil torpaqdan cücərə. Onun atası, 
anası var və siz  onlar haqqında çox az bilirsiz. Kitabın dolğun 
çıxması üçün müxtəlif adamlarla, o cümlədən Maisanın ata-
anası ilə gorüşüb bəzi məqamlara aydınlıq gətirdim. Əvvəlcə 
Maisanın atası Səmədağa  haqqında. Səmədağa 
Bakının  Çökək məhləsindən olub, ticarət texnikomunu güc –
bəla ilə bitirdikdən  sonra Beşmərtəbə deyilən yerdə ərzaq 
mağazalarının birində  satıcı işləyirdi. Səmədağagil əsl  bakılı 
idi. Yəni  onun babası, babasının babası da Bakıda anadan 
olublar. Nəsillikcə ticarətlə məşğul olublar. Səmədağanın artıq 
28 yaşı vardı. Ata-anası  elə hey danlayardı 

–Ay bala daha yekə kişisən. Bir halal süd əmmiş qız tap 
səni  evləndirək. Allaha  şükür evimiz var, sənin də işin. 
Səmədağa da öz növbəsində onlara cavab verərdi . 

-E rəhmətliyin uşağı hardan tapım halal süd əmmişi. Bəyəm 
itirmişəm tapam. Beləcə aylar ötür  qocalar yenə həmin sözləri 
deyir, Səmədağa  da eyni cavabı verirdi. Amma halal süd 
əmmiş qız öz ayağı gəlib onun yanına çıxdı. Səmədağagilin 
həyəti ənənəvi  Bakı həyətlərindən biri idi.Bu həyətlərin tarixi 
çox uzaqlara gedir.Belə  həyətin ortasında boş yer olur. 
Kənarlarında isə  bir və yaxud iki mərtəbəli  evlər bir-birinə 
bitişik tikilir. Bütün evlərın giriş-çıxışı həyətə, ordan da küçəyə 
açılan qapı olur. Gecələr  küçə qapısı möhkəm bağlanır. 
Həyətdə olanlar bir-birini yaxşı tanıyır. Bunlardan 
bəziləri  evlərində boş qalan otaqları kirəyə verərək maddi 
vəziyyətlərinin bir hissəsini bu yolla asanlaşdırırdılar. Belələrini 
biri də  70-dən artıq yaşı  olan  Xədicə arvad idi. Gənc 
yaşlarından tək qalan Xədicə elə o vaxtdan  kirayinişin 
saxlayır. Onun evində kimlər olmuyub. Sonradan 
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məşhüurlaşmış xalq artist, deputat, nazir müavinivı  və sair. 
Xədicə arvad da kirayişinlərini  bir –bir sayıb onlarla öyünərdi. 
Son zamanlar Xədicə arvad  yalnız qız uşaqlarından kirayinişin 
götürərdi. Bunun iki səbəbi vardı. Birincisi qız uşaqları səliqəli 
təmizkar olurdu. İkincisi həyətdə  qız gəlin çoxaldığından 
qonşular yad kişilərin  burda yaşamasını istəmirdilər. Bax 
beləcə Xədicə arvadın növbəti kirayinişi  tələbə qız Nərminə 
oldu. Bu həmin Nərminədir ki, bu kitabda adı tez-tez çəkilən 
Göytəpəli Yun Salmanın  kiçik bacısıdır. Nərminə 7-ci sinfi 
bitirəndən sonra  təhsilini davam etdirmək üçün Salman onu 
gətirib öz evində saxladı. Nərminə də Nərminə idi. Onsuz da 
gözəl olan Nərminə bu evdə daha da gözəlləşdi. Salman hər 
dəfə Xarkovdan qayıdanda ona yen-yeni paltarlar alıb 
gətirərdi. Dilarə ilə onun münasibəti  çox yaxşı idi və evin 
bütün işlərində ona kömək edirdi. Salmanın  kabinetində olan 
kitabların hamısını oxudu. Məktəbi bitirəndə Salman onu 
aparıb  Pedaqoji institun dil, ədəbiyyat  fakültəsinə qəbul 
etdirdi. Ev kirayə edib, rayondakı geyimləri dəyişdirərək, dəbdə 
olan  ən yaxşı paltarlar aldı. 

Ümumiyyətlə  yəqin hiss  edirsiniz, bu kitabın yazılmasında bir 
tələsiklik var. Burada Salmanla Dilarənin, Vasiflə 
Zəminənin,Tahirlə Aybənizin, Səmədağa ilə Nərminənin 
sevgisindən, Goytəpənin tarixindən doğma  Bakının 
gözəlliyindən, ölkəmizin gəzməli, görməli yerlərindən uzun-
uzadı yazmaq olardı. Ancaq  məni bu ailənin 50-60 illik 
tarixində baş verənlər maraqlandırdığından qısaca məlumat 
verməyə çalışıram. Beləliklə Səmədağa ilə Nərminənin sevgisi 
baş tutur. Nərminə hələ institutu qurtarmamış Səmədağa ilə 
ailə qurur. Onların bir qızı iki oğlu  dünyaya gəlir. Qız may 
ayında anada olduğu üçün adını Maisa qoyurlar. Salmanla 
qohum olandan sonra  Səmədağa çoxdan istədiyi 
arzusuna   çatır. Salmandan borc pul alaraq yuxarılara verərək 
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mağaza müdiri olur. Bir dəfə  onu möhkəm ilişdirirlər yenə 
köməyinə Salman      gəlir. Pul  verib onu   “obexeyis”in 
əlindən alır.  Maisa  tibb instituna qəbul olunanda da  pul lazım 
olur və  yenə Salmana üz tuturlar. Beləliklə Maisa  məktəbi 
qurtarıb işə başlayanda  Səmədağanın Salmana  nə az, nə 
çox düz 50 min manat borcu  olur. Düzdür bu illər 
ərzində  bekar oturmur. Keçmiş Sovetlər İttifaqı 
dağılanda  müdir işlədiyi mağazanı   özəlləşdirir. Yaxşı təmir 
edib, içərisini lazım olan mallarla doldurub adını qoyur 
“Market”. 80-cı illərin əvvəlində Bakıdan köçən erməni 
qonşusundan ucuz qiymətə üçotaqlı mənzil alır. 

 
“KULİS.AZ”DA “İLİN HEKAYƏSİ” MÜSABİQƏSİ (2021) 
 

Atamın düşündükləri planın bir hissəsi də mənim taleyim idi. 
Aybəniz ailə qurandan  daha mən orada qala bilmədim. Ayrıca 
bir ev kirayə edib orada yaşamağa başladım. Əslində işimlə 
əlaqədər  Bakıda çox az olurdum. Bir dəfə atam mənə 
rayondan zəng edib tapşırdı  ən yaxşı paltarlarımdan birin 
geyinib bazar günü Aybənizgildə olum, görüşək. Mən gələndə 
o artıq orada idi. Sən demə anam da gəlibmiş. Mən onlardan: 

-Nə olub?. Yenə nə tədbiriniz var. Hamınız sevinc içindəsiniz. 
Anam 

-Sənə  elçi gedirik. Bibin qızı Maisaya. Atan hər bir şeyi həll 
edib. Doğrusu eşitdiklərimdən həm sevindim, həm də 
kədərləndim. Sevindim Maisa kimi gözəl qızla evlənəcəm. 
Kədərləndim ona görə, xarici görünüşümə görə mən Maisaya 
layiq deyiləm. Bir-birimizi yaxşı tanıyırıq. Onlar 

https://kulis.az/xeber/nesr/bb-zaur-ustac-40379
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dəfələrlə  yaylaqlarda  olanda ailəlikcə bizə gələrdi. Səmədağa 
da o dövr üçün defisit olan içkilərdən gətirib atamın dostları 
ilə  İsti su sanatoriyasında toplaşıb bala-bala vurardılar. Maisa 
məndən 10 yaş kiçikdir. Necə olub, ali  təhsilli bu gənc qız 
mənim kimi dul bir kişiyə ərə getməyə razı olub. Biz 
hamımız  Tahir  müəllimin təzəcə aldığı maşına əyləşib 
Maisagilə gəldik. Bizi dəhlizdə Səmədağa qarşıladı. Kefi kök 
idi. Sonra  bibim və nəhayət Maisa gəlib bizimlə görüşdü. Hər 
ikisi tutqun, üzlərində kədər vardı. Maisa daha gözəlləşmişdi. 
İndi 5-10 il bundan əvvəlki dəcəl qız deyildi. Yadımdadır biz 
onu həmişə Mona Liza və yaxud Cokanda deyə çağırardıq. Bir 
az kökəlmişdi və bu doluluq onun hündür bədəninə çox 
yaraşırdı. Mən onun qolundan tutub yan otağa apardım və 
soruşdum. 

Ardı  var... 
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  Leyla YAŞAR 
                        

Ümid “xəstə”si 
Tibb bacısından xahiş etmişdi, bu gün çarpayısını pəncərənin 
yanına qoyacaqdılar. 
Doya – doya pəncərənin şəffaf şüşəsindən günəşin nura boyadığı 
dünyaya baxacaqdı. 
Çox keçmədi nərmənazik, badam dodaqlı, gülər üzlü həkim tibb 
bacısı ilə gəldi. 
Bu həkimdəki xoş ovqata heyran olmamaq mümkün deyildi. 
Hər xəstəni öz dilində dindirən, xoş nəvazişlə yanaşan, qardan 
seçilməyən ağ paltarlı qadın sanki bir mələk idi. 
Gülə- gülə bizə yaxınlaşdı. 
Salam verib, əlini onun alnına qoydu: 
– Niyə narahatsan, ay dayı? 
– Yox, ay qızım, narahat deyiləm. 
– Çarpayının yerini indi deyişəcəklər, narahat olma. 
– Çox sagol, qızım . 
– Bax ha, özünü yerə çox vermə. Sənin hələ nə yaşın varki? 
Gülürük. 
-70 – i keçib, ay qızım. 
– Maşallah, 17 yaşında görsənirsən . 
Dayının dodağı qaçır. Üzünə cavanlıq eşqi gəlir, bığaltı gülümsünür. 
Həkimin dediyi bu bir kəlmə ona ruh verir sanki. Dikəlib oturur. 

https://yazarlar.az/tag/leyla-yasar/
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– A qızım, Allah səndən razı olsun. 
– Yastığın yüngül olsun, dayıcan, gələcəm. – deyib başqa xəstələrini 
yoxlamağ gedən gözəl qəlbli həkimin vurduğu ətrin qoxusu bir 
müddət otaqdan çəkilmir. 
Bir az keçmiş iki tibb bacısı gəlib, dayının çarpayısının yerini 
dəyişirlər. 
Dayının qoluna girib stulda otuzdururuq. Güclə oturan dayının 
iradəsinə heyran 
– Heyran baxıram. 
Stulda rahat otura bilməyən dayı əlimi geri itələyir : 
– Ay ogul, məni tutma, hələ gücüm tükənməyib. 
Gülürük. 
Tibb bacıları dayının çarpayısını düzəldib, dayını öz yerinə 
keçirdirlər. 
Dayı bir müddət oturub, pəncərədən çölə baxır. Günlərdi burdadı, 
yanına tez – tez gəlirəm. Xəstəliyi çox ağırdı. Vəziyyətində heç bir 
irəlləyiş yoxdu. 
Son günlərini yaşadığını özü bilmir. Müalicə alıb evə qayıtmaq 
ümüdü ilə yaşayır. 
Sevgi dolu gözlərlə pəncərədən çölə baxır. 
Payızın, küləyin yelinin vurub yerə sərdiyi yarpaqlara baxdıqca ah 
çəkir . 
Üzünü mənə tutub : 
– Bax, bala görürsən yarpaqları? 
Başımı yelləyirəm. Narahat oluram. Nahaq çarpayının yerini 
dəyişdik. 
– Payızdı, dayı, yarpaqların tökülən vaxtıdı. 
– Elədi oğul, həyat da belədi, zəif insanları tez məğlub edir. 
Heç nə demirəm. 
Sükut çox çəkmir. 
– Uzan, bir az dincəl.- deyirəm. 
– Narahat olma, oğul. 
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Mən yaxşıyam. 
Çətinliklə uzanır. Yenə də mənim köməyimdən imtina edir. 
Hava qaralmağa doğru gedirdi . 
Birdən güclü külək başladı. Agaclar küləyin müşayəti ilə rəqs 
edirdilər . Hərdən pəncərəyə gəlib dəyən nar agacının çubugu , 
sanki küləyin çaldıgı musiqinin son akkordlarını vururdu . 
Dayıya belə hava xoş olmaz deyə düşündüm . 
– Bəlkə pərdəni çəkək ? 
– Nə danışırsan , ay ogul? Belə gözəl təbiət hadisəsini qaçırtmaq 
olar? 
– Bir azdan ildırım , falan .. 
Sözüm agzımda qaldı . 
– Hər bir təbiət hadisəsinin öz yeri var . Mən hər birindən güc alıram. 
Bir az əsəbi verilən cavabdan sonra sakitcə yerimdə oturdum. 
Nədənsə darıxmaga başladım . 
– Durum bir siqarət çəkim,dayı icazənlə . 
– Get ay ogul , ö zəhirmarı qarışdır qanına . Elə bilirsən xeyri var? 
– Adətkar olmuşam , tərgidə bilmirəm . 
– İradən olsa , tərgidərsən. Mən də çəkirdim , cavanlıqda .. Eh .. 
başını bulayır . 
– Cavan idik , dostlarla içki məclisi qurardıq , səhərəcən qəlyanın 
tüstüsü siqaretin tüstüsünə qarışardı . Havadakı dumana baxıb həzz 
alardıq. Noldu sonu? 
– Ay dayı ,xəstəliyin ona nə dəxli? 
– Hə , bax , mən də elə deyirdim . İndi deyirəm keşkə o səhvləri 
etməzdim . 
Siqaret eşqim sönür . Yandırmaq istədiyim siqareti qutusuna qoyub 
çölə çıxıram . 
Öz – özümə düşünürəm . 
Həkimlər dayının vəziyyətinin çox pis oldugunu deyirlər . Kimsəsi 
olmayan bu agsaqqala nəsə olsa mən neyniyərəm? 
Qəribə tanışlıgımız olmuşdu dayıyla . 
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Gec idi , yorgun argın evə qayıdırdım . Bu gün aylıq məvacibimi 
almışdım . Beynimdə kirayə pulu , kamunal ,borclarımı ödəməyəcək 
pulumun haqq – hesabını etdiyimdən , ətrafda baş verənləri 
görmürdüm . Dar dalanların birinə girmişdim . Hər dəfə burdan qorxa 
– qorxa keçirdim . Birdən yaxınlıgımda hənirti eşitdim . Arxaya 
dönməyə macal tapmadım . İsti havada böyrümə dəyən soyuq nəsə 
oldugunu hiss edən kimi ürəyim sanki yerə düşdü .Qorxdugum 
başıma gəlmişdi . Soygunçular idi . Biri bıçagı böyrümə tutdu, o biri 
üst başımı axtardı .Bir tərəfdən canımın ,digər tərəfdən onsuzda 
problemlərimi ödəməyəcək maaşımı itirmək qorxusu məni az qala 
dəli edəcəkdi . Birdən kimsə o iki nəfəri götürüb divara çırpdı . Heç 
nə anlamadım . Qaçmaga taqətim olmadıgından ordaca yerə 
oturdum . Məni xilas edən , yerdən qaldıran, bu gün can verən dayı 
idi. Ondan sonra dost olduq . 
Otaga qayıtdım. Dayı üzünü pəncərəyə çevirib , göyün üzünə 
gözünü qırpmadan baxırdı . Sanki gözünü qırpsa , nəyisə 
qaçıracaqdı. 
Xəyaldan ayırmaq istəmirəm . 
Bir qədər baxandan sonra gülümsünür . Üzünü mənə çevirib ; 
– Yaxın gəl ,sənə həyat heykayəmi danışacam .- deyir . 
Sevinərəkm çarpayısının ayaq tərəfində otururam . 
– Hə ogul bala , mən də sənin kimi cavan olmuşam. Gəncliyimdə bir 
qıza aşiq olmuşdum . Fikirə gedir , gözləri dolur , agır – agır nəfəs 
alır. 
– Su verim? 
– Yox , yox . Yaxşıdı hər şey .- deyib , özünü gümrah göstərmək 
üçün sönük gözlərinə yalançı ümüd gətirir . 
– Hə bala , dəlilər kimi sevirdim. Yolda görmüşdüm , kim oldugunu 
bilmirdim. Gözüm ondan başqa heç kimi , heç nəyi görmürdü 
.Çiyninə tökülən şabalıdı saçları , iri qara gözləri məni valeh etmişdi . 
Əyninə geyindiyi baharı xatırladan al əlvan rəngli donlar ona xüsusi 
yaraşır , gözəllik verirdi . Yaxınlaşmaga cürət etmirdim , amma şam 
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kimi əriyirdim . Hər dəfə yolunda durub ilahinin yaratdıgı bu gözəlliyə 
doyunca baxmaq üçün saatlarla işimdən ayrı qalmalı olurdum. 
Amma bu məni yaşadan , gün verən günləri xatırladıqca indi də 
ruhum sanki cavanlaşır , xoşbəxt oluram . 
Hə nə başını agrıdım , 4 ay beləcə bu gözəl günləri yaşadım. 
Bir gün özümdə güc tapıb , mənə enerji verən günəşimə 
yaxınlaşdım . 
Qəlbimin dərinliklərində kök atan sevgimi bu gözələ bildirdim . Heç 
nə demədi .İri gözlərini süzdürüb gülümsündü . Uzaqlaşıb getdi . 
Mənim cismimi də , ruhumu da özünə baglayıb getdi . 
Günlər beləcə keçirdi . Mən yaxınlaşıb danışırdım , o gülümsünürdü. 
Düzünü desəm cavab verməməyi məni pərt etsə də , büruzə 
verməməyə çalışırdım . Bir gün yenə işdən gəlirdi . Belə bir hava var 
idi . Əlində çətir tutmuşdu , qarşı səkidən gəlib yanımdan keçəcəkdi . 
Mənə çatanda istədim səni sevirəm deyib qışqıram . Nədənsə 
utandım , amma qarşısını kəsib dilim topuq vura – vura , onsuz 
yaşaya bilməyəcəyimi , ona aşiq oldugumu dəfələrlə təkrarladım . 
Yenə gülümsündü , əlində tutdugu vərəqi mənə verib , uzaqlaşdı . 
Tez – tələsik səliqə ilə bükülmüş vərəqi açdım . 
– Mən nə eşidə , nə də danışa bilmirəm .Zəhmət olmasa fikrinizi bu 
vərəqə qeyd edin . – yazmışdı . Elə bil məni ildırım vurdu . 
Yerimdəcə quruyub qaldım . Əvvəl məni aldatdıgını zənn etdim . 
Sonra öyrəndim ki , zavallı həqiqətən qüsurlu imiş . 
Səbrim çatmıyıb , həyəcanla yarıda hekayəsini böldüm ; 
– Uzaqlaşdın? 
Əsəbi şəkildə mənə baxdı ; 
– Dəli olmusan? Sevgi qüsur tanımaz bala . 
Səbrsizləndim . 
– Sonra nə oldu? 
Öskürək tutdu dayını . Sinəsindəki xışıltı, köksününün tez – tez 
qalxıb – enməsi vəziyyətinin yaxşı olmadıgını göstərirdi . 
– Bir az dincəl , danışarsan. 
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– Dedim. 
– Hə bala, düz deyirsən . 
Amma dayana bilmədiyi bəlli idi . Yenidən danışmaga başladı. 
– Qüsurlu olmagı vecimə deyildi , bütün halıyla qəbulum idi . Bircə 
hə desəydi , hər şey yoluna düşəcəkdi . 
Sevgimi kagız üzərinə sıgdırıb , ona cavab verə bilmirdim . Amma 
əlacım yox idi . Bircə kəlmə yazdım .Səni sevirəm , mənim 
həyatımın sönməyən günəşi olarsan? 
İnan adını da bilmirdim .Sən demə bu gözəlliyin adı Şəms imiş . 
Odur ki günəş kimi bərq vururmuş . 
Bir gün əlim əsə – əsə məktubumu ona verdim . Günlərlə yolunda 
dayanıb cavab gözlədim . Gəlib yanımdan keçəndə başını aşagı 
salıb keçir ,sönük gözlərini gizlətməyə çalışırdı .Heç nə anlaya 
bilmirdim . Ürəyim az qalırdı dayana . Əlim hər şeydən soyumuşdu . 
Artıq işə də getmirdim . Siqareti – siqaretə calayırdım . 
Və bir gün . Gözlədim gəlmədi . İki gün gözlədim gəlmədi 
.Vəziyyətimi təsəvvür belə edə bilməzsən . Nə edəcəyimi bilmirdim . 
İntihar etməyə belə gücüm yox idi . Səssiz gediş məni məhv etmişdi. 
Bir neçə gün sonra öyrəndiyim xəbər məni göydən götürüb yerə 
çırpmışdı . 
Dayının danışdıqca həyəcandan qızardıgını , əllərinin əsdiyini görüb 
qorxuya düşdüm . Tibb bacısını səsləmək istədim , qoymadı . 
– Onsuzda bu gün sabah öləcəm ,qoy sonacan danışım – deyib , 
gülümsəməyə çalışdı . Kədər dolu gözlərdə illərin sevgisi yatırdı . 
– Hə bala , öyrəndim ki ,yazıq qız ,həm də ürək qüsurlu imiş . Bu 
dünyaya əlvida deyibmiş . 
Ondan sonra illərlə yaşaya bilmədim . Mənim sevgi günəşim 
ölmüşdü . Qəbrini tapıb günlərlə ora gedib aglayırdım Məzarı ilə 
dərdləşir , günlərimi onunla keçirirdim . Ölmək istəyirdim. 
İllər sonra ayıldım ki , həyat davam edir .İlahidən güc alıb , həyat adlı 
amansız taleyimlə barışıb yoluma davam etdim. 
Sonra ailə qurmadım. Ona olan eşqimi qəlbimə həkk etmişdim. 
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Günəş qəlbimdə ayrısı üçün yer buraxmamışdı. 
Bəlkə də anamı uşaq vaxtı itirməyim, bacımın olmamagı ona bu 
qədər baglanmagıma gətirib çıxartmışdı. Bəlkə də onlar olsa idi 
mənim həyatımı başqa tərəfə istiqamət alardı. 
Amma bir söz deyim, mənim eşq adlı günəşim sönmüşdü. Həyat adlı 
sevgimsə bu günə kimi məni bir gün də olsa tərk etmədi. İradə , 
ümüd , arzu həmişə yanımda oldu. 
Danışdıqca gözlərindəki həyat eşqi ətrafa işıq saçırdı . Bu yaşdakı 
cismdə olan , cavan ruh məni heyran etmişdi. Gözlərinin giləsinin 
işıgı sönmək üzrə idi, amma həyata olan sevgi, həyata baxış 
bucagının hərtərfli gözəlliyi o sönüklüyü ört- basdır etməyi bacarırdı. 
Son anları oldugunu anlayırdım. Yaxınlaşıb əlindən tutdum. 
Dodagının altında kiminləsə danışırdı elə bil. Üzümə baxıb 
gülümsündü . Nurlu çöhrəsinə yeni bir nur qonmuşdu sanki. Hər 
tərəfə göz gəzdirdi. Sonra pəncərədən çölə baxdı. Göy üzünü sevgi 
ilə süzdü . Yavaşca kəlmeyi- şəhadətini deməyə başladı. 
Sönük , amma ümüd dolu gözlər göyə dikilib qalmışdı. 
-Gəlirəm , gəlirəm, nə gözəldi oralar deyib, gözlərini fani dünyaya 
əbədi olaraq yumdu. 
Üzündə illərdi o balaca qəlbinə sıgışdırdıgı günəşin əksi bərq 
vururdu. 
Ümidlə yaşayıb , ümid xəstəsinə çevrilən bu gözəl , nur üzlü insanın 
öz günəşinə qovuşmaq üçün necə tələsdiyi çöhrəsinə yansımışdı. 

“KULİS.AZ”DA “İLİN HEKAYƏSİ” MÜSABİQƏSİ (2021) 
 

Şahid körpü 
Beli bir kənara tullayıb əlcəklərini çıxartdı. Oturub siqaret 
yandırdı. Ətrafa nəzər salıb, götür-qoy etməyə başladı. 
Bura heç kimin ağlına gəlməyəcək. Gözdən uzaq bir yer 
seçmişdi. Heç kim ondan şübhələnməyəcək, buna əmindi. 
Hər şeyi əvvəlcədən ölçüb-biçmişdi. Basdıqdıqdan sonra 

https://kulis.az/xeber/nesr/bb-zaur-ustac-40379
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istifadə etdiyi əşyaları ayrı-ayrılıqda çaya atacaq, ordan 
birdəfəlik uzaqlaşıb, gedib qatili “axtaracaqdı”. 
Hər kəs bir-birinə dəymişdi. Valeh yoxa çıxmışdı. Evdən ayrı 
heç yerdə gecələməzdi Valeh. Sakit təbiətli, üzüyola bir insan 
olan Valehin müəmmalı şəkildə yox çıxması bütün qəsəbəni 
narahat edirdi. 
İki körpə qızı boynunu büküb durmuşdu. Atalarına hədsiz bağlı 
olan körpələrin gözlərində kədər ürək parçalayırdı. 
Polisə artıq xəbər verilmişdi. Axşamdan qəsəbənin yanından 
keçən Sarı çayında axtarışlar başlamışdı. Qonşular iki yerə 
ayrılıb meşəyə, Valehi axtarmağa getmişdilər. 
Valeh dünən səhər evdən bazara getmək adı ilə çıxmışdı. 
Qonşularda usta işləyib ailəsini yarıac-yarıtox dolandıran 
biçarə, hər kəsin işinə yarıyırdı. Gülərüz, mehriban insan idi 
Valeh. Qonşular xətrini çox istəyirdi. Heç kimlə işi olmazdı. 
Əlindəki son tikəsini də tanıdığı insanlarla bölən Valehin yoxa 
çıxması hamını narahat edirdi. 
Nə çayda, nə meşədə Valehə aid heç nə tapılmadı. 
Valehgil iki qardaş idilər. Saleh və Valeh. 
Ata-anaları 2 il olardı ki, rəhmətə getmişdi. Qardaşlar ikisi də 
ailəli idi. Salehin iki oğlu vardı. Bir həyətdə ayrı-ayrı evdə 
mehribancasına yaşayırdılar. 
Hər yeri ələk-vələk edən qohum-qonşu əllərini hər yerdən üzüb 
axtarışın nəticəsini gözləməyə başladılar. 
Valehin yoxa çıxmasından sonra ailə maddi cəhətdən sıxıntı 
çəkməyə başladı. Salehin qazancı ancaq ailəsinə çatırdı. 
Qapıda bir balaca əkin yeri düzəldən Durna ordan götürdüyü 
tərəvəzi aparıb bazarda satır, güclə uşaqlarını dolandırırdı. 
Uşaqlar böyüyür, tələbatlar artırdı. Durna uşaqlarını 
dolandırmaq üçün özünü oda-közə vururdu. Durnanın ata-
anası da onlara əl yetirir, uşaqların pal-paltarlarını alırdılar. 
Durna evlərə təmizlikçi kimi gedir, qazandığı qəpik-quruşla 
uşaqlarını saxlayırdı. Qızları ilə hər gecə oturub söhbət edirdi: 
– Qızım, dərslərinizi yaxşı oxuyun. 
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– Ana, biz hər gün dərslərimizi hazırlayırıq. 
– Bilirəm qızım, amma daha yaxşı oxumaq lazımdır. 
– Düzdü ana, müəlliməmiz də o gün dedi ki, uşaqlar yaxşı 
oxumaq lazımdır. 
– Görürsənmi, qızım mən oxumamışam, atandan sonra necə 
əziyyət çəkirik. 
– Elədi, ana, atam olsaydı sən bizimlə, dərslərimizlə daha 
yaxşı maraqlanardın. O işə gedərdi, sən də bizim dərslərimizə 
kömək edərdin. 
– Canım qızlarım, mən də yaxşı oxuyurdum, nənəgil məni 
oxumağa qoymadı. İndi oxusaydım hər şey ayrı cürə olardı. 
– Bu günümüzə şükür edək, ana. Bizdən də pis vəziyyətdə 
olanlar da var. Sən bizi çox yaxşı saxlayırsan. 
– Çox sagolun, balalarım. Gedin yatın gecdi artıq. 
Uşaqlar gedib yatandan sonra Durna oturub corab toxumağa 
başladı. Gecələr toxuduğu corabları səhər işə gedəndə 
dükana verir, aldığı pula vacib ərzaqları alırdı. 
Valehdən iki il idi ki, xəbər yox idi. Polis işin araşdırıldığını, bir 
nəticə olmadığını deyirdi. 
Valehin yaxın dostlarından olan Qəhrəman tez-tez onları gəlib 
yoxlayır, bir ehtiyacları olub olmadıgını soruşurdu. Durnanın 
əvvəldən ondan nəsə xoşu gəlmirdi. İndi də görəndə çalışırdı 
özünü görməməzliyə vursun. 
Həyət qapısı döyüldü. Gələn Qəhrəman idi. Uşaqlar üstünə 
yüyürdülər. Gələndə uşaqlara şirniyyat alıb gətirirdi. Qızlar 
payların alıb, onu evə kimi dartıb gətirdilər. 
– Ana, ana gör kim gəlib. 
Durna pəncərədən Qəhrəmanın gəldiyini görmüşdü. Özünü o 
yerə qoymadı. Başını qapıdan çıxardıb xoşgəldin etdi. 
Qəhrəman sözlü adama oxşayırdı. Həm də elə bil içkili idi. 
– Ay Durna, (həmişə Durna bacı deyərdi) bəsdi ta, hamıdan 
qaçdığın, gəl otur bir az dərdləşək! 
Durna özünü eşitməməzliyə vurdu. Ürəyində yalvardı ki, Saleh 
evə gəlməsin. Onun da Qəhrəmandan xoşu gəlmirdi. Boş yerə 
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qanıqaraçılıq ola bilərdi. 
Qəhrəman səsini başına atmışdı. Sanki kiməsə eşitdirmək 
istəyirdi. 
-Ay Durna, çay noldu? 
Durna çölə çıxıb sakit səslə: 
– Qəhrəman qardaş, Saleh evdə olanda gələrsən, – dedi. 
– Həmişə gəldiyim evdi. Buranı doğma bilirəm. Valehdən ta 
xəbər-ətər çıxmadı. 
Son söz Durnanı yaman tutdu. İstədi çıxıb Qəhrəmanı qovsun. 
Yenə səbrini basıb dinmədi. Qızları evə səslədi ki, bəlkə “üzlü 
qonaq” durub gedə. 
Qəhrəman ayağa durub, sagollaşmadan çıxdı. Çıxarkən 
qapıdan Durnanı süzdü: 
-Görüşərik. 
Durnanın canına qorxu düşmüşdü. Qəhrəmanın addımbaşı 
qarşısına çıxması onda şübhələr yaradırdı. Salehə deməyə 
qorxurdu. Kişi xeylağıdı gedib nəsə deyər, heç nədən söz-
söhbət yaranar deyə özünü saxlayırdı. 
Axşam uşaqlarla söhbətində üstüörtülü uşaqlara başa saldı ki, 
onlar artıq böyük qızdılar, hər adamın yanına getməsinlər. 
Humayın sualı onu çaşdırdı: 
-Ana, kimlərin yanına gedə bilərik? 
Sunay tez cavab verdi: 
– Bizi çox istəyən insanların, məsələn əmimin, Qəhrəman 
əminin. 
Durna onun sözünü ağzında qoydu: 
– Qızım, Valeh əmidən başqa heç kimin yanına getmək olmaz. 
Uşaqların niyə sualı cavabsız qaldı. 
Nə qədər əziyyətli işdə çalışsa da, Durna öz gözəlliyini 
qoruyub saxlaya bilmişdi. Valehdən sonra ağaran saçları ona 
tam başqa gözəllik verirdi. 
Qulağına tez-tez gəlib çatan evlilik təkliflərini rədd edirdi. 
Valehin ölümünə inanmırdı, nə vaxtsa geri dönəcəyi günü 
səbrsizliklə gözləyirdi. 
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İstintaq davam edirdi. Polis Valehi tanıyan hər kəsi dəfələrlə 
şöbəyə çağırıb dindirmişdi. Heç bir iz yox idi. 
Durnanın ağlına yüz fikir gəlirdi. Ancaq dərindən oturub 
fikirləşəndə, Valehin mərdimazar biri olmadğı üçün onu 
kiminsə öldürəcəyi versiyasına inanmırdı. 
Tək əlac gedişatı izləmək idi. 
Saleh də qardşının işi üçün polis şöbəsinə tez-tez gedir, 
maraqlanırdı. 
Durna işdən evə dönürdü. Yolu qısalsın deyə dar aralıqlara 
dönməli oldu. Buralar helə də gedişli-gəlişli deyildi. Yorğun 
oldugundan, əlindəki zənbilləri yerə qoya-qoya gələn Durnanın 
gözlərindən yuxu tökülürdü. 
Qəfildən qarşı tərəfdən səs gəldi. Durna bir qədər duruxdu. 
Deyəsən kimsə yıxıldı. Durna addımlarını yavaşıtdı. Ürəyinə 
min cür fikir gəldi. Valehdən sonra ehtiyyatlı davranırdı. 
Cibində qatlanan bıçaq gəzdirirdi. Aralığın başında Qəhrəmanı 
görəndə elə bil başına qaynar su tökdülər. Qəhrəman yenə də 
içkili idi. Axır vaxtlar haqqında müxtəlif şayələr dolaşan 
Qəhrəman kafelərin sevimli müştərisinə çevrilmişdi. Deyilənə 
görə zəhirmara qalmış narkotikə qurşanmış , hətta alverinə də 
başlamışdı. Ailəsilə də münasibəti yaxşı deyildi. İki gündən bir 
yoldaşı qızını da götürüb atası evinə gedirdi. 
Durnaya gəlib çatan, ayaq üstə güclə dayanan Qəhrəman 
qollarını açıb Durnanın yolunu kəsdi. Kinayəli gülüşlə: 
– Salam, ay Durna bacı, hardan gəlirsən belə? – dedi. 
Durna dinməyib, onun çəkilməsini gözlədi. 
– Nolub, nə naz edirsən belə? Gəl kömək edim zənbilinə, bir 
az dərdləşək. 
Yıxılmamaq üçün divarları özünə dayaq edən Qəhrəman yolu 
kəsmişdi. Durna nifrətlə onu süzdü: 
– Çəkil, yolumdan! 
– Niyə hirslənirsən, nə dedim axı? 
– Sən nə qədər arsız insansan? Valehin evində çörək 
kəsmisən, yoldaşına sataşırsan? 
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– Ay Durna, həyat davam edir. Neyniyim, nə yalan deyim sənə 
olan sevgim günü-gündən artır. 
Durna bıçağı çıxardıb onu hədələdi: 
– Yoluma çalış çıxma! 
Qəhrəman tez özünü düzəldib, yol verdi. 
Durna ürəyi əsə-əsə evə gəldi. 
Yox, belə olmaz. bu barədə Salehə deməlidir. Deməsə də 
olmur. Bu əclaf onu biabır edəcək. 
Axşamı, Salehin işdən qayıtmasını gözlədi. İstədi əvvəl 
Nərminlə (Salehin yoldaşı) məsləhətləşsin, Sonra vaz keçdi. 
-Sözü kim böyüdər, yİyəsi,- deyib atalar. 
Saleh hər gün işdən gələndə onlara keçər, hal-əhval soruşub, 
uşaqlarla oynayardı. 
Bu gün də gəlmişdi. 
– Xoş gəlmisən, Saleh qardaş. 
– Xoş gününüzə gəlim, Durna bacı. 
– İşlər necədi? Qurtaran ərzaqların siyahısını yaz ver, sabah 
bazara gedəcəm alım gətirim. 
-Allah razı olsun. Yazaram. 
Saleh bir az oturdu. Durub getmək istəyəndə Durna: 
-Sənə sözüm var. Söz ver qanqaraçılıq yaratmayacaqsan. 
Salehin qaşları çatıldı. 
-Nolub, kimsə xətrinizə dəyib? 
-Yox. 
– Qızlar, otagınıza keçın, əmiylə sözüm var. 
Qızlar sakitcə otaqlarına keçdilər. 
– Bilirsən, qardaş məsələ Qəhrəmandı. 
– Hə, ondan gözüm çoxdan su içmir. Sənə nəsə deyib? 
Durna qorxdu. 
-Yox, sadəcə bura vaxtsız gəlir, yolda görəndə özün yaxşı 
aparmır bir az. 
– Nəsə deyir, sənə? 
– Yox, yox! 
– Qorxma, bacım. Mənim ondan gözüm çoxdan su içmir. Bir 
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söz desə mənə de. 
– Yaxşı! 
Durna məsələnin ciddiləşməsindən qorxurdu. 
– Gecəniz xeyrə. 
-Xeyrə qarşı. 
Qəsəbəyə yeni xəbər yayılmışdı. Deyilənə görə Qəhrəmanı 
həbs etmişdilər. Durna sevincindən “uçurdu”. Amma bu 
sevincin ömrü 1-2 saat çəkdi. 
Qəhrəmanın yoldaşı boşanma ərizəsi vermişdi. Deyilənə görə 
səbəb, Qəhrəmanın həyatımda biri var deməsi olmuşdu. Heç 
kim biri kimdi deyə maraqlanmamışdı. Kişi xeylagı sözdü 
deyib, deyə qadını sakitləşdirmək istəsələr də, qərarı qəti olan 
qadın ərizəsin yazıb vermişdi. 
Bir gün çayxanada dostları ilə çay içən Saleh qəribə bir söz 
eşitmişdi. Qəhrəmanın münasibəti olan qadının əri itgin 
düşübmüş. Saleh söhbətin Durnadan getdiyini anlasa da, 
özünü eşitməməzliyə vurmuşdu. 
Neçə gün qaş-qabağı yerlə gedən Saleh, Durnaya heç nə 
demədən məsələni araşdırmağa qərar vermişdi. 
Valehin yoxa çıxmağından 3 il ötürdü. Durna onun geri 
qaydacağı günü səbrsizliklə gözləyirdi. Valeh onları buraxıb 
heç bir yerə getməzdi axı. 
Saleh Durnayla ətraflı danışmaq qərarına gəlmişdi. 
Qəhrəmanın Durna haqqında danışdığı xoşagəlməz sözlər 
Salehdə şübhə yaratmağa başlamışdı. Qəhrəman Durnanın 
ona hə dediyini, sadəcə zaman istədiyini, Durnaya görə ailəsini 
dağıtdığını agız dolusu danışır, Durnaya şər böhtan atlrdı. 
Evin qapısı döyüldü. 
-Ana, əmimdi. 
– Hə, xoş gəlib, qızım. Denən keçsin içəri gəlirəm. 
Durna işdən yenicə qayıtmışdı. Yorğunluğunun azalması üçün 
uzanmışdı. 
Ayağa durub Salehə: – Xoşgəlmisən, – dedi. 
– Durna bacı, səninlə açıq danışacam. Bilirsən ki sənə necə 
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hörmətim var. 
– Çox sagol, Saleh qardaş, bilirəm. 
– Qardaşım Valeh həmişə sənə qarşı yaxşı olub, sevib ailə 
qurmusunuz. Başını aşağı salıb fəhləlik edib, sizləri saxlayıb. 
Uşaqlarını necə çox sevirdi, yazıq. 
– Bunları mənə niyə deyirsən ki? Mən Valehin bir gün 
gələcəyinə inanıram. 
– Bax, bacım, ailə qurmaq fikrin varsa açıq de. Sən də xoşbəxt 
olmaq istəyirsən. Gənc yaşda iki uşaqla qalmısan. Həm kişi 
işinə, həm qadın işinə qaçırsan. 
– Nə danışırsan? Nə? Ailə qurmaq? 
– Bacım, bu sənin haqqındı. Amma… 
– Amma nə? 
– Qəhrəman kimi əclafla yox. 
– Nə Qəhrəman? 
– Hamıya deyir ki, Durnaya görə boşanmışam, münasibətimiz 
var, evlənəcəyik. 
Elə bil Durnanı ilan sancdı. 
– Sən o alçağın sözünə inanırsan? 
– Mən inanmıram, ona görə də səndən soruşmaq qərarına 
gəldim. 
– Yaxşı, bacım mən gedim. 
Saleh sağollaşıb gedəndən sonra Durnanın gözünə yuxu 
getmədi. Əsəbdən bədəni tutrəməyə başladı. Bu dəmdə evin 
pəncərəsi döyüldü. Durna qorxa-qorxa pəncərəyə yaxınlaşdı. 
– Yenə də sən??? 
– Hə, gözəlim gəlmişəm. Qəhrəman ayaqüstə güclə 
durmuşdu. 
Durna onu polislə hədələdi. 
Qəhrəman şaqqanaq çəkib güldü. 
– Polis? O kimdi elə? Mən ailə qurmaq istəyirəm, polis nə deyə 
bilər? 
Qəhrəmanın gecənin bu vaxtı arsızcasına dediyi sözlər 
Durnanı özündən çıxartsa da səs-küy yaratmaq istəmədi. 
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Xoşluqla onu burdan uzaqlaşdırmaq lazım idi. Ona görə: 
– Qəhrəman qardaş, get sabah danışarıq, – deyib pəncərəni 
bağladı. 
Qəhrəman mahnı oxuya-oxuya uzaqlaşdı. 
Durna artıq başqa cür hərəkət etməli idi. Amma necə? 
Polis Qəhrəmana tərəfə olacaqdı. Həm də onu şər atmaqda 
suçlaya bilərdilər. 
Vəziyyət get-gedə dəyişirdi. 
Salehi işə qatmaq istəməyən Durna məsələni yoluna qoymaq 
üçün gecə-gündüz baş sındırırdı. 
Qəhrəmanın yaydığı şayə qəsəbəyə yayılmışdı. Heç kim 
məsələnin dogru və ya yalan olduğunu araşdırmırdı. Durnaya 
da ağır gələn bu idi. İşə gedəndə yolda gördüyü qohum-
qonşusunun o keçəndən sonra arxasınca dediyi sözləri eşidir, 
özünü eşitməməzliyə vururdu. Çox pis təsir edirdi bunlar 
Durnaya. Onu bu vaxta qədər tanıya bilməmişlər demək. 
Hər gün Allaha yalvarır, bu bəladan onu xilas etməsi üçün dua 
edirdi. Qəhrəman artıq ona göz verib, işıq vermirdi . 
Qarabaqara arxasınca gəzir, hə deməsi üçün hədələyirdi. 
Durna heç vaxt cavab vermirdi . Bilirdi ki, mənasızdı. 
Qəhrəman bunu razılıq əlaməti kimi qəbul edir, daha da irəli 
gedirdi. 
Saleh Durnaya nə qədər inansa da, qəsəbədə danışılanlar onu 
çaş-baş salmışdı. 
Durna Qəhrəmanı çagırıb danışmaq qərarına gəldi. 
Saleh Qəhrəmanı öldürmək qərarını vermişdi. Qəhrəmanı 
öldürəndən sonra Durnanı da öldürəcək, sonra təslim 
olacaqdı. Bəs uşaqlar? Uşaqlar uşaq evinə verərlər. Neynəsin 
axı? Çölə çıxa bilmir. Hər kəs ona qeyrətsiz kimi baxır, hətta 
söz belə atırdılar. 
Durna Qəhrəmanı gözləyirdi. Görüş vaxtına az qalmışdı. 
Durna bıçağı cibinə qoydu. Qəhrəman maşını saxlayıb düşdü. 
Durnaya yaxınlaşıb salam verdi. Nə əcəbsə içkili deyildi. Ağlı 
başında adamlar kimi oturub söhbət edəcəkdilər. Durna 
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deyəcəklərini əvvəlcədəm düşünmüşdü. 
Sükutu Qəhrəman pozdu: 
– Durna, mənim fikrimi bilirsən. Mənimlə evlənərsən? 
Durna düşünmədən: 
– Hə, dedi. 
Qəhrəman gözləmədiyi cavabdan çaş-baş qaldı. 
– Zarafat edirsən? 
– Yox, niyə ki? 
Amma şərtlərim var. 
Sevinən Qəhrəman tez-tələsik şərtlərlə razılaşacagına söz 
verdi. 
Durnanın planları baş tuturdu. Bir müddət əvvəl Qəhrəman 
haqqında eşitdiklərindən sonra araşdırma aparmış, bəzi 
məsələləri öyrənə bilmişdi. 
Durnanı qarabaqara izləyən Saleh onların görüşdüyü gün də 
görmüşdü. Onun da planı hazır idi. Hər şeydən bixəbər 
Qəhrəman sevindiyindən 
“göylərdə uçurdu” 
Durna yenə də asma körpünün altına gəlmişdi. Əlindəki bellə 
qazdığı yerlərə yenidən baxırdı. 
Bir neçə gün bundan qabaq qapıları bərkdən döyülmüşdü 
Durnagilin. Qapıya gedən Durna qapıda əyni-başı cırıq-cırıq 
olan bir yaşlı kişinin durduğunu görüb, kim lazım oldugunu 
soruşanda: 
– İçəri keçə bilərəm, qızım? 
– Evdə kişi xeylağı yoxdu, əmi. 
– Bilirəm, qızım. Çox vacib sözüm var. 
Durna qorxa-qorxa ətrafa baxıb, onu içəri dəvət etmişdi. 
Əmi danışmağa başlamışdı. 
O danışdıqca Durna əlini dizinə çırpıb Valehim lay-lay, deyib 
için-için ağlamışdı. 
Əvvəl əminin danışdıqlara inanmaq istəməsə də, sonradan 
onun göstərdiyi sübutlar inandırıcı gəlmişdi. 
O sübutların izinə düşüb, həmən “lal“ körpünün yanına 
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gəlmişdi. Qazdığı yerdən Valehin saatının əqrəbini tapmışdı. 
Yenə də inanmamışdı. Bir neçə günlük axtarışından sonra 
Valehin çürüməkdə olan köynəyinin bir qolunu tapmışdı. 
Və … planını cızmışdı. 
Saleh Qəhrəmanı görüşə çağırmışdı. Xoş dillə aldadıb, asma 
körpünün altına aparacaq, orda öldürüb, basdıracaqdı . 
Həyat təsadüflərlə doludur. Körpüyə çatanda kiminsə orda 
eşələndiyini gördülər. Onları görən Durna qaçıb gizləndi. 
Qaraltı yaxınlaşdıqca onların Salehlə Qəhrəman olduğunu 
gördü. ”Ürəyi ayağının altına düşdü”. 
Burdan “qan“ iyi gəlirdi. 
Durna gizlənib onları güdməyə başladı. Saleh Qəhrəmanın 
qollarından tutub yerə yıxdı. 
– De görüm, Durnayla münasibətin var? 
– Burax, burax deyirəm sənə. 
-Sualıma cavab ver! 
– Mənə nəsə olsa, polis dostlarım biləcək. 
– Mən söz soruşdum axı, məni hədələmə. 
– Məndən nə istəyirsən? 
-Durna sənə söz verib? 
– Hə, biz evlənəcəyik. 
-Nə??? 
Asma körpü yellənməyə başladı. Hər ikisi başını qaldırıb 
yuxarı baxdı. Qəhrəman vəziyyətdən istifadə edib, Salehin 
əlindən çıxdı. Yerdən əlinə keçən taxta parçasıyla ona hücum 
etdi. Saleh qorunmaq üçün kənara tullandı. Artıq gec idi. 
Qəhrəman onu öldürə bilərdi. 
Qıraqdan baxa-baxa qalan Durna qorxusundan yaxınlaşa 
bilmirdi. Saleh nə düşünərdi. Amma əli-qolu bağlı dayanıb seyr 
edə də bilmirdi. 
Qəhrəmanın vurduğu taxtaların səsi ətrafa yayılırdı. Səssizlik 
içində Salehin iniltisi dəhşət saçırdı. Saleh xırıldamağa 
başladı. 
Durna dözə bilməyib köməyə gəlmək istədi. Çox qəribə hadisə 
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baş verdi. Durnanın Qəhrəmana çatmağına 1 addım qalmış 
asma körpü uçdu. Qəhrəman körpünün altında, Saleh bir 
qədər kənarda idi. 
Salehin xırıltısı kəsildi. Qəhrəmandan da səs çıxmırdı. Durna 
inildəməyə başladı . 
Səhər üzü idi artıq. Bütün qəsəbə buradaydı. Körpünün uçma 
xəbəri ildırım sürətilə yayılmışdı. Körpü qəsəbəylə kəndi 
birləşdirirdi. Kənddən səhər üzü gəlmək istəyən maşınlar 
körpünün uçduğunu görüb polisə xəbər vermişdilər. 
Körpünün altından çıxarılan Qəhrəmanın vəziyyəti agır idi. 
Saleh hələ də ayılmamışdı, Durna o qədər də 
zədələnməmişdi. 
Artıq qəsəbədə onlar haqqında müxtləif fərziyyələr irəli 
sürürdülər. Bəziləri oranın Durnayla Qəhrəmanın görüş yeri 
oldugunu, Salehin sonradan ora getdiyini, bəziləri Salehin 
Durnanı öldürmək üçün ora apardıgını Qəhrəmanın ora 
sonradan gəldiyini, bəzilərisə əksinə Salehin Qəhrəmanın 
öldürmək üçün ora aprdığını düşünürdü. 
Heç kim məsələnin tam tərəfini bilmirdi. 
Durnanın vəziyyəti yaxşı idi. Polisə izahat verimişdi. Salehin 
səhhəti yavaş-yavaş düzəlməyə doğru gedirdi. Ondan da 
izahat alınmışdı. 
Hadisədən 3 ay keçirdi… 
Qəhrəman yavaş-yavaş özünə gəlməyə başlamışdı. 
Ən maraqlısı o idi ki, istintaq zamanı körpünün altından kişi 
meyidi tapılmışdı. Meyidin Valehə aid olduğu məlum olmuşdu. 
Durna izinə düşdüyü qətl barədə məlumat vermişdi. 
Araşdırmalar zamanı məlum olmuşdu ki, Valehi Qəhrəman 
qətlə yetirib. Durnaya gözü düşən Qəhrəman Valehi aradan 
götürüb istəyinə çatacağına ümid edirmiş. Valehlə yeyib 
içəndən sonra onu körpünün yanına gətirib, bıçaqla 
öldürmüşdü. Sonrada burdaca basdırmışdı. 
Beləcə Valehlə illərin dostu olan Qəhərman, bir gün onun 
qatilinə çevrilmişdi. 
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Qəhrəmanın heç vaxt ağlına gəlməzdi ki, “lal” körpü bir gün 
onun sirrinin üstünü açmaq üçün sınıb yerə tökülə bilər. 

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<< 
 

Vətən qoxusu… 
Sevgilərimizi bölərək yaşıyırıq bu dünyada… Bu kiçik qəlbimizə 
Vətən boyda sevgi qoyaraq , torpagına, daşına qurban ola ola ,sevə 
sevə yaşayarıq … 
Bizdən qopub ayrılmayan sevgidi bu sevgi, məsafələr bəzən bizi 
ayırsa da ruhumuz ayrılmaz Vətəndən…Qürbət pəncərəsindən 
məlul -məlul boylanıb Vətən həsrəti çəkərik… Başqa ölkələr nə 
qədər gözəl olsa da Vətənin daşı ,torpagı çəkər insanı, torpagının , 
otunun üstündə oturub nə qədər istəsən ki Vətənin iyin alasan 
mümkün olmaz…O gözəlliklər sənə süni gələr, həzz ala bilərsən 
gözəllikdən ,onu qəlbən ,ruhən yaşaya bilməzsən…üzün gülər 
ancaq qəlbində adını qoya bilmdədiyin bir nisgil olar, gecələr 
yatanda öz Vətənindəki səhəri arzulayrsan.günəşin necə gözəlliklə 
yüksəlməsini, yagışın şırıltısını, qışda qarını, axsam günəşin 
qürubunu , yazda agacdan ,güldən gələn o qoxunu o qədər 
arzulayarsan ki…Havasını ciyərlərinə çəkmək üçün günləri 
sayarsan…gülümsünərək yaşasan da qəlbində bir kədər bogar səni, 
suyunda, yeməyində belə o dogmalıgı axtararsan …Əşyalarında 
belə o soyuqlugu hiss edərsən , insanlarıyla nə qədər mehriban 
olsan da, öz yerlilərini görəndə sevincdən ” ölərsən”. Vətəndən 
qonaq gedən biri görəndə qucaqlayıb ayrılmaq istəmərsən … Ondan 
Vətən qoxusunu almaq istərsən… Adını qoya bilmədiyin o 
qoxunu…Vətəndən gətirdiyi cır alça sənə o qədər şirin gələrki… Kaş 
ki, orda olaydım doyunca bundan yeyərdim deyərsən... Halbuki 
qaldıgın yerdə alça agaclarıyla hər gün rastlaşırsan…qəlbində Vətən 
həsrəti o qədər çox olarki, şəkil çəkdirəndə şaqqanaq çəkib 
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gülsəndə gözlərinin giləsi küskün olar… 
Torpagını, daşını, otunu ələfini, suyunu o qədər özləyərsənki .. 
Vətənə gələndə sərhədi keçən kimi burnuna dəyən o qoxu üçün 
nələr vermərsən… Gözündə hər şey gözəlləşər ,təbiiləşər, insanlar 
daha da dogmalaşar sənin üçün…çox uzaq qohumun belə sənə çox 
dogma gələr . Yeməklərini dadıqca ,suyunu içdikcə sanki həyata 
yenidən qayıdarsan… Gözlərinin içi gülər, ürəyindən o nisgil gedər 
Vətən adlı məmləkətdə… 
Məzarlığa gedərsən bütün qəbirdaşlarına baxarsan bir bir, 
tanımadıqların belə tanıdıqların kimi gələr … Yaxınlarının sənin 
gəlişinə sevindiklərini hiss edərsən özlüyündə, ona görə Vətənda 
ölmək istərsən, öləndə dogma Vətənimə aparın məni deyə vəsiyyət 
edərsən, apara bilməsəniz bir ovuc torpaq gətirib məzarıma 
tökərsiniz deyərsən … 
Bir gün yenidən geri dönərsən qəlbini, ruhunu Vətən də qoyaraq 
gedərsən… Uzaqlaşdıqca içində o Vətən adlı iniltinin səsini 
duyarsan, qəmgin qəmgin geriyə boylanarsan… Çevrilib Vətəni 
qucaqlamaq, heç buraxmamaq keçər könlündən, hər şeyi özündə 
cəmləyən o Vətən qoxusunu heç kim görməsin deyə xəlvətcə 
ürəyinin gözyaşında bogarsan… 
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 Nəzakət KƏRİMOVA-ƏHMƏDOVA 

 

Qoz mürəbbəsi 
Amilənin atası Amil müəllim uzun illər rayonda sayılıb seçilən, 
müxtəlif vəzifələrdə çalışmış hörmətli ziyalı idi. 
O, övladlarının təlim-tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirirdi ki, layiqli 
peşə sahibləri olsunlar, vətənpərvər, ailə ənənələrinə sadiq oğul-
qızlar kimi böyüsünlər. 
Ailədə iki oğul və iki qız böyüyürdü. Orta məktəbi bitirər-bitirməz 
qızlara elçilər çıxır, ana gizlicə onları: “hələ tezdir”-deyə qaytarırdı. 
Şəhər mühitində böyüsələr də ev işlərində ana qayğısı görən qızlar 
müxtəlif xörəklərin bişirilməsinə diqqət edirdilər. Amilənin böyük 
bacısı Nailə ondan fərqlənirdi belə ki, Amilənin oxumağa həvəsi 
olmadığı halda Nailə dərslərinə ciddi yanaşır, müxtəlif fənn 
olimpiadalarının qalibi olurdu. 
Nailə məktəbi əla qiymətlərlə bitirib ali məktəbə qəbul olundu. 
Amilə də bir il sonra məktəbi bitirdi, lakin təhsilini davam etdirmək 
fikri yox idi… 
Bəli, elçilər nəhayət, məktəbi bitirən qızlar üçün qapını döyməyə 
başladılar. 
Nailənin ərə getməyə fikri yox idi. O, yalnız ali təhsilini bitirərək, 
elmi işlə məşğul olmaq arzusunda idi. 
Amilə isə ailə qurmaq üçün meylli olduğuna görə anasdı ona gələn 
elçilərə “fikirləşərik”-cavabını verdi. 
Əlbəttə, “yaxşı, razıyıq” sözünü birdən deyə də bilməzdilər. Çünki, 
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ailə qurmaq, getdiyi yerə uyğunlaşmaq, həmin ailənin daxili 
“konstitusiyasına“ əməl etmək üçün tam hazır olmaq lazım idi. 
Özü də kənd həyatına alışmaq, ailədə qaynana, keçmişin zabitəli 
qaynatası, baldız və qayınlar olduğuna görə ana razılıq verməyə 
çətinlik çəkirdi, elçilər isə əl çəkmir, qızı alacaqlarını deyib 
dururdular. 
Nəhayət, qohumlar arasında ümumi razılığa gəlindi, Amiləni 
nişanladılar. Olmağına oğlan da pis oğlan deyildi:- ali təhsilli 
mühəndis idi. 
Nailə üçün də gələn elçilər fürsətdən istifadə edərək “həri”ni 
aldılar… 
Günlərin xoş bir payız günündə gözəl bir çal-çağırla Amiləni rayona 
yaxın kəndlərdən birinə gəlin apardılar. 
Qısa müddətdə Amilə getdiyi yerdə özünü hamıya sevdirə bildirdi. 
Ailədə hamı ataya hörmət edir, o, evə gələndə əl-ayağa düşürdülər. 
Çünki, uzun illər kolxoz sədri işlədiyindən hökmlü, zabitəli, cüssəli 
kişi idi. Ona yalan demək, sözünü iki eləmək, yanında yersiz 
hərəkətlərə yol vermək qətiyyən ağla belə gəlməzdi. 
Amilə bu evə gəlin gələli ağzındakı “yaşmağ”ı hələ açmamışdı. 
Bunu özünə ayıb bilir, qaynata ilə danışmağa da cürət etmirdi. 
Hərdən qaynatasının “gəlin, çayın hazırdır?”- deməsinə də “bəli” 
deyirmiş kimi başını yelləyərdi. Gəlinin abır həyanı gözləməsi onu 
qaynatanın gözündə daha hörmətli edirdi. 
İşdən yorğun gələn kişi birdən: “ay gəlin, ocağın üstündəki nədir elə 
qaynayır?”-deməsindən diksinən Amilə səssizcə qaynatasının yanına 
gəlib, yaşmağını aşağı saldı, ilk dəfə: -“su”-dedi və yenidən 
yaşmağını ağzına çəkib ona çay süzdü. Onun bu qəfil hərəkətinə 
qaynanası və baldızı xəfifcə qımışdılar. 
Amilə hələ də anlamadı ki, onlar nəyə gülümsədilər. Belə 
söhbətlərdən biri də ertəsi gün baş verdi. 
Həyat yoldaşı işdən çox yorğun qayıtdığından yeməyini yeyib, yataq 
otağına keçərək taxtında uzandı. Ev iki mərtəbəli olduğundan kənd 
evlərinə məxsus ikinci mərtəbədə də ayaqyolu və əlüzyuyan eyvanın 
yuxarı başında yerləşirdi. Amilə süfrəni yığışdırdı, qab-qacağı yuyub 
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yerləşdirdi, ocağa iki odun da atdı ki, otaq gecə soyumasın. Sonra 
gedib əllərini yumaq üçün əlüzyuyanın yanına gəlmək istəyəndə 
gördü ki, ayaqyolunun qapısı aralıdır, içəridə yataq paltarında adam 
var. Əvvəlcə duruxdu, sonra elə bildi ki, yoldaşıdır, zarafatla 
ehmallıca çiyninə vurub-“elə bildim dədədir”-dedi, keçib əllərini 
yudu, sakitcə otağına qayıtdı, gördü əri taxtda yatıb. Əvvəlcə 
duruxdu, bir anlıq həyəcan keçirdi. 
Sən demə bu sözləri elə qaynatasına deyibmiş… Təsəvvür edin, daha 
xəcalətdən qaynatanın üzünə çıxa bilərdimi?! 
Günlərin bir günü Amilə baldızına dedi ki, o kiçik qozlardan gəl qoz 
mürəbbəsi bişirək . Bağlarında iri qoz, fındıq ağacları ilə yanaşı, 
bağdan keçən arxın o biri tərəfində də müxtəlif meyvə ağacları var 
idi. Bağda gəzməyi çox sevirdi Amilə. 
Hər tərəf yaşıllıq idi. Elə mürəbbəni də burada bişirmək qərarına 
gəldilər. Baldızı evdən iri mürəbbə tiyanını gətirdi, Amilə şəkər 
tozunu tiyana tökdü. Ocaq hazırlandı; iki iri kərpic gətirib, üstünə 
tiyanı qoydular və şəkər tozuna hər kiloya bir stəkan su əlavə etdilər, 
hardasa 10 kiloluq mürəbbəyə hazırlıq gördülər. Ağaclardan 
yığdıqları göy qozları yudular. Ocağın altına bağdan topladıqları 
oduncaqları səliqə ilə düzdülər. 
Quru çubuqlar yandıqca tiyandakı şərbət yavaş-yavaş qaynağa 
düşdü, yuyulmuş gömgöy qozları tiyana tökdülər. Xeyli gözlədilər, 
arabir qarışdırırdılar. Hərdən evə də gedib atanın işdən gəlib-
gəlməməsini də yoxlayırdılar. Axı, ona qoz mürəbbəsi bişirirdilər. 
Həm də bu mürəbbə gəlin-baldızın ilk bişirdikləri mürəbbə olacaqdı. 
Nəhayət, bişirdiklərini dadmaq istəyəndə…Vay, bu nədir? Acı zəhər! 
Bir-birinin üzünə baxdılar. Axı, onların yedikləri qoz mürəbbəsi çox 
ləzzətli, şirin idi. 
Amilənin nitqi qurumuşdu, bilmirdi nə etsin…Baldızı tez evə qaçıb 
məsələni anasına danışdı. Ana elə qızını özbaşına, məsləhətsiz belə iş 
gördüklərinə görə danlayırdı ki, atası gəldi və “nə olub?”-deyə 
soruşdu. Qız qorxudan tez, “heç nə”, “anamdan söz soruşurdum”-
dedi. Ana işdən gələn yorğun ərini yuxarı apardı. 
Amilə həyəcanla baldızını gəlməsini gözləyirdi. Nə edəcəklərini hələ 
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bilmirdi:-həm məsləhətsiz bu işi gördüklərinin, həm də xeyli 
miqdarda şəkər tozunu israf etdiklırinin, həm də bilmədikləri işə görə 
danlanacaqlarının həyəcanını keçirirdi ki, baldızı qaçaraq gəldi və 
Amilə, gəl tiyanı otlarına arasına çevirib tökək, heç kəs bilməsin,- 
dedi. 
Eləcə də etdilər. On kiloya yaxın “mürəbbə”ni otların arasına töküb, 
tiyanı arxda yudular, səssizcə gətirib həyətdəki mətbəxə qoydular. 
Əminliklə yəqin etdilər ki, kişi heç nə bilməyəcək. Çünki, onun 
dilinə düşsələr danlanacaqlar. 
Bir neçə gün keçdi. Hava xoş idi. Amma bağı yaman vızıltı səsi 
bürümüşdü. Amiləgilin bundan xəbəri yox idi. Qaynatası arıların 
vızıltısını eşidib, öz-özünə-burda arılar olmur axı, bəlkə ağacda 
pətəkləri var-düşüncəsi ilə “hadisə yerinə” yaxınlaşdı. 
Vay… burada nə qədər arı, milçək və başqa böcəklər var. Ehtiyatla 
arılardan uzaqlaşıb evə gəldi. Və… bağda gördüyündən baş aça 
bilmədiyini söylədi. 
Amilə baldızına gözucu baxdı və baxışları toqquşanda hər ikisinin 
üzündə kədər dolu təbəssüm göründü. 
İllər keçdi…Sonralar Amilə də, baldızı da qoz mürəbbəsinin 
bişirilməsini biləndə və onu bişirib süfrəyə qoyanda “naşı 
bacarıqlarını” xatırlayır və övladlarına danışıb gülürdülər. 
14.02.2022. Bakı. 
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     Sona ABBASƏLİQIZI 
 
GÖYÇƏM 
Dərdin duvağını cəkib üzünə, 
Kədərli gəlinə bənzəmə, Göyçə. 
Həsrət dumanını asıb üzündən, 
Gözəl camalını gizləmə, Göyçə. 
* * * 
Aglar sinən üstə həzin bulaqlar, 
Serin çesmələri öpməz dodaqlar. 
Şəlalə hörüklü qayaların var, 
Zülfünü dərdinlə bəzəmə, Göyçə. 
* * * 
Ələsgər ocagı, ərənlər yurdu, 
Namərdlər bəxtinə min hiylə qurdu. 
Hər gün yal verdiyin bir gün qudurdu, 
Qəfil qan ələndi izimə, Göyçə. 
* * * 
Arzular qəlbimdə saçını yolur, 
Sonalı günlərin saralır, solur. 
Adını cəkəndə gözlərim dolur, 
Məndən vəfasızlıq gözləmə, Göyçə . 
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  Əsgər ORDUBADLI 

 

KEÇDİ ÖMRÜN İLLƏRİ 
Keçdi ömrün illəri 
Ən xoş bir xatirətək. 
Xatirəyə aldanıb 
Ömrü verməzdik gərək. 
* * * 
Yel qanadlı illəri 
Buraxmazdıq boş keçə. 
Dünyamı seyrələcək 
İnsanlar köçə-köçə? 
* * * 
Yox onların yerinə 
Yeni nəsil gələcək. 
Qış gedəndə nə olar 
Başqa fəsil gələcək. 
* * * 
… Mən bir bahar fəsliyəm 
Doğulmuşam baharda 
Baharda çiçək açıb 
Boğulmuşam baharda. 
* * * 
Əsgər çəkmə bu qəmi 

https://yazarlar.az/tag/%c9%99sg%c9%99r-ordubadli/


Yazarlar                                                Mart   2022 

 

 90  

 

Vaxtsız gələn dərd keçər. 
baxma mənə ey gözəl 
yoxsa ala gözlərdən 
Mənə məhəbbət keçər. 
* * * 
Bu ən ağır xəstəlik. 
Dərmanı yox üstəlik. 
Dərmansız dərd mən bilən 
Tez keçsə də sərt keçər… 
 
ÜRƏYİMİN LÖVHƏSİNDƏ 
Ürəyimin lövhəsində 
Adın böyük hərflərlə. 
Yazılmışdır sənə sevgim 
Formullarla təriflərlə. 
Mən təbiət şairiyəm 
Nə işim var zəriflərlə? 
İstəmirəm mələk, pəri. 
Yox o gözlərin bənzəri… 
* * * 
Sən gözəlsən, dəyərlisən 
Mənə ən xoş xatirətək. 
Yaşadığım xatirələr 
Eşqin ilə olub gerçək. 
* * * 
De sevgilər ilahəsi 
Afroditin qızı sənsən? 
Yaradanın taleyimə 
bəxş etdiyi yazı sənsən? 
* * * 
Sən idinmi illər boyu 
xəyalımda gəzən qadın? 
Neçə zərif ürəkləri 
tapdalayıb, əzən qadın? 
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Görüşünə gələmmədim 
bəlkə məni yollar yorub. 
Xəyalına gələcəyəm bir gün durub…. 
 
GEDİR 
Yox, mən bu dünyaya bel bağlamaram. 
Görürsən həyası, arı da gedir. 
Payızın yağışı əbədi deyil 
Yaz gəlir dağların qarı da gedir. 
* * * 
Zərrəcə qalmayıb düzlük, etibar. 
Bəzən sənin olmur səni sevən yar. 
Bu gün əllərindən bərk-bərk tutanlar 
Sabah səni qoyur yarıda gedir. 
* * * 
Əsgər var – dövlətə aldanma, qəti. 
Gördüm sahibi yox neçə şirkəti. 
Sonunda ağ kəfən olur qisməti 
Dövləti də gedir, varı da gedir. 
 
MƏNİM BƏXTİM GƏTİRMƏDİ SEVGİDƏ 
Əzab imiş bu həyatın hər yanı. 
Məcnun olub hey axtardım Leylanı. 
Min yol oldum o gözlərin qurbanı 
Mənim bəxtim gətirmədi sevgidə. 
* * * 
Sevgi verdim, əvəzində nə gördüm? 
Öz dərdimi misralara keçirdim. 
Şeir oldu, vərəqlərə köçürdüm 
Mənim bəxtim gətirmədi sevgidə. 
* * * 
Hey əl açdım əllərinə çatmadı. 
Əl açdığım əllərimdən tutmadı. 
Sevən könlüm xoşbəxtliyi dadmadı 
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Mənim bəxtim gətirmədi sevgidə. 
* * * 
Doğma idi, özgələşdi yad oldu. 
Yad ürəkdən ona sevgi doğuldu. 
Arzularım gözlərimdə boğuldu. 
Mənim bəxtim gətirmədi sevgidə. 
* * * 
Əsgər bəlkə sevdi deyə suç etdi. 
“Ömrüm” deyən həyatımı puç etdi. 
Özgəsinin əlin tutdu, quc etdi. 
Mənim bəxtim gətirmədi sevgidə. 
 
AYDAN DƏRS OXUYUR 
Aydan qayıdıb evə 
Dərslərin sevə-sevə 
Açıb kitab-dəftəri 
Hazırlayır dərsləri. 
Mətni oxuyub bir-bir 
Çalışmanı həll edir. 
* * * 
Şeirə var həvəsi 
Gör nə gözəldir səsi. 
Bilir bir xeyli şeir 
Necə həvəslə deyir. 
* * * 
Gah oxuyur, gah yazır 
Dərsinə olsun hazır. 
* * * 
Bəzən də rəsm çəkir, 
Ağacları, daşları. 
Ona kömək eləyir 
Rəngli karandaşları. 
* * * 
Bax çəkdiyi şəkilə 
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Gör nə qədər rəng qatıb. 
Sanki rəssam əliylə 
Bir təbiət yaradıb. 
* * * 
Səhər durub yuxudan 
Dərsi yadına salır. 
Odur ki dərslərindən 
Əla qiymətlər alır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 



Yazarlar                                                Mart   2022 

 

 94  

 

 Nuranə RAFAİLQIZI  
                        

Öz yanına apar məni! 
Ey xəstə könlüm dərmanı, 
Dərdim var, bəs dərman hanı?! 
Tərk edəndə bu dünyanı, 
Əymə yolum sağa-sola 
düz, yanına apar məni! 
Ata, burda tənha qoyma, 
öz yanına apar məni! 
* * * 
Yağış yağar, çətirim sən, 
Çiçək qoxan ətirim sən, 
Hər bir misram, sətirim sən, 
Deyəcəyəm şirin-şirin 
söz, yanına apar məni! 
Ata, burda tənha qoyma, 
öz yanına apar məni! 
* * * 
Gözüm yolda, könlüm səsdə, 
Ruhum sıxılır qəfəsdə. 
Alovlanıb sinəm üstə, 
Dayanmadan yanar-sönər 
köz, yanına apar məni! 
Ata, burda tənha qoyma, 
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öz yanına apar məni! 
* * * 
Gör, nə yazdı Fələk qarı?! 
Məlul qoydun dostu-yarı… 
Bu cavabsız sualları 
Bircə-bircə cavablandır 
çöz, yanına apar məni! 
Ata, burda tənha qoyma, 
öz yanına apar məni! 
* * * 
Saçlarıma saldın dəni, 
Yaşatdın dumanı-çəni. 
Boynubükük bənövşəni 
Qoyma qala kol dibində 
üz, yanına apar məni! 
Ata, burda tənha qoyma, 
öz yanına apar məni! 
* * * 
Həyat fani, ömür yalan, 
Ey canını candan alan! 
İlişib üzümdə qalan 
Öz əlimlə qapatdığım 
göz, yanına apar məni! 
Ata, burda tənha qoyma, 
öz yanına apar məni! 
* * * 
Heç kim gəlmədi dalınca, 
Tanrı canını alınca… 
Əcəlimə az qalınca 
Əzrayılla gəl canıma 
döz, yanına apar məni! 
Ata, burda tənha qoyma, 
öz yanına apar məni! 
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Atam vay! 
Qandı gözü, əl vurmayın, toxunmayın ağrıyır, 
Nalə çəkib neçə-neçə könülləri dağlıyır, 
Taleyimdə xoş nə varsa, qapısını bağlıyır. 
Qaysaqlanmır, təpələnmir içimdəki yaram vay! 
Sənsiz haram ağrımayır, can ay Ata, haram vay! 
* * * 
Gözümüzdən axan qan-yaş ümmanların selidi, 
Əllərinə həsrət qalan, qızlarının telidi. 
Qorxmuram ki, ad qoyarlar deyərlər ki, dəlidi! 
Yoxsa gəlib bir ömürlük başdaşını saram, vay! 
Sənsiz haram ağrımayır, can ay Ata, haram vay! 
* * * 
Düz otuz beş il yaşadım, hər ötən gün rəngarəng, 
Həm arxamdın, dayağımdın, həm ömrümə bərbəzək! 
Evin uçsun mərdimazar, gələn gündən bizə dəng, 
Həyatıma bir rəng qatdı, başımdakı qaram, vay! 
Sənsiz haram ağrımayır, can ay Ata, haram vay! 
* * * 
Sən yoxsansa, mən də yoxam, bır quruca nəfəsəm, 
Arzuları ürəyində həbs olunan qəfəsəm, 
Susdurmayın, innən belə “Ata!” hayqıran səsəm! 
Çıxıb getdin, mənsə hələ bu dünyada varam, vay! 
Sənsiz haram ağrımayır, can ay Ata, haram vay! 
* * * 
Həyat hələ davam edir, gecə düşür, gün batır, 
Hamı girir, isitdiyin isti yataqda yatır. 
Bir ucuzca ölüm nədir, Tanrım, mənə tez çatdır! 
Yaşadığım hər bir anım mənə olsun haram, vay! 
Sənsiz haram ağrımayır, can ay Ata, haram vay! 
* * * 
Nə yerdəyəm, nə göydəyəm, nə evdəyəm, nə çöldə, 
Nə dağdayam, dərədəyəm, nə çaydayam, nə göldə! 
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“Səbr elə! Dözümlü ol!”-demək asandı dildə, 
Tabutumda inildəyir şaqqalanmış param, vay! 
Sənsiz haram ağrımayır, can ay Ata, haram vay! 
* * * 
Sakit durma, Ulu Tanrım, dərgahından danış-din! 
Can alanda, can verəndə Atama nə çəkdirdin?! 
Bir kənarda susmuş idim, necə məni dindirdin, 
Dünya mənə dar gəlməyir, mən dünyaya daram, vay! 
Sənsiz haram ağrımayır, can ay Ata, haram vay! 
 
Torpaq. 
Doğulandan gözəyirmiş, 
Soyuq, üzüqara torpaq. 
Biz pay verdik uddu səni 
Qara torpaq, qara torpaq! 
* * * 
Boş qalan yatağın-yerin 
Gah isinir, gah da sərin 
Sinəmizdə açdı dərin 
Yara torpaq, yara torpaq! 
* * * 
Gedən gedir, qalır qalan. 
Dünya fani, ömür yalan! 
Səni əlimizdən alan 
Qalsın, zəhirmara torpaq! 
* * * 
Daha keçmir günümüz xoş! 
Arxamız boş, önümüz boş. 
Bir şeir də gəl, ona qoş! 
Sığmır misralara torpaq… 
* * * 
Əcəl çatar, verməz aman 
Uşaq, körpə, qoca, cavan. 
Baxmaz yetişəndə zaman 
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Payıza, bahara torpaq! 
* * * 
Nə dahisi, nə aqili, 
Nə alimi, nə cahili. 
Udur elə diri-diri 
Baxmır dövlət-vara torpaq! 
* * * 
Harayıma, nəfəsimə 
Bir yol səs verə səsimə. 
Sıxa məni də köksünə 
Tezlikilə sara torpaq! 
 
Qalx oğlunun son zəngidi, ay Ata! 
Bağımızdan gül-çiçək dərəcəkdin, 
Öz əlinlə toplayıb, hörəcəkdin, 
Qohumlara qonaqlıq verəcəkdin… 
A bəxtəvər, əcəb çatdın murada! 
Qalx oğlunun son zəngidi, ay Ata! 
* * * 
Min həvəslə gözləmişdin bu günü, 
Ay ömrümün bəzəyi, toy-düyünü! 
Görəmmədin məzmununu, bəyini, 
Bəs nə deyim indi, qohuma yada? 
Qalx oğlunun son zəngidi, ay Ata! 
* * * 
Dağılıbdı dünyam xaraba, uçuq, 
Göz yaşlarım düzülüb muncuq-muncuq. 
Arzuların ürəyimdə tumurcuq, 
Diləklərin keçmədi ki, həyata. 
Qalx oğlunun son zəngidi, ay Ata! 
* * * 
Ata, səndin hər zaman gərəyimiz, 
Süfrəmizdə duzumuz, çörəyimiz. 
Axı necə açılsın ürəyimiz? 
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Başımızda var bu boyda qan-qada. 
Qalx oğlunun son zəngidi, ay Ata! 
* * * 
Xoş nağıldın, heyif pis bitdi sonu. 
Anlamadıq taleyin bu oynunu. 
Qəbrin üstə gəlib büküb boynunu, 
Axı, niyə göz yumdun bu fəryada? 
Qalx oğlunun son zəngidi, ay Ata! 
* * * 
Böyütmüşdün onu əziyyət ilə, 
Neçə həvəs, xoş arzu, niyyət ilə. 
Şərəf ilə, şan ilə, şöhrət ilə, 
İndi bir bax, bu qırılan qanada! 
Qalx oğlunun son zəngidi, ay Ata! 
* * * 
Qolu qırıq aşıqların sazıyam, 
Tanrı, göndər Əzarayılı razıyam! 
Nuranəyəm Rafailin qızıyam! 
Qurban olum, üstümdəki bu ada! 
Qalx oğlunun son zəngidi,ay Ata! 
 
Ölə bilmirəm! 
Gəldim öpəm başdaşını, 
Göydən düşən baş daşını. 
Gözümdəki göz yaşını, 
Silirəm…silə bilmirəm! 
* * * 
Sən nə çəkdin, necə çəkdin, 
Gündüz çəkdin, gecə çəkdin, 
Boşmu çəkdin, heçə çəkdin, 
Bilirəm…bilə bilmirəm! 
* * * 
Bu günümdə, dünümdəsən, 
Harayımda, ünümdəsən. 
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Gözlərimin önündəsən 
Gülürəm…gülə bilmirəm! 
* * * 
Gör, nə yazdı Fələk qarı?! 
Gəl, məni də apar barı! 
Bir yol gəlir sənə sarı 
Gəlirəm…gələ bilmirəm! 
* * * 
Bu nədi, bu nə düyündü? 
Deyin mənə, kim öyündü?! 
Can verirəm, düz on gündü 
Ölürəm… ölə bilmirəm! 
 
Ana, belə olurmuş ayrılıqlar… 
Atamdan sonra… 
Sübh açılar… işinə tək gedərsən, 
Yağış yağar, əsər külək gedərsən, 
Yavaş-yavaş bu dərdi çək, gedərsən. 
Ana, belə olurmuş ayrılıqlar! 
Ayrılıqdan betər dünyada nə var?! 
* * * 
Sübh açılar… günəş doğar mənə nə? 
Körpə olum bas, bağrına-sinənə, 
Atam alıb, öpüb-oxşasın yenə… 
Ana, belə olurmuş ayrılıqlar! 
Ayrılıqdan betər dünyada nə var?! 
* * * 
Günortalar… hazır olar yeməyin, 
Heç kim yeməz, boşa gedər əməyin. 
Dur, yığışdır! Daha yoxdu köməyin… 
Ana, belə olurmuş ayrılıqlar! 
Ayrılıqdan betər dünyada nə var?! 
* * * 
Günortalar… heç nəyə həvəsim yox, 
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Can üstəyəm, verməyə nəfəsim yox, 
Dünya dolu sanki, heç bir kəsim yox! 
Ana, belə olurmuş ayrılıqlar! 
Ayrılıqdan betər dünyada nə var?! 
* * * 
Axşam olar… gün üfüqdə can verər, 
Səhər yenə onu bizə dan verər. 
Kim deyir ki, dərmanı zaman verər? 
Ana, belə olurmuş ayrılıqlar! 
Ayrılıqdan betər dünyada nə var?! 
* * * 
Axşam olar… ürəyim çox darıxar, 
Dərdə, sərə doymuşam tox, darıxar. 
Dünya uçsun Atam ki yox, darıxar! 
Ana, belə olurmuş ayrılıqlar! 
Ayrılıqdan betər dünyada nə var?! 
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    Mövlud AĞAMMƏD 
                        

YANASAN 
Həsrət odur illər ilə yaşana, 
Qəm axıdır gözlərimdən yaş, ana.. 
Əcəl gələr, ömür bitər, yaşa nə? 
Bilmirsən ki, üzü hansı yanasan… 
* * * 
Bunu yazan yazıb, silməz o daha, 
Alışasan, odlanasan oda ha; 
Neyləyəcək yanmaq ilə od aha, 
Söndürələr, söndürdükcə yanasan… 
* * * 
Dərd içimdən dərd götürə, azalım, 
Yarı bölüm, ya özümə az alım; 
Mövlud sənin qurbanındı, a zalım, 
Qurban olan cana barı yan a san… 
 
SORAĞINDA 
Yenə dərdlərimin telləri dindi, 
Köklənib bəm üstə, zil sorağında… 
Səhralar gül-çiçək bitirir indi, 
Bağçalar saralıb gül sorağında. 
* * * 
Gözlərdə bir yığın cavabsız sual, 
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Üzlərdə intizar, ürəkdə məlal… 
İnsanlar ümidsiz, sanki bir xəyal, 
Nigaran baxışlar el sorağında. 
* * * 
Bir aşiq istərəm möhnət görməyə, 
Bu qəmə, qüssəyə sinə gərməyə… 
Gözəllər zülfünə sığal verməyə 
Şanələr zərəfşan tel sorağında. 
* * * 
Kimsə yox külbeyi-ehzanələrdə, 
Saqi, mey dolanmır meyxanələrdə… 
Yolunu gözləyir, qəmxanələr də, 
Məcnuntək yaralı dil sorağında. 
* * * 
Qəlbimdə ayrılıq, hicran qorxusu, 
Mənə tənə edir, vallah, çoxusu… 
Çəkilib Mövludun ərşə yuxusu 
Yanaqlar susayıb sel sorağında. 
 
SƏFƏRİMDİ 
Hər gülə gül deyib baxmadım əsla, 
Öz gülüm bəsimdi, tazə-tərimdi. 
Ağaran saçlarım günahım deyil, 
Ömrümə yağan qar bar-bəhərimdi… 
* * * 
Baxıb qürrələnmə, ömür daldadır, 
Həyat vəfasızdır, alır-aldadır. 
Çəkdiyim acılar şirin, bal dadır, 
Dünyanın şərbəti tünd zəhərimdi… 
* * * 
Taleyim, qismətim üzümə güldü, 
Öz sevinc payını mənimlə böldü. 
Mövluda deməyin, bəs niyə öldü, 
Könül dünyasına son səfərimdi… 



Yazarlar                                                Mart   2022 

 

 105  

 

OLMUR 
Dedim, bir daş altda, bir daş da üstdə, 
Dərddi də, sinədə saxlamaq olmur – 
Bu daşın altını üstünə çevir, 
Dərd sinə göynədir, ağlamaq olmur… 
* * * 
Dərdim daşdan çıxır, dərd ələ gəlmir, 
Dərd ilə yoğrulub daş dilə gəlmir – 
Daşın daş dərdi var, dərd dələ bilmir, 
Sinəm daşa dönüb, dağlamaq olmur… 
* * * 
Dərd ilə yüklənib ruhum, ah, çəkir, 
Bilmirəm eyləyib nə günah, çəkir – 
Daş dərdə dözəmmir, hər gün ah çəkir, 
Demə, dərdi daşla bağlamaq olmur… 
 
YUXU 
Sanki olmamısan mənim üçün sən, 
Səni sevməyim də əfsanə imiş… 
Sevgi yollarında bir-birimizdən 
Bəs bizi ayıran söylə, nə imiş? 
* * * 
Nakam eşqimizdən doya bilmədik, 
Aldı əlimizdən amansız fələk… 
Üzü baharadır, yaya, bilmədik, 
Günahdır qışa da vəfasız demək… 
* * * 
Əsdi qara yellər sevgi bağına, 
Məhəbbət yolunu kəsdi qar, boran… 
Vəfalı olsaydın əhdi-peymana, 
Səni itirməzdim heç vaxt, heç zaman.. 
* * * 
Sanki gəlməmisən bu dünyaya sən, 
Səni sevməyim də bir yuxu imiş… 
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Bizi ayıran da bir-birimizdən 
Sevgi hislərinin yoxluğu imiş… 
 
GÖYNƏR 
Dərd sinəmin göynərtisi, 
Göynər, zülm-zülm göynər – 
Yaxınlaşır hənirtisi, 
Göynər, ölüm, ölüm göynər. 
* * * 
Dərd danışır, sinəm laldı, 
Göynər dilim, dilim göynər – 
Bahar ömrün xəzan aldı, 
Göynər gülüm, gülüm göynər… 
* * * 
Dərd alışır, sinəm sönür, 
Göynər külüm, külüm göynər – 
Dərd sinəmdə dilimlənir, 
Göynər, dilim-dilim göynər… 
 
ZÜLM 
Vaxt daralır, vaxtdan gedir, 
Gəlmişəm ki, vaxtı bölüm. 
Gözlərimdən yuxu yağır, 
Yetişir bu vaxtı ölüm… 
* * * 
Nə dincini alır ruhum, 
Nə çəkilir ərşə yuxum. 
Tək özüməm – varım-yoxum, 
Taleyimin taxtı, gülüm… 
* * * 
Kilidlənir yarıyacan, 
Yarı bu gün, yarı haçan? 
Baxışlarım qapıyacan, 
Yaşamaq da, vallah, zülm… 
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EYLƏR 
Dedim, ey gül, nədir halın?! 
Gözün yaşın rəvan eylər. 
Düşən gündən bu sevdaya, 
Xəyal eylər, güman eylər. 
* * * 
Siyah zülfün zərəfşandır, 
Üzün gülşən, gülüstandır. 
Nədən ömrün zimistandır?! 
Məlal eylər, xəzan eylər. 
* * * 
Ürək dözməz fəraq olsun, 
Könül, səndən iraq olsun. 
Yanar canım çıraq olsun, 
Sitəm eylər, divan eylər. 
* * * 
Əlac etsən, qübar etməz, 
Sevən aşiq fərar etməz. 
Neçin səbri-qərar etməz?! 
Yıxar könlüm, viran eylər. 
* * * 
Olan olmuş, keçən keçmiş, 
Dolub badəm, içən içmiş. 
Ömür, Mövlud deyər heçmiş, 
Qılar ah-zar, fəğan eylər… 
 
MƏN 
İlmələrim naxış-naxış, 
Xana olub dərd çözürəm… 
Tellərindən ayrı düşən 
Şana olub dərd gəzirəm… 
* * * 
Sızıldayır qəm şikəstəm, 
Küsüb məndən boyu bəstəm… 
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Naləsi bəm həvəngdəstəm, 
Həna olub dərd, əzirəm… 
* * * 
İllər yaman gec ötüşüb, 
Həsrət çəkib, sayru düşüb… 
Qatarından ayrı düşüb, 
Yana olub dərd, düzürəm… 
* * * 
Mövlud kimi ad almışam. 
Bilməm, niyə yad olmuşam… 
Pərvanədən od almışam, 
Ona olub dərd, dözürəm… 
 
GƏLMƏDİ 
Dedim yara namə yazım, 
Əlim gəlmədi, gəlmədi. 
Dərd üstünə dərd istədim, 
Zülm gəlmədi, gəlmədi. 
* * * 
İllər ilə həsrət çəkdim, 
Yenə onsuz, yenə təkdim. 
Dərdi yarı böləcəkdim, 
Gülüm gəlmədi, gəlmədi. 
* * * 
Dərd əlindən gəldim dada, 
Hey düşdükcə dərdim yada. 
Dedim, bəlkə, yetər dada, 
Ölüm gəlmədi, gəlmədi. 
* * * 
Dərd məskənim dərd dağıdır, 
Dərd ələyir, dərd dağıdır. 
Necə deyim, dərd yağıdır, 
Dilim gəlmədi, gəlmədi. 
* * * 
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Mövlud dərdinə ağlayır, 
Dərd kitabın varağlayır. 
Dərdim sinəmdə çağlayır, 
Selim gəlmədi, gəlmədi… 
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 Seymur SÖNMƏZ (PAŞAYEV) 
 

SAATIN ƏQRƏBLƏRİ… 
Saatın əqrəbləri firlandıqca səs edir, 
Günlər elə bir şeydi ömürdən ildən gedir, 
Boş sözlər nadan kimi, küləyə bənzər əsir, 
Yaşa doldum, hiss edib ümidlə geri baxdım- 
Fevralın otuzuna vədə verib vaxt aldım! 
* * * 
Yollar qırov bağlamış ümüdlərə qor düşmüş, 
Xəyallar pərən pərən arzular talan çökmüş, 
Doğurdanda adam tək yaşamaq böyük yükmüş, 
Gah gerəyə gahda ki, irəlliyə yön aldım- 
Fevralın otuzuna vədə verib vaxt aldım! 
* * * 
Enişidə dolandım, yoxuşuda keçmişəm, 
Zaman zaman dünyanın hər üzünü görmüşəm, 
Qəlbi nadan birinə verərkən səhv etmişəm, 
Çox təəssüf ki, bunu, sonunda gec anladım- 
Fevralın otuzuna vədə verib vaxt aldım- 
* * * 
Nə biləydim sonu yox dərk etmədim vaxtında, 
Dildə aciz qalibdı, danışarkən haqqında, 
Yuxuya dalmış idim, gördüm deyir son anda, 
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Gözləyəcəm gələrsən, yubanmazsan həyatım- 
Fevralın otuzuna vədə verib vaxt aldım! 
 
ÖZ CƏZANDIR ÇƏK, QADIN… 
Bu gun şəklinə baxıb 
Gördüm siyah tellərin 
Ağarıbdı qar kimi. 
Sən ki, belə deyildin, 
Bir vaxt göz oxşayırdın 
Hər addımda dil açan 
Çiçəkli bahar kimi. 
Bəs, niyə saçlarına 
Erkən dən düşdü sənin? 
Bəlkə bulanıq sular 
Bircə anda üstündən 
Adlayıb keçdi sənin? 
Bir nişanə qalmadı 
Əzəlki yerişindən. 
Bir vaxtlar məst olurdu 
Çoxları gülüşündən… 
Sən heç belə deyildin 
Əhdini tapdalayıb 
Baş götürüb gedəndə. 
Yəqin günahın kimi 
Qəlbini çəkib dara 
Saçlarındakı dən də… 
Söylə, niyə axı sən 
Eşqimi ağlar qoyub, 
Əsiri oldun yadın? 
Heç özüm də bilmirəm 
Necə əff edim səni, 
Öz cəzandır, çək, qadın! 
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SEVƏNLƏRİ VAR OLSUN… 
(“Sevgililər günü”nə) 
Gör necə də gözəlmiş 
Ömrün vüsal çağları. 
Sevgidir insanlığın 
Nur timsallı baharı. 
Tükənməyən arzular 
Məhəbbətdən güc alsın – 
Sevənləri var olsun! 
* * * 
İsinsin saf duyğular 
Körpə nəfəsi ilə. 
Vəcdə gəlsin ürəklər 
Gənclik həvəsi ilə. 
Saf eşqin təravəti 
Nə saralsın, nə solsun – 
Sevənləri var olsun! 
* * * 
Şən nəğmələr dolaşsın 
Hər yanı qarış-qarış. 
Qorxutmasın heç kimi 
Çovğun, şaxta, qarlı qış. 
Təkcə eşqin havası 
Həmişə qəlbə dolsun – 
Sevənləri var olsun! 
* * * 
Seymur mübarək deyir, 
Sevgililər gününə. 
Qoy, yamanlıq çıxmasın 
Qəlbən sevib-sevilən 
İnsanların önünə! 
Bu şeirim cavanlara 
Məndən nişanə qalsın – 
Sevənləri var olsun! 
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BU GÜN MƏNƏ TOXUNMAYIN 
İçimdə vulkan püskürür, 
Titrəyir sütünum-tağım. 
Üstümdən qarayel keçib, 
Üşüyür əlim-ayağım. 
Baxışlarım sanki donub – 
Quzeydəki qar kimiyəm! 
Bu gün mənə toxunmayın 
Simi qırıq tar kimiyəm! 
* * * 
İşığa həsrət qalmışam, 
Zülmət çökübdür üstümə. 
Bir namərdin gizli əli 
Yaman durubdu qəsdimə… 
Əlçatmayan, ünyetməyən – 
Bir uçuq divar kimiyəm. 
Bu gün mənə toxunmayın 
Simi qırıq tar kimiyəm! 
* * * 
Yollar üzümə bağlıdı, 
Yoxuşum yox, enişim yox. 
Məhbusam tənha adada, 
Doğma yurda dönüşüm yox! 
Əhədimi kəsib külək – 
Alışmayan qor kimiyəm. 
Bu gün mənə toxunmayın 
Simi qırıq tar kimiyəm! 
* * * 
Nə gücüm var, nə taqətim, 
Bozqurd kimi ac gəzirəm. 
Elə bil havalanmışam, 
Dərdimə əlac gəzirəm. 
Bu gün mənə toxunmayın – 
Simi qırıq tar kimiyəm. 
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Bu gün mənə toxunmayın 
Simi qırıq tar kimiyəm! 
 
XOCALIMIZ QƏM SELİNDƏ İSLANIR 
(Xocalı şəhidlərinin xatirəsinə) 
Göy üzünü qara bulud alıbdır, 
Dört tərəfi mənfur düşmən sarıbdır, 
Necə insan canlarından olubdur, 
Bu gün nisgil dolu qəlblər talanır- 
Xocalımız qəm selində islanır. 
* * * 
Qoca cavan baxmayaraq vurubdu, 
Körbə üzü, saralıbdı solubdu, 
Bu matəmə dünya şahid olubdu, 
Bu gün nisgil dolu qəlblər talanır- 
Xocalımız qəm selində islanır. 
* * * 
Yağı talan etdi Ana Vətənin 
Dağılmaz başından dumanı,çəni, 
Çağırır,Xocalı çağırır səni, 
Bu gün nisgil dolu qəlblər talanır, 
Xocalımız qəm selində islanır. 
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ATA HƏSRƏTİ 
Ata, yoxluğuna necə tablaşım, 
Sənsiz qurumayıb hələ göz yaşım. 
Keçir dərd içində baharım-qışım, 
Heç vaxt qınamasın qoy, nadan mən – 
Ata həsrətidir, sızladan məni! 
* * * 
Elə bil fırlanır başıma dünya, 
Dönüb qar-sazaqlı qışıma dünya. 
Ta gəlmir nədənsə xoşuma dünya, 
Sıxır için-için ürək-can məni – 
Ata həsrətidir, sızladan məni! 
* * * 
Kaş, atam dirilib geriyə dönə, 
Sığınam Tanrının böyüklüyünə… 
Dikmişəm gözümü hər gələn günə, 
Nə eşq ovundurur, nə ad-san məni – 
Ata həsrətidir, sızladan məni! 
* * * 
Sanki suya həsrət bomboş səhrayam, 
İşığı qeyb olan ulduzam, ayam. 
Heyim qalmayıb ki, günləri sayam, 
Qoparıb kökümdən bir tufan məni – 
Ata həsrətidir, sızladan məni! 
* * * 
Dikəldə bilməyir Seymur qəddimi, 
Tapdamaq çətinmiş dərdin rəddini… 
Dinmədim, qəm-kədər aşdı həddini, 
Tutub elə bil ki, nahaqq qan məni – 
Ata həsrətidir sızladan məni! 
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MƏNİM ÖMÜR YOLUM 
(Öz doğum günümə yazdığım şeir) 
Boylanıb geriyə baxdım bir anlıq, 
Elə bil üstümü duman-çən aldı. 
Gözümün önündən keçdi cavanlıq, 
Ömrün bir ili də arxada qaldı. 
* * * 
Nə yaman tez ötdü aylar-fəsillər, 
Anlar tufan kimi, yel kimi keçdi. 
Durub arxasınca baxdığım illər, 
Qarşımdan bulanıq sel kimi keçdi. 
* * * 
Söykədim üzümü xatirələrə, 
Sevdalı çağlarım geriyə döndü. 
Zülmətdə qərq olan neçə bənd-bərə, 
Mənimlə birlikdə dil açdı, dindi. 
* * * 
Közərdim təzədən sönmüş ocaqtək, 
Nurlu sabahların seyrinə çıxdım. 
Yaratmaq eşqiylə çırpındı ürək, 
Keçilməz sədləri bir anda yıxdım… 
* * * 
Duruldum su kimi avazda-səsdə, 
Sanmayın ağlımı nəsə çaşdıdı. 
Bir il gəldisə də yaşımın üstə, 
Məni şeirlərim cavanlaşdıdı. 
04.02.2022. 
 
MƏNİ QƏRİBSƏSƏN ÜRƏYİNDƏ GƏZ 
Nə əlIərm çatır, nə səsim sənə, 
Tanışdır istəyim-həvəsim sənə. 
Bilirəm doğmadır nəfəsim sənə. 
Demirəm bir acı külək kimi əs – 
Qəriblik eşqimi sarsıda bilməz! 
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* * * 
Keşkə xoş sorağın çataydı mənə, 
Çıxaydıq xəyalən çölə-çəmənə. 
Adını çəkirəm mən dönə-dönə, 
Hicranın yolunu saf eşqinlə kəs – 
Qəriblik eşqimi sarsıda bilməz! 
* * * 
Dönsəydin əzəlki görüş yerinə, 
Gül-çiçək səpərdim qədəmlərinə. 
Bəlkə getməyək bir də dərinə… 
Nisgili, kədəri gəl tapdala-əz – 
Qəriblik eşqimi sarsıda bilməz! 
* * * 
Seymur heç vaxt səni unudan deyil, 
Yalançı məhəbbət şərəf-şan deyil. 
Eşqimin möhləti bircə an deyil, 
Məni qəribsəsən ürəyində gəz – 
Qəriblik eşqimi sarsıda bilməz! 
 
SƏNİ NECƏ TAPIM… 
(Dialoq) 
Oğlan 
Yatmışdım, telefonun zəngi oyatdı, 
Məst etdi, ay gözəl, xoş səsin məni. 
Avazın könlümə şirinlik qatdı, 
Yerimdən oynatdı həvəsin məni. 
Qız 
Səni soraqlayıb, aramasam da, 
Bənd oldum bir anda kəlmələrinə. 
Düşdüm elə bil ki qaynar bir oda, 
Danmıram, ürəkdən vuruldum sənə. 
Oğlan 
Dedim, bəs bəxtimdir üzümə gülən, 
Ürəyim köksümə sığmadı mənim. 
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Sandım ki, səsindən nurdu süzülən, 
Dil açdı al-əlvan şehli çəmənim… 
Qız 
Sanki məhəbbətin düşdüm sehrinə, 
Adını soruşmaq çıxdı yadımdan. 
Şükr etdim Allahın böyüklüyünə, 
Qəlbimdə dağ kimi böyüdün hər an… 
Oğlan 
Dalğamı dəyişdi, telefonmu söndü, 
Elə bir andaca itirdim səni. 
Nömrən gizli imiş, neyləyim indi, 
Xəyalən könlümdə bitirdim səni… 
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   Vaqif VÜQAR 
                        

SEVMƏK İSTƏYİRƏM… 
Gecikən baharın yoluna çıxdım, 
Dəlisov fikirlər gəldi ağlıma. 
Yenə salam verib qürurla baxdım, 
Ruhumun qaynayan cavanlığına. 
* * * 
Sevmək istəyirəm təzədən Allah, 
Könlümdə baharın suları axdı. 
Sevmək istəyirəm təzədən Allah, 
Bir ay işığının mürgülü vaxtı. 
* * * 
Qartal xəyallarım göylərdən enməz, 
Sevdasız duyğular mələr bir quzu. 
Dalğalar kimidir bitib, tükənməz 
Dilimdə məhəbbət, gözümdə arzu… 
* * * 
Sevmək istəyirəm özümü danıb, 
Sözümüz köhnədir, eşqimiz yeni. 
Bir qız baxışının odunda yanıb, 
Təzədən öyrənim sevgi dərsini. 
* * * 
Günlər ötüşdükcə yaşa doluram, 
Şairim,güləndə bir az da ağla. 
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Demə sevə-sevə xoşbəxt oluram, 
Ölümsüz sevgini yaşamagımla… 
 
NƏĞMƏ DƏ DUADIR… 
İstədim sevgiyə bir şeir yazam, 
Saxlayıb zamanı, 
sevib bir anı. 
Sərsəri xəyalın göyündə azam, 
İçib qətrə-qətrə buludlarını… 
* * * 
Duyuram səsini bir həzin, titrək 
Üzü çopur-çopur bir qoca çinar. 
Həyatla, ölümün arasında tək 
Məni də saxlayıb suala tutar. 
* * * 
Qələmin göz yaşı varağın üstə, 
Külək də dəyişir görüş yerini. 
Qarğalar dənlədi torpağın üstə, 
Bir zaman səpdiyim gülüşlərimi. 
* * * 
Söykənib, sığınıb sözlər üşüyür, 
Uzanan yolların daş hasarına. 
Balaca evimiz yadıma düşür, 
Hörümçək tor qurub divarlarına… 
* * * 
Odsuz, alovsuzdu şair tərəfi, 
Hanı qanadları Tanrım bu eşqin. 
Tilsimli qaladır o bir tərəfi, 
Görünməz üzüdür Aysberqin… 
* * * 
Ömür verilibsə mənə bu sayaq, 
İstədim Vətənə bir şeir yazam. 
Kinli baxışların gözündən uzaq, 
Yatanda başımın üstündən asam. 
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* * * 
Dolaşır başımda bir səssiz fikir, 
Ruhumu, sözümü çəkib tarıma. 
Nəğmə də duadır, bükəm arabir, 
Anamın nəmlənmis dualarına… 
 
ROBOT ADAMLAR… 
Çiçək də ağlayır batıbsa şehə, 
Ömür uzaqlarda itən qaraltı. 
Bir acı göz yaşı, dəli qəh-qəhə 
Müəmma, məzəmmət hər sətiraltı… 
* * * 
Uzanan zəminin sünbülü dənsiz, 
Əliboş, cibiboş adamlar kimi. 
Harda gecələyir durna vətənsiz, 
Qaralır fikirlər axşamlar kimi. 
* * * 
Qaydadır dünyada doğulan, ölür 
Sözlərim bir əsim kîləyə bənzər. 
Sadəlövh bahara yazığım gəlir, 
Dərilib, atılmış çiçəyə bənzər. 
* * * 
Yaradanı bilir onun dilini, 
Qısa heykəl yonum bir dağ başında. 
Uzatsın Tanrıya qoy əllərini, 
Qoca görkəmində, ağ libasında. 
* * * 
Dünən ki, fikirlər yox olub,itir 
Yenə sətiraltı, ey söz, ey qələm. 
Qapında, bacanda kölgəmi bitir, 
Yenə də səninlə görüsməliyəm. 
* * * 
Ürəkdə nə sevgi, nə də duyğu var, 
Robot doğulmağın mənası bumu. 
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Qoy məni dananlar, unutmasınlar 
Əbədi bir şair doğulduğumu… 
 
RAHATLIĞIM, AZADLIĞIM… 
O dağlara tələsirəm şeir yazıb kövrələndə, 
Bir quş olub zirvələrə xəyallarım qanad çalsın. 
Bir xəbərsiz qonaq kimi evimizə ay gələndə, 
İstəyirəm qartal məni göy üzünə haraylasın. 
* * * 
Uşaqlığım keçən yerlər, daşlı yollar eniş,yoxuş 
Qoy dayanım hüzurunda əldə qələm, ağ varağım. 
Dünyasına çəkilərək kövrək-kövrək oxusun quş, 
Qoy bürünüm dumanına, bulud olsun çalpapağım. 
* * * 
Ağ göyərçin uçur göyə, boyum çatmır dağlar uca, 
Xəyalımdan kölgə düşür baş çəkdiyim oylağına. 
Üzü tutqun axşamlardan tez küsürəm yaş artdıqca, 
Tələsirəm uşaq kimi səhərlərin qucağına. 
* * * 
Rahatlığım, azadlığım dağlar kimi müqəddəsdir, 
Qış gedəcək, yaz doğacaq çiçək belə, çəmən belə. 
Gözəlliyi seyr eləyib,söz qosmaq da bir həvəsdir, 
Həsrətimi sellər yuyub,sel aparsın innən belə… 
 
ÖZÜMLƏ TƏK OYNAYIRAM… 
İtirdiyim sevinc, 
gətirdiyim qəm 
Həyatı özümlə tək oynayıram. 
Uduzan da mənəm, udan da mənəm, 
Şahmatı özümlə tək oynayıram. 
* * * 
Başım ucaldıqca, göylərə dəyib, 
Təbin qılığında sözə baş əyib. 
Bu da bir savaşdir, qalxan eyləyib 
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İnadı özümlə tək oynayıram. 
* * * 
Bir yarpaq kimidir bitən təsəlli, 
Təkcə öz səsimdir özümə bəlli. 
Hələ tapılmayıb düňyanın həlli, 
İsbatı özümlə tək oynayıram. 
* * * 
Bir quşa bənzəyir eşqim qanadlı, 
Ömür yaşamışam alovlu, odlu. 
Verdiyinə şükür ey Tanrı adlı 
Ustadım, özümlə tək oynayıram. 
 
YOLÇU GÖRDÜM… 
Yenə bu dünyayla durum üzbəüz, 
Bir taxta qılıncın qəhrəmanıyam. 
Sünbülü göyərməz,fələyin dənsiz 
Yel döyən bir köhnə dəyirmanıyam. 
* * * 
Alıb gəncliyimi qollarım üstə, 
Dərədən,təpədən keçib gəlirəm. 
Kölgələr dolaşır yollarım üstə, 
Salam verə-verə köçüb gəlirəm. 
* * * 
Yeri tanıyıram göylərə baş çək, 
Fikirdə gizlənib,fikir adamı. 
Həyatın verdiyi bir ehtiyac tək, 
Hər gün ayağına çəkir adamı. 
* * * 
Boz tüstünün boz üzüdür boz duman, 
Bir buludsuz göy darıxır,yel əsir. 
Yolçu gördüm,o zavallı,pərişan, 
Mənim kimi daş olmağa tələsir. 
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RƏNGLƏR HAQQINDA DÜŞÜŇCƏLƏR… 
Göylə, yerin səsi, ritmi notlar üstə bir ahəngdir, 
Düşünürəm rənglər nədir qara, yaşıl, mavi, sarı. 
Bir həyatın doğuluşu gördüyümüz yaşıl rəngdir, 
Qara rəngə toxunmuşdur bu dünyanın ağrıları. 
* * * 
Rəssam kimi sarı rəngi payız çəkir tablosuna, 
Mavi dəniz, mavi göylər bir-birinin bənzəridir. 
O möhtəşəm sapsarı ay bizi salır ovsununa, 
Göy qələmin mürəkkəbi, 
yer günəşin dəftəridir. 
* * * 
Səssiz duyğu bir quzudur damla-damla işıq içən, 
Hər varlığın öz rəngi var, ahəngi var duya bilsən. 
Zaman içrə ruzigardır at belində yollar keçən, 
Çiçək açır, çiçək solur rənglər doğan bir fəsildən. 
* * * 
Rənglər canlı, rənglər qaynar məna tapır arzularda, 
Şəkil çəkir həyat yeni, 
ömür yeni, səhər yeni… 
Ağaclarda, qayalarda, dənizlərdə, göy sularda, 
Buludlarda görürəm mən ruhumuzun şəkilini… 
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  Zaur USTAC 
                        

HERMAFRODİT 

Məchulsa, cinsi bir kəsin, 

Bəlkə, hermafroditdi… 

Adı yoxsa, bir nakəsin, 

Bəlkə, hermafroditdi… 

* * * 

Qışdı ya payız bilinmir, 
Qovun ya qarpız bilinmir, 
Oğlandı ya qız bilinmir, 
Bəlkə, hermafroditdi… 

* * * 

Adamdı, oyux bilinmir, 
Bordaxdı, burux bilinmir, 
Atdı ya ulax bilinmir, 
Bəlkə, hermafroditdi… 

* * * 

Şalğamdı, pazı bilinmir, 
Çoxu çox, azı bilinmir, 
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Ördəyi, qazı bilinmir, 
Bəlkə, hermafroditdi… 

* * * 

Nə sudadı, nə quruda, 

Nə lildədi, nə duruda, 

Çatmayıb, qalıb boruda, 
Bəlkə, hermafroditdi… 

* * * 

Bilinmir hara malıdı, 
Ayağında at nalıdı, 
Qabağında it yalıdı, 
Bəlkə, hermafroditdi… 

* * * 

Halından halıdı Ustac; 
Dərdi böyük, dərdə möhtac, 
Nişanı var, ləçəkli tac, 

Bəlkə, hermafroditdi… 

14.09.2020. Bakı. 

MƏŞƏQQƏT 

Yenə çalardan qabaq 

Açıram gözlərimi… 

Aman Allah, hardayam? 

– Qucuram dizlərimi… 

* * * 
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Elə həmən yerdəyəm; 

– “Göyün yeddi qatı”dı, 
Hələlik “Koroğlu”yam, 

Atım, onun atıdı… 

* * * 

Özüm də “Çənlibel”də 

Duman, çənə düşmüşəm, 

Səhərədək yuxuda 

Bişirmişəm, bişmişəm… 

* * * 

Elə həmən qatdayam; 

Öz evim, öz otağım, 

Simurq kimi dözümlü, 
Qu qanadlı yatağım… 

* * * 

Alt  qonşunun ah-vayı, 
Üstdəkinin  cır-cırı… 

Sərçələrin cik-ciki, 

Xoruzların dır-dırı… 

* * * 

Bir yandan qaratoyuq, 

Bir yandan da pişiklər… 

Oxur sevgi nəğməsi, 

– Utanmazlar, düşüklər… 

* * * 
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“Əldəndışqarı” sözü 

Nəsə düşür yadıma… 

Sonra nöqsanlarımı 
Yükləyirəm adıma. 

* * * 

Təxəllüsə sığınıb, 
Birtəhər oyanıram… 

Hələ alaqaranlıq, 
– Bir xeyli dayanıram… 

* * * 

Qəfil saat zəng çalır, 
Sonra oxunur azan… 

Həyətdə süd satanlar 
Dınqıldadırlar qazan… 

* * * 

Qopur dizimin bağı; 
– Xəyalda iydə qoxur… 

Hamı əvvəlki kimi, 

Sevgi nəğməsin oxur… 

* * * 

Ah-vay, cır-cır dayanır, 
Susur qaratoyuqlar… 

Xoruzun dır-dırına 

Cavab vermir toyuqlar… 

* * * 
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Kəsilir bütün səslər, 

Xəyalda iydə qoxur… 

Pişiklərsə, aramsız, 
Sevgi nəğməsin oxur… 

22.09.2020. Bakı. 

 

A SİMSAR 
Salam olsun, sənə şanlı ixtiyar! 
Mizrab tutan əlin, qolun var olsun! 
Şükür, əlindədir külli-ixtiyar! 
Mizrab tutan əlin, qolun var olsun! 
* * * 
Nə deyim, a simsar, elə sim sarı, 
Simsar sinsidərmi, belə simsarı, 
Hələlik dönüş var, hələ sim sarı, 
Mizrab tutan əlin, qolun var olsun! 
* * * 
Rəvamıdır, bu edilən Ustaca!? 
Diqqət istər sim sarıyan ustaca... 
Al dil ilə deyər halın ustaca, 
Mizrab tutan əlin, qolun var olsun! 
05.02.2021.  Bakı. 
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                  GÖYÇƏ GÖLÜNÜN SONASI 

Sona Abbasəliqızı xoşbəxt qələm adamıdır. Bəli, 
mən onu tam əminliklə məhz belə adlandırardım. 
Və söhbətimə də salamsız, kalamsız bax elə belə,  
xoşbəxtlik haqqında, daha doğrusu qələm damının 
xoşbəxtliyi barədə böyük Allahın adı ilə birbaşa 
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mətləbdən başlamaq istəyirəm. Adətən bu qəbildən 
olan yazıları yazmağa başlayanda ilk olaraq adam 
fikirləşir ki, İlahi, mən bu adamı haradan 
tanıyıram? İlk dəfə biz harada görüşmüşük və ya 
birinci dəfə bu adamın hansı yazısını oxumuşam? 
Mən axı, haradan tanıyıram bu adamı, kimdir bu 
şəxs? Əslinə qalanda haqlı suallardı...  

Elə ilk   cavabla  qələm adamının xoşbəxtliyi 
haqqında birinci tezis öz-özündən ortaya çıxır: - 
Mən bu adamı min illərdir tanıyıram. 

MİN İLLƏRİN DOSTU 

Nə qədər dərin düşünsəm də Sona xanımla ilk 
tanışlığımızı istər sözü ilə, istər özü ilə bir türlü 
xatırlaya bilmədim. Yəni bu tanışlığı hansısa şeirin 
bir bəndi və ya hansısa tədbirdə ilk dəfə utana-utana 

salamlaşmaqla bağlamaq düzgün olmazdı. Çünki, 
ruhmun ruhu ilə, sözümün sözü ilə min illərdir dost 
olan silahdaşımı hansısa bir zaman və ya məkan 
çərçivəsinə salmaq ədalətsizlik olardı. Bu barədə 
sadəcə onu qeyd edə bilərəm ki, nə vaxtsa, hardasa 
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oxuduğum elə ilk misrasındaca ruhuma yaxınlıq, 
bir iç-içəlik hiss etmişdim. Necə deyərlər, bir söz 
var, sanki bir çeşmədən su içiblər, bizim halımız 
mənim aləmimdə bax bu misala uyğun gəlir. Və 
inanıram ki, əsl söz adamları, qələmdaşlar da onu 
bax belə, ruh simsarı kimi qəbul  edirlər. Məncə 
qələm adamının birinci xoşbəxtliyi bax elə budur. 
Və bütün bunların üzərinə təbəssümü üzündən 
əskik olmayan səmimi həmsöhbət, qayğıkeş yol 
yoldaşı, sadiq dost kimi zəmanəmizdə qıtlığı açıq-

aşkar hiss olunan ali insani keyfiyyətləri gəldikdə 
bu nemət tamamlanır. 

GÖYÇƏ GÖLÜNÜN SONASI 

İkinci məsələ bu gözəl insan harada dünyaya gəlib? 
Bu adamın beşiyi, yurdu haradır? Dünyaya göz 
açdığı məkan haradır? Ruhunun qıdası hardan, 
kimlərdəndir? Bütün bu suallırın tək bircə cavabı 
var: - Bu söz adamı elə sözün beşiyində doğulub, 
böyüyüb boya-başa çatıb. – Bu da söz, qələm 
adamının xoşbəxtliyi haqqında ikinci tezis olsun.  
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Sona Abbasəliqızı Aşıq Ələsgəri kimi dühanı 
dünyaya bəxş edən söz-sənət ocağı Göyçə 
mahalındandır. “Göyçə mahalındandır”  

kəlməsindən sonra nə yazsam, yamaq və artıq 
olacaq düşüncəsi ilə bu barədə fikrimi burada 
tamamlamaq istəyirəm. 

PEŞƏKAR QƏLƏM ADAMI 

Atalar üçdən dediyənə görə xoşbəxtliyin üçüncü 
tezisini də sizlərə çatdırmağı özümə borc bilirəm. 
Məncə Sona xanım üçün bir qələm adamı olaraq 
aldığı təhsil də onun həyatında önəmli rol 
oynamışdır. O ADU (indiki  BDU)-nun Jurnalistika 

fakültəsinin məzunudur. Necə deyərlər, “çörəyi ver 
çörəkçiyə, birini də üstəlik” : - O sözün içində 
yetişib, püxtələşib. 

Bütün bu yuxarıda sadaladıqlarım keyfiyyətlərdən 
sonra sən gəl Sona olma. Mənim düşüncəmə görə 
bu sadəcə mümkün deyil. Sona xanımın qələmi 
nəzmə müraciət etdikdə  incə ruhundan, nəsrə üz 
tutduqda isə həssas qəlbindən qidalanır. 
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O bir qələm adamı olmaqla yanaşı,  eyni zamanda 
işinə sonsuz dərəcədə məsuliyyətlə yanaşan, 
gördüyü işə canını qoyan təşkilatçıdır.  

Sona xanım sadiq dost, incə ruhlu qələm adamı, 
vətənpərvər ziyalı, əsl Azərbaycan xanımıdır! 
Sonda dəyərli qələm dostuma uzun və sağlıqlı 
ömür, bütün işlərində müvəffəqiyyətlər 
arzulayıram! İnşəaAllah tezliklə Göyçəni ziyarət 
etmək, yurd həsrətinə son qoymaq nəsib olar. Biz 
buna inanırıq, bizi yaşadan bu ümiddir. Söz 
mülkünün piri, ocağı – Dədə Ələsgərin yurdu bir 
gün yenə əbədi olmaq üzrə öz ziyarətçilərinin 
üzünə açılacaq! O gün elə də uzaqda deyil! 

 Müəllif: Zaur USTAC, 
“Yazarlar” jurnalının baş redaktoru, 
şair-publisist. 
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              “TƏRƏFSİZ ƏDƏBİYYAT TARİXDİR!” 
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