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    Zaur USTAC 
 

                        BAŞ REDAKTORDAN 
Salam olsun, çox dəyərli oxucum! Şükürlər olsun, Böyük Allaha! 
Sizlərlə hər yeni görüş həyat-yaşam nişanəsi, inkişaf və tərəqqiyə 
doğru atılan daha bir addım sayılır bizim üçün. Jurnalımızın beşinci  
sayında xoş gördük sizləri! Saydan-saya təkmilləşməyə, müəyyən 
çatışmazlıqları aradan qaldırmağa çalışırıq. Bu məsələdə Siz də öz  
rəy  və təkliflərinizi  bildirməklə bizə yardımçı ola bilərsiniz. Sizin 

yardımınızla addım-addım  məqsədimizə doğru irəliləyirik. 
Bu sayda yenə  ümumi amalımıza xidmət edən yazılarla görüşünüzə 
gəlmişik. Belə ki, bu dəfə  Qismət Tağıyevin,  Nuranə Rafailqızının,  
Ülvi Aydının, Əsgər Ordubadlının, Nəzakət Kərimova (Əhmədova) 
nın , Zaur Ustacın , Aytac İbrahimin, Leyla Yaşarın   yaradıcılığı və 
sonda “Mən kiməm”  layihəsi çərçivəsində  Nəzakət Kərimova 
(Əhmədova)  ilə  daha yaxından tanış olacaqsınız.  Həmçinin bu 
sayımızda  Mustafa Müseyiboğlu haqqında da qısa ümumi məlumat 
yer alıb. Xoş gördük sizləri! “Yazarlar”ın  söz dünyasına xoş 
gəlmisiniz! 
 

 

  

https://yazarlar.az/2021/02/08/zaur-ustac-haqqinda/
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  Nəzakət KƏRİMOVA (ƏHMƏDOVA) 
 

HƏR BİRİ BİR QƏHRƏMAN 
(Qaytarılan torpaqların qayıtmayan oğulları) 
Tarixə həkk olunan 44 günlük müharibə şəhidlərimizin 
mövludu və sentyabrın 27-sindən sonra isə şəhid olan 
igidlərimizin ailələrində olmaqla şəhid Milli Qəhrəman 
ailələrinə, analarına mənəvi dəstək olmağı özünə borc bilən 
İNK-nın Abşeron rayonu üzrə sədri ilə bir qrup şəhid anası 
Bakının rayonlarında və respublikamızın müxtəlif rayonlarında 
olmuşlar. Belə ki, Sumqayıt, Beyləqan, Biləsuvar, İmişli, 
Qəbələ, Şirvan, Lənkəran, Şabran, Xaçmaz, Quba, Kürdəmir 
və digər rayonlarda Bakının Binə, Ramana, Zabrat, Suraxanı, 
Binəqədi, Bakıxanov, Sabunçu, Masazır, Məmmədli və başqa 
qəsəbə və kəndlərində şəhidlərimizdən general Polad 
Həşimovun, İlqar Mirzəyevin Milli Qəhrəmanlarımızdan- Eldar 
Xəlilovun, Samir Xasıyevin, Mübariz İbrahimovun, qərargah 
rəisi kapitan Əsəd Həsənovun, Bakı Dövlət Universitetinin 
İqtisad Universitetinin fəxri tələbələri- Əsəd Əsədli və Nicat 
Əhmədovun, Cavid Cabbarzadə, Murad, Cəmil, Qoşqar 
Üzeyirov, Fizuli Salahov, tağım komandiri leytenant Ruslan 
Məmmədov, Vüsal Allahverdiyev, ilk şəhid həkim Turqut 
Xəlilbəyli, gizir Elmar Nəsirov, Tural Rəhimli, taborun qərargah 
rəisi baş leytenant Həsənağa Abdullazadə, Xəqani Əsgərov, 
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Rüfət, Ülvi, Iman və Bəhram qardaşları və digər ləyaqətli 
vətənpərvər şəhid balalarımızın anım və mövludu günlərində 
analara mənəvi dəstək olaraq onların kədərinə şərik çıxmışıq. 
Maraqlı və təəccüblüdür ki, bütün analardan eyni sözləri 
eşidirik. ”Mən dedim, sən getmə tək oğulsan” heç xəbər də 
tutmadıq necə qaçıb gedibsə, budur, əsl vətənpərvər 
vətəndaşlıq! Gənclərimiz elə bil Ali Baş Komandanın əmrinə 
bənd idilər. Hamı bu yolun dönüşünün olmadığını bilərəkdən 
vətən uğrunda döyüşə atılaraq torpaqlarımızı otuz illik 
“məhbus”luqdan azad edərək canlarını qurban verərək şəhidlik 
zirvəsinə ucaldılar.Vətənimizin hər bir ləyaqətli insanı istər 
Birinci Qarabağ, istər Aprel döyüşlərinin, istərsədə 44 günlük 
müharibənin şəhid oğul və qızlarımızla fəxr edir, onlar və 
onların ailələri ilə qürur duyurlar. Müharibə onu göstərdi ki, 
eyni zamanda ailənin yalnız tək oğlu deyil, iki və üç oğul itirən 
atalar da şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. Onlar valideynlərinin 
,ailələrinin Vətən qarşısında başlarını uca etdilər.Belə ucalığa 
yalnız şəhidlik zirvəsində olmağı bilərəkdən dərk edənlər nail 
oldular. Ali Baş Komandan və birinci vitse prezidenti Mehriban 
xanım Əliyeva şəhid ailələrinə, qazilərə xüsusi diqqət və qayğı 
ilə yanaşırlar. Belə ki, qazilərin müalicəsini qardaş Türkiyədə 
və digər ölkələrdə davam etdirilməsinə, qazi və şəhid ailələrinə 
yardım məqsədilə yaradılmış ”Yaşat” fondunun təsis 
olunmasını təmin etmişlər. Eyni zamanda şəhid analarının 
təşəbbüsü və arzularına görə onların yaşadıqları yerlərdə, 
küçələrə, məktəblərə və digər məkanlara şəhidlərimizin 
adlarının verilməsi, xüsusi şəkil plakatları hazırlanıb küçə və 
yollarda nümayiş etdirilən xatirə bulaqlarının, abidə 
komplekslərinin açılışları da şəhidlərimizə olan dərin ehtiramım 
təcəssümüdür. Analar artıq göz yaşı tökməkdənsə şəhid 
balalarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsinə nail olmağa cəhd 
göstərirlər. Bir çox rayonlarda bu işlər daha məqsədəmüvafiq 
şəkildə görülür. Bu günlərdə olduğumuz Şirvan, Qəbələ, Quba, 
Bərdə və başqa rayonlarda Şəhidlərin hər bir tədbirində rayon 
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rəhbərləri iştirak edir. Şəhid ailələrinə maddi və mənəvi dəstək 
olurlar. Lakin ziyarət etdiyimiz bəzi məclislərdə şəhid 
analarının, qazilərin haqlı narazılıqları ilə də rastlaşırıq… 

Unutmayaq ki, şəhidlər dağların başında ac-susuz düşmənlə 
əlbəyaxa olmuş, torpağın üzərində yataraq düşmənlə üz- üzə 
vuruşmuş, daim irəliyə getmiş, son anda şəhid olmuşlar! 
Torpaqlarımızı qaytaranların -qayıtmayan oğullarının ailələrinə 
yaxın olun, şəhid ailələrinin sizlərin mənəvi dəstəyinə böyük 
ehtiyyacları var! 

PS: Eyni zamanda minlərlə Şəhidimizə təmənnasız mahnı 
bəstələyib, tədbirlərdə onların ailələrinə təqdim edən bəstəkar 
Ruslan Cəfərova hamının adından təşəkkür edirəm. 
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    Zaur USTAC 
 
PSİXOLOQUN QƏBULUNDA 

(hekayə) 

Adətim üzrə səhər saat 6:30-da çalarsız-filansız oyanıb yerimin 
içində bir az eşələndikdən sonra əl atıb çarpayının altından sadiq 
dostum “Redmi”ni qamarlayaraq bağrıma basdım. Hələ tam 

açılmamış gözlərimi ovuşdura-ovuşdura “Facebook”la “İnstagram” 

arası “Səfa”   və  “Mərvə” arasında müqəddəs ibadəti yerinə 

yetirirmiş kimi, düz 7 dəfə, bəlkə də bir az artıq var-gəl etdim. Sonra 

qalxıb ikiotaqlı “küncdəqalmış”, “kitabça”, “Xruşşov layihəli” 

mənzilimin birinci otaqla dəhliz arasındakı taxta qapının çərçivəsinə 

bərkitdiyim alətdə həmişəki kimi 14 dəfə dartınıb düşdüm.  

Növbə ilə divardan asdığım “Fatihə surəsini”, “Bədnəzər duasını” və  

“Ayətül-kürsi”ni hərəsini düz 7 dəfə, bəlkə də bir az çox təkrar-təkrar 

oxuduqdan sonra kitab rəfindən Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin 

“Marallarım” kitabını götürdüm. Ötən əsrin 70-ci illərinin nəşri olan 
kitabın nazik kağız üzlü cildi didik-didik olub saralsa da, üzərindəki 

simalar necə tanış və canlı idilər. Sanki hamısı blokda növbəyə 

dayanıb səni gözləyirlər və bir himə bənddilər ki, elə qapını açasan... 
Kitabın üzünə bir neçə dəqiqə baxıb gülümsəyərək dahi ədibə 

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


Yazarlar                                                Dekabr  2021 

 

 8  

 

“Günaydın” deyib, gözlərimi mənzilin giriş qapısının üzərində 

asılmış lövhəyə zillədim. Yenə düz 7 dəfə, bəlkə bir az artıq Böyük 
Allahın cahü-cəlalına və peyğəmbərimizin əmvatına zikirlər edəndən 

sonra istirahət otağına keçdim. Ötən gün ərzində yükləndiyim bütün 

dərd-azardan müvəqqəti də olsa, qurtulduqdan sonra gurhagurla, 

şırhaşırla  qonşulara “mən hələ sağam” siqnalını verərək, qalxıb 
güzgünün qabağında bir az ağzımı, gözümü əydim, əsnədim, 

gərnəşdim... Bir sözlə, bütün vacib ritualları yerinə yetirdikdən sonra 

əlimi şoğəribin altına bir neçə dəfə uzatsam da, su gəlmədi ki, 

gəlmədi. Başımı qaldırıb aynada üzümə, daha doğrusu, burnumun 
ucuna diqqətlə nə qədər baxsam da, zərərli bir əhval gözümə 

dəymədi. Elə bu vaxt qonşulara verdiyim siqnalın son akordları ilə 

bərabər, yenə qəfil öymə başladı... Məcburən hər ehtimala qarşı 
əvvəlcədən su ilə dolu saxladığım “növbətçi abgərdən”i götürüb əl-

üzümü yaxaladım. Tələsik istirahət otağından çıxdım. Çıxa-çıxa 
düşündüm ki, “ay canım, ilin-günün bu vaxtında bu qədər istirahət 

olar!?” Əl-üzümü qurulaya-qurulaya mətbəxə keçib, axşamdan qalan 
su ilə dolu caydanın altını yandırdım. Televizoru açdım. Aparıcı qız 
necə başladısa, elə o andaca televizoru söndürüb, seyvana çıxdım. 
Küçədə və seyvandan görünən kiçik parkda tam sakitlik hökm 

sürürdü. Bu gün şanlı Zəfərimizin ildönümü ilə əlaqədar elan 

olunmuş dörd günlük qeyri-iş gününün sonuncusu idi. Deyirəm, 

qəribə məxluquq e vallah, evdə qalanda işi, işdə olanda evi axtarırıq. 
Parkın tən ortasındakı tut ağacının altı sapsarı yarpaqlarla elə 

döşənmişdi ki, adam istəyirdi gedib üstünə uzansın... Yaxşı ki, dolu 
çaydanın fiti məni belə sərsəm düşüncələrdən ayırdı... Mətbəxə 

keçib, çaydanın altını söndürdüm. “Bazarçay” qutusundan birdəfəlik 

paketlərdən birini götürb bir stəkan qaynanmış suyu rəngləyib 

yenidən seyvana – “Nina bağı”na keçdim. Bu məkan ruhumun 
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dinclik tapdığı yeganə guşədir. Əvvəlki ev sahibəsi Nina xanım 
binanın layihəyə uyğun açıq eyvanını bağlayaraq səliqəli seyvana 

çevirib. Divarda qatlama masası və iki kətil var. Dibçəkdə 

həmişəyaşıl otaq bitkiləri də olduğuna görə mənzilə köçən gündən 

buranın adını “Nina bağı” qoymuşuq. Haqlı olaraq sual yarana bilər 

ki, mənzilə yeni köçmüsünüz? Sual yaransa da, yaranmasa da, qeyd 

edim ki, bəli, bu mənzilə təzəlikcə köçmüşük. Səbəbini indi açıq-

aydın dilimə gətirə bilmirəm. Çünki o barədə düşünən kimi öymə 

məni tutur. Özümdən asılı deyil... Çayımı qurtumlaya-qurtumlaya 

yenə ən yaxın sirdaşım “Redmi”ni dümsükləyib oyatdım. Oyanan 
kimi bildirişlər pəncərəsindən bir gözəl xanım əl sallayaraq “Zəfər 

endirimləri” ilə bağlı məni xəbərdar etdi. “MORE” Psixologiya 

Mərkəzi şanlı Zəfər günləri ilə bağlı sabahdan noyabr ayının sonuna 
qədər hamıya 50%, qazilərə isə 75% endirimlə xidmət göstərəcək. 

Düzü, bu məsələ məni çoxdan narahat etdiyinə görə xeyli vaxtdır 
psixoloq xidmətləri ilə maraqlanırdım. Ona görə qiymətlərdən, 

şərtlərdən az-çox məlumatım vardı. Həm psixologiya mərkəzlərinin 

çoxluğu, həm də qiymətlərin baha olması seçim etməyimə əngəl 

olurdu. İndi bu xanımın təbəssümlü çöhrəsi, bir də artıq demək olar 

ki, televiziya verilişlərindən adını əzbərlədiyim “MORE”-ni yenə 

görüncə seçimimi etdim. Elə bildirişin üzərindən keçid edərək sabaha 

- səhər saat 10:00-a görüş təyin etdim. Qazi olduğuma görə ödənişi 
yerində nağd olaraq 75% endirimlə edəcəkdim... 

Axşama qədər hər televizoru açanda, hər küçəyə baxanda öyə-öyə 

günü birtəhər başa vurub, yenə yatağıma uzandım. “Redmi”də axşam 
ibadətlərimi yerinə yetirə-yetirə nə vaxt yuxu tutub, biləmişəm. Bir 

də oyandım ki, 03:33-dür. Briqadirə ”whatsapp”da yazdım ki, sabah 
səhər öynə həkimə gedəcəm, işə ondan sonra gələrəm, ya da xəbər 

edərəm. İş deyəndə ki, sağ olsunlar, qazi olduğuma görə məni icra 
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hakimiyyətində işlə təmin ediblər. Yüngül işdir. Briqadir də həm üç 

diplomum olduğuna, həm də hər iki müharibənin iştirakçısı olduğum 
üçün mənə hörmət edir. Yəni, necə deyərlər, nə işim olsa, ötüşdürür. 
Sağ olsunlar... Hamısından razıyam... Elə bu razılıq içində yenidən 

nə vaxt yuxulamışam, bilmirəm... Qəfil yenə oyandım. Hə, bu, 

“6:30” oyanışı idi. Adətim üzrə yerimin içində bir az eşələndikdən 

sonra əl atıb çarpayının altından sadiq dostum “Redmi”ni qamarlayıb 
bağrıma basdım. Hələ tam açılmamış gözlərimi ovuşdura-ovuşdura 
“Facebook”la “İnstagram” arası “Səfa” və “Mərvə” arasında 
müqəddəs ibadəti yerinə yetirirmiş kimi, düz 7 dəfə, bəlkə də bir az 

artıq.... “Nina bağı” ziyarəti də daxil olmaqla seyvan keyfindən sonra 

hər evdən çıxanda düz 7 dəfə, bəlkə də bir az artıq təkrar-təkrar qaz, 

su, işıq yoxlamalarını dəqiqliklə yerinə yetirib, mənzildən çıxmaq 
üçün dəmirdən olan giriş qapısını açmışdım ki, blokdan gələn isti 

hava axını bildiriş kağızlarını üzümə çırpdı. Bəzilərini gözümün 

qabağında fırladıb yanıq verirmiş kimi başımdan səpələdi. Çiynimə 

qonan, üzümə yapışan, yerə düşən bütün kağızları topladım. Müxtəlif 

şirkətlərin reklam bildirişlərini səliqə ilə qatlayıb əlimdəki kağız 
tullantıları olan zibil paketinə qoyduqdan sonra digər əsas bildiriş 
kağızlarına baxdım. Su 13 manat, işıq 23 manat, qaz 59 manat 

gəlmişdi. “Kombi”ni çox işlətmədiyimə görə qaz normal idi. 

Bildirişləri əziz-xələf bir barat kimi pencəyimin içəridən döş cibinə, 

lap ürəyimin başına qoydum. Şikayətlənməyə bir əsas olmadığına 
görə vacib sənədlər olan qovuluğumu qoltuğuma vurub, səliqə ilə 

ayrı-ayrı yığdığım zibil paketlərini götürüb, başımın üzərində olan 

lövhəyə baxa-baxa, ağzımda dua mənzildən çıxdım. Əlimdəki zibil 

paketlərini yerə qoyub, seyf qapının bütün qıfıllarını bağladım. Düz 7 
dəfə, bəlkə də bir az artıq dəfələrlə silkələyib, əl dəstəyini aşağı-
yuxarı edib, yoxladıqdan sonra zibil paketlərinin hərəsini bir əlimə 
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götürüb, getdiyim yerdən asılı olmayaraq, həmişə özümlə 

götürdüyüm vacib sənədlər qovuluğu da qoltuğumda, bir gözüm 
qapıda yavaş-yavaş pillələri enməyə başladım... Əlimdəki zibilə 

baxanda döş cibimdəki bildirişlər yadıma düşdü. Ani olaraq “...zalım 
uşağı bayram günü də işləyir...” fikri beynimdən gəlib keçdi. Tez də 

artıq 4 gündür mənzildən çıxmadığımı xatırladıqda əmin olmaq üçün 

cibimdəki bildirişləri çıxarıb üzərindəki tarixləri gözdən keçirdim, 

hər üçü 5 noyabr  2021-ci il tarixinə aid idi. Ani olaqraq, - “Əsl 

bayram hədiyyəsi olub ki...” - fikri eynimdən keçsə də, tezcə bu 

axmaq düşüncəni başımdan qovaraq, özümü danlaya-danlaya zibil 

qutularına nə vaxt çatdığımdan xəbərim belə olmadı. Kağızlar olan 
paketi “radikal” qutuya, plastik qablar olan paketi isə “müxalif” 

qutuya məxsusi bir əda ilə, səliqəli şəkildə ərməğan edib, məhlədən 

çıxdım... 

“MORE” Psixologiya Mərkəzi elə də uzaqda olmadığına görə gəzə-

gəzə saat 9:30-da onun yerləşdiyi möhtəşəmliyi ilə məşhur olan 
şəhərin 1 nömrəli biznes mərkəzi olan “Yasəmən Plaza”nın 
qarşısında idim. Deyirdilər Xaliq müəllimin obyektidir. Yasəmən də 

katibəsinin adı imiş. Yasəmən çox fədakar, işini bilən, məsuliyyətli 

işçi olduğuna görə obyektlərindən birinə onun adını verib... 
Yasəmənin fədakarlığı, Xaliq müəllimin səxavəti barədə düşünə-

düşünə 9:50-yə qədər plazanın yaxınlığındakı parkda gəzişdim. 
Vaxta 5 dəqiqə qalanda qara rəngli tibbi maskamı pencəyimin üst 

döş cibindən çıxardıb “taclı günlərimiz” başlayandan bəri ətir əvəzi 

həmişə özümlə gəzdirdiyim “püskürtmə spirt”dən üstünə bir az 

püskürdüb taxdım. Sonra 3 manata özüm üçün hazırlatdığım 
“kovidpasportu”mu əlimdə hazır tutaraq “Yasamən”ə ya sən, ya da 

mən deyib girişə doğru yönəldim. Burada təmtəraqlı qarşılama 
mərasimi gözləsəm də, belə bir hal olmadı. Liftin qarşısındakı 
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basabası görüb, 4-cü mərtəbəyə pilləkənlə qalxdım. Düz vaxtında 
qəbul şöbəsində “piştaxta”da dayanmış xanımın qarşısında “farağat” 

vəziyyətində dayanmışdım. “Online” qeydiyyatıma baxıb, bəzi 

məsələləri dəqiqləşdirdikdən, bütün orden və medalların vəsiqələrini 

bir-bir yoxladıqdan, əvvəllər müayinə və müalicə olunduğum bütün 
xəstəxanalardan mənə verilən kağız-kuğuzların hamısını eynilə 

mənim kimi düz 7 dəfə, bəlkə də bir az artıq dəfələrlə silkələyib, 

ələk-vələk etdərək yoxladıqdan sonra birinci tanışlıq görüşü pulsuz 
olmaq şərtilə qazi olduğuma görə 75% endirimlə 1 seans üçün 150 

manat ödəniş etməli olduğumu bildirdi. Düzü, gənc “piştaxtaçı” 

xanım bu 150 manatı elə işvə-nazla, elə avazla istədi ki, bu haqda 

artıq söz demək, sadəcə, günah olardı. Kirimişcə, cınqırımı da 
çıxartmadan sanki, üç dənə 5 qəpikliyi market kassasında xəzinədar 

xanıma «qəpiklər lazım deyil, qalsın» - deyə qaytarırmış kimi, 

sonuncu iş günü “bankomat”dan çıxartdığım şax “əllilik”lərdən 

üçünü “piştaxta”nın üstü ilə xüsusi əda ilə (mənim o vaxtım olmasa 
da, zabit olmağıma rəğmən bir az da ordudan yeni tərxis olunmuş 
əsgər havası qarışıq mücərrəd bir ruh halında) xanıma tərəf 

sürüşdürdüm. Sağ olsun, ab-havanı pozmadan, məxsusi bir nəzakətlə 

“əllilik”lərin üçünü də sürüşdürüb “piştaxta”nın görünməyən aşağı 
hissəsinə saldı. Bunu elə etdi ki, düz dörd gün böyük narahatlıqla 
cüzdanımda saxladığım, dəfələrlə sakitlikdə çıxarıb baxaraq boyunu 

oxşayıb-əzizlədiyim “əllilik”lərin görünməyən tərəfdə döşməyə 

düşməsindən narahat olmağa başladım. Fikrim orada qalmışdı ki, 
xanımın “44-cü otaqda Bənövşə xanım sizi gözləyir, sabahkı görüşün 
vaxtını özünüz orada təyin edərsiniz...” kal, yoğun, bayaqkı 
nəvazişdən əsər-əlamət qalmayan quru bir səs məni yenidən 

“piştaxta”nın qənşərinə qaytardı və anındaca dəhliz boyu 

addımlamağa vadar etdi... 44-cü otağa çatana qədər “...özünüz orada 
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təyin edərsiniz...”, “...özünüz edərsiniz...”, “...edərsiniz...”, kəlmələri 

burğu kimi beynimi eşdi... 

Boynunda bənövşəyi şalı, əynində üzərində ağlı, sarılı nərgiz 

çiçəkləri olan bənövşəyi donlu dolu, ortaboylu, ortayaşlı, gülərüzlü, 

xoş rayihəli bir xanım sanki məni gözləyirmiş kimi, mən qapının 
üzərindəki 44-ü oxuyub aydınlaşdırana qədər qapı üzümə açıldı. 
Otaqdan dəhlizə xanımın xoş rahiyəsi qarışıq bənövşə qoxusu da 

yayıldı. Mən içəri keçdim. Xanım qapını örtərək nazlana-nazlana öz 

kreslosuna keçdi. Otağın divar kağızları da bənövşəyi rəngdə idi. 

Pərdənin rəngini təyin edə bilmədim bənövşəyidir, yoxsa çəhrayı... 
Arada açıq göy və ya yaşıl rəngdə gözümə görünürdü... Çox sirli bir 

aləmə düşmüşdüm. Xanımın xüsusi ahəng və intonasiya ilə danışığı, 
arada gözünü süzdürüb dediyi sözləri baxışları ilə mənim qulaq və 

gözlərimə qədər müşayiət etməsi, gözlərimin düz içinə zillənmiş 
nəzərlərinin burnumun ucundan sürüşüb ağzıma düşməsi məni lap 

ovsunlamışdı. Mən içəri girəndən xanım xeyli danışsa da, ya heç nə 

eştmirdim, ya da eşitsəm də mənə çatmırdı. Tamam başqa dünyada 
idim. Çox keçmədi ki, xanım bunun fərqinə vardı. Yenə nəsə deyə-

deyə kreslosundan qalxıb mənə yaxınlaşdı. Əlimdəki kağızlarla 
maraqlandı. “Piştaxta”çı qızın mənə verdiyi kağızlarla öz sənəd və 

həkim kağızlarımı, hətta bu günə qədər heç kimə etibar etmədiyim 

vacib sənədlər qovluğumu da qeyri-iradi ona verdim. Otaqda ondan 

başqa xanım olmadığına görə indi mənə yəqinlik hasil oldu ki, bu elə 

Bənövşə xanımım özüdür. Düzü, onu televizordan çox görmüşdüm. 
Ancaq televizorda gördüyüm xanıma oxşamırdı. Realda daha 
istiqanlı və mehriban adam təsiri bağışlayırdı. Bəlkə də yaşıd olardıq. 
Uzaqbaşı 1-2 yaş fərqimiz olardı. Bu arada onu da deyim ki, mənim 

45 yaşım var. Bu dəfə kresloda deyil, pəncərənin önündə qoyulmuş 
divanda oturdu və mənə yanında yer göstərdi:  
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- Buyurun, İlqar bəy. Zəhmət olmasa burada əyləşin.  

Öz adımı bu gözəl xanımın ağzından belə məlahətli səslə eşitməyim 

məni lap duyğulandırdı. Kövrəldim. Gözlərim  yaşardı. Bənövşə 

xanım bunun fərqində idi ki, bir daha: 

- Buyurun, buyurun... Əyləşin. – deyə təkrarladı. 

Mən də keçib onun yanında oturdum. Yaxşı olmuşdu, üzü qapıya 
tərəf oturduğumuza görə daha pərdə gözümə dəymirdi. İkimiz də 

divanda üzü qapıya tərəf oturmuşduq. Divanın qarşısında balaca miz, 
onun üstündə isə şır-şır su axan balaca şəlalə maketi vardı. Bu maket 
və xüsusi ilə su səsi məni ciddi narahat etsə də, birtəhər dözürdüm. 

Necə deyərlər, ödüm ağzıma gəlsə də, dişlərimi qıcayıb birtəhər 

oturmuşdum. Otaqda işıq yanmırdı. Arada hardansa sanki uzaqdan 
asta bülbül səsi gəlirdi. Otaq hələ də rəngini aydınlaşdıra bilmədiyim 

açıq rəngli pərdədən süzülüb gələn işıqla işıqlanmışdı. Bənövşə 

xanım xüsusi bir əda ilə əyilib mizin altından bir qutu çıxartdı. 
Qutudan bənövşəyi və çəhrayı rənglərin bir-birinə sarıldığı burğulu 
üç şam götürüb səliqə ilə şamdana qoydu. Şamdanı mizin üstünə elə 

qoydu ki, istiqaməti qapı, şəlalə, pəncərə olmaqla sanki ikimizin 

arasından keçən xəyali bir çəpər-divar, arakəsmə  yarandı. Dodaqaltı 
nəsə zümzümə edə-edə şamları qapıdan bizə tərəf olmaq şərti ilə 

yandırmağa başladı. Şamların üçü də yandıqdan sonra mizin 
üstündəki qədimi cürdəyə oxşayan vazanın içindəki “yeni il 

elektrodlarına” oxşayan çubuqları da bir-bir yandırdı. Arada mənə 

tərəf çevriləndə xoş rayihəli isti nəfəsini üzümdə və sinəmdə hiss 

etdikcə bihuş olurdum. Bir yandan şamlar, bir yandan da xüsusi 

qoxulu çubuqların tüstüsü... Lap nağıllar aləminə düşmüşdüm... Bir-
iki dəfə qeyri-iradi: 
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- Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm, – deyə Bənövşə xanımın 
eşidə biləcəyi tonda mən də dodaqaltı mızıldadım. Ancaq 
Bənövşə xanım ya mənim bu canı - dildən, sidqi-ürəkdən 

gələn təşəkkürnamələrimi qəbul etmədi, ya eşitmədi, ya da 

hər iki hal baş versə də, o, bunu büruzə vermədi. Düzü, belə 

gözəl, zövqlü xanımın saymazyanalığı məni bir az mütəəssir 

etdi... Ancaq mən də bunu büruzə vermədim. Ya elə bu 

vəziyyətdən çıxmaq, ya da bayaqdan zövq aldığım, indi isə 

məni sıxmağa başlayan ab-havanı dəyişmək məqsədilə sükutu 

mən pozdum: 

- Xanım, bu “MORE” nə deməkdir?  

Bənövşə xanımın bənövşə ətirli sözünü-söhbətini dinləmək üçün  

xüsusi iştaha ilə verdiyim suala sualla cavab aldım: 
- Bəs, sizin öz versiyanız var? – Bənövşə xanım məndən 

soruşdu. 
- Yəni mor rəngi. 

- Xeyr. 

- Onda qalır “more”, “more” dəniz... 

- Xeyr. O da deyil. “MORE”, yəni “Mən” “Onu” “Ram” 

“Etdim”. Bu qədər bəsit və sadə. “MORE  Psixologiya 

Mərkəzi” artıq uzun illərdir ölkəmizdə fəaliyyət göstərir. 

Azərbaycanın ilk bu yöndə xidmət göstərən mərkəzlərindən 

biridir. Ölkəmizin bütün iri şəhər və rayonlarında, hətta bəzi 

iri kəndlərində filiallarımız var. Kollektivimiz peşəkarlardan 

ibarətdir. Müntəzəm olaraq əməkdaşlarımız televiziya 
proqramlarına qatılır, bu sahədə xalqımızın 
maarifləndirilməsi prosesində fəal iştirak edərək, öz 

töhfələrini verirlər. Yəqin ki, sizin bütün bunlardan xəbəriniz 

var. 
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- Bəli, bəli, var. 

- Mən bu sənədlərə əsasən - əlində və mizin üzərində olan 

mənim sənədlərimə işarə edərək – sizin hal-hazırkı 
vəziyyətinizlə demək olar ki, tanış oldum. Ancaq məsələni 

həll etmək, durumu düzəltmək üçün bunlar kifayət etməz. 

Həkim rəylərindən belə məlum olur ki, sizi mütəmadi olaraq, 

müəyyən məqamlarda narahat edən öymə halları sırf psixoloji 
problemdir. Yəni bunun fizioloji, bədənsəl olaraq heç bir 

əsası yoxdur. Bu gün vəziyyət belədir. Ancaq biz bu günə, 

heç olmasa bu problemin başladığı ilə baş verdiyi ilk hala 
gəlib çatmalıyıq. Bunun üçün siz lap uşaqlıqdan özünüz 

haqqında bir az, yaddaqalan əlamətdar hadisələrdən, sizi 

narahat edən problemlərdən danışsanız işimiz daha asan olar. 
Siz elə dünyanı xatırladığınız ilk gündən, ilk hadisədən 

başlayın, ardı öz-özünə yumaq çözümü kimi gələcək. 

- …Və mən həmin gün evdəkilərlə görüşüb blokumuzdan 
çıxanda o maşınmı deyim, nasosmu deyim, bilmirəm... 

Həmin texnika – biz ona “suçəkən” deyirdik - blokun 

girişində yenə işləyirdi. Hələ mən çıxanda pencəyimin qolu 

da sürtünüb mazuta bulaşmışdı - qeyri-iradi pencəyimin 

qoluna baxsam da, sonra xatırladım ki, bu, o pencək deyil - 

texnikanın yanındakı işçilərə, uzun illərdir həyatımızı göy 
əsgiyə düymüş bu problemə biganə qalan hamıya dişimin 
dibindən çıxanı ucadan desəm də, tırhatırdan çətin ki, kimsə, 

nəsə eşitdi. Onlar eşitməsələr də, mən işimdə bir rahatlıq 
tapmış kimi, bir az gümrahlaşıb, qıvraq addımlarla 
binamızdan ayrıldım... 

- Bu gün bu qədər kifayətdir.  
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Bənövşə xanımın diktəsi məni o günlərdən ayırdı. İlk olaraq gözümə 

mizin üstündəki şamlar dəydi. Şamların ikisi – yanındakılar tamam 

yanıb qurtarmışdı. Ortadakı şamın göyümsov sarı alovunun uzun 
dilləri isə son hop-gəllərini vuraraqellənə-yellənə tamam öləzimişdi 
və sönmək üzrə idi... Söhbəti xırp kəssəm də, sonra nə edəcəyimi 

bilmədiyimdən: 

- Və mən... 

- Siz indi gedin bir yaxşı dincəlin. Yaxşı olar ki, evə getməmiş 
bulvara tərəf gedəsiniz. Sonuncu dəfə bulvarda və ya başqa 
yerdə dənizin sahilində nə vaxt olmusunuz? Su şırıltısını nə 

vaxt eşitmisiniz? G....? 

Bənövşə xanımın “Güşşşşş” və ya “Göşşşş” ilə başlamq istədiyi 

sonuncu cümləsi ağzında qaldı. Mən isə səhər-səhər içdiyim bir 

qurtum rəngli suyu fontan kimi ağzımdan mizin üzərinə fışqırda-

fışqırda öz-özümə düşünürdüm: “...bura qədər yaxşı gəlmişdik, axır 
ki, zibili çıxdı...”. Mənim “fontanım”ın suyu ilə mizin üstündəki 

Bənövşə xanımın şəlaləsinin suları bir-birinə qarışmışdı. Düzü, nə 

edəcəyimi bilmirdim. Ağzım dolu olduğundan, sadəcə, başımla 
mizin üstündəki şəlalə maketinə davamlı işarə edə-edə qalmışdım... 
Bənövşə xanım sanki heç nə olmayıbmış kimi: 

- Əla, əla... Narahat olmayın... Məsələnin əslini öz gözümüzlə 

də gördük... 

Heç bir problem yoxdur... Narahat olmayın... 

- Mən... mən...  

Ağzımı, burnumu cibimdən çıxartdığım cib dəsmalımla silə-silə - 

bayaqdan bu şəlalənin – mizin üstündəki maketi göstərərək şır-şırına 
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güc-bəla ilə tab gətirib, özümü güclə saxlamışdım. Siz sudan, şır-
şırdan danışınca özümü saxlaya bilmədim. Üzürlü sayın... 

- Eybi yox... Eybi yox, olan işdi... 
- Ancaq xahiş edirəm sabah bu – maketə işarə edərək - 

“şəlaləni” buraya qoymayın. Olarmı? 

- Əlbəttə, olar. Olar. Qoymarıq. Deməli belə, siz indi gedin 

yaxşıca dincəlin. Sabah saat 10:00-da birbaşa bura gələrsiniz. 

4-cü mərtəbə, 44-cü otaq, Bənövşə xanım. 
- Oldu, - deyib yarı islanmış, yarı quru kağız-kuğuzumu mizin 

üzərindən yığışdırıb, peşman-peşman otaqdan çıxdım...  
Bu əzəmətli binadan gəldiyim kimi də ayrılmağın dilxorluğu ilə baş-

başa nə vaxt öz blokumuzda, öz mənzilimin, 3 qıfıllı dəmir seyf 

qapısının qarşısına çatıb dayandığımdan heç xəbərim olmadı. Yalnız 
indi xatırladım ki, evə qayıdanda çörək almalıydım. Məcburən 

həyətdəki mini marketə düşməli oldum. Bir çörək alıb, çıxmaq 
istəyirdim ki, satıcı xanımın: “Başqa nə?”- sualı məni yenidən rəflərə 

baxmağa məcbur etdi: 

- Bax bir dənə bundan verin. 

- Başqa? 

- Bir dənə də bundan. 

- … 

- … 

Əlimdə, qolumda yer qalmadığını görən satıcı xanım: - “İstəyirsiniz 

uşağı çağırım sizə kömək etsin, müəllim? Ya da lap elə özüm indi 

buranı bağlayıb sizə kömək edərəm. Axı biz qonşuyuq...” – deyə bir 

az qayğılı, həm də sual dolu baxışlarını üzümə zillədi. 

- Yox, canım. Nə danışırsınız? Lazım deyil. Çox sağ olun. 

Budu, buradı. İndi qalxıram yuxarı.  
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Mənə satdıqlarının pulunu ödədikdən sonra mən də məcburi 

təbəssüm edərək, oradan ayrıldım. Yenidən öz alınmaz qalamın giriş 
qapısına dayanmışdım ki, qapıda yeni bildiriş qoyduqlarını fərq 

etdim. Qapıdakı açar yerinə səliqə ilə yerləşdirilmiş bükülü kağızı 
götürüb açdım. Qırmızı rəngli qələm ilə səliqəli xətlə yazılmış 
“JEK”-in bildirişi idi: “Xəbərdarlıq! Bu ayın sonuna qədər istismar 

xərclərini və zibil pulunu ödəməsəniz sizi məhkəməyə verəcəyik”. 

Qeyri-iradi: - “JEK nədi?” - deyə-deyə kağızı əvvəlcədən büküldüyü 

kimi mən də səliqə ilə büküb blokun açıq pəncərəsindən çırtma atışı 
ilə bayıra uçurtdum. Qıfılları bir-bir açdıqdan sonra sonunda nəhayət 

ki, mənzilə daxil ola bildim. Səmimiliyimə inanın. 18 yaşına qədər 

kənddə böyümüş, sonra isə demək olar ki, ömrünün çox hissəsini 

dağda-daşda keçirmş bir adam üçün qapı açıb-bağlamaqdan ta bu 
“JEK” söhbətlərinə qədər hamısı çox yorucu və olduqca ağrılı 
məsələdir... 

Mənzilə daxil olan kimi əlimdəkilər masanın və divanın, 
əynimdəkilər isə çarpayının üstünə getdi. Yaxşı-yaxşı yuyunub, 
spirtləndikdən sonra artıq neçə gündən qalma olduğunu unutduğum 
içərisində su olan çaydanın altını yandırdım. Çaydan fit verənə qədər 

heç nə düşünmədən mətbəxin pəncərəsindən sakit küçəmizə, balaca 

parka və bir az aralıda ucalan “Alov Qüllələri”nə nəzər salıb, 
diqqətimi sonuncunun üzərində cəmlədim. Üzərində artıq iki ildir 
“Evdə qal!”, “Biz birlikdə güclüyük!”, hərdən dalğalanan üç rəngli 

bayrağımızı və çox vaxt alov dilləri görməyə adət etdiyimiz bu 

qüllələr şəhərimizin yeni simvollarından birinə çevrilmişdi. Artıq 
qüruba doğru yönəlmiş payız günəşinin qırmızıya çalan tünd narıncı 
rəngi qüllələrin parlaq şüşələrindən əks olunaraq cazibədar mənzərə 

yaratmışdı. Bu arada Şəhidlər Xiyabanına – Teleqülləyə tərəf olan 

birinci qüllədə troslarla asılı vəziyyətdə şüşələri silən “alpinistlər” 
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diqqətimi çəkdi. Maraqlıdır, demək olar ki, Gün batmağa başlasa da, 
iş hələ davam edirdi... “Alpinist” sözü ağlıma gələn kimi, “əcaba, bu 

zözün Alp dağları ilə bir əlaqəsi varmı?” - deyə yeni bir sual 

beynimə işlədi. Sonra beqəfil Qalaya yalın əllərlə dımaşan əsgərləri 

xatırladım... Yəqin elə təcrübəsi olan qazilərimizi də belə xüsusi 

bacarıq tələb olunan yerlərdə işlə təmin edirlər... Qəfil fit səsi bütün 

fikirləri başımdan qovdu. Fitli caydanı icad edənin atasına rəhmət 

oxuya-oxuya qazı söndürüb. Özümə bir fincan rəngli qaynanmış su 
hazırlayıb “Nina bağı”na yollandım... 

Çayımı udumlaya-udumlaya arada briqadirə ”whatsapp”da yazdım 
ki, gəlmişəm, evdəyəm. Ancaq həm çox yorğunam, həm də artıq 
axşamdır, sabah yenə gedəcəm, İnşəAllah, birisi gün işə çıxaram.  

Sağ olsun, o da yazdı ki, narahat olmayın, öz işimdə olum...  

Günü hər gün təkrar olunan öz işlərimlə başa vurub, yerimə 

uzananda artıq gecə yarıdan keçmişdi... “Redmi”də axşam 
ibadətlərimi yerinə yetirə-yetirə nə vaxt yuxu tutub, biləmişəm. Bir 

də oyandım ki, saat 6:30-dur. Adətim üzrə yerimin içində bir az 

eşələndikdən sonra əl atıb çarpayının altından sadiq dostum 
“Redmi”ni qamarlayıb bağrıma basdım. Hələ tam açılmamış 

gözlərimi ovuşdura-ovuşdura “Facebook”la “İnstagram” arası “Səfa” 

və “Mərvə” arasında müqəddəs ibadəti yerinə yetirirmiş kimi düz 7 
dəfə, bəlkə də bir az artıq… “Nina bağı” ziyarəti də daxil olmaqla 

seyvan keyfindən sonra hər evdən çıxanda düz 7 dəfə, bəlkə də bir az 

artıq təkrar-təkrar qaz, su, işıq yoxlamalarını dəqiqliklə yerinə 

yetirib, mənzildən çıxdım. Gəzə-gəzə öz-özümlə söhbət edə-edə nə 

vaxt 44 nömrəli otağın qapısına çatım, heç özüm də bilmədim. 44-ü 

görən kimi qeyri-iradi burnuma bənövşənin məxsusi qoxusu gəldi. 
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Yalnız bu anda olub-keçənlərin fərqinə vardım. Dərhal telefonda 

saata baxdım. Məlum oldu ki, hələ vaxta 5-6 dəqiqə var. Qayıdıb 
vaxtı gözləmək istəyirdim ki, qapı açıldı… Həmin tanış rayihə, o 

həlim səs... Bənövşə xanım məni içəri dəvət etdi. Artıq şamdanlı miz 
bizi dinləməyə hazır idi. Əlavə sual vermədən Bənövşə xanım 
divanda dünən oturduğu yerdə əyləşərək, mənə də əli ilə yanında yer 
göstərdi. Yalnız bundan sonra: - “Tam rahat və sərbəst olmaq üçün 

istəsəniz üst geyimini çıxarda bilərsiniz”- dedi. 

- Xeyr, nazik və yüngüldür. Qalsın. – deyə-deyə keçib öz 

yerimdə əyləşdim... 

Şamlar yanır, “elektrodlar” tüstüləyirdi. Çox astadan həzin, 

yuxugətirici çin melodiyası səslənirdi…  

- Hə, harda qalmışdıq? – Sükutu bu dəfə Bənövşə xanım özü 
pozdu. Sanki vaxtı boşa verməmək istəyi kimi bir ahəng hiss 

etim səsində. 

- Deməli, “mən həmin gün evdəkilərlə görüşüb blokumuzdan 
çıxanda o maşınmı deyim, nasosmu deyim, bilmirəm... 

Həmin texnika – biz ona “suçəkən” deyirdik - blokun 

girişində yenə işləyirdi. Hələ mən çıxanda pencəyimin qolu 

da sürtünüb mazuta bulaşmışdı...” – Bax orada qalmışdıq. 
- Bu məsələni bir az da dəqiqləşdirib, elə ordan davam edək. O 

nə “suçəkən” maşın idi elə, orda işləyirdi?  

- Deməli, belə, Bənövşə xanım. Qeyd etdiyim kimi, mənim 

uşaqlığım kənddə nənəmgildə keçib. Ancaq o vaxtlar da - 

“sovet dövrü” tez-tez atamgilə, yəni bu evmizə gəlirdim. Elə 

yaranandan məndə hər şey tərsinə olub. Uşaqlar yayda dərs 

bağlananda kəndə nənəsigilə gedəndə, mən əksinə, yayda 
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dərs bağlanan kimi Bakıya atamgilə gəlirdim. Bunu niyə qeyd 

edirəm? Həmin vaxtlar binamızın, yəni bu binanın – atamgil 

yaşayan binanın zirzəmisi qupquru olardı. Çünki uşaq vaxtı 
yadımdadır ki, ora girməyi nə qədər qadağan etsələr də, 

maraq güc gələndə bir neçə dəfə uşaqlarla ora girmişdik. 
Dəmir seyf qapısı olsa da, heç vaxt bağlı olmazdı. Qupquru, 
tərtəmiz zirzəmi idi. Ancaq 90-lardan sonra artıq bu 
təmizliyin izi-tozu qalmadı. Əvvəllər su olmasa da...  - burada 

məni yenə quru öymə tutdu... 

- Ara verin, dincəlin... -  deyə Bənövşə xanım mənə əli ilə də 

sərbəst olma işarəsi verdi. 

- Narahat olmayın, indi keçib gedəcək... Məşədi İbad 
demişkən, artıq “bir nöö adətkərdə olmuşam…” – özümü 

toxdadıb davam etməyə başladım. – Deməli, hə, orda 

qalmışdım axı... İlk vaxtlar quru olsa da, zibil atmağa 
başladılar. Külək başqa yerlərin zibillərini də gətirib bizim 

zirzəmiyə yığmağa başladı. Arada-bərədə ya binanın 
sakinləri, ya süpürgəçilər təmizləyirdilər. Sonra ölkəmizin 

müxtəlif bölgələrində xidmətdə olarkən məzuniyyələrə və ya 

qısa müddətdə valideynlərimə baş çəkməyə gələndə artıq 
zirzəminin su ilə dolmuş gördüm. Ordudan tərxis olunub 

həmişəlik valideyinlərimin yanına yerləşəndən sonra bizim su 

ilə binamıza “Şır-şırlı bina” deyildiyini öyrəndim. Düzdür, 

mütamadi olaraq həmin o suçəkən maşın tırhatır işlədiyinə 

görə ətraf binalarda yaşayanlar “Tır-tırlı bina” desələr də, çox 

adam, ələlxüsus nabələdlərin neçə dəfə ya telefonla, ya da 

elə-belə “Şır-şır”ın yanındayam və  ya “Şır-şır”ın yanına gəl 

deyə, buranı belə təqdim etdiklərinin şahidi olmuşdum. Hətta 

binamızın birinci mərtəbəsində “Şır-şır” adlı kafe də vardı. 
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Ancaq bu yumurta-toyuq məsələsi kimi bir şeydir. Bilmirəm, 

şır-şırdan ilhamlanıb kafenin adını belə qoyublar, yoxsa 

kafeyə görə bina belə tanınıb... Nəsə, sözüm onda yox, 

suçəkən maşını elə tırhatır işləyə-işləyə “Şır-şır”ın başında 
qoyub getdim bu məlum 44 günlük müharibəyə. 26 sentyabr 

2020-ci ildə artıq tam hazır vəziyyətdə Tərtər yaxınlığında 
olan toplanış məntəqələrindən birində nəsə olacağını 
gözləyirdik. Deməli, mən bu “Şır-şır”lı binamızdan hardasa 

bir həftə əvvəl ayrılmışdım. Bəlkə də bu tarix lap dəqiqi 20 

sentyabr 2020-ci ildir. Yəni bu tarixdə bizim zirzəmini ağzına 
qədər çirkab su ilə dolu qoyub getmişdim toplanışa... - Quru 

öymə məni yenidən tutur.  

- İstəyirsinizsə, bir az dincəlin... 

- Xeyr. Hər şey öz qaydasındadır. 
- Üzr istəyirəm, bəs bu qədər çirkab su haradan toplanır oraya? 

– Bir az da ehtiyatla Bənövşə xanım məndən soruşur. 
- Elə öz binamızın kanalizasiya suları, kafe və digər iaşə 

obyektlərindən axan çirkab sular. Hətta deyirdilər, qonşu 
binanın da murdar suları ora axır... – Məni əməlli-başlı öymə 

tutur, məcbur olub ayağa qalxmalı oluram. 
- Siz çıxın 10 dəqiqə dəhlizin sonundakı açıq eyvanda havanızı 

dəyişin, mən də həm şamları, həm də otağın havasını 
dəyişim. 

- Oldu. Dəhlizlə sağ tərəfə gedim, eləmi? 

- Bəli. Elə gəldiyiniz tərəfə düz, sona qədər. 

Deyilən eyvana çıxsam da, siqaret çəkənlərin ucbatından bir udum 
təmiz hava ala bilmədim. Zalım uşağı bina tikənlər də o boyda 

binaya 1x1 balaca bir eyvan qoyublar. İki nəfər eyni vaxtda dayansa 

gərək bir-birinin ağzınının içinə girsin... Nəsə, qayıtdım yenə 44-ə. 
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İçəri girən kimi də Bənövşə xanım heç otrmamış işarə etdi ki, davam 

edə bilərəm. 

- Bəli, buyurun. Davam edin. Sərbəst olun. 

- Hə. Deməli, artıq əks-hücum əməliyyatları başlamışdı. 
Təxminən 5-6 gündən sonra bizim bölməni digər cəbəhəyə - 

Füzuli istiqamətinə göndərdilər. Müharibədəki qalan 

günlərimi düz Xankəndinə, yəni Şuşaya qədər o istiqamətdə 

keçirdim. 

- Döyüşlər barədə daha ətraflı danışa bilərsinizmi? 

- Düzü, vallah, tam səmimi danışmağa elə bir şey yoxdur. İşdə 

müharibə. Yanında dostlar-tanışlar ölür, yaralanır... Cürbəcür 

müxtəlif hadisələr... Bir onu deyə bilərəm ki, sanki heç nə 

hiss etmirsən. Baş verənlərin sənə heç bir aidiyyəti yoxdur. 

Ölümdür, o da nə vaxt gələr, gəlsin... Təxmini bax belə bir 

ab-havanın içərisində olur insan. Yəni daha dəqiqi mən 

döyüşlər başlayandan 2-3 gün sonradan bitənə qədər, bəlkə 

elə indi də beləyəm... 

- Aydındır. Bəs sonra? – bu sual lap məhlədəki mini marketin 

qadın satıcısının sualına oxşadığından ani olaraq üzümə 

təbəssüm qondu. Bənövşə xanım da bunu hiss etmiş olmalı 
ki: 

- Niyə gülürsünüz? Nəyi xatırladınız? Nə yadınıza düşdü? – 

məni sual atəşinə tutdu. 

- Heç... 

- Siz necə düşünürsünüz, orda nə baş verib ki, sizə belə təsir 

edir? Döyüşlər vaxtı heç yaralanmısınız? 

- Bir neçə dəfə yüngül yaralanmışam. İndi də bədənimdə, 

onurğamda qəlpə var. Ancaq bu ötən bir il ərzində həm 
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burada, həm də Türkiyədə yoxlamadan keçmişəm. Bu işin 
onlarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Həkim kağızlarını da sizə 

verdim, baxdınız. 
- Bəli, sənədlərə əsasən bu belədir. Bəs yaxşı, bu öymələr siz 

döyüşdə olanda da baş verirdi? 

- Xeyr. 

- Bəs  bu hal ilk dəfə nə vaxt baş verdi? 

- Müharibədən sonra müalicə aldığım hospitaldan çıxıb 
evimizə gələn birinci günün axşamı. 

- Bu necə baş verdi? 

- Hə. Deməli, belə. Mən elə həyətimizə girən kimi gözlərimə 

inana bilmədim. Şır-şırdan, tır-tırdan əsər əlamət qalmamışdı. 
Binanın başındakı “Şır-şır kafe” dən əlavə. Həmişə “Tır-tır” 

maşın dayanan binanın giriş qapısı olan yan tərəfdə də “Şır-
şır” yazılmış su damcısı işarəli böyük mavi rəngli plakat və 

onun altından zirzəmiyə giriş var idi. Mən gələndə axşam 
olduğuna görə qırmızı yazılı kafe açıq olsa da, mavi yazılı 
bağlı qapılı yerin nə olduğnu anlaya bilmədim. Yaxınlıqda 
üstünə su damcısı işarəli mavi rəngli “Şır-şır” yazılmış 
avtomobillər də diqqətimi çəkdi. Ancaq düzünə qalsa, 

zirzəminin tam qurudularaq istifadə olunması, həyətimizin 

belə abadlaşdırılması məni çox sevindirdi. Bu ilk müsbət 

təəssürtaların təsiri altında 4-cü mərtəbəyə nə vaxt 

qalxdığımı, evə necə girdiyimi heç indi də xatırlamıram. 
Evdəkilər gəlişimi gözləsələr də, çox sevindilər. Axşam 
hospitaldan buraxılacağımı bildiklərinə görə günortadan süfrə 

açıb məni gözləyirmişlər. Mən də içəri girən kimi əynimi 

dəyişib, yuyunub otrdum süfrəyə. Televizor da həmişəki kimi 

açıq idi. Arada oğlumun suallarına cavab verə-verə televizora 
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baxır, süfrədə olanlardan məşğulat edirdim. Qəfil ekranda 

mavi rəngli su damcısı şəklindəki “Şır-şır” yazılı su daşıyan 
avtomobili reklam çarxında görən kimi ani olaraq bu mənzərə 

tanış gəldi və məni ilk dəfə öymə tutdu. Vanna otağına 
qaçmağa məcbur oldum. Anam da tibb işçisi olduğuna və bir 

neçə dəfə yaralandığımı, hələ Birinci Qarbağ müharibəsindən 

kontuziyalı olduğumu bildiyinə görə o saat sorğu-suala tutub, 

bərk yıxılıb-yıxılmadığımı, başımın əzilib-əzilmədiyini 

öyrənməyə çalışıdı. Bütün sualların sonunda da bax belə 

deyirdi: - “ta yekə oğlansan, düzünü de…” 

- Bəs siz nə cavab verirdiniz? 

- Nə deyəcəm? Olanı. Neçə dəfə yanıma mərmi düşüb 
partlamışdı. Bir dəfə kabinəsində olduğum “Kamaz” özü də 

mən oturduğum tərəfdən minaya düşüb. Başım-beynim o 

qədər silkələnib ki... Səhəri günü yeni halla bağlı, yeni 
şikayətlə hospitala, sonra da başqa bir özəl klinikaya 

yoxlanmağa getdik. 
- Hospitaldan sonra özələ getməyə nə ehtiyac var idi? 

- Düzü, mənə qalsa, ehtiyac yox idi. Ancaq anam dedi ki, 

bunlar çox soyuq münasibət göstərdilər. Hər şey də başdan 
getdi... Belə olmaz, dəqiq yoxlanmalısan. Sonucda həkimlər 

də, aparatlar da anam deyəni təsdiqlədi. Hamı bir fikrə gəldi 

ki, bu öymə kəllə-beyin silkələnməsinin nəticəsidir. Yazdılar, 
pozdular. Evə gələndə də bütün yazılan bahalı-bahalı iynə-

dərmanların hamısını alıb gəldik. O gündən düz bir ildir 

müalicə olunsam da, xeyri olmayıb. 
- Bayqa bir söz dediniz. Dediniz ki, ilk dəfə ekranda “Şır-şır”  

yazılı maşını görəndə bu sizə tanış gəldi. İndi xatırlaya 
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bilirsinizmi, ilk dəfə “Şır-şır” yazılan su maşınını harada 
görmüşdünüz? 

- Bəli. İlk dəfə üzərində “Şır-şır” yazılan su maşını biz 
Xocavənddə olanda su gətirmşdi. Sağ olsunlar, hələ onlar 

üzərində belə yazılmış səyyar hamamları da var idi. Bir dəfə 

o hamamda da ləzzətlə çimmişəm. Bilirsiniz, insanlar bəzən 

çox naşükür olurlar. Heç nəyin qədir-qiymətini bilmirlər. 

Müharibə başlayandan bir aydan artıq idi çimmirdik. Düzü, 
heç çox vaxt içməyə, əl-üzümüzü yumağa su tapmırdıq. O ki 
qaldı çimmək ola. Paltarlarımız da dəfələrlə yağış zamanı 
əynimizdə islanıb, qurumuşdu. Belə bir vaxtda biz 

Xocavənddə olanda bu səyyar hamam maşını gəldi. 

Təsadüfən bizim bölmə bir gün orada dincələcəkdi. Biz də 

yaxşıca çimib dincəldik. O gün heç vaxt yadımdan çıxmaz... 

- Deməli, “Şır-şır” yazılı ilk su maşınını Xocavənddə 

görmüşdünüz, sonra ekranda görüncə həyətdəki 

avtomobilləri, eyni yazılı ofisi xatırlayıb öyməyə 

başlamısınız. 
- Bəli. Təxmini, bəlkə də ən dəqiqi vəziyyət belədir. 

- İndi yenə həmin binada yaşayırsınız? 

- Xeyr. Türkiyədə xəstəxanada müayinə qabağı söhbət etdiyim 

psixoloqun tövsiyəsi ilə Azərbaycana qayıdan kimi 
valideynlərim orada qalsalar da, mən ailəmlə yeni mənzilə 

köçmüşük. 
- Bax, bu, yaxşı haldır. Sizə də qazilərə verilən mənzillərdən 

veriblər?  

- Xeyr. Əvvəlcədən belə bir fikrimiz, yəni hazırlığımız var idi. 
İş belə olunca valideynlərimiz də kömək etdi, tez bir ev alıb 
köçdük. Ancaq evi yaxın bir qohumun adına almışıq. Adım 
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qazi kimi siyahıda var. Növbəm çatanda mənə də ev 

verəcəklər. 

- Ailədə neçə nəfərsiniz? 

- 6 nəfər. Həyat yoldaşım, 2 oğlum, 2 qızım. 
- Harda işləyirsiniz, peşəniz nədi? 

- Hal-hazırda icra hakimiyyətində işləyirəm. 

- Nə işə baxırsınız? 

- Vallah, bir ixtisasım hərbçidir. Peşəkar zabitəm. İkinci 
ixtisasım da tarix müəllimi. Amma, hal-hazırda bağban 
işləyirəm. 

- Çox gözəl. Bəs nə yaxşı belə alınb? 

- Hə. Bu da uzun məsələdir. Deməli, ordudan tərxis olunan ili 

Bakı Təhsil İdarəsinin Bakı məktəblərində boş olan “Hərbi 

rəhbər” vəzifələrinə keçirdiyi işə qəbul imtahanlarında iştirak 
etdim. 40 mümkün baldan 39 bal toplamışdım. Bu test-
imtahandan əlavə, bir neçə mərhələdən də keçdik. 

Yadımdadır ki, hələ bu 40-dan 39 məsələsinə görə müsahibə 

mərhələsində məni əməlli-başlı sıxma-boğmaya salmışdılar 
ki, birdən nəsə hətərən-pətərən söhbət olar. Gördülər yox, hər 

şey normaldır. Necə deyərlər, anadangəlmə “oxuyan 

uşağam”, növbəti -vakansiya seçimi mərhələsinə buraxdılar. 
Yer seçdim, düşdüm 45 nömrəli məktəbə. Bakı Təhsil 

İdarəsinin göndərişi ilə getdim ora. Məktəbin direktoru xanım 
idi. Yazıq bir sevinirdi ki... 5-10 dəqiqə yanında oldum. 
Bəlkə 10 dəfə soruşdu ki, mənə kömək edəcəksinizmi? 

Məktəbə kişi müəllim gəlməsinə çox sevinirdi. Prosedur 

gərəyi bu məsələ rayon səfərbərlik idarəsi ilə də 

razılaşdırılmalı idi. Məktəbin direktoru rayon səfərbərlik 

idarəsinə müraciət yazıb verdi, getdim ora. Deməli, mən içəri 
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girəndə kimi ki, məni - sənədi qəbul edəcəkdi, artıq mobil 
telefonla danışırdı. Eşitdiyimi, onun ağzından çıxan kimi sizə 

çatdırıram: - “…Ayə, narahat olma. Bakı Təhsil məndən 

xəbərsiz imtahan keçirdib göndərib onları. Təkcə sənin yerinə 

deyil, bütün məktəblərə göndəriblər. Boş şeydi. Ürəyini buz 

kimi saxla. Mən dabro verməsəm, onlar nə karədir... İstəyirlər 

lap 100 adam göndərsinlər. Sən başını sal aşağı, işinlə məşğul 
ol...” – nəsə gözlədim danışdı qurtardı. Gəlişimin səbəbini 

deyəndən sonra məlum oldu ki, mən elə bu adamın yanına 
gəlmişəm. Sənədlərimə və məktəb direktorunun yazdığı 
müraciətə baxdı. Dedi ki, müraciət düzgün formada 

yazılmayıb. Nəsə, düz 3 dəfə mən o müraciəti dəyişmək 

məcburiyyətində qaldım. Sağ olsun məktəb direktoru, etiraz 

etmədən 3 dəfə müraciəti yenidən yazdırıb, möhürlədi... 

Ancaq sonuc olaraq, mən o məktəbdə işləyəsi olmadım. 
- Bəs nə yaxşı tarix müəllimi işləmirsiniz? 

- Elə bilirsiniz onu yoxlamamışam? Onu da düz 3 dəfə 

yoxlamışam. MİQ-dəki, rəngli kağız əməliyyatları, vaxt və 

suallarla manipulyasiyalar... Nəsə, sonuncu dəfə 60-dan 46 

bal toplamışdım. Əslində bu ikinci ixtisası almaqda 
məqsədim ən ucqar dağ kəndlərinin birində müəllim işləmək 

olub. Elə ona görə də səfərbərlik idarəsinin mənə öz xətti ilə 

yazıb verdiyi şəxsi mobil nömrəsinə zəng etmədim. Çünki 

Bakıdansa rayonların birində ucqar kənddə müəllim işləmək 

mənə daha maraqlı, cazibədar və eyni zamnda faydalı 
görünürdü. İki tur başa çatdıqdan sonra yenə vakant yerlərdən 

heç birinə düşə bilmədim. Maraqlıdır ki, artıq adını əzbər 

bildiyim dağ kəndləri var idi ki, hər dəfə seçimlərdən sonra 

oranı seçsəm də, nə mən o məktəbə düşürdüm, nə də o yer 



Yazarlar                                                Dekabr  2021 

 

 30  

 

dolurdu. Yer vakant, mən isə işsiz qalırdım. Belə günlərin 

birində elan gördüm ki, Təhsil Nazirliyinin İnsan Resursları 
şöbəsinin müdiri Kamalzadə namizədləri qəbul edir. Mən də 

elektron qaydada qəbula yazıldım. Sağ olsun, qeyd olunan 
vaxtda qəbuluna düşə bildim. Bu sualı eynilə ona verdim ki, 

necə olur, hər seçimdən sonra belə yerlər boş qalır, biz də 

işsiz? O, sadəcə, çiynini çəkib, masanın üzərindəki 

kompüterə işarə etdi və dedi: - “Bizlik bir şey yoxdur”. Mən 

bir az da irəli gedib bildirdim ki, bəlkə istisna hallar kimi 

mənim üçün nəsə etmək olar, Bakı istəmirəm ki, hər il, hər 

dəfə boş qalan və ya gənc qızların bir illik tutub getmədikləri 

ucqar bir dağ kəndində ömrümün sonuna qədər  müəllim 

işləmək istəyirəm. Cavab isə qəti olaraq belə oldu: - “Biz siz 

deyən kimi eksklüziv heç nə edə bilmərik...”. Və mən bu 

görüşdən sonra MİQ imtahanlarında iştirak etmədim. Sonra 

da müharibə başladı. Yenidən ordu. Yenidən hospital. Və 

görürsünüz ki, indii də sizin qəbulunuzdayam. 

- Bəs, bu bağbanlıq nə məsələdir? 

- Hospitaldan çıxandan sonra bir neçə dəfə çağırıb yoxladılar. 
Və son qərar belə oldu ki, heç bir əlillik dərəcəsindən söhbət 

gedə bilməz. Bu yaralar hamısı yüngül yaradır. Onurğada və 

bədənimin digər yerlərində qalan qəlpələr də elə-belə, 

ziyansız müharibə yadigarlarıdır. Zamanla onları da 
çıxartmaq olar. Kənardan baxanda, bir də bu şoğərib 

televizorda həyat tamam başqa cür görünür. Ona görə də real 

həyatda olanlarla heç kim barışmaq istəmir. Məsələn, bax 

mənim artıq bir ildir əziyyət çəkdiyim bu öymənin heç bir adı 
yoxdur. İstər kəllə-beyin travması kimi, istərsə də indi siz, 

sizdən əvvəl də türk həkim-psixoloqların araşdırdığı hal kimi. 



Yazarlar                                                Dekabr  2021 

 

 31  

 

Halbuki gecəm-gündüzüm yoxdur. Bir də ki, indi nəinki hər 

adama əlillik təyin etmirlər, hətta Birinci Qarabağ müharibəsi 

iştirakçılarından çoxunun təqaüdlərini kəsiblər. Məsələn, nə 

qəzetdən oxumursunuz, nə kitabdan. Real mənim iki sinif 

yoldaşım olan şəxsən tanıdığım Birinci Qarabağ müharibəsi 

iştirakçısının 25 ildən artıq zaman ərzində aldıqları təqaüdləri 

kəsiblər. Halbuki onlar hələ o zaman ağır yaralar aldığına 
görə müharibə getdiyi zaman ordudan tərxis olunmuşdular. 
Və elə o vaxtdan da onlara təqaüd təyin olunmuşdu. Bunları 
dəqiq bildiyim üçün sizə dedim. Yeni mənzil almaq, davamlı 
müayinə və müalicələr, bunların hamısı pul tələb edir. Əldə-

ovucda nə var idi hamısı getdi. Əslində mənim heç işləmək 

fikrim yox idi. Mən DOST mərkəzinə sosial müavinət almaq 

üçün məsləhət almağa getmişdim. Oradakı dostlardan biri 
hərtərfli məni sorğu-sual edəndən, səndədlərimlə tanış 
olandan sonra başa saldı ki, əmi, mütləq yarımştat da olsa, 
işləmək lazımdır. Dedim ki, ta işim olandan sonra yardımı 
neynirəm ki, elə maaşımla başımı aşağı salıb birtəhər 

dolanaram. Mənə nə desə yaxşıdı? Dedi ki, əmi, uşaqlar çox 
balaca olsa idi, həyat yoldaşınız işlədiyinə görə siz işsiz 
olsanız da, sosial müavinət ala bilərdiniz, ancaq indi uşaqlar 
böyükdür. Siz sosial müavinət almaq üçün gərək adınıza bir 
iş olsun. Mənim də matım-mutum qurudu, qaldım belə. Sağ 
olsun, uşaq elə şirin-şirin danışdı ki, heç nə deyə bilmədim. 

Elə onun məsləhəti – göndərişi ilə getdim icra hakimiyyətinə. 

Orda da, sağ olsunlar, elə həmin gün qazi olduğuma görə 

məni işlə təmin etdilər. İndi 270 manat oradan maaş alıram, 
təxminən bir o qədər də sosial müavinət, üstəgəl, müharibə 

veteranı olduğuma görə 80 manat da Prezident Təqaüdü 
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alıram. Hayat yoldaşım da elə bunların cəmi qədər maaş alır. 
Min şükür, dolanırıq. Bax belə. Başqa nəyin aidiyyəti ola 

bilər, sizcə, bu “ÖYMƏ” məsələsinə? 

- … 

- Hə. Bənövşə xanım nə düşünürsünüz? 

- Məncə, bütün məsələnin kökü indi o sizin valideynlərin 

yaşadığı binanın zirzəmisindəki “Şır-şır”dadır. Ancaq biz bu 
məsələni belə bir-iki görüşdə həll edə bilməyəcəyik. Və onu 

da əlavə edim ki, sizin də yeni ödənişlər etmənizi heç 

istəmirəm. Əksinə, bax sizin ödənişinizdən mənə çatan bu 75 

manatı da sizə qaytarıram. Artıq heç bir söz və təklif qəbul 

etmək istəmirəm. Və bu da mənim ”whatsapp” nömrəm – 

deyə əlindəki kağız parçasını mənə uzadaraq davam elədi – 

hər gün 20:00-23:00 arası istədiyiniz vaxt görüntülü yığıb 
mənimlə söhbət edə, məsləhətləşə bilərsiniz. Əgər bunların 
heç birini etməsəniz də, nəticə barədə məni mütləq xəbərdar 

edərsiniz. Ancaq bir məsələni özüm üçün dəqiqləşdirmək 

istəyirəm. Siz heç olmasa bir dəfə o ofisə daxil olub, 

maraqlanmısınızmı görüm bunlar burada nə işlə 

məşğuldurlar? Nə edirlər? Bəlkə onların heç bu məsələyə 

aidiyyəti yoxdur? 

- Oldu! - Bənövşə xanımın bu səmimiyyəti və comərdliyi 

qarşısında əlavə heç nə deyə bilmədim. Pulu və kağızı alıb 
ürəyimin başına – içəridən döş cibimə qoydum. Yalnız indi 
şamların artıq çoxdan söndüyünü fərq etdim. Çevrilib 

pəncərəyə baxdım. Hava qaralmaq üzrə idi... Bənövşə xanım 
da bunun fərqinə varmış olmalı ki, mizin üstündəki “basma 

qələm”lərdən birini götürüb düyməsini basan kimi 

divarlardakı lampalar yandı. Şamlar yanmasa da, otaqda olan 
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ab-hava demək olar ki, dəyişməmişdi. Söhbətdə yaranmış bu 
qısa fasilədən sonra mən davam etməyə başladım:  

- Bilirsiniz, Bənövşə xanım, əlbəttə, mən orada olmuşam. Bir 
yox, bir neçə dəfə olmuşam. Onlar binanın altında yerləşən bütöv 

zirzəmini ortadan bölüblər. Orada özlərinə ofis və ambar 

yaradıblar. Ofis və ambar olan hissəni yaxşı təmir ediblər. İçəri 

girəndə zirzəminin əvvəlki halından xəbərsiz olan adamın heç 
ağlına da gəlməz ki, bu divarın arxasında necə çirkab su ola bilər. 

Ambarın çirkabla arakəsmə divarında çoxlu sayda su krantları 
var. Düşünə bilirsiniz? O krantlardan gələn su ilə üzərinə “Şır-şır,  
kəhriz suyu yazılmış 25 L” plasmas su qabların doldurub, təmiz 

su adı ilə müxtəlif təşkilatlara, ofislərə, mənzillərə xidmət 

göstərirlər. Mən neçə dəfə ciddi maraqlanmışam. Deyirlər ki, 

bütün sənədlərimiz var, məhsulumuz laboratoriyalardan keçib, bu 

krantlar olan divarın arxasında xüsusi su təmizləyici, suyu insan 

orqanizmi üçün vacib mikroelementlərlə zənginləşdirən, 

ionlaşdıran, yodlaşdıran, nə bilim nə edən çoxfunksiyalı 
filtirlərimiz var. Hər axşam maşınlarla boş su qabları gəlir. 24 

saat fasiləsiz içəridə qablar doldurulur. Gün ərzində də səhər saat 

9:00-dan axşam saat 18:00-a kimi istirahət günü də daxil 

olmaqla, hər gün müştərilərə çatdırılır. İnternetdə, televizorda, 

hər yerdə də reklamları gedir. Yazıq camaat nə bilsin ki, bu 

kəhriz hansı binanın zirzəmisində qaynayır? İnanın, tam səmimi 

deyirəm, həyəti elə gözəl təmir ediblər. Ofisləri elə təmiz, elə 

səliqəlidir ki, məhləyə birinci dəfə gələn adama mən indi sizə 

danışdıqlarımı heç cür inandırmaq olmaz. İlk əvvəl mən köçüb 

bu bəladan canımı qurtarmaq istədim. Fikirləşdim ki, görməsəm, 

yadıma düşməz, rahat olaram. Ancaq belə olmadı. Hər Xocavənd 

yadıma düşəndə, hər onların reklamını, ya maşınlarını şəhərdə 
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görəndə özümü saxlaya bilmirəm. 85 kiloluq adam əriyib 

qalmışam 53 kilo. Tez-tez xəbərlərdə görürük ki, nəzarətçilər 

qanunsuz su xətlərinə qoşulmuş kafelərin, “moyka”ların su 
xətlərini kəsirlər, sahibkarları cərimələyirlər. Bina sakinləri neçə 

dəfə şikayət ediblər. Nəzarətçilər gəlib yoxlayıb gedirlər. Qeyri-

qanuni qoşulma yoxdur deyirlər. Şirkətin də bütün sənədləri 

qaydasıda. İşçilərin maaşını, dövlətin vergisin vaxtında verir. 
Hələ üstəlik, xeyriyyəçilklə də məşğuldur. Müharibə vaxtı 
cəbhəyə nə qədər təmənnasız yardım edib. Hərbi hissə 

komandirlərindən, hətta bu yaxınlarada şanlı Zəfərimizin 

ildönümü ilə əlaqədar şəxsən Müdafiə Nazirindən fəxri fərman 

alıb. Adamın üstündə Allah var, həyəti yaxşı abadlaşdırıblar. 30 
ilə yaxın qurumayan zirzəmini çirkab sudan, zir-zibildən 

təmizləyib qurudublar. Ən azı 50-60 adama çörək veriblər. Xub. 

Çox sağ olsunlar. Ancaq bir bunlara deyən, onlardan soruşan 
yoxdur ki, a balam, bu boş su qabları hər gecə maşın-maşın gəlir 

bura, bütün gün boyu da dolu-dolu daşınır, bəs, bu kəhriz şəhərin 

mərkəzində hardan qaynayır? Bir sözlə, çox müşkül işə 

düşmüşük. Bilirsiniz, mənim bu məsələmdən xəbərdar olandan 

sonra nə şayiə buraxıblar? 

- Çox maraqlıdır. 
- Deyirlər ki, İlqar qarnıqurdludu, öymə ondandır. Hətta 

mənim qurddan təmizlənməm üçün müalicə xərclərini də öz 

üzərlərinə götürüblər... Bax, son vəziyyət belədir, Bənövşə 

xanım. Bizimki qalıb Allaha... O Böyük Allah özü bizə 

kömək oslun... 

            29.11.2021.  Bakı  ş. 
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   Qismət TAĞIYEV 

 

BƏDBƏXT 
(Povest) 

...əvvəli ötən sayımızda.... 
Əziz oxucu! Beləliklə mən  50 illik həyatımın yalnız son 2-3 ayında 
başıma gələnləri Sizə söylədim. Həyatımın qalan hissəsin  isə bu 
kitabın müəllifin maraqlandırarsa yenidən söyləyə bilərəm. 
                               Müəllifdən 
Mən Vasifi lap uşaqlıqdan tanıyırdım. O Göytəpənin sayılıb, 
seçilən kişilərindən biri olan Salmanın oğludur. Gözəl ailə 
başçısı Salman  kişi  hər iki övladını, ağıllı, tərbiyəli böyütmüş, 
onlara mükəmməl  təhsil vermiş, hər ikisinə ailə qurduqdan 
sonra ev tikib bağışlamışdır. Ancaq bədbəxtlik bu  ailədən də 
yan keçməyib. Vasifin evliliyinin 5-ci ilində bu ailədə hər şey alt 
üst oldu. Mən bilirdim, Vasifin həyatında qaranlıq məqamlar 
çoxdur. Şəhərə qayıdandan  2 həftə sonra onun yanına 
getdim. Artıq təqaüdə çıxmışdı.Tamamilə tək qalmışdı. 
Dostları Ariflə, Aydın  ondan üz döndərmişdilər. Maisa ilə 
Əlinin münasibəti yavaş-yavaş şəhərə yayılırdı. Mən  gəlişimin 
məqsədini dedim. Bildirdim ki, oxucular hər gün mənə zəng 
edirlər, sənin həyatınla maraqlanırlar, birinci, ikinci evliliyini və 
atanın, ananın kim və necə adam olduğnu bilmək istəyirlər. 
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Əvvəlcə yox dedi. Lakin bir qədər keçəndə sonra üzünü mənə 
tutub dedi: 

-Bundan sonra mənim vaxtım çoxdur. Belə edərik. Mən öz 
həyatımı bircə -bircə kağıza yazıb, sizə verərəm. İndi daha 
mənim üçün həyatın mənası yoxdur. Qoy hamı bilsin  mən 
kiməm. Bəlkə də sizin kitab işıq üzü görəndə mən həyatda 
olmayacağam. Ancaq bir məsələ var. Onu dəqiqliyi ilə 
bilməliyəm. 

Mən: –Axı sən niyə həyatda olmayacaqsan?Nə baş verəcək? 

Müəllim, məsəl var deyərlər oddan kül törəyər. Mən o kişiyə 
oxşamadım. Mənim atam namuslu, qeyrətli adamdı. İntihar 
edəcəm, müəllim intihar. Amma hələlik ümüd var. Bəlkə 
bunların heç birisi  baş vermədi. Hər şey gələcəkdən  asılıdır. 
Mən xeyli öyüd-nəsihət verəndə sonra sakitləşdi. Razılaşdıq 
ki, 2 aydan  sonra gəlib yazılanları aparım. Durub sağollaşıb 
evdən çıxdım. 

İki ayın tamamına az qalmışdı. Televizorda  Xəzər-xəbərə 
baxırdım. Diktor bu gün olmuş bədbəxt hadisələri söyləyirdi. 
Diktor xəbər verirdi, bü gün səhər qayıqla gəzinti zamanı 
sərnişinlərdən  biri ehtiyatsızlıq ucbatından qayığın arxa 
hissəsində suya düşmüş və nəticədə boğulub ölmüşdür. 
Sonradan məlum olur ki, ölən Vasif adında 50 yaşlı kişidir. 
Allah rəhmət eləsin. Yerimdən dik atıldım. Tez geyinib onlara 
getdim. Gecikmişdim.Vasifi artıq dəfn etmişdilər.Yuxarı qalxıb 
zəngi basdım. Qapını təxminən 38-40 yaşında gözəl xanım 
açdı. Zəminənin dediyi yadıma  düşdü. Cakondaya oxşayırdı. 
Geyimi də  həm bahalı, həm yaraşıqlı idi. 
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Mən: -gəlmək olar? 

-Buyurun keçin- dedi  və öndə gedərək adamlar oturan böyük 
otağa apardı. Ayaqlarına geydiyi kapron corab ağ  mərmər 
sütüna oxşayan ayaqlara, qara yubka, ağ sviter isə bədənə 
yaraşıq verirdi. Otağa daxil olub salam verdim. Elə çox adam 
yox idi. Böyük, geniş stolun arxasında cəmi iki kişi əyləşmişdi. 
Ayağa qalxıb mənimlə görüşdülər. Keçib əyləşdim. Divanda bir 
qadın oturmuşdu. Başını yaylıqla bağlamışdı. Gözləri 
ağlamaqdan şişmişdi. Yəqin Vasifin bacısı Aybənizdir və 
stolun arxasında oturanlardan biri də onun əridir. Kişilərdən biri 
çox yaraşıqlı idi. Cavan görünməsinə baxmayaraq  sifətində bir 
amiranəlik, inam hiss olunurdu. Əynindəki bahalı qara 
kostyum, ağ köynəyin üzərindən taxılmış qalstuk  bir-birini 
tamamlayırdı. Elə üzdən də  çox yaraşıqlı idi. Vasifin yazdıqları 
yadıma düşdü. Bəli bu Əlidir. Birinci mən başladım. 

-Bağışlayın  mən  Vasifin köhnə dostuyam. Xəbəri indicə 
televizorda eşitdim və birbaşa bura gəldim. Axı bu necə olub? 
Sorğuma Əli cavab verdi: 

-On-onbeş gün olar, Vasif hər gün gedib qayıqla dənizi gəzirdi. 
Soruşanda deyirdi, evdə tək darıxıram. Qayıqla gəzmək 
yaxşıdır.T am bir saat  dənizdə üzürsən, həm də şəhəri seyr 
edirsən. Həmişə də qayığın arxasında dururmuş, sahildən 
uzaqlaşan qayıqdan şəhəri seyr etmək ona ləzzət edir. Axırıncı 
dəfə qayıq dövrə vurarkən  müvazinətini itirir və suya yıxılır. 
Bədbəxtçilikdən onu heç kim görmür. Onlardan 
sonra  gəzintiyə çıxan  qayığın işçiləri suyun üzərində bir kişi 
meyiti görürlər. Meyidi qayığa qaldırıb sahilə xəbər verirlər. 
Sənədləri üstündə imiş. Bizə xəbər çatanda tibbi 
ekspertizayaya aparılmışdı. Müayinədən sonra bizə verdilər. 
Mərhumun üzərində heç bir zorakılq əlaməti yoxdur. Sadəcə 
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bədbəxt hadisədir. Meyiti bizə təhvil verəndə artıq saat üç idi. 
Böyüklərin məsləhəti ilə qəbirsanlığa aparıb dəfn etdik. Bu 
arada yataq otağının qapısı açıldı. Oradan bir uşaq çıxıb sağ 
əlini qapıya söykəyib mənə baxırdı. Bu Vasifin oğlu Orxan idi. 
Amma Vasifiə heç oxşamırdı. Vasif arıq, sarışın cılız adamdı. 
Uşaq isə çox qəşəng idi. Yumşaq uzun saçları alnını, 
qulaqlarını öptmüşdü. Xeyli baxandan sonra: 

-Ana mən yemək istəyirəm. Onu birinci Əli çağırdı: 

-Orxan, oğlum gəl bura mənimlə yeyək. Uşaq gəlib Əlinin 
yanında oturdu. 

Mənim deyilənlərə inanmağım gəlmirdi. Bu bədbəxt hadisə 
deyildi, intihar idi. Vasif məni xəbərdar etmişdi. Amma nəyə 
görə və həm niyə dənizdə intihar edib  bu mənim üçün 
qaranlıq idi. Bunları onun yazdıqlarından biləcəkdim. Qeyri-
müəyyənlik məni hövsələdən çıxarırdı. Tələsik ayağa qalxıb 
Maisa xanımı çağırıb onun yatdığı otağa keçdim. Hirsimdən 
boğulurdum. Bilmirəm bu cəsarət mənə hardan gəlmişdi. 

-Onu siz oldürdünüz Maisa. Axı o sənin təkcə ərin deyil, 
doğmaca dayın oğlu idi. Yalan deyirsiniz. Bu bədbəxt hadisə 
deyil. İntihardır. O məni xəbərdar etmişdi. Səs-küyə Əli gəlib 
çıxdı. 

Burda nə olub? Bağışlayın siz kimsiniz? Nə haqla bu sözləri 
deyirsiz? 

-Mən Vasifin dostuyam. 
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-Dostu idiniz. Amma  indi o yoxdur. Biz isə  sizin dostunuz 
deyilik. Deməli burda sizlik bir iş yoxdur. Gedə bilərsinz. Mən 
tamamilə ruhdan düşdüm. Onlar düz deyirdi. Vasif daha 
həyatda yox idi. Bəs  yazılar necə olsun… Vasif söz vermişdi, 
həyatını, başına gələnləri yazıb mənə verəcək. Yazılar yəqin 
burdadır. Mən yalandan üzümə yaltaqlıq ifadəsi verib: 

-Onda sizdən bir xahişim var. Düz iki ay bundan əvvəl mən 
Vasifə bir dəftər vermişdim. İndi icazə verin həmin dəftəri 
götürüm və bir daha sizi narahat etməyim. 

-Yaxşı. Onu nəyi varsa burdadır. Düz deyirsiniz. Son zamanlar 
mən onun əlində bir dəftər görürdüm. Bizim bu gün vaxtımız 
olmayıb bu otağa girək. Əgər tapa bilərsinizsə götürün aparın. 
Hər ikisi otaqdan çıxdı. Mən tələsik hər yeri axtardım. Dəftər və 
ya ona oxşar heç nə yox idi. Mən otaqdan çıxıb tamamilə 
dilxor halda : 

-Mən  dəftəri tapmadım.-dedim. Məni Maisa ötürdü. Qapının 
astanasında: 

-Narahat olmayın. Biz o biri  otaqları da axtararıq. Əgər sizin 
dəftəri tapsaq özunüzə qaytararıq. Mən təşəkkür edib aşağı 
düşdüm. Bu gün cümə günüdür. Şənbə, bazar  günü evdəyəm. 
Deməli səhər tezdən  oyanmaq lazım deyil. Evdə də elə bir 
işim yoxdur. Vasifgilin evi Yasamalda “ATV”-nin yanında köhnə 
beşmərtəbələrin birində idi. Mənim evim isə “H.Aslanov” 
metrosunun yaxınlığında keçən əsrin 80-cı illərində yığma 
dəmir-beton konstruksiyalardan tikilmiş beşmərtəbələrin 
birində idi. Piyada “Elmlər Akademiyası” metro stansiyasına 
gedib, ordan qatara minib, “H.Aslanov” metrosunda qatardan 
düşüb yenə piyada öz evimə gedəcəkdim. Mən  Vasifdən 



Yazarlar                                                Dekabr  2021 

 

 40  

 

çox  yaşlıyam. Şəhər gözümün önündə bina-bina tikilib, 
kvartal-kvartal böyüyüb. 

Evə gəlib çatanda  artıq saat bir idi. Heç kimi narahat etmədən 
öz otağıma keçib, yıxılıb yatdım. Bazar günü axşam çağı 
oxuculara təqdim etdiyim kitabımın birinci hissəsindəki 
Zəminənin şeirlərini səliqə ilə kağıza köçürüb həmişə özümlə 
gəzdirdiyim portfelin içərisinə qoydum. Məqsədim birinci gün 
işə gedəndə həmin şeirləri əməkdaşlıq etdiyim, ”Yurd həsrəti “ 
ədəb-bədii almanıxında çap etdirmək idi. Ertəsi gün iş yerinə 
çatıb, yoldaşlarla görüşəndən sonra iş stolun arxasınada 
oturub çapa gedəcək materilları hazırlamağa başladım. Birdən 
qonşu stolda oturan gənc işçimiz Ənvər  Ocaqlı  mənə 
müraciət etdi: 

-Həmid müəllim burda bir bağlama var. Sizin adınıza göndərilib 
və gətirib bağlamanı  mənə verdi. Bağlamanın üzərində belə 
yazılmışdı: “Çatacaq “Yurd həsrəti” ədəbi-bədii almanaxının 
əməkdaşı Həmid müəllimə. Vasif.” 

Tələsik bağlamanın büküldüyü kağızı səliqə ilə ayırdım. 
İçərisindən mənim gözlədiyim dəftər və əlavə yazılı vərəq 
çıxdı.  Sevindiyimdən qışqırdım. Əvvəlcə vərəqi oxumağa 
başladım və tez də örtdüm. Yox onu burada oxumaq olmaz. 
Dəftəri götürüb baş redaktorun yanına getdim. Əlimdəki dəftəri 
göstərib dedim: – Mənə bir həftə yaradıcılıq məzuniyyəti 
lazımdır. Burda yazılanların üzərində işləməliyəm. Baş 
redaktor mənim xasiyyətimi bilirdi.Odur ki,  telofonla   kadrlar 
şöbəsinə göstəriş, mənə isə əli ilə çıx işarəsi verdi. 
Redaksiyadan çıxıb evə gəldim. 



Yazarlar                                                Dekabr  2021 

 

 41  

 

Qapını öz açarımla açdım.  Bu vaxt bizdə heç kim ev evdə 
olmur. Ailəlikcə hamımız işləyirik. Beş-on dəqiqəlik hazırlıqdan 
sonra iş otağıma keçib  əvvəlcə mənə yazılmış vərəqi 
oxumağa başladım. Vərəq belə başlayırdı: 

“Hörmətli Həmid müəllim! Sizə söz verdiyim üçün  mən öz 
həyatımı, uşaqlıqdan bu günə kimi  necə olubsa qalın dəftərə 
yazdım. Bunun üçün mənə ay yarım vaxt lazım oldu. Bununla 
yanaşı mən bir işlə də möhkəm məşğul oldum. Yadınızdadır sizə 
demışdim intihar edəcəm. Məni intihardan yalnız bir xəbər xilas 
edərdi. Ancaq  tale bu dəfə də üzumə gülmədi. Maisadan lap 
çoxdan şübhələnmişdim. Ancaq  xəstələnəndən sonra  evdə 
qalanda oğlum  Orxanla daha çox rastlaşdığımdan hər şey 
mənə  daha aydın olurdu. Bu uşaq heç cürə mənə oxşamırdı. 
Şübhələr məni didib dağıdırdı. Nəhayət  qəti qərara gəldim 
.  Orxanın  və öz saçımdan kəsib DNT testindən keçirilməsi üçün 
müraciət etdim. Mənə dedilər  bu çox uzun prosesdir. Bir az 
tanışların köməyi ilə , bir az da əlavə xərclər hesabına  bu ayın 
sonuna az qalmış məni həyatdan əl çəkməyə məcbur edən dəhşətli 
xəbəri aldım. Bəli Orxan mənim oğlum deyildi. Daha  mənim 
həyatda heç nəyim yox idi. Yaşamaq üçün sağ canım, nə evim, nə 
məni sevən qadınım, nə də bizim nəslimizi davam etdirəcək oğlum. 
Bütün bu əzablardan məni  yalnız bir şey xilas edə bilərdi. İntihar! 
Ancaq necə intihar etməli. Özünü qatarın altına atmaq, hündür 
yerdən aşağı atılmaq  bunlar mənim xoşuma gəlmirdi. Mən 
istəyirdim yavaş-yavaş ölüm. Geridə qalan həyatın şirinliyini 
duyum. Birdən Martin İdenin  intihar etməsi  yadıma düşdü. 
Martin İden  dənizdə üzən gəminin arxa hissəsindən  özünü suya 
atır. Suya düşəndən sonra bir anlığa ayılır. Ondan uzaqlaşan 
gəmiyə üzüb çatmaq istəyir. Cəhdinin yersiz olduğunu biləndə 
ürəkdən qəh –qəhə çəkib gülür. Qərarım qətidir. Onun üçün 
dənizkənarı parka gedib qayığa minib  gəzintiyə çıxdım. Gəlib 
qayığın arxasında durub, sahildən  şəhəri seyr etməyə başladım. 
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Ax, hər tərəf necə gözəldir. Ancaq  indi mənim  üçün əhəmiyyəti 
yoxdur. Beləcə bu gəzintilərə bir neçə gün davam etdim. 
İstəyirdim  işi elə yerinə yetirim ki, bunu bədbəxt hadisə kimi 
bilsinlər. Bu mənim öz qərarım idi. Fikirləşdim ki, qayıq dövrə 
vurub geri qayıdanda güya mən müvazinətimi itirirə suya düşürəm 
və məni heç kim  görmür. Bu mümkün idi. Çünki hava xeyli soyuq 
oduğundan göyərtədə demək olar adam olmurdu. Mən  bilirdim ki, 
siz “ Yurd həsrət” ədəbi-bədii almanaxı redaksiyasında işləyirsiniz. 
Hadisədən bir gün əvvəl poçta gedib bağlamanı sizin adınıza 
göndərdim. Siz bağlamanı alanda mən artıq həyatda olmayacağam. 
O ki, qaldı həyatıma, bunları dəftərdə yazmışam. Sağ olun, Həmid 
müəllim. Siz yeganə adamsınız ki,  dərdimi sizə söyləyə bildim. 
Əlvida!” 
Gərək ürəyin  daşdan olsun, belə bir yazını oxuyandan sonra 
əhval-ruhiyyəndə dəyişiklik olmasın. Amma mən belələrindən 
deyiləm. Məktub məni tamamilə sarsıtmışdı. Düşündüklərimə, 
axtardıqlarıma cavab tapa bilmirdim. Axı niyə belə olsun. 
Vasifin nə günahı vardı. Niyə onun taleyi belə gətirdi. 
Bəziləri  bunu alın yazısı ilə izah edirlər. Kimi isə belə amansız 
işlərin fələyin əməli olduğunu deyir. Dünya yaranandan fələk 
oz işini görür. Kimini ata mindirir, kimini atdan düşürür. Kimini 
dağa qaldırır, kimini dağdan endirir. Səhər-səhər Daranın 
mətbəxini 70 dəvə çəkib apara bilmirdi, axşamüstü isə  taxta 
boşqabda qabağlna bir sümük qoyurlar, onu da it qapıb aparır. 
Bir dəfəyəyə 70 şiənin ölümünə fərman verən Səddam 
Hüsenin  özünün böğazına  kəndir keçirirlər. Kaddafi 70 
milyard dollar pul yığmışdı. Amma pul onu xilas edə bilmədi. 
İran şahının  da 25 milyard var idi, amma dərdinə əlac edə 
bilmədi, II Nikolayın nəsli kəsildi. 50 milyon insanın  ölümünə 
bais olmuş  Hitler zəhər içib öldü. Fələk haqqında Nizami, 
Cami, Sədi və habelə bizim müasirimiz  Baba  Pünhan çox 
gözəl yazmışlar. Kimdir  bu fələk? Niyə amansız işlər tutur. 
Heç kim bunu izah edə bilmir. Ən böyük mütəfəkkirlər bu 
suallara cavab verə bilməmişlər və ən nəhayət insanlar 
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onunla  təskinlik tapmış, hər şey Ulu  Tanrının əlindədir. O özü 
necə məsləhət bilirsə elə də edir. 

 Vasif  haqqında  suallarım çox, cavab isə yox idi. Ümüdüm 
yalnız dəftərə idi. İndi yorulmuşam. Mənə dincəlmək lazımdır. 
Ertəsi gün isə daha özümü saxlaya bilmədim. Dəftəri götürüb 
oxudum. Vasifin həyatı məni dəhşətə gətirdi. Bu bədbəxt adam 
iki dəfə ailə qurmuş və ikisində də xanımları ona xəyanət 
etmişdir. Mən belə bir hekayəti Dostayevkinin “Həmişə ər” 
kitabından  oxumuşam. Həmin hekayətdə Trus…d iki dəfə 
evlənir. Onun da  xanımları  ona xəyanət edir. Hətta birinci 
evlilikdən Liza adında qızı olur. Lakin sonralar məlum olur ki, 
qız onun yox  arvadının  yaxın dostu Velçaninovun qızıdır. 
Vasifdə isə əksinə olur. Birinci evlilikdən övladı olmur, ikinci 
evlilikdən  isə Orxan dünyaya gəlir və Vasif biləndə ki, Orxan 
onun yox, Əlinin oğludur intihar edir. 

Mən oxuculara söz vermişdim ki, Vasifin  bütün həyatı, atası, 
anası və bacısı haqqında məlumatları öyrənib onlara 
çatdıracağam. Dəftərdə yazılanları elə Vasifin dili ilə sizlərə 
təqdim edirəm: 

“Əziz dostum Həmid müəllim! Sizə bildirirəm ,mənim həyatım iki 
hissədən ibarətdir: 
I hissə -Göytəbə  günləri -30 il, 
II hissə-Bakı illəri -20 il .Əvvəlcə birinci hissəni başlayıram.” 
…ardı var… 
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 Nəzakət KƏRİMOVA (ƏHMƏDOVA) 
 

“ZƏFƏR GÜNÜ” 
(Tədbirlər davam edir) 
Azərbaycan- İraq Mədəni Əlaqələr İB-nin sədri, Dünya Sülh 
səfiri, BMT-nin üzvü Tahirə xanım Məmmədovanın təşəbbüsü 
ilə İB-in ofisində “Zəfər günü” keçirildi. Görüşdə vaxtilə SSRİ 
Ali Sovetinin deputatı olmuş” Qırmızı Əmək Bayrağı” və 
“Oktyabr İnqilabı” ordenləri ilə təltif olunmuş əmək veteranı 
Zivər Əli qızı Səfərova Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevlə 
olan şəxsi görüşlərindən, ona adi bir fəhlə olaraq verdiyi 
dəyərdən, Ali Sovetə deputat seçildiyindən çox həyəcanla, xoş 
günlərindən gözəl görüş iştirakçılarına məlumat verdi. O, 
danışdıqca həmin anları bizə də yaşatdı. Bayram münasibətilə 
hamını təbrik etdi. Görüşdə Moskvadan dəvət olunmuş İlqar 
İsmayılovun da çıxışı maraqlı oldu. O, ölkəmizdən kənarda 
müxtəlif ölkə və şəhərlərin diasporlarındakı görüşlərindən, 
çıxışlarından böyük maraq və həyəcanla danışdı. Təşkilatdan 
faydalı məsləhətlər aldı. Yaşadığı Şuşa şəhərindəki 
uşaqlığından Füzulinin Horadiz qəsəbəsindəki xoş günlərindən 
söhbət açaraq oraya gedəcəyini bildirdi. Təşkilatın sədri Tahirə 
xanım xatirə olaraq ona özünün yazdığı “Qarabağ dünən və bu 
gün” kitabını və “Güllələnmiş ,Viran edilmiş Qarabağ 
mədəniyyəti” sənədli filminin diskini hədiyyə olaraq təqdim etdi. 
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Görüşdə Püstə Rəvan “Həkəri” qəzetinin baş redaktoru, 
Azərbaycan İraq Mədəni Əlaqələr İB-nin mətbuat xidmətinin 
rəhbəri Rauf İlyasov, ”Elm və təhsil” jurnalının baş redaktoru 
tanınmış jurnalist Pərixanım Mikayıl qızı Muradova, Nəcibə 
Ağamalıyeva və başqa qonaqlar maraqlı çıxışları ilə yadda 
qaldılar. “Təzadlar“ qəzetinin məsul işçisi Elçin Məmmədli 
Söhrab Tahirlə olan görüşündən kadrları nümayiş etdirməklə 
Məmməd Arazın ”Ana“ şeirini coşğu ilə söylədi. Pərixanım 
Muradovanın “Şəhid mundiri” və Firudin bəy Köçərliyə həsr 
etdiyi kitabların təqdimatı oldu.  
Onun 109 şəhidə həsr etdiyi 22 bənddən ibarət şeirindən bir 
parçanı sizlərlə bölüşmək istəyirəm: 
“Adları düzülüb baxın yan yana, 
Can qurban etdilər Azərbaycana. 
Hansını söyləyim,hansını deyim, 
Gör neçə igidim susuz verib can. 
Hansı şəhidimdən, qazimdəm yazım? 
Xudayar, Cəbrayıl, Daşqınmı deyim, 
Yoxsa ki, Teymuru deyim, ağlayIm? 
Hansı qəhrəmanının adını çəkim? 
Azər, Muxtar, Munis, Rəşadmı deyim? 
Babaxan, Asiman, Elşadmı deyim? 
Səyyad, Rufizim, Cavidan balam, 
Nakam iki qardaş İmanla Bəhram. 
Dünyaya bir gəlib, bir də getdilər, 
Analar qəlbini viran etdilər. 
Ruslan, Ramil, Nicat, Abbas, Elməddin, 
Elnur, Yasər, Qüdrət, Mənsur, Tacəddin. 
Elməddin, Nurlan, Mirzə, Kamil, Hafiz, İntiqam , 
Dönmədi geriyə dedi qana – qan. 
Bilmirəm hansının adın söyləyim, 
Başıma haranın külün ələyim? 
Vüsalı, Elvini, Ceyhunu deyim? 
Yoxsa Kamran, Həmdəm, Şahmurad deyim? 



Yazarlar                                                Dekabr  2021 

 

 46  

 

Hər şəhid evində ana ağlayır. 
Nakam qız, gəlinlər şəhidlərinə 
Saçların ağardıb, qara bağlayır. “ 
 

 
Sonda Tahirə xanım Zivər xanıma və Pəri xanıma təşkilatın 
üzvlük vəsiqəsini təqdim edərək tədbir iştirakçılarına 
minnətdarlığını bildirdi. İNK-nın sədri, ictimai xadim Rasim 
Məmmədov tədbir iştirakçılarını salamlayıb onlara işlərində 
uğurlar dilədi. 
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  Ülvi  AYDIN 
 

         ATA 

Qəlbimdə döyünən, qəlbimdə vuran, 
Dağ kimi vüqarlı arxamda duran. 
Yolumda Fərhad tək dağları yaran, 
Sənə qurban olsun ürəyim, ata! 
* * * 
Çox çəkmisən məndən ötrü zəhməti, 
Verməmişəm layiqincə qiyməti. 
Dizimin taqəti qolum qüvvəti, 
Həmişə dayağım, gərəyim ata. 
* * * 
Ayağıma bir daş dəysin qıymadın, 
Bir kimsəyə möhtac olum qoymadın. 
Qayğı çəkdin yorulmadın, doymadın, 
Hər zaman ümidim, gərəyim ata. 
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 Nuranə  RAFAİLQIZI 

                        

SƏNDƏN SONRA BAHAR GƏLMİR, XƏZANDIR… 
(Atama) 
Dağlar, Atam əmanəti! 
Ulu dağlar, zirvənizdə candan ötə canım yatır, 
İlk ünvanım, son mənzilim, adım yatır, sanım yatır, 
Özün oda-közə vurub, yorulub yatanım yatır. 
Bu divanə, dəli könlün tükənməyən hekayəti 
Dağlar, Atam əmanəti! 
* * * 
Yanan qəlbi yoluma çıraq olub, 
Qızındığım od olub, ocaq olub. 
Dərdi-səri sinəsində dağ olub 
Gülüşüylə başımızı qatanım, 
Di rahat yat, dağ başında yatanım! 
* * * 
Gecə-gündüz yorulmadı gah o xəstə, gah bu xəstə, 
Ömür sürdü səksəkədə, qulaqları daim səsdə. 
Anaların əvəzindən bir layla çal, sən ahəstə, 
Ürəyinə yığıb getdi neçə körpə şikayəti, 
Dağlar, Atam əmanəti! 
* * * 
Qorxmaz idi əziyyətdən, zülümdən, 
Bir qarışqa inciməzdi əlindən. 
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Neçə-neçə can qutarıb ölümdən, 
Əzrayıla canın ucuz satanım 
Di rahat yat, dağ başında yatanım! 
* * * 
Heç cürə yer tapmayıram, öz evimdə-eşiyimdə, 
Qınanmasam gəlib durram, bir ömürlük keşiyində! 
İndi necə rahat yatıb uşaq kimi beşiyində, 
Dar qəbrinə sığışdırıb, dünya boyda məhəbbəti. 
Dağlar, Atam əmanəti! 
* * * 
Ata, heçdir gözlərimdə dövlət-mal, 
Qohum-qonşu, oğul-uşaq, el-mahal. 
Ya mən gəlim, ya sən qayıt evdə qal! 
Dar günümdə əllərimdən tutanım, 
Di rahat yat, dağ başında yatanım! 

Atam haqqında elegiya. 
Yağış yağır ağır-ağır, 
içimdən bir həsrət baxır 
Pəncərəmdən axan damlalara… 
Payızda köç edən quşlar kimi, 
Fikrim məni aparır hardan-hara. 
Qarşımda kağız, əlimdə qələm 
bunu yazan mənəm, 
ya da ruhuma işləyən 
“Ata “adındakı nisgil… 
Gün bitir, gecə düşür, 
həftələr ay olur, aylar da olur il. 
Həyat davam edir beləcə, 
Bir gün gələcəyəm yanına, 
bilmirəm nə vaxt, necə… 
* * * 
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Bir gün gələcəyəm yanına, 
atıb hər şeyi bir yana, 
gələcəm sənin dünyana… 
Yenə oxşayarsan telimi, 
yenə tutarsan əlimi… 
Bilərəm arxamdasan dağ kimi! 
Əşyalarına dolu o otaq kimi 
adın yandırır, odun yandırır 
Gülüşün yandırır, 
güldükcə qıyılan gözlərin 
getmir gözlərimin önündən. 
Həvəsim yox yaşamağa, 
Ata, sənin ömrünün son, 
ölümünün ilk günündən… 

Səndən sonra. 
Qələm yazır, nə yazırsa qəm çıxır, 
Zil alıram, səsim yenə bəm çıxır. 
Ruzim, bərim-bərəkətim kəm çıxır, 
Səndən sonra… 
* * * 
Güvəndiyim dağlar dərə olubdu, 
Axar çaylar quru bərə olubdu. 
Tək sirdaşım daş pəncərə olubdu, 
Səndən sonra… 
* * * 
Boğuluram, küləklərin hayı yox, 
Daha ömrün baharı yox, yayı yox. 
Bayramlarda nəvələrin payı yox, 
Səndən sonra… 
* * * 
Bir sığalın həsrətində tellərim, 
Məzarını sığallayır əllərim. 
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Zəhər olub günüm, ayım, illərim 
Səndən sonra… 
* * * 
Getdiyin yol bir qaranlıq küçədi, 
Gündüzlərim gecə kimi gecədi. 
Bilirsənmi, Ata, qızın necədi? 
Səndən sonra… 
* * * 
Durulmuram, gündəngünə durğunam, 
Qürub çöküb sralıram, solğunam. 
Yüz yaşında qoca kimi yorğunam. 
Səndən sonra… 
* * * 
Ruhum xəstə cismimdə can ağrıyır, 
Damarımda dolanan qan ağrıyır. 
Sağalmayır yaram yaman ağrıyır, 
Səndən sonra… 
* * * 
Üzüm gülür, açılmayır ürəyim, 
Yoğururam, hey küt gedir çörəyim. 
Çözəmmirəm bu Fələyin kələyin, 
Səndən sonra… 
* * * 
Bu ayrılıq, hicran, Ata, bitmədi, 
Əzrayıla xəbər saldım yetmədi! 
Nə sən gəldin, nə də qızın getmədi. 
Səndən sonra… 
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Öz evində qal, Ata! 
Yıxılanda qollarımdan tutanım, 
Qoymaz idin bir kimsədən utanım! 
İndi bizdən, ey xəbərsiz yatanım, 
Tək sən idin mənə arxa-dal, Ata! 
Gedək daha öz evində qal, Ata! 
* * * 
Qızmar yayda kölgə salan söyüddün, 
Od-ocaqdın, məshətdin, öyüddün. 
Gözün toxdu, bizi də yox böyütdün 
Gözümüzdə yoxdu dövlət-var, Ata! 
Bircə sən gəl, öz evində qal, Ata! 
* * * 
Dağ qürurlum, qeyrətinə qurbanam! 
Şərəfinə-şöhrətinə qurbanam! 
Qazandığın hörmətinə qurbanam! 
Bəzəyimdi indi qara şal, Ata! 
Gedək mənlə öz evində qal, Ata! 
* * * 
Dağdan düzə, düzdən dağa gəzərdik, 
Bənövşəni kol dibindən üzərdik. 
Mahnımızı çaldırardın, süzərdik, 
Qalx ayağa havamızı çal, Ata! 
Bir yol gedək öz evində qal, Ata! 
* * * 
Çıxıb getdin birdənbirə, zamansız, 
Səni bizdən aldı ölüm amansız. 
Bağın-bağçan səliqəsiz, sahmansız, 
Çiçəklərin solğun, meyvən kal, Ata! 
Qalxaq gedək öz evində qal, Ata! 
* * * 
Novruz gəlir, qış ötüşür yaz qalıb, 
Ocaq başı, söhbət qalıb, saz qalıb. 
Gəl boyaq al, yumurtalar az qalıb. 
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Qapı busaq, yaxşı çıxsın fal, Ata! 
Gedək evə, öz evində qal, Ata! 
* * * 
Çuval-papaq bir-birinə qarışsın, 
Nəvələrin çil xoruzu vuruşsun. 
Cıdır boyu bəy oğlanlar yarışsın, 
Atlar vurub ayağına nal, Ata! 
Gəl bayrama öz evində qal, Ata! 
* * * 
Mətbəxində anamızı yormuşuq, 
Çay-çörəkdən təmiz süfrə qurmuşuq. 
Boynubükük qəbrin üstə durmuşuq, 
Dur qolunu bir boynuma sal, Ata! 
Çıxaq gedək, öz evində qal, Ata! 
* * * 
Əvvəlimiz bitən sondan yaxışdı, 
İndi mənə kəfən dondan yaxşıdı. 
İnsan da var, köpək ondan yaxşıdı 
Qalx at, hürən ağızlara yal, Ata! 
Duraq gedək, öz evində qal, Ata! 
* * * 
Bacardıqca sən hamıya yaradın, 
Yarım qaldı arzularım, muradım. 
İki oğlun fərəhin, qol-qanadın, 
İki qızı ürəyində xal, Ata! 
Oyan gedək öz evində qal, Ata! 
* * * 
Evimizin dirəyisən, damısan, 
Ağzımızın ləzzətisən, tamısan. 
Dünya boşdu- sən hər şeysən, hamısan! 
Şirin Ata, şəkər Ata, bal Ata! 
Nolar, gedək öz evində qal, Ata! 
* * * 
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Odlanıram, alışıram, tüstüm yox, 
Məzarını isitməyə istim yox. 
Ata sənsiz bu dünyaya küsdüm, yox! 
Dur əlinlə ya canımı al, Ata! 
Ya da gedək öz evində qal, Ata! 
* * * 
Süleymantək dünya görmüş, şüurlu. 
Məhəmmədtək dönməz, mətin, qürurlu. 
Tanrı verdi sənə o üzü nurlu, 
Dağdan uca, ey Rüstəmi Zal Ata! 
Di, qalx gedək öz evində qal, Ata! 

Sağikən ölüyəm! 
Ev-eşiyin hayı-küyü, yayı-yazı deyiləm, 
Ərköyünü, ədalısı, nazı-duzu deyiləm, 
Bu dünyada bir Atanın daha qızı deyiləm, 
Öz əlinlə söndürdüyün ocağının külüyəm, 
Kim deyir ki, Ata, sənsiz yaşadım?! 
Yaşamadım, mən sağikən ölüyəm! 
* * * 
Çağırıram, can söyləyib, deyən olmur çağrıma, 
Ey təbibim, dəva yoxdu bundan sonra ağrıma. 
Ata!- deyib qapqara bir daş basıram bağrıma. 
Nə deyirlər, qoy desinlər! Divanəyəm, dəliyəm! 
Kim deyir ki, Ata sənsiz yaşadım?! 
Yaşamadım, mən sağikən ölüyəm! 
* * * 
O gecədən dolanmayır, damarımda qanım da, 
Mən gedirəm, canım qalır məzarının yanında. 
Bir kimsəsiz qəribanam elimdə, mahalımda, 
Dostlarıma göz dağıyam, düşmənə gülməliyəm! 
Kim deyir ki, Ata, sənsiz yaşadım?! 
Yaşamadım, mən sağikən ölüyəm! 
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* * * 
Nə yatmısan dağ başında, mənim yuxum qaçaqdı, 
Gül-çiçəyi çox sevirdin burda qucaq-qucaqdı. 
Ata!—deyib dolanıram dərələri haçaqdı, 
Bor yol gəlir sənə sarı, yanına gəlməliyəm! 
Kim deyir ki, Ata, sənsiz yaşadım?! 
Yaşamadım, mən sağikən ölüyəm! 

Ulu Tanrım, Atam sənə əmanət! 
Bir pay verdim, bu dünyada o ən şirin payımdı, 
Sevinəndə-təbəssümüm, ağlayanda-hayımdı, 
Sərt qışımdı, payızımdı, baharımdı, yayımdı. 
Tələsirdin, əllərimdən aldın onu nəhayət! 
Ulu Tanrım, Atam sənə əmanət!.. 
* * * 
O sinəsi paramparça, ürəyində xalı var, 
Bitdi dedik, dərdimizin gör nə boyda dalı var… 
Anam açıb ağ örpəyin indi qara şalı var! 
Doğulandan alnımıza yazılıbmış bu qismət. 
Ulu Tanrım, Atam sənə əmanət!.. 
* * * 
Kölgən idi bu dünyada, sığınmışdıq adına, 
Əzrayılın axı haradan gəlib düşdü yadına?! 
Heç mərhəmət eləmədin, üç kimsəsiz qadına! 
De nə idi, bu dərd boyda etdiyimiz qəbahət? ! 
Ulu Tanrım, Atam sənə əmanət!.. 
* * * 
O sökülən dan yeriydi, bir qərib axşam oldu, 
Yolumuza işıq saçan, yanıb sönən şam oldu. 
Balalarım!-deyib getdi, taleyi nakam oldu, 
Kimisinə acizlikdi, kimisinə cəsarət! 
Ulu Tanrım, Atam sənə əmanət!.. 
* * * 
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Bas köksünə, bir sıgal çək o bəlalı başına, 
Ata deyib, sarılıram, indi mən başdaşına. 
On iki gün qalmış idi altmış altı yaşına. 
Bitirməyə vermədin ki heç möhlət. 
Ulu Tanrım, Atam sənə əmanət!.. 
* * * 
Qurban olum əllərinə! O əl nələr yapardı, 
Istəsəydi, hər bir şeyə çıxış yolu tapardı. 
Istəmədi, öz xoşuyla sənə pənah apardı… 
Heç dilindən düşməz idi Allah, Əli, Məhəmməd! 
Ulu Tanrım, Atam sənə əmanət!.. 
* * * 
O ağızı dualıydı, o ürəyi imanlı, 
Bir körpəyə qurban getdi, getdi başıdumanlı. 
Ağ xalatı kəfən oldu əynində canlı-canlı, 
Günahına-savabına özün eylə mərhəmət! 
Ulu Tanrım, Atam sənə əmanət! 

Gedib 
Kim deyir, ömrümdən bir insan gedib?! 
Ayrılıb canımdan sanki, can gedib! 
Tək Atam deyil ki, dostum-sirdaşım, 
Qoşulub onunla tüm cahan gedib! 
* * * 
O, arxam-dayağım, düşmən çəpərim. 
Onsuz yaşamağa yoxdu təhərim! 
Ayaqda- taqətim, beldə-təpərim, 
Çəkilib dizimdən hey-aman gedib! 
* * * 
Xoş sığal, şirin söz, bir isti qucaq. 
Ürəyi- alışıb-yanan od-ocaq. 
Gözümə işıqdı, evimə-çıraq, 
Günəş qürub edib, sanki dan gedib! 
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* * * 
Süfrəsi-ruzili, bağçası-barlı, 
Əyilməz qamətli, enməz vüqarlı. 
Bir uca dağ idi zirvəsi qarlı, 
Çəkilib başımdan sis-duman gedib! 
* * * 
Həsrəti bağrımı didib qandan, 
Yaman uzaq düşdüm toydan-xınadan. 
Hər gələn, bir yolla gedir dünyadan. 
Gedib, əllərimdən o yaman gedib! 

Özüm gələcəyəm yanına bir gün! 
Bu yol ki var, dostum, gedər-gəlməzdi, 
Gözüm yaşlı, üzüm daha gülməzdi. 
Ata, gəlmə dünya qədirbilməzdi, 
Özüm gələcəyəm yanına bir gün! 
* * * 
Ölənədək çəkəcəm bu əzabı, 
Heç vecimə deyil günah-savabı. 
Almaq üçün vermədiyin cavabı, 
Özüm gələcəyəm yanına bir gün! 
* * * 
Yolun düşsə gəlmə, fani dünyadı, 
Sevinci yox, qəm-əyani dünyadı, 
Əli qana batıb cani dünyadı. 
Özüm gələcəyəm yanına bir gün! 
* * * 
Sən gedəndən hey basıram səbrimi, 
Bitirməkçün hesabımı-cəbrimi. 
Qoy, yanında qazım sonra qəbrimi, 
Özüm gələcəyəm yanına bir gün! 
* * * 
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Nəvələrin salım səfə-səhmana, 
Duymasınlar ehtiyac ona-buna. 
Oğul-uşaq bir yana, sən bir yana, 
Özüm gələcəyəm yanına bir gün! 
* * * 
Toy-düyündə, çal-çağırda qohum-yad, 
Ata, sənsiz davam eyləyir həyat… 
Yolun düşsə, gəlmə daha rahat yat, 
Özüm gələcəyəm yanına bir gün! 
* * * 
Haqq-nahaqqı ələmişəm, süzmüşəm, 
Yorulmuşam, tükənmişəm, bezmişəm. 
Bu dünyadan mən əlimi üzmüşəm, 
Özüm gələcəyəm yanına bir gün! 
* * * 
Xəyanətdi, iftiradı, yalandı, 
Gülə-gülə üzə, yola salındı. 
Biz gedərik, qoca dünya qalandı, 
Özüm gələcəyəm yanına bir gün! 
* * * 
Nə baş bizim, nə ürək, nə əl-ayaq, 
Ölüm haqdı hamı bir gün dadacaq, 
Əcəl harda, nə zaman haqlayacaq, 
Özüm gələcəyəm yanına bir gün! 
* * * 
Varım-yoxum qara torpaqda yatdı, 
Hamı dedi: -Barış, neynək həyatdı! 
Ata, sanma qızın burda rahatdı! 
Özüm gələcəyəm yanına bir gün! 
* * * 
Toplanıbdı boğazımda qəhərim, 
Cəhənnəmdi, günüm-gecəm, səhərim. 
Əzaryıla çatan kimi xəbərim, 
Özüm gələcəyəm yanına bir gün! 
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* * * 
Yaşaya bilməzsən bildiyin kimi, 
Silmə, göz yaşını sildiyin kimi, 
Gəlmə, gedəcəksən gəldiyin kimi! 
Özüm gələcəyəm yanına bir gün! 
* * * 
Ata, səndin tək ümüdüm, həyanım, 
Gündə yüz yol başdaşına dolanım! 
İnşaallah, uzun olmaz hicranım, 
Özüm gələcəyəm yanına bir gün! 

Atalar ölmür! 
Bizdən çox yaşayır daş da, dəmir də 
Tapa bilməsən də dözüm, səbirdə, 
Rahat evin qoyub soyuq qəbirdə 
Torpağa üz tutub yatalar, ölmür! 
Dostlar, bu dünyada Atalar ölmür! 
* * * 
Daha eşitməsən şirin dilini, 
Bir də oxşamasa əli telini, 
Övladın əlindən üzüb əlini, 
Ölümün əlindən tutalar, ölmür! 
Dostlar, bu dünyada Atalar ölmür! 
* * * 
Özgənin arxından dolanıb suyu, 
Ayağı altında qazıblar quyu. 
Kişi tək yaşayıb həyatı boyu 
Ömürün sonuna çatalar, ölmür! 
Dostlar, bu dünyada Atalar ölmür! 
* * * 
Daim üstümüzdə gəzər nəfəsi, 
Dönər qulağımda mehriban səsi, 
Heç kim əvəz etməz o ülvi kəsi 
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Dünyanı bir yerə qatalar, ölmür! 
Dostlar, bu dünyada Atalar ölmür! 

Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
Tikələndim tikə-tikə, 
Dərdim var özümdən yekə. 
Mən bu yükü çəkə-çəkə, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Sığınmışdım qucağına, 
Gəlməsin heç acığına, 
Baxıb sönmüş ocağına, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Ey yazılmış qara yazım, 
Çəkilməmiş qalıb nazım. 
Kədər simim, qəm avazım, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
İstəmirəm don geyinim, 
Kəfənə dönsün əyinim! 
Kimnən fəxr edim, öyünüm?! 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Məsəl idin, ağildın sən, 
Bir pis bitən nağıldın sən. 
Tufağımdın dağıldın sən, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
O günlərim şirin yuxu, 
Tamaşaya durub çoxu, 
Bu nağılı başdan oxu, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
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* * * 
Külək ilə sovruluram, 
Günəş ilə qovruluram, 
Yavaş-yavaş heç oluram, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Düşməniyəm gecələrin, 
Bu qaranlıq küçələrin. 
Hər yanda görünür yerin, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Saf ruhumdun bədəndə sən, 
Gələn də sən, gedən də sən. 
Bizi ilk tərk edən də sən, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Savab əkdin, günah dərdin, 
Yoluna çıxdın namərdin. 
Mənə həyatı sən verdin, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Alovlanıb köz oluram, 
Əyilirəm, düz oluram. 
Ağızlarda söz oluram, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Bir dağ idik, dumanı sən, 
Sol yanı sən, sağ yanı sən. 
Hamımızın həyanı sən, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Ey gedib-gələn nəfəsim, 
Yazıb yaratmaq həvəsim. 
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Yaradana çatsın səsim, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Süfrəmdəki çörəyimdin, 
Sinəmdəki ürəyimdin, 
Lazımımdın, gərəyimdin 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Bülbüldüm bayquşam daha, 
Qar-boranlı qışam daha. 
Ata, qocalmışam daha 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
İlham mənə qəbir qazır, 
Vərəq hazır, kağız hazır. 
Qələm ancaq bir söz yazır: 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Göydən düşdü başıma daş, 
Həm Atamdın, həm də qardaş. 
Yaşadıqca yavaş-yavaş, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Görən gözümün nuruydun, 
Könlümün şah qüruruydun, 
Sudan təmiz, saf, duruydun, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Qapanmayır könül yaram, 
Ömür mənə olsun haram! 
Sən yoxsan, mən isə varam 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 



Yazarlar                                                Dekabr  2021 

 

 64  

 

Yazıram, yazıram bitmir, 
Qafiyələr sona yetmir! 
Gözüm gözlərindən getmir 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Sinəmdə var çarpaz dağım, 
Xəzan olub bağçam-bağım. 
Yetişibdi qürub çağım 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Sən idin başımın tacı, 
İndi bal da dadır acı. 
Yalnız ölümdü əlacı 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Daha söz də tutmur dilim, 
Qara şalım, bəyaz telim. 
İzin ver yanına gəlim! 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Gəlim, denən yenə “Qızım, 
Al günəşim! Dan ulduzum!” 
Səngiməyir ürək sızım, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Bilmədim, nədi cəncəlin? 
Sirdi, sualdı əcəlin. 
Gəlim yanında dincəlim, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Göndər mənə günahını, 
Özüm çəkim əzabını! 
Tanrı yazsın savabını! 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
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* * * 
Tək-tənhayam, arxam bomboş, 
Canım xəstə, ruhum naxoş. 
Gəl halımı bir də soruş, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Bir yol göstər, mən nə edim? 
Oğlun-qızın qalıb yetim. 
De, yanına necə gedim?! 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Eh, dərdimi bilən yoxdu 
Göz yaşımı silən yoxdu. 
Sənin kimi gülən yoxdu, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Sən idin düşmən çəpərim, 
Həm taqətim, həm təpərim. 
İndi yoxdu heç xəbərin, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Məzarının önündəyəm, 
Bir boylan gör nə gündəyəm! 
İstəyirəm ağı deyəm, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Gecələri boğuluram, 
Gündüzləri doğuluram. 
Əzilirəm, yoğruluram 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Ey canını candan alan, 
Səndən sonra hər şey yalan! 
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Böynubükük qalıb balan, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Yalvarıram, Ata, sənə, 
Yanında yer saxla mənə! 
Hayqırıram dönə-dönə, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Zahirimdə gülə-gülə, 
Batilimdə ölə-ölə, 
Yoxluğunu bilə-bilə, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Qatlanıram min əzaba, 
Vermədiyin bir cavaba. 
Evim qalıbdı xaraba, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Qarışıbdı şərlə xeyir, 
Bir cüt qızın qara geyir. 
“Yerdə qalmasın haqq! “deyir, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Kəfənindi ağ xalatım, 
Ey qırılmış qol-qanadım! 
Daha heçdi bu həyatım, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Dəfn olundum öz içimdə, 
Həyat-ölüm bir biçimdə. 
Kömək et mənə seçimdə, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
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Tənha qalıb ev-eşiyin, 
İlk beşiyin, son beşiyin. 
Özüm çəkəcəm keşiyin, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Ocağında pərvanəyəm, 
Lap dəliyəm, divanəyəm. 
İlahəyəm, Nuaranəyəm, 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Qızlarının söz-söhbəti, 
Nəvələrin şan-şöhrəti, 
Anamın ilk məhəbbəti 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
* * * 
Yalvarıram sənə, Allah, 
Çatsın dərgahına bu ah! 
Açılmasın qoy, bu sabah! 
Sənsiz yaşaya bilmirəm! 
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   Zaur USTAC 
 
QIRMIZI YARPAQLI AĞAC 
(hekayət) 
2021-ci ilin adi payız günlərindən biri idi. Əslində bəlkə də bu 
gün heç adi gün deyil, sadəcə belə deməyə öyrənmişik. 
Payızın artıq son günləri olmasına rəğmən günəşli gün idi. 
Kimlər üçünsə gün hələ indi başlasa da mən onu artıq demək 
olar ki, tamamlamışdm. Dünən axşamdan iş başındayam. Artıq 
yorulduğumu hiss edib telefonda saata baxdım. 03.12.2021 
Cümə günü 10:01. Mən yazı masamın arxasında oturanda 
hələ 02.12.2021 idi. Artıq buz kimi olmuş çayımın son 
damlalarını da udumlayıb, masadan qalxdım. Əlimdə fincan 
mətbəxə keçdim. Fincanı yaxalayıb, başı aşağı mətbəx 
masasındakı məcməyiyə qoydum və pəncərədən küçəyə, 
daha doğrusu havaya baxmağa başladım. Hava adama gəl-gəl 
deyirdi. Nazik qara yelliyimi geyinib aşağı düşdüm. Hava o 
qədər xoş idi ki, başıma nəsə qoymağa ehtiyac duymadım. 
Gəzə-gəzə gəlib Akademiya Bağına çatdım. Bura demək olar 
ki, Bakının gözü sayıla biləcək əsas xiyabanlarından birinin 
başlanğıcında yerləşən böyük bağdır. Həm Elmlər 
Akademiyası metro stansiyası, həm də Elmlər Akademiyası 
özü və bir çox institutları bu ərazidə yerləşir. Səhər-axşam bu 
bağda çoxlu sayda insanların gəzişdiyini görmək olar. 
Pandemiya ilə əlaqədar sərt karantin günlərində bağa giriş 
yasaqlansa da hal-hazırda elə bir qadağa yoxdur. İnsanlar 

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


Yazarlar                                                Dekabr  2021 

 

 69  

 

yenə səhər-axşam maneəsiz olaraq burada öz ehtiyaclarını 
ödəyirlər. Necə deyərlər şəhərin ən ucqar guşələrindən 
maşınlarla bu bağda gəzməyə gələnlər də daxil olmaqla yaxın 
ətrafda yaşayan insanlar bu bağda gəzməyi sözün əsl 
mənasında hələ anasının qarnında öyrənir və uşaq 
arabasından başlamış ta əlil arabasına qədər bütün həyatı 
boyu davam edir. Bu bağda adax-çiçək eləməyi, qaçmağı, şeir 
əzbərləməyi, sevişməyi, şeir yazmağı, qocalmağı öyrənirlər. 
Bir sözlə bu bağ elə əsl həyat məktəbi, akademiyasıdır. Mənim 
də digər insanlardan elə bir fərqim yoxdur. Ən azı gündə bir 
dəfə, ya səhər, ya da axşam bu bağda təxminən 2 saat 
gəzməsəm olmaz. Müxtəlif səbəblərdən əgər bu gəzinti 
alınmasa, sanki həmin gün tamamlanmamış qalır. Adətim üzrə 
Texniki Universitet tərəfdən bağa girib öz marşrut 
istiqamətimdə hərəkətə başladım. Adətən bağa girən kimi 
telefonda saata baxıram, 10:20 idi. İynəyarpaqların altından 
keçəndə payız hiss olunmasa da, tut, palıd, qaraağaclar olan 
hissəyə çatanda günəş şüaları altında daha da cazibədar 
görünən sarılı, qırmızılı müxtəlif rəngli yarpaqlar insanın 
ruhunu oxşayır. Qeyri-iradi nə vaxtsa yazdığım şeirdən “Sarı 
yarpaq gör nə gözəl, Kimə güldü, kimə xəzəl…” misralarını 
xatırladım. Payızın qıpqırmızı yarpaqlarla bəzəyib amansız 
qışın görüşünə hazırladığı orta boylu bir ağacın altında 
dayandım. Hələ məktəbli vaxtlarımdan botanika və coğrafiya 
fənlərindən həmişə “5” alsam da bu ağacın adını yadıma sala 
bilmədim. Sadəcə onun görünüşü, bu halı diqqətimi həmişə 
cəlb edirdi. Mən də onun yanından keçəndə ayaq saxlar, 
səsizcə iki doğma şəxs kimi dərdləşər, sonra da sükutla, bir az 
da hüznlə ayrılardıq. Son günlər, yəni yarpaqları qızarmağa 
başlayandan hər bu ağacı görən kimi artıq uzun müddət 
üzərində işlədiyim, bir türlü bitirə bilmədiyim “Generalın ölümü” 
povesti, daha doğrusu oradakı ümumiləşdirilmiş zabit obrazı 
gəlib durur gözümün qabağında… Qarlı qışı qarşılamağa 
qırmızı yarpaqlarla bəzənib-düzənmiş halda hazırlaşmış, yaşıl 
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vaxtlarından daha ötkəm, daha qürurlu olan bu ağacı əsərimin 
qəhrəmanına bənzədirdim. “Deyirəm, bu zabit peşəsi də çox 
qəribə peşədir, bir ömür boyu əlləşib-vuruşub, min bir əziyyət 
bahasına nə vaxt səni haqlayacaq güllənin görüşünə 
hazırlaşırsan… Eynən amansız qarlı qışın görüşünə qırmızı 
yarpaqlarla bəzənib-düzənib hazırlaşan bu adsız ağac kimi…” 
– düşünə-düşünə adsız ağacdan aralanıb yoluma marşrut üzrə 
davam edirdim ki, ani olaraq gözümə sataşan mənzərə 
diqqətimi cəlb etdi. Orta boylu dolu bir oğlan ondan nisbətən 
hündür şumal digər bir cavanın əlindən tutub addım atmasına, 
yeriməsinə yardım etməyə çalışırdı. Əslində buna əlindən 
tutmaq demək olmazdı. İkisi də hardasa yaşıd olardılar. Orta 
boylu oğlan bütün bədəni və var gücü ilə ucaboylu oğlana 
dayaq olmağa çalışsa da bu onda yaxşı alınmırdı. Açıq-aydın 
hiss olunurdu ki, gücü çatmır. Qardaşa da oxşamırdılar. 
Tamam fərqli fizionomiyaya malik iki şəxs idi. Hətta elə ilk 
baxışdaca ayrı-ayrı millətin nümayəndələri olduğu aydın 
sezilirdi. Nə qədər arıqlamış olsa da qarabuğdayı hündür 
oğlanın şux qaməti, əzələli bədənli, bir az da zəhimli görünüşü 
sarıyanız ortaboylu, dolu bədənli oğlandan çox fərqlənirdi. 
Sarıyanız oğlanın “…ha qeyrət, ha qeyrət qardaş” kəlmələri 
aydın eşidilirdi. Qarabuğdayı hündür oğlan isə böyük 
tərəddüdlər içərisində nə qədər addım atmağa çalışsa da bu 
onda heç cür alınmırdı. Yaxınlıqda ağ maşın dayanmışdı. 
Sarıyanız ortaboylu oğlan arada qanrılıb maşına tərəf baxır 
nəsə narahat görünürdü. “Yəqin ki, ondan düşüblər” fikri keçdi 
eynimdən. Onların tuşuna çatana qədər: 
“Qazi qardaş, səndələmə, mətin ol, 
Bu torpağın altı, üstü sənindir! 
Addımını ürəklə at, şax yeri, 
Bu torpağın altı, üstü sənindir! 
* * * 
Altda qalan, “üzü bərkdir” deyilən, 
Yerli-yersiz harda gəldi söyülən, 
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Dağı, daşı “əppək” kimi yeyilən, 
Bu torpağın altı, üstü sənindir!” 
Bu misralar süzülüb keçdi ruhumun süzgəcindən. Sarıyanızın 
“Qardaş, qardaş”- deyə məni haylaması ilham pərisini 
hürkütdüyünə görə şeir yarımçıq qaldı. Oğlanın yəqin ki, artıq 
üçüncü “Qardaş”ı idi ki, məni sanki yuxudan oyatdı. “Qardaş, 
zəhmət olmasa yardım et.”- mən onların tuşuna çatıb 
dayananda sarıyanız oğlan bir daha mənə müraciət etdi. Cəld 
dönüb onlara tərəf getdim. Və çata-çata: “Salam! Allah 
köməyiniz olsun! Necə yardımçı ola bilərəm?”- deyə 
soruşdum. 
– Zəhmət olmasa, siz qardaşın qolundan ikicə dəqiqəlik tutun, 
mən maşının yük yerindən bir-iki şey götürməliyəm. Həm də 
hələ qapıları bağlamamışam. Maşın sovetin istehsalı olan ağ 
rəngli “06” idi. 
– Buyurun. – deyə ucaboylu oğlanın qolundan yapışdım. Və 
elə o an belə saxlaya bilməyəcəyimi anlayıb eynən sarıyanız 
oğlan kimi bütün bədənimlə dayaq duraraq bu işgəncənin nə 
vaxt bitəcəyini gözləməyə başladım. Oğlanın nə qədər zəif və 
gücsüz olmasına baxmayaraq, hazırlıqlı adam olması hər 
halından bəli idi. Məlum döyüşlərdə yaralanıb-yaralanmadığını 
dəqiqləşdirmək istəyim nə qədər güclü olsa da, marağımı 
boğurdum. Ancaq oğlanın üzündəki ifadə sadəcə: “Dost, niyə 
belə üzgünsən?”- ifadəsinin lap deyə dilimdən çıxmasına 
səbəb oldu. 
– Deyiləsi dərd deyil, müəllim. Boş ver. – dedi və çətinliklə olsa 
da yavaş-yavaş addımlamağa başladıq. 
– Yenə də. – deyə sözgəlişi yenə soruşdum. Müsahibim arada 
yüngülcə səndələsə də getdikcə addımlarını yeyinləşdirir, daha 
ürəkli təsir bağışlayırdı. 
– Nə bilim, Vallah. 
– Allah köməyiniz olsun. Özünüzü sıxmayın. Həm də 
paylaşmaq adama yüngüllük gətirir. Bir də görürəm, hərbçiyə 
oxşayırsınız. Allah bütün mərd oğullara kömək olsun. 
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– Nədən bildiniz ki, hərbçiyəm? 
– Sizdə zabit qaməti var. Hərtərəfli hazırlıqlı adama 
oxşayırsınız. 
– Bəli, zabitəm. 
– Rütbəniz? 
– Kapitan. 
– Məlum hadisələrdə hansı tərəfdə idiniz? 
– Füzuli cəbhəsində idim. Elə ilk gün yaralandım. Heç nə edə 
bilmədim. Neçə illər əziyyət çək, əlləş-vuruş gözlə və o gün 
gəlsin sən heç nə edə bilmə. Tam səmimi deyirəm. 
Yaralanmağıma, bu halıma deyil, məhz belə alınmasına çox 
üzülürəm. 
– Buna görə belə dilxorsunuz? Bir ildən çox vaxt keçib. Şükür 
Allaha torpaqlarımız qayıdıb. Siz iştirak edə bilməsəniz də, 
sizin zabitlər, əsgərlər bu məsələni həll etdilər. Üzqaramızı 
təmizlədilər. Bir də hərənin öz missiyası var bu həyatda, 
üzülməyə dəyməz. 
– Tək o deyil. Yəqin, xəbəriniz var helikopter qəzasından? 
– Bəli, əlbəttə. Çox üzüldüm. 14 şəhidimiz və 2 yaralımız var. 
Bəzi xəbərlərdə 4 yaralı da deyirdilər. Allah bütün 
şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 
– Amin. Bu televiziya, mətbuat adamı lap dəli edir. 
– Nə olub ki? – dolayısı ilə də olsa özümü bu tayfadan hesab 
etdiyimə görə iradın üzümə deyiməsi məni lap müttəhim yerinə 
qoymuşdu. 
– Yəqin, fikir vermisiniz, siyahıda hərbçilərin arasında lap 
sonda işçi deyə təqdim olunan bir nəfər var? 
– Bəli, soyadını unutdum, ancaq belə bir adam var. Özü də 
deyirlər məşhur adam olub. Polkovnikdir. 
– Bəli, polkovnik. Qəhrəman. Mərd. Qorxmaz. Bilirsiniz, belə 
insanları olduğu kimi təqdim edib tnıtmağa heç doğru-düzgün 
söz də yoxdur. Bəlkə də var mən bilmirəm. 
– Haqlısınız. Hərdən belə məsələlər olur. Yəqin, tələsik siyahı 
istəyəndə rəsmi məlumatlar əsasında belə tərtib olunub. Bunu 
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ancaq belə izah etmək oar. Deməli, əsl narahatçılığınız bu 
səbəbdəndir? – Bu vaxt sarıyanızın yük yerini tappıltı ilə 
örtməsi ikimizin də eyni vaxta maşına tərəf baxmağımıza 
səbəb oldu. Onun bir əlində “06” nın yük yerindən çıxardığı 
qatlama kətil, digərində top və çiynində yüngül yorğan kimi bir 
örtük var idi. Sarıyanızın əllərinin dolu olduğundan kapitana bir 
az da yoldaşlıq etməli oldum. Sarıyanız gəlib bizə çatanda 
kapitan sözünə davam etdi: 
– Xeyr. Təsadüf deyil… Bax, görürsünüz bu qatlama kətili? 1 
ildən artıq vaxt keçib. Allahın əlil arabasını ala bilməmişik. Əlil 
demişkən. Hələ heç əlillik də təyin olunmayıb. Ancaq, bilirsinz 
məni üzən, qorxudan əsas məsələ bunların heç biri deyil. 
– Bəs nədir sizi belə narahat edən? 
– Qorxuram ki, sabah Allah eləmımiş bir şey olsa, məsələn, 
lap elə bu bağda yıxıldım başım dəydi səkiyə, və ya – bu vaxt 
bağın içndəki yolda döngəni sürətlə dönüb siqnal verən xarici 
markalı maşını işarə edərək – maşın vurdu öldüm. Onda 
deyəcəklər bu gün Elmlər Bağında bir “əlil” ölüb. Hə, mütləq 
əgər xəbər verən olsa, bax belə verəcək. “Əlil” ölüb. Həlak 
olanlardan biri “işçi” olub… nəsə, boş ver müəllim. Sizi də 
yordum. Haqqınızı halal edin. 
– Bu nə sözdür, cənab kapitan, borcumuzdur. – Hiss etdim ki, 
“cənab kapitan” ifadəsi qarabuğdayı oğlanın ürəyinə yağ kimi 
yayıldı. Bəti-bənizi açıldı. – Buyurun. Halal, halal xoş. Allah 
köməyiniz olsun. Bu ara qatlama kətili yerə qoyub telefonla rus 
dilində danışan sarıyanıza işarə edərək: 
– Dostum deyəsən rusdur? – deyə soruşdum. 
– Bəli. Atası da anası da rusdur. Bakılıdır. Uşaqlıqdan bir 
məhlədə böyümüşük. O qədər dost-tanışdan ən çətin 
günlərimdə mənə dayaq olan, həmişə yanımda olub dəstək 
verən təkcə bu oldu. Adı İqordur. 
– Bəs sizin adınız necə oldu? Bayaqdan gəzirik heç 
soruşmadım. 
– Adım Çingizdir. Çingiz. 
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– Çingiz, üzr istəyirəm. Bəlkə yersiz sualdır. Qardaşınız 
yoxdur? 
– Xeyr . Tək uşağam. Bilirsiniz atam da hərbçi olub. O da 
kapitan rütbəsində Birinci Qarabağ Müharibəsində 
yaralanmışdı. Mənim 7 yaşım olanda rəhmətə getdi. Uşaq 
olsam da onun yaralarına görə acılar içində necə əzab-əziyyət 
çəkə-çəkə necə yaşadığını, can verdiyini unuda bilmirəm. 
Deyəsən məni də eyni aqibət gözləyir. 
– Hansı idə anadan olmusunuz, Çingiz müəllim? 
– 20 yanvar 1990 – cı il. Özü də bilirsiniz harada? 
– Harada? 
– Kamçatkada. Atam orada xidmət edirmiş. 20 yanvar 
hadisələrindən sonra mən lap körpə olanda qayıdıb Bakıya. 
Sonra da müharibə. Və sizə danışdığım kimi. Bax belə, 
müəllim. Bəs sizin adınız necə oldu? Yəqin daha burada tez-
tez rastlaşacağıq. 
– Mənim adım Vahiddir. Vahid Dilsiz. 
– Hə eşitmişəm. Deməli Vahid müəllim sizsiniz. Çox sağ olun! 
Yenə siz arada-bərədə hərbçilərin problemlərindən yazırsınız. 
Allah sizdən razı olsun. 
– Minnətdarm. Siz sağ olun. Sizin etdiklərinizin yanında 
bizimkilər heç nədir. 
– Elə deməyin. Bayaq siz özünüz dediniz axı, hər kəsin öz 
missiyası var. 
– Elədir. – Bu vaxt telefonla danışıb qurtaran İqor qatlama kətili 
yoldan bir az kənarda ağacların altında açaraq, çiynindəki 
örtüyü də üstünə atıb bizə tərəf yaxınlaşdı. Çingizi İqora təhvil 
verib: – Hələlik. Siz demiş yəqin tez-tez burada görüşəcəyik. – 
deyib marşrut üzrə dövrə vurmağa başladım. Mən dövrə 
vurduqca “əlil” və “işçi” kəlmələri də burğu kimi beynimə 
işləyirdi. 
03.12.2021 – Bakı ş. 
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  Aytac İBRAHİM 

                        

SALAM, PAYIZ! 
Salam, payız! 
Yenə bizə xoş gəlmisən! 
İstin yoxdur, 
Soyuqlarla bol gəlmisən! 
Mənə danış, 
Sarı, ölmüş yarpaqlardan. 
Xəzəl olub, 
Ayaq altda qalanlardan. 
Külək vurub, 
Sındırılmış budaqlardan, 
Canı yanmış, 
Tənha qalan qadınlardan! 
Danış mənə, şairlərdən, 
Gecəyarı sərxoş olub, 
Yuxarıya deyənlərdən. 
Əcəl olub yuvamızda, 
Şirin-şirin gülənlərdən! 
Söylə mənə kimliklərdən, 
Beş köpüklük mütilərdən! 
Səsin yoxdur, a payız, 
Bilirəm ki, gəlməyəcək. 
Sənə yazdım gördüyümdən, 
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Ölə-ölə, bilə-bilə 
Damarıma gömdüyümdən… 
Di gəl, payız, 
Ağrın alım… 
Onsuz sən də gedəcəksən! 
Salamat ol, qal hələlik 
Bir gün sən də bezəcəksən… 
 
 
ƏZİZİM 
Daha yazılmır, əzizim, 
o çiçəkli, böcəkli şeirlər … 
Daha göylər də ağlamır, 
quruyur həyətimizdəki güllər. 
Mürəkkəb əvəzinə qan axır, 
tökülür asta-asta mərmilər.. 
Söz deməyə dil axtarır, 
bir busəyə ad axtarır. 
Xoş görməyə göz axtarır, 
ölür burda nakam şeirlər… 
Yarısı yazılır, başdan pozulur 
cırılıb atılır, qələm yorulur. 
Hisslər donur, qəm sovrulur 
doğulmadan ölür körpə şeirlər…. 
Kimlər ölmür ki, gün işığım, 
kimlər getmir ki, bircəciyim … 
Hamı gedir, sən getmə, 
Hamı bitir, sən bitmə 
Hamı ölür, sən ölmə… 
Qoy sağalmasın şairlər, 
Heç tükənməsin şeirlər… 
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KİM 
İndi kimsəsizəm,bir az da cəllad, 
İçimdəki fəryadı boğmağım gəlir. 
Gözlərim kövrəlib,damlalar durğun, 
Çıxıb hər kəsimdən getməyim gəlir. 
* * * 
Əllərim boş qalıb,gözlərim sərxoş, 
Güzgüdən əksimə gülməyim gəlir. 
Nə pismiş fələyin qisas oyunu, 
Torpaqla qol-boyun yatmağım gəlir. 
 
 
ELƏ BİL Kİ… 
Elə bil ki, 
Milyon ilin ölüsü uyuyub içimdə, 
Paltarlarım təptəzə, asılqandan asılmış 
Geyinməyim yox, 
Nemətlər düzülmüş sıra ilə önümdə, 
Yeyib-içməyim yox. 
Ayaqqablarım gəzilməyə hazır, 
Düz pilləkənin dibində, 
Getməyim yox. 
Ruhumdan nigaranam, 
Qaytar onu özümə, Allah. 
* * * 
Hardan gəlib tapdı məni bu mirət 
Tank kimi üstündən keçdi ömrümün 
İliklərimə qatışıb, qandı bu mirət 
Axır ki sonuna çıxdı ömrümün. 
* * * 
Tənhalığın ipin çəkdim, atdım ocağa 
Ki bəlkə şadlığımı mənə qaytara 
Bəlkə sıxıntıdan yaxam qurtara 
Döndüm ki,çarə yox, döz, a bəxti qara! 
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* * * 
Yarımadım dostumdan,nə tanışımdan 
Bezmişəm dünyanın pis axışından. 
Hər kəsimin yerinə utanıram yaşımdan 
Neçə zillət çəkmiş bu səbirsiz başımdan. 
* * * 
Gəl, 
Gəl dəymə bu bəndənin xətrinə 
Səndən ömür istəmirəm,gün istəmirəm 
Bircə harayına yetiş duamın 
Ruhumdan nigaranam, 
Qaytar onu özümə, Allah. 
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  Leyla YAŞAR 

                        

RUHUMUN QONAĞI 
 (Atama ithaf edirəm) 
Budur həyət darvazası açıldı. Boylanıram. Gecədi demək olar ki… 
Hərdən sərin hava üzümə dəyib geri qayıdır. Bir az külək var. 
Küləyin gətirdiyi cücülər dişləməmiş getmirlər. Onları qova – qova bir 
gözüm qapıda yerimdə qurcuxuram. 
Aha, telefonun işigı yanır. Odu deyəsən. Axsam olanda Kürün 
qıragına gəzməyə gedir. Bir az hava alıb gəlir. Get gedə yaxınlaşır. 
Əlində çantası yavaş yavaş yellənir. 
– Ay qızım, niyə yatmamısan, tək burda neynirsən? 
Maman hanı bəs? 
Çagır gəlsin dondurma almışam . 
– Ay ata, indiyə mama qalar, çoxdan yatıb. Deyirəm gülürük. 
Gəlib əynini dəyişib otururur . 
Bir az nəfəs alıb, bir iki dittili öldürüb, uzanir divana. 
Nə dondurması almısan, ay ata? 
– Togruldan aldım, mamanın xoşu gələndəndi, şokaladlı. 
Hə, onun payın qoyum soyuducuya, biz yeyək. 
Arada pəncərədən mamamın səsi gəlir, Leyla kimlə danışırsan? 
Dilim tutulur, cavab verə bilmirəm. 
Üstündən bir az keçir. Oturub həmişəki kimi ata – bala dərdləşirik . 
Mən suallar verirəm. O cavabarın: geniş, izahlı… 
İnformasıya bazamız doludu bu gün. Çoxdandı görüşmürük axı . 
Heç soruşmuram uşaqlar hanı ? 
– yatıblar . 
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Bir az Yusifin diliylə danışırıq. 
Deyirəm Yusif denən maşın , deyir ənn … deyib bərkdən gülür. 
Səni yaman axtarır, ay ata. Deyirəm gələcək. Deyir o gələ bilmir. 
İnanmır gələsən . 
Ortaya sükut çökür . 
44 günlük müharibənin müzakirısinə başlayıram. Fikirləri mənə çox 
maraqlıdl. Sosial, siyasi, mədəni məsələlərin müzakirəsi bitmirki, 
bitmir. 
Arada dayanıb, a qızım neysən, sən qarışma belə məsələlərə deyir. 
Ay ata, elə bil agrımırsan ta? 
Başın yelliyir. 
Bir az keçir. 
Çay içirsən? Təzə suyumizdan qaynatmışam, bəlkə kampot içəsən? 
Dil bogaza qoymuram. Yox heç nə lazım deyil. Bir az uzanım burda 
deyib planşeti əlinə alır. Bir az səhfələri çevirib, gözlərini qaranlıga 
zilləyir. İlqargil yatıb yəqin. Hə. İndiyə adam qalar? 
Saat mürgü vurur. Əqrəbin neçənin üstündə dayandıgın seçə 
bilmirəm. 
Bir az meh gəldi deyəsən. Dittili olmasa adam burda yatardı deyib 
gözünü yenidən planşetə yönəldir. O qapının işigi niyə helə yanır a 
qızım? 
– nolub ki ay ata? Xarab olmuşdu Azad gəlib düzəltdi . Xarab olanda 
o gəlsə yaxşıdı. 
Sükutu pozuram yenə – ay ata, Yusif səni yuxuda görür. Deyir dədə 
məni dindirmədi. Gülür yenə, denən nadinclik edirsən, səndən 
küsüb. Elə deyirəm, pis olur. Cıqa neynir ey? ( Aylin) Yusifi döymür? 
Yusiflə işiniz yoxdu ha! Yusif yaxşı oglandı! Bilsə gəlmisən 
sevindiyindən bilməz neynəsin. Bəlkə durguzum? Cavab vermir… 
Sevdiyi sarı köynəyin geyib. Uzun uzadı üzünə baxıram. Ay ata, onu 
qoy o tərəfə gəlmişkən bir iki sual verim sənə. Ver, qulagım səndədi. 
Dayan ey, özün necəsən? – babatam ay ata. Sən yaxşı ol. 
Hə saualını ver görək… 
Hardaydın ay ata,hara getmişdin? 
Elə bildik ölmüsən.sənə yas saxladlq. 10 ay keçib ay ata… bilirdik 
gələcən, inanmırdıq ölmüsən. Sən gedəndən hər şey qarış quruşdu. 
Hər gün sənlə dərdləşirəm. Gizlində aglayıram. Amma gəlmirsən. 
Yaxşı ki, gəldin. Sənlə bərabər çox şeylər getdi. Heç nə demədən, 
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danışmadan qəfil getdin. Gecənin qaranlıgına bürünüb gözünü 
yumdun. Aparıb qoyduq torpagın altına gəldik. Tez tez ziyarətinə 
gedirik. Aglayıb, şəklinlə danışıb gəlirik. Yenə də səssizliq. Mən 
danışıram, o susur… Gecdi çıx yuxarı yat yerində, otaq sərin olar. 
Kondisioneri işlədirsiniz? Necədi soyudur? Yaxşıdı ay ata, yerin 
məlum. 
Elza xalan necədi? Salam deyərsən? Haqqı çoxdu üsümdə. Bir ara 
ona da əziyyət verdim. Denən haqqın halal etsin. 
Bibin necədi? Gəlib gedir? Yoxluyur sizi? 
Mamanın toyuqları necədi? Yumurtlayır? Bişir Yusif yesin. Təzə 
çolpalar da alıb, ay ata. Bu arvad xoşu gəlir də əziyyət çəkməkdən, 
denən bax neynirsən. 
Bəs ay qızım, maman kimlə qalır? 
Gözüm dolur bu suala , indi mən səssiz qalmışam . 
Ta gəlmisən ay ata, tək qalmaz. Tək niyə olur ki? Siz varsuz. Bizlə 
sən birsən ay ata, elə söz danışırsanki? 
Bir az fikirə gedir. Düşünürəm, aha deyəsən təsir etdi. Qalacaq. 
Gözüm yenə saatdadı. Saatın əqrəbi mürgülüyə – mürgülüyə 05 – in 
üstünə birtəhər gedib çatıb. 
Sükutu o pozur. Qonşular necədi? Gəlib yoxluyan var sizi? – Hə ay 
ata, sagolsunlar. 
Orxan necədi? İşləri necədi? – 
Yaxşıdı. Sualdan yayınıram. 
Mənə niyə verirsən bu sualları ay ata, sabah görəcən də hamını… 
Dur çıxaq yuxarı mənim də yuxum gəldi ay ata, deyib özümü 
yuxulamış kimi göstərirəm. Bəlkə çıxa evə . 
Şəhla xalan necədi? 
– Yaxşıdı. Sənin yoxluguna çox pis olur, deyir sayan, axtaran o idi. 
Arxam dayagım getdi… 
Bir iki sual da verir… cavablarım onu bir az hirsləndirsə də təmkinlə, 
dalıyca gedin ay bala, haqqımı yedirtmiyin deyir. Pis oluram, büruzə 
vermirəm. 
Yaxşı mən gedim. Hara, ay ata? – deyib sanki hayqırıram… 
Getməliyəm qızım . İşlərim var .. 
Susur , soyuq gözlərində kədərlə ayaga qalxıb sagollaşır . 
Mamandan mugayat olun, Orxanla mehriban olun, Yusifi incitmə. 
Yusif yaxşı oglandı! 
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Son sözün deyib yox olur. Oturub key key baxıram. Divana. Saata, 
stola stula… yoxdu getdi… niyə saxlaya bilmədim deyib 
hönkürürəm. Niyə getdin ay ata? 
Gözlərimi silib, yanımda mənə yuxulu – yuxulu baxan mamamla, 
Yusifi görürəm. 
Ay mama, atam gəlmişdi, Yusif dədə gəlmişdi. Yazıqlar üzümə baxa 
baxa qalıb. Özümü topalayıb, üzümə su vurub, bayaqdan atamı 
keçirdə bilmədiyim evə keçirəm.                                          
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 Əsgər ORDUBADLI 
 

          AYDAN 
(proloq) 
O ağladı, o sızladı 
Gözlərindən leysan yağdı. 
O qız uzun illər boyu 
Gözü yaşlı qalacaqdı. 
* * * 
Ürəyində olan qəmi 
Qonum-qonşu, dayı, əmi 
bilməyəcək… 
Onun məsum gözlərini 
Qızım deyib, silməyəcək. 
Heç kim ona arxa, həmdəm olmayacaq…. 
O günahsız, məsum gözlər 
uzun illər ağlayacaq… 
O tək-tənha qalacaqdı. 
Həyatı qəm olacaqdı. 
I hissə 
Bahar təzəcə girmişdi 
Atasını itirdi o. 
O gün atıb sevincini 
Qəm yükünü götürdü o. 
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* * * 
Ətrafına toplaşmışdı 
Yaxınları, əzizləri. 
Qəm almışdı öz cənginə 
Dünən gülən o gözləri. 
* * * 
Nə biləydi dünya zalım, 
Fani həyat zülümkardı. 
Nə biləydi, axı onun 
Cəmisi on yaşı vardı. 
* * * 
Hələ ata nəfəsini 
Dərk edərək duymamışdı. 
Hələ qızım kəlməsini 
Eşitməkdən doymamışdı. 
* * * 
Qırmamışdı kimsə onun 
Körpə qəlbin, üzməmişdi. 
İnciyərək atasından 
Əsla dodaq büzməmişdi. 
* * * 
İndiyədək başın salıb 
O atasız gəzməmişdi. 
Saçlarını balam deyib, 
Özgə əllər düzməmişdi. 
* * * 
Onun da atası vardı. 
Onda necə bəxtiyardı…. 

* * * 
* 
Dünya necə zülümkardı 
Neçəsinə qəm gətirib. 
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Sevincini tək-tək verib, 
Kədərini cəm gətirib. 
* * * 
Xoş günü verməyib bizə. 
Kül sovurub üzümüzə. 
Dünən gülən gözümüzə 
Bu gün həsrət, nəm gətirib. 
* * * 
Sönüb nə qədər od, ocaq 
Ana, ata gəzən uşaq. 
Arzuları qucaq – qucaq 
Taleləri kəm gətirib. 
* * * 
* 
Atasından ayrılalı qəlbi tamam qəm olmuşdu. 
Gül çöhrəsi bir az solmuş, gülən gözlər nəm olmuşdu. 
Dəyişmişdi bu dünyaya, bu həyata baxışları. 
Gözlərindən leysan kimi yağırdı qəm yağışları. 
Onun dərdi dünya boyda, lakin özü uşaq idi. 
Bir aydır ki kimsə gəlmir, əmi – dayı uzaq idi. 
Ana-bala tək qalmışdı, tək, kimsəsiz. 
Sönmüş ocaq, atasız ev, aləm səssiz. 
Yazıq Aydan atasının yoxluğuyla barışmırdı. 
Küçədə də uşaqlarla oynamırdı, qarışmırdı. 
Atasını düşürdü körpə qəlbi bütün günü. 
Kimsə silmək istəmirdi ürəyindən dərdi, ünü. 
Məktəbdə də tək gəzirdi, uşaqlardan aralıydı. 
Onun dərdi böyük idi, onun qəlbi yaralıydı… 
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  Mustafa  MÜSEYİBOĞLU 
 

MUSTAFA  MÜSEYİBOĞLU HAQQINDA 
                (01.12.1952 – 29.12.2018) 
Mustafa Müseyiboğlu – Mustafayev Mustafa Müseyib oğlu 1 
dekabr 1952 – ci ildə Ağdam rayonun Yusifcanlı kəndində 
anadan olub. Keçmiş ittifaqın müxtəlif təhsil müəssisələrində 
təhsil alıb. Uzun illər sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrində 
müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Dəfələrlə xalq deputatları Sovetinin 
deputatı seçilib. Keçmiş ittifaqın ilk icarədarlarından biri kimi 40 
hektar torpaq icarəyə götürərək müstəqil idarə etdiyi özünün 
təsərrüfatını yaratmışdır. Demək olar ki, mətbuat yayımı 
kataloqundakı bütün nəşrlərə abunə olar, yeni nəşr olunan 
kitabları birinci çapından mütləq əldə edərdi. Daim axtarışda 
olan, eksperimentdən qorxmayan yenilikçi idarəçi kimi tanınıb. 
Ədəbi yaradıcılıqla məşğul olub. Gizir ədəbi təxəllüsündən 
istifadə edib. Məlum hadisələr nəticəsində ədəbi irsi Ağdam 
rayonu, Yusifcanlı kəndində qalaraq məhv olmuşdur. 
Yazdıqlarından Zaur Ustacın şəxsi arxivində məktubları və 
sadəcə iki şeiri qorunub saxlanılır. Ağdamın, Qarabağın işğalı 
ilə heç cürə barışa bilmirdi.  
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29 dekabr 2018-ci ildə Bakı şəhərində vəfat edib. Ağdam 
rayonu, Yusifcanlı II kənd qəbiristanlığında (Əfətli) dəfn 
olunub. Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Amin. 

Hazırladı:Tuncay ŞƏHRİLİ                                         
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  Zaur USTAC 
                        

                                    İngilis dilindən tərcümə 

 

          ƏSL HƏDİYYƏ 
                 (hekayət) 

1905-ci ildir. Nyu-Yorkun hündür binaları, bahalı 
mağazaları və mühüm şəxsləri ilə tanınan küçələrindən 

birindəyik. Bəs buradakı adi insanlar haqqında nə bilirik? 

Məsələn, bu qapının arxasında kim yaşayır?  Bax , bu 
kiçik, qaranlıq ofisdə kim işləyir? 

Gəlin,  bu soyuq dekabr günündə qapılardan birini açaq və 

oradakı  iki gənclə tanış olaq. Bura iki otaqlı kiçik 
mənzildir. Divarlarda rəsm və portretlər olmadığı kimi 
masanın üstündə də elə bir xüsusi əşya gözə dəymir. Ancaq 

xoşbəxt evdir. 

Burada cənab Cim  və  xanım  Della  Yanqlar  yaşayır.  Bu 
mənzil onların həftəlik kirayə qiyməti 8 dollar olan ilk 

https://yazarlar.az/2021/02/08/zaur-ustac-haqqinda/
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evləridir. Cim həftənin  6 gününü  20 dollara işləyir. O, hər 

gün uzun və ağır bir iş günündən sonra yavaş  addımlarla 
evinə gəlir. Ancaq bu yorğunluq mənzilinə çatan kimi yox 

olur. Çünki onu burada Della gözləyir. Mənzilin qapısı 
açılan kimi Della onun qaranlıq gününü işıqlandırır. Della 
hər gün onu təbəssümlə, yeməklərlə bəzənmiş hazır süfrə 

ilə qarşılayır  və gözəl qəhvəyi gözləri ilə onu süzür. Cim 

də həmişə gülümsəyir. O, bu mənzildə Della ilə xoşbəxtdir. 

Della da həmçinin. 

İndi Cim hələ işdə olduğuna görə Della evdə təkdir. Della 

bütün pullarını masanın üstünə töküb saydı. Onun cəmi 1 

dollar 87 senti var idi. Sabah isə Yeni il bayramıdır. 

“İndi mən bu 1 dollar 87 sentlə Cimə necə Yeni il 

hədiyyəsi alacam? Mən nə edim?” – o düşünürdü. “Mən 

ona nə ala bilərəm?”- düşünə-düşünə Della mətbəxdə var-

gəl edirdi. 

Dellanın gözü pəncərə şüşəsində üzgün sifətinə və uzun, 

gözəl saçına sataşdı. Cimin həmişə ona - “Mən hər səhər 
gün işığında sənin saçını görməyi xoşlayıram. İşdə olanda 

sənin saçın haqqında düşünürəm.” – deməsini xatırladı. 

Cənab Cim və xanım Della Yanqlar üçün bu dünyada 
Dellanın uzun şabalıdı saçından və Cimin atasından qalma 
qızıl saatından daha dəyərli heç nə yox idi. 



Yazarlar                                                Dekabr  2021 

 

 90  

 

Bəzən Della: - “Bağışlayın, cənab Yanq, deyə bilərsiniz  

saat neçədir?” – deyə, Cimdən təbəssümlə soruşar, Cim isə 

xüsusi bir əda ilə pencəyinin cibindən atasından qalma qızıl 
saatını çıxardaraq açıb baxar və sonra Dellaya vaxtı 
deyərdi. 

İndi Della öz gözəl uzun şabalıdı saçı barədə düşünürdü. O, 
cəld nazik paltosunu əyninə geyinib, köhnə şlyapasını 
başına qoyaraq küçəyə çıxdı. O, Birinci Küçədəki saç alan 

xanım Sofroniyenin dükanına qaçdı.  

- “Mənim saçımı alarsınızmı?” – Della soruşdu. 
- “20 dollar verə bilərəm” – Xanım Sofroniye 

təbəssümlə cavab verdi. 

- “Oldu. Ancaq xahiş edirəm bunu tez edin.”- Della 

dedi. 

Della oturan kimi xanım Sofroniye öz işinə başladı. Della 
döşəməyə tökülmüş saçlarına baxa bilmədi. Saat 3 

tamamda o, 20 dolları  xanım Sofroniyedən götürdü və 
şlyapasını başına qoyaraq cəld küçəyə qaçdı. O, Dördüncü 
Küçədə bütün mağazalara bir-bir baxdı. Nəhayət, Cim 
üçün layiqli bir hədiyyə tapdı. Bu onun qızıl saatı üçün 
gözəl qızıl zəncir idi. O, zənciri  21 dollara aldı.  



Yazarlar                                                Dekabr  2021 

 

 91  

 

Della evə qaçdı və Yeni il süfrəsini bəzədi. O, çox xoşbəxt 

idi. Çünki onda Cimin saatı üçün zəncir var idi. Qəfil onun 

gözləri pəncərə şüşəsində öz saçına sataşdı.  

“Görəsən Cim məni qısa saçımla sevəcəkmi?”- Della 

düşündü.  “Ancaq  mən bunu onun üçün etmişəm. Mən ona 

hədiyyə vermək istəyirəm.” 

Saat düz 7 tamamda Della Cimi həmişəki kimi qapıda 
qarşıladı. O,  heç vaxt gecikməzdi. Della Cimə verəcəyi 

hədiyyəni əlində tutmuşdu. Qapı açıldı,  köhnə palto və 

ayaqqabıların içində  soyuqdan büzüşmüş arıq Cim içəri 

daxil oldu. O, Dellanın qısa saçına  görə  əsəbləşməsə də 

susqun idi.  

“Cim  mənimlə danış. Bir gün mənim yenə  uzun saçım 
olacaq. İndi isə sənin üçün xüsusi hədiyyəm var. Gəl, 

şənlənək. Axı Yeni il bayramıdır.” – deyə, sükutu Della 

pozdu. 

“Ancaq …”  “Hanı sənin gözəl saçın?” – Cim soruşdu. 

“Xanım Sofroniyenin dükanında. Mənim saçım oradadır, 
ancaq məndə sənin üçün xüsusi hədiyyə var. Və mən səni 

sevirəm.” – Della dedi. 

Cim cavab vermədi. O, Dellaya baxdı və sonra dedi: - 
“Della, mən səni uzun saçlı olanda da sevirdim, indi qısa 
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saçla yenə sevirəm və məndə də sənin üçün xüsusi hədiyyə 

var.”  

Della hədiyyəni aldı və cəld  açdı, bu onun uzun şabalıdı 
saçı üçün bir cüt bahalı daraq idi. Della daraqları görən 

kimi tanıdı. Çünki o, hər gün Beşinci Küçədəki mağazada  
həmin daraqlara  həsrətlə çox baxmışdı. O, bu daraqları 
xoşlayırdı, ancaq indi onun saçı yox idi. 

Della: - “Cim, onlar gözəldir və 6 ay keçməz  mən onları 
saçıma taxaram. Ancaq gözlə! Bu da mənim sənə 

hədiyyəm.” – dedi və  hədiyyəsini Cimə verdi. 

Cim hədiyyəni yavaşca açdı və ona baxdı. 

“Xoşuna gəldi, Cim? Mən bütün mağazalara baxdım. 
Saatını ver mənə. Gəl, onu saatına taxaq.” – Della dedi. 

Ancaq  Cim saatını Dellaya vermədi. O, oturdu və 
gülümsədi. “Della, gəl biz hədiyələrimizi bir illik kənara 

qoyaq. İndi mənim saatım yoxdur. Mən onu işlədiyim 

ofisin yanındakı mağazaya satmışam. Sən mənim qızıl 
saatımı həmin mağazada  görə bilərsən. O, orada şüşənin 
altındadır  və  sənin daraqların var.” 

Biz bu iki gəncin hekayətindən nə öyrəndik? Onların çoxlu 
pulu yoxdur, ancaq onların çoxlu sevgisi var. Onlar Yeni il  
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günü çox xoşbəxtdirlər. Çünki əsl hədiyyənin nə demək 

olduğunu yaxşı bilirlər. 

                                       Son. 

HEKAYƏ  HAQQINDA  MƏLUMAT : 
Müəllif: O. Henry, 

Kitab: “The Gift of the Magi and Other Stories”, ISBN 

0 582 43286 3, Penguin Books 2000. the-gift-of-the-magi 

Hekayənin adı: “The Gift of the Magi” (“Maqinin 

hədiyyəsi” və ya “Sehrbazın hədiyyəsi”) 

Tərcümə barədə: “The Gift of the Magi and Other Stories” 

kitabı  səh. 1-5. “The Gift of the Magi” hekayəsi, İngilis 
dilindən uşaqlar üçün Azərbaycan dilinə tərcümə edən  

Zaur Ustac, tərcümə edildiyi tarix 30.11.2021 – Bakı ş. 

ZAUR USTACIN U  DİGƏR TƏRCÜMƏLƏRİ: 

(Azərbaycan dilində) 

1.Stiven Rebli “Troya  Daşı”  Stephen Rabley ” 
The  Troy  Stone” 

İngilis dilindən tərcümə edən: Zaur Ustac. Uşaqlar üçün. 
Bakı - 2019. 

“TROYA DAŞI” (Uşaqlar üçün) Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2019, 12 səh. Kod: 

013-04-MZM-14-20-19 

https://ustacaz.files.wordpress.com/2021/12/the-gift-of-the-magi.pdf
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Bu kitab “İNGİLİS DİLİNDƏN UŞAQ HEKAYƏLƏRİ” layihəsi çərçivəsində nəşr 
olunur. Məqsəd kiçik yaşlı məktəbliləri onların yaşına uyğun xarici 
ədəbiyyat nümunələri ilə tanış etmək və onları bu hekayələri ingilis dilində 

oxumağa həvəsləndirməkdən ibarətdir. Bu tip hekayələrin böyük 

əksəriyyəti tərbiyəvi əhəmiyyətə malik olub, uşaq və yeniyetmələrin 

xarakterlərinin formalaşmasına, onların bir şəxsiyyət kimi yetişməsinə 

müsbət təsir göstərmək iqtidarındadır. 

PDF: TROYA DAŞI 

2.Stiven Rebli “Mavi Ay Vadisi”  Stephen Rabley “Blue Moon 
Valley” 

İngilis  dilindən  tərcümə  edən:  Zaur Ustac.  Uşaqlar üçün. 
Bakı - 2019. 

“MAVİ AY VADİSİ” (Uşaqlar üçün) Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2019, 10 səh. 

Kod: 012-04-MZM-14-20-19 

Bu kitab “İNGİLİS DİLİNDƏN UŞAQ HEKAYƏLƏRİ” layihəsi çərçivəsində nəşr 
olunur. Məqsəd kiçik yaşlı məktəbliləri onların yaşına uyğun xarici 
ədəbiyyat nümunələri ilə tanış etmək və onları bu hekayələri ingilis dilində 

oxumağa həvəsləndirməkdən ibarətdir. Bu tip hekayələrin böyük 

əksəriyyəti tərbiyəvi əhəmiyyətə malik olub, uşaq və yeniyetmələrin 

xarakterlərinin formalaşmasına, onların bir şəxsiyyət kimi yetişməsinə 

müsbət təsir göstərmək iqtidarındadır. 

PDF: MAVI AY VADISI 

 

 

 
 

                                              

https://yazarlarsite.files.wordpress.com/2019/12/troya-dac59ei.pdf
https://yazarlarsite.files.wordpress.com/2019/12/mavi-ay-vadisi.pdf
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  Nəzakət KƏRİMOVA (ƏHMƏDOVA) 
 

GECİKMİŞ ÇİÇƏKLƏR 
Yeni dərs ilinin başlamasından xeyli keçmişdi. Məktəbin 
direktoru Nazilə müəlliməyə sabahkı tədbirin ssenarisini 
hazırlamağı tapşırmışdı. O bilirdi ki, tədbirin daha maraqlı və 
uğurlu alınmasının yalnız Nazilə müəlliməyə etibar etmək 
olardı. 
Gecədən xeyli keçmişdi… Bayırda külək əsirdi. Bir az 
keçməmiş narın yağış yağmağa başladı. Nazilə çox həyəcan 
keçirirdi. Görəsən, görüş necə alınacaq? Proqramı 
hazırlayarkən diqqətdən kənarda nəsə qalmadı ki? Bir anlıq 
sabahkı görüş gözünün önündə canlandı. Hər şey yerli yerində 
nəzərdə tutulduğu kimi gedirdi.. O, çox narahat idi. Birdən 
atasının ürəyi yenə ağrıyar, tədbir yarımçıq qalardı. 
Bütün suallar xəyallarından gəlib keçdi… Nəhayət, qonşunun 
xoruzunun banlanması onu xəyallardan ayırdı. Səhər açılırdı. 
O işə hələ o isə hələdə yata bilməmişdi. 
Məktəbin akt zalı ağzına kimi görüş iştirakçıları müharibə 
veteranları, müəllim və şagirdlərlə dolmuşdu. Hamı qonağı 
səbirsizliklə gözləyirdi. Nazilə atasını böyük vətən 
müharibəsinin veteranı və məktəbin sayılıb seçilən hörmətli 
müəllimi kimi ön cərgədə veteranların yanında oturtdu. Bu 
böyük izdiham qonağı qarşılamaq üçün həyəcan içində idi. Akt 
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zalının qapısının ağzında gənclər, məktəblilər gül- çiçəklə 
bayraqlarla gözlərini küçə qapısına zilləmişdilər… Budur, qara 
maşın məktəbin həyətinə daxil oldu. Hamı gələn qonağı 
rayona yeni təyin olunmuş məhkəmənin sədrini alqışlarla 
qarşıladı. Onu akt zalına dəvət etdilər. O, asta addımlarla 
yuxarıda ona ayrılmış stulda əyləşdi.Hamı onu alqışladı. 
Nazilənin atası, gələn qonağa diqqət elədi. Onun ağa ayağını 
çətinliklə çəkməsinə də nəzər yetirdi, amma yenə də öz özünə 
fikirləşdi, yox bu ola bilməz! Ürəyində ağrı hiss etdi. Havası 
çatmadı. Nazilə atasının halbahal olduğundan narahat oldu. 
Yanına gəlib pəncərəni araladı ki,otaq da havalansın. Atası isə 
düşüncələrə qərq olmuşdu. Axı ,müharibədən 40 ilə yaxın bir 
dövr keçib, bir də axı Oqtay ağır yaralanmışdı. Hətta 
döyüşçülər onun öldüyünü deyirdilər. Məktəbinin rəhbəri onu 
görüş iştirakçılarına təqdim etdi. Bakıdan rayonumuza yeni 
təyin olunmuş hakimin eyni zamanda Böyük Vətən 
Vüharibəsində Kerç uğrundakı döyüşlərdə yaralandığını dedi. 
Sözü ona verdi o ,danışdıqca Nazilənin atası təəccüb və 
sevinc içində gözünü ondan çəkə bilmirdi. Birdən qonağın da 
gözləri ona sataşdı. Danışdıqca, o həyəcanlı anları 
xatırladıqca ,zənnində yanılmadığını hiss etdi. Sözünü kəsərək 
,pıçıltıyla direktordan ön sırada oturanın kim olduğunu 
soruşdu. Adil müəllimdir ,-dedi.. Məktəbimizin tarix müəllimi 
Adil adını eşitcək- o, mənim cəbhə yoldaşımdır, dedi- Nazilə 
atasının da bayaqdan narahatlığının səbəbini indi anladı. 
Zalda gözlənilməz həyəcan yarandı 
Oqtay Adilə və Adil də Oqtaya sarıı tələsdi… Onlar qucaqlaşıb 
sevincdən ağladılar… Axı Adilə döyüşçülər Oqtayın öldüyünü 
demişdilər. Həyatda müharibə vaxtı nə qədər gözlənilməz 
anlar, möcüzələr olurmuş. Nazilə tədbirin sonunda atası və 
Oqtay əmi ilə( ona əmi deyə müraciət etdi) söhbətlərinin necə 
doğmayana, səmimi olduğundan sevinərək təkidlə onu evə 
gəlməyə dəvət etdi. Oqtay tələsdiyinə, bu rayona yeni 
gəldiyinə görə; işim çoxdur-deyib Adil müəllimlə sağollaşarkən; 
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Mütləq ailəlikcə gələcəyinə söz verib rayona qayıtdı. Adil 
müəllim yol boyu döyüşdə yaralı dostunu al qan içində 
yaxınlığındakı həkim məntəqəsinə apardığını, oraya təhvil 
verib,artıq burada qala bilmədiklərindən döyüşçülərlə yollarına 
davam etdilər. 
Özünün də yaralanmasını bir daha xatırladı,-bir müddət sonra 
Oqtayı xəbər alanda onun ölməsi xəbərini alarkən hönkür- 
hönkür ağladığını da yada salarkən yenə həmin hisslərə 
qapandı.Birdən yenə ürəyi sancdı…Nazilə atasını evə gətirdi. 
Ona çay çörək verib evlərinə getdi. 
Oqtay da cəbhə dostunu tapdığına çox sevindi. Evə çatan kimi 
bu günün sevincini evdəkilərlə böldü, kiçik nəvəsi Elxan 
babasından xahiş etdi ki, onu da Adil əmigilə aparsın. Baba 
məni kəndə aparanda oradakı bulağı göstərərsən? Əlbəttə, 
mənim balam, Adil əmi ilə meşəyə apararam. Oradan güllər də 
yığarsan- dedi.Görüşdən bir müddət keçdi. Adil rayona xəbər 
göndərib onları qonaq çağırdı, amma işin çoxluğundan başım 
açılan kimi münasib vaxt tapan kimi gələcəyik dedi.Nəvə 
babasının yadına saldı ki, gedəndə Adil əmiyə də gül 
aparacağam. 
Nəhayət, Oqtay vaxt tapıb evə xəbər göndərdi ki, hazırlaşın, 
kəndə qonaq gedirik. Elxan sevincdən atılıb düşürdü. 
Səbirsizliklə babasını gözləyirdi. Qapının zəngi çalınan kimi 
sevinclə qaçıb açmaq istəsə də nənəsi onu qoymadı. Nənə 
qapını açanda tanımadığı adamın ona uzatdığı kağızı alıb, 
oxudu. Üzü tutuldu, sarsıldı. Nəvəsi tez nənə kəndə gedirik. 
Babam tez gəlsəydi, dedi- Nənə heç nə demədi. Oqtay evə 
gələndə hadisəni öyrənib. çox pis hala düşdü. Nəvəsi isə hələ 
də başa düşmürdü ki, nə baş verir- Baba, niyə ağlıyırsan, 
nənəm də cavab vermir, gedək də indi gedə bilmərik işim var. 
Ama söz verirəm ki, səni mütləq aparacağam dedi. 
Həmin gündən bir müddət sonra Oqtay ailəliklə kəndə yola 
düşdülər.  
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Ürəyində özünü elə hey danlayırdı ki, kaş Adil çağıranda 
gedəydik, nə biləydi ki, Adilin ürəyi bu tezliklə onun ömrünə 
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son qoyacaq… Yol boyu Elxan əlindəki gül dəstəsinə sevinir, 
Oqtay isə ona heç nə demir, ürəyində kədərdən sarsılırdı. 
Kəndə çatanda qəbiristanlığın yerini yolun kənarında 
dayanmış gəncdən soruşdu və maşını oraya sürüb saxladı. 
Elxan duruxdu. Babasına baxdı. Heç nə anlamadı. Sonra Adil 
əmisinə gətirdiyi gülləri babasının işarə etdiyi məzara qoydu. 
Bəli, müharibə Adili həyatdan vaxtsız apardı, Oqtayın ayağını 
ömürlük şikəst etdi. Balaca Elxan bunları anlamaq iqtidarında 
deyildi. Babasına təkidlə edərək bulağa getməyi istəyirdi. İllər 
keçdi…. Balaca Elxan böyüdü. Orta məktəbi bitirib,Ali məktəbə 
qəbul olundu: Babası artıq dünyasını dəyişmişdi. Onu hərbi 
xidmətə çağırdılar. Orduda xidmət edərkən dostlarına 
uşaqlıqda şahidi olduğu bu hadisəni danışarkən anladı ki, 
həqiqətən döyüş dostları bir birinə qardaşdan da yaxın olurlar. 
Suyunu, çörəyini bərabər bölürlər amma bircə şeyi hələ də 
unuda bilmirdi ki, vaxtında çiçəkləri Adil əmiyə verməyə imkan 
olmamışdı. Hərbi xidmətdən qayıdan Elxan əvvəl babasının 
məzarlarını ziyarət etdi, sonra isə vaxtilə sağlığında çatdıra 
bilmədiyi qərənfilləri Adil əmisinin məzarı üstünə qoyarkən bir 
də uşaqlıq xatirəsi yadına düşdü… 
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 Seymur SÖNMƏZ (PAŞAYEV) 
 

SİNƏMİN AĞRIYIR SƏN OLAN YERİ 

Məni dərd içində qoyub getmisən, 

Sirrini hər yana yayıb getmisən. 

De, bəlkə kiməsə uyub getmisən? 

Mənim lal həsrətim dağdan da iri - 
Sinəmin ağrıyır sən olan yeri! 

* * * 

Səni səsləyirəm hər addımbaşı, 
Niyə ətəyindən tökmədin daşı? 

Hələ də qurumur gözümün yaşı, 
Bilmirəm ölüyəm, yoxsa ki, diri - 

Sinəmin ağrıyır sən olan yeri! 

* * * 

İndi üzü dönmüş bəxtə nə deyim, 

Bu eşqi de, necə vəsf edim, öyüm? 

Hardasa çatdımı sənə gileyim, 

Bildinmi, baş alıb gedəndən bəri - 

Sinəmin ağrıyır sən olan yeri! 
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* * * 

Qaçdın gözlərimin yuxusu kimi, 

Qəfildən bulandın axar su kimi. 
Puç oldum bir ömrün arzusu kimi, 
Ötüb-keçən anlar dönərmi geri - 

Sinəmin ağrıyır sən olan yeri! 

 

 

TOXUNMA DUYĞULARIMA 

Geç olar ox çıxıb,gedirsə yaydan, 

Yüz il ömür sürsə düzəlməz nadan, 

Qoy yatsın oyatma şirin yuxudan, 
Sən canın toxunma duyğularıma.! 
* * * 

Nə olsun əhdinı,andını danıb, 
Məndə qalaq-qalaq izləri qalıb, 
Könlumü qırdığın yadıma salıb, 
Sən canın toxunma duyğularıma.! 
* * * 

Dönük bir sevginin olmaz əlacı, 
Hər şirin vusalın,sonluğu acı, 
Tənəli baxışı atıb qıyğacı, 
Sən canın toxunma duyğularıma. 
* * * 

İndi yadlar kimi kənar olmuşuq, 
Nəmli kipriklərdən axar olmuşuq, 
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Bəlkə lap əzəldən elə buymuşuq, 
Sən canın toxunma duyğularıma. 
 

 

AĞLAMA DEDİYİM AĞLATDI MƏNİ 

Qürbət eldə sevdim, sirdaşım oldu, 
Həm çiçəkli yazım, həm qışım oldu. 
Bəs, niyə çevrilib göz yaşım oldu, 
Danıb öz əhdini, unutdu məni – 

Ağlama dediyim, ağlatdı məni! 

* * * 

Ərşə qalxan kimi naləm-harayım, 
Döndü qəm-kədərə hər günüm, ayım. 
Qəfil əldən getdi qismətim-payım, 
Bilmirəm heç niyə tez atdı məni – 

Ağlama dediyim, ağlatdı məni! 

* * * 

Axırda bildim ki, yoxmuş vəfası, 
Gözümdə zülmətə döndü səfası. 
Dağdan da ağırmış demə cəfası, 
Vara-dövlətəmi o, satdı məni – 

Ağlama dediyim, ağlatdı məni! 

* * * 

Bir vaxtlar gözünün sildim yaşını, 
Bahara çevirdim qarlı qışını. 
Bəs, niyə üstümə çəkib “qoşunu”, 
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Aldada-aldada fırlatdı məni – 

Ağlama dediyim, ağlatdı məni! 

* * * 

Seymurun qəlbini tutmadan dilə, 

Neçə arzusunu çevirdi külə. 

Niyyəti nəyimiş, bilmirəm hələ, 

Dilim gəlmir deyəm, yaşatdı məni – 

Ağlama dediyim, ağlatdı məni! 

* * * 

Bir quru salamla xatirə oyat, 

Hərdən yoxuma gəl,başımı aldat, 
Demirəm bir yolluq qəlbindən sök ,at, 
Sən canın toxunma duyğularıma. 
 

 

TALESİZ QADIN 

Halına ürəkdən yanıram sənin, 

Üstündən çəkilmir dumanın-çənin. 

Sığışmır qəlbinə dağ boyda qəmin, 

Döndünmü köləyə əlində yadın – 

Puç oldu hər anın, talesiz qadın?! 
* * * 

De, niyə bəxtindən yarımadın sən? 

Sevginlə bilikdə qarımadın sən. 

Bir körpə saçını daramadın sən, 

Qaldın arasında suyunan odun – 
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Bağlandı hər yanın, talesiz qadın! 
* * * 

Zülmətdə qərq oldu arzun-diləyin, 

Nanə yarpağıtək əsdi ürəyin. 

Baş əydin hökmünə acı küləyin, 

Doyunca duymadın sevincin dadın – 

Sızladı hey canın, talesiz qadın! 
* * * 

Hər yetən gəc baxdı üzünə sənin, 

Elə hey qar yağdı izinə sənin. 

Dərd-qəm kölgə saldı gözünə sənin, 

Tənə yeri oldu tərsin-avandın – 

De, varmı ünvanın, talesiz qadın?! 
 

 

ÜRƏK OĞRUSU 

Mən nankor sevgindən necə söz açım? 

Necə söhbət edim ürək dolusu.? 

Fikrinlə yaşarkən haraya qaçım? 

Söylə! 

Məni məndən edən ürək oğrusu.! 
* * * 

Nə unuda billəm, nədə ki, ata, 

Dolanıram dərdə mən bata-bata, 

Nə idi günahım axı dünyada? 

Söylə! 
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Məni məndən edən ürək oğrusu.! 
* * * 

Əhdini danaraq andını pozan, 
Sözü söz eyləyib kəlməni yozan, 

Tərk edib getməyin bu qədər asan, 

Söylə ? 

Məni məndən edən ürək öğrusu .! 
* * * 

Sən getdin, sinəmdə sızladı qəlbim, 

Artdı yoxluğunda, çoxaldı dərdim 

Ömrümə bəs niyə gəlmişdin mənim? 

Söylə! 

Məni məndən edən ürək oğrusu! 
* * * 

Seymuru tərk etdin yol yarısında, 
İnləyir bitən bu eşqin yasında, 
Axtarım dünyanın bəs harasında? 

Söylə- 

Məni məndən edən ürək oğrusu. 
 

GƏLMƏ 

Qara saçlarıma qarlar ələnmiş, 
Həyatın sınağı yaman çətinmiş, 
Qamətim bükülmüş,qəddim əyilmiş, 
Çarəsiz halımı biləndə gəlmə.! 

* * * 
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Qaysaq bağlayıbdı qəlb mamırlanıb, 
Xəyalım yıxılıb,uçub talanıb, 
Gördüyün bənizdən əsər qalmaıb, 
Anam göz yaşımı siləndə gəlmə.! 

* * * 

Yazdım necə kərə cansız kağıza, 
Söz oldum dillərə,düşdüm ağıza, 
Bir zaman vurğundum, yaza,payıza, 
Ağac yarpaqların tökəndə gəlmə.! 

* * * 

Üstümə üstümə gəlir,zaman il, 

Silə bilirsənsə,gəl qəlbimdən sil, 

Mənim təbiətim dəyişkən deyil, 

Nadanlar halıma güləndə gəlmə. 

* * * 

Bu yolda nə çəkdi,nə çəkdi Seymur, 

Etmədi bir kərə,etmədi qürur, 
Gəlirsən indi gəl,son arzum budur, 

Gözlərim yumulub öləndə gəlmə.! 
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 Nəzakət KƏRİMOVA (ƏHMƏDOVA) 
 

“MƏN KİMƏM?” LAYİHƏSİNİN QONAĞI 
Mən Kərimova (Əhmədova) Nəzakət Emin qızı Xudat 
şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşam. ADU-nun tarix 
fakultəsində sonra isə hüquq fakultəsində (ikinci ixtisas) təhsil 
alan atam müxtəlif dövlət vəzifələrində çalışmış, sonda uzun 
müddət Xudat şəhər 1 nömrəli məktəbin direktoru olmuşdur. 
1941-45-ci il BVM-də yaralanaraq mühüribə əlili olmuşdur. (52 
yaşında vəfat edib.) Onun pedaqoji fəaliyyəti, fəal çalışması 
məndə də pedaqoq olmaq həvəsi yaratdı və mən də müəllim 
olmağa qərar verdim. 
APU- nin pedaqoji fakultəsini bitirməmişdən elmi – metodiki 
məqalələrim mətbuatda dərc olunmaga başladı… Odur ki, 
mənim dövri dövlət qəzet və jurnallarındaki yazılarıma görə 
elmi araşdırmalar aparmaq üçün o vaxtkı Azərbaycan Elmi 
Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitunun (ETPEİ) dissertanturasına 
qəbul olunmaq təklifinə razı oldum. Jurnalistikaya olan 
həvəsimə görə Jurnalist Sənətkarlıgı İnstitunda da təhsil aldım. 
İstər respublika, istərsə də ETPEİ -nin elmi-praktik 
konfranslarında,elmi müsabiqələrdə fəal iştirakıma, məruzə-
çıxışlarım maraq kəsb etdiyinə və qalib olduguma görə 
müxtəlif diplom, Fəxri Fərman və pul mükafatlarına layiq 
görülmüşəm. Pespublika üzrə keçirilən “Pedaqoji  
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Mühazirələr”də l-ll və Ill yerlərin diplomlarını almışam… Dövri 
mətbuatda-qəzet və jurnallarda kitablarda yüzlərlə yazım dərc 
olunmuş, tele -radioda (AzTV də əsasən) silsilə verilişlərdə 
maraqlı mövzularda çıxışlarım olmuşdur… 
Pedaqoji sahədə çalışan müəllimlərə kömək məqsədilə 
redaksiyaların sifarişı ilə dərs nümunələri, sinifdənxaric və 
məktəbdən kənar tədbirlərin ssenarilərim qəzet və jurnallarda 
dərc olunmuşdur. 
Pedaqoji fəaliyyətimlə baglı uzun müddət məktəbli – gənclərin 
hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi sahəsində işin məqsədyönlü 
təşkili üçün işlədiyim Xudat şəhər N.Nərimanov adına 2 
nömrəli məktəbdə “N.Nərimanovun Bakıdakı ev muzeyi 
“nəzdində Xatirə muzeyini yaratmış və 40 ilə yaxın muzeyimə 
rəhbərlik etmişəm. 
İctimai əsaslarla işlədiyim muzeyə Bakı muzeyi 450 eksponat 
bagışlamışdır. Müxtəlif respublikarın Mədəniyyət Nazirliklərinə 
yazaraq Nərimanovla baglı sənədlər, vidio -lentlər, kitab və 
bukletlər, foto şəkillər toplayaraq eksponatların sayını beş 
minə çatdırdım. Muzeyə on minə yaxın müxtəlif peşə adamları, 
nərımanovçu akademik və alimlər, məktəblilər, hərbiçilər, 
deputatlar, aktyorlar ,idmançılar, tələbələr və b. ziyarət 
etmişlər. Muzey xətti ilə üzvlərin Bakıdakı ev muzeyində, tarixi 
yerlərdə, AzTV-nın müxtəlif redaksiyalarında olmuş, AMEA-
nın, APU-nun tanınmış alımləri ilə maraqlı görüşlərini təşkil 
etmiş, Fəxri Xiyabana,Ş əhidlər Xiyabanına və onların 
arzularına uygun yerlərə səyahətini keçirmişəm. Təsadüfi deyil 
ki, vaxtilə muzey üzvü olmuş gənclərimin bir çoxu hazırda 
hərbiçi olaraq Vətənimizin keşiyindədirlər. 44 günlük 
Müharibədə bir neçə məzunumuz da Şəhidlik zirvəsinə 
ucalmışlar… 
Ölkə başçımızın sərəncamı ilə “İlin Müəllimi” müsabiqəsində 
iştirak edərək qalib olmuş, pul mükafatına sahib olmuşam. 
2014 – cü ildə Prezidentimizin sərancamı ilə “Tərəqqi” 
medalına layiq görülmüşəm. 
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Hazırda ictimai -siyasi fəaliyyətimi davam etdirir, Dünya 
Azərbaycanlılarınin Mədəniyyət Mərkəzi İB (DAMM İB) Sabitlik 
və İnkişaf Mərkəzi İB (SİM İB) və İctimai Nəzarət 
Koalisiyasının Fəxri üzvü, Abşeron rayonu üzrə sədri olmaqla -
Şəhid Milli Qəhrəman ailələri və Qazilərlə iş aparır, bu 
təşkilatın sədri tanınmış ictimai xadum Rasim Məmmədov və 
təşkilatın üzvləri ilə şəhidlərin anım mərasimlərində iştirak 
edərək onlara mənəvi dəstək olur, problemlərinin həllində 
köməklik göstəririk. Burada da fəaliyyətimiz barədə mütəmadi 
olaraq saytlarda, mətbuatda yazılar verirəm. 
“Yazarlar” jurnalının ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə meneceriyəm. 
 
Hazırladı: Tuncay ŞƏHRİLİ 
 
 

 

 

 

 

 
 

.  

 

 

https://yazarlar.az/tag/tuncay-s%c9%99hrili/
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                “TƏRƏFSİZ ƏDƏBİYYAT TARİXDİR!” 

Jurnal bu layihə çərçivəsində ödənişsiz əsaslarla nəşr olunur. 
 

Redaksiyanın ünvanı: Az-1012, Bakı, M.Xiyabani-14a 
Dövlət qeydiyyatı: № 2319, 16.08.2007-ci il.  
Əvvəlki illərdə 15 xüsusi buraxılışı olub. 
Dövri olaraq 2021-ci ildən çıxır.  
 
E-mail: zauryazar@mail.ru 
            yazarlaraz@yandex.ru 
Rəsmi saytı: WWW.YAZARLAR.AZ 
Telefon: (012) 430-14 -81        (+994) 70-390-39-93  
 
 
“Yazarlar”ın redaksiyasında yığılıb səhifələnir,  
“El kitab çapı” mərkəzində çap olunur.  
Çapa imzalanıb: 05.12.2021 
Sifariş: №: 63 
Format: A 5 
Tiraj:100. 
Elektron variant var.  
Qiyməti: PULSUZ. 

 
Müəlliflərin mövqeyi ilə redaksiyanın mövqeyi üst-üstə 

düşməyə bilər. 

 

mailto:zauryazar@mail.ru
mailto:yazarlaraz@yandex.ru
https://yazarlar.az/


Yazarlar                                                Dekabr  2021 

 

 112  

 

QEYDLƏR 

 


