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        Redaktor guşəsi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“POLAD HƏŞİMOV”

     SİLSİLƏSİ...
Ərazi bütövlüyü uğrunda düşmən silahına tuş gəlib 

şəhidlik mərtəbəsinə ucalan seçilmişlər yalnız bir ailə-
nin deyil, yaşadığı dövlətin iftixarıdır – eynilə, Polad 
Həşimov kimi...

İyul Azərbaycan xalqının kədərinə səbəb olsa da, 
“Cənab Həşimov”un torpağa bağlı olan sevgisi milyon-
larla sıravi vətəndaşı ayağa qaldırdı: saysız-hesabsız 
vətənsevər insanlar cəbhəyanı bölgələrə üz tutdu. San-
ki Polad Həşimovun qanının üstündə yadellilərə bəs 
edəcək qədər Polad Həşimov cücərmişdi. Polad biləkli 
Azərbaycan elə bu gün də Polad olmaq istəyir: şairi də, 
rəssamı da, musiqiçisi də...

İncəsənət adamları öz istedadlarından istifadə 
edərək Poladın qəhrəmanlığını aləmə car çəkirlər: şa-
irlər Poladı sözün ixtiyarına verir, rəssamlar portretin 
çəkir, bəstəkarlar adına musiqilər bəstələyir...

Əlbəttə ki, generalın ölümü dövlətin və “Mədəniyyət 
nümayəndələri”nin diqqətindən yayına bilməzdi. “Sən-
gər Generalı”nın Fəxri Xiyabanda əbədi yuxuya getməsi 
gözlənilən addım idi – dövlətin generalına verdiyi yük-
sək dəyər idi...

Mədəniyyət adamlarının ictimaiyyətə təqdim etdiyi 
kitablar, filmlər xalqın qəhrəmanını daha da yaxından 
tanımasında, gələcək nəsillərin vətənpərvər ruhda bö-
yüməsində əvəzsiz rol oynayır:

1) “Cənab General” və “Poladın 7 anı” sənədli filmin-
də şəhidin anası, zabit yoldaşları, övladları şəhidlə bağ-
lı xatirələrini danışır.

3) “General Polad Həşimov xatirələrdə” kitabı da 
xatirələr əsasında qələmə alınıb; müəllif hüquqları “Hə-
dəf nəşrləri”nə məxsusdur. Sevindirici hal odur ki, adı 
çəkilən kitab respublika üzrə pulsuz paylanılır.

Polad Həşimovdan (şəhidlərimizdən) bizə vətənpər-
vərlik ruhu, ailəsi, neçə-neçə Poladlar, kitablar, filmlər, 
şeirlər, musiqilər, rəsm əsərləri, xatirələri əmanət qaldı – 
bütün bunları nəsildən-nəslə ötürmək, unutmamaq, əldən 
verməmək bizim Azərbayacan övladları kimi Vətən və Şə-
hidlər qarşısında ödəməli olduğumuz borcdur...

Polad Həşimovun timsalında cəmi şəhidlərə Allah 
rəhmət eləsin!!!

Vətən sağ olsun!!!
Elvin İntiqamoğlu

Buraxılışa məsul.
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Bəşəriyyət yarandığı, insan insanlığını 
dərk etdiyi ilk gündən ritmli, ahəngdar şeir 
sənətinə, bədii sözə maraq böyük olmuşdur. 
Bunu saysız-hesabsız folklor nümunələrimiz: 
əmək, mövsüm və mərasim nəğmələrimiz, ba-
yatılarımız, laylalarımız, ağılarımız əyani şə-
kildə sübut etməkdədir. Xalqın yaddaşına ho-
pub əsrlərin o başından bu başına gəlib çıxan 
dəyərli poetik nümunələr həm onda ifadə olu-
nan məzmunun, həm də düşüncə tərzinin, fik-
ri nə şəkildə ifadə etmə ustalığının sayəsində 
uzunömürlü olmuşdur. Məhz ahəngin, ritmin, 
qafiyənin, ümumiyyətlə poetik biçimin gözəl-
liyi lirik parçaların yaddaşlarda əbədi yaşama-
sının təminatçısına çevrilmişdir.

Bu baxımdan müqəddəs dini kitabımızın, 
«Qurani-Kərim»in şeirlə nazil olması faktı da 
nəzərdən qaçırılmamalıdır. Yarandığı gündən 
ta çağdaş dövrümüzə qədər bircə cümləsi belə 
itib-batmayan, deformasiyaya uğramayan, əl-
yazmalarının heç birində variant fərqi tapıl-
mayan «Qurani-Kərim» Allahın bəşəriyyətə 
zaman-zaman doğru yol göstərən möcüzəsi, 
eyni zamanda poetik kamillik nümunəsidir.

«Qurani-Kərim»də, eləcə də hədislərdə 
elmə böyük dəyər verilirsə, şeir, şairlik sənəti 
o qədər də təqdir olunmur. «Quran»ın «Şuara» 
surəsində (26) bu sözlər vardır: 224 «Şairlərə 
sapmışlar, pərəstişkar adamlar tabe olarlar»; 
225 «Məgər görməmisənmi bir söz vadisin-
dən o birisinə keçərkən onlar necə hədlərini 
aşırlar (yəni nə həcv nə də mədhiyyə qoşmaq-
da sərhəd gözdəmirlər); 226 «Eləmədiklərini 

«eləmişik» deyərlər»; 227 Ancaq başqa şairlər 
də var, bunlardan deyil onlar. O şairlər ki, iman 
gətiriblər, saleh işlər görüblər, Allah-ı tez-tez 
anıblar, zülm çəkəndən sonra uğur qazanıblar. 
Zalımlıq eləyənlər axır görüb biləcəklər hara 
imiş qayıtmalı olduqları yerləri» (1, 187).

Buradan belə aydın olur ki, əsl şairlər iman 
gətirənlər, saleh işlər görənlər, Allahın böyük-
lüyünü, qüdrətini dərk edənlərdir. Əsl şairliyin 
meyarı isə haqqa tapınmaq, insanları doğrulu-
ğa, düzgünlüyə, kamilliyə, mənəvi saflığa ça-
ğırmaqdır.

Əslində ədəbiyyat, incəsənət, mədəniyyət 
sahəsində böyük uğurlar qazanan sənətkar-
lar Allaha bütün varlıqları ilə inanan, haqqa, 
ədalətə güvənən insanlar olmuşlar. Xaqani, Ni-
zami, Füzuli kimi sənət korifeylərimiz ulu ya-
radanın fəqir bəndələri olmaları ilə fəxr etmiş, 
iman sahibləri olmuşlar.

Ayrı-ayrı vaxtlarda İslam Peyğəmbərinin 
– Hz.Məhəmmədin özünün də şair olması vur-
ğulanır. Hətta bu fakta istinadan onun Peyğəm-
bər yox, şair olduğunu, «Qurani-Kərim»i özü 
«uydurduğunu», özü «yazdığını» iddia edənlər 
də tapılmışdır. Lakin zaman hər şeyi yerbəyer 
etmiş, «Qurani-Kərim»in bəndənin yaza bil-
məyəcəyi Allah kəlamı, Məhəmmədin isə so-
nuncu Peyğəmbər olması təkzibolunmaz fakt-
larla sübut edilmişdir.

Məhəmməd Peyğəmbərin şeir haqqında 
«Şeir söz kimidir. Yaxşısı yaxşı söz kimi, pisi pis 
söz kimidir» (Ədəbül-Mufrəd, 865); «Şeirin bir 
qismi hikmətdir» (Səhih əl-Buxari, 6145) və 
sair bu kimi maraqlı hədisləri göstərir ki, «Al-

RAFİQ YUSİFOĞLU
Filologiya üzrə elmlər doktoru,  

professor

????????????????????????????????

ŞEİR SƏNƏTİ VƏ  
ONUN QANUNAUYĞUNLUQLARI
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lahdan başqa nə varsa, fanidir» deyən sevgili 
Peyğəmbərimiz müqəddəs kitabımızda tənqid 
olunan yalançı şairliyi qəbul etməmiş, eyni 
zamanda əsl şairlərə və onların iman nuru 
ilə yoğrulan dəyərli əsərlərinə yüksək qiymət 
vermişdir.

Peyğəmbər salavatullahın müsəlmançılığı 
qəbul edən, eləcə də etiqadı müsəlman əqidə-
sinə yaxın olan şairlərin əsərlərini bəyənməsi 
ilə bağlı maraqlı hədislər mövcuddur. Şərid de-
yirmiş ki, mən peyğəmbərin tərkində yol ge-
dərkən ona Umeyyə ibn Əbu Səlt əs-Şəfəqinin 
şeirlərindən yüz beyt oxudum. Mən hər dəfə 
bir beyt oxuduqda o mənə «davam et!» - deyir-
di. Nəhayət, mən ona yüz beyt oxudum. Son-
ra Peyğəmbər mənə belə dedi: «O, az qala ki 
müsəlman olacaqdı»…

Bütün bunlardan, eləcə də digər hədislər-
dən aydın olur ki, Peyğəmbərimiz həqiqi şeiri 
sevmiş və ona dəyər vermişdir. İslam ideyları-
nın yayılmasında imanlı, əxlaqlı sənətkarların 
rolunun böyük olması ilə bağlı tarixi faktlar da 
az deyildir.

Bu danılmaz həqiqətdir ki, şeirin təsir gücü 
olduqca böyükdür. Şeir insanı düşünməyə, 
dünyanı dərk etməyə, fəaliyyətə, qurub-yarat-
mağa, sevib-sevilməyə, mənəvi-əxlaqi saflığa, 
təmizliyə, paklığa da səsləyə bilər, fəaliyyətsiz-
liyə, pessimizmə, kefə-əyləncəyə, yüngül hə-
yata, əxlaqsızlığa da. Bu baxımdan şeirin şərti 
olaraq iki tipini müəyyənləşdirmək olar: bir 
insanı ilahi nuruna yaxınlaşdıran, onu düşün-
dürən, insanların mənəvi-əxlaqi tərəqqisinə 
yardımçı olan şeir, bir də iblisin diqtəsi ilə ya-
zılan, insanların əxlaqını pozan, onları yüngül 
həyata, kefə, əyləncəyə səsləyən şeir…

Bu baxımdan şeirin təsir gücünü lazımi 
istiqamətə yönəltmək bütün dövrlərdə meto-
doloji və ideoloji baxımdan böyük əhəmiyyət 
kəsb etmiş və indi də etməkdədir. Şairlərə xü-
susi hörmət, qayğı və diqqət göstərən, onların 
yaradıcılığına böyük dəyər verən hökmdarlar 
öz hakimiyyətlərini möhkəmləndirmək üçün 
zaman-zaman şeirin ecazkar təsir gücündən 
istifadə etmişlər.

Şeir fikri yığcam, lakonik şəkildə ifadə et-
mək vasitəsi olduğu üçün ona bütün dövrlərdə 
böyük əhəmiyyət verilmiş, əsl şairlər həmişə 
hörmət sahibi olmuşlar. Nizami təsadüfi de-
mirdi ki: «Peyğəmbərlərdən sonra şairlər gə-

lir». Məşhur «Peyğəmbər» şeirini yazan rus 
ədəbiyyatının klasiki A.S. Puşkin şairi hökm-
darlardan üstün hesab etmiş, sözləri vəhylər-
lə, ilahi kəlamlarla yoğrulan şairləri peyğəm-
bərlərə bərabər tutmuşdur.

Peyğəmbərimizin söylədiyi kimi şeir də in-
sanlar kimidir. Onların da əxlaqlısı, əxlaqsızı, 
imanlısı, imansızı var. İslami əxlaqı təbliğ edən 
şeirlər həmişə xalq tərəfindən məhəbbətlə 
qarşılanmışdır və bu tipli şeirlərin əsrlərin sı-
nağından çıxaraq gələcək nəsillərə qədər gəlib 
çıxmasının ən başlıca səbəbi də məhz budur.

Bizə elə gəlir ki, qədim dövrlərdə yaşayan 
böyük alimlərin əksəriyyətinin həm də şair 
olmaları, şeir yazmaları bu məsələnin təsadü-
fi səciyyə daşımamasının göstəricisidir. Ona 
görə ki, elmi qənaətlərini yaşatmaq, gələcək 
nəsillərə ötürmək üçün dərin zəka sahibləri öz 
fikir və mülahizələrini zaman-zaman nəzmlə 
ifadə etməyə çalışmışlar. Şeir, nəzm təkcə fik-
ri gözəl, lakonik ifadə etmək yox, həm də onu 
yaddaşlarda qoruyub saxlamağın etibarlı va-
sitəsi kimi diqqət mərkəzində olmuşdur. Fəl-
səfi fikirlər, elmi mülahizələr qədim zamanlar-
dan itib-batmasın deyə bu və ya digər şəkildə 
şeirin, nəzmin strukturuna hopdurulmuşdur. 
Yaddaşa həkk olunanda orada əbədi qalan şeir 
nəzəri fikirlərin, elmi mülahizələrin etibar-
lı saxlanc yerinə çevrilmişdir. Çünki şeir həm 
də elmi biliklərin daşıyıcısıdır. Böyük Füzuli 
bu nəticəyə təsadüfi gəlməmişdi: «Elmsiz şeir 
əsası yox divar olur və əsassız divar ğayətdə 
bietibar olur» .

Həyat, kainat haqqında düşüncə sahibi ol-
mayandan şair çıxmaz. Şair mütəfəkkir olma-
sa, onun yazdıqları da zamanın sınağından 
çıxa, insanları düşündürə bilməzdi. Alimlə-
rin fəlsəfi görüşləri poeziya vasitəsi ilə nəsil-
dən-nəsilə ötürülür. Bu fikir də qətiyyən şübhə 
doğurmur ki: «Filosof olmayan adam şair ola 
bilməz» (S.Kolric).

Görkəmli yapon yazıçısı Rünoske Akutaqa-
vanın fikrincə, şair hamının qarşısında ürəyini 
açan insandır. Bu baxımdan yanaşdıqda, insa-
nın daxili dünyasını, onun hiss və həyəcanları-
nı, mənəvi-əxdaqi dəyərlərini öyrənmək üçün 
şeirin xidmətləri əvəzsizdir. Şeir müəyyən mə-
nada şair ürəyinin poetik kardioqramıdır. Hiss-
lərin obrazlı ifadəsində, insanın daxili dünya-
sının, onun hiss və həyəcanlarının açılmasında 
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şeirin yerini verə bilən ikinci bir vasitə yoxdur. 
Bu baxımdan yaradıcı insanların poeziya, şeir 
sənəti haqda fikir və mülahizələri olduqca ma-
raqlıdır: «Şeirdən və şairdən umduğumuz əsas 
şey hisslərimizin poetik ifadəsidir» (A.Ben-
net); «Poeziya insan duyğularının ən dərin və 
sirli fəaliyyətinin təsviridir» (C.Mill); «Mənim 
üçün şeir məqsəd deyil, ehtirasın ifadəsidir» 
(E.Po) və s. bu kimi fikir və mülahizələrin sayı-
nı istədiyimiz qədər artıra bilərik (2, 587).

Şeirin psixoloji təsir gücü ilə bağlı fikir və 
mülahizələr də təsadüfi yaranmayıb. M.Qorki 
yazıçını, o cümlədən də şairi «insan qəlbinin 
mühəndisi» adlandırmaqda haqlı idi. Doğru-
dan da, əsl şeir müəyyən mənada psixoloqa 
bənzəyir, insana təsir etmək, onun əhvali-ru-
hiyyəsini düzəltmək gücündədir. R.Berns tə-
sadüfi demirdi ki: «Kədərli anlarınızda şeir 
kitablarına müraciət edin»! Sokratın: «Poeziya 
öz təbiəti etibarilə sehr-ovsundur – hər yetənə 
öz sirrini açmır» qənaəti də böyük filosofun 
uzunmüddətli müşahidələri nəticəsində ya-
ranmışdı. Şeir təkcə əhvali-ruhiyyəni düzəlt-
mir, həm də oxucunu öyrədir. Ona görə ki, «şeir 
insan biliklərinin tərkib hissəsidir» (F.Bekon).

Vətənpərvərlik tərbiyəsində, insanın 
mənəvi-əxlaqi kamilləşmə prosesində şeiri 
əvəz edə biləcək ikinci bir vasitə yoxdur. «Gözəl 
şeirlərin müəllifləri milli qəhrəmanlardan da 
ölməzdir» (U.Hezlitt). «Şairlər və qəhrəmanlar 
bir tayfadandır. Onların arasındakı fərq ideya 
və əməl arasındakı fərq kimidir. Qəhrəmanlar 
şairlərin seyr etdiklərini (yazdıqlarını, düşün-
düklərini- R.Y.) həyata keçirirlər» (A.Lamar-
tin). «Yaxşı şeir ruhu təlatümə gətirir, beyni 
sürətlə işləməyə vadar edir» (R.Şerif). Bura-
dan bu qənaətə gəlməkdə mümkündür ki, əsl 
şair qəhrəmanlığın memarıdır (2, 588, 589, 
590).

Həyat hadisələrinin, təbiətin bədii inikas-
nı şeir qədər verə bilən ikinci bir vasitə yox-
dur. Görkəmli alimlər, mütəfəkkirlər, filosoflar, 
sənətşünaslar bunu dönə-dönə etiraf etmişlər. 
Şeir öz ritmi, ahəngi ilə müsiqini, bənzərsiz 
təsvirləri ilə rəssamlığı xatırladır. Bu baxım-
dan «Ahəngsiz şeir şeir deyil» (T.Hardi); «Şeir 
sözlərin musiqisidir» (T.Füller); «Şeir rəssam-
lıqdan və musiqidən də üstündür» (G.Hegel) 
qənaətləri də göydəndüşmə deyildir. «Təbiəti 
ən dəqiq şairlər təsvir edir» (C.Dreper) fikrin-

də də müəyyən həqiqət gizlənmişdir. (2, 595)
Poeziyanın xidməti bununla da bitmir. Şeir 

dili yaşatmaq, onu cilalamaq vasitəsidir. Çün-
ki «Poeziya ən yaxşı sözlərin ən yaxşı düzümü 
deyil, poeziya dilin ali mövcudluq forması-
dır» (I.Brodski). Ayrı-ayrı dövrlərdə şairlərin 
əsərləri həm dili zənginləşdirmiş, həm də onu 
qoruyub saxlamaq, yaşatmaq vasitəsinə çev-
rilmişdir. Ədəbi dilin inkişaf yolunu poetik 
əsərlərə istinad etmədən izləmək, hər hansı 
bir elmi qənaətə gəlmək mümkün deyildir.

Əsl, mayası həqiqətlə yoğrulan, ürəklərdə 
estetik duyğular oyadan, bəşər övladını saflığa, 
paklığa, həssaslığa, vətənpərvərliyə, humaniz-
mə səsləyən, xalqın əxlaqi dəyərlərinin daşıyı-
cısı olan şeir bütün dövrlərdə insanın mənəvi 
ehtiyacını ödəmək vasitəsi olmuşdur. Ona görə 
ki: «Poeziya insana hava kimi, su kimi lazımdır. 
Dövlətlər, sərhədlər, bütün bunlar yox ola bilər, 
poeziyaya ehtiyac, poeziya yanğısı isə heç vaxt 
yox ola bilməz» (X.Borxes).

Əsl şairləri xalqın həyatı düşündürmüş və 
bəşəriyyətin taleyüklü problemləri daim qay-
ğılandırmışdır. Sözün təsir gücünün böyüklü-
yünü hiss edən babalarımız yeni nəslin tər-
biyəsində müdrik, poetik biçimli kəlamlardan 
həmişə istifadə etmiş və bunun bəhrəsini də 
görmüşlər. «Dünya ikiyə bölündü, çatlar şairin 
ürəyinə düşdü» (A.Frans) fikrində şairlərin in-
san taleyinə nə qədər həssas münasibət bəs-
ləməsi lakonik, obrazlı şəkildə öz əksini tap-
mışdır.

Bu da danılmaz faktdır ki, tarix boyu insan-
ların mənəvi-əxlaqi tərəqqisində, elmi-siyasi 
fikirlərin yayılmasında şeirin xüsusi rolu və 
əhəmiyyəti olmuş və indi də bu proses davam 
etməkdədir. Poetik düşüncə təxəyyülün inki-
şafına, onun konkretliyinə, dəqiqliyinə daim 
yardımçı olmuş və olmaqdadır.

Əlbəttə, dövr, zaman dəyişdikcə, ədəbiyya-
ta, incəsənətə münasibət də bu və ya digər şə-
kildə dəyişir. Qoloballaşmadan, mənəvi-əxlaqi 
inteqrasiyadan kənarda qalmaq istər-istəməz 
tərəqqiyə mane olan amilə çevrilir. Şeirə mü-
nasibət də birmənalı olmamışdır. Onu təq-
dir eləyənlər də, lazımsızlığını vurğulayanlar 
da az olmamışdır. O da həqiqətdir ki, Qərblə, 
dünyanın digər bölgələri ilə müqayisədə Şərq 
ölkələrində poeziyaya maraq daha güclü ol-
muşdur. Ifrat aludəçilik, «seyrə balonlarla 
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çıxan əcnəbi»lərdən fərqli olaraq, ancaq şeir 
oxuyub onun gözəlliklərini şərh etməklə gün 
keçirmək haqlı şəkildə maarifpərvər ziyalıla-
rımızın qınaq hədəfinə çevrilmişdir. Ancaq bu 
heç də o anlama gəlməmişdir ki, şeirə qarşı 
«səlib yürüşü» keçirmək lazımdır.

Bəşəriyyətin yaxşı şeirə həmişə ehtiyacı 
olmuş və olacaqdır. Bütün dövrlərdə bu və ya 
digər şəkildə şeirə marağın azalması da, şei-
rin bazarının kasad olması prosesi də getmiş 
və bu proses indi də davam etməkdədir. Nəin-
ki şeirin bazarının kasad olduğu, hətta «kita-
bın kitabının bağlandığı», mütaliəyə marağın 
hədsiz dərəcədə azaldığı bir vaxtda belə şeir 
əzbərləyənlər də var, kitab oxuyanlar da. Necə 
deyərlər, zər qədrin zərgər bilər.

Şeirin ideoloji, mənəvi-əxdaqi yükü böyük-
dür. Hər hansı bir zaman kəsiyində yaranan 
şeir həmin dövrün mədəniyyətinin daşıyıcısı, 
tərkib hissəsidir...

Bəs elə isə görəsən təhsil sistemimizdə, 
yeni kurrikulumun tələblərinə uyğun olaraq 
şeir əzbərlənməsi niyə vacib şərt sayılmır? Elə 
bil ki, şeirə qarşı «səlib yürüşü» var. Əslində 
bu bizi mənəviyyatımızdan uzaqlaşdırmaq va-
sitəsi kimi düşünülmüşdür.

B.Qold deyir ki, ən böyük günah oxuduğun 
şeiri unutmaqdır. Bu məntiqlə yanaşsaq, baş-
dan-başa günah içindəyik. Filologiya fakültə-
sində oxuyan tələbələrin böyük əksəriyyəti şe-
iri sevmir, oxumur, əzbərləmirsə, onlara yeni 
nəslin tərbiyəsini etibar etmək olarmı?

Müasir dünyada poeziyaya maraq əvvəl-
ki illərə nisbətən xeyli azalsa da, məktəblər-
də onun tədrisinə, əzbərlənməsinə o qədər 
əhəmiyyət verilməsə də, şeir öz müstəsna 
əhəmiyyətini, funksionallığını itirməyib və 
heç zaman itirməyəcəkdir. Ona görə uşaqla-
ra şeir əzbərlətmək, poetik nümunələri təh-
lil etməyi öyrətmək onların intellektini, bədii 
zövqünü, düşüncəsini və ən nəhayət, yadda-
şını inkişaf etdirmək baxımından son dərəcə 
vacib məsələdir.Təkcə bədii zövqün inkişafı, 
mənəvi-əxlaqi tərbiyə, dünyanın poetik dərki 
baxımından deyil, yaddaşı möhkəmləndirmək 
kimi vacib bir prosesdə də şeirin müstəsna 
əhəmiyyəti danılmazdır. Özü də bunu təkcə 
keçmiş dünyanın mühafizəkarları yox, yeni 
dünyanın, yeni düşüncənin öncülləri də, «inqi-
labçılar»ı da etiraf edirlər.

Çağdaş dünya nəzəri fikrində özünəməx-
sus imici olan, semiotikanın, postmoderniz-
min görkəmli nəzəriyyəçisi və yaradıcıların-
dan sayılan Umberto Ekonun ömrünün ixtiyar 
çağında nəvəsinə məktubu bu baxımdan çox 
maraq doğurur. Ömrü boyu ənənəyə kinayə-
li bir mövqe bəsləyən, yenilik, elmi-texniki 
tərəqqi tərəfdarı olan, ömrünün ixtiyar çağın-
da da əlindən planşet düşməyən U.Ekonun bu 
sahədə fikir və mülahizələri günümüz üçün 
çox aktualdır və müəyyən mənada metodoloji 
əhəmiyyət kəsb edir (3) .

Bir zaman özü böyüklərə qulaq asmadığı 
kimi U.Eko dəyərlər sisteminin dəyişdiyi bir 
zamanda nəvəsinin də onun öyüd-nəsihətini 
yersiz sanacağını təəssüflə də olsa dərk edir. 
Postmodernizm nəzəriyyəçisi başa düşür ki, 
real həyat virtual dünyadan, televiziyalarda 
göstərilən yalançı personajlardan, həyatdakı 
qızlar «onlayn qızlar»dan müqayisəedilməyə-
cək dərəcədə yaxşıdır. Elə buna görə də o, «ba-
şına gələn başmaqçı olar» prinsipinə istinadən 
nəvəsinə real həyata, insanların arasına get-
məyi tövsiyə edir. Müstəsna üstünlükləri olan 
kompüterin «informasiyaları yadda saxlamaq 
həvəsini öldürməsi» və bunun gələcək nəslə 
göstərəcəyi təsir yazıçını çox narahat edir. O, 
üzünü nəvəsinə tutaraq deyir: «Əgər sən ümu-
miyyətlə piyada getməyi tərgitsən, (nəqliyyat 
var deyə – R.Y.) onda yalnız əlil arabasında 
hərəkət etməyə məcbur olan bir varlığa çev-
riləcəksən».

Bu hazırlıqdan sonra U.Eko fikrini belə da-
vam etdirir: «Yaddaş da elə bir növ sənin ayaq 
əzələlərin kimi bir şeydir. Əgər məşq eləməsən 
o, öləziyəcək və sən idiota çevriləcəksən» (4)

Vəziyyətdən çıxış yolunu isə U.Eko şeir əz-
bərləməkdə görür. Yaddaşı daim məşq elətdir-
mək üçün şeir əzbərləməyin danılmaz faydala-
rını dərk edən yazıçı nəvəsinə belə bir resept 
verir: «Uşaqlıqda bizi buna məcbur etdikləri 
kimi hər səhər balaca bir şeir parçası tap, əz-
bərləməyə çalış. Hətta dost-tanışınla birlikdə 
«yaddaş yarışı» da keçirə bilərsiniz».

Daha sonra U.Eko fikirlərini əsaslandır-
maq üçün nəvəsinə xatırladır ki, kompyüter 
beyinin modeli kimi düşünülüb, ancaq insan 
beyni kompüterdən qat-qat üstündür. Onu 
xüsusi məşqlərlə daim genişləndirmək imka-
nı var. «Sənin beynin düz 90 yaşınadək sənə 
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xidmət edə bilər» deyə nəvəsini şeir əzbər-
ləməyə həvəsləndirən yazıçı yaddaşında ta-
rixi hadisələri yaşadan insanın digərlərindən 
daha kamil olmasını, bir yox, bir neçə ömür 
yaşamasını xatırladır. Yeknəsəq, emosiyalar-
dan, həzzlərdən xali mənasız ömür yaşama-
maq üçün isə yaddaşı mütləq inkişaf etdirmək 
lazımdır. Bunun üçün isə ən yaxşı vasitə şeir 
əzbərləməkdir.

Məktub bü cümlə ilə bitir: «Qısası, öz yad-
daşını zənginləşdir və sabah «La Vispa Tere-
za»nı əzbərləməyə çalış»… (4)

Gəlin biz də ağılla hərəkət edək, uşaqları-
mızı idiota çevrilmək, tarixi yaddaşını, kimli-
yini itirmək təhlükəsindən xilas edək, balala-
rımızın təxəyyülünü zənginləşdirmək üçün 
kənardan ülgü kimi gətirilmiş «hər hansı bir 
metodiki prinsipi pozmaqdan çəkinməyk», 
onların şeir əzbərləmələrinə qadağalar qoy-
mayaq.

Bütün dövrlərdə yüksək bədii sənətkar-
lıqla yazılmış həqiqi şeirə əqlə, yaddaşa cila 
verən bir vasitə kimi baxılmışdır. Bütün yollar 
sonda müqəddəs məbəddən keçir və mənə elə 
gəlir ki, Məhəmməd Peyğəmbərin bu fikirləri-
ni biz gələcək işlərimizdə rəhbər tutmalıyıq: 
«Şeir əzbərləyin, çünki şeir dilinizi düzəldir, 
danışığınızı, nitqinizi gözəlləşdirir»… (2, 594)

Müasir dövrümüzdə şeirin dəyərləndiril-
məsi, onun təbliği də mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Bu baxımdan «Şeiri təhlil etmək onu yaz-
maqdan çətindir» qənaətinə gələn Xətib Təb-
rizi çox haqlıdır.

Fikrimcə, ədəbiyyatşünas bədii əsəri təh-
lil edərkən iki suala cavab axtarmalıdı: yazıçı 
nə demək istəyir və necə deyir? Sualın birin-
ci tərəfi məzmunla, ikinci tərəfi isə forma ilə 
əlaqəlidir. Başqa sözlə, əsas bədii əsərin özü, 
mövzu və problematikasıdı, hansı estetik prin-
siplə yazılması yox…

Mənə elə gəlir ki, «qızılgülü soldurub» 
onun adı ilə təsəlli tapmaq, odu söndürüb kül-
lə oynamaq kimi bir şeydi. Əsas qızılgülün özü: 
gözəlliyi, ətridi, adı yox… Ömrünün ixtiyar ça-
ğında U.Eko nəvəsini illüziyalar dünyasından 
(postmodernizmdən) həyata (realizmə) səslə-
yir məncə…

Şeiri təhlil etmək, dəyərləndirmək, in-
cələmək üçün incə ruhlu, poetik duyumlu ədə-
biyyatşünaslar lazımdır. Bu olmayanda yüksək 

peşəkarlıq, nəzəri hazırlıq belə köməyə gəl-
mir. Şeir araşdırıcısı hər sözün alt qatını, səti-
raltı mənasını görməyi, duymağı bacarmalıdır. 
Yaxşı şeirlə miyanə şeiri, bədii sözlə adi sözü 
bir-birindən seçməyi bacarmayanların poetik 
əsərləri araşdırmaq istəyi Don-Kixotun yel də-
yirmanı ilə vuruşması kimi bir şeydir.

Mayası halallıqla yoğrulan əsl şeirdə 
haqqın nuru var. Bu mənada şeir bəşəriyyətə 
yol göstərən iman nuru, iman işığıdır. İşıq 
istəyən isə daim yanmalıdır. Çünki yanğı yox-
dursa, işıq da yoxdur. Günəş yanır, işıq saçır, 
şam yanır, işıq saçır, ürək yanmasa, işıqlı şeir 
də yaranmaz…
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BAYRAQ
Parçadan bayraq tikənlər,
Gələn səfər qırmızısın çox edin...
Qırmızı rəng bəs etməsə,
İynəni torpağa sürtün –
Qanı yerdə qalmasın heç bir şəhidin!

Şəhidim, bağışla bizi,
Biz sizinlə əlbir olub döyüşlərə girmədik...
Neçə-neçə ay-ulduzlu paqonlu mərd itirdik –
Təki Vətən sağ olsun,
Şükürlər olsun üçrəngli ay-ulduzu itirmədik!

Əsir sərt şimal küləyi...
Dənizdən bir gəmi keçir,
Dəniz ona arxalanır –
Gəminin alt hissəsində şıltaq dəniz ləpələnir,
Gəminin üst hissəsində bayrağımız dalğalanır!

DÜNYAYA GƏLƏNDƏ
Mən dünyaya gələndə –
Oğul sahibi oldu
Adın belə bilmədiyim iki nəfər...
Heç kim mənim gözləməyib gəlişimi –
Onlar qədər...

Mən dünyaya gələndə –
Sıfır yaşın içindəydim,
Dərd sıfırın içiydi...
Məndən qabaq doğulmayan körpələr
Vaxtca məndən kiçik idi...

Mən dünyaya gələndə –
Vaxtı bitmiş insanın ölüm düşdü payına...
Onun yerin mən doldurdum –
Gələnlər bərabər oldu gedənlərin sayına...

DÖRD NƏFƏR
İnsanlara
Öz dərdimi danışmaq istəyirdim –
Halıma dördü ağladı...
Üzümdəki kədərdən,
Gözümdəki yaş izindən tanıdı –
Kor məni gördü ağladı...

Kordan kor peşman ayrılıb
Karı gördüm –
O da qəmli görünürdü,
Eşitmişdi ürəyimdən keçənləri...
Kar da kara gəlmədi,
Lal heç ağzımı açmamış başladı təsəlliyə:
Məyus olma,
Sən də unut unudub gedənləri...

Ölmüş ümidlərimlə dənizə sarı gəldim -
Yusun təsəlliləri,
Bir nəfər də tapılsın suların arasından...
Çiynimə əl toxundu:
– Dostum, hazırlaş gedək,
Məni Allah göndərib əlil arabasından...

ELVİN  
İNTİQAMOĞLU

????????????????????????????????
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XƏSTƏ UŞAQ
Qurban olum, Allahım:
– Birdə məni yaratma,
Birdə gətirmə təkrar...
Birdə uşaq olmaq var,
Yenidən böyümək var...

Anam dərman gəzməsin,
Atam pul axtarmasın –
Xəstə övladdan ötrü
Həkimə yalvarmasın...

Qonum-qonşu deməsin:
– Bu uşaq ya öləcək,
Ya da axmaq olacaq –
Bağışla, Allah, sənə
Qarşı çıxmaq olmasın,
Öldür həmin uşağı –
Öldür, şair olmasın,
Öldür, axmaq olmasın...

Qurban olum, Allahım:
– Birdə məni yaratma,
Birdə gətirmə təkrar...
Birdə uşaq olmaq var,
Yenidən böyümək var...

CADU
Buyur, Dərviş Məstəli şah,
Sənə bir işim düşüb:
Xəcalətindən çıxaram istədiyin qədər pulla,
Xanpəri, çay gətir bizə...
– Xanım, çay lazım deyil, işim var tez gedəcəm,
Məni niyə çağırmısız?
Dərviş budur məsələ:
– Silahla da alınmadı, qərarla da alınmadı,
Bəlkə caduyla düzələ –
Partlat Ermənistanı!

Sabah döyüş başlayacaq
Şahbaz kimi yüz minlərlə igid getdi cəbhəyə –
Düşmən vurmaq istəyəcək
Ən cavanın, ən yaşlısın...Gözləyir!
Bacılar qardaşların,

Övladlar ataların,
Analar övladların...
Şərəfnisə nişanlısın gözləyir!

Cadu təsirli olsa,
Nə igidlər öləcək, nə də döyüş gedəcək...
Atalara yoxdu ümid –
Aldatmaq çox asandı Hatəmxanı,
Bu dünyanı etsə, etsə analar xilas edəcək -
Dərviş, qulaq as anaya:
– Partlat Ermənistanı!

Düşmən qanı günah deyil,
Günaha yazmaz Allah...
Nə durmusan, başla işə
Yolla Ermənistana cinləri, Məstəli şah,
Partlat Ermənistanı!

RƏSSAM VƏ ŞAİR
Rəssam dedi ki, şairə:
– Gəl bir yerdə canlandıraq həsrəti –
Mən fırçada-tabloda,
Sən qələmdə-kağızda...

Rəssam çəkdi:
– Sarı yarpaq, oğlan, qız -
Sevgililər ayrılırlar payızda...
Şair yazdı:
– Yarpaqlar da vəfasızdı, o qızda...

Rənglər dəydi bir-birinə –
Bir cümləlik təsvirin qabağında...
Rəssam xəcalət çəkir –
Şairin qabağında...

DEKANLA ZAMDEKANIN 
SÖHBƏTİ

 (Satira)

Pulları yığ, zamdekan,
Dekabrın on beşi...
Əlli manat imtahan,
Otuz manat kurs işi...
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Kimsə olsa narahat –
Zəif olsa maddiyyat.
Dostcasına addım at,
Ondan alma on manat –
Min bərəkət yetmişi...

– Yığmayacam, Məşədi,
Vicdanıma ləkədi...
– Vicdan pula kölədi,
İndi dövran belədi –
Hamı alır bəxşişi...

– Bura bazardı ki, lap –
Ərizəmi tez et çap,
İşdən çıxmaq son etap...
Özün kimi birin tap,
Bağla bəxşiş sazişi!

ƏRƏBCƏ
(Satira)

Cəlil bəy demişkən: bizi
Yad dildə susdururlar –
İndi də rəhmətlikləri
Ərəbcə basdırırlar...

Ərəblər və göydəkilər
Bağlayıb müqavilə –
Sabahdan Günəş çıxacaq
Ər-Riyad vaxtı ilə...

Ərəbcə ruzi istəyən
Axırda yoxsul olmur –
Ərəbcə bilməyənlərin
Duası qəbul olmur...

Çox heyif, odlar yurdunun
Soyudu qaynar eşqi –
Var idi bir vaxt Bakıda
Ərəbcə bulvar eşqi...

SOVET DÜŞÜNCƏLİ ATA
 (Satira)

– Oğlum, qara şalvar al,
Qız üçündü sarısı...
– Ata, sarı dəbdədi,
Son modeldi hamısı...

– Qızım, uzun don geyin,
Görər qonşu qapısı...
– Ata, axı bəyənir
Rəfiqəmin bacısı...

– Arvad, bu nə köynəkdi?
Üstündə var yazısı...
– Kişi, indi belədi
Avropanın yarısı!

DEYƏN YOXDU
Şairlərin içində də
Düzü düzgün deyən yoxdu –
Adlarını açıq-aşkar
Bəs nə üçün deyən yoxdu?!

Tanrı, hanı qərar günü?
Kölgəni sal, apar günü...
Hamı deyir “bazar günü” –
Yeddinci gün deyən yoxdu...

Haqqa tutsan tay özünü,
Göstərəcək sərt üzünü...
Yer qatının son sözünü
Göydən üstün deyən yoxdu!
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GÖRDÜM
Eloğlu, gəl yaxşı dərk eylə məni,
Qanmazı, nadanı öyülən gördüm...
Mənəm-mənəm deyib özün öyəni
Öz səhvi üzündən döyülən gördüm!

Çox oğullar gördüm ürəyi dağlı,
Qəfəsdə nər kimi qolları bağlı...
Namərdin mükəmməl sandığı ağlı
Mərd dəyirmanında üyülən gördüm!

Çalış hörmət qazan elindən, oğul,
Acı söz çıxmasın dilindən, oğul...
Çox iş gəlir insan əlindən, oğul,
Yetimin haqqını yeyilən gördüm!

Kimə gərək dünya şöhrəti-şanı,
Fironu hanı, Süleymanı hanı?!
Kasıba, məzluma dil uzadanı
Varlı qabağında əyilən gördüm!

Tülkü tələ qurar pələngə, şirə,
Çaqqal yaxın gəlməz qurd olan yerə...
Əfqanoğlu, bivec övlada görə,
Kamil ataları söyülən gördüm!

İLLƏR, A İLLƏR
Dərdi qalaq -qalaq yığıb çiynimə,
Hara tələsdiniz, illər, a illər?!
Axı nə gördünüz başımda mənim,
Vaxtsız töküldünüz, tellər, a tellər!

Əzəl yaranışdan gözüm tox idi,
Dünya malında heç nəfsim yox idi...
Bir oğlunuz idim, dərdim çox idi,
Olmadınız loğman, ellər, a ellər!

Kimə qardaş dedim başa yetmədi,
Şaha məktub yazdım, kənddən getmədi...
Məmur bəyənmədi, kömək etmədi,
Mənə yer ayırın, çöllər, a çöllər!

Neynirəm dünyanın dövlətin, varın,
Boğazdan aşağı yerləşir qarın...
Bu Əfqanoğlunu yuyun,aparın,
Dənizlərə tökün, sellər, a sellər!

GƏLDİM
Qoymaram yaxşını yamanlar əyə,
Məzlumu, yetimi nadanlar döyə...
İnsanlıq əbədi yaşasın deyə,
Sevgi bulağından axmağa gəldim...

Çoxalıb dünyada qudurğan, harın,
Qardaşdan irəli olubdur qarın...
Dürüst oğulların, mərd oğulların
Təmiz əllərini sıxmağa gəldim...

Namusla yazıram sözdən, şeirdən,
Dünya yaranıbdı şərdən-xeyirdən...
Adəmin, Həvvanın baxdığı yerdən
Mən də bu dünyaya baxmağa gəldim...

Vətənə qurbanam al qanımla mən,
İki gözlərimlə, bir canımla mən...
Əfqanoğlu deyər – Ad-sanımla mən
Şərəf lövhəsinə çıxmağa gəldim!

ÜRVƏT 
ƏFQANOĞLU

????????????????????????????????
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DEYƏRLƏR
Məndən nağıl açıb dastan deyənlər,
O, Vətən güləndə güldü – deyərlər.
Vətənin dərdini, xalqın dərdini...
O öz dərdi-səri bildi – deyərlər.

Mənim işlərimdə yox yalan, hiylə,
Hər işi görmüşəm həqiqət ilə...
O öz ürəyinin  pərdələriylə,
Yetim gözlərini sildi – deyərlər.

Əfqanoğlu, nələr gəldi başına,
Dərdini döyərlər məzar daşına...
Görənlər bir nəzər salıb yaşına,
Bu oğul da dərddən öldü – deyərlər!

GEDİR
Səviyyəsiz, ucuz adam görəndə,
Dünya gözlərimdə kiçilib gedir...
Bu fani dünyadan vaxtsız gedənlər,
Tanrının iznilə seçilib gedir.

Çoxları sevinər kişi endikcə,
Yanan ocaqların közü söndükcə...
Zaman dəyişdikcə, dünya döndükcə,
İnsanlıq da yerdən çəkilib  gedir.

Vallah, bu dünyada nə desən olar,
Bir gün göz yaşları zəmilər sular...
Neçə cür istəklər, neçə arzular,
Axırda kəfənə bükülüb gedir.

Çəkilib, qalmayıb bir damcı şirəm,
Özümü yandırır özümdə “birəm”...
Dərdimi içimdə boğa bilmirəm,
Qaçıb varağlara tökülüb gedir.

Məzlumun göz yaşı bir çaya bənzər,
Xoş keçən bir günü min aya bənzər...
Əfqanoğlu ömrü daxmaya bənzər,
O da yavaş-yavaş sökülüb gedir!

ÖMRÜM
Nə qədər bu dünyadasan
Günah etmə qat - qat, ömrüm.
Yaradanın kitabında,
Ölüm var hər saat, ömrüm.

Qoşa üçü verdin yelə
Bəyaz dəni düzdün telə...
Gələn günə şükür elə,
Keçən günə daş at, ömrüm.

Halallıqla yaşayar can,
Rahatlıqla tökülər qan...
Təkcə bilər tək Yaradan,
Harda bitər həyat, ömrüm.

OLDUM
Qanmazı, yaltağı, ikiüzlünü
Qandıra-qandıra özüm zay oldum...
Ariflər içindən kənara düşdüm,
Sıralara döndüm, mən də say oldum...

Elə söz eşitdim başımda şişdi,
Fikirdən, xəyaldan ürəyim bişdi...
Tərəzi quruldu, çəkim də düşdü,
Cahilə, nadana dönüb tay oldum...

Ürvət deyər – Gəzdim sevgi bağını,
Çəkdilər sinəmə həsrət dağını...
Yaşamadım ömrün bahar çağını,
Soyuq qışa döndüm, isti yay oldum...

YOXDUR
Ey dərdi bu dünya boyda olanlar,
Mənim dərd-sərimin qədəri yoxdur...
Bu yerin üzündə, insan yanında,
Mənim tək bir kəsin kədəri yoxdur!

Dünyanın dərdini qucaqlayıb mən
Sinəmə qəm yığdım, gözlərimə çən...
Fələk də baş açmır mənim işimdən,
Tanrının da məndən xəbəri yoxdur!

Ərimir könlümün qırovu, buzu,
Bu Ürvətə daşdan yazılıb ruzi...
Daha qalmayıbdır əlimin duzu ,
Bağımın - bağçamın bəhəri yoxdur!
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TÜLKÜNÜN GÖZ YAŞLARI
Biri var idi, biri yox idi. Bakının sayılıb-seçilən, 

gözəl və zəhmətkeş insanları ilə tanınan Şüvəlan 
qəsəbəsi vardı. Buranın ab-havası, qumsal dəniz 
sahili qəsəbəyə gələnlərə xoş təsir bağışlayırdı. 
Bu qəsəbədə Sərvər əmi adlı bir şəxs öz ailəsi 
ilə birgə yaşayırdı. Sərvər əminin iki övladı var 
idi. Onu bütün qəsəbə sakinləri səmimi, gülərüz, 
hamıya gözəl məsləhətlər verən, zəhmətkeş bir 
adam kimi tanıyırdı.

Sərvər əminin böyük həyətyanı sahəsi var-
dı. O, həyətdə müxtəlif meyvə ağacları əkmiş-
di. Hər il yay və payız aylarında ağaclardakı 
meyvələrdən qonşulara da pay verərdi.

Həyətdə bir tövlə və bir hin də vardı. Sərvər 
əmi tövlədə beş baş qoyun, hində isə iyirmi beş 
dənə toyuq saxlayırdı. O, işdən sonra hər gün bir 
saat qoyunları otarar, ot və yem verər, toyuqlara 
isə dən tökərdi. Sərvər əminin uşaqları da dərs-
dən sonra həyətdəki ağaclara qulluq edər, həyət-
yanı sahəni ot-alaqdan təmizləyərdilər.

Onların yaşadıqları ev qəsəbənin kənarın-
da idi. Həmin ərazidə hava çox təmiz olardı. 
Çöllük onların evinə yaxın idi. Çöllükdə bir 
neçə tülkü yaşayırdı.

Qış fəsli idi. Soyuq qılınc kimi kəsirdi. Çöl-
lükdə yaşayan ac tülkülər həyətlərə girir, to-
yuq-cücə oğurlayıb yeyirdilər.

Gecə idi. Bir ana tülkü Sərvər əminin həyə-
tinə girdi. Tövlənin və hinin işığı yanırdı. Tülkü 
əvvəlcə tövləyə, sonra isə hinə yaxınlaşdı. Pən-
cərədən qoyunlara və toyuqlara baxdı. Toyuq-
ları görcək ağzı sulandı. Fikirləşdi ki, ah, nə 
yeyərdim bunları. Amma Sərvər əmi tövlənin 
və hinin qapısını möhkəm bağlamışdı, pən-
cərələri isə dəmir barmaqlığa almışdı.

Tülkü bilirdi ki, pəncərədən hinə girə bil-
məyəcək. O, toyuqları yemək üçün yol axtardı. 
Bir az da fikirləşdi. Nəhayət, çıxış yolu tapdı.

Tülkü hinin arxa tərəfindən yeri qazmağa 
başladı. Qazdı, qazdı, qazdı və hinə yol tapdı. 
Yol açılandan sonra hinə girdi. Toyuqlar tül-
künü görcək qaqqıldaşmağa və balaca hində o 
yan-bu yana qaçmağa başladılar.

Tülkünün gözünü qan örtmüşdü. O əvvəlcə 
toyuqları boğmağa başladı. Sonra onlardan ən 
böyüyünü yeməyə girişdi. Bir saatdan sonra 
qarnı tox idi. O bir toyuq da götürüb hindən 
çıxdı və çöllüyə  - balalarının yanına tələsdi.

Səhər açıldı. Sərvər əmi lap tezdən yuxu-
dan durdu. Əl-üzünü yudu. Bir stəkan çay içdi. 
Qoyunlara quru ot, toyuqlara dən verməkdən 
ötrü həyətə çıxdı.

Qoyunlara ot verib, hinə yaxınlaşdı. Hinin 
qapısını açanda gördüklərinə inanmadı. Tülkü 
toyuqların hamısını boğmuş, ikisini isə yemişdi. 
Sərvər əmi hinin içinə açılmış lağımı gördü. Başa 
düşdü ki, hiyləgər tülkü yeri qazıb hinə yol tapıb.

TƏYYARƏ 
FƏRHADQIZI

????????????????????????????????

Təyyarə Fərhad qızı Əsgərova 2003-cü ildə Bakının Mərdəkan qəsəbəsində anadan olmuşdur. 
2019-cu ildə Bakının Şüvəlan qəsəbəsindəki 156 saylı tam orta məktəbi “əla” qiymətlərlə bitirmiş 
və qəbul imtahanından 620 bal toplayaraq Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Sis-
tem mühəndisliyi” ixtisasına qəbul olunmuşdur. O, ingilis dilində təhsil alır. Təyyarə Əsgərova həm 
də bədii yaradıcılıqla məşğul olur. Onun uşaqlar üçün yazdığı “Tülkünün göz yaşları”, “Nicatın 
cəsarəti”, “Tənbəl qız”, “Lovğalığın nəticəsi”, “Dəcəl Tərlan səhvini düzəltdi” hekayələrini oxucula-
rımıza təqdim edirik.
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Həmin gün Sərvər əmi çöllükdə böyük bir 
xəndək qazdı və ölmüş toyuqları ora atıb üs-
tünü örtdü.

İstirahət günü idi. Sərvər əmi hinin dörd 
tərəfini dostları ilə birlikdə bir neçə metr dərinli-
yində qazdı. Onlar qazılmış yerə beton tökdülər. 
Artıq bayır tərəfdən hinin dörd tərəfi də möh-
kəm idi.

Növbəti istirahət günü Sərvər əmi bazara 
getdi. On beş ədəd cücə alıb geri qayıtdı. Hinin 
qapısını açıb cücələri oraya buraxdı.

Bir neçə gündən sonra tülkü yenidən hə-
min həyətə girdi. O bərk acmışdı. Gecə olsa da, 
hində işıq yanırdı. Tülkü pəncərədən cücələrə 
baxdı. Ağzı sulandı. Nə qədər çalışsa da, yol 
tapıb hinə girə bilmədi. Özü ac olsa da ən çox 
ac balalarını düşündü və caynaqları ilə betonu 
cırmaqlamağa başladı. Tülkünün caynaqların-
dan qan axırdı. Özünün və yavrularının aclığı 
tülküyə qorxu hissini unutdurmuşdu.

...Səhər açılanda tülkü qan daman caynaqla-
rını yalayırdı. Sərvər əmi kənardan ona baxırdı. 
Gözlərindən axan yaşı qanlı ayağı ilə silən tülkü 
sanki Sərvər əmidən imdad diləyirdi. Bu səhnəni 
görən Sərvər əminin də gözləri dolmuşdu.

NİCATIN CƏSARƏTİ
Nicat dostları ilə birlikdə məktəbdən evə 

qayıdırdı. Onlar maşın yolunu keçib parkın 
içinə girdilər. Yolda çoxlu maşın şütüyürdü. Ni-
cat dostları ilə parkda bir qədər yubandı. Bu 
gözəl parkda daim valideynlər istirahət edir, 
uşaqlar isə oynayırdılar.

Nicat öz dostları ilə qızğın söhbətdə idi. 
Yaxındakı skamyada iki qadın oturmuşdu. Qa-
dınlardan birinin qucağında körpə uşaq var 
idi. Ananın başı ağlayan körpəsinə qarışmışdı. 
Yaxınlıqda 3-4 yaşlı iki qız topla oynayırdı. On-
lar topu bir-birinə atır, uzağa vurur və qaçaraq 
onu götürürdülər.

Birdən uşaqların vurduğu top maşın yolu-
na diyirləndi. Qızlardan biri “topum-topum” – 
deyərək topun dalınca qaçdı. Baş verən hadisə 
Nicatı dostları ilə söhbətdən ayırdı. O, qaçıb qızı 
tutdu. Top artıq maşın yolunda idi. Nicatın bir 
neçə saniyə gecikməsi faciə ilə qurtara bilərdi.

Özünü itirmiş ana həm həyəcanla, həm də 
sevinclə Nicata yaxınlaşdı. O, Nicatın başını sı-

ğalladı:
– Çox sağ ol, oğlum. Sən mənim qızımı xilas 

etdin. Təşəkkür edirəm. Sən cəsarətli oğlan-
san. Əsl oğlan belə olmalıdır.

Nicat sağollaşıb dostlarının yanına qayıtdı. O, 
ürəyində qürur hissi duyurdu. Dostları isə onun 
cəsarətli hərəkətinə qibtə ilə baxırdılar. O gün-
dən Nicat dostları üçün cəsarət nümunəsi oldu.

TƏNBƏL QIZ
Səhər açılmışdı. Günəş öz şəfəqlərini otağa 

yayırdı. Gülnarə isə hələ də şirin yuxuda idi. 
Anası Leyla xala onu səslədi:

– Qızım, Gülnarə, bəsdir yatdın. Dur, əl-ü-
zünü yu, yeməyini ye.

Gülnarə yerində qurcalansa da, qalxmağa 
tənbəllik edirdi.

Leyla xala yenə də onu çağırdı:
– Gülnarə, dur. Bu gün xalangilə qonaq get-

məliyik. Xalan qızı Mehribanın ad günüdür, 
dörd yaşı tamam olur.

Qonaq getmək həvəsinə görə yataqdan 
durdu, vanna otağına keçib, anasını çağırdı:

– Ana, gəl əl-üzümü yu.
– Qızım, sən artıq böyük qızsan, altı yaşın 

var, bu il məktəbə gedəcəksən. Çalış əl-üzünü 
özün yuyasan, yeməyini özün yeyəsən, oyun-
caqlarını özün yığışdırasan.

Gülnarə tənbəl-tənbəl əl-üzünü yuyub ota-
ğa qayıtdı. Anası səhər yeməyinə sıyıq hazırla-
mışdı. Gülnarə stolun arxasında oturub dedi:

– Ana, məni sən yedirt.
Leyla xala qaşığı götürüb Gülnarəni yedirt-

di. Sonra onlar geyindilər. Mehriban üçün al-
dıqları hədiyyəni də götürüb evdən çıxdılar.

Xalasıgilə gələndə qapını xalası oğlu Vü-
sal açdı. Mehriban qonaq gəldiyini görcək tez 
Gülnarənin yanına qaçdı, onunla görüşdü. Gül-
narə Mehriban üçün aldığı gəlinciyi ona verdi. 
Mehriban çox sevindi. Onlar otağa keçdilər. 
Mehriban gəlinciyi səliqə ilə oyuncaqlarının 
yanına qoydu. Gülnarə onun oyuncaqları necə 
səliqə ilə düzdüyünə diqqət etdi. Başları oy-
namağa qarışdı. Bir qədər oynadıqdan sonra 
Lalə xala onları süfrəyə çağırdı:

– Uşaqlar, gəlin yemək yeyin.
Onlar əllərini yuyub stolun ətrafında otur-

dular. Mehribanın anası Günel xala hamıya plov 
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çəkdi. Hamı qaşığı götürüb yeməyə başladı. Gül-
narə isə qaşığı əlinə alıb fikrə getdi. Anasına onu 
yedirtməyi deməyə utandı. Axı Mehriban ondan 
kiçik idi, amma özü sərbəst yeyirdi. Gülnarə də 
uşaqlara baxıb, özü yeməyə başladı. Yeməklərini 
yedikdən sonra Mehriban anasına stolun üstünü 
yığışdırmaqda kömək etdi.

Axşam Gülnarə anası ilə evlərinə qayıtdı. O, 
tez oyuncaqlarının yanına keçdi və onları sə-
liqə ilə yığdı. Anası bunu görüb soruşdu:

– Nə olub, qızım?
– Ana, mən də bundan sonra oyuncaqları-

mı səliqə ilə yığacağam. Yeməyi də özüm yeyə-
cəyəm. Ev işlərində də sənə kömək edəcəyəm. 
Mən tənbəl qız olmaq istəmirəm.

Anası onun başını sığallayıb dedi:
– Afərin, mənim ağıllı qızım. Tənbəlliklə hə-

yatda heç nə qazanmaq olmaz. Amma çalışsan, 
həyatda istədyin hər şeyə nail ola bilərsən.

LOVĞALIĞIN NƏTİCƏSİ
Nadir ailəsi ilə birlikdə qəsəbəyə təzə köç-

müşdü. Altıncı sinifdə oxuyurdu. Qonşuluqdakı 
həmyaşıdları ilə tanış olmuşdu. Öyrənmişdi ki, 
məhəllə oğlanları hələ iki il bundan əvvəl “Qar-
tal” futbol komandası yaradıblar. Gələn həftə 
“Qartal” komandası qonşu məhəllənin “Quzğun” 
komandası ilə yarış keçirəcəkdi. Lakin “Qartal” 
komandasının qapıcısı xəstələnmişdi. Nadir 
də futbol oynamaq istəyirdi. Biləndə ki, qapıçı 
xəstədir, məhəllə oğlanlarına yanaşıb dedi:

– Uşaqlar, mən əvvəllər yaşadığım qəsəbədə 
futbol komandasının qapıçısı olmuşam. Bütün 
oyunlarda bizim komandamız qalib gəlirdi. Məni 
komandaya qapıçı götürsəniz, qalib gələrsiz.

Uşaqlar Nadirə inanıb onu komandaya qa-
pıçı götürdülər.

İki komanda arasında yarış başladı. Elə ilk 
dəqiqələrdə “Qartal” komandası hücuma keçib 
“Quzgun” komandasının qapısına top vurdu. Qa-
pıçı topu məharətlə tutdu və geri qaytardı. Son-
ra “Quzgun” komandası hücuma keçdi və topu 
“Qartal” komandasının qapısına tərəf vurdular. 
Nadir topu tuta bilmədi və top qapıdan keçdi.

Qonşu məhəllənin komandası həmin gün 
“Qartal” komandasının qapısına yeddi top vur-
du. Beləliklə, Nadirin bacarıqsızlığı ucbatın-
dan “Qartal” komandası 7:0 hesabı ilə uduzdu.

Məhəllə uşaqları Nadirin əlindən əsəbləş-
mişdilər. Onun özünü öyməsi, lovğalanması, 
nəticədə isə onun ucbatından komandanın 
uduzması oğlanlarda Nadirə qarşı inamsızlıq 
yaratmışdı. Onlar Nadiri komandadan çıxar-
mağı düşünürdülər. Lakin komandanın kapita-
nı Seymur yoldaşlarına dedi:

– Yox, uşaqlar, gəlin bu dəfə onu bağışla-
yaq və ona da futbol məşqlərində oynamağa 
imkan yaradaq. Futbolu çox sevir. İnanıram ki, 
bir neçə aydan sonra yaxşı futbol oynayacaq.

Nadir pərt olmuşdu. Yoldaşlarının üzünə 
baxa bilmirdi. O, bir daha lovğalıq etməyəcə-
yinə söz verdi.

DƏCƏL TƏRLAN SƏHVİNİ 
DÜZƏLTDİ

Valid dayı və həyat yoldaşı Sevinc xanım 
qəsəbədə savadlı adamlar kimi tanınırdılar. Bu 
ailədə üç oğlan övladı böyüyürdü: Elton, Fər-
rux və Tərlan. Qardaşlar məktəbdə yaxşı oxu-
yurdular. Onlar həmişə dərslərindən “dörd” və 
“beş” qiymətlər alırdılar. Məktəbin müəllimləri 
Valid dayının oğlanlarını həm də çox tərbiyəli 
şagird kimi tanıyırdılar. Dərsdən sonra Valid 
dayı ilə Sevinc xanım uşaqlarının tərbiyəsi ilə 
ciddi məşğul olurdular. Valideynlər hər üç öv-
ladını çox istəyirdilər. Lakin Tərlan hamıdan 
kiçik olduğundan onun xətrinə dəymir, dəcəl 
hərəkətlərinə göz yumurdular.

Məktəblilər yay tətilinə buraxılmışdılar. 
Növbəti dərs ilində Elton səkkizinci sinifdə, 
Fərrux altıncı sinifdə, Tərlan isə üçüncü sinif-
də oxuyacaqdı. Sevinc xanım hər üç oğlunu ya-
nına çağırıb dedi:

– Bilirsiniz də, üç ay evdə olacaqsınız. Ata-
nıza demişəm, sizi hərdən gəzməyə də apara-
caq, dənizə də. Gəzməyə və dənizə getmədiyi-
niz günlər isə axşam saat altıdan sonra qonşu 
uşaqları ilə oynaya bilərsiniz. Gündüzlər bayı-
ra çıxmayın, çünki günəşin istisi başınızı ağrı-
dar. Səhər yeməyindən sonra isə müəllimlə-
rinizin verdiyi tapşırıqları oxuyun, məsələ və 
misalları həll edin. Əgər yay aylarında müəl-
limlərinizin verdiyi tapşırıqları tədricən ye-
rinə yetirsəniz, qarşıdan gələn tədris ilində 
də sizin üçün rahat olacaq. Yenə də “yaxşı” və 
“əla” qiymətlərlə oxuyacaqsınız. Günortadan 
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sonra, təxminən, saat dörddə kimin hansı tap-
şırığı elədiyini soruşacağam. Əgər sizlərdən 
kimsə tapşırığı eləməyibsə, axşam ona məh-
ləyə çıxmağa icazə verməyəcəyəm.

Tərlan anasının sözünü kəsdi:
– Ana, bizə üç ay tətil veriblər ki, çoxlu ya-

taq və oynayaq. Sən isə deyirsən ki, yay ayla-
rında da dərs oxuyun.

Sevinc xanım dedi:
– Tənbəl adamlar çox yatırlar, axşam vax-

tında yatmaq, səhər isə saat yeddidə durmaq 
lazımdır. Səhər erkən yataqdan qalxmaq sağ-
lamlıqdır. Düzdür, yay tətilidir, dincəlməlisiniz. 
Mən demirəm ki, gündə 5-6 saat dərs oxuyun. 
Deyirəm ki, gün ərzində cəmi iki saat yay tap-
şırıqlarını etsəniz, kifayətdir. İki saat dərslə-
rinizlə məşğul olduqdan sonra isə televizora 
baxın, domino, şahmat oynayın, axşam isə, de-
diyim kimi, qonşu uşaqlarla oynayın.

Tərlan yenidən dedi:
– Eh, ay ana, mən dərslərimi ancaq dərslər 

başlayandan sonra oxuyacağam. Elton və Fər-
ruz isə özləri bilərlər.

Sevinc ana dinmədi.
Valid dayının evi füsunkar bir ərazidə yerlə-

şirdi. Ev dörd otaqdan ibarət idi. Otaqlardan iki-
sinin pəncərəsi küçəyə, ikisi isə həyətə açılırdı.

Günlər bir-birini əvəz edirdi. Valid dayının 
oğlanları hər gün səhər saat yeddidə yataqdan 
qalxır, əl-üzünü yuyur, səhər yeməyini yeyir, 
iki saat dərsləri ilə məşğul olur, sonra televi-
zora baxırdılar. Axşamlar isə məhləyə çıxır, 
qonşu uşaqları ilə futbol, voleybol, gizlənpaç 
oynayırdılar. Bu on beş gündə Valid dayı həyat 
yoldaşı Sevinc xanımı və oğlanlarını bir dəfə 
Bakıya gəzməyə də aparmışdı.

İyun ayının 17-i idi. On yeddi gün ərzində 
Tərlan heç bir gün də dərsləri ilə məşğul olma-
mışdı. Qardaşları dərsləri ilə məşğul olan za-
man o, ancaq televizora baxırdı. Anası ona hər 
gün dərs oxumağın, yay tapşırıqlarının həll 
edilməsinin vacibliyini desə də, Tərlan buna 
əhəmiyyət vermirdi.

Məktəblilərin yay tətili artıq iyirmi gün idi 
ki, davam edirdi. Həmişəki kimi axşam saat al-
tıda Elton və Fərrux qonşu uşaqları ilə futbol 
oynamaqdan ötrü həyətə çıxdı. Tərlan da on-
larla həyətə çıxmaq istəyirdi ki, anası onu ça-
ğırdı. Tərlanı otaqlardan birinə saldı və dedi:

– Sənə həyətə çıxmağa icazə vermirəm. Elə 

bu gün yatana kimi yay tapşırığı eləməlisən. 
Sabah qardaşların kimi səhər yeməyini yeyən-
dən sonra yay tapşırıqlarını eləsən, məhləyə 
çıxmağa icazə verəcəyəm.

Anası qapını örtüb kilidlədi.
Tərlan riyaziyyat kitabını açdı və birinci tap-

şırığı həll etmək istədi. Elə bu zaman küçədə 
oynayan qardaşlarının və qonşu uşaqların səs-
lərini eşitdi. Tərlanın otağının pəncərəsi küçəyə 
açılırdı. O, pəncərənin pərdəsini qaldırıb küçədə 
oynayan uşaqlara həsrətlə baxdı. Qızlar voley-
bol, azca aralıda isə oğlanlar futbol oynayırdılar. 
Tərlan dözə bilməyib stulun üstünə çıxdı. Bala-
ca əlləri ilə pəncərəni açdı və küçəyə hoppandı. 
Küçədən isə həyətlərinə daxil oldu. Sakitcə dəh-
lizdəki idman ayaqqabılarını geyinib yenidən 
küçəyə qaçdı. Futbol oynayan uşaqlara yaxınlaş-
dı və özünün də oyuna qatılmasını xahiş etdi.

Yay fəsli olduğundan hava gec qaralırdı. 
Axşam saat doqquzda Sevinc xanım Tərlanın 
otağının qapısını açdı. Otağa daxil oldu, göz-
lərinə inanmadı. Açıq pəncərəni gördükdə nə 
baş verdiyini başa düşdü.

    Gecə idi. Uşaqlar yatmışdı. Sevinc xanım 
evdə yır-yığış edir, səliqə-səhman yaradırdı. 
O, Tərlanın da idman ayaqqabılarının tozlu ol-
duğunu gördü. Bütün ayaqqabıları təmizləyib 
yerinə qoydu. Səhər uşaqlar yuxudan duranda 
Tərlanı çağırıb dedi:

– Tərlan, oğlum, dünən mən ayaqqabıları 
yığışdıranda sənin də idman ayaqqabılarının 
tozlu olduğunu gördüm. Axı, dünən axşam sən 
dərs oxuyurdun. Məhəlləyə oynamağa getmə-
mişdin, bəs niyə ayaqqabın tozlu idi?

Tərlan başını aşağı saldı, cavab verməyə 
söz tapmadı. Sevinc ana dedi:

– Tərlan, əgər ata və ananın dəyərli məsləhət-
lərinə qulaq assan, ancaq xeyir taparsan, işlərin 
də həmişə irəli gedər. Oğlum, artıq böyümüsən. 
Öz uşaqlıq dəcəlliklərini kənara qoymağın vaxtı 
çatıb. Oynamaqla yanaşı hər gün dərslərinə də 
hazırlaşmalısan. İndi aldığın bilik gələcəkdə sə-
nin köməyin olacaq. Mən artıq sözümü dedim.

Tərlan anasının sözlərindən utandı və bir-
cə kəlmə dedi:

– Bağışla, anacan, mən sənin sözündən çıx-
mışam.

O gündən başlayaraq Tərlan dərslərini ha-
zırladıqdan sonra oynamağa getdi...
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MİRZƏ ŞƏFİ VAZEHƏ 
TƏXMİS

Demə, ey dərdi olan, dərdlərinin çarəsi var,
Sənə həmdərd olacaq gözlərinin qarəsi var,
Qəmi çəkməklə qutarmaz. Ahı, həm zarəsi var...
“Nə qədər kim, fələyin sabitü-səyyarəsi var,
Ol qədər sinədə qəmzən oxunun yarəsi var”.

Görübən hüsnünü şərm eylədi kim eyləsə pənd,
Məni Məcnun, səni Leyla kimi qılmışdı pəsənd,
Eləməz zərrəcə kar, yandıracaq olsa sipənd...
“Deyil əflakdə kövkəb görünən çərxi-bülənd,
Oluban didəsərapa sənə nəzzarəsi var”.

Yada sal ayrılığın, ağlama zinhar, keçər,
Gecələr sübhə qədər eyləmə ah-zar, keçər,
Qəmə meyl etməginən, olma giriftar, keçər...
“Ruzigarı tirə, daim ki, şəbi-tar keçər,
Hər kimin eşqdə bir yari-sitəmkarəsi var”.

Qəmi hər dəm özümə eyləmişəm munisi-can,
Edəməm çarəmi loğman desə var dərdə dəvan,
“Necə xun cuşə gəlib eyləməsin ahu-fəğan?
 Könlümün dideyi-giryan kimi fəvvarəsi var”.

Meyə meyl etmədi, meyxanədədir dərd əhli,
Günü, Mövlud, qara, viranədədir dərd əhli.
Qəmi çox-külbeyi əhzanədədir dərd əhli...
“Ol qəzəldir ki bu, Vazeh dedi, bir dərd əhli,
Zahirən lalə otağında qonaq-qarəsi var”.

ÜÇLÜK
Ver dərdi çəkən kəslərə, çəkməklə tükənməz...
Birdən çəkə bilməz qəmi, əğyarə verərsən,
Birdən qəmi əğyarə verərsən və bölərsən...

Öz dərdini tək çəkməyə qadirdisə aşiq,
Məcnun kimi səhralara düşmək nədi, bilməz...
Məcnun kimi düşmək nədi bilməz və əyilməz.

Mən cövri-cəfa çəkməyə məhkum, qəmə mail...
Qəm mənlə küsüb, könlümü almazsa, barışmaz,
Qəm könlümü almazsa, barışmaz və danışmaz...

Eylərmi könül aləmə razin bu qədər faş...
Pünhan qala bilməz, çəkə bilməzmi deyərlər,
Pünhan çəkə bilməzmi deyərlər və gülərlər...

Yox ağlamağın çarəsi, Mövlud, daha bəsdir...
Axtarma əbəs türfə gözəllərdə sədaqət,
Axtarma gözəllərdə sədaqət və məhəbbət...

QƏZƏLLƏR
Aşiqlərə yar dərdinə dərmanı olandı,
Göz yaşı üçün nəhrinə ümmanı calandı.

Haqqın yolu bağlansa da, haqq dönmədi yoldan,
Hər doğruya aldanma ki, bürhanı yalandı.

Dünyanı dolanmaq ilə fırlanmadı dövran,
Öz başı dolansın deyə dövranı dolandı.

Mən-mən deyibən çox sinənə döymə, əbəsdir,
Yar vəslinə yetmək dilə, hicranı qalandı.

Mövlud, ölümün şah damarından da yaxındır,
Çatsan görəcəksən sona, hər yanı dalandı.

***
El çəkdi sənin dərdini divanəliyindən,
Əl çəkdi deyib bezdimi biganəliyindən?

Hal əhlində ver dərdi, çəkənlər çəkə bilsin,
Zülm eylədi dərdin mənə şəhanəliyindən.

MÖVLUD  
AĞAMMƏD

????????????????????????????????
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Bəslərdi könül bağını gülşən edərək zənn,
Bağban kimi gül dərdimi viranəliyindən?!

Sərgəştədi aşiq, yolu meyxanəyə düşmüş,
Eşq camı içir qəm dolu, məstanəliyindən.

Peymanını sındırdı, könül xanəsi uçmuş,
Əl çəkmədi Mövlud yenə mərdanəliyindən.

***
Ey dil, nə əcəb sən kimi dildarə inandım?!
Solmaqdadı gül gülşənə, gülzarə inandım.

Aldanma, şirin dil səni yardan edəcəkdir,
Çox söz dedilər, amma ki əğyarə inandım.

Bildim, məni hal əhli bilib tən edəcəklər,
Pünhan çəkilən dərd idi, qəmxarə inandım.

Rəhm etmədi Məcnun kimi aşiqlərə dövran,
Qalmaqda nihan, kaşifi-əsrarə inandım.

Həmdəm ola Mövlud sənə, dilbər, nə düşündüm,
Gördüm üzü dönmüş gülü-rüxsarə inandım.

***
Ey könül, pişvazə çıx, ol mahi-tabanın gəlir,
Əhdi-peyman etdiyin hüsnündə heyranın gəlir.

Firqətindən zar qılan ağlar gözün sil yaşını,
Ayrılıb səndən gedib, çox çəkdi hicranın, gəlir.

Çox güman, zənn etmisən, dözməz zimistan cövrinə,
Bir çələng hörgil bənövşəndən, gülüstanın gəlir.

Eşqi-əhlindən soruş, candan iraq gəzmək nədir,
Təninin tən yarı oldur, təndə bir canın gəlir.

Zarı qılmaq, Mövluda, möhnət yükün çəkmək deyil,
Hazıram fərmanına, çün dərdə dərmanın gəlir.

***
Təndə dərd bəslər könül istəkli bir yar olmasa,
Seyri-gülzar etdiyi hərgiz çəmənzar olmasa.

Baği-cənnətdən alır nur şəm`i-rüxün, ey sənəm,
Tarı-zülmətdən donar aləm gülüzar olmasa.

Vəslətin çox istədim, ondan könül aşüftədir,
Çün şəfaət tapmaram dərmanı əfkar olmasa.

Kim sevərsə cani-dildən, ol əsiri-dərd olar,
Sirri bilməz kimsənə, əlbəttə, əğyar olmasa.

Mövluda, çox etmişəm ah, dərdi dərdnən çəkmişəm,
Çəkməyim bihudədir hər dərdi qəmxar olmasa.

***
Dağıdır badi-səba, telləri əfşan görünür,
Elə bil şanə çəkib, zülfü zərəfşan görünür.

Elə tərif eləyirlər ki, görənlər, deyəsən,
Yaranıb hüsnü gözəl, sərvi-xuraman görünür.

Çəkirəm dərdimi gizlində, bəyan etməmişəm,
Demə kim, razi-dilim aləmə pünhan görünür.

Düşəcək dillərə, əfsanə olub gül adımız,
Deyəcəklər, bu da bir aşiqi-dövran görünür.

O qədər bəxtəvər oldun səri-kuyin diləyib,
Camalın Mövluda, yar, rövzeyi-rizvan görünür.

***
Ey üzü mahi-təbanım, nazlı yarım, sənmisən?
Möhnətim, dərdim, məlalım, intizarım, sənmisən?

Çək üzündən qəm tülün gülsün üzün, çox çəkmə qəm,
Qəm ilə həmdəm olan, ey qəmküsarım, sənmisən?

Kor olar aləmdə ol gözlər ki, görməz surətin,
Sirr deyil, görmək nihandır, aşikarım sənmisən?

Canı etməkçün fəda hal əhliyəm, can vermişəm,
Getdi əldən, qalmamış can, ixtiyarım sənmisən?

Əlvida söylərmi Mövlud yarına kam almamış,
Vəslinə yetməkdi arzum, son qərarım sənmisən?!

***
Yoxdur demə, dünyada qəmin möhtacı insan,
İnsandı bəşər övladı, olmaz qəmi pünhan.

Pünhan necə çəksin qəmi Məcnun kimi aşiq,
Aşiqlərə zülm etmədə pərgardı bu dövran.

Dövran belə gəlmiş deyə səbr eyləmə, ey şəm,
Şəmdən yana pərvanə edər canını qurban.

Qurban sənə olsun bu canım, can dilə məndən,
Mən istəmərəm kim, çəkəsən qəm ilə hicran.

Hicrandı qəmin çarəsi, Mövlud, bunu dərk et,
Dərk et nədi ah-zar, nədi nalan, nədi əfğan.
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GÜNƏŞ DOĞUR  
XƏZƏRDƏN

Gün doğmamış üfüqdə, günün yeri görünür,
Qıpqırmızı dan yeri zər qumaşa bürünür,
Gün doğmamış qaranlıq yatağına sürünür –
Günəş doğur Xəzərdən...

Səmanın gözəl qızı yuxusundan oyanır,
Qalxdıqca, ətəkləri qızıl rəngə boyanır,
Şəfəqlərin altında dəniz od tutub yanır –
Günəş doğur Xəzərdən....

Qızılı  hörükləri düşür suyun üzünə,
Baxır ayna sularda gülümsəyən gözünə,
Qalxır qızıl taxtından boylanır  yer üzünə –
Günəş doğur Xəzərdən...

Ovuc-ovuc ulduzlar töküldükcə dənizə,
Ağ köpüklü dalğalar qaçıb çıxırlar  üzə,
Gözümüzün  önündə gecə dönür gündüzə –
Günəş doğur Xəzərdən...

Ölkənin ürəyidir göy Xəzərdə döyünür,
Yer nura qərq olduqca, bütün aləm sevinir,
Təbrizənin ürəyi, bütün vücudu  dinir –
 Günəş doğur Xəzərdən...

AY KƏNDİM
Qurban olum torpağına, daşına,
Çöllərində bitən gəndəlaşına –
Mən aşiqəm sənin hər qarışına...
Uşaqlığım səndə qalıb, ay kəndim,
Fikrin məni bəndə salıb, ay kəndim!

Səndən uzaq düşmək mənə dərd olub,
Ayrılıqdan rəngim saralıb, solub,
Bulud kimi gah boşalıb, gah dolub –
Ağlayıram hönkür-hönkür, ay kəndim,
Ürəyimə kədər çökür, ay kəndim!

Qızlarının bu dünyada tayı yox –
Qaşı qara, gözü qara, kiprik ox,
Elçi düşən igidlərin sayı çox...
Qızlarını vermə yada, ay kəndim,
Fürsətini vermə bada, ay kəndim!

Bağlarında bitən gülün olaydım,
Bülbül olub güllərinə qonaydım,
Qərib-qərib haray çəkən sonaydım –
Ürəyimdən yaralandım, ay kəndim,
Elimizdən aralandım, ay kəndim!

Allı-güllü bir xalıdır çəmənin,
Yazqabağı ilkin bitər səmənin,
Yazılmamış çox dastanın var sənin...
Mənim gülüm, gülüstanım, ay kəndim,
Şerim, nağılım, dastanım, ay kəndim!

Çay belinə gümüş kəmər taxıbdır,
Ay kəmərə kəhrəba qaş salıbdır –
Təbrizənin səndə gözü qalıbdır...
Sarı qaşlı kəmər bellim, ay kəndim,
Məndən uzaq düşən elim, ay kəndim!

QALMADI
Dərdim üstümə yürüdü,
Yandırıb-yaxdım qalmadı...
Cavanlıq elə əridi,
Dalınca baxdım qalmadı!

TƏBRİZƏ 
PÜNHAN

????????????????????????????????
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Çəkdim ömür karvanımı,
Qurdum vicdan divanımı...
Şüşəyə sıxdım qanımı,
Daşlara çaxdım qalmadı!

Nə qazandım bu dünyada,
Bircə anda verdim bada...
Ümidimi darta-darta
Sonuna çıxdım qalmadı!

Bu dünyada vəfa hanı?
Dərd yazanı yaxşı tanı...
Güvəndiyim çox insanı
Qəlbimə sıxdım qalmadı!

Ömrüm keçdi qovhaqovda –
Gah pusquda, gah da ovda...
Bütün həyatım girovda,
Özümə vaxtım qalmadı!

BİR QARIŞ ÖMÜR
Döyür yağış bizi, döyür qar bizi,
İllər selə dönüb aparır bizi...
Limana dönməyən gəmilər kimi –
Dalğalar gah tutur, gah atır bizi...

Ömür arzuların köçündən keçir,
Arzular könlündə seçimdən keçir...
Bir eşqin odunda alovlanırıq –
Sevgi ömrümüzün içindən keçir...

Bu ömür yolunun ömrü bir qarış,
Aparır hər kəsi yağan bu yağış...
Kiminin dalınca gül atılacaq,
Kiminin dalınca soyuq bir baxış!

YAVAŞ-YAVAŞ
Qalanıb sinəmin üstündə ocaq,
Yandırır qəlbimi köz yavaş-yavaş...
Ahuzar eyləyib əlac istədim,
Dedilər: – Olacaq, döz yavaş-yaşaş...

Keçdi neçə həftə, keçdi neçə ay,
Dedilər: –  Bu qədər eyləmə ah-vay,
Oturub yavaşca günlərini say –
Verdilər boş vədə, söz yavaş-yavaş...

Bir deyən olmadı nə qədər dözüm?
Tükəndım, canımda qalmadı dözüm,
Ürəyim deyir ki: – Yoxdur bir çözüm,
Əlini bu işdən üz yavaş-yavaş...

Təbrizə, namərddən işin gəlincə,
Qoy səni aparsın sel incə-incə...
Başına gələni sən ürəyincə
Töküb misralara düz yavaş-yavaş!

ATA OCAĞI
Yenə çəkir məni ata ocağı,
Yurd  üçün burnumun ucu göynəyir...
Kimə  şirin deyil ana qucağı?
Hər yerdə xəyalı gözümə dəyir...

Anamı görürəm lap gənc yaşında,
Bir əfsun var idi o göz-qaşında,
Gözləri yaşarıb təndir başında,
Dayanmış o halı gözümə dəyir...

Ata ocağının nuru çağırır,
Kül altda sönməmiş  qoru çağırır,
Atamın  bağının barı çağırır,
Meyvə sulu-sulu  gözümə dəyir...

Hər  yerdə anamın izi görünür,
Gülümsər, nurani üzü görünür,
Bəlkə də, xəlvətcə özü görünür,
Hərdənbir yuxulu gözümə dəyir...

Məni cəlb eləmir daha bu şəhər,
Günümü sayıram burda birtəhər,
Başımı götürüb gedim bu səhər,
Bu yerlər xətalı gözümə dəyir!

GÖRÜNMƏZ
Elə həbs olmuşam məhəbbətinə –
Bağlanmış könlümün bağı görünməz...
Həyatın düşəndə dara, çətinə,
Qaralan dünyamın ağı görünməz...

Nə yaman salmısan məni kəməndə –
İtib yox olmuşam dumanda, çəndə,
Elə itirmişəm özümü səndə,
Yolumun heç solu, sağı görünməz...
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Yığışa bilmirəm özüm-özümə –
Gözüm gözlərindən baxır gözümə,
Güzgüdə boylanıb baxsam üzümə,
Yaşımın indiki çağı görünməz...

Olsa da həyatım ağlı-qaralı,
Bircə an qalmadın məndən aralı,
Sənin qollarına düşsəm yaralı,
Sarılmış yaramın tağı görünməz...

Dərdim dolu olub yağsa başıma,
Çətinlik dağ boyda çıxsa qarşıma,
Sən elə gəlirsən mənim xoşuma,
Dərdim duman olub dağı görünməz!

ŞİRİN BİR YUXU
Üstünə su töksən yanar ocağın,
Alovu səngiyib kömürə dönər...
Arxanca boylanan hər ötən çağın.
Xatirə soraqlı ömürə dönər...

Yerə basdırdığın xırda bir fidan,
Bir gün ocağında kül olacaqdır...
İmanı unudan, Tanrını danan,
Öz köpək nəfsinə qul olacaqdır...

Nə qədər çox böyük olsa da dəvə,
Çox kiçik görünür iri səhrada...
İnsan da kiçikdir, yol verir səhvə,
Səhvlərdən başına gəlir hər qada...

Səhvlərin düzülüb qarabaqara,
Xəlvəti izinə düşür insanın...
Büdrəyib bir azca qalanda dala,
Bozarıb üzünə durur insanın...

Həyat insanların sınaq meydanı,
Beşiklə məzarın arasındadır...
Nə qədər xoşlasan, sevsən dünyanı,
Bəzən zəhər dadır, bəzən bal dadır...

Hər kəs bu dünyada ölümə məhkum,
Hər an növbəsini gözləyir insan...
Ölüm fərmanını oxusa hakim,
Kim ondan qurtara biləcək ki, can...

Həyat dediyimiz şirin bir yuxu,
Ölümə diksinib oyanacaqsan...
Təbrizə, gedibdir yaşının çoxu –
Bir gün tabut üstə dayanacaqsan!

ÜZ DÖNDƏRMƏ
Dünya, məndən üz döndərmə,
Könlüm səndən küsə bilər...
Dörd yanıma atəş sərmə,
Yollarımı kəsə bilər...

Ayaqlarım yansa belə,
Yürüyərəm od üstünə...
Alovunu versəm yelə,
Boğularsan öz tüstünə...

Təbrizəylə işin çoxsa,
Yoldaş olub gir qoluma...
Mənimlə heç işin yoxsa,
Sən yoluna, mən yoluma!

BUZ KİMİ  
SƏRİN MƏHƏBBƏT

Qarşımda cavabsız suallar kimi,
Çox boynubüküklər gəlib durdular...
Sorğusuz-sualsız, nitqi lal kimi,
Qıraqdan boylanıb xəyal qurdular...

Neçə sevdalının qəlbindən keçdim,
Sevda keçib getdi, boş xalı qaldı...
Kimlərin yolundan, yanından keçdim,
Arxamca əlləri uzalı qaldı...

Alovda əridim, közdə qovruldum,
Mən tapa bilmədim eşqin yerini...
Birinin ruhuna elə sovruldum,
Ətrafda görmədim bənzər birini...

Eşqim, məhəbbətim dəryadan dərin,
Kimin hünəri var, dərinə ensin...
Mənim məhəbbətim buz kimi sərin –
Az adam tapılar buzda isinsin!
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DƏYMƏ XƏTRİNƏ
Məni öz şeirimə qısqanan adam,
Şairin nəyi var şeirdən başqa...
Ətrafa nur saçıb özü yanar şam –
Şairlər şeiriylə düşürlər eşqə...

Şeirdir daima fikri, xəyalı,
İlahi eşqiylə yanıb tutuşur...
Gündə neçə dəfə dəyişir halı –
Zamanla əlləşir, göylə vuruşur.

Yadından bir an da çıxmır sənəti,
Unudur sevdiyi əyləncələri...
Sevir təbiəti, sevir xilqəti –
Dərdinə çevrilir el dərdi-səri...

Xırda bir damladan ümman yaradır,
Keçir əsrləri, qərinələri...
Onu lap balaca uşaq aldadır –
Saflıqda uşaqdan heç qalmır geri...

Şair tez inciyir, şair tez küsür,
Sən də gəl şairin dəymə xətrinə...
Onlar bir mələkdir dünyada gəzir –
Küsdürsən, qayıdıb uçar yerinə!

OLA BİLMƏZ
Üstünə dağ boyda qar ələnsə də,
Kiçik təpələrdən dağ ola bilməz!
Qartal ənginlikdən yerə ensə də,
Gəzdiyi oylağı bağ ola bilməz!

Allahın hökmüdür, zamanın səsi –
Ölüm yaxalayar bir gün hər kəsi...
Dahini yaşadar sözü,  kəlməsi,
Vədəsi keçibsə sağ ola bilməz!

Bu dünya əzəldən sirli, soraqlı –
Ömür yaşayırıq qaralı-ağlı...
Keçdiyin qaralı günlərlə bağlı,
Nə qədər düşünsən, ağ ola bilməz!

Birinin dolaşıq gəlibsə işi,
Gətirmək olarmı önə keçmişi?
Qeybdən alışıb yansa Günəşi,
Yaradıb qurduğu çağ ola bilməz!

İnsan bir olsa da, fikir bir olmaz –
Hər fikir əməldə yerini almaz...
Dahinin hər sözü dillərdə qalmaz,
Yaranan el sözü lağ ola bilməz!

Əlinə bel alıb bağa getməsən,
Vaxtında torpağa, daşa yetməsən,
Əkdiyin toxuma qulluq etməsən,
Şiltaq şamamadan tağ ola bilməz!

Bir insan şam kimi hər gün yanmasa,
Zəhməti özünə zinət sanmasa,
Qatığı möhkəmcə çalxalanmasa,
Ayranı ayrilıb yağ ola bilməz!

Təbrizə, gözəldir sözün-söhbətin –
Vardir el içində qədir-qiymətin...
Olmasa bu qədər xətir-hörmətin,
Qamətin bu qədər şax ola bilməz!

İNSAN  
YÜKSƏLDİKCƏ
İnsan qalxıb yüksəldikcə,
Ayağı yerdən üzülür...
Vəziyyəti düzəldikcə,
Yer yavaş-yavaş büzülür...

Göydən daha yaxşı seçir –
Harda dağ var, harda dərə...
Ürəyindən qorxu keçir,
Boylandıqca göydən yerə...

Yüksəldikcə ənginliyə,
Heç nə görünmür gözünə...
Nifrət edir zənginliyə,
O baxdıqca öz-özünə!
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Hekayə janrı 60-cı illərdən başlayaraq 
nəinki milli ədəbiyyatımızda, həmçinin dünya 
və Avropa ədəbiyyatında aparıcı janr kimi ge-
niş vüsət almışdı. 70-80-ci illərdə ədəbi pro-
sesin olduqca fəal və canlı bir sahəsini təşkil 
edən hekayə hər zaman ədəbiyyatın aktual 
olan bir sahəsidir və bu gün də öz dəyərli özəl-
liklərini qoruyub saxlamaqdadır.

Dövrün xarakterinə, zəmanənin ruhuna 
uyğun olaraq hekayə maarifçilikdən demokra-
tik və inqilabi ideyaların təbliği və qorunması-
na qədər maraqlı və şərəfli bir yol keçmiş, həm 
sovet dövründə, həm də müstəqillikdən sonra 
milli ruhun, sağlam əxlaq və tərbiyə məsələlə-
rinin təbliğində, fərdi mədəni həyata hazırla-
maqda çox böyük işlər görmüşdür.

İstər əsrin əvvəllərində, istərsə də sonralar 
yaradıcılığa başlayan yazarlar ədəbiyyata məhz 
bu janrla gəlirdilər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan 
hekayəsinin maraqlı və keşməkeşli bir tarixi 
vardır. Hekayə janrı hər zaman inkişafda olmuş, 
zaman keçdikcə təkmilləşərək ədəbiyyatın klas-
sik və köklü yaradıcılıq sahəsinə çevrilmişdir. 
Azərbaycanın klassik yazarları zaman-zaman 
hekayənin qaranlıq qalan bir sıra özəlliklərini, 
bədii imkanlarını üzə çıxarmış, onun dərin məz-
mun ifadə etmək gücünü təsdiq etmişlər.

C.Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdiyev, A.Şa-
iq, S,S,Axundov, S,M,Qənizadə, C.Cabbarlı və 
başqa klassiklərimizin qələmində hekayə bü-
tün xüsusiyyətləri ilə meydana çıxmış, ədəbi 
prosesdə aparıcı yaradıcılıq sahəsi kimi həm 
filoloji, həm də ictimai fikrə istiqamət vermiş-
di. “Poçt qutusu”, “Usta Zeynal”, “Köç”, “Maral-
larım”, “Cənnətin qəbzi”, “Qorxulu nağıllar”, 
“Allah xofu”, “Dilarə”, “Firuzə” və bu qəbildən 

olan bir sıra hekayələr xalqın inkişafında, oya-
nışında mühüm rol oynamışdır. “Hekayə bir 
janr kimi elə ciddi poetikaya malikdir ki, onun 
ədəbi prosesdə yeri və bu prosesə təsiri bütün 
zamanlarda açıqca hiss olunub, bu gün də hiss 
edilməkdədir. Janrların özlərinin arasındakı 
tarixi mübarizədə hekayə öz spesifikasını, po-
etikasını, dəqiq qanunlarını qoruyub saxladı-
ğındandır ki, yerini başqa janrlara güzəşt et-
məmişdir”[1,səh. 50].

Qeyd etmək lazımdır ki, 70-80-ci illər na-
sirlərinin demək olar ki, hamısı ədəbiyyata ki-
çik hekayələr yazmaqla gəlmiş, bu hekayələrlə 
yaradıcılıqlarının istiqamətini yeni meyarlara 
yönəltmişdilər. Məhz bu dövrdə uşaq yazarları 
seçdikləri mövzuları əsasən hekayə vasitəsilə 
kiçik yaşlı oxuculara çatdırırdılar. Mövzu və 
problematika baxımından oxşar olsa da, hər bir 
yazar hadisələrə müxtəlif prizmadan yanaşır, 
onları özünəməxsus şəkildə təhlil edərək oxu-
cuların istifadəsinə verirdilər. Yeni nəsil uşaq 
yazarlarının əsərlərində problemə müasir me-
todologiyadan yanaşmaq, mövzuya daha mo-
dern prizmadan baxmaq, kiçik yaşlı oxucuların 
yüksək bədii, estetik zövqü səviyyəsindən təhlil 
etmək, məzmuna münasib maraqlı bədii forma-
lar axtarıb tapmaq adı çəkilən dövrün prioritet 
məsələlərindən idi. Ailə-məişət, elm-təhsil, əx-
laqi-tərbiyəvi, milli-mənəvi dəyərlər və s. möv-
zularda yazılan hekayələr ümumilikdə dövrün 
ab-havasını özündə əks etdirirdi.

İstər böyüklər üçün, istərsə də kiçik yaş-
lı oxucular üçün nəzərdə tutulan ədəbiyyat-
da təhsil, təlim-tərbiyə məsələləri hər zaman 
ən önəmli problem kimi ədəbi mühitin diqqət 
mərkəzində olmuşdur. Uşaqlarda elmə həvəs 

RÖVŞƏN  
MƏMMƏDOV

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

????????????????????????????????

MÜASİR UŞAQ NƏSRİNDƏ HEKAYƏ JANRI
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yaratmaq, kitabın hər zaman biliklərin yeganə 
mənbəyi olduğunu göstərmək, gələcəyin aça-
rının yalnız təhsil olduğunu nəzərə çatdırmaq 
uşaq yazarlarının ən mühüm mövzusu idi. Bu-
nunla yanaşı, əxlaqi dəyərləri də unutmayan 
yazarlar obrazların dili ilə qəhrəmanların nü-
munəvi davranışlarını ön plana çəkirlər. Təshil 
almaqla yanaşı, hekayələrdəki obrazlar öz fəa-
liyyətləri ilə oxuculara örnək göstərilirlər. Qo-
calara hörmət etmək, onların qayğısına qalmaq, 
hər zaman böyüklərin sözünə qulaq asmaq və s. 
kimi məsələlər bu mövzuda yazılmış hekayələ-
rin ana xəttini müəyyənləşdirirdi. R.Yusifoğlu, 
Ə.Babayeva, Z.Xəlil, N.Süleymanov, İ.Hümmətov 
bu sahədə irəlidə gedən yazarlardan idi.

Maraqlıdır ki, bu problemə hər bir yazar 
müxtəlif prizmadan yanaşır, yaratdıqları xarak-
terlərin dili ilə uşaqları intellektli şəkildə yetiş-
mələrinə yardımçı olurdular. Bu hekayələrdə 
yaxşı oxumamağın, dərsə laqeyd münasibət bəs-
ləmənin nə dərəcə utandırıcı bir hərəkət olduğu 
inandırıcı vasitələrlə təsvir edirdilər.

Örnək üçün bir hekayəyə diqqət yetirək:
N.Süleymanov yazdığı “Ən vacib məsələ” 

hekayəsində bu problemi Akifin timsalında 
bütün məktəb yaşlı oxuculara çatdırır. Burada 
“3” qiymət alaraq evə gələn Akif utandığın-
dan anasının üzünü baxa bilmir, yoldaşları ilə 
gəzməyə getmir, hətta aylarla üzünü görmə-
diyi atasına zəng etməkdən belə çəkinir. O, ilk 
növbədə öz valideynlərini düşünür – anasının 
qonşular, qohumlar, atasının isə öz iş yoldaş-
ları arasında necə çətin vəziyyətə düşəcəyini 
dərk edərək vicdan əzabı çəkir. Məktəbli uşa-
ğın daxili iztirablarını, onun keçirdiyi həyə-
can hissini, vicdan əzabını son dərəcə ətraflı 
və dolğun təsvir edən yazar, bununla hər bir 
gənc oxucu üçün qarşıya müəyyən suallar qo-
yur: “İnsan həyatında ən vacib məsələ təhsil-
dirmi?”, “dərsə ciddi yanaşmamaq insanı yol-
daşlar, qohum-əqrəba arasında hörmətdən 
salırmı?” və yaxud “məktəbdən pis qiymətlər-
lə dönmək insanı utandırırmı?”. Bu hekayəni 
oxuyan uşaqlar hələ kiçik yaşlarından məktəb-
li Akifin etdikləri səhvi etməyəcəkləri barədə 
artıq düşünürlər. Həyatda şəxsiyyət kimi yetiş-
mək, intellektual səviyyəyə malik olmaq yalnız 
elm və təhsilin yardımı ilə mümkün olur. Mək-
təbli Akifin pis qiymət alaraq xəcalət çəkməsi 
məhz bu amillə bilavasitə bağlıdır. Artıq bun-
dan sonra dərslərinə hər zaman yaxşı hazır-

laşacağını qarşısına məqsəd qoyan Akif ertəsi 
gün məktəbdən daha nikbin ovqatla qayıdır, 
sevincindən hər kəsin onu təbrik etməsi ehti-
yacını duyur. Valideyn təəssübkeşliyi, valideyn 
zəhməti də bu hekayədə önə çəkilən problem-
lərdəndir. Ananın sevinci, təəssüfü, nigarançı-
lığı, atanın iftixar hissi və nəhayət Akifin qar-
şısına qoyduğu məqsədə nisbətən nail olması 
ümumilikdə hekayənin bədii dəyərini daha da 
qüvvətləndirir.

Bu hekayənin mövzusu, ideyası hər zaman, 
hər dövr üçün aktual bir problemdir. Bu səp-
kili hekayələrlə tanış olan kiçik yaşlı oxucular 
elm və təhsilin insan həyatında olduqca mü-
hüm, bəzən hətta həlledici faktor olduğunu 
dərk edirlər [2, səh. 196].

Hekayədən də göründüyü kimi, uşaq nəsrin-
də adətən, valideynlər məktəbə rəğbət bəsləyən, 
öz övladlarının təhsil almasının zəruriliyini anla-
yan şəxslər kimi təsvir olunurlar. Lakin savadlı, 
xeyirxah, müsbət insani keyfiyyətlərlə təsvir 
edilən valideyn və müəllimlərlə yanaşı, yazılan 
hekayələrdə savadsız, insani simalarını itirmiş, 
rüşvətxor müəllimlər tənqid edilir, onlar kiçik 
oxucuların mühakiməsinə verilir. N.Süleymanov-
dan fərqli olaraq görkəmli alim, şair-publisist R.
Yusifoğlu təhsil probleminə məhz bu aspektdən 
yanaşır. R.Yusifoğlunun əsasən təhsil, təlim-tər-
biyə məsələlərinə həsr edilən hekayələrində 
keçmiş Sovetlər dönəmində təhsildə olan rüş-
vətxorluq, məktəbi bitirən sadə kənd adamları-
nın institut və universitetə qəbul zamanı nə kimi 
çətinliklərlə qarşılaşdığı problemlərdən geniş 
söhbət açılır. Lakin bu hekayələrdə yazar ilk növ-
bədə Orxanın, Gülyazın timsalında ən nümunəvi 
sagird necə olmalıdır sualı ilə sosioloji anlamda 
“ideal tip” yaradan müəllif onu cəmiyyətdə bütün 
müsbət keyfiyyətləri ilə ön plana çəkir (“Məktəb 
illəri”, “Medal”, “Çətinliklərlə üz-üzə”). Müəllif 
bu əsərlərində həmçinin təhsildəki problemlə-
ri ön plana çıxararaq şagirdlərin dili ilə savad-
sız müəllimləri tənqid atəşinə tutur, rüşvəti hər 
şeydən, əqidədən və ləyaqətdən də üstün tutan, 
hətta şəxsiyyətlərini də pula satan müəllimləri 
amansız dillə ifşa edir. Müəllif “Mısmırıq Ciddi-
zadə”lərin timsalında, riyakar, rüşvətxor məktəb 
direktorları, onların müavinləri və müəllimlərin 
ümumiləşmiş obrazını yaratmışdır. Lakin müəl-
lif eyni zamanda Novruz müəllimin timsalında 
əsl ləyaqətli müəllim xarakterini də oxucula-
ra təqdim edir. Bu hekayələrlə həm kiçik, həm 
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də böyük yaşlı oxucuların diqqətini cəlb edən 
R.Yusifoğlu təhsillə yanaşı, ictimai həyatın bü-
tün sahələrində mənəvi amillərin üstünlüyünü 
nəzərə almaq zərurətini bir daha gözlər önünə 
gətirmişdir [3].

Ümumiyyətlə, təhsil sistemi digər sahələ-
rin fövqündə durduğu üçün bütün yazarlar bu 
məsələyə hər zaman ciddi problem kimi yanaş-
mışlar. Lakin başqa yazarlardan fərqli olaraq 
Z.Xəlil təhsil mövzusunu yumorstik cəhətdən 
təhlil etmiş və maraqlı bir hekayə yaratmışdır. 
Müəllif bu hekayədə incə ironiya ilə, azca yumor-
la, bitkin, səliqəli süjet daxilində “tənbəl Kərim”in 
əhvalatını nəql edir. Lirik yumorla müşaiyət olu-
nan bu hekayədə heç vaxt dərsə hazır gəlməyən 
Kərəm usta Lətifin yanında gördüyü qəribə ey-
nəklə coğrafiya dərsinə “birdəfəlik” hazırlaşmağı 
qərara alır. Dərsə kimin hazır olduğunu soruşan 
müəllim Kərəmin əl qaldırdığını gördükdə ol-
duqca təəccüb edir. “Sehrli eynəyi” gözünə taxan 
Kərəm nəticədə heç nəyə cavab verə bilmir. 
Müəllif burada yenə heç nəyin kitabı əvəz edə 
bilməyəcəyini gözlər önünə gətirir. Kitabsız han-
sı biliklərə yiyələnmək, dünyagörüşünü necə ar-
tırmaq, beləliklə də, intellektual səviyyəyə necə 
malik olmaq olar? Olduqca ciddi bir problemi 
məhz yumorstik şəkildə oxucuya təqdim edən 
müəllif əslində burada bir sarkazm, qroteks ya-
ratmışdır. Elmə, biliyə qiymət verməyən, təhsili 
ikinci planda görən məktəblilər təbiidir ki, döv-
lətçiliyin gələcək inkişafına zərbə vurur, bu da 
savadlı insanların azalmasına, cəmiyyətdə ciddi 
sosial problemlərin meydana çıxmasına zəmin 
yaradır. Bu problemi iztehza ilə oxucuya çatdıran 
müəllif gələcəyin inkişafının yalnız elm və təhsi-
lin sayəsində mümkün olduğunu bir daha kiçik 
və məktəb yaşlı oxucuların nəzərinə çatdırır.

Ümumi mənzərəyə baxdıqda kiçik yaşlı oxu-
cular üçün nəzərdə tutulan bu hekayələr bö-
yüklər üçün də mənbə rolunu oynayır. Çünki bu 
hekayələrdə qoyulan problemlər nənki uşaq-
ları, hətta böyükləri də dərindən düşündürür. 
Görkəmli rus alimi Belinskinin təbirincə, “…yaxşı 
uşaq ədəbiyyatı odur ki, həm balacaların xoşuna 
gəlsin, həm də böyüklərin, özü də yalnız uşaqla-
ra məxsus olmasın, hamı üçün olsun”.

Təhsil problemi ilə yanaşı, 70-80-ci illər uşaq 
nəsrinin başlıca vəzifələrindən biri də təlim-tər-
biyə ilə bağlı idi. Qocalara hörmət etmək, Vətəni, 
milləti sevmək, yalan danışmamaq, kiçik yaşla-
rından zəhmətə alışmaq, maddi və mənəvi sər-

vətlərin yaradıcısı olan insanı, onun əməyini la-
zımınca qiymətləndirmək kimi hər zaman aktual 
olan məsələlər bu hekayələrin əsas mövzusu idi. 
Bu hekayələrdə təsvir olunan müsbət qəhrə-
manlar istər davranışları, istər təhsilləri, istərsə 
də ictimai həyatdakı əməlləri ilə oxuculara ör-
nək olur, nümunəvi vətəndaş obrazı yaradırlar. 
Qeyd olunan hekayələrin maraqlı cəhəti, orada 
dünyagörmüş insanlarla daha müasir düşüncə 
tərzinə malik uşaqların düşüncə tərzlərindəki 
ziddiyyətlərdir. Bir tərəfdə böyük həyat yolu və 
təcrübəsi keçmiş ağsaqqal və ağbirçəklər, digər 
tərəfdə isə həyat yolunu hələ yenicə addımlağa 
başlayan kiçiklər. Yazıçı burada üstünlüyü nis-
bətən uşaqlara versə də, müdriklərin də məs-
ləhətlərinə biganə qalmır. Təbiidir ki, müdriklər 
özləri də başa düşürlər ki, cəmiyyət hər zaman 
yeniləşməyə doğru gedir, bəzi dəyərlər artıq 
yeni dövrdə qəbul edilmir. Bu da təbiidir: Zaman 
və vaxt nisbi anlayışdır və bunlar daim hərəkət-
dədir. Deməli zaman, dövr dəyişdikcə cəmiyyət 
də onunla paralel olaraq inkişaf edir. Görkəmli 
tənqidçi Y.Qarayevin təbirincə, “”Gəlimli-gedimli 
dünya” haqda epik düçüncəni, “Biz gedirik, qoca 
dünya qalandır” fəlsəfəsini günün intellekti qə-
bul və təsdiq etmirdi… Dərk olunmuş ağsaçlı 
həqiqətdən nağıl və əsatir körpəliyinə və təbii-
liyə səyahətlər belə geniş miqyaslı tarixi-bədii 
nikbinliyin fəlsəfəsində özünü doğrultmur.

Köklə rabitə həmişə daxildə, alt qatdadır. 
Axı Keçmış bizə gələcəyin özü yox, məhz alt 
qatdakı təməli kimi lazımdır. O, sabahı əvəz 
edəndə yox, onu öz çiynində yüksəyə qaldı-
randa və başı üstdə – ucada saxlayanda möh-
təşəmdir. Arada belə bir rabitə itəndə onlar 
hər ikisi bir-biri üçün, ikisi birlikdə isə bizim 
üçün itmiş olurlar. Kök həmişə arxada və də-
rindədir, o, bizdən irəlidə və yüksəkdə olsa, biz 
heç zaman ondan irəliyə və yüksəyə qalxa bil-
mərik və əslində belə kök təmələ yox…, çəpərə 
çevrilər” [4,səh. 149-155].

Yazarlar məhz bu faktoru ön planda tutaraq, 
seçdikləri mövzuları zaman amili baxımından 
təhlil edərək oxuculara çatdırırdılar. Yəni yazı-
çı əxlaqı burada hər iki tərəflə “kompromis”ə 
girir, onların ümumi fikrini öyrənir, nəticədə 
ortaq məxrəcə gəlir: Tahir etdiyi hərəkətə görə 
mütləq Xankişi babadan üzr istəməli, Xankişii 
baba da öz növbəsində böyüklük göstərib onu 
bağışlamalıdır (“Peşmançılıq» – N.Süleyma-
nov), Orxanla məktəb direktoru arasında “sülh 
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sazişi” imzalanmalı, bundan sonra bir daha bu 
tip hadisələrin məktəb həyatına təsirinin qar-
şısı alınmalıdır (”Məktəb illəri” – R.Yusifoğlu), 
Səlim bundan sonra nəinki Səkinə xalaya, di-
gər böyüklərin məsləhətinə qulaq asmalıdır 
(“Qoca həkim” – B.Həsənov).

Bütün bu hadisələrin fonunda artıq ümumi 
bir əxlaqi yanaşma formalaşır və bu mövzuda 
yazılan əsərləri oxuyan kiçiklər real həyatda bu 
cür hadisələrin qarşısının alınması istiqamə-
tində elə kiçik yaşlarından hazır olurlar.

Əxlaqi mövzuda yazılan hekayələrin demək 
olar ki, hamısında oxşar hadisələr cərəyan edir və 
nəticə etibarilə bu hekayələr ümumilikdə xalqı-
mızın yüksək mənəvi dəyərləri fonunda şərh 
edilir. Beləliklə də, yeni ədəbi nəsil milli-mənəvi 
dəyərləri qabarıq şəkildə təsvir edərək yazdıq-
ları hekayələrdə milli koloriti gücləndirdilər. Bu, 
olduqca mühüm və etinasızlıq göstərilməyəcək 
bir problem idi. Çünki mənəvi dəyərlər ruhunda 
formalaşan uşaqlar zaman keçdikcə bu dəyərləri 
hər şeydən üstün tutaraq millətin genefondunu 
müəyyənləşdirir və xalqımızın mentalitetini ya-
şadırlar. Heç təsadüfi deyildir ki, yüzillərin sına-
ğından çıxmış milli adət-ənənələrimizi, ictimai 
davranışın etik ölçü və mizanlarını, “insanlıq” 
təsəvvürlərini, abır-həya duyğusunu, birgə ya-
şayışımızın qədim və sabit formaları kimi kənd 
və şəhər mühitini – milli müəyyənliyimizin bu 
mənəvi və maddi təsisatları 70-80-ci illərin 
uşaq nəsrində həmişə müəllif fikrinin diqqət 
mərkəzində olmuşdur. Ona görə də bu işdə uşaq 
yazarlarının qarşısına çox məsuliyyətli vəzifə 
qoyulurdu. Milli-mənəvi dəyərlər mövzusu hər 
bir yazarın yaradıcılığında prioritet olsa da, bu 
məsələ fərqli düşüncə tərzi etibarilə müxtəlif 
prizmalardan işlənmişdir. Bəziləri (Ə.Səmədli, Ə.
Babayeva, İ.Hümmətov) dəyərləri sırf xalq ədə-
biyyatı ruhunda, milli maraqlar zəminində təhlil 
edirdisə də, bəzi yazarlar Z.Xəlil, E.Mahmudov, 
N.Süleymanov, Ə.Əhmədova, X.Hasilova) milli 
dəyərləri Qərb kontekstində müasirliklə qar-
şılaşdırıb sintetik variantda oxuculara təqdim 
edirdilər.

Ümumiyyətlə, 70-80-ci illərin uşaq hekayələ-
ri istər tam milli, istərsə də Qərb meylli mövzu-
ları ilə nəinki kiçik yaşlı oxucular, eyni zamanda 
böyüklər üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb etdi. 
Bu hekayələrdə sadalanan mövzularla yanaşı, 
həmçinin uşaqlar üçün böyük marağa səbəb ola-
caq təbiət, sülh mövzuları da geniş yer almışdır. 

“Meşə bütün fəsillərdə gözəldir”, “Bahar nəğ-
məsi” (Ə.Əhmədova), “Püstə ağası” (M.İbrahim-
bəyov), “Ana quşun yuxusu” (N.Süleymanov), 
“Koroğlu olmağın sirri” (R.Yusifoğlu), “Dovşan-
lar özlərinə necə ad qazandılar”, “Gürşad yağış”, 
“Bənövşə” (Ə.Səmədli) və başqa hekayələr bu 
qəbildəndir. Bu hekayələr təbiət gözəlliklərini 
uşaqlara sevdirmək, ağaclar, quşlar, heyvanlar 
haqqında poetik bir dillə danışmaq həm kiçik 
yaşlı oxucuların dünyagörüşlərinin genişlənmə-
si, həm də onların estetik zövqlərinin inkişafı 
baxımından misilsiz örnəklərdir.

70-80-ci illərin hekayələrindən söhbət 
açarkən qeyd etməliyik ki, bu hekayələr sayə-
sində müasir uşaq nəsrimiz zəngin ənənələr zə-
minində inkişaf edib, yeni-yeni, orjinal əsərlərlə 
zənginləşirdi. Maraqlı cəhətlərdən biri də budur 
ki, bu hekayələrin mövzusu və problematikası 
zahiri təsvir, bəsit örnəklərlə deyil, real həyat 
hadisələri fonunda yazıldığı üçün buradakı ide-
yalar hər dövr üçün aktual olaraq qalır. Ümum-
bəşəri ideyaların daşıyıcısı olan bu hekayələr ar-
tıq neçə on illər keçməsinə baxmayaraq hələ də 
kiçik yaşlı oxucular tərəfindən sevilir və oxunur.

Bu və ya digər hekayələr, sözün geniş məna-
sında 70-80-ci illərin ədəbi örnəkləri olmaqla 
yanaşı, mövzusu real həyatdan əxz olunmuş ti-
pik hadisə və tipik insan taleləri fonunda ictimai 
həyatın müxtəlif tərəfləri satirik, lirik-psixoloji 
tərzdə təcəssüm etdirilir və xalq məişətinin ge-
niş mənzərəsi verilirdi. Parodik, dramatik, li-
rik-psixoloji, daha tez-tez isə fəlsəfi ünsürlərlə 
zəngin olan bu əsərlər artıq uşaq nəsrinin yeni 
kamil yazarlarının yetişdiyini təsdiq edirdi.
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ƏLİMİ TUT
İndi pəncərəmin sənsizlik tərəfindən,
Boylanıram keçən ömrümə –
Sığınmışam evin Günəş görməyən 
    küncünə...
Özüm - özümü qucaqlayıb deyirəm ki:
– Həyatdı da, incimə...
Özümə də inanmıram,
Eşitdiyim onca yalandan sonra.
Kimsənin qucağına ehtiyacım qalmadı,
Anamdan sora...
Biz onda Günəşə bənzədərdik anamızı,
Günəş qışa baxmır, doğulur.
Ağaca bənzədərdik atamızı,
Ağaclar sadiq olur...
Mən milyon il əvvəl doğulub böyümüşəm,
Amma indi öyrənmişəm:
–  Bilirəm ki, göy qurşağının bitdiyi yerdə
     xəzinə olmur,
Bilirəm ki, şahzadələr qurbağayla öpüşmür.
Nağıllara qarnım toxdu, əzizim,
Bilirəm ki, sonda üç alma düşmür...

İndi dizlərim qoynumda,
Bu gecədən, o sabaha necə çıxacağımı 
    düşünürəm –
Üşüyürəm...
Bəzən intihar ən cazib çıxış yoludur,
Bəzən yolsuzluq –
Ruhumun qanadlarına güvənib 
 son addımımı atıram pəncərədən,
Bəzən sonda başlayır sonsuzluq...
Və sən – Kölgələr şəhəri,
Gücünü söstərib qandallama dilimi –
Bacarırsansa, əlimi tut...Əlimi...

UZAQ MƏSAFƏLƏR
Uzaq durma, gözüm nuru,
Bilirsən ki, səndən başqa
Gözüm görməz özgəni...
Dodaq sussa,
Göz danışar –
Ayaq dursa,
Ruhum gəzər kölgəni...

Elə baxma, gözüm nuru,
Yaxınlaş addım – addım...
Mən ki sənə çatmaq üçün
Öz - özümdən
Qaça - qaça uzaqlaşdım...
Mən ki səni ovcumda
Dua edib diləmişəm...
Yalvarmışam,
Bir Allaha, bir də sənə –
Səndən sevgi,
Ondan səni istəmişəm...

Uzaq məsafələrin ayrılıq var bətnində –
Yaxına gəl, gözüm nuru,
Evim yoxdu mənim də...

QARANLIQ OLAR
Günəş doğmaz bu şəhərə
Qaranlıq olar –
Hənirtisiz aynaları
Bulanıq olar...

ƏSMƏR 
HÜSEYN XAN

????????????????????????????????
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Kölgə boylanar çirklənmiş
Pəncərələrdən...
Hicran qoxar küçələri –
Tünd yanıq olar...

Qəfil ömrün ortasından
Ayrılıq keçər –
Sonra ürəyin nə bütöv,
Nə sınıq olar...

BENİM İKİ YANIM
Benim iki yanım var –
Biri durqun, sessiz,
Kimseye bulaşmaz...
Diğeri çılqın,
İpe sapa yatmaz...
Benim iki adım var –
Birini babam verdi... Aydınlık,
Esmer gözlüm – dedi.
Diğerini ben bilirim,
Adı bende saklı... Karanlık....
Benim iki yolum var –
Birinde sen bekliyorsun beni,
Diğerinde ben seni...
Yollarda çam kırıkları –
Kanatsa da yetmeyen,
Uyansakta bitmeyen
Bir rüyaydı bu aşk, gördüğüm...
Biz - bize mahkum,
Biz - bize kör düğüm...

ƏLVİDA
Xoşbəxtlik ordaydı –
Orda, heç tanımadığım birinin gülüşündə...
Bir də o gülüşə dəli olmaq var –
Havalı-havalı oxumaq,
Dəli kimi oynamaq,
Adam kimi ağlamaq,
Uşaq kimi gülmək...
Və sonra heç yaşamamış kimi ölmək!

Bütün sevdalara ürəyimi,
Səslərə qulağımı qapayıb gedirəm...
Fonda Haluk Levent “Elfida” –
Məni hələ bəstələnməmiş bir sevda şərqisi 
    kimi xatırla...
Əlvida!

Gedirəm,
İçi boş kəlmələrinizin uçurumundan...
Yıxılıram göz yaşımın üstünə,
Canım yanır...
Məni qırmızı rəngli tüstümdən tanı –
Qanım yanır!
Siqaret qoxuyuram...
Və mən hələ də karlar üçün yüksək səslə 
    şeir oxuyuram –
Adı “Vicdan...”
Sonluq:
Güllə və qan!

MİLANA
Mən olduğum ölkəyə
Qış gələli çox olub...
Daha məndən bahar olmaz,
Yaz olmaz.
Mən olduğum ölkədə daha günəş doğulmaz!

Qarlı qışı göstərir bu ölkənin təqvimi...

Uzaq dur, ay balacam...
Sən xəyalını qurduğum qadının kölgəsisən,
Yuxularda gördüyüm uzaq şərq ölkəsisən!

Uzaq dur, ay balacam...
Burda səni soyuq tutar, qar döyər.
Mən ağ saçları saqqalına qarışmış, 
   elə həmin adamam,
Görsən, için göynəyər!

Hərdən dalıb gedirəm
Gözlərimin çəkdiyi
Yolun ta sonunacan –
Kiçilirəm, Milana,
Kiçilirəm...



Xəzan (4/28)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

İyul-avqust  2020 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
28

Sən boyda olanacan!
Görürəm ki, ordasan –
Yolun ən başındasan...
Ora yolun sonudu mən tərəfdən baxanda!

Əynində mavi paltar,
Əllərində uçurtmanın ipləri,
Saçlarında çiçək var...

Tanrı səni qorusun qarlı qışdan, Milana!

DAŞLAŞMIŞ ÜRƏK
Bir gerçək var: keçən keçdi, daha qayıtmayacaq,
Bacarmadım bu yollardan gözlərimi yığam mən...
Sənidinsə gözlədiyim, gəlməliydin, gəlmədin –
Heyif olur bu ömürdən, nə qədər ki sağam mən...

İndi daha dənizlər də buludları əks etmir,
Buludlar da karvan-karvan qovuşmur bir-birinə
Bu daşlaşmış ürəklə sən, kaş olaydın daş adam –
Dalğaların sarıldığı qayaların yerinə...

Daha mən də gözləmirəm uzaqdakı gəmini,
Daha sən də gəlməməyi özünə dərd eləmə...
Bu ömürdə bir naxış var, bu naxışda bir yalnış –
Tanrının toxuduğunu sökürəm ilmə - ilmə...

Mən ölərəm, yerin altı gözəldirsə üstündən,
Torpaq məni, mən torpağı basıb 
   bərk-bərk bağrıma...
Kök bağlayar, yaşıllaşar gözlərimin sarısı –
Deyərəm ki, keçdi ruhum, keçdi daha, ağrıma...

GƏTİRDİM SƏNİ
Əl açıb göy üzündən
Yerə gətirdim səni...
İndi göyəmi çıxdın -
Harda itirdim səni?

Sən qalın kitab idin -
Fikirləri dolaşıq...
Gözümdə böyüdürdüm,
Nə tez bitirdim səni?

Sən aşılmaz dağ idin,
Mənsə bir yol yorğunu -
Sənə qovuşmaq çətin...
Mən çətinlik vurğunu,
Düzə gətirdim səni...

Xəyalımda doğulub,
Boğuldun yanağımda...
Sən səhrada su idin -
Çartlamış dodağımda
Sözə gətirdim səni...

Ürəyimin sahibi,
Axı, bu nə gedişdi?
Asan yolu seçmisən,
Qalmaq ən çətin işdi...
O getməz deyə-deyə,
Gözə gətirdim səni!
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FALÇI
Ürküdər cinləri bu köhnə çuxan,
Guya ki, görürsən yaxın-uzağı...
Ovcuma baxırsan, ay falabaxan,
Taleyim alnıma yazılıb axı!

Oxuyum deyirsən, oxu görüm də,
Özünü bu qədər yorma havayı...
Dəvədabanıtək kobud əlimdə,
Nə görə bilərsən çatdan savayı?!

Könlümdə nə qədər arzular vardı,
İçim sınıq-sökük, ürəyim dağ-dağ...
Ovcum görürsənmi cadar-cadardı,
Ovcumda qəlbimin şəkilinə bax.

Gələn günlərimin sən bircə-bircə,
Söylə ağını da, qarasını da...
Özünü bu qədər incitmə, məncə,
İynəmi gəzirsən ot arasında?!

Özünü boşuna eyləmə fəda,
İnadın yersizdir, zəhmətin əbəs...
Tanrının özütək yazdıqları da,
Nə qədər istəsən gözə görünməz.

Nə ovuc yumub-aç, nə gəzdir kasa,
Ağlayar ağlayan, güləcək gülən...
Özüm də bilirəm özümə qalsa,
Damar ürəyimə başıma gələn.

Taleyim çox görüb yaxşını, pisi,
Sehirli sözlərin gəlməz karıma...
Çiynimi yandırır günün istisi,
İndidən yanıram günahlarıma.

Sevincim bəllidir, kədərim bəlli,
Silinməz naxışdır ağı, qarası...
Qismətim bəllidir, qədərim bəlli,
Tanrı yazısıdır – tale yazısı!

QARAÇUXA
Gözlərimdən yuxu qaçıb
Gözləyirəm, gecə bitmir.
Sanki evə tələsirəm –
Ha gedirəm, küçə bitmir...

Bu nə qəfil oyanmaqdı
Axşan-axşam, gecə-gecə?!
Bəlkə elə çıxım gəzim
Qapı-qapı, küçə-küçə?!

Gecə zülmət, bu otaq dar –
Mən bir məhbus, gecə qala.
Sanki məni çağıran var
Allah, Allah, baxtım ola...

Bəlkə elə durub baxım
Mənə gəlmiş məndən qaçan.
Bəlkə elə bir soruşum
Harda idin bu vaxtacan?!

Nə anmağa gücüm çatır,
Nə geriyə gətirəsi.
Eh, yuxuma haram qatır
Hansı günün xatirəsi?

Bu yuxusuz gözlərimin
Heyrətdənmi bəbəyi qan?
Bəlkə bir vaxt sevdiyimin
Ruhu gəlib keçib burdan?

ZÜLFÜ 
GƏNDƏBİLLİ

????????????????????????????????
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Bəlkə qaraçuxam yatıb –
Ölüm qusur sağım-solum?
Bəlkə biri
Pəncərəmə bir daş atıb –
Oyadıb ki, oyaq olum?!

ÜRƏYİM
Varlığımı taladılar,
Uçuruldum divar-divar.
Çölümdə od qaladılar,
İçimdə bişdi ürəyim.

Qəfil bir ayrılıq düşdü,
Ayrılıqdan arıq düşdü.
Məhəbbətdən yanıq düşdü,
Həsrətdən şişdi ürəyim.

Bir sirr kimi dilimdədi,
Əsir kimi zülümdədi.
Sinəmdən çıxmaq istədi,
Bağrımı deşdi ürəyim.

Ona gün ağlayanmadım,
Həyata bağlayanmadım.
Ha tutdum, saxlayanmadım
Sinəmdən düşdü ürəyim.

UNUDURUQ, DEYƏSƏN
Babaların yuvasını,
Yada qalan mirasını,
Sazda “Cəngi” havasını
Çala-çala unuduruq, deyəsən...

Sağaldımı yaran, qardaş?
Qurtardımı yoxsa savaş?!
Borcumuzu yavaş-yavaş,
Bala-bala unuduruq, deyəsən...

Qınar tarix, zaman bizi,
Dünya boyda dərdimizi.
Ovundurub qəlbimizi,
Ala-ala unuduruq, deyəsən...

Allah, vermə belə səbr!
Məzar-məzar, qəbir-qəbir,
Cığır-cığır, ləpir-ləpir,
Tala-tala unuduruq, deyəsən...

Getdi san da, getdi ad da,
Ərlər vardı papaq altda.
Köhnə yurdu təzə yurdda
Qala-qala unuduruq, deyəsən...

ALLAHA DUA
Yolçusunu yol aparar,
Dəli külək kol aparar.
Qopan daşı sel aparar,
Tut əlimdən bərk, buraxma.

Əziz tutub varı getsəm,
Atıb abrı-arı getsəm.
Bir günaha sarı getsəm,
Tut yaxamdan çək, buraxma.

Qəlbim sənə qulaq asır,
Sən deyirsən, əlim yazır.
Şeirimi mənadan qısır,
Dilimi gödək buraxma.

Bu dünyanın gen düzündə,
Gecəsində, gündüzündə,
Köməyim ol yer üzündə,
Allah, məni tək buraxma!

GƏLMƏZ
Həyatından kam almaq,
Xoşbəxt olmaq uman kəs,
Bəs deyil arzulamaq,
Vaxt keçər, zaman gəlməz.

Xam xəyala düşmə sən,
Sanma göydəndüşməsən.
Dəryada əlləşməsən,
Əlinə saman gəlməz.

Hər şeydə məna ara,
Vaqif ol mənalara.
Boş-boşuna dağlara
Çən çöküb duman gəlməz.

Eləmə bir qəlbi xar,
Allah göydə darıxar.
Yoluna şeytan çıxar,
Qəlbinə daman gəlməz.
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Yaş tökmə bulud- bulud,
Cansız bütləri unut.
Üzünü Allaha tut,
Qeyriyə güman gəlməz.

Qala yox uçulmayan,
Arzu yox puç olmayan.
Allaha açılmayan
Ürəyə iman gəlməz.

Xeyir, şərlə qoşasan,
Həm qulsan, həm paşasan.
Yaxşılıqla yaşasan,
İllərin yaman gəlməz.

OLDUĞU QƏDƏR
Qəlb bağlanar birinə,
İlmək olduğu qədər.
Hər sevgi ağlamaqdır,
Gülmək olduğu qədər.

Kim ömründən razıdı,
Razı da narazıdı.
Getmək də bir yazıdı,
Gəlmək olduğu qədər.

Canın nəzikcə sapdır,
Ömrün Haqqa hesabdır.
Doğulmaq da əzabdır,
Ölmək olduğu qədər.

İNCİMƏ
Arzu çox, vaxt qısa, ömür gödəkdi,
İllər də saçına əlini çəkdi.
Çal saçın özü də nuranilikdi,
Dən düşüb ağaran başdan incimə.

Qədrini bilməsə ellərdən inci,
Yalançı, böhtançı dillərdən inci.
Əl tuta bilməyən əllərdən inci,
Arxanca atılan daşdan incimə.

Dəryada qərq olan gəmin var sənin,
Gözündə həsrətin, nəmin var sənin,
Könlünü göynədən qəmin var sənin,
Çöhrəni solduran yaşdan incimə.

Bəxtini araya bilməmisənsə,
Taledən yarıya bilməmisənsə,
Yazını qoruya bilməmisənsə,
Vədəsiz payızdan, qışdan incimə.

İlahi hər qəlbə bir qübar verər,
Ömrü gödək verər, qəbri dar verər.
Qiyməti qiymətli insanlar verər,
Sən ağlı, gözləri çaşdan incimə.

Sözünü hər zaman desəndə qəti,
Hamıdan gizlədin bir həqiqəti.
Sən sərgərdan qoydun bir məhəbbəti,
Yalandan o qara qaşdan incimə.

QƏDƏRDİR

Hər qəlbin bir sirli adası olur,
Hər əlin bir qəfil xatası olur.
Hərənin bir gözəl butası olur,
Sevməyin özü də, axı, qədərdir.

Payızda çöllərin ayazı düşər,
Sel gələr, dağların qayası düşər.
Hərənin payına bir yazı düşər,
Açıb bu yazını oxu - qədərdir.

El üçün yorulsun ayağın, dizin,
Qalalar qurdunsa, qalacaq izin.
Bu ağlı - qaralı taleyimizin
Çoxu təsadüfsə, çoxu qədərdir.

Gün gələr əlində tutarsan əsa,
Gün gələr qəmindən batarsan yasa.
Fanidən fanidi, qısadan qısa,
Ömrümüz bir şirin yuxu qədərdir.

Günləri ötüşər hayda, harayda,
Yer yoxdu şairə altun sarayda.
Qara gün dünyanın zülməti boyda,
Ağ günlər gözünün ağı qədərdir.

O gözəl duymadı ona sevgimi,
Uçuldum kimsəsiz qalan ev kimi.
Əriyib gedərəm sabaha kimi,
Dözümüm bir şamın yağı qədərdir.
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Bu gün Əkbər yenə yuxudan durandan bəri 
özü-özü ilə danışıb dururdu. Günlərdir ki, atası 
Vaqifi qocalar evinə aparmaq haqqında düşü-
nürdü və nəhayət, bu gün aparmağı qərara al-
mışdı. Səbəb isə artıq atasının gözlərinin tamam 
tutulması və onları həddindən artıq yorması 
idi. Hər dəfə durub bir yerə gedəndə əlindən 
tutub aparmalı idilər, hər addımında köməyə 
ehtiyacı olan Vaqif babanı bircə nəvəsi Elcan 
sevirdi, ondan başqa bütün ailə üzvləri Vaqifi 
artıq yük kimi görürdü bu evdə. Sanki vaxtı ilə 
öz boğazından kəsib hər kəs kimi Əkbəri istə-
dikləri ilə təmin edən, gündəlik ehtiyaclarını 
qarşılayan, təzə paltarla məktəbə yola salan o 
deyildi. Özü isə il uzunsa da, qısalsa da köhnə 
qara kurtkada olardı. Bircə Əkbər sinif yoldaş-
larının yanında əyləşərkən utanmasın, özünü 
əksik hesab etməsin. Hələ onu demirəm ki, son 
zəng keçirmək üçün lazım olan yüz manatı qon-
şu dükançı Arif dayıdan almışdı. O pulu Əkbər 
birinci kursu bitirəndə ödəyib qurtara bilmiş-
di. Həmçinin, Əkbər Bakıya oxumağa gedəndə 
pal-paltar aldı – bu da bir borc. Həyat bu insanı 
sanki söz vermişdi ki, daşa-qayaya çırpsın. Hər 
gedişdə bir az daha sıxırdı...

Nəhayət, çoxdan gözlənilən an gəlib yetişdi. 
Əkbər əllərində Vaqif babanın geyimləri gəlib, 
babanın yatağının başında durdu: – Dur geyin, 
ağsaqqal, getməliyik! Zavallı Vaqif baba utana-u-
tana, qorxa-qorxa yorğanın üstünə atılan şalvarı 
götürüb yorğanın altına salıb geyinməyə başladı. 
Bir yandan sevinirdi, bir yandan kədərlənirdi. 
Sevinirdi ki, hər günü əzabverici keçirirdi, bəlkə 
bu zülmdən qurtulaydı. Kədərlənirdi ki, axı Ək-

bərə həmişə xoş gün nəsib etmişdi, bu qarşılığı 
idimi? Nə isə məcbur idi. Qapıdan çölə çıxanda 
Elcan babasının ayağından yapışıb ağlamağa 
başladı: – Getmə, baba, getmə! O ki var çığırmağa 
başladı. Səs telləri partlamaq üzrə idi. Əkbər uşa-
ğın ağzının üstündən şillə vurub onu babasından 
ayırdı. Uşağın qıpqırmızı yanağı göz yaşına qərq 
oldu. Qəlbində Əkbərə qarşı nifrət yarandı. Nə 
isə ağ “Land Gruser”ə oturub evdən uzaqlaşdılar. 
Əkbər o qədər vecsiz adamıydı ki, minib çapdığı 
bu maşını atasının onun üçün illərlə işlədiyi və 
pensiyadan yığdığı və digər dədə-babadan qalan 
mirasların pulları ilə aldığını da unutmuşdu...

Afaq isə evə qayıdıb televizoru açdı. Afaq 
Əkbərin həyat yoldaşıdır. Telekanalları dəyiş-
məkdən təngə gəlib türk kanallarının birində 
saxladı. Burda bir kişi dini mövzuda söhbət 
edirdi. Afaq mövzuya qulaq asmağını vacib 
saydı. Axı, o namaz qılıb, oruc tuturdu. Lakin 
o bir şeyi unutmuşdu. Bayaq qocalar evinə 
göndərdikləri, bir az kobud desəm, bayıra at-
dıqları insan onların ərşə çəkilmiş imanlarının 
təzahürü idi. Bunların dindən bəhs etməsi boş 
çoxluğa bənzəyirdi. Heç bir şeyi yoxdur. Amma 
mənəm mənəm deyir.

Əkbər isə yol getməyində idi. Qoca maşının 
oturcağına qısılıb səsini çıxarmırdı. Maşının 
təkərləri hər dəfə dövr etdikcə Əkbər sanki 
qaz pedalını bir daha bərk basırdı. Öz dili ilə 
desək, məşəqqətə bürünmüş həyatından qur-
tulmaq istəyirdi. Uzun sözün qısası Əkbər ata-
sını qocalar evinə həvalə edib getdi. Atasından 
ayrılanda Vaqif oğulunun qulağına bir şey pı-
çıldadı:

SƏBAHƏDDİN 
ÇİNGİZOĞLU

????????????????????????????????

DÖNGƏ
(hekayə)
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– Mən sən doğulanda adını Əkbər ona görə 
qoydum ki, böyük olasan, daim zirvələrdə qə-
rar tutasan. Kimlərəsə yuxarıdan aşağı baxa-
san deyə,məzulumu sıxasan deyə, nankor ola-
san deyə qoymamışdım!

Eyni tərzdə o da atasının qulağına dedi:
–  Heyif ki, bura yeri deyil, ağsaqqal. Yoxsa 

bu söhbətinə çarə qılardım.
İndi Əkbər evə qayıdır. Elə bil ki, üstündəm 

ağır yük götürülmüşdü. Qəflətən ona zəng gəl-
di. Zəng edən aylardan bəri sosial şəbəkə da-
nışdığı, dəfərlərlə görüşdüyü, daha doğrusu 
Əkbərin təbili ilə çalsaq, qeyri-ciddi münasi-
bət qurduğu qadın idi. Adama deməzlər ki, a 
bəs süni səmimiyyətinə görə bu günə qalmı-
san? Özü də ağzını açan kimi deyir ki:

–  Biz müsəlmanıq.
Mən də öz-özümə deyirəm:
– Görünür. Kəlmeyi-şəhadətini bilməyən, na-

maz qılmayan, oruc tutmayan, zəkat verməyən, 
Həcc ziyarətinə getməyən insan müsəlamanlıq-
dan dəm vurur. İkisini bildik deyilir ki, maddi im-
kanın varsa et. Qalan üçü ki, maddiyyatdan asılı 
deyil. Hal-qaziyə Əkbər telefonu açdı:

–  Hə, canım, salam. Necəsən, ömrüm?
–  Sən yoxlayandan yaxşıyam. Haralarda-

san, gözə dəymirsən nə vaxtdır. Əvvəl 10 gün-
dən bir gələrdin çay içərdik, söhbət edərdik. 
Deyəsən, məni əvəz edənlər tapılıb!

– Yox. Sadəcə bir-iki işim vardı. Hardasan ki?
– Həmişəki məkanımda. Başqa haram va-

ram ki? Gələ bilərsənsə gəl, nə vaxtdır səni 
görmək istəyirəm.

– Yaxşı, gəlirəm.
Neçə müddətdir gəlmədiyi məkanın qaba-

ğında maşını saxladı və içəri daxil oldu. Məka-
nın üstünə belə yazılmışdı: – BAR...

İçəri girib otaqların birini bağlatdırdı və 
dün yanın bahalı içkiləri süfrəyə düzdürdü. Süf-
rəyə düzülənlərinin pulu yetim-yesirin haqqı 
idi. Hansı ki, ona-buna fırıldaq gəlib qazanmış-
dı. Əkbər sosial yardım düzəldirdi, amma kim 
pul verirdisə ona. Firuzə içəri gircək yuxusun-
da darı görən ac toyuq kimi Əkbərin üstünə 
atıldı. Şəhvət hissinə təslim olmuş iki cavan 
öz axirətlərini məhv etməyə başladılar. Lakin 
Əkbərin nəzərindən bir şey qaçırdı ki, o özünə 
müsəlman desə belə Hz.Əlinin “Özgəsinin na-
musunda gözü olanın, öz namusundan xəbəri 
olmaz!” hədisini unutmuşdu. Onun heç ağlına 

gəlməzdi ki, nələr baş verəcək. Eyş-işrət məc-
lisi davam etməkdə idi. Şərab süzülür, içilir, 
yenə süzülür, yenə içilir və bu periodiklik fa-
siləsiz olaraq davam edirdi ta ki bu içki məclisi 
qurtarınca. Sonda məcbur da olsa ayrılmalı ol-
dular və çıxanda Əkbər cibindən çıxardığı bir 
dürmə pulu masanın üstünə atdı və çıxdı. İç-
kili olduğundan heç pulun qədərinə baxmadı. 
Amma 20-liklərin və 50-liklərin rəngi uzaqdan 
sezilirdi. Bir aylıq məzuniyyət götürdüyündən 
işə getmirdi.

Evə getməli idi. Amma nədənsə dəniz qıra-
ğına getdi.Bir qədər ləpədöyəndə oturub dal-
ğaların səsinin qayğayıların səsi ilə yaratdığı 
harmoniyaya, ecazkar səslənən nəğməyə qu-
laq asdı. Daha sonra nəsə ürəyinə xal düşmüş 
kimi oldu. Hövlnak durub evə yüyürdü. Evdə 
hər kəs yerində idi bircə ərə getməmiş bacı-
sından başqa. Afaq, bilmirsən Röya hardadır?

– Dedi ki: – Dostlarımla görüşəcəm.
– Bunun dostlarlarla görüşü qurtarmır ki!
Röya əslində məşuqu ilə görüşə getmiş-

di. Məhəbbət də ki nə məhəbbət. Əkbərin Fi-
ruzəyə olan məhəbbətindən! Ara-sıra görü-
şürdülər. Əkbərin eyş-işrətə, murdar əməllərə 
başı o qədər qarışmışdı ki, ailəsinə, yaxınlarına 
ayırmağa vaxtı qalmamışdı. Bu isə hələ əlbəttə 
çox faciələrə açılacaq səngərin qazılmasına ve-
rilmiş əmr idi. Bəhruz demişdi ki, bu gün ona 
çox vacib söz deyəcək. Bu arada Bəhruz, yəni 
Röyanın sevgilisi Əkbərin illər əvvəl adına söz 
çıxardığı Gülsüm adlı qızın qardaşı idi. Xülasə, 
Bəhruz gəldi Röya ilə ingilissayağı görüşdülər. 
Axı bunlar inteqrasiya eləmiş gənclərdir. Hə-
mişəki kimi görüş yeri yenə bulvarı təyin et-
mişdilər. Qol-qola bir qədər gəzib-dolaşıb söh-
bət etdikdən sonra bir kafedə oturub söhbətə 
davam etməyi daha məqsədəuyğun bildilər. 
Əslində buranı Bəhruz əvvəlcədən hazırlat-
dırmışdı. İçəri girəndə Röya qızgül ləçəkləri 
ilə bəzənmiş, rəngbərəng şamların düzüldüyü 
masanı gördü və təəccübünü gizlədə bilmədi. 
Üstəlik Bəhruzun dodağından da öpdü. Daha 
sonra əyləşib söhbətə qaldıqları yerdən davam 
etməyə başladılar. Ləziz yeməklər düzüldü və 
bir də şampan. Röya etiraz etsə də, Bəhruz bir 
neçə yalvarışdan sonra onu razı sala bildi. Bir 
butulka 2, daha sonra 3 oldu. Saat bir an belə 
fasilə vermədən irəliləyirdi. Gecə düşmüş, ar-
tıq əqrəb saat 10-nu göstərirdi. Röya sevgili-
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sinə səsləndi:
– Gecdir. Bəlkə gedək?
– Gedək, bizə. Bizdə qal, sabah gedərsən. 

Artıq gecdir. Deyərsən, gecə idi dostumun ana-
sı buraxmadı.

Röya başını aşağı-yuxarı yelləyərək razılaş-
dı. Bəhruz Röyanı qonşuluqlarındakı evə deyil, 
şəhərdən kənar Sumqayıtdakı evinə apardı. 
Röya içkinin təsirindən hansı vəziyyətə düş-
düyünü təsəvvürünə gətirə bilmirdi. Taqətdən 
düşümüş cismini taxta çırpar-çırpmaz, özünü 
Bəhruza təslim etdi. Səhər açılanda artıq gec 
idi. Hər şey bitmişdi. Bunu Röyaya çarpayının 
üstündəki qan ləkələri deyirdi. Mətbəxə keçib 
iri və par-par parıldayan bir bıçaq götürdü. Bu 
zaman hələ Bəhruz yatırdı. Əlləri əsə-əsə başını 
yana çevirib bıçağı əvvəlcə Bəhruzun ürəyinə 
sancdı. Dərhal çıxardı dəli olmuş kimi ikinci 
dəfə, üçüncü dəfə bıçaqla Bəhruzun bədənində 
dəlik açdı. Ən sonda isə öz döş qəfəsinə sancılan 
bıçaq zərbəsinin nəticəsində həyatla vidalaşdı.

Səhəri gündən Röyanın axtarışı üçün yaxın-
lıqdakı polis bölməsinə məlumat verildi. Eyni 
zamanda Bəhruz üçün də. Bu qonşularda da şü-
bhənin yaranmasına səbəb oldu. Bəhruzun son 
zamanlar narkotikə qurşanmasını isə ailəsi po-
lisə deməmişdi. Bu səbəbdən özləri – ata-anası 
o biri mənzillərinə baş çəkməyi zəruri hesab et-
dilər. Bu fikirlə mənzilə yollandılar.

Evin qabağına çatdılar. Qapını açarla açmaq 
istədilər, çöldən açıq idi, lakin içəridən bağlı 
idi. Ha döydülər, bir hay çıxmadı. Sonda atası 
evə pəncərəni sındırıb girməyi qərara aldı və 
otağa giməyi bacardı. İçəridəki mənzərə isə 
onu bir ömür susmağa məcbur etdi.

Sonra günlər keçdi, aylar ötdü, illər bir-bi-
rini qovdu. İndi Əkbər bütün pis vərdişlərinə 
tövbə edib, ibadətlə məşğuldur. Fəqət, əvvəlki 
əməlləri onun əməl dəftərində qeyd olunmuş-
du və məhşər günü hər birinin cəzasını alacaq 
və bu yaxınlarda Vaqif babaya görə “Qocalar 
evi”nə getsə də, onun bir ay öncə rəhmətə qo-
vuşduğunu dedilər...
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YАZАN GƏLMƏMİŞ
Bəzən bаhаrdа dа sоlur çiçəklər,
Hеç pаyız gəlməmiş, хəzаn gəlməmiş...
Bunu аdi dillə аnlаtmаq çətin,
Qоpuz çalınmamış, оzаn gəlməmiş...

Bəzən ümid оlur sоnuncu nəfəs,
Bəzən hеç bir şеyə qаlmаyır həvəs.
Tələsdim, yuхumu dаnışdım əbəs,
Münəccim gəlməmiş, yоzаn gəlməmiş…

Dаhа о çаğlаrа yеtməyəcəyəm,
Yох-yох, hеç nаrahаt еtməyəcəyəm.
Mən də öz yоlumlа gеtməyəcəyəm,
O, gedib yоlunu аzаn gəlməmiş...

Özün tаqqıltı sаl, özün də diksin,
Ömür bir yоllarında ayaq geciksin.
Bu bаş dаş üstündə dе, nеcə bişsin,
Оcаq qаlаnmаmış, qаzаn gəlməmiş?!

Küsdürmə, küsdümsə, bаrışmаyаcаm,
Оd vurmа, sinsəyib аlışmаyаcаm,
Qоrхmа bu dərdlərdən dаnışmаyаcаm,
Оnu rоmаn-rоmаn yаzаn gəlməmiş...

SƏNİNÇÜN  
GƏTİRMİŞƏM

Bu güllərin ətri sənə tanış gələr,
Al qoxula, al xatırla o günləri.
Bizim nakam sevgimizdən xatirə tək,
Mən səninçün gətirmişəm bu gülləri.

Həmin bağdan dərilmişdir bu tər çiçək,
Orda sözlər danışmışdıq ətək-ətək.

Bu sevginin tək, yeganə şahiditək,
Mən səninçün gətirmişəm bu gülləri.

Sən gülərək ağlatmışdın, ağla, güldür,
Bu sən sevən-al qırmızı qızılgüldür…
Ya get bəslə, ya at getsin, ya da öldür,
Mən səninçün gətirmişəm bu gülləri.

Bu güllər tək gülə dönüb yanan ürək,
Budur neçə günahını yuyan ürək.
Bu güllərdir bir vəfasız qıyan ürək,
Mən səninçün gətirmişəm bu gülləri.

Qaytar geri itirdiyin illərimi,
Danış yenə şirin-şəkər dillərini.
Gəl barışaq, uzat mənə əllərini,
Al, səninçün gətirmişəm bu gülləri.

SƏN HАRА,  
MƏN HАRA

Yuхumа gəlməzdi, bаşımа gəldi,
Sən hаrа, mən hаrа, bu qismət hаrа?!
Еlə bil dünyаnı mənə vеrirlər,
Sən hаrа, mən hаrа, bu fürsət hаrа?!

Məsаfə çох yахın dаr аrаmızdа,
Оd dа vаr, həm də vаr qаr аrаmızdа…
Tikаnlı məftillər vаr аrаmızdа,
Sən hаrа, mən hаrа, bu sərhəd hаrа?!

Qоrхurаm dünyаnı qаmаrlаmаğа,
Qоrхurаm mən səni qucаqlаmаğа...
Qоrхurаm mеyl еdəm mən аğlаmаğа,
Sən hаrа, mən hаrа, bu həsrət hаrа?!

NATİQ 
ASLANOĞLU

????????????????????????????????
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BİLMƏDİN
Qəlbimi sən аlıb, sаldın əlindən,
Dеmə ki, bilmədim…
                                Nеcə bilmədin?!
Mən səni sеvməklə günаh еtmişəm,
Bəlkə günаhımdаn kеçə bilmədin?!

Qəlbim bir gül idi,
                            Üzdüm səninçün,
Hər dərdə, əzаbа dözdüm səninçün.
Mən еşq bаdəsini süzdüm səninçün,
Tutuldu bоğаzın,
                             İçə bilmədin...

Sən zəhər süzmüşdün,
                                          İçdim səninçün,
Qəlbimi dаşlаrlа ölçdüm səninçün.
Mən həmən küçədən köçdüm səninçün,
Sən mənim qəlbimdən köçə bilmədin...

Çох şеylər dəyişdi,
                               Хаtirələrsiz,
Məni çох incitdi хаtirə sənsiz.
О yоllаr, о yеrlər dаrıхdı mənsiz,
Mənsiz yеtim qаldı küçə,
                                          Bilmədin…

Bilmədin,
               Ümidlər sоlur sоnundа,
İndi kimlər gəzir sаğın-sоlundа?!
Tək sənin uğrundа, sənin yоlundа,
Çеvirdim ömrümü hеçə,
                                         Bilmədin…

SƏN GЕTSƏN...
Mənim göz yаşımı sеllərə qоşmа,
Sеllər cоşub-dаşıb çаğlаyа bilər.
Mənim ürəyimə çəkdiyin dаğlаr,
Dünyаnın qəlbini dаğlаyа bilər.

Sən gеtsən, səninlə hər şеy gеdəcək,
Təbiət yаşıl yох, qаrа gеyəcək.
Bülbüllər səninçün аğı dеyəcək,
Göylər yохluğunа аğlаyа bilər.

Mən məhrum оlаndа yаr qаyğısındаn,
Dе, hаrа qаçаrаm qəlb yаnğısındаn?!
Mənim ürəyimin bu аğrısındаn,
Dünyаnın ürəyi аğrıyа bilər.

Səni bаğışlаmаz ürəyim, düzü,
Sən qоysаn didərgin bu еşqimizi…
Sаnmа, məhəbbətin kоr оlаn gözü,
Mənim də gözümü bаğlаyа bilər.

Sənlə bаrışmаrаm, qаlıb sözüm də,
Аmmа unutmаrаm, sözün düzün də.
Vеrdiyin dərdləri qəlbim özündə.
Səndən əmаnət tək sахlаyа bilər.

SEVƏ-SEVƏ
Yenə tutub məni çəkmə o yerə,
Səni öldürərəm mən sevə-sevə...
Ölərəm sevginin qanadlarında,
Sənə can verərəm sən sevə-sevə.

De, ağıl qalarmı indi bu başda?
Gəzdik, yorulduq nə yayda, nə qışda...
Elə axtarırdım duraq yağışda,
O şehli gözlərdə çən sevə-sevə.

Baxdın, ilham aldım...Baxdım, güc aldım,
Sevdim, bu sevgidən yazdım, ucaldım...
O eşq bağlarında gəzdim qocaldım,
Ağardı saçlarım dən sevə-sevə...

SƏN ОL
Yеnə о günlərə qаyıdаq, gülüm,
Sən gеtdin, gеriyə dönən də sən оl.
Biz qəmli günləri çох bölüşmüşük,
Mənim sеvincimi bölən də sən оl.

Gəl, sən, hicrаn dоlu günləri sаymа,
Оnlаrı ömrünə yахınа qоymа...
Məndən dоymаq istə, аmmа ki, dоymа,
Mən ölsəm, аrхаmcа ölən də sən оl.

Mən еşqi, sеvgini sənlə аnmışаm,
Nеynim, gеcikmişəm bеlə yаnmışаm...
Mən səni bаşımın tаcı sаnmışаm,
Şаhım, pаdişаhım, köləm də sən оl.

Bəs, sеvən sеvənin nəyinə gərək,
Оnа bu günündə dеyilsə kömək?!
Gəl, vеr əllərini, bir yоlluq gеdək,
Mənim ünvаnımı bilən də sən оl.

Gəl, qоymа еşqimiz yаrıdа dоnа,
Gəl özün ömrümü nurunа bоyа...
Yаndır çırаğımı sən nur vеr оnа,
Çırаğım sönəndə sönən də sən оl!



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Xəzan (4/28)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İyul-avqust  2020
37

ATASIZLIQ
Atasız olmağı anlamışdım mən –
Görməyəndə evdə ata çəkməsi...
Yox idi gecələr siqaret çəkib
Məhlədə səs salan kişinin səsi...

Atasız olmağı anlamışdım mən –
Məktəbə bir yoxsul əl aparanda...
Anam bildirmirdi, amma qorxurdu
Gündüzün bağrını gecə yaranda...

Atasız olmağı anlamışdım mən –
Döyülüb, söyülüb evə gələndə...
Atalı birinin rişxəndlə mənə:
– Sənin atan hanı? Deyib güləndə!

Atasız olmağı anlamışdım mən –
Gecələr yanmayan soyuq sobadan...
Bir ildən bir gəlib Quran oxuyub
– Allah rəhmət etsin deyən molladan!

FƏHLƏ QARDAŞIM
Mənim fəhlə qardaşım,
Qəlbin dərdin közüdü...
Əlinin hər qabarı
Bir zəhmətin izidi...

Sən bilirsən həyatda
Necədi pis dolanmaq...
Gecəni yorğun yatıb,
Səhər yorğun oyanmaq...

Həyatın hamar yolu,
Alnının qırışıdı...
Bəlkə də, sənin ömrün
Kiminsə qarğışıdı...

Şərəf desən səndədi,
Hər adamda tapılmır...
Çox təəssüf ki, çörək
Pulsuz cibə satılmır!

EY DUAMIN QADINI
Ey duamın qadını,
Sevgimin şəhadəti...
Sənsiz yaman gündəyəm,
Gözümün ibadəti...

Ayaq saxla, dayan, bax
Ölmüş eşqin halına...
Ayrılıqlar dayanıb
Cənazə namazına...

Ürəyimdən bax keçir
Sənin axirət yolun...
Göz yaşımla almışam
Mən sevgimin qüsulun...

Allah bağışlayarmı
Bu günahı, nahağı?
Cəhənnəmlik olacam,
Qıldığım sevgi haqqı!

Kaş yanımda olasan,
Bu dünyadan qaçardım...
Min ildi ki, orucam,
Qayıtsaydın açardım...

RƏVAN  
ƏLİZADƏ

????????????????????????????????
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DARIXMAQ
Darıxırdırır bilirəm,
İndi düşən soyuqlar...
Gəlişinə saldığım
Gözüm üsdə yerin var...

Gəlmişkən gözlərimə
Sevda gülü əkərsən...
Üşüdünmü, üstünə
Kipriyimi çəkərsən...

Heç kim yoxdu ki, məndə
Öz əlimdi, öz başım...
Yağış da istəsən var –
İsdi qalan göz yaşım...

Sonra gözəl səsinlə
Zəngli saat qurarsan...
Saçlarının ətrindən
Köynəyimə vurarsan...

İncitdimsə, bağışla,
Yenə xəyal qururdum...
Yuxum sənin rahat ol,
Mən onsuz da dururdum...

DƏNİZ
Bilmədim biz hara gedirdik axı,
Arzu gəmisinin limanı heçlik...
Sevgi bir dənizdir, başımın tacı,
Bizsə bu dənizi ayrılıb keçdik...

Coşdu fırtınalar, daşdı dalğalar,
Dənizə gileyin havası düşdü...
Sahilə yan alan eşq gəmisinə,
Gülüm, bu ayrılıq nə tez yetişdi...

Çırpıldı dalğalar bu məhəbbətə,
Aldı bu dalğalar sevgini bizdən...
Biz axı nə sevgi umurduq, gülüm,
Suyu göz yaşları olan dənizdən...

Çəkdi dəniz bizi, çəkdi dibinə,
Yem olduq ayrılıq adlı balığa...
Eşq adlı dənizdə sevgi gəmisi
Çevrildi bir neçə tikə qalığa...

Daha bu gəmidə sərnişin olmaq
Yaraşar nə sənə, nə mənə, qadın...
İndi okeanlarda üzən gəmisən,
Üstündən oxudum “Ana”dır adın!

QİSMƏT
Bu taleyi sevdimmi?
Bəlkə, mənə deyəsən...
Utananda bilirdim,
Darıxanda necəsən?!

Mən axmaq, heç duymadım
Ürək dolu şadlığı...
Qismət budur, yaşıyaq
İndi doğma yadlığı...

Daş olmuşam, xanımım,
Sevəmmirəm heç kimi...
Mən bütün şəhərlərin
Həsrət çəkən sakini...

Mənimki də həyatdı?
Buna həyat demirlər...
Dəbdən də düşüb daha
Şairləri sevmirlər....

Özgələrin sabahı,
Boş ömrümün dünəni...
İndi neynəyək daha –
Gərək, unudum səni...

ŞƏHƏR – ŞƏHƏR
Səni şəhər - şəhər gəzib tapmışdım,
Yanırdı qəlbimdə məhəbbət şəmi...
İşə bax, qadınım, tapdığım sayaq,
Elə şəhər - şəhər itirdim səni...

İndi gör nə qədər aralıyıq biz,
Gəl bizi axtarıb hardasa azaq...
Ölçü vahididi şəhərlər artıq,
Bizə şəhərlərlə uzağıq, uzaq...

Keçmirəm sən olan şəhər tərəfdən,
Yoxsa, sənə sarı dönüb gələrdim...
Şəhərdən şəhərə mümkün olsaydı,
Səninçün yaralı qəlb göndərərdim...

Nə çoxdu şəhərdə yollar, əzizim,
Amma ki, bu yollar sənə gətirmir...
Sən olan şəhərin kefi pozulub,
Elə bil ki küsüb, adam götürmür...

Sənin şəhərində necədi hava?
Yəqin ki, soyuqlar sizdə tam dinib...
Mənim şəhərimin əyni nazikdi –
“Sənsizlik” tutaraq bərk xəstələnib...
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XX yüzilliyin 50-ci illərinin ikinci yarısın-
dan sərbəst şeiri milli formaya salan, 60-cı illə-
rindən modern şeiri və düşüncəni Azərbaycan 
poeziya məkanına gətirən, sərbəst şeir yaradı-
cılarından olan Rəsul Rza hələ sağlığında müa-
sirlərinə güclü ədəbi təsir göstərmişdir. Ədəbi 
təsir müəyyən mərhələdə -50-ci illərin ikinci 
yarısından geniş poetik vüsət almış, 60-cı il-
lərdə ədəbi məktəbin yaranması ilə nəticələn-
mişdir ki, bu hadisə - Rəsul Rza fenomeni şai-
rin çağdaşları, eləcə də sonrakı ədəbi nəsillər 
tərəfindən etiraf olunmuş, müxtəlif istiqamətli 
tədqiqatlarda elmi-nəzəri təhlilini və izahını 
tapmışdır. Rəsul Rza və sərbəst şeirlə bağlı tə-
dqiqatlar göstərir ki, Azərbaycanda 1920-30-
cu illərdə məzmun baxımından bir çox uğurlu 
sərbəst səpkili şeirlər olsa da, bu şəkil “50-ci 
illərə qədər özünün tam milli formasını tapa 
bilməmişdi, … çox yüksək məzmun olduğuna 
baxmayaraq hələ o, formaca büllurlaşmamış, 
xəlqiləşməmişdi” [1, s. 228]. Sərbəst şeirin tam 
büllurlaşmasını, tam milli formaya salınması-
nı 50-ci illərə bağlayan akademik M.Cəfərov 
hələ 1960-cı ildə belə qənaətə gəlmişdir ki, 
“Lenin” poeması üzərindəki iş prosesi şairin 
sərbəst şeirə tamamilə yiyələnməsinə səbəb 
olmuşdur, “… bu poemada Rəsul Rza sərbəst 
şeirin məhz Azərbaycana məxsus milli forma-
sını axtarıb tapa bilmişdir” [1, s. 231]. Sonrakı 
tədqiqatlarda Rəsul Rza yaradıcılığı ilə (50-
60-cı illər nəzərdə tutumaqla) sərbəst şeirin 
Azərbaycan poeziyasında milli ədəbi hadisəyə 
çevrilərək şeir məkanımızda özünü təsdiq et-
məsi ədəbi fakt kimi elmi izahını tapmışdır. 
Bu mənada Rəsul Rzanın ədəbi xidmətlərini 

Azərbaycan şeir sənətində yalnız sərbəst şei-
rin yaradıcılarından biri kimi məhdudlaşdır-
maq yanlış olardı, o “... həm də bu cür şeirin 
milli poeziyda ənənəsini yaradan şairdir” [2, s. 
268].

Rəsul Rzanın altımışıncı illərədəki nova-
torluğunun əsasının məhz otuzuncu illərin 
bünövrəsi üzərində ucaldığını yazan tənqid-
çi-alim Y.Qarayev “Mövzuca və ideyaca hakim, 
rəsmi ideya dəbinin tələbinə böyük güzəşti ilə 
birlikdə formada, üslubda, janrda qeyri-adi 
poetika və sənət hadisəsi olan “Lenin” poema-
sı da, əslində, sərbəst poetika, vəzn, struktur 
aktı idi” [3, s. 704] elmi-nəzəri izahı ilə onun 
Azərbaycan poeziyasında, sərbəst şeir hərəka-
tındakı mövqeyini düzgün müəyyənləşdirmiş, 
bununla da M.Cəfərovun mülahizələrini təs-
diqləmişdir. Təqidçi-ədəbiyyatşünas Ş.Salma-
nov şairin bu dövr yaradıcılığına münasibət 
bildirərkən poeziyada intellektuallıq məsələ-
sinə diqqəti yönəltmişdir: “Bununla belə onu 
da görməmək olmaz ki, 60-cı illərdən etibarən 
R.Rza lirikasında intellektual başlanğıc qüv-
vətlənir, narahat, qlobal miqyaslı fikir bu po-
eziyanın əsas novatorluq keyfiyyətinə çevrilir” 
[4, s. 17].

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında Rəsul 
Rza haqqında ilk ən dolğun, mükəmməl şərh 
akademik M.Arifin “Fikir poeziyası” məqaləsi 
sayılır. Alim bu məqalədə R.Rzanın novator-
luğunu əhəmiyyətsizləşdirmək istəyənlərə, 
şairin milli klassik poeziya ənənələrindən 
uzaqlaşmasına, süni bir yolla getməsinə irad 
tutanlara cavab vermiş, onun şeirlərinin kö-
künün milli poeziyamızın torpağından qida-

DƏYANƏT 
CÜMƏNOV

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 
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landığını izah etmiş, “Vesna vo mne” kitabında 
toplanmış şeirləri poetik rənglər, səslər, sözlər, 
ahənglər, təsirli bədii hakimanə kəlamlar va-
sitəsilə ifadə olunan fikir poeziyası adlandır-
mışdır.

1950-60-cı illərlə müqayisə etdikdə onu 
da diqqətdən qaçırmaq olmaz ki, 1920-illərin 
sərbəst şeiri Azərbaycanın ictimai-siyasi həya-
tının, eləcə də ədəbiyyatının ən mürəkkəb bir 
dövründə inqilabi poeziya hadisəsi kimi ölkə-
mizə kənardan – Mayakovski və

Nazim Hikmətlə (Əli Nazim onu türk sər-
bəst şeirinin yaradıcısı adlandırırdı) daxil 
olmuşdu, yeni quruluş, ədəbi siyasətlə bağlı 
idi. Bunu o dövrdə İ.Hikmət, Ə.Nazim, M.Rə-
fili və başqalarının məqalələrində də görmək 
mümkündür. Məsələn, M.Rəfili “Sərbəst şeir” 
haqqında ilk söz” məqaləsində (“Maarif işçi-
si”, 1929, №1, s.71-78) beynəlmiləl ədəbiyyat 
yaratmaq uğrunda mücadiləyə başladıqlarını, 
ikinci sort ədəbiyyata ehtiyac olmadığını (klas-
sik irsimiz, heca və əruzda yazılanlar nəzərdə 
tutulurdu), yeni ədəbiyyatın üzünü Füzulilər, 
Nəsimilər, Vaqiflər, Mirzə Fətəlilər, Nüseyn Ca-
vidlərə deyil, dünya klassiklərinə - Verxarnla-
ra, Uitmenlərə, Jül Romenlərə, Mayakovskilərə 
çevirdiklərini elan edirdi.

Azərbaycan poeziyasında sərbəst şeirin 
təşəkkülü mərhələsi olan 1920-30-cu illərdən 
(N.Hikmət, M.Rəfili) sonra 1940-cı illərdə bu 
sahədə boşluq, müəyyən tənəzzülü müşahidə 
olunurdu. 1940-50-ci illərin poeziyasını təhlil 
edərkən məlum olur ki, bu onilliklərdə sərbəst 
şeirin yükü, demək olar ki, R.Rzanın üzərinə 
düşür (“İndi”, “Ərk qalası”, “Şamaxı”, “Anamın 
laylası”, “Ana”, “Ötən günlər”, “Özünü öyməz-
lik”, “Yazı masam”, “Bir anlıq səadət”, “Deyir-
lər axşamlar kədər gətirir” və s.). Fikrimizcə, 
məhz belə bir mürəkkəb ədəbi proses şərai-
tində - 1950-ci illərin sonu 60-cı illərə keçid 
dövründə, ədəbi nəsillərin bir-birini əvəz etdi-
yi məqamda yeni ədəbi nəslin sərbəst və mo-
dern şeir, intellektual şeir istiqamətində bədii 
təcrübəsi olan R.Rza kimi bir ustada, ədəbi 
müəllimə ehtiyac, zərurət yaranır. Prof. N.Şəm-
sizadə yazır ki, “Azərbaycanda 20-30-cu illə-
rin qaynar ədəbi mübahisələri kontekstində 
R.Rzanın novator yaradıcılığı formalaşdı. Çox 
keçmədi ki, o nəinki sərbəst şeir cərəyanının, 
həmçinin Azərbaycan fəlsəfi intellektual şeiri 
təmayülünün başqanına çevrildi” [5, s. 301].

Milli zəmin və koloritə söykən Rəsul Rza 
1960-cı illər sərbəst və modern şeir hərəkatı-
nın ədəbi-tarixi missiyanı üzərinə götürmək-
lə onun əsas “lokomotiv”inə və bayraqdarına 
çevrildi. Bu ədəbi prosesdə Rəsul Rza ənənə-
sindən bu və ya digər dərəcədə yararlanaraq, 
sərbəst şeirdə öz poetik fərdi üslublarını, ifa-
də tərzlərini nümayiş etdirən şairlər arasında 
Ə.Kərim, F.Qoca, F.Sadıq, İ.İsmayılzadə, Ə.Sa-
lahzadə, V.İbrahim, V.Səmədoğlu, A.Abdullaza-
də, R.Rövşən, Ç.Əlioğlu, V.Cəbrayılzadə, C.Yu-
sifzadə, T.Abdin, İ.Saleh, A.Abdulla, R.Yusifoğlu 
və başqaları yer aldı. Sərbəst şeirin Azərbay-
can poeziya coğrafiyasında hərəkata çevrilmə-
sində, püxtələşməsində, yüksəlməsində, intel-
lektual ədəbiyyata keçməsində, ədəbi-ictimai 
siqlət daşımasında onların da əksəriyyətinin 
böyük xidmətləri olmuşdur. Ədəbi proses da-
vam etmiş, 1960-80-ci illər poetik nəsli Rəsul 
Rzanın modern və sərsərbəst şeir təcrübəsin-
dən novatorcasına istifadə etmiş, yenidən 90-
cı illər poeziyası - Adil Mirseyid, Dəyanət Os-
manlı, Murad Köhnəqala, Rasim Qaraca, Səlim 
Babullaoğlu, Hemid Herisçi və başqaları üçün 
ənənə yaratmışlar.

Son elmi araşdırmalardan belə nəticə 
çıxartmaq olar ki, 1920-30-cu illər Azərbaycan 
poeziyasında sərbəst şeirin I mərhələsidir və 
eksperiment xarakterlidir (N.Hikmət, M.Rəfili, 
R.Rza və eləcə də S.Rüstəm, S.Vurğun, M.Müş-
fiq, N.Rəfibəyli və b.), 40-50-ci illərdə Rəsul 
Rza bir növ “təklənib”, bu ədəbi missiyanı tək-
başına idarə edir, 60-cı illərdən Rəsul Rza ilə 
başalnan II mərhələ isə dolğun və mükəmməl-
dir. 1960-cı illərin ədəbi mübahisələri daha çox 
Rəsul Rza yaradıcılığı ilə, “… xüsusən “Rəng-
lər” silsiləli şeirləri, sərbəst şeir yazan gənc 
şairlərin (Əli Kərim, İsa ismayılzadə, Ələkbər 
Salahzadə, F.Qoca, F.Sadıq və b.) şeirləri ilə 
bağlıdır. Deməli, sərbəst şeir hərəkatını təkcə 
Rəsul Rza yaradıcılığı ilə bağlamaq olmaz. Bu 
ədəbi-tarixi missiyanın yerinə yetirilməsində 
altmışıncı illər poetik nəslinin də öz payı var” 
[2, s. 274].

Ədəbiyyatşünas alim T.Əlişanoğlu 1960-
80-ci illər sərbəst şeir hərəkatının Rəsul 
Rza qolunu eksperimental qanad adlandırır: 
“1960-80-ci illər şeirimizin eksperiment-
çi qanadı da vardır; 1950-60-cı illərdə Rəsul 
Rza şeirilə ilə gəlişən bu başlanğıc, sonradan 
Əli Kərim, İsa İsmayılzadə, Ələkbər Salahza-
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də, Fikrət Qoca, Fikrət Sadıq, Abbas Abdulla, 
Çingiz Əlioğlu, Eldar Baxış, Vaqif Bəhmənli, 
Əlisəmid Kür, Əjdər Ol və b.-nın poetik təcrü-
bəsində rəngarəng çalarlar almışdı” [6]. Alim 
onların bir məqsəddə - qəlibləşmiş şeir təsəv-
vürlərini sındırmağa xidmətdə birləşdiklərini, 
bir qism şairlərin formada (söz, səs, ifadə, into-
nasiya, ritm), digərlərinin isə fikir, mündəricə, 
şeir fəlsəfəsini dəyişməklə uğur qazanmasını 
göstərir. 1960-cı illərin yeni sərbəst şeir hərə-
katı, fikrimizcə, 1930-cu illər modernizminin 
repressiya və II Dünya müharibəsindən sonra 
dünya ədəbi-bədii fikrində mövcud müxtəlif 
ədəbi təmayüllərinin Azərbaycan ədəbiyya-
tına gəlişməsi ilə birlikdə davamı idi, bir növ 
yeni zaman, yeni ədəbi mühit və ədəbi formata 
modifikasiyası idi.

Məlumdur ki, U.Uitmen (“Ot yarpaqları”), 
Ş.Bodler (“Şər yarpaqları”), A.Rembo (“Ay-
dınlanma”), N.Hikmət (“Günəşi içənlərin tür-
küsü”), A.Belıy (“Peterburq”), O.Mandelştam 
(“Daş”şeirlər), E.Verxarn, İ.Brodski, V.Maya-
kovski, P.Eluar, B.Brext, P.Neruda, B.Pasternak, 
Q.Apoliner və b. dünya poeziyasında moder-
nizmin inkişafındakı xidmətləri danılmazdır. 
Dünya ədəbiyyatında müxtəlif məzmunda 
mənalandırılan modernizm hadisəsinin 1960-
80-ci illər Azərbaycan poeziyası modelində 
başlıca tələbləri poetik assosiativlik və fəlsə-
fi-intellektualıq olmuşdur. Modern və ənənvi 
şeiri müqayisə etdikdə aydın olur ki, birincidə 
məzmun və formayaya novatorcasına yanaş-
maq, ənənəvilikdən imtina, poetik axtarışlar-
da yeni bədii təsvir və ifadə, bədii dil vasitələri 
tapmaq, kainata, zamana, insana, ümumiyyət-
lə, canlı və cansız bütün varlıqlara “yeni göz”lə 
baxmaq, bədii sözün kəşf olunmamış çalarları-
nı tapmaq və s. kimi məsələlər poetik fikri as-
sosiasiya yolu ilə çatdırmağa, şeir mətninin fəl-
səfi-intellektuallığına yönəldilmişdir. Təbii ki, 
modernizmi əruz və hecadan imtina edib yal-
nız sərbəstdə yazmaq kimi düşünmək də sadə-
lövhlük olardı. Modernizm coğrafi məkandan 
asılı olmayaraq yeni poetik məzmun və forma, 
yeni poetik qavrayış və yeni estetik duyumla 
bağlı bir hadisə kimi özünü göstərirdi. Azər-
baycan poeziyasında isə “Rənglər” şeir silsiləsi 
ilə “Rəsul Rza bu yolu açdı və altımışıncı illərin 
cavan şairləri həmin yolu hərə özünəməxsus 
tərzdə davam etdirdi” [2, s. 341]. R.Rza poezi-
yasını yalnız axtarış poeziyası deyil, kəşf poe-

ziyası kimi qiymətləndirən Ş.Salmanov haqlı 
olaraq şairin novatorluğunu yalnız şeirin poe-
texnikasında - vəzn, qafiyə, poetika məsələllə-
rinə bağlamamış, belə nəticəyə gəlmişdir ki, “...
şairin dünyaya poetik-fəlsəfi baxışında, insanı 
fəlsəfi anlamda, fəlsəfi-mənəvi dərkdə əsas 
aparıcı bir keyfiyyətdə meydana çıxır. Şairin 
bütün poeziyasında onun poetik “mən”i - əsrin 
böyük hərflə yazılan insanının obrazı səviyyə-
sinə yüksəlir” [4, s. 21] Alim bu yeni poeziyanı 
Azərbaycan poeziyasında əsl insanın obrazını 
kəşf etmək səyi və pafosu hesab etmişdir

Son dövrün tədqiqatlarında bəzən altımı-
şıncıların “estetik inqilabçılar və kəskin poe-
ziya islahatçıları deyildilər”, “anti-modernist 
idilər” kimi mülahizələrə də rast gəlmək müm-
kündür. Tənqidçi E.Akimova Y.Qasımbəylinin 
“Milli oyanış və özünəqayıdış lirikası” (2012) 
əsərində yer alan altmışıncıların modernist 
olmaması fikri ilə razılaşsa da, müəllifin altmı-
şıncıların yenilikçi olmaması fikrinə etiraz et-
mişdir: “Bu dövr poeziyasının seçənəkliyinin 
zəminində dayanan başlıca amil fərdin ekzis-
tensialist başlanğıcının güclənməsi, öz “mən”i-
ni qabartmağa canatımı oldu. Hətta qlobal 
mənada olsa belə İnsana marağın önə keçməsi 
yeniliyin işartıları kimi əhəmiyyət kəsb etmir-
mi? Bu insanla birgə ədəbiyyata yeni baxış, 
dünyagörüşü, sinəsində narahat bir ürək gəz-
dirən qəhrəman daxil olmurdumu?” [7, s. 99-
100]. Digər bir tərəfdən E.Akimovanın adı çə-
kilən tədqiqatda Y.Qasımbəylinin “60-cı illərdə 
lirikanın mahiyyətində baş verən ən mühüm 
yenilik – lirik yaşantının öz mövqeyini bərpa 
etməsi və şeirin tərkibində əsas element kimi 
meydana çıxmasıdır” mülahizəsini əvvəlki fik-
rin təkzibi kimi qiymətləndirməsini düzgün 
hesab edirik.

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında (Y.Qa-
rayev, T.Əlişanoğlu, V.Yusifli, Ə.Cahangir, E.Aki-
mova, eləcə də digər tədqiqatçılar) belə bir fi-
kir qətiləşmişdir ki, poeziyamızda modernizm 
ədəbi cərəyan kimi yox, ədəbi təmayül kimi 
özünü göstərmişdir. 1960-cı illərdə modern 
şeirlər olsa da, bu hadisə modernizm mərhələ-
sini yaratmamış, milli poeziyamızda moder-
nizmə keçid anı olmuşdur. Eləcə də bu onilliyin 
poetik mətnləri ilə Azərbaycan poeziyasında 
fəlsəfi-intellektual təmayülün əsası qoyulmuş-
dur. Modernizm estetikasına görə isə, poezi-
yada fərd və fərdi yaşantılar, subyektiv hiss 
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və duyğular, bədii “mən” ön plana keçməlidir. 
Lakin 60-cı illərin modern şeirində (eləcə də 
20-30-cu illərin) insanın “mən”i, fərdi yaşan-
tıları arxa planda qalır, insanın planetarlaşma-
sı, insana münasibətdə ictimai gerçəklik daha 
çox qabardılmış və bu, 70-ci illərdə də özünü 
göstərmişdir. 1920-30-cu illərdə Azərbaycan 
sovet ədəbiyyatşünaslığında modernizm bur-
jua ideologiyasının ədəbiyyat və incəsənətdə 
təzahürü kimi zərərli sayılmış, ancaq modern 
tipli şeirlər hələ milliləşməyən sərbəst şeir 
praktikası ilə (daha çox Mayakovski, N.Hikmət, 
M.Rəfili) eyni vaxtda boy atmış, yeni cəmiyyət 
quruculuğu ilə əlaqədar daha çox inqilabi, tri-
bunçu pafosda olmuşdur. 1960-70-ci illərin 
modernizmində isə artıq R.Rza təcrübəsi var-
dı və təbii ki, dövr və ictimai-siyasi mühitin 
verdiyi imkan daxilində, tam, mütləq olmasa 
da, düşüncələr daha çox insanın daxili aləmnə 
yönəlirdi. 90-cı illərin sonu, 2000-ci ilin əvvəl-
lərindən isə “modernist şeir təmayülü yenidən 
poeziyamızda güclənməyə başlamışdı. Bunu 
hansısa bir ədəbi qrupun (“Baca”, “+2” kimi 
ədəbi qruplar nəzərdə tutulur. – D.Cümənov) 
yaranması ilə əlaqələndirmək doğru olmazdı, 
sadəcə olaraq, bu meyillərin yenidən güclən-
məsi tarixi bir zərurət idi. 60-cı illərin moder-
nistlərindən fərqli olaraq “yeni” modernistlər 
poeziyada tək-tük yox, dəstə halında peyda ol-
dular” [2, s. 357].

Tədqiqatçının fikri ilə razılaşaraq, belə 
nəticəyə gəlmək olar ki, XX yüzillik boyunca 
- 20-30, 60-70, eləcə müstəqillik dövrü 90-
cı illər modernizmin ədəbi cərəyan yox, bir 
ədəbi təmayül kimi Azərbaycan poeziyasında 
müəyyən fasilələrlə özünü göstərməsi “tarixi 
bir zərurət idi”, “20”, “60” və “90” keçidlərin-
dən qaynaqlanmaqla, hər dəfə yeni cəmiyyət 
quruculuğuna, yeni insan münasibətlərinə, 
bütövlükdə, yeniyə və yeniliyə söykənməklə 
meydana çıxmışdır. Deməli, əslində Azərbay-
can poeziyasında modernizm hadisəsi yalnız 
60-cı illərdən başlamır, ondan əvvəl və sonra 
da olmuşdur, lakin “... Belə demək daha dəqiq 
olardı ki, Azərbaycan poeziyasında ilk dəfə 
məhz R.Rza modernizmə pəncərə açmışdır” 
[2, s. 341]. 1950-ci illərin ikinci yarısında 
Azərbaycan poeziya məkanında sərbəst şeir 
R.Rzanın “Lenin” poeması” ilə milli ədəbi for-
masını tapdığı kimi, 60-cı illərdə də modern 
şeir (“Rənglər” silsiləsi və b. şeirlər) milli sta-

tus qazanmış, bu mənada sonrakı ədəbi nəsil-
lərə “pəncərə açmışdır”.

1990-cı illərin – müstəqillik dövrünün mo-
dernist şairlərinin bir qismi belə düşünürlər 
ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan poeziyasında 
sosialist realizmi ədəbi cərəyanının mövcud 
olduğu sovet dövründə modernizmdən, mo-
dern şeirdən danışmaq düzgün deyildir. Çünki 
modernizmin “sənət sənət üçündür” prinsipi 
var, “70 illik sosializm modernizm calağı gö-
türməz”. 1991-ci ildə yaradılmış “Baca” ədəbi 
qrupunun üzvləri İ.Bayramoğlu, R.Qaraca, A.
Yaşar 1992-ci ildə “Xəzər” jurnalının 1və 2-ci 
saylarında dərc olunan ədəbi manifestlərini 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində moderniz-
min ilk ədəbi manifesti, “Baca”nı yeni dövr 
şeirinin ilk qaranquşu saymış, onun ardınca 
“2+”, “Avanqard”, “Pərvanə”, “Nəfəs” kimi ədəbi 
birliklərin yarandığını qeyd etmişlər. Onların 
müsahibə və ədəbi manifestlərindən belə nə-
ticəyə gəlmək olur ki, Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixinə düşəcək ilk modern şairlər də onlar-
dır. Elmi-nəzəri tədqiqatlar isə yeni nəslin bu 
tip fikirlərini yanlış olduğunu göstərir. “Min 
ilin ayrıcında” məruzəsində müstəqillik dövrü

Azərbaycan poeziyasında meydana çıxan 
poetik mətnləri milli-realist, simvolik, moder-
nist və postmodernist şeirlər olmaqla dörd 
qrupda ümumiləşdirən tənqidçi Ə.Cahangir 
modern şeirlər yazan Rasim Qaracanın Mi-
kayıl Rəfilini özünə ustad elan etməsinə bax-
mayaraq, şeirlərində “rəsmlərini” çəkərkən 
qələmini Rəsul Rzanın “Rənglər”inə batırdı-
ğını yazır. V.Yusifli də Ə.Cahangirin fikirləri ilə 
razılaşmışdır: “Rəsul Rzanı ilk modernist kimi 
qəbul etməyən və bu “ilk “ kəlməsini özlərinin 
yaratdığı “baca” ədəbi qrupunun üzvlərinə aid 
edən Azad Yaşarın, eləcə də Rasim Qaracanın 
bir çox şeirləri məhz Rəsul Rzanın “Rənglər”i-
nin təsiri altında yazılmışdır” [2, s. 341].

“Poeziyanın yolları və illəri (1960-2000-
ci illər)” monoqrafiyasında modern şeirin 
60-cı illərdə Azərbaycan poeziyasında inki-
şafı məsələsini izah edən V.Yusifli N.Hikmə-
tin “Rənglər” silsiləsində Rəsul Rza bir şair 
kimi özünü ötüb kemişdir”, “qırx yaşına qədər 
o sadəcə şair idi, indi isə böyük şairdir”; İlya 
Selvinskinin bu silsilə haqqında “Rəsmdən 
fəlsəfəyə doğru hərəkətdir” kimi fikirlərini 
xatırladır, başadan-ayağa assosiativ təfəkkür-
dən doğan bu silsilənin birmənalı qəbul edil-
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məməsinin səbəbini uzun illər eyni ənənədən 
“tərbiyələnən” oxucuların əşya və hadisələr, 
bənzəyənlə bənzədilən arasında uyğunluğa 
örəşdiklərini, bunu məqbul saymaları ilə (ca-
malın günəşlə, boyun sərvlə, yerişin ceyran 
yerişi ilə müqayisəsi, dağ -ucalıq, vüqar, kainat 
–sonsuzluq timsalı) izah edir. “Halbuki assosi-
ativ təfəkkür hər bir hadisəyə və nəsnəyə ağı-
la gəlməyən qəfil yönümdən yanaşır” - deyən 
tənqidçi-alim “Rənglər” silsiləsinin “Uvertu-
ra”sındakı:

Rənglər xatirələr oyadır,
Duyğuları oyadır...
Gördüyümüzdən artıq görmək istəmsək,
Hər rəng adicə boyadır.
Rənglərin də musiqi kimi ahəngi var,
Ağrının, sevincin, ümidin də rəngi var...
Düşündükcə açılır,
Əlvan səhifələri rənglərin...

Burada bir misra “gördüyümüzdən artıq 
görmək istəmsək, hər rəng adicə boyadır”- 
ümumən həm “Rənglər” silsiləsinin, həm də 
assosiativ poeziyanın mahiyyətini ifadə edir” 
[2, s. 343]. Fikrimizcə, S.Vurğun kultunun və 
ədəbi məktəbinin hələ güclü olduğu bir döv-
rdə ədəbi hadisə olan bu şeir silsiləsi həm də 
çoxəsrlik poetik ənənənin, ənənəvi şeirin bir 
növ “sınması”, bədii dərkin oxucunun ixtiya-
rına buraxılması, sərbəst düşüncənin hüdud-
larının hüdudsuzluğa çevrilməsi, bədii-fəlsəfi 
təfəkkür quruculuğuna stimul idi, bir tərəfdən 
də azərbaycanlı şairin timsalında Azərbaycan 
bədii, estetik-fəlsəfi fikrinin dünya ədəbiyyatı-
na çıxışından xəbər verirdi.

1960-90-cı illər poeziyasında modernist tə-
mayüllü şeirin başlanğıc mərhələsini yaşadığı 
üçün aparıcı olmaması fikrində olan tədqiqat-
çıların fikrincə, “elə yenilikçi və novator şair 
kimi tanınan Ə.Kərimin, F.Qocanın, Ə.Salah-
zadənin, V.Səmədoğlunun, F.Sadığın şeirlərin-
də bu istiqamət yalnız birxətli inkişaf edirdi. 
Ancaq burada həmin şeirləri ayrıca bir təma-
yül kimi fərqləndirən, ənənəvi şeirdən ayıran 
cəhətlər göz qabağında idi [2, s. 349]. V.Yusifli 
“birxətli inkişaf” deyərkən modernist şeirin 
poetikasının onların şeirində yalnız məhdud 
bir bucağı əhatə etdiyini yazır, daha çox şeirin 
bədii təsvir vasitələrini dəyişdirməklə assosi-
ativ təfəkkürün dinamik, mütəhərrik görün-
məsi ilə, ən çox konstruksiya-quruculuq işləri 

görmələri ilə izah edir, İ.İsmayılzadənin “Yaşıl 
yarpaqlar”, Ə.Salahzadənin “Şamaxı gecəsi” şe-
irlərini nümunə gətirir.

E.Akimova isə bunu yalnız həmin dövrdə 
poeziyaya qədəm qoymuş cavan şairlərin mət-
nləri əsasında təsdiqləməyi doğru hesab et-
məmişdir. Alimə görə, sovet ideologiyasının ən 
alovlu tərənnümçü və təbliğatçıları belə 60-cı 
illərdən başlayaraq yenidən doğula bilərlər: 
“Sovet ədəbiyyatı tarixində hər cür ideoloji-
dən kənar, xalis poeziya nümunəsi kimi intişar 
tapan Əli Kərimin şeirləri ilə bahəm “Lenin” 
poemasının və bu kimi bir çox pafoslu şeirlə-
rin müəllifi olan R.Rzanın da şeirləri əsl poetik 
mətnlər olaraq ərsəyə gəlir” [7, s.109]. Eyni 
zamanda, tədqiqatçılar Ə.Kərimin “Xətlər va-
riasiyaları” silsiləsindən olan şeirləri, “Fraq-
mentlər”, “Kürə yağış yağırdı” kimi nümunələ-
rində modernist düşüncənin əlamətlərinin 
olduğunu da inkar etmirlər. Bu tipli poetik 
mətnlər məlum şeir həqiqətlərini “sındırır”, 
ənənəvi şeir çərçivələrini “dağıdır”dı:

Otuzdan çox yaşamışam...
Göyçayda,
Bakıda,
Moskvada,
Tiflisdə.
Arabada, təyyarədə,
Gah qum üstdə.
Gah dənizdə.
Sevgi toranında,
Mühazirə salonunda.
Sevgilimlə bir-birimizə deyəcəyimiz
iki söz arasında.
Xəstə olarkən
Həkimin mənə etdiyi çarasındə.
Bəzən baş tutmayan şeirimin
Dağılmış divarlarının xarabasında,
Bəzən söz yarışında
Bəzən ölüm sözünün polyar qışında...

Azərbaycan poeziyasında R.Rzadan sonra 
İ.İsmayılzadə və Ə.Salahzadənin şeirlərindəki 
assosiativ təfəkkürün daha çox mütəhərrikli-
yini nəzərə alan bəzi tədqiqatçılar onlardan 
sonra təşəkkül tapan modern şeirdə poetik 
təfəkkürün məhz bu iki şairdən rişələnməsi 
qənaətindədirlər. E.Akimova Ə.Salahzadə və 
İ.İsmayılzadə yaradıcılığı üçün xarakterik poe-
tik nümunələrlə bu mülahizəni təsdiqləyir:
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Ağ bir zanbaq kimi açıldı səhər
Şəfəqlə suladı
Susəpən kimi
Günəş zanbağı.
Şəfəq içə-içə qızardı zanbaq.
Qızlar xəbər tutmadılar
Zanbaq səhərdən:
Yoxsa ayaqlarını dirəyib bir başmağa,
Oğlanları salardılar dağa-daşa... 

(Ə.Salahzadə)

Yuyur çıraqları noyabr ayı,
Ehmalca-ehmalca yerə döşəyir.
Ehtiyatlı olun, ayaqlamayın,
Lampalar qırılar, qaralar meşə... 

(İ.İsmayılzadə)

Tədqiqatçı belə nəticəyə gəlir ki, “Şairlər 
bir-biri ilə heç bir uyğunluq olmayan predmet-
lər arasında məna əlaqələri yaratmaqla bir 
tərəfdən, epitetlərlə zəngin klassik poeziyaya 
xələflik edirdilərsə, digər tərəfdən, təxəyyül 
və fikir meydanına daha sərbəst daxil olma-
ları, seçdiyi obrazları, ifadə üsulları, yanaşma 
və mənalandırma tərzi ilə yeni bir təmayülün 
əsasını qoyurdular” [7, s.110-111].

Ə.Əsgərlinin fikrincə, “R.Rzanın insan fəl-
səfəsi – təfəkkür, idrak fəlsəfəsi “Rənglər”də 
kamala dolur,” [8, s. 236]. E.Akimova “Rənglər” 
silsiləsi “İnsana dönüşün, dünyaya, adi həyat 
detallarına şair tərəfindən verilən individual 
yozumun, onun fəlsəfi-intuitiv dərkinin nü-
munələri” [7, s.100] hesab edir. 1960-cı illərin 
şeirini əvvəlki onilliklərlə müqayisədə “uzun il-
lərin inzivaya çəkilmiş insan maraqlarını bərpa 
etməyə nail olan” poeziya kimi qiymətləndirən 
tənqidçi-alim E.Akimova “Çağdaş poeziya və 
ədəbi təmayüllər” (2018) monoqrafiyasında ya-
zır ki, R.Rzanın adında insan sözü olan “Bir gün 
də insan ömrüdür”, “Yaşayan insandır”, “Açın 
qapıları, insan gəlir”, “Burda bir insan ölüb”, “İn-
sanlar”, “İnsan haqqında”, “İnsanın qüdrəti” və 
s. kimi şeirləri ilə yanaşı adında insan sözü ol-
mayan, “başqa mətləblər vəd edən” “Sarı dana 
və balaca qız” şeirində insan və insanlıq fəlsəfə-
si bədii mətndə önə çıxarılır.

R.Rza fenomeninin başqa bir hünəri də 
1960-cı illərdə öz poetik yollarını bəlirləyən 
ədəbi gəncliyin müdafiəsinə qalxmasındadır. 
Ə.Kərim, gənclərdən Y.Həsənbəyov, F.Qoca, Ə.
Salahzadə, İ.İsmayılzadə yaradıcılığı ilə bağlı 

mətbuat səhifələrində “dabanbasma” bir neçə 
tənqidi məqalənin çap olunduğunu yazan Rə-
sul Rza “Qayğı sözü və qayğı özü” məqaləsində 
ədəbi tənqidin tez-tələsik, əsaslandırılmayan, 
əsəbi mülahizələr irəli sürdüyünü, onların 
şeirlərindən ayrı-ayrı keyfiyyətsiz sətirlərin, 
sözlərin, ifadələrin seçilərək gülüş hədəfinə 
çevrilməsinin yolverilməz olduğunu söyləmiş, 
ədəbi gəncliyi müdafiəyə qalxmışdır. S.Rüstəm 
və N.Xəzrinin Rəsul Rzanın “İzvestiya” qəzetin-
də (1964-cü il 6 oktyabr) “Müxtəliflər və yax-
şılar” məqaləsindən bu gəncləri ifrat dərəcədə 
tərifləmələrindən narazı olduqlarını (“Qayğı 
və tələbkarlıq”, “Ədəbiyyat və incəsənət” qə-
zeti) bildirmişlər. Rəsul Rza ədəbi tənqidin 
parodiya, dumanlı adlandırılan “Fraqmentlər” 
(Ə.Kərim) şeirini və mətndəki “otururam öm-
rümün bir parçasının kölgəsində”, “düzmüşük 
yetişmiş dəqiqələri on dörd günlük ay-boşqa-
ba, yeyirik şirin-şirin”, “elə saatım var ki, ağac 
olub bir dost bağında”, “yaşamışam… bəzən 
ölüm sözünün polyar qışında” və s. kimi ori-
jinal poetik ifadə tərzini “həzm edə bilməyən-
lər”ə tutarlı cavablar vermiş, həmin misraların 
zahirən görünməyən daxili poetik poetensialı-
nı izah etmişdir: “Əli Kərimi tənqid edən müəl-
liflər “Fraqmentlər” şeirinin qırılmaz bədii 
məntiqlə bağlanmış misralarını bir-birindən 
ayırır, ümumi kontekstdən çıxarır, süni dola-
şıqlıq yaradırlar. Onlar şairin işlətdiyi “sevgi 
toranında” ifadəsini bəyənmirlər. Məgər dili-
mizdə səhər toranlığı, axşam toranlığı yoxdur-
mu?” [9, s.131].

Rəsul Rza (S.Rüstəm və N.Xəzridən fərqli 
olaraq) fikrini əsaslandırır; sevginin hələ ilk 
oyanış çağında oması, aydın, dərin hiss yarat-
madığı, büllurlaşmadığı üçün toranlığa bən-
zətməyi nəinki mümkün sayır, bu poetik ob-
razı, təşbehi təqdir etməyi lazım bilir. Şair bu 
hücumların qəsdən yaradıldığına, süni dola-
şıqlığa işarə vurur, qələm yoldaşları S.Rüstəm 
və N.Xəzriyə üzünü tutaraq “duman çox ol-
madımı?”, “bu dumanı yoxdan yaratmaq nəyə 
lazımdır?”, “Bu “duman”lar ittihamı ilə ağır 
illərin gedər-gəlməz yolunda azmı əziz qələm 
yoldaşlarımız yox oldu!” deməklə, fikrimizcə, 
60-cı illər olmasına baxmayaraq, hələ ədəbiy-
yatda ideoloji təzyiqin tam yox olmasına, eləcə 
də əvvəlki illərin repressiyasına işarə etmişdir.

Azərbaycan poeziyasının 1980-ci illər Rə-
sul Rza ədəbi məktəbində lirik qəhrəmanın 
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həyata analitik-fəlsəfi, “insan-kainat-zaman” 
kontekstində münasibətində, həyat lövhələri-
nin poetik şərhində cığırdaşlarına yol göstərən 
Rəsul Rza haqqında ədəbi tənqid yazır ki, “Hə-
yat haqqında Rəsul Rzanın kövrək lirik fəlsəfi 
tutumlu misraları narahat bir ömrün son ak-
kordları kimi səslənir:

Ömür bir küçədir ki,
Birtərəfli hərəkət
Onun sərt qanunudur
Günlər onu hər qarış udur...

Zamana, ömrə aşılanan mənanın yaşadığı-
mız günlər üçün ictimai siqləti lirik qəhrəma-
nın həyata müasir sosial problemlər mövqe-
yindən yanaşması ilə bağlıdır” [10, s. 46].

Assosiativ poetik təfəkkür və bu cür obrazlı 
təfəkkürdə psixoloji çalarlar, sərbəst düşüncə 
tərzi, intellektuallıq, yeni məzmun və forma, 
yeni obrazlar, ana dilimizin ruhundan qida-
lanan yeni leksik vahidlər, ifadələr və deyim 
tərzi və s. kimi məsələlər Rəsul Rzanın fərdi 
yaradıcılıq üslubunun göstəricisinə çevrilmiş-
di. 1960-cı ildə Rəsul Rza bir zaman yaşadığı 
Hüsü Hacıyev küçəsinə ithaf etdiyi “Mənim 
küçəm” şeirində küçə, asfalt örtüyü, ağaclar, 
səkilərlə köhnə tanışı kimi salamlaşır:

“Yay günləri
Qara zənci qul kimi
Yanımdan ayrılmayan kölgəmi
Çəkib aparırdım
Belədən belə.
Fit çala-çala,
Oxuya-oxuya,
Gülə-gülə.
Kənarları əyyaş dişləri kimi tökülmüş
Səkilərində
Sən tez-tez
Yalın ayaqlarımdan
İnsan hərarətini duyurdun...” [11, s. 57].

Həyat, ömür haqqında lirik düşüncələrin 
fəlsəfi tutumunun konkret hadisələr, predmet-
lər və adi məişət detallarının şərhi yolu ilə təq-
dimatı 80-ci illər poeziyasının nəzərə çarpan 
bədii keyfiyyəti kimi qeyd olunur. Rəsul Rzada 
adi bir insan ömrünün küçə ilə müqayisədə 
poetik mənalandırılması isə Vaqif Cəbrayılza-
dənin “Ömrümüzün o başına” şeirində başqa 
bir orijinal uyarını tapır, atlı qarışqa və onun 

keçdiyi yolda fərdin taleyinə münasibət icti-
mailəşir, bəşəriləşir:

“Qarış-qarış hara gedir
Bu yerişdə, bu duruşda
Bu gedən atlı qarışqa?!

Nə xəbərimiz var
bu gedən atlı qarışqa
bəlkə bu qara daşdan da qoca,
bu qara yoldan da qoca...” [12, s. 79].

Sonrakı misralarda dağların göyünün quş 
qanadından, torpağın üzünün at nalından, 
çiçəklərin üzünün ay işığından, atlı qarışqanın 
yollardan doymadığı, lirik qəhrəmanın da bü-
tün bunlardan doymadığını ədəbi tənqid belə 
izah edir: “Bu mənəvi doymazlığın ictimai sə-
bəbləri indiki dövrün özü ilə gətirdiyi mənə-
vi-əxlaqi problemlərin obrazlı ifadəsidir. Ay 
işığına, quş qanadına, at nallarına könül ehti-
yacı təbiətin, mənəvi keçmişin ehtiyacları kimi 
mənalıdır” [10, s. 47-48].

1960-80-ci illərin poeziyasında Məmməd 
İsmayılın poetik təbiət etibarilə B.Vahabzadə, 
H.Arif, N.Xəzri, M.Araz poeziyasına daha çox 
həmahəngliyi qeyd olunursa, Fikrət Sadığın 
isə şeirdə Rəsul Rza poetik məktəbinin təmsil-
çisi olması göstərilir: “Fikrət Sadıq şeirə Rəsul 
Rza poeziyasının təsiri ilə gəlmiş, xeyli müd-
dət ustadın yaratdığı poetik istiqamət üzrə 
irəliləmiş, bu yolda uğurlar da qazanmışdır. … 
Ancaq Fikrət Sadıq təkcə bu məktəbdən fay-
dalanmamışdır” [2, s. 155]. Tənqidçi-alim Sa-
bir Rüstəmxanlının “Taleyin acığına” kitabına 
yazdığı “İşıq və xeyirxahlıq şairi” adlı ön sözdə 
Fikrət Sadığın “Şirvanın klassik şeirməktəbin-
dən daha çox aşıq şeirinə, Qurbanilər, Ələs-
gərlər məktəbinə, digər tərəfdən sərbəst şeir 
ənənələrinə, Rəsul Rzaya bağlıdır” fkirləri ilə 
razılaşır. Şairin “Üçüncü simfoniya” şeirində 
Rəsul Rzanın “Rənglər” şeir silsiləsinin təsiri 
açıq duyulsa da, onu orijinal şeir – Fikrət Sadıq 
poetik təfəkkürünün görüntüsü sayır. Səməd 
Vurğun ədəbi məktəbinə mənsub Məmməd 
İsmayıl yalnız xalq poeziyası istiqamətində, 
hecanın müxtəlif şəkillərində yazaraq poetik 
istedadını cilaladısa da, Fkrət Sadıq klassik 
(əruz), xalq şeiri üslubu (heca) və sərbəst səp-
kidə şeirlər yazdı. Lakin etiraf etmək lazımdır 
ki, şair Rəsul Rza ədəbi məktəbinin təmsilçisi 
kimi daha möhtəşəm göründü, poetik isteda-
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dını, daxili ovqat və duyumunu sərbəst səpkili 
şeirlərdə üzə çıxara bildi.

R.Rza və Əli Kərimin yaradıcılıq üslublarını 
elmi-nəzəri cəhətdən tədqiq edən tədqiqatçı 
şair A.Abdullazadə belə nəticəyə gəlmişdir ki, 
poetik fikrin çatdırılması üsullarında hər iki 
şair arasında yaxınlıq var. Poetik fikri ayrı-ay-
rı misralar və bitkin parçalarla (R.Rzada: Mən 
küləyəm, əsməsəm, kim bilir ki, mən varam”, 
Mən istəyirəm: Güllər açılsın, güllələr açılma-
sın”; Əli Kərimdə: “Yuxumu evdən qovub şei-
rim keçib yerinə”, “Dinib danışmır ki, gözəllik 
ürkər” və s.), yaxud şeirin bütöv məzmun və 
nəticəsindən almaq yolu ilə (“Daş”, “İtki”, “Nida”, 
“Kosmik arzu”, “Yox, mənə deməyin”, “Bir möv-
zu”, “Adamda sifət”) yaradılmasında Əli Kərim 
üslubu Rəsul Rzada (“Dəniz nəğmələri”, “Bəh-
lul, İsgəndər və mən”, Dana və balaca qız” və 
s.) olduğu kimidirsə, assosiativlik (“Fraqment-
lər”, “Od tutub yandı içim”, “Vəsiyyət”, “Babəkin 
qolları” və s.) “R.Rza yaradıcılığındakı kimi kə-
miyyətcə zəngin deyil: “Əlbəttə, bu cəhət hər 
iki şairin yaradıcılıq imkanlarından daha çox, 
ömrün və bununla bağlı olan bədii yaradıcılıq 
təcrübəsinin verdiyi imkanlarla da ölçülməlidir. 
Keyfiyyət və üslubi müstəqillik baxımından isə 
Əli Kərim şeiri bu mənada heç kəsə güzəştə get-
məyəcək dərəcədə zəngin yaradıcılıq nümunə-
sidir” [13, s. 199 ].

A.Abdullazadə R.Rza yaradıcılığında in-
sanın konkret zaman və məkan anlayışından 
kənara çıxaraq bəşəriləşdiyi üçün bəşəriliyi, 
eləcə də də fikir, hiss və obraz və ümumiləş-
dirmənin son dərəcə lakonikliyi, poetik fikrin 
ayrı-ayrı detallarla misrada, yaxud bütöv mət-
ndə məzmun və nəticədən doğması şəklində 
təqdimini, poetik fikrin assosiasiya yolu ilə 
çatdırılması kimi bir sıra fərdi cəhətləri şai-
rin poetik üslubunu müəyyən edən və şərt-
ləndirən əsas cəhətlər olmasını “İnsan şəkli”, 
“Mən istərəm”, “Mən torpağam”, “Soruş”, “ Bir 
gün də insan ömrüdür” (poema), “Rənglər” 
silsiləsi və s. kimi mətnlər əsasında izah et-
mişdir. “Daş” şeirini nəinki Əli Kərimin eləcə 
də müasir Azərbaycan poeziyasının uğurların-
dan sayan tədqiqatçı R.Rza kimi Əli Kərimin 
də bəşəri ümumiləşdirmələrdə milli kimliyini 
hiss elətdirdiyini yazır və belə nəticəyə gəlir 
ki: “Əli Kərimin bəşəri ümumiləşdirmələrlə 
zəngin olan poetik qənaətləri Nazim Hikmət, 
V.Nezval, Pablo Neruda və Rəsul Rza şeirin-

də olduğu kimi millilikdən beynəlmiləlçiliyə 
doğru irəli və geri iki müxtəlif, lakin bir-birini 
tamamlayıb müəyyən edən istiqamətlərdə öz 
ifadəsini tapır. ... hər cür vəziyyətdə bəzən bir 
kiçik detal, bəzən də assosiativ şəkildə öz milli 
mənsubiyyətini büruzə verir” [13, s. 188-189]. 
Arif Abdullazadə bu tip mövzuların R.Rzada 
müxtəlif ölkələrdəki səfər təəssüratlarından 
yarandığı halda, Ə.Kərimdə xarici ölkələrə get-
mədən, səfərsiz, yalnız təxəyyül əsasında for-
malaşmasını, bu səbəbdən də Ə.Kərimin R.R-
zadan fərqli olaraq coğrafi məkan və adlara az 
müraciət etməsini müəyyənləşdirmişdir.

Poetik mətnyaratma prosesində assosiasi-
yaya daha çox meyil etmək R.Rza, eləcə də bu 
poetik məktəb nümayəndələrinin yaradıcılığı 
üçün əsas səciyyəvi cəhət olmuşdur ki, bu da 
onları S.Vurğun və eləcə də digər ədəbi mək-
təblərdən əsaslı şəkildə fərqləndirmişdir. Bir 
insan şəkli asacağam/bir yanında Nəsimi/ 
dabanından soyulandan sonra/Bir yanında 
məşəl təki yanmış Azəri qızı/tunc heykəli qo-
yulandan sonra/Bir yanda Cordano Brunonun 
külü/Bir yanında Məmmədhəsən kişi/ömrü, 
günü yollara tökülü/Yuxarıda kosmopolit göy/
Aşağıda sərhədlə kilidlənmiş ölkələr –deyən 
şairin “asdığı”, “çəkdiyi” şəkillər ilk baxışdan 
başqa-başqa təfərrüatlar yaratsa da:

“Bir yanda Ofivensim –
Minlərlə insan, beli bükülü.
Bir yanda yolları insanla döşənmiş –
Köhnə Sibir,
Kalıma.
Bir yanda Xirosima - ölü.
Bir tərəfdə
Fərhad, Şirin,
Kərəm, Əsli,
Bir tərəfdə
İsrafil, Qafur
Qastello, Lorka –
Prometeylər nəsli...” [11, s. 36-37].

lakin oxucu bu əşya və hadisələrin arsında 
bir körpü qura bilir və bununla, hissələr, yəni 
ayrı-ayrı rəsmlər tamlaşır, müxtəlif dinlərin, 
irqlərin, xalqların nümayəndələri, məkanlar 
birləşir, R.Rzanın çəkdiyi bütöv poetik tablo 
(təlqin etmək istədiyi poetik fikir) canlanır: 
bütün zamanlardan keçən planetar səciyyəli 
insan və onun ömür yolu. Əslində bu, şairin 
öz zamanından bütün zamanlara və insanla-
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ra, insanlığın tarixinə poetik-fəlsəfi baxışı idi, 
insanlıq konsepsiyası idi. Tədqiqatçı-şair Arif 
Abdullazadə yazır ki, “R.Rzada bu cəhət (asso-
siasiya nəzərdə tutulur – D.Cümənov) bəzən 
ayrı-ayrı misra, beyt və bənd şəklində, bəzən 
də bütöv bir şeirdə mövcud olur. Belə şeirlər 
oxucuda müəyyən bir hiss və ya hislər silsiləsi-
nin yaranmasını təmin etməklə bərabər, onda 
həyat hadisələrini daha dərin və mürəkkəb 
şəkildə anlamağa çalışmaq, onların konkret 
poetik mahiyyətini dərk etmək, ümumiyyətlə, 
ən incə mətləblər ətrafında düşünə bilmək qa-
biliyyəti də tərbiyə edir” [13, s. 128].

Poetik assosiativlik, assosiativ bədii-fəlsəfi 
təfəkkür intellektual poeziya ilə qarşılıqlı əlaqə-
dədir. O mənada ki assosiativlik intellektual şei-
rin əsas cəhətlərindən biri kimi çıxış edir. Şeirdə 
intellektuallıq şeirdə elmilik anlayış və tələbinə 
yaxındır, lakin elmilikdən daha çox, demək olar 
ki, məlumatlılığı, ensiklopedikliyi, müxtəlif 
sahələri (əsasən, tarixi, etnoqrafiyanı, müxtəlif 
mədəniyyətləri, dini, incəsənəti, ədəbiyyatı və 
s.) bilməyi tələb edir. Məsələn, R.Rzanın “İnsan” 
şəkli şeirində “məşəl təki yanmış Azəri qızı”, 
“Cordano Brunonun külü”, “Məmmədhəsən kişi”, 
“kosmopolit göy, “Ofivensim - minlərlə insan, beli 
bükülü”, “yolları insanla döşənmiş - Köhnə Sibir, 
Kalıma”, “Xirosima – ölü”, “Fərhad, Şirin, Kərəm, 
Əsli, İsrafil, Qafur, Qastello, Lorka - prometeylər 
nəsli” kimi ifadələr bu insan və məkan adları və 
onlarla bağlı hadisələri bilməyi, yəni intellektu-
allıq tələb edir.

Modernizmin ən səciyyəvi xüsusiyyətlərin-
dən biri də zaman, hadisə və təfərrüata deyil, 
detala üstünlülük vermələridir. R.Rza ədəbi 
məktəbinin təmsilçisi Fikrət Qocanın “Risk” 
şeirində lirik qəhrəman da lüğətdən adi bir 
sözü - risk sözünü götürüb onun haqqında 
fikir yürüdür, “bir üzlü, iki tirə” kimi ikibaşlı 
söz sayır, ilk dəfə bir qumarbazın kəşf etdiyi-
ni (“ya apara, ya gətirə”), ata-ananın kimliyini 
bilmədən doğulmağın özünün risk olduğunu 
deyir. Şeirdə “Bəlkə boynu kəndirsiz olmaq 
olar, Bəlkə yana burulmaq olar” kimi misra-
lar mətnaltı ictimai-siyasi məna kəsb etməklə 
müstəqillik mənasını ifadə edir, “boynu kən-
dirsiz”, “yana burulmaq” ilk baxışdan nəzərə 
çarpmayan “risk” sözünün bətnində yer alır. 
Ayaqqabı, qan, qan içən, çaxır və s. kimi za-
hirən bir-biri ilə əlaqəsiz ayrı-ayrı lövhələr 
canlandırır:

“Ayaqqabını ayağa geyərlər
Qan da qırmızıdı,
Qan içən də var.
Amma ayrı şeydi çaxır…
Və ilaxır, və ilaxır…” [14, s. 69].

“Rənglər” silsiləsində R.Rza şirmayı rəngi 
(Afrikanın dərdi/Babmın saqqal darağı), ağ 
rəngin sevinc çalarını bir-birindən uzaq de-
tallarla asosiasiya etdiyi kimi (Quzey qarı/Bir 
körpənin südə bulaşmış üz-gözü/Şorbaya yan-
böyür batırıb çıxardığı/qaşıqdan aldığı ləzzət/
Şübhələrin dağıldığı gün/Dost əli...), F.Qoca-
nın “Risk” şeirində də ilk baxışdan bir-biri ilə 
uyarsız görünən bu misra –sözlər arasında 
poetik təfəkkürdə assosiasiya yaradılır. Qan, 
qan içən birdir, çaxır ayrıdır, lakin “fərqli olan-
lar”ı birləşdirən qırmızı rəng olsa da, əlamət 
sonrakı misralarda keyfiyyətə keçir. Arazın adı 
çəkiləndə artıq oxucu Azərbaycanın ikiyə bö-
lünməsini, tökülən qanlar, Rusiya və İran kimi 
imperiya qaniçənləri yaddaşında bərpa edir. 
“Çaxır” isə onların inkarını yaratmaq, əlamət 
oxşarlığının heç də həmişə eyni keyfiyyətə ma-
lik olmadığını diqqətə çatdırmaq üçün istifadə 
edilən detaldır. Şair dövrün risk axtardığını, 
bəzən tarixin, ölkənin də riskdən doğduğu-
nu yazır, Araz kimi balaca bir “soyuq” çayın 
böyük bir xalqın yolunu kəsməkdə “qaynar” 
riskə girməsi ilə buna dözən Od övladının so-
yuq mütiliyi qarşılaşdırılır. Od övladının soyuq 
mütiliyi də şeirdə risk kimi görünür. F.Qoca 
sonda “Heç soyuq da deyil, Elə öz fikirlərim-
dən üşənirəm” deyə nəticəni oxucunun ixtiya-
rına buraxır. Şairin “Şərq miniatürləri qədər 
zərif klassik rübailəri, bizim bayatılar, yapon 
hoqquları kimi qısa, lakonik məna tutumlu” 
son şeirlərini 1960-cı illərlə müqayisə edən 
yazıçı Anar öz təəssüratlarını belə ifadə ediry: 
“Ümumi qənaətim belədir ki, Fikrət Qoca həm 
tanış Fikrətdi, həm də yeni Fikrət. Fikrətin ən 
yeni şeirlərində vaxt etibarı ilə çox uzaq olan 
“Vals”ın ritm oynaqlığı da var, çox uzaq “Ris-
k”in ictimai kəsəri də...” [15, s. 5].

Abbas Abdulla avtobioqrafik xarakter-
li “Kimliyim” şeirində özünün keçdiyi ömür 
yolunu poetik lövhələrlə əks etdirərkən, adi 
bir detalı - üzüm giləsini bədii detala çevirir. 
Vaxtilə on beş yaşında bazarda satdığı üzüm-
lə “Uyğusuz gecələrimi satırdım/Dostlarımla 
oyunumu satırdım/Boyumu-buxunumu satır-
dım/Fikrimi-düşüncələrimi satırdım”-deyən 
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şair bütün diqqəti üzüm gilələrinə yönəldir:

Bir sözlə, satdığım üzümün gilələrində
Mənim olmayan cocuqluğumu satırdım,
İtən sevincimi, göz yaşalarımı satırdım,
Anama-bacılarıma örpək alırdım,
Bir mahnım da vardı:
“Qondurası qırmızı,
Ölürəm, a dağlar qızı...” [16, s. 15].

Abbas Abdulla şeirlərinin dilini nəzərdən 
keçiridkdə heca ilə sərbəstin qovuşuğundan 
yaranmış üslubi xüsusiyyətlər, heca ənənəsi-
nin güclü təsiri, qafiyəyə meyillilik aydın hiss 
olunur. “Cocuqluğumu satırdım, İtən sevinci-
mi, göz yaşalarımı satırdım”, “Örpək alırdım”, 
eləcə də sözləri onun olmasa da, parçaya əlavə 
edilmiş son misralar şeirə gəraylı ruhu gətirir. 
“Sonsuzluğa gedən karvan” (1988) adlı şeirlər 
kitabına yazdığı “Xoş gördük” adlı ön sözdə 
layla, bayatı mühitində böyüdüyünü yazan şair 
Ukraynanın “Dnipro” jurnalının sorğusuna 
“Səməd Vurğun poeziyası mənim üçün ana sü-
düdür, Rəsul Rza poeziyası isə havadır, sudur, 
çörəkdir” [16, s. 9] verdiyi cavabda ənnədən 
novatorluğa doğru boy alan öz poetik yolunu 
açıq şəkildə bəyan etmişdir. Abbas Abdullanın 
modern tipli şeirlərində bir publisistik üslubi 
çalar görünməkdədir:

“Borçalıda
Bolnis-Kəpənəkçi kəndindən
Abdulla ağanın oğluyam,
Anam: Salatın xanım Daşdəmir qızı.
Dünyaya gəlişim:
1940-ın mayısı...” [16, s. 14].

Şeirin bütün parçaları, demək olar ki, bu 
tərzdə davam edir və qoşa nöqtə, tire kimi 
durğu işarələrinin də poetik mətndə publisis-
tik ruhun görünməsində az rol oynamır.

Söz çevikliyi və lakoniklik, poetik fikrin yı-
ğcam ifadəsində maksimalizm Rəsul Rza ədəbi 
məktəbinə məxsus poetik dil-üsub xüsusiyyət-
lərindəndir. Düzdür, lakoniklik, fikrin yığcam 
ifadəsi bütövlükdə söz sənəti ilə bağlıdır və 
ta qədimdən mövcud olmuşdur. Ancaq Rəsul 
Rza və bu poetik məktəb nümayəndələrində 
söz çevikliyi, lakoniklik ənənvi şeirdən fərqli 
olaraq, assosiasiativ təfəkkürdən doğur və bir 
növ assosiasiya prosesi özü bunu tələb edir, 
şairi buna məcbur edir. Məsələn, R.Rzanın “İn-

sanlar” şeirindəki kimi:

“Doyumsuz gözlər,
Duyumsuz ürəklər.
Bağlı qollar,
Ağır yüklü kürəklər.
Yüksəliş pillələri,
Qazanış zirvələri.
Ağlın, zəkanın
Neçə ölümsüz əsəri.
Mənim qayğım,
Mənim gucüm,
Mənim sınağımdır.
Mənim çağımdır...” [11, s. 40].

Rəsul Rza ədəbi məktəbinə mənsub və son-
radan Azərbaycan poeziyasının dekadentizm 
ədəbi təmayülünü təmsil edən V.Səmədoğlu 
1962-ci ildə yazdığı bir şeirdə poetik ünvanını 
lakonik şəkildə ifadə etmək üçün bir qədər də 
irəli gedərək poetik fikrin maksimal yığcamlı-
ğına nail olmaq üçün artıq söz və ifadələrdən, 
şəkilçilərdən “qaçır”, lakin söz-misraların xü-
susi məntiqi ardıcıllıqla düzülməsi hesabına 
poetik mənanın daxili tamlığı qorunur:

“Mənim ünvanım:
Nəhayətsizlik.
Zaman.
Məkan.
Dünən,
Bu gün
Və sabah.
...Qalaktika:
Günəş sistemi,
Yer kürəsi,
Torpaq...” [17, s. 9].

Zaman və məkan sərhədlərini aradan gö-
türən şairin misradan-misraya ümumidən xü-
susiyə keçidi aydın görünür: Qalaktika – Günəş 
sistemi – Yer kürəsi – Torpaq və s. Hətta ünvan 
şeirə qədər davam edir: Azərbaycan/Bakı/Sa-
kit bir küçə/Ev dörd, mənzil otuz yeddi/Üçbu-
caq masa/Kağız və qələm/Şeirlər...

F.Qocanın “Qatar” şeirinin də poetik mət-
ni başdan-ayağa maksimal lakoniklik üzərin-
də qurulmuşdur. Şeirdə qatar bir bədii detala 
çevrilir, şair onu “yerişini” zamana bənzədir, 
vaxtlarla müqayisə edir, lakin sanki bu tələs-
kənlik, sürətli “qaçış” və onun tez-tez çıxartdı-
ğı “tараг-tараг”səsi şeirə hopur:
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“Гачыр гаtар,
Учур гаtар,
Тараг-tараг,
Дцшцр галыр
Полад изи.
Йоллар иля —
Дараг-дараг
Йерин цзц...” [14, s. 142].

Sonra “qачыр гаtар”, “uчур гаtар”, “uчур 
кцляк” kimi misralarda küləyin uçması ilə 
qatarın sürəti zamanın, ömrün sürətinə dö-
nür. Fikrimizcə, qatarın sürətli hərəkəti və 
bu hərəkət prosesində “taraq-taraq” səsinin 
anidən və birdən “çalınması” poetik fikrin də 
maksimal yığcam misralarla ifadəsinə, for-
ma baxımdan da misraların “qırıq-qırıq”, “kə-
sik-kəsik” olmasına, yəni hər sözün bir misra-
ya dönməsinə yol açır:

“Гачыр,
Учур
Вагон-вагон
Цряк,
Арзу,
Цmид,
Ниcаt…

…Мян заmанаm,
чаtын mяня,
Туtун mяни...

Чаtан чаtыр!
Галан галыр!” [14, s. 142].

Hər biri bir misrada verilən “Цряк”, “Арзу”, 
“Цmид”, “Ниcаt” və s. sözlərin hər biri bir “ta-
raq-taraq”a dönür. Maraqlıdır ki, intonasiya və 
ritm poetik mətndə bədii fikrin sürətli qavra-
nılmasına imkan yaradır, hətta üslubi keyfiy-
yətə, şeirin bədii enerjisinə çevrilə bilir.

Rəsul Rza ədəbi məktəbinin nümayəndə-
si Fikrət Sadığın folkor və mifoloji motivlər 
zəngin “Göy-yer” şeirində, ellipsis, lakoniklik 
bütöv bir dünya mənzərəsinin yaranmasına 
şərait yaradır:

“Göy-yer –
Dünya yaranandan
Əlbir, dilbir.
Elədiklərini özləri bilir.

Qarışma gəl, Göylə-Yerin işinə!

Əbədi qardaşdı onlar.
Yoxsa bu yağışın sənə,
Bir isti-soyuğu var?!” [18, s. 31].

Ümumiyyətlə, poetik assosiasiyadan yara-
nan lakoniklik mətndə əsas fikir və məzmu-
nun “açar”ına çevrilən söz və ifadələrin iş-
lənməsini tələb edir ki, bu da şeiri əlavə söz 
yüklənməsindən xilas edir, eyni zamanda bə-
dii qavramanı sürətləndirir.

R.Rza ədəbi məktəbinin əsas dil-üslub xu-
siyyətlərindən biri də orijinal, yeni bədii dil 
vasitələrini, yeni poetik məcazları “kəşf et-
mək”dir. Yeni poetik forma axtarışları, əslində, 
tarixi-poetik ənənədən qaçmaq novatorluq-
la yanaşı modern şeirin tələblərindən birinə 
çevrilmişdi. Yeni, orijinal məcazlar, təşbehlər, 
metaforlar və fərdi poetik obrazlardan istifadə 
imkanları da şairin novator fərdi poetik üslu-
bun göstəricilərindən sayılırdı. Bu baxımdan 
R.Rza ədəbi məktəbinin davamçılarını nəzər-
də tutan tədqiqatçı E.Akimova “Şeirin bədii 
təsvir və ifadə vasitələrinin dəyişdirilməsi, 
assosiativ təfəkkürün itiliyi, təşbeh və meta-
foralara polifonik çalarlıq vermək, konstruk-
siya əsasında şeiri qurmağa çalışmaq və bu 
yolla oxucu düşüncəsini oynatmaq, onu daim 
dinamik və oynaq saxlamağa nail olmaq” [7, 
s.109] kimi fərqli cəhətləri XX əsr daxilində 
60-70-ci illər şeirinin özəlliyi saymışdır. R.Rza 
hələ 1958-ci ildə yazdığı “Ərk qalası” şeirində 
“alt dodaqdan üst dodağa qalxa bilməyən səsə 
qədər vuruşmaq” ifadəsi şeirin bədii təsvir və 
ifadə vasitələrinin dəyişdirmək cəhdindən xə-
bər verirdi:

“Vuruşdular:
Alt dodaqdan
Üst dodağa qalxa bilməyən
Səsə qədər.

Vuruşdular:
Onlardan yeddi dəfə - yetmiş qat
Artıq olan,
Süngüləri narın daraq dişi kimi
Sıx olan düşmənlə...” [11, s.69].

Bu poetik söz və ifadə tapıntıları R.Rzanın 
məşhur modern sərbəst şeirlərindən (“Rəng-
lər” silsiləsi, “İnsan şəkli”, “Soruş”, “Sarı dana və 
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balaca qız” və b.) əvvəl və sonrakı zamanlar-
da da müşahidə etmək mümkündür: “ışığı bir 
çimdik/ayparaya baxdıqca/Yağış, yağış, deyib 
gözlədilər”, “Parça-parça işıq cındırı ilə/doldu, 
boşaldı gecə” (“Ulduz yolu və dolu”), “Bilmirəm 
yaddaşın/yapışqan sədaqətindən/ necə can qur-
tarım” (“Yaddaş”), “Raketlər xaraba qusur”, “Uzaq 
sözü/araba təkərinə dolaşmışdı/yaxın sözü/
çəkməmin bağına”, “ayaqyalın toyuqlar” (“Ömür 
keçdi, gün keçdi”), “ilk görüşüm/körpə ümidin 
dadı”, “ömür damcı-damcı düşür/qayıtmazlığa” 
(“Ömür yolu”), “Üşüyürəm istidən” (“Ayrılıq”), 
“Məgər qəlbinin/dərd qrammasını oxumuşdu-
nuz?” (“Rekviyem”), “Havadan asılmışdı/yan-
mış ət qoxusu” (“Torpaq yerində çiçək” – Bu şeir 
Xankəndində “məhkəmədən” sonra diri-diri yan-
dırılan üç azərbaycanlıya həsr olunmuşdur.), Mən 
bilmirəm hansı gündür/dənizin ad günü” (“Dəni-
zin ad günü”), “Rəngli yuxular görürəm/qırmızı, 
sarı, yaşıl”, “Yorulmuşam/rəngsiz yuxulardan/
adilikdən/əzbər bilikdən/yorulan kimi”, “Bəzən 
ayılıram yuxudan/yuxu içində”, “rəglərin qışqırı-
cı düzümü”, “İsti sarını gördüm/rəngində xəzəl-
lərin”, “Soyuq yaşılı gördüm/gözündə gözəllərin”, 
“Ağacların barmaqları qapqara”, “Sarı alov rəngi 
axırıdı/dağlara, daxmalara” (“Rəngli yuxular”)...

1970-ci illərdə poetik təfəkkür orijinal-
lığı ilə, yeni obrazlı ifadə və məcazlar site-
mi görünən şairlərdən biri də Çingiz Əlioğlu 
idi. 1965-ci ildə Yazıçıların IV Qurultayında 
“Tənqid bəzən Rəsul Rzanın ardınca gedən 
ayrı-ayrı gənclərin hərdənbir modernizm du-
manında azdığını hiss edir...” fikrini xatırlayan 
Azər Turan “Ədəbiyyat söhbətləri”nin birində 
modernizm dumanında azan o gənclərdən bi-
rinin Çingiz Əlioğlu olduğunu deyir:

“Uçan işıq daşlardan
Çiçəklərdən keçirdi.
Yarpaqlar, ağaclar,
Uçan işıqla birgə
Ruhumu da içirdi.
Ağacların şirəsində özümü axan gördüm...
Uçan işıqla keçdim
Dünyanın daşından, dəmirindən...” [19, s.10].

Ç.Əlioğlu şeirlərindəki “Uçan işıq”, “Ağac-
ların şirəsində özümü axan gördüm” (“Uçan 
işıq”), “Biz mayayıq/qıcqırıb-qıcqırıb/dahilər 
yaradırıq”, “İşığın yolları zaman yüklüdür”, 
(“İstedadı yetirənlərin nəğməsi”), “çılpaq-çıl-

paq/atılacağıq/gülüş kösövlərinin içinə” 
(“Antihenrike”), “Vaxt meridianlarına/bölün-
müşəm/Yer kürəsitək”, “Şərab dolu/bu taxta 
çəllək/bir gün keflənə bilər”, “Bir şüşəbədən/
incəbel/butulkaayaq xanıma/göz vurar bu ba-
zar uşağı” (“Çəllək”), “İtdik bu şəhərin küçələ-
rində/bir ovuc düyünün içində/beş-üç çətənə 
kimi”, “Dədələrimizin çoxu/davada itkin düş-
dü/özümüz şəhərdə” (“Xeyir istəyirsənsə”), 
“Perronlarımda /sərnişinlərin /böyürtkən, 
gilənar sevinci/Qulaqlarımda/yolların/nara-
hat sevinci” (“Yarımdayanacağın nəğməsi”) və 
s. kimi poetik kəşflər bunu təsdiqləyir. Eləcə də 
şairin “Bürkü” şeirndə “bekar bürkü”, “avara 
bürkü”, “tülkü bürkü”, “tüklü bürkü” və s. tipli 
sözlər yeni bədii təyinlərdən xəbər verir. Adi 
bir detalı - yayın “bürkü”sünü poetik mətnin 
gedişatında bədii detala çevirən şair “iştahası 
özündən böyük kiçik müdirləri”in bürökratçı-
lığının, yalan vədlərinin, “get-gəl”lərinin daha 
dəhşətli “bürkü” yaratdığını parçadan-parçaya 
rəsm edir. Lirik qəhrəman tüstülü küçələrin 
avtobus, maşın bürküsünə düşür, pulgir bazar-
ların möhtəkirlik bürküsündə bişir, daha son-
ra bürkü detalı R.Rza, Ə.Kərim şeirində olduğu 
kimi planetarlaşır:

“Bürküdür...
Atom silahı keçirib ələ
Afrikanın cənubunda
Bir dələduz ölkə...

Bürküdür...
Yaponiyada
Samuray ordusu
Dirçəlir yenə...

Bürküdür...
Qardaş qırğını
Gedir İranda...” [19, s.13-14].

Şeir beləcə ictimai-siyasi narahatlığın, dəh-
şətlərin “bürkü” yaratması ilə davam edir. 
“Ürküdün/Bu tülkü bürkünü/tüklü bürkünü/
Götürün kürəyimdən/alın çiynimdən/bürkü 
kürkünü” şəklində sonlanan “söz oyunu”nda 
bürkü ilə kürkün alliterasiyası baş tutur və 
bəşəri təhlükənin – siyasətləşən bürkünün 
hiyləgərliyi fonunda poetik fikrin açılmasına 
kömək edir.

N.Kəsəmənli, S.Rüstəmxanlı və Ç.Əlioğ-
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lunu birləşdirən talenin sonralar onları üs-
lub, yaradıcılıq maneraları baxımdan ayır-
dığını göstərən N.Cəfərov N.Kəsəmənlinin 
lirik-psixoloji, S.Rüstəmxanlının lirik-publisis-
tik, Çingiz Əlioğlunun isə lirik-metafizik üslu-
ba malik olmasını dəqiqləşdirir: “Hər üç üslub 
eyni dərəcədə emosional, hətta üsyankardır, 
ancaq üçüncü üslub həm də eksperimentaldır... 
Nüsrət Kəsəmənli ilə Sabir Rüstəmxanlının il-
hamının obyekti, fakturası həmişə çox konkret 
olduğu halda, Çingiz Əlioğlunun şair ilhamı 
barədə bunu demək olmaz; o, çox zaman ta-
mamilə mücərrəd, qeyri-müəyyən fakturadan 
– heç nədən şeir yarada bilər (və bilir)!.. Çingiz 
Əlioğlunun şeirlərində söz-leksikon o qədər 
güclü, enerjilidir ki, qrammatikanı bütünlüklə 
sıxışdırır, ikinci, hətta üçüncü plana keçirir. O, 
bunu edə bilər (və edir)!..” [20, s. 26].

Tədqiqatlarda Füzuli ədəbi məktəbi 
haqqında “onun nümayəndələri, demək olar 
ki, Azərbaycan poeziyasına heç bir şey verə 
bilməmişlər. Çünki Azərbyacan poeziyasın-
da Füzuli ənənəsi təqlid və nəzirə ədəbiyyatı 
şəklində davam etmişdir” [21, s. 96] fikri ilə 
müqayisədə, demək olar ki, Rəsul Rza ədəbi 
məktəbinin taleyi Füzuli ədəbi məktəbindən 
tamamiə fərqli olmuş, “... Rəsul Rzanın şeirə 
gətirdiyi sərbəst düşüncə tərzi altımışıncı il-
lərin cavan şairləri üçün örnək oldu. Lakin 
Rəsul Rzadan öyrənmək heç də onu təqlidə 
çevirmədi. Əli Kərim, Fikrət Qoca, Fikrət Sa-
dıq, İsa İsmayılzadə, Ələkbər Salahzadə, Vaqif 
Səmədoğlu, Çingiz Əlioğlu, Vaqif Cəbrayılzadə, 
Camal Yusifzadə, Abbas Abdulla, Tofiq Abdin, 
Azər Abdulla poeziyada öz yollarını çox tez bə-
lirləyə bildilər” [22, s.52].

Ən qədim dövrlərdən dünya, eləcə də 
Azərbaycan-türk poeziyasında sərbəst şeirin 
nəzmin spesifik cəhəti olması, bir şeirin mis-
ralarında müxtəlif saylı hecalardan istifadə 
edildiyi, yunan və romalıların bundan daha çox 
itifadə etdiyi, bunun “Algey beyti” adlanması 
(misraların biri 8, bir 9, yaxud biri 10, biri 11 
heca) qeyd olunsa da, nəzəriyyəçi alim A.Hacı-
yev Azərbaycan folklor və yazılı ədəbiyyatında 
az da olsa, “Algey” beyti ilə şeirlər yazılmasını 
(“Koroğlu” eposundan, F.Qocadan nümunələr 
vermişdir) istisna etməmiş, “Şeirdə nə xa-
rakter bir cəhət – “Algey beyti”, nə də qafiyə 
sərbəstliyi hələ sərbəst nəzm deyildir. Düz-

dür, “Orxon-Yenisey”, “Gültəkin” abidələrində, 
“Dədə Qorqud”da sərbəst nəzmin əlamətlə-
rinə təsadüf olunur. Ancaq bu ölçüyə maraq 
XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində oyanmış-
dır” [23, s. 221] qənaətinə gəlmişdir. Alim sər-
bəst şeirdən ilk dəfə fransız, belçika, italyan və 
yaponların istifadə etdiyini, E.Verxarn, A.Blok, 
V.Brüssov, V.Mayakovski, N.Hikmət şeirlərilə 
buna marağın artdığını, XX əsrin iyirminci il-
lərindən əvvəllərindən isə müxtəlif ədəbiyyat-
larda onun milli spesifik ənənələrinin yarandı-
ğını qeyd etmişdir.

“Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun dili, poetik 
strukfuru, şeir dili, mətnin semantika və semio-
tikası haqqında tədqiqatlara, o cümlədən prof.T.
Hacıyevin araşdırmalarına söykənən nəzəriy-
yəçi alim N.Şəmsizadə qəti qərara gəlmişdir 
ki, “Azərbaycan ədəbiyyatında sərbəst vəzn öz 
mənşəyini dünyanın ən möhtəşəm eposu ilan 
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanından almışdır” [5, 
s. 299]. Zahirən gözəl sərbəst şeir təsiri bağış-
layan elə lirik parçalar da olur ki, əslində onlar 
tədqiqatçı Vüqar Əhmədin fikrincə “heca vəzni-
nin bölgü ahənginə, qafiyə quruluşunun isə çar-
paz şəkildə qafiyələnməsinə uyğun gəlir”. Alim 
R.Rövşənin “Qapı” silsiləsindən olan lirik parça-
lar bu qəbildən sayır:

“O ilin paltarı uzun
Dörd il idi biçən yoxdu,
Uzanmışdı boyları
O ilin qızları uzun
Dörd il idi çalınmırdı toyları
Uzanmışdı, uzanmışdı boyları...

Şeirdəki misraları nəzərdən keçirəndə ay-
dın olur ki, misralar ölçü etibarı ilə bir-birinə 
bərabər deyil. Buna baxmayaraq, şair heca 
vəzninin tələblərinə ciddi şəkildə əməl etmiş-
dir” [24, s. 105].

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında 1960-
cı illərdə R.Rzanın daha çox sərbəst şeirdən 
istifadə etdiyini yazan A.Hacıyev onun bəzi 
məqalə və şeirlərində (“Ənənə”, “Şeir vəzni və 
məhəbbət haqqında dastan”, “Ənənəçi donuz”, 
“Qafiyə”, “Yeni söz”, “Nəzirə”) bu ölçünün im-
kanı haqqında obyektiv, eyni zamanda “... ölçü 
kimi bənd də fikri buxovlayır, poetik orqaniz-
mə bir çox lüzumsuz, gərəksiz şeylər gətirir”, 
“heca və əruz vəzni fikri çərçivəyə alır, əsərə 
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əlavə rəng, boya, söz və ifadə yükü gətirir” [23, 
s. 222] və s. kimi ziddiyyətli fikirlər söylədiyinə 
diqqəti çəkmişdir. Bir qism nəzəriyyəçi-ədə-
biyyatşünas alimlər isə heca və əruzla vəzni 
ilə müqayisədə poetik fikirlərin daha azad, 
maneəsiz, sərhədsiz və sərbəst ifadəsində sər-
bəst şeirin imkanlarını yüksək qiymətləndir-
mişlər. N.Şəmsizadənin fikrincə, “Sərbəst şeir 
poetik sözü vəzn qəliblərinin məngənəsindən 
azad edir. Yaradıcılıq üçün ən vacib şərt – şai-
rin azadlığı məhz bu vəzndə daha yaxşı ortaya 
çıxır”[5, s. 304], R.Yusifoğluya görə, “Сярбяст 
шеир сярт нязм гайдаларына бойун яймир, 
бу cцр шеирдя вязн, гафийя хятриня фикир 
тящриф олунмур. Яксиня, вязн дя, гафийя 
дя фикрин ифадясиня хидмят едир” [25, s. 
253 ], Vüqar Əhməddə “Sərbəst vəzn məzmu-
nun hərtərəfli açılması üçün geniş imkanlar ya-
radan, onu dərindən mənalandırmağa imkan 
verən bir vəzndir” [24, s. 104]. Hətta R.Rzanın 
bəzi fikirlərinə tənqidi yanaşan A.Hacıyev özü 
də “Sərbəst şeir ənənəni və ayrı-ayrı vəznləri 
inkar etmir. Əksinə, özünün varlığında başqa 
poetik ölçülərin ünsür və əlaqələrini cəmləş-
dirir” [23, s. 224] fikri ilə sərbəst şeirin daha 
universal bir şeir sistemi olduğunu etiraf etmiş 
olur.

Müasir poeziyada formanın şərtiliyindən 
bəhs edən tədqiqatçı R.Əliyev qafiyəsiz və ya 
sərbəst şeirə ədəbiyyatda modernist ekspe-
rimentçiliyin bir qolu kimi baxılmağını doğru 
saymış, “Biz ritm və qafiyəni şeirin ayrılmaz 
əlamətləri hesab edirik və poeziyanın qədim 
tarixi boyu belə olmuşdur” [26, s. 286 ] fikri 
ilə bir növ sərbəst şeiri modernizmin təsi-
ri ilə forma şərtiliyi kimi ötəri saymış, ədəbi 
tərəqqi hesab etməmişdır. Alimin fikrincə, 
əsas: “İki şeyi dəqiq fərqləndirmək lazımdır: 
ədəbi tərəqqi və modernizm. Ədəbi tərəqqi 
həmişə davam edir, janrlar və formalar, üs-
lublar və mövzular təzələnir və başqalaşır. Bu 
ədəbi tərəqqidir və janrların tarixində, forma-
ların təkamülündə bunu həmişə aydın görmək 
olar” [26, s. 286-287 ]. XIX əsrin əvvəllərin-
də salon ədəbiyyatçılığından doğmuş, burjua 
ailələri üçün sənətdən daha çox əyləncə olan 
modernizmin təkamül yolu ilə ədəbi tərəqqiyə 
yox, ədəbiyyatın klassik qaydalarını dağıdıb 
yeniləşdirməsinə tərəfdar çıxdığını yazan alim 
bunun (modernizmin) “əslində yenilik xati-

rinə yenilik” adlandırır, pis işlərin yoluxucu 
olduğu kimi modernizmin ənənəvi ədəbi cərə-
yanlara və üslublara təsiri də güclü olduğunu 
etiraf etməklə, “Lakin bu heç də modernizmin 
elitar, eksperimental və qeyri-peşəkar təbiəti-
ni aradan qaldırmır” qənaətinə gəlir.

Fikrət Qoca “Bu gün” adlı şeirində sərbəst, 
modern şeirlərinə görə tянгидляря, kəs-
kin sözlərə qulaq asmayıb, inamına, özünə, 
sənətinə, şeirinə güvənərək “hаmыдан чох 
дюйцлян”, “щаmыдан чох бяркийян” Rəsul 
Rzanı belə yada salır:

“Дедиляр: Вязни позду.
О бир шеир дя йазды.
Дедиляр: Шеринин бязяйи азды.
О бир шеир дя йазды.
Дедиляр: Дайазды.
О бир шеир дя йазды.
Дедиляр биз анлайырыг,
Аmmа халг цчцн
Aнлашылmазды.
О бир шеир дя йазды…” [14, s. 127 ].

Ümumiyyətlə, ümumdünya ədəbiyyatı ta-
rixində mövcud şeir vəznlərini ümumiləşdir-
sək, belə bir mənzərə alınar: antik, tonik (vur-
ğulu), sillabik (heca), sillabik-tonik, əruz və 
sərbəst şeir. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığın-
da ilk verlibr/özgür şeir poetikası tədqiqatçısı 
N.Atabəyli milli ədəbiyyatımızda heca və əruz 
vəznli şeirlərdən nəzəri şəkildə fərqlənən 
bütün digər sərbəst poeziya nümunələrinin 
“Azad şeir” termini və ümumi vəzn adı altında 
ifadə edilməsini təklif edir, öz tədqiqatlarında 
bunu elmi-nəzəri baxımdan əsaslandırır və 
belə nəticəyə gəlir ki, “sərbəst şeir” əvəzinə 
“azad şeir” terminini daha məqbul və ümum-
bəşəridir: “Azad şeir (-verlibr/ özgür şeir, sər-
bəst şeir, bəhri-təvil, mənsur şeir, aksentiv şeir, 
əski ozan şeiri, alliterasiyalı xalq deyimləri, 
sərbəst uşaq nəğmələri, seqmentiv şeir və s.) 
sənəti poeziya tarixində bir deformasiya (şəkil 
dəyişmə) deyil, daha çox ümumbəşəri mənə-
vi-idraki əhəmiyyətli estetik məzmun hadisə-
sidir” [27, s.29]. Tədqiqatçının fikrini biz də 
düzgün hesab edirik, çünki o biri vəznlərin 
öz daxilində, məsələn əruz və hecadaxili sər-
bəstliklər də ola bilər. “Azad şeir” termini tu-
tumuna görə daha genişdir və bizim nəzərdə 
tutduğumuz sərbəst şeirlə yanaşı əruz və heca 
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vəzninin normalarına tabe olmayan, qəlibləş-
məyən, kanonlaşmayan digər şeirləri də öz po-
etik bucağı altına ala bilir.

Verlibri - azad şeiri müxtəlif ictimai-ideo-
lji maraqlara cavab verə biləcək estetik sahə 
hesab edən N.Atabəyli onun müxtəlif müasir 
bədii cərayanlar üzrə bir-birinə tamamilə zidd 
təmayüllərinin olduğunu, R.Rzanın ədəbi taleyi 
timsalında onun həm sosialist realizminin əsas 
nümayəndəsi olmaqda, həm də “Rənglər”sil-
siləsinin müəllifi kimi sürrealizmdə qınanıldı-
ğını yazır, “Rənglər” silsiləsini müasir Azərbay-
can ədəbiyyatının yüksəlişində irəliyə doğru 
tarixi addım saymaqla “Bu şeirlə verlibr esteti-
kası Azərbaycan şeirinin müasirlik hüququnu 
bütün dünyada təsdiqləmişdir. Bu əsər Rəsul 
Rzanın Söz səltənətində “Nəsimi”poemasın-
dan sonra, ikinci ən cahanşümul tarixi zəfə-
ridir. Qərb ədəbiyyatçılarının bu əsərə dərhal 
böyük maraq göstərməyi, mənim zənnimcə, 
heç də təsadüf üzündə deyildir... Zənnimizcə, 
bu uğurda şairin sənətkar qüdrəti qədər, Ver-
libr sənətinin Türk bədii təfəkkürünə tarixi 
doğmalığı da müəyyən rol oynamışdır” [27, s. 
51]. Tədqiqatçı “türk bədii təfəkkürünün tarixi 
doğmalığı” ifadəsində, ilk yazılı sərbəst şeir nü-
munələri sayılan “Orxon-Yenisey” kitabələrinə 
işarə vurur. Azad şeir poetikası tədqiqatçısının 
gəldiyi qənaətə görə, azad şeirin gücü onun 
hər cür qəlb istəklərini ifadə edə bilməsində, 
əski ənənələri yaşatmaqla yüksək novatorluğa 
meyilli olmasında, “bəzən hədsiz ekstravaqant 
keyfiyyətləri” ağılı heyran etməsindədir. Qədim 
türk şeirinin bütün bu zəngin verlibr harmoni-
yası ünsürlərinin, poetik qayda-qanunlarının 
çağdaş professional Azərbaycan azad şeirinin 
başlıca vəzn xüsusiyyətləri sayır, bu “xüsusat-
lar”ın Vaqif Bayatlı Odər (Cəbrayılzadə), İsa 
İsmayılzadə, Fikrət Sadıq, Ramiz Rövşən, Vaqif 
Səmədoğlu və başqa şairlərin verlibrinin mə-
ziyyətləri kimi dəyərləndirir. Bütün bunları 
nəzərə alaraq, qətiyyətlə demək olar ki, Rəsul 
Rzanın sərbəst fəlsəfi-intellektual şeirləri həm 
1960, eləcə də 1990-cı illərdə Azərbaycan po-
eziya məkanında azad şeir fəlsəfəsinin, poetex-
nologiyasının yaranmasına və inkişafına təkan 
verən və bu istiqami seçən ədəbi gəncliyi stu-
mullaşdıran başlıca “poeziya amili” olmuşdur.
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DAHA ŞAİR DOĞMA, ANA
Şairlərin sözdür oxu,
Sözdən yara alıb coxu...
Şair haqqı deyir axı
Ədalətsiz bu dövrana...
Daha şair doğma, ana!

Həm yarandıq, həm yaratdıq,
Yatmışları biz oyatdıq...
Silah aldıq, qələm atdıq –
Söz təsir etmir düşmana...
Daha şair doğma, ana!

Dərdimiz var saya gəlməz,
Dərd əhlinin üzü gülməz...
Söz azaddır, sığa bilməz
Azadlıq əhli zindana...
Daha şair doğma, ana!

Dərdə düşüb can ağlıyır,
Qalıb nigaran ağlıyır...
Qarabağım qan ağlıyır –
Qanla cavab verək qana...
Daha şair doğma, ana!

Vətən, ana dedim sənə,
Oğul deyib sarıl mənə...
Döyüşcü doğ bu vətənə,
Bu torpağa bu məkana...
Daha şair doğma, ana!

Əlimdə yatmır qələmə,
Kədər doğub, qəm bələmə...
Qurban olum, zülm eləmə –
Həm özünə, həm Nərmana...
Daha şair doğma, ana!

DÜNYA
El-oba köçübdü, lələ qalıbdı –
Ümid bir tufana, yelə qalıbdı,
Bizə dədəmizdən belə qalıbdı...
Bəs bizdən sonrakı gələn uşağa?
Bu dünya beləmi qalacaq, qağa?!

Bitmir silahların qarası, qoru –
Bürüyüb dünyanı hörümçək toru,
İslamın adına qoşub terroru
Hələ sürüyürlər dala qabağa...
Bu dünya beləmi qalacaq, qağa?!

Yamaq vurmaq olmaz ipəkdən çitə –
Hissimiz qoymayır başımız itə...
Adam var, qırqovul yedirir itə,
Adam var, möhtacdı pendirə, yağa...
Bu dünya beləmi qalacaq, qağa?!

Övladsız qalmasın qapı-bacalar –
Atasın ucaldan övlad ucalar...
Qocalar evində qalan qocalar
Gah qapıya baxır, gah lal otağa...
Bu dünya beləmi qalacaq, qağa?

Oğul edə bilmir yurdu ziyarət –
Uzaqdan oxuyur ruhuna rəhmət...
Övladlar ananın qəbrinə həsrət,
Analar həsrətdi ana torpağa...
Bu dünya beləmi qalacaq, qağa?!

QAYITMA DAHA
Əsmişdin ömrümə bahar yelitək,
Sən idin xoş xəyal, saf arzu, dilək...
Sənə inanmışdı bu məsum ürək,
Tez döndün qəlbimdə naləyə, aha...

NƏRMAN 
KƏDƏR

????????????????????????????????
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Səni and verirəm o bir Allaha,
Getmisən, geriyə qayıtma daha!

Qayıtma, qoy səni əyilməz bilim,
Qoy sənsiz ötüşsün ayım, həm ilim...
Adını qəlbimdən əbədi silim,
Bu həsrət mənimçün olsa da baha...
Səni and verirəm o bir Allaha,
Getmisən, geriyə qayıtma daha!

Apardın özünlə xoş xəyalları,
Qayıdıb onları dərd etmə barı...
Səni bağışlamaz sevgi yolları,
Bənzəmə bu yolda kor bir səyyaha...
Səni and verirəm o bir Allaha,
Getmisən, geriyə qayıtma daha!

Sən Nərman Kədəri qəmə şah etdin,
Adını qəlbimdə nalə, ah etdin...
Getdin, gedişinlə bir günah etdin,
Qayıdıb yenidən batma günaha...
Səni and verirəm o bir Allaha,
Getmisən, geriyə qayıtma daha!

BİR YER AXTARIRAM
Bir yer axtarıram, elə bir yer ki –
O yerə bir insan gözü dəyməsin...
Ruhum həmin yerdə dincələ bilsin,
O yerə cismimin özü dəyməsin...

Ruhumla, canımla bir yaşayıram
Uçan buludların axışında mən...
Gizlənə biləcək ruh daşıyıram
Hətta bir insanın baxışında mən...

Bir yer axtarıram –  qaranlıq olsun,
Bir kimsə dəyməsin gözümə mənim...
Huzur bir yel kimi ötsün yanımdan,
Bir dəfə toxunsun üzümə mənim...

Bir yer axtarıram  – özündən böyük,
Çarəsiz dərdləri daşıya bilsin...
Bir yer axtarıram, elə bir yer ki –
Orda ədalət də yaşaya bilsin...

Bir yer axtarıram, elə bir yer ki –
O yerdə bu yerdən əsər olmasın...
Bir yer axtarıram, elə bir yer ki  –
O yerdə qəm, qüssə, kədər olmasın!

BƏDBƏXT QADIN
Dünyaya mən bədbəxt göz açdım deyə,
Bəxtimin mən bədbəxt qoymuşam adın...
Günahın nə oldu?...De: – Oldun niyə,
Sən bədbəxt bəxtimə yazılan qadın?!

Bu bizim yazımız, qismətimizdir,
Biz daha bilmərik vüsalın dadın...
Bəlkə də sevgimiz həsrətimizdir,
Ey bədbəxt bəxtimə yazılan qadın!

Ürək də ağlayır taleyimizə –
Duyuram mən onun ahın, fəryadın...
Mən dərdli, biçarə bədbəxt biriyəm,
Sən bədbəxt bəxtimə yazılan qadın!

ÜMİD
Deyirsən: – Ümid ver, qurbanın olum,
Ümid xəyalımdı, ümid yuxumdu...
Nə ürək dərmanı almağa pulum,
Nə sənə verməyə ümid yoxumdu!

Mən ümid aparıb gətirməmişəm,
Cırıq ciblərimdən salıb itirim...
Mən hələ bir ümid itirməmişəm,
Lazım olanda da tapım gətirim!

Hamı ümid edir, ümid gözləyir,
Gecəni gündüzə qatır ümidlər...
Nə bir qapı açır, nə qapı döyür –
Yorğun fəhlə kimi yatır ümidlər!

Həm ümid həyatdır, həm həyat ümid –
Kimsə bir-birindən ayıra bilməz...
Sənin verəcəyin bir saat ümid,
Ac körpə uşağı doyura bilməz!

Bu nədən belədir, ay Nərman Kədər,
Hamı ümid verir biri-birinə...
Nə bir ümid istə, nə bir ümid ver,
Quru bir çörək ver ümid yerinə!
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ÜRƏYİM KİMİ
Sadəlik başımın tacıdır deyib,
Mən sadə göstərdim özümü belə...
Saqqalım olmadı, sözüm kecmədi,
Danışmaq istədim, sözümü belə
Çox yerə vurdular kürəyim kimi!

Bir dəfə fələyə meydan oxudum,
Mənimlə çox asan bacardı fələk...
Gücüm tükənmişdi, sanki yox idim,
Gözüm görə-görə apardı fələk –
Nəyi ki qorudum bəbəyim kimi!

Özümü fikirlə yoruram hər gün,
Kasıbam, pul üçün məni səsləmə...
Ümidsiz xəyallar qururam hər gün,
Su istə, yol istə, tək pul istəmə –
Cibimdə təmizdi ürəyim kimi!

Hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi –
Yalanmış biz varıq deyən dostlarım...
Üzümə güldülər, kələk gəldilər –
Süfrəmin çörəyin yeyən dostlarım,
Ömrümü yedilər çörəyim kimi!

YAZMAYACAM
Yetərincə çəkdim əzab –
Məndə yoxdu nə dərdə tab, nə qəmə tab,
Yeni yazın olacaqmı?... Soruşana budur cavab:
– Bitdi, xeyir, yazmayacam...

Heç olmasa bircə kəlmə
Yaz deyərək üzərimə daha gəlmə...
Hər fikirə, hər mövzuya son qoymuşam elə bilmə –
Sevgidən bir yazmayacam...

Nə insanlar, nə bu dünya –
Ədalətli, səxavətli deyil, əsla...
Mən bir də öz hisslərimi şeirlərdə misra-misra,
Sətir-sətir yazmayacam...

Yazmamağa var səbəbim –
Demirəm ki: – Yoxdu sözüm, yoxdu təbim...
Yazmağımın nə mənası – ürək dolu, boşdu cibim,
Deyil ki sirr, yazmayacam...

Zamanımı donduracam –
Yazılmamış vərəqləri yandıracam...
Mən o düşmən sevindirən qələmimi sındıracam –
Bir də şeir yazmayacam...

ƏRKÖYÜN ÜRƏK
Ağlım ürəyimi idarə etmir,
Onun öz dünyası, öz məqsədi var...
Ərköyün uşaqtək nə söz eşidir,
Nə bilir hər şeyin öz sərhədi var...

Elə istədiyin istəyib durur,
Yaman inadkardı, yox sözü bilmir...
Ya onun istəyi onu çaşdırır,
Ya nə istədiyin heç özü bilmir...

Əlində qalmışam mən bu ürəyin,
Dolana bilmirik biz insan kimi...
Hər dəfə bir xəyal çəkib aparib,
Azdırıb özündə kor duman kimi...

Yenə bir xəyalın eşqinə uyub,
Deyirəm: – Xəyalla yaşama, bəsdi...
Elə ürəyim də mənə oxşuyub,
O da mənim kimi xəyalpərəstdi....

ELNUR 
CƏBRAYILLI

????????????????????????????????
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Amma, ürəyimə bələdəm, heç vaxt
Tutduğu mövqedən çəkilən deyil...
Məndən də möhkəmdi, iradəlidi,
Hətta qüruruma əyilən deyil...

Mənim özümü heyrətə gətirib,
Onun bu dözümü, əzmkarlığı...
Hər günü inamla yaşamağıma
Yeganə səbəbdi onun varlığı...

VƏSİYYƏT
Düşünüb dərindən bir ah çəkirəm,
Kədəri içimdən qoparmaq üçün...
Məni də gözləyir ölüm mələyi –
O biri dünyaya aparmaq üçün...

Hamı göz yaşıyla yola salacaq,
Təəssüf hissiylə qayıdacaqlar...
İnsan unutqandı, torpaqsa soyuq –
Qırx günüm keçməmiş unudacaqlar...

Bir insan həyatı belə bitəcək,
Adımı qəlbindən hər kəs siləcək...
Hər yada düşdükcə xatirələrim –
Kimi kövrələcək, kimi güləcək...

O zaman həyatda olmayacam mən,
Bəlkə də, şairtək izim qalacaq...
Məni məndən sonra xatırladacaq –
Şəkilim qalacaq, sözüm qalacaq...

Mənim sağlığımda qədrimi bilin,
Bu tek mənim arzum, diləyim deyil...
Nə xeyri, mən ölüb gedəndən sonra –
Qızıldan başdaşı gərəyim deyil!

HƏYAT QADINI
Mələk surətinlə, şirin dilinlə
Kim bilir neçəsin ələ almısan...
Fələk də bacara bilmir səninlə –
Şeytandan bir həftə qabaq olmusan...

Özünü bəzəyib tanıtma mənə,
Sən belə insansan, belə birisən...
Saysız-hesabsızdır atan, aldadan –
Uzağa getmirəm, elə biri sən...

Çatana sevirəm deyirsən, utan,
Oynama, bu sevgi oyuncaq deyil...
Hər dəfə birini sevirsən yaman –
Hər ay geyim dəyişirsən elə bil...

Bu sevgi sözünü sənin kimilər
O qədər alçaldıb ucuzlaşdırıb...
İtirib özünü sənin kimilər –
Sevginin adın da cılızlaşdırıb...

Qətiyyən, mənim də sevgilim olma,
Gedərsən, adım da yadında qalmaz...
Aldadıb heç kimin qəlbini alma –
İnsan hissləriylə oynamaq olmaz...

Açıb ürəyini kirayə vərsən,
Gələn baxıb gedər, qalan tapılmaz...
Dəyişib fikrini satıram desən,
İllərlə toz basar, alan tapılmaz...

Onsuzda əyləncə vurğunusan sən,
Dünya sənin üçün mehmanxanadı...
Orda saf insanlar yaşaya bilməz –
Get yaşa, o həyat səndən yanadı...

İSTƏMƏMİŞƏM
Biri həyatıma qoya qədəmin,
Bir gündə ayrıla həsrətin, qəmin –
İllərlə çəkməyim deyə, heç kimin
Gözünə görünmək istəməmişəm.

Bəxti soyuğuna düşüb payızın,
Bir şeir əritməz ürəyin, buzun...
Nazıyla oynuyub hansısa qızın
Dalınca sürünmək istəməmişəm.

Qarşıma çıxanı yazan taleyə,
Yazıb ki, o mənim qəddimi əyə...
Düşünmək insanı qocaldır deyə,
Heç nəyi düşünmək istəməmişəm.

Bir ümid doğulur yeni səhərlə,
Onun da verilir ömrü qədərlə...
Hər dəfə sevincin sonu kədərlə
Bitir ki, sevinmək istəməmişəm.
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Heç kim olduğutək görünmür, düşün,
Doğru sanma hər insanın gülüşün...
Qınayıb bu zəmanənin gedişin,
Boş yerə deyinmək istəməmişəm.

SEVDİYİN İNSANAM
Baxma davranışın öldürür məni,
Səni sevməyimə peşman deyiləm.
Nə olar, mənimlə belə davranma,
Sevdiyin insanam, düşmen deyiləm.

Səbəbsiz gedişin sarsıtdı məni,
Mən sənə vaxt verdim, sən mənə kədər.
Hər şeyə dözərəm qayıtmağınçün,
Acını çəkərəm sevdiyim qədər.

Düşündüm bir az da vaxt verim ona,
Məni bağışlayar, qayıdar, bəlkə.
Belə çox sevənlər küsüb barışıb,
Zamanla hər şeyi unudar, bəlkə.

Bu dəfə gedişin son gediş oldu,
O çılğın hisslərim getdikcə ölür.
Artıq hər insanın təbəssümünə
Qəribə baxıram, mənə yad gəlir.

Mənim təkliyimi çoxları gördü,
Səbəb soruşdular: – Onsuzam dedim.
Hər şeyim artıqdı istədiyimdən,
Sevgi baxımından sonsuzam dedim.

QAYIT
Adam tək qalanda yaman üzülür,
Məncə, bu hissləri yaşayan bilər...
Gözləyən gözlərdən yuxu çəkilir,
Həsrəti gözündə daşıyan bilər...

Getmisən, qayıdıb niyə gəlmirsən?
Mənim də gözümdə qalmayıb yuxu...
Yadına düşmürəm, guya bilmirsən?
Gözləri yollarda qalan var axı...

Darixmaq necədi hardan biləsən?
Səni darıxmağa qoymamışam ki...
Hər an çalışmışam, gülüm, güləsən,
Sənə sənin kimi qıymamışam ki...

Gozləmək mənimtək səni sıxmadi,
Nə ozün qayıtdın, nə gəldi səsin...
Bir mənim gedənim gəlib çıxmadı.
Gedəni qayıtdı, gəldi hər kəsin...

Bilmirəm getməkdə məqsədin nədi,
Bəlkə, istəyirsən yalvarım: – Qayıt?
Kimdən soruşdumsa, görmədim dedi,
Mən səni bəs harda axtarım?... Qayıt!

BİR ŞEİR
Nə vaxtdır bir şeir yaza bilmirəm,
Təbimi, görən, kim alıb aparıb?
Bəlkə, qələmimdə mürəkkəb bitib,
Bəlkə, ürəyimin sözü qutarıb?!

Özümə durmadan sual verirəm,
Tutarlı bir cavab çıxmır ki, çıxmır...
Mən axı nə yatdım, nə yuxu gördüm –
Bir aydır bu fikir məni buraxmır...

Bu gün toparladım fikirlərimi,
Bir qələm, bir kağız aldım arxayın...
Dedim ki: – Bir şeir yazım, nə şeir?
Heç belə söz sözə gəlmədi yaxın...

Mən şeir yazanda fikirləşmirəm,
Ürəkdən gələni yazmışam amma...
Verən o, alan o – Nə etmək olar?
Allah verməyəndə vermir adama...

SƏN BİR ARZUSAN
Söz belə acizdir səni anlada,
Rəssam da səni vəsf eyləyə bilməz...
Bir bağın, bağbanın çiçəyisən sən –
Səni bir başqası iyləyə bilməz...

Xəyalın özü sən, kölgəsi sənsən,
Bu eşqin ilk görüş səhnəsi sənsən,
Könlümü oxşayan nəğməsi sənsən,
Duyub yaşamayan dinləyə bilməz...

Ürəyim doludur, əllərim boşdur.
Gəl tut əllərimdən, qəlbimi coşdur,
Nə qədər versən də dərd, mənə xoşdur,
Ağrını çəkməyən inləyə bilməz...
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KEÇMİŞDƏ QALAN  
GƏLƏCƏK

Telefonu söndürüb oturduğu köhnə kreslo-
dan ağır-ağır qalxdı. Elə bil çiyinlərində tonlarla 
yük var idi. Onsuz da tükənmiş gücünü birtəhər 
zorlayaraq pəncərəyə tərəf addımladı. Yaxınla-
şıb qırağından tutdu, dərindən nəfəs aldı. Çölə 
baxdı, yenə də kölgəlik idi. Günəşin qarşısını ti-
kilən göydələn binalar kəsmişdi. Dörd bir tərəf-
də ucaldılan bu evlərdən sonra məcburi köçgün-
lərin məskunlaşdığı binanın üstünə heç günəş 
də düşmürdü. Ortalıqda qalan köhnə, yarıuçuq 
bina elə misgin görünürdü ki...

Yataqxananın çala-çökək həyətində oğlan 
uşaqları balaca topları ilə futbol oynayırdılar. 
Səsləri həyəti başına götürmüşdü.

Pəncərənin önünə qoyulan balaca uşaq 
vedrəsində əkilən “Məxmər gülü”nün büzüşən 
yarpaqlarına və çürüyən balaca vedrəsinə 
baxdı. Əlləri əsə-əsə astaca onları sığalladı:

– Yuvamdan mənə qalan tək sizsiniz. Sizin 
də son gunlərinizdi deyəsən... - pıçıldadı və bo-
ğazına tıxanan qəhəri uddu.

Qızının son sözü onu daha çox ağrıtmışdı:
– Ata, mən bunu etməliydim. Başqa çıxış yo-

lum yox idi. Ya geri qayıtmalıydım, ya da burda 
qalmaq üçün bu addımı atmalıydım. Ata, mən 
təhsilimi davam etdirmək isdəyirəm. Sənətim 
üzrə işləmək isdəyirəm. Ata, isdəyirəm mənim 
də evim olsun. İyirmi yeddi yaşım var, hələ 
normal evdə yasamamışam.

Qızı dayanmadan danışırdı. Ona haqq ver-
dirməyə çalışırdı:

– Ata, bizim millətdən olmasa da, dilimiz, 
dinimiz bir olmasa da, vallah, pis adamlar 

deyillər. Ailəsi də məni qəbul etdi. Nigahdan 
sonra artıq ora gəlməyə icazəm olacaq. Söz ve-
rirəm, mütləq səni də yanıma alacam...

Burnunu çəkə-çəkə danışırdı. Ağladığı hiss 
olunurdu.

– Ata, sənə bir-iki günə pul gətirib verəcək-
lər. Mən bu ölkədə oxuyan tələbəyə pul verdim. 
Onun anası da sənə orada verəcək. Düzdü, bir 
az azdı. Dərimanlarını al, vaxtlı - vaxtında at, 
axsatma. Mən yenə göndərəcəm...

Qızının universitetdə oxuduğu illəri daha 
çox məşəqətli oldu. Kasıblıq bir yana, qardaşı-
nın əsgərliyə gedəndən bir il sonra şəhid olma-
sı onu çox sarsıtdı. Aylarla özünə gələ bilmədi. 
Sonra anası fikir-xəyaldan yorğan-döşəyə düş-
dü. Bu dar, havasız otaqda vərəm xəsdəliyinə 
tutuldu. Qardaşından iki il sonra o da dünya-
sını dəyişdi.

– Bu dörd divar arasında elə ağrılı günlər 
keçirdi ki, yazıq balam, – içində sızıldadı, – 
universiteti qurtarandan sonra iş tapa bilmə-
di; bir müddət marketdə satıcı işlədi, sonra da 
bir tələbə yoldaşının koməkliyi ilə dünyanın o 
başına, qərib ellərə getdi və qayıtmadı, – yaxşı 
yaşamaq üçünmü, yoxsa dərdlərdən qaçdı, nə 
bilim, – dərindən köks ötürdü...

Dibçəyin yanındakı plasmas butulkadan bü-
züşən “Məxmər gülü”nün dibinə su tökdü. Gülü 
qızı gətirmişdi. Balaca oyuncaq vedrəsinə anası-
na əkdirdiyi bu gülü çox sevirdi. Didərgin düşən-
də, o hay-həşirdə, qiyamətdə gülü qucaqlayıb:

– Gülümü də aparacam, – deyib tutdurmuşdu.
Anası da razılaşmış, son dəfə evlərinə baxıb 

dibçəyi bərk-bərk sinəsinə sıxan beş yaşlı qızını 
qucağına alıb, o da yeddi yaşlı oğlunun əlindən 
tutub çıxmışdılar. Evindən, həyətindən indi ona 
solan, qocalan “Məxmər gülü”, çürüyən uşaq 
vedrəsi və bu vedrə boyda torpaq qalmışdı...

ZƏHRA 
SƏFƏRALIQIZI

????????????????????????????????
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Ürəyi sıxıldı. Dərimanı da qurtarmışdı. İn-
farkt keçirəndən sonra tikintidə işlədiyi gecə 
növbətciliyindən də çıxmış, gözünü dövlətin 
verdiyi on günə güclə çatan çörək puluna dik-
mişdi. Ona da hələ bir neçə gün qalmışdı.

Pəncərənin bir gözünü açdı. Dərindən nəfəs 
aldı. Dönüb ayağını sürüyə-sürüyə kresloya 
tərəf getdi. Küncündən tutub oturdu. Ürəyinin 
döyüntüsü artmışdı. Başını kreslonun arxa-
sına soykəyib gozlərini yumdu. Ürəyinin bir 
xeyli döyüntüsünü dinlədi. Bir an ona elə gəldi 
ki, həyətindədi. May ayının ilıq nəfəsi həyətini 
başdan-başa cənnətə döndərib. Kürsülü, ge-
niş eyvanlı evinin qənşərindəki yeni-yeni bar 
verən tut ağacının kölgəsində oturub. Usaqlari 
həyətdə “qaçdı-tutdu” oynayırlar. Buğlana-buğ-
lana qaynayan somavarı yoldaşı stolun üstünə 
qoyur. Dəmlədiyi pürrəngi çaydan süzüb ona 
verir. Sevincdən gülən gözləri ilə baxıb:

– Axır ki, iki yetim baş-başa verib özümüzə 
bir yurd-yuva qura bildik, – deyir.

Evlərini tikib qurtardıqlarına ər-arvad 
çox sevinirdilər. İkisi də valideyinlərini erkən 
itirmişdilər. Onların bir-birindən başqa bir 
kimsələri yox idi. Yoldaşı özünə də cay süzüb 
oturur. Çayını içə-içə xeyli ətrafa baxır, sonra 
üzünü ona çevirib:

– Nə yaxşı ki, mənim sözümə baxıb evi aşa-
ğılarda tikmədin. Hundur yer daha yaxşıdı. Elə 
bil yaylaqdı. Havası gözəl, hər yer apaydın gö-
rünür. Lap rayonun aşağı məhləsi belə...

O da zarafatla: – Bilmirsən bəs, arvadın sö-
zünə hərdən baxarlar, hərdən yox, – söyləyir. Gu-
lüşürlər. Yoldaşı fərəhlə geniş həyəti göstərib:

– Şükür ki, həyət-bacamız genişdi. Özümü-
zü bir toparlayaq, bağın ayağından qıza, həyə-
tin başından oğlana yavaş-yavaş ev tikərik. 
Onlar böyüyənə qədər hazır olar. Bizim kimi 
əziyyət çəkməzlər. Heç uzağa da getməsinlər. 
Onlardan başqa kimimiz var?! Biz nəvələri-
mizə baxarıq, onlar da işlərinə-güclərinə ge-
dərlər, – deyir.

O, yenə zarafatyana:
– Bax, burda sözünə baxacam, – gülümsə-

yib sevgi dolu baxışlar ilə yoldaşına baxır...
Onun ürəyinin döyüntüsü ala-qaranlıq ota-

ğın sükutunu pozurdu. Yumulu gözlərindən 
isə yaş süzülüb solğun, arıq üzündən titrəyən 
çənəsinə tərəf axırdı...

İNTİHAR
Uzun, ala-qaranlıq koridorda yeməklərin 

iyi bir-birinə qarışmışdı. Bura çıxışı olan ən azı 
on beş qapının hər birinin qarşısında taxtadan 
bərkidilmiş, və ya köhnə stol, üstlərinə isə ba-
laca eləktrik peçləri qoyulmuşdu. Peçlərin bir 
çoxu əldəqayırma idi. Stolun yan-yörəsində və 
altında isə içi su ilə dolu vedrələr, plasmasdan 
butulkalar var idi. Günün axşama doğru getdi-
yindən xanımlar yemək bişirirdilər. Bəzi stolla-
rın yanında isə heç kim yox, qapı bağlı, içəridə 
isə səssizlik hökm sürürdü. Kimsə kolidordan 
keçmək isdəyəndə yemək bişirən qadınlar qa-
pılarını açıb içəri keçir, gədənə yol verirdilər. 
Sonra yenə işlərinə davam edirdilər. Bu dar, 
alaqaranlıq kolidora bir də hər şeydən xəbər-
siz, qayğısız “qaçdı-tutdu” oynayan uşaqların 
səsi yayılmışdı... Analarına sürtünə- sürtünə 
o başa-bu başa qaçır, bir-burini tutub qələbə 
qazanmağa çalışırdılar. Bəziləri də analarının 
parçalayıb arasına bişirdiyi yeməkdən bir qa-
şıq qoyub verdiyi çörəyi iştahla yeyə-yeyə bir 
qıraqdan oynayan uşaqlara baxırdılar.

Qadınların bir neçəsi uşaqlara təpindi:
– Ay uşaqlar, azca o yana-bu yana qaçın. 

İmkan verin bir tikə yeməyimizi bişirək, fəh-
lələr indi çöldən ac-susuz gələcək.

Qadınlardan biri:
– Neyləsin yazıq uşaqlar. İndi onların qa-

çıb-oynayan vaxtıdı. Bütün günü göyün üzün-
də bu darısqal, havasız yerlərə sığınıb qalıblar. 
Kaş, o yamyaşıl, mer-meyvəli bağ-baxçamız, 
gül-çiçəkli həyət-bacamız olardı, onlar da yo-
rulana qədər oynayardılar, – sozünün arxasını 
demədi, əlinin dalı ilə nəmli gözlərini sildi.

O biri qadınlar isə susub, bir söz söyləmə-
dilər, dərindən köks ötürdülər...

Qəfildən işıq söndü. Hər yer zil qaranlıq 
oldu. Eləktrik yükləndiyindən belə hallar tez-
tez olurdu. Ona görə hamı işini bilirdi. Olduq-
ları yerdə durub tərpənmədilər. Çünki ya su ilə 
dolu vedrə və qablara ilişib aşırıb dağıda, ya 
boşqabı salıb sındıra, ya yemək qazanını töküb 
ziyanlıq edə bilərdilər.

Qadınlardan bir nəçəsi ucadan havaya:
– Ay uşaqlar, olduğunuz yerdə dayanın, 

tərpənməyin, – səsləndilər.
Bu dəm vedrə, qab-qacaq səsi cingildədi. 

Suyun şırıltısından hansısa vedrənin aşıb yerə 
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dağıldığı, stolun üstündəki boşqabların yerə 
tökülüb qırıldığı hiss olundu.

– Demədim, bir yərdə dur?! Bu saat hirsi-
mi səndən çıxaracam... Göz-gözü görməyən 
koridorda qapuş-qupuş hiss olundu və uşağın 
qışqırıq səsi gəldi. Yəqin ki, anası onun yanın-
dan bir yekə çimdik götürmüşdü...

Yataqxananın alt qatında yaşayan, eləktrik-
dən bir balaca başı çıxan qonşu kişi hər zamankı 
kimi problemi həll etdi. Şükür ki, evdə idi...

İşıqlar yandı. Hamı dərindən nəfəs aldı. 
Yerə dağılmış suyu, qazandan tökülən yeməyi 
və sınan boşqabları yığışdıran qadın bir küncə 
qısılıb oturan, götürülən çimdiyin ağrısından 
üz-gözünü turşudan uşağa çımxırdı:

– Dur, rədd ol içəri, bu günkü yemək sənin 
güdazına gətdi. Görüm axşam nə yeyəssiniz?!..

Uşaq cəld qalxıb içəri qaçdı.
Qadınlar qazanlarını götürüb otağlarına 

keçdilər. Bu an elə bir qıyya çəkildi ki, hamı 
olduğu yerdə donub qaldı. Əvvəl nə olduğunu 
kəsdirə bilmədilər. Sonra kolidorun başındakı 
səs gələn qapıya tərəf yüyürdülər. Gördükləri 
mənzərə qarşısında qurudular. Keçən il tikin-
tidə gecə növbəsində keşik çəkən ərini, işdən 
gələndə nəməlum bahalı bir maşın tərəfindən 
vurulub qaçandan sonra yetim qalan balala-
rını evlərdə xidmətçilik edib saxlayan qadın, 
otağın tavanından asılıb sallanan, orta mək-
təbin son sinfində oxuyan oğlunun ayaqlarını 
qucaqlayıb fəryad edirdi. Balaca qızı isə divara 
qısılıb dəhşətdən böyümüş gözləri ilə onlara 
baxırdı...

YURD
– Dədə, onları qoy yerinə. Kimə lazım olsa, 

götürər. Daha onlar sənə gərək olmayacaq.
– Axı, bunlar mənim illərdi işlətdiyim hə-

cətlərimdi...
Oğlu sözünü yarımçıq kəsdi:
– Bilirəm, sənindi, amma daha lazım olma-

yacaq, – dedi və küsgün duran atasının boynu-
nu qucaqlayıb kölnünü almağa çalışdı:

– Başa düşürəm, dədə, burdan köçməyimiz 
sənin ürəyincə deyil, amma məni də anla. Ve-
rilən pulla ev də alacağıq, içini mebellə də dol-
dura biləcəyik. Uşaqlar da böyüyür. Bu gün-sa-
bah şəhərə oxumağa getməlidirlər. Qalmağa 

yerləri yox, gərək kirayədə qalalar. O da filan 
qədər pul tutar. Məndə o qədər pul hardan?...

O, könülsüz-könülsüz başını aşağı saldı, sanki 
gözlərindəki qəm-qüssəni gizlətmək isdədi:

– Nə deyirəm ki, ay bala, sənə nə təhər 
sərfəlidi, onu elə. Mənə baxma, bu gün varam, 
sabah yox...

– Ağzından yel alsın, ay dədə, Allah gecin-
dən versin. Şükür Allaha, sənə nə olub, lap 
turp kimisən, – dedi, atasının boynunu qucaq-
layıb ağ saçlarından öpdü və:

– Di tez ol, uşaqlar veşləri maşına yığıb qur-
tarıblar, vaxtında tərpənək ki, gecəyə düşməyək.

O, asta-asta başını tərpədib razılıq işarəsini 
verdi. Xeyli susdu, sonra üzünü oğluna tutub 
soruşdu:

– Bala, o pullu adam bu yurdu nə məqsədlə 
aldı?!...

– Nə bilim, dədə, deyəsən yay aylarında gə-
lib burda dincəlmək istəyirlər, – söyləyə-söy-
ləyə maşına tərəf getdi.

– Həə, Allah kasıblığın üzünü qara eləsin, – 
düşündü və dərindən köks ötürdü.

Əlindəki illərdi ot biçdiyi kələntisini, ora-
ğını, odun yardığı baltasını topalayıb ot yığdı-
ğı mərəyinin küncünə qoydu. Əli ilə saplarını 
xeyli sığalladı, sanki vidalaşirdı. Sonra öz əli 
ilə düzəltdiyi ot mərəyinin hər yerini son dəfə 
süzüb, ordan ağır-ağır çıxdı. Mal-heyvanı satı-
landan sonra boş qalan tövləsinin açıq qapısı-
nı astaca çəkib örtdü. Həyətə tərəf yönəldi. Ev 
satılan gündən əyilən qəddini bir az dikəltdi 
və bağ-baxçasına tərəf baxdı:

Bu qırmızıyanaq alma verən ağacı qızı 
olanda əkmişdi. “Gülümün ağacıdır”, – deyərdi 
hər zaman. (Anasının adını qoysalar da, qızı-
na həmişə gülüm dəyərdi) Hər il az qala tona 
yaxın bar verən böyük armud ağacını oğlu 
olanda əkmişdi. Buna atasının adını qoysa da, 
“dayağımın ağacıdı”, – deyərdi. Evin düz qən-
şərində bal kimi tutu olan ağacı isə evlənib, 
kənd camaatının köməkliyi ilə saldığı yurdun 
ilk günündə əkmişdi. Hər günümüz şirin olsun 
düşünmüşdü. Elə də olmuşdu.

– Ömrü boyu gözəl yaşadıq, çətin gündə 
də, xoş gündə də, iki yetim bir-birimizə dayaq 
olduq. Rəhmətlik heç bir sözümü iki ələmədi. 
Bir-birimizə qardaş, ana-bacı olduq. Ac olanda 
ac, tox olanda tox yatdıq. Hər birimizin sözü 
boğzımızdan rahat keçdi. İki balamızı tərbiyə 
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ilə böyütdük, – gözləri yaşardı, dərindən köks 
götürdü...

– Amma vəfasız çıxdın, iki ildi məni tərk 
eləyib getmisən, – dilinin altında pıçıldadı.

Hamı artıq masında idi, onu gözləyirdilər.
O, ayağını sürüyə-sürüyə keçib masında otur-

du. Sürücü: “Bismillah” deyib matoru işə saldı. 
Maşın yerindən tərpəndi. O, son dəfə ruhunu qo-
yub getdiyi iki göz, ag aynəbədli evinə baxmaq 
üçün dönüb maşının pəncərəsindən boylandı. 
Həyətdə tut ağacının altında dallarınca su atmaq 
üçün əlində qab dayanan arvadını gördü. Hüzün-
lü gözləri ilə ona baxırdı. Sanki: “məni burda niyə 
tək qoydun?” – dəyirdi.

Sevincək və həsrətlə:
– Gözlə, gələcəm, tezliklə gələcəm, – pıçıl-

dadı, əllərinin dalı ilə gözlərinin yaşını sildi...



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Xəzan (4/28)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İyul-avqust  2020
63

GEDƏ BİLMİRƏM
Əsən yellər qoy səsimi aparsın,
Kəsilib yollarım gedə bilmirəm...
Laçınım qıy vurub fəryad qoparsın,
Gül üzləri gülümsədə bilmirəm!

Qollarıma dünya çatıb zənciri,
Görən varmı sinəm kimi təndiri?
Oyun qurub uzatdılar kəndiri,
Ürəyimdə qəm gizlədə bilmirəm…

Kimə deyim…Kimə deyim dərdimi?
Yağı düşmən gül baxçamı dərdimi?!
Təbiblərdən varmı bilən dərdimi?
Dərmanımı tapım nədə, bilmirəm!

Laçında adımı yazmışam daşa,
Hazıram düşmənlə hər an savaşa…
Türk oğlu, zəfər çal, şərəflə yaşa,
Dilbilməzə dil öyrədə bilmirəm!

Tahirəm, eşidin qəlbimin səsin –
Könlümü inlədən vətən nəğməsin…
İçmişəm fələyin qəm piyaləsin,
Necə keçdi heç vaxt-vədə, bilmirəm!

QUZU KƏSİM
Oğrun-oğrun, xumar-xumar
Baxmağına quzu kəsim…
Tellərinə bənövşəni
Taxmağına quzu kəsim…

Bir gün gələn bir gün gedər,
Qoyma ömür getsin hədər…
Məni oda Əsli qədər
Yaxmağına quzu kəsim…

Sən o tayda, mən bu tayda,
Həsrətində gün də, ay da…
Gözlərində o nə qayda?
Axmağına quzu kəsim…

Sən Tahiri dərdə salıb
Öldürmüsən, ta nə qalıb…
Ürəyimi nişan alıb,
Çaxmağına quzu kəsim…

QORXURAM
Qeyrətsizin qeyrətə gəlməyindən qorxuram,
Namərdin mərdə baxıb gülməyindən qorxuram
Aslandan, əjdahadan, oddan, sudan qorxmuram,
Quyruq bulayan itin hürməyindən qorxuram!

Qorxuram ki, yalmanıb alçaq dırmaşa başa,
Çaqqal, tülkü səs-səsə verib ulaşa qoşa…
Əli süngülü mərdin, zirəyindən qorxmuram,
Qorxuram gözdən itib ,,yalotu” yaldan aşa!

Həqiqətin səsinə, qəlbi kölə kar olar,
Əqidəsin satanlar el içində xar olar…
Nakişiyə baş əymək, kişi üçün ar olar –
Dünya fani dünyadır, ələyindən qorxuram!

Qorxuram sarsaq çaşa, səfeh də həddini aşa,
Qorxuram səbrim daşa, əlim qana bulaşa…
Tahirəm mən, sərt qışın küləyindən qorxmuram,
Qorxuram ki, sarmaşıq ayağıma dolaşa!

OLMASA
Mahir ovçu ovun əldən buraxmaz,
Əgər mənim kimi naşı olmasa…
Elə ki şikarı çıxdı əlindən,
Ölər gözlərinin yaşı olmasa.

TAHİR 
LAÇIN

????????????????????????????????
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İlk eşqin çiçəyi saralıb solmaz,
Sevda dünya kimi boşalıb dolmaz…
Hər sevən ürəyin sirdaşı olmaz,
Qəlbi duyan yar yoldaşı olmasa.

Hanı sevənlərin qiyməti, hanı?!
Neçə Fərhadların töküldü qanı…
Keçən ömrün yel qanadlı hər anı,
Yadda qalmaz min təlaşı olmasa.

Tahir, qaçma oda yandırar səni,
Tutar gözlərini dumanı, çəni…
Dağlar da bitirməz tər bənövşəni,
Yazın qışın bir savaşı olmasa.

BİLƏYDİM
Kaş ki, qayıdaydı cavanlıq geri,
Sənin gözlərinə baxa biləydim.
Sənin yanağına toxunmaq üçün –
Yaş olub gözündən axa biləydim…

Sənin əllərinin hərarətindən,
Sənin saçlarının təravətindən,
Sənin həsrətinin məlalətindən,
Şimşəklər yerinə çaxa biləydim…

Qorxuram qınaya el-oba məni,
Bilsələr sevirəm bu yaşda səni.
Qoparıb qar altdan tər bənövşəni,
Çırpınan sinənə taxa biləydim…

Kipriklərin oxdur, qaşın kamandır,
Ayrılığa Tahir dözmür, amandır.
Gəl öldür, hazıram əsl zamandır –
Əllərinə gülab yaxa biləydim!

DÜNYA
Mən də bir qonağam, sən də bir qonaq,
Nə sənə qalandır, nə mənə dünya.
Verdiyin kədərin, qəmin yanında,
Sevincin, şənliyin nəmənə, dünya!

Gah tikan salırsan, gah gül əkirsən,
Gah fitnə, gah fəsad, gah da məkrsən.
Gah yara vurursan, gah dağ çəkirsən,
Qənimsən halal süd əmənə, dünya!

Uca zirvələrdən endirib düzə,
Sar ilə Laçını qoydun üz-üzə.
Qırıb qanadların qoymadın süzə,
Bülbül həsrət qaldı çəmənə, dünya!

Tahirəm, sözümdə axtarma yalan,
Ləl-gövhər satıram, tapılmır alan.
Mənim sinəmdədir dağılmaz qalan,
Nə dərdin-sərin var de mənə, dünya!

QƏZƏL
Varmı bənzər mənə bir püstə dodaqlar dəlisi,
Görəndə ay üzünü, alma yanaqlar dəlisi?

Dəli könlüm nə qədər hicri cəfalar çəkdi,
O mənim gözlərimdir ağ sinədə qar dəlisi.

Məni məndən qoparıb, bilmirəm nədir xəyalı,
Mən tarın ustasıyam, sən demə, o tar dəlisi!

Bu sirri bir o bilir, sirrimi açmaz bilirəm,
İnanmıram ki, ola mənim kimi nar dəlisi.

Həsrətindən alışıb cismidə canım, yanıram,
Deməyin, görməmişik Kərəm kimi yar dəlisi.

Tanımır kim ki məni qoy tanısın, el də bilir,
Doğulmuşam anadan gözləri xumar dəlisi.

Tahira, şükr elə ki, böylə yaratmış Yaradan,
Nə yaxşı olmamışam pul zəlili, var dəlisi.

QİTƏ
Dilbəra, gəl mənə əvvəlki qədər naz eləmə,
Mənim, ey yar, daha naz çəkməyə halım nə gəzir.

Ürəyim min dəfə daşdan-daşa dəymiş yaradır,
Axdı qanım, ey pəri, dodaqda balım nə gəzir.

Məndə bir qönçə idim, cövri-cəfalər çəkdim,
Saralıb soldu dodaq, üzümdə alım nə gəzir.

Sənin ol ləblərinin qiymətini mən bilirəm,
Eşq olan yerdə mənim, dövləti-malım nə gəzir.

Tahirə hər nə cəfa eyləsən eylə qınamaz,
Xəstə könlündə onun sən kimi zalım nə gəzir?!
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BAKIDAN ANKARAYA
Bakıdan Ankaraya,
Xəyal qatarı gəlir –
Bu xəyalın adı sən...
Bu dəmdə bu şairin,
Yaxını sən, yadı sən.
Bu xəyaldan aldığım
Zövqümün də dadı sən,
Ama həsrətin acı...
İçimə alov salır,
Səni belə düşünmək.
Səndən ibarət imiş,
Bu dünyada sevinmək...
Səndən bir xaişim var:
– Bu gecə hiss et məni,
Etdiyim yaxşılıqlar
Bugün çıxsın qarşıma...
Sakit addımlarınla
Çıx yuxu limanına –
Xəyalımı qarşıla...

SAAT SƏHƏRİN BEŞİ
Saat səhərin beşi,
Gözümdə yuxu yoxdu.
Gecədən məni sıxan
Düşüncələrin, indi
Beynimdə çoxu yoxdu.
Bircə sənin xəyalın,
Yorulmayıb gecədən.
Elə hey dolanırsan,
Otağımda bezmədən...
Gah üz-üzə dayanıb,
Gözlərimə baxırsan.

Gah yanımda oturub,
Soruşursan: – Şairim,
De: – Məndənmi yazırsan?
Gah da ağ saçlarımı,
Bircə-bircə sayırsan.
Tez qocaldığım üçün,
Məni çox qınayırsan...
Necə qocalmayaydım,
Ay belimi qıranım?
İlin günün bu vaxtı,
Məni tək buraxanım...
Dəyişməyib yerini,
Masamın üstündəki
Şəkillərin hələ də.
Yaylığını asmışam,
Külək əsəndə yayır
Ətrini pencərədən...
Qoxunu duya-duya,
Boynuma sarılmağın,
Alır məni özümdən.
Deyəsən, artıq zaman
Tamamlanır, bitirsən...
Düşüb yaman təlaşa,
Nə tələsik gedirsən?
Bəlkə də gəlişindən,
Göyə də xəbər çatıb –
Göydə söz-söhbət gəzir,
Cənnət mələklərindən,
Biri dünyaya qaçıb!

TOFİQ 
ƏHMƏD

????????????????????????????????
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SƏNİN ÜÇÜN DARIXMAQ
Sənin üçün darıxmaq,
Gecənin zülmətində Günəşi aramaqdır…
Sənin üçün darıxmaq,
Yastığıma tökülən saçlarını hər axşam
   oxşayıb daramaqdır...
Sənin üçün darıxmaq,
Yuxudan tər içində,oyanıb ağlamaqdır…
Sənin üçün darıxmaq,
Darağını qoxlayıb şəkilləri öpərkən
Ürəyi dağlamaqdır…
Sənin üçün darıxmaq,
Yoxluğuna alışıb yaşaya bilməməkdir…
Sənin üçün darıxmaq,
Bəlkə də gücüm çatan Allah verdiyi yükü
Daşıya bilməməkdir…
Sənin üçün darıxmaq,
Həsrətin alovunda alışmağın özüdür…
Sənin üçün darıxmaq,
Öz özümə dəlitək sənli xatirələri
Danışmağın özüdür.
Sənin üçün darıxmaq,
Bir qadının üzünə, gözünə gülməməkdir…
Sənin üçün darıxmaq,
Səndən qopa bilməyib,
   tamam sənə çevrilib,
Bir daha sevməməkdir!

AYRILIQ
Elə getdin gedəndə,
İçimi yandırmısan…
Bir gün dönəcəyinə
Ümid içində qoyub,
Məni inandırmısan…
Hər gecə yuxularda
Nə qəribə duyğudur –
Səni öpüb qoxlamaq…
Daha vərdişim olub
Soyuğ tərin içində,
Dəli kimi oyanıb
Hönkür-hönkür ağlamaq…
De: – Rəvamı bu gediş?
Məni atdın zamansız.

Ehh...
gücüm də sənə çatır…
Soyuq məzarında da,
Dərdim-sərim sənlədir,
Çox olmuşam gümansız…
Yanına gəlmək üçün,
Düşündüyüm çox olub…
Sənin yadigarların,
Gəlib gözüm önünə,
Onların səbəbinə,
Düşüncəm də yox olub…
Məni gözlə, sevdiyim,
Zamanım bitən kimi
Sənə gələcəyəm mən…
Məzarında rahat yat,
İnan, son nəfəsdə də,
Səni sevəcəyəm mən!

ANA
Mənə həyat verən, ey böyük qadın,
Sən ayaq qoyduğun yerə qurbanam...
Mən ki özbaşına mən olmamışam,
Sənin zəhmətinlə indi insanam.

Nə gecə, nə gündüz bilməmisən sən,
Qapqara saçların ağa dönübdür...
Gün olub üzümdə gülüş olmayıb,
Bu sənin qəlbində dağa dönübdür.

Bəzən şıltaq olub sözə baxmadım,
Sən məni hər dəfə bağışlamısan...
Atam da inciyib üz döndərəndə,
Dözməyib, sən yenə bağışlamısan.

Nə qədər kədərim, qəmim olsa da,
Başımı qoyanda dizinə, keçib...
Elə bilirdim ki, yox olub gedib,
Sən demə, sıxıntım özünə keçib.

Böyüyüb bu yaşa çatsam da, anam,
Bilirəm gözündə körpə uşağam...
Borcumu ödəyə bilmərəm, amma,
Bir ömür başına dolanacağam...
Haqqını verməyə çalışacağam!
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SON NƏFƏSDƏ
Artıq xəstə canım tab edə bilmir,
Bu qədər ağlama, qurban olduğum…
Vicdan əzabından cismim əriyir,
Bəs deyil gözündən yaş axıtdığım?!

Bu illər ayrılıq, həsrət yanğısı,
Qəlbimi göynədir, qəlbimi dəlir…
Ömrümün, günümün axır günündə,
Özümüm, özümə yazığım gəlir…

Kədəri, qüssəni səndən uzaqda,
Tutmağa çalışdım özümlə, gülüm…
Daha yorulmuşam sənsiz həyatdan,
Taqətim qalmayıb dizimdə, gülüm…

Amansız xəstəlik alıb canımı,
Sən indi bu qədər cəsarətlisən…
Görmək istəyirsən xəstə halımı,
Eehhhh...
Sən isə hələ də təravətlisən…

Mən necə qarşına çıxaram axı,
Bütün xəyalların puç olub gedər…
Halsızam, yorğunam bezikdirərəm,
Qorxuram sevgin də heç olub gedər…

Sənin xəyalında qürurluyam mən,
Əyilməz, yıxılmaz, qorxmaz, çəkinməz…
İndi dizlərimin bağı açılıb,
Ayağım altında toz da əzilməz…

Məni görmək üçün tələsmə hələ,
Şəklimi öpərsən və ağlayarsan…
Ətrimi almaqçün, sonuncu dəfə
Soyuq məzarımı qucaqlayarsan…

İLAHİ, AL CANIMI
İlahi, al canımı, ölümüm səndən olsun,
Daha zərrə həvəs yox yaşamağa, qalmağa.
Günahların içində itib batdım, bulaşdım,
Çalışsam da nə qədər yaxşı insan olmağa.

İlahi al canımı...
Özümə qəsd etməyə daha cəsarətim yox.
Nə sənə sitəmim var, nədə ki insanlara –
Özümdən başqa heç bir kəsdən şikayətim 

yox.

Yorulmuşam daha mən yük almaqdan çiynimə,
Belimi qat-qat büküb zamansız qocalmışam.
Xoşbəxtlik simasını geyinərək əynimə,
Bu yükü daşımaqdan, çəkməkdən yorulmu-

şam.

Al canımı, İlahi, günah məndə qalmasın,
Deməsinlər: – Bir nəfər özün öldürdü, qorxdu.
Hərənin öz gücünə uyğun dərdi verirsən,
Bağışla, dərd çəkməyə artıq gücüm də yox-

du!
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NİZAMƏDDİN ŞƏMSİZADƏ

Şair-publisist, Cabir Alpoğlu Albantürkün 
fi lo logiya üzrə elmlər doktoru, professor Niza-
məd din Şəmsizadənin Qubada ötən il keçirilən 
65 illik yubileyindəki çıxışını diqqətinizə təqdim 
edirik:

– Azərbaycanımızın, Qubamızın fəxr etdiyi 
görkəmli şəxsiyətlərdən, ictimai xadimlərdən, 
ədəbiyatşunas alimlərdən biri olan Dövlət mü-
kafatı laureatı, Əməkdar elm xadimi, professor 
Nizaməddin Şəmsizadəni 65 illik yubileyi və 
ondan aldığım 2 müsahibənin də daxil edildiyi 
“İdrakın üfüqləri” kitabının təqdimatı münasi-
bətilə təbrik edir, Azərbaycan elminə, ədəbiya-
tına, ictimai fikrinə yeni töhfələr verə bilməsi 
üçün Allahdan ona can sağlığı və istəyincə ömür 
möhləti diləyirik. 1988-ci ildən başlayan Xalq 
Azadlıq Hərəkatı dövründə milli dirçəlişimizin, 
müstəqillik qazanıldıqdan sonra milli ideologi-
yamızın hazırlanmasında özünəməxsus rolu 
olan Nizaməddin müəllimin yubileyinin də bu 
günlərdə keçirilməsi təsadüfi deyil. Mən isə çıxı-
şımda onun Quba bölgəsi ilə bağlı fəaliyətindən 
bəhs edəcəyəm. O hələ gənc alim ikən, 1980-ci 
ilin yazında Mövlud Qonağın dəvəti ilə Qubada 
“Gülüstan” ədəbi məclisinin məşğələsində işti-
rak etmiş, məclisin fəaliyyəti və üzvlərinin ya-
radıcılığı barədə məqalə yazıb çap etdirmişdir. 
Nizaməddin müəllim, 1996-cı ilin 23 noyabrında 
təsis edilmiş Quba Regional Xeyriyyə Cəmiyyəti-
nin qurucularından və sədrinin 2 müavinindən 
biri olmuşdur. Əsasən Dərbənd-Şabran arası 
rayonları əhatə etməli olan Xeyriyyə Cəmiyyəti 
beşillik fəaliyyəti dövründə Quba ədəbi mühiti-
ni canlandırmaq üçün “Ay işığı” ədəbi məclisinin 

bir toplusuna maddi dəstək göstərmişdir. Son-
radan, Xeyriyyə Cəmiyyətinə millət vəkili Vahid 
Əhmədov yeni sədr seçilərkən öncəki sədr Vaqif 
Arzumanlı sənədləri ona təhvil verməmiş, arala-
rında 3 nəfərin imzası ilə MTN-nə danos yazaraq 
Ədliyə Nazirliyində Cəmiyətin qeydiyyatını ləğv 
etdirmişdir...

2 il öncə professordan müsahibə alarkən so-
ruşmuşdum ki, “Qubalı elm, ədəbiyat adamları 
və ya onların əsərləri haqqında az yazdığınızı, 
seyrək çıxış etdiyinizi deyirlər...” O, Qubanı re-
gion olaraq qəbul etdiyini söyləyərək haqqında 
məqalələr, kitablarına ön söz yazdığı aşağıdakı 
qubalı alim, şair və yazıçıların adlarını sadala-
maqla sualımı belə cavablamışdı: – Məsələn, 
professorlar – Azad Nəbiyev, Nazif Qəhrəmanlı, 
V.Arzumanlı, İmaməddin Zəkiyev, Ələkbər Quba-
tov, Abdulla Abbasov; şairlər Ələkbər Salahzadə, 
Yusif Həsənbəy, Rahim Hüseynov, Məmməd Qə-
dir, Saçlı Həmzəyeva; yazıçılar Əmir Mustafayev, 
Rafiq Səməndər, Sadıq Elcanlı; ictimai xadimlər 
– Mircəfər Bağırov, Cabir Kərimov, V.Əhmədov; 
rəsam Reyhan Topçubaşova, bəstəkar Anatollu 
Abbasov və başqaları barədə yazmışam. Hələ 
tədbirlərində, yubileylərində çıxış etdiklərimi, 
namizədlik, doktorluq mövzularına rəy bildir-
diklərimi, AYB üzvlüyünə, hətta bölmə sədrliyinə 
zəmanət verdiklərimi, müdafiə elmi şuralarında, 
müsabiqə münsiflər heyətində dəstəklədiklə-
rimi demirəm... Amma işləri düzələndən sonra 
onların bəziləri nəinki bir “çox sağ ol” demədilər, 
mənim ya da yaxınlarımın arxasınca artıq-əskik 
danışmaqla, hətta kimisi xəyanətkarlıq etməklə 
bizi bu yöndə fəaliyyətdən soyutdular...

CABİR ALPOĞLU 
ALBANTÜRK

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

????????????????????????????????

ŞİMAL BÖLGƏMİZİN ƏDƏBİ MƏNZƏRƏSİ
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ƏDƏBİ MÜHİT

Quba rayonunda bildiyim, tanıdığım qədərin-
cə, 10-dan çox AYB üzvü, bir o qədər də “Gülüs-
tan” elmi-ədəbi məclisinin üzvü olan qələm əhli 
yazıb-yaradır. Heç bir təşkilatın, məclisin üzvü 
olmayan yazarlar da var 5 - 6 nəfər. Bu il 185 il-
liyini qeyd edəcəyimiz, A.A.Bakıxanov yadigarı 
“Gülüstan” məclisinin 9 ədəbi toplusu işıq üzü 
görmüş, habelə, 20 ildən çox fəaliyyət göstər-
miş “Ay işığı” ədəbi birliyinin də 4 toplusu nəşr 
olunmuşdur. AYN-nin Quba bölməsinə daxil olan 
qonşu rayonlardan Xaçmazda 2 ədəbi toplusu 
çapdan çıxmış “Ulduzlar” ədəbi məclisi, Qusarda 
isə iki ədəbi dərnək fəaliyyət gösdərməkdədir.

Quba bölgəsindən T.Xaltanlı, M.M.Xəyali, Sə-
kinə Axundzadə, Ə.Orucov, A.Nəbiyev, V.Arzu-
manlı, Ə.Salahzadə, N.Ələkbərli (Qəhrəmanlı), 
V.Musa, Əlisultan, Ə.Xaspoladov, M.Qudyalçay-
lı, Ə.Yasinzadə, R.Dünyamalı, R.Alxas, T.Aslanlı, 
K.Kələntərli, Ə.Mustafayev, İ.Babadağlı, M.Qo-
naq, N.Babayeva, S.Şeyda, İ.Töhmərli, N.Mir-
zəxanlı, R.Şamayev, Z.Eloğlu və başqa bunlar 
kimi az-çox tanınmış yazıçı, şair və filoloq alim-
lər çıxmışdır. Hazırda isə Respublika və bölgə 
ədəbi cameəsində Y.Həsənbəy, A.Abbasov, Ş.Fa-
zil, V.Əlixanlı, Firuzə Məmmədli, N.Şəmsizadə, 
İ.Zəkiyev, M.Hacıyev, R.Səməndər, T.Nurəli, Sü-
dabə Ağabalayeva, K.Dünyamalı, Z.Məmməd, 
R.Yerfi, Ə.Məhərrəmzadə, Ə.Qaflanoğlu, C.Bu-
datoğlu, Cavanşir, Zərifə, Ş.Seyidməmmədov, 
Sədaqət Kərimova, R.Alpanlı, Aşıq Haşım, Tat 
Qüdrət, P.Rüklü, H.Rəhim, R.Qusarçaylı, M.Qə-
dir, Q.Minhacoğlu, O.Əhmədov, Q.Süleyman, 
H.Xasıyev, Q.Məhəbbətoğlu, E.Müslüm, T.Sa-
leh, G.Nəsirli, F.Ziyanur, M.Mustafa, M.Quliyev, 
R.Hüseynov, S.Hacıxanlı, C.Albantürk, Z.Qa-
laxudatlı, M.Ağəmməd., A.Məmməd, Q.İdrisov, 
S.Amin, R.A.Xaçmazlı, Firəngiz Sabirqızı, Q.Ka-
miloğlu, H.Rzanur, N.Xınalığlı, V.Yurdoğlu, M.
Muradov və digər ədəbiyat adamları yazıb-ya-
ratmaqdadır...

TƏNQİDİ QEYDLƏR

Rayonda yaxın illərə kimi 2 televiziya, 2 
ədəbi məclis, 4 - 5 qəzet, 1994-cü ildən AY-nin 
Quba bölməsi fəaliyyət göstərsə də, ictimai 
qayğıya, ədəbi meyarlara, ziyalı münasibətinə 
daim ehtiyac duyulmuşdur. Qələm adamları 
olub ki, 60 - 70 yaşda dünyasını dəyişib, ancaq 

kitabını nəşr etdirə, AYB-yə üzv ola bilməyib. 
Eyni qayğılarla yaşı 50-ni, 60-ı keçmiş 4 - 5 
qələm adamı da yazıb - yaratmaqdadır aramız-
da. Amma elə kitablar, toplular da buraxılıb və 
ya ədəbiyyata dəxli olmayan elə adamlar AYB-
nə üzv götürülüb ki, birindən 5 - 10 şeir, 1 - 2 
hekayə tapmazsan ki, seçib ortaya çıxarasan…

AYB-nin Quba bölməsinin beş il öncə təyin 
edilən sədri V.Əlixanlı nə qədər milli düşüncə-
li, ədəbi zövqlü, qayğıkeş ziyalı olsa da, onun 
da bu gedişatı yoluna qoya, durdura bilmədiyi 
aşikardır. Ən azı, bölgədə fəaliyyət göstərən 
dərnəklərin nəşr etdirdiyi topluların ədəbi - 
bədii səviyyəsinə nəzarət mexanizmini qurub 
həyata keçirə, öncəki sədrlərdən Y.Həsənbəy 
laqeydliyinin və R.Qusarçaylı tərəfkeşliyinin 
nəticələrini aradan qaldıra bilsəydi, müsbət 
istiqamətdə nələrsə etmək mümkün olardı 
bəlkə də…

Yenə 2 il öncə ARB kanalında keçirilən 
“Xalqın şairi” müsabiqəsində Nizaməddin 
müəllimin münsif olaraq fikir söylərkən dediyi 
“Qubada sağlam ədəbi mühit yoxdur...” ifadə-
sinə gəldikdə isə, şair-publisist Cabir Alban-
türk olaraq şəxsən özümə qarşı 25 ildir bir şa-
ir-məmurun apardığı “bölgə ədəbi mühitindən 
silmə” siyasəti, ədəbi toplulardan, tədbirlərdən 
kənarda qoyma qısqanclığı, AYB-nin Quba Böl-
məsinə neçə illərdir ki bir otağın verilməməsi, 
yubileylərə, kitab təqdimatlarına “rəsmi icazə” 
baryerinin qoyulması, ən azından mərkəzi ki-
tabxanaların oxu zalı üçün hərəsindən 1 nüsxə 
də olsa ədəbi mətbuata abunə yazılmaması və 
bölgədə fəaliyət gösdərən TV-lərin tarixi “Gü-
lüstan” elmi-ədəbi məclisinin heç bir məşğələ-
sini, tədbirini işıqlandırmamasını buna misal 
gətirə bilərəm. Qubanı Azərbaycan elmində, 
ədəbiyatında layiqincə təmsil etmiş Cabbar 
Xəlilov, Qiyasəddin Qeybullayev, Vaqif Piriyev, 
Qəmərşah Cavadov, Y.Həsənbəy, Vaqif Əlixanlı, 
N.Qəhrəmanlı, Rahim Dünyamalı və başqala-
rının bu və ötən ildəki yubileylərini rayonda 
qeyd etmək yaddan çıxsa da, Tofiq Rüstəmov, 
A.Nəbiyev, Ə.Salahzadə, Vaqif Musa, R.Səmən-
dər, Tahir Aslanlı, Tofiq Nurəli və başqalarının 
qarşıdakı yubileyləri unudulmaz hər halda. 
Ümid edirik ki, ötən ildən başlayaraq yerli zi-
yalılara göstərilən diqqət, qayğı, fərq qoyul-
madan bütün istedadlı yazarlara, ləyaqətli 
şəxslərə şamil ediləcəkdir.
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ELƏ GÖZƏL SEVDİM Kİ...
Elə gözəl sevdim ki…
Çiçəyin Günəşi sevdiyi kimi.
Elə gözəl sevdim ki,
Pərvanə atəşi sevdiyi kimi.
Qaranquş bahara necə tələsər,
Ana balasının üstündə əsər.
Belə gözəl sevdim belə tərtəmiz ,
Günləri, ayları keçirdim sənsiz.
Bu sənli dünyada sənsiz  yaşadım,
Dünyadan əl üzdüm, səndən doymadım.

Elə gözəl sevdim ki...
Balıqlar susmağı sevdiyi kimi,
Bitkilər torpağı sevdiyi kimi.
Şükr etdim aldığın hər nəfəsə də,
Gözlərim üzünü heç görməsə də.

Elə gözəl sevdim ki...
Torpağın yağışa həsrəti kimi,
Elə gözəl sevdim ki…
Körpənin doğuşa həsrəti kimi.
Sən demə hər dövrün Leylisi varmış,
Könül sevdasına əsir olarmış
Bütün acıları, iztirabıyla,
Həsrəti, hicranı, qəm sirabıyla
Ömrünü bir eşqə fəda edərmiş,
İçinə qapanıb səssiz gedərmiş...

Elə gözəl sevdim ki…
Sevdan möhürünü vurub qəlbimə,
Əsl eşq bir dəfə olur, sən demə.
Sənli də, sənsiz də Tənha Buludam,
Ruhumu ruhuna bağlayan adam,
Elə gözəl sevdim ki…

ƏLƏK
Dar günün ələyində
Ələdim dostlarımı –
Yadları, qohumları,
Otları, toxumları...
Zamanın küləyində
Gizlənən kim, uçan kim?
Əl uzatmaq yerinə,
Baş götürüb qaçan kim.
Ələndikcə ələndi –
Can deyənlər qalmadı.
Canı qurban deyənlər
Bir-bir keçdi ələkdən...
Xəlbirdə bircə dənə
Vəfalı can qalmadı,
Dürüst insan qalmadı.
Dar günün ələyində
Ələmişəm hər kəsi,
Kimsə mənə canımsan,
Ürəyimsən deməsin!

SÖZÜMÜN İÇİNDƏ
Sözümün içində gizlənib sözüm,
Təhlükəli suda üzən gəmiyəm.
Özümün içimdə dustağam özüm,
Qınında gözləyən qılınc kimiyəm.

Dilimin ucundan asılıb sözüm,
Həyatla ölümün arasındayam.
Ürək tüğyan edir, sus deyir – dözüm,
Görən bu qədərin harasındayam?

Sözümün içinə sığışıb dünya,
Dağılan talelər, yıxılan evlər...
Dünyanın üzünə tuturam ayna,
Aynada görünür dünya eybəcər.

TAMARA 
RÜSTƏMOVA

????????????????????????????????
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Sözümün içində inləyir bəşər.
Gördüyüm səhnədən nitqim tutulur.
Vəhşi siyasətə qurban körpələr,
Can verən dünyaya ölü doğulur.

Sözümün içində gizlənib sözüm,
Təhlükəli suda üzən gəmiyəm.
Özümün içimdə dustağam özüm,
Qınında gözləyən qılınc kimiyəm.

YARIM DA SƏN,  
YARAM DA SƏN

Bu eşqi Yaradan yazıb könlümə,
Adını həkk edib, qazıb könlümə,
Göylərdən süzülüb, sızıb könlümə –
Bütünüm də, param da sən...

Sən əlim çatmayan uca dağımsan,
Doğmam-yaxınımsan, həm uzağımsan,
Odum-alovumsan, həm sazağımsan –
Dərdim də sən, çaram da sən...

Mən özümə bəsdim, məni “biz” etdin,
Bilmirəm yanıldım, yoxsa düz etdim,
Ömrümü gah gecə, gah gündüz etdin –
Ağım da sən, qaram da sən...

Tənha Bulud eşqin yükünə sarvan,
Hicrinlə tutmusan könlümə divan,
Maliki-cəhənnəm, cənnəti-Rizvan –
Yarım da sən, yaram da sən...

ÜRƏYİMİN HAVASI
Çiskinlidir ürəyimin havası –
Yağış yağır, sel tökülür üzümdən.
Ürəyimin harasına qoyum ki,
Damla-damla düşməyəsən gözümdən?!

Küləklərdən qanad alıb uçuram,
Məntiq-duyğu süzgəcindən keçirəm,
Düşüncələr kölgəsindən qaçıram,
Addım-addım hey sürünür izimdən.

Yumruq boyda bir ürəkdə gücə bax,
Dağ ovular, bilsə dərdimi, vallah,
Dilə gəlsə, şimşək kimi çaxacaq,
Sükut etsin, təvəqqem var sözümdən.

Gecə-gündüz, Ayla Günəş bizmiyik?
Dilimizdə düyünlənən sözmüyük?
Nağılmıyıq, yalanmıyıq, düzmüyük?
Səbrim ilə libas geydim dözümdən.

Çiskinlidir ürəyimin havası,
Yağış yağır, sel tökülür üzümdən.
Ürəyimin harasına qoyum ki,
Damla-damla düşməyəsən gözümdən?!

CANIM YANIR
Bilə-bilə, sevə-sevə ayrılıram,
Canım yanır...
Ruzigarda xəzəl kimi sovruluram,
Canım yanır...

Tərəzidə tarazlığa gələmmirik,
Bu həyatda bir doyunca güləmmirik,
Bizi bizdə tapmışıqsa, böləmmirik...
Ət dırnaqdan aralanır,
Canım yanır...

İlk görüşün həyəcanı hələ durur,
Ayrılıqlar, məsafələr məni yorur,
Aramızda min əngəldən biri – Qürur...
Xatirələr xəyalımda sıralanır,
Canım yanır...

Bu sevginin vusal kimi çarəsi yox,
Bir bütünük, ruhumuzun parası yox,
Taleyimin xoşbəxtliklə arası yox...
Xəstə ürək təkrar-təkrar yaralanır,
Canım yanır...

Tənha Bulud, tənhalığın bitmədimi?!
Ömrün boyu əzab çəkdin, yetmədimi?!
Çiynindəki yük səni tərk etmədimi?!
Sevdasına əsir könlüm paralanır,
Canım yanır...

RƏBBİM,  
SEVDİYİMİ ÖZÜNDƏN QORU

Rəbbim, sevdiyimi qoru bəladan,
Ruzigarın soyuq üzündən qoru...
Bilmədən etdiyi səhvdən-xatadan,
Dilindəki acı sözündən qoru –
Rəbbim, sevdiyimi özündən qoru...
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Aldansa dünyanın bər-bəzəyinə,
Kin-küdurət girsə saf ürəyinə,
Amandır, tez yetiş, çat köməyinə...
Şeytanın ardınca izindən qoru –
Rəbbim, sevdiyimi özündən qoru...

Dost kimi görünən gizli düşməndən,
Arxasınca söyüb, üzə güləndən,
Dostluğu parada-pulda biləndən...
Paxılın kəm baxan gözündən qoru –
Rəbbim, sevdiyimi özündən qoru...

Enişli-çıxışlı həyat yolunda,
Çətin sınaqları var sağ-solunda...
Ətrafı boşalıb yalqız qalanda
Yorulub bükülən dizindən qoru –
Rəbbim, sevdiyimi özündən qoru...

Demə, Tənha Bulud üzü dönükdür,
Axirət əzabı çiynimdə yükdür,
Mərhəmətin qəzəbindən böyükdür...
Cəzanın, şiddətin tezindən qoru –
Rəbbim, sevdiyini özündən qoru...

GƏLDİM
İçimdəki səssiz təlatümləri
Toplayıb gözümün yaşına, gəldim.
Tutub cilovundan günah yelinin,
Daş basıb bağrımın başına, gəldim...

Köksüm fırtınalar yatağı kimi,
Yatmış bir vulkanın ocağı kimi.
İradəm arzuma bir yağı kimi,
Beləcə özümün xoşuma gəldim...

Xəzan gülləritək solsam da yenə,
Ömrə dərddən naxış salsam da yenə,
İçimdə uşaq tək qalsam da yenə,
Ömrün müdrikləşən yaşına gəldim...

Əsir-yesir oldum hicran əlində,
Sözüm düyünlənib qaldı dilimdə.
Qarış-qarış gəzib günah elində,
Ya Rabbi, mən sənin qarşına gəldim...

QƏRİB ƏLLƏRİM
Toxuna bilmirəm rəsminə belə,
Xəyalın gülünü dərib əllərim...
Həsrətin buzunu əridə bilmir
Duaya açılan qərib əllərim.

Dirildib gömdüyüm duyğularımı,
Külümün altında itən qorumu...
Adınla başlayan dualarımı
Səmaya xalı tək sərib əllərim.

Elə ağır oldu hökmün bədəli,
Sevgimi qəlbimdən sürgün edəli...
Özümü içimdən söküb gedəli,
Gözlərimi yaşlı görüb əllərim.

Göylərin altında Tənha Buludam,
Axan göz yaşını ovcunda tutan...
Həsrət dənizində Günəşi batan
Taleyi qaralan qürub əllərim.

VÜSAL QOXUSU
Yağışın torpaqla bu görüşündən
Ətrafa yayılır vusal qoxusu...
Torpaq cana gəlir, özünə gəlir,
Çıxır canındakı hicran qorxusu...

Yağışın torpaqda əziz xətri var,
Yağmasa şoranı yuyularmı heç?
Deyirlər: – Torpağın nə xoş ətri var,
Yağış çilənməsə, yayılarmı heç?

Torpaq da daşlaşar yağış olmasa,
Qoy yağsın üzünə vusal yağışı...
Qəlbin də daşlaşar gözün dolmasa,
Saxlama, qoy axsın gözünün yaşı...

Torpağın yağışa ehtiyacı var,
Yağış da torpaqda dincini alır...
Buludda toplanır buxarlanaraq,
Yenidən torpağa mehrini salır...

Yağışın torpaqla bu görüşündən
Ətrafa yayılır vusal qoxusu...
Torpaq cana gəlir, özünə gəlir,
Çıxır canındakı hicran qorxusu...
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DÜNYA
Kimlərinsə təsbehidir,
Dayanmadan dönür dünya...
İxtiyarı gedib əldən,
Kor olsa da görür dünya!

Baxdım para-para saça,
Hardan düşdü yara saça?
Qar ələyir qara saça,
Sonra ağdan hörür dünya!

Kimi qəmgin, kimi oynaq,
Kimi ləngdir, kimi qıvraq...
Kimi mərddir, kimi qorxaq,
Öz atını sürür dünya!

Cahil bunu hardan qanır?
Bu dünyanı doğma sanır...
Yerdən böyük Günəş yanır,
Gözlərimdə sönür dünya!

Fərqi yoxdur sən nə yoğur,
Nəfəs verir, nəfəs boğur...
Özü əkib özü doğur,
Ağuşuna gömür dünya!

Amalın, niyyətin məlum,
Vermə mənə bircə udum...
Sən insafsız, mən bir məzlum −
Kəs başımı Şümür dünya!

Ziya, gözlə sabahları,
Görməz oldu günahları...
Sığallayıb padşahları
Verdi xoş gün, ömür dünya!

TÖKÜLSÜN
Qınama heç kimi, sənsən əzazil,
Belə vəsf  edecək bu dodaq, bu dil...
Gözün yaşlı, əllərində qərənfil –
Əllərindən ətəyinə tökülsün.

Mənim ahım yerdə qalmaz, biləsən,
Mənim kimi ağlayasan, dinəsən...
Baxanda güzgüyə məni görəsən –
Ahım-naləm bəzəyinə tökülsün.

Aldandım dünyaya saray deyəndə,
Beşiyim üstündə lay-lay deyəndə...
Bilmirəm, görəsən, kim vay deyəndə:
– Bəlkə deyib bələyinə tökülsün.

Mənim kimi dünya sənə dar olsun,
Dilinin əzbəri elə yar olsun...
Öz niyyətin yağış olsun, qar olsun –
Ələndikcə ələyinə tökülsün.

Həm mərəzi sənsən, həm həbi sənsən –
Sevgisi, nifrətli qəzəbi sənsən...
Göz yaşım sel oldu, səbəbi sənsən –
Göz yaşlarım ürəyinə tökülsün.

NƏ MƏNASI VAR
Ürək özgə dərdə xəstələnibsə,
Nəğməsi əğyarə bəstələnibsə,
Əllər özgə əldə istilənibsə –
Daha görüşməyin nə mənası var.

ZİYA 
HÜSEYNOV

????????????????????????????????
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Aşiqin ürəyi güzgü olmalı,
Üzdə məhəbbətin rəngi olmalı...
Sevgi, qarşılıqlı sevgi olmalı –
Bilmirəm bəlkə də təmənnası var.

O xoşbəxt günlərim sənsizliyimmiş,
Mənim sevgi gücüm səssizliyimmiş...
Səni tanımaq da bəxtsizliyimmiş,
Bəxtimin həmişə bir əmması var.

Neçə təbib deyib: – Yoxmuş əlacı,
Sən bir əlac eylə, baxma qıyqacı...
Eşqimiz qocalıb ağarıb saçı –
Eşitdim əlində eşq hənası var!

TUTACAQ
Vəfasızlar gözün dikdi eşqimə,
İntizar toxumu əkdi eşqimə...
Nahaq hamı hücum çəkdi eşqimə,
Mənim ürəyimi şahım tutacaq.

Kimsəyə nə ümid, nə pənahım yox,
Dünənlər səbəbi bir sabahım yox...
Sevgidən savayı bir günahım yox,
Yollarımı bu günahım tutacaq.

Məndən də işgəncə divan görərsən,
Məni dəyişmisən, nadan görərsən...
Bir gün lap xaraba, viran görərsən –
O şəhəri mənim ahım tutacaq!

YETİM QALARMIŞ
Mənliyin itirən nəfsin quluymuş,
Anlamaz getdiyi kimin yoluymuş...
Cahil bu dünyanın ən yoxsuluymuş,
Aqillər arından yetim qalarmış.

Qəlbini sıxsa da evindəkilər,
Duadır arzudur dilindəkilər...
Kasıbı qorxudar qəlbindəkilər,
Varlılar varından yetim qalarmış.

Kişilər papaqdan, qadın ləçəkdən,
Çarəsiz uzanan əllər ətəkdən,
Sonalar göllərdən, arı pətəkdən,
Uca dağ qarından yetim qalarmış.

Sınıq qəlbə hər deyilən söz dəyər,
Əyri atsan, yaralıya düz dəyər...
Meyvəsiz ağaca balta tez dəyər,
Ağaclar barından yetim qalarmış.

Bəlkə sevmək oldu onun xətası,
Nə böyük günahmış, yoxmuş ətası...
Sağ idi Məcnunun ata anası,
Aşiqlər yarından yetim qalarmış.

BÖLÜŞƏK GÜNAHLARI
Gəl bölüşək günahları –
Yarı mənim, yarı sənin.
Yar deməkdən həyam getdi –
Həya sənin arı mənim.

Gəl bölüşək günahları,
Halallaşaq birdəfəlik...
Böyük mənim, kiçik sənin,
Razılaşaq bu səfərlik.

Mən qorxmuram günahlardan,
Günahıma səbəb sənsən...
Zülm eyləsəm, nifrət etmə,
Zalım mənəm, qəzəb sənsən.

Sən də qorxma bu günahdan,
Günahlar doğmadır bizə...
Kimsə bilməsin, görməsin,
Günahımız gələr gözə.

Gəl bölüşək günahları –
Al qızılın, al sarısın...
Sənlə ortaq olmasaydım,
İstəməzdim tən yarısın.

Gəl bölüşək günahları –
Qışı mənim, yazı sənin...
İstəməsən yaz yağışın,
Gül-çiçəyin nazı sənin.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Xəzan (4/28)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İyul-avqust  2020
75

Dəryalarda payım yoxmuş –
Dərin sənin, dayaz mənim...
Eybi yox, halalın olsun,
Lap çox sənin, lap az mənim.

Gəl bölüşək hər nə varsa –
Ağı sənin, qara mənim...
Təkcə dəymə ürəyimə,
O vurduğun yara mənim.

OTAĞIMI
Sənin düşündüyün dürüst deyiləm,
Bəzəmişəm xəyanət otağımı...
Bu otaqda mən nələr çəkməmişəm,
Görməmisən xəcalət otağımı...

Bu otağa bilə - bilə dönmüşəm,
Şimşək olub, yağıb selə dönmüşəm...
Bu otaqda yanıb külə dönmüşəm,
Yandırmışam, nəhayət, otağımı...

Həsrətin sevgimi yorur sinəmdə,
Bu səbəb qalmayıb hüzur sinəmdə...
Bu otaq qəlbmdir, vurur sinəmdə –
Görən yoxdur həqiqət otağımı...

KÖHNƏLƏCƏK XATİRƏLƏR
Bir gün köhnələcək xatirələrin,
Köhnəlmiş şəkillər, dəftərlər kimi...
Bir gün dağılacaq, viran qalacaq,
Dağılmış obalar, şəhərlər kimi...

Bir gün köhnələcək xatirələrin,
Xəyallar usanıb yorğun düşəcək...
Yarpaq da bezəcək öz budağından,
Rəngini soldurub solğun düşəcək...

Bir gün köhnələcək xatirələrin,
Hər bir təzə əşya köhnələn kimi...
Sevgi əşya deyil, müqəddəs idi,
Sən əşya eylədin əylənən kimi...

Qəlbim sevinəcək xəbərə sanki,
Bahara müjdə var: qış gəlməyəcək...
Gözümdən itəcək xatirələrin,
Bir daha gözümə yaş gəlməyəcək...

Səninsə yadında olmaz bu sevgi,
Sən təzə sevgini əzizləyərsən...
Gözündə yaşarmaz, dolmaz bu sevgi,
Heç nə olmamıştək gecələyərsən...

UZAQ QAL  
GECƏLƏRİMDƏN

Sən Allah, uzaq qal gecələrimdən,
O qədər yalvardım-yaxardım sənə...
İndi xəyalını qarşılayıram,
Bir vaxtlar gerçəkdə baxardım sənə...

Sən Allah, uzaq qal gecələrimdən,
Bir məlhəm olmadın mənim ağrıma...
Sənin həsrətini unutmamışdan
Bir yuxu həsrəti çöküb bağrıma...

Gecələr ay çıxar, ulduzlar yanar,
Gecənin ləzzətin mən də hiss edim...
Tələsim dan yeri sökülər nə vaxt –
Səhərin həsrətin mən də hiss edim...

Sən Allah, uzaq qal gecələrimdən,
Sən məni sevmədin, önəmsəmədin...
Bu qədər xəyalın mənlə danışdı,
Bir dəfə üzümə gülümsəmədin...

Sən Allah, uzaq qal gecələrimdən,
Zülf içrə gizlənib nəmli gözlərin...
Ürəyin doludur, gizlədə bilməz,
Bu üzdən yaşarıb qəmli gözlərin...

Bu qeyri - mümkündür, düşünmə kimsə
Saralmış bağımdan bəhər aparsın...
Yəqin nigaransan, xəyalın sənə
Gəlib ki, bəlkə bir xəbər aparsın?!

Aldığın xəbərdən gözlərin gülər,
Görəsən, viranə qalıb qəlb evim?
İndi bayquşlar da viranə sevməz,
Qəfəsdə bülbültək dözüm, səbr edim...

Sən Allah, uzaq qal gecələrimdən,
Sən niyə qaranlıq dəlisi oldun?
Arzumun gözündə tutardım səni,
İndi gözlərimin şələsi oldun...
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 I ELAN

“Hörmətli kənd sakinləri!
– Sizi birigün axşam saat 8-də, yəni gecə ilə 

gündüzün kəsişdiyi bir vaxtda “Aldanmışlar” 
tamaşasına dəvət edirik. Tamaşada əsasən ço-
banlar və sağıcılar rol alıblar. Tamaşanın qu-
ruluşcu rejissoru baş çoban Çomaq Qıçtutdu-
yevdir. Baş rolda isə qabaqcıl sağıcı Südsağdı 
Vedrədolduyevadır. Tamaşanın biletləri klu-
bun kassasında təmir işləri görüldüyünə görə, 
Əsəd kişinin evində satılacaq...”

 (Girişdən asılı olmayaraq çıxış azaddır)

 II ELAN

“Hörmətli kənd sakinləri!
– Hamınıza məlum olduğu halda bir daha 

xatırladırıq ki, sabahkı iclasımız başqa bir 
günə keçirilir. Bu haqda özümüz sizə əlavə mə-
lumat verəcəyik.

Nəzərinizə çatdırırıq ki, iclasımız kəndin 
həm daxili, həm də xarici məsələləri haqda baş 
tutacaq. Kəndimizin daxili məsələləri (kəndi-
mizin bu ilki geriliyinə səbəb olan faktlar, bəzi 
kolxozçularımızın səhlənkarlığı, bufet və dü-
kanlarımızın vaxtlı-vaxtında işləməməsi və s.) 
və kəndimizin xarici məsələləri (kəndimizin 
norma qoyunları növbəsində nəzərə çarpan 
nöqsanlar, qoyun sahiblərinə dəyən ziyanın 
ödənilməsi və s.) çərçivəsində ətraflı söhbət 
aparacağıq...”

 (Növbəti elanımızı gözləyin)

III ELAN

“Hörmətli kənd sakinləri!
– Gözünüz aydın, keçən həftənin beşin-

ci günündə təxirə salınmış iclasımız bu gün 
saat 19:00-da olacaq. Kolxoz iclasında hər bir 
kolxozçunun iştirak etməsi mütləqdir...”

 (Gəlişinizi gözləyirik)

***
Nəhayət, iclasın başlama vaxtı gəlib çatdı. 

Kolxozçular bir nəfər kimi iclas zalına toplaş-
mışdılar. İclası kolxoz sədri Servizov yoldaş 
özü tək idarə edirdi. O, olduqca çox tünd xa-
siyyətli biridi. Kənd sakinləri onun xasiyyətini 
çoxdan bilirdi. Servizov yoldaşla səöhbət edən 
şəxs qısa və dolğun danışmalıydı. Ona görə 
də, onun sözünə heç kəs etirazla yamaşmırdı. 
Kimə nə deyirdisə, “baş üstə” cavabını alırdı.

Servizov yoldaş çıxışında kəndin daxili 
məsələlərinə aid olan nöqsanlardan danışdı; 
səhlənkar kolxozçulara, bufet və dükan işçilə-
rinə töhmət verilməsini əmr etdi. Həmçinin, ic-
lasın sədri kəndin xarici məsələrinə də toxundu.

Servizov yoldaş öz çıxışını davam etdirərək 
üzünü kolxozçulara tərəf tutaraq dedi:

– Siz deyin, yoldaş Məlikov! Keçən ayın 12-
də növbəyə siz getməliydiz?

 Məlikov bu suala dili-dodağı qurumuş kimi 
cavab verdi:

– Bəli!
– Bəs nə oldu, niyə getmədiniz?
– Xəstələnmişdim.

ARİF 
QARAMANLI

????????????????????????????????

KAŞ OLMASIN
 (novella)
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– İndi necə, xəstə deyilsiniz ki?
– Xeyr!
– Onda, növbəyə sabah siz gedəcəksiniz!
– Oldu!
Servizov yoldaş sözünə davam edərək dedi:
– Daha bir sual. Keçən ayən 17-də növbəyə 

kim getmişdi?
 Kolxozçulardan biri:
– Mən!
 Servizov yoldaş o yana-bu yana baxdı və 

soruşdu:
– Siz kimsiniz?
– Dadaşov.
– Ayə, ay beli qırılmış Dadaşov! Ayə, sən 

növbəyə gedən gün Əzizovun üç qoyunu, As-
lanovun isə iki keçisi yoxa çıxıb. Bunun səbəbi 
nədir, qoyunlar və keçilər hanı?

 Dadaşov Servizov yoldaşın sualına dikbaş-
lıqla cavab verdi:

– Əşşi, nə bilim hanı...
 Dadaşovun dikbaşlıqla verdiyi bu cavab-

dan Servizov yoldaş əsəbləşərək dedi:
– Ayə, gic-gic danışma, bu nə deməkdir, bəs 

kim bilir?
 Dadaşov Servizov yoldaşın bu sualına 

arxayınlıqla cavab verdi:
– Qurdlar.
– Hə, belə de, deməli qurdlar. Onda xahiş 

edirəm ki, Əzizovun üç qoyununu və Aslano-
vun iki keçisini özlərinə qaytarasınız.

– Baş üstə!
 Servizov yoldaş sol cibindən cib dəsmalını 

çıxarıb alnının tərini silərək dedi:
– Hə, bu da belə...Bəs bu ayın 21-də, yəni 

sırağagün növbəyə kim getmişdi?
 Yenə də, zalda oturan kolxozçulardan biri 

yerindən cavab verdi:
– Mən.
 Servizov yoldaş bu cavabdan daha da tünd-

ləşməyə başladı və bir az da acıqlanmış halda 
dedi:

– Bəs siz kimsiniz, ay yoldaş? Heç olmasa, 
bir ayağa durun, özünüzü göstərin, təqdim 
edin. Nə olub, elə yetən yerindən cavab verir. 
Siz də Dadaşov deyilsiniz ki!

 O, Servizov yoldaşın bu sərt cavabından bir 
az utandı və az da olsa gülümsəmiş halda dedi:

– Əşşi, mənəm də, tanımırsınızmı, Qəm-
bərovam.

 Servizov yoldaşın arası Qəmbərovla ol-

duqca yaxın idi. Ona görə də, Servizov yoldaş 
Qəmbərovla az da olsa zarafatyana danışdı:

– Hə, Qəmbərov, ayə, səni ölməyəsən, az 
qalmışdı ki, səni sifətdən tanımayım. Ayə, bu 
nə sir-sifətdir, üzünü niyə qırxmırsan, yoxsa 
iclasımızın yasın tutursan, nədir?

 Servizov yoldaş gördü ki, zarafat dostu 
Qəmbərov daha da utandı. Odur ki, çox dərin 
zarafata keçmədi. Kolxozçuların sir-sifətindən 
oxumuş kimi bildi ki, zarafatın yeri deyil. Odur 
ki, birbaşa məqsədə keçdi:

– Yoldaş Qəmbərov, siz öz növbənizdə norma 
qoyunları növbəsinə saat neçədə getmisiniz və 
qoyunları otlaqdan saat neçədə gətirmisiniz?

 Qəmbərov Servizov yoldaşın zarafatla baş-
layıb məqsədə keçməyindən razı qaldı və sər-
bəst olaraq dostunun sualını cavablandırdı:

– Qoyunları səhər saat 10:00-da aparmı-
şam, saat 19:00-da gətirmişəm.

– Bəs saat neçədə aparmalıydınız və saat 
neçədə gətirməliydiniz?

– 07:00-da aparmalıydım, 20:00-da gətir-
məliydim.

 Servizov yoldaş Qəmbərovun bu sərbəst, 
qısa və dolğun cavabından ləzzət aldı və yeni-
dən zarafata keçdi:

– Ay malades, bərəkallah, Qəmbərov! Onda, 
birisigün növbəyə siz getməlisiniz. Özü də 
06:00-da qoyunları otlağa aparmalı və 22:00-
da gətirməlisiniz.

 Qəmbərov Servizov yoldaşın dediklərini 
digər kolxozçu yoldaşları kimi öz boynuna gö-
türdü:

– Oldu, yoldaş Servizov!
Yoldaş Servizov sözünə əlavə etdi:
– Yoldaşlar, əgər norma qoyunları növbəsi-

ni bir daha pozan olsa, ona da şiddətli töhmət 
veriləcək. Bununla da, Kaşolmasın kəndinin 
bu günkü iclası başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla 
qalın. Gələn iclasımızda görüşənədək!
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BU TAYDA
Mən necə qarğıyım bu xan Arazı?
Obam o taydadır, elim bu tayda!
Zalımların fitvasıyla kəsilən –
Başım o taydadır, dilim bu tayda!

Unudulmuş bir ünvanam, bir adam,
Qanana qardaşam, qanmaza yadam...
Elə bir ocağam, elə bir odam –
Odum o taydadır, külüm bu yanda!

Bağda barı yad əllərlə dərilən,
Bir rəqibi ölüb, mini dirilən,
Bu millətə bəxşiş kimi verilən –
Əzab o taydadır, zülm bu tayda!

Mən həmin həminəm çoxda, azda da,
Könlüm inlər eyni tarda, sazda da...
Solur baharda da, solur yazda da –
Çiçəyim o tayda, gülüm bu tayda!

Mənəm gözü yola, izə dikilən,
Yuxusu illərlə ərşə çəkilən...
Həsrətdən dağlanan, qəmdən bükülən –
Sinəm o taydadır, belim bu tayda!

Yoxdu dərd anlayan, yoxdu dərd qanan,
Acizin, əlsizin halına yanan...
Tanrıya yalvara-yalvara donan –
Dilim o taydadır, əlim bu tayda!

Onsuz da çəkilmir bu duman, bu çən,
Əhvalım pozulur hey günü-gündən...
Necə paralanım, bölünüm ki, mən –
Can verim o tayda, ölüm bu tayda!

Gözümü dünyaya açdığım gündən,
Qatdın dərd-qəm ilə başımı, dünya…

Yazımı, yayımı döndərdin qışa,
Bahar eyləmədin qışımı, dünya!

Mənimçün zülmətdir hər tərəf, hər yan,
Ölmək istəsəm də verəmmirəm can…
Arxasız, köməksiz, tənha, lüt-üryan…
Atdın qürbət elə daşımı, dünya!

Verib dərdi-səri aldın dözümü,
Yersiz yerə saldın əsas sözümü.
Niyə vurub tökdün görən gözümü?
Düzəltmək yerinə qaşımı, dünya!

Yağılar, yamanlar deyənlə getdin,
Gərəyim olanda gözümdən itdin…
Vurdurub sərçəyə, sara yem etdin,
Zirvəmi qoruyan quşumu, dünya!

QORUYAMMADIM
Quran elə sərrast bir hiylə qurdu,
Öz əlim özümə min zərbə vurdu...
Babam çomağıyla qoruyan yurdu,
Mən əli silahlı qoruyammadım.

Kömək umub nərə çəkdim dərindən,
Səs çıxmadı heç qardaşın birindən...
Vətən yaralandı elə yerindən,
Yarasın heç cürə sarıyammadım.

Qəfəsə alışmış bir bülbül oldum,
Gülü qınamaqçün dönüb gül oldum...
Alışıb, odlanıb, yanıb kül oldum,
Heç nəyə...Heç nəyə yarıyammadım.

Azalmır ağrısı xəstə canımın,
Qanı yerdə qaldı axan qanımın...
Qayıdıb Şuşada Natəvanımın
Könlün alıb. zülfün darıyanmadım!

ZAHİR 
LAÇINSIZ

????????????????????????????????
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ÖLƏM
Daş atanlar çoxalandan yetənə,
Dil yetirmək olmur dil-dil ötənə…
Qorxuram dünyadan köçüm, Vətənə
Övladlıq borcumu verməmiş öləm…

Gündə yedirtmişəm gözümün yağın,
Yada göstərmişəm sinəmin dağın…
Qorxuram həvəslə saldığım bağın
İlk dəymiş barını dərməmiş öləm…

Qisasın almamış şəhid balamın,
Nərgizimin, bənövşəmin, lalamın…
Qorxuram tikdiyim ömür qalamın
Qalan hissəsini hörməmiş öləm.

Qismətimə düşən gülü dərmişəm,
İstəyidir, istəyini vermişəm…
Səni sevənlərin çoxun görmüşəm,
Qorxuram özünü görməmiş öləm…

Yaranmışam talehi kəm, bəxti kəm,
Çəkilmir yolumdan çiskin, duman, çən…
Qorxuram açasan haqq qapısın, mən
Qapıdan içəri girməmiş öləm…

YAŞAYACAQSAN
(Şəhid qardaşım Hüseynin oğlanlarına və  

valideynləri şəhid olmuş körpələrə ithafən)

Baxıb gözlərinə fikrə dalmışam,
Təzə, tər çiçəksən hələ solmamış...
Mən iki yaşımdan yetim qalmışam,
Sən iki yaşın da tamam olmamış!

Qisməti beləymiş mən bəxti kəmin,
Gəlibdir ömrümə gör nə yaşda qış...
Dünyaya sığmayan hər dərdi qəmin,
Demə, ürəyimdə yeri hazırmış!

Bəxtlilər içində mənəm bəxti lal,
Qoy özün öyənlər öyməsin bir-bir...
Vallah, bu qüssə-qəm, bu dərd, bu məlal,
Məni sevdiyitək heç kimi sevmir!

Həyat hər sınağa çəksə də məni,
Nə qədər ömrüm var, nə qədər sağam –
Mən sənə çalışıb dostu-düşməni
Necə var elə də tanıdacağam!

Allah çox görməsin qoy mənə səni,
İçimdə ocaqsan, sinəmdə dağsan...
Yetim baxışımla bircə sən məni
Yandıra-yandıra yaşadacaqsan!

BAĞLAYIN
Qədrini bilməmişik bol məhsul verən bağın,
Qoymuşuq yel aparıb saralmamış yarpağın…
Harda ölsəm gətirib bir az Vətən torpağın,
Gözlərimin ağına, qarasına bağlayın…

Nəbi minən boz atın ayağının tozundan,
Zəngəzurun qarından, Dəli dağın buzundan…
Yuxu yatmayım deyə Naxçıvanın duzundan
Ətimlə dırnağımın arasına bağlayın…

Dərd alıbdır ağzına hər tərəfin dövranın,
Qaçanlar bilməyirlər necə qurtarsın canın…
Məni bölüb bölünmüş dərdi Azərbaycanın,
Birinə yox, hər iki parasına bağlayın…

Yanıb külə dönəndə gərəksiz olar külüm,
Əcəl əl yetirməmiş, solmamış ömür gülüm…
Çıxarın ürəyimi doğrayın dilim-dilim,
Vətənin sağalmayan yarasına bağlayın!

SEVMƏK  
BELƏMİ OLUR?!

Boyunu görən kimi qapımızı açıram,
Qanadsız quşa dönüb yerdən göyə uçuram,
Kimsədən çəkinmədən qabağına qaçıram…
Gözümə işıq gəlir, qəlbimə fərəh dolur,
Mən bilmirəm, görəsən, sevmək beləmi olur?!

Saldığın cığır izi basıb ot, alaq, cəyir,
Bəlkələr yoxa çıxır, şübhələr məni əyir,
Qarana deyilən söz mənə səndən tez dəyir…
Görənlər deyirlər ki, saralıb rəngin solur,
Mən bilmirəm, görəsən, sevmək beləmi olur?!

Yersiz qara bir fikir məni salanda sərdən,
Soruşmaq istəyirəm dözə bilməyib hərdən,
Görmüşəm gözlərimlə ayrılanda bir-birdən…
Gedən göz yaşı tökür, qalan saçların yolur,
Mən bilmirəm, görəsən, sevmək beləmi olur?
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ÜÇÜN
Desələr – Həyatdan nə istəyin var?
Qaçardım gəlincik götürmək üçün...
Dərdimi qatardım oyuncaqlara,
Evcik oynayanda itirmək üçün.

Erkən durub ovxalardım gözümü,
Tez qaçardım yumamış əl-üzümü...
Silərdim həyatdan ölüm sözünü,
Atardım dəryaya batırmaq üçün.

Böyüməzdim, uşaq kimi qalardım,
Nə sevərdim, nə ayrılıq bilərdim...
Özüm üçün bircə nənni dilərdim,
Bala gəlinciyi yatırmaq üçün.

Gəlinciyə Şəbnəm nənə olardım,
Oxşayardım, şirin layla çalardım...
Yuxulayıb yanındaca qalardım,
Yenidən səhəri gətirmək üçün.

QURBAN OLUM
Bir dastandı sinəndə saz,
Ovsunçusan, eyləsən naz,
Dilində var min bir avaz,
Oxu, sənə qurban olum...

Məni bir arzuma yetir,
Otağıma dolsun ətir,
Analı dünyamdan gətir
Qoxu, sənə qurban olum.

Ehtiyacım var sözünə,
Layla de gəlim özümə,
Qəhət olubdur gözümə
Yuxu, sənə qurban olum...

Bir hava çal, olsun oynaq,
Yaralarım tutsun qaysaq.
Üşüyürəm, sözdən köynək
Toxu, sənə qurban olum....

Öz laylana uyut məni,
Unutdur cəkdiyim qəmi.
Sözlə ağlatdı Şəbnəmi
Çoxu, sənə qurban olum.

MƏNDƏN XƏBƏRSİZ
Heç bilmirəm necə ötüşüb illər,
Nəyim vardı alıb məndən xəbərsiz...
Bir-birini əvəz edən fəsillər
Saçıma dən salıb məndən xəbərsiz...

Qamətimi əyib, büdrəyir dizim,
Yaddaşım azalıb, tor görür gözüm...
Xəzanmı gəlibdi saralıb üzüm?
Təravətim solub məndən xəbərsiz...

Baxıb kövrəlirəm qırışıb əllər,
Sığalından düşüb ağaran tellər...
Başımın üstündən əsdikcə yellər,
Saçlarımı yolub məndən xəbərsiz...

Tənhalıq icində  yaşa dolmuşam,
Yetim uşaq kimi kövrək olmuşam...
İnana bilmirəm mən qocalmışam,
Ömrüm yarı olub məndən xəbərsiz...

Şəbnəməm, bir həsrət bağrımı dəldi,
Acısından gözlərimə qor doldu...
Yar, yoldaşım mənə öz qəmim oldu,
Ürəyimi bölüb məndən xəbərsiz...

HƏNİFƏ 
ŞƏBNƏM

????????????????????????????????
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SARI GÜL
Qəddimi əydi fələk,
Yarı qönçə, yarı gül...
Ağrıya dözmür ürək,
Çəkir intizarı gül.

Əcəl neçə can aldı,
Ürəyimə xal saldı...
Qəlbimdə yer boş qaldı,
İtirəndə yarı gül.

Qalmadı ağız dadım,
Susmur ünüm, fəryadım...
Mən yardan yarımadım,
Barı özün yarı, gül.

Döydü gülşən çağımı,
Uraladı bağımı...
Soldurdu yanağımı,
Rəngim oldu sarı gül.

Lalə kimi çöllərin,
Şahı idim güllərin...
Acısından illərin
Erkən oldum qarı gül.

KÖNLÜM
Arif olub dərd qanana,
Halıma candan yanana,
Ağlasam məni duyana –
Ehtiyacım var, a könlüm.

Qəlbim olub param-param,
Günü-gündən artır yaram...
Qəmin əlində şikaram –
Hey çəkilir dara, könlüm.

Gəl, atamın ər balası,
Sökülür ömrün binası –
Geydirmisən qəm libası,
Boyandırıb qara, könlüm.

Taleyimin üzü döndü,
Gözlərimdə həyat söndü...
Aləm mənə boş göründü –
Baş alırsan hara, könlüm?!

Şəbnəməm, könlüm talandı,
Canım odlara qalandı...
Atam oğulsuz ağlandı –
Oldu para-para könlüm!

SƏNDƏN SONRA
O qədər dağ çəkmisən,
Alışıb yanır sinəm...
İcimdə ağlayıram,
Dodağım qoymur dinəm.

Olubdu hər sözün ox,
Sağalmayan yaram çox...
Ömrüm bitir, cəzam yox,
Xəyallara sürgünəm.

İçimdə ağlayan səs,
Deyir – Almıram nəfəs...
Varlığın olub qəfəs,
Yoxluğundan üzgünəm.

Gizli-gizli sızlayan,
Xəyalını izləyən,
Əgər səni gözləyən
Varsa, o, təkcə mənəm.

Saçımda görünən dən,
Şəbnəmə deyir hərdən:
–  Könül yetimliyindən
Məkansız didərginəm!

İSTƏRƏM
Başımı söykəyib dizinin üstə
Qaya kölgəsində yatmaq istərəm...
Bir anlıq unudub yaşananları –
Dərdimi, qəmimi atmaq istərəm...

Qaraca çobanın tütək səsini,
Körpə quzuların mələşməsini,
Dinləyib çayların zümzüməsini
Sevgi dənizində batmaq istərəm...

Sehrlənək, məni sala kəməndə –
Baxışların geri dönəndə kəndə,
Yağış yağa, şehə bataq çəməndə,
Dumanda, çiskində itmək istərəm...

Günəş doğa, qaranlıqlar sökülə,
Gözlərimə çökən duman çəkilə...
Yağış yuya, dərdim qəmim tökülə,
Arzu, istəyimə çatmaq istərəm...
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Yol vermərəm şeytan girə araya,
Məni dərdə, səni sala sevdaya...
Bir dost kimi özüm gəlim haraya,
Yenidən əlini tutmaq istərəm...

GÖZLƏRİM
Sehrli aləmdə yol tapmaq çətin,
Aşiqi olduğun ala gözlərim...
Sultanlar önünə atsa sərvətin,
Alınıb satılmaz pula gözlərim.

Məkkə deyiləm ki, tutanda niyyət
Hər zəvvar könlümə edə ziyarət...
Çıxarıb kor eyləyərəm, xəyanət
Eyləyib baxsa yad qula gözlərim.

Can olsada hər sözünün bir başı,
Ömrüm boyu axıtdırdın göz yaşı...
Əl vurub göynətmə, bağrımın başı,
Qıyma kı, təzədən dola gözlərim.

Sinəmə hər yolla vursanda yara,
Unuda bilmədim mən günüqara...
Küsdürəndə dinmədimsə, bir ara
Boylandı arxanca yola gözlərim.

Şəbnəm oldum, ünüm düşdü dağlara,
Köksümdə yurd salıb gör necə yara...
Özümdən xəbərsiz baxdımsa hara,
Gəzdi səni dola-dola gözlərim.

AĞLAMA, KÖNÜL,  
AĞLAMA

Bu dünya bir imtahandı,
Səbr hər dərdə dərmandı...
Döz, tale yazan fərmandı,
Ağlama, könül, ağlama!

Unutmamış qardaşını,
İtirdin can yoldaşını...
Kim siləcək göz yaşını,
Ağlama, könül, ağlama!

Öldürə bilməsə qəmi,
Ümman olar, üzər gəmi...

Göz yaşı axıdar səni,
Ağlama, könül, ağlama!

Bağlan şeir, bayatına,
Məlhəm yox könül çatına
Alış yeni həyatına,
Ağlama, könül, ağlama!

Daim təzə, tərdi sənə,
Şəbnəm, dərdin pirdi sənə –
Ağlamaq nə verdi sənə,
Ağlama, könül, ağlama!

DAĞLARIN
Xeyli vaxtdır ondan aralıyam mən,
Görəsən, necədir halı dağların?
Ondan ayrı necə yaralıyam mən,
Ürəyimdən keçir yolu dağların.

Yamaclarda çəmən, çiçək bitirmi?
Qayalarda kəklik, turac ötürmü?
Görən, mənim kimi həsrət çəkirmi
Nərgizi dağların, gülü dağların?

Yaz olanda ellər köçər xan olar,
El dağa köçəndə cah-calal olar...
Dəyə dağ döşündə sanki xal olar,
Ələ düşməz belə halı dağların.

Sürü otlar, çoban tütək çalardı,
Tütək səsi məni məndən alardı...
Yol ayrıcı görüş yeri olardı,
Könlümü oxşardı yalı dağların.

Könlüm qanadlanır yaylağa çıxaq,
“Ləyləyuçanda” bol qarağat yığaq...
“Tərəlibulaq”da toy-busat quraq,
Səslənsin zirvəsi, salı dağların.

Payız olar qonaq-qara azalar,
Köc karvanı ətəyindən yol salar...
Buz bulaqlar yalqızlaşıb tək qalar,
Onda duman olar şalı dağların.

Hər cığırda ayaq izim qalıbdı,
Sizsiz ürəyimi qubar alıbdı...
Möhnət Hənifəni ayrı salıbdı,
Dolansın boynuma qolu dağların.
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Nə deyəcəm ki, boranlı qış idi və yaxud da ya-
ğışlı payız günü. Günü xatırlamıram, amma payız 
günü olmasına baxmayaraq, havalar əməllicə is-
tilənmişdi. Həyətin arvadları küyə düşüb qısaqol 
köynək geyinib lüt-üryan uşaqlarının dalıyla əl-
lərində nimçə götürülmüşdülər. Uşaqlar həmişə 
həyətdə bir-birinin bəhsinə yeməkləri yaxşı ye-
yirdilər. Ən azından valideynlər belə düşünürdü. 
Fatma nənə nəvəsini də geyindirib çölə düşüb 
həyətdəki ağacın kölgəsində daldalanan qoca ar-
vadların yanına gəlib:

 – Hər vaxtınız xeyir. Allah kəssin belə isti-
ni. İrəli belə şeylər olmurdu. Qış qış idi, payız 
payız. Qadanız alım, indi fəsillər də mədəniy-
yətsiz olub. Ay qabağınızda ölüm, bu cavanlar 
da elə bil himə bənddi ki, o parçası çatmayan 
şalvarları geyinsinlər. Ay tövba, qabaqca ya-
zığım gəlirdi ki, bəs yazıqların paltarına par-
ça çatmayıb. Sonra anası ölmüş Nəsimi dedi 
ki, bəs nənə bu moddu nədi ondandı. Vallah, 
dövran yaman pozulub. Qağamın goruna and 
olsun, dünyanın axırı əvvəlidi.

Arvadlardan yaşca böyüyü Səkinə arvad 
elə bunu gözləyirmiş kimi başladı, nə başladı:

 – Abam, aqibətin xeyir. Gümbəz haqqı, 
lap elə yaralı yerimdən vurdun. Bilmirəm ki, 
bu nədi belə. Hamısını seriallar elədi. Bizim 
vaxtımızda bircə kanal varıydı. Nəsə verəndə 
baxırdıq, verməyəndə də kirimişcə kitab oxu-
yurduq, paltar toxuyurduq. Onda böyüyə də 
hörmət var idi, kiçik də yerini-yurdunu bilir-
di. İndi eləbil nəvəm mənim nənəmdi. Bir söz 
deyəndə elə qışqırır ki, qorxuram vallah ki, bu 
dəqiqə elə söz deyəcək qalacam belə.

Qeybətiylə, aravuranlığı ilə ad çıxarmış Süm-

bülə arvad danışmağa hazırlaşanda qonşu blok-
dan Elxanın silueti göründü. Hardasa 18-19 
yaşı var idi, amma boydan cılız idi. Danışanda 
elə danışırdı ki, elə bil əkə-bükə ağsaqqal danı-
şır. Deyirdilər ki, qəzetdə işləyir, özü də yazıçıdı. 
Allah saxlamış, od parçasıdı elə bil. Səliqəli dəst 
paltar geyinmiş və ayaqqabılarını parıldatmışdı. 
Yavaş-yavaş arvadlara yaxınlaşdı. Bu dəmdə tet-
fonundan “Arazbarı” səsləndi. Əlini pencəyinin 
cibinə salıb telefonunu çıxartdı. O təzə telefon-
lardan idi, amma yaxşı başı çıxmırdı. Qulağına 
tutub nə isə danışdı və kölgəyə arvadların qən-
şərinə gəldi, salam-kəlam elədi:

 – Sabahınız xeyir, necəsiniz?
Arvadlar bir ağızdan:
 – Yaxşıyıq, qabağında...
Deyəsən, danışılan söhbətlər onu maraqlı 

deyildi. Kimisə gözləyirdi deyə, könülsüzcə ar-
vadların yanındakı skamyada söyüdün altında 
pencəyini düzəldib, ədalı tərzdə oturdu.

Qonşulardan Reyhan arvadın iki oğlu var 
idi. İkisi də müasir oğlanlar. Biri stilist, biri də 
müğənni. Onun dərdi böyük idi deyə, giley-gü-
zar etməyə başladı:

 – Oğlum, Elxan, ağrım ürəyimə. Görürsüz, 
ay bacılar, görün nə mədəni oğlandı, nə gözəl 
geyinib. Allah saxlamışı görəndə ürəyim dağa 
dönür. Halaldı sənə tərbiyə verən valideynlərə. 
Özüm müəllim olam camaata təlim-tərbiyə 
verəm özümünkülər də belə ola, ay canım, gö-
züm, bu şagirdlərin valideynləri deməzmi ki, 
ay köpək qızı, birinci öz uşaqlarıva tərbiyə 
ver,s onra leksiya oxu. Allah haqqı, indi mək-
təbdə də uşaqlar yaman dəyişib. Uşağa duxun 
nədi deyəsən ki, qaşın üstündə gözün var. Vali-

AMİN 
XAN

????????????????????????????????

ARVADLARIN SÖHBƏTİ
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deyndən qabaq səni elə rüsvay edər ki, heç əyri 
yolda olanlar elə rüsvay olmasın. O gün Nisə 
müəllimə var məktəbimizdə yazığın ağzı var, 
dili yoxdu. Arvad dərs keçəndə uşaqlar danışır-
mışlar. Astaca xəbərdarlıq edib xeyiri olmayıb. 
Davam edib dərsini deməyə baxmayın da, yekə 
qadındı, abrına qısılıb. Uşaqlardan biri məktə-
bə lazerdi nədi ondan gətiribmiş. Dərs keçən 
yerdə müəllimin üstünə işığını salıb. Fağır da 
üstünə qışqırıb ki, bəs tərbiyəli olun.Uşaq da 
nə deyib, nə demiyib bilmirəm ağlaya-ağlaya 
otaqdan çıxıb. Özü də indiyə kimi neçə-neçə 
kitablar yazıb, dərs dediyi uşaqlar yüksək bal 
toplayıb. Bu yaxınlarda “Əməkdar Müəllim” 
adı verdilər. Ondan da qabaq “Tərəqqi”medalı 
almışdı. Ağlaya-ağlaya müəllimlər otağına gəl-
di ki, bəs işləyə bilmirəm. Allah kəssin aldığım 
pulu ki, hamısı iynə-dərmana gedir. Əsəblərim 
pozulub, şəkər tapmışam.

Elxana maraqlı olmağa başladı bu söhbət. 
Fikri var idi ki, bu mövzuda bir yazı yazsın ona 
görə görüşəcəyi adama zəng edib görüşü təxirə 
saldı və yerini bərkidib söhbətə kökləndi:

 – Ehh, ay Reyhan xala, demə-demə, mən 
başa düşmürəm bu cavanları. Bilmirəm, hamı 
kimi olanda nə olur?! Nə zövq var, nə kəmiy-
yət, nə də ki keyfiyyət. Radikal yanaşmıram, 
qətiyyən, amma, vallah, ətim tökülür. O gün bir 
qız görmüşəm başını oğlan kimi başını dibin-
dən qazıyıb. Bilirsiniz ki, mən köhnə kişilər-
dənəm. (gülür)

Reyhan xala:
 – Bilirəm, qadan alım. Sənin kimi oğula can 

qurban. Mənim bu gədələrim məni yığıb boğa-
za. Oğlum guya müğənnidi. İnan ki, mən anası-
yam da, bir köpüklük oxumur amma kompü-
terlə, vatçap deyirsən nə deyirsən ondan səsini 
elə düzəldirlər elə bil Rəşid Behbudov oxuyur. 
Camaat da elə qulaq asır. Klip çəkdirəndə də 
lüt, yarıçılpaq qızları oynadır, qabağında da bir 
muskullu gədə maşında gedir, bunun da mahnı-
sı oxunur. Milyonlarla da dinlənilir. Dəli oluram 
ee. Qabaqlar deyəndə ki, Sara Qədimova, Zey-
nəb Xanlarova, Arif Babayev oxuyacaq, camaat 
sevincdən riqqətə gəlirdi, özlərinə yer tapmırdı. 
Allah haqqı, saatlarla oxuyurdular, doymurduq. 
Yadıma gəlir bir dəfə Tükəzban İsmayılova açıq 
havada konsert verirdi. Az qala bütün şəhər ora 
yığışmışdı. Böyük-böyük adamlar da gəlmişdi. 
Birdən o məhşur “Qatar” muğamını oxuyanda 

zilə qalxdıqca camaat nəfəsi almağı unudurdu. 
Allah rəhmət eləsin, yaxşı müğənniydi. Əriylə də 
bir-birini elə gözəl başa düşürdülər ki, o tarda 
müşaiyət eyləyirdi həmişə.

Elxan:
 – Atana rəhmət, Reyhan xala. Düzdür, indi 

sənətdə meyar yoxdur. Hər yerindən dəbərən, 
pulu olan, soyunmağı bacaran müğənnilik 
edir. Əsl sənətkarlar da qalıb qıraqda. İndi in-
sanlara o lazımdı. Qabaqlar oxuyan da, sənət-
kar da çox idi. Əksəriyyəti tarixdə itdi-batdı, 
amma görürsən kim əsl sənətkar idisə hələ də 
rəhmət qazanır. Ancaq, bir nüans var ki, Sovet 
dövründə də, elə antik dövrlərdə də konsert 
verib, tamaşa göstərib camaaatın başını qatır-
dılar. Hansı kitab sərf etsə, onu oxutdururdu-
lar. Robot kimi şey idi adamlar. Camaaat cahil 
idi. Görmürsnüz İsmayıl Şıxlının “Ayrılan yolla-
rı”nda kolxoz sədri camaata nə divan tuturdu, 
ya da elə Mir Cəlalın “Dirilən adam”ında cahil-
likliklər! İnsanlar müti kölə kimi idi və yalnızca 
işləməklə proqramlaşmışdılar. Bu dövrün nəyi 
pisdisə də, azadlığı var. İstədiyini oxuyursan, 
azdan-çoxdan fikrini bildirə bilirsən. Uzağa 
niyə gedirsiniz. Hərənizin bir qohumu xaric-
dədi. Bayaq dediyin vatsap danışmaq üçündü. 
İstədiyin vaxt görüntülü danışırsan istədiyin 
adamla. Nəyi pisdi ki, o gün nənəmi Bakıda 
yaşayan bacısıyla görüntülü qoşmuşdum, da-
nışırdılar. Arvadın bir qanadları çatmırdı ki, 
uçsun. Eləcə deyirdi ki: – ”Köpəyoğlunun vat-
çapı, gör nə düzəldiblər eee, bacın ölsün oy-
cumun içindəsən. Şeytan işidi, şeytan. Yatsam, 
yuxuma da gəlməzdi, oğlumun canı”. Mən də 
ölmüşəm gülməkdən. O təəccübləndikcə mən 
də şaqqanaq çəkib gülürəm .Arada bir yağlı sö-
yüşlərindən bir-ikisi də mənə tuş gəlir.

Elxan bunu demişdi ki, orda oturanlardan 
Aybəniz xala gəlindən yanıqlı idi. Harda für-
sət düşsə, gəlini ağ yuyub, qara sərirdi. Allah 
göstərməsin başdadısa, hər dəfə təzə qarğış 
öyrənirdin. Arvad məhz gəlininə görə yeni 
qarğışlar kəşf edirdi. Elə söhbətə də kreativ 
qarğışla başladı:

 – Ay bacılar, ay oğlum yanıram Azreyil sı-
fatında oturmuşun əlindən. Gəlin deyilee, ya-
loydu yaloy. Heç odda, ocaqda yansam belə yer 
eləməz. İçdən çürüdür məni. Gədəm yetimə 
də deyirəm, hay olmur mənə. Allah qara ye-
rin altına pərçimləsin onları, ikisi də bir bezin 
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qırağıdı. Ay camaat, harda görmüşük ki, gəlin 
paltar yuyanda qocalarının paltarını yumaya. 
Deyirəm, ay qızım, əlində yumursan ki, maşın 
yuyur. Allah atasına min rəhmət maşın çıxar-
danın, evin həqiqi gəlini o du bax, su turbası-
na qurban olduğum. Qabaq nətəriydi, yay-qış 
soyuq suyla paltar yumaqdan halımız bəri ol-
muşdu. İndi də gəlinlər yeyib şişirlər. Paltarımı 
yumamaqda səbəbi də guya tez-tez tərləyirəm 
və məndən iyrənir. Deməkdən ölürəm ki, ay 
qızım, 80 yaşım var mənim. Deyim ki, pin-
tiyəm yox, axı gül kimidi hər işim. Günortaya 
kimi yatırsan, durursan yemək hazır, uşaqlar 
məktəbə gedib. Hələ bir səs olanda məni nə 
hala salır ki, şilsən, topalsan? Niyə səs salır-
san, ay balam qoca arvadam daa, əllərim əsir. 
Yenə camaatın gəlini kimi işləsə dərd yarı olar-
dı. Bilərdim ki, işdə-gücdədi. Bu zalımın balası 
da ancaq telefonla. Onla-bunla qeybətləşir ki, 
filankəs kökəlib, filankəs bəhmənkəsin şəkli-
ni bəyənib, Ümbülhəsən çuşkadı nə bilim nə. 
Atam qızı, 180 kilosan ee, kimə lağ eliyirsən? 
Ay tövbə, əlindən də bir iş gəlmir. Sabah, biri 
gün başımı yerə qoysam, bilmirəm bu tifillərin 
halı necə olacaq. Uşaqları da elə onun ağıldadı. 
Bircə balanca tayı biraz mən misillidi. Qabağı-
ma qoyuram ki, filankəs sənin belə qohumun-
du. O bəhmənkəsin əmisi oğludu. Öyrədirəm 
ki, mən öləndən sonra bir-birlərinə dayaq 
olsunlar. Öləndə yasında beş-on adam olsun. 
İtməsin də, bala, bu qohumluq. Min illərdi sax-
layırıq ki, qədirbilməzlərin əlinə düşək? Gəlin 
də həmişə deyir ki, sənin ananın dayısı nəvə-
sinin qaynanası bu uşağın nəyinə lazımdı? Siz 
Allah, indi günah kimdədi.

Həyətin məhşur Sümbüləsi də heç belə 
qeybət yaranacaq fürsəti əldən qoyar? Bir 
məsəl var ee, “Qeybət yıxan evi yox, arvad 
yıxan evi heç Tanrı da tikə bilməz”. Bax Süm-
bülə həmin məsəldəki arvaddı. Qətiyyən, mü-
baliğəsiz. Ən həyasız, abırsız, ceyranı qaplana 
yedirən arvad idi. Deyəsən, susmaq fikiri yox 
idi. Qeybət də narkotik kimi bir şeydi. Qınamı-
ram, ehtiyacını ödəyir. Adamlar avam olduqca, 
camaat nə deyər deyə düşündükcə qeybət çox 
evləri yıxacaq. Həə bir nüans yaddan çıxdı. Hə-
min bu arvad gedəndən sonra evdə gərək nəsə 
qıralaydı, kimsə yıxılaydı. Elə bilərsiniz birdən 
nəzərə inanıram, amma bu elə-belə nəzər de-
yil haa, bu nəzərdən şeytan da ehtiyat edir. O 

gedəndən sonra arvadlar balaca uşaqlara qa-
pını murdarladır, üzərlik yandırır, “Üzərliyim, 
üzürsən, hər dərdlərə dözürsən” oxuyub nəzə-
ri qovurlar. Yanını qaşıyan kim, gözmuncuğu 
bağlayan kim. Ocağa duz atmağı isə deməyə, 
məncə, ehtiyac yoxdur. Gözünüzün qarşısında 
qarmaqburun, göygöz, kifir bir arvad canlan-
dı? Yox, yox bu başqa sortdu. Məhz made in 
Azərbaycandı. Qarasaç, qaragöz, gözəl-göy-
çək arvaddı. İndi heç gözəlliyə də adam inan-
mır. Çoxu harasınısa yığdırıb. Heç maşını bir 
elə yığdırmırlar, maya qoymurlar. Ay atam, ay 
anam bu nə kompleks, bu nə vid, bu nə fason. 
Bizdə dodağını slikon eləttirənlərə biədəb də 
olsa deyəcəm – eşşəkdodaq deyirlər. Burun-
ları demirəm, İlahi, dəhşət. Müasir nəsil bir 
atalar sözü peyda olub ki, “Qabaqkı yolla gedib 
toydan qız bəyənməyin”. Ətəğa cəddi, elə mak-
yaj edirlər – qaş, kirpik, saç, dodaq hərəsi bir 
cürə. Elə bilirsən ki, bal almısan, sonra bilirsən 
ki, əncir mürəbbəsi də yox, maşın yağı dürtüş-
dürüblər.

Sümbülə xala əvvəlcə düşünürmüş kimi 
görkəm aldı. Amma, hələ bu arvaddan bir 
düzəmməlli söz eşitməmişəm. Düşünüb qur-
tardığını kəskin hərəkətlə mənə dönüb,s anki 
məni gözləriylə yeyəcəkmiş kimi baxışından 
anladım:

 – Ey, ay camaat. Bayaqdan danışırsınızız, 
qulaq asırıq. Bəs,niyə demirsiniz ki, Şahsənə-
min qızı niyə boşandı? Yaxşı arvad olardı di-
zini qırıb oturardı ərinin xarabasında. Pis idi, 
yaxşıydı dolanardılar birtəhər. Ya niyə demir-
siniz, Natavanın gəlini özünü niyə öldürdü?

Elxan:
 – Ay Sümbülə xala, yaxşısı budur ki, sən 

danışma. Yox, belədə ki,danış. Yaxşı məqalə 
mövzusudur.

Bayaqdan susan Reyhan xala sükutu pozdu:
 – O gün kimsə danışırdı. Yaddaş qalmayıb 

ha, hamısı o mənşəyi bilinməyən yeməkləri 
yeməkdəndi. Hə, nə deyirdim... Yadıma düşdü, 
Şahsənəmin qızı deyirmiş ki, guya əri narko-
mandı. Amma, soruşub öyrənibmişlər ki, oğ-
lan yaxşı oğlanıymış. Amma, qayınanasıyla, 
baldızının başqa gözaltısı var imiş deyə, bunu 
yola verməyiblər. Bu gözünə döndüyüm də, 
yaxşıca dalaşıb qırıblar bir-birini, gəlib dədə-
sinin öyünə. Bizim vaxtımızda da çətinlik olur-
du, qaynanamız hər sözü başımızdan aşağı su 
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kimi tökürdü. Amma, dözürdük.
O Natavanın gəlini də, birinci dedilər ruhi 

xəstəymiş, öz-özünə danışırmış. Külliyən yalan-
dı, iftiradı. Mənim körpüdənkeçmə qohumum-
du – atamın əmisi qızının qaynınəvəsidi. Deyir, 
gül kimi qız idi. Bilmirəm indi, nə əməl, nə fel 
elədilər. Kəndirəmi üfürdülər, qurd yağımı çək-
dilər... Gül kimi qızın ölümünə bais oldular.

 Elxanın danışılan sözlərin, ehtimalların bu-
rulğanında başı fırlansa da niyəsə içində xoş bir 
sevinc var idi. Özünün də ifadə edə bilmədiyi bu 
hiss nə idi belə? Yazmağa mövzu tapdığından 
idimi, ya bəlkə də həmişə balaca olanda anası 
arvadlarla söhbət etməyə qoymazdı. Amma, 
yanılmışdı, deyəsən. Məişət yükünü, sıxıntını, 
dərdi-səri qadınların belini bükmüş, döz-döz 
deyərək ölmüşdülər xəbərləri yox idi. Ürəkləri-
ni boşaltdıqdan sonrakı o məlul baxışın altında, 
qırışların, dən düşmüş, həftələrlə xoş söz eşit-
məyən qulaqların arxasında nə dünyalar var-
mış, İlahi. Hamı şən olsun öz evində. Bir anda 
üzündəki xoşbəxtlik donuqluğa, daha sonra 
nifrətə çevrildi. İlahi,bu gün nələr eşitmişdi, 
nələrə şahid olmuşdu. Doğrumu edib burada 
oturmuşdu, ya elə həyat onu sual atəşinə tut-
maq üçün məhz söyüdün altındakı sınıq-salxaq 
skamyada oturtmuşdu. Bəlkə də, bu skamyada 
axirət sulaarıyla tanış olmuşdu. Bunları bilmir-
di amma, biraz şablon olsa da qulağında Nisə 
Qasımova və Qara Dərvişin ifasında bir mahnı-
dan sözlər qərılan şüşə səsi kimi çilikləndi. O 
səsi, sözləri bütün vücuduyla, hüceyrələrində, 
damarlarında, sinirlərində hiss elədi. Bu dərd-
lər onun ürəyinə sonsuza qədər toxundu, gözə-
görünməz iplərlə qumaşa toxunan kimi. ancaq, 
elə ürək də qumaşdı, atlas, zərxara hər gözəl, 
çirkin simanın, bədənin içində hansısa bahalı 
qumaş, parça var və qızılı saplarla toxunmağı 
gözləyir. Amma qismət, çox vaxt olmur buna və 
həmin qumaşlar ən ucuz sapları olan kor dər-
zinin əlinə düşür və öz gözəlliyini itirir. Lakin, 
yenə də hardasa orada yenədə həmin parça var 
və onu axmaq saplardan təmizləyib qızıla qərq 
etmək gərək. Gənclik və ənənəviliyin arasında 
isə arafda qalmağı seçirəm. Nə şiş yansın nə 
kabab. Ustad demiş ümumuiyyətlə niyə yanğın 
olmalıdır ki...

Yalandı, yalandı dünya,
Fəryadım göylərə calandı, dünya!
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***
Hərdən düşünürəm: – Nədir səadət?
Onu bu dünyada tapan oldumu?!
O tale bəxş  edən kiçik inayət,
Sonu görünməyən sonsuz yoldumu?!

Səadət bir anlıq yağış kimidi –
Buludlar boşaldı, torpaq doymadı...
O göy qurşağından naxış kimidi,
Görmək istəyəndə bulud qoymadı...

Mən onu axtardım, ha soraqladım –
Səadət yazdısa, mən soyuq qışam...
Nə qədər kitablar mən varaqladım,
Gördüm o kitabda unudulmuşam!

***
Zaman yolçusudur gecikmiş qatar,
Vaxtı dayandırıb yoxlamaq olmaz...
Zaman gecikəni çox atıb-tutar,
Zamanı yerində saxlamaq olmaz...

Qalanmış ocağın nəmi yoxdusa,
Uzaqdan görünən bu gur tüstü nə?
İçində, çölündə qəmi çoxdusa,
Onda bu zirvənin parlaq üstü nə?!

Hələ kasıbların qəm komasından,
Ya şəhid, ya kəniz, ya da dul çıxır...
Qalaya bənzəyən “qurd” yuvasından,
Çəkiylə ya zinət, ya da pul çıxır...

Gözü qan çanağı, nəfs quzğunları,
Bir deyil, beş deyil, axı yüz deyil...
Çarmıxa çəkirlər bu qızğınları –
Demək, düzəlmirsə, nəsə düz deyil.

Naqis düşüncənin çoxlu qolu var,
Sökülüb özüldən qurulsun gərək...
Dəniz durultmağın bircə yolu var,
Çaylar çeşmələrdən durulsun gərək!

***
Nurlu günə vurğun olub hər səhər,
Gül-çiçəyə gözlərimi açmışam.
Hüsnünə heyran qalaraq dağların
Ormanına, zirvəsinə qaçmışam.

Ruhumuzu heyran edən aləmin
İncə, gözəl rəsmini bəs kim çəkib?
Sıx meşəni, göy talanı, kolluğu,
Kim becərib, kim sulayıb, kim əkib?

Göy səmada qartal uçan dağların
Aşiq olub zirvəsinə çıxmışam.
Çay yuxarı qıvrılaraq yüksələn
Ağ dumana, göy Xəzərə baxmışam.

Sısqa bulaqlardan axıb çağlayan
Buz suları baş əyərək içmişəm.
Meh əsərək saçlarını yelləyən
Gül-çiçəyi iyləyərək keçmişəm.

Mən Günəşə aşiq olan torpağın
Nur yağışa sevgisini duymuşam.
Nəhrə dönən gur, dəli çaylar kimi,
Sevgimisə çeşmələrə qoymuşam.

Gör neçə illərdi Talış dağları
Yad çəpərindən bölünüb qəmlidi.
Nakam olan sevgisinə yas tutub?
Bəlkə də ondandı, gözü nəmlidi!

MAHİR
DİNİYEV

????????????????????????????????
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Biz zamana şahid olan dağların
Dərd-qubarın, qəm-kədərin silmədik.
Göy səmaya birləşərək hayqıran
Dağlara biz zirvə ola bilmədik.

***
Həyat kitabını oxuyuram mən,
Heç bircə sətrini ötürməmişəm...
Bu kitab bir ömrə bərabər imiş,
Hələ də oxuyub bitirməmişəm!

Ömrün kitabına baxdım yol kimi,
Gözüm yorulmadı, yollar darıxdı...
Sən də bu yolları keçmisən deyə,
Gözüm bu yollara gözünlə baxdı!

Yenə yol gedirəm sənsizliyə mən,
Ömür hey uzandı, yolum qısaldı...
Bəlkə, bir sabahda dönəcək deyə,
Dönüşün hər sabah sabaha qaldı!

Gözümü yollardan yığa bilmədim,
Gözümü yollardan yığdı bu yollar...
Yolun qovşağından vüsal boylanır,
Amma ayrıcından acı nağıllar!

Bu yolun əvvəli başlanır hər gün,
Ruhun tufanında axşam azıram...
Ömrün kitabını bitirmək olmur,
Hər səhər mən onu başdan yazıram!

***
Arzu da, istək də sevgiyə bağlı,
Ürək sevdiyini göz görmək istər.
Qəlbin istəyini verməz, ay gözəl,
Duyğusu olmayan qəlbi xəsislər.

Həyati istəklər maddiləşəndən
Təmiz duyğulara inam az qalıb.
Əsrin Məcnunları at oynadandan
Saxta Leylilərdən süni naz qalıb.

İlahi sevginin zərif duyğusu
Kirli arzulardan qopan pas deyil.
Ruhu sehrləyən həyat nəğməsi
Sonsuz ehtiyacdır, ehtiras deyil.

Bəlkə son ümiddir axan göz yaşı,
Ümidlər ürəkdən silinə bilməz.
Sevən ürəklərin hıçqırıqları
Qəlblərdə çəkilər, üzdə bilinməz.

Arzular çaydırsa, qəlblər dənizdir,
Çeşmə çağladıqca dəniz də yatmaz.
Ruhun dalğasından sel də yaransa,
Qəlbi daşlaşmışı sel də oyatmaz!

***
Önündə əyilib hər gün baş əydim,
Gəl birgə dərdləşək, bulaq, ay bulaq...
Qoşulub küləyə buludlarla biz,
Bəlkə göy üzündə bir az ağlayaq?!

Gözündən çağlayan sularınla mən,
Çaylarla dənizə axmaq istədim...
Zərrənə dönərək sonsuz səmadan,
Bu gözəl dünyaya baxmaq istədim.

Susuz ürəklərə həyat verən sən,
Varlığa can verib bitirən də sən..
Dünyanın ən böyük halalı ikən,
Boğazdan haramı ötürən də sən.

Həyat verdiyinə özün bələdsən,
Biri namərd olub, biri mərd olub...
Birinin sevgisi bir başqasının,
Nakam taleyinə axı dərd olub.

Səninçün millətin, irqin fərqi yox,
Siyahdı, bəyazdı, ya qarışıqdı...
Sənin bu sirr dolu taleyin kimi,
Bəşərin yolu da çox dolaşıqdı.

Səmanı dolaşan zərrələrin də,
Tükənməz mehrini Yerə salıbdı...
Sonsuz Kainatda tayın axtarıb,
Bəşər Yer üzündə tənha qalıbdı.

Dünyaya gözəllik gözündən düşüb,
Kaş, hamı dünyaya gözünlə baxsın...
Qəlbi mərhəmətdən uzaq kəslərin,
Qəlbinə mərhəmət gözündən axsın!
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***
Minillik şöhrətli möhtəşəm Palıd,
Özün öz boyuna baxıb öyündün...
Zaman fidanları qol budaq atdı,
Sən niyə kəsilib kötüyə döndün?!

Varlıq aləminin öz qanunu var,
Sən ki Palıd idin, soylu əsildin...
Fidanlar günəşi salamlayanda
Özün qamətinə qənim kəsildin...

Budandın, kiçildin zamanmı qıydı?
Sənin bu əhvalın ağır kədərdi…
Pöhrəndən ucalıq gözləyənlərin
Həsrəti tarixin yaşı qədərdi...

Zamanın minillik burulğanında
Sənin Palıd adın ulu, böyükdü...
Kökündən güc alan kiçik fidanlar,
Kökü çürüklərin ruhuna yükdü.

Ucalmaq həvəsi, yaşamaq eşqi,
Bu sonsuz aləmdə gedən yarışdı...
Əslini qoruya bilməyənlərin
Kökü gövdəsiylə külə qarışdı...

Həyat amansızdır, meşə rəhmsiz,
Ucala bilməsən yox olacaqsan...
Bu varlı torpaqda inanıram ki,
Fidanlar yetirib ucalacaqsan!

***
Yaranıb nəhrə dönənlər zamanın yaddaşıdır,
Dalğalı duzlu sularsa bəşərin göz yaşıdır.

Necə sakit, necə aram və rəvan dalğalanar,
Gah içindən qarışıb gah da çölü çalxalanar.

Sahilə doğru axar nur dolu qırçın ləpələr,
Oxuyar nəğməni, sahillərə nurun səpələr.

Varlığa can verəcək göylərə qalxan buxarı,
Dönəcək ağ buluda, göylərə qalxar yuxarı.

Payın almaqdadır ondan bu Yerin hər qarışı,
Yeri heyran edəcəkdir səmanın qar, yağışı.

Həcmi və kütləsinə layiq olan səbri də var,
Tarixi bəlli deyil ki... Belə tutmuş o qərar.

Nə ki his-pas, nə ki çirkab axıdarsan tutacaq,
Səbrinə hey qısılıb hər nə gələ köks açacaq.

O ki çay yox, o dənizdir, o dolub daşmayacaq,
Zamanı gəlməsə bəndi-bərəni aşmayacaq.

Neçə min ildi ki, üstündə üzər hey gəmilər.
Daşıyar sərvətini dünyaya hakim əmilər.

Heç kimin olmayana indi hasarlar çəkilib,
Özəl olmuş dənizin ta içinə mülk əkilib.

Hələ ləngərlənib o öz-özünə dad eləyir,
Hələ içdən narahat, gör necə fəryad eləyir?

Hələ ki, göy ləpələr səs salaraq hey bağırır,
Hələ ki, səbr eləyib imdada insan çağırır.

Düşünüb diqqət elə, var dənizin vahiməsi,
Hələ köksündə yatıbdır yuxulu zəlzələsi.

Naləsi ərşə çıxan səs bəşərin haqq səsidir,
Həyatı zülmə dönən canlıların naləsidir.

Neçə illər ki əzəl dalğalanıb çağladı o,
Yatağı səthinəcən hayqıraraq ağladı o.

Bilirəm ki, dənizin hikməti düzgün yozular,
Nizamı itsə əgər, bil ki, içindən pozular.

Haqqı bərpa eləyin, qoymayın içdən çürüsün,
Zamanın zəlzələsindən bizi Allah qorusun!
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BİR KİŞİNİN FACİƏSİ
Bu gün bir kişinin gözü yaşlıdı,
Keçmişi düşünüb fikirə gedir...
Bu gün bir kişinin gözü önündə,
Ömür - gün yoldaşı, qəbirə gedir...

Bir damın altında qırx il yaşayıb
Çətin günlərində dayaq olasan...
Göz - gözə öyrəşə, nəfəs - nəfəsə,
İndi bir dünyalıq uzaq olasan...

O ötən illərin xoş günü kimi,
Dərdini hər addımbaşı sevəcək...
Necə ki bir zaman sevirdi səni,
Bu gündən bir qara daşı sevəcək...

Gülüşün, baxışın, səsin, nəfəsin,
Birdə xatirətək izin qalacaq...
Bu gün bir kişinin son görüş yeri,
Sənin adın olan məzar olacaq...

GECƏMİN  
OYAQ SAKİNİ

Hardasan, gecəmin oyaq sakini?
Nə üzün görünür, nə səsin gəlir...
Səni düşünərkən qapı döyülür,
Elə bilirəm ki, nəfəsin gəlir...

Gözümdə canlanır xaraba şəhər,
Sən yoxsan, gecələr yaman darıxır...
Yenə göy üzündə ulduz gəzişir –
Mən aya baxıram, ay mənə baxır...

Yarpaqlar tökülür ətrafımıza,
Düşdükcə hər yerə yağışın izi...

Bir çətir altında qucaqlaşırıq,
İslanmaq qorxusu üşüdür bizi...

Tutub əlimizdən aparır hara,
Balaca küçələr, ensiz cığırlar?
Orda xoşbəxtliyə tələ qurublar,
Ömürlük yerinə dərd buraxırlar...

İstədim səni mən sonuncu dəfə
Çıxarıb qəlbimdən ötürəm, gedəm...
Həmin o yollarda gözüm qalıbdı,
Gəlmişəm onu da götürəm gedəm...

DƏVƏTSİZ GƏLƏN  
ÜMİDLƏR

O köhnə daxmadan çıxan ümidlər
Kədərdən möhtəşəm saray ucaldıb...
Xoş günün qədrini bilməyən ömrüm,
Nə yaman özünü vaxtsız qocaldıb...

Bir nurlu səmada ruhum gəzəcək,
Bir zülmət gecədə öləcəm bir gün...
O sənli dünyanı tərk eyləyəcəm,
Yenidən dünyaya gələcəm bir gün...

Gözümdən axan hər yaş damlasının,
Arzusu qəlbimdə boğulub ölür...
Hər gecə dəvətsiz gələn ümidlər,
Gözünü açmamış doğulub ölür...

Beləcə itirə-itirə gedir,
Dəfn olur qəlbimə hər gün bir məzar...
Soruşma dərdlisən, sənə nə olub?
– Dərdin də özünün başqa dərdi var...

NƏSİMİ 
LAÇIN

????????????????????????????????
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LAÇINIM
Qulağı səsdədi, gözləri yolda,
Çəkir neçə ildi həsrət Laçınım!
Qəlbi yaralıdı, baxıb bizlərə
Bəlkə də eyləyir nifrət Laçınım!

Nə vaxtı yoluna qədəm qoymuruq,
O köhnə ləpirlər silinib indi...
Daha tüstü çıxmır sönən ocaqdan,
Qışın soyuğuna dözmək çətindi!

Yalçın qayalardan uçan qartalın
Halı pərişandı, uça bilməyir...
Bir qoca bənnanın tikdiyi evin
Bir cavan qapısın aça bilməyir!

Görən, hara gedib evin yiyəsi?
Nə vaxtdı o evdə kimsə gülməyir...
Nə vaxtdı o evdən gəlin köçməyir,
Nə vaxtdır o evə gəlin gəlməyir!

Dağlar düşünür ki: – Unudulmuşam,
Yəqin ki, bizləri gözləmir bir gün...
Haçansa bağlarda oxuyan bülbül,
İndi ağı deyir, üzür ümidin!

Çünki, neçə ildi kömək gözləyir,
Həsrətlə dayanıb baxır Laçınım!
Ən yüksək zirvəyə xəyallarında
Üçrəngli bayrağı taxır Laçınım!

QƏZƏLLƏR
Yaddaşda qalan,qan qoxuyan bir dünənim var,
Artıq neçə ildir, Qarabağsız Vətənim var!

Axdıqca şəhid qanları torpaq yasa batdı,
Qəlblərdə olan qüssəyə saçlarda dənim var!

Yoxdur Qarabağda daha əvvəlki gözəllik,
Bülbülsüz olan bağçada xar yasəmənim var!

Vardır o əsirlikdə qadın xeylağı xeylaq,
İşgəncəyə dözmüş necə möhkəm bədənim var?!

Ölmək vətən uğrunda şərəfdir, kasıb olsan,
Mən bircə biləydim ki, bu qismətdə mənim var!

Axırda, Nəsimi, sənə ünvandı bu torpaq,
Cansız bədənim, bir də üç arşın kəfənim var!

***
Bilməm nə sehrdir, mən onun heyranı oldum,
Düşdüm elə tilsimlərə ki, qurbanı oldum.

Çəkdi gecələr darə məni, ani xəyalın,
Fürsət bilib hər dəqiqədə mehmanı oldum.

İllər boyu addımladığın yollara baxdım,
Etdim əsir öz gözlərimi, zindanı oldum.

Qatlaşdım, amma mən bu əziyyətlərə rəğmən,
Axırda da barsız bir ağac bağbanı oldum.

Məcnun da bir əfsanədi, Fərhad da nağıldı,
Öz qəlbimin, öz sevgimin öz dastanı oldum.

Axtarma daha dərdlərə sən çarə, Nəsimi,
Bəlkə unudub dərdi bir az dərmanı oldum.

***
Ağlatmadadı aşiqi sevda əzəlindən,
Onsuzda bu dünya belə olmuş təməlindən.

Bir cadu külək etdi, səadət çırağından
Gəldikdə nəfəs sönməyə məhkum əməlindən.

İndi daha gecdir, əzizim, onda gələrdin,
Bərk-bərk yapışıb tutduğum an dərdin əlindən.

Sən tərk eləyəndən sonra, dərdlər məni sevdi,
Ayrılmaq olarmı belə dünya gözəlindən?

Min dərdin içindən birisin yazdı Nəsimi,
Anlar onu həsrətdə olanlar qəzəlindən.

***
Hər kəs qonağı etsə də dəvət qapısından,
Bilməz ki, keçərmiş neçə minnət qapısından.

Aclıqda qalan məzlumu bir parça çörəkçün,
İllər boyu qovmuş neçə qismət qapısından.

İnsan kimi ömr eyləmək asan deyil əsla,
İnsanlığa var boylanan həsrət qapısından.

Məncə, hər adam ölsə də, qismətdə deyil ki,
Etsin o biri dünyaya hicrət qapısından.

Vardır elə kəslər dirilik rəhmətin almış,
Sağkən necə keçmişdi şəhadət qapısından?!

Hər işdə savab vardısa, insan özü istər,
Yerdən götürər göylərə rəhmət qapısından.

Hər gün gecikir bəndə bir addım əməliylə,
Cəhd etmək üçün baxmağa cənnət qapısından.

Sən bilməz idin dünyaya gəldikdə, Nəsimi,
Dünya özü qorxardı qiyamət qapısından.
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Uşaqlar Şaxta babanın gəlişini gözləyirlər. 
Mən də gözləyirəm. Şaxta baba, tez gəl, sənə ar-
zularımı deyim…Axı, sən arzuları yerinə yetirir-
sən. Bir filmdə görmüşdüm, balaca uşaq öz atası-
nı istəyir, möcüzəvi Şaxta baba gətirir. Ona görə, 
mənə də Şaxta baba arzuladığımı gətirəcək. 
Atamı, anamı, qardaşımı gətirəcək mənə. Doğul-
duğum torpaqlara aparacaq məni. Elə darıxmı-
şam ki, artıq 5 ildir getmirəm oralara. Ordan son 
gəldiyim gün heç yadımdan da çıxmır, hər gün 
kabus kimi yuxuma girir o gün. O gün mənim 
atamı, anamı, qardaşımı gördüyüm son gün idi. 
Elə darıxmışam ki, onlar üçün. Şaxta baba, tez 
gəl, onları istəyim səndən, məni onların yanına 
apar, onlar ordadırlar – Qarabağda. Orda qalıb-
lar, məni ora apar, Şaxta baba. O dəhşətli günün 
hər gecə yuxuma girməsi bitsin! Bitsin artıq!

Atamı, anamı, qardaşımı, Qarabağımı isə-
yirəm mən. Biz elə xoşbəxt idik ki. Mənim üç 
yaşım vardı o zamanlar. Hər şey yadımdadı, 
hər şey. Qardaşım indi mən olduğum yaşda – 
səkkiz yaşında idi, onla top-top oynayardıq, 
məni qucağına götürərdi birlikdə velosiped 
sürərdik. Elə gözəl mənzərəli yer idi ki, bizim 
qaldığımız kənd. Mən elə xoşbəxt idim, birlik-
də süfrə başında yemək yeməyimiz, anamın 
yemək yedikdən sonra əl-üzümü yuması, ata-
mın çay istəməyi, gecə atamdan eşitdiyim na-
ğıllar - hamısı, hər şey yadımdadı. Mən elə çox 
darıxıram. Nə olar, Şaxta baba, gəl məni apar o 
günlərə. Bura gəldiyim o dəhşətli günün kabu-
su, uzub sürən ayrılıq bitsin artıq!

İlahi, mənim necə mehriban, necə gözəl 
anam vardı, dünyanın ən gözəl xanımı idi o. 
Hardadı bəs indi?! Hardadı anam?! O silah səs-
ləri hələ də qulağımdadır…

Gecə yatmışdım, birdən qışqırıq səslərinə 

ayıldım, ağlamağa başladım. Bərk qorxmuş-
dum. Anam məni qucaqlayıb, “qorxma, mənim 
balam” – deyirdi. Qorxurdum, çox qorxurdum, 
bərk-bərk anama sarılmışdım. Atam evdə di-
vardan asılan tüfəngi götürüb çölə çıxdı və on-
dan sonra atamı bir daha görmədim. Elə darıx-
mışam nağılları üçün. Hardasan axı, atam...

O gün qardaşım qaça-qaça o biri otaqdan bi-
zim yanımıza gəldi, anam bizim hər ikimizi qu-
caqlayıb qalmışdı, nə edəcəyini bilmirdi. Çöldə 
qar var idi, biz günorta qardaşımla qartopu da 
oynamışdıq, hələ söz vermişdi ki, sabah da oyna-
yacağıq, amma mən səhəri başqa yerdə açdım, 
burda - Bakıda nənəmgildə! Evimizə getmək 
istəyirəm deyə çox ağladım, aparmadılar məni. 
Mən hələ də burdayam. Amma indi Şaxta babaya 
deyəcəm məni aparacaq evimizə, çox darıxmı-
şam, ora elə gözəl idi ki. Mən hər gün bura gəldi-
yim günün kabusu ilə yaşamaqdan yorulmuşam. 
O gün anamın qolları arasında, qarın içində ad-
dım səslərini eşidir, ətrafdan gələn qışqırıqları 
eşidir, mərmi qoxusunu hiss edirdim. Mən ana-
mın qucağında, qardaşım yanında idi… Qaçır-
dıq… Bəs biz hara gedirdik?!

Birdən bir silah səsi bizim dayanmamıza sə-
bəb oldu. Niyə dayandıq?! Qardaşımın əynindəki 
ağ rəngli qalın köynək birdən qırmızı oldu. O yerə 
yıxıldı, anam bağırdı “Muuraaaddd”. Mən də ana-
mın qucağında ona tərəf gəldik, indi onu daha 
yaxından gördüm, gözlərini yummuşdu, “qaqaş, 
dur, yerdə niyə yatmısan?!” – demək istəyirdim, 
səsim tutulmuşdu, mən balaca idim, ətrafda baş 
verənləri anlaya bilmirdim, amma gördüklərimi 
unutmamşam, hər şey bircə -bircə yadımdadı 
və hər gün eyni şeyi təkrar -təkrar yuxuda gö-
rürəm. Sonra uzaq məsafədən bir nəfərin ayaq 
səsləri gəlməyə başladı, anam Muradı elə orda 

NİGAR 
ŞƏMSİ

????????????????????????????????

SAXTA BABA
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qoyub mənimlə birlikdə yenə qaçmağa başladı, 
“ana mən axı yatmaq istəyirəm, sənin qucağın 
şirindı, amma sən qaçırsan mən yata bilmirəm. 
Görəsən, bu qaçış nə vaxt bitəcək…”

Uzun fasilədən sonra dayandıq - bir ağacın 
arxasında dayanmışıq, ətrafda çoxlu insanlar 
var, bəziləri qadın, uşaq, bəziləri də silahlı ey-
bəcər baxışlı kişilər! Mən anamın qolları arasın-
dan gizlicə baş verənlərə baxıram. Çox qorxu-
ram, İlahi, bu nədi?! Bu nə dəhşətli mənzərədi, 
Ya Rəbbim! Yerdə uzanan nə qədər adam var, 
onlar niyə hamısı qırmızı geyiniblər?! Yoxsa, bir 
yeni oyundu, mən niyə bunun adını bilmirəm?! 
Niyə Murad mənə öyrətməyib?! Bəlkə ona görə 
yerə uzandı o?! Bəlkə mənə öyrətmək istəyir-
di?! Nə baş verir axı?! Niyə bu kişilər içindən 
tüstü çıxan qazanları qadınların kürəyinə bağ-
layırlar?! Bu balaca uşaq niyə ağacdan asılıb?!

Biz yenə qaçmağa başladıq, qarların xışıltı-
lı səsi gəlirdi, bu anamın addımları idi qarların 
arasında… Biz hara gedirdik? Yenə bir səs gəldi. 
Bu dəfə səs lap lap yaxından gəldi. Biz dayan-
dıq. Anam yerə oturdu. Sonra yerlə dizin-dizin 
getməyə başladı. Yavaş-yavaş ayağa qalxdı, indi 
daha asta qaçırdı. Gəlib bir təpənin arxasında 
dayandıq. Anam çiynini bu təpəyə söykəmişdi, 
mənsə anamın qolları arasından ətrafdakı uşaq 
qışqırıqlarının nə olduğuna baxmaq üçün ətra-
fa boylanırdım. Səs yuxarıdan gəlirdi, daha hün-
dür bir təpənin başından çığırtı, yalvarış səsləri 
gəlirdi. Bu nədir belə? Yoxsa bu da bir oyun-
dur?! Məndən bir az böyük yaşda olan uşaqları 
bir dəmir borunun içinə salırdı bu silahlı kişilər, 
indi isə onun ağzını bağladılar, niyə axı, bu nə-
dir belə bu borunun üstünə tökürlər?! Balaca 
bir qabda sudu o?! Niyə axı?! Mən heç nə anla-
mıram. İndi isə alışmağa başladı boru və yuvar-
lanaraq təpədən üzüaşağı buraxıldı. Qışqırıq 
səsləri çoxalır, İlahi mən qorxuram. Anama bax-
dım, bu nədi anam yatır?! Ana, burda ayaqüstə 
niyə yatırsan?! Oyan, gedək evimizə....

Nənəmin səsini eşitdim, o ağlayırdı, niyə axı? 
Niyə anam qıpqırmızı geyinmişdi. “Ana, ana” 
deyərək onu oyatmaq istəyirdim, amma o yat-
mışdı və bir daha ayılmadı. Mən daha onu gör-
mədim. Mən onlar üçün darıxıram, mən evimiz 
üçün, Qarabağımız üçün darıxıram. Üstündən 
dörd il keçib artıq, mən indi birinci sinifdə oxu-
yuram, ilk dəfədir ki, filmlərdə gördüyüm Şaxta 
babanı canlı görəcəyəm və mənim ondan tək 
arzum Qarabağa qayitmaq olacaq. Mən o gecə 
orda gördüyüm səhnələri sonralar filmlərdə də 
görürdüm, nənəmlə babam ağlaya-ağlaya məni 

qucaqlayırdılar. Anlayırdım artıq, anam, atam və 
qardaşım gəlməyəcəkdi, amma bir ümidim var-
dı, filmlərdə uşaqların arzusunu gerçəkləşdirən, 
möcüzə yaradan Şaxta baba mənim arzumu ger-
çəkləşdirəcəkdi, məni Qarabağa – atamın, ana-
mın, qardaşımın aparacaqdı, mən onun gəlişini 
səbirsizlikə gözləyirəm…

Mən uşaqlarla birgə xor səslə Şaxta baba-
nı səslədik: “Şaxta baba, şaxtacan, hardasan bu 
vaxtacan.” Şaxta baba yanında ağappaq geyimli 
nəvəsi Qarqızla zala daxil oldu. Mən necə də se-
vinirəm. Şaxta babaya öz arzumu deyəcəyəm. 
Birlikdə əyləndik, güldük, mahnılar oxuduq. Nə-
hayət, Şaxta baba hədiyyələri paylamağa başladı. 
Hər uşaqdan nə istədiyini soruşur, onlar da hər 
hansı bir oyuncaq adı deyir, Şaxta baba öz qırmı-
zı çantasından çıxardıb onlara istədikləri oyun-
cağı verirdi. Sıra mənə gəldi…

Şaxta baba:
– Hə, mənim nəvəm, de görüm nə istəyirsən?!
– Qarabağ!
– Nə?
– Qarabağı istəyirəm, Şaxta baba, filmlərdə 

görmüşəm sən uşaqların arzusunu yerinə yeti-
rirsən, mənim də ən böyük arzum evimizə get-
məkdi, atam, qardaşım, anam ordadırlar… Məni 
gözləyirlər, Şaxta baba, məni Qarabağa apar!

Zala bir sükut çökdü. Müəllimələr susub da-
yandı, hər kəsin gözləri dolmuş mənə zillləndi. 
Niyə hamı mənə baxır, çox çətin bir şey istə-
mişəm?! Şaxta babnın da gözləri dolub, gözlərin-
dən düşən yaşlar saqqalını islatdıqca onun rəngi 
dəyişib qara olur. Nə baş verdiyini anlamıram!

– Səni Qarabağa aparmaq mənim əlimdə 
deyil, mənim balam!

– Niyə axı?! Mən filmdə görmüşəm, uşaq 
Şaxta babadan atasını istəmişdi, o da gətirmiş-
di. Sən də məni Qarabağa apar!

Şaxta baba susdu. Niyə susdu axı?! Hər kəs 
niyə susub dayanıb?! Niyə bayaq olan şənlik 
indi yoxdu?! Niyə zala səssizlik qənim kəsilib?! 
Bu göz yaşları nədi axı hər kəsin üzündə?!

Şaxta baba papağını və saqqalını çıxarıb: – 
Mənim balam, mən sənin o filmdə gördüyün 
Şaxta baba deyiləm, mən adi bir insanam, sadəcə 
sənin yaşda uşaqları əyləndirmək üçün bu pal-
tarı geyinib sizə istədiyiniz oyuncaqları verirəm. 
Mənim səni Qarabağa aparmağa gücüm çatmaz!

Oyuncağı əlindən alınmış körpə uşaq kimi 
hörkür-hönkür ağlamağa başladım…

Mən Şaxta babanın gəlişini necə həvəslə 
gözləyirdim.
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AY, SABİR BABA
Bu torpaqda bilin, nələr baş verdi,
Siz gedəndən sonra, ay Sabir baba!
Pis nə var dünyada hamısın gördü,
Millət gəldi zara, ay Sabir baba!

Korduq, görmədik də sən deyənləri,
Kardıq, kar da qaldıq o vaxtdan bəri...
Əcnəbi fəth etdi planetləri,
Biz olduq avara, ay Sabir baba!

Dedin: — Dərs oxuyun, məktəblər açın,
Təhsil alın, elmin ardınca qaçın....
Yadlara da çatdı hər ismarıcın,
Biz cumduq bazara, ay Sabir baba!

Torpağı da satdıq, qoyduq qumara,
Qarı basıb yedik, əl atdıq mara...
Yenə təzək yapdıq daşa, divara,
Haqqı çəkdik dara, ay Sabir baba!

Tükəzbanı atdıq, Sonyanı seçdik,
Namus, qeyrət itdi, hədyanı seçdik...
Düşmən raket, bizsə yabanı seçdik,
Qanun oldu para, ay Sabir baba!

Millətimiz oldu tarac, çox heyif,
Düşmənlərə oldu möhtac, çox heyif...
Miraslana yox ehtiyac, çox heyif,
Vətən para-para, ay Sabir baba!

ÖLMÜSƏN
 (satira)

Ay başı daşlı kişi — işsiz, avara, ölmüsən?!
Evdə ət, yağ qurtarıb, qaçmısan hara, 
    ölmüsən?!

Uşaqların üst-başı cır-cındır içində qalıb,
İsmarıc yollayıbdı dünəndən sələmçi Talıb,
Kredit yaxınlaşır, günümüz dözülməz olub...
Dükançı gündə gəlir, gətirib zara, ölmüsən?!
Ay başı daşlı kişi — işsiz, avara, ölmüsən?!

Deyirlər: — Dünya böyük, hamının da ruzisi var,
Biz niyə bu gündəyik, taleyin nə sərt üzü var,
Dörd tərəf əyri-üyrü, içində heç gör düzü var...
Əzrayıl gəlib bizdən istəyir para, ölmüsən?!
Ay başı daşlı kişi — işsiz, avara, ölmüsən?!

İndi biz neyləyək ki,yaşayırıq bəxti-Xuda,
Zəhrimar bu ehtiyac az qalır ki, bizi uda,
Borclular qan-qan deyir, öldürməyi salır yada...
Bəlkə səni aparıb çəkiblər dara, ölmüsən?!
Ay başı daşlı kişi — işsiz, avara, ölmüsən?!

Miraslan Rasim də ki, qane oldu az payına,
Yatmağa daxması yox, çatan də yoxdur hayına,
Vaxtında üz tutmadı varlıların sarayına...
Getdi haqqın dalınca, çaldı nağara, ölmüsən?!
Ay başı daşlı kişi — işsiz, avara, ölmüsən?!

MİRASLAN 
RASİM

????????????????????????????????
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DİNMƏ, BALA
 (satira)

Başına döysələr də, dinmə bala,
Atana söysələr də, dinmə bala!

Bir təhər orda-burda girlənirsən,
Kimə nə — bulaşırsan, kirlənirsən...
Sevin ki, evdə rahat tirlənirsən,
Xətrinə dəysələr də, dinmə bala!

Məktəb nə, savad nədi — getmə işə,
Bilik nə, kitab nədi — etmə peşə...
Oğru ol, yalan danış, çək də nəşə,
Qəddini əysələr də, dinmə bala!

Ev yıxmaq, tələ qurmaq dəbdi indi,
Hardan nə çırpışdırsan, bil, sənindi...
Əynində paltarın da özgənindi,
Sənkini geysələr də, dinmə bala!

Miraslan Rasimə də durma yaxın,
Başın yox, gərəyin olar papağın...
Dadını bilirsən ki, şapalağın,
Dərini soysalar da, dinmə bala!

QORXMURAM
(satira)

Həyat məni öz qəlibinə saldı,
Daha rüşvətxor görürəm qorxmuram...
Rəndələdi, cilaladı, ayıltdı,
Düzü əyri, xor görürəm qorxmuram!

Artıq hədyan söyləməkdə mahirəm,
Birəni fil eyləməkdə mahirəm...
İynə vurub iyləməkdə, mahirəm
Kərə yağı şor görürəm qorxmuram!

Qohum-əqrəbalar yadımdan çıxıb,
Mərdimazar işlər adımdan çıxıb...
Çox iş kələyimdən, cadumdan çıxıb,
Haqqı nahaq, tor görürəm qorxmuram!

Miraslan Rasim də tanımır daha,
Zılğa yalanları satıram baha,
Çoxdu mənkimilər, şükür Allaha...
Sonu xəta, zor görürəm qorxuram,
Qəbr evini dar görürəm qorxuram!

DOVŞANIN ƏRİZƏSİ
(təmsil)

Haqqı tapdanmışdı fağır dovşanın,
Odur ki, aslana ərizə yazdı:
— Kaş, günbəgün artsın şöhrətin-şanın,
Dərdliyəm, deməyin ərizəbazdı...
Qorxudan canımda qalmayıbdı hal,
Məni çox incidir o qoca çaqqal...
Əlimdən alıbdı cümlə varımı,
Yemək də istəyir balalarımı!
Sonda gizləndiyi ünvanı yazdı,
Çaqqal onu tapsa, diri qoymazdı...
Məktubu alanda şah sərxoş idi,
Bir ceyran yemişdi keyfi xoş idi...
Məktubun üstünə baxmadı hətta,
Yollatdı çaqqala tez icraata...
Məktub həmin an da çaqqala gəldi,
O da tədbir gördü, işlər düzəldi...
Aparın mətbəxə balalarını,
Dovşanın da kəsin qulaqlarını...
Qoy bilsin: — Padşahla qohumam, tənəm
Burda qanun mənəm, qayda güdənəm!

TISBAĞANIN CAVABI
(təmsil)

Dovşan tısbağaya rişxənd eylədi:
Sənin tək yaşasam, ölərəm — dedi...
Sənin ömrün boyu qaçdığın yolu,
Zor ilə sürünüb açdığın yolu
Bir göz qırpımında ötə bilirəm,
Düşmənin gözündən itə bilirəm...
Dovşan hey zəvzədi, çox sözlər dedi,
Hətta təhqir dolu sözlər söylədi...
Tısbağa coşmadı, nə hirslənmədi,
Yavaşca soruşdu: — İstəyin nədi?
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Bir vaxt babaların burda qaçırdı,
Rast gəlcək tülküyə, qurda qaçırdı...
Hər biri yaşadı on il, on beş il,
Qorxuyla yaşamaq bir ömür deyil...
Mənimsə həyatım mənalı, şirin,
Tamam tərsinədir sən dediklərin...
300 yaşım vardır, demərəm acam,
Sən təki minlərin yola salacam...
Qaçmaq, fəal olmaq — köhnə bayatı,
Hər kəsə Allahdan qismət həyatı...
Xoş ömür sürürəm, gərək biləsən,
Sən yalnız bol kələm həsrətindəsən!

HAMI ŞİKAYƏTÇİDİR
Sağ əlim yaman inciyib,
Solumdan şikayətçidi...
Sol əlim yaman inciyib,
Qolumdan şikayətçidi!

Qolum üstə gəzdirdiyim
İzimdən şikayətçidi...
İzi qoymuş ayaqlarım,
Dizimdən şikayətçidir!

Dizlərim taqətdən düşüb,
Yaşımdan şikayətçidi...
Yaşlı beynim ətləşibdi,
Huşumdan şikayətçidi!

Huşum özü kütləşibdi,
Başımdan şikayətçidi...
Baş mədəyə qulluqçudu,
Bədəndən şikayətçidi!

Bədən özü əldən düşüb,
Vətəndən şikayətçidi...
Vətən haqsız düşüb dara,
Elimdən şikayətçidir!

Elim qane olub aza,
Qələmdən şikayətçidi...
Qələm də ki yaza-yaza
Aləmdən şikayətçidi!

Aləm dənsiz dəyirmanmış,
Çax-çaxı şikayətçidi...
Bu dünyanın ağıllısı,
Axmağı şikayətçidi!

Bina təzəcə tikilib,
Damı şikayətçidi...
Mən bir razı tapammıram,
Hamı şikayətçidi!
Döy, söy şikayətçidi,
Yer, göy şikayətçidi!

GETDİ
Bir alagöz qızı seçib, sevmişdim,
O da yaşamadı, tez öldü getdi...
İlk sevgi turuna sənəd vermişdim,
Uduzdum, hər arzum toz oldu getdi!

Daha açılmadı gülü baxtımın,
Əbədi bağlandı dili baxtımın...
Anadan doğulmuş ölü baxtımın,
Qisməti kəfənlik bez oldu getdi!

Miraslan Rasimi qınadı hamı,
Bilmədi, necədi ilk eşqin tamı...
Çağladı o vaxtdan sonsuz ilhamı,
Peşəsi şairlik, söz oldu getdi!
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LİBAS
Qovuram könlümə bürünməsin ah,
Neynirəm mən ahın zay libasını!
Mənimlə olsaydı deyərdim, vallah,
Qoy qış da geyinsin yay libasını!

Niyə qorxum olsun, təlaşım olsun,
İstərəm öz əlim, öz başım olsun...
Azadlıq özümün libasım olsun,
Sevmirəm kiminsə pay libasını!

Sanma kif önündə polad alçalar,
Azadlıq sevməsən onu sar çalar...
Zirehdən olmasa deşər, parçalar,
Bir gün gözü dönmüş Ley libasını!

Sözdən əmələ keç, az din, az deyin,
Düşmə təsirinə məst edən meyin...
Elə ölç, elə biç bir dəfə geyin,
Sonradan dəyişmə hey libasını!

Sürəyya istəmir heç nə bu anda,
Qəm, nisgil gəzdirir hələ o canda...
Əsir torpaqlarım azad olanda,
Onda geyinəcək toy libasını!

YAXIN OLURAM
Düzdür, damla vaxtım olubdur mənim,
İndi çoxalıram, axın oluram...
İntizar gələndə kədərin, qəmin –
Könlüm oxlananda oxun oluram...

Nankor cütlükdənsə, qoy olum yalqız,
Qoy məndən sormasın haqq haqda haqsız.

Amma məhəbbətdə, sevdada yalnız –
Gözü sevgi ilə toxun oluram...

Namərdin kökündən etmirəm bəhsin,
Suçun gətirirəm gözündən nəhsin.
Canım, etibarı var olan kəsin –
Zərrəcə günahı yoxun oluram...

Heç vaxt xoşlanmıram dostluq qırandan,
Mərdə əl tutaram, çıxsın dar andan.
Gendə dolanıram uzaq durandan –
Mən yaxın olana yaxın oluram...

YAŞADIB
Mən dünyanın hər üzünü görmüşəm,
Mən dünyanı, dünya məni yaşadıb...
Torpağına min qayğımı sərmişəm,
Osa məndə yalnız qəmi yaşadıb...

Faciə də, fəlakət də üz verib,
Söz verənlər sonda çürük qoz verib...
Təbiətim guya mənə göz verib,
O gözlər də ancaq nəmi, yaşadıb...

Bulaq kimi quruyubdur söz təbi,
Al, şal küsüb yaranandan bez dəbi...
“Balonlarla göyə çıxıb əcnəbi”,
Mənim əqlim əqlikəmi yaşadıb...

İntizara sürüyübdür, ha, dünya,
Məni zaman ya qırıbdır, ya dünya...
Məni niyə incidirsən, a dünya,
Tanrı səni de, beləmi yaşadıb?!

Göz yaşını silə-silə Sürəyya,
Həmdəm olub yenə elə Sürəyya...
Çox odlara yansa belə Sürəyya,
İmanını iman kimi yaşadıb...

SÜRƏYYA 
NƏSİB

????????????????????????????????
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ÖZ YERİ VARDIR
Yaxşıyla yamanın öz yeri vardır,
Yaxşı durmalıdır yamandan qabaq!
Baxmayın dağların saçları qardır,
Dağlar dura bilməz dumandan qabaq!

Nadanlıq edincə qüdrətin olsun,
Namərdi yıxmağa cürətin olsun...
İstərsə ildırım sürətin olsun,
Heç nə gedə bilməz zamandan qabaq!

Bəllidir, qurd görsə quzunu yırtar,
Qorxaq “xox” deyəndə gözünü qırpar...
Küləklər titrədər qayaya çırpar,
Gəmi dayanarsa limandan qabaq!

Xariqə yaradır ağıl, dərk, şüur,
Sürəyya sevgini sevgidən qurur...
Anların özü də növbəyə durur,
Son an dura bilməz ilk andan qabaq!

ƏR OLARAM
Ana, dərddən, qəmdən ayıl,
Görürəm çox pərişansan...
Bu hal sənə yaraşmayır,
Sən sevincə yaraşansan!

Gəl bəxtindən etmə giley,
Özünü al ələ, ana...
Qarabağ da alınacaq,
Xeyir-dua dilə, ana!

Şəhid qanı yerdə qalmaz,
Bitməmişik, sağıq hələ...
Vətənimin arxasında,
Basılmayan dağıq hələ!

Vətən üçün, torpaq üçün,
Hər an alnı tər olaram...
Baxma məni qız doğmusan,
Yeri gəlsə ər olaram!

XOCALI
Bir gecə dəhşətli kabus dolandı,
Görüm bu kabusa qada calansın!
Bir gecə Xocalı oda qalandı,
Bu gecə özü də oda qalansın!

Qıydı millətimə o qara kabus,
Xalqımın sinəsi dağlandı o gün...
Viranə eylədi yurdumu bayquş,
Yurdumun yolları bağlandı o gün!

Yanan ürəklərdən ah töküldü ah,
Qız, gəlin üz tutdu meşəyə tərəf...
Dedilər: – Sən bizi öldür, ay Allah,
Qoyma ləkələnsin ləyaqət, şərəf!

Bir ana körpəsi ağladı bu an,
Düşmən eşitməsin, duymasın deyə...
Təki kiçilməsin namus, şərəf, şan,
Ana böyüklüyü qıydı körpəyə!

Qıydı övladına, ağladı için,
Sanmayın öz işin asan eylədi...
Min qadın ismətin qorumaq üçün,
Ana öz balasın qurban eylədi!

Qoymayaq bu işi ellər qınaya,
Olar ki, duymayan qəlblər var, küsür...
Bu anda övlada qıyan anaya,
Bəlkə də, ən böyük mükafat düşür!

ŞƏRURLUYAM MƏN
İnsan yaradıbdır Yaradan məni,
Çox şükür insanam, şüurluyam mən...
Tərifə doyura bilmərəm səni,
Gözün önündəyəm, nəyəm, buyam mən...

Qəlbdən nasazlara yaxın getmədim,
Gül oldum, tikana dönüb bitmədim...
Yaşadım, yaratdım, qurdum, itmədim,
İsmətim tərtəmiz, qürurluyam mən...

Sevdim, xoş arzulu, diləkli oldum,
Ağciyər olmadım, ürəkli oldum...
Lazımsız qalmadım, gərəkli oldum,
Görənlər deyirlər: – Uğurluyam mən...

Adım Sürəyyadır, yox suçum, tənəm,
Haqqdan dönməmişəm, yenə mən mənəm...
Onunçün fəxr ilə qabarır sinəm,
Şərurlu qızıyam, Şərurluyam mən...
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BEŞ BƏND GÖZƏLLİK
Ucalmaq yoludur zirvəyə doğru –
Dağlar ətəyində yal gözəlliyi...
Ən sərt tufanlarda dözüm rəmzidir –
Məğrur qayaların sal gözəlliyi...

Yaşatmaq eşqidir vəfa sovqatı,
Zəhmət bəhrəsidir, cəfa sovqatı...
Əlvan çiçəklərin şəfa sovqatı –
Arı pətəyində bal gözəlliyi...

Təbiət insanın öz qidasıdır,
Şair təşbehinin söz qidasıdır...
Neçə canlar alan göz qidasıdır –
Lalə yanaqların al gözəlliyi...

Örpəklər içində tekin-təkidi,
İtən yaddaşımın qədim köküdü...
Namus şələsidi, abır yüküdü –
Qoca qarıların şal gözəlliyi...

Sevgidə saflığı dost edər hər an,
Uğrunda canına qəsd edər hər an...
Gördükcə Yaşarı məst edər hər an –
İsmətli qızların lal gözəlliyi...

XOŞ GƏLDİN DE
Zalim fələk, tərpət məni,
Zülm, mənə xoş gəldin de!
Həyat, mənə halallıq ver,
Ölüm, mənə xoş gəldin de!

Dağa döndüm, çənə gəldim,
Büdrətdilər, önə gəldim...
Duyğularla sənə gəldim,
Dilim, mənə xoş gəldin de!

Qılınc idim, bıçaq düşdüm,
Bir ömürlük naçaq düşdüm...
Öz içimdən qaçaq düşdüm,
Çölüm, mənə xoş gəldin de!

Dərd, qəhrimə döz, gəlirəm,
Saz şələli, söz gəlirəm.
Od Yaşaram, köz gəlirəm,
Külüm, mənə xoş gəldin de!

ÜRƏYİMƏ 
BİR SIĞAL ÇƏK

Dən səpmisən, dənli başım
Tələmi qurduğun yerdi...
Gözümdəki ümidsizlik,
Dizimi yorduğun yerdi...

Həsrətimdə heyin qalıb,
Sızıltımda neyin qalıb...
Dodağımda göyün qalıb,
Qanımı sorduğun yerdi...

Duz basmışdın, indi bal çək,
Qanımdan alnına xal çək...
Ürəyimə bir sığal çək,
Yarası vurduğun yerdi...

Yay suçunu, hər kəsə yay...
Atılmıştək salma haray...
Dünyan köksümdə bir saray,
Kölgəsi durduğun yerdi...

YAŞAR 
QAFQAZLI

????????????????????????????????
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SUSMA
Sorma – Baxışını isladan nədi?!
– Canın iniltisi, ruhun zarıdı...
Demə – Saçlarına düşən nədir bəs?!
– Hicran çovğunudu, həsrət qarıdı...

Canımı qıymışdım sən adlı qıza,
Daşa çevirdin ki, daşım qan sıza...
Fidan məhəbbətim düşdü payıza,
O yaşıl gördüyün indi sarıdı...

Könül xilaskarım unadım səni,
Ağrımla-acımla sınadım səni...
Elə düşünmə ki, qınadım səni,
Əməllər xislətin etibarıdı...

Dinləmə Yaşarı, duyan deyilsən,
Susma, günahını yuyan deyilsən...
Yemə dırnağını, doyan deyilsən,
Diddiyin sevgimin qalıqlarıdı...

NƏ VAR Kİ, DÜNYADA  
SEVGİDƏN GÖZƏL?!

Dumanın dağlara meyli gələndə,
Bülbül gülüstana neyli gələndə,
Məcnun doğulanda, Leyli gələndə,
Qorxağa sev dedi, haqsıza düzəl...
Nə var ki, dünyada sevgidən gözəl?!

Butasın içirik, havalanırıq,
Oduna düşürük, havalanırıq,
Qovrulub bişirik, havalanırıq...
Yandırıb-yaxsa da çəkmirik biz əl,
Nə var ki, dünyada sevgidən gözəl?!

Sevən ürəklərin sarı simində,
Dərdin də yeri var, vallah, qəmin də...
Bir payız günündə, görüş dəmində,
Sükut nəğməsidi tökülən xəzəl...
Nə var ki, dünyada sevgidən gözəl?!

Dərirsən nəfəsi, mehi sevirsən,
Gəzirsən çəməni, şehi sevirsən,
Ömrünə verilən behi sevirsən...
Yoxdu bu duyğuda nə son, nə əzəl,
Nə var ki, dünyada sevgidən gözəl?!

Allah sevgisində əllər açılır,
Ana sevgisində dillər açılır,
Vətən sevgisində güllər açılır,
Canan sevgisində yazılır qəzəl...
Nə var ki, dünyada sevgidən gözəl?!

GÖRÜNÜR
Demə ki, təklikdə qurddu ulayan,
Yalquzaq səsində avaz görünür...
Mənim taleyim də qəriblikdədi,
Gecəm gündüzümdən bəyaz görünür...

Taladın ağlımı, huşum qurtarmaz,
Beləcə sürərsə, işim qurtarmaz...
Payızı keçmişəm, qışım qurtarmaz,
Yazım da, yayım da ayaz görünür...

Sevmə Qafqazlını düzdən aşağı,
Asılı qalmısan gözdən aşağı...
Topuqdan yuxarı, dizdən aşağı,
Dərin məhəbbətin dayaz görünür...

NƏYİM QALIB Kİ?!
Hicran sazağından, üzü çat verən
Dodaqdan savayı nəyim qalıb ki?!
Payız ağacıyam yol qırağında,
Budaqdan savayı nəyim qalıb ki?!

Yemə ac qəlbini, toxun olan qız,
Canımda qan kimi axın olan qız...
Dəymirsən gözümə, yaxın olan qız,
Uzaqdan savayı nəyim qalıb ki?!

Həyat nərdim olub, bəxtim zərdədi,
İtməz xatirələr o illərdədi...
Təsəllim baxdığım şəkillərdədi,
Otaqdan savayı nəyim qalıb ki?!

Təklikdi, soyuqdu, sıcaqdı, mənəm,
Girmişəm qoynuma, qucaqdı, mənəm...
Qələmdi, dəftərdi, ocaqdı, mənəm,
Ocaqdan savayı nəyim qalıb ki?!
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Bir vaxtlar havası, torpağı əmin-amanlıq 
qoxardı, insanları sevgi əkib-becərərdi. İndi 
isə zülm başının üstünü elə kəsdirib ki, öz 
dağıntılarına qəmli nağıllar danışır bu şəhər. 
Üç ilə yaxındır şər yapışıb hulğumundan, bu-
raxmır. Silah anbarlarında çürüyən bombalar 
havayı getməsin deyə hər gün onun təpəsində 
çatlayır. İblis bir ölkənin vətəndaşlarını yüz 
yerə parçalayıb bir-birinə qırdırır. Nə qədər 
əlisilahlı dəstə olarmış, İlahi... – hökumət qo-
şunları, müxalifət birliyi, xarici muzdlular, dini 
qruplaşmalar, separatçılar – hamısı da bir-bi-
rinə qənim kəsilib. Əksəriyyəti də qoynunda 
böyütdüyü doğma sakinləridir. Yorulmurlar, 
bezmirlər vurub dağıtmaqdan. Sahibsiz qalıb, 
sınaq poliqonuna dönüb, mərmi partlayışları 
asqıraq, öskürək qədər adiləşib. Canı ağzın-
dan çıxmamış ruhunu bombalayırlar şəhərin. 
Dilbilməz mərmilərin ölüm ayağında inləyən, 
əldən-ələ keçən qadın kimi hıqqanan şəhərə 
zərrə qədər yazığı gəlmir. Günəş hər batanda 
ölüm yatağına girir. Küçələrin ölü sükutuna 
qaranlıq da qarışanda dağıntıların qaramatı 
adamın tükünü ürpədir. Mərmilər susan vaxt 
təkəmseyrək adamlar çarşab kimi qara sükuta 
bürünüb dağıntılar arasında sərgərdan kölgə 
kimi görünüb itir.

Üzlərinə ölümün ruhu çoxdan hopmuşdu 
bu binəvaların. Şəhərin ciyərindən gündə on-
on, iyirmi-iyirmi, əlli-əlli sökülüb qopur, dağın-
tıların ağır yükündən boşalırdılar. Xarabazara 
çevrilmiş bu şəhər onların heç birini sevmirdi, 
sevə bilmirdi. Bəlkə də gözlərinə toz-torpaq 
dolmuşdu deyə heç onları görmürdü. Nə onlar 

şəhəri qoruyurdu, nə də şəhər onları. Burda 
qalanlar ölümü özgə yuvasına sığınmaqan üs-
tün tutan, hər çıxan günəşin sülh gətirəcəyinə 
inanan tənha qocalar, seçimi olmayan başsız 
ailələr, yetim qalmış uşaqlar idi...

Dağıntılar altında qol-qıçını itirmiş itin zin-
giltisi dayanmadan ulduza bülənəndə, itlərin 
hərəsi bir səmtdən ağız-ağıza verib ulaşardı-
lar. Sanki ona, – “Dözümün olsun, zarıma, ya öl, 
ya da sus!” – çımxırırdılar. Hikkəli itlərin səsi 
insanlara həyan idi. Diri qalan insanlar elə bi-
lirdi ki, onlara toxtaqlıq vermək xatirinə hürür 
bu itlər. Sussalar, şəhərin xırıltısı da tamam kə-
siləcək, əbədi ölümə birdəfəlik təslim olacaq. 
Hə, sahibsiz itlərin qarğaşalı ulartısı can verən 
şəhərin son xırıltılarıydı... Bir də uçqun altın-
dan salamat adam çıxanda üzü azacıq gülürdü 
şəhərin. Bəxti gətirən insanlar onun özünə də 
təsəlli verirdi. Qəddi əyilmiş pinti və atılmış 
xəstə qoca kimi yalnız onda azca ümidlənir, 
– “Ölümün cəngindən qurtulmaq mümkün-
müş...“ – tozlu nəfəsiylə imdad diləyirdi kürə-
yini yandıran Günəşdən...

***
Nalə çəkən qadının səsinə oyandı. Pal-pal-

tarlı girmişdi yorğanın altına. Bircə ayaqqabı-
larını çıxarmışdı. Ciyər dağlayırdı qadının səsi, 
– “Yəqin nəvəsini axtaran həmin arvaddır, me-
yitini tapıb. Yazıq...” – qadının naləsindəki təs-
kinlik, bir az da sevinc payını duya bilirdi. “Bu 
qadının ciyərinin pərdəsini soyub kamança ça-
nağına çəkəsən, ürəyinin tellərindən isə simlə-
rini düzəldəsən... Səsi Allahı ağladar!” Üç ildir 

RƏŞİD 
BƏRGÜŞADLI

????????????????????????????????

SIĞINACAQ
(povest)
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burda öz əcəliylə öləni ağlamırlar. Dəfn məra-
simi qara rəngdən çoxdan çıxıb. İnsan naləsinə 
biganə qalmağı öyrənmişdilər, başqasının dər-
dinə yüklənəcək halları qalmamışdı, – Allah 
götürən naləni bəndə niyə götürməsin ki?... – 
bu qədər bivec və qəddar olmuşdular. Amma 
öz qanında xıncımlanıb eybəcərləşən, kələm 
tutması kimi qıcqıran cəsədi tapmaq, onu yu-
yub nəyəsə bükmək, torpağa basdırmaq ölüm 
adlı filmin ən cod səhnəsiydi. Allahın hüzuru-
na eybəcər halda getmək ürəkdağlayan işgən-
cə idi onlar üçün... Bir-birinə tərəf yumalanan 
qayanın arasında qalan insan ölümə məhkum-
dur və bu qisməti özləri könüllü seçmişdilər.

– Sağ ol, İlahi! Başsız qalan yetimlərə, qa-
nıyla küçələri suvardığın insanlara görə çox 
sağ ol. Qoy sən istəyən kimi qan su yerinə ax-
sın. Günahı kimin boynuna qoyursan qoy. Yox, 
əgər sənlik deyilsə, düş aşağı allahlıq taxtın-
dan, təslim ol, qoy İblis rahat otursun taxta. 
Cəhənnəmi mənim üçün boş saxla, tezliklə 
gələcəyəm. Burdakı vəhşətin hesabını soraca-
ğam, cənnəti sənə dar edəcəyəm. Əgər desən 
ki, – “Mən bunu istəmirdim!” – göz yaşı axıt-
san, iki əlim yaxanda olacaq. Şərin ayaq tutub 
yeriməyinə imkan verirsənsə, bunca kitablarla 
sənin heç əlaqən yoxuymuş demək! Belə çıxır 
ki, hamısı cəfəngiyyatdır, baş aldatmaqdır, sən 
özün istəmirsən yerdə xeyir qalib gəlsin... – 
hirslə saç-saqqalını hövkələdi.

Şəhərin “öskürəyi” dünəndən səngimişdi. 
Axşamdan təxmini hesablamışdı ki, bu gün 
cümədir. Arvadının məzarını ziyarətə gedə-
cəkdi. “Allahdan ümid üzülməz” – kirli yorğa-
nı üstündən atıb qalxdı. Adəti üzrə divardakı 
çatlaq güzgüdə təraşsız, gülüşü yadırğamış 
üzünə baxdı: – Günaydın, qoca! – bu köhnə 
güzgü onun istəklərinə zidd, onu olduğu kimi 
göstərməyən dünya kimi idi gözündə. Dəmir 
parçı suyla doldurub bir qurtum aldı. Bir böy-
rü sallanmış qapını ehmalca qaldırıb araladı. 
Üzü üzlər görmüş bu qapı onu hər dəfə köhnə 
dost kimi cırıltıyla qarşılayıb sevincək salam 
verir, kədərlə yola salırdı. Qalaqlanmış beton 
plitələrin üstüylə az qala iməkləyə-iməkləyə 
eşiyə çıxdı. Qəbristanlıq şəhərdən bir xey-
li aralıda salınmışdı. Piyada iyirmi beş-otuz 
dəqiqəlik yol idi. Amma dağıntıların əlindən 
bir saata çatsaydı, böyük iş idi.

Mənzil başına çatanda hava işıqlanmışdı. 

Səma tər-təmiz idi. Buludlar təzəcə şəfəq sa-
çan günəşin qabağını kəsmişdilər ki, çıxıb yerə 
boylananda şəhərin eybəcər halını görüb ruh-
dan düşməsin. Qəbristana zanbaq vaxtı daha 
çox gedərdi. Elə bilirdi ki, arvadı indi cənnətdə 
güllərin dibini sulayır, zanbaqlar da yerin üs-
tünə çıxır. Bununla xeyli təsəlli tapırdı. Kimsə-
siz qəbristanlıqda taleyini, tənhalığını, bərbad 
hala düşmüş şəhərini xısın-xısın ağlayıb içini 
boşaltdı. Bura tənha və kövrək qocalar üçün 
ağlamağa ana qucağı qədər məhrəm yerdir. 
Burda özünü əmin-amanda hiss edirdi. Mər-
milər ancaq təsadüfən düşürdü məzarlığa. 
Orda bombalanası nə vardı ki... “Qocalar da 
arada uşaq kimi hönkürməyi sevir” – keçən 
dəfə burda dostlaşdığı oğlana belə demişdi.

Qəfildən çiyninə qonan göyərçin əlləri qo-
canı öz xəyal dünyasından ayırmışdı. Çönən-
də, suyuşirin, yuxudan kal durmuş uşaq kimi 
məsum, arıq bir oğlanı görmüşdü. On beş-on 
yeddi yaşı olardı. Görünür onun da əzizi ya-
tırdı bu ölülər məskənində. Bəlkə də kimsə-
sizdir, sığınmağa adam axtarır. Ya da əzizini 
qoca kimi sidq ürəkdən ağlaya bilmədiyi üçün 
onun kimi kövrəlmək, onun kimi ağlamağı 
öyrənməyə gəlmişdi. Oğlanın gözləri nəm bu-
lud kimi doluxsunmuşdu. Adama elə baxırdı 
ki, elə bil şəhərin üstünü alan qara buludları 
təmizləməyə gəlmiş, bunca vəhşətə son qoy-
maq üçün İlahidən iznsiz yerə enmiş mələk-
dir. Nəmli gözlərində bir məhrəmlik, təsəlli, 
toxtaqlıq vardı. O baxışlar qocanın ruhuna güc 
verdi, tənha və kimsəsiz olmadığını anlatdı.

Ayağa durub gözlərinin yaşını siləndən 
sonra oğlanın telini oxşayıb üzünə gülümsə-
mişdi. “Yəqin bayaqdan pusurmuş” – səslə 
ağladığına utanmışdı. “Şəhər gündə bombala-
nır, itiyi olan iki saatdan sonra yasını unudur, 
bu isə beş il qabaq ölmüş qarısının həsrətini 
ağlayır deyəcək” – xəcalət çəkmişdi arvadını 
ağladığına. Qəbristanlıqdan birgə çıxmışdılar. 
Qol-boyun lal-dinməz xeyli yol getmişdilər. 
Sən demə yolları da eyniymiş. Evinə dəvət 
eləmişdi, amma uşaq razılaşmamışdı, – Evdən 
nigaran qalarlar... Düz eləyirdi, kimin nəyi var-
dısa, gözünün qabağından qoymaq istəmirdi. 
Oğlan “katakomba” ilə üzbəüz həyət evində 
yaşadıqlarını demişdi...

Yan-yörəyə göz gəzdirib yenə adəti üzrə 
ömür-gün yoldaşının ruhuyla dərdləşdi: – Ada-
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mın ölüyə paxıllığı tutur. Bu qədər guphagup 
vecinə də deyil. Sən öldün, canını qurtardın. 
Dünya əzabının davamını, xatirələrin yükünü 
təkcanıma mənə çəkdirirsən. Tez öldün, tez... 
Əslində insanın neçə il yaşaması şərt deyil – 
istər əlli, istər yüz yaşa – onsuz da bu, yenə az-
dır. Ölüm hər yaşda adama dəhşətli gəlsə də, 
vaxtında ölmək nicatdır, xoşbəxtlikdir. Bəxtin 
gətirdi, qanlı-qadalı günləri görmədin. Amma 
mənim yuxusuz gecələrim, səksəkəli gündüz-
lərim əsl cəhənnəm əzabıdır. Ömrün ən ağır 
yükü qorxu-hürkülü və yuxusuz gecələrdir.

Sən bunu bilmədən getdin. Axı gecələr yat-
maq üçün verilib. Yuxu yata bilməmək ağır 
əzabdır. Yuxusuz gecələr məni için-için yeyib 
bitirib. Sənin sözündür, – “Sürünməyən balanı 
ana gürzə özü yeyir” – mənimki yaşamaq deyil, 
sürünməkdir. Sürünürəm ki, gürzəni çaşdırım, 
– şəhərə düşən mərminin səsi fikrini dağıtdı, 
– budur, bax, günümüz belədir... Göydən nicat 
gözləyirik, əvəzində təpəmizə qapaz geydirir! 
Belədir bizim Allahımız. Adam imandan-din-
dən çıxmasın, neyləsin?! Yenə də intihar et-
məkdənsə, öz ölüm növbəni səbrlə gözləmək 
daha yaxşıdır. Bəlkə vəd etdiyi axirət doğru-
dan var, dediyi kimi rəhman və rəhimdir...

Gün sürətlə qalxırdı. Acmışdı. Dünən gü-
norta yediyi kartof soyutmasının üstündəydi. 
Bir azdan qızmar günəş günahsızları qars-
mağa başlayacaq. Gün qızmamış xarabazara 
çatmaq lazım idi. “Xarabazar” – insanlar öz 
adlarını yadırğadıqları kimi şəhər də öz adını 
unudub xarabalıq olandan...”

Yuxusuzluqdan gözlərinin altı tuluq bağla-
mışdı. İridənəli təsbehi çəkən sağ baş barmağı 
donqar görünürdü. Qocalıq onun əhədini üzmüş, 
qəm-qüssədən peysərini dərin qırışlar örtmüş-
dü. Uçqun altında qalanları xilas etməkdən na-
taraz əllərini beton panellər döyənək etmiş, bar-
maqlarının ucu cadar-cadar olmuşdu. Gözləriydi 
bircə cavan, diri, şux və sulu qalan...

Toz-torpağınadək zülm, nifrət hopmuş 
şəhərdə sevgi, sülh göyərçini kimi qalan hə-
min oğlanı görmək istəyirdi. Onu məlhəm bi-
lirdi tənhalığına.

Üzündəki təmkin, səbrdən doymamış-
dı. Qoca təzə güc, inam toplamalıydı özündə. 
Ayaqları onu katakombaya sarı dartırdı...

Çoxdan bu tərəflərə ayağı düşmürdü. Daha 
doğrusu, gözü qorxurdu bu tərəflərdən. Bir-

dən dayandı və qulaqlarını şəklədi. Uzaqdan 
heç nə görsənməsə də keçmişdə cavanların 
futbol oynadığı meydançadan yenə uşaqların 
şən hay-küyü gəlirdi. “Lənət şeytana, yoxsa ba-
şıma hava gəlir?”

– özünü saxlaya bilmədi, stadiona döndü...
– Aman Allah, sən nə insafsızsan! Heç bu 

şənliyə balta çalmaqmı olar!? – dizləri qatlandı, 
yaxındakı paslı borudan yapışıb ehmalca oturdu.

Heyrətamiz mənzərəydi. Stadionun ortası-
na düşən mərmi iri bir çala açmışdı. Eyni vaxt-
da şəhərin yeraltı içməli su xəttini zədələmişdi. 
Su şarhaşarla çalaya dolub iri gölməçə yarat-
mışdı. Ölümə alışmış, təhlükəni vecə almayan 
uşaqlar da lümlüt soyunub bu “təbii hovuzda” 
üzməyin keyfini çıxarırdılar. Bütün dərd-səri, 
itirdiklərini unudub suya kəllə vuran uşaqla-
rın şən gülüşləri onun gözlərini yaşartdı. O da 
burdaydı – dostu. Qocanı görcək qabağını əliy-
lə tutub özünü suya tulladı. – “Şükürlər olsun 
sənə, ya Rəbbim! Müharibə nə qədər acımasız 
olsa da, insanlar öz həyalarını qoruyub saxlaya 
bilirmiş...” Uşaqları xeyli izlədi. Onların sevin-
cinə müharibə bitənədək gözətçilik edərdi, sa-
hibsiz qoymazdı bu xoşbəxtliyi, istəməzdi bu 
mənzərəni qoyub getsin, amma uşaqlar ondan 
utanırdı. Şeytan olmaq istəmirdi...

Veyillənməyi qərara aldı. Başqa nə iş görə-
siydi ki? Bağ-bağat yox əkib-becərsin, gül-
çiçək yox sulasın, oğul-uşaq yox başını qatsın... 
“Xarabalıqlarda dava-dava oynayan, indi bom-
ba çuxurunda çimən uşaqlar dizüstə çökmüş 
şəhərin qəddinə dirəkdir”, – dərindən köks 
ötürdü. – Bir gün mütləq bitəcək bu qanlı-qa-
dalı günlər. Bezəcəklər günahsız insanların 
qanını tökməkdən – alnındakı qırışlar açıl-
dı, sülhdən ötrü burnunun ucu göynədi... “Ey 
məni Yaradan, başımızın üstündən bu mühari-
bə buludunu çəksən, sənə söz verirəm, insan-
lara göndərdiyin bütün kitabları oxuyacağam! 
Lap yüz iyirmi dörd min kitab olsun, hamısını 
oxuyacağam. Görüm axı nə istəyirsən bizdən? 
Nəyi düz eləmirik? Nədir səni bizdən üz dön-
dərməyə məcbur edən? Bu şəhəri dağıtmağı-
na mane olan bir imanlı, müdrik, nurlu adam 
qalmamışdımı? Yoxsa siftə onlarımı öldürdün? 
Baş açmaq olmur sənin işlərindən, ey Xu-
davənd... Yox, əgər mənə, mənim dualarıma, 
sitayişimə ehtiyacın yoxdursa, onda bircə xa-
hişim var səndən, mənə imkan ver, ləyaqətlə 
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ölüm”... – elə o andaca ağlından mənasız və qə-
ribə bir fikir keçdi, – “Görəsən, bu saat dünya-
nın ən xoşbəxt insanı nəylə məşğuldur?”

Hərlənib-fırlanıb gəlib çıxdı katakombanın 
qənşərindəki parka. Yanını qoydu taxtaları sö-
külmüş skamyanın bir küncünə. Axırıncı dəfə 
bu parkda olanda qarnı cırılan adamı yenə xa-
tırladı. Qəlpənin möcüzəsini onda görmüşdü. 
Özünü batırmışdı qolu qırılıb çiynindən salla-
nan adam. Qolunu unudub salamat əliylə çölə 
tökülmək istəyən iç-içalatını qucaqlamışdı. 
Qucaqlamışdı ki, ləyaqətinin alçaldığına ağız 
büzən olmasın. Bağırsaqlarını qucaqlayıb göz-
dən uzaq bir yerdə ölməyə qaçırdı.

Qaçırdı ki, onun necə can verdiyinə baxıb 
iyrənməsinlər... “Görəsən, bu silahların sahib-
ləri öz balasını odda yanan görürmü? Allah-
dan, onun məhkəməsindən heç qorxmurmu?” 
Elə bil onun acığına bu günün növbəti mər-
misi düşdü şəhəri ikiyə bölən körpü tərəfə, – 
Deyəsən, içib kefləniblər, hara gəldi tulamaz-
layırlar bombanı, lənətə gəlmişlər!.. Ətrafdakı 
ağacların salamat qol-qanadı qalmamışdı. Nə 
vaxtandır sulanmırdı deyə əksəriyyəti quru-
muşdu. Gözünü katakombanın nəhəng qapısı-
na dikdi. Katakomba yeddimərtəbəli binanın 
zirzəmisiydi. Binanın dörd mərtəbəsi uçub 
piramida forması almışdı. Amma zirzəminin 
giriş qapısına gedən yol təmizlənmişdi. “Guya 
müharibə vaxtı adamları burda gizləyib xilas 
edəcəkdilər. Adammı qaldı xilas etməyə?”

Qarnı quruldadı. Qırx dəqiqə olardı bur-
da oturub gözlədiyi. Ümid edirdi ki, oğlan 
evlərinə tez gələr, oturub bir az dərdləşərlər. 
Birdən katakombanın dəmir qapısı carıltıyla 
açıldı. İçəridən saqqalı bir əsgər düz ona tərəf 
gəlirdi. Çatan kimi salamsız-kalamsız soruşdu, 
– Kimsən, nə axtarırsan burda, qoca?

– Elə-belə oturmuşam, bala, bu şəhərdə yaşa-
yıram... – “yaşayıram” sözünü düzəltmək istədi, 
amma əsgər onun sözünü yarımçıq qoydu.

– Nə işlə məşğulsan? Kimin-kimsən varmı 
burda?

– Heç bir işlə məşğul deyiləm, tənha qoca-
yam...

– Yazı-pozu bilirsənmi?
– Bilirəm. Müsahib işləmişəm dinc dövrlər-

də...
– Gəl mənimlə... – özü qabağa düşdü, sa-

ğa-sola baxa-baxa qocanı katakombaya apardı.

Katakombaya girəndən sonra əsgər ağır 
qapını itələdi, çarxını fırladıb bağladı. Qapı 
düşündüyündən də ağır imiş. Asma lampa-
lar qalın şüşə örtüyün içində güclə közərirdi. 
Üzbəüz arakəsmə yan divara tam birləşmirdi. 
Gips bloklardan hörülmüş bu arakəsmə adam-
boyu suvanmış, qalanı isə çılpaq qalmışdı. Qar-
şıdan elektrik generatorunun gurultusu eşidi-
lirdi. Həmin keçiddən növbəti otağa adladılar. 
Eni-uzunu təxminən otuzun otuza böyük bir 
zal idi bura. İkimərtəbəli çarpayıları saymaqla 
qutaran deyildi. Bir küncdə iri monitor qoyul-
muşdu. Ekranda bayaq qocanın oturduğu park 
görünürdü.

Bir zabit monitorun qarşısında qurcalanır-
dı. Ondan əlavə iki hərbçi də vardı otaqda. Sto-
lun üstündə qəribə telefon, xəritələr, tanımadı-
ğı alətlər vardı. Ayaqyolunun və dizelin qoxusu 
bir-birinə qarışmışdı. Qoca baxdı ki, hələ zalın 
iki küncündə yenə giriş-çıxış qapıları var...

Ona çay süzdülər, konserv qabını açıb qaba-
ğına qoydular. Hər hansı bir silahlı qüvvələrlə 
əməkdaşlıq ehtimalını xeyli çək-çevir elədilər. 
Hər şeyi saf-çürük elədikdən sonra dedilər ki, 
katakombaya gözətçi lazımdır, o, bu işin öh-
dəsindən gələ bilərmi? Qoca düşünmək belə 
istəmirdi ki, ona bu yaxşılığı etmək istəyən-
lər hansı məzhəbin, silahlı qruplaşmanın 
üzvləridir. Sadəcə, içində əminlik yarandı ki, 
bayaqkı uşaqlar bura yaxın yerdə qorxu-hür-
küsüz çimirlərsə, demək, uşaqların ölümünü 
istəməyən qüvvələrdir. Həm də başa salmışdı-
lar ki, gündə üç qutu konserv və istədiyi qədər 
su istifadə edə bilər. Bu onu tam qane edirdi.

Həm də dostugilin evinə yaxındır, hər gün 
onu görüb, istədiyi qədər dərdləşəcək, – “Lap 
müharibə qurtaranadək”. Dağılmış şəhərin 
xofundan gizlənmək üçün ən münasib yer idi 
bura. Razılaşdı. Sığınacaqdan istifadə qaydala-
rını, qəza çıxışı, sanitar qovşaq, su və ərzaq an-
barı, radioaktiv və kimyəvi ölçü cihazlarının, 
fərdi mühafizə vasitələrinin yerini, nə etməli 
olduğunu ona izah edəndən sonra qəribə tele-
fonun yan çarxını fırladıb hardansa maşın ça-
ğırdılar. Qocanın söndürüb-yandıra bilməyə-
cəyini görüb kompüteri özlərilə götürdülər, 
generatoru söndürdülər. Şam qutusunun yeri-
ni göstərdilər. Qəti şəkildə tapşırdılar ki, giriş 
qapısını açıq saxlamasın və içəriyə kimsəni 
buraxmasın.
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Qapını bağlayıb eşiyə çıxmaq olar, amma 
sığınacaqdan çox uzaqlaşmamaq şərtilə.

-İstəsən, axşamlar qalıb burda yata bilər-
sən – bunu da demişdilər maşına minib gedən-
də. Elə həmin gün oğlanı çağırdı katakombaya. 
Bir-iki saata yüz ilin dostları kimi isinişdilər. 
Qocanın eyni tamam açılmışdı. Söhbətləri ya-
man tuturdu...

***
Son günlər yuxusu tamam qaçmışdı və çox 

vaxt gecələri qəbristanlıqda – arvadının mə-
zarı yanında keçirirdi. Tanrı bu oğlanı ona qu-
laq dostu göndərəndən sonra doğma evinə də 
isinişə bilmirdi, fikri-xəyalı elə oğlanın yanın-
da olurdu, – “Görəsən, dostum indi neyləyir? 
Tənhalığımı atdım, həyata bağlandım onunla 
görüşəndən sonra. Çox ağıllı, saf uşaqdır. Mü-
haribə onu vaxtından əvvəl qocaldıb, amma, 
yenə də uşaqdır”. O, oğlanı doğma biri, bəlkə 
də nəvəsi kimi sevirdi. Sanki bu şəhərdə yalnız 
iki nəfər qalıb – o və oğlan. Dostuyla vaxtı tez 
keçirdi və özünü cəhənnəmdə xoşbəxt sayırdı. 
Bu sevgi onun gözlərini açmışdı. “İnsan birinə 
lazım olduğunu anlayanda ətrafdakı hər şeyin 
mənası da tamam dəyişirmiş” – di gəl ki, onu 
itirmək qarğaşasıyla az qala dəli olurdu.

Hər gün görüşüb dərdləşirdilər. Öyrəndi ki, 
öz halı dostunu yaman kədərləndirirmiş; hər 
gün sığınacağın iri ağır qapısını kilidləyib ye-
rin altından çıxanda oğlanın ona əməlli-başlı 
yazığı gəlirmiş və dəmir qapının danqıltısını 
eşidən kimi pəncərələrinin qabağını kəsdirib 
qocanı seyr edirmiş. Dostu düz deyirdi, onun 
nimdaş pencəyi, zolaqlı şalvarı, ağ-sarı damalı 
köynəyindən başqa dəyişəyi yox idi. Qoca ka-
takombadan günün sonunda elə yorğun-arğın 
çıxırdı ki, deyərdin bəs bir dəqiqə olsun di-
nib-dincəlməyib. Əslində isə sığınacaqda gör-
məyə elə ciddi iş yox idi. Ehtiyat su çənlərinin 
suyunu vaxtaşırı dəyişirdi, yeri süpürmək və 
geyim dəstlərini, mühafizə vasitələri yığılan 
yeşiklərin tozunu alırdı, vəssalam. Qalan vaxtı 
yatırdı. Görünür elə qaranlıq otaqda yatmaq 
onun əhədini üzürdü. Sığınacağın havası vax-
tından qabaq gəlmiş ölüm kimi ona düşmürdü.

Dünən birlikdə sığınacağı səliqə-səhma-
na salmış, rəflərin tozunu almışdılar. Bu gün 
də ona kömək edəcəyinə söz vermişdi. Onun 
yeraltı qurğuya, fərdi mühafizə vasitələrinə 

böyük marağı vardı və o ki var suallar yağdı-
rırdı. – “Əleyhiqazlar adamı necə qoruyur?”, 
“Rentgenmetr cihazı necə işləyir, onu kim icad 
edib?”, “Birdən atom bombası atsalar, burda 
neçə nəfər və neçə ay qala biləcək?”... – qocanın 
başını əməllicə qatırdı. O da bu sualların heç 
birinə cavab verməyib savadsızlığına gülürdü. 
Oğlan sevinirdi ki, gördüyü işi, çəkdiyi əziyyəti 
hələ heç kim görməsə də, bir gün bu xidmətinə 
görə ona “əhsən” deyənlər tapılacaq.

– Niyə yığışıb birdəfəlik sığınacaqda yaşa-
mırsan? Qonşu olardıq...

– Atamın evi deyil ki, dövlətin sığınacağıdır, 
xalq üçündür. Mənim vəzifəm buraya nəzarət 
etmək, buranı hazır vəziyyətdə saxlamaqdır – 
həmyaşıd kimi danışırdı onunla.

– Səncə, tam saz vəziyyətdədirmi, hər an 
insanları qəbul edə bilərmi katakombamız?

– Bircə işıqlandırması generatorladır, onun 
da dilini bilmirəm. Sığınacağın tüstü bacası 
işləmir dedilər. Amma az da olsa yel çəkir ha-
radansa. Bir qutu şam varımızdı, bir şey olsa 
on-on beş gün bəsimizdi. Həm də qurğu uzun 
müddət qalmaq üçün nəzərdə tutulmayıb ki... 
Bombalama səngiyən kimi adamlar buradan 
çıxmalıdır.

– İnsanları burdan kim çıxaracaq? Kim 
biləcək ki, burda adamlar qalıb?

– Telefon var, amma işləmir deyəsən. Yəqin 
kimsə əlaqə saxlayar içəridəkilərlə...

– Görəsən neçə günlük su, qida ehtiyatı var 
burdu?..

– Hardasa, üç yüz əlli adamı bir həftə sax-
lamağa yetəcək qədər. İçəridəki anbarı görsən, 
gözlərin kəllənə çıxar...

– Bax e! Yeraltı cənnətdir ki...
– Yox, balası, – qoca qayğılandı, – yerin üs-

tündə sakitlik olsun, bu, torpağın altında kef 
çəkməkdən min dəfə yaxşıdır. Yerin altı köstə-
bəklər, siçanlar üçündür... Əgər bura sığınmalı 
olsaq, adamlara yol göstərməkdə mənə kömək 
edəcəksənmi?

– Əlbəttə! Mənə etibar edə bilərsən...
– İstəyirsənsə, termos çayım var, adama bi-

rini süzüm.
– Sənin çayının ləzzəti başqadır, içək de-

yirsən, içək! Komandir öz əsgərini çaya qonaq 
eləyər də... – qoca oğlanın zarafatlarından in-
cimirdi. – Dünən bizdən yuxarıdakı məhəlləni 
yenə vurdular, bir ailə tamam məhv oldu... – qay-



Xəzan (4/28)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

İyul-avqust  2020 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
106

ğısız üzünü qəfildən kədər bürüyəndə elə bil 
qocanın ürəyinə iynə batırdılar. Dostu ölümdən 
qorxduğunu gizlətmək istəyirdi. Qoca ona təs-
kinlik verməyin təhərini tapa bilmirdi.

-Dünya qudurub!.. İnsan bu qədər ucuzla-
şarmı? Atom bombasını atsaydılar birdəfəlik 
canımız dincələrdi, – polietilenə bükülü tıxacı 
termosun ağzından çıxardı. İki stəkan yaxala-
yıb taxtın üstünə qoydu, ikisinə də çay süzdü. 
Çaydan ətirşah qoxusu gəlirdi. Qoca, ərik qay-
sılarını boyunbağı kimi sapa düzüb orta dirək-
dən asmışdı. Bir ovuc qaysı qoparıb oğlanın 
ovcuna qoydu:

– Ye, ürəyə xeyri var...
– Sabah səninçün dükandan bir az şəkər, 

mer-meyvə qaxacı alıb gətirərəm.
– Yox! Lazım deyil. Yolda başına bir iş gələr, 

peşiman qalaram – şəhərin bu səmtdəki tək 
“cuhud dükanı” məscidin yanındaydı və hamı 
deyirdi ki, məscidə görə “Yaşıl küçə”yə mərmi 
atmırlar. Amma qoca buna inanmırdı, – “Ata-
nın nə imanı var, nə dini”. Şəhərdə vaxtilə çox 
məscid vardı, ancaq ən məşhuru nədənsə “Ya-
şıl küçə”dəki idi. “Bəlkə də adamların bu qədər 
günah etməyə meyilli olmağı elə məscidlərin 
çoxluğundan idi!”... – qoca bunda nəsə incə bir 
əlaqə görürdü.

– İncimə, gedəcəyəm. Bir halda ki, çayını 
içirəm, qoy şəkərin dadını da unutmayaq. Bi-
lirsən, bu yaxınlarda supermarketin qalıqları 
arasından manpası qutuları keçmişdi əlimizə, 
doyunca yedik. Nə vaxt idi manpası yemirdik...

– Qaysı hamısından yaxşıdır. Ayağım 
düşəndə özüm qaxac alaram. Məni tək qoy-
mursan, çay içib söhbətləşirik, başımız qarışır. 
Bu hər şeyə dəyər. Allah köməyin olsun... Bircə 
bu lənətə gəlmiş müharibə tez bitsəydi sənin 
kimi cavanlar da ölümün cəngindən yaxalarını 
qurtarardı...

– Bitəcəkmi bu müharibə?
– Bitəcək, əlbəttə bitəcək. Bütün müha-

ribələr bir gün mütləq bitir. İndiyədək neçə 
müharibə oldu, bitmədimi?.. Hər qaranlıq ge-
cənin bir sabahı var deyirlər, yəqin bu da bitər. 
Amma gör nə qədər insan hədər yerə qurban 
gedir... Namərdlərin “haqq” deyib bağıran döv-
ranıdır. Qorxulu zəmanədir, dostum. Bir gün 
bizim də üzümüzə günəş doğar... Təki gələcək 
nəslin kökü kəsilməsin...

– Niyə insanlar müharibə etsin ki?..

– Müharibə qəzəbdən doğan şərdir. İnsan 
tamahı çox qorxunc şeydir. Biri əlindəkini itir-
mək istəmir, o birisi isə onun əlindəkini qapaz-
lamaq istəyir. Hərə odu öz qabağına çəkəndə 
dava başlayır...

– Sən də qorxursan müharibədən?
– Müharibədən qorxmayan insan yoxdur. 

Əlbəttə qorxuram... “Günəş yoxsa, torpağın üzü 
soyuq çəkər”, deyiblər. Yadına gəlirmi bir-bi-
rinə qarışan maşın siqnalları, musiqi səsləri, 
küçə alverçilərinin hay-harayı, yeməkxanala-
rın ədvalı qoxusu, qaynaşan marketlər, bazar-
lar?..

– Xatırlayıram. Ən çox da “Xiyaban”da pik-
nikə yığışdığımız günləri xatırlayıram...

– İndi qohum-əqrəba xatırlayan yoxdur. Se-
vinci yadırğayıb hamı. Həmin yollar, küçələr, 
o səs-küylər, xatirələr uçqun altında qalıb, 
toz-torpaq içində gömülüb, yaddaşlarda irin-
ləyib bu hisslər...

– Atam axşam deyirdi ki, Allaha yazığı gəlir. 
Yaratdığı insanların vəhşiliklərinə görə Tanrı 
xəcalət çəkirmiş, dərd-qəm içində qalıbmış. 
Babam isə ona acıqlandı, lağa qoydu Allahı, – 
“Bəlkə İlahiyə bizim köməyimiz lazımdır, başı 
cəncəldədir? Birdən İblis onu zindanda qıfılla-
yar, tez yır-yığış elə, silahlan, gedib kişini xilas 
edək!” Mən Allahdan nigaranam. İstəyirəm 
ki, O, hər kəsdən güclü olsun, bircə anda hər 
şeyi yoluna qoya bilsin, insanları ölməyə qoy-
masın. Mən ölmək istəmirəm. Amma Allah 
həqiqətən zindana salınıbsa, onu xilas etmək 
üçün bu dəqiqə ölməyə hazıram... – oğlan qo-
cayla göz-gözə gəlməmək üçün utancaq baxış-
larını ondan gizlədirdi. Dostunun əlini ovcuna 
aldı, yanında oturdu: – Əgər Allah sənin ölmə-
yini istəsəydi, heç əvvəlcədən yaradardımı? 
Ölüm səni indiyədək yaxalamadısa, demək sən 
ona lazım deyilsən. İnanmaq lazımdır! İnan-
maq! İnanmaq! Yapışmağa bir saman çöpü də 
olsa, inanmaq lazımdır! Özünü inandırmalısan 
ki, tezliklə bu müharibə bitəcək və sən ailənlə 
birlikdə sağ-salamat işıqlı sabaha çıxacaqsan.

– Deyirlər bu yaxınlarda atəşkəs razılığı 
olacaq...

– İndiyədək çox atəşkəslər gördük. Təki bu 
dəfə sonuncu olsun. Doyunca sevinərdik. Daha 
itlər də sevinməyi yadırğayıb...

– Ceko səni qapanda necə qorxmuşdun, ay 
aman!... – oğlan söhbəti niyə çevirdi, qoca özü 
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də anlamadı, – “Bəlkə də müharibənin bitəcə-
yinə inanmır”...

– Yaman quduz itin var. Hər gün bura gələn-
də dördgözlə məhlənizə baxıram, – “İndi bö-
yürdən çıxar, bir azdan cıxar!” – dilimin altında 
mızıldamağımı başqaları da eşidib yəqin. Qu-
lağım mərmi səsində, gözüm də sənin itini ax-
tarır, – qocanın üzü çoxdandır belə gülmürdü. 
Həqiqətən çox qorxmuşdu onda. – Qapını aça-
nadək gözüm arxada qalır. Güclü, sağlam itdir. 
Ən çox da eyzan horra axan sallaq dodaqların-
dan, kəskin dişlərindən, şəlpə qulaqlarından 
qorxuram. Ləhləyəndə adamın ürəyi qısılır, 
elə bilirsən ki, bu saat səni div kimi dirigözlü 
udacaq. Yaşlı olar...

– Beş yaşındadır. Bir az özümü gec yetirsəy-
dim qolunu qoparacaqdı. Özüm səndən betər 
qorxmuşdum. Səni güclə aldım onun əlindən.

– Hə, yaman qudurmuşdu. Başını saga-sola 
döndərib qolumu dirsəkdən qoparmaq istə-
yirdi. Amma sən də əlindəki dəmirlə o ki var 
əzişdirdin ha yazığı...

– Yaxşı ki pencəkdəydin, yoxsa biləyini qo-
paracaqdı. Çox qorxmuşdum. O gecə Cekonu 
o ki var çırpdım. Zingildəyib üzr istəyəndən, 
səhvini anlayandan sonra barışdım.

– Belə vaxtda it saxlamaq görəsən nəyinizə 
lazımdır? Yol-yolağa yox, qapı-hasar yox...

– Nə bilim. Qovası deyilik ki, həyətdən... 
Atam deyir dağılmış şəhərdə oğru-quldur çox 
olur. Ceko olmasa, evimizi talamağa gələrlər, 
bir şey tapmayıb adamı öldürərlər. Yenə də sə-
simizə həyandır. Bir də, qoxumuzu alıb. Allah 
göstərməsin, sabah birimiz uçqun altında qa-
lası olsaq, yerimizi axtarıb tapmağa gərək olar. 
Ceko ilə çoxlarının cəsədini tapmışıq. Hətta iki 
dəfə salamat adam xilas etmişik.

– Düz deyirsən, belə iti saxlamağa dəyər. Ağıllı 
və zirək keşikçidir, onsuz keçinməzdiniz. Amma 
dostun gözümün odunu yaman alıb. Deyəsən, 
məni görməyə heç gözü yoxdur. Yedirməyə nəsə 
lazımdır, ona görə sual vermişdim...

– Səhərlər evə qayıdanda ağzı qan olur... 
Özü yeməyə bir şeylər tapır, bizdən heç nə 
istəmir... – oğlan başını yerə dikəndə qoca-
nın əti ürpəndi. “Onsuz da çoxu meydanlarda, 
küçədə qalıb iylənir. İt yesə nolacaq ki?” – Yenə 
də ondan ehtiyatlı ol. Özü də itlərdə xasiyyət-
dir, bir nəfərin gözünün odunu aldılarsa, hər 
dəfə üstünə hücum çəkməkdən xoşlanırlar...

– İndiyədək tanıyar məni. Həm də bi-
lir ki, ürək-göbək qalmayıb məndə, bir dəfə 
bağır-dalaq eləyib, bəsidir. Necə qorxaq ol-
duğumu yaxşı bilir. Mənə görə onu o ki var 
döymüsən, yəqin bir də o kötəklərdən yemək 
istəməz, – qoca altı torbalanmış yuxusuz göz-
ləriylə oğlanı oxşadı; onun baxışlarındakı saf-
lıq və nəvaziş yerinə qayıtmışdı...

***
Gününü yenə qəbristanlıqda keçirdi. Bir 

də şər qarışanda evə qayıtdı. Binanın girişini 
bağlamış beton panelin böyründən güclə si-
vişib ikinci mərtəbəyə qalxdı. Mənzilin qapısı 
içəri aşmışdı, – “Görəsən, bir kilidli qapı tapı-
larmı şəhərdə?” Dörd yanı qarış-qarış nəzər-
dən keçirdi, – “Keçmiş şən günlərin heç ruhu 
da qalmayıb bu evdə. Divarların dili olsaydı, 
çoxlu xatirələr danışardı mənə”, – mənzil onu 
sıxırdı. Axır vaxtlar uzun və zəhlətökən olmuş-
du gecələr. Otağın bir küncündə çarpayı, digər 
küncündə miz, bir də kətil vardı. Suvağı çat-çat 
olmuş kəllə divardan mərhum arvadının şək-
lini asmışdı. Ortada odun sobası qoyulmuş-
du. Keçən qış çox soyuq keçmişdi. Çay-çörəyi 
də bu sobada qızdırırdı. Sobanı qalamağa nə 
qədər desən taxta-tuxta vardı. Qonşu sahibsiz 
mənzilin döşəməsini keçən qış söküb yandır-
mışdı. Əli gəlməmişdi öz döşəməsini sökməyə, 
– “Öz zəhmətimin istisinə qızınmağa hələ 
çox var”, demişdi. Qulaq dostundan ötrü da-
rıxdı. Birlikdə yaşasaydılar şirin söhbətlərilə 
divarları yenidən isidərdilər. Ağlına gəldi ki, 
şəhərdə tək-tənha eşələnən hər kəsin bu ağır 
günlərdə ən böyük arzusu elə özlərinə qulaq 
dostu tapmaqdır...

– Yaxşı ki, oğlum, nəvələrim təhlükəsiz yer-
dədir, müharibənin qığılcımları hələ oralara 
düşməyib – yatağına girdi. – Bu yaşdan son-
ra ölümdənmi qorxacağam? Siz öz həyatınızı 
qurtarın, mənə heç nə olmaz.

– Eh, qoca, sən özün də onların həyatının 
bir parçası deyilsənmi? – divardakı arvadının 
şəkliydi onunla “danışan”, – Sən öləcəksən, 
amma onların həyatı sənsiz davam edəcək.

– Olsun. Allaha lazım deyiləmsə, daha kimə 
lazım olmalıyam ki? Yük olmadım, yaxşılıq et-
dim oğluma. Məni burda qoyduğuna görə kim-
sə qınamaz balamızı. Uzaqbaşı, onu qınayan-
ları, – “Öldü, anamın yanında dəfn etmişəm”, 
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– deyib başından rədd edəcək. Kimdi məni bir 
də sağ-salamat görən...

Tutaq ki, bu həyatdan nəsə öyrənmişəm. 
Nolsun, nə öyrədəcəyəm oğluma, nəvəmə? Bu-
nun nə köməyi dəyəcək onlara? Hər kəs özü 
öyrənir, hamı öz həyatını yaşayır, mənim hə-
yatımın onlara nə dəxli var? Bəlkə də məndən 
daha çox şey öyrəniblər bu həyatdan. Ağıllılar 
gördüklərini onsuz da götürür. Axmağın gözü 
ayağının altını görmürsə, buna sən nə edə bilər-
sən, mən nə edə bilərəm?.. – qoca hər dəfə arva-
dının məsum gülümsəməsinə baxdıqca divarla-
rın soyuğunu daha çox hiss edirdi. Bu şəkil həm 
onu söylədir, həm də layla çalıb gecələr yuxu-
ya verirdi. – Gəlinimiz ərini sevməkdən bilsən 
necə qorxurdu?.. Qəşş edib güləndə də kədərini 
gizlədə bilmirdi, zavallı. Onlar burda olmadığı 
üçün azad və sərbəstəm. Bircə ölmək dərdim 
var, başqa heç nə. Dərd nə qədər çox dərinə iş-
ləyirsə, ürəyin bir o qədər bərk ağrıyır.

– Deyəsən, getmədiyinə peşiman olmağa 
başlayırsan. Amma məni burda tək qoymadı-
ğına görə sənə hörmətim yüzqat artdı, bunu 
bilirsənmi?.. Şam yeməyinə bir şey tapıb ye-
misən? – arvadı soruşdu.

-Dürt deyincə dolma yemişəm! – əslində, 
qoca dolma-filan yeməmişdi, sadəcə, gözünün 
acısını almaq vaxtı çatanda qulağına dolan 
səslərlə söhbətləşməyə vərdiş eləmişdi. Sülh 
dövründə də tək qalanda özüylə danışardı. 
Dəqiq yadında deyildi, deyəsən, bu vərdiş ar-
vadı dünyasını dəyişəndən sonra başlamışdı. 
Arada-bərədə öz-özünə zümzümə edər, hətta, 
mahnı da oxuyardu. Arvadının məzar daşıyla 
danışanda isə lap şövqlənirdi.

– Sobanı qalayım, üşümürsən? – arvadının 
da aşırı qayğısı olmaya...

– Yox. Üşümürəm, üşüsəm özüm qalxıb qa-
layaram.

– Dolmanın qoxusu məni də vurdu, mən də 
boyat dolmanı sevirəm... Üst-başın it kökündə-
dir, niyə paltarlarını islağa qoyub yaxalamır-
san? Heç olmazsa alt paltarlarını yu.

– İstəmirəm. Bu boyda şəhər toz-torpa-
ğın içindədir. Gör dünyada nə qədər zibilliyə 
dönmüş ölkələr var... Dünya kirlidir, mən yox, 
– amma doğrudan da son vaxtlar böyrəkləri 
sözünə baxmır, sidik saxlamırdı. Alt paltarları 
qoxurdu və düşündü ki, imkan düşən kimi yu-
maq lazımdır.

“Bir karlı qazan tənək dolması olsaydı nə 
yeyərdim... Özü də turşməzə inək qatığıyla!” – 
kipriklərini möhkəm-möhkəm sıxdı ki, mədəsi 
dolma xülyasından duyuq düşməsin... – “Alla-
ha o qədər yalvarıram ki, əvəzində mənə şirin, 
maraqlı yuxular göndərir”.

– Sabahdan yorğan-döşəyimi də götürüb 
katakombaya köçüm gərək. Oğlana bir az da 
yaxın olaram...

– Axı sığınacağa başqalarının girməyini qa-
dağan ediblər... – indi də oğlan gəlib durmuşdu 
qənşərində.

– Qələt eləyiblər! Neçə ki, canımda can var, 
bizim dostluğumuza kimsə qarışa bilməz! Sən 
olmasan dağıntılar altında dəli olaram... – oğ-
lanın üzünə deyə bilmədiyini indi ürəklə pıçıl-
dadı. Təsbehini döşəyin altına soxub yanıüstə 
çevrildi. Oğlan qocanın kürəyini, ayaqlarını 
yorğanla bürmələdi.

– Sən də get yat, gecdir... – qoca bir əlini ba-
şının altına qoyub yerini rahatladı. Oğlan qo-
canı yuxuya verəndən sonra çıxıb getdi.

– Evdə tərhalva olmalıdır, qoy gedib gə-
tirim – oğlan çayı tələsik axıradək hörtdədib 
qalxdı. Qocanın etirazı ağzında qaldı, bildi ki, 
dostu nəsə yaxşılıq etmək istəyir, odur ki, sax-
lamadı, – Yaxşı, sən deyən olsun. Amma azca 
gətir... – xətrinə dəymək istəmədi. “Uşaq vaxtı 
xeyirxahlıq etməyi mən də sevərdim. Bilirdim 
ki, əvəzində məni tərifləyib başımı sığallaya-
caqlar. Elə buna görə uşaqlar safdırlar. Qoca 
öləndə ağrıtmır, uşaq öləndə adamın içi göy-
nəyir. “Uşaqlar ölmürlər, Allah onların səhv 
düşmüş dünyalarını dəyişir” – bir dəfə körpə 
meyiti tapanda atasına təsəlli üçün demişdi bu 
sözü.

Eşikdəki sərinlik sığınacağın qapısından 
içəri dolan kimi canı çıxır, qaranlığa qovuşan-
da meyit kimi soyuyurdu. Torpaq döşəmə nəm 
olduğundan oynaqlarının ağrısını tərpədirdi. 
Burda özünü evdəkindən təhlükəsiz sayırdı, 
ölüm mümkünsüz görünürdü qocaya. “Nə də 
olmasa adı üstündədir – sığınacaq!”. Amma 
yenə də, – “Quşun da yuvasını uçurmayınca 
evinə baş çəkməyə gəlib-gedir” – hələ ki, bir 
müddət evində gecələməyi üstün tuturdu. İşı-
ğı olsaydı, başqa məsələ, fikirləşmədən köçər-
di bura. Başa düşürdü ki, balıqlar sürü halın-
da şikar olmaqdan qurtulur, amma o, əksinə, 
bura sığınsa mərmiyə tuş gəlməz. Elə buna 
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görə şəhərdəki köhnə tanışlar da bir-birinə 
yaxınlaşmırdı. Həm də ona görə ki, sabah bu-
nun tikə-tikə parçalanıb kiməsə dərd olmağı 
var... – Müharibə insanları bir-birindən belə 
ayırır. Görək illərdir anbarlarda qalıb paslan-
mış silahlar nə vaxt qurtaracaq... – çay stəka-
nını ağır-ağır ağzına apardı. “Təbiətin gözəlli-
yinə xələl gətirənlər, Allahın işinə qarışanlar 
çox mənfur insanlardır, çox!”... – gözü yarıaçıq 
qapının böyründən süzülən işıq selindəydi. Bir 
azdan oğlan əlində tərhalva qutusu içəri girən-
də cana gəldi.

– Mən qayıtdım... – əlindəki qutunu səliqəy-
lə açdı, tərhalvadan bir çimdik qoparıb ağzına 
qoydu, – Xarab olmayıb, əla dadır...

– Bura bax, birdən oğurluq olar ha?! – o da 
bir çimdik götürdü. – Bəh, bəh! Düzünü de, 
oğurlamamısan ki, evdəkilər danışmazlar?

– Yox, dükandan aldım, evdə qurtarmışdı... 
– oğlan termosdan özünə yenə çay süzdü.

– Yalan danışma!
– Allaha and olsun. “Cuhud dükanı”ndan. 

Pulum vardı. Müharibədə pul cuhudlardan 
başqa kimə lazımdır ki? – sinəsi arzularla dolu 
olan, lakin, içindəkiləri başqasına danışmağa 
utanan cavan kimiydi. Gözləri işıq saçırdı. Da-
yanmadan bir qurtum alır, qocaya gülümsəyir, 
tərhalava atırdı ağzına.

Qoca indi fikir verdi ki, onun üzündə təzəcə 
sıxılmış sızanaq var. Sızanağın yeri qızarmış-
dı. Adamın gözünə ilişirdi hər baxanda. Oğlan 
bunu sezdi. İndi qoca hər dəfə gözünü onun 
üzünə dikəndə qeyri-ixtiyari barmağını sıza-
nağın üstünə qoyurdu. “Cavanlaşır, özünə fikir 
verməyə başlayıb, eybəcər görünmək istə-
mir”: – Payın çox, ağzın şirin olsun. Ləzzətlidir. 
Çoxdan yemirdim, dadını unutmuşdum. İnşal-
lah, qoy müharibə qurtarsın, əvəzini minqat 
çıxaram.

– Təki tez qurtaraydı... Tikə-tikə olmuş in-
san cəsədləri adamın gözü önündən çəkilmir.

– Hər şey qalıb Allahın insafına... İnsanlığın 
dəyəri qalmayıb, dostum. “İnsan” sözü mənim 
də qulaqlarımda “qatil” kimi səslənir. Şeytan 
öz qoşunuyla dincliyimizin üstünə cumub, dinc 
yaşamaq istəyən insanlıq isə bunun uğrunda 
ayağa qalxmır. Ən pisi bax budur. İnsan gərək 
dincliyin qədrini öz canından çox istəsin.

– Sülh nə vaxt gələcək, görəsən?... – oğlanın 
bu cür dərin danışmağı qocanı titrətdi.

– Sülh gələcək, amma geci-tezi var. Sülhün 
dalınca bu qoca vaxtımda dünyanın o biri ucu-
na da gedərdim.

– Mən də səninlə gedərdim… – oğlan göz-
lərini yerə dikdi. Deyəsən, doluxsunmuşdu. 
Qoca hazırlaşırdı ki, soruşsun görsün, oğlanın 
kimi qalıb, kimlərini itirib bu qan-qadalı illər-
də, amma sığınacağın qarşısında dayanan yük 
maşınının səsi qoymadı. İkisi də eşiyə çıxdı. 
Bir zabit, beş əsgər idilər. Maşındakı yeşikləri 
köməkləşib yerə boşaltdılar. Zabit yükün siya-
hısını qocaya verib imzalatdı, bir nüsxəsini döş 
cibinə qoydu. Gəldikləri kimi də maşına doluş-
dular. Tələsənə oxşayırdılar. Zabit yükləri içəri 
yığmağı tapşırdı. Qocaya, – Yükdən göz-qulaq 
ol. Bu uşaq-muşağı da içəri buraxma, bura 
məxfi obyektdir! – səsini qaldırıb bunun əmr 
olduğunu anlatmaq istədi. Maşın döngədə 
burulub gözdən itəndən sonra oğlan qoca-
nın ağzına baxdı. O isə, – Nə deyirsən, kömək 
edirsənmi mənə? – dostunun üzünə gülüm-
səməyə çalışdı, amma özünün rəngi bozarmış-
dı. Köməkləşib yeşikləri anbara daşıdılar.

– Bunlar nədir belə? – oğlan qocanın səs-
sizliyindən darıxdı.

– Konservləşmiş ərzaq.
– Bunları kim göndərir?
– Müharibə edənlər, silah satanlar, qan 

tökənlər... – hələ də zabitin əmrini udquna bil-
mirdi.

– Niyə?
– Şikarlarını yedirmək üçün, öz əcəlimizlə 

ölməyək deyə.
– Bu necə ola bilər?
– Tərhalva kimi! Təki müharibə uzansın, əli 

silah tutanların hamısı birdən qırılmasın. Ovu 
bəsləyir, sonra ovlayırlar... – dinclərini alan-
da qoca oğlanı süzdü. Bildi ki, zabitin dediyi 
“uşaq-muşaq”sözü onun şəstinə toxunub. Elə 
bil sıxılırdı daha burda onunla oturmaqdan.

– Bir şey deyim sənə?.. – səsi titrəyirdi oğ-
lanın.

– Mənə hər şeyi deyə və etibar edə bilər-
sən. Axı biz dostuq...

– Keçən ay əsgərlər buraya bir qız uşağı gə-
tirmişdilər... Çiyinlərində düşürdülər maşının 
kabinəsindən. Qız nə qədər çabalasa da onla-
rın əlindən xilas ola bilmədi... Ağzına əski tıxa-
mışdılar. İki əsgər idi...

– Yəni deyirsən ki, bunlar o qızı...
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– Mən o qızı tanıyırdım. Yuxarı məhəllədə 
olurdu. Bütün yaxınlarını itirmişdi... Bir neçə 
saatdan sonra əsgərlər qızı kisədə çıxardılar. 
Kisə tərpənmirdi...

– Öldürmüş olarlar?..
– Qız yaşayan məhəllədə bir daha onu gör-

mədim... O hələ çox uşaq idi...
– Gecələr gözdə-qulaqda ol, Ceko hürəndə 

pəncərədən bax, birdən ərzağa görə katakom-
baya oğurluğa girən olar... – dərhal bu söhbətin 
kəsilməyini istəyirdi.

– Narahat olma, bu gündən Cekonu hava 
qaralan kimi açıq saxlayacağam. O qoymaz bur-
dan bir sərçə də uçsun – ona elə gəldi ki, qoca 
ona “Bir də sığınacağa gəlmə” deməyə çəkinir. 
Durub getmək istədi, – Yaxşı, mən gedim. Əgər 
bir köməyə ehtiyacın olsa, çəkinmə. Ərzaq yükü 
gələndə görsək ki, iş çoxdur, o biri məhəllədəki 
dostlarımı da köməyə çağıraram...

– Bu gün ikimiz də yorulduq, gedib din-
cələk. Amma sabah gəl, qutuları yerbəyer 
edək, qaimədəkilərin hamısını dəqiqləşdirək 
– guya heç onun dediklərini eşitmədi.

– Mütləq gələrəm! – gözləri işıldadı oğlanın.
Köməkləşib sığınacağın qapısını kilidlədilər. 

Parkadək yanaşı addımladılar. Sığınacağın üs-
tündəki yarımcan binanın pəncərələrində yel 
vurub-yengələr oynadırdı. Katakombanın mis-
kin göy qapısına nəzər saldılar, dinməzcə sağol-
laşıb ayrıldılar. Qoca gözdən itənədək oğlanın 
baxışları ondan asılı qaldı...

 ***
“Qapı-pəncərə yandırırlar”... – yanan boya-

nın kəskin qoxusuna yuxudan ayıldı. Pəncərə-
nin qarşısına keçdi. Şəhər sümüksüz ət kimi 
yayxanmış, qızdırmadan sayıqlayırdı. Tüstü 
çıxan yerlərin günbəgün necə azaldığına köks 
ötürdü. Çölün soyuq mehi şəhərə dolmuşdu. 
“Bu şəhər mən tanıyandan belə qəribə şəhər-
dir – günəşi yandırır, gecəsinin soyuğu isə ada-
mı kəsir. Çölün küləyi həmişə adamın yadına 
Allahı salır nədənsə. Elə bil Allahın nəfəsidir, 
nəsə deyir...” Qarşı küçədə çətirini itirmiş qo-
caman ağacın halı ürək dağlayırdı, – “Bu ağa-
cın pöhrə verməyi bir də qaldı yüz ildən sonra-
ya... Külək də əvvəlki kimi nəvazişli deyil.

Əvvəllər küləklə görüşən yarpaqlar sevin-
cək titrəşərdilər, indiysə, zorlanmış azyaşlı qız 
kimi solmadan qopur budağından. Küləyin 

kobud öpüşündən iyrənir indiki yarpaqlar. Bu 
yarpaq yerdə də saralmaq bilmir. Hə, yerdəki 
yaşıl yarpaqlar gör zorlanmış qıza necə oxşa-
yır”... – istədi sobanı qalasın, amma yandırma-
ğa bir şey toplamamışdı. “Elə sakitlik idi ki, 
yerə düşən yarpağın da səsi az qalır eşidilsin, 
amma gün çıxar-çıxmaz mərmilər xoruz kimi 
banlamağa başlayacaq... Hər şey qaranlıqda 
yox olub – gözəllik, ədalət, dinclik – hər şey”... 
– Bu cığırlara yaşıl bərəkət sər, yaşıl yollar 
düzəlt, Allahım! Qoy bu şəhər dikəlsin, gedən-
lər qayıtsın, körpələr, uşaqlar sənin gözün qar-
şısında yenə oynasınlar, desinlər-gülsünlər...

Günəşin çıxmağına hələ bir-iki saat qalırdı. 
Axşamdan qəti qərara gəlmişdi ki, birdəfəlik 
sığınacağa köçsün. Alatoran olsa da təsbehi-
ni, arvadının şəklini yorğan-döşəyin arasına 
qoyub yükü bürmələdi, sonra çiyninə alıb ev-
dən çıxdı. Şəhər hıqqanaraq qaranlığın ağırlı-
ğını üstündən yavaş-yavaş itələməyə çalışırdı. 
Bərk acmışıdı. Sığınacağa çatan kimi bir qab 
konservi qabağına qoyub yeməyi düşündi, – 
İkincini də dostumla birlikdə yeyərəm... Qar-
şısına təkəm-seyrək ruh kimi adamlar çıxırdı. 
Çoxu yandırmağa taxta parçaları toplayırdılar. 
“Bu gecə bombalamayıblar” – hərdən başını 
qaldırıb binalardan sallanan bədheybət beton 
panellərə baxırdı, – Elə bil şəhəri yerlə yeksan 
etmək istəyirlər, köpəyuşağı!..

Sığınacağın qarşısına çatanda çiynindəki 
yükü yerə qoydu, belini dikəldib onurğasında-
kı ağrını sinirdi. Oğlangil tərəfə baxdı. İşıq-zad 
gəlmirdi. “İndi xorna çəkir. Qoy yatsın, ömür 
hələ qabaqdadır, tələsəcək yeri yoxdur. Cavan-
lıq, diribaş cavanlıq, səni harda, nə vaxt itirdim 
görən”... – Kaş bu yorğun qocanı hər səhər sən 
oyadaydın, ay cavanlıq!.. Yat, dostum, gümrah 
olmaq üçün yatıb dincəlmək vacibdir. Sən qoca 
dostuna fikir vermə. Mən ona görə tez duru-
ram ki, gün işığını bir az da çox görüm. Ölü-
mün qoxusu adamın burnuna dəyəndə insanın 
gözündə işıqlı dünya lap gözəlləşir. Sən bunu 
çox sonralar anlayacaqsan. İndiysə, yat...

Qocanın yorğun gözlərinə baxan deyərdi 
ki, haradansa, çox uzaqlardan, uzun və yorucu 
yoldan gəlib. Kənddə babasının yanında qaldı-
ğı uşaq vaxtlarını, yadında qalan çayları, dağla-
rı xatırlamaq istədi, amma fikrindən vaz keçdi. 
Üstünü toz basmış xatirələri yada salmaq üçün 
əziyyət çəkəcəkdi, – “Onsuz da havalanıram, 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Xəzan (4/28)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İyul-avqust  2020
111

bir az da qalsa dəli kimi küçədə bağıra-bağı-
ra gəzəcəyəm” – toz-torpağı, kif qoxusunu heç 
sevmirdi. Bir az aralıda boğuşan pişiklərin sə-
sinə çöndü. Dişi pişik belini dikəldib qəzəblə 
miyoldayır, arada isə quyruğunu tez-tez yellə-
yib onunla cütləşmək istəyən erkəyin üzünə 
ilan kimi fısıldayırdı.

Qoca, pişikləri çox sevirdi, – “Məsum və sa-
diq heyvanlardı”. Dişinin cütləşəndən dərhal 
sonra yerdə dayanmadan mayallaq aşmasının 
səbəbi bu günə qədər də qoca üçün bir sirr idi. 
Dişinin içini yandıran göynərtini necə sinirdi-
yinə baxdı. “Sevişmək qarşılıqlı ləzzətdirsə, bu 
zavallının əzabındakı hikmət nədir görəsən, 
İlahi?” Qapının qıfılını açdı. Pişiyin mırıltısına 
qəzəbləndi, – Zəhrimar, çər dəymiş! Heç nə ve-
cinizə deyil!... – ağır qapını güc verib carıltıyla 
araladı. “İmkan tapıb bu qapını da yağlayım 
gərək, cırıltısı adamın beyninə düşür...” – içə-
ridən nəm torpağın, bir də dünən gətirilən 
ərzaq taralarının qoxusu gəlirdi. Əyilib yükün-
dən yapışdı ki, içəri keçsin, amma qəfildən Ce-
konun boğuq səsini beş addımlığında duydu. 
Ceko pişiklərin erkəyini qovarağa saldı. İtin 
vahiməli səsi elə bil quyunun dibindən gəlirdi. 
Pişik qəfil götürüldü düz qocaya sarı,

– Çər dəymiş, o yana rədd ol! İtin zəhmi 
qocanın basaratını elə bağladı ki, əl-ayağı do-
laşdı, əlindəki yükü tullayıb özünü qapının 
arxasına atdı. Ha itələdi ki, qapını örtsün, qapı 
yerindən qımıldamadı. İkinci pilləkəndə di-
züstə çökdü və döşəmədə mayallaq aşdı. Pişik 
güllə kimi onun üstündən tullanıb sığınacağın 
bir küncünə qısıldı. İt ayaqlarını onun belinə 
qoyub qaranlığa tullandı.

– Qoyma, tez gəl, Cekonu çağır, yedi məni! 
– dili dolaşa-dolaşa gücü çatdığı qədər bağır-
dı. Bədənindən su sel kimi axdı. Dikəlib özünü 
eşiyə atmaq istəyəndə it təzədən elə pəl vurdu 
ki, qoca yerə sərildi. İçindən gizilti keçdi, bal-
dırları isindi, elə bildi damarlarına ölüm hop-
du. Özünü isladanda uslufca udqundu. Hiss 
elədi ki, ağzında çox pis qoxu əmələ gəlib. İt 
qaranlıq zalda pişiyi artıq haxlamışdı. Zavallı-
nı küncə qısnayıb boş-boşuna hürür, gözünün 
odunu alırdı. Cekonun səsi elə guruldayırdı 
ki, elə bil it sürüsü dolub qaranlıq sığınacağa, 
indi xorla hürürlər. Eşq oyunu yarımçıq qalmış 
hikkəli pişik gah miyoldayır, gah da fınxırırdı. 
Ceko pişiyin canını oxumuşkən qoca səsini qı-

sıb ehmalca eşiyə sarı dartındı ki, qapını örtüb 
oğlangilə sarı qaçsın, amma bu şəhəri Allahın 
acı lənəti bürümüşdü axı...

***
Havada süzən mərmi pərlərinin səsi bu 

şəhərdə hamıya yaxşı tanış idi. Şığıyan mər-
minin vıyıltısı adamın onurğa beynini büzür-
dü. Bu səsdən adam istər-istəməz yerə sərilib 
dişlərini bərk-bərk sıxır, qulaqlarını tutur. Ta, 
mərmi partlamayınca adamın damarlarındakı 
qanın donu açılmırdı. İndi həmin lənət düz qo-
canın kürəyini hədəfə almışdı...

İlk partlayışda sığınacaq titrədi, itin hür-
məyi qulaqbatıran zingiltiyə çevrildi. Qoca bir 
anlıq alatoranlıqla qaranlığın arasında qaldı. 
Sonra binanın can verən beton dirəkləri çiynin-
dəki yükü düz sığınacağın qapısına doğru əydi. 
Qoca ayağa durub özünü eşiyə atmaq istəyirdi 
ki, yarıaçıq qapının kölgəsini zülmət bürüdü. 
Əvvəlcə dəmir qapı zərblə çırpıldı, sonra qoca-
nın üz-gözünü toz bürüdü. Qısa aradan sonra 
azca aralıda daha iki mərminin kar guppultusu 
eşidildi. Qoca geri çəkilib sığınacağın döşəmə-
sinə uzandı. Toz-torpağın hənirtisi kəsiləndən 
sonra əllərini üzündən götürdü. Dünya qapqa-
ra zülmətə bürünmüşdü. Qoca olanları kəsdirə 
bilmirdi, – “Hər şey bitdimi!?” – ölü olduğunu, 
yoxsa sağ qaldığını yoxlayacaq şüuru qalma-
mışdı. Ağlı başında qəlpə kimi oyana-buyana 
uçurdu. Qulaqlarındakı uğultu təzəcə keçmiş-
di, nəbzini yenicə duymuşdu ki, beynindəki ta-
nış pıçıltılar təzədən bərpa olundu:

– Bilirəm! – oğlan həşirdəydi, – gözlə, bu 
saat gəlirəm! Mən qayıdanacan sən bir hovur 
otur, su iç, qorxma, indi gəlirəm! – bilirdi ki, 
oğlan artıq oyanıb və mərmilərin katakom-
banın üstünə düşdüyünü görüb, indi onu xi-
las etməyə adam çağırmağa qaçıb. Dinşədi ki, 
görsün çöldən səs-səmir gəlirmi, amma Ceko-
nun nəbzindən və pişiyin yalvarış dolu miyol-
tusundan başqa heç nə eşidilmirdi. Ölüm öz 
sükunətini rahatca sığınacağın üstünə sərib 
dincini alırdı. Ceko kal-kal bir-iki ağız hürdü, 
amma Allah kəssin bu cür hürməyi – səsi ca-
nıyla birlikdə çıxırdı.

Qorxu hər şeyi üstələmişdi. Qoca bu cür 
öləcəyini heç ağlına gətirməzdi. Bağırsaqlarını 
qarmalayıb ölümün qucağına qaçan yaralının 
halı bundan min dəfə yaxşı idi.
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– Ey, ölüm, burdasan? – itin hürə-hürə quy-
ruq bulamağı kimi bir şey...

– Hə, mənəm, burdayam. Mənasız ümid 
üzündən özünü məhv etmə, sən burda ölməyə 
məhkumsan! – ölüm onun qulaqlarının dibin-
də xısıldayanda qocanın gözləri hədəqəsindən 
çıxdı. Divara söykənib astaca yerə çökdü. Ce-
konun zarıltısı qaranlığın dibsiz dərinliyində 
qulaqdan itdi. “O burdadır!” – qoca içində pı-
çıldadı. Ceko daha hürə bilmirdi, boş-boşuna 
yerində atılıb-düşürdü. “Ölümün qoxusunu 
alıb. Toxuna bilir ölümün soyuq yanaqlarına” – 
dizləri əsdi qocanın. Lap uşaqlıqdan ölüm adlı 
bəladan gözüqıpıq idi. Müharibə acıları ona 
ölümün təkəbbürlü və lovğa olduğunu çox-
dan anlatmışdı. Hər kəsə baş əydirən ölümdən 
zəhləsi gedirdi. Bir də itdən və ilandan qorxur-
du. Amma indi ölüm onu itin yanındaca əsarə-
tinə almış, canına vicvicə salmışdı.

Dizi ağrıdı. Şalvarının balağını çəkib əliylə 
yoxladı, – “Qanamayıb, yüngül şeydir”, – pil-
ləkəndə yıxılanda azca sıyrılmışdı. Əlhavasına 
ehmal-ehmal yeriyib taxtlar olan zala keçdi. 
Ceko onun addım səslərinə tərəf tələsəndə 
qocanın əl-ayağına dolaşdı. Qorxudan qocanın 
bütün sinirləri dik atıldı. İt onu ötüb qapının 
ağzında üzüeşiyə bir-iki ağız hürdü, sonra zin-
gildədi və yenidən susdu. Dilini ovurdunda 
şappıldada-şappıldada bir neçə dəfə sığınaca-
ğın divarlarına özünü çırpıb ortalıqda vurnux-
du. Qoca dizlərini altına yığıb taxtda səssizcə 
oturmuşdu. İt dayanmadan ləhləyirdi. “Torpa-
ğın altında qalmaq bir zülm, itin səni qapmağı 
da ikinci zülm” – qoca səsini ciyərlərində həbs 
etmişdi, ürəyiylə beyniydi qarpışan. Havanı 
kor-koranə əllədikcə boş qalan əlinə az qalırdı 
ağlasın. Dəhşət susamışdı, dili dişlərinə ilişir-
di. Elə bil mərminin nəriltisi bədənindəki suyu 
sovurub qurutmuşdu. Dili-ağzı zəhər kimi 
acıydı. İtdən qorxmasaydı, gedib bir qurtum 
su içərdi. Ehmalca sinəsini qabağa verib Ceko-
nun yerini təyin etməyə çalışdı. Tapmadı. “Bəs 
sən hardasan, məstan?” – deyəsən pıçıldaya 
bildi. “Bircə Ceko aman versəydi qurğunu yox-
layardım. Görəsən nəfəsliklər tutulmayıb ki?” 
– susuzluğunu mütləq yatırmalıydı. “Yeməksiz 
günlərlə qalaram, amma susuz dözmürəm... 
Bəlkə də şəkərim var”... – ağlı yavaş-yavaş özü-
nü girləməyə başlayırdı.

Sığınacağın qara havası ucsuz-bucaqsız 

dərya kimi onu ağuşuna almışdı və o, bu son-
suzluğun azğın sularında üzməyi bacarmırdı. 
Qaranlıqda diqqətini çəkəcək heç bir işartı yox 
idi, – “Bir az da keçsin, bəlkə gözüm qaranlığa 
alışar... Okean bu zirzəmidən sərfəlidir. Heç ol-
mazsa, orda başının üstündə günəş var, ətrafı 
görə bilirsən, Allah üzünə baxsa, özündən bir 
işarə kimi qağayı da göndərər”. – Nə axmaq 
rəng imiş qaranın zilliyi! – nəfəsi daralır, təng-
nəfəs olurdu deyə qorxunu ani yenib səsini 
çıxardı. Səsə pişik yerini dəyişib miyoldadı. 
Qoca ürəkləndi, – Can, qorxma, mən burda-
yam, tək deyilsən... – əliylə havanı yarıb pişiyi 
səslədi, – piş-piş-piş... Heç olmazsa pişiyin ona 
sığınmasını istəyirdi. Pişiyin ayağı kağıza ilişib 
xışıldayanda bildi ki, dünənki tərhalvanın qu-
tusudur. “Yəqin ki, bizi xilas etmək üçün çöldə 
özünü didir. Zavallı dostum, indi elə bilir ki, 
Ceko da, mən də ölmüşük. Haydı, xilaskarım, 
görüm ha, taleyim indi sənin əlindədir, igi-
dim!”... İtin hənirtisi aralanan kimi qalxıb yan 
taxtda oturdu.

Tərhalvanın qutusunu tapdı. Bir çimdik ağ-
zına aldı. Ağzındakını ehmalca hayxırıb yerə 
tüpürdü. Halva zəqqum kimi idi. Ödü ağzın-
daydı. Bir azdan daha bir çimdik aldı, – “İndi 
bir az dadı gəlir”. Qapağını örtdü ki, qalanını 
dostuyla birlikdə yesin. Qulağını girişə tərəf ha 
şəklədi, bir səs-səmir duymadı. Qaranlıq içinə 
dolurdu, – Mən daha onunçün ölmüş biriyəm, 
yoxam. O, mənsizliyi qəbul edib...

Bir müddət yerindən tərpənmədi. Bardaş 
qurub oturmaqdan baldırları keyidi. – Bu da 
Allahın insafı! Mərmini başımıza salmadı, bi-
nanı üstümüzə yıxdı... Bəlkə də belə məsləhət-
dir – artıq səsini Cekoya alışdırmağa qərar 
vermişdi. – Mərmi bizi tikə-tikə etməkdənsə, 
bu cür xilas olmaq yaxşı deyilmi? Hə, Ceko? – it 
adını eşidib başını səsə çöndərəndə qulaqları 
şappıldadı, – “Dinləyir məni. Bax belə. İndi biz 
dost olmalıyıq”. – Gəl köhnə ədavəti unudaq, 
olan olub-keçən keçib. Allah bizi ağır sınağa 
çəkib. Dostumuz bizi xilas edənədək əlbir ol-
malıyıq, bir-birimizlə yola getməliyik. Burdan 
çıxandan sonra ürəyin nə qədər istəsə məni 
qapa bilərsən.

Amma burda dəlilik eləmə, pişikdən ayıb-
dır – dodağı qaçdı. “Mən insanam, bunlardan 
ağıllıyam, eyinlərini açmaq, könüllərini almaq 
mənə düşər” – yavaş-yavaş özünə gəlir, səsini 
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qaldırdıqca ürəklənirdi. Özünü adam sayır, ina-
mına təpər gələrdi. “İnsan nə qədər uzun yaşa-
sa da, həyatdan bezib özünə ölüm arzulasa da, 
yenə ölümün amansızlığından daim qorxub. 
Di gəl, hökm verilibsə, vaxtdırsa, ölümdən o 
yanası yoxdur” – elə bilirdi şəhərdə qalmağa 
qərar verən gündən başıdik, mərdanə ölməyi 
özünə təlqin edə bilib, amma indi düşündü ki, 
yox, bu mümkünsüz xülyaymış.

– Yəqin çöldə Günəş çıxıb... Günəşin nə 
vecinədir ki, bir qoca, it və pişik qalıb torpa-
ğın altında... Hamımız işığa möhtacıq, dos-
tum. Günəşin nurudur göydən sevgi endirən, 
bərəkəti, xoşbəxtliyi bizə gətirən. Günəşin işığı 
olmasa yerdə canlı olmaz. Bütün canlılar işığa 
möhtacdır... Sən bilirsənmi ki, işığa çox bax-
maq canlını kor edir?.. Uzun zaman qaranlıqda 
qalsan yenə gözlərin kor olar... – “Allah göstər-
məsin, bu qaranlıqda çox qalsaq sonunda kor 
olmaq da var” – dili ağzında yanırdı, artıq dözə 
bilmirdi susuzluğa. Qoca bilirdi ki, qaranlıq 
otaqda onun özündən başqa qulaq yoldaşı ol-
mayacaq, – Nə yaxşı ki, öz-özümə danışmaq 
qabiliyyətim varmış... – itin mırıltısına səsi-
ni “xırp” kəsdi. Taxtın digər kənarına keçdi. 
İt dayanan kimi o başladı: – Pişik də, mən də 
səndən qorxuruq. İstəyirsən, gəl səni özümüzə 
rəhbər seçək, axı qorxu gücə tabedir deyirlər.

Qorxutmağı bacarırsansa, hökmranlıq da 
edə bilərsən. Bizim də sənin kimi dişlərimiz, 
caynaqlarımız var, amma səninki daha güclü 
və iridir. Onsuz da qaranlıq əhədimizi üzüb, 
heç olmazsa, sən bu qaranlıqdan öz zəhmini 
çək. Qoy nəfəsimizi rahat alaq, qara qanımızı 
qapqara eləmə. Bax, indi durub şamı, kibriti 
götürməliyəm, içməyə su almalıyam. Qorxu-
dan mənim kimi susamısan sən də, düzdürmü? 
İstəyirsənmi otağımız az da olsa işıqlansın? 
Onda fərağat dur, əgər dinc durmasan, dostu-
muza deyəcəyəm səni yenə kötəkləsin... Dur, 
adı nə idi oğlanın?.. Lənət şeytana! İt tüpürsün 
belə dostluğa, dostunun adını da bilmir!..

Bir qulağı itin hənirtisində taxtlardan, di-
vardan tuta-tuta, ayaqlarını bir-birinə sürtə-
sürtə uslufca rəflər olan yan otağa keçdi. 
Alışqan və kibriti qoyduğu yer yadındaydı, – 
“Alışqanın balaca fənəri də var hələ”. Əlini rəfdə 
sürüşdürə-sürüşdürə alışqanı tapdı, düymə-
sini basdı, – “Bu çinlilər yaponlardan da ağıl-
lıdır deyəsən. Balaca aləti həm də fənər kimi 

düzəldiblər. Gör nə vaxtdan məndədir”. Fənə-
rin dar, konusvari işığını ətrafda gəzdirəndə 
Ceko hövlnak özünü onun yanına təpdi. Qoca 
gözlərini yumub qınına qısıldı, – Olmaz, Ceko, 
olmaz! – bağırdı və ixtiyarsız olaraq işığı sön-
dürdü ki, itin onu necə dişlədiyini görməsin. 
İt onun ayaqlarına sürtünüb iki dəfə bərkdən 
hürdü. Qorxunc səs sığınacaqda qısa əks-səda 
verdi. Ceko qocanın qarşısında çöməldi. “İşıq 
istəyir!” – Ağıllı Ceko, işığa cumdun? Dur, bu 
saat şam götürüm, işığa qovuşaq – bir gözü 
itdə, fənəri yandırıb şam qutuları olan silah 
yeşiyinin qapağını açdı. – Aha, buradadır! İndi 
işıqlığa çıxacağıq. Sən də qaranlıqdan qorxur-
muşsan... Şamı yandırdı.

Pişik də yaltaq-yaltaq işığa gəlirdi. – Gəl, 
qorxma, Ceko özümüzünküdür... – səsinin nə-
vazişindən pişik yalmanıb quyruğunu tərpətdi 
– “Bu da itə yaltaqlanır” – hər ehtimala qarşı 
rentgenmetrin uzadıcı dəmir qulpunu götürdü 
ki, it birdən ona cumsa özünü qorusun. Anbar-
dan iki plastik su qabını götürüb zala qayıtdı. 
Şamın ərintisini azca damızdırıb taxtın başına 
yapışdırdı. Sudan bir qurtum aldı. Şamın işı-
ğında çöməlmiş Cekonun, qocanın və taxtın 
üstünə çıxmış pişiyin qarşı divarda iri kölgəsi 
titrəyirdi. – Yaxşı ki burdasınız, yoxsa, ürəyim 
partlardı tənhalıqdan – alışqanı götürüb qapı-
nın ağzını, pilləkəni gözdən keçirdi.

Qapının arasından bir neçə armatur nizə 
kimi içəriyə doğru yönəlmişdi. Çiynilə bir neçə 
dəfə qapını itələdi, – Faydasız işdir, bir qo-
şun da güc eləsə aça bilməz... Arxaya dönmək 
istəyəndə pişiyi az qaldı ayaqlasın. Ceko da, 
pişik də onun yanında yanaşı çöməlib qoca-
nın qapını açmasını gözləyirdi. Naəlac qocanın 
çiyinlərindən elə bil girvənkə daşları asdı bu 
baxışlar. Xəcalat çəkə-çəkə əli ətəyindən uzun 
keçdi taxtdakı bayaqkı yerinə. – Narahat ol-
mayın, bir-iki saata bizi buradan çıxararlar... – 
üzrxahlığından özü utandı. Əlacı olsaydı şamı 
söndürərdi ki, onun gücsüzlüyünü heyvan-
lar görməsin. – Acmısınızsa sizə ət konservi 
açım?.. – anbardakı yeşikdən bir qab konserv 
götürdü. Alışqanın fənərini dəmir bankaya tu-
tub üstündəki etiketi oxudu: “Camel meat”... 
“Üstündə dəvə şəkli var, yəqin, dəvə ətindən-
dir”. Bıçağı axtarıb tapdı, bankanın ağzını kə-
sib ağzıüstə döşəməyə çırpdı. Ətin qoxusu 
burnuna dəyən kimi öz mədəsi də quruldadı. 
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Torpağa bulaşmamış yerindən bir tikə götü-
rüb ağzına qoydu. – Bəh, bəh, əcəb dadlıdır... 
– ağzını marçıldatdı, şamı ətin yanına qoyub 
taxtda ayaqlarını altına yığdı. Ceko bir ətə, bir 
də qocaya baxırdı. İştahı yox idi deyəsən.

Pişik isə tez-tez quyruğunu yelləyirdi. 
Yeməyə həvəsli olsa da hələ yaxın durmurdu. – 
Nə gözləyirsiniz, yeyin di! Yoxsa ikiniz bir yer-
də yeməyi qürurunuza sığışdırmırsınız? Yox, 
dostum, yerin üstündəki bütün umu-küsüləri 
yığışdırmalıyıq. Burda üçümüz də qardaşıq, 
bərabərik. Allah üçümüzü də eyni həvəslə, eyni 
səbrlə, eyni məqsədlə yaradıb. Əgər burda da 
boğuşacağıqsa, onda bu torpağın altını üstünə 
çevirən alçaqlara nə deyə bilərik? Ceko, birin-
ci sən buyur, sən bizim sərkərdəmizsən axı... 
– heyvanlara nümunə olmaq üçün bir tikə də 
götürüb nümayişkəranə çeynədi, – Əladır!.. 
Ceko üzünü qapıya çöndərib zingildədi, sonra 
divarın küncünə qısılıb uzandı. Pişik isə şamın 
titrəyən işığına hayıl-mayıl qalmışdı, sanki, – 
“Dünya dağıldımı?” – deyirdi gözləri. “Mənim 
üzümdən hər şeyi oxuyurlar” – qoca nədən, 
hardan başlayacağını kəsdirə bilmirdi...

– Dilsiz-ağılsız heyvan insanların ən yaxşı-
sından minqat insaflıdır, safdır. Sizin qədəriniz 
daha gözəl yazılıb. Amma biz... Bədbəxtdir in-
san. Nə qədər insaflı olsa və daha yaxşı olmağa 
tövbə eləsə də, dünyanı düzəltmək tək onun 
əlində deyil. Gərək bütün insanlar cəm olsun. 
Yoxsa tək əldən səs çıxmaz, bir ölkədən kar gəl-
məz. İnsan insan başı kəsərmi heç?.. Yox, Ceko, 
nələrisə düzgün yaratmayıb Allah. Onun qüd-
rətində bir boşluq var. Allahın özbaşınalığına 
sədd çəkən başqa bir Allah olmasa yaratdığı 
hər şeyi bərbad edəcək... Keçmiş bir qonşum 
vardı. Oxumuş adam idi. Deyirdi ki, Allahı ax-
tarmaq, insanın özünü axtarmasından başqa 
şey deyil. O, biz onu axtardıqca var. Nə deyir-
sən, Ceko, düz demirdimi? “Gəlmisənsə, yaşa, 
qalanı sənlik deyil” söyləməklə haqq-hesab 
bitməz. Niyə yaşadığına heç kim düz-əməlli 
cavab tapa bilməyib, bilməyəcək də. Həyat bu 
deyil, başqa şeydir. Həyat ölmək üçün yox, ya-
şamaq üçündür...

Öz aramızdır, bir gün ölməli deyilikmi? Heç 
ağlına gələrdi ki, bir-birindən qorxan üç məx-
luqun cəsədi eyni məzarda çürüyəcək? Min il 
sonra da qalıqlarımızı tapan alimlər deyəcək 
ki, bu sümüklər qədim insan, həm də heyvan-

sevər bir insana məxsusdur. Hm, qədərimizə 
bax sən!.. Yerin üstündəki canlılara adamın 
paxıllığı tutur... – qulağının dibini kəsdirmiş 
ölümə özünü təslim etmək üçün tam hazır de-
yildi hələ. İtin qorxunc gözləri – “Mənasız yerə 
donquldanma, çıxar bizi burdan!” deyirdi. Qoca 
isə burda öləcəyindən əmin idi, – “Ölüm burda-
dırsa, tək Ceko üçün gəlməyib”... – Yaradana da, 
yaradılana da, yaradılışa da nifrət edirdi indi. – 
Huşsuz, yelbeyin və tamarzı Həvvanı yaradan 
Tanrı kimə lazımdır? Bilsəydim Allaha yox, İb-
lisə pənah gətirərdim! Vaxtında ov yox, bomba-
layan ovçular cərgəsinə keçərdim!..

– Yəqin sən də eşikdəki itlərdən ötrü da-
rıxırsan, bir daha onları görməyəcəyindən 
qorxursan... Qapını təkcə beton örtsəydi qaşı-
yıb dəlik açardım, üçümüzü də xilas edərdim. 
Amma bu qalınlıqda dəmiri nə bıçaqla, nə də 
əllə deşmək olar... Hər şey Allaha qalıb. O da ki, 
dostumuz deyil, bizi sevmir, əksinə, bizə nifrət 
edir, – it elə bil onu anlayıb başını buladı. Bilə-
yilə gözlərini xeyli ovdu, – Qocalıq yaman pis 
şeydir, Ceko. Allah bilir, ömrümüzün neçə gü-
nünü bu uçqun altında keçirəcəyik. Biz şəhər 
camaatı üçün sığınacaq hazırlıyırdıq, o da üç 
dosta məzar oldu. Heç deyiləsi dərd deyil, 
deyəsən bir-birimizin ümidinə qalmışıq... Sən 
də qocalmısan, dostum, mənim kimi oturub xi-
las gözləməkdən başqa heç nə gəlmir əlindən.

– Pişik, bəs sənin neçə yaşın olar? – başı-
nı sığalladı pişiyin. – Yox, sən hələ cavansan... 
Ceko, bilirsənmi ki, pişiklər on beş il, itlər isə 
cəmi-cümlətanı on üç il yaşayır?.. – itin də be-
lini sığallamaq, könlünü almaq keçdi içindən. 
Ehmalca qalxıb ilk addımı atdı. Qorxudan indi 
səsi titrəyirdi, – Uğursuz gün oldu bu gün. 
Bəlkə də uğurlu.., bunu bir olan Allah bilir... 
Dünyanın həqiqətlərinə olduğu kimi yox, gör-
mək istədiyin kimi baxmaq yaxşı şeydir. Xu-
dam neylər, gözəl eylər, Ceko. Allahdan ümid 
üzülməz. Allahın bir dili, bir üzü var. Bunun 
adı Sevgidir, – Ceko bir-iki dəfə udqunub ağzı-
nı marçıldatdı. Qocanın zəif əlləri onun belin-
dəydi artıq. Qoca özlərinin məsum kölgəsinə 
baxıb kök ötürdü, – “Siz göründüyünüzdən də 
sevimli canlılarsınız. Mən bunu hələ indi-indi 
anlamağa başlayıram”...

– Durun bir... – fənəri yandırıb fərdi mü-
hafizə vasitələri saxlanan yan otağa keçdi, 
su verməyə uyğun qab tapmadı. Axırda DP-5 
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rentgenmetrin metal qutusunu boşaldıb qapa-
ğını qırdı. Cihazı yerə tulladı. Qabı su çənindən 
doldurdu və bayaqkı yeməyin yanına qoydu, 
– Di için! – heyvanlar maddım-maddım onun 
üzünə baxırdılar, – “Heç hənanın yeridir? Sən 
burdan çıxmaq barədə düşün!” – bunu kor 
adam da onların üzündən oxuyardı...

– Bismillah eşitmiş şeytan kimi devikib 
durmayın! Yeyib-içməsəniz eşiyə meyitiniz 
çıxacaq! Ceko, yaxınlaş, dostum. Unut hər şeyi! 
Biz yəqin ki, axşamadək burda qalmalı ola-
cağıq. O qapının ağzını açmaq üçün çoxlu in-
san, ya da ekskavator lazımdır. Şəhərdə isə o 
qədər insanı bir yerdə cəm görməzsən. Görək 
dostumuz nə edə biləcək... Narahat olma, o 
bizi burda qoymaz.., – amma nə it, nə də pişik 
yerlərindən qımıldandı. Qəfildən qulağına səs 
gəldi. – Siz də nəsə eşitdiniz!? – təkrar dinşədi. 
Davamı gəlmədi səsin. – Siçan-siçovul olar. Ər-
zağa görə bura dadansalar, məstan, kefindir... 
Könlün siçan istəyirmi?.. Babam hər zaman 
deyərdi ki, at su içən yerdən su iç – at çirkab iç-
məz; yatağını pişiyin yatdığı yerdə sal – pişik-
lər təmizkar heyvandır; içində qurd olan mey-
vəni ye, köstəbəyin yuva qazdığı yerdə ağac ək, 
ilanın qızındığı yerdə ev tik; danışmaqdan çox 
susub qulaq asmağa üstünlük ver – qəlbində, 
ruhunda sakitlik məskən salacaq. Elə bil ha-
mısı bir yerdə cəm olub indi. Axırda köstəbək 
olmasaq yaxşıdır.

– İt acıqla ona iki ağız hürəndə dodağı qaç-
dı, – Düz deyirsən, tərs olan bir şey varsa, o 
da zəvzək qocadır... Boş-bekar oturmuşuq, bir 
şeylə başımızı qatmalıyıq ya yox? Lal-dinməz 
bir-birimizə baxsaq havalanarıq. Yemək də 
yemədiniz... Deyəsən başınızı çox ağrıtdım, 
eləmi?.. – əllərini başının altında cütləyib tax-
ta uzandı. “Yorğan-döşəyim də eşikdə qaldı, 
hələ şəkil, təsbehim”... – gözlərini yumanda 
yenə gülməyi tutdu, – “İşıq yoxdursa gözlərini 
niyə qapayırsan ki?”... Xəyallarını qaranlıqdan 
eşiyə çıxarmağa çalışdı ki, yuxuya gedə bilsin. 
”Günəşin doğmasından iki saata yaxın vaxt 
keçmiş olar, indi gündoğan tərəfə baxanda 
günəşin telləri iynə kimi adamın gözünə mil-
lənir... Heç olmazsa oğlan da bizimlə olsaydı, 
heç bu qədər dərd etməzdim... Amma yazıqdır, 
Allah eləməsin! İndi yəqin mənim, Cekonun 
yolunda əlataş qalıb... Müharibə çıxaran, Al-
lah evini başına yıxsın!.. – indi daha çox yazı-

ğı gəlirdi eşikdəki şəhərə. Elə bil şəhər onsuz 
lap müdafiəsiz və kimsəsiz qalmışdı. “Bəlkə 
də məni katakombada yaxalayan elə oğlumun 
keçmiş dostlarının atdığı mərmidir...”

Oğlu vaxtilə müxalifət dəstəsinə qoşulmuş-
du. Bir zamanlar haqq-ədalət xeyli müddət elə 
müxalifətin tərəfindəydi. Lakin xarici muzdlu-
ların sayı günbəgün artandan sonra xoruzun 
quyruğu göründü. Oğlu da anladı ki, kimin 
tərəfində olursan ol, döyüşmək mənasızdır, – 
“Buranı cəhənnəmə döndərəcəklər” dedi və 
silahı yerə qoydu: – Əmr verən də, əmrə tabe 
olan da eyni şər gücdür. Hamısı amansız qatil-
lərdir. Xalqı, torpağı qorumaq cəfəngiyyatdır. 
Bizə təkcə itaətkar olmağı öyrədirlər. Başımı-
zın ətini elə yeyiblər ki, kimə güllə atdığımızı 
da soruşa bilmirik. Ancaq əmrə tabe olmalı-
san. Amma kimin əmrinə? Hansının əmrinə? 
Əmr neçə yerdən olar? Bilmirsən kimdir atan, 
kimi vurur, niyə vurur... Arada ölən dinc uşaq-
lar, qadınlar, qocalardır. Kökünü kəsəcəklər bu 
xalqın. Uçub-dağılmış, zibilliyə dönmüş şəhəri 
bombalamağın nə mənası var axı? Çöl koman-
dirləri özlərini lap Tanrı kimi aparır. Bilmək 
olmur ki, bu qədər vəhyi hardan alır, niyə öz-
lərindən bu qədər yekə görünürlər. Sanki ən 
alicənab insan budur, sən də yanında əmgəyi 
bərkiməmiş uşaqsan. Özü-özünün heykəlidi, 
zalım uşağı! Bircə səxavətlidirlər. Tabeliyində-
kiləri heyrətə salmaq üçün ən yaxşı vasitənin 
səxavət göstərmək olduğunu anlayırlar. Silah, 
pul, qadın paylamağa xəsislik etmirlər, – oğlu-
nun ogünkü təlaşını heç unuda bilmirdi. Qoca 
demişdi ki, şəhəri yerlə yeksan ediblər, daha 
əlisilahlı qalmayıb bu cəhənnəmdə, tezliklə 
müharibə də bitər. Amma oğlu daha uzaqgörən 
olmuşdu, gülmüşdü atasının sadalövhlüyünə, 
– Şəhəri talayırlar, günahsızları öldürürlər, 
küçə divarlarını uşaqların, qadınların, qocala-
rın qanı ilə təzədən rəngləyirlər. Bu müharibə 
deyil, əyləncəli insan ovudur! Aranı qatanların 
hamısı özləridir. Ayrılmış pullar bitənədək bu 
torpaqlar bombayla çox şumlanacaq hələ. İb-
lisin nifrətamiz təbəssümü gec çəkiləcək bu 
səmadan, – atasının da onlarla birlikdə vaxt 
varkən buralardan uzaqlaşmağını təkid edirdi. 
Lakin qocanın tərs damarı tutmuşdu, – Mən 
də qayınatan kimi ağsaqqal kişiyəm. Ananın 
məzarını, evimi, şəhərimi qoyub qohumun 
qoltuğuna sığına bilmərəm. Sən uşaqlarını gö-
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tür get. Mən qalacağam. Onsuz da ölümlə hər 
gün üzbəüzük, əcəlin gözünün odunu almışıq. 
Öləndə də başqaları necə, mən də elə – qalaca-
ğam şəhərin altında...

– Dünyaya bir dəfə gəlirik, ata. Bizim də 
dinc yaşamaq haqqımız var. Bu müharibənin 
bizə dəxli yoxdur. Burda insanlıq ölüb! Gör-
düklərimi sən də görsən, deyərsən ki, bunları 
quduz it dişləyib...

– İnsanlar pis deyil, sadəcə kimsə onların 
ağlına yeridib ki, onlar murdar məxluqdur. O 
da murdar saydığı insanlara silah çəkir.

– Uşaq kimi danışırsan, ata! Aqibətlərini 
bilə-bilə daha çox pul, güc qamarlamaq eh-
tirası insanlığın kökünü çoxdan qazıb. Sənə 
deyirəm ki, burda insan başı kəsirlər. Kəllə-
ni verirsən “baş tədarükü məntəqəsi”nə və 
pulu alıb qoyursan cibinə. İnsan öz başına da 
məzənnə qoyarmı heç?.. Ölkəni çapıb-talayan 
rəhbərlər ailələrini də götürüb aradan çıxıb, 
adlarını çəkən də yoxdur. Bəhanə axtaran silah 
alverçiləri isə dava-şavanın uzanmasında, hələ 
qonşu ölkələrə sıçramasında maraqlıdır – oğ-
lunun fikirləriylə tam razıydı. Qınamırdı bala-
sını. Hələ cavan idi, yaşamaq istəyirdi. Bezmiş-
di döyüşməkdən. Balalarını güllə-boran içində 
gözüqıpıq böyütməyi hansı ata istəyər ki?..

Qayınatasıgilə köçməyi də ağıllı qərar idi. 
Nə də olmasa, müharibənin qığılcımı hələ ora-
lara gec çatardı. İntəhası, nə qədər çalışsa da, 
atasını özüylə aparmağa razı sala bilmədi. Qoca 
iki ayağını bir başmağa dirəyib şəhərdə qalası 
oldu, – Mən yaşadığımı yaşamışam. Eyni sözü 
çox döndərmə, şəhərdə qalacağam dedimsə, 
demək, burda qalmağı seçmişəm və qalaca-
ğam. Sən vaxt itirmə, çıx get buralardan... – nə 
qədər tərs adam olduğunu oğlu yaxşı bilirdi. 
Atasının iradəsinə naəlac tabe oldu. Fikirləşdi 
ki, arada imkan edib atasına dəyəcək. Amma 
oğlu o gedən getdi və onu heç axtarmadı. Qoca 
buna görə balasından incimirdi, – “Müharibə-
də insan ucuzlaşır, ölüm adiləşir, mənim ya-
sımı çoxdan unudub. Nə olsun ki, atasıyam, o 
özü də atadır axı”...

***
– Odur, oğlandır! Axır ki!.. – qulağı oyaq 

imiş, xışıltıya yerindən dik atıldı. Qulaqları-
nı qapıya şəklədi... Amma yox, bu, pişik idi – 
yeri cırmaqlayıb nəcisini gizlətməyə çalışırdı. 

Sevinci gözündə qaldı. Şam əriyib qurtarmaq 
üzrəydi. Pişik ehmalca yerdəki ətə yaxınlaşıb 
əvvəlcə qoxladı, sonra vərəq kimi nazik di-
lini çıxarıb yemi azca yaladı. – Ye, məstanım, 
çəkinmə, nuş elə! Yem təzədir, mən dadına 
baxmışam. Yəqin ki acsan, hələ nəm torpaqda 
üşümüsən də. Ağıllı pişiksən. Ceko, sən də gəl, 
aclıq səni üzər yoxsa, qardaş... İt mırıldadı. Pi-
şik də bu mırıltıdan qorxub heç nə yemədən 
öz küncünə qısıldı. “Dadına baxıb, hara getsə, 
mütləq gəlib yeyəcək”, – Sizin kimi utancaq, 
qürrəli heyvanlar görməmişəm!.. – çişəyi gə-
lirdi. “Mənim də böyrəklərim lap xərifləyib” 
– azca şalvarına qaçırmışdı və ona elə gəldi 
ki, Ceko islaq ləkəni sezdi. Xəcalət çəkdi it-
dən. Alışqanın fənəriylə ayaqyolunun qapısı-
na sarı yeridi. İt onun ayaq səslərinə biganə 
idi. “Görəsən bu cür qaranlıqda it yaxşı görür, 
yoxsa pişik?.. Ceko iri gözlərini eyzan bərəldib 
baxır. Demək ki, görmək üçün daha artıq ener-
ji sərf edir. Pişik isə sərbəst gəzir. Lap qatı zül-
məti demirəm, amma adi qaranlıqda mənim 
gözlərim də pis seçmir. Hər halda, pişik gözün-
dən geri qalmaz... Görəsən saat neçə olar indi? 
Bir azdan buranın havası ağırlaşacaq, vaxtında 
xilas olmaq lazımdır...”

Qayıdıb taxtında oturdu. Pişiyin hərəkətlə-
rinə diqqət kəsildi. Heyvan artıq küncdə dinc 
dura bilmirdi. Quyruğunu yelləyib yemə baxır, 
ayaqlarını qabağa uzadıb tez-tez gərnəşirdi. – 
Hə, gəl görüm, naz eləmə! Bir də, hə! Yaxşı-yaxşı 
iylə! Qoy ətin iyi səni məst eləsin. İştahla ye! On-
ları yeyəndən sonra da suyunu iç. Ətin suyuna 
nə qatıblarsa, əcəb ləzzətlidir. Deyəsən dəfnə 
yarpağıdır. Çəkinmə, məstanım, ye getsin! Pi-
şik bir gözü Cekoda yemə yaxınlaşdı. “Yeyəcək! 
Ağzı nədir yeməsin”, – qoca sevindi, – “Allah 
özü yerin altında onun ruzisini yetirib”... Pişik 
itə tərəf baxıb miyoldadı. – Bir buna bax, Ceko-
nun halallığını istəyir! Ay səni, cüvəllağı! Pişik 
ilk dişləmi götürüb ləzzətlə çeynədi. Ceko mad-
dım-maddım pişiyə baxır, yerindən tərpənmir-
di. – “Yaman qürurlu itdi, pişiyin ağzı dəyən yer-
dən çətin ki yemək yesin... İt kimi acıb, amma 
qüruru ona imkan vermir”.

İt mırıldadı, deyəsən pişiyə cummaq istə-
yirdi. Qoca heç nə başa düşmədi. – Qurtar tərs-
liyi, qorxutma bizi! Yeyirsən, gəl sən də ye, ya 
da dişlərini qıcama pişiyə! Bizim sənin nazınla 
oynamağa səbrimiz yoxdur! Ceko qocaya hür-
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dü. – Yaxşı, ağıllı ol. Başa düş, bu qaranlığa öz 
xoşumuzla düşməmişik, üçümüz də eyni qədə-
rin dustağıyıq... Qoca hər ehtimala əlini ehmal-
ca rentgenometrin uzadıcı qulpuna atdı. Dəmir 
parçasını itə göstərdi. İt ayağa durub dişlərini 
qıcadı və daha nifrətlə ona baxıb bir-iki addım 
atdı. “Vallah, bir xata çıxaracaq bu çər dəymiş” 
– ancaq ağzındakını dilə gətirməkdən çəkindi, 
– “Hər ağlına gələni dilə gətirəndə tərslik olur” 
– ayaqlarını altına yığıb dəmiri əlində səhman-
ladı. Ceko yemə sarı gəlirdi.

Pişik işini bildi, uslufca aralandı. İt qoxla-
ya-qoxlaya yemə yaxınlaşdı. Amma yemədi, 
məlul-məlul qocaya baxdı, – “Qoxusu əməl-
li-başlı tutdu!”. Qoca rahatlandı, əlindəki də-
mir qulpu ehmalca yerə qoyub durdu. Anbara 
keçib bir qab da konserv götürdü. – Sənə lap 
təzəsini açaram... Bıçaqla qabın ağzını açıb ba-
yaqkından bir az aralıda yerə tökdü, – Di ye! 
– ehtiyatla yerinə qayıtdı. İt yemi qoxladı və 
ilk tikəni ağzına alıb ləzzətlə çeynədi. – Bir az 
da ud görək, yaxşı-yaxşı ye! Elə ye ki, bir daha 
məndən zəhlən getməsin. Bax, bir də mənə 
dişlərini qıcayıb üstümə hürsən, səni bu də-
mirlə kötəkləyəcəyəm... Aclıq itin qüruruna 
üstün gəlmişdi. – Kaş oğlan sənin necə iştahla 
yediyini, necə dost olduğumuzu özü görəydi... 
Gündə üç kərə yemək verəcəyəm sənə, özü də 
hər dəfə bir dolu qab. Pişik, sənə isə gündə iki 
qab.

Çünki siçanlar sənin ixtiyarındadır, əziyyət 
çək, istədiyin qədər tut, ye. Özümə isə gündə-
lik bir qab bəs edər. İt qapıya tərəf baxıb ya-
zıq-yazıq zingildədi, – “Dərdim yemək deyil, 
çıxar bizi burdan! Sinəsinə döyüb “mənəm-
mənəm” deyən insan deyilsənmi?” – qoca onu 
başa düşürdü – “Yox, mən əlimi-qolumu salla-
yıb gözləyə bilmərəm, nəsə etməliyəm”. Fənəri 
götürüb yan otağa keçdi. Divarı sökməyə ağır 
bir şey axtardı. Gərəkli bir şey tapmadı. Ling 
kimi istifadə etmək üçün qapının arasından 
içəri millənmiş yoğun armaturu əyib qırmaq 
qərarına gəldi. İt yeməyini yeyib bitirmişdi 
və ağzını yalayaraq ona baxırdı. – Bəsindir, 
acgöz olma. Biləyimizin gücünü, ərzağı, suyu 
qorumalıyıq. Bilmək olmaz, bəlkə heç oğlan 
bizim burda olduğumuzu görməyib... “Bu da 
insanlığın bir ağır yükü! Di yedir bu acğözlə-
ri!” – Biz istirahətdə deyilik, yuxarıda insanlar 
bir- birini qırır. “Gəl qandır bu şüursuzları, gö-

rüm necə qandırırsan! Onları qarınlarından və 
işıqdan başqa heç nə düşündürmür”...

Vaxt ötdükcə hövsələsi daralır, oturmaqdan 
bezirdi. Havayı yerə şam əriyib qurtarırdı. Du-
rub ayaqlarını ovuşdurdu. Təzə şam yandırıb 
qapının yanında yerə qoydu. Armaturu dayan-
madan sağa-sola, aşağı-yuxarı qanırıb qopar-
mağa girişdi. Ceko və pişik nəzərlərini ondan 
çəkmirdilər. “Hələlik qüvvəmi itirməmişəm. 
Deyəsən dostlarım yeməyi sevmədilər... Eyb 
etməz, az yeməyə alışsınlar. Axı bu oğlan har-
da qaldı belə, niyə gəlib çıxmır?..

Görünür, yuxarıda möhkəm qarışıqlıq var. 
Keşkə, tez çıxaydıq burdan, mənə danışaydı 
bu qədər ləngiməyinin səbəbini. O şövqlə da-
nışdıqca, bir yaxşı-yaxşı ona baxaydım. Görəy-
dim mənə görə necə narahat olub... Sızanağı 
onu lap kişi kimi göstərirdi”... – gülümsündü. 
Dincini almaq istədi. Geri qayıdanda baxdı ki, 
Ceko pişiyin artığını yeyir. – Ay səni, acgöz qa-
rınqulu! Bəs bayaq yemək istəmirdin!?. Yaxşı 
deyirlər, bir yemirəm deyəndən qorx, bir də 
istəmirəm deyəndən! – yerinə uzandı, göz-
lərini bu zavallı heyvanlara dikdi. – Vallah, 
eyni ömrü yaşayırıq! Sən insan günündəsən, 
mənsə, it günündə. Ceko, görəsən üçümüzün 
taleyini bir zirzəmiyə yazan Tanrı nə düşünüb 
bizim ağzımızı bu dalana dirədi? Sən də mat 
qalmısan?... İt çiyinlərini çəkdi sanki.

Elədir, ən böyük yalanla üz-üzə qalmışıq. 
Ağlına gəlməyən şeylərlə qəfil rastlaşanda 
adam mat qalar. Onda hər adi şeyin dəyəri-
ni, öz çəkini dərk edirsən. Sən narahat gözlə-
rinlə, təlaşınla mənə hər şeyi hiss etdirə bi-
lirsən. Hansı ki, bu baxışları bəlkə min dəfə 
görmüşəm və heç vaxt fərqinə varmamışam. 
Amma indi yadıma düşür səni dostum döyən-
də mənə necə incik baxırdın. Oğlandan ötrü 
darıxdığını anlada bilirsən, həyatı gördüyün 
kimi yaşamaq istəyinə toxuna bilirəm... Pişik 
onun təmkinli danışığına sığınıb özünü qoca-
nın ayaqlarına sürtdü. Qoca onu qucağına aldı, 
başını sığalladı, – Zavallı pişik.., səni isə daha 
yaxşı anlayıram. Sevginin, ehtirasın dilini mən 
də bilirəm. Sevmək, səmtini bilmədiyin şiddət-
li axına düşüb əl-ayağını hər şeydən üzməkdir. 
Bəlkə də sevgi ona görədir ki, canlılar sağ ol-
duqlarına sevinsinlər.

Cavanlığın öyüd qanmayan tufanıdır sev-
gi. Qocalanda isə mənim kimi eşqə yaramaya-
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caqsan, yarı ölü olacaqsan, yarı diri. Halına bir 
bax, eşq ağlını bürüdüyü vaxtda, sevişdiyin yer-
də başına bomba yağa. Üstəlik, böyürdən bir it 
çıxıb sənin ağzını cəhənnəmə dirəyə. Vay ha-
lına, məstan! Bir şeyi istəyəndə bunu gərək Al-
lah da istəyə, yoxsa, əlin ətəyindən uzun qalar. 
Qədərə nə ki bəddua yağdırsan, yenə haqlısan... 
“Görəsən Tanrı öz sirlərini niyə tam açıq şəkildə 
ötürmür, bizimlə gizlənpaç oynayır? Allahın ağ-
zı-qulağı yoxdurmu görən, hər şeyi ağızdan qu-
lağa ötürsün? Axı biz belə vərdiş etmişik? Bu qə-
dər araçıya nə ehtiyac var, yoxsa yaratdığından 
utanır deyə gözə görünmək istəmir?”... – gözüylə 
qaranlığı daradı, Allahı qoxladı.

– Məstan, sən necə düşünürsən bəs? Bəlkə 
Tanrı pisliklərin kökünü kəsmək istəyir, amma 
bacarmır, buna gücü çatmır? Onda nəyi Tanrı 
oldu bunun? Hə? Yoxsa gücü çatır, amma belə 
davam etməyini istəyir? Onda nəyi rəhmli oldu 
Tanrının?

Ceko taxtın altına girib yayxandı. Qocanın və 
pişiyin nəfəs aldıqlarını, hələ sağ olduqlarını du-
yub rahat olmaq istəyirdi. Təklikdən qorxurdu. 
“Qınamalı deyil, axı o da candır... İki “düşmən” 
birləşib – Ceko tənhalıqdan sıxılır, bizə paxıllı-
ğı tutur, məstan – pişiyə pıçıldadı. “Belə vaxtda 
təskinlik ən yaxşı dərmandır” – düşündü:

– Əziz dost, bu qaranlıq zindan çox da qanı-
nı qaraltmasın. İşıqlı gündüzə çıxanda günəşin 
qədrini daha çox biləcəksən. Amma qorxuram 
burdan çıxandan sonra aylı-ulduzlu gecələr-
dən də qorxasan... Bir az insan kimi düşün-
məyə cəhd elə – canın ağrımırsa keçici əzablara 
dözməyi bacar. Əzab çəkmək qorxusu ağrının, 
əzabın özündən betərdir. Arzu və ümidlə vu-
ran ürək ağrımamalıdır. Hər qum dənəsi necə 
yaranırsa, ümid, arzu da elə yaranır. Sahibinin, 
dostlarının gülər üzünü xəyallarında canlan-
dır və yat. Həyatı qorxunc bilənlər üçün həyat 
həqiqətən qorxunc olur. Amma biz bu qorxunc 
qaranlıqdan tezliklə xilas olacağıq. Bunu sənə 
insan olaraq söz verirəm! – əllərini hövkələyib 
təzədən düşdü armaturun canına... 

– Allah!!! – elə bil qaranlığın qəzəbi tutdu, 
arxadan ona badalaq gəldi. Armatur əlində da-
lıqatda yerə səriləndə kürəyi pilləkənin kün-
cünə dəydi. Tərpənə bilmədi, qaranlıq əl-qolu-
nu sıxdı, bələk kimi qocanı bürədi. Çabalamaq 
istədi, ayağıyla şamı aşırıb söndürdü. Güc-bə-
la alt pillədə oturdu. Kürəyi zoqquldayırdı. 

– Öldüm, ay Allah! – burda ölməkdən yaman 
qorxurdu. Əli də çatmırdı ağrıyan yerə. Ehmal-
ca kürəyini üst pilləyə söykədi.

Özünə gələnədək zarıya-zarıya süst qaldı. 
Heyvanlar yanında yox idi, yoxsa lap xəcalət 
çəkərdi. Arakəsmənin o üzündən sızan şam 
işığına divardan tuta-tuta qayıdıb keçdi tax-
tına. Bədəni soyuq suyun içindəydi. “Görəsən 
axır vaxtlar niyə bəxtim gətirmir mənim? Axı 
tale üzümə nə vaxt güləcək, niyə həmişə bəla 
dalınca bəla gəlməlidir? Bəxtim niyə daşa ili-
şib? Allahın işi-gücü qurtarıb, təkcə mənim da-
lımca düşüb yoxsa? Bircə tez qurtulsaydıq bu 
cəhənnəmdən”... – ayaqyoluna tələsdi.

Canını soyuq kəsirdi. “Deyəsən yenə gün 
batıb... Yəqin ki, indi günəş qüruba enib, bu-
ludların ətəkləri zambaq kimi qızarıb”... Şalva-
rının düymələrini bağlaya-bağlaya mühafizə 
vasitələri saxlanan anbara keçdi. Kimyəvi si-
lahdan qoruyan rezin geyimlərdən birini gö-
türüb əyninə keçirdi. Əleyhiqaz torbalarından 
birini isə boynuna dolayıb taxtına uzandı. Ye-
rində büzüşdü, – “Bir halda ki, taleyin öz əlin-
də deyil, ən azından sabah ölmək bu gün öl-
məkdən yaxşıdır. Qoy ən pis sürprizlər səndən 
qabaqda olsun, dərdlər isə sənə indidən dərd 
olmasın, qoca. Onsuz da qədərini dəyişmək iq-
tidarında deyilsən. Hər yaşanan gün ölümə ha-
zırlaşmaq üçündürsə, onda gələcəyini öyrən-
mək, onu dəyişmək istəyən insan axmaqdır. 
Sən indini dəyərləndir, sabahı Allaha burax.

O, hər şeyin qeydinə qalar, çünki bu, onun 
vəzifəsidir”... Tir-tir əsirdi. “Axı buraya hava 
dolmur, niyə soyuq oldu birdən-birə?”. Dərhal 
da anladı ki, bu saat onu vərdişləri idarə edir, 
– “Hə, gecə düşüb və həmişəki isti yorğanın al-
tına girmək vaxtıdır”... Taxta böyrünü əzsə də, 
özünü inandırmaq istəyirdi ki, guya yeri çox 
rahatdır. “Hələlik nə mən qaranlığa bir şey edə 
bilirəm, nə də qaranlıq mənə. Amma sabah 
burdan çıxmağın bir yolunu tapmalıyam, yox-
sa burda bağrım çatlar”... Pişik onun sinəsi üs-
tündə uzandı. Yorğun əllərilə heyvanın belini 
sığalladı, – Oğlan bizi unutsa, bax əsl həngamə 
onda qopacaq!..

Qorxmayın, sizi burda çürüməyə qoymaram! 
– amma səsinin gücünə nə özü güvəndi, nə Ceko, 
nə də pişik. “Ən yaxşısı xəyallar qurmaq, öz-ö-
zünlə dərdləşməkdir. Yaxşı ki bu cür yaşamağa 
vərdiş etmişəm” – zaman xətalarını nizamlamaq 
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üçün bacardıqca yuxunu ləngitməyə, amma ref-
lekslərə tabe olmağa qərar verdi. Kürəyinin küt 
ağrısını taxt əzirdi. “Axşam düşdüyünü yuxum 
gələndə biləcəyəm. Uzaqbaşı, sabah gün çıxana 
kimi bizi mütləq xilas edərlər”. – Yerin üstü indi 
cənnətdir. Çoxdandır sevinmirəm, məstan. Xilas 
olsaydıq doyunca sevinərdik...

Gözlərini açanda kürəyi hələ də zoqqulda-
yırdı. Yuxu yatmamışdı – uzağı bir saat kip-
rikləri yorğunluqdan qapanmışdı. “Deyək ki, 
səhərdir” – çişəyə gedəndə əhənglənmiş di-
varda bıçaqla bir cızıq çəkdi, – “Bu birinci gün 
– şərin əsirliyində keçirdiyim bir qaranlıq il...”. 
İştahı yox idi yeməyə. Amma, – “Təbim çək-
di, ya çəkmədi, gərək hər səhər bir az yeyim. 
Gücümü qorumalıyam. Daha əlimi-qolumu 
sallayıb Allahdan nicat gözləyə bilmərəm. Bu 
gündən dişimlə də olsa bir dəlik açıb burdan 
çıxmalıyam” – bir qab yemək götürüb yarısını 
özü yedi, yarısını da pişiyin qabağına əndər-
di. Sığınacağın havası xeyli ağırlaşmışdı. Təzə 
şam götürüb yandırdı. Pişik yenə həminki yeri 
cırmaqlayırdı. Cekonun yemək payını verəndə 
it hələ taxtın altından çıxmamışdı, “küsülü” idi 
və qocadan şad xəbər gözləyirdi. Qoca eşiyi 
dinşədi. Sığınacaqda yurd salmış ölümün nəfə-
sindən başqa heç nə eşidilmirdi.

– Yəqin ki, dostum köməyə adam tapa 
bilməyib və təkcanına bizə doğru uçqunu 
qaza-qaza gəlir – armaturun kökündən ya-
pışdı, – “İndi sığınacaqdakı bütün avadanlıq-
lardan daha dəyərli bir silahım var – armatur!”. 
Alışqanın fənərini yandırıb qapını, onun çər-
çivəsini diqqətlə gözdən keçirdi. Ceko yanını 
kəsdirmişdi qocanın. “İşığı unutmaq istəmir, 
zavallı. Qaranlıqdan çox qorxur... Qapını dəlib 
keçməkdən başın salamat, qoca. Çıxışın yan 
tağları hörgü daşındandır. Çətini bunun birini 
yerindən çıxarmaqdır, qalanları pilə kimi sö-
küləcək. Tağı sökəndən sonra çərçivə qapıqa-
rışıq havada qalacaq. Sonra qapı çərçivəsini 
içəriyə doğru aşırmaq su içimi kimi asan ola-
caq. Bundan sonra isə girişi bağlayan zir-zibili 
eşib beton panellərin böyür-başından sivişib 
çıxmaq qalır. Ta nə qaldı, artıq azadlıqdayıq!” – 
kefi kökəldi. Cekoya baxdı, – Hə, Ceko, planım 
ağlına batır? Ən çətini ilk hörgü daşını tağdan 
söküb çıxarmaqdır. Başlayaqmı?..

Bu gün həyatdan zövq almaq günüdür! 
Bu gördüyün armaturla Allahın qoyduğu bü-

tün qadağaları alt-üst edəcəyik. Gözün yeyir? 
Bunu bacarsaq, həyatımızın ən yaddaqalan 
şücaətini göstərmiş olacağıq, Allahın gözünün 
odunu alacağıq. Nə deyirsiniz, dostlar, mənə 
uğur arzulayırsınızmı?.. – şamı həmişəki ye-
rinə qoydu, boyu hündürlüyündə iki daşın ara-
sındakı badkeşə (Hörgü tikişlərinin suvağı) ilk 
cızığı atdı, – Ya Allah, sən sən ol, mən də mən! 
– armaturun iti ağzıyla suvağı dayanmadan bir 
xətt boyunca sürtdü.

Cızıq dərinləşdikcə daha həvəslə sıxırdı 
dəmiri, – “Çətini dəmirin ucunu sala biləcəyim 
yarığı açmaqdır. Ling kimi ucunu sala bilsəm, 
daşı qanırıb tərpədəcəyəm. Armatur yoğun-
dur, əyilməz. Düzdür, bu hesabla səbrim-taqə-
tim yağır olacaq, amma eybi yoxdur, daşı sök-
məliyəm. İstədiyim qədər səbrim var”... – Ağır 
çəkic, lingin nə yeridi... Bu işi yarım saata 
görərdim... Möhkəm ol, qoca, bircə tez “yorul-
dum” demə. Sənin axmaq xasiyyətlərin var, 
birdən bezib buraxarsan ha bu işin qulpunu! 
Nuhun gəmisini xilas etmək indi sənin əlində-
dir... – şövqlə suvağı cızmağındaydı...

Ağrıyan barmaqlarını tez-tez dəyişirdi. 
Armaturu badkeşin küncünə dayayıb daha iri 
qəlpə qoparmaq istərkən əli boşa çıxdı və di-
var şəhadət barmağının dərisini sıyırdı. “Lənət 
sənə, kor şeytan! Ehtiyatlı ol, qoca, bu hövsələ-
sizliyin səni yarıyolda qoya bilər!” – əleyhiqa-
zın kəmərini dəmirin başına doladı. İkiəlli güc 
verdi. – Hələ tezdir... – barmağını şam işığına 
tutdu. Azca qanamışdı. Əlini yudu, dincini al-
maq üçün oturdu. Barmaqlarının ucu, əlinin 
içi keyimişdi. – Divar, onu bil ki, nə qədər ca-
nımda can var, səndən əl çəkən deyiləm. Belə 
görürəm ki, sən də dözümlü daşdansan, – 
kürəyini taxtın başına söykədi, – “Madam ki, 
bəxtimiz daşa tuş gəlib, mən də bacardığım 
yerəcən dözməliyəm” – qoca yarasını yaladı. 
“İnanmıram ki, üzdə olan suvağı qoparmaqla 
bu daşı yerindən tərpədə biləm... Dəmiri daşın 
arasına sala bilsəm, bax onda laxladıb çıxara-
ram. Oturmaq vaxtı deyil, qoca, daş səni gözlə-
yir!” – qalxıb bu dəfə kəməri sağ əlinə doladı.

– Kaş qulaq dostum yanımda olaydı... Heç 
nə vecimə olmazdı! – öz-özünə danışdıqca 
həvəsə gəlirdi, – Amma oğlan burada yoxdur, 
heç olmayacaq da. Yaxşısı budur, özünə güvən. 
Nə qədər ki, biləyində gücün var, işə cani-dil-
dən giriş. Cəmi bircə daş çıxara bilsən işığı 
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görə biləcəksən. O işıq özü sənə kömək edə-
cək. Tələs! İndi yəqin ki, oğlan naəlac qalıb 
divarın o üzündə, zar-zar ağlayır... Havaçəkən 
yer olduğundan qapı çərçivəsinin suvağı də-
mir kimi idi, çox çətin ovulurdu. Dostlarının 
yemək zamanı gələnədək dayanmadan suvağı 
eşdi. Özü də acanda itin, pişiyin yeməyini verib 
işinə davam elədi.

Kömək ol, İlahi, məcbur elə ki, daş məndən 
tez təslim olsun! Dəmiri salmağa yer olsa, öhdə-
sindən gələcəyəm. “Bəlkə suvağı suyla isladım?..”. 
İslatdı. Yuxusu gələndə hələ yorulmamışdı. 
Amma “zamanın nizamlanması” başından çıx-
mırdı. Yarım qab konserv yeyib taxta uzandı.

“Bacaracağam, bir şey qalmayıb. Amma 
hələ sevinmək tezdir, çox tezdir...” – əllərini ba-
şının dalında cütləyib gözlərini yumdu. Pişik 
elə bil onu gözləyirdi, taxta atdanıb qucağına 
girdi. Sanki əlindən bir iş gəlmədiyi üçün qoca-
ya miyoldayaraq üzrxahlıq edirdi. O isə keçən 
ömrün nə qədər uzun olduğunu qüssə için-
də düşünürdü, – “İlləri, günləri hesablamaq 
nə kədərli şey imiş... Oğulsan, illəri yaşadığın 
əzablarla say. Cavan olsaydım nə il vecimə 
olardı, nə də ay, gün”... Pişik xumarlı gözləriy-
lə onu süzürdü, sanki, – “Çox yorulmusan, bizi 
burdan təkcanına çıxara biləcəksənmi?” – pı-
çıldayırdı. Pişiyin başını sığalladı:

– Arxayın ol, məstan, mən o divarı sökə-
cəm! Amma sevinmək hələ tezdir. Uğur səndən 
qaçmasın deyə tez sevinmək olmaz. Sevinc 
vəfasız şeydir, dostum. Onunla xeyli yol gedir-
sən, birdən dizlərini yerə atıb səni yarıyolda 
qoyur. Vaxtından əvvəl sevinsən təkrar zəh-
mətə qatlaşmaq həvəsin tamam ölər. Əsl bə-
lalar sevincə, xoşbəxtliyə əlin çatandan sonra 
başlar. Qorxma, burdan azad olmağın sevinci-
ni birlikdə yaşayacağıq, inan, güvən bu huşsuz 
qocaya... Yetər ki, vaxtından əvvəl şadlanmağa 
tələsməyin, yoxsa məni yorub əldən salarsı-
nız... Pişik sığaldan xumarlanırdı, o isə qaranlı-
ğın sükutunda Allahın nəzərlərini tutmağa ça-
lışırdı. – Ya Rəbb, hamısını edən sənsən! Zorla 
oturtmusan bizi avarsız qayığa, küləyin hara 
aparsa, qayığın da ora üzür... – Ceko da tənha-
lıqdan darıxıb gəlib taxtın yanında sərildi. – 
Ceko, sən “Qoca və dəniz” nağılını bilirsənmi?.. 
– itin qəmgin, ümidsiz gözlərinə baxıb köks 
ötürdü. – Hardan biləsən, a bədbəxt... Qulaq 
as... Bir qəsəbədə mənim kimi öz-özüylə danış-

mağı sevən qoca balıqçı varmış... – “Deyəsən 
bütün tənha qocalar özüylə danışırlar”... – Elə 
mən yaşda olarmış, amma mənə baxanda daha 
diribaş qocaymış. Bu mahir və yaşlı balıqçısı 
günlərlə ovdan əliboş qayıtmaqdan bezir.

Allaha yalvarmaqdan təngə gəlir. Onun acı-
ğına bu dəfə qayıqla dənizin ən dərin yerinə 
üzür. İndi o balıq yox, Tanrının özünü ovlamağa 
çıxır. Balıqçının cürəti Allahın xoşuna gəlir və 
dənizin ən iri balığını onun qarmağına keçirir. 
Yaşlı balıqçı ovunu görəndə sevinir. Başa dü-
şürsən niyə sevinir, Ceko? Çünki arzusuna ça-
tıb. İndi qəsəbədə hər kəsə sübut edəcək ki, o, 
yaşlansa da, hələ bu dənizin ən iri balığını ram 
edəcək gücdədir. O, car çəkib hamıya anladacaq 
ki, Allahdan yalvarıb istəmək yox, istədiyini on-
dan zorla qoparmaq lazımdır. Allah onun niyyə-
tini anlayır və balıqçının əzabları bundan sonra 
başlayır... Bilirsən nolur? Hardan biləsən ki, bü-
tün əzablar arzuya çatandan sonra başlayır, za-
vallı it! – Ceko başını ayaqlarının arasına dürtüb 
yatmaq istəyirdi. Amma qoca əmin idi ki, Allah 
dinləyir onu. – Allah köpəkbalıqlarını göndərir 
ovun üstünə. Yırtıcılar qocanın balığını param-
parça edir. Axırda qoca yenə əliboş, güc-bəla ca-
nını sahilə salamat çıxarır... Bax indi Tanrı bizi 
mərmi qurbanı olmaqdan qurtarıb, arzumuza 
çatdırıb. Bundan gözəl xilas ola bilərdimi? Yox. 
Amma əzabımıza bax bir! Sıxıcı arzumuzdan 
yaxa qurtarmaq üçün çabalayırıq.

Mərmilərin altına qayıtmaq və günəşi gör-
məkdən örtü iynəylə gor qazırıq... Nə deyirsən, 
Allah? – arxa otağa qanrıldı, – düz başa dü-
şürəm səni? Bəs sən özün nə gəzirsən burda? 
Sən də qorxursan bombalanmaqdan? Bizimlə 
birlikdə sən də gizlənmisən bu katakombada? 
Budur sənin bizi gizlətmək istədiyin ən etibarlı 
yer? – qulağını təkrar şəklədi ki, görsün nəfə-
si yenə gəlirmi Allahın. – Niyə dillənmirsən, 
dilini pişik yeyib?! Niyə bu qədər hörmətsiz 
görürsən məni? Bəlkə bu vur-çatlasında məni 
bu dilsiz-ağızsız heyvanların yanında üzüqara, 
başıaşağı eləmək qərarına gəlmisən? Səndən 
nə məzə desən çıxar! Təki sənin ruhun şad ol-
sun... Dur bir, birdən kürəyini mərmilərə sipər 
edib bizi qorumuş olarsan, xəbərimiz olmaz!.. 
Hə, məstan? Allah baba bəlkə bizim üstümü-
zü sinəsiylə örtüb ki, mərmilər bizi tapmasın? 
Yox, inanmıram... Biz bu dəyərin sahibi deyilik 
onun gözündə.
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Sizi deyə bilmərəm, amma insan övladı bu 
nəvazişə, qayğıya dəyməz. Yəqin elə məni də 
salıb sizinlə bir it damına ki, sizə qulluq edim... 
Hə, başqa cür ola bilməz... Allah, bilirsənmi, 
səndən nicat gözləyən insanların hər nalə-
si bir lənətdir! Lənəti şeytana gedir, hikməti 
sənə... Allahmış! Sən bir bunun sığınacağına 
bax!... – özünü qızışdırırdı, – Ey, Allah, burda-
san? Eşidirsən məni? – yerində oturdu, – Ya-
ratdığın itin, pişiyin, adamın qeydinə qalmaq 
sənin borcun deyilmi? Borcundur! Bizi niyə 
yaratmışdın və niyə buralarda həbs eləmisən? 
Anlat, biz də bilək!.. Niyə gözə görünmürsən? 
O qədər qorxunc və eybəcərsən? Utanma, 
bizi daha heç nəylə qorxuda bilməzsən. Bu-
radasansa, çıx ortaya. Ceko səni qapmaz, mən 
burdayam, səni qoruyaram itdən. Qüdrətini 
gördük, çıx niyyətini də anlat!.. Ya da etiraf elə 
ki, bizim heç birimizi sən yaratmamısan. Ya da 
heç yerli-dibli yoxsan...

Həyatımı zəhər elədin, qorxmuram səndən. 
Bizi özbaşımıza buraxmısan, heç qeydimizə də 
qalmırsan. O başda isə hesab soracaqsan sa-
dəcə. Dillənmirsən... Heç dillənmə! Onda mən 
də sabah sənə kimliyimi göstərərəm. Yaratdı-
ğın bu canlıları sənin əsarətindən xilas edim, 
onda görərsən nələrə qadir olduğumu! Sənin 
arzuladığın bəndə olmaqdan bezdim artıq! 
Daha sənin köməyinə möhtac deyiləm! – Ceko 
başını qaldırıb onun ağzına baxdı. İndi qoca-
nın gücünə, burdan xilas olacaqlarına inanırdı, 
– “Sən güclü olmalısan ki, özünü sübut edəsən. 
İnsan olaraq mübarizə aparmağa məcbursan 
və bununla təbiətin üzərində mütləq hakim-
sən” – qoca da bunu oxuyurdu itin parıldayan 
gözlərindən. – Gəl, gəl yanıma, məstan. Gəl Ya-
radanın mehriban bəndələri kimi birlikdə ya-
şamağı öyrənək.

İndi ona qısılan pişiyin qoxusu da anlam-
lı idi. Ondan çölün qoxusu gəlirdi. – Doyun-
ca sevişə də bilmədin, yazıq dostum... – onu 
sinəsinə sıxdı. – Qocalanda tək qalmaq çox pis 
şeydir. Yaxşı ki, sən yanımdasan... Amma mən 
oğlumun qayınatasıgilə getməməkdə düz elə-
dim. Hərə gərək öz gününə ağlasın... Çox qəri-
bə məxluqdur insan... Heç kim bilmir ki, sabah 
başına nələr gələcək. İnsan əvvəlcədən əcəlini 
bilsəydi nə dünyaya gələrdi, nə də hansısa işin 
qulpundan yapışardı. – özünü inandırmağa ça-
lışdı ki, indi yorğun düşmüş dostu da kölgədə 

uzanıb onu düşünür.
“Adam utanır bunların gözünə baxanda”, – 

o istəyirdi ki, daşdan-divardan, Allahdan, ölüm 
qaranlığından, itdən-pişikdən adi bir cavab 
işarəsi duysun. Bu işarələri özü düzüb-qoşar-
dı, yozmasını bacarardı. Yoxsa, hər şeyin sus-
mağı onun öz-özüylə danışmasının əhəmiy-
yətini heçə endirirdi. Bircə pişikdə az da olsa 
qanacaq vardı...

– Allah özü bilən məsləhətdir. Taleyimizi 
yazan, sonumuzu görən tək odur. Yazdığını ya-
zıb, pozmaq iqtidarı bizdə deyil. Belə yazıbsa, 
demək, biz biçarələr müharibə deyilən zillə-
tin acısını yaşamalıyıq. Günahlarımızın bədə-
lidir, yoxsa qurbanlarıq – bunu bircə Yaradan 
bilir. Amma başqalarının, həm də buralardan 
çox-çox uzaqlarda yaşayan yadların qurbanı 
olmaq dəhşətdir. Həyat dərslərindən kafi qiy-
mət almayan, düşünmək əziyyətinə qatlaşma-
yan rəhmsizlərin qurbanı... Bunlar çoxaldıqca 
bəşərin nəsibi çöllərdə susuz qalmaqdır. Allah 
niyə götürür bu haqsızlığı görəsən? Başqası-
nın qədər-qismətinə burun soxmaq Allahın ru-
hunu incitməkdir axı. Onlar nə özlərini, nə də 
başqalarını ağ günə çıxara bilərlər. Allahı göz-
dən salırlar bunlar. Tanrı belələrinin cəzasını 
vaxtında versin! – ayaqyoluna getmək istədi, 
amma utandı heyvanlardan ki, deyəcəklər, bu 
qocanın böyrəkləri də düz-əməlli işləmirmiş...

Ucsuz-bucaqsız səhrada səmti itirib sər-
gərdan qalmışdı qoca. Göydən od yağırdı. Do-
daqları susuzluqdan cadarlamış, istidən boy-
nu, peysəri suluqlamışdı. “Sən deyən dindar 
adam deyiləm, amma günəşin bu adam dağ-
layan oxlarından canımı qurtara bilsəm, bir 
ilimi sənə sərasər dua etməklə keçirəcəyəm” 
– bunu udlağında çək-çevir edən zaman bir-
dən qənşərində bir qırğı peyda oldu və başla-
dı eyni nöqtədə durub qanad çalmağa. “Yerdə 
şikarını manşırlayıb” – əlini qaşının üstünə 
qoyub quşu izlədi. Qırğı qanad çalmaqdan yo-
ruldu, bir dəfə dövrə vurub yenidən həmənki 
yerə döndü. – Yem görüb, yoxsa boş-boşuna bu 
qədər qanad çalmaz, – qoca ətrafa boylandı, 
qumluqda nöqtə boyda qaraltı da yox idi.

Quş azca yuxarı atıldı, sonra qanadları-
nı yanlarında büzdü və qəfildən aşağı şığıdı. 
Dimdiyi səhranın qızmar qumuna toxunan 
kimi arxasınca su şırnağı havaya sıçradı, kəllə 
vurduğu yerdə su köpüklənib ləpələndi. Qoca 
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gözlərini ovdu. “Səhranın ortasında bu dərya 
hardan çıxdı belə?!” – heç on addım atmadı, iri 
bir qutan ağzında iri balıqla suyun üzünə çıx-
dı. “Qırğı dönüb qutan oldu yoxsa?!”. Hə, qutan 
idi! İri sazanı dimdiyində tarazlayıb havaya 
tulladı və göydə qapıb hulğumuna atdı. Qoca 
qaçaraq özünü gölə çatdırdı, üzüquyulu sərilib 
dodaqlarını suya dayadı. İlk qurtum udlağın-
dan keçər-keçməz dik atılıb ağzındakını sahilə 
tüpürdü. Qızmar qumda tüpürcəyindən buğ 
qalxdı. “Bu necə duzlu sudur, burda balıqmı 
yaşayar!?” – dodaqlarının acısını biləyilə sil-
di. Qutan uzun qanadlarını yelləyib havalandı. 
Qoca quşun arxasınca maddım-maddım baxır-
dı. “Səhra dəniz oldu, qırğı da qutan... Qum 
damlanın, səhra isə dənizin yaddaşıdır yoxsa!? 
Zaman hər şeyi bu tezlikdə dəyişməyə qadir 
olarmı görəsən?”.

Qoca gölün üzünü qızardan qırmızımtıl 
plankton qatını aydın gördü. Onlar gün işığın-
da əlvan şəfəqlər saçırdı: – “Plankton varsa, 
mütləq balıq da olmalıdır, hələ, desən, balina 
da!”. Ləpələrin sahilə vurduğu həlməşik medu-
zalar ayağının altında fırçıldayırdı, – Ay səni, 
murdar ziyankarlar, dənizin acgöz qənimləri! 
– ayağını suya saldı, xeyli sərinlədi. Susuzlu-
ğunu unutdu. Bir gözü suda qalmışdı ki, ordan 
çıxacaq qırğını görsün, o biri gözüylə isə hələ 
də hardan çıxdığını anışdıra bilmədiyi, havada 
aramla süzən qutanın qaraltısını izləyirdi. İri 
bir balıqqulağı götürdü yerdən. “Dəniz canlı-
sı səhrada nə gəzir?”. – Buralar vaxtilə dəniz, 
bəlkə də okean olub. Zaman hər şeyin yerini 
dəyişsə də, keçmişin ruhu heç yana getmir-
miş. Dəyirman daşı kimi, qara dəlik kimi hər 
şeyi üyüdən, udan nəsnənin adı Zamandırmı, 
yoxsa, Tanrı? Zaman bizdən geridədir, ya irə-
lidə? Pərvərdigara, and olsun ki, bütün bu sir-
lər səndə gizlidir! Hər şey zamanın içində baş 
verir, Allah yalnız Zamanı idarə edir, qalanları 
öz qədərini özləri yazanlardır. Zamanı geriyə 
döndərmək o vaxt mümkün olardı ki, onun 
başlanğıcı olsun...

Gözlərini açanda od tutub yanırdı bədə-
ni. Bərk tərləmişdi. Bayaqkı qutanı düşün-
dü. Yuxuda ona gələn vəhyi anlamağa çalışdı. 
“Mən bunları dərk edəcək qədər mükəmməl 
yaradılmamışam axı”... Yerində oturub başını 
əllərinin arasında sıxdı. “Zaman – bütün sirlər 
bunda gizlidir”... Zamanın “Qaranlıq ili”ylə gö-

türəndə aradan iki, uzaqbaşı üç gün keçərdi. 
Hələ bircə dənə də olsun daşı yerindən çıxara 
bilməmişdi. Zaman daşın vecinə deyildi, amma 
onun ölümünü yaxınlaşdırırdı. Bircə bunu an-
layırdı. Bıçaq tiyəsinin çata biləcəyi dərinliyə-
dək hörgü suvağını təmizləmişdi.

Rentgenmetrin qulpunu çəkic kimi bıça-
ğın taxta sapına vurmaqdan bıçağın tutacağını 
sındırmışdı. “Çəkic”lərin çoxunu da əlinə vur-
muşdu deyə sümüyü sızıldayırdı ağrıdan. Də-
miri hər vurduqca əli qorxudan titrəyirdi və 
əməllicə gözüqıpıq olmuşdu – “Zəhrimar, hə-
mişə də eyni nöqtəyə dəyir!”. Tez-tez hirslənir, 
dəmiri, bıçağı yerə çırpıb söyürdü. Hər üçünün 
əsəbləri tarıma çəkilmişdi. İşığa çıxmaq ümid-
ləri sönməyə doğru getdiyindən qoca şam, 
yemək və su normasını azaltmağı qərara aldı.

...İt və pişik nəcisinin qoxusuna öyrəncə-
li olmuşdu qoca və bu qoxuya, yeməyin iyinə 
sığınacağın təzə sakinləri – siçan-siçovullar 
peyda olmuşdu. – Yaxşı heyvanlardır, – qoca 
hər dəfə onların ciyiltisinə həvəslə qulaq asır-
dı. – Oynayırlar, zarafatlaşırlar, bunlar da biz 
insanlara çox yaxındır. Həm də bura gəlmək 
üçün dəlikləri təmizləyirlər, demək, hava ka-
nalları açırlar. İlk vaxtlar pişik bu ciyiltilərə 
fikir verməsə də, qocanın öynəni kəsməyi 
axırda onu siçan qatili olmağa vadar etdi. Qoca 
daha pişiyə ancaq su verirdi. – Siçanlar bir-i-
ki, siçovullar iki-üç il ömür sürürlər, bunu da 
bilmirdin yəqin, məstan? Bunlar balalayıb sı-
ğınacağı doldurmasalar yaxşıdır – bunu pişiyə 
deyəndən sonra məstan lap qızışmış, daha da 
əzazilləşmişdi. İndi siçan-siçovullar pişiyin 
əlindən dad deyirdilər. Bir dəfə iri bir siçovul 
azıb gəlmişdi otağa. Qoca hələ beləsini görmə-
mişdi. – Nəsə çox zırpı şey idi. Gərək ki, əti ləz-
zətli olsun. Ciyiltisindən və dalını sürüməyin-
dən bilinir ki, doğmağa hazırlaşır. Heç nədən 
də qorxub-eləmir, səni heç vecinə də almır. 
Görəsən, nə qədər bala doğacaq? – elə bunu 
demişdi ki, elə bil pişik himə bənd imiş – atı-
lıb siçovulu basmarladı. “Özünü əsl kişi kimi 
aparır. Heç nədən də qorxub-eləmir. Yediyini 
yeyir, yemədiyini isə boğub sonraya saxlayır. 
Görəsən sığınacağımızın şərəfini qoruyur, yox-
sa, adi heyvani vərdişdir? Bəlkə o da elə mə-
nim kimi baş qatmaq xatirinə, bekarçılıqdan 
yeyir?” – Yırtıcılıq bütün məxluqatın genində, 
yaddaşındadır... – bıçaqla daşın arasını qaşıyır 
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və cavan vaxtlarında toyuq hininə soxulmuş 
mişovulu necə öldürdüyünü xatırlayırdı. Onda 
kənddə, babasıgildə olurdu. Naxıra getməyə 
hazırlaşırdı. Sürüyə qoşulan inəklər hələ də 
təzə sağılmış süd iyi verirdi. Ölürdü anasının 
boş məmələrini dümsükləyən buzovlara ta-
maşa etmək üçün.

Babasının löhrəm yeriyən atının üstün-
də oturub mal-heyvanı komalayırdı. Səhərin 
mehindən xəzəl iyi gəlirdi. Birdən yaxındakı 
həyətdə toyuqların hürkməsinə, basabasla pe-
rikməsinə boylandı. “Pərvərdigara!” – gördü 
ki, üç-dörd toyuq yerdə al qan içində partla-
maya düşüb, boyunlarından axan qan yerdə 
lehmələnir. Bostanda ana toyuq mişovulla 
döş-döşə boğuşurdu. Ana toyuq cücələrinə cu-
man mişovulun ağzına özünü atır, imkan tapan 
kimi də caynağı ilə onu yaralayırdı.

Mişovul cücələrdən birinin başını ağzına 
alıb kəskin hərəkətlə saga-sola necə fırladısa, 
yazığın boynu qopdu. Növbəti cücəyə hücum 
çəkəndə ana toyuq qanadlarını gen açıb sinəsi-
ni “canavarın” ağzına verdi. Mişovul onun xirt-
dəyini qamarlayıb çabalamağı duranadək sıxıb 
sonra yerə buraxdı. Çəliminə görə çox ziyankar 
yırtıcı olsa da, heç nə yemirdi. Gücü çatdığı qə-
dər çox toyuq-cücə boğub qanını içirdi. Onda 
qışqırıb hay-haray salmışdı və əlinə keçən kürək 
sapını mişovula tolazlamışdı. Yırtıcı özünü sal-
mışdı qonşunun toyuq hininə. Toyuqlar hində 
çığırışırdılar. Heç nədən qorxmadan girmişdi 
hinə və arxasınca qapını bağlamışdı. Kürəyin 
sapı qırılanadək yırtıcını kötəkləmişdi. Düzdü, 
kötəyin çoxu perikmiş toyuqlara dəyib onları 
şil-küt eləmişdi, amma sonunda zərbənin biri-
ni caninin başından vurmağa macal tapmışdı. 
Mişovul canını tapşıranadək onu xırd-xəşil elə-
mişdi. O qədər cəld heyvandı ki, hində o vurha-
vurda imkan tapıb daha üç toyuğu boğmuşdu. 
Can hayında olan bir yırtıcının son nəfəsində 
yenə də öz xislətindən əl çəkməməsi sonralar 
onu xeyli müddət düşündürmüşdü, amma cava-
bını tapa bilməmişdi.

İndi quyruğu pişiyin ağzında şıdırğı 
tərpənən siçovula baxırdı və yadına həmin 
mişovul düşürdü. “Bəlkə də dönük taleyinin 
qısasını alır, gör necə qıvraq tərpənir! Zavallı 
pişik, taleyi ilə barışmağa məcbur olub. Siçan-
lar insanların hər cür hiyləsindən və qurduq-
ları tələdən uzaqda yaşamaq istəyirlər. Amma 

onların qənimi insan və pişik bu dəfə yerin 
altında ürcahlarına çıxmışdı. İnsan nəfəsi dəy-
məyən yer varmı görəsən?.. Həqiqətən dost 
və düşmən olaraq bütün canlılar bir-birimizə 
bağlanmışıq, bir-birimizdən ayrılmazıq. Ara-
mızdakı bu yaxınlıq bizdən əvvəllər də möv-
cud olub. İndi heç kim nə mənə, nə də siçana 
kömək edə bilər. Etsə də, bunun heç bir məna-
sı yoxdur. Əbədi olaraq siçan pişikdən qorxa-
caq, pişiksə itdən – məsxərəni yazan belə ya-
zıb. İnsanın tək qənimi isə elə insanın özüdür, 
nə Allahdır, nə də şeytan, insanın özüdür!”...

– Görünür, Allah bizim bu halımıza sevinir, 
Ceko, – dilini dinc qoymurdu amma, yenə də 
Allahı qıcıqlandırmaqdan zövq alırdı, – Yerin 
altında böyük məqbərə hazırlayıb bizə. Əgər 
sizdən qabaq ölsəm, ətimi-qanımı sizə halal 
edirəm, heç nəyə baxmadan məni parçalayıb 
yeyərsiniz. Elə edin ki, tikəm də qalmasın, sü-
müyümədək gəmirib yeyin məni. Bu bədən 
Allaha sağ-salamat çatmamalıdır!.. Onsuz da 
sənin çoxdankı arzundur məni yemək... Dər-
hal da fikirləşdi ki, “Görəsən bu zindanda 
uzun müddət ac-susuz qalsam, Allah əlacımı 
hər yerdən üzsə, iti, pişiyi yeyə bilərəmmi? 
Yox! Tək çarəm olsa, yenə də bunları yeyə bil-
mərəm”...

– Əgər imtahandırsa, üzüağ çıxmaq lazım-
dır bu sınaqdan. Dünyanı fəth edə biləcəyimiz 
qədər sevgi hələ içimizdə durur, yaşamaq ümi-
di hələ içimizdən silinməyib... – qoca başa dü-
şürdü ki, çox dincəlməyə vaxt yoxdur. Əlinin 
suluğunu yırtıb şalvarına silə-silə armaturu 
əlinə aldı.

***
Armatur hər dəfə daşa dəyib daqqıldadıq-

ca Ceko bir yerdə durmur, sığınacağın içində o 
baş - bu başa var-gəl edirdi. Ümidi artdıqca qo-
caya daha çox isinişirdi. Onu sözündən anlayır 
və dediyini dərhal yerinə yetirirdi. İndi söh-
bətləri tuturdu, qocanın onu sığallaması xoşu-
na gəlirdi. Aralarındakı kin-kidurət və soyuq-
luqdan heç nə qalmamışdı. Tez-tez sığınacağı 
otaq-otaq gəzir, sidiyi ilə divarları manşırlayır, 
işarələrini müntəzəm təzələyirdi.

“Görünür, siçanlar onun sidiyinin qoxu-
sunu dəyişirlər”, – hərdən gözucu dostunun 
hərəkətlərinə göz qoyurdu. İşini bitirəndən 
sonra isə gəlib qapının yanında yerə uzanıb 
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gözlərini qocaya marıtlayır, quyruğunu bula-
ya-bulaya şamın titrək alovuna diqqət kəsi-
lir, hərdən isə qocanın ayağını yalayaraq ona 
ürək-dirək verirdi.

– Bəlkə də, mənim heç insan olmağım lazım 
deyilmiş, Ceko. Mən də sədaqətliyəm, harda-
sa, xasiyyətlərimiz eynidir. İkimiz də oğlanı çox 
sevirik və onu heç nəyə dəyişmərik. Amma he-
yif ki, mən insan yaranmışam, səni anlamaqda 
səndən üstünəm... Əmin deyiləm, bəlkə də dilin 
olsaydı bunun əksini sübut edərdin, məni haq-
sız çıxarardın. Bilirəm ki, sənin də şüurun var, 
insan kimi düşünə bilirsən. Bircə dilin yoxdur. 
İstəyirəm ki, biləsən, sənsiz burdan çıxsam oğla-
nın üzünə baxa bilmərəm. Sən mənim sirdaşım, 
həm də dostumun əmanətisən... O səni yaman 
çox istəyir. Yəqin ki, sənsiz özünə yer tapa bilmir 
indi. Bircə yeməyin yaddan çıxmasın. Dostumuz 
siçanlarla maraqlı məşğuliyyət tapıb, indi ən çox 
ikimiz bir-birimizə həyan olmalıyıq.

Deyirəm, dostumuz səninlə necə mehriban 
olduğumuzu görəydi... O vaxt mənə görə səni 
kötəklədiyinə peşiman olardı... Bəs qolumu 
qoparmağın nə idi, hə, a cüvəllağı?.. Bağışla 
məni, dostum, indi mən də səni sevirəm və 
kötəkləndiyinə bais olduğum üçün çox utanı-
ram. Yəqin üstümə cummaqla hansısa bəla-
dan məni hifz etmək istəyirdin. Ya da üstümdə 
cin görübsənmiş. Deyirlər itlər cin-şəyatin-
ləri görə bilirmiş. Biz isə hay-haray salıb səni 
qorxutmuşduq, kötəkləmişdik. Bağışla. Məni 
də, oğlanı da bağışla. İndi tanıdığım Ceko heç 
vaxt məni pis niyyətlə qapmaz, yaralamaq 
istəməzdi... – armaturu qoyub itin qənşərində 
çöməldi. Gülümsəməklə peşimanlıq arasında 
çaş-baş qalan gözlərini itə dikdi. Bunun adı 
utanmaq idi. Bu utanmaq sevginin izharıydı, 
peşimanlıqdan doğurdu.

Nəhayət, dodaqları gülümsəməyə cürət 
edib aralandı – Mən çox peşimanam, bağışla... 
İtin ürək dağlayan, məzlum zingiltisinə gözləri 
yaşardı. – Gec də olsa anladım, gördün? – itin 
kürəyini sığalladı. “Nə vaxtdandır gözlədiyi də 
elə bu idi – Səhfini anlasın, peşiman olsun, üzr 
istəsin məndən”. Yanağını siləndə əlində qalan 
lopa tükə baxdı. “Tükü tökülür. Yoxsa xəstələ-
nib!?” – fənəri yandırıb diqqətlə itin üst-başına 
baxdı. “Bu itin qaralı-qırmızılı xalları vardı axı, 
indi isə tamam ağarıb! Tükləri də qom-qom tö-
külür!” – daha artığını görməmək üçün fənəri 

söndürdü – “Qoy özü görüb-bilməsin”. Əli-qolu 
işdən soyudu.

Bir qab yemək qoydu itin qabağına. Kədər-
li Cekonun həvəssiz yeməyinə baxır, dayan-
madan onu sığallayırdı. Ceko hərdən qanrılıb 
onun əlini yalayanda qocanın içindən məhrəm 
gizilti keçirdi. “İnsan belədir – əvvəlcə qiymət-
li daşı tapdığının sevincini yaşayır, sonra da bu 
dəyərli xəzinəni qorumağın qarğaşasına qat-
lanır” – qoca onu itirəcəyindən üzülürdü indi. 
“Qulaq dostuma bir şey olsa, mən də öləcəyəm. 
Bunu axşam ölümün özü mənə pıçıldayıb... Axı 
niyə sevinc özünü göstərən kimi kədər bur-
nunu çəkə-çəkə böyürdən tələsik özünü dür-
tür?!” Yenidən kəməri əlinə dolayıb armaturu 
götürdü, düşdü qənimi divarın üstünə. – Daşın 
gözünün odunu almışam, lap az qalıb, Ceko! 
Döz, dostum, azca da döz! – biləklərinə güc 
gəlmişdi elə bil.

– Ən yaxşısı sevinməməkdir. Hətta, xoşbəxt 
anlarda sevincini kədərin eşidəcəyi şəkildə 
biruzə verməməkdir. Yoxsa kədəri çox şeyə 
inandırmaq lazım gələcək...

Yeməkdən sonra əllərinin zoqqultusundan 
heç bir iş görmədi. Ağrıyan əllərini nəm əley-
hiqaz kisəsiylə büküb qundaqladı, qucağına 
alıb uzandı. – “Ağrılarım dözüləndir, bir az da 
işləsəm suluqlarım döyənək olacaq və ağrı ke-
çib gedəcək. Belə xırda ağrıları vecə almama-
lıyam. Amma sabahdan dayanmaq yoxdur!... 
Allah eləməsin ki, oğlanın başında bir qəza 
ola... – yanıüstə çöndü. – Sərsəmləmə, qoca, 
boş şeylər düşünməkdənsə, qapını açmağın 
bir yolunu tap. Əlin-ayağın var, daha nə göz-
ləyirsən!.. Hələ də xəcalət çəkirəm mənim ağ-
ladığımı gördüyünə. Qadasını aldığım, elə bil 
məndən əlli yaş böyükdür.

Elə də mənalı, dərin gözləri var ki... Kaş ya-
nımda olaydı, sonsuzadək burda qalmaqdan 
yorulub-bezməzdim. Ona ömrümün günlərini 
bircə-bircə danışardım... Günəşdən çıxan işığın 
bizə gəlib çatmağı səkkiz dəqiqə, iyirmi saniyə 
çəkirmiş. Dünya, səndə nə sirlər yatır... Bildik-
lərimizin nə qədər az olduğunu öyrəndikcə 
gücsüzlüyümüzü dərk edirik, cılızlığımızdan 
qorxuruq. Son dəfə gördüyüm işığın neçə yaşı 
olardı görəsən? – yorğun göz qapaqları ixtiyar-
sız olaraq yumulurdu. Axır vaxtlar çox işləyirdi 
deyə yuxu rejimini pozmuşdu. Gah çox yatır-
dı, yatanda oyanmaq bilmirdi, gah da gözünə 
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yuxu getmirdi. Yuxuları düşünmək ona çox la-
zım olurdu, di gəl, ayılanda çoxunu unudurdu, 
– “Səssizlik olanda da daş kimi elə yatıram ki”...

***
Bu dəfə qalxanda xəyal kimi yadına saldı ki, 

şəhərin dağıntıları arasında gəzərkən yerdən 
böyrü çürümüş bir kartof tapmışdı. Onu da 
müharibə qurtarandan sonra əkməyə toxum-
luq kimi saxlamağı qərara almışdı. Amma 
əmin deyildi ki, bunu nə vaxtsa həqiqətən edib, 
yoxsa yuxuda görüb... Ceko yenə qapı tərəf-
də pilləkənin üstündə ayaqyoluna gücənirdi. 
İtin halı ona bütün dərdləri unutdurmuşdu. 
Konservdən idi deyəsən – ikisi də qarınağrı-
sına düşmüşdü. Amma Ceko həm də arıqla-
mışdı, narahat olduğu üzündən bəlli idi. Qoca 
isə onun dərdini bilmədiyi üçün üzülürdü. 
“Yeməkdəndirsə, yeməyini kəssəm, acından 
ölər; sudandırsa, iki gündür plastik qabdan 
içirirəm. Dili də yoxdur ki, dərdini başa sal-
sın, yazıq... Guya başa salsa nə olacaq, əlimdən 
baytarlıq gəlir!?”...

Alışqanın qazı qurtarmış, fənərin işığı 
lap öləzimişdi. Sayanda gördü ki, cəmi on iki 
ədəd şam qalıb. Divarda cızdığı “şər ili təqvi-
mi”ni dəqiq hesab etmədiyindən, indi ona da 
ciddi yanaşmırdı, – “Həm də adamın ruhunu 
öldürən məşğuluyyətdir. Xilas olmaq istəyən, 
gərək Zaman adlı düşmənin başını ilan başı 
kimi əzməyi bacarsın!”. Sağ əli sözünə baxmır-
dı, tez-tez keyiyib onu qorxudurdu. – Sol əlim 
səndən qeyrətli çıxdı, sən namərdlik edirsən. 
Mənə xəyanət etsən, daha heç sözüm yoxdur!.. 
Deyirlər sol əllə yemək günahdır, guya şeytan 
da yediyinə şərik olurmuş. Amma Tanrı iki əl 
yaradıb, mən nə edə bilərəm, birini kəsib ata-
sı deyiləm ki? Hardan çıxarırlar bu uzunluqda 
haram siyahısını?.. – acıqla daşı döyəcləyirdi. 
Çöldə dalbadal partlayan mərmi səslərinə əl 
saxladı.

Partlayışın küt səsi sığınacağı dördballıq 
zəlzələ kimi titrətdi. – Dağıdın, dağıdın, qu-
rumsaqlar! Şəhərin altını üstünə çevirin! Qan 
axıtmaqdan, öldürməkdən yorulmayın, it uşa-
ğı!.. Düz deyirlər ki, insan - savaşların məhsu-
ludur. İnsanlığa bu qədər quduzluq, harınlıq, 
vəhşiliyi ancaq müharibələr gətirə bilər. Ya 
gərək şərə qarşı hamı birləşə, ya da qırğınlar 
olmasın deyə şərə vaxtında təslim olasan. Şey-

tan tək qalsa bir gün özü öz başını yeyəcək... 
Görəsən Allahın ən sadiq mələyi birdən-birə 
niyə harınlayıb? Allahın beynini dolduran kim-
dir görəsən? İblisi cənnətdən qovan Allahın 
heçmi günahı olmayıb? Vallah, mən də İblisin 
yerinə olsaydım, bizim kimi bequrumları yara-
dan Tanrının qabağına sərilib yalvarardım ki, 
insan deyilən məxluqu yaratmasın... Niyə yara-
dıb görəsən? Tənhalıqdan, təklikdənmi bezib? 
İstəyib ki, Tanrıya şəriklik iddiasında olan dik-
baş məxluq da olsun? Hər nədirsə, müəmmalı 
oyundur... Əşşi, nə işimə qalıb, özləri bilərlər!.. 
Amma şeytan məni burdan çıxarsa, ona biət 
edərəm. Əgər şeytanın ümməti olmağımı istə-
mirsə, qoy vaxtında imdadımıza yetişsin!”...

Yanındakı şam sönəndə sığınacaq zil qa-
ranlığa büründü. Oturdu. Üçü də bir-birinə 
qısılmışdı. “Eh, dostum, sənə danışacaq o qə-
dər söz-söhbətim var ki... Sən heç itlə pişiyin 
ana-bala kimi mehriban qucaqlaşdığını gör-
müsənmi?” – dostlarının belini-başını sığalla-
dıqca onlar da qocanın əlini yalayırdı.

– İşığın ömrü varsa, zülmətin də ömrü var, 
Ceko. Gecə ipdir – gündüzləri muncuq kimi 
ard-arda düzən ip. Təsbehə yaraşıq verən 
muncuqlardır, ipi saya salan olmur. İlləri, ay-
ları gecələrə görə sayan sərsəm gürmüsənmi 
heç? “Gecə düşür, şər qarışır” – gündüz xeyirin, 
qaranlıq isə şərin pərdəsidir. Gecələr yatmaq, 
gündüzlər yaşamaq üçündür. Görən hansı bi-
rinci yaranıb – xeyir, yoxsa şər?.. Xeyir şərdən 
yaşlı olar... Hər gecəni gündüzə, hər daşı qızıla 
çevirsəydik, onda nə gündüzün, nə də qızılın 
dəyəri qalardı. Necə də hər şey aydın dillə ya-
radılıb, amma biz bu dili unutmuşuq. Nadan 
siyasətçilərin çətin və qondarma dilini təbliğ 
edirik. Həyatın zirvəsinə can atanlar bilmirlər 
ki, orda heç nə yoxdur və dəhşət burasındadır 
ki, o zirvədən sonrakı yol ancaq üzüyenişədir...

Sığallamağı dayandıranda it onun yorğun 
əllərini yalayırdı. – Hər qaranlıq gecənin bir 
işıqlı sabahı var, Ceko. Ümidimizi üzməmə-
liyik... Qış yuxusuna getmiş ayı kimiyik. Neçə 
şər ili sığınacaqda qalarıq səncə, Ceko?.. Heç 
olmazsa, təsbehim yanımda olaydı... – ayaqyo-
luna getdi, qayıdıb taxtına uzandı.

– Yox, burada Allahlıq bir iş yoxdur. Özü-
müzük günahkar! Eyni əcdaddan gələn qonşu-
larımızın savaşda can verərkən necə zarıdıq-
larını vaxtında eşidə bilmədik. Bəzən eşitsək 
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də, buna qulaqlarımızı qapadıq – “Nə işimizə 
qalıb, özləri bilər!” – dedik. Unutduq ki, ya-
nımızdakı ulaq anqırırsa, bu təkcə dişi ulağı 
gördüyü üçün deyil, həm də canavar gördüyü 
üçün ola bilər. Axı qaranquşun səsi təkcə quru-
ca quş səsi deyil, həm də yağış yağacağının xə-
bərdarlığıdır. Sülhün həyəcanlı mehi üstümüz-
dən ötüb keçəndə anlamadıq ki, bu buludları 
qovan ildırımlı qara küləklər gəlir arxasınca.

Sahib olduğumuz dincliyi ona görə itirdik 
ki, onu itirməkdən qorxmadıq. Anlamadıq ki, 
bir gün Allah əlini bizdən üzə bilər – axı cəza-
nı da yazan odur. Əgər bütün bəşər eyni əldən 
çıxıbsa və eyni ruhdan yaranıbsa, sənin kimi 
olmaq istəyirəm, Tanrı – səbrli, müdrik! Sən 
nəhayət əl qatmalısan bu işlərə. Ya birdəfə-
lik insanların kökünü kəs yer üzündən, ya da 
bir abıra mindir bizi... Başqalarını bilmirəm, 
amma mənim ruhumun mayasında mərmi 
səsi, yanğınlar, insan çığırtıları və qaranlıqlar 
yoxdur. Cekonun və pişiyin də eynilə. Biz nə 
günahın sahibiyik? Yox, Tanrı, düz eləmirsən. 
Bu qədər səbr kimə lazımdır? Haqq-ədaləti də 
insanlar yoluna qoyacaqsa, onda kimə lazım-
san? Bu qədər havayı duaları, yalvarışları yığıb 
neyləyəcəksən axı!? Pişik taxta atılıb qocanın 
dizi üstə oturdu, dayanmadan yaxasını cırmaq-
ladı, – “Allahın ətəyindən əl üzsən, batıracaq-
san bizi! Tanrının dincliyini insanlar pozdu. O, 
əməllərinizin əks-sədasıdır, əməliniz necədir-
sə, o cür də özünüzə qayıdır. Biz heyvanlar si-
zin nəfsinizin güdazına gedirik. Allahın təkliyi, 
dincliyi bərqərar olmayınca qan-qadalı bəlalar 
başımızın üstündən əskik olmayacaq!” – bu 
səs pişiyin qəzəbli dodaqlarında elə əks-səda 
verdi ki, qocanın iliyi gizildədi. Susdu. Qaran-
lıq küncü dinşədi. Ölümün onun tük basmış 
üzündəki təmasını duydu, astadan pıçıldadı, – 
Allah, keç günahımdan, bağışla məni. Pis-yax-
şı – öz yaratdıqlarınıq... Pişik onun əlini yala-
yanda üzü səyridi, – Hə, səbrli olmaq lazımdır, 
məstan. Dözək görək bu hamilə qaranlıq nə 
doğacaq?.. Qüdrət onun, dünya, ölüm, tale, 
məhkəmə onun – özü bilər! – pişiyin başını sı-
ğalladı, lap əcəlin başını sığallayırmış kimi... Ey 
yerin-göyün sahibi, sən bizi görürsən, acıları-
mızı duyursan. Bizim şəhəri qoru. Sülh sevən 
yeni nəsillər yarat. Qoy hər günəş doğanda 
min-min uşaq doğsun qayğıkeş analar. Qoy 
yaşıl cığırlar artsın, çoxalsın. Qoy bütün dün-

yada əmin-amanlıq olsun. Hamı yaxşı və xoş-
bəxt yaşasın. Eybi yox, sənin iradənlə yaşasın, 
amma dinc yaşasın. Ya Rəbb, üzünü bizə sarı 
çevir, halımıza rəhmin gəslin. Qoy hər cücərən 
ot, açılan gül-çiçək yenə xeyirxahlığına görə 
sənə dualar oxusun. Qoy yalan və şər haqq və 
ədaləti ötüb qabağa keçməsin... – qalxıb şam 
yandırdı, silahını götürüb kəsdirdi qapının ya-
nını, – “İşləmək lazımdır!”...

– Daş, bilirəm, sən məndən də yaşlısan, 
dözümlüsən, neçə-neçə dava-şavanın şahidi 
olmusan, tarixlər yaşadırsan yaddaşında. Sə-
nin tərsliyin çox xoşuma gəlir, – qoca hıqqa-
nıb armaturu zərblə daşa vurdu. – Amma bu 
gün mən sənin nəfəsini kəsəcəyəm, canını 
alacağam sənin!.. Belə deyəndə özü də ürək-
lənirdi. – Allah bilir, burda hörülənədək nələr 
yaşamısan. Əvvəlcə balıqqulağı olmusan, 
külək və su səni toza çevirib. Sonra da dönüb 
olmusan daş. Sən Nammu ananı da görmüş 
olarsan... İncimə, dostum, bu saat Allahdan, 
günəşdən, işıqlı dünyadan məni ayıran tək 
maneə sənsən. Yaşına-başına baxan deyiləm. 
Burda öləsi olsam da canım ağzımdan çıxana-
dək başına-gözünə döyəcəyəm. Nə şikayətin 
varsa, Tanrıya edərsən... – qoca danışır, Ceko 
ona baxır, kəmər əlindən açılır və armaturun 
qana batdığını hiss eləmirdi. “Lap qaranlıq ov-
çusu yarasa kimi döyüşürəm” – arada daşdan 
qığılcım çıxanda zərbələrin tempini lap artırır, 
öz gücündən fərəhlənirdi. İntəhası, armaturun 
ucu daşa batanda qocanın ona hərdən yazığı 
gəlirdi. Lakin bu, onu, daşı “öldürmək” qəra-
rından döndərmirdi. Fikirləşirdi ki, gör bu da-
şın çıxmağı neçə canlını işığa qovuşduracaq. 
Bir də biləyi ağrıyanda əl çəkdi daşdan, – Hə, 
daşcığaz, mən yoruldum. Bir az dinlənim. Sən 
də dincini al, amma yaxşı-yaxşı fikirləş...

Səni bu hörgüdən qoparandan sonra öm-
rümün sonunadək özümlə saxlayacağam. Əli-
silahlı vuruşduğum tək Tanrı bəndəsi sənsən. 
Oğlana vəsiyyət edəcəyəm ki, öləndə səni yo-
nub mənə başdaşı düzəltsin. Qoy mənim də 
ruhum dənizlərin, küləklərin, çöllərin səndəki 
ruhuna qovuşsun.

Başını qatmaq üçün məşğuliyyət axtardı. 
Şamı yandırıb otaqları gəzdi. Fərdi mühafizə va-
sitələri saxlanan otağın divarından asılmış rəngli 
plakatlara gözünü zillədi. Oxudu, – “Mülki Müda-
fiə siqnalları. Diqqət, diqqət! Hava həyəcanıdır! 
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Hava həyəcanıdır! Sığınacaqlarda daldalanın! Sı-
ğınacaqlarda daldalanın!”... – Niyə yerin üstündə 
bu siqnalları verən yox idi?.. Cavabını özü tapdı: 
“Hava hücumunun nə vaxt olacağını özləri bilir-
dimi ki? İndi kosmosdan izləyib vururlar”. Bir 
əleyhiqaz götürdü, plakatı divardan çıxardı, gə-
tirib taxtın üstünə sərdi. “Əleyhiqaz insanı necə 
qoruyur?” – oğlanın maraq dolu sualı qulağında 
cingildəyə-cingildəyə əleyhiqazın süzgəc hissə-
sini açmağa girişdi. Süzgəcin içində kömür-filti-
rin olduğunu bilirdi, amma indiyədək heç əyani 
görməmişdi.

Bir zülmlə kömür qutusunun ağzını açdı. 
“Zəhərli hava bax burada kömürə çöküb tə-
mizlənir” – kömürü ovcuna əndərib qoxla-
dı, dilinə vurdu, sonra gülümsəyib qulağına 
tutdu. Milyon il öncəki meşənin səsini eşitdi, 
küləyin onun saçını necə daradığını hiss elədi. 
Məşənin ruhu yanıb qaralsa da kömür tozun-
da xışıldayırdı hələ. “Od tutub yanmış meşə-
nin ruhu sevinsin deyə səni meşəyə aparıb 
yaşlı bir vələsin oyuğuna qoyardım, – “Oyan, 
ey meşənin ruhu, oyan! Əcdadlarım od vu-
rub yandırmışdı səni, indi yaddaşını özünə 
qaytarıram! Özünə qovuş, bağışla insanları...” 
– meşəyə səs salardım. Kömürü ovcunda xış-
malayıb toxum kimi sığınacağın döşəməsinə 
səpdu. – Bu gündən ölümün nəfəsinə meşənin 
ruhu da qarışdı. Sabah-birigün mən bu cəhən-
nəm yerdən çıxıb gedəcəyəm, qoy sizin yeriniz 
behişt olsun, ölüm... Qəmli monoloqu itin də, 
pişiyin də kefini pozmuşdu. Elə özü də ölümün 
ağırlığını duydu.

– Hə, qara ölüm, de görüm, necəsən, darıx-
mırsan ki? – qoca səsini qaldırdı, – Vecimə də 
deyilsən! Kefim kök, damağım çağ. Yaram-xo-
ram da yoxdur, çox şükür. Yeməyim, suyum 
bol, canımda da nə qədər desən təpər. Odur ki, 
işini indidən ehtiyatlı tut – əgər başqa yerdə 
alacağın can varsa, bizdən nigaran qalma, get 
işini gör, qayıt. Tanrı yanında üzüqara olma. 
Onsuz da nə gedəsi yerim, nə də bu tezliklə 
ölmək fikrim var. Bax gör bu sifətdə ölü yara-
şığı var? – əslində, qocanın halı dediyi qədər 
də yaxşı deyildi: qarnı ağrıyırdı və kürəyinin 
sancıları onu bərk incidirdi. Yeməyini yeyib, 
suyunu içindən sonra taxtına uzandı. “Dincəl, 
qoca, qoy daş da nə qədər istəyir canıyla əlləş-
sin, son söz sənindir onsuz da”...

***
Növbəti gün armaturun ucu qəfildən hörgü 

daşının arxasına boş gedəndə əldən düşmüş 
qocanın alnı az qaldı qapının tininə dəysin.

– Hə, nəhayət, təslim olmağa qərar verdin! 
– açılmış qaytanı təzədən əlinə doladı – Daş-
cığaz, bağışla məni. Məğlub olmağı da mər-
di-mərdanə bacarmaq lazımdır. Utanmadan 
etiraf elə ki, mən sənə güc gəlirəm. Mən indi 
Tanrıya da güc gəlirəm, bilirsənmi? O da, sən 
də məni məhv edə bilərsiniz, amma məğlub 
edə bilməzsiniz... Armatur səni çox incitmir 
ki? Qoy incitsin! Sən cansız canınla mənim 
əlimi yaralayanda, al qanıma qəltan edəndə 
yaxşıydı? Öz xoşunla çıxmasan, daha da pis 
olacaq, un kimi ovacağam səni! – qoca indi işı-
ğın rəngini, çölün dadını da duyurdu. “Həyatı 
anlamaq yaşamaqdan çətinmiş. Ömrümüzü 
xoşbəxtlik axtarmağa sərf etmişik, sən demə 
xoşbəxtlik, insan, onu axtarmayanda özü öz 
ayağıyla gəlirmiş. Bircə hörgü daşını qopar-
mağın xoşbəxtliyi”... – qoca üçün əlamətdar bir 
qələbə idi, – İndi ki, dizlərini qatlamağa razı 
oldun, onda qoy bir qab yemək yeyim.

Ondan sonra əhədini üzməyin vaxtı gələ-
cək… – kefi kök idi, fıştırıq çalırdı. “Kaş oğlan 
daşı yerindən necə çıxardığımı görəydi, birlik-
də sevinərdik”... – armaturu daşa sancılı qoyub 
yeməyə oturdu. Gizildəyən suyun altına tu-
tanda canına rahatlıq yayıldı. Əllərinin suluğu 
iki dəfə deşilmiş və döyənək olmuşdu. Ağzına 
ilk tikəni qoyub, – Zavallı əllərim, az qalıb, bir 
az da dözün. Sizin üçün yeyirəm ki, az da olsa 
gücünüz artsın. Bu saat bütün əzalarımdan 
ən qiymətlisi sizsiniz. Çölə çıxandan sonra si-
zin qulluğunuzda durmaq mənə borc olsun. 
Amma tez təslim olmayın, hələ qabaqda çox 
işimiz var – əllərinin ağrısına sığal çəkdi.

– Gecikmək olmaz, diribaş olmaq, cəld 
tərpənmək lazımdır. Mən bilirəm, bu daş çox 
inadkardır, pir deyib dördəlli yapışıb divardan. 
Hər qopardığım qəlpə qənimətdir. Getdikcə sı-
ğınacaqda hava çatışmır, bir azdan havasızlıq-
dan boğulub öləcəyik – əsl dərd bu idi. Qoca 
düz deyirdi, nəcis qalaqları o yana dursun, 
pişiyin boğub öldürdüyü, hələ yeməyə macal 
tapmadığı siçanların cəsədi sığınacağın hava-
sını lap ağırlaşdırmışdı. Havaçəkənlər də çat-
dırmırdı artıq. Bir dəfə nəmişlikdən ayaqları 
keyiyəndə taxtlardan birini söküb qalağa od 
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vurdu ki, qızınsın. Tüstü bircə anda sığınaca-
ğın havasını elə zəbt elədi ki, üçünün də zin-
giltisi-bağırtısı bir-birinə qarışdı. Ocağı güclə 
söndürdü. Ölüb ölümdən qayıtdılar. Bir neçə 
saat qapının ağzına sığındılar ki, zaldakı tüstü 
torpağa hopsun.

Daşla söhbət qocaya olmazın təskinlik ve-
rirdi. Düzdü, uzanıb dincini alanda kürəyi, əllə-
ri ağrıyırdı, amma yerindən qalxanda özündə 
bir gümrahlıq duyurdu. “Əsas odur ki, əl-aya-
ğım hələ heydən düşməyib. O ki qaldı yeməyə, 
hə, bax bu məsələdə ümumiyyətlə, naşükürlük 
etmək olmaz”. Və ağlına qəribə bir sual gəldi, – 
“Görəsən ölüm nə yeyir, nəylə qidalanır?”... Durub 
divardan tuta-tuta armaturdan yapışdı. Qapının 
tağını, daşı sığalladı, – İşıq uğrunda mübarizəyə 
başlayaqmı, daşcığaz? – daşı yerində qanırdı. 
Bir neçə dəfə oyana-buyana laxladandan sonra 
rəqibi hörgüdən qabağa çıxdı. – Hə, dostum, ca-
nın çıxmaq üzrədir, son duanı et! Barmaqlarının 
ucu qamaşırdı daşa sürtülməkdən, – Hövsələniz 
olsun, barmaqlarım, lap az qalıb. Soyub-soyub 
quyruğunda qoymayın əziyyətimi... Bu əlamət-
dar hadisəni görmək istəyirdi deyə qaydanı po-
zub iki şamı birdən yandırdı.

Qapını işıqlandırıb dostlarını çağırdı, – Ceko, 
məstan, yaxın gəlin!.. Bir insanın nəyə qadir ol-
duğunu özünüz də görün. Sizə söz vermişdim ki, 
burdan çıxaracağıq, – daşı dartıb qucağına aldı, 
sonra pilləkənin ayağına atdı. Daş sığınacağın 
nəm torpağında küt səslə tappıldayanda qoca öz 
nəşəsilə ölümə acıq verdi. Nə Ceko, nə də məs-
tan qoca kimi sevinə bildi – maddım-maddım 
qocaya və daşa baxırdılar. Qoca şamı götürüb da-
şın yerinə baxdı. Əlini oyuğa tutdu, – “Hələ hava 
yaxşı gəlmir”, – növbəti köndələn daş aydınca 
görünürdü, – Səni çıxarmaq su içimi kimi asan 
olacaq. Səndən o tərəfdə isə işıqdır, işıq! Yəqin 
ki, indi çöldə gündüzdür. İşığın səsini siz də eşi-
dirsinizmi, dostlar? Daşcığaz, sənə xoşluqla de-
yirəm, məni güc işlətməyə məcbur eləmə. Çalış 
xoşluqla təslim olasan, yoxsa bu armaturla canı-
nı sökəcəyəm! – daşa ilk zərbəni çaxdı – “Andır, 
çox güclüdür, pərçimlənib”... Kefi istəyincə, əlləri 
tam sağalınca dincəlmək istədi. Ürəyindən keçdi 
ki, qalan yeddi ədəd şamı da bütün günü yandır-
sın, yemək normasını ikiqat artırsın, – “Onsuz 
da uzağı iki-üç günə burdan çıxacağıq”. Ceko bir 
kərə hürdü, qocanın dizinə sürtünb ona ürək-
dirək verdi. İndi onun səsi də nəsə cingiltili çıxır-

dı. – Yazıq Ceko, deyəsən itlər dərdi insanlardan 
da ağır çəkirmiş... Sən niyə birdən-birə bu hala 
düşdün, dostum? Azca da döz!

...Konserv yeməkdən bezmişdilər. Qoca-
nın bir ayağı ayaqyolunda qalmışdı. Hər dəfə 
tualetdən qayıdanda gözü divarda cızdığı təq-
vimə sataşırdı. Günlərin hesabını tamamən 
qatıb-qarışdırmışdı. Əcaib-qəraib xətlər indi 
yarpaqlarını tökmüş kol-kosa bənzəyirdi. 
Uşaq kimi divarda şəkil çəkmək keçdi könlün-
dən. Əleyhiqaz kömüründən bir parça götürüb 
durdu “kol-kosun” qabağında.

– Nə şəkli çəkim?... Hə, məstan, pişik şəkli 
istəyirsənmi?

İt az qala sürünə-sürünə özünü qocanın 
ayaqlarına yetirdi. Cekonun üzünə ölüm pər-
dəsi çökürdü.

– Günəş şəkli çəkəcəyəm, Günəş!... – kömü-
rü var gücüylə divara sıxıb çevrə çəkdi, içini 
qaraltı, şəfəqlərini xətlədi. Qapqara bir günəş 
çəkdi qoca. Üçü də şam işığında tamaşa elədi 
qocanın məharətinə.

– Daha öz günəşimiz də var... – şamı divara 
lap yaxın tutdu. Güldü, – Balaca uşaq məndən 
min dəfə yaxşı çəkərdi, – dizlərinin ağrısını 
ovxaladı.

...İtin xaltası onu qəbristanlığa sarı dartır-
dı. Qocanın pırtlaşıq, sudan yanıq saç-saqqalı 
o qədər kirliydi ki, tükləri tamam tökülmüş, 
dərisi gündən qızarmış it ondan abırlı görü-
nürdü.

Günəşin şüalarını qoxlayırmış kimi başını 
dik tutmuşdu. Qoca yolu itin gözüylə görür-
dü sanki. Əlindəki rentgenmetrin qulpunu 
əsa kimi addımına uyğun yerə taqqıldadırdı. 
Yan-yörəsinə düşən mərmilər nə qocanın, nə 
də itin vecinə idi. Sanki qocaya mərmiötürən 
quraşdırmışdılar – bütün mərmilər ona tuş-
lanmışdı, lakin naməlum bir əl onu bəladan 
qoruyurdu. Görən elə bilərdi ki, qoca kordur, 
amma o görürdü və gözünü işığa alışdırırdı. 
Qəbristanlıqda ayağı daşa ilişdi və guppultuy-
la mərmi çalasına yıxıldı. Azca eşələndi, dura 
bilmədi. Çuxurun havası o qədər təmiz idi ki, 
yıxıldığı yerdəcə rahat uzandı.

Xaltası qocanın biləyinə dolanmış heysiz it 
ha çabalasa da qocanı dartıb xilas edə bilmirdi. 
Elə bu vaxt yaxında bir mərmi də partladı və 
qonşu məzarın başdaşı yıxıldı bəxtsiz qocanın 
üstünə. Şaqqıldayan sümüklərinin ağrısından 
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kiprikləri yaşardı. Hardansa üç nəfər özü kimi 
qoca peyda oldu və himə bənd imiş kimi başla-
dılar onun üstünü torpaqla örtməyə. Dəhşətli 
mənzərə idi. Həm ağrını canında duyur, həm 
də onu çuxurda gömənləri görürdü. Hirsindən 
lal olmuşdu, bağrı çatlayırdı. Barmaqlarının 
ucunadək buz bağlamışdı qorxudan. Oğlan 
özünü vaxtında yetirməsəydi, doğrudan ölə-
cəkdi. Dostu yetişən kimi qocaların hərəsini 
bir yana itələyib dizlərini yerə atdı. Onun üstü-
nü tələm-tələsik açdı, daşı yana itələdi. Qoca-
nın sinəsi körüklənəndə oğlanı ağlamaq tutdu, 
– Heç nə danışma...

Qırımından hiss elədi ki, onu sığınacaqdan 
xilas edə bilmədiyi üçün xəcalət çəkir. “Ney-
ləsin, təkbaşına gücü çatmayıb, şəhərdə isə 
ağlı başında olan cavanları hardan tapsın”... – 
çarəsiz oğlana rəhmi gəldi. Şəhərdə biləkdən 
güclü adam tapmaq müşkül iş olduğunu bilir-
di. Gündə gözlərinin qabağında neçəsinin əza-
ları qəlpə kimi göydə uçuşan adamları necə 
inandırmaq olar ki, sığınacaqda bir qoca, bir 
köpək, bir də pişik əsir qalıb. Buna heç kimin 
canı yanmaz. “Çox ağır işdi” – qoca buz bağla-
mış əllərini yaxasına soxub isitməyə çalışdı.

– Atəşkəs razılığı imzalanıb, bilirdin? – dos-
tu qocanın toz-torpağını çırpırdı, üz-gözünü 
silirdi. Atəşkəs xəbərindən sevindi, kövrəldi, 
amma dostunun yanında ağlayıb ikinci dəfə 
xəcalətli olmaq istəmədi, – Biz yerin altın-
da olanda çöldə havalar necə keçirdi? – sual 
qəhərli boğazından güclə sivişib çıxdı.

– Qorabişirən, gözqamaşdıran günəşli ha-
valar adamın nəfəsini kəsirdi.

– Günəşdən ötrü çox darıxmışdıq...
– Dur onda! Qalx ayağa! Çox tənbəlsən! 

Yəqin katakombada qaldığın günlərin çoxunu 
yatmaqla keçirmisən, – qocanın kefini qurca-
layırdı.

– Mənəm tənbəl?
– Hə, tənbəlsən.
– Mən orda yuxu görmədim ki. Burda gör-

düklərimi yuxu əvəzinə düşünürdüm. O da, 
düşünə bildiyim qədər... Sən demə, yerin al-
tında xatırlaya biləcəyim maraqlı həyat yaşa-
mamışam... Sən də xeyli arıqlamısan. Səni çox 
üzmüşəm, elədir? Ceko da, mən də səninçün 
çox darıxmışdıq, – “Zavallı, nə bizi sığınacaq-
da çarəsiz buraxmaq istəyib, nə də oradan 
çıxarmağa gücü çatıb” – gözünə dolan torpağı 

silə-silə ürəyində kəkələdi. Nəfəsi tıncıxır, xı-
şıldayırdı, sanki başdaşının ağırlığından ciyər-
lərinin birini itirmişdi.

-Mən heç nə edə bilmirdim. Axı mənim nə-
yimi sevəsən!? Heç Cekonun da üzünə baxma-
ğa qürurum qalmayıb, – oğlan hıçqırıb onun 
sinəsinə qısıldı, – tənbəl olsan da, dünyanı xi-
las edəcək boyda sevgi var içində. “Ən böyük 
güc sevgidir” – bunu sən özün demisən.

-Sus! Kişilər ağlamaz! İnsan birini sadəcə 
sevdiyi üçün sevər. Sevməyə səbəb olmur ki. 
Səni ona görə sevirəm ki, günəşin işığından 
daha çox sənin üzünün nuruydu məni qaranlıq 
sığınacaqdan çıxmağa səsləyən. Ceko da, mən 
də səni sevməyi öyrəndik yerin altında. Hər 
iynənin ucu boyda sənə yaxınlaşdıqca qoluma 
qüvvət gəlirdi. Elə istəyirdim ki, sənin də bi-
zim yanımızda olmağını...

– Mən səndən betər zülm çəkirdim eşikdə... 
– biləyi ilə gözünün mütüyünü sildi.

– Bilirəm. Bilirəm ki, sən əl-qolunu sallayıb 
oturmamısan, çarələr düşünmüsən. Amma gəl 
bunu sonra söhbətləşək. Ceko sığınacaqda na-
sazlayıb, ona nəsə eləməliyik, – dostuna sarılıb 
ayağa qalxdı.

– Cekonun anası xərçəngdən ölmüşdü, 
yəqin o da bu mərəzə tutulub...

– Of, yazıq!..
– Qaranlıqda yaxşı ki dəli olmamısan... – ar-

tıq çuxurdan çıxıb yanaşı oturmuşdular.
– Dəli necə olur ki? Mən zır dəliyəm, dostum. 

Qulağımı məcbur edirdim ki, mənimçün yarpaq-
ların pıçıltısını eşitsin, mən də bu səsə şəklənib 
təbiətin danışan dilini yadırğamayım. Sən bilir-
sənmi ağaclar insanların dilini anlayır? Ulduzlar-
la pıçıldaşan yarpaqları heç dinləmisənmi?

– Sən təbiətin dilini mənə öyrətmədən 
qeyb olmusan, unutmusan yoxsa? – oğlanın 
şirin gülümsəməsinə bu qədər həsrət qalmaq 
olardımı... Qocanın gözü yaşardı. Canında bir 
ağrı, qüssə qalmamışdı, – Bircə qaranlığın di-
lini anlamadım. Qulağımın dibində xəstə kimi 
zarıyan, qapqara ölümü aldada-aldada qaran-
lıqdan işığa lağım atırdım. Ölümlə göz-gözə 
yaşamaq bilsən necə dəhşətdir... Bu küncsüz 
qaranlıq mənə yalanı öyrətdi. Cekoya, pişiyə 
yalandan təsəlli verməkdən özüm bezmişdim. 
Onlar yalana alışıblar. Hətta, həvəslə məndən 
növbəti yalanı gözləyirdilər. İndi onlar da bi-
zim kimi yalansız yaşaya bilməyəcəklər. Öl-
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mək qorxusu məni insanlıqdan çıxarıb itə, pi-
şiyə döndərdi. Orda Cekonun gözüylə özümə 
baxanda cılızlaşan insanlığımdan utanırdım. 
Onların beyni balacadır deyə elə bilirdim ki, 
nəyi itirdiklərini unudublar. Güman edirdim 
ki, nə vaxtsa azad gəzdiklərini də xatırlamır-
lar... Bu faciə olardı, anlayırsanmı? Yaxşı ki, in-
san bu cür unutqan deyil...

– Mən də fikirləşirdim ki, yəqin içəridə səni 
çoxdan parçalayıb yeyib.

– Ağıllı itdir, indi ən yaxın dostumdur o 
– Cekonun boyun-boğazını tumarladı. – İlk 
günlər deyəndə ki, onları katakombadan xilas 
edəcəyəm, acıqlanırdı, mənimlə əylənirdi, lağa 
qoyurdu məni. Amma möcüzə bilirsən nədir? 
Onlara ötən xoş günlərindən danışanda ikisi 
də süst qalıb xəyallara dalırdılar. Onlar düşün-
məyi bacarırmışlar. Heç nəyi unutmurlar, bunu 
öyrəndim... İnsan kimi azadlığa çıxmağın xif-
fətini çəkirdilər, ölməkdən qorxurdular. Bunu 
biləndən sonra insanlığım geri qayıtdı, özümü 
bu iki məxluqun sərkərdəsi saydım yenidən. 
Mən onları qaranlığın zülmünə təslim olmağa 
qoymurdum, – qoca hər şeyi bir anda üdüləyib 
dostuna danışmağın həşirindəydi.

– Elə danışdın ki, adamlıqdan imtina edib it 
olmağım gəldi – qolunu qocanın boynuna aşırdı.

– Biz insanlar nə qədər zalım, ədalətsiz 
və yalançı olsaq da bütün yarıdılışı xilas et-
məyə qadir tək qüvvəyik. Bunun yalan oldu-
ğunu söyləyən, bizi ağılsızlıqda suçlayan kim 
olur-olsun, əclafın ən böyüyüdür, insanların ən 
haqsızı və alçağıdır. Mənə Ceko anlatdı bunu. 
O, ömürbillah caynaqlarından, dişlərindən 
qeyri silah tanımayıb. Pişik qarnının doyduğu 
qədər siçan yeyib sonra dincini alır. Heyvan-
lardakı gözütoxluq, sədaqət insan şüurunun 
sərhədlərini aşır. İnsanlar isə başqa cürdür. 
Zəiflər güclülərə tabe olsalar da, əzişdirməyə 
özlərindən daha zəif olanları axtarırlar. Güc-
lülər bu haqsızlığı yuxarıdan görür, amma heç 
nə eləmir. Gözüyaşlı möminlər, “Ya hər şey, 
ya da heç nə!” uğrunda çarpışan nadürüst in-
sanlar Cekonun bəbəklərinə diqqətlə baxsa 
özlərinə tüpürərlər. O gözlərdə kainatın sirri, 
Allahın rəhmi gizlənib, dostum. Allah bizim 
mühakiməmizi məsum heyvanların ixtiyarına 
verməsin, yoxsa cəzamız çox acı olar!..

Qocanı razı saldı ki, sağalanadək bir müd-
dət onlarda qalsın. Çiynini qocaya dayaq ve-

rib dağıntıların arasıyla oğlangilə gedirdilər. 
Qocanın gözündə dostu bir az da böyümüşdü, 
kişiləşmişdi.

Bilirsən səni necə tapdım? – qocanın dərisi 
çıxmış əlini ovurdu. – Şəhərdə danışırdılar ki, 
cəhənnəmdən xortlamış bir qoca öz xəstə itiy-
lə küçəbəküçə sərgərdan gəzir. Onu da deyir-
dilər ki, qoca dayanmadan öz-özüylə danışır, 
bilmək olmur söhbətləşdiyi ruhlardırmı, Tan-
rıdırmı, yoxsa itiyləmi danışır... Onda ürəyimə 
damdı ki, bu adam sənsən. Həmişə katakom-
badan çıxanda pəncərədən səni izləyirdim. Elə 
görkəmdə olurdun, sanki cəhənnəmdən gəlir-
sən. İndi isə həqiqətən cəhənnəmdən qaçana 
oxşayırsan... – qoca bilirdi ki, onun könlünü 
almaq istəyir. Darıxmışdı dostunun həmyaşıd 
kimi ərkyana danışığından ötrü... – “Cuhud dü-
kanı”na təzə qaysı, xurma gətirmişdilər, düz 
iki qutu almışam. Sənin termos çayından ötrü 
bilsən necə darıxmışam...

– Termos! Qaysılarım! Tərhalva! – qoca 
yuxu gördüyünü özü də bilirdi, amma ayılmır-
dı ki, hadisələri istədiyi səmtə yönəldib yuxu-
dan doyunca kam alsın. Heç olmazsa yuxuda 
xoşbəxt ola bilirdi, bunu bacarırdı. Canını üzən 
ağrılara baxmadı, yerindən hövlnak durub 
küncdəki taxta dirəyi sürtə-sürtə qaxacı tapdı. 
– “Bu qədər vaxtda niyə ağlıma gəlməyib ərik 
qaysılarım!” – boyunbağı kimi sapa düzdüyü 
qaysını ovcunda sıxdı. Ürəyi ətirşahlı çay istə-
di, özü də, yaman dəhşət istədi... Xatırladı ki, 
axırıncı dəfə qaynar su doldurmaq üçün oğlan 
termosu evlərinə aparmışdı, – “Səndən ötrü 
lap burnumun ucu göynədi, dostum” – oğlanı 
hələ belə qəribsəməmişdi. Tərhalvanı necə 
qoymuşdusa, eləcə də küncdəki taxtın üs-
tündəydi. Qutunu açıb bir çimdik ağzına aldı. 
Halva acımışdı. Qutunu şamın işığına tutdu, 
saxlama müddətinə baxdı. “Mənim də saxlama 
müddətim çoxdan bitib” – qaysının birini qo-
parıb dadını çıxardı, – “İşıqlı dünyadan gələn 
nemət, işığın bəhəri”... Birini Cekoya, birini də 
pişiyin qabağına qoydu.

Dadı olduğu kimi qalıb. Demək, ağız öz ta-
mını heç vaxt itirmir... Bircə qaysı min qutu 
konservə dəyər. Pişik qoxlayıb kənara dur-
du. Amma Cekonun xoşuna gəlmişdi, pişiyin 
də payını udub təzəsini gözlədi. – İkisi qalıb, 
al, bunları da sənə verirəm, təki burda ölmə... 
– qaysıları öz əliylə itə yedirdi. Kiflənmiş tər-
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halvanın üzünü qaşıyıb siçanların yoluna tök-
dü, – Qoy bizi tək qoymasınlar, bu da onların 
ruzisidir. Bununla pişiyə qayğı göstərirəm, si-
çanlara qarşı günah. “Siçan öz xoşuyla pişiyin 
yuvasına girməz. Demək, ortada ehtiyac olma-
lıdır” – günah etdiyinə böyürdən Allah da şa-
hidlik edirdi. – Halvanı siçanlar da sevər yəqin. 
Ruziləri təhlükənin ağzındadır, hünərləri var-
sa, təhlükədən yan ötüb qarınlarını doyursun 
– pişiyin başını sığalladı. “Cuhud dükanı”... – 
dilinin altında bir neçə dəfə bu sözü pıçıldadı, 
oraları xatırladı. Cuhudun məscidin qoltuğu-
na sığınıb bu vur-çatlasında qaz vurub-qazan 
doldurmasına o vaxtdan ikrahla baxırdı. Belə 
deyənlər də vardı ki, guya dükanın adı cuhu-
dundur, işlədəni ermənidir...

Su çənini danqıldatdı, dibində azca qal-
mışdı. Amma iki kasset su qabı dururdu hələ. 
“Çölə çıxan kimi oğlandan ilk olaraq bunu so-
ruşacağam ki, “işıq iliylə” neçə gündür yerin 
altındayıq?”.

– Qorxmayın, su və qidanı azaltmayacağam. 
Onsuz da yetərincə korluq çəkirsiniz, amma 
şamı xüsusi hallarda yandıracağam... Sizin 
nurunuz qaranlıqda daha aydın görünürmüş, 
dostlar... Sizə bir şey deyim. Nədənsə mənə elə 
gəlir ki, əvvəllər də elə bu sığınacaqda sizinlə 
dustaq qalmışam. Əmin deyiləm, bunu yuxu-
damı görmüşəm, yoxsa, gerçəkdən yaşamışam. 
Hətta sabah başımıza nə gələcəyini də xatırla-
yıram. Sizin də içinizdə eyni hiss varmı? Yoxsa, 
mən havalıyam? Bəlkə də əvvəlki həyatımız-
dan gələn dəvətsiz siqnallardır, ya da ölümün 
pıçıltılarından sızır beynimə. Amma əminəm 
ki, Xudavənd bizim üçümüzə görə yepyeni qitə 
yaradıb və biz orda qayğısız yaşamışıq, ya da 
yaşayacağıq... – saç-saqqalını qarışdırdı.

– Heç nə yox, bircə termos dolusu çayım 
olaydı... – naxışlarına qədər xəyalında can-
landırdı sevimli termosunu. Qoca onu dörd il 
bundan qabaq almışdı. Göz bəbəyi kimi qoru-
yurdu ki, sınığı-çatlağı olmasın. Hətta bir dəfə 
öz-özünə sual vermişdi, – Qoca, deyək ki, əzrail 
bu dünyadan axirətə keçirmək üçün özünlə bir 
şey götürməyə izn verdi, nə götürərsən? Azca 
düşünüb, – Termosumu! – deyib gülümsün-
müşdü. “Bu termosda tonlarla çay dəmləyib 
içmişəm. Amma ömrümüzü cilik-cilik edən-
lər”... Qaysıları tapmağı kefini açmışdı, amma 
əl-qolu işdən soyumuşdu. Oyuqdan görünən 

daşı gözü yeyirdi, bilirdi ki, bir-iki saat döyəc-
ləməklə daşı yerindən laxladacaq, – “Sonra da 
bir güclü zərbə, – damm!.. – dəlik hazırdır”. 
Vaxtı hədərə vermək olmazdı, indi hər dəqiqə-
nin hökmü vardı. Armaturu götürüb könülsüz 
olsa da qapıya yaxınlaşdı. Şamı yandırıb növ-
bəti “rəqibinin” üzünü sürtələdi, – Sənin dos-
tun mərd və dözümlü rəqib idi. Sizin daş üzü-
nüz olan kimi, əhəng üzünüz də var. Qaranızı 
da görmüşəm, ağınızı da.

Bilirəm, əsl-nəcabətinizi, necə bərk olduğu-
nuzu göstərmək istəyirsiniz, amma insan biləyi-
nin qabağında duruş gətirə bilməzsiniz. Unutma 
ki, insan sizlərdən ayaqyolu tikib içinə... – dodağı 
qaçdı, – daş başına vur ki, səndən o üzdə həyat 
var, işıq var, həsrətimi çəkən dostum var. Daşdan 
yox e, lap dəmirdən ol, səni dişimlə gəmirməklə 
də olsa, dəlib o işığa, o oğlana qovuşacağam! Bu 
ruhumun tələbidir, həyatın qanunudur! – biləyi-
nin ilk gücünü göstərdi daşa...

***
Şam elə sürətlə əriyirdi ki, elə bil qocaya 

acıq verirdi. “Üçcə şam qalıb. Havadan-sudan 
dəyərlidir”, – söndürdü şamı. Yanındakı Ceko-
nun titrəyən belini sığalladı. Pişik son vaxtlar 
Cekonu qocaya yaman qısqanırdı – onu sığal-
layan kimi gəlib qocanın ayaqlarına sürtürdü 
özünü. Onun da könlünü aldı:

– Elə bilməyin ki, xəstəlik, qırğınlar, ölüm 
sığınacağın o üzündə qalıb. Əcəl yerin deşiyin-
də də bizimlədir. Toxdaq olun. Burdan çıxan 
kimi də qaçıb bütün tayfa-törəmənizə burdakı 
əlbirliyimizdən, dostluğumuzdan danışarsı-
nız... – dünən və bu gün, işıq və qaranlıq, xeyir 
və şər arasında xeyli var-gəl elədi.

...Təqribən iki-üç saat əlləşdi. Daşı itələyib 
çölə salan kimi içəriyə dolan havanı hərisliklə 
ciyərlərinə çəkdi. Elə bil, tələsməsə, çöldə hava 
tükənəcəkdi. “Burdan çıxmaq arzum bu saat hə-
yata keçsə, qətiyyən sevinmərəm”, – düşünsə də, 
dərhal “lənət şeytana” dedi. Şamı yandırdı.

Sönməsin deyə əliylə küləyin qabağını tu-
tub dəlikdən sağa-sola, aşağı-yuxarı nəzərləri 
çatan qədər xeyli baxdı. Pişik özünü dəlikdən 
eşiyə atdı. Bir az vurnuxandan sonra başladı 
yeri cırmaqlamağa. -Hə, məstan. Gücün, ağlın 
çatırsa, özünə bir dəlik tap, çıx aradan. Qorx-
ma, səndən küsən-inciyən yoxdur. Yetər ki, 
ölmədiyimizi işığa xəbər ver, – künc-bucağı 
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yoxladı. Pişik canını qurtarmaq üçün əlləşir, 
qocanı daha vecə almırdı.

“Qəribədir, görəsən, o niyə birdən-birə belə 
qızışdı ki? Siçan yemək onu bezdirib, yoxsa bu 
zülmətdə nədənsə qorxub? Güclü, qorxu-ürkü 
bilməyən, özünə tam arxayın, cəsur və dinc 
heyvan idi axı. Ölmək istəmir!”... – Tələsmə, 
indi başqa şam gətirirəm, məstan – fərdi mü-
hafizə vasitələri saxlanan otağa keçdi ki, son 
qalan şamlardan birini götürsün. “Pişik düz 
eləyir. Mənim də səbrim çatmaz günəşi göz-
ləməyə” – qayıdıb işığı dəlikdən çölə tutdu, – 
Piş-piş-piş... – pişiyi səslədi. Pişik görünürdü, 
panellərin arasında yeri qazırdı. – Get, get yolu 
tap! Yol varsa, qaç canını qurtar! Yəqin ki, oğ-
lan eşikdə gözləyir, heç olmazsa səni görsün, 
bizim də sağ qaldığımızı anlasın. İndi dərddən 
üzülüb... Pişik başını çevirib ona sarı qayıt-
maq istədi, yazıq-yazıq zarıdı. Ağrıyan əllərini 
bir-birinə vurub şappıldatdı – Rədd ol dedim 
sənə! Keçə biləcəyin dəliyi tap və canını qur-
tar! Biz də uzağı sabah Cekoyla gələcəyik.

Pişik ora-bura xeyli vurnuxdu, qısıldı-bü-
küldü, miyoldaya-miyoldaya panellərin ara-
sında xeyli sərgərdan qaldı, sonra gözdən itdi 
və səsi kəsildi. Qocanın içi atlandı – Dəlik var! 
Məstan qurtuldu! Ceko, eşidirsən, dostumuz 
xilas oldu!.. Ceko iki dəfə hürməyə, sevindiyini 
bildirməyə çalışdı, amma səsi çıxmadı, təkcə 
ciyərləri xışıldadı. Onun belini hövkələdi, – 
Çox az qalıb, dostum, azca da döz. Hörümçək 
toruna düşmüş arı kimi çabalamağın mənası 
yoxdu, – yan otaqdan yemək götürməyə getdi. 
İki qab yemək götürdü. Birini itin qabağına ən-
dərəndə Cekonun halına sinəsi göynədi, – Ölü-
mün çatıbsa, səni aparacaq, yox, əcəlin yetmə-
yibsə, onda madyanını dəhmərlə! “Qaranlığın 
içinə girib uzanmaqdan ölüm yazığın canına 
hopub” – gözü yaşardı qocanın.

Qapının arxasını yenidən incələdi. İşığın 
ləkəsi də görünmürdü. Lay panellər yolu bağ-
lamışdı. “Yəqin ki, panellərin arxasında uçqu-
nun toz-torpağı da var hələ. Əşşi, onları tə-
mizləmək asan məsələdir! Armaturun əlindən 
canlarını hara qurtarırlar!”. Dar dalanlar vardı, 
amma işığın ucu görünmürdü. Şamın alovu 
yelləndikcə içindəki ümid də rahatlanırdı. Tə-
miz hava onun canına yeni güc gətirmişdi və 
Ceko indi onun yanından əl çəkmirdi. “Bu dəfə 
iri dəlik açmayınca oturdu-dayandı yoxdur!” – 

şamı söndürüb armatur mili qapdı.
-Ey qaranlıq, sənə deməmişdimmi ciyərini 

sökəcəyəm! Bu yelçəkən sənin qara xəbərin-
dir! Az sonra sən də, sənə sığınmış ölüm də, 
o birisi də qarşımda diz çökəcəksiniz! – qısa 
vaxtda bir-birinin ardınca dörd-beş daşı sö-
küb tulladı. İndi ikisi də qapıdan çöldə idi. Nə 
illah elədi, uçqunun altında iynənin ucu boyda 
işıq sızıntısı görə bilmədi. “Axşam düşüb, eşik-
də qaranlıqdır!” – Hə, axşamdır. Yatıb dinci-
mizi alaq, işıqlananda bir də yoxlayarıq. İşığın 
ucunu tapsaq, canımızı qurtarmışıq demək! 
– qayıdıb qolunu taxtın söykənəcəyinə aşırıb 
oturdu. Ağrısı-filanı qalmamışdı. İnsan olaraq 
bacardığı işdən qürur duyurdu. Qapının ya-
nından içəri dolan xəfif meh onun codlaşmış 
saqqalında, uzanmış saçında ləpələnirdi. Mehi 
tutub qapıyla taxtın arasındakı məsafəni gö-
züyumulu gedib-gələ bilirdi. Qaranlıqda xeyli 
vargəl elədi. “Yəqin ki, öz doğma oğlum da indi 
məni tanımaz...” – uzanmış saqqalını sığalladı. 
“Getmədiyimə peşiman deyiləm, amma gərək 
o da bir xeyli israr edəydi. Elə bil burda qal-
mağımı istəyirmiş kimi o da soyuq tərpəndi”... 
– şeytan qıdıqlayırdı onu...

– Sərsəmləmə, qoca, deyəsən, ağlın qaçır 
sənin! Oğlun bu şəhərdə sadəcə doğulmuşdu 
və gənc yaşında müharibə bəlasıyla üz-üzə 
qalmışdı. Əgər getməsəydi, ailə-uşağıyla bir-
likdə öləcəkdi. Sən isə burda böyümüsən, qo-
calmısan, burda ev olmusan, doğma məzarın 
bu şəhərdədir. Sən gedə bilməzdin. Oğlun da 
bunu gözəl anlayırdı. Ona görə də çox inad 
eləmədi, sadəcə, səni anladı... Görəsən ney-
ləyir nəvələrim, babalarını xatırlayırlarmı? 
Burdan çıxan kimi gedəcəyəm nəvələrimin 
yanına. Müharibəylə savaşmaq üçün çox qoca 
və tənbələm... Qalan ömrümü az da olsa insan 
kimi yaşamaq istəyirəm.

Növbəti əsnək vaxtı bir qab yeməyi təkba-
şına özü yedi. Bir qab da Cekonun qabağına 
tökdü, – Doyunca ye. Allah mane olmasa, bu 
gün bizim burdakı son günümüzdür... – əllərini 
adəti üzrə boynunun kökündə çataqlayıb tax-
tına sərildi.

– Niyə naxələf çıxdın, ay insafsız? Aramızı di-
var kəsdi deyə, elə bildin ki, dostun ölüb? Deyək 
ki, lap ölmüşəm, bəs ölən dostu axtarmazlarmı? 
Yoxsa meyitimi görməkdən çəkinirsən? Sənin 
qoca dostun ölümün qabağında diz qatlayan hə-
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rifə oxşayır heç? Sabah, Allah qoysa, sabah sənin-
lə termos çayını birlikdə içəcəyik, hazırlaş. Onsuz 
da şad xəbərlər həmişə ləngiyir, sabah gün çıxan 
kimi qulağın şad xəbər eşidəcək... – əsən meh ya-
naqlarını oxşayır və qoca özünü son dərəcə bəx-
tiyar sayırdı. İt qapının kandarında özünə sitəm 
edirdi. “Qoca, nə qədər ki, işlərin yaxşı gedir, bir 
az yuxulayıb gözlərinin acısını al. Yatmasan, sa-
bah dostunun qabağına çıxanda sir-sifətindən 
hürkəcək, ya da başın gicəllənəcək, hər şeyi ya-
rımçıq saxlayacaqsan. Şükür Allaha ki, buradək 
babat işləmisən, lap maşın kimi! Amma indi 
yatmalısan. Özünü yatmağa məcbur elə. Eşikdə 
ulduzlar da, ay da, günəş də yatıb, sən də yatma-
lısan” – sığınacağın get-gedə artan soyuğunda 
büzüşüb xəlayallarındakı uzaq ulduzlara baxa-
baxa yuxunu ağuşuna çəkməyə çalışdı...

Amma yuxu ona qorxunc mənzərənin qa-
pısını açdı. Mərmilər dolu kimi yağırdı, elə bil 
əbabil quşları yanar daşlar tullayırdı şəhərin 
başına. Partlayışların arasında çığıran, ora-bu-
ra vurnuxan bir uşaq gördü. Nəsə axtarırdı. 
Qocanın xəyalı düşmüşdü uşağın arxasınca. 
Uşaq birdən yerə sərilmiş meyitə cumub onun 
başını qucaqladı, dizinin üstünə aldı, ağzını 
ayırıb qəfil vulkan kimi üzügöyə qıyya püskür-
dü. Hıçqırıqlara keçəndə qoca ona təsəlli ver-
mək istədi, – Sənin adın nədir? – özü də bulud 
kimi dolmuşdu və bilirdi ki, bu dəqiqə uşağa 
qoşulub hönkürəcək.

– Bilmirəm, babacan. Məni çoxdandır adım-
la çağıran yoxdur...

Uşağın cavabı mərmi kimi şığıdı qocanın 
kürəyinə. Bütün əzələləri gərildi, qəddi əyildi, 
yerində büzüşdü. Qəfil gözlərini açdı ki, yuxu-
nun gerisini qovsun. Yerində dikəldi. Bədəni 
suyun içindəydi. Hələ də iliyi gizildəyirdi. “Yox, 
ola bilməz!” – anidən üzüqoylu yerə sərildi. 
Ceko onun altında qaldı.

Bircə anda nərilti qopdu. Qoca az qaldı 
torpağı yarıb yerin altına girsin, Ceko mane 
olurdu. Gips arakəsmə üstünə töküldü, qaldı 
daş, toz-torpaq altında. Taxta, dəmir, beton 
qəlpələrinin ardı-arası kəsiləndən sonra beli-
ni azca dikəltdi, üstündəki yükü belindən bo-
şaltdı. Bir xeyli sifətini yerdən üzmədi. Qulaq-
ları tutulmuşdu. Toz-torpaqdan nəfəs alınası 
deyildi. Beynində dəhşət gizilti, uğultu vardı. 
Ehmalca gözlərini açdı. Əcəl küləyi ötmüşdü.

Tozanağın içindən sığınacağa işıq seli do-

lurdu. Allah ona tərəddüdlə bir eşq dilimi 
göndərmişdi. Mərmi sığınacağın çıxışını qa-
pıqarışıq tər-təmiz silib-süpürmüş, vahiməli 
gurultusu ilə sığınacağa işıq gətirmişdi. Alnın-
dan axan təri sildi. Əlinin içinə baxdı. Qıpqır-
mızı qan idi. O görürdü! Qanın qırmızılığını gö-
rürdü! Qapıdan içəri axan işıq selində hər şeyi 
görürdü. Hətta, taxtın altında qınına girmiş 
Cekonun tükləri tökülmüş çılpaq, qızarmış də-
risini də görürdü. Siçanların qaçışdığı dəliyə-
cən hər şeyi görürdü...

– Göndərdiyin mərmiyə şükür, ya Rəbb! 
– növbəti mərmini dinşədi, amma eşiyə qaç-
maqdan özünü saxlaya da bilmirdi. Eşikdə onu 
dünya işığı səsləyirdi, həsrətində olduğu ağac-
lar, şəhərin tənha insanları gözləyirdi. Burda 
başına gələn hər şeyi həvəslə danışacağı dostu 
gözləyirdi. Qapıyadək məsafə indi ona bir kilo-
metr qədər uzaq gəlirdi. Qəddini dikəltdi. Var 
gücünü toplayıb dabanlarına tüpürdü. Addım 
atdıqca yıxıldı, alnı, burnu, dirsəkləri, dizi, əl-
ləri daş-qayada əzildi, yaralandı...

İməklədi. Qaçaraq iməklədi. Sonra imək-
ləyə-iməkləyə qaçdı. Bu müddət ərzində 
başqa mərmi düşmədi. Əgər düşdüsə, eşitmə-
di – qulaqları kar olmuşdu. Çıxışa yetdikcə işıq 
tozdan arınır, maqnit kimi onu eşiyə çəkirdi. 
Ağrı-acı qocanın vecinə deyildi, ağlaya-ağlaya 
günəşə sarı sürünürdü.

Qaranlığın kölgəsini üstündən atıb qaçmaq 
istəyəndə bu dəfə mərminin açdığı çuxura yu-
malandı. Yarğanı cırmaqlaya-cırmaqlaya çala-
dan çıxdı və üzüstə katakombaya gələn cığı-
ra sərildi. Ürəyi yerindən çıxırdı artıq. İçində 
zəlzələ boyda təlatüm, titrəmə vardı. Başını 
qaldıra bilmirdi, qaldırmaq istəmirdi. Çünki 
çuxurdan çıxanda anidən gözünə bir fəlakət 
səhnəsi sataşmışdı. Dostugilin evinə mərmi 
düşmüşdü. Evin çardağı uçmuş, dəmir şiferlər 
nar çiçəyi kimi paralanıb diklənmişdi. Dünya 
başına yıxıldı, – “O ölübmüş!”... Dizüstə çökdü. 
Qamaşan gözlərini qırpmadan günəşə zillədi:

– Günəş, istəmirəm daha səni! – ağız-bur-
nunun mütüyü bir-birinə qarışdı, – Sənin qızılı 
saçların nə vaxtdandır daranmır!? Mənim kimi 
qaranlıq həbsdəydin yoxsa? Yox, sən Tanrısan, 
hər şeyi səbrlə izləyən Tanrı. Gözlərimin içinə 
dik bax! Mən xilas oldum, amma sən yenə də 
uduzmuş sayılırsan. Sən mənə azad yaşamağa 
fürsət vermədin. İnsan olmaq istədim, əvəzin-
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də, hər addımda əzabları şərt kimi qabağıma 
qoydun. İndi də xəncəri kürəyimə sapladın. 
Mənə gücün çatmadı deyə dostuma qıydın! 
Onu bir daha görmədən, sevmədən şəninə 
necə dua oxuyum? Səncə azadlıq nəğməsi oxu-
yan bülbül olub bağında cəh-cəh vurarammı? 
Ona dəyməsəydin məni mütləq xilas edərdi. 
Ona dəyməsəydin səni bağışlayardım. Qoy 
hamı bilsin və görsün ki, mən sənin laçın ba-
lanın ölməyini istəməzdim. Sən kəmfürsət isə 
mənim balamı məhv elədin, şəhərimi, ailəmi, 
dincliyimi, həyatımı dağıtdın.

Sən əzab çəkən kasıbların, qan içində in-
ləyən uşaqların halına yanmırsan. Şeytannın 
dəyyus övladlarının kökünü kəsmək əvəzinə, 
sən onun yekəqarın anasının birinin yerinə 
minini doğmasına imkan verirsən. Günahsız 
insanların məhvinə arxanı çevirirsən! Qaç-
ma! Gözümün içinə dik bax! Bax və orda öz 
əməllərini gör! Gecə qaranlığında günəş işığı 
barədə düşünmək kor olmaqdan min yol yaxşı 
idi. Hara itdin, bu nə qardır yağdırırsan göz-
lərimə! Qaçma, dur!.. – əhədini üzən ağrıları 
vecə almadan bütün gücünü toplayıb dostugil 
tərəfə qaçmaq istədi. Dostunu səsləməyə, əgər 
uçqun altındadırsa onu xilas etməyə tələsdi. 
Amma gözlərinin qabağını ağappaq qar ört-
müş və bu parlaq pərdədən başqa heç nə görə 
bilmirdi. Biri ləhləyə-ləhləyə onun yanından 
ötəndə bildi ki, Cekodur, hələ sağdır.

– Qaç, Ceko, bacardıqca bərk qaç! Dostu-
muzun yerini tap! Mən də gəlirəm... – ayağı 
nəyəsə ilişdi, hönkürtüylə yerə sərildi. Uyuşan 
əlləriylə torpağı cırmaqladı, – Nə istəyirsən 
məndən?! – ürəyi qəfəsə salınmış bezgin ayı 
kimi tıncıxır, ciliklənən şüşə səsindən qulaq-
ları zoqquldayır, beynində çaxnaşan vəhşi çı-
ğır-bağırdan başı partlayırdı. Nəhəng bir qartal 
caynaqlarını onun çiyninə keçirib havalanmaq 
istəyirdi, amma qaldıra bilmirdi, – Rədd ol, çək 
murdar caynağını məndən!.. – yerdə çabalayır, 
dayanmadan çiyinlərini döyəcləyirdi...
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Tofiq ƏHMƏD — “Bakıdan Ankaraya”, “Saat səhərin beşi”, “Sənin üçün darıxmaq”, “Ayrılıq”, “Ana”,  
“Son nəfəsdə”, “İlahi, al canımı” (şeirlər) ....................................................................................................................................................................

Tamara RÜSTƏMOVA — “Elə gözəl sevdim ki...”, “Ələk”, “Sözümün içində”, “Yarım da sən, yaram da  
sən”, “Ürəyimin havası”, “Canım yanır”, “Rəbbim, sevdiyimi özündən qoru”, “Gəldim”, “Qərib əllərim”,  
“Vüsal qoxusu” (şeirlər) .....................................................................................................................................................................................................

Ziya HÜSEYNOV — “Dünya”, “Tökülsün”, “Nə mənası var”, “Tutacaq”, “Yetim qalarmış”, “Bölüşək  
günahları”, “Otağımı”, “Köhnələcək xatirələr”, “Uzaq qal gecələrimdən” (şeirlər) ....................................................................................

Zahir LAÇINSIZ — “Bu tayda”, “Dünya”, “Qoruyammadım”, “Öləm”, “Yaşayacaqsan”, “Bağlayın”, “Sevmək  
beləmi olur?!” (şeirlər) .......................................................................................................................................................................................................

Hənifə ŞƏBNƏM — “Üçün”, “Qurban olum”, “Məndən xəbərsiz”, “Sarı gül”, “Könlüm”, “Səndən sonra”,  
“İstərəm”, “Gözlərim”, “Ağlama, könül, ağlama”, “Dağların” (şeirlər) ...............................................................................................................

Mahir DİNİYEV — Poeziya çələngi ......................................................................................................................................................................
Nəsimi LAÇIN — “Bir kişinin faciəsi”, “Gecəmin oyaq sakini”, “Dəvətsiz gələn ümidlər”, “Laçınım”,  

“Qəzəllər” (şeirlər) ...............................................................................................................................................................................................................
Miraslan RASİM — “Ay, Sabir baba”, “Ölmüsən?!”, “Dinmə, bala”, “Qorxmuram”, “Dovşanın ərizəsi”,  

“Tısbağanın cavabı”, “Hamı şikayətçidir”, “Getdi” (şeirlər) .................................................................................................................................
Sürəyya NƏSİB — “Libas”, “Yaxın oluram”, “Yaşadıb”, “Öz yeri vardır”, “Ər olaram”, “Xocalı”,  

“Şərurluyam mən” (şeirlər) ..............................................................................................................................................................................................
Yaşar QAFQAZLI — “Beş bənd gözəllik”, “Xoş gəldin de”, “Ürəyimə bir sığal çək”, “Susma”,  

“Nə var ki, dünyada sevgidən gözəl?!”, “Görünür”, “Nəyim qalıb ki?!” (şeirlər)..........................................................................................

4.Nəsr
Təyyarə FƏRHADQIZI — “Tülkünün göz yaşları”, “Nicatın cəsarəti”, “Tənbəl qız”, “Lovğalığın  

nəticəsi”, “Dəcəl Tərlan səhvini düzəltdi” (uşaq hekayələri) .............................................................................................................................
Səbahəddin ÇİNGİZOĞLU — “Döngə” (psixoloji hekayə) ........................................................................................................................
Zəhra SƏFƏRALIQIZI — “Keçmişdə qalan gələcək”, “İntihar”, “Yurd” (müxtəlif məzmunlu hekayələr) ..............................
Arif QARAMANLI — “Kaşolmasın” (novella) ..................................................................................................................................................
Amin XAN — “Arvadların söhbəti” (ailə-məişət hekayəsi) .......................................................................................................................
Nigar ŞƏMSİ — “Saxta baba” (tarixi hekayə) ..................................................................................................................................................
Rəşid BƏRGÜŞADLI — “Sığınacaq” (povest) ..................................................................................................................................................
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