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o da “Yaradıcı uşaq - gәnclәrin dövrü mәtbuatda çıxışını asanlaşdırmaq , 
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    Zaur USTAC 

 

                        BAŞ REDAKTORDAN 
Salam olsun, dəyərli oxucular!  
Jurnalımızın Noyabr  2022-ci il (23-cü sayı) ilə görüşünüzə 
gəlmişik. 
Bu sayımızda Kamal Camalovun  Hüseyn Cavid  haqqında maraqlı 
təhlili, Göyərçin Kərimi.nin tərcümə materialı, Şəfaqət Cavanşirin  
“Doğuluş” adlı yeni hekayəsi,  Leyli Novruzovanın  “Bir həsrət 
bitdi” yazısı,  Nuranə Rafailqızının  Şəhid  Xəyyam Hüseynin  
“Qələm nümunəm ” kitabına həsr olunmuş “Şəhid-şairim” qələm 
təcrübəsi,  Nəzakət Eminqızının (Nəzakət Kərimova-Əhmədova) 
Səma Muğanna  yaradıcılığı barəsində qeyidləri, bəndənizin  (Zaur 
Ustac) “Xudayar Dastanı” -sonet çələngi,  Adilə Aslanın  şeirləri, 
AYB XIII Qurultayının  iştirakçılarının siyahısı və AYB XIII 
Qurultayının  nəticələri, sonda isə  bir təbrik – 4 noyabr Mahirə 
Nağıqızının doğum günüdür -  ilə tanış olacaqsınız. 

Barlı-bəhərli payız kimi zəngin və rəngarəng Noyabr 
sayımızı diqqətinizə təqdim edirik. Buyurun, tanış olun. 

 

                                               
 

 

https://yazarlar.az/2021/02/08/zaur-ustac-haqqinda/
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“YAZARLAR”  JURNALI 
 

“Yazarlar” jurnalı öz işini aşağıdakı prinsiplər və sturuktur 
əsasında qurur: 

 Jurnalla əməkdaşlıq edən yazarlar “Müstəqil Yazarlar 
Konfederasıyası” adlı alt qurumda birləşirlər (məqsəd yaradıcılıq 
əlaqələrini möhkəmlətmək və bir-birinə dəstək olmaqdan ibarətdir. 
Heç bir maddi və ticari məqsədi yoxdur. Üzv yazarlar nə qurum, 
nə də bir-birləri qarşısında heç bir öhdəlik daşımırlar. Üzvülük 
haqqı nəzərdə tutulmayıb.) 

 Gənc yazarlar “Yazarlar dərnəyi” adlı ikinci alt qurumun vasitəsi 
ilə mütamadi olaraq ustad yazarlardan faydalı məsləhət və 
tövsiyələr alırlar. Bundan əlavə dərnək əvvəlcədən müəyyən 
olunmuş layihələr çərçivəsində jurnalın xüsusi buraxılışlarını 
təşkil edir. 

 Müəyyən layihələrin təşkili və gənc yazarların elan olunmuş 
müsabiqələrə təqdim edilmiş əsərlərinin nəşr olunmaq üçün 
seçilməsinin obyektivliyini təmin etmək məqsədi ilə tərkibi gizli 
saxlanılan 5 (beş) nəfər təcrübəli və filoloji təhsili olan yazardan 
ibarət “Yaradıcılıq Komisiyyası” adlı üçüncü alt qrum yuxarıda 
qeyd olunduğu kimi ancaq yaradıcılıq məsələləri ilə məşğul olur. 

 “Yazarlar” jurnalı bütün sadalanan və burada qeyd olunmamış 
gündəlik fəaliyyət zamanı ortaya çıxan məsələləri ictimai 
əsaslarla (ödənişsiz) həyata keçirir. 

 
 

                                            

 

https://yazarlar.az/2021/03/10/yazarlar-jurnali-pdf/
https://yazarlar.az/2021/03/10/yazarlar-jurnali-pdf/
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     Kamal CAMALOV 

 

VƏTƏNİN XOŞBƏXT SABAHINA İNAN HÜSEYN CAVİD 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 
qüdrətli sənətkar, humanist ideallar çarçısı, böyük söz ustadı, 
pedaqoji fikrin inkişafında müstəsna rolu olan Hüseyn Cavidin 
anadan olmasının 140-cı ildönümünün qeyd olunması ilə bağlı 
24 sentyabr 2022-ci ildə Sərəncam imzalamışdır. 

Vətən, vətənə sevgi, vətənə bağlı olmaq ideyası Hüseyn Cavidin 
həyatı və yaradıcılığında böyük önəm kəsb 
etmişdir. Vətənpərvər şair H.Cavid özünün məslək eşqinə, 
əqidəsinə müvafiq bütün həyatı və yaradıcılığı boyu izlədiyi 
vətənpərvərlik ideyasını yeni forma, yeni məzmunla ifadə 
etmişdir. O, vətənpərvərlik haqqında söylənilən fikirləri daha da 
zənginləşdirmiş, sözün əsl mənasında onu ən yüksək mərhə-
ləyə qaldırmışdır. Hüseyn Cavidin vətənpərvərlik ideyası 
demokratizm nöqteyi-nəzərindən də düzgün 
istiqamətləndirilmişdir. Çünki o, həmişə ictimai mübarizədə 
məhkum siniflərin tərəfində olmuş, onda zəhmətkeş siniflərə 
dərin rəğbət, vətənin mütərəqqi qüvvələrinə böyük inam, 
başqa xalqların mədəni nailiyyətlərini yüksək 
qiymətləndirməklə yanaşı, istismarçılara, hakim siniflərə qarşı 

https://yazarlar.az/tag/kamal-camalov/
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dərin nifrət hissi çox qüvvətli olmuşdur. Bu keyfiyyətlər arzu və 
ideallarının sinfi səciyyəsini müəyyənləşdirməkdə, 
vətənpərvərlik ideyasını aydınlaşdırmaqda rəhbər rol oynayan 
demokratizm təliminə uyğundur. Hüseyn Cavidin vətənpərvər 
qayəli əsərlərinin pedaqoji cəhətdən tədqiqi və təhlili sübut edir 
ki, onun vətənpərvərlik ideyaları zorakılığa, istismara, 
ədalətsizliyə, cəhalətə, nadanlığa qarşı çevrilmiş, doğma 
vətənin, xalqının taleyi və həyatı ilə bağlı olan, sinfi səciyyə eti-
barilə mütərəqqi məna daşıyan həqiqi vətənpərvər duyğulardır. 
H.Cavidin 1907 və 1917-ci illərdə «Vətən» mövzusuna 
müraciət etməsi məhz dövrün ictimai-siyasi hadisələri ilə bağlı 
idi. Bu şeir və əsərlərin mətbuatda dərc edilməsi («Füyuzat», 
«Açıq söz», «Qardaş köməyi» və s.) onu sübut edir ki, şair-
müəllim gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə 
olunmasına böyük əhəmiyyət vermişdir. Onun vətənpərvərlik 
hissləri aşılayan əsərlərinin tədqiqi göstərir ki, vətənpərvərlik 
H.Cavidə görə gənc nəslin Vətənin tərəqqisinə, səadətinə, 
onun əməkçi insanlarına, dilinə, mədəniyyətinə şüurlu sədaqət 
və məhəbbət, əgər lazım gələrsə canını belə vətən uğrunda 
əsirgəməmək ruhunda tərbiyə olunmasından ibarətdir. Lakin o, 
əsərlərində sadəcə tərənnüm yolu ilə getməmiş, bu müqəddəs 
hissin mahiyyətini araşdırmaq, gənc nəslə çatdırmaq 
imkanlarını göstərmişdir. Odur ki, qarşıya belə bir təbii sual çı-
xır: Bəs H.Cavid vətənpərvərlik hisslərinin gənc nəslə 
aşılanması işində hansı metodlardan istifadə etmişdir? 
H.Cavidin vətənpərvər ruhlu əsərlərinin pedaqoji cəhətdən 
tədqiqi və təhlili xalq şairinin vətənpərvərlik hissləri aşılayacaq 
əsərlər qarşısında qoyduğu müasir tələblərə tamamilə uyğun 
gəldiyini sübut edir. 
Gülüşür pəmbə, al, bəyaz güllər, 

Ötüşür hər tərəfdə bülbüllər. 
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Ninni söylər küçük sular xəndan, 

Görünür hər tərəfdə bir orman. 

Qarlı, qartallı bir yığın dağlar, 

Ta uzaqlarda bəmbəyaz parlar. 

…Burda qızğın günəş də pək munis 

Gecələr büsbütün nədimeyi-hiss… 

Hələ Kür nəhri başqa bir aləm! 

Gecə mehtabə qarşı pək həmdəm 

Yaxud: 

Bən yetişdim atəşlə su 

Öpüşdüyü bir ölkədən 

misraları ilə başlayan şeirlərdə odlar diyarı Azərbaycan özünün 
zəngin təbiəti, dumduru, göz yaşı kimi axan sərin bulaqları, 
qövsi-qüzeh, otları, çiçəkləri, gülləri, ağacları, nəhrlər, hətta 
kiçik suları,  gözəl ormanları, əməksevər insanları  ilə hər bir 
yeniyetmə və yaşlı oxucunun gözü qarşısında canlanır. 
H.Cavidin «Hali-əsəfiştimalımı təsvirdə bir ahi-məzlumanə» 
şeiri gənclərin pedaqoji prinsipə əsaslanan vətənpərvərlik 
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tərbiyəsinə xidmətin bariz nümunəsidir. Şair bu şeirdə hər bir 
namuslu şəxsi öz vətənini sevməyə, onu qorumağa çağırır: 

Mayeyi-iftixarı ər kişinin 

Vətən uğrunda bəzli-himmətdir. 

Lafə baqmazlar, iştə hər kişinin 

İşi ayinəsində müsbətdir. 

Qeyrət istər ki, can nisar edəlim, 

Mədəniyyətlə iftixar edəlim. 

Cavid o zamankı  vəziyyəti Azərbaycan üçün dözülməz sayırdı. 
O, vətən övladlarını ana vətənin tərəqqisi uğrunda çalışmağa, 
vüsət tapmağa dəvət edir. Vətənin mədəni, ictimai-siyasi 
inkişafdan geridə qalması (XIX əsrin axırları – XX əsrin əvvəl-
ləri) və Azərbaycan xalqının məhkum bir millət halına 
düşməsini şair ağır dərd kimi qarşılayırdı. Vətən onun 
nəzərində «zəvalə uğramış», «böyük bəlalara düçar olmuş», 
«ayaq altında payimal olmuş», «dərmansız dərdə giriftar 
olmuş» kimi görünürdü. Əlbəttə, H.Cavidin «zavallı vətən» 
deməsi rus imperiyasının Azərbaycanda amansız surətdə 
apardığı mənfur milli siyasətdən doğurdu. Ümumiyyətlə, bütün 
türk qövmünə qarşı Rusiya imperiyası pis nəzərlə baxır və 
«istər çeçen, istər tatar, hər ikisi bir şeytandır. Hər ikisini də yer 
üzündən silmək gərəkdir. Tatar, türk, pers, çeçen və s. gərək-
siz zir-zibillərin əlindən biz rus milləti çox qanlar udmuşuq. İndi 
böyük Rusiyada onlardan ötrü yer yoxdur» – deyirdi. Buna 
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rəğmən məktəblərimizin vəziyyəti olduqca ağır idi. 
Azərbaycanın hər bir guşəsində fəaliyyət göstərən milli 
məktəblərimiz ya qapadılır, ya da adı dəyişdirilərək «Rus-
tatar» məktəbi adı altında təsis edilirdi. H.Cavid bu acınacaqlı 
vəziyyətdən bəhs edərək yazırdı: «Naxçıvan on beş il əvvəl 
cəhalət uyqusundan diksinmək ehtiyacını duydu, maarif 
dairəsinə girmək istədi. Milli məktəb təsis etdi, mərhum Sidqi 
sayəsində çalışıb-çabalamağa həvəsləndi, gündən-günə arş 
irəli!.. Hərəkət etməyə başladı. Sidqi vətənpərvər idi, həmiyyətli 
idi, məslək sahibi idi, millətini sevərdi. Hər addım başında 
məşhur Napolyonun (dünyada olmaz-olmaz) düsturi-
cəsuranəsi sərməşq (nümunə, örnək – K.C.) ittixaz (qəbul 
etmə, dərk etmə – K.C.) edilmişdi. Öyrənmək, bilmək, dev 
adamları ilə irəliləmək, əfkari (fikirlər – K.C.) milliyəyi 
aydınlatmaq ən birinci məqsəd sayılırdı. Bu hal beş-altı il qədər 
davam etdi. Sonra zavallı Sidqi getdi (ölümünə işarədir – K.C.), 
məktəbin məktəbliyi də onunla bərabər bitdi. Sonra nə oldu… 
Məktəb qapandımı? Xeyr, qapanmadı… Lakin nə zərər verdi, 
nə xeyir gətirdi. Zira qapansa idi, gözəl bir təhəssür, həzin bir 
arzu ruhu oxşar idi, insanı məşğul edərdi. Məktəbin bu 
uyğunsuz yaşaması hər kəsi iyrəndirdi. Xalqa böyük bir dərd 
oldu. 
Məktəbdə əvvəldən hökumət barmağı var idi (rus imperiyası 
nəzərdə tutulur – K.C.). Fəqət Sidqi dövründə əsla əl 
vurulmadı. O zavall sönər-sönməz istibdadın qara bulutları hər 
tərəfdən məktəbin üzərinə çökməyə başladı. İş büsbütün də-
yişdi. Nəhayət işin sonu bir heçdən ibarət qaldı. İki-üç ay sonra 
qiraətxanə da fərağətxanəyə təbdil etdi». H.Cavid vətənin bu 
dözülməz hala salındığını görərək: 

Bana gəl! Gəl bana, zavallı vətən! 

Hiç unutmam səni bu halilə bən – deyirdi. 
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H.Cavid qeyd edir ki, hər bir vətənpərvər şəxs vətənin, xalqın 
azad, xoş gələcəyi uğrunda fəal, ciddi mübarizə aparmalıdır. 
Onun məqsədi məhz vətən övladlarından vətəni, xalqı müdafiə 
edən mərd, mübariz vətənpərvər yetişdirmək idi. Cavid qeyd 
edir ki, vətənimizə göz tikənlərə layiqincə cavab verən igid, 
qəhrəman mübariz  oğullar az deyil. O, «Səyavuş» əsərində 
yazırdı: 

Yurdumuzu çignəyən 

Sayğısız hər kim olsa. 

İnan ki, çoq sürmədən, 

Diz çökəcək qarşıda. 

Bizdə dəmir biləklər, 

Çəlik qollar az deyil; 

Saldırıcı, hünərvər 

Mərd oğullar az deyil. 

Bütün şüurlu fəaliyyətini ədəbi yaradıcılığa, şeirə, sənətə, 
maarifə, məktəbə, təlim və tərbiyəyə həsr edən yüksək amallar 
sahibi H.Cavid istər doğma vətənində, istərsə də onun 
hüdudlarından kənarda olsa belə, doğma yurdunu ana kimi, 
ata kimi sevmiş, onun nəfəsiylə, oduyla isinmişdir. Şair vətən 
övladlarına deyir ki, «bu vətən bir sevimli validədir». Hələ 
vətənimiz Azərbaycanda ulduz parlayanda, Qərb əhli cahillik 
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dövrü keçirirdi. Bəs, necə oldu ki, indi Azərbaycan tənəzzülə 
uğradı!? 

Ey vətən!Səndə parlayanda ziya 

Büsbütün əhli-qərb cahilimiş. 

Ştmdi bulmuş vüqu əksi-qəza, 

Əcəba bu nasıl təqafilimiş? 

Kim təsəvvür edərsə bu hali, 

Varlığı hissdən olur xali. 

H.Cavid bunun səbəbini nankor övladlarda, biganə, əhlikef 
ziyayılarda görərək bədbinləşirdi. Lakin gələcəyə nikbin gözlə 
baxan şair vətənin xoşbəxt sabahına inanır və bu inamını belə 
ifadə  edirdi: 

Hər şita bir baharı mevcib olur, 

Vardır  əmniyyətim bu hala bənim, 

Yenə onlar ən əski halı bulur, 

Heç maraq etmə, nazənin vətənim. 

Vətəni sonsuz məhəbbətlə sevən, vətən eşqiylə alovlanan 
H.Cavid onun sevincini öz sevinci, kədərini öz kədəri bilirdi. 
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Hələ yaradıcılığının ilk çağlarında «Salik» təxəllüsü ilə yazdığı 
bir qəzəlində vətənə olan odlu məhəbbətini, alovlu sevgisini 
poetik dildə belə izhar edirdi: 

Olubdu qəlbimə hakim mənim məlali-vətən, 

Başımda şur ilə məskən salıb xəyali-vətən. 

Vətən, vətən deyərək hər diyara səs salıram. 

Düşərmi bircə dilimdən mənim məqali-vətən? 

Əgər sual edələr Salikin xəyalı nədir? 

Deyin həqiqəti, ancaq olub məali-vətən. 

H.Cavid qabaqcıl maarif xadimi kimi, xalqın maariflənməsi, 
cəhalətdən xilas olması yollarını gənc nəsildə görür və 
gənclərdə axtararaq «Topal Teymur» əsərində fateh Teymurun 
dilindən xitabən qeyd edirdi: «Avropalıların dilləri başqa, 
yürəkləri daha başqadır. Hər halda məmləkətimiz aslanlar 
yurdu, qartallar yuvası olaraq qalmamalı. Bəlkə dünyada ən 
parlaq maarif və mədəniyyət ocağı, ən zəngin sənaye və tica-
rət mərkəzi olmalıdır. Əvət, qoy düşmanlarımız görsünlər ki, 
türk evladı yalnız basıb-kəsməkdən deyil, yaşamaq və 
yaratmaqdan da zevq alır. Yalnız yaqıb-yıqmaq deyil, yapmaq 
və yaratmaq da bilir. Bununla bərabər yapdıqlarımız heç bir 
şey deyil. Bu, yalnız mədəniyyətə doğru bir adım, gələcək 
üçün bir başlanğıcdır. Bizim başladıqlarımızı gələcək nəsil 
ikmal etməli. Yalnız beş-on şəhər deyil, bütün məmləkət 
tərəqqi və gözəlliklər üçün birər nümunə olmalı. Əvət, biz 
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təməl daşı atıyoruz. İştə bu təməl üzərində möhtəşəm binalar 
qurmaq və bu şüarı çiçəkləndirmək… ancaq yeni nəslə, ancaq 
sarsılmaz gəncliyə aiddir». 
Bütün böyük sənətkarlar kimi, H.Cavid üçün də həqiqətin 
ancaq bircə mənası vardır ki, bu da öz doğma xalqını azad, 
xoşbəxt və mədəni görmək, vətənə xidmət etmək arzusudur. 
Cavidin romantik qəlbi nəcib əməllərlə döyünürdü. Şair «ayaq 
altında pamal olmuş» vətənin dərdlərinə acıyır, dəhşətə gəlib 
belə fəryad qoparırdı: 

Arkadaş, yoldaş! Ey vətəndaş, oyan! 

Yatma artıq, yetər… Dəyişdi zaman; 

… Çoq əzildin, yetər, ər oğlu, ər ol! 

Çırpınıb çareyi-xilas ara, bul! 

Şair bu imtahanın uzaqda olmadığını görür və inanırdı ki, hər 
hansı bir yenilməz qüvvə meydana atılıb həyatda hökm sürən 
rəzalətlərə son qoyacaqdır. 

Ey şanlı əmək ordusu, ey şanlı mübariz! 

Çoqlar səni zənn etsə də aciz, 

Sən yüksələcək, parlayacaq, parladacaqsın, 

Hər qütbə şətarət qatacaqsın. 
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Hüseyn Cavidin əsərləri orta və ali məktəblərdə tədris edilir. 
Orta məktəbin təkmilləşdirilmiş proqramlarında onun 
əsərlərinin geniş yer tutması da vətənpərvər 
şairin  yaradıcılığına verilən yüksək qiymətdir. 

Fikrimizi Hüseyn Cavid irsinin əbədi var olmasında tək 
səbəbkar ümumilli lider Heydər Əliyevin fikri ilə tamamlamaq 
istəyirik. Ulu öndər Heydər Əliyev  Hüseyn Cavid və Cavid irsi 
ilə bağlı  belə deyirdi: «Hüseyn Cavid XX əsrdə Azərbaycan 
ədəbiyyatının, mədəniyyətinin inkişaf etməsində misilsiz 
xidmətlər göstərmişdir. Hüseyn Cavid Azərbaycan xalqını, 
onun mədəniyyətini, ədəbiyyatını, elmini yüksəklərə qaldıran 
böyük şəxsiyyətlərdən biridir. Hüseyn Cavidin yaratdığı əsərlər 
Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Onlar bu gün üçün, 
gələcək nəsillər üçün dərslik kitabıdır. Hüseyn Cavidin bütün 
yaradıcılığı, bütün fəaliyyəti Azərbaycan xalqının mədəniyyətini 
yüksəklərə qaldırmaqdan, xalqımızı azad, müstəqil xalq 
etməkdən ibarət olubdur. Onun bütün yaradıcılığı Azərbaycan 
xalqını milli azadlığa, müstəqilliyə çağırıbdır. O, həmişə 
millətini, xalqını həddindən artıq sevmiş və millətinə həddindən 
artıq xidmət edən bir insan olmuşdur». 
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  Göyərçin KƏRİMİ 
 

«Parerga und Paralipomena» 

XVII başlıq: Qadınlar haqqında 

A. Şopenhauerdən tərcümə 

Mətnlə müxalifət təşkil edən fikirlərimi 

“Psixoloji anlaşmazlığın bədii ədəbiyyata təsiri” 
məqaləmdə göstərmişəm. Mənbə: “Məhəbbət 

və doqquz görüş” kitabı. 
Mütərcimdən 
§ 362 
Viktor-Jozef Eten de Juidən bir neçə söz: “Sans les femmes, le 
commencement de notre vie serait prive de secours, de milieu de 
plaisirs, et la fin de consolation”[1] ifadəsi daha yaxşıdır, nəinki 
Şillerin antiteza və ziddiyyət əsasında yazılmış “Wurde der Fraue”[2] 
şeiri ki, qadınları ürəkdən tərifləyir. Bundan daha təsirli şəkildə 
Bayron “Sardanapal” [akt 1, səhnə 2] pyesində deyir: 
The very first 
Of human life must spring from woman’s breast, 
Your first small words are thought you from her lips, 
Your first tears quench’d by her, and your last sighs 
Too often breathed out in a woman’s hearing, 

https://yazarlar.az/tag/goy%c9%99rcin-k%c9%99rimi/
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When men have shrunk from the ignoble care 
Of watching the last hour of him who led them. [3] 
Bu və ya digər parçalarda qadının qiyməti düzgün tərənnüm 
olunmuşdur. 
§ 363 
Qadının görünüşündən nə böyük zehni, nə də fiziki əmək üçün 
yaranmadığı bəllidir. O, həyati borcunu müəyyən fəaliyyətlə yox, 
doğuş əzab-əziyyətilə, uşağa baxmaqla, ərinə tabe olmaqla, hansı 
ki, ona səbr və ruhlandırıcı həmrahlıq etməlidir, ödəyir. Böyük sevinc 
və kədər, güc nümayişi qadın təbiətinə uyğun deyil; onun ömrü 
kişiyə nisbətən sakitcə, nəzərə çarpmadan, mahiyyətcə, nə çox 
xoşbəxt, nə də çox bədbəxt, iddiasız axıb keçməlidir. 
§ 364 
İlk uşaqlıq illərimizdən qayğımıza qalmaq və bizi tərbiyə etmək 
qadına xas xüsusiyyətdir, məhz ona görə ki, özləri də uşaq kimidir: 
deyingən və korafəhm, bir sözlə, ömürləri boyu uşaqla əsl insan olan 
kişinin arasında uşaq kimi də qalırlar. Bir qızın bütün günü uşaqla 
necə oynayıb, əylənib mahnı oxumağına nəzər salın və sonra da 
onun yerində, ən xoş niyyətli olsa belə, bir kişini təsəvvür edin. 
§ 365 
Təbiət qızların, buna dramaturq dillə “gurultulu effekt” də deyirlər, 
ömürlərinin bir neçə ilini qalan illəri müqabilində gözəllik, məlahət, 
füsunkarlıqla bolluca təmin edib ki, bu illər ərzində kişi təxəyyülünü 
əhatə edib doldursunlar və onları bir ömür öz qayğılarına qalacaq 
qədər həvəsləndirsənlər: görünür, bu addım düşüncənin məhsulu 
deyil, əks halda bu qədər zəmanətlə təmin ola bilməzdi. Beləliklə, 
təbiət qadını da ehtiyacı olduğu müddətcə öz varlığını qorumaqdan 
ötrü başqa varlıqlar kimi silah və vasitələrlə yaradıb, əks halda 
özlərinəməxsus qənaətcillikləri olardı. Eynilə döllənmədən sonra dişi 
qarışqalar artıq onlara lazım olmayan və yumurtalara qulluq 
göstərməyə maneə yaradan qanadlarını itirir, çox güman ki, eyni 
səbəbdən, qadınların da əksəriyyəti bir, ya iki doğuşdan sonra 
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gözəlliklərini qoruyub saxlaya bilmirlər. Buna görə də, gənc qızlar 
ürəklərinin dərinliklərində ev və əl işlərinə nəsə ikinci dərəcəli 
münasibət bəsləyir, ola bilsin, hətta onları bir əyləncə hesab edirlər, 
yeganə olaraq üstünlüyü, məhəbbəti, ancaq bunlarla bağlı olan hər 
şeyi ciddi qəbul edirlər, məsələn, geyim, rəqs və s. 
§ 366 
Hər hansı yaradılış nə qədər alicənab və nöqsansız olarsa, o qədər 
də gec kamilləşər. Kişi zehni yetkinliyə və mənəvi qüdrətə iyirmi 
səkkiz yaşında güclə çatır, qadın isə on səkkiz. Lakin onun bu 
yetginliyi son dərəcə zəif ölçülü ağla mütabiq olur. Bu səbəbdən 
qadınlar bütün ömürləri boyu uşaq kimi qalırlar, ancaq yaxını 
görürlər, bu gündən yapışırlar, şeylərin mahiyyətinə varmaqdansa, 
mühüm hesab etdikləri xırdalıqlara üstünlük verirlər. Ağıl məhz odur 
ki, sayəsində insan heyvandan fərqli olaraq yalnız indiki zamanda 
yaşamır, diqqətlə keçmişi və gələcəyi də düşünür; onun ehtiyatlılığı, 
qayğıkeşliyi, vaxtaşırı narahatlığı da bununla bağlıdır. Qadın öz 
ağlınin zəifliyindən bu kimi üstünlük və ya çatışmazlıqlarda nisbətən 
az iştirak edir; amma mənəvi cəhətdən korafəhm varlıq sayılsa da, 
hissi qavrama və onun məntiqi əsasında yaxını yaxşı görür, əlbəttə, 
görüş dairəsi məhdud olur, uzaq hədəfi nişan ala bilmir, buna görə 
də, bütün yerində olmayanlar, keçmişdə qalanlar, gələcəkdə 
olacaqlar onlara bizlərdən az təsir edir; zərif cinsdə tez-tez, bəzən 
ağılsızlıq həddinə qədər baş verən israfçılıq həvəsi də eyni 
Δαπανηρά φύσει γυνή [4] mənşədən qaynaqlanır. Qadınlar 
ürəklərinin dərinliklərində əmindirlər ki, kişinin təyinatı pul qazanmaq, 
özlərinin işi, əksinə, mümkün olduğu qədər ərinin sağlığında, 
olmasa, ölümündən sonra onları xərcləməkdir. Kişinin təsərrüfatın 
idarəçiliyi üçün pul ayırması onlardakı bu inamı daha da 
qüvvətləndirir. Bütün bunlar özlüyündə ziyanla nəticələnsə də, hər 
halda üstün cəhəti də var: onlara zamandan daha çox istifadə etmək 
imkanı yaranır, nəinki bizə və buna görə də, qadınlar bir az ehtiyatla 
tərpənsələr, daha çox zövqə sahib olarlar ki, ehtiyac zamanı narahat 
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bir kişiyə istirahət vermək, təsəlli bəxş etmək kimi işə yarayan qadın 
sevincinin əsasını məhz bu təşkil edir. 
Qədim almanların çətin vəziyyətlərdə qadınları məşvərətə 
çağırmaları kimi adətlərinə laqeyd yanaşmaq olmaz: sonuncuların 
gerçək hadisələri qavramaq qabiliyyəti bizim eyni cəhətimizdən 
fərqlidir, ən əsası da odur ki, qadınlar məqsədə yaxın yolu tez 
mənimsəyirlər, ümumiyyətlə, yaxında olana diqqət yetirirlər, halbuki 
biz burnumuzun ucunda baş verən hadisələrin böyük hissəsini görə 
bilmirik, sadə və uyğun nöqteyi-nəzər əldə etməkdən ötrü yenidən 
geriyə qayıtmağımız lazım gəlir. Nəticə etibarı ilə qadınlar gerçəkliyi 
bizdən daha ayıq seyr edirlər, eyni vaxtda biz baş verənləri, ya ayıq 
ehtirasla böyüdür, ya da asanlıqla təxəyyülümüzün məhsuluna 
çeviririk. 
Eyni səbəbdən qadınlar, kişilərə nisbətən, daha çox rəhmli, 
insansevər və bədbəxtlərə qarşı mərhəmətli olurlar, əlbəttə, 
ləyaqətli, düzgün, vicdanlı olmaq məsələsində ikincilərdən geri 
qalmaq şərtilə. Ona görə ki, düşüncə qabiliyyətinin zəifliyinə görə 
onların üzərində bu günki, əyani, vasitəsiz gerçəkliklər daha çox 
hökmə sahibdir; mücərrəd fikirlər, daimi məqsədlər, qəti qəbul 
edilmiş qərarlar, ümumiyyətlə, keçmiş və gələcək, gözlə 
görünməyən, uzaqda olanlar haqqında düşüncələr nadir hallarda 
uyğun təsirə malik olur. Buna görə də, qadınlar yaxşılıqlar üçün əsl 
mövcudiyyət olaraq birinci yeri tutsalar da, ikinci dərəcəli, lazımi 
vasitələrdən məhrumdurlar. Uyğun səbəbə görə onları ödü olmayan 
qaraciyərə bənzətmək olar. Bu məsələyə görə oxuculara “Əxlaqın 
əsasları haqqında” yazımın 17-ci paraqrafına nəzər salmağı 
məsləhət görürəm. Qadın xüsusiyyətinin əsas çatışmazlıqlarından 
biri də ədalət hissinin yoxluğudur. O, dərrakəli və düşüncəli 
olmamaqla yanaşı zəif təbiətinə uyğun xüsusiyyətilə güc göstərməyə 
yox, hiyləgərliyə meyilidir ki, instinktiv məkrliliyə və dəf olunmayan 
yalana səy göstərməsi məhz bu cəhətindən qaynaqlanır. Necə ki, 
təbiət şiri caynaq və dişlə, fili xortumla, qabanı çığırtı ilə, öküzü 
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buynuzlarıyla, mürəkkəbbalığını suyu bulandıran maye ilə təchiz 
edib, buna oxşar olaraq qadını da qorunma və özünümüdafiə üçün 
hiyləgər yaradıb və bütün bu qabiliyyətlər kişidə cismani möhkəmlik 
və dərrakə şəklində təzahür edirsə, qadında danışmaq istedadı ilə 
özünü göstərir. Demək olar ki, riyakarlıq qadının təbiətindədir, 
ağılsızında olduğu qədər də ağıllısındadır. Ondan hər fürsətdə 
istifadə etmələri hücum qaşısında heyvanların öz müdafiə silahlarını 
işə salmaları qədər təbiidir və bu anlarda özlərini hüquqlarından 
müəyyən həddə qədər yararlanırmış kimi hiss edirlər. Bu mənada 
qadının tamamilə ədalətli, yaxud səmimi olması kafi həddə deyil. 
Bəlkə də bu səbəbdən qadınlar yalanı daha asan aşkarlayırlar; hər 
kəs ki, aidatmaq kimi cəhdlərlə onlara yaxın düşmək istəyir, nəticəsi 
yaxşı olmur. Yalançılıq, sədaqətsizlik, xəyanət, nankorluq və s. kimi 
cəhətlər yuxarıda göstərilən dezavantajdan irəli gəlir. Qadınlar, 
kişilərlə müqayisədə andlarını daha çox pozurlar. Vaxtaşırı şahidi 
olduğumuz hadisələrdən biri də qadının ehtiyacı olmadığı təqdirdə 
mağazadan gizli (Əlbəttə, kişilər oğurluq etməyəcək qədər 
müqəddəsdir. G. K) nəsə götürməsidir. 
§367 
Təbiət insan nəslinin davam etməsi, degenerasiyanın əngəllənməsi 
üçün gənc, sağlam və gözəl kişilər yaradır. Təbiətin qəti iradəsi 
bununla izah olunur; qadın ehtirası isə bu iradəyə xidmət edir. Bu 
qanun güc və uzunömürlülüyünə görə digərlərindən üstündür. 
Kədərlisi odur ki, qadınlar qarşılarında kimin haqq və maraqlarını 
hiss etsələr, nə təəssüf, ola-olmaya, danışıla-danışılmaya, onu ilk 
lazımi şəraitdə rəhmsizcəsinə ayaq altına alırlar. Çünki qadının gizli, 
ağlasığmaz, düşünülməmiş fitri əxlaqı belədir: “Fərd olaraq bir az 
qayğımıza qaldıqlarına görə növün üzərində ağalıq etmək fikrinə 
düşənləri aldatmaqda haqlıyıq. Qohumluq və bu səbəbə görə növün 
doğmalar vasitəsilə rifahı baxımından özümüzdən əmələ gələn nəsli 
bizim ixtiyarımıza, qayğımıza əmanət edirlər: biz onu vicdanla yerinə 
yetiririk”. Lakin qadınlar bu yüksək əsas qanunu in conkreto olaraq 
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dərk edir, heç bir halda in absrtacto kimi başa düşmürlər, münasib 
şəraitlərdə baş verən davranışlarını nəzərə almasaq, ifadə etməyə 
ayrıca sözləri belə yoxdur; buna baxmayaraq vicdanları bizim 
təsəvvür etdiyimizdən daha rahatdır, yəni onlar ürəklərinin 
dərinliyində anlayırlar ki, individə münasibətdə öz öhdəliyinə 
laqeydlik göstərməklə daha geniş hüquqa sahib olan növə nisbətən 
öz işlərini yaxşı yerinə yetirirlər. Bu barədə daha ətraflı məlumatı 
mənim əsas sayılan əsərimin ikinci cildinin 44-cü paraqrafından əldə 
etmək olar. 
Qadınlar mahiyyətcə nəslin çoxalması üçün nəzərdə tutulublar, 
hansı ki, təyinatları bununla da tamamlanır, eyni səbəbdən də onlar 
həmişə individdən çox, nəsil üçün yaşayırlar, nəslin tələblərini 
özlərinə daha yaxın hiss edirlər, nəinki fərdin. Bu isə onların bütün 
mövcuddiyyətinə, özlərini sadələövh aparmalarına kişidən əsaslı 
şəkildə fərqlənən bir istiqamət verir ki, hətta normal hesab edilən 
çoxsaylı boşanmaların və kəbin mübahisələrinin əmələ gəlməsinə 
də səbəb yaradır. 
§368 
Kişilər arasında təbiətən laqeydlik, qadınlar arasında anadangəlmə 
düşmənçilik hökm sürür. Yəqin ki, bunun səbəbi odium figulinum [5] 
(peşəkar bədxahlıq) sənətinə sahib insanların kişilər arasında 
məhdud olmasıdır, qadınlarda isə bu bütün cinsi əhatə edir, çünki 
onların hamısı eyni peşəlidir. Artıq küçədə görüşdükləri zaman onlar 
bir-birinə gvelflər və gibelinlər (İtaliyada XII–XV əsrlərdə müxalif 
siyasi hərəkatlar) kimi nəzər salırlar. Dəqiqi belədir ki, birinci 
tanışlıqda iki qadından biri digərinə tam sərhəd çərçivəsində və artıq 
dərəcədə qeyri-səmimi yanaşır, nəinki uyğun şəraitdə iki kişi. Eyni 
səbəbdən iki qadın arasında qarşılıqlı komplementlər də gülməli 
alınır, kişilər arasında təbii. Digər tərəfdən istənilən kişi, hətta fərq 
olunacaq qədər özündən aşağı olan birilə humanizm və qaydalara 
uyğun hörmətlə danışır, lakin əksər hadisələrdə kübar qadının 
özündən aşağıda olanla, xidmətçiləri olmadıqlarına rəğmən, 
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dözülməz şəkildə təkəbbür və nifrətlə danışmasının şahidi oluruq. 
Bu, ona görə baş verir ki, mövqe sahibi olmaq kişilərə rəğmən 
qadınlar üçün daha çətindir; mövcud fərq çox tez-tez dəyişə, yox da 
ola bilər, çünki bizim fikrimizi yüzlərlə məsələnin miqyası dolduran 
vaxt onlarda həlledici amil kimi hansı kişinin xoşuna gəlmək istəyi 
çıxış edir; xanımlar mövqe fərqliliyini əqidələ baxımından bir-birinə 
kişilərdən daha yaxın olduqları üçün qabardırlar. 
§369 
Balacaboy, çiyni dar, genişombalı, qısa qıçlı cinsi ancaq cinsi 
instinktdən beyni dumanlanmış bir kişi gözəl adlandıra bilər: elə bu 
instinktlə də qadının keyfiyyəti tamamlanır. Qadın cinsini ecazkar və 
qeyri-estetik adlandırmamaq böyük haqla mümkündür. Onlar 
musiqiyə, poeziyaya, heykəltəraşlığa həqiqi meyil və həssaslıqla 
yanaşmırlar; əgər incəsənətin növlərindən həyəcana gəldiklərini 
göstərməyə çalışırlarsa, bu ədabazlıq, gözə kül üfürmək istəyindən 
savayı heç nə deyil. Nəticə etibarı ilə qadınlar, nə olursa, olsun, 
obyektiv düşünə bilmirlər, bunun səbəbini, fikrimcə, növbəti cümlədə 
axtarmaq olar. Kişi, həqiqətən, hər kəsin və hər şeyin üzərində onları 
başa düşdüyünə, yaxud üstün olduğuna görə ağalıq etməyə cəhd 
göstərir. Qadın isə həmişə və hər yerdə dolayısı, yəni məhz kişinin 
köməyilə ağalıq etməyə məcburdur, çünki yalnız onlar vasitəsiz 
göstərişlər verə bilirlər. Buna görə də qadınlar təbiətən hər şeyə 
kişiləri fəth etmək vasitəsi kimi nəzər salmağa meyillidir; onların 
başqalarına maraqları istehzalı, ikibaşlıdır və s. Həmişə də naz-
qəmzə, əzilib-büzülməklə başa gəlir. Artıq Russonun da qeyd etdiyi 
kimi: “Les femmes, en général, n’aiment aucun art, ne se 
connaissent à aucun, et n’ont aucun génie” [6] (letter à d’Alembert, 
note XX). Hər kəs ki, aldadıcı görkəmdən uzaq görür, yəqin ki, 
söylənənlərin fərqindədir. Fikrin doğruluğunu bilmək üçün onların 
konsertdə, operada və teatrdakı davranışına, əsərlərin çox gözəl 
yerində uşaqcasına söhbət aparmalarına nəzər salmaq kifayət edər. 
Əgər yunanlar, həqiqətən, öz teatrlarına qadınları buraxmırdılarsa, 
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onlar tərəfindən bu, çox müsbət hərəkət sayılmalıdır, azından sözü 
gedən tamaşalarda nəsə eşitmək mümkün olurmuş. Bizim 
zəmanəmizdə «Taceat mulier in ecdesia» [7] cümləsi «Taceat mulier 
in theatro» [8] cümləsilə əvəz edilməli və böyük hərflərlə səhnənin 
pərdəsi üzərinə həkk olunmalıdır. Diqqət etsək ki, qadınların ən 
zəkalıları belə incəsənət sahəsində gerçəkdən gözəl, orijinal, həqiqi 
heç nə yaratmayıblar, ümumiyyətlə, dünyaya bir dəfə də olsa, ölməz 
əsər bəxş etməyiblər, deməli onlardan bundan artıq nəsə gözləmək 
düzgün deyil; hətta səylə məşğul olduqları və sənət texnikası 
baxımından kişilərdən o qədər də geri qalmadıqları nəqqaşlıqda 
belə, ortaya böyük rəsm əsəri çıxarmayıblar; çünki subyektivlikdən 
uzaqlaşa bilmədiklərindən rəssamlıqda daha çox tələb olunan 
obyektivlik hissindən məhrumdurlar. Buna uyğun olaraq kütləşüurlu 
qadınların, hətta rəssamlığı dəyərləndirmək qabiiyyəti də yoxdur: 
çünki natura non facit saltus. [9] Budur, Huarte üç yüz il bundan 
əvvəl məhşurlaşan “Examen de ingenios para las sdendas” 
(Amberes, 1603) kitabında qadınların ali qabiliyyətə malik olmalarına 
mübahisəli yanaşır. Hətta giriş (p.6) hissədə o, deyir: “La 
compostura natural, que la mujer tiene en el celebro, no es capaz de 
mudio ingenio ni de mucha sabiduria”. [10] Daha sonra 15-ci 
başlıqda filosof davam edir(p. 382): “Quedando la mujer en su 
disposition natural, todo genero de letras y sabiduria, es repugnante 
a su ingenio” [11]; (p. 397, 398) : “Las hembras (por razoh de la 
frialdad y humedd de su sexo) profundo: solo veemos que hablan 
con alguna aparencia de habilidad, en materias livianas y faciles” 
etc.[12] Tək-tək, natamam istisnalar məsələni dəyişmir, belə ki, 
qadınlar ən dərin və sağalmayan münafiqlərimiz olaraq qalırlar. Bu 
səbəbdən də onlar qüvvədə olan son dərəcə axmaq qanuna görə 
adını və mövqeyini bölüşməklə kişilərin layiq olmadıqları 
şöhrətpərəstliyin həmişəlik törədicisinə çevrilirlər; uyğun 
xüsusiyyətlər baxımından müasir cəmiyyətdə qazandıqları ağalıq və 
ton sonradan həmin cəmiyyətlərin korlanmasına bais olur. Bir qayda 
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olaraq mövcud olana nisbətən Napoleonun hökmünə riayət etmək 
lazım gəlir: “Les femmes n`ont pas de rang”[13], amma Şamfor bu 
məsələyə daha ədalətli yanaşır: “Elles sont faites pour commercer 
aves nos faiblesses, avec notre folie, mais non aves notre raison”. II 
existe entre elles et les hommes des sympathies d`epiderme, et 
trés-peu de sympathies d`esprit, d`ame et de caractére6.[14] Onlar 
sexus sequior, [15] bütün münasibətlərdə geri qalmış ikinci 
cinsdirlər, hansı ki, zəifliklərinə ehtiyatla yanaşmalıyıq, lakin 
qadınlara nə zaman həddən çox ehtiram bəsləyirik, bu bizi gülməli 
edir və onların gözündə alçaldır. İnsan cinsini ikiyə ayıranda təbiət 
xətti ortadan çəkməyib. Bütün əksliklərdə müsbət qütb ilə mənfi 
arasındakı fərq təkcə keyfiyyət deyil, həm də kəmiyyət baxımından 
inkişaf edir. Bu keyfiyyətləri nəzərə alaraq həm qədim xalqlar, həm 
də Şərq əks cinsin nümayəndələrinə layiq olduqları yeri daha 
düzgün göstəriblər, nəinki qədim fransız nəzakəti və gülünc qadın 
ehtiramı ilə biz; xristian-alman səfehliyinin belə yüksək şəkildə 
çiçəklənməsi onların daha da xudbin və təkəbbürlü olmasına xidmət 
göstərib ki, yadımıza tez-tez ülvilik, toxunulmazlıq düşüncəsilə 
özlərinə hər işi rəva bilən müqəddəs Benares meymunları düşür. 
Qadın Qərbdə, xüsusilə də, “xanım” fause position [16], çünki onlar 
qədimilərin haqlı olaraq adlandırdıqları kimi ancaq sexus sequior 
cinsdir, heç vəchlə şərəf və hörmətimizin predmeti olmamalı, 
başlarını kişilərdən uca tutmamalı, bizimlə eyni hüquqları 
bölüşməməlidirər. Biz bu fausse position ifadəsinin nəticəsini kifayət 
qədər görürük. Buna görə yaxşı olardı ki, ikinci dərəcəli hesab edilən 
insan cinsinin Avropada da təbii yerini təyin edib, qadın ifratçılığına 
son qoysunlar; hansı ki, buna nəinki bütün Asiya, hətta Yunanıstan, 
Roma da gülər, təklif olunan tədbir ictimai yerlərdə, mülki və siyasi 
münasibətlərdə saysız-hesabsız fayda verə bilər. Necə ki, sali 
qanunlarında artıq truism`e [17] tamamilə ehtiyac yoxdur. Əslində 
avropa qadınları adlandırılan varlıqlar belə tanınmalı deyillər, ev 
sahibəsi, yaxud ev sahibəsi olmaq istəyən qızlar olmalıdırlar ki, 
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onlara da təkəbbür yox, evdarlıq, təvəzökarlıq öyrətmək lazımdır. 
Xüsusilə, ona görə ki, Avropada aşağı sinifdən olan xanımların, 
daha doğrusu, qadınların əksəriyyəti Şərqə nisbətən müqayisə 
olunmaz dərəcədə pis şəraitdə yaşayırlar. Lord Bayrona (Letters and 
Journals – Məktub və jurnallar by Th. Moore, vol.2, p. 399) diqqət 
edək: “Thought of the state of üomen under the ancient Greeks – 
convenient enough. Present state, a remmant of the barbarism of 
the chivarlry and feudal ages – artificial and unnatural. They ought to 
mind home – and be üell fed and clothed – but not mixed in society. 
Well educated, too in religion – but to read neither poetru nor politics 
– nothing but books of piety and cookery. I have seen them mending 
the roads in Epirus with good success. Why not, as well as hay-
making and milking?” [18] 
§370 
Evlənmək bizim dünyanın təkarvadlılıq hissəsində hüquqların yarıya 
bölünməsi, cavabdehliyin iki dəfə çoxalması deməkdir. Bir halda ki, 
qadına kişilə eyni hüquq verilir, o zaman onlar kişi zehni ilə də təmin 
olunmalıdır. Təcrübədə isə qadınlar üçün qəbul edilmiş qanunlar 
şərəf və hüquqdan çox onların təbiətini üstələyir, xüsüsilə də, bu öz 
üstünlüklərdən həqiqi mənada istifadə edənlərin sayını o dərəcədə 
azaldır ki, layiq olmayanlar layiq olanların haqqını mənimsəmiş 
olurlar. Çünki qadının qeyri-təbii tək arvadlılıq, yaxud qanuni nigahla 
ona əlavə olunan əlverişli mövqeyi, hansı ki, kişilə qadına eyni 
prizmadan yanaşılır, uyğun əlaqədə olmayan ağıllı və ehtiyatlı kişiləri 
qeyri-bərabər şərtlərlə yekunlaşan böyük qurbanvermələrdən 
çəkindirir. [19] Çoxarvadlılığın geniş yayıldığı xalqlarda istənilən 
qadın özünə müdafiəçi tapa bilir, lakin təkarvadlılığın hökm sürdüyü 
xalqlarda nigahlı qadınların sayı məhduddur və bu mənada nigahda 
olmayan çoxluq köməksiz qalır, hansılar ki, yuxarı təbəqələrdə 
qarımış qız timsalında məqsədsiz ömür sürür, aşağılarda ağır 
zəhmət, ya da onun ağırlığı qədər çətin olan fahişəliklə məşğul 
olurlar; şərəfsiz olduğu qədər də sevincsiz, lakin eyni səbəbdən 
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mötəbər sinif kimi tanınan, xüsusilə də, taleyin məhvolma təhlükəsilə 
üz-üzə qalan ərli, ya da özünə ər seçmək ümidində olan xoşbəxt 
qadınları mühafizə etmək məqsədilə rəsmi şəkildə kişilərə lazım olan 
həyatı yaşayırlar. Təkcə elə Londonda 80 min fahişə var. Onlar 
qadın kimi yox, monoqamiyanın dəhşətli şəkildə cəzalandırdığı 
məhkumlar kimi təmsil olunurlar; bunlar monoqomiya qurbangahına 
gətirilmiş həqiqi qurbanlardır. Qeyd edildiyi kimi, belə axmaq 
vəziyyətə düşən qadınlar avropa qadınlarına qarşı onların təkəbbür 
və iddiaları ilə yanaşı qaçılmaz müxalifət yaradırlar. Ümumiyyətlə, 
poliqamiya qadın cinsinə qarşı xeyirxah əməldir. Digər tərəfdən, 
bunun ağlabatan izahı yoxdur ki, arvadı xroniki xəstəlikdən əziyyət 
çəkən, yaxud sonsuz olan, yaxud da onun üçün tədrici qocalığa 
məruz qalan kişi nəyə görə ikinci qadınla evlənə bilməz? Mənim 
fikrimə görə, mormonluğu qəbul edənlər başqa tərəfdarları kimi 
qeyri-təbii saydıqları monoqomiyanı aradan qaldırmağa çalışırlar. 
[20] Eləcə də, qadınlara qeyri-təbii hüquqların tətbiqi onların üzərinə 
qeyri-təbii ökdəliklərin qoyulması deməkdir ki, pozulması, heç nəyə 
baxmadan, bədbəxtliyə səbəb olur. Bu mənada əksəriyyət kişilər 
üçün nigah, əgər vəziyyəti yüngülləşdirən hər hansı amil yoxdursa, 
sinfi və maddi baxımdan arzuedilən deyil. Bu sayaq kişilər şəxsi 
imkanlarına münasib – ehtiyaclarını ödəyən, özünün və uşaqlarının 
yaxşı təmin olunması şərtlərinə uyğun gələn qadınla bir arada 
olmağa çalışırlar. Tutaq ki, bu şərtlər ədalətli, münasib, ağıllı olsun, 
yaxud qadın nigahın onlara vəd etdiyi əndazəsiz hüquqlardan 
istifadə etməsin, yenə də vətəndaş cəmiyyətinin əsasını təşkil edən 
evlilik şərəfsiz bir şəkildə sevincsiz bir həyata gətirib çıxaracaq; axı 
insan başqalarının fikrinə həddən ziyadə əhəmiyyət verəcək bir 
təbiətdə doğulub. Əgər qadın nigahdan kənar münasibətlərlə 
razılaşmasa, onu qanuni şəkildə sevmədiyi kişiyə arvad olmaq, ya 
da qarımış qız kimi qocalmaq təhlükəsi gözləyir: çünki mövqeni 
müəyyənləşdirmək üçün tələb olunan vaxt çox qısadır. Bu cəhətin 
təfsilatına varmaqdan ötrü bizim monoqamiya institunun böyük alimi 
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Tomazinin yüksək səviyyədə yazılmış “De conncubinatu” əsərini 
oxumaq lazımdır: oradan görünür ki, konkubinat bütün mədəni 
xalqlarda həmişə olmuş, lüter Reformasiyasına qədər qanuni 
sayılmışdır, yəni qanunla tanınmışdır və institut tərəfindən şərəfsizlik 
kimi dəyərləndirilməmişdir, lakin lüter Reformasiyası onu öz 
pilləsindən aşağı endirmişdir, Lüter bunu din xadimlərinin evliliyinə 
haqq qazandırmaq kimi qəbul etdiyindən katolik tərəf öz işini onun 
əksinə davam etdirməyi münasib saymamışdı. 
Poliqamiyanı müzakirə etmək yox, hər yerdə baş verən fakt kimi 
qəbul etmək lazımdır; məsələ onun düzgün tənzim olunmasındadır. 
Həqiqətən, monoqom olan kimsə varmı? Biz hamımız həmişə əsas 
hissəsini poliqamiya təşkil edən müəyyən vaxtlarda yaşayırıq. Əgər 
kişi çox qadınla münasibətdə olursa, bu onlara verilən azadlıq, hətta 
çox qadının qayğısına qalmaq vəzifəsi kimi ədalətli işdir. Bu zaman 
qadın da öz təbii və həqiqi – tabe olan varlıq vəziyyətini bərpa 
edəcək ki, avropa sivilizasiyasın möcüzəsi və xristian-alman 
səfehliyinin nəticəsində yaranan ehtiram və hörmətlə bağlı gülünc 
iddialı xanımlar yer üzündən yox olacaq, ancaq qadınlar qalacaq, 
daha bütün Avropanı ağzına alan bədbəxt qadınlar olmayacaq. 
Mormonlar haqlıdır. 
§ 371 
Hindistanda asılı olmayan qadın yoxdur, orada istənilən qadın, 
Manu, başlıq 5, səh.148 qanununa uyğun olaraq atasının, 
qardaşının, oğlunun, yaxud ərinin himayəsində yaşayır. Əlbəttə, 
qadınların ərlərinin cəsədi ilə birlikdə yandırılması zalımanədir, daha 
dəhşətlisi isə onların sevgililərilə ölmüş ərlərinin sərvətini israf 
etmələridir ki, ömürləri boyu çətin zəhmət hesabına uşaqları üçün 
toplayıblar. Mediam tenuere beati. [21] Ana məhəbbəti ilkin 
vəziyyətində eynən heyvanlarda olduğu kimi instinktivdir və bu o 
zamana qədər davam edir ki, uşaqlarda fiziki cəhətdən köməksizlik 
başa çatır. Bu vaxtdan başlayaraq onun yerini vərdiş və zehnə 
əsaslanan məhəbbət tutur ki, bu da öz növbəsində ərini sevməyən 
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qadınla həmişə baş vermir. Atanın övladına sevgisi onu öz daxili 
varlığı kimi tanıdığı üçün tamamilə fərqli və müqayisəedilməz 
dərəcədə möhkəmdir: metafizikidir. 
Demək olar ki, bütün qədim və müasir xalaqlarda, hətta 
hottentotlarda da [22] torpaq, mülkiyyət məhz kişi irsilə mirasa 
yetişir; zadəganlıq xaric, təkcə Avropa bu adətdən yayınmışdır. 
Beləliklə, kişilər tərəfindən ağır, davamlı və acınacaqlı zəhmət 
hesabına toplanmış vəsait qadınların əlinə keçir, onlar da 
ağılsızlıqları ucbatından az müddət içində onu havaya sovururlar, ya 
da hansısa başqa üsulla xərcləyirlər ki, bu, ədalətsizlik qədər 
mühüm hadisədir, hansı ki, qadının miras və mülkiyyət hüququnu 
məhdudlaşdırmaqla bunun qarşısını almaq olar. Mənə belə gəlir ki, 
ən yaxşısı dul qadınlar və qızlar üçün, əgər kişi cinsindən varis 
yoxdursa, qayda tətbiq olunmalıdır ki, mirası ömürlərinin sonuna 
qədər qətiyyən mülkiyyət və kapital formasında yox, ipoteka ilə təyin 
olunmuş gəlir şəklində alsınlar. Vəsait qazananlar kişilərdir, qadınlar 
deyil, bu mənada sonuncuların qeyri-şərtsiz sahiblik və əmlakı idarə 
etmək hüququ da olmamalıdır. Qadınlar heç vaxt sərbəst şəkildə 
miras kimi əldə etdiklər vəsaiti, o cümlədən, evi, kapitalı, əmlakı, 
sözün həqiqi mənasında, idarə etməli deyillər. Həmişə mühafizəçiyə 
ehtiyacları var deyə onlara heç öz uşaqlarının da qəyyumluğunu 
etibar etmək olmaz. Qadınlarda şöhrətpərəstlik, hətta kişilərdən çox 
olmasa da, tamamilə maddiyatla əlaqəli olduğu üçün pis cəhətdir, 
onların gözəllikləri, o cümlədən, cazibələri, geyimləri, bər-bəzəkləri 
də məhz bu keyfiyyətdən qaynaqlanır. Buna görə də cəmiyyət qadın 
üçün əsl stixiyadır. Onların, xüsisilə, israfçılıq meyilləri düşüncəli 
olmadıqlarından irəli gəlir ki, artıq bu barədə qədim müdriklər 
söyləyiblər: Δαπάνηρόν φύσει γυνή. [4] Şöhrətpərəst kişi isə, əksinə, 
maddiyata həvəs göstərmədən ağla, biliyə, qətiyyətə və s. doğru 
ictiqamətlənir. Aristotel Politika kitabının II hissəsinin 9-cu başlığında 
qadınlara həddən ziyadə hüquq verdikləri (Onlar mirasdan, cehizdən 
və azad fəaliyyətdən yararlanırdılar.) üçün spatanların böyük ziyana 
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uğradıqlarını söyləyir, hətta izah edir ki, bu hal Spartalıların 
tənəzzülünə də öz güclü təsirini göctərmişdir. Bəlkə də Fransada 
saray və hökümətin tədricən dağılmasına səbəb XIII Lüdovikin 
vaxtından başlayaraq artan qadın nüfuzudur ki, əvvəl inqilaba və 
sonra da çevrilişə gətirib çıxardı. Hər halda qadın cinsinin xanım 
qismində öz parlaq ifadəsini tapan yalançı mövqeyi cəmiyyətin 
orqanik qüsurudur və ölümcül təsirini onun ürəyindən başlayıb qalan 
hissələrə də yayır. 
Qadının itaətə məhkum təbiəti hər məsələdə özünü göstərir; 
onlardan kimsə təbiətlərinə xas olmayan tam müstəqil mövqeyə 
yetişsə belə, dərhal özünə idarəçi və hakim ola biləcək kişi tapmağa 
çalışır, çünki rəhbərə ehtiyacı var. Əgər qadın cavandırsa, bu rəhbər 
onun üçün sevgili, yaşlıdırsa, rahib olacaq. 
Mündəricat: 
1. Qadınlarsız həyatımızın əvvəlində köməkdən, yarısında zövqdən, 
sonunda təsəllidən 
məhrum olardıq. 
2. «Qadın ləyaqəti» 
3. «İnsan həyatına ilk güc bəsləyən – qadın sinəsidir, 
Birinci sözləri sizə öyrədən – onun dodağıdır. 
İlk göz yaşlarınız, son ahlarınız 
Qadın tərəfindən aram olunur. 
Nəfəsinizi ən yaxından hiss edən – onun qulağıdır. 
Həvəslə olmasa da, idarəçi kişilərə 
axır anlarında gözətçidirlər». 
4. Bədxərclik qadının təbiətindədir. (yun.) 
5. Peşəkar bədxahlıq, yaxşı qazananlara paxıllıq. (lat.) 
6. Ümumiyyətlə, qadınlar incəsənəti başa düşmədikləri üçün 
sevmirlər, onların arasından 
dahi çıxmır.(fr.) 
7. Kilsədə qadınlar susmalıdır. (lat.) 
8. Teatrda qadınlar susmalıdır. (lat.) 
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9. Təbiət sıçrayışlar etmir. (lat.) 
10. Qadın beyninin təbii quruluşu onun ağıllı qərarlar verməsinə və 
əksər elmlərə 
yiyələnməsinə qarşılıq vermir. 
11. Qadın təbiətinə məxsus meyillər saxlandığı qədərilə elmin və 
ədəbiyyatın 
istənilən növü onun ruhuna yaddır. 
12. Qadınlar öz yarısoyuqluq və gözyaşlarına görə ruhun bütün 
dərinliklərini əhatə edə 
bilməzlər, onların əhəmiyyətsiz və çətin olmayan hadisələr və s. 
haqqında hansı iddia və 
bacarıqla danışdıqlarını görürük. (isp.) 
13. Qadınların rütbəsi və dərəcəsi olmur. (fr.) 
14. Qadınlar bizim zəifliklərimiz və dəliliklərimizдə uyğun gələ 
bilərlər, lakin ağlımızla yox. 
Qadınlarla kişilər arasında ancaq zahiri rəğbət var, əqli, ruhi, 
xüsusiyyət baxımından 
oxşarlıq cüzidir. 
15. Onlar dəyərsiz cinsdirlər. 
16. Kinayəli vəziyyətdədirlər. (ώr.) ? 
17. Qarışmış, çeynənmiş frazadır. (φr.)? 
18. Qadınların vəziyyəti qədim Yunanıstanda normal olmuşdur, lakin 
bizdə hələ də cəngavər və feodal barbarlığının qalıqları kimidir: – 
süni, qeyri-təbii; qadının yeri evdir, cəmiyyət yox. Qadın ev işlərini 
idarə etməli, gözəl geyinməli, yaxşı tərbiyə almalı, sağlam və dindar 
olmalıdır; siyasət və poeziya zərif cinsin işi deyil, əvəzində mətbəx 
və dinə aid kitabları qiraət etməli, musiqi, rəsm, rəqs, bir az da 
əkinçilik və bağçılıq öyrənməlidir; Epirdə onlar yolları 
müvəffəqqiyyətlə təmir edirlərsə, bu işə bərabər tutulan saman 
yığımı və inək sağımı ilə niyə məşğul olmasınlar?(ing.) 
19. Lakin nigaha girmək imkanı olmayanların sayı da kifayət qədər 
çoxdur. Bu kimi kişilər yaşlı qızların sayını da artırırlar: sonuncular, 
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əsas etibarı ilə, təchizatsız qalırlar və böyük ehtimalla, öz cinsinin 
həqiqi nümayəndəsi olmaq arzularına yetişmirlər, az, ya çox, fərqi 
yoxdur, onlar bədbəxtdirlər. Digər tərəfdən evlənəndən sonra bəzi 
kişilərin arvadları 30 il davam edən xroniki xəstəliyə tutlur, belələri nə 
etməlidir? Başqalarının arvadları çox qocalır, daha başqalarının ki, 
əsaslı nifrətə səbəb olur. Asiya və Afrikadan fərqli olaraq Avropada 
ikinci arvad almaq mümkün deyil. Və əgər təkarvadlı cəmiyyətlərdə 
sağlam və güclü kişinin cinsi instikti həmişə… Наес nimis vulgaria et 
omnibus nota sunt [Həm də bayağı olmaqdan çox, hamıya məlum 
şəkildə. (lat.)] 
20. Diqqət yetirsək, görərik ki, cinsi əlaqə qeyri-təbii təkarvadlılığa 
görə dünyanın bir hissəsi olan Avropa kimi amoraldır, başqa heç nə. 
21. Qızıl orta qaydasına əməl edənlər xoşbəxtdir. (lat.) 
22. “Chez les Hottentots, tous les biens d’un père descendent a 
l’aîné des fils, ou passent dans la même famille au plus proche des 
mâles. Jamais ils ne sont divisés, jamais les femmes ne sont 
appelées à la succession”. Hottentotlarda atanın bütün mülkiyyəti 
böyük oğula, yaxud da həmin ailənin ən yaşlı kişisinə yetişir. Heç 
vaxt əmlak bölgüsü və qadınların miras hüququ olmur.(fr.) [Ch. G. 
Leroy. Lettres philosophiques sur l’intelligence et la perfectibilité des 
animaux, avec quelques lettres sur l’homme. Nouvelle édit. Paris, an 
X (1802), p. 298)]. 
 
 
 
 

                                            

 
 



Yazarlar                                              Noyabr    2022 

 

 31  

 

      Şəfaqət CAVANŞİR 
 

DOĞULUŞ 
Onsuz keçən üç ayda müalicə almaq üçün xəstəxanaya getdiyim 
yollarda, ara küçələrdə, ixtiyarsız svetoforun işığında surətini 
yavaşladan maşınların içində də gözüm onu axtarırdı. Mənim kimi 
həyat təcrübəsi olan qoca sonuncu görüşü necə hiss edib duyuq 
düşməmişdi, hələ də başa düşə bilmirəm. Ömrümün insan 
çoxluğundan səs-küylü, zıppıltılı illərini geridə qoyub, məni yavaş-
yavaş ölümə aparan xəstəliyimin surətini zəiflətməyə çalışıram. 
Daha doğrusu, mənim təbirimlə desək, olmayan enerjimlə həyat 
eşqimi qaytarmağı məhz onu görmək üçün qarşıma məqsəd 
qoymuşdum. Boynuma düşən bütün missiyaları yerinə yetirmişdim. 
O qız mənim sonuncu missiyam, məsuliyyətimiydi. Yarımçıq qoya 
bilməzdim. 
Üç ayda mən də ximya almalı oldum. Nəfəs almaqda çətinlik 
çəkdim, halsızlıq, iştahsızlıq, bir tərəfdən də əsəb doğmalarımı 
acılamağıma səbəb olurdu. Düzdür, məni başa düşürdülər, loru dildə 
desək, sözün yaxşı mənasında məni yola verirdilər, lakin ağrılarım 
şiddətlənəndə gözüm onları da görmək istəmirdi. Xəstəxanaya 
gedəndə ximya alan gənclərin arasında onu gəzirdim, yoxuydu. 
Ondan fərqli olaraq xərçəng canımda gümrah, cəngavər oğlanıydı. 
Mən onun yanında siqaret çəkməkdən parıltısını itirib ucları saralmış 
bığlı qoca kişiydim. Deyəsən bir az buna görə xəcalət çəkirdim. 

https://yazarlar.az/tag/s%c9%99faq%c9%99t-cavansir/
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Nəvəmin telefonunda you tube da baxanda bilmişəm ki, avropada 
mənim taylarım hələ də subaydı, ya da ən yaxşı halda qucaqlarına 
nəvə yerinə körpələrini götürürlər. Necə deyərlər, hər kəsin taleyi 
coğrafiyasına görə yazılır. Xərçəngin daha çox Qafqazda yayılması 
alın yazısı ola bilməzdi. 
Zəhrimar xəstəlik məndə həyata qarşı soyuqqanlğımı da cilalayıb, 
hisslərimi ipi nazik sap formasına salmışdı. İndi dörd divarın 
arasında oturmuşam, kreslonu qəsdən pəncərənin qabağına 
qoydurmuşam ki, arada onu görmək ümidiylə pəncərədən baxa 
bilim. Hələ də özümü söyürəm; – Ay köpəkoğlu, qızın nömrəsini niyə 
götürmədin? Ay qoca köpək, cəhənnəm hansı küçədə yaşadığını 
soruşaydın da. 
Sonra özüm-özümə cavab verirəm. 
– Tutaq ki hansı küçədə yaşadığını soruşdun. Neyniyəcəkdin? 
Küçənin başından tutmuş ayağına qədər düzülmüş binalara girib 
qapıları bir-bir döyəcəksən? Ya əlinə mikrofon alıb; – “ay balıqlarımı 
dənizə atan qız, hansı evdəsən çıx, qonağın var” deyəcəksən? 
Əvvəl qəzetlər vardı, kim evlənmək istəyirdi, ya da tənhalığından 
boğaza yığılanda haqqında qısa məlumat yazıb qəzetə göndərərdi 
ki, bəlkə taleyi üzünə güldü, alma yarısını tapa bildi. Əvvəl elə 
şeylərə pis baxardım. İndi çox güman həssaslığımdandır, heç nəyə 
pis baxmıram. Adam gərək keçən hər gününü də adam kimi 
yaşaya… 
Adam cavanlığında əks cinslə burun-buruna gələndə ürəyinin 
döyüntüsünü qabarıb-enən sinəsindən başa düşür, amma qocalıqda 
köksündə döyünən ürəyi sinən biruzə verməsə də əməlli-başlı 
eşidirsən. Sağlam ürəyim indi bütün orqanlarımdan güclüdür. Həkim 
evdəkilərlə birlikdə məni aldada bilər, istəmir həyat eşqim ölsün. 
Ölümün vaxtını biləndə keçən günlərin qədrini bilmədiyin üçün it 
peşmançılığını yaşayırsan, üzünə gələn günləri isə ləzzətlə, asta-
asta zövq alıb yaşamaq istəyirsən. Mənim həkim dilindən çıxan 
cəmi-cümlətani üç ay ömrüm qalmışdı. Bir az gecikməyim, bir az da 
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ximyanın tökəcəyi saçlarımın ortaya çıxardacaq daz başı özümə 
yaraşdırmadığımdan, müalicəyə gec başlamışdım. Övladlarım da 
yaxşı bilirlər, mənə görə indiyə qədər qazandıqlarını havayı 
xərcləyirlər. Samirə haqlıydı, indiyə qədər bu zəhrimara qalib gələn 
olmamışdı. Rəhmətlik nənəmin bir sözü vardı, insan hara qaçırsa 
qaçsın, axırda öz taleyinə qayıdır, fərqli də olsa həmin taleyi yaşayır. 
Bütün talelər fərqlidir. Lap yemək kimi. Fərqli hansı yeməyi yeyirsən 
ye, fərqli hansı dadı damağında hiss eləmək istəyirsən istə, nəticədə 
sən yenə də yeməkdə duz axtarırsan. Deyəsən, o qız mənim topal 
həyatımın duzuydu. Heç nə yox, bircə dəfə ömrümün sonuna bircə 
gün də qalmış onu görmək istəyirəm. 
Yatmış sarsaq beynimə təpər vermək lazımdır. Axı mən ölməmişəm, 
onu diri saxlamaq lazımdır. 
İndi evdə məndən başqa nə adam var, nə də başqa varlıqlar. 
Gözlərimi yumub düşünürəm. Qəfildən indiyə qədər ağlıma 
gəlmədiyi üçün başıma bir-iki dəfə yüngülcə döyəclədim. 
– Gicbəsər, axmaq. O qızın ünvanını tapmağa nə var axı. Kül sənin 
başına. 
Ximya şüşəsi boynumdan asılıb, halsızlığımı yüngülcə hiss edirəm, 
açığı, o hayda da deyildim. Bacardığım qədər cəld geyinməyə 
çalışırdım, ancaq kənardan baxanda paltarlarımı asta geyinirdim. 
Paltarımı geyinənə qədər yoruldum. Mətəəl qalmışdım, müharibədə 
düşmən gülləsindən qorunmaq üçün gah yerə uzanıb, bir balaca 
sakitlik olan kimi pişik cəldliyiylə bir iki addım qaçıb təzədən yerdə 
sürünə-sürünə qorunmağa çalışan gənc adamın qocalığı beləmi 
yorucu olurmuş? Gəncliyimə də heyfim gəlirdi. Evlənənə qədər 
təcrübəli qadın tərəfindən də dodağımız öpüş nədi bilməmişdi. 
Evimlə arasındakı məsafə beş dəqiqəlik olan dayanacağa ağır 
addımlarla iyirmi dəqiqədən çox keçərdi gəldim. Yoldan keçən 
taksilərdən birinə əl eləyib, xəstəxanaya tez çatdım. Həkimimlə hal-
xoşdan sonra guya öz aləmində məni uşaq kimi danladı. 
– Siz niyə tək gəlmisiz axı? Axı, yanınızda mütləq adam olmalıdır. 
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– Mən evdəkiləri yanımdan qovan adamam, adamı neynirəm? Bura 
gəlməkdə məqsədim başqadır. Sizin yanınıza ilk dəfə gələndə bir 
qız varıydı. Samirə xanım. 
– Hə, təxminən yadımdadır. 
– Təxminən deyəndə ki, xəstəniz olub axı?! 
– Sizdən əvvəl ximya almağa gəlib. İki aydan sonra yenə gələcək. 
Ağlımdan keçən sualı verməyə qorxurdum, yenə də soruşdum. 
– Mənim ömrümü başa düşdük. Onun yaşamaq şansı var? 
– Elə danışdız, elə bil ömrünüzə bir-iki həftə qalıb. 
– İki həftədən çoxdu. Üç-dörd ay desək kifayətdi. 
Həkim də, mən də güldük. 
– Bunu sizə kim deyib? Allah qoysa çox yaşayacaqsız. 
– Məni aldatmaq lazım deyil, həkim. Yaşadığımı yaşayıb, 
gördüyümü görmüşəm. O qızın yaşamaq şansı var? 
– Vaxtı vaxtında müalicəsini eləsə niyə yaşamır? 
– Harda qalır? – həkimlərlə uzun-uzadı danışmağa hövsələm 
çatmayıb. Mətləbə birbaşa keçmək istədim. 
– Niyə soruşursuz? – axtarışım həkimə də maraqlı gəldi. 
– O qızla bizim xeyli söhbətimiz olub. Ruhdan düşmüşdü, istədim 
düşməsin də. Onu görüb başa salmaq istəyirəm ki, o zəhərdən 
məndə də var, amma bax, mən qoca yaşımda yaşamaq üçün 
əlləşirəm. 
– Maşallah dayı, sizin haranız qocadır. Birazdan saçınız, qaşınız da 
yerinə gələcək, əvvəlkindən də cavan görünəcəksiz. 
– Doxtur, mən bura özümü aldatmağa gəlməmişəm. Mənə qızın 
yerini deyin bəsimdir. 
– Deyəsən Nizami tərəfdə qalır. Onu tibb bacısı yaxşı bilər. Əvvəl 
qonşu olublar. 
– Maraqlana bilərsiz? 
Həkim otaqdan çıxa-çıxa: – Elə əlimdə işim var. Aynur xanım 
palatada xəstəyə sistem köçürür. Siz gözləyin, görsəm, soruşacam. 
Həkim qapını örtəndə gözümü yumub dərindən nəfəs almağa 
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çalışdım. Dərindən nəfəs alanda sinəm ağrıyardı. Arada öz-özümə 
deyirəm, ay Allah, insan nəyə lazımdır? Doğul, oxu, işlə, evlən, 
sonra isə öl, kitabın bağlansın. Bunun üçün gəlmişik dünyaya? 
Arada pəncərədən çölə baxıram. Daha doğrusu, çöl-bayırı 
keçmişimin yerinə qoyuram. Səhvsiz həyatım olub. Deyəsən stabil 
həyatıma ara-bərədə həyəcan qatmadığıma görə peşman oluram. 
Qadın dostum da olmadı ki, kənar qadınların da ruhundan xəbərim 
olsun. Mən ancaq evdar qadınların ruhunu tanıyıb, iş-gücündən 
xəbər almışam. Anamın, arvadımın simasında bütün qadınları onlar 
kimi tanımışam. 
Samirə fərqliydi, o indi uşaq kimi bir şeydi. Ümidini qaytara bilsəm, 
bəlkə də gələcəkdə tamam fərqli qadın ola bilər. 
Həkim gələnə qədər özümü də diri saxlamaq üçün yaxşı şeylər 
haqqında düşünürdüm. 
– Dayı, qız Nizami metrosu tərəfdə qalır. 
– Küçənin adı? 
– Əli Bəy Hüseynzadə küçəsi tərəfdə. Aynur xanım heç özü də 
evlərini dəqiq bilmir. 
– Bəs necə qonşu olublar ki, tanımır? 
– Day orasını bilmirəm. 
– Yaxşı, bunu da bilmək böyük işdi. 
Mənim üçün isanlarla rahat ünsiyyət qurmaq heç vaxt problem 
olmayım. Qarşımdakı kim olsa həmişə sözümü ərkyana deyən özüm 
olmuşam. Sözümün gücünə bələdiydim. Amma altmış yaşımdan 
sonra başa düşdüm ki, sözümün gücü bircə Samirəyə çatmadı. 
Bəlkə də çatıb. Onunla söhbətimiz ona təsir edib ki, ximya qəbul 
eləməyə razı olub. Həkimlə sağollaşıb ağır addımlarla xəstəxanadan 
küçəyə çıxdım. Əynində kişi geyimi olan ortayaşlı qadın mənə 
yaxınlaşdı. Görünüşcə qadınıydı, amma hərəkəti, davranışı kişi 
kimiydi. Dedikləri məşhur “kişi kimi qadın” deyəsən qarşımdakı 
xanıma aidiydi. Yenə də qadındakı incəliyi heç nəyə dəyişən 
deyiləm. 
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– Dayı, hara lazımdır aparım. 
– Sürücüsən? 
– Hə dayı. Hara getmək istəyirsən, aparım səni? 
Ordaca diqqətlə ona baxdım. Elə onu süzməyimi ona da hiss 
elətdirdim. Əsəbləşdi, ancaq o qədər də biruzə vermədi. 
– Siz niyə mənə elə baxırsız? Nədi? Qadın taksi sürə bilməz? 
– Sənin başqa zakazın yoxdu ki? 
– Necə yəni? 
– Yəni deyirəm ki, zənglə kənardan müştərin yoxdu ki? 
– Həə, yo e dayı, narahat olma. Səni hara desən apara bilərəm. 
– Əla- deyib ehmalca maşının arxa oturacağında oturdum, küçənin 
adını ona dedim, sonra ərkyana: 
– Bacı qızı, axşama qədər mənləsən. Haqqın nədi verəcəm. Axırda 
da məni evimə aparacaqsan. 
– Baş üstə, dayı. Ayağın hara, başımda ora. 
İkimiz də sonuncu cümləsinə gülüşdük. 
Nizami metrosuna yaxın maşını saxladı. Qadın sürücümün maşını 
da köhnə kişiləri yad edən QAZ 24-dü. Qadın maşından düşüb 
başqa taksiyə yaxınlaşdı, sonra qayıdıb maşına oturdu. 
– Dayı, dediyin küçə Kubinkanın içindədir. Ora getməliyik – deyib 
maşını xodladı. 
– Maşını neçiyə almısan? 
– Bizim ceyranı deyirsən? Almamışam, atamdan qalıb. Nə dədəmi 
yarıyolda qoyub, nə də məni. Dədəmdən əvvəl bir rusun olub, 
rusdan da əvvəl bir qadın sürüb. Axırda da mənə qismət oldu. 
– Hmm, deməli, əşyalar da öz taleyinə qayıdır. 
– Necə? 
– Sən mənə fikir vermə. Öz-özümə danışıram. Deyilən küçəyə 
çatdıq. Samirəyə qarşı o qədər həssasam ki, mənə mikrafon verən 
olsaydı, səsim batana qədər bağırardım. Maşından düşüb, marketin 
qabağınca səkidən sürücü qadının köməkliyiylə keçdim. Maşını yol 
kənarında saxlamışdıq. Samirəylə danışanda mənə təzə tikilən 
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binalarda qaldığını demişdi. Hüseynzadə küçəsində gördüyüm 
yeganə hündür bina marketin üstündəki binaydı. 
Sürücü – Dayı, biz indi qızı axtarırıq? soruşdu. 
Yolda Samirə haqqında danışmışdım. Nədənsə sürücü qadınla 
zarafatlaşmaq istədim, o halda deyildim. Üstümdəki ximya şüşəsini 
işarə elədim. 
– Ruh əkizimi axtarıram. Onu tapa bilsəm, elə bilirəm rahat ölə 
bilərəm. 
– Allah eləməsin. Müalicə alırsız, niyə öləsiz axı? 
Maşından düşdük, binaya yaxınlaşdıq. Sürücü xanım qolumdan 
tutmuşdu. 
– İstəyirsən, binalara girək, bir-bir qapını özüm döyüm. Vallah, belə 
sizdə hal qalmaz. 
– Yox, qız səni tanımır. 
– Nə bilirsən axı burda yaşayır? 
– Eybi yox, sabah da gələrəm. 
– Sabah mən də gələcəm sənlə. Haqqım nədirsə, verərsən, lap 
istəsən dünyanın o başına da gedərik 
Gülümsədim, heç nə deyə də bilmədim. Binanın içinə təzəcə 
girmişdik ki, arxadan hündür, yaraşıqlı bir kişi bizə yaxınlaşdı. 
– Salam əleyküm. 
Başımla salamını aldım. Boynumdan asdığım ximya şüşəsinə baxdı. 
– Ağsaqqal, kiməsə qonaq gəlmisiz? – sözün əsl mənasında 
nəzakətli tərzdə soruşdu. 
– Bala, mən Samirə adında bir qızı axtarıram. Bilirəm ki, buralarda 
təzə tikilmiş binaların birində qalır. 
Cavabım adamı təəccübləndirdi. 
– Bu binadır? 
– Bilmirəm. Eləcə axtarıram. 
– Bəlkə bu bina deyil? Burda o qədər təzə bina tikilib ki. Siz 
desəydiniz nə üçün axtarırsınız, mən də maraqlanardım. 
Sürücü mənim yerimə o cavab verdi. 
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– Xərçəngdi qız. Ona görə axtarırıq. Siz bizə kömək edə bilərsiz? Bir 
dəqiqə ey, siz bu binada işləyirsiz? 
– Yaxınlaşmışamsa, deməli, axranasıyam. 
– Axranasınızsa, deməli, bilərsiz də bu binanın xərçəng olan sakini 
var, ya yox. 
– Düzdür, neçə ildir bura işləyirəm. Amma sizin üçün soraqlayaram. 
Qızın adı nəydi? 
– Samirə. 
– Siz bir yerdə oturun, maraqlanıb gəlirəm. 
Axran bizim üçün binaya girəndə biz maşına tərəf qayıtdıq. Hava 
həm istiydi, həm də çox pis yoruldum. Elə bil enerjim qalmamışdı. 
Mən maşında oturmalı oldum, sürücü maşını binaya yaxın kölgəlik 
bir yerdə saxlamışdı. Nəzarətçi on beş dəqiqə qayıdanacan, sürücü 
mənə içmək üçün su almışdı. Naharımı eləməliydim. Evdə 
xəstəliyimlə bağlı yeməyimi xüsusi hazırlayırdılar. Bəzən fikirləşirdim 
ki, əslində, bizdəki xəstəliyi sağaltmaq, ləkələnmiş güzgünü silib 
tərtəmiz eləməkdən asandır. Hamamdakı güzgümüzün üstündəki 
ləkəni gəlin hər gün təmizləyir, apara bilmir. Adam adamla prinsip 
apardığı kimi, bizim gəlində məhz o güzgüyə gücünü göstərir ki, 
görən o, güclüdür, yoxsa güzgü. Dərmanlarımı da atmamışam. Evdə 
elə məni danlayan birinci gəlin olacaq. Binanın nəzarətçisi bina 
qapısından göründü. Bizə baxa-baxa yaxınlaşdı. 
– Ağsaqqal, bizdə Samirə adında sakin olub. Ata-anası Rasiyada 
qalırdı, tək yaşayırdı. Üç aydan çoxdu yoxdu, harda olduğunu da 
bilmirəm. Siz deyənə qədər heç xərçəng olduğunu da bilmirdim. 
– Aydındır. Evlərini satıblar? 
– Yox, satılsaydı, birinci mən bilərdim. Mən biləni başqa yerdə də 
evləri var. 
– Hansı tərəfdədir? Xahiş edirəm, bilirsənsə, mənə de. Hörmətini də 
edərəm. 
– Nə hörməti, ağsaqqal. Mənə ayıb olar ki. Baxıram ki, nurani 
dayısan. Nömrəsi də yoxdu ki, verəm. Mən heç qıza fikir 
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verməmişəm. Ata-anasını tanıyıram. 
Ümidimi itirdim, bilmədim nə deyim. Sağollaşıb, sürücüyə məni evə 
gətirməsini xahiş elədim. 
Allah bizi qarşılaşdırmışdı. Allah məni onun yaşadığı binaya 
aparmışdı, amma yenə həyat yollarımız kəsişmədi. Əslində, çox real 
insanam, ancaq möcüzələrə də inanırdım. Mənim üçün möcüzələr 
ümidimi diri saxlayan dərmandır. 
Ximya məni elə hala salmışdı ki, adam kimi normal gəzintiyə çıxa da 
bilmirdim. Gözümü yummuşdum və yuxuda dənizdə çoxlu balıq 
tuturdum. Görürdüm ki, dənizin kənarında oturmuşam, balıqları bir-
bir tutub ağ vedrəyə atıram. Üstəlik, ximya şüşəsidə boynumdan 
asılmamışdı. Tutduğum balıqlar balaca balıq da deyil ha. Kimin əlinə 
düşsə, ağzının suyunu dəsmalla silə-silə silər, sonra o balıqları 
qızardıb yeyərdi. 
Vedrəyə nə qədər balıq tutub atdığımı saymamışdım. Bu zaman 
gənc bir oğlan yanıma gəlib vedrəni götürdü, sonra balıqları dənizə 
atıb kənarda dayanıb başını aşağı saldı. 
– Ay oğlan, başın xarabdı, ya adamı qana salmaq üçün gəlmisən? 
Balıqları niyə atdın? 
– Ona görə ki istəyirəm yaşasınlar. 
O idi, səsindən tanımışdım. Oğlan paltarı geyinmişdi, səsi isə 
Samirənin səsiydi. Sonra əynindəki paltarı soyunduqca, 
utandığımdan üzümü çevirdim. 
– Ay qız neynirsən? Dənizin ortasında niyə soyunursan? 
Əlini çiynimə qoyanda gözümü açıb ona tərəf baxdım. 
– Necəsən, dayı? 
Əlindən tutdum. Özüm də həyəcanlıydım. 
– Dayın qurban olsun sənə, ölmə. Çalış, bacardığın qədər çox yaşa. 
Belə deyirəm ha, nə vecimə, yaşadığımı yaşamışam, vallah, yalan 
deyirəm. İstəyirsən bu həyatı it kimi yaşa, bez, bezəndə özünə ölüm 
arzula, elə ki ölüm gəlir, vallah, yaşamaq qədər şirin, mənalı heç nə 
olmur. Yalvarıram, çalış yaşa. 
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Gözlərimin içinə baxıb gülümsədi. 
– Hər gün dənizə gəlirəm, yoxsuz. 
– Doğrudan? Mən də gəlirdim, sən yoxuydun axı. 
– Sonsuz dənizdir də. Yəqin hərəmiz bir yerdə olmuşuq. 
– İndi nə yaxşı tapdın məni? Dünən evini tapmışdım, amma sən 
köçmüşdün. 
– Əvəzində mən sizi tapmışam. Həm də siz dostlarımı qarmağa 
ilişdirmisiz. Məni onlar çağırdı. 
Dənizə baxıb balıqları nəzərdə tuturdu. 
– Əyər sən söz versən ki, hər gün gələcəksən, vallah, birdə balıq 
tutmayacam. Lap lazım olsa marketdən alıb ölüsünü də 
yeməyəcəm. Bircə sən yaşa. Xahiş edirəm. 
– Sizin xahişinizi çoxdan eşitmişəm. Müalicələrimi alıram, ximya da 
alıram. Bəs siz müalicə almırsız? 
– Niyə ki? Düzdür, bir az gecikmişəm, amma həkim dedi ki, elə də 
gec deyil. Çox yaşayacam. Gəl belə edək, sən enerjinin gücünə 
inanırsan? 
Samirənin əlini buraxmadan ayağa qalxdım, yatağıma qədər gəldim. 
– Həkim mənə dedi ki, mən hələ iyirmi il də yaşayacam. Canım 
bərkmiş. Baxma da dağda-kəsəkdə böyüyən uşaq olmuşam. 
Samirə qəşş edib gülməyə başladı. 
– Sənin gülüşün xoşuma gəlir. Ümumiyyətlə, kiminsə güldüyünü 
görəndə özümü xoşbəxt hiss edirəm. Elə bilirəm ömrümün üstünə 
əlavə bir gün də yazılır. Əslində elədir. Səndən sonra bilirsən nə 
qədər kitab oxumuşam? 
-Doğrudan?- Samirə təəccübləndi. Bildim ki, dediklərimə inanmadı. 
– Yox, oxumamışam. Kitabı bəhanə edirəm ki, dediklərimə 
inanasan. Axı kitablar həm də həqiqəti yazır. Gözünü yum. Yum, 
xahiş edirəm. Əyər mənim bundan sonra da iyirmi il 
yaşayacağamsa, istəmirəm. Öz daxili enerjimlə iyirmi ilimi könüllü 
sənə verirəm. 
Gülümsəyib gözlərini yumdu. 
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– Suss. Danışmaq olmaz. 
– Siz niyə danışırsız? 
– Sus, xahiş edirəm. Birazdan mən də susacam, öz enerjimi sənə 
göndərəcəm. Səndən xahişim, bircə məni hiss elə. 
Mən də gözlərimi yumdum, susdum. Hiss elədim ki, ətrafımız 
işıqlanıb.Gözümü açanda əllərimin boş olduğunu, Samirənin 
yanımda olmadığını gördüm, getmişdi Bu zaman cib telefonum çaldı. 
Ximya şüşəsini boynuma asıb yerimdə uzandım, dərin, məni kiminsə 
oyada bilməyəcəyi yuxuya getdim. Cib telefonum dayandı, on saniyə 
keçməmiş yenidən zəngi eşidildi. Səsini eşidirəm, cavab verə 
bilmirəm. Yataqdan qalxmaq istəyirəm, taqətim yoxdu. Bu zaman 
oğlum otağıma girdi, stulun üstündən telefonu götürüb cavab verdi. 
– Bəli. Kimdir? Samirə xanım, atam yatıbdır. Oyadım, sonra sizi 
yığar. Aha. Samirə xanım, atamın nömrəsini hardan tapmısız? 
Samirənin səsini eşidirdim. 
– Xəstəxanadan götürmüşəm. Baş həkimin yanında çalışan Aygün 
xanımdan xahiş elədim, verdi. 
– Gözlüyün, atamı oyadım, danışın. 
Oğlum məni bir-iki dəfə səslədi, cavab vermədim. Sonra oğlumun 
səsindəki kövrəkliyi hiss elədim. Bədənim də üşüyürdü deyəsən, 
üşütməni canımda hiss edirdim, reaksiya verə bilmirdim. 
– Ata, qurban olum, gözünü aç, zarafat eləmə. Ata 
Deyəsən, enerjimi doğrudan Samirəyə ötürə bilmişdim. Və mən artıq 
dünyada yoxuydum. 
Sonuncu dəfə Samirəni başdaşı qoyulmamış məzarımın üstündə 
əlində gül gördüm. Başında qara papaq, qulağına balıq formasında 
sırğa taxmışdı. 
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   Leyli NOVRUZOVA 
 

BİR HƏSRƏT BİTDİ 
Mən bu gün qələm götürüb bir az həyatın o şirin nemətindən dadan, 
həm də həsrətində və həmin nemətə biganə baxan, ana adına layiq 
olmayan, ana adını daşıyan analardan yazmaq isrəyirəm. 
Mənim oxucularım, ilk növbədə bir sual meydana çıxa bilər ki, 
görəsən həqiqətən belə analar həyatda varmı? 
Bəli, mən bu gün ancaq reallıqdan yazacağam. Mən bir çox 
verlişlərə baxıb ürək sarsıntısı keçirirəm. Ana verlişə gəlib övladını 
axtarır, niyə? 
O, övladından imtina edirsənsə, illərdən sonra niyə axtarırsan? 
Axı o, körpənin nə günahı olub ki, sən onu atıbsan? Axı sən ana 
adını daşıyırsan. İlk növbədə onu dünyaya gətirmə. Bu elə bir hisdir 
ki, bəzən çox qadınlarımız o hissin həsrətin çəkirlər. 
Mən ilk növbədə heç kəsdən yox, özümdən danışmaq istəyirəm. 
Otuz üç yaşımdan heç kəsin köməyi olmadan tək, göydə Allahın 
köməyi ilə dörd övlad böyüdüb, oxudub, boya-başa catdırmışam. 
Demirəm asandlıqla, çox cətin yollar keçmişəm. Mənə də çoxları 
deyirdi, dörd uşağa baxa bilməzsən, ya atasına, ya da uşaq evinə 
ver cavansan. Sənə çox çətin olacaq və daha nələr-nələr. Amma 
mən həyatda çox istədiyim övladlarımı böyüdüb, oxudub, sənəd 
sahibi etmək, bir-birindən ayırmamaq üçün mübarizə aparmışam, 
tək özümü düşünməmişəm. Həyatda başqalarına görə hər sənətə 
yiyələnmişəm. İndi isə mən övladlarımla fəxr edirəm ki, belə övladlar 
böyüdüb boya-başa çatdırmışam. 

https://yazarlar.az/tag/leyli-novruzova/
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Əziz oxucularım, mənə yaxın olan bir ananın kədərli həyatından 
söhbət açacağam. 
Axı biz anayıq. Bağışlamağı bacarmalıyıq. Həmin qadının öz 
dediklərindən. 
-Bacı iyirmi il öncə başıma gələn bir hadisədən danışacağam. 
Qadının danışdıqlarını sizlərə çatdırıram. 
“Ləman ana” Türk vətəndaşı ilə ailə qurur (nigahsız). Onların bir qız 
övladı dünyaya göz acır. Ancaq bu qızcığaz bilmir ki, onu nələr 
gözləyir. “Ləman xanım” İbo ləqəbli sevgilisindən səkkiz ay 
yaşadıqdan sonra ayrı düşəcəyini bilmirdi. Lakin həyat ona bu anı 
qismət eylədi. Vaxt kecir, “Ləman xanım”ın vəziyyəti, yaşayış tərzi 
çətinləşir. O, dünyaya gətirdiyi körpəsindən də ayrı düşür. 
Deyəcəksiz niyə? 
Ata-anasının təkidi ilə öz şirin balasını uşaq evinin qapısına 
qoymağa məcbur olur. Ləman xanımın ata evindən başqa 
yaşamağa yeri yox idi. Həmin gündən onun həyatı tarumar olur. 
Onun üçün məhəbbət eşqi həmişəlik sönür. 
Ləman xanım deyir:- Leyli xanım, mənim övladımı mən özüm yox, 
özümə yaxın olan Firuzə adlı bir xanıma verdim ki, apar uşaq evinin 
həyətinə qoy, ancaq and verdim ki, uşağı hansı uşaq evinə 
qoyduğunu mənə deməsin. Elədə oldu. Özümü hər şeydən məhrum 
etdim. Valideynlərimi övladıma görə cəzalandırdım. Mənə nə qədər 
elcilər gəlsədə heç birinə hə cavabı vermədim. 
Ulu Tanrı insana bir dəfə şans verir. O da mənə verilmişdi. Mən o 
şansın qədrini bilmədim. Amma mən həyatda bircəciyim üçün 
yaşayırdım ki, nə vaxtsa onunla qovuşacağam. İllər keçdi. Onu da 
deyim ki, yuxularımda qızıma yaxın düşə bilməmişəm. Həmişə elə 
bilirdim ki, bu yaşadıqlarım bir yuxudur; 
Ancaq qızıma ad günü qeyd edirdim. 
Ləman xanıma sual verdim: 
Ad günü qeyd etdikdə kimlər olurdu?-Heç kəs, tək özüm … 
Mən ilk ad günündən başlayaraq mağazinlərdən hər il qızımın ad 
gününə gözəl donlar seçib alırdım. Son illər idi, artıq qızımın on 
səkkiz yaşı tamam oldu. Qızım yuxuma gəldi, ana, mənə don alma. 
Bir ağ örpək al. Yuxudan dik atıldım. 
Ulu Tanrım görəsən qızıma nə olub? Mənə niyə belə dedi? 
Yuxularımda axı həmişə məndən uzaq qaçıb. Allaha dualar eylədim 
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ki, on səkkiz il mən əzab içində yaşamışam, nə olar mənə rəhmin 
gəlsin. Ölən günümə bir gün qalmışda olsa məni qızıma qovuşdur. 
Ləman xanım axı siz qızınız çox körpə ikən ondan ayrılmışsınız. Nə 
adı,nə ünvanı heç nəyi yox idimi sizdə? 
Demişsiniz körpə doğuş evində yox, ev şəraitində anadan olmuşdur. 
Heç bir adıda yox idi. Siz onu necə axtarıb tapa bilərdiniz? 
Bilirsin ki, Firuzə canıma and içmişdim ki, səni narahat 
etməyəcəyəm. Amma bilirdim qızıma hayatda rastlaşsam onu 
həmən tanıyacağam. 
Nədən? 
Qızımın sol qolunda biləkdən yuxarı noxud boyda qırmızı xalı var idi. 
Ləman xanım həmin qadınla siz görüşürdünüz? 
-Yox, o, ucqar bir kəndə ərə getmişdi, əlaqəmiz tamam kəsilmişdi. 
Bəs bu həsrət necə sona yerdi? 
Bayaq danışdığım yuxudan sonra çox narahat idim. Bir gün bizim 
adresimizə bir xanım gəldi. 
Mənə elə gəlirdi ki, bu xanımı haradasa görmüşəm. Xanım mənə 
çox tanış gəlirdi. Gəlin, xoş gəlmisiniz, buyurun əyləşin. Təəccüblə 
üzümə baxdı. Siz Ləman xanımsız? 
-Bəli dedim. Bilmək olar siz kimsiz? Sözüm ağzımda qaldı. O, 
hönkürtü ilə yüksək səslə ağlamağa başladı. 
Mən yerimdə donub qalmışdım. Gəlinimiz məni sirkələdi, ay qız nə 
donub qalmısan, su gətir görək , kimdi, nəçidi, nə olub, nə demək 
istəyir? 
Səsə qardaşım gəldi. Ay qız nə olub? Bu xanım kimdi? 
Mən başımı tərpədib dedim: 
Bilmirəm: 
Su gətirdim, için dedim. Sakitləşin. 
O, suyu içib bir az sakitləşdi və çantasından bir dəftər çıxarıb 
vərəqlərin arasından bir şəkil götürüb mənə sarı uzatdı. Həmin şəkil 
mənlə Firuzə xanımın birgə çəkdirdiyimiz şəklimiz idi. Onda başa 
düşdüm ki, bu qız Firuzə xanımın qızıdı. Bəli, bu qız elədi ki, var, elə 
bil bir alma idilər yarı bölünüb. Onda qəhər məni boğdu, hıçqıra-
hıçqıra dedim Firuzə xanım niyə gəlmədi? 
Ondan gözləmədiyim bir xəbər aldım. Anam uzun sürən xəstəlikdən 
dünyasını dəyişdi. Bu sizə çatacaq anamın xatirə dəftəridir. Mənə 
vəsiyyət etmişdir sizi gəlib tapım və bu dəftəri sizə verim. Yenidən 
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bir-birimizə sarılıb ağlaşdıq. 
Ləman xala, tez olun dəftəri açın, anamın nə yazdığını birgə oxuyaq. 
Heç kəs oxumayıb, bilinməyib orda nə yazılıb. 
Ürəyimə ilk növbədə qızım barədə yazı olduğu gəldi. Elə də oldu. 
Qızım barədə çox gözəl yazılmışdı. Firuzə xanım düz on il qızımın 
yanına qızımı görməyə gedibmiş hamıdan xəbərsiz. Onun kim 
olduğunu qızımda bilməyib. Lakin son illər səhhəti ona imkan 
verməyib ki, qızımı görməyə getsin. 
Belədə yazılıb xatirə dəftərində. 
Qızımın dedikləri: niyə daha o xala məni görməyə gəlmir? Bəs 
deyirdi yenə gələcəyəm. Müəlliməsini qucaqlayıb ağlayırmış. Uzun 
illər qızımın gözü qapıda qalıb. 
Firuzə xanım qızımın hansı adresdə olduğunu dəftərdə qeyd 
etmişdi. Xatirələri ilə birlikdə qızımın bir yaşından on yaşına qədər 
şəkillərinidə yığıb saxlamışdı. Mən həmin ünvana getdim. İçəri 
keçməyə cəsarətim çatmırdı. Qapıdan çox boylandım, heç nə görə 
bilmədim. Birdən qapı aralandı, bir göyçək xanım qapıdan boylandı. 
Mənə tərəf baxıb sual verdi. 
Anacan sizə nə lazımdı, kimi axtarırsız? 
Elə bil dünyanı mənə verdilər. Birdə cəsarətimi topladım. Vallah 
bilmirəm necə deyim, necə soruşum. 
De, anacan kömək edərəm.. 
Elə bil bir qüvvə məni ona tərəf cəlb etdi. Qızım bilmirəm hardan, 
nədən başlayım. 
Mən on səkkiz il bundan öncə bir qız övladımı bu uşaq evinin 
həyətinə gətirib qoymuşam, indi onu axtarıram. 
-Niyə? 
Vallah qızım desəmdə niyə, inanmayacaqsız. 
-Niyə ki, inanarıq, 
Adını, atasının adın deyin yoxlayım.. 
Ay bala, bu qızımın yaşamağı üçün bu addımı atmışam. Atası məni 
xəbərsiz tərk edib gedəndə hələ qızımız dünyaya göz açmamışdı. 
Tək qalmışdım, bircə ata evində var idi yaşamaq ümüdümüz. 
Valideynlərim məni uşaqla qəbul etmirdilər. Ona görə də məcbur 
qalıb hələ təzəcə dünyaya göz açmış körpə balamı yaşatmaq üçün 
anaların, körpələrin ümüd yeri olan uşaq evinin həyətinə 
qoydurmuşam. 
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-Necə bəyəm qoydurmuşam? 
-Eh, qızım uzun hekayədir. Bir yazıq rəfiqəm var idi, ondan xahiş 
etmişdim uşağı hansısa uşaq evinin həyətinə qoysun, ona and 
içdirmişdim mənə yerini deməsin. 
-Niyə? 
-Çünkü, gedib təzədən götürərəm, axı anayam, ürəyim qan 
ağlayırdı. 
O, körpəni götürəcəydim.. Harda saxlayardım? Axı özümündə 
yaşamağa yerim yox idi. 
Bəli, rəfiqəm elədə etdi. Körpəni xilas etdi. Ozü ucqar bir kəndə ərə 
getdi. Onuda sonradan bildim. Rəfiqəmin adı Firuzə idi. Oda uzun 
sürən xəstəlikdən erkən vəfat edibmiş. 
Odur gələn, onun yadigarı, su almağa getmişdi. Bura onun əlindəki 
cansız, həm də mənə dünyalar qədər əziz olan xatirə dəftəri ilə 
gəlmişəm. Bəlkə məni balamla qovuşdurdu. Bircə rəfiqəm qızımı 
bura qoyduqdan sonra, həmişə hamıdan xəbərsiz o, qızından 
elaqəni kəsməyib. Ta xəstə olana qədər. Hamsını xatirələrdə qeyd 
etmiş və şəkilləri var. 
-Baxmaq olar? 
-Hə, niyə olmur. 
-Ay qızım, o dəftəri ver. Bu qızımız baxsın. 
Amma hiss etdim ki, bayaqdan mənlə söhbət edən qız heç özündə 
deyil. O, cəld dəftəri əlimdən aldı. Açıb vərəqlədi, vərəqləyərkən 
arasından yerə sürüşüb düşən şəkli görüb huşunu itirdi. Özümdə 
çaşpaş qalmışdım və qışqırdım su gətirin. Hamı başına yığışdı. Bu 
vaxt göycək bir qız uşağı atasının əlindən çıxıb qışqıra-qışqıra bizim 
tərəfə gəldi. Ana -ana deyib ağlayırdı. Atasıda yaxınlaşıb cəld bu 
qızı qucağına alıb yol verin, yol verin deyib icəri otağa keçirtdi. 
Mən isə çox peşiman olmuşdum. Fikirləşdim ki, söhbətimlə yazıq 
qızı yordum. Bir azdan qız asta-asta ozünə gəlməyə başladı. Oyanıb 
mənə tərəf baxıb qışqırdı. 
Anacan, bilirdim gələcəksən!!! Firuzə ana həmişə mənə deyirdi. 
Mənlə qucaqlaşıb hönkürtü ilə ağlaşırdıq. Bu mənim qızım idi. Qızım 
son qədər gözəl olduğuna görə körpələr evində ona Sona adı 
verilmişdir. Sona elecə uşaq evindən olan oğlanla ailə qurub bir qız 
övladı olmuşdur. 
Elə həmin uşaq evində də işləməyə başlamışdır. Bəli, Leyli xanım 
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hekayətimiz belə olmuşdur. Beləcə Sona balamla və Firuzə xanımın 
bizə yadigar qoyub getmiş qızı Fatimə ilə qovuşdum. İlk öncə Firuzə 
xanımın məzarını ziyarət etdik, ona rəhmət dilədik. 
Bəli analaradır sözüm, mən belə bir addım atmışam. Amma sizlərə 
belə balanıza qovuşmağı arzulamıram. Qoy körpələriniz ana 
qucağında işinib boya-başa çatsınlar. 
Bəli, mən artıq getməliyəm Leyli xanım. Qız nəvəmi məktəbdən 
götürməliyəm, gecikməyim. 
Get bacım, Allah yar olsun. 
Ana anadır, o, həmişə bağışlayan və bağışlanandır. Həyatda elə bir 
addım atın ki, bağışlanasız. 
Sizə uğurlar arzulayıram Ləman xanım. Sənin atdığın addımın 
aqibəti belə olmalı idi. 
Sona və Fatimə balaları Allah qorusun. 
Allah amanında. 
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    Nuranə RAFAİLQIZI 
 

ŞƏHİD-ŞAİRİM 
(Şəhid Xəyyam Hüseynin kitabı haqqında) 
Bir kitab var qarşımda əlimə götürürəm ovcumun içinə qor salır, yerə 
qoyuram yeri yandırır , göyə qoyuram göyü alova bürüyür…Nə aça 
bilirəm, nə bükə bilirəm! Açsam, içindən çıxan ana naləsi, bacı 
fəryadı, ata ahı, həyata keçməmiş arzular, yarımçıq qalmış xəyallara 
davam gətirə bilməyəcəyimdən qorxuram, örtsəm günah 
edəcəyimdən!.. Çünki, bu müqqəddəs nəzm nümunələrini 
oxumamaq bir oxucu kimi ən böyük günah, bir qələm yoldaşı kimi ən 
böyük qəbahət, bir vətəndaş kimi ən böyük səhv olardı… 
Düşüncələrimdən yola çıxaraq, qəlbimin son təpərindən dayaq alıb 
yenidən kitabı əlimə götürürəm. Və diqqətlə incələməyə 
başlayıram… 
Nədir bu kitabı digərlərindən fərqləndirən cəhət? Gəlin birlikdə 
araşdıraq! Tərtibatına baxsaq çox da qalın olmayan, bəyazlığı ilə 
gözləri qamaşdıran 111 səhifə, 93 şeirdən ibarət nəfis şəkildə 
hazırlanan bir mətbəə nümunəsidir. Adı da “Qələm nümünəm” 
adlanır elə. Üst qabığında da elə bir qeyri adilik nəzərə çarpmır ilk 
baxışdan ta ki, kiçik nüansların fərqinə varanadək. Kitabın üzəri arxa 
fonda – iki rəngdən ibarət vətəni xatırladan illüstrasiya, öndən- 
əyninə hərbi geyim geyinmiş, əlində qələm, qarşısında dəftər olan 
bir oğlan şəklindən tərtib olunmuşdur. Müəllifin adı isə kitabın 
adından sonra, elə şəklin düz başındaca yerləşdirilmişdir. Keçdik 
əsas məsələyə…Kitab haqqındakı əsas, ilkin və dərin təəsüratlar isə 
bu adın və adın qarşısındakı təxəllüsü oxuduqdan sonra yaranmağa 
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başlayıır insanda. Bilirsiniz ki, şifahi xalq nümunələrindən bu 
günədək yazarlar öz əsərlərində müxtəlif cür ayama, ləqəb və 
təxəllüslərdən istifadə ediblər və hələ də etməkdədirlər. Lakin, bu 
müəllifinin adının qarşısında yazılmış təxəllüs elə bir təxəllüsüdür ki, 
dünyaynın bütün titullarından, fəxri adlarından ən alisi, zirvələrindən 
ən ucası, məqamlardan isə ən müqəddəsidi: Şəhid Xəyyam 
Hüseyin… 
Bəli, bu kitabın digər kitablardan, müəllifin digər müəlliflərdən fərqi 
hamınıza məlum oldu artıq. Məhz məqalənin bu yerində onun 
yaradıcılığı ilə tanış olmayan hər kəsin ağlına ilk olaraq belə bir sual 
gəlir: kimdir Xəyyam və nədən yazıb? 25 yaşına yenicə qədəm 
qoyan bu gənc Göyçay rayonun Məlikkənd adlanan kəndində 
dünyaya göz açmışdır. Hələ kiçik yaşlarından Vətən sevdalısı kimi 
tanınan bu uşaq nəzmə olan marağı, şeir yazmağa olan həvəsi ilə 
həmişə öz yaşıdlarından sözün yaxşı mənasında fərqlənmiş və 
seçilmişdir. Özü boy atıb, böyüdükcə onunla birgə qəlbində yuva 
salan bu sevda, bu həvəs daha da böyüyür, ürəyindən gələn saf, 
təmiz duyğular qələmə sirayət etməyə başlayır zaman-zaman. 
Poeziyayla yanaşı, həmçinin bədii qiraətə də meylini salmış bu gənc, 
vaxtaşırı ifa etdiyi şeir nümunələrini sosial şəbəkələrdə paylaşmış və 
oxucuların, izləyicilərinin rəğbətini qazanmağı bacarmışdır. 
Ürəyimi görməmişəm, nə bilim, 
Bəlkə elə damar yeri ağrıyır. 
Bu dünyanın əyri daşı ağrımaz 
Bu dünyanın hamar yeri ağrıyır… 
Deyərək, poeziyaya ilk addımlarını atan Xəyyamın yaradıcılığını 
tematik baxımdan 3 yerə bölmək olar: lirik, sosial-ictimai və bir də 
Vətən- Qarabağ mövzulu şeirlər. Lirik nümunələrinə nəzər salsaq, 
ən ülvi, ən həssas duyğulardan bəhs etdiyi zamanlarda belə sanki, 
gənc adam əcəlinin bir addımlığında olduğunu əvvəlcədən duyub, 
hiss etmiş və sətir-sətir qələmə alıb, şeirə çevirmişdir: 
Demirəm gözündə sel olsun yaşın, 
Qırışsın üz-gözün, ağarsın başın. 
Ölsəm unutmasın məni yaddaşın 
Ağla mənim üçün ağla gözəlim! 
Dünyayla da çəkiləsi tamam ayrı haqq-hesabı, çək-çeviri varmış bu 
balaca oğlanın. Gəlişindən, gərdişindən heç sevmədi dünyanı sanki!  



Yazarlar                                              Noyabr    2022 

 

 50  

  



Yazarlar                                              Noyabr    2022 

 

 51  

 

Sanki, barışmadı, barışa bilmədi yalanın doğrunu, qaranın ağı, 
nahaqqın haqqı üstələdəyi fani həyatla. Elə-bil, göylərçün 
yaranmışdı o ta yardılışdan, yerlər üçün deyil!… 
Hər addım başında düşüb tələyə, 
Ya dilin kəsilər, ya gözün çıxar. 
Əzəldən belədi bu dünya onsuz, 
Mərdlərin evini namərdlər yıxar! 
Hər iki şeir parçasını o oxuduqda şairin söz aləminə yeni-yeni 
qədəm qoyduğunu, bu yolda təzə-təzə irəlilədiyini sezməmək 
mümkün deyil! Elə məhz bu nüansı nəzərə alaraq, Vətən, yurd 
mövzuları kimi dərin mövzulara müraciət edəcəyini təxmin etmək 
olmur! Halbuki bu mövzuda olan şeirlərinə kitabda tez-tez rast gəlinir 
və hətta məna cəhətdən digər mövzulu şeirlərini üstələyir desək 
yalan olmaz! Damarında qan qarışıq milli dəyərlər, vətən təssübü, 
torpaq sevgisi daşıyan qəhrəmanımız bir şeirində “Bağışla bizi, 
Şuşa!’” deyərək sanki el oğullarını mübarizəyə səsləyir, susaraq 
təslim olmamağa çağırırdı: 
Bəs, hanı bu elin nər oğulları, 
Babəki, Nəbisi, ər oğulları! 
Mübariz ruhuna tən oğulları?! 
Bağışla, ay Şuşa, bağışla bizi! 
Və beləliklə, bu şeirlə də Vətən qarşısında borcu və sınağı başlayır 
Xəyyamın. Yaşadığı torpağın önündə əfv diləyən igidimiz öz istəyilə 
Qarabağ uğrunda gedən 44 günlük müharibəyə qoşulur. Ön 
cəbhədə döyüşən gənc, qanlı-qadalı müharibənin ilk günlərində, 
döyüşlərin birində qəhrəmancasına şəhadət zirvəsinə yüksəlir! 
Yana-yana səsləndiyi Şuşanın əfvini, fəthini görmək də qismət olmur 
heç ona…Bir namərd gülləsinə tuş gəlir cavan yaşında. Arzusu-
muradı gözündə, xəyalları ürəyində köçür bu dünyadan. Arxasınca 
gözüyaşlı Ana, qəlbi yaralı Ata, bir cüt küskün ürəkli bacı qoyub 
gedir. Və bir də qanını yerdə qoymayan, qisasını sonunadək almış 
Vətən!.. 
Nə yaxşı qəbirdə baş çəkdin mənə, 
Yolunda qalmışdı, gözüm neçə vaxt. 
De, Xəyyam, soyuqdu bürün kəfənə! 
Qoy isitsin səni bu qara torpaq! 
Onun igidlikləri, qəhrəmanlıqları haqqında yazmaqla bitməz məncə! 
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Yaşadığı bu qısa ömründə qələm yoldaşı kimi, ölümündən sonra çap 
olunmuş kiçik kitablıya müharibə və poeziyanı bir araya gətirərək 
böyük bir dərs, əvəzsiz bir irs qoydu hər birimizə Xəyyam! Danışdığı, 
yazdığı sözlərin canı bahasına olsa belə arxasında durmağı, 
başladığımız mübarizənin sonuna qədər getməyi və sonu ölüm olsa 
belə qorxulara təslim olmamağı öyrətdi bizə! Bu gün övladlarımıza 
öyə-öyə danışıb bitirə bilmədiyimiz, adını qəhrəmanlıq nümunəsi, 
igidlik misalı kimi anıdığımız şairimizə bütün Azərbaycanın adından 
Tanrıdan rəhmət diləyirik! Və deyirik: Nə yaxşı ki, sən də keçdin bu 
dünyadan! Məkanın cənnət olsun, Şəhid-şairim!… 
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    Nəzakət EMİNQIZI 
 

ƏDƏBİ GƏNCLİYİN PARLAQ MAYAKI 
Səma Muganna – bu ad artiq çoxlarına tanışdır… Gənc 
yazarın həmyaşıdlarından bir çox fərqli və üstün cəhətləri 
çoxdur. Belə ki, özünün yüksək intellektual səviyyəsi,insanlara 
dəyər verib qiymətləndirməyi çox ustalıqla və məharətlə 
bacarması, fəlsəfi düşüncələri, natiqliq qabiliyyəti, əsərlərindəki 
obrazlar barədə geniş sohbətləri və i.a. müxtəlif fikirləri ilə 
fərqlənir. 
Səma insanın daxili aləminə siraət edib, onu bütün incəliklərinə 
kimi təqdim etməyi özünə məxsus düşüncələrinə əsaslanaraq 
ətafındakılara çatdırmagı dəqiqliklə bacarır.Onun öz dünyası, 
öz romantikası, öz düşüncə tərzi var. 
Onunla şəxsi tanışlıģım zamanı fikirlərimdə yanılmadıģım, öz 
təsdiqini tapır. 
Hər hansı bir hadisəyə fərdi düşüncə tərzi ilə yanaşır, 
xəyalında araşdırıb,qurduģu hər hansı bir ədəbi əsərin 
mahiyyətini ,məzmununu, mənasını və nəhayət,mövzusunu 
tam şəkildə oxucusuna,dinləyicisinə aydınlıgı ilə çatdırmaģı 
adamı heyran edir. 
Hələ kiçik yaşlı məktəbli ikən yazdıģı yazılar, kitablar onun 
zəngin daxili aləmindən xəbər verir. 
Əlbəttə, bu da onun genetik xüsusiyyətindən irəli gələ bilər. 
Belə ki, Səma tanınmış yazıçımız Isa Mugannanın varisi–

https://yazarlar.az/tag/n%c9%99zak%c9%99t-k%c9%99rimova-%c9%99hm%c9%99dova/
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nəvəsi olduģuna görə burada genetikanın özünü göstərməsi 
də elmi cəhətdən bizə əsas verir. 
Səmanın yazılarındakı dolģun fikirlər onun gələcəkdə ən 
məhsuldar yazıçı kimi şöhrət qazanacaģından xəbər verir. 
Bildiyimiz kimi Səma Muganna 2006- cı ildəmart ayının 2-sində 
Bakıda –Isa Mugannanın ocaģında dünyaya göz açıb.Ona bu 
adı düşünərək verənlər heç də yanılmamışlar.Həqiqətən o, 
səmada Günəş kimii parlayan,ədəbi yaradıcılıģa qədəm qoyan 
gənclərin yoluna işįq saçan Mayakdır!!! 
Hazırda BDU-də filologiya fakultəsində müəllim kimi çalişan, 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sevinc Muganna ö söhbətlərində 
qeyd edir ki, qızı Səma hələ uşaqlıqdan ədəbiyyata baģlı 
olmuşdur. Bu baģlılıqda babası Isa Mugannanın böyük rolu 
olmusdur. Və Səma ugurlarına görə babasını qibləgahı 
adlandırır. 
Hələ 14 yaşında ilk defe hekayələr toplusu olan”Mələk 
Səmanın sevdalı dünyası”, bir neçə aydan sonra isə ilk povesti 
“Ģöyərçinin qəribə sevgi hekayəsi” povest kitabı işıq üzü 
görmüşdü. 
Bəli, artıq Səma öz ədəbi mühitində növbəri yazılarına imza 
atmagın yollarına bələd olur.Ondakı yüksək intellekt imkan 
verir ki, həm məktəbli olaraq dərslərində də fərqlənir, həm də 
fəal çalışmaqla yanası ,ədəbi fəaliyyətinə davam edir. 
Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki,15 yaşlı məktəbllinin 
“Adam və Papatyanın Tanrıyla ģörüşdüyü gün” adlı kitabının 
işıq üzü görməsi bir çox yazarları heyrətləndirdi …. Və 2022 ci 
ilin apreli onun həyatında ən yaddaqalan və unudulmaz 
günlərdən oldu…. 
Azərbaycan Yaziçılar Birliyinə üzv seçilən 16 yaşlį qız üçün 
bundan böyük mükafat ola bilərdimi?! 
O, ugurlarına iti addımlarla irəliləyirdi…. 
Ədəbi yaradıcılıgındakı ugurları hamımızı çox 
sevindirirdi.Onun yazıları “Yazarlar”jurnalında,”Ədəbiyyat” 
qəzetində və digər mətbu orqanlarında mütəmadi olaraq dərc 
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olunur. 
Konya şəhərində yayımlanan “Krımın səsi” qəzetindəki yazıları 
da oxucuları tərəfindən marawla oxunur. 
Gənc yazıçımızın yazılarını Türk dünyası heyranlıqla oxuyur 
və daim izləyir . 
Bu yaxınlarda da Konyada yayımlanan “Krımın səsi” qəzetində 
“Günəşin qaranlıq Şahzadəsi” adlı povesti də ilk dəfə işıq üzü 
görməklə davamlı səkildə beynəlxalq səviyyədə novbəti 
ugurunu qazanmışdı. 
Səmanın ədəbi fəaliyyətini dəyərləndirən “Yazarlar” jurnalının 
redaksiya heyəti onu jurnalın üzvü seçməklə “Ziyadar” 
mükafatına layiq görmüşdür.Eyni zamanda “Qürur”ƏM- nin 
nəzdində fəaliyyət göstərən”Xarıbülbül” Ədəbi Məclisinin 
üzvlük vəsiqəsi təqdim edilmişdi. 
Bu il oktyabrın 6-sında Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş Idarəsinin 
təşkilatçılıgı ilə Səbail rayon MKS- nin Mərkəzi kitabxanasında 
gənc yazıçımız Səma ilə yaddaqalan növbəti bir görüş 
keçirildi.Görüşdə Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş Idarəsinin 
Mədəniyyət siyasəti sektorunun müdiri Səbinə Məmmədova, 
Zəhra Kazımova, yazıçı, şair-publisist, hərbi jurnalist, AYB-nin 
üzvü, Nazim Əhmədli, şair, yazıçı-publisist, AYB-nin üzvü, 
“Qızıl Qələm” mükafatı laureatı, Prezident təqaüdçüsü Zaur 
Ustac, bu sətirlərin müəllifi, gənc yazarın ailə üzvləri, 
kitabxananın əməkdaşları və digər tanınmıs ziyalılar iştirak 
etməklə Səmanın yaradıcılıgını yüksək qiymətləndirmişlər. 
“Yazarlar” jurnalının baş redaktoru Zaur Ustac yeni təsis 
olunmuş “Isa Muganna” diplomunu ilk dəfə Səma Mugannaya 
təqdim etmişdir. 
“Xarıbülbül” ƏM- si də yaradıcıılıq ugurlarına görə eyni adlı 
diplomu yazara təqdim etmişdir. 
Səmanın zəngìn dünyagörüşünə malik olması onun gələcəkdə 
bu potensialdan bacarıqla istifadə èdə bilməsinə zəmin yaradır. 
Bu il Bakıdakı 189-190 nömrəli məktəbin XI sinfini bitirəcək 
Səma təhsilini Incəsənət Institunun kino- rejissorlugu  
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fakultəsində davam etdirmək arzusundadır. 
Niyə məhz bu fakultə – deyəndə : 
—Əsərlərimin rejissoru özüm olmaq istərdim- dedi. 
Arzuna , niyyətinə dogru bu sənət yolunda sənə tükənməz 
bacarıqlar,yeni- yeni bol ugurlar diləyilə…. 
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    Zaur USTAC 
 

XUDAYAR  DASTANI 

(sonet çələngi) 
              I 
Xudayar çağırdı anan adını, 
Söylədi: -Bəxtinə Xuda yar olsun! 
Qəlbində arzular yetsin murada 
Ömrünün yolları növbahar olsun!  
  
Ana laylasıyla yurdsevərliyi, 
Hopdurdu qanına şirin bayatı. 
Hələ beşikdəykən qığıltıların, 
Kiminə “Cəngi”ydi, kimə “Heyratı”. 
  
Bu ömür yolları fəsil-fəsildi, 
İnsanlar dünyada nəsil-nəsildi, 
Heç nə yayınmayır Tanrı gözündən 
  
Anan sevgi ilə əl açdı göyə, 
Qəlbinə məhəbbət ələnsin deyə, 
Şəfqətlə əyilib öpdü üzündən. 
  
              II 
  

https://yazarlar.az/2021/02/08/zaur-ustac-haqqinda/
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Şəfqətlə əyilib öpdü üzündən, 
Dedi: Oğul balam, tanı özünü. 
Damarında axan qanınla qoru, 
Anatək müqəddəs “vətən” sözünü. 
  
Sənə qucaq açan bu qoca diyar, 
Ulu babaların əmanətidir. 
Mənim  söylədiyim ana öyüdü,  
Qoca nənələrin zəmanətidir. 
  
İllər gəlib keçər bircə an kimi, 
Qoru  torpağını  öz anan kimi, 
Sadiqlik bu yurdun ərinə xasdı.  
  
Bu torpaq böyüdür mərdi, qoçağı, 
Ərən babaların qeyrət  ocağı, 
Səni məhəbbətlə bağrına basdı. 
                        
                   III 
       
Səni məhəbbətlə bağrına basdı, 
Arzu köynəyini geyinən yollar.  
Elin yaddaşında dönür heykələ 
Vətəni sənintək sevən oğullar. 
  
 
Yurdunu canından çox sevdiyindən, 
Özünə sərhədçi peşəsi seçdin. 
Vətənin ən kiçik daşına belə  
Ömürlük sədaqət  andını içdin. 
  
Vuruldun torpağın hər qarışına,  
Döndün pərvanətək yurdun başına, 
Adladın dağından, keçdin düzündən. 
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Döyüş yollarından xəbər alınca, 
Anan dua etdi sənin dalınca , 
Oğul ətri gəldi kövrək  sözündən. 
 
                  IV 
  
Oğul ətri gəldi kövrək sözündən,  
Suyundan içdiyin ayna bulağın.  
Yurdun sərhədləri qayıtsın deyə, 
Qanlı döyüşlərdən gəldi sorağın. 
  
Söylədin: Sərhəddə duran igidin, 
Duruşu yad gözə sancılan oxdur.  
Qeyrətli sərhədçi qəlbində təkcə, 
Vətən sərhədinin sərhədi yoxdur! 
  
Düşmən çəpəridir qamətin, görkün, 
Törəsi əzəldən belədir türkün,  
İradəsi dəmir, ürəyi kövrək. 
  
Silahdı qüdrətin, qeyrətdi gücün,  
Yurdun harayına yetişmək üçün,  
Böyüdün həyatda ər oğlu ərtək. 
 
                 V 
  
Böyüdün həyatda ər oğlu ərtək, 
Çəkdin keşiyini ana torpağın.  
Hər səhər öpmüsən sərhəd boyunca, 
Üzünü üçrəngli uca bayrağın. 
  
Sərhədçi ömrünün hər məqamında , 
Yurdunu düşünür, vətəni anır. 
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Torpaq bədnəzərdən üşüyər deyə 
Onun damarında  qan alovlanır. 
  
Silahdan çəkmədən öz əllərini,  
Hər gün çiçəkləyən nəğmələrini, 
Yazdın yaddaşlara qalsın yadigar. 
  
Əzəli əbədi bir nəfəs kimi, 
Canlı haray kimi, ulu səs kimi,  
İstədin yurddaşın olsun bəxtiyar. 
                     VI 
  
İstədin yurddaşın olsun bəxtiyar, 
Səsinlə dərələr, dağlar isindi 
Otuz il möhnətdə qalan torpağın,  
Köksündə üşüyən çağlar isindi 
  
Oğul  hünəriylə, ər qeyrətiylə, 
Hər daşı, qayanı öpdü gözlərin.  
Sevgiyə susamış torpağın üstə  
Axdı nəğmə-nəğmə şirin sözlərin. 
  
Həsrətin, möhnətin saçını yoldun, 
Nəğmədən yonulmuş bir heykəl oldun, 
Bu cavan ömürdə, bu cavan  yaşda. 
  
Sevgi çağlayırdı nəğmələrində,  
Hər gün döyüşürdü nəğmələrin də , 
Qarabağ uğrunda gedən savaşda. 
  
                  VII 
      
Qarabağ uğurunda gedən savaşda 
Şahadət bağından sən də gül dərdin. 
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Könüllər oxşayan nəğmələrini, 
Döyüşçü dostların qəlbinə sərdin., 
  
Zamanın fövqündə dayandı andın, 
Arzun nəğmələrə döndü çağladı. 
Ucaltdın adını elin obanın, 
Rəhmində yer verən Bərdə ağladı. 
  
Vardın döyüşlərə cəsarətinlə, 
Savaş meydanında dəyanətinlə 
Amansız düşməni çox eylədin xar. 
  
Ələndi üstünə mərmi yağışı  
Pozuldu ömrünün gənclik naxişı, 
Adını tarixə yazdın, Xudayar. 
 
                  VIII 
  
Adını tarixə yazdın, Xudayar, 
Şirin təbəssümün ələmi sildi. 
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Dastana sığmayan oğul hünərin, 
Düşmənə əbədi qənim kəsildi. 
  
Qeyrət ətri hopmuş arzularını, 
Vətənin boynuna taxdın,  igidim. 
Otuz il ucalan dərd hasarını,  
Düşmənin başına yıxdın, igidim. 
  
Açdın yaxasını xatirələrin 
Dodaqda nəğməyə döndü hünərin, 
Çəkildin bəxtinin lap güneyinə. 
  
Ağdamın yurduna həsrət pələngi , 
Çağladı qanında qəfil  bir “Cəngi”  
Şəhidlik köynəyi geydin əyninə. 
 
                  IX 
  
Şəhidlik köynəyi geydin əyninə,  
Qorxudan ölümün rəngi ağardı. 
Tanrı mələkləri qondu səsinə, 
Səni nəğmə-nəğmə  çəkib apardı. 
  
Yağıştək ələndi yağı gülləsi,  
Sinəndə astaca çiçəklədi qan. 
Səni qucaqladı Vətən torpağı,  
Öpdü lalə-lalə yaralarından. 
  
O hansı bağçadı gülü solmayan? 
-Qisməti şəhidlik eşqi olmayan  
Cənnət libasını çətin geyinə. 
  
Əcəl öz əlində tutsa da fərman,  
Ölüm qorxutmadı səni heç zaman, 
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Düşməni almadın heç vaxt eyninə. 
  
                     X 
  
Düşməni almadın heç vaxt eyninə, 
Sərhədçi adını uca saxladın.  
Nəğməyə döndərib vətən eşqini,  
Sevgi dənizitək hər vaxt çağladın. 
  
Söylədin, bu Vətən işığa bənzər,  
Sərhədçi ürəyim pərvanəsidir . 
Torpaq məhəbbəti yanar ocaqtək  
Mənim taleyimi hər gün isidir. 
  
Ümidlə yoğurdun yavan ömrünü, 
Qoyub ayaq altda cavan ömrünü , 
Zəfər qalasını inamla hördün. 
  
Açdı yaxasının hünər yolları, 
Əridi fələyin şaxtası, qarı, 
Qartaltək uçduğun zirvəyə döndün. 
          
                    XI 
  
Qartaltək uçduğun zirvəyə döndün, 
Seyr etdin Vətənin sərhədlərini . 
Üzü qələbəyə gedən yollara,  
Səpdin nəğmə-nəğmə ümidlərini. 
  
Vətən nəğməsinin ətri, qoxusu,  
Hopdu qəribsəmiş yurdun daşına. 
Zəngilan  döyüşçü nəğməkarının, 
Səsini yazıbdı  yurd yaddaşına. 
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Bəxt yara alsa da  öz sinəsindən, 
Zəfər köynəyini geymiş səsindən,  
Kədər çilikləndi, qəm qəlpələndi. 
  
Yurd yeri sevgiylə çıxdı qarşına, 
Doğma Qarabağın hər qarışına, 
Səsindən qələbə ətri ələndi. 
  
            XII 
  
Səsindən qələbə ətri ələndi, 
Aldı qucağına Ağbənd kəndini. 
Vətənin üçrəngli bayrağı ilə, 
Səsin salamladı yurd sərhədini. 
  
Sərhədçi oğlunun gözündən öpüb  
Özündən-özünə döndü Zəngilan. 
“Şəhidim, yurduna xoş gəldin”, - deyib,  
Kövrələ-kövrələ dindi Zəngilan. 
  
Dərdin dağlarında ulayan qurdun  
Kənd-kənd, oba-oba dağılan yurdun 
Üzünə- gözünə fərəh çiləndi. 
  
Qeyrət aynasında özünü görüb , 
Üçrəngli bayrağın üzünü görüb, 
Zəfər sevincinə torpaq bələndi. 
 
                 XIII 
  
Zəfər sevincinə torpaq bələndi , 
Ali  Baş Komandan “Hücum!”- deyəndə . 
Dəmir yumruğunu göyə qaldırıb, 
“Müzəffər ordumdu–gücüm”- deyəndə. 
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Bu cavan ömrünə qıydığı üçün, . 
Hələ də  utanır ölüm qurşunu,  
Şəhidim önündə farağat durub, 
Fəxarətlə keçir Sərhəd qoşunu. 
  
Payızda önündə diz çökdü yağı, 
Sərib sinən üstə şanlı bayrağı  
Ata ocağına şərəflə döndün. 
  
Bu qısa ömürdə məhəbbət dolu, 
Adın mübarəkdir, ey türkün oğlu 
Vətəndə əbədi nəğməyə döndün. 
  
                      XIV 
  
Vətəndə əbədi nəğməyə döndün, 
Xudayar, zəfərli çağın  mübarək! 
Payızda Vətənə bahar gətirdin , 
Şəhadət ətirli bağın mübarək! 
  
Nəğmədən özünə bir xeymə qurdun, 
İçində sevdalı ellər dincəlir.  
Şuşa da, Laçın da  azad olubdu, 
Şəhidim, səsindən yurd ətri gəlir. 
  
Arxada qalmasın gözün, Xudayar,  
Sönməz ürəklərdə  közün, Xudayar,  
Yazıb yaddaşına zaman adını... 
  
Haqqı var analar oğlunu öyə, 
Xuda taleyinə yar olsun deyə,  
Xudayar çağırdı anan adını. 
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                XV 
Xudayar çağırdı anan adını,  
Şəfqətlə əyilib öpdü üzündən.  
Səni məhəbbətlə bağrına basdı,  
Oğul ətri gəldi  kövrək sözündən. 
  
Böyüdün həyatda ər oğlu ərtək, 
İstədin yurddaşın olsun bəxtiyar. 
Qarabağ uğrunda gedən savaşda,  
Adını tarixə yazdın, Xudayar. 
  
Şəhidlik köynəyi geydin əyinə, 
Düşməni almadın heç vaxt eyninə, 
Qartaltək uçduğun zirvəyə döndün. 
  
Səsindən qələbə ətri ələndi,  
Zəfər sevincinə torpaq bələndi,  
Vətəndə əbədi nəğməyə döndün. 
 
7-8.05.2022. Bakı. 
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    Adilə ASLAN 

 
PAYIZ 
Gözəllik, təntənə, qızıl taxt, saray, 
Çıxmısan taxtına, şahmısan, payız?! 
Mən ki, sevməmişəm səni heç zaman, 
Bəs niyə ruhuma hopmusan, payız?! 
* * * 
Sevən könüllərin toyu, büsatı, 
Qızıla döndərib vaxtı, saatı, 
“Murad” dediyimiz o köhlən atı, 
Səyirdib arxamca çapmısan, payız! 
* * * 
Bahardan uzaqsan, yaydan uzaqsan, 
Bir az nisgillisən, bir az sazaqsan, 
Öz qızıl taxtından düşmə uzaq sən, 
“Fil qulağında”mı yatmısan, payız!? 
* * * 
O dağ zirvəsindən əzəmət gətir, 
Sevən urəklərə mərhəmət gətir, 
Təzə meyvələrdən yığ, səbət gətir, 
Yoxsa köhnələri atmısan, payız!? 
* * * 
Durub qabağından qaça bilmirəm, 
Durna qatarıyla uça bilmirəm, 

https://yazarlar.az/tag/adil%c9%99-aslanova/
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Nə sirrdir, sehirdir aça bilmirəm, 
Məni qabağına qatmısan, payız! 
Deyəsən ruhuma hopmusan, payız! 
 
QARDAŞ 
Zaman qəlpə- qəlpə sökür hamını, 
Dizi üstə çökmək, yamandı qardaş! 
Hərlədib, fırladıb elə yıxır ki, 
Sanırsan gözündə dumandı, qardaş! 
* * * 
Dünən yığışardıq hamı bir evə, 
Daha ələ düşməz belə girəvə, 
İndi canımıza düşüb vəlvələ, 
Böyük saraylar da zindandı, qardaş! 
* * * 
Təndirin iyinə kənd bürünərdi, 
Nənəm nehrə töküb, yağ əridərdi , 
Süfrəyə şor qoysaq,bal görünərdi, 
İndi çörəyimiz yavandı, qardaş! 
* * * 
Qonşunun dərdini qonşu bilərdi, 
Tapıb dərmanını , əlac edərdi, 
Qonşu biri gəlib, biri gedərdi, 
İndi qonşular da düşmandı, qardaş! 
* * * 
Yığılıb oynayan şirin oyunlar , 
İndi oyunçunu özü aldadar, 
Qovula-qovula mərd namərd olar, 
Həqiqət nə yaman yubandı, qardaş! 
* * * 
Nə qədər uzatsan, uzanar dünən, 
Sözdən də bezməsin oxuyan, bilən, 
Bir az dodaq büzüb, bir az da gülən, 
O dünya qorxulu yalandı, qardaş! 
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GƏLMƏ OLDUĞUN YERƏ 
Səni elə aradım, kitabın varağında, 
Açılan çiçək idim, kəpənək sorağında… 
Daha gəlməz o fəsil, bir gəlin duvağında, 
Xəyallar uydururam, hər gecə cürbəcürə, 
Gəlmə ki, aldanarsan, gəlmə olduğun yerə… 
* * * 
Hər aydınlıq gecədən bir zərrə işıq düşdü, 
Payız qəhqəhə çəkdi, nə uğursuz gedişdi, 
Fikrim durna köçünə qoşulubdu nə işdi? 
Yenə öz havanı çal, nəhs gətirmə ömürə, 
Qoşul, külək səmtinə, gəlmə olduğun yerə… 
* * * 
Zamana ölçü olmur, qurulmayan saatda, 
Hey qaçdım arxasınca, mən piyada, o atda, 
Çox aldatdım özümü, cəhənnəmlə, ” sırat” la, 
Günahı çidarlayıb, bağlamışam zəncirə, 
Batarsan günahıma, gəlmə olduğun yerə… 
* * * 
Çəkə bilsən yükümü, dəyişək yerimizi, 
Ətəyindən uzunsa, tutmayaq əlimizi, 
Qay Allah bağışlasın, ən böyük səhvimizi! 
Axtarma bundan belə, yalvarıram min kərə, 
Axı özün burdasan, gəlmə olduğun yerə… 
 
YAŞAYAN ŞƏHİD 
(…bütün qazilərimizə ithaf edirəm…) 
Sənə nəğmə qoşuram, gücü çatmır qələmin, 
Ölümə həyat qatıb, canda daşıyan şəhid! 
Qanı da, vətən olub axır damarlarında, 
Ölümün pəncəsindən, qopub yaşayan şəhid! 
* * * 
Bəlkə də, əl – ayağı harda qalıb, bilməyir, 
Bəlkə itən gözünü yolda salıb, gülməyir, 
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Ruhu sağ qalanların, itirdiyi ölməyir, 
Məkkəyə, Mədinəyə, Pirə oxşayan şəhid! 
* * * 
Qəlpəli sinəsinə çəkilmişdı yaman dağ, 
Şəhidimiz baş tacı, qazimiz zirvəli dağ, 
Bizə ərməğan etdiz, bağrıyanıq Qarabağ, 
Dar gündə , vətən deyib elə qoşulan şəhid! 
Ölümün pəncəsindən, qopub yaşayan şəhid! 
 
ŞEİRLƏR 
Ruhumdan süzülüb gələn harayım! 
Kədərim, nisgilim, sevgi, eşq payım! 
Kərpic- kərpic hörüb, quran sarayım! 
Şagird dəftərində qalan şeirlər! 
* * * 
Üzünə baxmağa utanır üzüm, 
Siz mənim ilk nəğməm, ilk ürək sözüm! 
Qürura sığınıb bükülü, büzüm, 
İçindən dağılıb, solan şeirlər! 
* * * 
Kəlməsi zamantək məsum misralar, 
Baxdıqca qəlbimi min hala salar, 
Ağlımı, huşumu, başımdan alar, 
Həzin bir xatirə olan şeirlər! 
* * * 
Gizlində yazılıb ünvan tapmayan, 
Həyatın dadını heç çıxartmayan, 
Üzülü əlləri kama çatmayan, 
Həyası içinə dolan şeirlər! 
* * * 
Hər sətir içindən bir tənə baxır, 
Kövrək hislərimi yandırır, yaxır, 
Dəyişən zamantək süzülüb axır, 
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Gerçəyə dönərmi, yalan şeirlər?! 
Gerçəyə dönərmi, yalan şeirlər?! 
 
GƏLİM 
Xatirə soraqlı izdi dönüşüm, 
Gözümü yollara, qoy asım gəlim! 
O vaxt bizi sevən bağça- bağların, 
Qəhər kəndirini , qoy kəsim gəlim! 
* * * 
Hanı xan çinarlar, salxım söyüdlər!? 
Qara kölgəsində, ağ düşüncələr, 
Yollar havalanıb, ayaqdan düşər, 
Görməsin izimi, qoy qısım gəlim! 
* * * 
Bəlkə son sevincim, son həyəcanım, 
Ümidsiz səhərim, dolan axşamım, 
Qorxuram, bu yollar qaraldar qanım, 
Tozunu bağrıma, qoy basım gəlim! 
* * * 
Göyərir içimdə səssiz hıçqırıq, 
Bulud, gözlərimdən düş, qırıq -qırıq, 
Bəlkə durnalardan gəldi muştuluq, 
Bir əsim yel kimi, qoy əsim gəlim! 
* * * 
Bir qatar fitinə açılsın səhər, 
Çəkilsin ağlımdan boz düşüncələr, 
Çətin ki, biryolluq gedənlər gələr, 
Qorxuram özümdən, qoy susum gəlim! 
 
“NAĞIL BİLƏK DÜNYANI” 
(…qarışıq dünya fonunda düşüncələr…) 
Şair dedin, “nağıl bilək dünyanı”, 
Nağıl bildik, göydən alma düşmədi. 
Düşüncəmiz “Cırtdan” olub, kiçildi, 
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Nənəmizin arpa aşı bişmədi. 
* * * 
Məlikməmməd qartal kimi şığıyır, 
Tıq-tıq xanım özünə dost arıyır, 
Göyçək Fatma saçlarını darıyır, 
“Siçan bəylər” xan evində kefdədi. 
* * * 
Div çevirib dünyamızı zindana, 
Ha deyirsən, nə anlaya , nə qana, 
Qadir Allah qoyma bizi yamana, 
Bilməsin ki, özü şeşi-beşdədi. 
* * * 
Tələsirik işıq gələn tərəfə, 
Çatacağıq div oturan hədəfə, 
Tanrı qoymaz haqq olanı tələfə, 
O divlər də, nağıl kimi heç nədi. 
* * * 
Yaz gəlsə də ellərimə qar yağır, 
Göydən gələn pislikləri qar yığır, 
Təbiət də bədəmələ qarğıyır, 
Qulağımız bircə sözə təşnədi. 
* * * 
Koroğlular qılınc beldə gələcək, 
Keçəl Həmzə yad atından enəcək, 
Div deyilən əməlində yenəcək, 
Qarşılayın!… Atlarımız kişnədi! 
 
YARIMÇIQ MƏKTUBLAR 
Qorxuram bir gecə Əzrayıl gələ, 
Qonub sinəm üstə, evimi yıxa. 
Qorxuram balışın altından sənə, 
Yazdığım yarımçıq məktublar çıxa. 
* * * 
Hələ kəlmələri sətirlənməyib, 
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Gül, bənövşə düzüb ətirlənməyib, 
Hələ göz yaşıma çətirlənməyib, 
Qorxuram üstündən göz yaşım axa. 
* * * 
Üstündə nə möhür, nə ünvanı var, 
Qapımı qış döydü, görmədi bahar, 
Hüzünlü, həsrətli, qəmli misralar, 
Qaldı kürəyimi yandıra, yaxa. 
* * * 
Zaman üstümüzdən adlayıb keçir, 
Əcəl badəsini bilməyən içir. 
Haqqın dərgahını kim özü seçir? 
Bir gözü arxaya hey baxa-baxa. 
* * * 
Qorxuram bir gecə Əzrayıl gələ, 
Qonub sinəm üstə, evimi yıxa. 
Qorxuram balışın altından sənə, 
Yazdığım yarımçıq məktublar çıxa. 
 
ARZULARIM DƏNİZ İDİ 
Qolu- budağı qırılmış, 
Bir azca da unudulmuş, 
Ağacların sırasıyla 
Yolum gedir sənsizliyə 
Aram- aram! 
Bütün itmiş xəyalları, 
Şələləyib kürəyimə, 
İnadıma dirəşirəm! 
Qarşımdakı tənha qalan 
Bir çinarla dərdləşirəm! 
Təzələnir yenə yaram! 
Bu yolun da üzü bozdu! 
Mənə gələn ağır gələr! 
Kökü yanmış ağacların 
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Dibində olmaz pöhrələr! 
Yol üzümə yorulduqca, 
Ümidlərim çilik- çilik! 
Tikan cırır əllərimi 
Əynim- başım didik- didik. 
Kola – kosa ilişirəm, 
Öz- özümlə didişirəm. 
Yollar yorğun, yollar ağrın! 
Qəlbimdəki suallarım 
Bir az dəli , bir az çılğın! 
Onsuz cavab gözləmirəm! 
Cavabsız qalan suallar, 
Bəzən bizdən müdrik olur! 
Gəlişi gözəl olmayan, 
Hikmət olur, böyük olur! 
Böyüklüyün arxasınca boylandıqca, 
Mənim kiçik arzularım 
Ya hüzursuz, ya puç olur. 
Yavaş – yavaş sonuc olur. 
Anladığım bircə budur! 
Arzularım dəniz idi! 
Sənsizliklə aramızda, 
Dərya durdu, dəniz durdu. 
” Dəli qız” ın ürəyini 
Çox sevdiyi dəniz qırdı. 
 
KAŞ Kİ… 
Sən mənim nisgilli yazdığım şeir, 
Mən sənin nəyinəm, hələ bilmirəm. 
Payızın rənginə oxşat bəxtimi, 
Neyləyim, satılmır, ala bilmirəm. 
* * * 
Bəxtəvər söyləyir, tanıyan, bilən, 
Tərsimlə, düzümlə, bağlanmış setəm. 
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Nə sən yaşayansan, nə də mən ölən, 
Bəlkə orbitində yad planetəm? 
* * * 
Bütün bənd- bərələr bağlı qalıbsa, 
Günahı deyildir bu dünənimin. 
Qorum tüstülənib yanğın olubsa, 
Necə üzü gülsün şeirlərimin? 
* * * 
Möhtəşəm olurmuş sevilən kədər, 
Varlığı təsəlli, yoxluğu əzab. 
Fəsillər dövr edib dəyişən qədər, 
Ürəyim ağlımla çəkir haqq-hesab. 
* * * 
Zamana oxşayır, xəyalımız da, 
Bağlısı mürəkkəb, açığı müşkül. 
Fələyin yazısı var alnımızda, 
Qələmlər təzədən yonula kaş ki… 
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Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin ötən XII Qurultayında qəbul 
olunmuş Nizamnaməsinə görə (V bənd, 54-cü maddə) növbəti 
Qurultaya nümayəndələr aşağıda göstərilən qaydayla seçilir: 

Sədr, Birinci katib, sədrin müavini, katiblər 

Ağsaqqallar Şurasının üzvləri (Xalq şairləri, Xalq yazıçıları, 
Akademiyanın həqiqi və müxbir üzvləri) 

Bundan əvvəlki Qurultayda seçilmiş İdarə Heyətinin üzvləri 

Gənclər Şurasının üzvləri, seksiyaların və regional bölmələrin 
rəhbərləri 
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Qurultaya digər nümayəndələr AYB-nin seksiyalarında və yerli 
bölmələrində (o cümlədən Naxçıvan Yazıçılar Birliyində) hər 
on nəfərdən biri olaraq seçilir. 

XIII Qurultayın nümayəndələri 
AYB rəhbərliyi 
1. Anar 

2. Çingiz Abdullayev 

3. Elçin Hüseynbəyli 

4. İlqar Fəhmi 

5. Rəşad Məcid 

6. Səlim Babullaoğlu 

Ağsaqqallar Şurasının üzvləri 
7. Afaq Məsud 

8. Elçin 

9. Elmira Axundova 

10. Əbülfəz Quliyev 

11. İsa Həbibbəyli 

12. Kamal Abdulla 
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13. Möhsün Nağısoylu 

14. Mövlud Süleymanlı 

15. Muxtar İmanov 

16. Natiq Rəsulzadə 

17. Nərgiz Paşayeva 

18. Nəriman Həsənzadə 

19. Nizami Cəfərov 

20. Rafael Hüseynov 

21. Ramiz Rövşən 

22. Sabir Rüstəmxanlı 

23. Teymur Kərimli 

24. Tehran Əlişanoğlu 

25. Vahid Əziz 

İdarə Heyətinin üzvləri 
26. Aqil Abbas 
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27. Asim Cəlilov 

28. Asim Yadigar 

29. Azər Mustafazadə 

30. Azər Turan 

31. Çingiz Əlioğlu 

32. Elşad Ərşadoğlu 

33. Əsəd Cahangir 

34. Firuzə Məmmədli 

35. Hidayət Orucov 

36. Hüseynbala Mirələmov 

37. Xəyal Rza 

38. İntiqam Qasımzadə 

39. Qulu Ağsəs 

40. Musa Urud 

41. Pərvin Nurəliyeva 
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42. Seyran Səxavət 

43. Solmaz İbrahimova 

44. Vaqif Bayatlı Odər 

45. Vaqif Bəhmənli 

46. Vaqif Əlixanlı 

47. Vidadi Babanlı 

48. Vilayət Quliyev 

49. Zahid Xəlil 

Gənclər Şurasının üzvləri 
50. Allahşükür Ağa 

51. Cavid Zeynallı 

52. Elmar Vüqarlı 

53. Elmin Nuri 

54. Emin Piri 

55. Fərid Hüseyn 
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56. Fuad Cəfərli 

57. Günel Şamilqızı 

58. Gülnar Səma 

59. Humay Nağıyeva 

60. Xəlil Adıgözəl 

61. İntiqam Yaşar 

62. Mehman Həsənov 

63. Nərgiz İsmayılova 

64. Ramil Əhməd 

65. Şahanə Müşfiq 

66. Şəfa Vəliyeva 

67. Şəhla Aslan 

68. Şəhriyar Del Gerani 

69. Türkan Turan 

70. Ulucay Akif 
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Seksiya rəhbərləri 
71. Bəsti Əlibəyli 

72. Firuz Mustafa 

73. İbrahim İlyaslı 

74. Kamran Nəzirli 

75. Qəşəm Nəcəfzadə 

76. Səyyad Aran 

77. Abuzər Bağırov 

Bölmə rəhbərləri 
77. Arif Buzovnalı 

78. Asim Yadigar 

79. Aydın Tağıyev 

80. Barat Vüsal 

81. Elçin İsgəndərzadə 

82. Fazil Əsəd 

83. Fəxrəddin Əsəd 
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84. Gülnarə Cəmaləddin 

85. Xəzangül 

86. İsmayıl İmanzadə 

87. Qafar Cəfərli 

88. Namiq Əliyev 

89. Nəbi İbrahimli 

90. Orxan Fikrətoğlu 

91. Ramiz Qusarçaylı 

92. Sərvaz Hüseynoğlu 

93. Şəhla Ağbulud 

94. Vaqif Aslan 

95. Vüsal Oğuz 

Bölmələrdən seçilənlər 
96. Ağamir Cavad 

97. Aqil Kəngərli 
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98. Aliq Nağıoğlu 

99. Aləmzər Əlizadə 

100. Arif Ərşad 

101. Akif Amal 

102. Aydın Murovdağlı 

103. Bayram Apoyev 

104. Bəsti Bərdəli 

105. Cəlalətdin Budatoğlu 

106. Elbrus Dünyamalıyev 

107. Elnur Uğur 

108. Etibar Vəliyev 

109. Elşən Əzim 

110. Ehtiram İlham 

111. Elman Eldaroğlu 

112. Əli Cəfəroglu 
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113. Əvəz Mahmud Lələdağ 

114. Ələsgər Əlioğlu 

115. Gülbala Teymur 

116.Günay Ümid 

117. Hüseyn Əsgərov 

118. Xanlar Həmid 

119. Xəqani Verdiyev 

120. Həsən Göyçəli 

121. Hümbət Həsənoğlu 

122. Kərim Kərimli 

123. Qafar Qənbərov 

124. Qanun Məmmədov 

125. Qurban Yaquboğlu 

126. Maarif Həsənoğlu 

127. Mehrəli Qulu 
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128. Meyxoş Abdulla 

129. Məhsəti Musa 

130. Mustafa Rasimoğlu 

131. Nəcməddin Mürvətov 

132. Pənah Dumanoğlu 

133. Rafiq Oday 

134. Raquf Budaqlı 

135. Ramilə Qardaşxanlı 

136. Rəfiqə Sadıqova 

137. Rizvan Nəsiboğlu 

138. Sabir Əsədov 

139. Sahib İbrahimli 

140. Səxavət Tağlar 

141. Səmayə Şahmarova 

142. Şahməmməd Bəydəmirli 
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143. Təbrizə Pünhan 

144. Ünbülbanu Hacıyeva 

145. Valeh Bahaduroğlu 

146. Yəhya Paşazadə 

147. Zabil Pərviz 

148. Zahid Avşar 

Seksiyalardan seçilmiş nümayəndələr 
149. Adil Cəmil 

150. Arifə Əliyeva 

151. Almaz Sahilə Bəyazid 

152. Ayaz Arabaçı 

153. Ağasəfa 

154. Arzu Nehrəmli 

155. Allahverdi Məmmədli 

156. Akif Əhmədgil 



Yazarlar                                              Noyabr    2022 

 

 88  

 

157. Akif Hüseynov 

158. Ağacəfər Həsənli 

159. Aləmzar Sadıqqızı 

160. Alina Talıbova 

161. Abid Tahirli 

162.Ayaz Vəfalı 

163. Aydın Xan 

164. Avdı Qoşqar 

165. Azad Yaşar 

166. Asif Rüstəmli 

167. Baba Vəziroğlu 

168. Bahar Bərdəli 

169. Balayar Sadiq 

170. Cavanşir Yusifli 

171. Çingiz Abdullayev (publ.) 
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172. Dilsuz 

173. Dəyanət Osmanlı 

174. Dayandur Sevgin 

175. Damət Salmanoğlu 

176. Etimad Başkeçid 

177. Esmira Nəzərli 

178. Eyvaz Borçalı 

179. Elçin Şıxlı 

180. Elxan Elatlı 

181. Elxan Zal 

182. Elnarə Akimova 

183. Eldar Şərifov 

184. Elmar Şeyxzadə 

185. Elvin Paşa 

186. Elvin Əlizadə 
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187. Elşad Barat 

188. Emil Rasimoğlu 

189. Əli Əmirli 

190. Əli Nəcəfxanlı 

191. Əkbər Qoşalı 

192. Əlabbas 

193. Əlizadə Nuri 

194. Əlirza Xələfli 

195. Əlisəmid Kür 

196. Əmir Pəhləvan 

197. Əyyub Qiyas 

198. Əşrəf Veysəlli 

199. Əhməd Qəşəmoğlu 

200. Ələmdar Cabbarlı 

201. Əbülfət Mədətoğlu 
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202. Fəxri Uğurlu 

203. Faiq Balabəyli 

204. Fəxrəddin Teyyub 

205. Gülhüseyn Kazım 

206. Gülxani Pənah 

207. Günel Anarqızı 

208. Güləmail Murad 

209. Xeyrəddin Qoca 

210. Xanım İsmayılqızı 

211. Xanəmir 

212. Xatirə Fərəcli 

213. Xosrov Natil 

214. İlham Qəhrəman 

215. İmir Məmmədli 

216. İlqar Türkoğlu 
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217. İlham Əzizov 

218. İslam Sadıq 

219. İnqilab İsaq 

220. İradə Tuncay 

221. Leyla Əliyeva 

222. Jalə Əliyeva 

223. Qəzənfər Paşayev 

224. Qənirə Paşayeva 

225. Qəşəm İsabəyli 

226. Qərib Mehdi 

227. Qoca Xalid 

228. Kənan Hacı 

229. Kəmalə Abıyeva 

230. Kamil Əfsəroğlu 

231. Musa Ələkbərli 
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232. Məqsəd Nur 

233. Murad Köhnəqala 

234. Maarif Soltan 

235. Mahir Qabiloğlu 

236. Mahir Qarayev 

237. Mehriban Vəzir 

238. Mehman Qaraxanoğlu 

239. Mahirə Abdulla 

240. Məlahət Yusifqızı 

241. Mübariz Cəfərli 

242. Məmməd Oruc 

243. Marat Şəfiyev 

244. Mətanət Vahid 

245. Məti Osmanoğlu 

246. Minayə Əliyeva 
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247. Mustafa Çəmənli 

248. Məmməd İsmayıl 

249. Natavan Faiq 

250. Nadir Məmmədli 

251. Nazim Əhmədli 

252. Narıngül Nadir 

253. Natəvan Dəmirçioğlu 

254. Nizaməddin Şəmsizadə 

255. Nigar Həsənzadə 

256. Nuranə Nur 

257. Nazim Muğanlı 

258. Nərgiz Cabbarlı 

259. Ofelya Babayeva 

260. Oqtay Əhmədov 

261. Oqtay Şamil 
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262. Paşa Qəlbinur 

263. Paşa Kərimov 

264. Rahid Ulusel 

265. Rəhim Əliyev 

266. Rafiq Yusifoğlu 

267. Rafiq Həşimov 

268. Rəfail Tağızadə 

269. Rəfail İncəyurd 

270. Ramiz Məmmədzadə 

271. Ramiz Fətəliyev 

272. Rüstəm Behrudi 

273. Rüstəm Kamal 

274. Rəfiqə Nuray 

275. Reyhan Yusifqızı 

276. Ramiz Əsgər 
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277. Sayman Aruz 

278. Səfər Alışarlı 

279. Sahib Məmmədov 

280. Saday Budaqlı 

281. Sadıq Elcanlı 

282. Səhər 

283. Sona Vəliyeva 

284. Salatın Əhmədli 

285. Sona Xəyal 

286. Sevinc Nuruqızı 

287. Solmaz Amanova 

288. Sevil Gültən 

289. Südabə Sərvi 

290. Südabə Ağabalayeva 

291. Süleyman Abdulla 
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292. Süleyman Hüseynov 

293. Sərvinaz Həsənli 

294. Seyfəddin Hüseynli 

295. Səxavət Sahil 

296. Şahnaz Şahin 

297. Şahin Musaoğlu 

298. Şirindil Alışanlı 

299. Şəlalə Həsənova 

300. Şəfəq Sahibli 

301. Tariyel Ümid 

302. Tahir Taisoğlu 

303. Tərlan Əbilov 

304. Taleh Şahsuvarlı 

305. Tofiq Məlikli 

306. Telman Vəlixanlı 
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307. Təranə Vahid 

308. Tofiq Nurəli 

309. Taleh Mansur 

310. Ülviyyə Heydərova 

311. Umud Rəhimoğlu 

312. Vaqif Yusifli 

313. Vaqif Nəsib 

314. Vüqar Əhməd 

315. Varis 

316. Vaqif Sultanlı 

317. Vüsal Nuru 

318. Yasif Nəsirli 

319. Yusif Həsənbəy 

320. Yusif Nəğməkar 

321. Yunus Oğuz 
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322. Yavuz Cəlil 

323. Yelizaveta Qasımova 

324. Yaşar Əliyev 

325. Zülfüqar Şahsevənli 

326. Zahid Sarıtorpaq 

327. Zirəddin Qafarlı 

328. Zakir Fəxri 

329. Zemfira Məhərrəmli 

330. Zöhrə Əsgərova 

İlkin mənbə: edebiyyatqazeti.az 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

https://edebiyyatqazeti.az/news/diger/9558-azerbaycan-yazicilar-birliyinin-xiii-qurultayinin-numayendeleri
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26 oktyabr 2022-ci ildə AYB-nin XIII qurultayı keçirilib. 
 
Qurultay iştirakçıları Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət 
ediblər. 

Sonra qurultay Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram 
Teatrında öz işinə başlayıb. 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin dəvətilə Qurultayda Türkiyə, 
Rusiya, Litva, İsrail, Pakistan, Gürcüstan, Almaniya, İraq, 
Belarus və İrandan iyirmidən çox qonaq iştirak edir. 

Qeyd edək ki, AYB-nin sonuncu qurultayı 2014-cü ildə keçirilib 
və Xalq yazıçısı Anar sədr seçilib. O, 1987-ci ildən Birliyin 
sədridir. 
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Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Qurultay iştirakçıları Prezident 
İlham Əliyevə müraciət ediblər. 
 
Müraciət məktubunu şair, dramaturq İlqar Fəhmi oxuyub. 

Məktubda dövlət siyasətinin ədəbi mühit tərəfindən 
dəstəkləndiyi qeyd edilib: 

“Möhtəşəm qələbə və tarixi uğura görə, eyni zamanda, 
Azərbaycan ədəbiyyatına göstərdiyiniz qayğıya görə sizə 
minnətdarıq. 

Sizin daxili və xarici siyasətinizi ədəbiyyat xadimləri olaraq 
ürəkdən dəstəkləyir və sizə fəaliyyət yolunuzda uğurlar arzu 
edirik”. 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin XIII qurultayında 4 komissiya 
təyin olunub, sədr və üzvləri seçilib. 
 
Qurultay katibliyinin sədri Adil Cəmil, üzvləri isə Arifə Əliyeva, 
Ramiz Qusarçaylı, Qafar Cəfərli, Taleh Mənsur olub. 

Mandat komissiyasının sədri Əkbər Qoşalı, üzvlər isə Gülnarə 
Əmaləddin, Nazim Əhmədli, Akif Əhmədgil, Şahin Musaoğlu, 
mətbuat xidmətinin rəhbəri Elçin Şıxlı, üzvlər isə Xəyal Rza, 
Alina Talıbova, Şahanə Müşfiq, Ulucay Akif, seçki 
komissiyasının sədri Səyyad Aran, üzvlər isə Elxan Elatlı, 
Saday Budaqlı, Orxan Fikrətoğlu və Cavid Zeynallı seçilib. 
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Qurultayda Xalq yazıçısı Anar Rəsul oğlu Rzayev açıq səsvermə 
yolu ilə yenidən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri seçilib. 
 
Qurultayda Xalq yazıçısı Anar Rzayev açıq səsvermə yolu ilə 
yenidən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri seçilib. Çingiz 
Abdullayev birinci katib, Rəşad Məcid müavin, İlqar Fəhmi, 
Səlim Babullaoğlu və Elçin Hüseynbəyli katib, Nəriman 
Həsənzadə Ağsaqqallar Şurasının sədri, Fərid Hüseyn 
Gənclər Şurasının sədri AYB-də yeni tərkibdə vəzifəyə 
seçiliblər.  

 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin XIII qurultayından fotolar: 
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Təqdim etdi: Tuncay ŞƏHRİLİ 
 
TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI 
 

 

 

 

 

                                       

https://yazarlar.az/tag/tuncay-s%c9%99hrili/
https://yazarlar.az/tag/tuncay-s%c9%99hrili/
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4 noyabr  juranalımızın redaksiya heyətinin üzvü, tanınmış şair, 
hörmətli alim, professor Mahirə Nağıqızının (Hüseynova) doğum 

günüdür! Şad günü münasibəti ilə Mahirə xanımı təbrik edir, 

bütün həyat və fəaliyyətində yeni-yeni nailiyyətlər arzulayırıq! 
 

 

https://yazarlar.az/tag/mahir%c9%99-nagiqizi/
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MAHİRƏ NAĞIQIZI HAQQINDA 
Mahirə Hüseynova 1960-cı ilin noyabr ayının 4-də Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Sust kəndində 
anadan olub. Ailə vəziyyətlə bağlı Xalxal kəndinə köçmüş, o da 
1968-ci ildə Xalxal kənd səkkizillik orta məktəbin birinci sinfinə 
daxil olmuşdur. Yaşayış yerini yenidən dəyişməklə əlaqədar 
olaraq, 1978-ci ildə Abşeron rayonu Mehdi Hüseynzadə adına 
Novxanı qəsəbə 1 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 1980-ci ildə 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin (V.İ.Lenin adına 
Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun) filologiya fakültəsinə qəbul 
olmuş, 1984-cü ildə institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 

1984-cü ildən də təyinatla əvvəlcə Abşeron rayonu Mehdiabad 
qəsəbə 1 saylı orta məktəbdə, sonra isə Bakı şəhəri 
N.Nərimanov rayonu G.Əsgərova adına 43 saylı MLK-da 
ixtisası üzrə işləmişdir. Bu illərdə Təhsil Nazirliyi tərəfindən 
“Respublikanın qabaqcıl təhsil işçisi” adına layiq görülmüş, döş 
nişanı ilə təltif olunmuşdur. 2003-cü ildə isə “İlin nümunəvi 
müəllimi” Respublika müsabiqəsinin qalibi olmuş, I dərəcəli 
diplom almışdır. 2009-cu ildən ADPU-nun Müasir Azərbaycan 
dili kafedrasının müəllimidir. “Həsən Mirzəyevin yaradıcılığında 
filologiya məsələləri” adlı dissertasiyasını 2012-ci ilin 
yanvarında uğurla müdafiə etmiş, filologiya üzrə fəlsəfə 
doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 2015-ci ilin mayında Müasir 
Azərbaycan dili kafedrasının dosenti vəzifəsinə seçilmişdir. 
2015-ci ilin dekabr ayında Müasir Azərbaycan dili kafedrasının 
müdiri vəzifəsinə seçilmişdir. 2013-cü ildən “XIX-XX əsr Qərbi 
Azərbaycan aşıq və el şairlərinin yaradıcılığının dil və üslub 
xüsusiyyətləri (Dərələyəz mahalı üzrə)” mövzusunda 
araşdırmalar aparmış, dolğun nəticələr əldə etmişdir. 
Dissertasiya işi müzakirələrdən uğurla çıxaraq müdafiəyə 
təqdim olunmuşdur. Mahirə Nağı qızı Hüseynova (Nağıyeva) 
2017-ci il 2 mayda AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda 

https://yazarlar.az/tag/mahir%c9%99-nagiqizi/
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yüksək səviyyədə müdafiə etmiş və 2017-ci ildə filologiya üzrə 
elmlər doktoru elmi dərəcəsini almışdır. 2018-2021-ci illərdə 
ADPU-nun Filologiya fakültəsinin dekanı olmuşdur. Təhsil 
nazirinin müvafiq əmri ilə 2021-ci ilin aprelindən etibarən 
ADPU-nun Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru təyin 
olunmuşdur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



Yazarlar                                              Noyabr    2022 

 

 109  

 

                                            QEYDLƏR 

 

 
MÜSABİQƏ ELAN OLUNDU  
PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ 
PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2” 
PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI 
>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<< 
ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI 
 
“YAZARLAR”  JURNALI PDF 
YAZARLAR.AZ 
=============================================== 
<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>  
 
Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru 
 

https://yazarlar.az/2022/09/06/resenziya-musabiq%c9%99si-elan-olundu-yazarlar-jurnali/
https://ustacaz.files.wordpress.com/2022/04/zaur-ustac-usaq-seirleri.pdf
https://ustacaz.files.wordpress.com/2022/03/qelemder-2.pdf
https://ustacaz.files.wordpress.com/2022/03/zaur-ustac-bb-1.pdf
https://kulis.az/xeber/nesr/bb-zaur-ustac-40379
https://ustacaz.wordpress.com/2022/03/01/zaur-ustacin-satisda-olan-kitablari-2/
https://yazarlar.az/2021/03/10/yazarlar-jurnali-pdf/
https://yazarlar.az/2021/03/10/yazarlar-jurnali-pdf/
https://yazarlar.az/
http://ustac.az/
http://bitik.az/


Yazarlar                                              Noyabr    2022 

 

 110  

 

                “TƏRƏFSİZ ƏDƏBİYYAT TARİXDİR!” 
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