
Son vaxtlar Azərbaycan dilinin yad təsirlərdən 
qorunması istiqamətində canlanma müşahidə olunur. Seymur 
Baycan, Aygün Əziz və başqaları həmin sözləri və qarşılığını 
öz samballı yazıları ilə gündəmə gətirməklə cəmiyyəti dilin 
keşiyində möhkəm durmağa səsləyirlər. 

Müxtəlif səbəblərdən dilimizə soxulmuş kolantay sözlər 
hələ ki, ancaq ictimaiyyətin qınağına çıxarılıb. Danışığımızda, 
leksikologiyada həmin sözlərin qarşılığı olduğu halda 
istifadəsinə zərurət hardan və necə yaranır? Mütəxəssislər 
bunun tele-efir məkanından, bayağı verilişlərdən və məşhur 
adamların danışığından, yazı nümunələrindən yayıldığını 
iddia etməkdə haqlıdırlar. Bilərəkdən, yaxud bilmədən 
cəmiyyətə ələngə sözləri dedirtməkdə həmin adamların 
günahı qaçılmazdır. Əlbəttə ki, nəzarətsiz zəmidə alaq 
otlarının inkişafına daha çox zəmin yaradılmış olur. Siyasi 
rəhbərlik dilimizin taleyini Allaha tapşırıb. AMEA Nəsimi 
adına Dilçilik institutu və Teleradio Şurası isə avtopilota 
qoyublar. 

Bu günlərdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyi dilimizin 
müdafiəsi zəminində toplantı keçirtdi. Yazıçı Seyran Səxavət 
öz məruzəsi ilə həyəcan təbili döyəclədi. Toplantıya sədrlik 
edən Xalq yazıçısı Anarın məsələyə ciddi yanaşdığı hiss 
olunurdu. Lakin siyasi rəhbərliyin göstərişi olmadan onun 
reaksiyasının ciddiliyə alınıb-alınmaması sual altındadır. 
Çünki elə tədbirin özündə dilimizi korlayanlar sırasında 
öndə gedən akademik Nizami Cəfərov, Millət Vəkili Aqil 
Abbas məsələyə lağlağı ilə yanaşaraq münasibətin ciddiliyini 
yumşaltmağa, nəticə gözləməməyə, kolantay sözləri yenilik 
kimi qələmə verməyə çalışırdılar.  

İnsafən, Xalq yazıçısı Anar 1992-ci ildə də dilimizin 
müdafiəsinə qalxdı. Bəlkə də dilimizin indiki vəziyyətdə 
qorunub saxlanmasında Anara borcluyuq. Bu, o zaman idi 
ki, türk sevdasından insanlarda başgicəllənməsi baş vermişdi. 
Ə, X, Q hərflərini birdəfəlik ləğv etməyə, bir çox sözləri 
dərhal dəyişməyə çalışırdılar. Zaman-zaman öz çirkin işlərini 
həyata keçirənlər apostrofu ləğv etdirdilər və indi də həmin 
məkrli niyyətlərindən əl çəkmirlər. Bu gün dilin müdafiəsi 
millət üçün strateji problemə çevrilməlidir. Əgər indi dilimizi 
qorumağa qoşulmasaq, bir müddətdən sonra acınacaqlı 
vəziyyətlə üzləşəcəyik. Necə ki, o vaxt Anar olmasaydı, indi 
bir çoxları “hırıldamaq” əvəzinə də hırıldayırdı, “xırıldamaq” 
əvəzinə də...

Elə Nizami Cəfərov, Aqil Abbas və məsələyə ciddi 
yanaşmayan titullu-titulsuz məşhurlar da...
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Jurnal aylıqdır. 
Materiallar elektron variantında, 
yaxud diskdə və on dörd şriftlə 
printerdən çıxmış çap variantında 
(bir nömrə üçün) poeziya və 
publisistika beş, nəsr on səhifədən 
çox olmamaq şərtilə qəbul olunur.

 JURNALI Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin “Bayatı” və KİTABEVİM.
AZ kitab mağazalarından əldə edə 
bilərsiniz. 



DÖVLƏT və SİYASƏT haqqında deyimlər:

●Adətlərə arxalanmayan qanunlar zəif olur. (Mark Tulli Siseron)
●Bəşəri məhəbbətdən kənarda vətən sevgisi yoxdur. (Anatol Frans)
●Bir ölkədə şair nə qədər çoxdursa, həmin ölkə düşüncə baxımından o qədər geridir. İnsanlar 
və millətlər yaşlandıqca şeirin yerinə nəsr keçər. (Cəmil Meriç)
●Bir sözü heç ağılınızdan çıxarmayın: Dövlət. Dövlətin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu 
hamımız dərk etməliyik. Dövlətsiz bir millət boşluğa düşər, küləkdə sovrulub gedər. 
(Aliya İzzetbeqoviç)
●Deyirlər siyasət ikinci qədim peşədir.
Ancaq mən bu nəticəyə gəlmişəm ki, o birincidən çox şeylər əxz eləyib. (Reyqan).
●Dövlətlər ancaq yaxşı ilə yamanı bir-birindən seçə bilməyəndə məhv olur. (Antisfen)
●Dövlətlər də insanlar kimidir, çünki onlar da insan xarakterindən yaranırlar. (Platon).
●Hər xalq öz hökmdarına layiqdir. (Georq Vilhelm Fridrix Hegel)
●Hökmdarlara xidmət etmək dəniz səfəri kimidir, həm qorxusu var, həm faydası, ya xəzinə 
taparsan, ya dənizdə batarsan. (Sədi Şirazi)
●Ya bəşəriyyət müharibələrə, ya da müharibələr bəşəriyyətə son qoyacaqdır. (Con Kennedi)
●Siyasət heç vaxt poeziyanın işi ola bilməz. (İohann Volfqanq Göte)
●Siyasət rol oynarkən, ədəbiyyat susur. (Hüseyn Cavid)
●Siyasətdə meyar əxlaq və qanun deyil, qələbədir. (Sveyq)
●Siyasətin ancaq başı var, ondan ürək istəməyin. (Napoleon Bonapart)

ƏDALƏT HAQQINDA DEYİMLƏR:

●Ədalət kainatın ruhudur. 
(Ömər Xəyyam)
●Bütün ədalətsizliklər arasında ən dözülməzi qanun adı altında törədilən ədalətsizlikdir. 
(Aristotel)
●Ədalətsiz rejimi ədalətlə yıxmaq lazımdır. 
(Mahatma Qandi)
●Ədalət – yaşam üçün çörək qədər zəruridir.
(L.Byörne)
●Ədalət olmayan yerdə azadlıq, azadlıq olmayan yerdə ədalət yoxdur.
(İ.Zeyme)
●Ədalət güclü, güc ədalətli olmalıdır.
(B.Paskal)
●Ağılsız ədalət çox şey, ədalətsiz ağıl heç nədir.
(Siseron)
●Ədalətli hərəkət etmək üçün, çox şey bilmək lazım deyil. Amma böyük bir ədalətsizlik 
üçün gərək hüquq elmini dərindən mənimsəyəsən.
(Q.Lixtenberq)

Hazırladı: İlyas ARRAN
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QAR YAĞIR

Qar yağır
dağa, çəmənə, düzə,
yağır sərasər
ömrümüzə, günümüzə.

Qar yağır
aptekə, marketə, bazara.
Məmməd kişi getdi hara?
Nə dərman, nə ərzaq aldı.
Qiymətləri soruşanda,
yerində donub qaldı.

Qar yağır
Avropa qazımızla isinir, qızışır.
Məmləkətimdə millət
soyuqdan için-için alışır.

Qar yağır
azalır evimin hərarəti, istisi,
qalxır başımdan şaxtanın tüstüsü.

Qar yağır
qönçə arzularımı şaxta vurdu, soldu.
ümidlərim öldü, gözümdə qaldı.

Qar yağır
sızaq bağladı gözlərim,
dondu dilimdə sözlərim.   
02.01.2023

RUHUM BƏTNİMDƏ DUSTAQ...

Ruhum bətnimdə dustaq
çırpınır içimdə yaralı quştək.
Nə günah işlətmiş, bilmirəm,
belə cəzalandırmış onu fələk.
 
Ruhum bətnimdə dustaq
onunla birgə bu ömrü yaşayıram.
Çəkdiyi ağrı-acısının yükünü
onunla mən də daşıyıram.
 
Ruhum bətnimdə dustaq
əmanətə qayğı gərək.
Mənə güc, təpər ver, Tanrım,
o azadlığa çıxanadək.
 
Ruhum bətnimdə dustaq
mən yaşadıqca o məndə qalacaq.
Bu, ONUN hökmüdür, 
mən öləndə
ruhum bətnimdən azad olacaq.
 
Ruhum bətnimdə dustaq...
Bəzən aparır xəyal məni
məndən sonra taleyi necə olacaq,
kim mənimtək qulluğunda duracaq,
düşündürür bu sual məni.  
03.01.2023

   MƏHƏMMƏD  ƏLİ
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RAMİZ İSMAYIL – 75
Vətənpərvər şair, dəyərli povest və hekayələr 

müəllifi Ramiz İsmayıl 75 yaşının dadını yaşamaqda, 
daha kamil və müdrik düşüncə ilə yaradıcılıq fəaliy-
yətini davam etdirməkdədir. 

Ramiz Məmməd oğlu İsmayılov 1 fevral 1948-ci 
ildə Gədəbəy rayonunun Kiçik Qaramurad kəndində 
müəllim ailəsində anadan olub. 1954-1965-ci illərdə 
kənd orta məktəbində oxuyub, XI sinifi başa vuraraq 
kamal attestatı alıb. 1966-cı ildə Kənd Təsərrüfa-
tı İnstitutuna daxil olub, 1972-ci ildə oranı bitirərək 
“mühəndis-mexanik” ixtisasına yiyələnib.

1973-1974-cü illərdə Sovet Ordusu sıralarında 
hərbi xidmətdə olmuşdur. 

1969-cu ildən Mingəçevir şəhərində yaşamışdır. 
Yol maşınları, Təcrübi-eksperimental zavodlarında, 
AzDRES və Su-Elektrik Stansiyalarında müxtəlif 
vəzifələrdə işləmişdir. 2010-cu ildə təqaüdə çıxaraq 
Xırdalan şəhərinə köçüb. Ailəlidir, iki övlad atası, 
dörd nəvə babasıdır. 

Ədəbiyyata marağı orta məktəbdə oxuduğu döv-
rdə oyanıb. Kiçik məqalələri və şeirləri vaxtaşırı Gə-

dəbəyin “Tərəqqi”, Şəmkirin “Ulduz” qəzetlərində, sonralar “Mingəçevir işıqları”, “Oqni 
Minqeçaura” və ölkənin digər mətbu nəşrlərində dərc olunub. 

İlk şeiri 1965-ci ildə rayon qəzetində çıxıb. Əsas yaradıcılıq sferası poeziya üzərində 
köklənsə də uğurlu nəsr nümunələri yarada bilib və bu gün də yaradıcılığını paralel şəkildə 
davam etdirir. İndiyə kimi şairin səkkiz kitabı işıq üzü görüb. 

1.“Payızda xatırla məni” (şeirlər), Mingəçevir, 2000-ci il
2.“Gözü yolda qalan var” (sənədli povest), Mingəçevir, 2004-cü il
3.“Gədəbəyim – şan-şöhrətim” (şeirlər), Mingəçevir, 2008-ci il
4.“Hələ görüləsi çox işim qalıb” (şeirlər), Mingəçevir, 2011-ci il
5.“Bir şair ayrılır Mingəçevirdən” (şeirlər), Bakı, 2014-cü il
6 .“Mələklərin görüşü” (sənədli povest), Mingəçevir, 2015-ci il
7.“Bəsimizdir Ay işığı” (şeirlər), Bakı, 2018-ci il
8.“Sonuncu görüş” (hekayələr), Bakı, 2018-ci il
9.“Ömrün qışına doğru” çapa hazırlanır.
Fəaliyyəti dövründə müxtəlif ədəbi dərnəklərin üzvü olaraq dərnəklərin fəaliyyətində 

fəal iştirak etmişdir. Şeirləri müxtəlif Antologiyalara, Almanaxlara daxil olunub. Hekayələri 
vaxtaşırı hazırlanan “hekayələr topluları”na salınıb. “Gözü yolda qalan var” sənədli povesti 
2018-ci ildə tərtib edilmiş “Seçilmiş povestlər” toplusunda yer alıb. Həmin povest əsasında 
Mədəniyyət nazirliyinin dəstəyi ilə “İgid” adlı sənədli film çəkilib. 

Aşıqların dilinin əzbəri məşhur “Baş Sarıtel” şeirinin müəllifidir. 
Çoxşaxəli yaradıcılığa malik Ramiz İsmayıl 2018-ci ildən “Xəzan” ədəbi-bədii jurnalın 

baş redaktorunun müavinidir. Yaradıcılığını davam etdirməklə bərabər jurnalın çapa hazır-
lanmasında köməyini əsirgəmir. 

Ramiz İsmayılı 75 yaşının tamam olması münasibətilə təbrik edir, ona can sağlığı, uzun 
və faydalı ömür, bol-bol yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. 

“XƏZAN” ədəbi-bədii jurnalın redaksiya heyəti 
01.02.2023, Bakı şəhəri
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Şair Ramiz İsmayıl keşməkeşli həyat, zəngin və rən-
garəng yaradıcılıq yolu keçmişdir.

Ramiz İsmayıl - İsmayılov Ramiz Məmməd oğlu 1 
fevral 1948-ci ildə Gədəbəy rayonu, Kiçik Qaramurad 
kəndində anandan olub. 1954-ci ildə həmin kənddə I 
sinifə daxil olub, 1965-cil ildə XI sinfi bitirib. Orta mək-
təbdə oxuduğu illərdə ədəbiyyata böyük maraq göstərib. 
İlk mətbu yazısı 1962-ci ildə Gədəbəyin “Tərəqqi” 
qəzetində dərc olunub. İlk şeiri də məhz həmin qəzetdə 
yayımlanıb. Sonralar Şəmkirdə çıxan “Ulduz” qəzetində 
müxtəlif mövzularda məqalələri müntəzəm sürətdə dərc 
edilmişdir. 

Orta məktəbdən sonra Azərbaycan Kənd Təsər-
rüfatı İnstitutuna daxil olaraq, “Mühəndis mexaniki” 
ixtisasına yiyələnib. Ramiz İsmayılın institutdan son-
raki həyatı Mingəçevirlə bağlıdır. Yetmişinci illərin əv-
vəlində “Mingəçevir yol maşınları” zavodunda işə 
düzəlib. Bu şəhərdə müxtəlif müəssisələrdə ixtisası 
üzrə işləyib, şəhərin ictimai həyatında fəal iştirak edib, 
partiya və həmkarlar təşkilatlarından çalışıb. Şəhərdə 
çıxan “Mingəçevir işıqları” və “Oqni Minqeçaura” (rus-
ca) qəzetlərinin, Mingəçevir yerli radio verlişləri redak-
siyasının fəal ictimai müxbiri olub. Dövrün tələblərinə 
uyğun olaraq qəzetlərdə, radioda istehsalat qabaqcıl-
larından, ayrı-ayrı peşə sahiblərindən məqalələr və 
oçerklər yazmışdır. “Mingəçevir işıqları” qəzeti ilə fəal 
əməkdaşlıq edən Ramiz İsmayıl redaksiyanın nəzdində 
fəaliyyət göstərən “Kür” Ədəbi məclisində yaxından 
iştirak etməklə məclis üzvlərinin şerilərinə, redaksiyaya 
daxil olan ədəbi nümunələrə dəyərli fikirlərinin bildirmiş 
və yazılar haqqında resenziyalarla çıxış etmişdir.

Ramiz İsmayılın ilk kitabı 2000-ci ildə nəşr olunub. 
“Payızda xatırla məni” adlanan kitabda 100-ə yaxın şeir 
toplanmışdır. Bu kitab Ramiz İsmayılın yaradıcılığını tam 
əhatə etməsə də, hər halda müəllifin ilk kitabı, ilk sevin-
ci idi. Otuz ildən çox yaradıcılıqla məşğul olan bir şairin 
ilk kitabının belə gec nəşr olunmasının məlum səbəbləri 
var: maddi cəhət və... dövrün qadağaları...

Ramiz İsmayılın bir çox rayon qəzetlərində şeirləri, 
oçerkləri, hekayələri, tərcümələri çap olunub. “Azərbay-
can qadını”, “Kirpi”, “Muxbir”, “Mingəçevir leysanı” (indi 

“Bənövşə”), “Ovqat”, “Yazarlar”, nəhayət, “Xəzan” jur-
nalı. Bu jurnal haqqında xüsusilə ətraflı söhbət açmağa 
dəyər. Beş ildən çoxdur ki, “Xəzan”nın baş redaktoru Əli 
bəy Azəri ilə sıx əməkdaşlıq Ramiz İsmayılın fəaliyyətində 
xüsusi yer tutur. “Ədalət” qəzetində şeirləri, publisistik 
yazıları və bir neçə hekayəsi dərc olunub. İndi Ramiz İs-
mayılın üç almanaxda, iki antologiyada şeirləri, iki alma-
naxda hekayələri, bir almanaxda isə sənədli povesti yer-
ləşdirilib. Şairin elə bu qədər, bəlkə də daha çox qələm 
məhsulları əlyazma şəklində çapını gözləyir.

“Payızda xatırla məni” kitabından sonra Ramiz İs-
mayıl “Gözü yolda qalan var” sənədli povestini çap 
etdirmişdir. Bu povest birinci Qarabağ müharibəsi 
dövründə Xramorddakı Qriqorian kilsəsində üç gün er-
məni “boevikləri” ilə təkbaşına vuruşan Natiq Səlim oğlu 
Qasımovun döyüş yolundan və həyatından bəhs edir. 
Povest haqqında kitabın redaktoru – uzun illər “Mingəçe-
vir işıqları” və “Azərbaycan işıqları” qəzetində işləmiş Yu-
sif Ələkbərov layiqli “Ön söz” yazmışdır. Tanınmış qələm 
sahibi Pərvanə Bayramqızı isə geniş təhlilli məqalə ilə 
povest haqqında yüksək fikirlər söyləmişdir. Məqalə 
“Ədalət” qəzetində çap olunmuşdur. Yeri gəlmişkən 
qeyd edim ki, “Gözü yolda qalan var” povesti “Xəzan” 
jurnalında ardıcıl olaraq beş nömrədə, eyni zamanda Əli 
bəy Azərin tərtib etdiyi “Seçilmiş povestlər” toplusuna 
salınmışdır.

Povest kitab kimi Mingəçevir Poliqrafiya müəs-
sisəsində çap olunmuşdur.

Natiq Qasımovun döyüş yolu barədə bir neçə qısa-
metrajlı sənədli film çəkilmiş, xarici jurnalistlər və kino-
motoqrafçılar onun qəhrəmanlığını işıqlandırmışlar. 
Natiq haqqında bir neçə yazı dərc olunmuşdur. Lakin 
ən samballı və əhtəli əsər Ramiz İsmayılın “Gözü yolda 
qalan var” povestidir. Gənclərin hərbi vətənpərvərlik 
ruhunda böyüməsi üçün mühüm rol oynaya biləcək bu 
əsəri müəllif təkrar nəşr etdirmək üçün bir neçə yerə, o 
cümlədən Yazıçılar Birliyinə müraciət etsə də, istəyinə 
nail ola bilməyib. 

Ramiz İsmayılın “Gədəbəyim, şan-şöhrətim” şeirlər 
kitabı doğulub boya-başa çatdığı el-obasına, yurd-yu-
vasına dərin məhəbbətinin məhsuludur. Kitabın titul 

ZAUR USTAC
«Yazarlar»  jurnalının baş redaktoru

YETMİŞ BEŞİN MÜBARƏK, RAMİZ İSMAYIL
Şairin həyatı və yaradıcılığı barədə
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vərəqində şairin bircə bənddən ibarət şeiri verilmişdir.
“Arxamca göz yaşı tökməyin,dağlar,
Sizdən ayrılana göz yaşı düşmür!
Nə bir qarış torpaq, nə bir damcı su,
Nə bir əl boyda başdaşı düşmür!”
“Gədəbəyim, şan-şöhrətim” kitabının redaktoru və 

“Ön söz” müəllifi, fəlsəfə elmləri namizədi, dosent Rabil 
Novruzov Ramiz İsmayılın şeirləri barədə ürək sözlərini 
belə ifadə etmişdir:

“Doğma yurduna vurğunluq – bu şeirlərin əsas leyt-
motividir. Misradan-misraya, bənddən-bəndə, şeirdən-
şeirə keçdikcə hiss edirsən ki, “Qara muradın Ramiz adlı 
balası” bütün Gədəbəy torpağını qarış-qarış gəzib, onun 
hər guşəsinə incədən-incəyə bələdsən. Ancaq bu azdır: o 
qarış-qarış gəzdiyi bu yerlərin vurğundur və bu vurğun-
luq onun ilhamını ehtizaza gətirir, qəlbində şeriə, musiqi-
yə çevrilir. Şair bu torpağı dərdlərə dərman bilir, qədrini 
bilənlər üçün, duyanlar üçün cənnət sanır. Ana Yurdun 
mənzərələrini təbiətin özünün toxuduğu xalıya-xalçaya 
bənzədir. Bu yerlərin hər qarışının, daşının şeir olduğu 
təbiətin özünün insanı şairə çevirdiyini yazır. Mənə elə 
gəlir ki, Gədəbəyi görməyənlər də bu şeirləri oxuyandan 
sonra onun təbiətinə, torpağına vurulurlar bu yerləri 
gəzib görmək istəyirlər.”

Göründüyü kimi Rabil Novruzov Ramiz İsmayıl 
yaradıcılığına yaxından bələd olmuş, şeirlərə diqqətlə 
yanaşmış, təəsüratlarını səmimiyyətlə bölüşmüşdür.

Rabil müəllim yazır: “Bu şeirlər sadəcə şeir deyil, 
həm də Gədəbəyin etnoqrafiyasıdır. Onlardan bu yurdun 
insanlarının ruhu, təbiəti, xasiyyəti, zövqü, həyata baxışı, 
adət-ənənəsi, həyat tərzi barədə soraq alırsan”.

Ramiz İsmayılın “Gədəbəyim, şan-şöhrətim” kitabın-
da ən müxtəlif mövzularda yazılmış şeirlərə rast gəlmək 
mümkündür. Həm də bu şeirlərdə dilimizin şəhdi-şəkəri, 
dadı-duzu, məzəsi, şirinliyi var. Gədəbəylilər sazı-sözü, 
təbiəti sevən insanlardır. Ramiz İsmayıl əbəs yerə demir:

“Nə var bu yerlətdə şair olmağa
Hər qarış torpağı, daşı şeirdir”.
Şair vətən sevgisini, doğma yurda, torpağa məhəb-

bətini belə təsvir edir:
Vətən torpağında kiçik daş olam,
Tapıb zirvələrdə qoyalar məni.
Qartal kimi qanad çalam səmada,
Qıy vuram, dinləyə qayalar məni.
...Ramizəm, tanrıdan budur muradım:
Daim təmiz olsun bir quru adım,
Qismət ola doğma Qaramuradın
Zümrüd sularında yuyalar məni!
Ramiz İsmayıl “Çobanla deyişmə” şeirində çox 

ibrətamiz bir mövzuya toxunub. Şifahi ədəbiyyatımızda 
çoban obrazı çox işlənib. Bir çoxlarının ironiya ilə çoban-
lar haqqında fikirləşdiklərinin əksinə olaraq çobanların 
müdrikliyi, ağılı və düşüncəsi barədə ümumilikdə xalqın 
rəyi çox maraqlıdır. Ən çətin şəraitdə məhz çobanlar 
çıxış yolu göstərmişlər. Bu baxımdan Ramiz İsmayılın da 
maraqlı yanaşması var. O, yazır:

Çoban qardaş, gəl dəyişək sən Allah
Qələm sənin olsun, çomaq ver mənə!
Gəl sənə təp-təzə panama verim
Qoyun dərisindən papaq ver mənə!
Beləliklə, şair çobana kəndi atıb şəhərə köçməyi, 

telinə “jele” sürtməyi, maqnifonda roka-popa qulaq as-

mağı, “yevrotəmirli” evdə yaşamağı, dəmir qapılı, qən-
dilli mənzili hisli-çıraqlı komaya dəyişməyi təklif edir. Ço-
ban görün nə cavab verir:

Çoban gülümsəyib dedi: - a şair, 
Ya çoban ol, ya alim ol, ya şair,
Hərə öz yurdunda xoşbəxt yaşayır
Dumanlı çiskinli yaylaq ver mənə!
Çobanın bir bəndlik cavabı onun elinə-obasına, 

yurd-yuvasına məhəbbətini çox konkret ifadə etmişdir.
Ramiz İsmayılın “Görülən çox işim qalıb” kitabına 

daxil edilmiş şeirlərində də vətən mövzusu yüksəkdə 
durur.

Bir millətin üç vətəni
Qərqindən Allah saxlasın 
Cənubi, Qərbi, Şimalı (Azərbaycan)
Şərqindən Allah saxlasın!
Ramiz İsmayılın vətən sevgisi haqqında nə qədər 

desən, danışmaq olar. Mən burda şairin uzaqgörənliy-
indən bir sitat gətirmək istəyirəm.

Nə boyun əymə yada,
Nə “boyun əti” olma!
Nə məzlum ol, nə yazıq,
Nə aciz, müti olma!
Otuz il ATƏT Azərbaycana, Ermənistana “qaztrola” 

gəldi, getdi, hər dəfə yalan vədlər, hər dəfə siyasi oyunba-
zlıq. Nəticə etibarı ilə əllaməçilik. 44 günlük müharibədə 
tarixi qələbəmizdən sonra da ermənipərəst qüvvələr 
yenə də min bir bəhanə ilə sülhə mane olurlar. Qəribəsi 
budur ki, məğlub ölkəyə biz sülh təklif edirik. Dağıdılmış 
şəhərlər, kəndlər, mina basdırılmış min hektarlarla əra-
zilər, daşınmış sərvətlər, talanmış evlər-eşiklər, tarixi 
abidələr, mədəniyyət ocaqları, islami dəyərlərin məhv 
edilməsi və başqa vandalizm əlamətləri göz qabağında 
ola-ola erməni havadarları yenə həqiqqəti etiraf etmək 
istəmirlər.

“Qaçqın şəhərciyində
Milyon qaçqın yaşayır
Dünya bizə inanmır”.
Əvvəlcədən qeyd etdiyim kimi Ramiz İsmayıl öm-

rünün qırx ildən çoxunu Mingəçevirdə yaşayıb şəhərin 
ictimai həyatında özünəməxsus fəaliyyəti olub. Burada 
ailə qurub, ev-eşik sahibi olub. Bu şəhəri o özünün ikin-
ci vətəni, yurdu hesab edir. Ailə vəziyyəti ilə əlaqədar 
olaraq 2012-ci ildə Bakıya köçmüşdür. Təsadüfi deyildir 
o, şeirlərinin birində yazırdı:

“İki yurdum, iki elim var idi,
Biri Mingəçevir, biri Gədəbəy”.
Bu şeiri yazanda şair artıq Bilgəh qəsəbəsində 

yaşayırdı. Ramiz İsmayıl Mingəçevirdə yaşadığı illəri-
ni ömrünün “qızıl dövrü” adlandırır. Mingəçeviri vəsf 
eləyən çoxlu şeirləri və “Bozdağın ülkər şəhəri” adlı po-
eması vardır. Mingəçevirə məhəbbətinin təzahürüdür 
ki, növbəti kitabını “bir şair ayrılır Mingəçevirdən” ad-
landırıb.

“Hökmünə qul olub Tanrı əmrinin
Bir şair ayrılır Mingəçevirdən.
Qırx ilini burda qoyub ömrünün
Bir şair ayrılır Mingəçevirdən.”
Bu ayrılıq taledirmi, qismətdirmi? Məcburiyyət-

dirmi, alın yazısıdırmı? Hər nədirsə həqiqətdir. Hazırda 
Ramiz İsmayıl Xırdalan şəhərində məskunlaşıb. Yurd-
dan-yurda köçmək hansı zərurətdən yaranıb?
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“Unuda bilmirəm Mingəçeviri,
Orada doğma bir məkanım qalıbdır.
Mənim Məkkəm imiş, Mədinəm imiş,
Qibləm, pirim, din-imanım qalıbdır.”
Bu ayrılıq, bu nisgil Ramizin qəlbini daha da kövrəldir.
“Əziz Mingəçevir, a doğma şəhər
Gəlin halallaşaq mən gedər oldum,
Tutmamış hönkürtü, boğmamış qəhər
Gəlin halallaşaq mən gedər oldum.”
Ayrılığın kulminasiya nöqtəsinə baxın:
Doğma anam kimi duyanım şəhər,
Dar gündə simsarım, həyanım şəhər
Gəlin halallaşaq mən gedər oldum.
Ramiz xilaf çıxmaz öz adətinə, 
Diz çöküb əyilər ibadətinə
Qayıdıb gələcək ziyarətinə
Gəlin halallaşaq mən gedər oldum.
Gədəbəydə doğulub boya-başa çatıb, ömrünün ən 

gözəl çağlarını Mingəçevirdə yaşayıb, qısa müddət Bil-
gəhdə, indi isə Xırdalanda yaşayan şair hələ də sakitlik 
tapa bilmir və duyğularını belə izah edir:

Səndən ötrü ürəyimin 
Başı göynəyər, köhnə yurd
Gözlərimin qurumayan
Yaşı göynəyər, köhnə yurd.
... Ramizin də ömrü bitər,
Dədi yoxdur bundan betər
Qürbət eldə qəbri itər,
Nəşi göynəyər, köhnə yurd!
Keşməkeşli həyat yolu keçən Ramiz İsmayıl çətin-

liklər qarşısında sarsılmayıb. Ən ağır günlərində qələmə 
pənahlanıb, könül duyğularını da, ağrılarını da, sevin-
clərini də şeirin, poeziyanın qüdrəti ilə ifadə edib. Yax-
ından tanıdığım, insanlığına, ləyaqətinə, mədəniyyətinə, 
bir sözlə, bütün insani keyfiyyətlərinə bələd olduğum 
şairin təvazökarlığını xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Əlli 
ildən çox yaradıcılıqla məşğul olan, kifayət qədər ədə-
bi məhsulu olan Ramiz İsmayıl heç vaxt sinəsinə döyüb 
“şairəm” deyib lovğalanmayıb. Onun otuz hekayəsi və 
bir povesti “Sonuncu görüş” kitabında çap olunmuşdur. 
Hələ çap olunmamış onlarla hekayəsi, povestləri, dram 
əsəri var. Necə deyərlər: Ramiz İsmayıl yetmiş beş ilini 
mənalı yaşayıb və “papağı günə yandırmayıb”.

Duyğularını oynadan, düşündürən mövzulara mə-
suliyyətlə yanaşıb. Oxucuların əsəbi ilə oynamağı özünə 
rəva bilməyib. Yaradıcılığa şöhrət xatirinə yanaşmadığı-
na görədir ki, tanınmış qələm sahibləri R.İsmayılın 
şeirlərinə yüksək qiymət vermişlər. AYB Mingəçevir 
bölməsinin rəhbəri İsmayıl İmanzadə, “Ədalət” qəze-
tinin baş redaktorunun müavini Əbülfət Mədətoğlu və 
başqaları onun yaradıcılığından bəhs edən yazılarla mət-
buat səhifələrində yüksək fikirlər söyləmişlər. Əbülfət 
Mədətoğlu “Bir şair ayrılır Mingəçevirdən” və “Bəsimizdi 
ay işığı” kitabları haqqında “Ədalət” qəzetində xoş sözlər 
yazmışdır.

Ramiz İsmayılın “Xəzan” jurnalı ilə əməkdaşlığı 
barədə xüsusi danışmaq lazımdır. Beş ildən çoxdur 
ki, Əli bəy Azəri ilə birlikdə “Xəzan” jurnalının ərsəyə 
gəlməsində öz xidmətini əsirgəməmişdir.

Ramiz İsmayılın “Bəsimizdi ay işığı” kitabında yazdığı 
bir fikir diqqətimi cəlb elədi:

“Ədəbiyyata, ədəbi yaradıcılığa məhəbbətim nə 

qədər güclü olsa da tale məni əks qütbə tulladı, mən 
mühəndis oldum. Qələmim həm çertyoj cızdı, həm də 
şeir yazdı. Bir qələmim maddi ehtiyacımı, bir qələmim 
mənəvi ehtiyacımı təmin edirdi. Mühəndislər arasında 
öz yerim oldu. Hansı sahədə işlədimsə sayılan mühəndis 
kimi tanındım”.

Mən isə cəsarətlə deyirəm: Ramiz İsmayıl şairlər 
arasında da sayılan şairdir.

İndiki zəmanəmizdə “Avropaya inteqrasiya” adı altn-
da modernist, postmodernist və s. şeir formaları gənclər 
arasında geniş yayılmışdır. Bu səbəbdən klassik, ənənəvi 
üslubda yazanlara münasibət dəyişmişdir. Ömrünün ahıl 
yaşına çatan şairlərimiz isə ənənəni qorumağa çalışmaq-
la zəngin ədəbi irsimizi, şifahi xalq ədəbiyyatını qoru-
mağa çalışırlar. Kökə, ənənəyə bağlılıq yaşlı nəslin böyük 
əksəriyyətində qorunub saxlanılır. O cümlədən Ramiz 
İsmayıl yaradıcılığında aşkar görünür. Son zamanlar çox 
az-az rast gəlinən aşıq deyişmələri, bağlamalar, qıfıl-
bəndlər və s. şeir növlərinə Ramiz İsmayılın yanaşması 
mənə maraqlı göründü. O, qocaman şair Budaq Təhmə-
zlə birlikdə bir neçə qıfılbənd yazmışdır. Bir nümunəyə 
diqqət yetirək:

-Budaq Təhməz, icazə ver soruşum
Hansı günah yuyulmaz ki, yuyulmaz.
O nə dərddir ürəklərdə yurd salar
Ha qovasan, qovulmaz ki, qovulmaz.
Budaq Təhməzin cavabı:
-Ramiz qağa, yaxşı sual veribsən
Zinalıqdı, yuyulmaz ki, yuyulmaz!
O fikirdi, ürəklərdə yurd salar
Ha qovasan, qovulmaz ki, qovulmaz!
Daha bir nümunə:
O nədir toxumu, dəni əkilmir,
Başını kəsirsən, qanı tökülmür,
O nədir ki, beli sınır, bükülmür
Dizləri qatlanıb qatbaqat olur?
Budaq Təhməzin cavabı:
Göbələkdir, yerə dəni əkilmir
Başını kəsirsən qanı tökülmür,
Çəyirtkədir beli sınır, bükülmür
Dizləri qatlanıb qatbaqat olur.

Onların bir neçə belə deyişmələri - qıfılbəndləri var 
ki, şairlərin folklorumuza, ənənəyə bağlı olduqlarını se-
vindirici hal kimi qiymətləndirmək olar.

Şair bu gün də bir əlində “külüng”, bir əlində qələm 
gənclik illərində olduğu kimi əsl həyat, yaşam mücadilə-
si veririr. Təkrar olsa da (bir neçə yazımı təxmini belə 
sonlandırmışam) yenə digər böyük sənətkarımız Cabir 
Novruzdan sitat gətirməyi özümə borc bilirəm:

Sağlığında qiymət verin insanlara,
Yaxşılara sağ olanda yaxşı deyin,
Sağlığında yaman deyin yamanlara...

1 fevral dəyərli söz adamı, el sənətkarı Ramiz İs-
mayılın növbəti doğum gündür. Şairin 75 yaşı tamam 
olur. Yubiley münasibəti ilə onu təbrik edir, həyat və 
fəaliyyətində yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram! 

Yaradan yardımçınız olsun, Ramiz İSMAYIL! 
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AY SƏXAVƏT

Şəhid Səxavət Rizvan oğlu 
Abbasovun əziz xatirəsinə

Vətənin dar günündə 
yandı canın, ay Səxavət.
Ər igidlər kimi sənin 
coşdu qanın, ay Səxavət. 

Keşiyində Ana yurdun, 
mərdi-mərdanə durdun.
Dığasına qan uddurdun
Paşinyanın, ay Səxavət.

Dağıldı düşmənin bəndi, 
azad etdin neçə kəndi.  
Füzulini, Yağlıvəndi, 
Zəngilanı, ay Səxavət.

Yağılardan bac almısan,
Şəhadətə ucalmısan.
Zirvəsində tac olmusan,
Xırdalanın, ay Səxavət.

Ötər aylar, keçər illər,
Anar səni gənc nəsillər.
Bayraq rəngli qərənfillər
Şöhrət-şanın, ay Səxavət. 

Sən bir evin tək oğlusan,
Ərən oğlu, ər oğlusan. 
Qəhrəmanı – nər oğlusan,
Azərbaycanın, ay Səxavət. 
11.12.2022, Xırdalan şəhəri

AXTARIRIQ

(Əbülfəzsayağı)
  
Ayrı düşüb el-obadan,
Eldə günah axtarırıq.
Ömrü-günü verib bada,
İldə günah axtarırıq.
 
Bataqlığa bata-bata,
Lildə günah axtarırıq.
Qulağında yata-yata,
Fildə günah axtarırıq.
 
Qolu zorlu döyür bizi,
Şildə günah axtarırıq.
Ağzı yava söyür bizi,
Dildə günah axtarırıq. 

Gözümüzə şalban batır
Mildə günah axtarırıq.
Bəmdə də səsimiz batır,
Zildə günah axtarırıq.
 
Xırman bizim, sovuran yad,
Yeldə günah axtarırıq.
Sonamızı uçurmuşuq,
Göldə günah axtarırıq.
 
Başımıza kül ələnib,
Küldə günah axtarırıq.
İçimiz qurda bələnib,
Çöldə günah axtarırıq.
 

Bizimki Allaha qalıb,
“Ol”da günah axtarırıq.
Yolumuz şeytan yoludu,
Yolda günah axtarırıq.
12 – 14.06.2021, Xırdalan şəhəri

RAMİZ ADLI BİR ŞAİR VAR
 
Onun ömrü ağ kətandır,
Qara rəngdə boyası var.
Bu həyatda nə simsarı,
Nə qəmini duyası var.
 
Bəxti yatıb, köksü dağlı,
Yola çıxıb, yolu bağlı.
Həm əsirdir, qolu bağlı,
Həm keçilməz qayası var.
 
Dərdi boldur, çarası yox,
Qövr eləyən yarası çox.
Nə pulu yox, parası yox,
Təkcə abrı, həyası var.
 
Ramiz adlı bir şair var,
Qəlbi geniş, meydanı dar.
Nə əlində bir ixtiyar,
Nə cibində mayası var.
07.10.2021. Xırdalan şəhəri

QEYD: 
Sözü gəzər hər meydanda
Çox sevinər anlananda.
Yaxşı ki, bizim “XƏZAN”da
Bir mübarək imzası var. 

RAMIZ ISMAYIL
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ÇƏK GÖRÜM

Qanmayanın qananından çoxdursa
Qoca dünya, çək bu dərdi, çək görüm.
Yanmayanın yananından çoxdursa,
Qoca dünya, çək bu dərdi, çək görüm.
 
Elə dərd var döz deməklə dözülməz,
Tut ucundan «çöz» deməklə çözülməz.
Arva ilə, pərsəng ilə ölçülməz
Qoca dünya, çək bu dərdi, çək görüm.
 
Halallıq ver, ömür sürdüm qoynunda,
Mat olmuşam «olum-qalım» oynunda.
Haqqım, sayım, minnətim yox boynunda,
Qoca dünya, çək bu dərdi, çək görüm.
 
Gözü bağlı gəldim, bağlı gedirəm,
Qəlbi qırıq, sinədağlı gedirəm.
Kəcavədə “təmtəraqlı” gedirəm,
Qoca dünya, çək bu dərdi, çək görüm.
 
Taleyindən narazı var, razı var,
Vətən üçün candan keçən qazi var.
Tanrısına təpik atan asi var,
Qoca dünya, çək bu dərdi, çək görüm.
 
Söz böyütdü, saz yaşatdı Ramizi,
Oğrun baxan göz yaşatdı Ramizi,
Bu ağ dünya az yaşatdı Ramizi,
Qoca dünya, çək bu dərdi, çək görüm.
25.05. – 02.06.2021, 
Xırdalan şəhəri
 
AYRI İMİŞ...
 
Tütək ayrı şeydi, düdük ayrı şey,
Kərən ayrı şeydi, kötük ayrı şey.
Plov ayrı şeydi, hədik ayrı şey,
Düyü ayrı imiş, dən ayrı imiş.
 
Dönmüş zəmanənin çarxı təzədi,
Soğulmuş dəhnənin arxı təzədi,
Dəyirman köhnədi, nırxı təzədi,
Şahad ayrı imiş, un ayrı imiş.
 
Nə qədər adam var – nəfsinə nökər,
Dilləri zəhərmiş, qanları şəkər.
Nə torpaq, nə millət qeyrəti çəkər,
Məzhəb ayrı imiş, din ayrı imiş.

Ramizin həyatda səhvi nədir bəs?
Xeyri, mənfəəti, nəfi nədir bəs?
Koramal ilansa əfi nədir bəs?
Şeytan ayrı imiş, cin ayrı imiş?
 09.06.2021, 
Xırdalan şəhəri
  
QALACAQ
 
Qarğa qarıldayar, qarğa oxumaz,
Hörümçək tor qurar, ipək toxumaz.
Qanqal çiçəkləyər, ətir qoxumaz,
Söyüddən bar uman barsız qalacaq.
 
Cəfa çəkmirsənsə səfa gözləmə,
İlan zəhərindən şəfa gözləmə.
Əsilsiz gözəldən vəfa gözləmə,
Gözləyən sevgisiz, yarsız qalacaq.
 
Demirəm canından, qanından keç sən,
Getdiyin yolların düzünü seç sən.
Ramiz, zənn eləmə dünyadan köçsən,
Sənsiz qalan dağlar qarsız qalacaq.
01.07.2021, 
Xırdalan şəhəri
 
QARDAŞ
 
Torpağın ətrindən, iyindən duydum,
Bu bizim doqqazın qaşıdı, qardaş.
Üstündə oturdum, yumşaq göründü,
Daş həmən çəpərin daşıdı, qardaş.
 
Nə vaxtdı gəlmirdim, gəlmişəm indi,
Kəkliklər dil açdı, turaclar dindi.
Anamın laylası baldan şirindi,
Yanan ürəyimin başıdı qardaş.
 
Süfrəmiz qonaqsız, adamsız qalıb,
O duzsuz, o dadsız, o tamsız qalıb.
Yurd-yuva, ev-eşik atamsız qalıb,
Yaşayan divarı, daşıdı, qardaş.
 
Qəfil şimşək çaxdı, bulud hönkürdü,
Göylər nərə çəkib leysan tökürdü.
Çağlayan nə Araz, nə dəli Kürdü,
Ramizin gözünün yaşıdı, qardaş.
12.07.2021, 
Xırdalan şəhəri
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-Məcid, qadan alım, sən Allah, bir söz desəm in-
ciməzsən ki?! - Şam yeməyindən sonra Könül xanım 
süfrəni yığışdıra-yığışdıra ərinə dedi. - Sözündən 
belə çıxır ki, mərhəmətinin bolluğundan bu yay da 
yenə ailəlikcə istirahətə gedə bilməyəcəyik?!

-Neyləyim, ay Könül, ay canım! Vallah, 
üzüyumşaqlıq deyil, çox təkid etdim. Hətta səh-
hətimi də bəhanə gətirdim, olmadı. Rektordur... 
tələbəm olub! Xasiyyətimi yaxşı bilir. Düzlüyə, 
təmizliyə çox meyllidir. Təzə gəlib, hələ işin içinə 
tam girə bilməyib. Elə bilirsən hamıya arxayındır? 
Yox, arxayın deyil. Ancaq sağ olsun, çoxlarının 
kürkünə birə salıb. Üzə vurmasalar da, qırımları çox 
şeydən xəbər verir. Elə bil bazarları bağlanıb, daha 
saxta nömrələri də işə keçmir, əvvəlki kimi at oynada 
bilmirlər. Deyirsən, güvənc yerini də əlindən alım, 
qurdlar süfrəsində, meydanda tək qoyum? Yazıq 
deyilmi... qurd-quş basıb yesin?! İnsafın necə yol 
verir... Həə, özün de, mənim yerimə sən olsaydın, 
nə edərdin? Dabanına tüpürüb, istirahət adıyla dağa-
daşa qaçardın?! Axı meydan gərək boş olmasın, boş 
qalanda, özün bilirsən ki, qurd-quş yığışır. Bax, bir 
tərəfdən, niyə axıra qədər düz ola bilmirik, dey-
irik. O biri tərəfdən də düzlük, ədalət yaratmaq 
istəyənin arxasında axıra qədər durmaq istəmirik. 
Həyatdakı faciəmiz də bundadır. Niyə, niyə qolu-
muzu çırmayıb mərdi-mərdanə axıra qədər döyüşə 
bilmirik? Belə çıxır ki, yalançı qəhrəmanlığımızın 
sərhəddi evimizin kandarına, şəxsi marağımıza tox-
unana qədərdir? Ondan o yana nə olursa olsun, kimi 
yandırırsa yandırsın, daha bizi düşündürmür?!

-Niyə düşündürmür, canım-gözüm, axı sən 

niyə birtərəfli düşünürsən! Bəs səhhətin də bizə, 
uşaqlarımıza lazım deyil?! Məgər istirahət bizim al-
nımıza yazılmayıb, bizə yaraşmır? Biz də gün işığı-
na çıxıb bir doyunca, ürəkaçıqlığı ilə istirahət etsək, 
günahmı olar? Nə vaxta qədər yayın cırrama istis-
ində otaqların enini, uzununu ölçməliyik, həə... Gör 
neçə ildir qəbul imtahanında olursan, quru maaşdan 
savayı bir şey görürük? Quru “sağ olnan” qarınmı 
doyur? Doyursa, de, biz də bilək! Uşaqlar, Allah 
saxlasın, böyüyür, böyüdükcə elə dərdləri-sərləri, 
qayğıları da özləri kimi böyüyür. O gün “Araz” 
marketdə Şəfiqəni gördüm. Sənin professor dostun 
Mürsəlin arvadı Şəfiqəni deyirəm. Kiçik oğlu ilə 
gəlmişdi. Zalımın qızı elə bil dilotu yemişdi. Deyir, 
bu yayı Qırğızıstana, İssık-Kula dincəlməyə gedəcə-
yik. Bir yaxın dostumuz dəvət edib.

-Getsin də, nə olar gedəndə! İndi aləmin qarışan, 
hər şeyin tərsinə yozulan vaxtıdır. Ağlı başında 
olan evdən qırağamı çıxar?! Səbr elə, biz də Türki-
yəyə gedərik, özü də Antalyaya! Heç bilirsən, necə 
yerdir? Gedənlər hamısı tərifləyir. Deyirlər, təmiz 
cənnətdir. Getməyə dəyər, necə olsa, həm də qardaş 
ölkədir, təbiəti də gözəl...

-Vallah, sən ancaq şirin vəd verirsən. Vəd ver-
məkdən vədəbaz da olmuşuq. Soruşmaq ayıb ol-
masın, Antalyaya nəynən gedəcəyik, ilboyu qənaət 
edib yığdığımız pul heç ona bəs edərmi?! Beş 
nəfərin xərci heç bilirsən nə qədər edir?

-Bəs Şəfiqəgil gedir, biz gedə bilmirik? Elə bil-
irsən onların xərci az edir? Mürsəlin orda əmisi oğlu 
var, deyir, yaxşı vəzifədədir. İmkanı da pis deyil. O, 
mənfur Sovetlərin otuzuncu illərdə ora sürgün et-

ƏZİZAĞA ELSEVƏR

SEVGİ ÖLMÜR, YAŞAYIR…   
(hekayə)

Kim deyir ki, sevgi ölür?! Sevgi ölmür, yaşayır. Valideyn, Yurd, Torpaq, Vətən sevgisi, bacı-qardaş 
sevgisi, sonalanmış bir gözəlin qismətinə bələnmiş tale sevgisi heç vaxt, heç vaxt ölmür. Hər açılan 
sabah, hər çıxan günəş kimi təzədən doğulub yaşayır.
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diklərinin uşaqlarındandır. Oxuyublar, sıxıntıdan da 
birtəhər çıxıblar, əlləri çörəyə çatıb. Mürsəlin dediy-
inə görə, əmisi oğlu nazir müavinidir. Nazir müavini 
olmaq da bilirsən nə deməkdir? Deyir, təki siz gəlin, 
görün sizə necə qulluq edirəm.

-Belə de də, ay əzizim! Şəfiqə də gur-gur gurul-
dayır. Əri professordur, bəs bizimki, ayıb olmasın, 
professor deyil, balqabaqdır?! Maaş həmin maaşdır. 
Düşünürdüm, necə olur onlar gedə bilir, biz isə yox?!

-Heç səndən gözləməzdim. Sənin dediyindən 
belə çıxır ki, qonşudan qalma dala?!

-Heç bilirsən, qızımız nə deyir? Məzuniyyətdən 
sonra işə qayıdanlar harda istirahət etdiklərindən 
ağız dolusu danışır. Çəkdikləri şəkilləri ortalığa 
tökür. Mən isə... nə deyim, ağzıma su alıb susur-
am. Deyirəm, atama görə heç yerə gedə bilmirik. 
Axı qəbul imtahanıdır, ciddi dövlət işidir. Neyləmək 
olar, elə bilirsən hər adamı orda saxlayırlar?! Hətta 
bəziləri zarafata salıb atmaca da atır:  “Yəqin marağı 
var! Olmasa, şəhərdə canınıza niyə qəsd edir ki?!” - 
deyirlər.

-Sən də inanırsan? Bunu dərd edib ürəyinə salır-
san? Desinlər də, hansı düz işə qulp qoymayıblar 
ki...

-Yox, ürəyimə salmıram. O nədir ki, ürəyimə 
salam. Ancaq məni ağrıdan odur ki, içim özümü 
yandırır, çölüm özgəsini...

...Vaxtıyla Məcidin qoynu noğullu-nabatlı 
xanım-xatın nənəsi Tavad xala onun boynunu qu-
caqlayıb gur, şəvə kimi yupyumşaq saçlarını öpə-
öpə, sığallaya-sığallaya deyərdi: “Səhərə yaxın 
görülən yuxular düz çıxır, bala! Elə bil qeybdən 
nagahani bir səs qulağına pıçıldayır ki, ömrünün bir 
günü də belə ötəcək. O səsə inanıb güvəndikcə, qa-
zancın, itirdikcə itkilərin də çox olacaq!..” Dəfələrlə 
sınamışdı Tavad nənəsinin dediklərini, həqiqətən də 
beləydi. Gördükləri xəyalına düşmədiyi yerdə başı-
na gəlirdi. Bu səhər də yuxu görmüşdü. Rəhmətlik 
anasının bir zaman dediyi kimi, kiməsə danışmadan, 
əvvəlcə su kranının qabağında dayanıb onun 
şırıltısına qulaq verə-verə: “Yusif peyğəmbər xeyir 
eləsin! Bu nə yuxu idi, mən görürdüm, Allahım?!” 
- dodaqları altında pıçıldadı. Bir neçə dəfə ovu-
clarını sərin su ilə doldurub sifətinə, boyun-boğazı-
na vurdu. Tiftikli dəsmalla üzünü qurulaya-qurulaya 
pəncərədən çölə baxdı. Həyətdə sakitlik idi. Yenə 
hər günkü kimi, Nuru kişiylə Məxmər arvad qovaq 
ağacının altındakı skamyada oturub təmiz hava alır, 
nə barədəsə danışıb asta-asta gülümsəyirdilər. Çox 
səmimi, mehriban, xoşbəxt bir ailə idilər. Allah bir 
az da uzun ömür versin, qızıl toylarını görəcəkdilər. 
Bütöv bina son günlər bundan danışırdı. Vaxtilə uzaq 
dağ rayonlarının birindən gəlmişdilər, elə o əzəmət-
li dağlar kimi dağ ömrü yaşayırdılar. Xeyirxahlığa, 
təmənnasızlığa bürünmüş dağ ömrü!

Məcid yuxusunu sakit-sakit bir də xatırladı. 
Kəndin girəcəyindəki dörd yol ayrıcında, qoşa 
çinarın altında dayanmışdı. Bir az o yanda ağlı-qa-

ralı maşınlar şütüyüb gedirdi. Çox qəribəydi, elə 
bil onu heç görmür, tanımırdılar da. Axı bu necə 
olur? Bu kənddə doğulmamışdımı, səkkiz il müəl-
lim işlədiyi məktəbin tozlu-torpaqlı yolunu gündə 
nə az, nə də çox iki kərə əriş-arğac etməmişdimi?! 
Bax, elə bu vaxt cavabsız suallar içində çırpınarkən 
qırmızı rəngli bir “Jiquli” qəfil tormozlayıb qabağın-
da dayandı. Təkərlər bərk-bərk qıjıldayıb, qoşa xətt 
sala-sala, toz-torpağı yerindən oynatdı. Sükan arx-
asında oturmuş, üzünü yaxşı görə bilmədiyi qadının 
tanış, doğma səsini eşitdi: “Oturun, müəllim, oturun 
gedək!” Bilmədi, maşına oturdu, yoxsa yox! Axşam-
dan qurduğu saatın zəngi çalındı. Yuxulu gözlərini 
açıb yerində qurcalandı. Könül içəri girib: “Süfrə 
hazırdır. Bilirsən də imtahana gedəcəksən!..” - dedi. 
Məcid qımıldanmadan gördüklərini anbaan təkrar 
xatırladı. Yox, daha ardı gəlmədi. Yuxunun yuxu 
ömrü qırılmış, yuxu yaddaşı pozulmuşdu. Keçən 
boz, boş anlarsa o şirinliyi, o sirri, müəmmanısa 
saxlaya bilməmişdi. Hayıf, yuxu ömrü də ömürdən 
keçən bir iz, bir xatirədir. Nə olsun ki, səndən başqa 
onu kimsə görmür.

...İki saatdan çox idi ki, ixtisasartırma 
fakültəsində dövlət imtahanı gedirdi. Kəsilən, narazı 
qalan yox idi. Bu, içəridən çıxanların hərəkətindən, 
xoş, təbəssüm dolu baxışlarından da apaydın ox-
unurdu.

-Sevinc Şamxallı! - qapıda dayanan cavan 
oğlanın səsi komissiyanın sədri Məcid Çıraqlını 
(Məcid müəllimi düzlüyünə, təmizliyinə görə 
tələbələri çox sevirdi. Hətta o dərəcədə ki, ona 
Məcid Çıraqlı yox, elə çox zaman da Məcid İnsa-
flı deyirdilər) diksindirdi. Əlində tutduğu armudu 
stəkan yerə düşüb çilikləndi. Yaxşı ki, yarıya qədər 
içmişdi, çox da isti deyildi. - Üzr istəyirəm!.. yaxşı 
ki, üstünüzə tökülmədi. – Məcid müəllim üzrxahlıq 
etdi. Təəccübünü, həyəcanını gizlətmədən, əyilib 
stəkanın qırıqlarını yığa-yığa: - Bağışlayın, necə de-
diniz, oğlum? - soruşdu. İçində elə bil qəfil təlatüm 
oyandı. Bu, o idi. Məcidin uzaq illərin arxasında 
qoyub gəldiyi Sevinc!.. Sevinc Şamxallı idi. Mən nə 
görürəm... bu necə olur, Allahım?! Zalımın qızı heç 
elə bil dəyişməmişdi. Yel kimi ötüb keçən zaman, elə 
bil ki, onu görməmişdi, ondan yan keçmişdi. Heç o 
xurmayı tellərinə də toxunmamışdı, çöhrəsinə qırış-
qırış illərin yükünü də çatmamışdı. Ənlik-kirşan da 
vurmamışdı ki, o illərin üstünü sığallayıb düzəldə. 
Hər şey o, ötən illərdəki kimi idi. Yox, bəlkə elə 
deyildi. Bəlkə Məcidə elə gəlirdi. Ola bilməzdi 
ki, zaman nəyisə əllərindən alıb aparmasın. Ötən 
o illərin dolaylarında itirib batırmasın? Axı zaman 
amansızdır, mərhəmətli deyildir. Bəlkə də, Məcidin 
içindəki oyalanan xatirə işığı idi. Könlündən gözünə 
tökülüb işıq-işıq parlayırdı. Sevinci arxada qalmış 
o illərin sevinci içində görürdü. Məcid onda da 
yazırdı. Ara-sıra mərkəzi mətbuatda da çap olunur-
du. Ancaq çoxları kimi, Sevinc də buna adi məşğuli-
yyət, keçib-gedəsi həvəs kimi baxırdı. Məcidin hər 
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təzə hekayəsi çap olunanda, kimsə tərifləyib təbrik 
edəndə, o da Məcidə “Yenə sərçələrdən, böcəklərdən 
yazmısan?”- soruşub, yüngülcə təbəssümlənər, onu 
bir az da cırnatmaq, özündən çıxartmaq istəyindən, 
elə bil ki, ləzzət alardı. Məcid Sevincin içindən 
keçənləri gözlərindən oxuyar, inciməz və bunları 
şıltaq şəhərli qızının məzəli atmacası kimi ötürərdi. 
Təbiəti çox sevirdi Məcid. Boş vaxtlarında çayın o 
tayındakı üzüm, kəndin arxasındakı meyvə bağlarına 
gəzməyə çıxardı. Payızı, nədənsə çox sevirdi. Payız-
da elə bil ki, bağlar dil açıb danışır, həzin, çox kövrək 
bir səslə onu çağırır, çağırırdı. Sonsuz səmanın 
gərdənindən boyunbağı kimi asılan durna qatarı 
Məcidi xəyallandırır, fikirlərini çəkib uzaqlara, çox 
uzaqlara aparırdı. Məcid narahat idi, özünü axtarırdı. 
Bu yerlərdə doğulsa da, nədənsə sıxılır, adamlarla 
qaynayıb qarışa bilmirdi. Dərsi qurtaran kimi evə 
qayıdır, o biri müəllimlər kimi məktəbin həyətindəki 
bufetdə çay, bulku qonaqlığından domino oynamır, 
şeş qoşa atmırdı. Hərdən bəzilərinin “yəqin simiclik 
edir” dedikləri qulaqlarına da çatırdı. Bunu kimin 
dediyi, niyə dediyinin fərqinə də varmır, heç əhəmi-
yyət də vermirdi. Kimdənsə küsmür, incimirdi də. 
Hərdən də acığa, oturmasa da, bir gözündən mayıf 
bufetçiyə, “Burda oturan müəllimlərə çay, bulku 
qonaqlığı məndən!..” – deyib stolun üstünə pul da 
atardı. Çayçı Mərdalı mayıf gözlərini oynada-oyna-
da onu süzər, boş bir stolu çiynindən asdığı dəsmal-
la silə-silə gülümsəyib: “Otur, otur, əmin sənə bir 
xoruzquyruğu çay dəmləsin, mixək qatışıqlı, içəsən, 
sonra da deyərsən ki, əsil çay necə olur!..” - söyləy-
ib içəri çəkərdi. Müəllimlər yer-yerdən qışqırışar, 
Məcidi alqışlayıb bufetçinin gətirdiyi küncütlü, 
kişmişli, içi ballı bulkuları elə həvəslə, elə iştahla 
yeyərdilər ki, heç oynayıb, daha özlərini yormağa 
da ehtiyac qalmazdı. Çay içə-içə ağızları qızışar, gah 
siyasətdən, gah futboldan danışar, sonra da uzaq-
uzaq ölkələrdən geri qayıdan adamlar kimi, yorulub 
kəndin dərd-sərləri üstündə dayanardılar.

O idi. Xəyal dünyasından qopub gəlmiş həqiqət 
işığı idi. Məcid özünü büsbütün itirmişdi. Kim-
in nə danışdığını, necə danışdığını düşüncəsində 
cəmləşdirə bilmirdi. İçində oyalanan xatirələrin 
işığında əriyir, o hissin, o duyğunun alatoranlığın-
da itib-batırdı. Ötüb keçən illər yaddaşının yaxasın-
dan asılır, vərəqlənib ürəyində çırpınır, danışmaq, 
danışmaq istəyirdi... Kövrək arzularının cığırına 
düşüb şəhərə gəlmişdi. Onun üçün uzaq, əlçatmaz, 
möcüzəli görünən şəhərə. Əvvəl-əvvəl uyğunlaşa 
bilmir, ürəyində: “Oturmuşdum da kənddə! Axı nə 
işim vardı bu şəhərdə...” – deyib özünü qınayır, min 
kərə danlayırdı. Axşamlar qaranlıq düşəndə şəhərin 
qərib gecələrindən sıxılır, nədənsə hər gün yuxu-
larında kəndə qayıdır, sinif otaqlarında yenə dərs 
keçir, tozlu-torpaqlı yolları əriş-arğac edir, anasının 
süfrəsi, bişirdiyi yeməkləri üçün bərk darıxırdı. 
Qəribəydi, şəhərdə kənd üçün, kənddə şəhər üçün 
darıxırdı. Heç səbəbi özünə də bəlli olmayan narahat 

bir ömür yaşayırdı. Özünü axtarırdı, ancaq axtardığı 
o özü hansı görünüşdə, hansı biçimdəydi, hələ bilm-
irdi. Kövrək, həzin duyğuları söz-söz çırpınır, elmin 
işığı içində göyərdikcə qəribə, ilahi, bəmbəyaz bir 
dünya fəcrin qızılı-çəhrayı şəfəqlərinə bürünürdü.

Ailəyə çətinliyi, ziyanlığı dəyməsin deyə nəşri-
yyatda işə də düzəlmişdi. Redaktor idi. Nəşriyyatın 
işi, kitabxanalar, arxivlər başını o qədər qatmışdı 
ki, çox zaman günün hardan başlayıb harda bitdiy-
ini də yaxşı xatırlaya bilmirdi. Hələ üstəlik, ilhamı 
gələndə, ürəyini cırmaqlayıb “məni də, məni də 
yaz!”- deyəndə sanki bu dünyadan ayrılıb tamam bir 
özgə adama çevrilirdi. Duyğulu anları çox olurdu. 
Bir həzin musiqi dinləyəndə, kədərli şeir oxuyanda 
kövrəlməyi, doluxsunub ağlamağı da var idi. Bayıl-
da tatar qadını Naziyanın (ona həmişə Naza deyird-
ilər) çox da böyük olmayan həyət evində kirayənişin 
qalırdı. Əri maşın qəzasında ölmüşdü. Təkcə bir 
qız övladı var idi, o da Kazan universitetində oxu-
yarkən, hüquq fakültəsinin sonuncu kursunda bir 
erməni oğlana qoşulub qaçmışdı. İndi Kazanda 
hüquqşünas işləyirdi. Naziyanın ermənilərdən heç 
də xoşu gəlmirdi. Tərs kimi, burda qonum-qonşu-
ları da erməni idi. Vallah, Allah bu erməni millətini, 
elə bil ki, onun-bunun haqqını yemək üçün yarat-
mışdı. Erməni qonşuları tək-tənha yaşayan Nazi-
yanı incidib qaçırmaq, dəyər-dəyməzinə evinə yiyə 
durmaq istəyirdilər. Bu məsələdə JEK-də işləyən 
erməni mühəndis Joranın da barmağı var idi. Məci-
din bu həyətə girməsindən sonra Naziyanı daha 
incitmirdilər. Daha şərləyib, psixi pozğunluğunu 
bəhanə gətirərək əvvəlki kimi tez-tez dəlixanaya, 
milisə zəng çalmır, qaranlığa salıb evinin işığını, 
suyunu kəsmir, daş atıb pəncərəsinin hörümçək 
toru basmış, özü kimi solğun, küsgün aynalarını 
qırmırdılar. Küçədə, orda-burda tum satmaqla dola-
nan Naziya Məcidə güvənib öyünür, qonşulara, elə 
JEK-in özünə də: “Baxın haa, jurnalistdır... redak-
tordur. Ayağınızi dəng tutun!..” - deyib hədə-qrxu da 
gəlirdi. Daha Jora buralarda fırlanmır, ermənilərlə 
him-cimləşmirdi.

Tək-tənha qadının - Naziyanın hələ canı suluydu, 
duyğuları da var idi. Hisslərini gizlədə bilmirdi. Yaş 
fərqi olsa da, Məciddən elə bil nəyisə umurdu. Tez-
tez nəyisə bəhanə edib Məcidin otağına gələndə, gi-
zlədə bilmədiyi baxışlarında qəribə bir aləm oxunur-
du. Məcid qız kimi həyalı idi, utanırdı. O baxışlarda 
ərimək, üzülmək, ucuz, yüngül bir hiss yaşamaq 
istəmirdi. Naziyasa Naziyalığında idi. Gah təzə pal-
tarını geyinib gəlir, gah “Yerin məlum! Hamamdan 
gəlmişəm. Buranın hamamı heç bilirsən necədir? 
Cənnətdir ey, vallah, cənnət!..” - deyib yaxasını açır, 
gah da bişirdiyi borşdan, aşdan bir qab doldurub 
gəlirdi. Ancaq Məcid heç vaxt “sərhəddi” keçmir, 
Naziyanın baxışlarından tutub kitab kimi içini ox-
usa da, soyuq bir daş kimi lal, tərpənməz olurdu. 
Məcid ürəyində Naziyanı qınamır, ondan qətiyyən 
incimirdi də. Qadın idi. Hissiyyatını boğa bilməyən 
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tək-tənha qadın. Gələni, gedəni yox idi. Gördüyü, 
aboy kağızları orda-burda qopmuş, cırılmış soyuq 
divarlar idi. Axşamlar yerinə qor tökülür, yuxu-
su ərşə çəkilir, yerində qurcalansa da, yuxusu gəl-
mirdi ki, gəlmirdi. Yaşamaqdan bezmişdi. Bir dəfə 
özünü dənizə atmaq, köpüklü sularda boğulmaq, bu 
fani dünyadan əl üzmək istəyirdi. Onda da nurani 
sifətli bir qoca əllərindən tutub son anda saxlamışdı. 
Sınayıcı nəzərlərlə üzünə baxa-baxa: “Ömür sənin 
deyil ki, qızım, ömür Allahındır! Verən də, alan da 
odur. Onun böyüklüyünə şək-şübhənmi var?! Ağlını 
başına yığ, qayıt, qayıt evinə, qızım!..” - deyib, 
kənara çəkmişdi qoca. Naziyə elə bil yuxudaydı, 
ayılmışdı. Azacıq tökülmüş şabalıdı saçlarını yola-
yola beynini yeyən qara fikirlərdən uzaqlaşmışdı. 
Ətrafına baxanda, kimsə yox idi. O nurani sifət-
li qoca necə oldu bəs? Dənizin içərilərinə uzanan 
körpüdə kimsə görünmürdü axı?! Dəniz uğuldayır, 
köpüklü sular çırpınır, küləyin qanadlarında soyuq 
yağış damcıları kədərli payız nəğməsini pıçıldayırdı. 
Naziyanın islanmış bədənində bir ovuc qarışqa gə-
zirmiş kimi üşütmə başlayır, titrətmədən nə edəcəy-
ini bilməyərək dəli kimi bağırır, hönkür-hönkür 
ağlayırdı. Naziya o gün sürünə-sürünə güclə evinə 
gəlmişdi. Qızdırma içində yanırdı. Tez-tez diksinir, 
dodaqları altında nə isə danışır, sayıqlayırdı. Məcid 
həkim çağırmışdı, dava-dərman alıb gətirmişdi. Düz 
bir həftədən sonra yataqdan güclə qalxmışdı Na-
ziyə. Məcidin ona yazı(qlı)ğı gəlirdi. Düşünürdü, 
neyləsin, hisslərini boğa, qadınlıq duyğularını gi-
zlədə bilmirdi. Qızdırma içində olanda da, Məcid-
dən gözlərini çəkə bilmir, sanki dünyasını dəyişmiş 
həyat yoldaşının indi xatirəyə dönmüş baxışlarının 
cizgilərini onun çöhrəsində axtarırdı. Kim bilir, 
bəlkə də, əlinə düşmüş qəfil yem kimi, ucuz, çox 
ucuz bir macəra yaşamaq istəyirdi. İnsan elə bir 
varlıqdır ki, içində gəzdirdiyi sirri, bəzən heç özü də 
oxuya bilmir.

Məcidin iş yeri də elə bil qız yığnağı idi. Çoxus-
unun onda gözü var idi. Niyə də olmasın axı?! Bir az 
açıq desək, təmiz kənd uşağı idi. Hələ şəhər bicliy-
inə, əyriliyinə bulaşmamış kənd uşağı. Nə gizlədək, 
hələ sadəlövhlüyü, insanlara tez inanmağı da var idi. 
Sağ tərəfdə oturan qızla Məcid eyni ildə, eyni ayda 
doğulmuşdular. Təkcə gün fərqi var idi. Üçcə gün 
Məciddən tez gəlmişdi bu işıqlı dünyaya. Eyni bürc-
dən idilər. Hərçənd ki, Məcid bürc-filana o qədər 
inanmasa da, ancaq o, möhkəm inanır və hər gün 
evdən çıxanda bürcünə baxıb, o yazılanlara uyğun 
əhvalını kökləyib işə gəlirdi. Bir tərəfi qarabağlıy-
dı, Şuşada dədə-baba mülkləri qalmışdı. Atası av-
tobus sürücüsü işləyirdi. Ukraynada hərbi xidmətdə 
olarkən atası anasına ilişmiş, ya sevmiş, onu dəqiq 
bilmirdi, sonra da qoltuğuna vurub özüylə gətirmiş-
di. Hərçənd ki, valideyinləri əvvəl-əvvəl nəm-güm 
eləsələr də, sonra “daha neyləmək olar, su girdi 
qaba, oldu içməli!” - deyib razılaşmağa, olanlarla 
barışmağa məcbur oldular. Toyları Şuşada olmuş-

du. Dediklərinə görə, ağır bir nəsil idilər. Qol-budaq 
atıb, qabağa gedənləri, böyük vəzifədə, nazirlikdə, 
komitədə, işləyənləri var idi. Qızın dediyinə görə, 
evdə üç bacıydılar, ikisi ərə getmiş, ev-eşik sahibi 
olmuşdular. Bu isə, evdə oturub qismətini gözləy-
irdi. Evin kiçik uşağı olduğu üçün bir az şıltaq, 
ərköyün böyütmüşdülər. Özünün dediyinə görə, hər 
kəsi bəyənən deyildi. İndiyə qədər çox elçi düşənləri 
olsa da, hamısına yox demişdi. Niyə, nə üçün, heç 
özü də bilmirdi. Görünür, ürəyindəki ağ atlı oğlan, 
məhəbbət şahzadəsi hələ gəlməmişdi. Məcidə ya-
man meylini salmışdı. Gözlərini qıyıb, qəribə, çox 
şirin təbəssümlə, xoş gülüşlə baxmağı var idi. Dey-
irdi: “Ay Məcid, səndə elə bil, şeytan tükü var! Bu 
nə olan şeydir ki, qızlar səni görən kimi başına fırfıra 
kimi fırlanırlar!..” Sonra da gülümsəyib, şəhadət 
barmağını əsdirə-əsdirə: “Yaxşı bax haa, könlünü 
kiməsə qapdırma, onsuz da səni kiməsə vermərəm!..” 
- deyib zarafatlaşardı. Hər gün özüylə çay içmək 
üçün heç də bir-birini təkrarlamayan mürəbbə, mey-
və gətirərdi. “Anam bişirib, öz bağımızdandır! Mey-
vələr də özümüzünküdür!” - deyib Məcidin qabağı-
na ayrıca qoyar, sonra da çay süzüb gətirərdi. Hər 
gün təkrarlanan bu mənzərə qarşıda oturan qızı da 
qıcıqlandırar, o da özünü istətmək, göstərmək üçün 
nə iləsə bir şeylə dilə gəlməyə çalışardı. Onun atası 
şəhərin hansı rayonundasa oboxeis, anası da radioda 
jurnalist idi. Özündən kiçik bir qardaşı vardı, hələ 
tələbəydi, hüquq fakültəsində oxuyurdu. Qızın anası 
Məcidi Mətbuat günündə radioya çağırmış, beş-on 
dəqiqəlik bir söhbət aparmışdı. Məcid də radioda 
ilk dəfə çıxış etdiyi üçün, düzü o qədər həyəcanlan-
mışdı ki, nə dediyini, necə danışdığını da xatırlaya 
bilmirdi. Ancaq o verilişə qulaq asanlar tərifləyib, 
“Sağ ol, yaxşı danışdın!” - deyirdilər. Məcidin bu 
çıxışına qədər iki hekayəsi radioda səslənmiş, hət-
ta müharibə mövzusunda yazılmış ən yaxşı hekayə 
müsabiqəsində bir hekayəsi üçüncü yeri tutmuşdu. 
Artıq yavaş-yavaş hekayələri, esseləri, irili-xırdalı 
məqalələri qəzetlərə, jurnallara da yol tapırdı. 
İndi durum deyim, kiminsə köməyi, tapşırığı ilə?! 
Yox, yazdıqlarında istilik, işıq olmasaydı, işıq üzü 
görərdimi? Eşitdiyi təriflər də, ona həvəs, qol-qanad 
verirdi. Düşdüyü mühit də ziyalı mühiti idi. Nəşri-
yyatın müdiri də yazı-pozu adamı idi. O da yazır, 
müntəzəm olmasa da, hekayələri ədəbi orqanlarda 
çap olunurdu, radioda səslənirdi. Hər təzə hekayə 
yazanda Məcidi çağırıb otağında üzbəüz otuzdurar, 
çay içə-içə oxuyub fikrini soruşardı. Bu, özlüyündə 
nəşriyyatda Məcidə hörmət qazandırsa da, nədənsə, 
şöbə müdirlərində qısqanclıq, qorxu, xof yaradardı. 
Ancaq Məcidin kiminsə yerində, stolunda gözü yox 
idi. Bunlar onun üçün boş, mənasız bir şey idi. Allah 
onu necə yaratmışdısa, elə o görünüşdə, o biçimdə 
də qalmaq istəyirdi. Buqələmunluq nə onun xis-
lətinə, nə də soyuna, kökünə yaraşırdı. Aldığı ailə 
tərbiyəsinə görə də həmişə tanrısına duaçı idi.

Məcidin sol böyründə erməni qadını Susan-
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na oturmuşdu. Qarabağ hadisələri başlamasa da, 
ermənilərin hələ nəsə qurdalandığını, çirkli oyu-
nlar oynadıqlarını şaiyə, ehtimal kimi danışırdılar. 
Qəzetlər yenə palaz-palaz beynəlmiləlçilikdən, 
qardaşlıqdan yazır, ağsaqqallar, ağbirçəklər radioda, 
televiziyada “Əsli və Kərəm” nağılları uydururdu-
lar. Məcidin, nədənsə bu erməni qadınını görməyə 
gözü yox idi. Ərə də getməmişdi, kənarda bir sərxoş 
rusla him-cimləşib bir oğlan uşağı dünyaya gətirmiş, 
adını da Akop qoymuşdu. Özünün dediyinə görə, 
ana babası Akopun adını ona vermişdi. O Akop jüz 
il yaşamışdı, yəqin bu arzuyla da oğlunun gələcəy-
inə yanaşıb o adı vermişdi. Daha araq almadığına 
görə rus da onu atıb getmiş, heç uşağı da vecinə al-
mamışdı. Susanna bir sərxoş rusa görə, kişilərdən 
yanıqlı düşüb, hər gün onları qaralayır, gileylənib 
söyürdü. Əti acı, dili də zəhər idi bədbəxt qızının. 
Yersiz deyindiyinə görə, otaqda oturan yəhudi qadını 
Jenya bir gün dözməyib Susannanın ağzından vurdu, 
onu göy yuyub, qara sərdi: “Günahkar özünsən, Su-
sanna! Özü yıxılan ağlamaz. Bəs bir sərxoş, sərsəri 
rus kişisinin dalıyca qaçanda bilmirdin ki, bunun 
axırı da belə olacaq? Bilirdin! Axı qadının qadın 
ağlı olar, özünə hörmət etməyi bacarar. Hər gün bir 
araqla başını tovlamaqla, elə düşünürdün ki, küçədə 
yatan ağıllanacaq, sona qədər sənə ərlik edəcək? 
Ərlik etsəydi, çölə atılmaz, elə öz evinin, öz ailəsi-
nin kişisi olardı də?! Öz səhvindir, danışmaqla nə 
düzələcək ki?! İndi nə sənə, nə uşağa yiyə durmursa, 
onda uşağı kimin adına yazdıracağını düşün!.. Sonra 
deməsinlər ki, bic doğulub!..”

Məcid qadın dedi-qodusunu dinləmək istəmədi-
yindən otaqdan çıxıb kitabxanaya getmək istərkən, 
dəhlizin başında baş mühasib Züleyxa ilə rastlaşdı. 
Dilucu salamlaşıb keçmək istərkən, mənalı-mənalı 
ona baxıb, sonra oğrun-oğrun gülümsəyən Züleyxa: 
- Yenə nə iş çevirirsən, ay xətəkar?! -dedi. - Sənin-
lə maraqlanan o qadın kimdir? Elə bil silistçidir, 
zalımın qızı. Hər şeylə maraqlanırdı. Bizim qızları 
bəyənmədin, həə?! Bəyənməzsən də, özlərini ayı 
kimi aparanda, niyə də bəyənəsən ki?!

Məcid utandı, həyadan üzü qızardı. Bircə kəlmə 
belə söz deyə bilmədi. Ürəyində: “Axı bu, kim ola 
bilər ki?!”- deyə düşünsə də, təxminində yanılmırdı. 
Çox güman ki, Sevincin anası ola bilərdi. O da, har-
dasa mühasib işləyirdi. Sevinc gərək ki, bir dəfə 
demişdi. İndi xatırlaya bilmirdi Məcid. Qız anasıdır, 
neyləsin, yəqin övladı üçün içində bir narahatlıq 
duyğusu var. Axı kim istəməz ki, övladı xoşbəxt 
olsun?! Vallah, bu nə taledir tanrıdan yazılır qızlar 
üçün. Böyüt, böyüt, nazını çək, axırda da gedib bir 
özgə çırağını yandırsın. Kim bilir, düşdüyü yerdə 
onu nə gözləyir?! Ehtiyacmı, sıxıntımı, üzüntümü?! 
Ya xöşbəxt bir tale! Ata nəvazişinin, ana sevgis-
inin yerini verəcək bir doğmalıq varmı?! Bəlkə, 
buna görə “Vağzalı” çalınanda kövrək olmayan da 
kövrəlir, bir işıqlı duyğunun sehrinə düşüb sevinc-
dən ağlamaq və dünyaya təzədən gəlmək istəyir!..

Sevincin təyinatını rayona vermişdilər. Kənddə 
qohumları olduğu üçün elə bu kənddə də işləməyi 
özü istəmişdi. Bu, Məcidin şəhərə gəlməsindən bir 
il qabaq olmuşdu. Bir il məktəbdə dərs demişdilər 
Sevinclə. Tanış olmuş, sonra aralarında hər gün zər-
rə-zərrə ilahidən gələn bir duyğu, sevgi yaranmışdı. 
Məcid şəhərə gəldikdən sonra içində sanki dərin 
boşluq yaranmışdı. Bayram günlərində Sevincə 
təbrik dolu açıqcalar göndərər, tətildə şəhərə gələndə 
evlərinə zəng çalardı. Qiyabi də olsa, evlərində hamı 
onu tanıyırdı. Zəng çalınanda, daha çox kiçik bacısı 
Şəhla götürər, sonra Sevinci telefona çağırardı. Ara-
dan ötən bir il yarım ərzində şəhərdə cəmi üç dəfə 
görüşmüşdülər. Sonuncu görüşlərində vaxtın nə tez 
keçdiyini özləri də bilmədilər. Bir də onu gördülər 
ki, qaranlıq çöküb şəhərin gözlərinə, Bakının 
küçələri çıraqbandı, işıq-işıq göz vurur. Düzdür, 
Bakıda evləri var idi, qardaşı ailəsi ilə orda qalırdı. 
Qonşu şəhərə - Sumqayıta, ordan da mikrorayona 
getməli idi. Məcid gecənin bu vaxtı onu tək burax-
mayacaqdı ki?!

Avtobusda arxa cərgədə oturmuşdular. Söhbət 
edə-edə, deyib gülə-gülə şəhərə çatdılar. Tüstü baca-
ları buludlara toxunan zavodların sığındığı, nəhəng 
çinar ağaclarının çətir tutduğu məhəllədən keçib ba-
zarın qarşısında düşdülər. Mikrorayona gedən avto-
busu çox gözləməyə ehtiyac qalmadı. Minməkləri 
ilə tərpənməyi bir oldu. Sevinci düz evlərinin gi-
riş qapısına qədər gətirdi. Evlərinin pəncərəsini 
göstərdi Sevinc, sonra işıqda aydın görünən xoş bir 
təbəssümlə: “Sağ ol, gecən xeyirə qalsın!..” - deyib 
sanki quş kimi uça-uça pilləkənləri qalxdı. Məcid 
elə bil yuxu görürdü. Həyəcandan bədəni titrəyirdi. 
Özündə, sözündə deyildi. Yıxılacağından qorxub, iri 
gövdəli qovaq ağacının altındakı oturacaqda əyləşdi. 
Qulağı guruldayır, ürəyinin döyüntüləri aydın hiss 
olunurdu. Cib dəsmalını çıxarıb üz-gözünün tərini 
sildi. Bayaqdan gözünü çəkə bilmədiyi pəncərəyə 
baxıb, səsi gəldikcə ucadan, lap ucadan bağırmaq: 
“Sevinc! Sevinc! Sevdam mənim!..” - deyib sevinc-
indən hamıya, hamıya pay vermək istədi...

Məcidin o gecə gözlərinə yuxu getmədi. 
Gördükləri, eşitdikləri, artıq bir “hə” cavabı idi. 
Sakitcə musiqi dinləyir, çay içə-içə pəncərədən 
tutqun payız səmasına baxırdı. Külək şıltaqlığın-
dan əl çəkmir, qovaq ağacının budaqlarını oynadıb, 
qızılı-çəhrayı yarpaqlarını pəncərənin qabağına 
tökürdü. Dirəkdən yellənən elektrik lampasının 
işığında yarpaqlar nədənsə, Məcidə ovçu vurmuş 
durnanın son, ağrı-acılı uçuşunu xatırladırdı. Son 
nəğməsini oxuyacaq durna. Deyirlər, axı durnalar 
da bəmbəyaz qu quşları kimi, ölümünü qabaqcadan 
hiss edir. Son ölüm ayağında ömrü boyu ürəyində 
gəzdirdiyi nəğməsini oxuyur. Bu, nə qəribə talehdi, 
Allahım! Ölümü də nəğməylə qarşılayıb, ömrünün 
bir anlıq xatirə-xatirə oyalanan duyğularını da o 
nəğməyə büküb etibarsız dünyayla vidalaşır...

Məcidin Sevinclə şəhərdə görüşdüyü, evlərinə 
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qədər ötürdüyü o xoşbəxt gündən düz bir ay keçmiş-
di. Evlərində götür-qoy etdikdən sonra Məcidgilin 
onlara nə vaxt gələcəklərini deməli idi. Ancaq gün-
lər keçir, ondan hələ ki, bir xəbər çıxmırdı. Nara-
hat duyğular Məcidin içində baş qaldırır, fikrini min 
yerə çəkib aparır, hissini, xəyalını dumanlandırıb 
bir-birinə qarışdırırdı. Tətildən təzəcə qayıtmışdı. 
Kəndə zəng vura bilməzdi, yaxşı deyildi. Qız uşağı 
idi, adına söz-sov çıxmasını da istəmirdi. Zəng çal-
mağı elə Məcid üçün də yaxşı deyildi. Kənddən çıx-
ana qədər müəllim kimi pis ad qoymamışdı.

Gərək ki, həftənin son iş günü idi. İş saatı qur-
tarmağa az qalırdı. Bəziləri yır-yığış edib otaqdan 
çıxmağa hazırlaşırdı. Telefon zəng çaldı. Təzə işə 
düzəlmiş Səməd Söhrablı üzünü Məcidə sarı tu-
tub: - Sizi istəyirlər! - dedi. Sevincin anası idi. 
Məcidi görmək istəyirdi. Razılaşdılar. Bir saatdan 
sonra “Azdrama”nın qabağında, Füzuli heykəlinin 
böyründəki skamyada oturub onu gözləyəcəkdi. 
“Min cür xırdavat” mağazasının qabağındakı avto-
bus dayanacağında “96”-dan düşüb, dədə Füzulinin 
heykəlinə tərəf üz tutdu Məcid. Skamyaya çatanda 
elə bil heyrət onu bürüdü, ayaqları quruyub qaldı. 
İçində: “İlahi, insan da bu qədər bir-birinə oxşa-
yar?!” - deyə öz-özündən soruşdu. Elə bil, bir alma 
idi, yarıya bölmüşdülər. Ya hansısa mahir bir rəssam-
sa çəkdiyi portretdə səhvən Sevincin başını götürüb, 
bu qadının çiyinlərinə qoymuşdu. Həyəcandan 
dili tutulmuşdu Məcidin. Sevinclə görüşəndə dili 
dolaşdığı kimi, indi də özünü ələ ala bilmirdi. Soyuq 
tər bürümüşdü bədənini. Beləcə, bir az da keçsəydi, 
bəlkə də, “Sevinc, sənsənmi?” - deyə soruşacaqdı 
Məcid. Yaxşı ki, qadın özü dilləndi: - Gəl, oğul, gəl! 
Düz gəlibsən, Məcid. - dedi. Ayağa durub, bir əli-
ylə boş skamyada oturmağa yer göstərdi. Məcidin 
azacıq həyacanı çəkildi, qırışığı açıldı. “Təşəkkür 
edirəm!..” söyləyib, skamyada əyləşdi. Qadın açıq, 
səmimi söhbət olsun deyə, xoş bir təbəssümlə Məci-
di süzüb: - Şəhərlə necəsən, oğul, uyğunlaşa bil-
irsənmi? - deyə soruşdu.

 -Pis deyil! Sağ olun, iş-güc o qədər insanın 
başını qatır ki, darıxmağa heç vaxt da qalmır. Günün 
hardan başlayıb, harda bitdiyini də hiss etmirsən. 
Şəhər, elə bil, qaynar qazandı, hamını qarışqa kimi 
qayğıları ilə aldadır, hamı qaça-qaçda, tələsha tələs-
dədir.

-Kəndlə, valideynlərinizlə əlaqəniz necədir, 
yaxşıdırlarmı? Gedib heç onları yoxlaya bilir-
sinizmi? Ata, ana yaxşı şeydir, evin istiliyi, işığı, 
bini-bərəkətidir, qədrini bilin. Valideyn xeyir-duası, 
bəlkə də, İlahi qüdrətdən gələn sədadır!..

-Bu xoş sözlərə, diqqətinizə görə, çox sağ olun. 
İmkan tapan kimi gedib yoxlayıram. “Mərkəzi 
poçtxana”dan zəng çalıb tez-tez hal-əhval tuturam.

-Bilirsən, oğul, səni niyə çağırmışam? Neçə 
gündür düşünürəm, buna mərdimazarlıqmı, xe-
yirxahlıqmı deyim, düzü hələ kəsdirə, ad da qoya 
bilmirəm. Qızımı istədiyin, qızımın da səndə könlü 

olduğu mənə bəllidir. İşin, ağlın, düşüncən də yer-
indədir. İncimə, sənə nəsə deyiblər, ya deməyiblər, 
onu da bilmirəm. İş yerinlə də maraqlanmışam, lap 
yaxın bir qohumum da ora baş çəkib. Eşitdiyim an-
caq ürəyimi açan sözlər olub. Pisliyinə, ziyanına bir 
kəlmə belə söz deyən olmayıb. Bir həftə olar, qızım-
la telefonda danışdığım. Düzü, bu həftə ərzində nələr 
çəkdiyimi bir allah bilir. Axşamüstü idi. Evə zəng 
çalmışdılar. Tanımadığım bir kişi idi zəng çalan. 
Deyirdi ki, ürəyim yanır, Sizi çox istəyib, qızınızın 
gələcəkdə bədbəxt olmaması üçün zəng çalıram. 
Elə bilməyin ki, mərdimazarlıq edirəm, ara vurur-
am. Yox, vicdanım buna yol vermir, susmağı özümə 
bağışlaya bilmirəm. Bizim də qız övladımız var, bil-
irik valideynlik məsuliyyətinin nə demək olduğunu. 
Həqiqəti öyrənməsəniz ömrünüzün sonuna qədər 
çox peşiman olacaqsınız. Onda da əliniz hara çata-
caq ki?! Məndən deməkdir, dedim, çıxaracağınız 
nəticə isə sizdən asılıdır. Unutmayın ki, atalarımız: 
“Sonrakı peşimançılıq fayda verməz!” sözlərini 
boş-boşuna deməyib. Sonra dilim dinc durmadı, 
belə ürəyiniz yanırsa, zəng çalmaqdansa, qızıma 
deməyiniz pis olardımı?! - dedim. Söz altında qal-
madı, tutuldusa da, “Məhəbbətin gözü kordur, ona 
çatmaz, sevənlərdə heç ağılmı olur, anam!” - dedi və 
söhbəti daha uzatmayıb, sağollaşmadan da dəstəyi 
asdı.

-Hə-əə, mən təxmin etdiyim bir müəllim var. 
Bütün həyatı mərdimazarlıq üstündə qurulub. 
Kişidir, ancaq küpəgirən qarılar kimi qeybətçildir. 
Böhtanı adama elə yapışdırar ki, özün də təəccüb 
qalarsan. Bəs nə deyiblər... düzü, mənimçün də 
maraqlıdır.

-Guya, uşaq vaxtı eşşəkdən yıxılıb, onurğa 
sütunu zədələnib, uzun müddət müalicə olunub. 
Həkimlər o vaxt deyib ki, ailə həyatı uğursuz da ola 
bilər, uşaqları olmaya da bilər!.. Daha nə bilim nələr, 
nələr...

-Bəs qızınız... qızınız nə deyib ona?! Qızınız da 
ona o dəqiqə inanıb, həə?!

-Yox, qızım heç indi də inanmır. Ancaq mənə 
deyəndən sonra, neçə gündür ki, içimdə rahatlığımı 
da itirmişəm, oğul. Yediyim, içdiyim də elə bil 
zəhərə dönüb.

-Bəs qızınız... qızınız məndən niyə bir kəlmə 
soruşmayıb? Hər deyilən sözə, elə o dəqiqə inan-
maqmı olar? Axı evinizdə həkim var. Onurğa sütunu 
zədələnmiş insan da belə normal yaşaya, gəzə 
bilərmi?! Onun-bunun sözüylə oturub-durmaq, in-
sanı hara aparıb çıxarar ki, görəsən? İnsan gördüyünə, 
yoxsa eşitdiyinə daha çox inam gətirməlidir? Əl-
bəttə gördüyünə. Çünki gördüyün sənindir... sənin 
həqiqətindir. Eşitdiyin isə, sənin deyil, başqasının 
nəfəsinə bürünmüş yad bir düşüncədir. Ona inam 
gətirmək, insanın özü-özünü aldatmasıdır. Bəs 
ağıl, düşüncə nədən ötrüdür? Bəli, mən kənddə 
böyümüşəm, kəndçi balasıyam! Kənddə böyümək 
qəbahət deyil ki?! Eşşək arabası da sürmüşəm, 
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kərəntiylə, oraqla da ot biçib gətirmişəm. Eşşək 
də minib sürmüşəm. Amma yıxıldığım, onurğamı 
zədələdiyim, hələ uzun müddət müalicə aldığım heç 
yadıma gəlmir! Mən bu düşüncəni qızınıza, mənim 
tanıdığım Sevincə heç yaraşdırmazdım! Bəlkə sa-
bah başqa birisi bir özgə şey uyduracaq, onadamı 
inanacaq, onu da dərd edib içində gəzdirəcək?

-Yox, qızım indi də buna inanmır. Ancaq mənim 
içimi yeyən bu şübhəyə necə soyuqqanlı ola bilərəm. 
Əgər söhbət qızımın taleyindən, gələcəyindən ge-
dirsə, sonrakı peşimançılıq fayda verərmi?! Əgər 
doğrudanmı qızıma, onun ailəsinə hörmətin varsa, 
onda bizim tanıdığımız həkimlərin yoxlamasından, 
testindən keç. Elə biz də, siz də sabahkı qurulacaq 
ailənin taleyindən tam arxayın olaq.

-Məgər bu, alçaltmaq, birisinin heysiyyatı, 
qüruru ilə oynamaq, demək deyilmi?!

Araya cansıxıcı bir sükut çökdü. Elə bil dünyanın 
dərdləri qurğuşun kimi Məcidin çiyinlərinə tökülüb 
onun qürurunu əydi, yumağa döndərdi. Bilmədi nə 
desin, içini göynədən gözləmədiyi bu ağrını, acını 
necə udsun. Handan-hana Sevincin anası onun din-
mədiyini görüb ayağa qalxdı, daha bu barədə heç nə 
demədi. Sağollaşıb ağır-ağır avtobus dayanacağına 
tərəf getdi. Məcid hələ də özündə deyildi. Sanki bu 
dünyayla tək qalmışdı. Obası köçüb yurdu boş qalan 
ocaq yerlərinin həsrəti kimi kimsəsizləşmişdi. Buz 
heykəli kimi yerə yapışmış, bədənində acı bir titrət-
mə qopmuşdu. Ağlamaq, doyunca ağlamaq istəyir-
di...

... -Sevinc, sən hələ burdasan? Bəs niyə get-
məmisən?..

-Professor Məcid Çıraqlını gözləyirəm. Ol-
mazmı?!

-Olar, Sevinc xanım, olar... niyə də olmasın ki?!
-Həyat yoldaşım maşınla gəlib götürməlidir. 

O gələnə qədər, düşündüm ki, ötən günlərin xatir-
inə sizinlə bir-iki kəlmə kəssəm günah olmaz ki?! 
Həə, anamın da bir xahişi var. Deyir, harda görsən 
o cavan oğlandan mənim də adımdan mütləq bir 
üzr diləyərsən. Elə o gördüyü cavan oğlan kimi də 
sizi yadda saxlayıb. Deyir, günahkaram mən onun 
yanında. Qəlbinə dəyib, ürəyini sındırmışam. Axı 
qəlb sındırmaq, Allaha da xoş getməz. Kim bil-
ir, bəlkə çəkdiklərim bağışlanmaz günahlarımın 
əvəzidir çıxır balamın qabağına?! Yox, elə düşün-
mə ki, anam bu sözləri sakitcə, heç nə olmamış kimi 
deyir. Gözlərimin içinə düz baxa bilmir, baxışlarını 
məndən gizlədir. Hiss edirəm ki, bu özü də bir eti-
rafdır... Bilirsən ki, atamı erkən itirmişəm. Mək-
təbli olanda atalar uşaqlarını əllərindən tutub mək-
təbə gətirəndə həmişə onlara həsədlə, nə gizlədim, 
bəlkə də, qısqanclıqla, paxıllıqla da baxmışam. 
Ata qayğısına, tellərimdə yeri göynəyən ata əlləri-
nin sığalına həmişə ehtiyacım, istəyim olub. Nə gi-
zlədim, anam gözləriylə od götürüb, həm ana, həm 
ata olub bizə. Bir gözüylə gülsə də, bir gözüylə də 
ağlayıb. İçində gəzdirdiyi ağrı-acısını heç vaxt bi-

zim çiynimizə yükləməyib, günümüzə, güzəranımı-
za calamayıb. Mən o ananın sözünü necə yerə sala 
bilərdim, xeyir-duasını eşitmədən, axı necə gəlinlik 
duvağına bürünərdim?! Anam inad etsə də, mən 
istəyimə xəyanət etmədim. Günlərnən zənginizi 
gözlədim, susdun. Siz məni xəyal qırıqlığına uğrat-
dınız, düşüncələrimlə, ağrı-acılarımla tək-tənha 
qoydunuz. Bilirəm, mənə qəzəbliydiniz, üç dəfə 
zəng çalsam da cavab vermədiniz. Umu-küsüdənsə, 
fikirləşib çıxış yolu da tapardıq. Nə bilim, bəlkə tale 
belə fərman verib. Taleyin yazdığını kim poza bilər 
ki?! Axı tale yazısı Tanrı yazısı deyilmi?!

-Sevinc, ayaq üstə niyə dayanaq ki?! Yaxşı 
deyil, binanın arxasında əla bir çayxana var... Uca 
çinarların kölgəsinə sığınmış çayxana! Onkologi-
yanın həyəti olduğu üçün gəlib-gedənləri çox olur. 
İnsafən, yaxşı da çay verirlər.

Çayxanada adam o qədər də çox deyildi. Boş 
stollardan birində əyləşdilər. Yaxınlıqdakı ağacın 
dibi sulandığından torpağın, çayırın xoş qoxusu 
gəlirdi. Bu qoxu Məcidin uşaqlıq, gənclik illərini 
yadına salır, keçib gəldiyi kənd yollarını xəyalında 
əriş-arğac edirdi.

-Oğul, bala, bizə yaxşı dəmlənmiş çay gətir! - 
Məcid müəllim oturan kimi cavan çayçıya üzünü tu-
tub səsləndi. - Həə, yanında limonu, çiyələk mürəb-
bəsi də olsun...

Çayçı “baş üstə” deyib gedəndən sonra üzünü 
həmsöhbətinə çevirdi. 

-Sevinc xanım, yanılmıramsa, bayaq həyat 
yoldaşım maşınla gəlib götürəcək dediniz. Kənd-
dənmi gələcək?

-Yo-oox... yoo-ox!.. - Sevinc həyəcanlandı. Yan-
aqlarına qızartı çökdü. Sözünün dalını gətirə bilmə-
di, susdu. Başını aşağı saldı. Handan-hana əllərini 
çənəsinə dirsəkləyib maddım-maddım, günahkar-
casına, utanırmış kimi Məcidə baxdı. - Yooxx... mən 
elə bilirdim ki, sən bilirsən. Demək, bilmirsən... 
Mən on ildən çox olar ki, ondan ayrılmışam. Düzü, 
inana bilmirəm ki, həyatda belə iyrənc məxluqatlar 
da var imiş. O, haqqında onurğa zədələnməsi söh-
bətini çıxardan, anama zəng çaldıran da bu imiş. 
Sən demə, öz başına gələnləri sənin ünvanına ca-
layırmış. Mənim sənə çaldığım zənglər cavabsız 
qalanda, vallah, elə bil havalanmışdım, başımı 
itirmişdim. Nə etdiyimi, heç özüm də bilmirdim. 
Məktəb direktoruydu, hər imkandan, hər fürsətdən 
istifadə edib mənə təzyiq göstərirdi. Tez-tez nəyisə 
bəhanə edib otağına çağırırdı. Sanki göz verib işıq 
vermirdi. Çalışırdı ki, adıma söz-söhbət çıxartsın, 
dilimi gödəltsin, iradəmi, istəyimi qırsın. Səninlə 
olan münasibətlərimi yaxşı bilirdi. Kənd yeri idi, 
hamı bir-birini gözəl tanıyırdı, kimin nə etdiyini, 
nə düşündüyünü yaxşı bilirdilər. Ovucun içi boyda 
kənddə, əslinə baxsan, heç pıçıltı da gizli qalmırdı. 
Nə gizlədim, anam inadına bürünəndə, səndən ümi-
dim üzüləndə, acığa, həə... nə gizlədim, lap acığa 
hər şeyi unudub ona “hə” dedim. Bax, o dərindən 
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düşünülməmiş “həə” cavabım, yadıma düşəndə indi 
də məni yandırır. Tüstüm təpəmdən çıxır. Korun-ko-
run yanan ocaq kimi içim yanır, arzularımı, ümid-
lərimi tüstüsüylə boğub, istisi, hisi-pasıyla kirlədib 
dağıdır. Nə deyim, bu da bir taledi mən yaşadım, bir 
xəyal qırıqlığıydı sərablandırıb yuxu kimi ötürdüm. 
Uşağımız olmadı. Analar görəndə beşik başında, 
çalınmamış laylamın həsrəti məni boğdu. Xəyalım-
da olmayan uşaqlarımı böyütdüm, yuxularımda 
neçə kərə onlara ad qoydum. Anam bir gün, heç 
ərim də bilmədən, həkimə göstərdi məni. Həkim 
analizlərdən sonra: “Sənlik deyil, ana ola bilərsən!” 
- deyəndə anam ağladı. Kim bilir, bu bəlkə də, bir 
tale qarğışı idi. Bir zaman ürəyindən keçənləri indi 
özünə qaytarırdı anamın.

-Axı, bu necə olur?.. Ayrıldığı qadından uşaqları 
var idi, aliment də verirdi... 

-Yox, yox... bu elə deyil! Mən də belə 
düşünürdüm. Bunu özü etiraf elədi. Həkimdəndir 
uşaqları. O, qonşuları olan həkimdən. Arvadının 
həkimlə xəstəxanada görüşdüklərini bilirmiş. 
Həkimi işdən çıxardanda arvadın gözü o qədər qızır 
ki, evə gətirməkdən belə çəkinmir. Bir gün qapını 
onun üzünə açmayanda, arvadı abırsız-abırsız gö-
zlərinin içinə baxa-baxa irişib həkimin böyrünə 
qısılanda ayrılırlar.

Analıq istəyim elə bil ki, boğulmuşdu. Ümidsi-
zlik, inamsızlıq içimi yeyirdi. Anam da bir tərəfdən 
tez-tez zəng çalıb təkid edirdi ki, “Allah kərimdir, 
ümidsiz olmayın. Hər dərdin bir əlacı var. Bilirsən 
ki, səni üşüdən sonsuzluq səndən deyil, ərindəndir. 
Onda onu dilə tut, təkid elə, qoy həkimə gəlsin!..”

Anamın bu sözləri məni silkələyir, yerimdən 
oynadırdı. Hər dəfə ərimə “həkimə get” deyəndə 
bir bəhanə tapır, yayınırdı. Bilmirəm televizorda 
gedən verilişdən, ya iki gün qabaq Şəfiqə müəllim-
in dediklərindən, ya nədənsə bərk kövrəlib ərim-
in ayaqlarına düşdüm: “Axı ana olmaq mənim də 
haqqımdır!”- deyib uşaq kimi ağladım. Əllərimdən 
tutub divana əyləşdirdi. Sakitləşdirib ovundurdu 
məni. Bir zaman yol qəzasına düşdüyünü, ölümdən 
qayıtdığını, heç vaxt, heç vaxt övladı olmayacağını 
dilə gətirdi. Bir anlığa susub, sonra: “Gözlərimi 
yumaram, xoşlandığın biri varsa, dilxoşluq edə 
bilərsən!..” - söylədi. Elə bil yer ayaqlarımın altın-
dan qaçdı, elə bil içimdə vulkan püskürdü. Qəzəblə, 
sonsuz nifrətlə yerimdən qalxıb üzünə tüpürdüm. 
“Sən necə kişisən, qürurun, mənliyin yoxdurmu 
sənin?!” - deyib, silləni necə tutuşdurdumsa, tara-
zlığını itirib yerə yıxıldı. Paltomu əynimə geyib, 
geriyə də baxmadan evdən çıxdım. Quşbaşı qar 
yağır, külək havada oynadıb dər-divara çırpırdı. 
Mən daha üfunət iyi verən o evdə qala bilməzdim. 
Çıxmaqdan başqa yolum da yox idi. O, elə bilirdi 
ki, belə havada yerimdə oturacaq, hövsələmi basıb 
hər şeyi sakitcə ötürəcəyəm. Yox, o məni nə hesab 
edirmiş, məni əxlaqsızmı zənn edirmiş?! Allahım, 
belə insanları niyə yaradırdın, niyə məni belələri ilə 

baş-başa qoyurdun? Dünyanı boş qalmamaq üçün-
mü, ya yaxşısının yaxşılığın qədrini bilmək üçün-
mü? Söz tapa bilmirdim, içimi dağıdacaq o qəzəbi, 
o hissi ifadə edəcək sözü elə bil yaddaşımdan silm-
işdilər. Elə bil yerdə yox, hansısa boşluqda, havası-
zlıqda idim. Bir az da çox qalsam, boğulacaq, halsı-
zlaşıb bayılacaqdım. Qəzəbim dalğa-dalğa içimdən 
kükrəyir, nifrətim od olub içimi yandırırdı. Allahım, 
o mənə hansı gözlə baxırmış, mən o gözə, o baxışa 
heç layiq idimmi?! Axı mən nəyi arzulamışdım, indi 
hardan hara gör gəlib çıxmışdım?! Deyirlər, namu-
su itə atdılar, it də yemədi. Bəs namusunu itə atan 
bu şərəfsizlə yaşamaq bundan sonra mənə nə verə 
bilərdi?! Ancaq həşarat ömrü, qürursuz, ləyaqətsiz 
ömür. Baxdım, heç tükü də tərpənmədi, heç məni 
saxlayası, ovundurası bir söz də demədi. Onun-
la keçirdiyim ömrümə min kərə yazıqlar olsun. O 
nə ömür idi, mən yaşadım. Ona ömürmü deyim, 
məsləksiz, əqidəsiz, şərəfsiz bir ömür... Uşaq vaxtı 
qış tətilində kəndə gedəndə babam qabarlı əllərini 
odun peçinin istisində ovuşdurub deyərdi: “Bayırda 
hava çox soyuqdur. Şaxta qılınc kimi kəsir. Belə ha-
vada, heç it də itdigiynən burnunu çölə çıxarmaz!” 
İtin burnunu çölə çıxarmadığı o soyuqda babamın 
sözləri yadıma düşdü. İnadın əllərindən tutub baş 
magistral yola tələsirdim. Ümidimi itirməmişdim. 
Geriyə yolum daha içimdə qapanmışdı. İçimdə 
közərən yalançı bir ümidə bükülmüş körpüləri də 
sel aparmışdı. Yolun kənarında nə qədər dayandığım 
yadımda deyil. Düzü, elə halda idim ki, ya yerdə, 
ya göydə olduğumu da unutmuşdum. Üstümü nə 
qədər qardan təmizləsəm də, yenə də qar məni Şax-
ta baba, Qar qız kimi bəzəyirdi. İrəlidə, döngədə, 
çayın üstündəki körpüdə qurd gözləri kimi qoşa işıq 
parladı. Önümdən bir az irəli keçmişdi ki, saxladı. 
Kabinanın qapısını azacıq açıb, soyuqdan qorxa-
qorxa başını güclə çölə çıxaran yaşlı kişi: - Hara 
gedirsən, ay anam, ay qızım? – soruşdu. Sonra da 
cavab gözləmədən: - Belə havada kimisə çöldə qoy-
maq heç kişilikdən deyil! - dedi. Bilmirəm, hardan-
sa ağlıma girdi anamın xəstə olduğunu, getməyin 
mütləq lazım gəldiyini söylədim. Şəhərə gəlirdilər, 
gəlninin vəziyyəti yaxşı deyildi, rayonda həkimlər 
əlac qılmadıqlarından Bakıya göndəriş vermişdilər. 
Arxa qapıdan içəri keçdim. Yorğana bükülü gəlin və 
yanında yun şalına bərk-bərk bürünmüş yaşlı qadın 
oturmuşdu. Görünür, qaynana idi. Çox istiqanlı, söh-
bəti şipşirin bir qaynana. Elə o dəqiqə istilənməyim, 
qırışığım açılsın deyə termosdan isti çay verdilər. 
Adi vaxtda acı bağırsaq kimi uzanan şəhər yolunu 
nə vaxt bitirdiyimizi yadıma sala bilmədim. Həkim 
qardaşımın işlədiyi xəstəxanaya gedirdilər. Gecədən 
xeyli keçsə də, maşını qardaşımın evinin qabağına 
sürdürdüm. Düzdür, qardaşımın yoldaşı, gəlinimiz 
bir az mızıldansa da, qardaşım geyinib xəstənin 
səhərin açılması, həkimlərin iş vaxtının başlamasını 
gözləyənə qədər əziyyət çəkməməsi üçün xəstəxana-
da aparıb yerləşdirdi. Sən demə, dünya yaxşı adam-
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larla doluymuş. Yaxşılıq elə yaxşıları tapırmış... Nə 
gizlədim, həyatım bir müddət çox sarsıntılı, cəhən-
nəm əzabı kimi keçdi. Eşitdiyim sözləri yadıma 
salanda dəli olmaq dərəcəsinə qədər gəlirdim. Müəl-
lim kimi işə düzəldim. Başım qarışdı, təzə mühit, 
təzə tanışlıqlar içimdə bir az yüngüllük yaratdı. 
Sonra uşaq vaxtı bir yerdə oynadığımız qohumuma 
rast gəldim. Rusiyətdə yaşayırmış, hüquqşünasdır... 
hansısa şəhərdə, dəqiq bilmirəm, deyəsən Ufada 
müstəntiq imiş. Mühüm işlər üzrə müstəntiq. Ded-
iyinə görə, böyük bir mafiyanın maliyyə, adam 
oğurlama cinayətlərini araşdırırmış. Əvvəlcə ona 
xəbərdarlıq, sonra külli miqdarda pul təklif ediblər, 
işi çox qurdalama, alacağını al, üstündən də sakitcə 
sivişib keç, deyiblər. Onsuz da tutulan tutulub, ölən 
də ölüb, daha o birilərin üstünə getmə. Yox, bunların 
heç birini qəbul etməyib. İnadla öz sözünün üstündə 
dayanıb. Onlar da bildiklərini edib, ailəsinə olmazın 
işgəncələrini verməklə, öldürüb, evini də yandır-
araq çəkdikləri şəkilləri də ona göndəriblər. Qaysaq 
bağlamış yaralarını qopartmamaq üçün soruşmur-
am. Bilirəm, onları xatırlatmaq ona çox ağır gəlir. 
Danışa bilmir, danışanda da göz yaşlarını güclə sax-
layır. Mərhum yoldaşı da elə öz kəndlərindən olub. 
İki uşağının və yoldaşının məzarları da həmin kənd-
dədir. Mən də elə ona qoşulub bir neçə dəfə ziyarətə 
getmişik. Baş daşlarından boylanan şəkillər elə bil 
dil açıb: “Axı bizim gühahımız nə idi?!” - deyə 
dərdlərini, ağrı-acılarını danışırlar. Yaxşı ki, ailəmiz, 
iki uşağımız - bir oğul, bir qız payımız var. Həyat 
yoldaşım bunlarla nəfəs alır, yaşayır. Uşaqlar olma-
saydı, həyat yoldaşım yəqin ki, öz məzarını da çox-
dan o məzarlar cərgəsinə qatardı. Elə mənə də həyat 
verən, ömrümü yaşadan övladlarımdır. Nə deyim, 
bu da bir taledir mən yaşadım.

Sevinc bir anlıq susdu. Çaydan bir qurtum içib 
sınayıcı nəzərlərlə Məcid Çıraqlıya baxdı. Sonra 
sifətinə qonan yüngül təbəssümlə gülümsədi.

-Deyir, dərdli deyingən olar, qəmli yatağan. Di-
lotu yemiş adamlar kimi heç mən sənə imkan ver-
mədim axı, danışmağa. Bəs sən neynirsən, ailən, 
uşaqların necədir? Düzdür, televiziyada çıxışlarını 
görürəm, qəzetdə, jurnallarda yazılarını oxuyuram. 
Neyləmək olar, Tanrının yazdığını kim poza bilər 
ki?! Taleyin yazdığını mən poza bilsəydim inan, onu 
arzumla, məramımla yazardım təzədən! Vallah, heç 
inanmazdım, Tanrım məni tale imtahanından çıx-
ardıb, sizin imtahanınızda bir də belə görüşdürə.

Məcid Çıraqlı elə bil donmuşdu. Danışa bilmirdi. 
Xatirələr içində oyalanır, keçən günlər vərəq-vərəq 
yaddaşına tökülürdü. Qınayan olmasaydı ağlar, ürəyi 
boşalıncaya qədər ağlardı. Ailəsindən narazı deyildi, 
evdə hörmətini saxlayır, həyat yoldaşı, uşaqları pər-
vanə kimi başına dolanırdılar. Ancaq mahnıda dey-
ildiyi kimi, heç vaxt unudulan, unudulan deyildi ilk 
məhəbbət. Zaman keçər, ömür ötər ilk məhəbbətsə 
nə qocalar, nə də bitər. İlk məhəbbətdə nə qüdrət 
varsa, zaman da onun qabağında aciz qalar. Nə əri-

yər, nə qocalar, həmişə cavan qalar ilk məhəbbət.
Mobil telefon zəng çaldı. Məcid Çıraqlı 

düşüncədən ayıldı. Əl çantasını qurdalaya-qurda-
laya: - Muraddır!.. Həyat yoldaşım Murad! - dedi. 
Ayağa durdular. Çinar ağacının kölgəsində dayan-
mış qara “Prado” maşınından polis geyimində 
polkovnik rütbəli ucaboy, yaraşıqlı zabit və on-on 
iki yaşlı oğlan uşağı düşdü.

-Tanış olun, Murad! Bu, Məcid Çıraqlıdır... - 
Sevinc gülümsəyə-gülümsəyə dilləndi: - Kənddə 
bir yerdə müəllim işləmişik. İndi professordur. Heç 
ağlıma gəlməzdi ki, bu günkü imtahanımın komissi-
ya sədri olacaq... Həə, sən niyə kənarda durmusan, 
Məcid balam, adaşındır... dayındır, gəlib əl verib bir 
görüşsənə!..

Sevinc Məcid deyəndə Məcid Çıraqlının içində 
elə bil nəsə gizildədi. Qayıdıb ağrı, həsəd dolu bir 
baxışla Sevincə baxdı. Demək, gənclik məhəbbə-
ti ölməmişdi. Evində o günləri hələ xatırlayası bir 
Məcid böyüyürdü...

Sağollaşdılar, xudahafizləşib ayrıldılar. Maşın 
uzaqlaşdı, Məcid Çıraqlı hələ də yerində donub qa-
lmışdı. Gördüklərinə inana bilmirdi. Bu gerçək idi, 
ya şirin bir xəyal, yuxu idi ağlına sığışdıra, inamını 
göyərdə bilmirdi. Həyəcandan bədəni titrəyirdi. Yıx-
ılmamaq üçün çinarın gövdəsinə söykəndi. Düz otuz 
il bundan qabaq da Sevinci evlərinə ötürüb, “hə-ə” 
kəlməsini eşidəndə də bədəni beləcə uçunmuşdu. 
Handan-hana özünə gəlib asta-asta evlərinə tərəf ad-
dımladı. Evdə onu ailəsi gözləyirdi. Bayaq Sevincin 
dediyi: “Yaşadığım bu illərdən sonra dərk etdim ki, 
ailə-sığındığın, güvəndiyin, arxalanıb güc-qüvvət 
aldığın isti ocaqdır. Ocağı yanar, isti olanın qapısı 
həmişə xoşbəxtliyə açılar! Ailəsi ilə nəfəs alan, 
ailəsiylə də xöşbəxt olanın həyatda yeri də həmişə 
yüksək olar!” - fikri onu tutmuşdu. Dünən üstündə 
dayandığı fikrini dəyişib, indi ürəyində ailəsiylə An-
talyaya istirahətə gedəcəklərini qətiləşdirmişdi...

03 aprel - 08 noyabr 2022, 
Bakı-Ankara-Bakı 
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DODAQDƏYMƏZ TƏCNİS

Yetər, könül, eşq odunda yandığın,
Yol edirsən dərd əlindən haraya?
Deyən yoxdu, ay ağılsız, qocaldın,
Göz tikirsən günə, ilə, hər aya!

Eşq oxunu atdın, keçdi səndə yan,
Oğulsansa, duruş gətir, sən dayan!
Xeyri nədir, yüz yol alış, sən də yan -
Nazil olar İlahədən hər ayə!

Desin dərdin Xaliq yara, danışsın,
Eşq odundan canda yara danışsın.
Yetər nazı, deyin, yar a danışsın,
Ya öldürsün, ya da, yetsin haraya!

ŞƏKİL ÖNÜNDƏ

Nə deyim, bilmirəm, dəyişməmisən!
Önündə dayanan qocaya bir bax!
Ağarıb saçlarım, sən həminkisən,
Sənin gözlərində dayanıbdı vaxt.

Bu donmuş gəncliyə deyimmi təbrik?
Əbədi sükut da gözəl olarmış!
“Haraya, nə zaman, nəyik, biz kimik?”
Sükutun özünün cavabı varmış...

Gözümə zillənən bu lal baxışlar,
Nakam arzuların səlnaməsidir.
Dərd üstə dərd qoyan o gözlər, qaşlar,
Yatmış gözəlliyin nalə səsidir.

Çətinmiş! Bu qədər yük məni yorub,
Oyanıb, bircə yol deyib güləydin.
Qayğılı səsinlə halımı sorub,
Dərdimi sinəmdən yarı böləydin!

Mənimlə yol edən bu illər, heyhat,
Min dərdin izini sinəmə salıb.

Adı mənim olan bir şirin həyat,
Məndən uzaqlaşıb, səninlə qalıb.

MEŞƏDƏ VƏHŞİLƏR YAŞAMIR

Meşәdә yaşamır daha vәhşilәr,
Meşәdәn çıxıblar, düzә düşüblәr!
Dәrinin üstündәn atıb geyimlәr,
İnsan ovlayırlar, izә düşüblәr.

Vәhşinin dövrüdür, söylәyir qan-qan,
Baxıram dünyaya - yaş tökür didәm!
Vәhşi olmamaqçün, hazıram, inan -
Biryolluq vәhşili meşәyә gedәm!..

Quyruqlar gizlәnib şalvar içinә,
Qarşıda dayanan “insana” bir bax!
Qoy düşüm meşәdә vәhşi cәnginә,
Yaşayım bunlardan bir azca uzaq!

Meşәdә yaşasam görәrәm ki, mәn
Yaşayır hәlә dә hәyat qanunu.
İndisә, görürәm mәn günü-gündәn, 
İnsanlıq dövrünün yetişir sonu.

SALAMLAR GƏTİRMİŞƏM MƏN
 
Aç gözünü, əziz dostum! Sevdiyin
Ellərdən salamlar gətirmişəm mən.
Yaşıl yamaclardan, şiş qayalardan,
Çöllərdən salamlar gətirmişəm mən!

Uca zirvələrdən hayqırıb gələn,
Qocaman dağların bağrını dələn,
Bahardan güc alan, coşan, kükrəyən,
Sellərdən salamlar gətirmişəm mən!

Olsa da çox illər aradan keçən,
Yaddaşa sahibdir hər çöl, hər çəmən.
Səhərin şehində nəğmələr deyən,
Güllərdən salamlar gətirmişəm mən.

XALİQ AZADİ
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...Yaman haçalandı ömürdə yollar!
Gözlərə nəm düşdü, ürəyə qübar...
O gözəl gənclikdən qalan yadigar -
İllərdən salamlar gətirmişəm mən!

Qəlbində Xaliqtək hər qərib kəsin,
Xatirə göz açar, ucaldar səsin...
Eşqin nəğməsini söyləyən həzin
Dillərdən salamlar gətirmişəm mən!

İNCİMƏZDİM

Qocalıq adında ömür zirvəsi,
Gəlib yetməyəydı, mən inciməzdim!
Dik gəzib qalaydım “gic qarasaqqal”,
Bəxtim yatmayaydı, mən inciməzdim!

Saçlarım başımda qalaydı qara,
Dərdimə gözəllər edəydi çara!
Yollar aparaydı dövlətə-vara,
Mənə çatmayaydı, mən inciməzdim!

Olsam da yaşımda baba, ya əmi,
Qalaydı canımda cavanlıq dəmi.
Ömür olmayaydı lövbərsiz gəmi,
Atıb-tutmayaydı, mən inciməzdim.

Yenə də görüşə yar gec gələydi.
İntizar oxtəki bağrım dələydi.
Mən dəli olaydım, yarım güləydi,
Qəmə batmayaydı, mən inciməzdim!

Xaliqəm, qəlbimin arzu-məsləki,
Bir anlıq arxaya dönəydim, təki!
Çəkəydim çiynimdə bir dünya yükü,
Heç vaxt bitməyəydi, mən inciməzdim!           

DİLLƏNMİR

Zalım qızı sanki daşdı, dəmirdi,
Sinəm üstə çəkir yara, dillənmir!
Nə yalvarış, nə şirin söz qəbuldu,
Zalımlığa yoxdu çara, dillənmir!

Sevən qəlbim yaman düşüb möhnətə,
Düçar olub ürək dərdə, zillətə.
Xeyirsizdi haray salmaq zülmətə,
Çatmır səsim zülümkara, dillənmir!

Saf eşqimiz çəkilib imtahana,
Heç olmasa, insafsız bir utana!
“Ah!”larımdan alov düşür cahana,
Ürək olur parça-para, dillənmir!

Fikirdən ürəyim sanki, tar-kaman,
Kədərli mahnılar çalır hər zaman!
İnciyib, ortaya düşüb zimistan,
İlişmişəm boran-qara, dillənmir!

Gözəl sevgi verilmişdi qismətə,
Nədən düşdü qəfil haqsız töhmətə.
Xitam verə Xaliqnən bir söhbətə,
Zalım gələ bir qərara, dillənmir!

QALMAYIB

Saz götürüb səs-küy salan çoxalıb,
Zilə gedib “Cəngi” çalan qalmayıb.
Sədəfli saz sanki düşüb zindana,
“Ustad” sözü olub yalan, qalmayıb.

Qurbanini Pərisinə yetirən,
Xan Nigarı Çənlibelə gətirən,
“Dilqəmi”ni göz yaşıyla bitirən,
Sevən könlü oda salan qalmayıb.

İki aşıq deyişəndə baş-başa,
El yığılıb eyləyərdi tamaşa.
Qoç Koroğlu qol qoyduğu savaşa,
Sorğu edən, xəbər alan qalmayıb.

Ustad aşıq üz tutanda dastana,
Dərin sükut yayılardı hər yana.
Lələ, Kərəm düşən vaxtı borana,
Köks ötürüb dərdə dalan qalmayıb.

Məclislərdə sanki dünya sökülür,
Boş səs-küydən baş-beyinlər tökülür!
Xaliq deyər, bizə dağlar çəkilir,
Adətimiz olub talan, qalmayıb!

QAZAX YURDUNA

Tale rəva bilsə, Qazax yurdunu,
Dolanıb elbəel gəzərdim, vallah!
Salamlar söyləyib Ana Kürümə,
Coşqun sularında üzərdim, vallah!

Hay salıb, Vaqifi edərdim soraq,
Elin dərd-qəminə qoy salsın çıraq.
Molla Vidadinin izin taparaq.
Əlvan çiçəklərlə bəzərdim, vallah!

Üz tutub Aveyin ətək-düzünə,
İsrəfil ağaya söyləyərdim nə!
Yol edib Kərəmin qəbri önünə -
Diz çöküb, əklillər düzərdim, vallah!

Göyəzən dağında saxlayıb ayaq,
Vurğunun şeirindən istərdim dayaq.
Damcılı önündə niyyət tutaraq,
İçməyə suyundan süzərdim, vallah!

Xaliqəm, üz tutum hər düzə, dağa,
Bəlkə iz qoyubdu Cahandar ağa!
Bir anlıq dönsəydim o gözəl çağa,
Ölməzdim, hər dərdə dözərdim, vallah!
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Axı mən kim idim? 
Orta məktəbi “kafi” qiymətlərlə bitird-

im. Dərslərimdən çox vaxt “2” də alırdım. Sinif 
yoldaşlarım mənə gülür, kütbeyin deyərək ələ 
salırdılar. Hə, nə olsun? Siz “4”, “5” qiyməti alırdınız. 
Sonrası nə oldu? Müəllim, tibb bacısı, jurnalist, nə 
bilim daha nə oldunuz. 

Hə, bax, indi deyin, görüm kim yaxşı yaşayır? 
Siz, yoxsa mən?..

Yaxşı ki, məktəbi bitirdikdən sonra atam rüşvət 
verib məni prestijni kollecə qəbul etdirdi. Heç ora-
da da yaxşı oxumurdum. Bütün zaçot və imtahanlar 
zamanı müəllimlərə rüşvət verib qiymət alırdım.

Axı mən kim idim? 
Heç yerdə mənə hörmətlə yanaşmırdılar. Savad 

yox, yaradıcılıq yox, özüm də həyasızın, şantajistin 
biri... 

Kolleci ölüm-zülüm birtəhər bitirdikdən sonra 
uşaq bağçasında tərbiyəçi işləyirdim, maaş az old-
uğundan çətinliklə dolanırdım. Odur ki, girişdim 
dəbdə olan qədim-müasir bir işə. Peşəmi öyrənənə 
kimi dönə-dönə məşq elədim. Əllidən çox kişi ilə 
əyləndim. Əclaflar, hamısı etibarsız çıxdı. Kefləri-
ni çəkəndən sonra nəyisə bəhanə edib məndən 
aralanırdılar. 

O kaftara can sağlığı arzulayıram. Nə yaxşı ki, 
onunla “dostlaşdım”, yaxınlıq etdim. Mənim kimi 
etibarsıza, fırıldaqçıya, ha, ha, ha, haaa, inandı, 
var-dövlətini mənim üçün xərclədi. Sən nə yaman-
san, a pul; canlar alansan, a pul; evlər yıxansan, a 

pul; evlər tikənsən, a pul. Deyirlər, adamın gərək 
dayısı olsun. Qələt edib deyirlər. Dörd dayım var. 
Hə, nə olsun ki... Dördü birə dəyməz, biri heç nəyə. 
Nə etdilər mənim üçün? Heç nə... 

Pulun var, deməli daydayların da var. Adam 
tapıb, pulumu verib, işimi gördürəcəyəm. Qoy bir 
az da pul yığım, lap böyük vəzifəyə gedəcəyəm, 
hələ bir dayanın, baş idarəyə rəis təyin olunma-
lıyam. Böyük vəzifəyə təyin olunmaqdan ötrü qa-
rşıma məqsəd qoymuşam. İndi də yaxşı dolanıram, 
amma bax, onda qaz vurub, qazan dolduracağam.

Neçə-neçə məmur fırıldaq yollarla qazan-
dığı pullarla xarici ölkələrdə mülklər alıblar. Axı, 
mən kimdən əskiyəm? Nə olsun ki, evim, bağım, 
maşınım var. Hələ bir dayanın, hesablamalarıma 
görə mənim 45 yaşım olanda, mən də xaricdə ev 
alacağam. Amma mənə orada 2-3 mülk lazım dey-
il, biri bəsimdir, mən çox gözütox adamam. Vaxtilə 
mənə kütbeyin, qancıq deyənlər, indi varlı qadın 
olduğuma görə qabağımda ikiqat əyilirlər, “xanım”, 
- deyə müraciət edirlər. Ha, ha, ha, haaaa...

Amma vəzifə nə gözəl şeymiş. Bunu hər adam 
başa düşməz. 

22 işçim var. Onlardan 5 nəfər “ölücanlar”dır, 
qurban olaram o ölücanlara, ümumiyyətlə işə 
gəlmədiklərinə görə maaşları bütünlüklə mənlikdir. 
Digər işçilərdən hər ay haqqımı alıram... 

O köpəkoğlunun qızının torbasını hökmən tik-
məliyəm, durnabaş köpək qızı. O gün mənə deyir 
ki, mən ali təhsilliyəm, az maaş alıram, çətinliklə 

FƏRHAD ƏSGƏROV (RAMİZOĞLU)

MƏNƏ KÜTBEYİN DEYİRDİLƏR
(Uşaq bağçası müdirinin monoloqu)
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dolanıram, vicdanla işləyirəm, işimə də məsuli-
yyətlə yanaşıram, hər ay məndən niyə qeyri-qa-
nuni pul alırsan? Dedim əcəb edirəm, get hara 
şikayət edirsən, et. Hara şikayət edir-etsin. Məni 
yoxlamağa gələnin cibinə xərclik qoyub, yola sa-
lacağam. Gələn kosmosdan gəlmir ha? Məni yox-
lamağa gələn də, mənim kimi fırıldaqçının biridir 
də. Dolanıram, dolandırmalıyam... Dayan, durn-
abaş, səni əsassız işdən çıxarmaq üçün şıxış yolu 
axtarıram, 2-3 aya bu məsələ həllini tapacaq. Kül 
sənin başına, dilini qoy o dar yerinə, dilini dinc sax-
la, işini işlə də... Axı, sənin müdirlə nə işin var? Səni 
işdən çıxaracağam, başqasından yüksək məbləğdə 
pul alıb işə götürəcəyəm... 

Vallahi, billahi, vəzifə gözəl şeydir. Bağça 
uşaqları üçün verilən ərzağın 50 faizini evimə 
aparıram, ailəliklə yeyib-içib kef edirik. Çox olanda 
satıram. Bağça üçün verilən yumşaq, quru inven-
tarları da satıram, onun yerinə elə köhnələri hesab-
dan silsəm də, işlədirəm. Ha, ha, ha, haaa... 

Bayquşu çox istəyirəm. O, da məni çox istəy-
ir. Xadimə işləsə də yaxşı qadındır. Quzu kəsərəm 
sənə. Niyə də istəməyim axı? Kollektivdə mənim 
haqqımda olan söz-söhbətləri dərhal çatdırır – bu 
bir. Evimdə təmizlik işlərini görür – bu iki. İşçilər 
evə getdikdən sonra uşaqlar üçün ayrılmış ərzağın 
bir hissəsini zəmbillərlə evimə gətirir – bu üç. Yazığı 
hələ bağçanın həyətində bağban yerinə eşşək kimi 
işlədirəm – bu dörd. Belə işçiyə canım qurban.

Ha, ha, ha, haa... o gün məktəb yoldaşımla 
təsadüfən yolda görüşdüm. Məni artıq rüşvətxor, 
fırıldaqçı kimi tanıdığını üzümə dedi. Ay-hay, söz 
altında qalmadım, dedim ki, indi hansı məmur 
rüşvətlə dolanmır? Bağça müdiri balaca bir vəzi-
fədir, bağça müdirləri az qazanırlar, sən hər ay bir 
evin pulunu qazananlardan danış. Köpək qızı, sö-
zlərimi eşitcək sağollaşmadan getdi.

Məni tanıyan müəllimlərə, tibb işçilərinə, 
mədəniyyət işçilərinə, ancaq maaşla dolananlara 
demək istərdim ki, gördünüz, orta məktəbdə “2”, 
“3” qiymətlər alsam da, indi varlı bir qadınam. 
Nə olsun ki, savadlı və ağıllısınız? Varlı olmaqdan, 
yaxşı yaşamaqdan ötrü çıxış yolu tapmaq lazımdır. 
Mənim savadım olmasa da, həm bicəm, həm də 
ağıllı. Tək ağıllı olmaqla qabağa getməzsən, həm 
də gərək bic olasan. 

Yalan danışmağı qəşəng bacarıram, lazım gəlsə 
yaltaqlanıram, lazım gəlsə şər ataram, xoşum gələn 
kişiyə özümü sevdirə bilirəm, beş kişini əlimdə elə 
fırladıram ki... 

Ha, ha, ha, haaa... 
Gedin, gedin işinizlə məşğul olun, işinizə mə-

suliyyətlə yanaşın, ha, ha, ha, haaaaa...

ÇIXIŞ YOLU HƏMİŞƏ VAR
           (hekayə)
O, polis şöbəsinə rəis təyin olunan gündən işi-

gücü, əsasən idarə müdirlərindən, ticarət obyek-
tlərindən, yanacaqdoldurma məntəqələrindən pul 
qopartmaq oldu. Bir sıra müəssisələrin rəhbərləri 
özləri onun yanına gəlirdilər, bəzilərini özü çağırırdı, 
bəzilərinin yanına gedirdi... Əlqərəz, necə deyərlər, 
hamı ilə dil tapa bilmişdi, hamını özünə ram etmiş-
di. Ancaq rayonda yeganə müəssisə idi ki, rəis ha 
fikirləşirdi, oranın qıfılını aça bilmirdi. Bu yer isə 
kimyəvi təmizləmə emalatxanası idi. Birincisi, ora 
elə bir “layiqli” obyekt deyildi. İkincisi, oradan nə 
alacaqdı ki? Üçüncüsü isə, ən başlıcası idi: rayon-
da ram edilməyən bir obyekt qaldımı, onun yuxusu 
ərşə qalxar, yediyini-işdiyini bilməzdi. Rəis belə rəis 
idi. Odur ki, bütün tədqiqat mexanizmini salmışdı 
işə. Çox fikirləşdikdən sonra axır ki, bir bəhanə tapa 
bildi...

Onun köhnə bir pencəyi vardı. Neçə vaxtdı heç 
əyninə geymirdi. Atmışdı evin bir küncünə. Səhər 
onu götürüb apardı təmizləmə emalatxanasına.

Bir neçə gün ötəndən sonra pencəyinin dalınca 
getdi. Emalatxananın işçisi pencəyi ona uzadanda 
polis rəisi onun üstünə qışqırdı:

-Bu nədir, pencəyimi nə kökə salmısan? Üç saa-
ta mənə təzə pencək verməsən, aparıb salacağam 
səni qoduqluğa! Bildin?

Haray-həşir eşidən emalatxana müdiri də hara-
dansa peyda oldu. Onun artıq polis rəisinin necə 
adam olduğu haqqında məlumatı var idi və yaxşı 
başa düşürdü ki, bu rəisin qurmasıdır. Onu da yaxşı 
başa düşürdu ki, əgər rəisə müəyyən məbləğdə pul 
verməsə, bir neçə aydan sonra “başı ağrıyacaq”.

-Cənab rəis, - deyə ona müraciət etdi. – Xoş 
gəlmisiniz bizim obyektə, həmişə siz gələsiniz. İca-
zə verin, sizə təzə kostyum alım.

...İki saatdan sonra təzə bahalı kostyum rəisin 
əynindəydi. Hələ kostyumun cibinə pul da qoyul-
muşdu. O, kabinetindəki güzgünün qarşısında du-
rub, özündən razı halda bahalı kostyumuna tamaşa 
edir, arabir də öz-özünə deyirdi: “çıxış yolu həmişə 
var”.
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Duyğularım üşüyür,
saflıqdan atırsan özünü yerə.
Yer üzü çirkləndirər səni,
sürtülüb torpağa qaralarsan.
Yaralanarsan
enib aşağı,
Allahdan aralanarsan.
Sən öz ucalığından enmə,
Qar.
Yalandı yaşamaq, sevmək,
filan...
Hər şey yalandı.
Başımızı qatıb aldanırıq.
Atırsan özünü yer üzünə,
Səndəmi aldanırsan?
Aldanma.
Sən öz ucalığından enmə,
Qar...
***
Sən bir ovuc ayrılıqsan,
aramızda bir dünya dərd
bir ovuc kədər.
Durum qapını bağlayım,
adın çəkiləndə
innən belə.
Ya ölüm gələr ağlıma,
ya da ayrılıq...
***
Şəhidlərimiz
Vətəni
Bayraq kimi,
Torpaq kimi
sakitcə sevərlər.
Uğrunda 
daş olub,

torpaq olub
sakitcə ölərlər.
Sonra böyüyüb 
Vətən olar,
Bayraq olarlar.
Vətəni 
daş kimi,
torpaq kimi
sakitcə sevərlər.
***
İri şəhərlərdə
torpağın üstünə
daş döşəyərlər,
asvalt vurarlar.
Həyatımız rahat
olsun deyə.
Unutduq torpaq
Olduğumuzu.
Onunçün torpaq da
üz çevirdi bizdən, 
unutdu torpaq olduğunu
***
Bir buğda dənəsi
qədər də deyilik.
O baş qaldıranda 
torpağa əyilir.
Bizsə 
başımızı dik tutub gəzirik.
Hər cəbrinə
dözürük
dünyanın. 
Əkirlər torpağa
o göyərir,
amma biz göyərmirik...

Ağıl harda, baş hardadı,
Ağıllı başlar dardadı.
Mənim könlüm sənə sarı,
Bəs sənin könlün hardadı?

GÜLNARƏ CƏMALƏDDIN

P O E Z İ Y A  Ç Ə L Ə N G İ
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***
Dadına baxma dərdin,
nə kabab dadır,
nə su,
nə də ki...
Gözünü yaşardır,
Ruhunu yandırır,
amma özü kef çəkir canında

***
Səni elə çox sevmişəm, 
Gözü-könlü tox sevmişəm.
Yalan imiş, yalan hər şey,
Bilə-bilə yox, sevmişəm.

Payız yarpaqları sarı,
Olacaq tanrının yarı.
Bu dünyanın quzey qarın,
Ürəyimdə dağ, sevmişəm.

Bir də gəlməz keçən ömür,
Yarı dəndi, yarı kömür.
Daha dünya məni görmür,
Mən dünyanı sağ sevmişəm.

Oldum, ölümə yetmədim,
Dindim, dilində bitmədim.
Düşdüm əlindən, itmədim,
Mən ölümü ağ sevmişəm.

***
Diri-diri soydular
Nəsimini,
diri mənəm.
Hər şəhid olan balanın
biri mənəm...

Ağıl harda, baş hardadı,
Ağıllı başlar dardadı.
Mənim könlüm sənə sarı,
Bəs sənin könlün hardadı?

Belə olur adam, belə,
Ya yarımçıq, ya da nəsə...
Canbəsər olur, canbəsər,
Belə ölür adam, belə...

Ölümünə ölsəm bilmə,
Bayraq-bayraq, ilmə-ilmə,
Diyar-diyar itkin düşüb,

Vətən-vətən bölünsəm...
Bu dünyada nə var, yoxdu,
Gözüm, könlüm qəmə toxdu.
İlim-ilim itsəm gəlmə...

***
Ayılıb görəsən yuxuymuş hər şey,
Bütün gedənlərin geri qayıdıb.
İllərlə içinə yığdığın dərdi,
Kədəri, daşlara çalıb qayıdıb.

Elə biləsən ki, dünyada yoxsan,
Sən çıxıb getmisən, dünya dəyişib.
Qarışıb ruhunda bütün suallar,
Zamanmı, ömürmü, nəsə səhv düşüb.

Sevincdən hönkürüb qəh-qəh çəkəsən,
Göy üzü diksinə, qaya çatlaya.
Boy verib torpaqdan üzü günəşə,
Məzara əkdiyin toxum çatlaya.

Elə yaxın ola Allah ruhuna,
Hər gün arınasan günahlarından.
Yükün yüngül ola əzilməyəsən,
Xəbərin olmaya əzablarından.

Ayılıb görəsən hər şey dəyişib,
Qalmayıb dünyanın ölçüsü, rəngi.
İtib yolu-rizi, kəsilib səsi,
Pozulub nizamı, dönüb ahəngi.

Gördüyün yuxunu yozub tərsinə,
Nağıl uydurasan, şeir yazasan.
Ola əllərində elə ixtiyar,
Ölümün özünə qədbir qazasan.
***
Yenə bəd xəbərlər əzdi ruhumu,
Uca dağlarıma qar yağdı, yağdı.
Ürəyim bu dərddən qubar bağladı,
Əl dəymə qanayar oy, dağdı, dağdı.

Yenə qönçə-qönçə dərildim tağdan,
Dənəmi üzdülər o bağça-bağdan.
Əlim dizlərimdə, elə o çağdan,
Oxşayır dərdimi, oy sağdı, sağdı.

Qoymayın güzgülər qırıla sına,
Düşmən əllərinə yaxmasın xına.
Lənət olsun bu dünyanın nırxına,
Bu necə taledi, oy baxtdı, baxtdı.
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***

Mənə üzünü göstər,
Səni tanıyım, dünya.
Tanımadan bilmədən,
Necə qınayım, dünya.

Dərddi yerin, göyün dərd,
Dərddi hər dərdə əlac.
İstəyirsən göyə çıx?
İstəyirsən yerə bat
Səni sınayım, dünya.

Quldu qulun tanrısı,
Yoxdu bunun anrısı.
Denən haran ağrıyır,
Gətir sarıyım, dünya.

Dağın-daşın qarıdı,
Qurdun, quşun qarıdı.
Bəlkə ömür yarıdı,
Necə yarıyım, dünya.

***

Yalqızlıq məzar kimi soyuq,
Ört üstümə gözlərini.
Bir narıncı yağış yağsın
və sonra get.

Yalqızlığın ortasında
yalquzaqlar
səhərəcən ulayarlar.
Mən ruhumu yem etdim
Yalquzaqlara.
Sən getməmiş
boş küçədə kimsəsizlik,
qaranlıq hər gecədə
talar mənliyimi
yalqızlıq və yalquzaqlar.

Qıpqırmızı güllər açar,
Qan rəngində çiçəklər.
Ölüm bu axşam qayıdır,
Ondan əvvəl qayıt, gəl.

***

Anamın üzü günəş kimiydi,
gözlərində ulduzlar oynaşırdı,

ürəyində Allahı gəzdirərdi.
Elə bilərdim analar
heç zaman qocalmaz.
Balası öləndə
üzünə qırış düşdü,
göyünə bulud.
Anam qocalmadı,
Anam ölmədi.
Anam: “Analar bir gecə göy üzünə
qəfil çəkilər”, demişdi.
O vaxtdan göy üzünü
Anamın üzü bilirəm.
Tutulsa kədərlənirən,
açılsa sevinirəm.
Anam Allahına,
Anam balasına
qovuşdu deyirəm...

***

Ümid
olmadığın uzaqlıqlar,
yaşamadığın şeylər kimi,
dadı damağında.
Son giliz,
son güllə misalı...
Ya qürbətdə can verən
Qəribin 
bir ovuc Vətən arzusu. 
Ümid
Tanrıya elənən son dua,
son yalvarış
və ümidsiz yaşamaqdı ölüm.

***

Səhərdən axşama kimi
Qarışqa kimi çalışırıq,
amma 
Qarışqa qədər
bir ola bilmirik.
Yükümüz ağır,
bilirik yolumuz
uzaq deyil ölümə.
Onlar balaca bir 
yuvaya sığar
amma 
biz bu boyda
dünyaya sığmırıq.
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Əyyub Türkayın kiçik yaşlı uşaqlar üçün yazdığı 
şeirləri oxuyanda özümü qeyri-ixtiyari onların alə-
mində hiss elədim. Səbəb? Səmimiyyət və bala-
caların rəngarəng dünyasına, maraq dairəsinə aid 
nə varsa müəllifin ona hədəflənib yazmaq məramı, 
uşaq ruhunu həssaslıqla duymaq bacarığı, bir də 
incə yumor və pozitiv çaların öndə olması. Sada-
lanan bu keyfiyyətlər kitabdakı şeirləri qeyri-ixti-
yari şəkildə mənəvi təravətin və şuxluğun ab-ha-
vasını ehtiva edən enerji mənbəyinə çevirir. Əyyub 
sadəliyin poeziyasını yaradır. Amma bu sadəlik uşaq 
aləminin öz qatından süzülüb gəlir. Bəzək düzəksiz, 
həyatın özü kimi. Gənc şair bu zahirən adi, həyatın 
bəlkə də ilk dəfə uşaq nəzərləri ilə kəşf olunan tərə-
flərinə poetik məzmun qazandırır. Hansısa hadisə 
ilə bağlı dolğun təsəvvür yaratması üçün nəqli dey-
il, daha çox obrazlı məlumata əsaslanması, yaxud 
uşaqların qavrama, dünyanı dərk etmə imkanlarına 
münasib olması onun əksər şeirinin ümumi, ortaq 
cəhətidir:

Bir payız səhərində,
Günay durdu yuxudan.
Şimşəyin bərk səsindən
Gözün qırpdı qorxudan.
 
Baxdı pəncərəsindən,
Gördü küləkdir yaman.
Dedi dərsə getməyə,
Soyuq verərmi aman?
 

Anası qulaq asıb,
Bəhanəni anladı.
Qucaqlayıb qızını,
Bir balaca danladı.
 
Söylədi qızcığaza
Boran-çovğun olsa da,
Məktəbi heçə sayıb,
Dərsi verməzlər bada.
 
Günay səhvin anladı,
Keçdi əsas mətləbə.
Çantasını götürüb,
Yola düşdü məktəbə.
“Günayın səhvi” adlanan bu şeirdə əyani-

lik və konkretlik fikrin obrazlarla ifadəsində əsas 
göstəriciyə çevrilir. Əyyubun bunun kimi əksər 
mətnlərində həyati faktlar və predmetlərin özünün 
məzmununa uyğun bədii intonasiya və təsvir 
sistemi ilə əyaniləşən şeir quruluşu görürük. Müəl-
lif bədii təsvirdəki lakonikliklə məzmun haqqında 
real, aydın təsəvvür yaradır, bədii-məntiqi keçidlər, 
bir-birini tamamlayan əlaqələr bu şeirlərin əsas 
məziyyəti sayıla bilər:

Babam hər il bostanda,
Çoxlu tərəvəz əkir.
Görürəm asan deyil,
Xeyli əziyyət çəkir.
 

ELNARƏ AKİMOVA

ƏYYUB TÜRKAYIN UŞAQ ŞEİRLƏRİ – 
SADƏLİYİN POEZİYASI
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Məhsul vaxtı sahədə,
Kələm, xiyar bol olur.
Biz tərəvəz yığanda,
Yeşiklər barla dolur.
 
Babamın zəhmətini.
Heç vaxt unutmaram mən.
Ona kömək etməmiş,
Kənddən qayıtmaram mən.
 Əyyubun şeirləri sevgi doludur, yaratdığı balaca 

qəhrəmanlar bütün kainatı bağrına basacaq qədər 
saf, təmizdirlər. Böyüklərə hörmət, zəhmətə alışqa-
nlıq, təbiətlə təmas, gözəl olan hər şeyə maraq hər 
mətndə ayrıca estetik yöndən təqdim olunur. Bu 
şeirlərdə predmet bədii səviyyəyə qaldırılır, onun 
münasib təşbehlərlə ifadəsi baş tutur. Həm əxlaqi, 
tərbiyəvi mahiyyət aşılanır, həm də məzmun obra-
zlı tutum qazanır:

Emin əlində mismar,
Ağacları cızırdı.
Ağlına gələn sözü
Qabığına yazırdı.
Bir gün də atasının
Adın yazdı budağa.
Fikirləşdi, atası
Əhsən deyər “qoçağ”a.
Sevimli atasına
Göstərdi əl işini.
Sevinclə, gülə-gülə
Ağardırdı dişini.
Atası dedi: -oğlum,
Yaralama ağacı.
Axı anlamırsan ki,
Onlar da çəkir acı?
Yaralanmış ağacı
Qışda şaxta vuracaq.
Yayda isə istidən
Yanaraq quruyacaq.
 Uşaqlar üçün yazmaq onsuz da vətənə xidmət-

dir. Amma yaxşı yazmaq, onların əxlaqi tərbiyəsinə, 
davranış kamilliyinə yol açan mətnlərlə meydanda 
olmaq, - bu artıq milli mənafe, milli təəssübkeşlik 
hadisəsidir. Əyyub Türkayın şeirlərində bu mey-
il amal, məqsəd səviyyəsində təzahür edir. Onun 
şeirlərinin hamısı zəruri mövzulardadır: vətən 
sevgisi, Zəfər günümüz, təbiət təsviri, məktəbə 
çağırış, biliyin təbliği, dünyanı dərk etməyə maraq 
və s. kimi mövzular özünün uğurlu poetik ifadəsi-
ni tapır. Şairin “Vətən tarixi”, “Ana vətən”, “8 noy-
abr”, “Xarıbülbül” kimi əksər şeirlərində məzmun 
cazibədarlığı ilə ifadə təbiiliyinin vəhdəti, təbii və 
rəvan dil, axıcı intonasiya əsas üslubi məziyyət kimi 

səciyyələnirlər.
Yeni tariximizin
8 Noyabr günü.
Zəfərimin yayılıb
Səsi, sədası, ünü.
 
Oxuyuram dərslikdə
44 günlük savaşı.
Bir-birinə qarışmış
Sevinc, kədər göz yaşı.
 
“Zəfər” sözü, sən necə
Möhtəşəm, uca adsan.
Qulağımda səslənir,
Şuşamız, sən azadsan!
Kitabda yer alan bir neçə şeirdə gənc şairin 

formanı nəzərə almadığı, daha çox poetik fikrə, 
ideyaya aludə olub qafiyə, vəzn, ahəng qeydinə 
qalmadığı da nəzərdən qaçmır. Bəzən misra qırılır, 
bəzən hansısa hərf düşümünə yol verilir ki, bu da 
bədii effekt yaratmağa mane olur, ifadə səlisliyinə 
xələl gətirir. Şeirdəki ifadə vasitələri hansısa po-
etik hissin reallaşmasına, hansısa fikrin daşıyıcısı-
na çevrilməsinə xidmət etdiyi üçün bəzi hallarda 
qafiyə, bölgü və intonasiyada uyğunsuzluq yaranır.  
Halbuki, şeirin bir sistem kimi bütöv təsir bağışla-
ması üçün onun daxili komponentləri arasında tə-
bii-assosiativ uyarlıq olmalıdır. “Sərhədçidir mənim 
atam” şeirində biz bu uyarlığı hiss etmirik:

Gecə-gündüz qoruyur
Sərhədi mənim atam.
Keşiyində dayanır,
Mən evdə rahat yatam.
 
Bu peşədə görürəm
Gələcəyimi mən də.
Arzum budur ki, hərbçi
Olaram böyüyəndə.
Bu sıradan daha bir məqama diqqət çəkmək 

istəyirəm. Əyyubun kitabındakı bəzi şeirlərin günün 
informasiya, texnogen yenilikləri qaynağında hasilə 
gəldiyini, balaca qəhrəmanın düşüncə dünyasının 
çağımızın fakt və hadisələrinə əsaslandığını 
görürük. Bu təbii prosesdir, hər şey böyüyən, ar-
tan, inkişaf edən bir templə hərəkət edirsə, po-
etik fikrə yansıması normal qarşılanmalıdır. Əsas 
məsələ bu cəhdlərin, gətirilən yeni obraz və de-
talların bədii dəyəri təlqin olunan tərbiyəvi fikrin 
ifadəsinə nə dərəcədə xidmət etməsidir. Düzdür, 
Əyyubun istisnasız bütün şeirlərində öz mütənasi-
bliyini pozmayan meyar, təəssübkeşlik var. Amma 
bəzən təəssübkeşlik şeirin daxili sistem kimi bütöv 
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alınmasında bəs etmir. Müəllifin  “Mobil telefon” 
şeirinə diqqət edək:

Babam özünə yenicə
Mobil telefon almışdı.
Dost-tanışa zəng etməyə
Xeyli sevincək olmuşdu.
 
Baxdım, babam fikirlidir,
Səbəbini soruşanda.
Söylədi, yaman bezirəm
Bu nömrələr qarışanda
 
Müasir texnologiyalar
Hələ mənimçün çətindir.
Mənim ən çox bildiyim iş
Torpaqda əkin-biçindir.
İnsan idrakının böyük kəşflərinin maraqlı priy-

omlarla təsvir edilməsi gərəkli məsələdir, tərəqqi 
əsrinin daxili məntiqindən irəli gələn haldır. El-
mi-texniki faktları uşaqlara çatdırmaq yazardan xü-
susi istedad tələb edir. Kiçik qəhrəmanın inandırıcı 
poetik obrazı onun düşüncələrinin, həyata müna-
sibətinin reallığı məqamlarında bitkin yarana bilər. 
İstənilən fakt və hadisəyə verilən poetik şərh o 
zaman uğur qazanır ki, ondakı poetik informasiya, 
bədii intonasiya uşaqların dünyanı dərk imkanları-
na uyğun gəlsin. Əks halda, ən yaxşı poetik nümunə 
belə bədii təsir gücünü itirir. Uşağın dilindən verilən 
bu şeir parçasında “texnologiya” sözünün işlənmə-
si onların ümumi inkişaf səviyyəsinə uyğun deyil.

Əlbəttə, bu nöqsanlar kitabın məziyyətini 
azaltmır. Yenicə bu sahəyə gələn gənc şairin uğur-
lu cəhətləri ilə bərabər alınmayan tərəflərini də 
deməliyik ki, qüsurların nədə ehtiva olunduğunun 
fərqində olsun. Yuxarıda gətirilən nümunələr, eləcə 
də “Qaraqulaq dovşanım”,  “Ağacları qoruyaq, 
“Təmizkar Lalə”, “Kələkbaz kələm” və onlarla adını 
çəkmədiyimiz şeirlər onun bu sahənin ən ümid-
verən imzalarından biri olacağına ümid yaradır. 

Qaraqulaq dovşanım,
Az hoppan bu çəməndə.
Uzağa getsən, səni
Bir qurd salar kəməndə.
 
Yaxınımda gəz, dolan,
Mənim atam ovçudur.
Yırtıcılardan bizi,
Qorumağa borcludur.
Tərbiyə, düzgün davranış aşılamaqla bərabər, 

sözü incəliklə demək bacarığı, ən əsası, misralar 
arasındakı əlaqəsizlikdən, təsvir israfçılığından qa-
çmaq Əyyubun şeirləri üçün xarakterik cəhətlərdir. 

Uşaqla onun idrak səviyyəsinə uyğun şəkildə danış-
maq, yapışıqlı təhkiyə ilə onların qəlbinə nüfuz et-
mək səriştəsi bu şeirlərin əsas göstəriciləridir. Bir 
də yumorlu təfəkkür və zəka! Əyyubun istedadının 
fərdiliyini səciyyələndirən mühüm amillərdən biri 
də budur desək, yanılmarıq:

Ona qədər öyrəndim,
Mən vurma cədvəlini.
Artıq riyaziyyatın
Biləcəyəm dilini.
 
Üçü-üçə vururam,
Cavabı edir doqquz.
Hamı deyir vurmanı,
Yaxşıca öyrənib qız.
 
Lap balaca bacımsa,
Hələ bilmir vurmanı.
O ancaq saya bilir,
Yediyi dondurmanı.
Əyyub folklorun bədii ifadə sistemindən 

bəhrələnməyə çalışan müəllifdir. Tapmaca janrının 
imkanlarına müraciət edir, təmsil, düzgü, sana-
ma, oxşamalar yazır, cinas qafiyələrdən yararlan-
maqla bir bəndli şeirlər meydana qoyur. Bütün 
bunlar uşaq ədəbiyyatına yenicə gələn gənc bir 
şair üçün böyük üstünlükdür. Mən onun xüsusilə, 
təmsilləri üzərində ayrıca dayanmaq istəyirəm. 
Əyyubun “Dağ və təpə”, “Körpü və çay”, “Günəş 
və yağış”, “Quzğunun tövbəsi”, “Xəstə tülkü” kimi 
təmsillərində nağılların şirinliyini xatırladan poetik 
təsvir vasitəsilə həm əyani lövhə yaradılır, həm 
də predmetin mahiyyəti haqqında balacalara fay-
dalı şərh verilir. Hər hadisədən nəticə çıxarmaq 
quru mühakimə, nəsihət yolu ilə deyil, hadisənin 
mahiyyətindən əxz olunan ümumi qənaət olaraq 
ümumiləşdirilir.

Təbii ki, bu gün uşaqların düşüncə dairəsi geniş, 
mühakimə və anlam səviyyəsi yüksəkdir. Lakin buna 
əsaslanıb düşünmək ki, yeni texnologiyalar əsrində 
uşaqlar üçün təbiətin, heyvanlar aləminin heç bir 
marağı qalmayıb, bu doğru fikir deyil. Uşaq hər 
bir zaman oz rəngarəng dünyasında, xəyallar alə-
mində yaşayır, nağıl dünyasına maraqlıdır, quşların, 
böcəklərin, bitki və heyvanların varlığı və necəli-
yi onlar üçün hər zaman əhəmiyyətlidir. Əyyub 
Türkayın şeirləri bunun belə olduğunu bir daha 
sübut edir. Saflaşdırır, arındırır. Və bir də dünyaya 
uşaq nəzərləri ilə baxmağın ən gözəl yaşam və güc 
qaynağı olduğunu aşılayır.

“Ədəbiyyat qəzeti”, 
N1(5397), 7 yanvar 2023
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DÜNYAYA ŞƏFƏQ SAÇAN 
AZƏRBAYCANIMIZ VAR

Cəng eyləyin, igidlər, atılın bu meydana,
Türkün gücün göstərin türkə qarşı durana.
Kim cürət edib çıxar bundan sonra yoluna?
Vüsala qucaq açın, bitdi artıq intizar.
Dünyaya şəfəq saçan Azərbaycanımız var!

Murovdan salam gedir, Süsən dağdan hay gəlir,
Şəki, Şirvan, Qarabağ bir-birinə tay gəlir.
Öz kökünə bağlanmış, igid, ərli soy gəlir,
Ey yenilməz ordumdan xəbərdar olmayanlar,
Dünyaya şəfəq saçan Azərbaycanımız var!

Şuşadan yola çıxsın dalğalansın bayrağım,
Odlar yurdu, od eli, əsla sönməz çırağın.
Qara qızıl, ağ qızıl bərəkətli torpağım,
Vüqarlı dağlarının köksü qızıl, başı qar.
Dünyaya şəfəq saçan Azərbaycanımız var!

Lap uzaq tarixlərdən, yol alıb gələr bu yurd,
Sərt dağların qoynunda yuva qurandı boz qurd.
Qarabağı, Şuşanı, yağı düşmən, sən unut!
Bizim igid ərənlər aləmə çəkdilər car,
Dünyaya şəfəq saçan Azərbaycanımız var!

SUSQUNLAŞAN AĞRILAR

Dəniz yorğun ruhunu təslim edər sahilə, 
Bəzən də dalğa-dalğa qayalara dağılar. 
Ürəyim də dərdini açıb deyər qələmə, 
Susqunlaşan ağrılar şeirlərə yıxılar. 

Kağız üstə göynəyər kəlmələr, qafiyələr, 
Ömrün yaşantıları heca-heca dil açar.
Fikirlər misra-misra havalanar göylərə, 
Əlim çatmayanlara doğru uçar, hey uçar.

Bir uşaq saflığıyla bəndlər gələr yanaşı,
Boynubükük kəlmədə neçə tale görüşər.
Mən məndən yazdığımı düşünərkən yazanda
Bir həsrət şeirindən neçəsinə pay düşür.

Təkcə mən deyiləm ki, kədəri başdan aşan, 
Həyat asan olmayıb gəlib-keçən hər kəsə. 
Betərindən saxlasın Allah - budur təsəlli, 
Onsuz da həyat qısa, onsuz da ömür kəsə.

GÖZÜN AYDIN OLSUN, AZƏRBAYCANIM

Gözün aydın olsun, Azərbaycanım,
Sıx saxla köksündə Qarabağını.
Ayıq ol, bil kimdir dostun, düşmənin
Ucalt, səmayla tut tən bayrağını.

Zəfər tariximiz yazıldı bu gün,
Neçə oğulların al-qanlarıyla.
Ötəri bir zəfər, qələbə deyil,
Ərənlər qazandı öz canlarıyla.

Dünya şahid oldu qüdrətimizə,
Başı dik, qürurlu, həm vüqarlıyıq.
Bir sözlə döyünür hər kəsin qəlbi,
Biz bu gün hamımız QARABAĞLIYIQ!

ŞƏHİDƏ ANASI AĞLADI 

Nakam qalan ömürlər yığıldı üstü üstə,
Vətənə uzun ömür oldu.
“Başın sağ olsun” deyənlər 
baş alıb getdi bir-bir,
Ananın təskinliyi təklənmiş qəbir oldu.
Evdə xatirə izi, əşyalar dil-dil ötdü,
Hamı ağıllı çıxdı, hamı dili öyüdlü.
Dırnağı daş görməzlər misallar gətirdilər,
“Şəhidlər ölməz” deyib qışqırıq götürdülər.
Evin oğlu Elin oğlu adın aldı,

Aysel Bəhram qızı Nəsirzadə 20 dekabr 1986-
cı ildə Zəngilan rayonunda doğulub. Bakı Dövlət 
Universtetinin SEP-fakültəsinin Fəlsəfə ixtisası 
məzunudur.

«SÜKUTDAN ASILMIŞ RUH», «QƏFƏS 
DARLIĞI”, “BİR SƏRBƏST ŞEİR, İKİ QAFİYƏ 
KƏDƏR” şeirlər kitabının müəllifi, “ZƏRİF 
KÖLGƏLƏR” antologiyasının və “VƏTƏN 
MÜCAHİDLƏRİ” kitabının tərtibçisidir.

 AYSEL  NƏSİRZADƏ
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Qürururlandı hər kəs, hamı –  
Xala... bibi...
Əmi... dayı...
Ucu toxunan hər kəsin şəhid qohumu oldu,
Amma ömrü boyunca anası yas saxladı,
Anası xatırladı,
Bir tək anası ağladı -
ŞƏHİDƏ ANASI AĞLADI.

ŞƏHİD ÖVLADLARI
 
Şəhid övladları gülməz ürəkdən,
Yaralı qəlbində arzular solar.
“Ata” səsləyəndə kənardan kimsə,
Həsrət gözlərindən dolub boşalar.
 
Hər axşam qapıda qalar gözləri,
Sükut qucaqlayar hər künc-bucağı.
Üşüyər qolları şəhid oğlunun,
Olmaz isinməyə ata qucağı.
 
Baharı, yazı da qış havasında,
Əksilməz yağışı bulud gözündən.
Nifrəti azalmaz düşmənə qarşı,
Çəkilməz heç zaman ata izindən.
 
Uca zirvədədir, bilir atası,
Şəhid övladının qüruru böyük.
Şərəflə daşıyar bu adı daim,
Çıxmaz heç bir zaman andına dönük.

ŞƏHİD ATASI

Qürurla dayanıb məzar başında,
Ürəyində boğur gözünün yaşın.
İçində oğluna ağı söyləyir,
Əyməyir önünə vüqarlı başın.

Yer-göy nalə çəkir onun yerinə,
Bir kəlmə söz demir, çıxmayır səsi.
Tək “Vətən sağ olsun” demək asandır,
Qəlbinə dağ çəkdi övlad itkisi.

Min arzuyla oğul böyüdən ata,
Məzara arzusun dəfn edir bu gün.
Xalq igid əsgərin torpağa verir,
O, körpə quzusun dəfn edir bu gün.

İlahi, analar ağlar boşalar,
Atalar içindən məhv olar axı.
Övladın itkisi qəddin əysə də,
Şəhid atasına baş əyər çoxu.

HƏSRƏT İLMƏ-İLMƏ HÖRƏR PAYIZI

Göylər qara bulud libasın geyər,
Sapsarı saralar yerin bənizi.
Rüzgar gah qaş çatar, gah xəfifləyər,
Həsrət İlmə-ilmə hörər payızı.

Gündüzlər qısaldar boyun ölçüsün,
Gecə uzun-uzun cəng eyləyəndə.
Günəş min ədayla gülüşün yayar,
Arada, sırada yel səngiyəndə.

Qəm, kədər qovrular söz arasında,
Hər kəlmə kağızın sinəsin dağlar.
Düşərsən xatirə burulğanına,
Canlanar gözündə ən gözəl çağlar.

Çəkər tənhalığa öz havasıyla,
Milyonlar içində darıxarsan tək.
Bax belə yaşarsan xəzəl ömrünü,
Öl(ü)mü xatırladar “payız mübarək”

NƏ TEZ UNUTDUN MƏNİ

Viranə könlümdə bayquş ulayar,
Uğramaz səmtimə nə yaz, nə bahar.
Unudulmağın da bir zamanı var,
Nə tez unutdun məni?

Kimə gileylənim, kimə dərd yanım,
Bilməm kimi düşmən, kimi dost sanım.
Ay Məni hamıdan tez anlayanım,
Nə tez unutdun məni?

Sözə ümidlənib, səsə sığındım,
Ən çox güvəndiyim kəsə sığındım.
Deyilmiş ürəkdə əbəs sıxıntım,
Nə tez unutdun məni.

Bir quru hal xoşu, salamı kəsən
Əhsən yaddaşına, qəlbinə, əhsən,
Sən ki unutmağa həvəsliymişsən
Nə tez unutdun məni.

LÖVBƏR SALMAZ GƏMİLƏR

Bu limana lövbər salmaz gəmilər,
Susar qağayılar sahil boyunca.
Günəş də dənizə qıyğacı baxar,
Çəkilər qınına yerdən doyunca.

Rüzgar qayalara çırpar dalğanı,
Dənizə atılmış dərdlər dağılar.
Buxarlanıb göyə çıxan hər dərdə,
Yağış söylər həzin-həzin ağılar.
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Yer üzü islanar insan ahıyla,
Allahı unudan yadına salar.
Yenə o sahildə bərk qaya üstə,
Bəxtindən gileyli bir cavan ağlar.

APARDI
Budandı arzumun qolu, qanadı, 
Solub xəzəl oldu, quşlar apardı. 
İntizarla açdım səhərlərimi, 
Gecəmi sel kimi yaşlar apardı.

Gülüşüm yarımçıq, kəm-kəsir oldu, 
Arzum gözlərimdə lap əsir oldu. 
Ürəyim kədərə tələsir oldu, 
Ömrümü bəlkələr, kaşlar apardı.

Gedən karvanımı kim çəkib əylər? 
Həyat nə eləsə, tək mənə eylər. 
Deyin, sahib çıxsın ruhuma göylər, 
Cismimi torpaqlar, daşlar apardı.

BAYRAĞIM
Canımızdan keçərik, 
uğruna canlar fəda. 
Əyilmərik, əymərik 
səni yağıya, yada. 

Ey yenilməz bayrağım, 
qəlbim sənə calanmış. 
Şəhidlərin əzmiylə 
rənglərin cilalanmış. 

Qarabağın düzündə 
ucaldığını gördük. 
Qələbə sevinciylə 
Qürurlandıq öyündük

And yerimizsən bizim,
enmə yerə heç zaman.
Bütün xalqlar içində,
ucalsın Azərbaycan.

Ucal, ucal, bayrağım, 
başın göylərə dəysin,
Qoy önündə dost, düşmən,
bütün dünya baş əysin.

ÖMRÜMƏ ŞEİR BOYLANIR
Ömrümə şeir boylanır,
Kəm xoşbəxtlik misrası.
Yuxulu dəniz səhəri,
Boylanır son hecası.
İlk iki heca düşüb ,
Qalıb gün batımında.
Ömür süzülüb gedir,
Bitir qum saatında.

Həyat mənasız gəlir,
Düşünürsən keçmir vaxt.
Yel qanadlıdı illər,
Gənclikdən yoxdu soraq.

Göz dikilir göylərə,
Günəş çıxır, Ay batır.
Göz göyə dikilsə də
Son mənzil torpaqdadır.

Nə var-dövlət, nə mal-mülk?
Nəfsini tox tutana.
Əbədi heç nə yoxdur
Borcluyuq quru cana.

QURUDULMUŞ ÇİÇƏKLƏR 
Qurudulmuş çiçəklərdən 
gül ətri gəlməz bəlkə,
Ancaq xatirə qoxusu var
ruhu saran.
Hər kəsi bir gün keçirəcək,
Həyat ağır sınağından
oğurlayacaq
ən məsum gülüşlərini dodağından.
Kirpiklərin nəm qalan hissəsindən
asılacaq ümidlər.
Yalnızlığın rütubətindən
Yosun tutar ürəklər.
Uzaqlaşdıqca uzaqlaşarsan,
Ən yaxın saydıqlarından
Qürub çağı doğmalaşar,
Sübh çağı soyuyarsan həyatdan.

KÖRPƏLƏR EVİ
Dünyaya gələn hər körpə,
Sevgidən doğulmur.
Sevgisizlikdən yaranan 
uşaqlar tamamlayır - 
körpələr evinin siyahısını.
Ana sevgisi, 
ata zəhmətiylə böyümür onlar. 
O körpələrin ahıdır
göydəki qara buludlar, 
Lənətlənir yer üzü.
ʺAnaʺ kəlməsini
söyləyə bilməyən körpələrə
ʺBalamʺ- xitabı da gərəksiz,
dayə nəvazişi də soyuq.
Necə inanaq xoşbəxt gələcəyə?
 Bu sevgidən kasıb körpələr
 Böyüyəcək taleyini söyə-söyə
Ehtiyacdan töküləndə küçəyə...
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Sizə danışmaq istədiyim hadisələr çox əvvəl olub. 
Azərbaycanın ucqar kəndlərinin birində Ağaxanovlar 
yaşayırdı. Bu nəsil yaşadıqları kənddə və ətraf yer-
lərdə məşhur idi. Belə ki, bu nəslin nümayəndələri 
keçmiş və gələcəkdən xəbər verə bilirdilər. Bəzi 
adamların dediklərinə görə, Ağaxanovlar seyiddir və 
buna görə də Allah bu nəsildəkilərə vergi verib. Bəzi 
adamlar iddia edirdilər ki, Ağaxanovların əcdadı cin 
tutub şüşəyə salıbmış. Hər şeyi deyən həmin o ifrit-
dir. Bir qisim insanlar isə onları sadəcə baxıcı-falçı 
adlandırır. 

İnsaf xətrinə demək lazımdır ki, Ağaxanovların 
qapısı hər dərdi və pulu olan üçün açıq deyildi. Çox 
vaxt gələnləri geri qaytarırdılar. Amma bir neçə dəfə 
geri qaytarmadıqları də olub. Çox varlı, vəzifəli 
adamların bir neçə ildən bir bu kəndə - Ağaxanovların 
evlərindən birinə gəldikləri məlumdur. Bu kənddə 
təzə gələn, ya da ətraf kəndlərin adamlarından biri-
ylə danışan adam mütləq Ağaxanovlar haqqında yeni, 
maraqlı və bir o qədər də inanılması çətin şeylər eşidə 
bilər. Düzü, nə qədər düzdür, nə qədər səhvdir, bilm-
irəm. Amma çox məşhur bir rəvayət dildən-dilə gəzir. 
Deyilənlərə görə, bir azdan haqqında danışacağım 
Həsənağanın böyük qardaşının iki inəyi oğurlanıbmış. 
O da oğruları tapmaq üçün Həsənağanın qızı və bacısı 
Püstənin qızından istifadə etməli olur. Evinə gətirdi-
yi iki azyaşlı qızın ayaqlarını su ilə dolu ləyənə qoy-
duqdan sonra qızların dırnaqlarına nəsə çəkir. İşıqları 
söndürülən otaqda qızlar dırnaqlarından olan parıltını 
televizordan izləyirmişlər kimi görüblər. Beləcə, oğru 
tapılır. Çox mübahisəli olsa da, kənd camaatı iki qızın 
da hələ yeniyetmə olarkən ürək xəstəliyindən ölməsi-
ni bu hadisəylə bağlayırlar. Kəndin çox cüzi bir hissəsi 
isə bu nəsildə onsuz da müxtəlif xəstəliklərin irsi old-
uğunu dəlil gətirərək bu ölümlərin normal olduğunu 
iddia edir. Bir o dəqiqdir ki, bu vaxtsız ölümlərdə 

qardaşının günahı olub-olmamasından asılı olma-
yaraq Həsənağa hər şeyi – şaiyələri, sualları mümkün 
qədər səssiz ötüşdürməyə çalışırdı. Düzü, Həsənağa 
kimi ailəsinə xəstəlikli şəkildə bağlı olan birinin 
ümumi ailəni qorumaq naminə qızının ölümümə səs-
siz qalması da ehtimallardan biridir. Amma bunun ən 
düzgün cavabını – həqiqəti heç kim bilmir. 

Ağaxanovlar çox qatı düşüncəli, mühafizəkar 
idilər. Namus onlar üçün hər şey demək idi, bəlkə də 
hər şeydən ucada dururdu. Ara-sıra kənd camaatı ilə 
evlərinə baxdıqları üçün davaları olurdu. Əlbəttə ki, 
heç kəs Ağaxanovlarla problem istəməzdi. Az-maz 
söz-söhbətdən sonra məsələ bağlanırdı. Amma bir 
gün kənddə elə bir dedi-qodu ayaq açıb yeridi ki, onu 
sadəcə qışqırıqla, qaş-qabaqla ötüşdürmək mümkün 
deyildi. Söyləntilərə görə, Ağaxanovların qızı Güllü 
bulaqdan su doldurarkən qonşu kənddən qonaq gələn 
əmisi oğlu Əlirzaya su veribmiş. Su verəndə Güllünün 
əli Əlirazanın əlinə dəyibmiş və beləcə Güllü 
ləkələnibmiş. Bu şaiyələr yayıldıqdan sonra Ağax-
anovlar məsələni aydınlaşdırmaq üçün Əlirzanı ax-
tarmağa başlayırlar. Nə hikmətdirsə, Əlirza tapılmır. 
Əlirzanın axtarışı bir neçə gün davam edərkən ola 
biləcək ən pis şey olur. Güllü də yoxa çıxır. Çox inamlı 
bir adamın lap səhər tezdən harasa tələsən gördüyünü 
deməsiylə onların birlikdə qaçdığı məlum olur. Bun-
dan sonra kənd qazan kimi qaynamağa başlayır. Bəzi 
adamlar deyir ki, iki əmi uşağı lap çoxdan bir-biri-
ni sevirmiş. Evlənmələrinə icazə verməyəcəklərini 
fikirləşdikləri üçün birlikdə qaçıblar. Bir qisim ada-
ma görə isə Güllü bulaq məsələsindən sonra adının 
çıxdığını fikirləşib onu heç kəsin almayacağını yəqin 
elədiyi üçün Əlirza ilə könülsüz məcbur şəkildə qaçır. 
Buna oxşar və oxşar olmayan bir-iki şey də eşitmək 
mümkündür. Bəlkə məyisedicidir, amma onu deyim 
ki, mən də həqiqəti bilmirəm.

SABİR ETİBARLI

ÖNCƏDƏNGÖRMƏ
(hekayə)
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Qaçışdan bir həftə sonraya qədər Əlirza ilə Güllü 
qəbiristanda gizləndilər. Sonra Əlirza Güllünü birtəhər 
öz kəndlərinə aparıb çıxartdı. Ağaxanovlar Əlirzanın 
yerini biləndə artıq bir neçə ay ötmüşdü. Ağsaqqal-
ların işə qarışmasıyla məsələ qan tökülmədən həll 
olunsa da, Güllü, demək olar ki, atasigillə heç vaxt 
görüşmədi.

İlk illər atası, anası, qardaş-bacıları üçün bur-
nunun ucu göynəyirdi. Elə bilirdi ki, həyatı bun-
dan pis ola bilməz. Amma həyat insanı həmişə ya 
ən qorxduğu, ya da heç təsəvvür eləmədiyi yerdən 
vurur. Əlirza iş üçün getdiyi qonşuluqdakı kənddə pul 
üstündə bıcaqlanıb öldürüldü. Beləcə, Güllünün qara 
günləri başladı. Üç balaca uşaqla tək qaldı. Gedəcəyi 
ata evi də yox idi. Ac-yalavac, bir qarın ac, bir qarın 
tox illəri, ömrünü başa vurdu. Güllü və uşaqları üçün 
məhrumiyyətlə keçən illər heç kəsin yadında deyil. 
Çünki insanlar üçün maraqlı bir şey olmamışdı. Ona 
görə də 28-30 il sonrasını danışmaq istəyirəm. Bəlkə 
vacib nəyisə xatırlasam, ayrıca qeyd edərəm. Məncə, 
indi Həsənağadan danışmaq vaxtıdır.

Həsənağa uşaqların ortancılı idi, balaca bacısı və 
böyük qardaşı var idi. Üç uşaqdan ən gec o evlən-
mişdi. Güllü də onunla bir yerdə qalırdı. Amma 
Həsənağa, bəlkə də, Güllünün uşaqları içində ən 
bədbəxt, uğursuz olanı idi. Çox gec evləndiyi arvadı 
ikinci doğuşda ölmüşdü. Uşaq da çox yaşamamışdı. 
Güllü azyaşlı nəvəsinin qayğısına qalsa da, 3-4 ildən 
sonra o da vəfat eləmişdi. Üst-üstə gələn itkilərdən, 
ağır zərbələrdən sonra Həsənağa havalı kimi olmuş, 
hamıyla əlaqəni kəsmişdi. Əvvəllər də yovuşmaz olan 
Həsənağa indi lap qaradinməz olmuşdu. Yaxşı ki, 
çox keçmədən qızını bacısının himayəsinə vermişdi. 
İstəsə də, baxa bilməzdi. Anasının ölümü onu dəhşətə 
gətirmişdi, getdikcə qarabasmaları artırdı. Onsuz da 
yeniyetməliyindən bu yana qarabasmalara öyrəşmiş-
di, amma yeniləri dözülməz idi. Son zamanlar isə 
daha dəhşətli bir şey görürdü yuxularında. Bir həftə 
idi ki, ancaq eyni yuxu. Tər basmış, boğulmuş halda 
dururdu yuxudan. Tez pəncərədən bayıra baxırdı, heç 
kəsi görə bilmirdi. Sonra bir-iki qurtum su içib hansı-
sa duanı oxuyurdu. Sonra təzədən yatmağa çalışırdı. 
Elə vaxtlarda gözünü yumanda elə bilirdi qabağında 
kimsə dayanıb onu izləyir. Gözünü açanda isə heç 
kəsi görmürdü. Artıq qorxduğunu hiss edirdi. Yuxuya 
gedəndə yenə eyni yuxu. Yuxuda görürdü ki, kimsə 
cavan bir gəlinə təcavüz edir. Qışqırıqları tükürpərdən 
idi, çapalayırdı, amma əlindən heç nə gəlmirdi. 
Həsənağa asta-asta yaxınlaşırdı. Sonra qızı tanıyırdı, 
bu qonşuluqdakı Mələk idi. Həsənağanı görüb daha 
da dəhşətlə qışqırır, əlini uzadırdı. Həsənağa bir az 
da yaxınlaşırdı. Onda təvacuz edəni görürdü. Alim – 
Mələyin böyük qaynı. Birdən hər ikisinin – Mələyin, 
Alimin üzü dəyişir, eybəcər hala düşürdü. Bax, bu 
dəhşətli səhnədən sonra Həsənağa yuxudan ayılırdı.

Bu kabusla təkrar-təkrar qarşılaşması bunun 
həqiqət olacağına işarə idi. Amma nə etmək olardı? 
Həsənağa hamının imtina etdiyi qadının necə həyat 

yaşadığını yaxşı bilirdi. Hə, yadıma düşmüşkən bir 
şeyi də deyim. Bu hadisə olanda Əlirza ölmüş, uşaqlar-
sa hələ çox balaca olardı. Ağır quraqlıq dövründə qa-
dınlar çayın çox azalmış suyunda paltar yuyanda qəs-
dən Güllünü çaya atmışdılar. Bu köhnə adət idi. Guya 
bununla yağış yağdıracaqdılar. Güllünün vəziyyəti, 
heç kəsin ona yiyə çıxmaması onu bəzən atmacalara, 
hörmətsizliklərə məruz qoya bilirdi. İllər uzunu davam 
edən belə şeylər zədə yaratdığından Həsənağa bir an 
içində Mələyin simasinda öz anasını görməyə başladı. 
Həsənağa bilir ki, camaat bu nəslin öncədəngörmə 
qabiliyyətinə inansa da, hətta bir az qorxsa da, yenə 
də adi sözlə, sübutsuz Alim barəsində bir şey eləmək 
mümkün olmayacaq. Həm də Həsənağa Mələyi yux-
usunda necə bir halda gördüyünü kənd camaatına aç-
maq istəmirdi. Belə eləsəydi, çıxacaq dedi-qodunu 
fikirləşdikcə başı zoqqulayırdı. Nəsə başqa bir şey 
etmək lazım idi. Fikirləşməkdən yığılmışdı. Onsuzda 
boydan alçaq idi. İndi bir az da yığcam görünürdü. 
Baxanda rənginin boğulduğu hiss olunurdu. Əvvəl 
qarayanız idisə, indi rəngi tünd göyə çalırdı. Elə hey 
fikirləşir, götür-qoy edir, nəyisə ölçüb-biçirdi.

Hərəkətə keçmək qərarına gəldikdən sonra 
Həsənağa özünü tez-tez Mələkgilin evinə baxan halda 
tapırdı. Bir vaxtdan sonra söz-söhbət yayıldı, kənd qa-
ynar su kimi qeybət, şər-böhtanla qaynamağa başladı. 
Həsənağa ilə Mələk arasında gizli, həm də ehtiraslı 
eşq macərası ağızdan-ağıza dolaşırdı. Amma gündəm 
çox tez dəyişdi. Təzə xəbərlər əvvəlkiləri unutdur-
du. Kəndə hay düşdü ki, Həsənağa Alimi sahədə ov 
tüfəngiylə vurub. Amma Alim sağ qalıb. Hadisə səbə-
bi də su növbəsi olub. Düzü, kənddə su sırası üçün 
tez-tez dava-dalaş olurdu. Hər halda hamı tarlasının 
qeydinə daha çox qalmaq istəyirdi. Amma su üstündə 
adam vurmaq hər dəfə ələ düşən xəbər deyildi. Hələ 
vuranla vurulanın yanaşı qonşu, həm də uzaq qohum 
olmaları məsələni daha da maraqlı edirdi.

Uzun sözün qısası, bu hadisədən sonra 
Həsənağanı həbs elədilər. İşin ən maraqlı tərəfi də 
odur ki, Həsənağa məhbusluğun ilk aylarında vəfat 
elədi. Bir o dəqiqdir ki, yuxudan ayılmamışdı. Elə bu 
işdə də fikirlər haçalanmışdı. Bəziləri dedilər ki, ürəyi 
qubar gətirib partlayıb. Bir qisim adamlar da inanırdi 
ki, Alim onu içəridə zəhərlədib. Belə olanda da bəzi 
adamlar deyirlər ki, bəs nə oldu, 10 il sonranı bilən 
adam zəhəri bilmədi? Nə bilmək olar. Bəlkə də aləmi 
bəzəyib, özü lüt gəzmişdi. 

Heç kəs bilməsə də, mən bilirəm ki, Həsənağa 
peşman olmuşdu. Amma dəqiq bilmirəm, əməlindən-
mi, yoxsa dünyaya gəldiyindənmi, yoxsa vaxtında 
uzaqlara köçmədiyindənmi... 

Bir dəfə mənə demişdi ki, Allahı göylərdə ax-
taranda tapdım, insanların qəlbində axtaranda itirdim. 
Ümumiyyətlə, Həsənağa qəliz adam idi. 

Təəssüflə onu da deyim ki, Həsənağa olacaq 
hadisələri qabaqlaya bilmədi. Qorxduğu hadisə 
ölümündən iki il sonra oldu. 
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GÜNAHKARLAR CƏZASIZDIR

Kimsə əgər mənim qədər faciələr görməyibsə,
Ailədən neçə-neçə şəhid qurban verməyibsə,
Eyvanından bircə dəfə qara bayraq sərməyibsə,
Nə anlar ki, niyə belə qiymətlidir ana Vətən?

Mən adamlar görmüşəm ki, Vətəninin dar günündə
Vətən üçün əliyalın şəhid oldu tank önündə.
O gün hər kəs Vətən oldu, gizlənmədi bucaq-tində
(Şəkildəki - qardaşımdır - irəlidən gəlib gedən).

Vətən - mənəm, Vətən - Şəhid, Şəhid - Vətən... 
Bunlar birdir,
Əsarətdən çıxanmayan hər vətəndaş müqəssirdir.
Bu gün dünya mənim qatı düşmənimlə həmfikirdir!
Ədalətdir kölgə kimi əriyərək itən, itən...

Məzarlarsız qalanların ruhlarına dua verin,
İtkin düşən soydaşların acıları daha dərin.
(Gəmilərdə xainliklə yox edilən cəsədlərin!)...
Dənizimdə ləpələndi neçə-neçə başsız bədən.

Öz halalca torpağıma hər tərəfdən uzandı əl, 
Haqq səsimi bilən-duyan kar, kor oldu, həm də əngəl.
Axı niyə qatil kəslər ödəməyib hələ bədəl?!
Günahkarlar cəzasızdır, xoş yaşayır! Axı nədən?!

Xəzər neçə mücahidə qucaq açdı lap anatək,
Mənim xalqım çəkinmədən savaşdı son qanınadək.
Şəhidlər - and yerimizdir, unutmarıq sonunadək,
Onlar oldu bizim üçün canlarını fəda edən.

BAYRAĞA DÖNƏNLƏR
 
Mən vida etmədim bu qədər erkən,
Səni qoruduğun torpağa verdim.
Toyunu görməyi arzulayarkən,
Toyun da oldu ki... Daha nə dərdim?

Budur, qonaqların qapıda min-min,
Sənin sorağına hər kəs yığılsın.
Ay ellər, oğlumun toyuna gəlin,
Balam bəy olubdur... Vətən sağ olsun...

Ay oğul, biz sənin sorağındayıq,
Ay oğul, bəs bəylik libasın hanı?
Gəlin gözə dəymir, xonçalar da yox, 
Bu necə toydur ki, agah et məni.

Varlığın hər zaman mənə həyandır,
Qıydın ümidimi sönməyə, qardaş.
Önündə müqəddəs bayraq dayandı,
Sənin şərəfinə enməyə, qardaş...

Anam yol gözlərdi körpə uşaqla,
Atamın yolunu...
Ana, çölə çıx,
Başına bir qara yaylıq da bağla,
Bayraq verəcəklər, öp, bağrına sıx.

Analar oğlunun “toyunu görüb”!
Kimsə düşünməsin sanki dəliyik,
Sadəcə, döyüşə bala göndərib
Bayraq qayıtmağa öyrəncəliyik...

Ey Vətən torpağı, əmanəti al,
Uyusun qoynunda yetim balalar.
Onu bağrına bas, ona layla çal,
Sınıq ürəkləri çəkməsin qübar.

Yetimin qayğısın çəkəni olmaz,
Vətən qayğısına qalsın onların.
Torpaqdan daha çox sevən tapılmaz
Nakam ömürləri, cavan canları. 

(Qəlbim qan ağlayır, sızlayır yaram,
Nakam ömürləri qalanda yarı.
Ürək ağrısıyla qucaqlayaram
Bayrağa bürünən çarpayıları).

AYGÜN SADİQ
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ÖLÜM OYATMAZ SƏNİ

Sanarsan bu dəfəsi geriyə dönüşün yox,
Çevrilir qasırğaya ayrılığın küləyi…
O ki günahkar deyil! O qadınla işin yox!
Ərşə yüksələn ahdır, başına od ələyir,
Tövbə ovutmaz səni…

Ətrafı bezikdirər şikayət və dərdlərin,
Gedərlər… arxasından lənət olar əzbərin,
Gedişlər ürəyində yara açar (çox dərin!)…
O qız unutmaz səni.

Soyuq qüruru keçər sevgisinin önünə…
Bir az da bəzək verər yalançı təmkininə,
Dildə vida söyləyər sənli ömür-gününə,
Könüldə atmaz səni.

Yorğun düşən ruhuna xilaskar gördüyün qız,
Könül sirdaşı olub sirrini verdiyin qız,
Baha arzularını yoluna sərdiyin qız
Ucuza satmaz səni.

Bir gün zamanı gələr dünyanı dəyişməyin,
Özünlə aparmağa bir kəfəndir gərəyin,
Bir də, dua gətirən bir xeyirxah ürəyin…
Pulsa yarıtmaz səni.

Mələklərin də gələr; yerləşər sola-sağa,
Vücudun çalışarkən həqiqəti danmağa
Ümidlərin qırılıb səpələnər torpağa…
Ölüm oyatmaz səni! 
Ölüm oyatmaz səni…

QARDAŞ
Şəhid Məhəmməd Hüseynovun bacısı Nuranənin 
acılarına ürəyim tab gətirmədi
 
Dağınıq röyalarım xəyalınla görüşür, 
İsladır yastığımı gözümün yaşı, qardaş.
Dərdlərlə savaşdayam, iradəm yenik düşür, 
Nolar, köməyimə gəl, bitir savaşı, qardaş...

Sənsiz olan həyatı yazıq bacın istəmir, 
Adını çağırıram, gəlmir axı səs-səmir.
Niyə yalvarışıma bircə kəlmə söyləmir
Şəklinin həkk olduğu soyuq baş daşı, qardaş?!

Sənin toyun olanda sevinirdim büsbütün,
Saçlarımı ayrıca bəzəmişdim həmin gün...
Mübarək gəlişində yoluna atmaq üçün
Əllərim fəryad ilə yoldu o saçı, qardaş...

Bayraq qucaqlamışdı o mübarək cismimi,
Öndə gətirirdilər sayğılarla rəsmini....

Həm babanın, həm də ki, peyğəmbərin ismini
Şərəfli ömrün ilə ucaltdın yaxşı, qardaş.

Səni sağ gözləyirdik olanlardan xəbərsiz, 
On üç gün qovuşmadıq mübarək cisminə biz.
Fəryadıma şahiddir geniş səma, göy dəniz, 
Görəndə çələng ilə səni yanaşı, qardaş!

Düşməni əzib qovdun, düşdü xeyli çətinə, 
Hələ də inanmırıq sənin şəhadətinə...
İnsanlar sayğılarla gəlir ziyarətinə,
Doludur məzarlığın o baş-bu başı, qardaş...
08.08.2021

OĞUL
Şəhid balasının doğum gününü onun məzarı başın-
da keçirən çarəsiz ataların  halına acıyıram

Vətənin harayına özünü tez yetirən,
Torpağını hamıdan üstün sayanım, oğul.
Taleyimə ömürlük bala dərdi gətirən,
Ürəyimə dağ boyda dağlar qoyanım, oğul.

Bu gün doğum günündür, gəlib çıxmırsan axı,
Məzarının başında təkcə açdım sabahı.
Əlimlə tumarladım uyuduğun torpağı,
Sən ey arxa-dayağım, sən ey həyanım, oğul.

Oğul çiynində gedər son mənzilə atalar,
Oğulları məzara atalarmı aparar?!
Bu necə bir yazıdır, bu nə amansız qərar?
Fələyin zərbəsinə necə dayanım, oğul?

Yuxulardakı kimi - səni sağ istəyirəm,
Arxamda özün boyda bir dayaq istəyirəm.
Bu dəhşətli yuxudan oyanmaq istəyirəm, 
Daha gücüm qalmadı, qayıt, oyanım, oğul.
28.10.21

OLMUR
Gəl indi sən bu mücərrəd ömrə tablaş:
Ha tərəfdir solum-sağım, bilmək olmur,
Yoxsa ölüm dedikləri bumu, qardaş?
Getmisənsə, qalmalısan(gəlmək olmur!).

Hər sabahın göz yaşıyla tən açıla, 
Hər axşamın qayğılarla yola sala...
Kaş, bir günlük xoşbəxtliyi satın ala,
Neyləyəsən, borc gülüşlə gülmək olmur.

Bir körpünün üstündəyəm... Önüm sual,
Keçmişimə səslənişim - “salamat qat”...
Tanrım, əgər sənə desəm: “Ömrümü al”, 
Bilirəm ki, deyəcəksən: “Ölmək olmur”.
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GƏZDİM SƏNİ 

Bir ömür dalınca düşdüm, 
Bir ömür gəzdim səni. 
Gəzdim bəyazda, qarada, 
Çağırdım, susdum səni. 

Axtardım dağın başında, 
Çölün düzündə gəzdim. 
Ulduzların arasında, 
Göyün üzündə gəzdim. 

Bilmədim boyun neçədi, 
Dadın necə, bilmədim. 
Səni gəzə-gəzə ömrü 
Verdim heçə, bilmədim. 

...Harda qaçıb gizlənmisən? 
Bir işığa çıx görüm. 
Ədalətsən, həqiqətsən –  
Hər nəsənsə, qalx görüm. 

UZUN GECƏ 

Gecədən qəm yağır torpağın üstə, 
Gözündən dərd çıxır yağış yerinə. 
Buludlar ağlaşır göyün üzündə, 
Sevənlər gecikir görüş yerinə. 

Gecə təpə-dırnaq yağışa düşüb, 
Başdan-ayağadək islanıb gecə. 
Nə qədər dartınır, səhərə çatmır, 
Deyəsən, bir az da uzanıb gecə. 

Kiminsə qəbrinə yağır bu yağış, 
Kiminsə didərgin ruhu üşüyür. 
Kiminsə gözünü yuxu aparır, 
Kiminsə gözündə yuxu üşüyür. 

HARA GƏLMİSƏN? 

Dünyanın düz vaxtı tapmadın məni, 
Durub əyri vaxtı hara gəlmisən? 
Bəlkə də yollardı azdıran səni, 
Düşmüsən bir əyri yola, gəlmisən. 

Mən ki, təpə-dırnaq yasaq adamam, 
Nağıldan,masaldan uzaq adamam, 
Mən boran adamam, sazaq adamam 
Şaxtaya gəlmisən, qara gəlmisən. 

Gəlib dərd açmısan mənim başıma, 
Dumanın başına, çənin başına, 
Dolanıb bu ayın, ilin başına 
Bir köhnə, süzülmüş çula gəlmisən. 

Nə qova bilirəm, nə qal deyirəm, 
Nə zəhər deyirəm, nə bal deyirəm, 
Mən güllü-çiçəkli bahar deyiləm, 
Tikana gəlmisən, kola gəlmisən, 
Özün də bilmirsən hara gəlmisən...

SƏN GƏLDİN... 

Sən qələmin məhəbbətdən 
Küsən çağında gəldin. 
Xəzəllərin dağda, daşda 
Gəzən çağında gəldin. 

Elə gəldin, heç bilmədim 
Payız nədi, qış nədi. 
Mənim qəlbim elə bircə 
Məhəbbətə təşnədi. 

İlin-günün bu vaxtında 
Kimim vardı sevəsi? 
Harda idin bu çağacan, 
Ay könlümün yiyəsi. 

Kiminsə qəbrinə yağır bu yağış, 
Kiminsə didərgin ruhu üşüyür. 
Kiminsə gözünü yuxu aparır, 
Kiminsə gözündə yuxu üşüyür. 

TƏRANƏ DƏMİR 
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NÖQTƏLƏR 

Arzu tutdum gözümdə, 
Nöqtələr... 
Çiçək açdı üzümdə, 
Nöqtələr... 

Göyün üzündən gəldi, 
Çölün düzündən gəldi, 
Mənim özümdən gəldi, 
Nöqtələr... 

Yuxudumu, ya gerçək, 
Nə gözəldi, nə göyçək, 
Kirpik çalsam düşəcək, 
Nöqtələr.... 

DARIXIRAM 

Anasın itirən uşaqlar kimi, 
Ayrılıq gətirən uzaqlar kimi, 
Evinə tələsən qonaqlar kimi 
Darıxıram... 

Səhərə sürünən gecələrsayaq, 
Zülmətə bürünən küçələrsayaq, 
Bir gözüm yuxulu, bir gözüm oyaq, 
Darıxıram... 

Ümidim bir kibrit çöpü boydadı, 
Həsrətim pəncərə, qapı boydadı, 
Azadlıq boynumun ipi boydadı, 
Darıxıram... 

ZÜLMƏT 

Divarlar elə bil məzar daşıdı, 
Başının üstündə sükut ağlayır. 
Zülmət pərdə çəkib baxışlarıma, 
Pəncərə-pəncərə bulud ağlayır. 

Qaranlıq dolanıb xəyallarıma, 
Əl atıb işıqdan tuta bilmirəm. 
Qaçır gözlərimdə evlər, küçələr, 
Gedirəm, qalıram, ya da... bilmirəm. 

Gözüm divar-divar gəzir otağı, 
Gizlənqaç oynayır yuxu mənimlə. 
Görəsən, yuxumu kim oğurlayıb, 
Kimin nə işi var axı mənimlə? 

İLAHİ 

Min ildi ki, yol gedirəm 
Sənə, İlahi, İlahi. 
Düşsəm də min yol dümana, 
Çənə, İlahi, İlahi. 

Toza, torpağa bələyəm, 
Yağışam, odam, küləyəm, 
Başdan-ayağa gileyəm 
Mənə, İlahi, İlahi. 

Sən demə, hər şey sınaqmış, 
Yer sınaqmış, Göy sınaqmış, 
Mənim səbrim qırxayaqmış 
Demə, İlahi, İlahi. 

Bilmirəm hayandan keçim, 
Sən de, mən o yandan keçim, 
Nə qədər bu candan keçim 
Hələ, İlahi, İlahi? 

Susub dözümü aldatdım, 
Küsüb özümü aldatdım, 
Yazıb sözümü aldatdım 
Yenə, İlahi, İlahi. 

QARLI GÜN 

Küləkli, çovğunlu, qarlı havada 
Əlimi ovcunda isidənim yox. 
Hər qışın ardınca bir bahar düşüb, 
Elə bircə mənim cangüdənim yox. 

Bir əlim çantamdan yapışıb bərk-bərk, 
Bir əlim cibimdə yellənib gedir. 
Külək də sovurur qarı havaya, 
Yol-yol, küçə-küçə şellənib gedir. 

Yanımdan keçənlər üzümə baxmır, 
Kimə gərəyəm ki, bu qarlı gündə. 
Taksi axtarıram tələm-tələsik 
Bir əlim çantada, biri cibimdə. 

İndi mənə yaman ögey görünür 
Bu küçə, bu şəhər, bu külək, bu qar. 
Görəsən, hayanda üşüyür o vaxt 
Məni qartopuna tutan adamlar. 
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Çoxdan tanıdığım, özünə və yaradıcılığına yax-
ından bələd olduğum Əbülfəz Əhmədin yeni şeirlər 
kitabı çıxıb. Kitab “Dünya kimin evidir ki?” adlanır. 
İlk baxışdan qəribə görünə bilər: doğrudanmı dün-
ya heç kimin evi deyil? Bəs şairin özündən soruşsaq 
ki, “Dünya kimin evi” deyil?! Bax bu suala şair yeni 
kitabında cavab verib.

Dünya yer üzündə yaşayan səkkiz milyard 
bəşər övladının evidir. Bu dünyanın havası, suyu, 
çörəyi, yeri, göyü, dağı, daşı, torpağı, dənizi, meşə-
si – bir sözlə, min bir neməti təbiət insanlar üçün 
yaratmışdır. İnsanlar da bu evin sakinləridir. Əgər, 
doğrudan da, dünya hamımızın evidirsə, bəs niyə 
bu evdə sakitlik, əmin-amanlıq, səmimilik, dostluq 
yoxdur? Niyə insanlar dünya yaranandan ta indi-
yə kimi davada, qalmaqalda, qırğındadır? Statis-
tiklərin dediyinə görə min illər ərzində dünyanın 
bir dəqiqə də davasız, müharibəsiz günü olmayıb. 
Doğrudanmı insanlar hələ başa düşməyiblər ki, nə 
qədər də dünya bizim evimiz olsa da, biz bu evdə 
qonağıq. Nə üçün qonşu qonşunun torpağını zəbt 
etməlidir? Nə üçün bir xalq o biri xalqın düşməni 
olmalıdır? Dünyada dinc yaşamaq mümkün deyil-
mi? Bax, Əbülfəz Əhməd yaradıcılığında bu suallara 
cavab tapmaq istəyir. 

Aydındır ki, Əbülfəz siyasətçi deyil, ictimai xa-
dim deyil və dünyanın gərdişində bütün şairlər 
kimi o da ancaq qələminə güvənə bilər. Ona görə 
də yeni kitabına cavabsız bir sual adı vermişdir. Şair 
haqlı olaraq düşünür ki, hamımız bu dünyada xey-
irxah işlərlə məşğul olmalıyıq. Bu bəşəri duyğuları 
bədii dillə necə çatdırıb, bu ayrı mövzudur. İnsanları 
dostluğa, qardaşlığa, səmimiyyətə, mehribançılığa 
səsləmək ən ülvi hisslərdir. Şairin qayəsini məhz bu 
hisslərdə axtarmaq lazımdır. Gəlin axtaraq:

“Yetən deyir yalançıdır,
Ömrümüzə talançıdır.
Yeri qala, göyü çadır,
Nəyi yalandır dünyanın?”
Bu misralar şairin “Dünyanın” poemasından 

götürülmüşdür. Dünyaya fani baxanlar, beşgünlük 
sayanlar, vəfasız adlandıranlar, etibarsız deyənlər 
azdırmı? Hansı qələm sahibi dünya haqqında gi-
ley-güzarlı yazılar yazmayıb?

“Qonağıtək gələn bizik,
Sərhədləri bölən bizik.
Gerçək odu, yalan bizik,
Nəyi yalandır dünyanın?”

Gördüyünüz kimi şair haqlı olaraq dünyanı yox, 
bizi qınayır. İnsanların bəxti olduğu kimi xalqların 
da, millətlərin də bəxti var. Azərbaycan xalqının bu 
baxımdan bəxti gətirməyib. Ətrafımızda murdar, 
nanəcib qonşular, içimizdə çörəyimizi yeyib, suyu-
muzu içib, quyumuzu qazan nankorlar və naşükürlər 
yaşayır. Əbülfəzi narahat edən məsələlərdən biri də 
insanlıqda payı olmayan “tərsa”lardır. Min illərdir 
xərçəng kimi canımıza hopublar, qurtara da bilm-
irik. 

“Heyvagülü” şeirinə nəzər salaq:
Mənim havamı çal, “heyvagülü”nü,
Sanballı kişilər girsin meydana.
Ölsəm bu torpağa dağıt külümü,
Mərd oğul doğacaq yenə mərd ana.

Hayıf ki,”sanballı kişi”dən, mərd anadan doğu-
lanlardan başqa “tərsa”lardan doğulanlar daha 
çoxdur. Elə qanımıza yerikləyənlər də onlardır. 

Əbülfəzin şeirlərində “tərsa” sözünə rast 
gələndə dahi şairimiz Şəhriyar yadıma düşür:

“Getmə tərsa, balası, mən də sənə sayə gəlim” 
– qəzəli poeziyanın zirvəsidir. Bəs bu zirvədə kim 
dayanıb? “Tərsa” balası. Əbülfəzi yandıran da elə 
budur.

“Sərvət beş-on nəfərindi,
Tərsanındı, kafərindi,
Milləti neynərsən?

Boynumuzda xaltan isə,
Qardaşımız Vartan isə,
Mehmeti neynərsən?

Bu misralar “Xalq mahnıları yeni aranjimanda” 
başlığı ilə yazılan şeirlərdəndir. Nə qədər acı, nə 
qədər həqiqət.

Ayaq üstə bir ölüsən,
Başın kəsilir, gülürsən,
Rəhməti neynirsən?

HAQLI SUAL
Əbülfəz Əhmədin “Dünya kimin evidir ki?” 

kitabı ilə baş-başa qalanda
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Biz bu qədərmi acizik? Ayaq üstə ölü? Əbülfəz 
Əhməd bəzən hissə qapılıbmı, yoxsa fikirlərini tam 
çatdırdığına inanmadığı üçünmü şeirləri “uzadır”? 
Yaxşı haldır ki, belə “uzun” şeirlər üstünlük təşkil 
etmir. Qısa şeirlərində Əbülfəz daha konkret və sə-
lis ifadə vasitələrindən istifadə edir:

Hörmətli şairlərin
Sözü azlıq edəni də var,
Sözlə bazlıq edəni də!
Mən,
Sözə qulluq edəcəyəm,
Sıravi şairlər arasında.

Belə tutarlı nümunələrdən çox gətirmək olar. 
Lakin mən də “uzunçuluq” eləyib şairin yeni kitabı 
haqqında çox şey yazmaq istəmirəm. Yaxşısı budur 
“Dünya kimin evidir ki?” kitabını özünüz oxuyasınız. 
Özünüz görəcəksiniz ki...

Balaca bir haşiyə...
Əbülfəz Əhmədin kitabını çapa hazırlığın son 

oxunuşunda soruşdum ki, kitaba “Ön söz” yazıla-
caqmı? Dedi: “hə!” Soruşdum kim yazacaq? Dedi: 
“sən”. “Amma, xahiş edirəm, çox tərifləyib “gopa 
basma”. Əbülfəzin bu səmimiliyi və yumoru o 
qədər xoşuma gəldi ki, “gopa basıb” onu göylərə 
qaldırmadım. Onsuz da Əbülfəz də bilir, mən də 
bilirəm “hər gün yaxşı şeir yazılmır”. Bu sözlər 

deyəsən Zəlimxan Yaquba məxsusdur. Gün kimi 
aydındır ki, Əbülfəz Əhmədin “Dünya kimin evidir 
ki?” kitabında da zəif şeirlər olacaq! Mən oxucuları 
yorub həmin şeirlər haqqında heç nə demirəm. At-
alar demiş: kasıbın olanından. 

Onu da deyim ki, “Dünya kimin evidir ki?” 
yazanda istedadlı şairimiz, dünyadan vaxtsız 
köçmüş Akif Səmədin sözü yadıma düşür: dünya 
sənin nəyindir ki? Ruhu şad olsun. 

Dünya bizim evimizdir. Evimizi qoruyaq! 
Özümüzü qorumuş oluruq. Həm də dünyamızı 
qoruyuruq (mu?).

Nəhayət, bir maraqlı məqam: Əbülfəz Əhməd 
yaşının bu vaxtında Yazıçılar Birliyinə üzv olmaq 
sevdasına düşüb. Lap yaxşı! Amma gec deyilmi? 
Şairin cavabı: biz yeddi qardaşıq, onların altısı AYB-
nin üzvüdür. Mən də üzv olub Ginnesin “rekordlar” 
kitabına düşmək istəyirəm. 

Uğur olsun, Əbülfəz! Elə bil bir az “uzunçuluq” 
elədim. Yeni kitabının işığı gur olsun və... sonrası 
kitabların da işığa gəlsin.

Sənə uzun ömür, can sağlığı, yaradıcılıq uğur-
ları arzulayıram.

Ramiz İSMAYIL
25.01.2023,  

Xırdalan şəhəri
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ŞÜKÜR

Ulu tanrı, dərgahına şükürlər,
Bizə nə vermisən yaxşısınnandı!
Yollar bizi imtahana çəkirlər,
Çox şükür, bu bəndən yaxşı sınandı.

Səltənət sənindir, kim danar bunu,
Kimi cənnət sanar, kimi nar bunu.
Sənin hər bir yerdə var olduğunu,
Anlayan bəndələr yaxşısınnandı.

Nadan anlamaz ki, hər nəyi versən,
Önünə dünyanın malını sərsən.
Sənə lazım olan neməti bilsən,
Yaxşı can sağlığı, yaxşısı nandı.

Günahkar tövbəylə günahın yudu,
Bizdən uzaq elə cəhənnəm odun.
Dilimdə, könlümdə olanım budu,
Əbülfəz duanın yaxşısın andı.

YAXŞI...
(təcnis)

Dədə-baba üç istək var kişidə,
Yaxşı bir ev, yaxşı bir at, yaxşı yar.
Cənnətini bu dünyada yaşayar
Hansı bəxtə qismət olsa yaxşı yar.

Bir qəlbə könül ver, bir qəlb isinə,
Yetərsən sevdanın ən qəlbisinə.
Aşıq üz çevirdi yar qibləsinə,
Qismətinə çıxa bəlkə Yaxşı, yar.

Bu tarixdə çox da getmə dərinə,
Çox sevdalı həsrət biri-birinə.
Buralarda yaxşı dediklərinə,
Dünya qopar ürcah olsa yaxşı yar?

NƏ DEYİM, VALLAH...

O gün elan oxudum, ehtiyac var işçiyə,
Tez yır-yığış eləyib, mən də çıxdım küçəyə.
Gəlib ərizə verdim, elan olan guşəyə -
Dedim işə alın Siz elandakı peşəyə,
Soruşdular ingilis nə söyləyir eşşəyə?

Öz dilimi bilməyim yaramadı işimə,
Vətən boyda bir qəhər doldu mənim içimə.
Səndən mühəndis olmaz, yeri fəhlə işinə -
Hər nə desəm layiqdi, bu manqurta, küçüyə,
Mən nə bilim ingilis nə söyləyir eşşəyə?

Bizim dildə eşşəyin, türlü-türlü adı var,
Yurdumun hər yerində, boy veribdi sıpalar.
Yenə eşşək olacaq, böyüyəndə qoduqlar -
Mən də ulaq sayaraq, çox minmişəm eşşəyə,
Hələ bilməm ingilis, nə söyləyir eşşəyə?

Dədəm, babam bilirəm, “danqı” deyib qanmaza,
İndi sivil ”danke”lər gəlib bizi saymaz a!
Dilin belin qatdayıb, salmışıq bir çıxmaza -
Quruyubdu ağzımda, az qalır ki,tövşüyə,
Mən nə bilim ingilis nə söyləyir eşşəyə?

Yurdu taybatay açdıq, irişənə, gülənə,
Qonaq bizdə əzizdir, söylədik hər gələnə.
Milyonları sovurduq sarı saçlı gəlinə -
Nədi-nədi bir dəfə uzanacaq döşəyə,
Mən nə bilim ingilis nə söyləyir eşşəyə?

...Bir vaxt möhtac olmuşduq 
bir “net’inən bir “yes’ə,
Rus dilin bilməliydi kim işləmək istəsə.
Dedik ta müstəqilik milli dildə səs-səsə -
Kimlər vermək istədi, qandal vurduq dilçəyə,
Mən nə bilim ingilis nə söyləyir eşşəyə?!
Sən get özündən soruş, nə söyləyir eşşəyə.

Şeirdə sözlər var dədə-babadan,
Əyninə don geydir şaldan, əbadan.
Modern üslub ilə olmaz abadan,
El sözü, el yolu gendir əbədi.

ƏBÜLFƏZ ƏHMƏD



Xəzan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 II	2023

XƏZAN	№2	(47)	FEVRAL	2023-CÜ	İL 41

RAMİZ İSMAYIL – 75

A Ramiz İsmayıl, yetmiş beşində,
Qələmin layiqli kəlmələr tapmır.
Ayrı vaxt bülbültək sözün peşində,
Yazmağa bir beş-on kəlməni tapmır.

Şairin sərvəti dağ dərdləridir,
Kim dərdi çəkməsə adam deyil ki.
Doğrudur, çoxundan bir az artıqdır,
Sənin şair kimi taleyindəki!

Allah həyatına bərəkət versin,
Şərəfli ömrünü uzatsın bir az.
Sağlam ruhunuza hərəkət versin,
Yoxsa qayğılarla baş etmək olmaz!

Çeşidli qayğılar yormasın səni,
Qəlbi dağ vüqarın heç sıxılmasın.
Hər şey Yaradanın əlində, yəni,
Səni əmanəttək yaxşı saxlasın!

Zəhmətin çəkdiyin bu son kitabım,
Qoy, doğum gününə təbrikim olsun!
Sevincli günündə sənə xitabım,
Bu uzun ömründə canın sağ olsun!

DAYAZLIQ

Ürəyin qanıyla cümlə suvardım,
Bəlkə şirin ola, bir az da yazam.
Görmürsən ilhamım lap üzdən vurur
Dəhnədən sısqayam, bir az dayazam.

Sən gələn səltənət könül taxtıdır,
Çoxunun umduğu tale, bəxtidir.
Deyəsən ömrümün xəzan vaxtıdır,
Bir az baharım ol, bir az da yazım.

Çoxdandır yanımda gül qoxumursan,
Şirin kəlmələrlə söz toxumursan.
Yazılan məktubu heç oxumursan,
Düzüb dalbadala, bir az da yazım?

Mən səni aradım tül biçimində,
Gülüstan içində gül biçimində.
Başıma ələnən kül biçimində,
Bir az çoxum oldu, bir az da azım.

Əbülfəz deyəni söyləyim sənə,
Mətləbdən yayınma, mələyim, yenə!
Mən sözü bitirdim, nə deyim sənə,
Qəlbini oxşasa bir az da yazım...

SƏNƏMİ

Sevda yolun qismət deyib tanıdım,
Haqdan umdum halal əmmiş sənəmi.

Duaları bol elədim dilimdə,
Tərk eləmə bu adəti sən, əmi!

Nə olsun ki, halal-haram qoşadı,
Təmiz şeyə, halal şeyə qoş adı.
Başqasına “şeş” verəndə qoşadı,
Dəhnəmizdə bol sel olur “sə” nəmi.

Dünya malın seyrə dalıb baxanda,
Bu gərdişdən ibrət alar baxan da.
Qismətinə halal çıxar, bax, onda,
Ucuz olma bu sevdadan sən, əmi!

Dünya malın düz tutan əl, düz əldir,
Halal tutur keçim halın düzəldir.
Sən deməklə elə bilmə düzəldi,
Hesab çəkmək indi qalıb sənəmi?

Ay Əbülfəz, kimə öyüd verirsən,
Qəbul eylə, tale nəyi verir, sən.
Gücü niyə göz yaşına verirsən,
Çağır gəlsin həmdəm olan Sənəmi...

SÖZ GƏLİŞİ

Sözün keşiyində durmalı şair,
Ürəyi xalq ilə vurmalı şair.
Çox şeylər yazılıb çox şeyə dair,
Ədəb, ərkan, üslub yöndür əbədi.

Şeirdə sözlər var dədə-babadan,
Əyninə don geydir şaldan, əbadan.
Modern üslub ilə olmaz abadan,
El sözü, el yolu gendir əbədi.

Nədir bu qafiyə tapmısan torfa,
Kartof yaraşırmı söylə amorfa?
Bizdə nə ehtiyac vaksinə, morfa,
Sözün öz donunu geydir əbədi.

Yarısın deyəndə yarısın saxla,
Olsun qəlb məlhəmi, yarasın bağla.
Ya coşub dağların çayıtək çağla
Ya da başqa səmtə döndər əbədi.

Əbülfəz, neynirsən kimlər nə yazır,
Hərə öz zövqünə uyğunu cızır...
Səndən yaxşısını dostların yazır,
Sözün körüyünü söndür əbədi.

BİZİMKİ

Doğma anam var idi,
Atam, boşadı bizdə.
Ana Vətənsiz həyat,
Ömür, boşadı bizdə
Nə ki, naqis işlər var,
Gəlib yaşadı bizdə.
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Tələni qurmaq üçün,
Yollar qoşadı bizdə.
El-obaya baxmağa,
Gözlər çaşadı bizdə.
Dünya sevinər, yaşar,
Ömrün naşadı, bizdə...
Daşlar ayağa dəyməz,
Ünvan başadı bizdə.
Xeyir işə çağırsan,
Cavab “haşa”dı bizdə.
Azər kişi, kənar dur,
Dayı Mişadı bizdə...

KİŞİ...

Uzun çəkdi yurdun bu sülh məsəli,
Otuz ildi dəm alır ey, dəm, kişi...
İşıq gələn yeri açıq görəli,
Barmaq tıxar yenə dayım Sem, kişi...

Yadellilər cənnət yurda dadanır,
Adam baxır qonşugilə, utanır.
İyirmi bir, bu gün-sabah qurtarır,
Eləmişəm bir yuvarlaq cəm, kişi...

Oğullarım tərsa qıza yorğadı,
Vətəndən çox istəyirik arvadı.
Perik ruhlar bizə yaman qarğıdı,
Dərsi verir qeyrətdən bir kəm, kişi...

Dayımız var, ağzı qatıq kəsməyir,
Dayımız var, yurdu bizdən istəyir.
Oğlumuza dığa deyib bəsləyir,
Gəlinimiz, yadelli Sənəm, kişi...

Eloğlunuz qələm alsa əlinə,
Yalan kəlmə gələn deyil dilinə.
Ömrü verdik biz də səmum yelinə,
Kim tapacaq bu işlərə çəm, kişi...

Ömür yolu düyün oldu, qarışdı,
Fikir yenə haçalandı, qarışdı.
Üstün vurma, oldu-keçdi, bir işdi,
Biz az çəm eylədim, bir az xəm, kişi...

GƏLSİN

Bayrağa bürünmək bir də olmasın,
Bayrağı ucaltmaq zamanı gəldi.
Bu çaqqal sürüsün, itin ilxısın,
Süpürüb atmağın zamanı gəldi!

İşləmir uluslar arası qanun,
Əskərin bir zəfər imzası gəlsin!
Nöqtələr çıxarsın qoy min bir oyun,
Ali Baş Komandan nidası gəlsin!

Ta bütün şərtləri Əskər diqtələr,
Dediyi şərtləri düşmən anlayar.
Pozulur yazıdan daha nöqtələr,
Nidalar düşmənə son anlam olar!

QAYIDIR

Yurdumuzu viran qoyan qonşular,
Bizdən qabaq evimizə qayıdır.

Deyirdik ki, duzu yoxdu çörəyin,
İndi haram duzumuza qayıdır.

Yad ellərin namusdan bixəbəri,
Məsum-məsum qızımıza qayıdır.

Əksərimiz fil qulağı yuxuda,
Gözəl dövran röyamıza qayıdır.

Bircə nəfər yanlış görsə işini,
Babal bizim yüzümüzə qayıdır.

Bütün bunlar neqativin məhsulu,
Mübarizlik ruhumuza qayıdır.

Üstündəki torpaq qatın qaşısaq,
Qoca tarix imzamıza qayıdır.

Biz can kimi qorumasaq Vətəni,
Ana torpaq üzümüzə qayıdır!..

***

Fərq,
nə Əlinin papağında deyil,
nə də Vəlinin papağında deyil.
Dəyişəsən işlər çözülə...
Fərq,
hər yekə başın
yaxamızı buraxmayan
təfəkkür darlığındadır,
sıyrılmasaq,
işlər çətin düzələ...

***

Yanacaq-sürtkü materialı kimi,
ən çox aşınmış, yeyilmiş
yerlərə sürtülən dostum var
adamlar arasında.
Elə uyğun gəlir ki,
idarəetmədəki çatlara,
boşluqlara
şıppıltıyla elə dürtülürlər ki, ora
bəlkə Allahın bir əmri
onları ordan
qopara...
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Xüsusi təyinatlı dəstəmiz təcili tapşırıq 
almışdı. Düşmənin bizə tuşlanan raketlərini ya 
məhv etməli, ya da yararsız hala salmalıyıq. Ko-
mandanlığın əldə etdiyi məlumata görə, yeni il 
gecəsi Gəncə şəhərini həmin raketlərlə vurub 
bayram əhval-ruhiyyəsini yasa döndərəcəklər.

Dəstədə iki raket mütəxəsisi olmaqla on dörd 
nəfər idik. Raketlərin yerləşdiyi ərazinin xəritəsi 
cızılıb dəstəyə rəhbərlik edən kapitan Verdiyevə 
verilmişdi. Kapitan da xərtənin surətini mənə 
verib dedi:

-İşğal olunmuş ərazilərimizə gedirik. Hər şeyin 
əmin-amanlıqla keçəcəyini bilmək olmaz. Mənə 
bir şey olsa, komandanlığı öz üzərinə götürərsən.

-Oldu, cənab kapitan. İnşallah, hər şey bizim 
istədiyimiz kimi olar.

Kapitan Verdiyev daha heç bir söz demədi, 
mənə baxa-baxa eləcə gülümsədi. 

Belə əməliyyatlarda ömrü-günü keçən Verdi-
yev çox hadisələrin şahidi olub. Şəhid dostları 
haqqında bir neçə dəfə mənə söhbət edib. Bir 
dəfə əsirlərimizin Hadrutda ağır şəraitdə işədildi-
yini eşidib, əməliyyat keçirdərək on bir əsirin 
hamısını azad etmişdi. Həmin əməliyyat zamanı 

özü ağır yaralanmışdı. Mərd, qoçaq olması 
haqqında Ali Baş Komandan da məlumatlı idi. 
Gözlənilirdi ki, ali mükafat verilsin. Ermənilər isə 
onun başına pul ayırmışdılar.

Əynimizə ağ kombinzon geymişdik ki, qar-
dan seçilməyək. Belə əməliyyatlar zamanı hamı 
eyni geyimdə olurdu. Əsgər, zabit seçilmirdi. 
Gecəynən ara ərazini adlayıb düşmənin arxasına 
keçdik. Oradan raketlər yerləşən təpəyə qalxmaq 
üçün uzun, təhlükəli yol keçməliydik. Bələdçimiz 
yaxın kəndlərdən olan Ruslan adlı çoban idi.

Bir yandan qışın qandonduran soyuğu, digər 
tərəfdən qarın qalınlığı taqətimizi kəsirdi. Bu 
gecənin gözəlliyi onda idi ki, ay doğmuş, hər yan 
bəmbəyaz süd rənginə bələnmişdi.

Murov dağının sərt qayalığını keçib qarşı 
tərəfdəki təpəyə qalxmağa başlamışdıq. Əslində, 
bu, təpə yox, kiçik bir dağ idi. Sadəcə, xəritədə 
təpə kimi işarə olunmuşdu.

Kiçik leytenant kimi mənə dəstənin axırında 
getmək tapşırılmışdı.

Bələdçi Ruslan dinib, danışmır, eləcə əlində 
zoğal çomağı, qabaqda gedirdi. Çomağı ilə qa-
rın üzərində rəqəmlər cızırdı. Onun yazdıqlarına 

AYAZ İMRANOĞLU

BƏLƏDÇİ
(hekayə)

27 il Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayan rusun amputasiya olunmuş erməni barmağı 
Azərbaycan xalqının 44 günlük vətən müharibəsindəki qələbəsini həzm edə bilmirdi. Elə buna görə də 
vaxtaşırı diversiya qrupları ərazilərimizdə təxribatlar törətməyə cəhd göstərsələr də istəkləri həmişə 
ürəklərində qalırdı. Belə ki...

Müəllif
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heç kim reaksiya verməsə də arxada getdiyim-
dən əlimdə olan söyüd budağı ilə həm öz izimizi, 
həm də onun yazdıqlarını pozurdum. Əlimdəki 
ağac budağını süpürgəyə çevirmişdim. Diqqət et-
mişdim, 12+2 yazıb getsə də, tez-tez çevrilib arx-
aya baxırdı ki, yazdıqları dururmu. O, görürdü ki, 
yazdıqlarını süpürgələyirəm. Hərdən məni tərs 
baxışlarla süzürdü.

Yorğunluğumuzu çıxarmaq üçün kapitan on 
beş dəqiqəlik fasilə verdi. “Tək ağac”deyilən gər 
ağacının altında yükümüzü yerə qoyduq. Gər 
ağacının budaqları çox olduğundan altında qar 
yox idi.Hərəmiz bir tərəfə çəkilib oturmuşduq. 
Bələdçi hələ də məni kinli-kinli süzürdü. Niyə? 
Nə üçün? Başa düşmürdüm. Tək onu bilirdim ki, 
sözlü adama oxşayır.

Çomağına söykənib birdən ayağa durdu. Ağır, 
yorğa addımlarla mənə tərəf gəldi. Qarşımda 
dayanıb, çomağı bir ucu yerdə digər ucunu yum-
ruqlamış əliylə çənəsinə dirəyib mənalı halda 
mənə baxdıqdan sonra dilləndi:

-Bilirsən 12+2 niyə yazıram?
-Yox, maraqlı deyil artıq.
-Artıq nə deməkdir?
-Yəni, sən yazırdın, mən də silirdim. 

Yazdıqların qar üzərində yoxdur daha.
O yazanları silsəm də əslində mənə çox 

maraqlı idi. Maraqlı olmasaydı silərdim heç? 
Bayaqdan o haqda düşünürdüm. Fərziyələrimi 
neçə yerə yozsam da məndə yaranmış bəzi su-
alların üstündə düşünə-düşünə ilişib qalmışdım. 
Birinci niyə yazsın? Axı o bilir ki, mühim tapşırıq 
üçün gedirik. Özü də işğal olunmuş torpağımız-
da, düşmən yerləşən ərazidəyik. İkinci də eyni 
rəqəmləri dönə-dönə yazmaq nəyə lazımdır axı?

 O, mənə canıyananlıq, doğmalıq halı 
göstərirmiş kimi astadan pışıldadı:

-Maraqlı deyilsə, niyə süpürgələyirsən? 
Qarda olan cığırımızı pozursan, yaxşı edirsən, 
düşmən duyuq düşüb arxamızca gələ bilməsin. 
Heç olmasa mən yazanlar qalsın ki, qayıdanda 
yolu azmayaq.

Səbrimi cilovlaya bilmirdim. Düşünürdüm ki, 
sözlə sərt sillə vurmaq zamanıdı. Sözünü yekun-
laşdırmağa imkan vermədim.

-Bəs niyə 12+2 yazırsan? Özü də yüz metrdən 
bir eyni rəqəmləri yazmaq nə deməkdir? – 
soruşdum.

Yaxınlıqda oturan əsgərlər də qulaqlarını 
şəkləyib söhbətimizi dinləyirdi. Bələdçi mən de-
diklərimə gülümsündü:

-İndi hansı aydır?
-Dekabr…
-Yox, sayca neçənci aydır?
-On iki.
O, mənim üzərimdə qələbə çalmış kimi se-

vincək dilləndi:
-Bəs həftənin hansı günüdür?
-Çərşənbə axşamı.
-Yox, sayın soruşdum. Əlbəttə, ikinci gün 

deyəcəksən. Mən onları yazırdım.
-Axı, bizim dəstəmiz… - dilimə gətirdiyimi ax-

ıracan demədim.
O, bizə qulaq asan əsgərlərə şübhəli-şübhəli 

baxıb, sonra üzünü mənə tutdu:
-Nə demək istəyirsən? – soruşdu.
Artıq söz kamanıma ox qoyub yayını çək-

mişdim. Qalırdı oxu hədəfə buraxmağım.
-Onu demək istəyirəm ki, biz on dörd nəfər-

ik; iki komandir, on iki əsgər. Elə bilirdim sayımızı 
yazırsan. Ona görə yazdığını pozurdum.

 O, nifrətlə məni süzüb keçdi, daha heç nə 
demədi. 

Dəstəmiz yola düşdü. 
Bələdçi çomağı ilə qarı yazmırdı.
Hədəfə yaxınlaşırdıq. Bunun üçün qarşıda-

kı kiçik dağa qalxmalıydıq. O, bir az əvvəl bizi 
gördüyümüz bu, kiçik dağın ətrafında dolandırıb 
“rahat yol var, onu gəzirəm”, – demişdi. İndi isə 
sərt qayanı göstərib ”Hə, odey oradan qalxa-
cağıq...” – deyərək sevincək qarşıdakı sıldırımlı 
qayanı göstərdi.

Sıldırımlı qayanı qalxmağa başladıq. Daşdan, 
ağacdan tuta-tuta bir az getmişdik ki, yoldaşlar-
dan bir neçəsi sürüşdü. Ağac budağını onlara uza-
tdıq, budaqdan tutub bizə çatdılar. Beş-altı ad-
dım da qalxmışdıq ki, minaaxtaran Yaqub yıxılıb 
sürüşə-sürüşə qalxdığımız yerə düşdü. Bayaqkı 
üsuldan istifadə edib onu da qaldırdıq. Xülasə, 
qarda açdığımız cığır bayaqdan sürüşkən yerə 
çevrildiyindən yuxarı addım atsaq da sürüşüb 
aşağı gəlirdik. Yaxşı ki, aşağıda çox iri bir daş 
vardı. Daş bizi qoruyurdu. Yoxsa sürüşüb aşağıda-
kı dərəyə düşəcəkdik. Oradan isə dağ çayı axırdı. 
Çıxmaq müşkül olardı.

Yenə sürşüb iri daşa dirəndik. Burada nəfə-
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simizi dərib yenidən irəli getmək istəyirdik ki, 
minaaxtaran Yaqub dedi ki, bələdçi yoxdur. Hər 
tərəfə baxsaq da bələdçini gördüm deyən ol-
madı. Hamı onun qeybə çəkilməsindən narahat 
idi ki, gizir Adiloğlu səsləndi:

 -Bələdçi yoxa çıxdı, ehtiyatlı olmaq gərəkdi.
 -Özünü şübhəli aparırdı. Bəlkə satqındı, - mi-

naaxtaran Yaqub onun sözünə qüvvət verdi.
-Yox, bayaq gördüyüm qaraltı, sən demə, 

oymuş, sürüşüb dərəyə düşdü. Gəlin gözləyək, 
dərədən çıxsın, - əsgər Eminli narahatçılığını 
bildirdi.

-Vaxt daralır, - gizir Adiloğlu qol saatına baxıb 
əlavə etdi, - onsuz da yarım saat gecikmişik.

Bu vaxt dərədən qırmızı fişəng atıldı. Fişəng 
göy üzünü qırmızıya boyayıb gözərtisi yanımı-
za düşdü. Hətta olduğumuz yeri gündüz kimi 
işıqlandırdı. Yaşıl yox, sarı yox, məhz qırmızı... 
Heç beş dəqiqə keçməmiş sərt qayaya top atıldı. 
Top mərmisi qayaya dəyib gurultu qoparmaq-
la bərabər, həm də ayağımız altında yeri titrədi. 
Onsuz da belə səslərə vərdiş edən dəstəmiz top 
atışinə fikir vermədən yoluna davam etdi. On-on 
beş addım atmışdıq ki, əsgər Qəfərli təşviş içində 
qışqırdı:

-Komandir, üstümüzə qar uçqunu gəlir...
Başımızı qaldırıb yuxarı baxdıq ki, qar uçqunu 

bizə çathaçatdadı. Təhlükəninin qorxulu old-
uğunu görüb gur səslə kapitan Verdiyev əmr ver-
di:

-Sağ, sol tərəflərə qaçıb, daldalanmağa yer 
tapın.

Hərəmiz bir tərəfə qaçdıq ki, qar uçqunu al-
tında qalmayaq.

Sağ tərəfə qaçan beş nəfər idik. Doqquz nəfər 
isə sol tərəfə qaçmışdılar. Qaça-qaça ətrafa da 
göz gəzdirirdim ki, bəlkə daldalanmağa yer tap-
dım. Qarşıda qaraltı gördüm. Mənimlə qaçanlara 
əlimlə o qaraltını işarə edib:

-Ora kaha, ya da mağaradı. Özümüzü ora ye-
tirək, - dedim.

Gəlib çatanda bildik ki, bura ovçular tərəfind-
ən hazırlanmış xüsusi sığınacaqdı. Burada saat-
larla, günlərlə durub qarşıdakı qayalığa dağ 
kəlləri çıxanda tüfənglə ovlayırmışlar.

 Qar uçqunu gəlib girdiyimiz sığınacaqdan 
da ötdü. Qar sığınacağın girişini örtsə də, onu 
əlimizlə təmizləyə bildik. İçəridə qəribə bir istilik 

vardı. Ola bilsin, burada hansısa vəhşi heyvanlar 
olub, səs-küyümüzə buranı tərk ediblər...

Aşağıdan hay-küy, bağırtı səsləri eşitdik. 
Ətürpəşdirici səslər gəlir, “Kömək edin!.. Kömək 
edin!” deyə qışqırır, fəryad qoparırdılar. Onların 
çığırtıları bir azdan eşidilməz olsa da hərdən 
qırıq-qırıq səsləri gəlirdi. Dəstəmizin uşaqlarının 
səsləri olduğunu deyən Qəfərli yalvarıcı, imdat 
diləyici baxışlarla üzünü mənə tutdu:

-Komandir, onlara kömək lazımdı!..
İndi hiss etdim ki, Qəfərli burda qalanlar 

arasında ən böyük kimi mənə müraciət edir. Ani 
olaraq kapitan Verdiyevin səfər qabağı tapşırığı 
yadıma düşdü, anladım ki, artıq o, aramızda yox-
dur. Məsuliyyəti öz üzərimə götürməyin zamanı 
gəlib. Ətim ürpəşdi, tüklərim biz-biz oldu. Tez 
özümü cəmləşdirdim. 

-Bilirəm lazımdı, amma onları oradan çıxar-
maq necə ola bilər? – Soyuqqanlı olmağa çalışdım 
və söhbəti dəyişməyə məcbur oldum. - Bilirsən-
mi bizi nişan veriblər? Hardansa güdürlər...

Demək dəstəmizin doqquz nəfərlik üzvləri 
qar altında qalmışdılar. Çünki biz sığınacaqdan 
aşağı baxanda orada qar təpəsi yarandığını 
gördük. Demək döyüşçü dostlarımız bir yerdə 
həlak olmuşdular. Beş nəfərimizdən kimsə pıçıltı 
ilə “Allah rəhmət eləsin” deyən kimi dilimiz altın-
da fatiə surəsini oxuyub salavat çevirdik.

Sığınacağı qar, külək tutmurdu. Bayaqdan 
yoldaşlarımızın şəhidlik həyacanını yaşaya-
yaşaya sığınacaqda dinib-danışmadan büzüşüb 
qalmışdıq.

Raket mühəndisi olan zabit barmağını 
dodaqlarına tutub:

-Susun. Deyəsən, maşın səsi eşitdim, - dey-
ib başını sığınacaqdan çölə çıxarıb, tez də içəri 
çevrilib, - hə, maşın gəldi. Demək bələdçi satıb 
bizi.

Mən də sığınacaqdan çölə boylandım. Qar 
təpəsi yaranan yerin yaxınlığında ağ “Niva” 
dayanmışdı. “Niva”dan düşən üç saqqallı hərbiçi, 
əllərində silahları qardan təpə yaranmış yerə 
yaxınlaşıb ermənicə danışırdılar. Danışıqlarını 
külək aydınca bizə çatdırdığı üçün mən ermənicə 
bilən Qəfərliyə:

-Əsgər, onların danışıqlarını tərcümə et, - 
dedim.

Qəfərli diqqətlə qulaq asıb:
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-Komandir, biri o birinə deyir ki, bələdçi hədə-
fi düz seçib. Hamısı qar altında qaldı. – pıçıldadı.

 O biri isə gülə-gülə əlavə edir:
-Mükafat düşür ona, gedək o dünyasının cən-

nət mükafatını verək.
Onlar “Niva”ya əyləşib yola düşdülər. Biz 

gələn yolla “Tək ağac” deyilən yerə doğru maşın 
ağır-ağır gedirdi. Onlar ”Tək ağac”a çatıb onun 
ətrafında bir neçə dəfə dövrə vurub geri qayıt-
dılar. “Niva” gözdən itənə kimi onun arxasınca 
baxdıq. 

-Tapşırıq yerinə yetirilməlidir, haydı igidlərim, 
- deyib sığınacaqdan çıxıb kiçik dağa qalxdıq. 
Gecənin bu vaxtı düşmən postlarında keşik çəkən 
ermənilərin yatdığını bildiyimizdən arxayınca ra-
ket qurğuları yerləşən əraziyə daxil olduq. Raket 
qurğularına partlayıcı maddələr yerləşdirib tezcə 
də oradan uzaqlaşdıq. Gəlib sığınacağa çatanda 
dörd dəfə qurultu səsi eşitdik. Sonralar eşitdik ki, 
raketlər partlayan zaman xeyli də düşmən əsgəri 
məhv etmişdik.

Silahdaşlarımızın şəhid olması, yorğunluq 
halı bizi üzsə də gördüyümüz işə görə sevinirdik. 
Ona görə də əlimi yumruqlayıb, baş barmağımı 
şax tutub “əla”işarəsini göstərdikdən sonra:

-Haydı igidlərim, təcili buranı tərk edək!.. – 
komandasını verdim. 

***
Ayıq-sayıqlığımızı itirməmək şərti ilə gəldi-

yimiz kimi geri qayıdırdıq. Qar təpəsi olan yerə 
gəldik. Yaqub şəhidlərimizin ruhuna fatiə oxudu. 
Biz də hörmətlə onlara baş əyib uzaqlaşdıq.

“Tək ağac”a çatanda gördüyümüzdən hey-
rətə gəlib donub qaldıq. Ağacın budağından 
bələdçi Ruslan asılmışdı. Yaqub ona yaxınlaşıb 
nifrətlə üzünə tüpürüb:

-Lənətə gələsən. O dünyada cəhənnəm odun-
da yanacaqsan, satqın, - sonra bir az diqqətlə ona 
baxıb, - Boğazına kağız qoyublar, komandir, izn 
ver götürüm, - deyib mənə baxdı.

-Əvvəlcə minaaxtaranla yoxla. Yoxsa, mund-
arın leşi bizə qənim olar...

O, məni anlayan kimi minaaxtaranla Ruslanın 
meyitini yoxladıqdan sonra kağızı götürüb, mənə 
uzatdı. Kağız kiril əlifbası ilə yazılmışdı.

-Dayıları erməni olanların hamısı belədir. 
Məqam düşən kimi xəyanət edirlər vətənimizə. 

Onların bir adı var – Vətən xainləri. İgidlərimiz-
in qar uçqunu altında qalmalarının səbəbkarıdı. 
Onun atdığı qırmızı rəngli fişəng düşmənə nişan 
verirdi. Təəssüf ki, çatdırıb qarşısını ala bilmədim. 
Bilirəm şəhidlərimizin arxasınca gələn qəhrəman 
əsgərlərimiz olacaq. Xəyanətkarı cəzasına çat-
dırdım. Unutmayın ki, bu xain neçə döyüş əməli-
yyatlarınızın pozulmasının başlıca səbəbkarıdır.

İmra: Düşmən ordusunda Vətənə xidmət 
edən türk oğlu starıy Volk (qoca canavar)

***
Səhər açılmamış neytral zonanı keçməliy-

dik. Ona görə də təcili buranı tərk etdik. Hərbi 
hissəmizə gəlib çatanda aydın səmadan bayram 
əhval-ruhiyyəsi duyulurdu. Bu gün Dünya Azər-
baycanlılarının həmrəylik günüdür, axşam yeni il 
olacaq.

-Komandir, starıy volk bizlə həmrəy old-
uğunu əməli işiylə subut etdi. Xainin cəzasını ver-
di, - bayaqdan dinib-danışmayan Orxan Səfərov 
nəhayət, dilləndi.

Üzümü Gəncə tərəfə tutdum. Cavad xan zir-
vəsindən bu qışın günü güllü Gülüstana bənzəyən 
Qoca Gəncəmiz baxdıqca göz oxşayırdı.

Tapşırıq yerinə yetirilsə də, şəhid yoldaşları-
ma görə daxilimdə güclü bir narahatçılıq vardı. 
Bir fikir də beynimi qurd kimi gəmirib didirdi. 
Görəsən, bələdçini kim tapıb bizə qoşmuşdu?

31.12.2022, 
Atakənd (Bakı)
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AY ŞILTAQ QIZ, 
NAZLI QIZ

(duzlu-məzəli şeir)
 
Acı sözün də dadlı,
Eşqin “qollu, qanadlı”.
Hərdən alovlu, odlu -
Hərdən “qarlı, buzlu” qız.
 
Mənə baxma qıyqacı,
Sənsən başımın tacı.
Həm şirin, həm də acı -
İstotlu qız, duzlu qız.
 
Könül dünyası allı,
Hər anı xoş əhvallı..
Gah ötkəm, gah ifallı -
Gah şirin avazlı qız.
 
Bir “hə” de, gəlsin elçim,
Bəxtimin “boyun” ölçüm...
Saçları əlçim-əlçim – 
Telləri qotazlı qız.
 
Sənsiz keçsə bir anım,
Üzülər səbrim, canım.
Qoy, başına dolanım -
Ay şıltaq qız, nazlı qız…
 

XOŞUM GƏLİR
 
Hər baxışın işvə-naz,
Kimdə var belə avaz?
Məni oda salan qız -
Telindən xoşum gəlir.
 
Fikrimdə sənsən hər an,
Bir söz desəm düşər qan.
Coşanda yağışından -
Selindən xoşum gəlir.
 
Dincliyim gedib əldən,
Özün de, neyləyim mən?
Mürgülü çiçəyindən -
Gülündən xoşum gəlir.
 
Əsirinəm mən bu dəm,
Könlümü sızladır qəm.
Əlim çatsa deyərəm -
Əlindən xoşum gəlir.
 
Qəlbimdə boşdur yerin,
Yorğunuyam illərin.
Gah acı, gah da şirin -
Dilindən xoşum gəlir.
 
Seymur çıxsa yadından,
Göy titrər fəryadından...
Ocağından, odundan -
Külündən xoşum gəlir. 

ZƏNN ETMƏYİN 
DƏLİYƏM MƏN…
 
Dərd çilənib hər çağıma,
Zülmət çöküb oylağıma.
Fikir vermə yazmağıma -
Söz danışan deyiləm mən.
 
Halallığım adda, sanda,
Sorağım vardır hər yanda.
Bir nadanın qarşısında -
Niyə gedib əyiləm mən?
 
Hər kəlməm bal dolu pətək,
Arzularım ətək-ətək…
Nə dili, dilçəyi gödək -
Nə gözü kölgəliyəm mən.
 
Yolum uzaq, ömrüm yarı,
Yarıtmadım arzuları…
Bir şaxtalı qışın qarı -
Yazın ilıq seliyəm mən.
 
Ömrün yükü, şələsiyəm,
Yalqız qalsam, öləsiyəm.
Bir gözəlin köləsiyəm -
Zənn etməyin dəliyəm mən.
    

SEYMUR SÖNMƏZ PAŞAYEV
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QОRХURAM
 
Mənim bəxtim bir zavallı didərgin,
Görən varmı gördüyümdən betər gün?
Aynaya gözucu baxsam da hər gün,
Saçlarıma dən düşəndə qorxuram!
 
Əgər Tanrı yağdırmasa daş yerə,
Gec-tez əncam çəkəcəkdir baş yerə...
Günüm, ayım çox keçsə də boş yerə,
Yollarıma çən düşəndə qorxuram!
 
İlqarına dönük çıxmaq bir ayıb,
Nə dözümüm, nə də səbrim qalmayıb...
Öz andını bilə-bilə tapdayıb,
Özgə fikrə sən düşəndə qorxuram!
 
Sızlasam da yapışmadın əlimdən,
Bilirsən ki, adın düşmür dilimdən...
Çəkinmirəm qəfil gələn ölümdən,
Təkcə səndən gen düşəndə qorxuram!
 
QADANI ALIM
 
Sənə tərəf gedən yolum dar imiş,
Könlümü sızladan intizar imiş.
Heç demə, qəlbində yerim var imiş,
Sonradan bilmişəm, qadanı alım.
 
Bəs, niyə qalmışam sənə tamarzı,
Qüssənin, nisgilin nə çoxu, azı?
Bir vaxtlar əhdinə dönük bir qızı,
Qəlbimdən silmişəm, qadanı alım.
 
Bir ömrün tükənməz dərdi, səriyəm,
Hərdən tüstülənən ocaq yeriyəm.
Görürsənmi, hələ sağam, diriyəm,
Sanma ki, ölmüşəm, qadanı alım.
 
Seymur söz deyəndə sənin şanına,
Hər kəlməm tez çata kaş, ünvanına.
Əzrayıl göndərib mənı yanına,
Sevgiylə gəlmişəm, qadanı alım.
 
GƏL YENİ İLDƏ
 
Bitsin giley-güzar, söz-söhbət daha,
Bir az şirinləşsin ağız da, dil də.
Sənə and verirəm qadir Allaha, 
Gəlmək istəyirsən gəl, yeni ildə! 
 
Təqvimin sayılı günləri çoxdu,
Qayıt gəl, bir az da üz-üzə duraq.

Niyə yaşayaq ki ömrün bu vaxtı,
Mən səndən aralı, sən məndən uzaq... 
 
Məhəbbət heç zaman sərhəd tanımaz,
Eşqdir saflıq verən havaya, suya.
Bəlkə də düşünsən, hardasa bir az,
Bilərsən sevgidir qanad arzuya. 
 
Sənin gəlişinə ehtiyacım var,
Gəl, birgə dolaşaq obada, eldə.
Ürəyim elə hey səni arzular,
Qayıt, heç olmasa gəl yeni ildə!
 
XATIRLAMASAN DA UNUTMA, YETƏR
 
Bir daha geriyə qayıtmaq çətin.
Köləsi olmuşam bəxtin, qismətin.
Üzü dönübdürsə bu məhəbbətin,
Xatırlamasan da unutma, yetər!
 
Həyat əzəl gündən qəlbimi sıxdı,
Deyimmi vəfasız qarşıma cıxdı?
Gözlərim elə hey ardınca baxdı,
Xatırlamasan da unutma, yetər!
 
Ömürdən bir gün də keçdi beləcə,
Gəzdim hər tərəfdə səni gizliçə.
Yol həminki yoldur, küçə o küçə,
Xatırlamasan da unutma, yetər!
 
Sorağın gəlmədi... sükutu seçdin,
And-aman etdiyin əhdindən keçdin,
Axırda birinin qəlbinə köçdün,
Xatırlamasan da unutma, yetər!
 
Getdin... gözlərimə çökdü duman-çən,
Mayası yoxdursa göyərərmi dən?
Seymurun adını eşitsən hərdən,
Xatırlamasan da unutma, yetər!
 
MƏN BİLDİM SƏNİ

Qoy, yağsın qəlbimə dayanmadan qar,
Bəlkə də bir azca ürək soyuyar.
Doğrudan düz deyib bir vaxt atalar,
Söz sözü çəkəndə, mən çəkdim səni.
 
Oldum bir sevdanın qəmli məhbusu,
Əgər lillənibsə, durularmı su?
Budur ürəyimin əzəl arzusu,
Mənə qismət etsin qoy, əhdim səni..
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Ehtiyac çəksə də könlümü dara,
Heç vaxt aldanmadım şöhrətə, vara.
Beş günlük dünyanın hər səmti qara,
Vəfalı yar bilib mən seçdim səni.
 
Gəl, ötmə yanımdan duman-çən kimi,
Kimi gözləyirsən axı, sən kimi?
Qoy, deyim bilsinlər, bir vaxt dən kimi,
Yazdığım şeirdə mən əkdim səni.
 
Seymura gülsə də çoxu qıraqdan,
Eşqimə dirilik dilədim Haqdan.
Yadına düşürmü, elə o vaxtdan,
Könlümün sultanı mən bildim səni...
 
SEVGİNİN
Onun varlığından çoxları halı,
Qədəmləri həm yüngül, həm sayalı.
Bir az utancaqdır, bir az həyalı,
Laldır əzəl gündən dili sevginin.
 
Tapa öz yarısın, yalqız qalmaya,
Süzgün baxışları nəmli olmaya.
Heç zaman üstünü dərd-qəm almaya,
Solmaya çiçəyi, gülü sevginin.
 
Bəlkə gözlərinin giləsiyəm mən,
Bir baxım işığı, şöləsiyəm mən.
Bilmirəm heç niyə köləsiyəm mən,
Bu nazlı, işvəli dəli sevginin.
 
Bəzən ötüb-keçər gizlicə gendən,
Görən hər yetəni yarıtmır nədən?
Seymur uzaqlaşar qəmdən, qüssədən,
Olsa kürəyində əli sevginin.
       
GƏLİR
Könlümü de, niyə tarimar etdin,
Gözümdən bir anda yayınıb itdin.
Əlim əlindəydi, buraxib getdin,
Səndən xəyanətin qoxusu gəlir.
 
Qəlbimdə bir yığın söz qalib hələ,
Gətirə bilmirəm ağiza, dilə
Əsl insan gərək dar gündə gələ,
Şad gündə kölgənə çoxusu gəlir.
 
Ömür ötüşdukcə saça düşur dən,
Tanıya bilmədin məni niyə sən?
Susaraq xəyala dalıram hərdən,
Zənn etmə Seymurun yuxusu gəlir.

BİR ŞAİR ŞƏKİLİ 
ÇƏK MƏNƏ, RƏSSAM
 
Elə cək, gözündə həsrət olmasın,
Rəngi şaxta vurmuş gültək solmasın.
Yüz illər keçsə də unudulmasın -
Bir şair şəkili çək mənə, rəssam!
 
Ruhu sığınmasın bir zülmət küncə,
Nə dərd görmüş olsun, nə də işgəncə.
Odlu baxışları dil açsın öncə -
Bir şair şəkili çək mənə, rəssam!
 
Tabloda çatılsın bir az qaşları,
Nə dərdi bilinsin, nə cöz yaşları.
Bir qızı bənd etsin şux baxışları -
Bir şair şəkili çək mənə, rəssam!
 
Qəmli gözlərində sökülməsə dan,
Kiminsə olmasın ürəyi şan-şan.
Şeiriylə hər yanı gəzib, dolaşan -
Bir şair şəkili çək mənə, rəssam!
 
Arzuzu, ümidi çıxmamış puça,
Qoy, qəlbi döyünsün nur saça-saça...
Deyirəm əlindən düşməmiş fırca -
Bir şair şəkili çək mənə rəssam!
 
DARIXIR
 
Axı, niyə məndən tez döndü üzün,
De, kimə zilləndi baxışın, gözün?
İndi bizdən ötrü ilk sevgimizin,
Cığırda köhnələn izi darıxır.
 
Özgə aləm idi sənin o çağın,
Əsib titrəyərdi dilin, dodağın.
İndi könlümdəki “odun, ocağın”,
Kül altında qalan közü darıxır.
 
Qəfil üstümüzü alan kimi çən,
Bir anda köksümə sığınırdın sən...
O laləli yamac, o şehli çəmən,
Hərdən soraqlayıb bizi, darıxır.
 
Daşıdım bir eşqin qüssə-qəmini,
Titrətdim səsimlə söz aləmini.
Heç demə axtarıb tapıb çəmini,
Sənsiz darıxmağın özü darıxır...
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Hərdən yorulub usanırdı. 
Min bir əziyyətlə, hər cümlə 
və nöqtəsi ürəyindən keçən 
ağrılardan yazılmış sətirlərdən 
küsürdü. Dəfələrlə redaktə 
etdirir, sonradan ilkin vari-
antının daha yaxşı olduğunu 
yəqinləşdirib, yenidən başa 
dönürdü. Gözündən düşdüyü 
vaxtlar da olurdu. Tərəd-
düdləri, təəssüfləri üstün 
gələndə, atıb bir küncə üzünə 
baxmaq belə istəmirdi. Yox, 
əsla! Bu əzablı yaradıcılıq ax-
tarışlarından doğmurdu. Hət-
ta vurğunu olduğu, qapqara 
gecələrin sehirli sakitliyinə 
qısqanmasından gəlib duru-
rdu yazacaqları düşünəsinin 
qapısında. “Məni yaz” deyir-
di! Amiranə göstəriş verirdi. 
Bəzən bu işə keçməyəndə aci-
zanə şəkildə yalvarışlar edir, 
“məni yaz” deyirdi. 

Bəlkə də yüz ad keçmişdi 
ağlından. Bütün duyğu yadd-
aşında nə ad vardı bir-bir ver-
irdi ona. Yuvasız qalmış balaca 
qaratoyuq da deyirdi, siyah 
gecələrin uyğusuz bəyazlığı 
da, yağışın səsi də, mavi əngin-

likdə al 
yelkən də… Yenə ürəyinə 

yatmırdı. Hərdən də dolan gö-
zlərindən kağıza süzülən göz 

yaşlarından, pozulmuş 
hərflərə yenidən yas tutur-
du. Qafiyələri azad quştək 
budaqdan-budağa qonan 
hıçqırıqlarını qələmə aldığın-
dan diksinirdi. Tez də üstündən 
xətt çəkib, dodaqlarının 
pıçıltısından belə qorxduğu 
tanrı ilə pünhan söhbətləri-
nin faş olmasından üşənirdi. 
Misraların üstündən çəkdiyi 
xətlərlə ürəyi soyumur, əlinin 
pozana çatacağı zamanı belə 
gec olar deyib, barmağını göz 
yaşının nəmində isladıb uşaq 
kimi pozuqlayardı yazdığını.

İllərin uzaq keçmişində-
ki uşaqlığının burnunun 
ucunu göynədən çağlarından, 
hörüklərinin ona qürur yaşat-
dığı bəxtiyarlığından, qorxu-
larından, uşaq marağının kəşf 
etdiyi dünyadan ad qoymaq 
istədiyi kitabın hər hərfinin 
üstündə belə əsirdi.

Qayğısız uşaqlıq illərində 
arxasınca qaçmaqdan yorul-

PƏRVİZ  YƏHYALI

KƏPƏNƏKLƏRİN RƏQSİ 
(hekayə)

2022-ci ildə elmi və ədəbi 
yaradıcılğımdan aşağıdakı he-
sabatı bölüşürəm. 

İmpakt faktorlu elmi dər-
gilərdə üç məqaləm (Azərbay-
can, İsrail, Macarstan) dərc 
olunub. 2 elmi-praktik kon-
fransda məruzəm dinlənilib. 
Dörd hekayəm gürcü dilinə 
tərcümə olunub, nəşr edilərək 
gürcüdilli oxucularının ixti-
yarına verilib. Bir nəsr əsərim 
eston dilinə, bir novellam in-
gilis dilinə tərcümə edilərək 
nəşr edilib. “Ədəbi Ovqat” 
ədəbi dərgisində iki hekayəm, 
“Xəzan” ədəbi-bədii jurnalın-
da isə bir nəsr əsərim işıq üzü 
görüb. Müxtəlif ədəbi saytlar-
da səkkiz nəsr əsərim yayım-
lanıb. Əməkdaşlıq etdiyim altı 
saytda on bir publisist yazım 
yerləşdirilib. 

Nəhayət, İlin son gün-
lərində bir sevindirici xəbər 
də uğurlarımın sırasına əlavə 
olundu. Belə ki, “Kəpənəklərin 
rəqsi” adlı pyesim Gürcü dilinə 
tərcümə olunaraq Gürcüstan-
da “Ozeretti” adlı teatrda 
tamaşaya qoyuldu. Çox dəyərli 
dostumun xahişi ilə həmin py-
esin hekayə variantını oxucu-
ların ixtiyarına verirəm. 
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maq bilmədiyi kəpənəklərdən, atasının ezami-
yəyə getdiyi vaxtlar da hamıdan gizlincə ged-
ib, asılqandan onun paltosunu qoxulamaqdan, 
utana-utana, günah iş görürmüş kimi yazda 
qu-qu oxuyan quşların səsini sayıb, “görüm nə 
vaxt ailə quracam” sınamasından yazmışdı bu 
kitaba. Bütün şeirləri onun yaşadıqları, duyğu-
larının səsi idi. 

Çəkinə-çəkinə ürək dostu ilə ad da qoya bil-
di, nəhayət, işıq üzü görəcək kitabına: “Kəpənək 
qanadlarındakı arzular”... 

Yox, onlar sevgili deyildi. Oxşar baxışları 
vardı dünyaya. Etiraz etdikləri hər nə vardısa, 
üst-üstə düşürdü. Bəlkə də taleyin qisməti ras-
tlaşdırsaydı daha əvvəllər onları, hər şey başqa 
cürə olardı. Bəlkə də, o qədər olmazlar olur 
ki….

Ancaq elə dəli-dolu ağılları da, qəribəlikləri 
də eynicə idi. Müəllifini çoxdan unutmuş bir-
birləri üçün yaranmışların dünyanın harasın-
da olursa-olsun, taleyi eyni cür olur ifadəsi 
heç çıxmırdı fikirindən. Doğrudan da, onların 
taleyində oxşarlıq vardı. Hətta bir dəfə ağlın-
dan keçəni gətirib dilinə demişdi ona: “Mənim 
seçimim olsaydı, sizi seçərdim”.

Əvvəl razılaşmadı. Sonra yaxınlarının təki-
di məcburiyyət qarşısında “hə” dedizdirdi ona. 
Təqdimat mərasiminin keçirilməsinə razılıq ver-
ildi, qonaqlara dəvətnamələr göndərildi. Hətta 
tanımadığı insanlar zəng vurub onu təbrik edir-
di. Ədəbi tənqidçilər çürbəcür epitetlər deyir-
dilər. “Poeziya kəhkəşanında doğan parlaq ul-
duz”, “alatoran poeziya fəzasına kosmik sürətlə 
daxil olan komet” də deyirdilər haqqında.

Niyə birdən soyuq küləklər əsdi? Niyə 
aralarındakı münasibətlər buz bağlamaq həd-
dinə çatdı. 

Düzdür, bir az iztirablarını görməzdən 
gəldim, bir az etinasız davrandım, bir az incik 
düşdüm, ancaq bütün bunları ona yaxşı olsun 
deyə edirdim. Əzabını görüb əzab çəkirdim 
deyə bir addım geri dururdum. 

Hiss edirdi ki, son vaxtlar dostu bir az əsəbi 
olub. Bütün varlığı ilə səmimiyyətinə inanırdı. 
Özü isə elə bütünlüklə başdan-ayağa səmim-
iyyət idi onunla münasibətində. Ah, bu soyuq 
yellər!!!

Xətrinə dəyəcək nəsnələr axtarırdı. Hansı 

ki, bilmədən xətrinə dəyib bəlkə. Bir neçə dəfə 
“sən mənə inanmırsan” demişdi. Cavabı da 
incik-incik “elə deyil, düz demirsən” olmuşdu 
dostunun. 

Düzü, heç özü də əvvəlkitək maraqlan-
mırdı. Bir az biganə idi, hər halda biganə dey-
ildisə də…. İstəmirdi, istəmirdi qətiyən ona acı 
yaşatmaq. Qadağalar da tətbiq etmişdi. “Məni 
mübaliğəli təşbeh, istiarə atəşinə tutma” 
demişdi. “Metoforalardan çələng hörmə, təkrir 
çələngindən tac düzəltmə” demişdi.

Görünür elə hərəsindən bir az dostunu 
soyudub uzaqlaşdıran səbəblər öz işini görürdü. 
Hər halda bir az da kişi qüruru bu soyuqluqda 
rol alırdı. 

Zənglər kəsilmiş, son görüşlərindən aydan 
artıq vaxt keçmişdi. Müəllifi olduğu kitabın 
təqdimatı ilə bağlı hər detalı ona danışmış, cav-
abında sadəcə “uğurlu olsun” eşitmişdi.

Heç gözləmədiyi adamlar tribunaya qalxıb 
elə isti sözlər deyirdi ki… “Natəvan” klubu belə 
izdihamlı mərasimə çoxdandır şahidlik etmirdi. 
Hər tərəf tanınmış insanlar, yaxınlar, doğmalar 
idi. Gülümsəyir, ona xoş münasibətini bildirən-
lərə minnətdarlıq edir, səmimi təbriklərdən 
məmnun qalırdı. Soyuq qış günündə bu qədər 
həraratli sözlər qəlbini isitsə də, əslində bunca 
insanların içində gözü başqa insan axtarırdı. 

Gəlmədi, bu qədər ola bilməzdi. Hətta dar 
macalda ürəyindən peşmançılıq hissi də keçdi. 
Ona əziz olan əsərinə adın qoyulmasını belə 
məsləhət etdiyinə təəssüfləndi. Yox bir, gərək 
kəpənək tutan qoyaydım ironiyasını da keçirdi 
ağlının ucundan.

Bütün zalı könül oxşayan musiqi bürüdü. 
Mirza Babayevin əvəzsiz ifası... 

Sorağını gül-çiçəkdən alınca... alınca mən… 
Hamı qeyri-ixtiyari cevrilib təəccüblə bax-

ırdı. Bütün zal boyu rəngbərəng kəpənəklər 
uçurdu.

Hamı ayaq üstə bu mənzərəni alqışlayır, göz 
yaşlarını saxlaya bilməyən müəllif isə zalın qa-
pısında dayanan dostuna baxırdı. 

O baxışlarda hər şey vardı: 
“Niyə gecikdin? Bu yazıq kəpənəkləri soyu-

qdan öldürməkdir qəsdin?
Harda itib-batmışdın?”
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- Bağışlayın, siz allah! Bu istidə sizi çox gö-
zlətdim

- Eybi yoxdur
- Bu nədir siz suyun içindəsiz. Heç olmasa 

kölgədə dayanardız. Qan-tərsiz ki...
- Üçcə saat gözləmək nədir, sizi bütün öm-

rüm boyu... - ardını deməyə imkan vermədi. 
- Yaxşı da...
Onlar yaxınlıqdakı bağın kənarındakı çayx-

anada əyləşdilər. “Nə içəcəksiz?” sualına çiyin-
lərini çəkib, dostunun üzünə baxdı

-Ürəyim heç nə istəmir. Çay içsəm lap sizin 
kimi tər-su olaram

-Onda zəhmət olmasa iki stəkan buzlu su 
gətirin. - deyə sifariş verdi.

Ofisiant sifarişi gətirəndə: 
- Aa bu sizi öldürər! - deyə ucadan, həyə-

canla səsləndi
- Heç nə olmaz
- Yaxşı da, içməyin belə. Xahiş edirəm. Axı 

tərlisiz, xəstələnərsiz...
- Bir halda təkid edirsiz, içmərəm, amma 

doğrudan çiyərim yanır.
- Gəlin mən suyunuzu isidim
- Necə?
-Bax, belə... – deyib, o, stəkanı iki ovcunun 

arasına sıxdı, sonra isə əlavə etdi: - Qoy, mənim 
daxili hərarətim sizin suyunuzu azacıq da olsa 
isitsin. Xəstələnsəniz, günah mənimdir. Axı gö-
zlətmişəm sizi, özü də al-günün altında

- Siz belə çox etmisiz?
- Yox, birinci dəfədir. Nə bilim. Bəlkə də 

uşaqlıqda olub. - Sonra nə fikirləşdisə əlavə 
etdi: - Orta məktəbdə oxuyanda rəfiqəm üçün 
etmişəm. İdman dərsindən sonra, eynən sizin 
kimi çox tərləmişdi 

- Siz yaxşısız?
* * *
Telefonda salamsız ilk sözü belə oldu
-Sizin kimi xanımın əllərinin hərarətindən 

isinmiş suyu içən yaxşı olar da. Elə bil əllərinizin 

hərarətilə bərabər ətriniz də hopmuşdu o suya. 
O cür şərbətmi deyim, məlhəmmi deyim, suyu 
içən adam dirilik suyu içmiş kimi min il yaşayar

- Yaxşı, siz Allah, sizə qaldı, sözə qaldı. Şükür 
ki, xəstələnmədiz...

- Olar sizdən bir xahiş edim? 
- Buyurun!
-Sizdən rica edirəm, əllərinizi odu ilə heç 

vaxt heç kimə su istəməyin! Qoyun bu xatirə, 
ancaq ikimizlə bağlı qalsın! Mənim ömür boyu 
yadımdan çıxmayacaq sizlə bağlı əziz xatirə.

- Yox, söz verə bilmərəm, birdən oldu.
- Deyək ki, atam üçün, ya nə bilim….
- Bir kiçicik xahiş nədir ki, onu mənə….
- Dayan bir. Başqa planetə uçursan? Elə 

danışırsan, guya, daha bir də bir-birimizi 
görməyəcəyik.

Onların bir-birinə alışması vardı, amma bu 
məhəbbət deyildi bəlkə də. Hər görüşdən son-
ra biri bir addım geri çəkilir, o biri isə bir ad-
dım irəli gedirdi. Beləcə, sanki geri çəkilən ad-
dımları irəli təqib edən addımlar yolun sonuna 
çatdırdı. Qəribə tale idimi, qəribə qismət idimi, 
bilinmirdi. Geri çəkilən addım üçün yol bitdi 
sanki, uçurum qayalara dirənib dayandı. Onu 
təqib edirmiş kimi irəliləyən addımın sahibi di-
lemma qarşısında qaldı. Ya ilahi bir eşqlə sevdiyi 
xanım dönüb ona sarı gəlməli, ya da uçurumun 
kənarında ondan qaçan addımı ilə üzüldüyünü 
hayqıraraq, “bəsdir əl çək!” deməliydi. 

Mümkün olmayanı mümkün edə biləcək 
nağıllardan gerçəklərə dön! Dedizdirdi. Əslində 
dönüb ona sarı qovuşmaq bütün dünyaya 
üsyan idi. Üsyanı ya anlaqsızlar edər, ya da gü-
clülər. O, anlaqsız deyildi. Nə baş verdiyinin 
fərqində idi. Güclü sözünün özü isə belə zərif 
çiyinlərə dünyalarca ağırdan ağır yük dür. Zərif 
çiyinlər cəsarətin vahiməli vücudundan tir-
tir əsib qorxaqlığın təhlükəsiz ağuşuna sığın-
mağı seçər. Hətta bəhanələr də tapırdı. Bütün 
dinləri əfsanə və puç mif adlandırsa da ağlına 

BƏZƏN VERDİYİN SÖZÜ DƏ İTİRƏRSƏN
(hekayə)

Yağan qar illərin cığırını gizlətməyə cəhd etsə də, alatoranın qoynuna bir işıq boylanar. 
Xatirələrin işığını heç bir qaranlıq boğa bilməz, xəyallar xatirə işığına üz tutub, baş alıb 
gedər. O işığa gedən izi örtən qarı elə xatirələrin ilıq hənirtisi ovuc-ovuc əridər.
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belə gətirməyə qorxduğunu, həm də Allaha asi 
düşmək olardı fikrini təlqin edirdi özünə. 

Nə vaxtsa ürəkdən gələn sözlər ironik iste-
hzaya dönüb geri çəkilən addımların sahibinin 
dodaqlarından sürüşüb ayaqlar altına düşürdü. 
“Anca bərabər, qanca bərabər düşünəclərim-
iz birdir” ifadəsini nə vaxtsa dilinə gətirməy-
ini belə xatırlamaq istəmirdi. Ortaq duyğular, 
eynən düşünmək, o demək deyil ki, hislərimiz 
də üst-üstə düşür. 

Ziddiyətlərin düyünlənən ilmələri getdikcə 
elə mürəkkəbləşirdi ki, fələyin özü münəccim 
olsa belə, bu düyünləri açmaqda aciz qalardı. 
Qaçan addımlar aradabir dayanır, təngiyən 
nəfəsini dərib ah çəkir və “ürəyimin ən əzizisən” 
deyirdi. Az keçməmiş o yoluna davam edir və 
əsəbi halda arxaya qanrılaraq “deyiləm heç nə-
yin sənin” nidası ilə zəhərli ox sancırdı. Bilmək 
olmurdu bu “ürəyinin əzizi” dayanıb nəfəs al-
maqdan ötrü işlənən fənd idi, yoxsa insafın 
ağlına güc gəldiyi məqam. Divanəlik libasının 
alabəzək uyğunsuzluğunu əks etdirən tanrı 
cəzasına da oxşayırdı. Amma nə olsun ki, bütün 
bunlarla möhtəşəm idi. Vazkeçilməz sevdaydı.

...Hərdən düşürdü yadına. Xatirələrin qa-
laq-qalaq saralmış vərəqlərini yaddaşında çe-
virdikcə, birdən qarşısına çıxıb, boynu bükük-
bükük ona baxan sətirlər sataşırdı gözünə. 
Qeyri-adi ifadə gəlib müsafir olurdu simasına. 
Heç özü də bilmirdi dodaq büzür, yazığı gəlib 
acıyır, peşmançılıq çəkir… Bəzən hafizədəki 
xatirələr elə qeyri-müəyyənlik qəblindən olur 
ki, sahibi yaddaşın saxlanc arxivində onun 
üçün nə xüsusi yer ayırır, nə də heç bir təsni-
fata uyarlığı olmadığından ad qoyulası qovluq. 
Eləcə böyük mühafizə anbarının sərbəst xatirə 
sakinləri birdən hardan olsa çıxıb üzə xatır-
lanırdı. O gün doğanda da vardı, qürubda da. 
Küləklərlə də gələ bilirdi, yağışlarla da süzülə, 
kədərli vaxtlarında ona söylənilən lətifələrin 
rabitəsizliyində də. Anlayırdı ki, çaş-baş qalıb, 
axı bunun indi yeridir dediyi dodaqqaçdı, bir 
vaxtlar onun ovqatının təlx vaxtında sadəcə bir 
oyunbazlıq imiş.

Ancaq qayğılar da yaman tərsdilər ha. Heç 
qoymurlar darıxmağa, xatirələrlə baş-başa qa-
lmağa. Özü seçdiyi qaça-qaç vurğunluğu… Heç 
özü bilmirdi qaça-qaçı sevir, ya sakitliyi. Bəlkə 
elə hamısından bir az. Yağışı da, küləyi də, qarı, 
çovğunu da, bürkünü də yumrulayıb bir neçə 

anın içinə pərçim etdiyi kimi. 
- Bu nədi, nə gündəsən? Sənə min 

dəfə demişəm az qaç! Gəl, dəyiş paltarını. 
Oynamağın da bir vaxtı-vədəsi olmalıdır axı. 

- Ana, nolub sənə, bütün uşaqlar oynasın, 
mən dayanım ki, anam icazə vermir. Gülməzlər 
mənə? 

- Ay mənim ağıllı balam, belə də yox da. 
Keç, yuyun!

-Yaxşı, ana. 
- Sən neynirsən! Dəlisən! Tərli-tərli soydu-

cunun buzluğundan su götürüb içirsən! 
- Ana, ciyərim yanır. Qurban olum… 

içməsəm…
- Dayan, can bala, bircə əlimlə də olsa ilidim 

o suyu.
- Ay ana, ilıq olsa onu içməyə dəymir ki…
- Dayan bir. - o uşağın əlindən aldığı stəkanı 

iki ovcunun arasında bərk-bərk sıxdı. 
-Yaxşı, ana, narahat olma! İndi çay içərəm.
- Aaaa, mən ki… özümə söz vermişdim
- Ana, niyə ağlayırsan?
- ...
- Yaxşı. Bir də səndən icazəsiz futbol 

oynamağa getməyəcəm. Yaxşı da, ana, elə 
bərkdən ağlayırsan… Elə bil cinayət eləmişəm. 
Bir də olmayacaq! 

- Yaxşı-yaxşı, fikir vermə mənə. Get, yuyun! 
Sən mənim ağıllı balamsan! Ağıllı balalar heç 
vaxt cinayət eləməz. – Sonra lap astadan: - heç 
xatirələrinə də... – deyə pıçıldadı.
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“Xosrov -Şirin” yazdı Nizami babam,
Mən də bu dastanı sizə yazıram.
Qoy qalsın dünyada məndən yadigar,
Gülablıya vurgun Tofiq səbəbkar.
Gözəl Qarabağın dilbər guşəsi,
Gülablı kəndinin tər bənövşəsi.
Kəkliyin, turacın çəmən nəğməsi,
Ağ atlı oğlanın eşq məcarəsi.
Bir qız gördü, sevdi onu ilk baharda,
Qıvrım telləri var bənövşə boyda.
Küsəndə boynunu yana buranda,
Salırdı Tofiqi kəməndə, oda.
Vurğun idi Tofiq gözəl kəndinə,
Bir də Gülablının bənövşəsinə.
Yoxuydu gecəsi, gündüzü onun,
Esqin alovunda yanirdi Məcnun.
Qayalar şahiddir nələr edirdi,
Göz yaşı axıdıb nalə tökürdü.
Fərhad tək yararaq qayaları o,
Yazmışdi eşqinin fəryadını o...

Günlərin birində cəsarət etdi,
Gülablıya eşqin ərməgan etdi.
Görmüşəm, sevmişəm, məftunam sənə,
Aylı gecələrdən vurğunam sənə.
Gəl məni, sən çəkmə eşq sınağına,
İncitmə qəlbimi od vurma mənə.
Gəl məni sən dinlə, naz etmə mənə,
Qəlbimi, gəl, üzmə söz söylə mənə.
Gülablı gözəli duruxdu bir an,
Təlaşdan ürəyi çırpındı bu an.
Nəhayət, özünü ələ alaraq,
Düşündü, söylədi həyalı gözəl: 
-Heç əmiqızından sənə yar olar?
Eşidən qulaqlar buna kar olar.
El oba içində alçalar başın,
Üz döndərər səndən dostun, qardaşın.
Min sevgi boylanır qaya daşından,

Bacın hesab elə, ol mənə qardaş.
Aldığı cavabdan igid duruxdu,
Qəmlər dəryasında sanki boğuldu.
Yenidən təlaşla o fəryad etdi,
Fəryadı dağları yerindən etdi.
Görərək Tofiqdən israrlı fəryad,
Dözmədi gözəlin fəryada qəlbi,
Son sözün təəssüflə belə söylədi:
-Gəl, üzmə qəlbini, tələsmə hələ,
Gərək mən oxuyam, arzumdu belə.
Yazı Allahındı, qismətsə əgər,
Qəlbimi açaram, gün gələr əlbət,
Sən də, bir sənətə sahib olarsan, 
Zəhmət yollarına cığır salasan...

Deyib o, cevirdi gözəl üzünü,
İntizarda qoydu o sevgisini...
İgid bu sözlərdən daldı fikirə...
Qızlar dəstəsində kəhrizə gedən,
Esqın bulağından dürrü su içən,
Gözəli düşündü.
“Deyəsən, o məni heç bəyənməyir,
Eşqimə inanıb məni sevməyir.
Əgər o, gedərsə bir də qayıtmaz,
Buztək kəhrizlər də közün soyutmaz...”
Qəlbi sızlayaraq dağlara getdi,
İnciyib bəxtindən şikayət etdi.
Eşqin meydanında atını çapdı,
O qədər çapdı ki, süst olub qaldı.
Atəşlərə yandı sönə bilmədi,
Mən sənsiz ölürəm deyə bilmədi.

Günlər keçdi...
Yetişdi vətənə xidmət məqamı,
Kişilik məktəbi, əsgər həyatı.
Tofiq vida edib doqmalarına,
Sevgiylə yollandı xidmət borcuna.

GÜLBƏNİZ ABBASOVA, 
Bakı, 162 saylı tam orta məktəbin müəllimi

QARABAĞ faciəsinin XƏZAN olmuş SEVGİsi
(poema)
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Əsgəri xidmətin cəkdi qürurla,
Doğma obasına döndü ümidlə.
Amma ümidləri puça uğradı,
Eşqini sevdiyi xəzana atdı...
Vaxt çəkdi igidi yeni sınağa,
Düşmən hücüm etdi bizim dağlara.
Müharibə közü yetişdi yara,
Tofiq silah alıb gəldi haraya. 
Mərdlər vurğunuydu bizim babalar,
Xeyir-dua verdi Tofiqə onlar:
“Əgər müharibədə biz qalib gəlsək,
Sevdiyin gözəli alarıq əlbət”.
Bu sözlər igidi gətirdi cana,
İlahi ruh gəldi nər qəhrəmana.
O, şirtək atıldı böyük meydana,
And içdi, söz verdi Yaradanına.
Vətən, yurd eşqiylə davaya getdi,
Düşmənin bağrını gələrək deşdi.
Qoca söz versə də, yetmədi zaman,
Əcəl atı qocaya vermədi aman.
Odur ki, ağsaqqal etdi vəsiyyət:
“O, qız səninkidir, halalın olsun,
Bu dünya durduqca hayanın olsun!”
Bunu deyib qoca yumdu gözünü,
Əbədi olaraq dedi sözünü.
Tofiq halallaşıb bildi işini.
Yenə göy üzünü duman, çən aldı,
Düşmən zərbəsindən vətən od aldı.
Məhv oldu insanlar, məhv oldu canlar,
Döyüş meydanına girdi cavanlar.
Polis dəstəsində döyüşə girən,
Komandir əmrini yerinə yetirən,
Növbəti tapşırıq yerindən dönən,
Qartal oqulları hədəf seçərək,
UAZ maşınına top atdı düşmən.
Topun zərbəsindən göyə qalxaraq,
Maşın parclandı, od aldı bir an,
Zərbədən oğullar can verdi bu an.
İgidlər içində Tofiq də vardı,
Mərminin zərbəsi onu da atdı,
Atılan igidi tutdu qayalar,
Allah qoruyana heç zaval olar?
Saatlarla huşsuz qaldı dağlarda,
Al-qanlar içində yatdı torpaqda.
Nəhayət, yardıma gəldi oğullar...

Aqdam hospitalı - cərrah otağı,
Götürdülər ora məgrur oğlanı,
Huşunu itirmiş bu yarımcanı.
Olmadı oqlana Aqdamda əlac,
Ümidlər yox oldu, azaldıqca vaxt.
Nəhayət, Bakiya xəbər etdilər,
Tofiqi ölümdən xilas etdilər.
Ölüm pəncəsindən xilas olsa da,
Günlərcə ölütək yatdı palatda.
Günlərin birində açdı gözünü,
Sızlayaraq dedi ürək sözünü: 
“O qız...! O qız........!”
Gözləri önünə gəldi Gülablı,

Təcavüz edirdi qıza yağılar.
Qızın fəryadına kimsə yetmirdi,
Qradlar, mərmilər od ələyirdi.
Dəlitək qışqırıb durdu ayağa,
Kəndinə getməyi vermişdi qərar.
Xəstənin halına baxdı həkimlər,
Xəyal gördüyünü ərz eylədilər.

Aylar otüb keçdi, igid sağaldı,
Hospitalda onun yeri boşaldı.
Qəhrəman yenidən döndü cəbhəyə.
Ağdamın ağrılı günləri idi,
Zalımın amansız dövranı idi.
Soyuq səngərlərdə cəsur balalar
Mənfur düşmənlərə sinə gərirdi.
Amma zalım düşmən amansız idi,
Günahsız insanlar xəbərsiz idi.
Döyüş tapşırığı hesabsız idi,
Şəhid oğulların sayı yox idi.
Muradı gözündə qalan oğlanın,
Növbəti döyüşü amansız oldu.
Qəzaya uğrayıb yarımcan oldu.
Başlandı yenidən əzablı illər,
Hospitalda keçən yuxusuz günlər.
Şəfqət bacısından sorurdu hər gün:
-Niyə ölməmişəm?Niyə mən sağam?
Gülablı olmasa mən yaşamaram!
Arzumu gözümdə qoydun ay, yağı,
Çəkdin bu sinəmə ömürluk dağı.
Babam əmanəti qalmadı fəqət,
Gülablı ləkəli, məndə nə qeyrət?

Bu münvalla keçdi 30 il hədər,
Nəhayət, 2020-ci il payız səhəri,
Ordumuz hücüma keçdi irəli,
Yağıdan torpağı azad etdilər.
Gözəl Qarabağda bayraq ucaldıb,
Zəfər bayramını şənlik etdilər.

Musiqi səslənir: mərhum Səxavət...
Oxuyur avazla “Qonşunun qızı”n.
Eşitcək mahnını xəyalı çaşdı,
30 illik eşqi yenidən coşdu.
Gulablını gördü, ağlı qarışdı,
Rabitə dalğası... Qonşunun qızı,
İndi bir Günəşə döndü yanğısı.
Dostları Tofiqə təsəlli verib,
Baş verən zillətə “qismət” dedilər.

Qaya əzəməti, qaya vüqarı,
Birdən əl elədi qəhrəmanına.
Qoynunda saxlayıb qoruduğu söz,
Yaman əziz oldu onun halına.

Zəfər atlı oğlan təsəlli tapdı,
Qayalar üstündə cızdıqlarına.
Gülablı əbədi sevgiyə döndü,
Xöşbəxlik gətirdi qəhrəmanına! 
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Zərif cüyürlər zəhlətökən qansoranlardan xi-
las olub yüngül sıçrayışlarla dağın tininə qalxdılar. 
Dincəlmək üçün meh tutan yer axtarırdılar. Aşağı-
da közərən qürubun son şəfəqləri çay yataqlarının 
köpüyündə gümüşü rəngə çalırdı. 

Yaşlı dişi maralın gözü giləmeyvə kolları basmış 
daş terraslardan birini tutmuşdu. Cüyürlər hava 
axınını titrək burunları ilə içlərinə çəkərək dayanıb 
ətrafı gözdən keçirdilər. Qayğısız cavan heyvanlar-
dan biri təhlükə olmadığına əminliklə dizini qat-
ladı. Yaşlı dişi maral ayaqlarını altına yığaraq axırda 
uzandı. 

Heyvanlar hey gövşək vuraraq sirli xışıltılarla 
dinşəyib hərdən uzun qulaqlarını şəkləyirdilər, an-
caq yorğun göz qapaqları ifadəli gözlərini getdik-
cə daha tez-tez örtürdü. Kiçik sürü tezliklə sakitcə 
mürgülədi. 

Üzündəki sıx bakenbardlara görə ətrafdakı 
vəhşi heyvan ovçularının Bosman adlandırdıqları 
ucaboy, möhkəm bədənli erkək vaşaq marallara 
çoxdan göz qoyurdu və indi terrasın yamacından 
kölgə kimi sakitcə sivişib keçdi.

Vaşaq sıçrayışa hazırlaşırdı ki, birdən 
pəncələrilə dağın qeyri-adi tərpənişini duydu 
və getdikcə artan səs-küyü eşitdi. Cüyürlər yer-
lərindən sıçradılar, meydançada iniltili mələrtilərlə 
özlərini ora-bura vurmağa başladılar. Bu etibarsız 
tarazlığı ya güclü külək, ya da hər şeyi yerindən 
oynadan zaman taqətdən salırdı. İri dağdan qopan 
çınqıllar möcüzəli halda duruş gətirən nəhəng daş 
qayalara dəyib parçalanaraq dalınca ağacların qırıq 
budaqlarını, iri daşları bir-birinə qarışmış halda 

QARDAŞ  XALQLAR 
ƏDƏBİYYATI 

 – 
BAŞQIRDISTAN 

ƏDƏBİYYATI
KAMIL FARUXŞINOVIÇ ZIQANŞIN

Yazıçı, səyyah Kamil Faruxşinoviç 
Ziqanşin Rusiya Federasiyasının və 
Başqırdıstan Respublikasının Əmək-
dar mədəniyyət işçisi, Rusiya Yazıçılar 
İttifaqı İdarə Heyətinin üzvü, Rusiya 
Yazıçılar və Naşirlər İttifaqı Assosiasi-
yası Yaradıcılıq Heyətinin üzvü, Rusi-
ya Coğrafiya Cəmiyyəti Başqırdıstan 
Bölməsinin fəxri sədridir. 15 mart 1950-
ci ildə Başqırdıstanın Tuymaz rayonunun 
Kandra qəsəbəsində doğulub.

Təbiət və vəhşi heyvanlar haqqın-
da “Səxavətli Buqe”, “Maxa, yaxud 
dələlərin həyat tarixçəsi”, “Bosman”, 
“Tayqa əhvalatları”, “Sibir porsuğunun 
qayıtması” kitablarının, qədim ayinlər 
haqqında “Skitniklər”, “Aldananın qızılı”, 
“Soyuq dənizdə gəzinti” romanlarının, 
dünya səyahət ekspedisiyası haqqın-
da “Alyaskadan Ekvadoradək”, “Yerin o 
biri tərəfində” kitabları da daxil olmaq-
la planetimizin ən çətin keçilən guşələri 
barədə çoxsaylı yol qeydləri və oçerklərin 
müəllifidir. 

Yaradıcılığı Rusiya Federasiyası 
Prezidentinin Dövlət Mükafatına, 
Başqırdıstan Pespublikası Başçısının 
(Salavat Yulayev Mükafatı), Ulyanovck 
Vilayəti qubernatorunun (İvan Qonçarov 
Mükafatı), eləcə də Rusiya Yazıçılar İt-
tifaqının çoxsaylı ədəbi mükafatları-
na, A.P.Çexov, M.A.Şoloxov, V.M.Şukşin 
medallarına layiq görülmüşdür.

BOSMAN
(hekayə)
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sürüyərək ləngərlədi və aşağı diyirləndi. 
Bosman kənara sıçrasa da, qalaqların qırıqları 

onu tutdu və getdikcə daha da artan gurultuda dişi 
maralın qanlı cəmdəyinin dalınca tullandı.

Qopan daşların yaratdığı qatı, bomboz toz du-
manı tezliklə dağın ətəyinə çatdı, sahilyanı qarağa-
cları yalayıb çayın ortasındakı bəndlərə, sədlərə 
qədər gedib çatdı. Qopub qırılmış ağappaq ağa-
cların uçub-tökülmüş qarmaqarışıqlıq yığını altın-
da basıb əzdiyi yarıcan, qulağı batmış vəhşi pişik 
tərpənə bilmirdi, uzanıb qalmışdı, hətta nəfəs al-
maq belə ona dözülməz ağrı verirdi.

Çayın axını alt tərəfdə çox güclü səs salırdı. Xi-
las olmağa ümid yox idi.

Səhərə yaxın çayın yatağı sürətlə sıxlaşan du-
manda burulub axmağa başladı, bir-iki saatdan 
sonra dalğavari qaranlıq onun ətrafındakı hər şeyi 
uddu. 

Nəhayət, günortaüstü Günəş dumanın içindən 
yayğın ləkələrlə xəfifcəsinə seçiləndə hiss olunan 
istilik süd kimi qatılığı tərpədib alovlandırdı, nəm-
li çöküntü yerindən oynadı, göz önündə əriyirək 
meşə yamacı boyu tükləri pırtlaşıq halda sürün-
məyə başladı, Tezliklə Günəşin şəfəqləri vadini 
tərtəmiz yudu. 

Hava öləziyirdi. Yaralı heyvan arabir özünə 
gəlir, susuzluqdan əziyyət çəkirdi. Su düz onun al-
tında çoxçalarlı səs salırdı, ancaq əlçatmaz idi. 

Axşamın sərinliyi onun iztirablarını yalnız gü-
cləndirirdi, ağcaqanad qoşunu vızıltı ilə uçub qan 
iyinə gəlirdi. Vəhşi pişik hey vızıldayan bu qanadlı 
kütlə altında sanki yoxluğa qərq olmuşdu. Min-
lərlə amansız xortum sıx, cod tüklərin içindən sox-
ulub onun dərisinə sancılırdı. Onlarsız da vaşaqın 
daşların qarma-qarışıq lifə çevirdiyi canı güclü ağrı 
və yandırıcı qotur laxtasına çevrilmişdi.

Burnuna, ağzına soxulan həşəratlar Bosmanı 
nəfəs kəsən öskürəklərlə əldən salırdı. Hələ bəxti 
gətirmişdi ki, uçqunun bir dili onu çayın ortasına 
çıxartmışdı: sahilboyu rütubətli meşədə qansoran 
həşəratlar lap çoxdu – o, bu gecəni çətin salamat 
qalardı.

...Doğan günəş qansoranları azaltmışdı, ancaq 
onların əvəzində milçəklər peyda olmuşdu. Onlar 
dərinin yaralanan yerlərinə qonur, yumurta qo-
yaraq orda uzun-uzadı qaynaşırdılar. 

...Növbəti günlərdə tərpənən sürfələrdən 
heyvanın yaraları əməlli-başlı ağarmışdı. Səyriyən 
əzələ liflərini yeyərək doyub-dolanmaq bilməyən 
qurdlar bədəninin getdikcə daha dərin yerlərinə 
soxulurdular. Ən amansız əziyyəti əzilmiş burnun-
dakı kök sürfələr verirdi. Onlar heyvanı dəli eləmək 

dərəcəsinədək qıdıqlayıb canlı tıxac yaradaraq 
dəstə-dəstə burun pərələrinə tərəf sürünürdülər. 
Pişik son gücünü də itirərək getdikcə daha gec-gec 
özünə gəlirdi. Səmada leşyeyən qarğa- quzğun-
lar həmişəkindən də aşağılara enərək həvəslə 
süzürdülər. 

...Üçüncü gün bitənə yaxın vadini qara buludlar 
aldı. Onlar getdikcə sıxlaşaraq həyatverici rütubət 
axını ilə pişiyin üstünə çökürdü. Sərin damcı şırnağı 
qaşınmanı azaldır, az da olsa yüngüllük gətirirdi. 
Ağrının öhdəsindən gəlmək üçün tərpənir, başını 
lal-dinməz halda o yan-bu yana çevirir və naqolay 
vəziyyətdə çox qiymətli damcıları acgözlüklə tut-
mağa çalışırdı.

Bütün gecəni və səhəri yağdı. Çay gurlayıb 
daşdı, onun təzyiqinə tabe olan iri daşlar şaqqıltı 
ilə yumbalanıb axınla hara gəldi gedirdi. Hündür 
ləpədöyən artıq pişiyin dal pəncələrini yalayırdı. 
Yaxınlaşan ölümün dəhşəti yöndəmsiz daş qırıntıları 
ilə möhür vurulmuş əsir heyvanı bürümüşdü. 

Mənfur ağacın zirvəsi hey axıb gələn suyla bir-
likdə üzə çıxmış və onun ağır kökləri döş qəfəsini 
daha güclü şəkildə yastılayırdı. Birdən meşənin 
tam üzə çıxdığı və axınla uzanaraq onu daşlarla 
birlikdə çayın iti axan yerinə apardığı vaxt Bosman 
canını, demək olar ki, tapşırmışdı. Axın yarıcan hey-
vanı ağzına aldı, gah burulğana salaraq, gah yerdə 
qalan budaqların və nəhəng gövdələrin arasına 
pərçimləyərəközü ilə apardı. Pişik boğula-boğu-
la, fınxıra-fınxıra nəfəs almaq üçün fürsət tapdığı 
nadir anları əldən vermir, üzə qalxan kimi gözləri 
hədəqəsindən çıxırdı.

Qabaqda qara çuxura bənzər, daşlı-qayalı sıx-
ac göründü. Axın zavallı heyvanı düz o sərt yerə 
– o yerə ki, çay güclü burulğanla özündən çıxırdı 
– aparırdı. Burulğanlardan biri vaşaqı haqladı və 
on dəfəyə yaxın fırladıb suyla dolu “cibinə” saldı. 
Şüurunu itirən pişik hamar, cilalanmış divarları cay-
naqları ilə ümidsizcəsinə cırmaqlamağa başladı. 
Bəxti gətirdi, təsadüfən caynağına keçən ağac 
parçasından yapışıb içərisini yarıyacan su basmış 
kahanın pillə-pillə eynəmli yerinə çıxa bildi. 

Üzgün heyvan xeyli vaxt nəfəsini dərə bilmə-
di. Yarım saatdan sonra təzədən artan su onu 
yenə haqladı və bir az da yuxarı sürünməyə məc-
bur elədi. Bosman burda tələsmədən yarasını 
əzələli, nahamar dililə yaladı və ətrafa boylandı. 
Zəhlətökən ağırlığın sonunda cəlbedici, ümidverici 
işıq görünürdü.

Vaşaq dikəldi, ona tabe olmayan pəncələrini 
çətinliklə yerə qoya-qoya ensiz kanalla süründü. 
Getdikcə daha əminliklə hərəkət eləyirdi – zülmət 
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hər addımbaşı bir az da şəffaflaşırdı. Bosman tez-
liklə konusvari uçurumun dibindəydi.

Başı üstündə yuyulub təzələnmiş tayqa dayan-
madan səs salırdı. Silkinib son damlalarını tökən 
külək alçaq buludların pırtlaşıq təbəqəsini əsas 
silsilədən ayrılmış uca dağın arxasına aparırdı. 
Sanki qızılı dərzlər yelpik kimi göyün boşluqlarına 
tökülürdü. Vaşaq gözlərini bəxtəvərliklə yumaraq 
qızmar günün altında uzun müddət isindi, özünü 
qurutdu. Sonra qarnını otların arasında vurnuxan 
siçanlarla doyurdu və təzədən irinləyən, ağrıdan 
nəbz kimi vuran isti yarasını yalamağa başladı. 

Əcdadlarından gələn instinkt pişiyi hələ də zəif 
olan pəncələri üstə qaldırdı, xeyli maraq doğuran 
kiçik yarğana tərəf apardı. Onun uzanmış baş tərəfi-
ni pis iyli və qatı müalicəvi lilli bulaqlar örtürdü. 
Palçıq vannaları öz sözünü deməyə ləngimədi: zərif 
dərinin yaraları sanki anbaan sakitləşib rahatlandı. 
Sağalmağa başladığını özü də hiss edirdi.

Bosman elə buradaca – bulaqdan azca aralı 
yem tapdı. Əvvəl-əvvəl ətcələrlə və siçanlarla ki-
fayətlənirdi, üçüncü gün isə bəxti yaman gətirdi. 
Baxışlarıyla tez-tez şəklini dəyişən yerdə basılıb 
əzilmiş təzə ləpirləri müşayiət edərkən kolluqda 
eşələnən yenotabənzər it gördü. 

Pişik onun qarşısında qəfildən peyda olarkən 
tüklü gombulu elə qorxutdu ki, o bir müddət do-
nub qaldı. Özünə gələndə qaçmaq istədi, an-
caq kötüyün üstündə yaralanmış kimi yöndəmiz 
şəkildə büdrəyib böyrü üstə yıxıldı. Yenot taleyi ilə 
barışaraq yaxınlaşan əcəlini itaətkarcasına gözləyib 
yumşaq tor kimi yığıldı.

Axşam qənimətinin qalıqlarını yeyib ləzzət al-
maq üçün uğurlu ov yerinə gələn Bosman daha bir it 
sığınacağının üstünə çıxdı, ancaq bu, çinar ağacının 
düyünlü, digirt-digirt kökləri arasındakı yuvanın elə 
dərinliyinə çəkildi ki, bu, iri pişik üçün lap əlçatmaz 
oldu. Bosman özünü itirmədi, torpağı yuxarıdan 
eşməyə başladı. O öz qurbanını ələ keçirtməkdən 
ötrü xeyli əlləşib böyük bir çala qazmalı oldu. Yeno-
ta oxşayan iti yuvasından çıxaranda o qorxusundan 
tir-tir titrəyirdi. Bu zaman Bosman yuvada daha bir 
küçük olduğunu gördü.

Doymaq üçün pişiyə biri də çox idi, ancaq onun 
torpağında bu yaxınlarda peyda olmuş bu əty-
eyən gəlmə heyvanları görən gözü yox idi, onlarla 
öz ərazisində rastlaşan kimi amansızcasına basıb 
öldürürdü. 

Birinci palçıq vannasından artıq həftə keçmiş 
Bosman dəyişib başqa şəklə düşdü, ona köhnədən 
xas olan parıltını qazandı. Demək lazımdır ki, o öz 
həmcinsləri arasında nadir nəhəng idi, eyni za-

manda külək kimi sürəti vardı. Heybətli görkəmi 
ilə xüsusilə seçilirdi: dəyirmi və yumşaq ağzı, işıqlı 
gözləri, cavan ayı ilə vuruşandan sonra azca yux-
arı dartılmış üst dodağı, uzun tüklü bığları və bur-
nunun üstündəki şaquli tünd naxışlı zolaqlar pişiyə 
vəhşi, qəddar bir ifadə verirdi. Sarı-tunc rəngli gö-
zlərinin sayrışan parıltısında vəhşi və azad təbiəti 
oxunurdu.

Yumşaq, gümüşü çalarlı sıx sarımtıl xəz bütün 
bədəni boyu səpələnmiş kürən xallarla bəzənmiş-
di. Vaşaq uzun, qüvvətli ayaqları üstündə yüngül 
və qəşəng , ancaq ən əsası səssiz gəzirdi ki, bu ona 
diqqətli baxışları, ildırım sürətli reaksiyası və çox iti 
caynaqları ilə birlikdə ov zamanı dəyişməyən uğuru 
təmin eləyirdi.

Tayqa həyatı çoxrəngli axınla davam eləyirdi. 
Günlər, həftələr, aylar gəlib keçirdi. Gah tox, gah ac, 
gah günəşli, gah tutqun. Şiddətli şaxtalar yaradan 
uzun gecələrin zamanı da hiss olunmadan gəlib 
çatdı.

Bosman soyuq ulduzlu gecələr meşəli dağ 
yollarında yem axtarışında veyillənir, günəşin 
doğması ilə küləkdən qorunan münasib, sakit yer 
seçir və günəşin təzə-təzə isindirən şüaları altında 
mürgüləyirdi.

Qışın çıxan vaxtı – uzanan günəşli günlərin ilk 
həyat həyacanları ilə nəfəs aldığı qış yuxusunda 
donub qalmış meşə və çayın cənub sahilində na-
zik buz lülələrinin çoxaldığı bir vaxtda Bosman yey-
ib qurtarmadığı ağ dovşanın yanında qulaqlarının 
ucu sıx, fırçalı pişik gördü. Hiddətlənmiş pişik sərt 
şəkildə fınxırdı. Bu: “Qudurubsan? Nə cürət eləy-
irsən? Mənimdi!” demək idi.

Fırça boynunu qısıb geri çəkildi. O, bütün 
görkəmi ilə sanki: “Əlbəttə, günahkaram, ancaq elə 
acam ki!” – deyirdi.

Bosman qayda-qanuna uyğun olaraq hələ 
bir qədər donquldandı da, ancaq onun tədricən 
zəifləyən qəzəbi əsla tez sovuşub getmədi. Ət 
parçalarını tələsmədən qopardaraq hərdən-
bir çağırılmayan qonağa maraqlagöz qoyurdu. 
Doyub dovşanı yeməyə Fırçaya lütfkarlıqla icazə 
verərək kənarda uzandı Bu hadisə onları vaxtında 
birləşdirmiş, toy zamanı çatmışdı.

***

Sevginin həzzi pişiyi qayğısızlığa kökləmişdi 
və külək vadinin dibindən gələn insan qışqırtısı-
na oxşayan zorla seçilən səsi gətirəndə o yalnız 
qısa müddətə qulaqlarını şəklədi. Tezliklə gələcək 
yazın intizarında donub qalmış tayqa... Quş bal-



Xəzan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 II	2023

XƏZAN	№2	(47)	FEVRAL	2023-CÜ	İL 59

alarının məsum,həyəcanlı civiltisi... Hardan gəldiyi 
və kəsilmək bilməyən anlaşılmaz səslər.... Bir tərəf-
dən də Günəş də nəhayət, yaxasına yapışmış bulud 
əlçimlərini üzündən silir, gözqamaşdıran baxışları 
ilə şən halda parlayırdı... Ancaq onun yoldaşı həyə-
canlandı, qulaqlarını titrətdi.

Külək yaxınlaşan ovçuların düz üzünə əsirdi. 
Əgər ağaclar sıx yay paltarında olsaydılar, onlar 
hələ xeyli vaxt görsənmədən gedəcəkdilər, ancaq 
Fırça qışın çılpaqlığında ağac gövdələri arasındakı 
işıq zolaqlarında nəsə bir hərəkət gördü.

Heç nə bitməyən yerin içindən quyruqlarını 
həlqə eləmiş müxtəlif tüklü itlərin çıçrayıb yerləri-
ni dəyişərək və kolluqda səssizcə vurnuxaraq dağa 
qalxmağa başladıqlarını görüb Bosman da ehtiyat-
landı. Öz-özlüyündə itlər onu bir illik canavardan çox 
qorxutmurdular, ancaq Bosman bilirdi ki, tayqada 
həmişə onların dalınca zəif parıldayan dəyənəklə 
insan gəlir. Həyəcanlanmış pişiklər sərt yamacdan 
yapışa-yapışa üzüyuxarı səmt götürdülər.

Bosman dincəlmək üçün dağ çökəyinə qa-
lxıb dayandı. Fırçanı irəli buraxdı. O burdan uzun 
“pəncəli” layxaların dalınca dırmaşan adamları 
gördü. Əvvəlcə birini, sonra ikincini, üçüncünü... 
Hər birinin əlində pişiyin dünyada ən çox qorxduğu 
həmin dəyənək parıldayırdı. Xatırladı – onlardan 
qopub uçan və möhkəm ağrı verən gurultu gəlir 
və bədəninə sancılır. Bundan sonra yaradan qan 
axır və güc tükənir. Baxmayaraq ki, ikiayaqlılar hələ 
uzaqdaydılar, amma bu xatirə Bosmanı tələsdirdi, 
o, Fırçanın dalınca götürüldü. 

Bu ara it sürüsü onların “isti” izinə çıxdı və 
ehtiraslı hürüşmədən daha da həvəslənərək 
təqibə başladı. Pişiklər əvvəlcə öz tüklü, qara 
basdıqları pəncələri ilə təqib eləyənlərdən 
asanlıqla uzaqlaşdılar, ancaq uzun çəkən qaçışa 
alışmadıqlarından tez yoruldular. 

Qır-saqqız olmuş dözümlü itlər onları ayıran 
məsafəni sürətlə qısaldırdılar və artıq görə-görə 
qovurdular. İtlər indi hürmürdülər, qaçanların 
qorxaq görkəmlərindən daha da həvəsə gələrək 
irəli şığıyırdılar. Bosman bilirdi ki, onlar canavarlar 
kimi ağaca dırmaşmağı bacarmırlar. Pişik xilas yolu 
axtararaq, iri, düyün-düyünqovağa tərəf tullandı. 
Nəfəsi təngiyən Fırça da ondan örnək götürərək 
rastına çıxan ilk ağaca dırmaşdı. 

Qaçıb gələn it sürüsü budaqlar arasında gi-
zlənən Fırçanı dövrəyə aldı. Bir neçə dəqiqə ar-
amsız olaraq boğuq it səsləri, bəd hürüşmə və zin-
gilti eşidildi. O səslər həm də ovçulara: “Heyvanlar 
dayandırılıb, tələsin!” xəbərini aparırdı. 

İtlər pörtüb qaralmış sahiblərinin görünməsini 

inanılmaz sıçrayış və dişlərini hiddətlə qıcırdadaraq 
qarşıladılar. Hər biri öz sahibini inandırmaq istəyir-
di ki, məhz o ağacın qol-budaqlarında gizlənib qey-
zlə fısıldayan qəniməti haqlayıb vəmükafat olaraq 
ən yağlı ət parçasılna layiqdir. 

Kürən saqqalı bütün sifətini tutan, qabaqda qa-
çan ovçu dəyənəyi Fırçaya tuşladı. Alov dili şölələn-
di, gurultu qopdu. Pişik sinəsini dəlib keçən ağrıdan 
uladı, budaqla daha yuxarı qalxmaq istədi, ancaq 
yumşalmış pəncələri qıc olmuş halda boşluğu cır-
maqladı və qəfildən aşağı uçdu. 

Bosman parlaq, qara rəngli dəyənəyi o olan 
tərəfə tuşlayan kürən saqqallı ovçunu görüb 
nəhəng sıçrayışla ağ yumşaq pərqu üzərinə 
atılırmış kimi kiçik şam ağacının çətiri altda gözdən 
itdi. O hərdən dalınca gəldiyinə ümid elədiyi Fırçanı 
görmək üçün dönüb baxır, ancaq üz-gözünə yalnız 
gurultu zərbələri dəydiyindən bərk qaçırdı. Onun 
üçün rəfiqəsinin öldürüldüyü ağlasığmaz idi.

Pişik təhlükəsiz məsafəyəcən uzaqlaşıb yol 
yoldaşını gözləyərək yan üstə yıxılıb qalmış ağacın 
budaqları arasında gizlənib gözləməyə başladı. 
Sakitlik idi. Gecənin düşməsilə vaşaq meşəni dövrə 
vurub yenidən ovçuların onları qovub ağaca çıxart-
dıqları yerə gəlib çatdı və səssiz dəhşət içində do-
nub qaldı. 

Ay işığı Fırçanın  büzüşüb-burulmuş, dərisiz 
və başsız bədənini işıqlandırırdı. Onun sarımtıl 
rəngli çılpaq əzələlərini artıq şaxta vurmaqda idi. 
Həndəvərdəki yaprıxmış qarda kəsif tüstü iyi verən 
karton borucuqlar atılıb qalmışdı. Onlar qara başlı 
ağ qurdlara oxşayırdı.

Bosman bir-iki dəqiqə Fırçanın eybəcər hala 
salınmış çılpaq, cansız bədəninə baxdı, sonra başını 
adamlar və itlər gedən tərəfə döndərdi. Pişik ağlaya 
bilmirdi, ancaq onun yaşıl alovla yanan gözləri-
ni nəmli duman tutmuşdu. Vaşaq onlara gurultu 
salan dəyənək qaldırmış kürən saqqallıya və qarın 
üstündəki “ağ qurdlar”dan ödünü ağzına gətirən 
qorxuya ölümcül dərəcədə nifrət eləyirdi.

Bosman rəfiqəsinin ölümündən sonra kiriyib 
aşağı endi. İndi bütün həndəvərdəkilər ona düşmən 
və qəddar görünürdü. O hər şeydən əl çəkərək 
saatlarla qaşqabaqlı halda uzanıb qarda qaldı. O 
əvvəllər də belə yaşayırdı – tənha, qaşqabaqlı, an-
caq inamlı. İndiki kimi yox. Fırçaya, zərif yoldaşına 
təzəcə öyrəşməyə macal tapmışdı, ancaq o elə tez 
yoxa çıxdı ki... 

Ruscadan Azərbaycan dilinə çevirəni 
Vaqif ƏJDƏROĞLU
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Bismillahdan başlanır
Müsəlmanın hər işi.
Allah, xeyrə calansın
Yerin, göyün gərdişi.

Xeyri də sən yaratdın,
Şəri də, böyük Allah.
Gözlənilməz ağrılar
Olub bizə yük, Allah!

Kainatın rəhbəri,
Şahı Sənsən, min şükür.
Odur ərzin təkəri,
Fırlanmayır başqa cür.

Sənsən verən, alan da.
Yerimi cənnət elə.
Ümid sənə qalanda
Bizə mərhəmət elə.
Vətən bəxş etdin bizə,
O, cənnətin özüdür.
Təbriz, Dərbənd, Borçalı
Bu gün ürək közüdür.
Yaman çıxdı qonşular,
Biri nankor, biri xər.
Burda birləşən sular
Qan ağlar axşam-səhər.
Qarabağ bəlasını
Yaşadıq illər ilə.
Şuşanın qalasını
Hay görməz bundan belə.

Azərbaycan adlı el
Bu gün toy libasında.
Ağlamadı analar
Şəhidlərin yasında.

Bu torpaqda şəhidin
Qısası alınıbdır.
Vətən tapıb sərhədin, 
Körpülər salınıbdır.

Laçın, Kəlbəcər azad,
Gedirik Zəngəzura.
Yurdumdan çəkilir yad,
Ana Vətəndir bura.
Bayrağımız sancılır,
Alınan torpaqlara.
Ağ qapılar açılır
Sonsuz qaranlıqlara.
Sən, ey böyük Yaradan,
Yar ol bizə hər işdə.
Bu elə canım qurban
Onda hünər, səriştə.
Vətən dara düşəndə
Millət qalxdı ayağa.
Üç min Tomris nəvəsi
Canın verdi torpağa.
Zəfərlə bitdi savaş,
Elimin başı uca.
Bir yumruq oldu, qardaş,
Bu eldə cavan, qoca.

ÖLMƏZLƏR
(poema)

EVLƏR KÖRPƏSİZ OLMASIN!

ŞƏRQİYYƏ BALACANLI
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Ali Baş Komandanın
Əmrinə hazır hamı.
Millət sərkərdə gördü
Heydər oğlu İlhamı.

Oğul itirən ana:
“Vətən sağ olsun” dedi.
Bildi ölən oğullar
Vətənçün ölmək nədi.

Sağ qalmış minarədən
Yenə azan oxundu.
Qarabağ xalıları
Daha əlvan toxundu.

Sevindi “Xarı bülbül”,
“Cıdır düzü” qol açdı.
Qələbənin sevinci
Ürəklərə yol açdı.

Kol dibində bənövşə
Təbəssümə bələndi.
Qan tökülmüş torpağa
Al lalələr ələndi.

Gül üzlü balaların
Neçəsi qazi oldu.
Yol gözləyən qız, gəlin
Dözdü, saçını yoldu.

Sənə çatdı fəryadı
Ağlayan anaların.
Qorudu ər igidlər
Ana namusun, arın.

Necə əziz, şirin ad
Əzbərdir dilimizdə.
Arzusu açdı qanad,
Bəxtəvər elimizdə.

Can verən hər igidin
Qəlbimizdə heykəli.
Odur zirvəsi eşqin
Çiynində Allah əli.

Ölməzlik qazandılar
Ömrün çiçək çağında.
Qanları al rəng olub
Vətənin bayrağında.

Vətən, səni sevməyən
Varsa bizə o yaddır.
Şəhid ruhları kimi
Vətən uca, azaddır.

Şükür böyüklüyünə,
Səndən qüvvət, güc aldıq.
Bütün dünyada yenə
Bir xalq kimi ucaldıq.

Əzdik düşmən başını,
Bir də dirçələ bilməz.
Zəhərlədik aşını.
Dedik: “Get, uzaqda gəz”.

Arxalı köpək kimi
Girirdi yurdumuza,
İndi bələd oldu o
Bizə, həm ordumuza.

“Dəmir yumruq”dur bizim
Ən güclü silahımız.
Yer bizim, haqq bizimdir,
Haqq - bizim Allahımız!
***
Payız küləkləri əsməkdə idi,
Yarpaqlar ağacdan düşürdü bir-bir.
Bu çaylar, bu dağlar tarix şahidi,
Onlar yaxşı bilir qada, qan nədir.

Çox olub bu yerdə ölüm-dirimlər,
Qana qan alınıb, çox canlar gedib.
Əzib, tapdalayıb kimləri kimlər,
Zaman bizi məzlum, qəhrəman edib.

Yaşadıq şaxtalı, soyuq qışları,
Bahar ümidimiz heç qırılmadı.
Bitdi dilimizdə el alqışları,
Əldə bayraq oldu Vətənin adı.

İntiqam, Qəhrəman, Mübariz qoydu
Oğlunun adını valideynlər.
Vətən sevdasıyla böyüdü, doydu,
Ürəklər, könüllər ayıq beyinlər.

Bircə an, bircə an unudulmadı,
Nə Göyçə, nə Dərbənd, nə də ki Təbriz.
Əsarətdə olan yurdların adı,
Son nəfəsə qədər müqəddəs, əziz.

Yurdumun sərvəti olundu qarət,
Qırıb kəsməliyik qara əlləri.
Qırılmaz Vətənə, elə məhəbbət,
Ümidlə yaşadıq ötən illəri.

Düşmənə nifrətlə sevdik torpağı,
Böyütdük qəhrəman, igid oğullar.
Öyrətdik, uca tut əldə bayrağı,
Yolundan etməsin səni nağıllar.
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Qəhrəman böyütdü hər evdə ana,
Damarda qan etdi Vətən eşqini.
Sevməyi öyrətdi qıza, oğlana,
Dedi: “Düşməninə azaltma kini”.

Beləcə çox illər qaldı arxada,
Gəzdi torpağımda şəst ilə yağı.
Vətən güvənirdi, yetərik dada,
Kəsilər bu yerdən düşmən ayağı.

Silaha sarılıb girdik döyüşə,
Düşmən pərən-pərən, əyilib qaçır.
Azad olan torpaq bizim gəlişə,
Sevinir, anatək qolların açır.

Döyüş – su yerinə axır qanımız,
Komandan əmridir: “Yalnız irəli!”
Yox olub qorxumuz, həyəcanımız,
Çünki çiynimizdə Haqqın sağ əli.

Kəndbəkənd torpaqlar alınır geri,
Artır inamımız, artır gücümüz.
Azad etməliyik alınmış yeri,
Sonraya qalmasın qisas, öcümüz.

Alıb şəhərləri, sancırıq bayraq,
Komandan alqışlar söyləyir bizə.
Doğma sahibinə qayıdır torpaq,
Təpələr fərəhlə boylanır üzə.

Hər başlanan döyüş neçə can alır,
Yox, bizi qorxutmur nə ölüm, nə qan.
Vətənsevən oğlum qana-qan alır,
Bizə arxa durur bizimlə olan.

Topların səsindən qulaq batsa da,
Dolur qəlbimizə ananın səsi.
Ötəri, azacıq, bir an yatsa da
Oyadır əsgəri Vətən kəlməsi.

Vətən, sən anasan, sevgili yarsan,
Adınla gedirik şanlı zəfərə.
Başımızda tacsan, yaxşı ki varsan,
Adınla çıxarıq nurlu səhərə.

Bir an andımıza çıxmadıq xilaf,
Vətənə sədaqət andını içdik.
Dişini qıcayıb erməni əclaf,
Nifrətlə, qəzəblə biçdikcə biçdik.

Həm qana qan aldıq, həm də torpağı,
Qovuşduq həsrətli Suqovuşana.
Sevindirmək üçün çayı, bulağı,
Şəhidlik bəxş etdik gör neçə cana?

Tabutlar yollandı neçə ünvana,
Üstünə sərildi üçrəngli bayraq.
Neçə cavan ömür yetişdi sona,
Aldı övladını qoynuna torpaq.

Ziyarətgah oldu şəhid məzarı,
Üstünə al-əlvan güllər qalandı.
Şəhidi el saydı öz yadigarı,
Vətən, mənim balam, sənin balandı.
***
Otuz illik həsrəti 44 günə yox etdin,
Vətən səni səslədi, səsə, haraya getdin.
Qorxmadın mərmilərdən, qandan, hətta ölümdən,
Getdin, qurtarmaq üçün ana yurdu zülümdən.

Gözünün qarşısında şəhid oldu silahdaş,
Alıb onu çiyninə döyüşməyə başladın.
Keçirmədin həyəcan, bilmədin qorxu, təlaş,
Bayraq edib göylərə qaldırdın əsgər adın.

Ey oğul, halal olsun sənə ananın südü,
Atanın çörəyində qüvvət, qüdrət var imiş.
Dar gündə dayağındır babaların öyüdü,
Bilirsən ki, zəfərlə bitəcək bu şanlı iş.

Dolub səbir kasası, dözməyə vaxt yox daha,
Sarılmışıq silaha, yolumuz önə anca.
Qələbəylə, ümidlə çıxacayıq sabah,
Günəş Yer kürəsinə Qarabağdan doğacaq.

Geri alındı Şuşa, bu, ən yüksək zəfərdir,
Gözün aydın, yüz yaşa, ey Ali Baş Komandan!
Şuşa şəhərlər içrə ən ali, baş şəhərdir,
Onun yolunda neçə oğul əl çəkdi candan.

Kişi, oğul borcudur ana yurdu qorumaq,
Biz qana-qan almışıq, yurda sahib çıxmışıq.
Yaman susayıb qana rəzil erməni, alçaq,
Qovub iti qovantək, yuvasına sıxmışıq.
Tomrisin nəvələri Babəkik, Cavanşirik,
Ölməyən oğullarıq, əbədi Mübarizik.
Düşmən yaxşı bilir, biz məğlubedilməz şirik,
Biz ana torpaq üstə əbədi qalan izik.
Anılacaq adımız min illər ötsə belə,
Qoyulacaq adımız neçə-neçə oğula.
Vətən qəddi əyilməz oğullar sağdır hələ,
Yada torpaq verilməz bütün aləm yığıla.
***
Haray çəkməkdə Vətən,
Yetməliyik dadına.
Axı ana güvənir,
Hər zaman övladına.
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Pərqu balışda yatmaq,
Haram olmazmı ərə?
Oğullar rahat evi
Dəyişdilər səngərə.

Erməninin xisləti
Aşkardan da çox aşkar.
Türklər ondan ötəri
Adi bir ov, bir şikar.

Bunu çox yaxşı bilir
İndi hər oğul eldə.
Atılıblar döyüşə
Viran silahı əldə.

Polad adlı general
Vətənə qurban getdi.
O gün elə bil qəbrə
Yüz minlərlə can getdi.

Yumruq kimi birləşib
Millət qalxdı ayağa.
Ölək, ya sahib duraq
Şuşaya, Qarabağa.

Hər kəndə, hər şəhərə
Şəhidlər açdı ayaq,
Tabutların üstündə
Üçrəngli, şanlı bayraq.

Analar saç yolsa da,
Fəxr etdi övladıyla.
Dözdü, təsəlli tapdı
Uca şəhid adıyla.

Şəhid xiyabanları
Qərənfildən geydi don.
Hamı ümid bəslədi,
Qələbə olacaq son.

Ölməz oğullar aldı,
Xocalı qisasını.
Haqqı sevənlər tutdu,
Şəhidlərin yasını.

Təki Vətən yaşasın,
Oldu şah şüarımız.
Qan içində gül açdı
Solmuş arzularımız.

Üç min oğul baş qoydu,
Torpağın sinəsinə.
Üç min sinə tuş gəldi,
Namərdin gülləsinə.

Qorxmur qandan, qadadan,
Əsgər gedir irəli.
Bir əli silahında,
Bayraqdadır bir əli.

Şuşaya çatmaq onun,
Ən böyük arzusudur.
Bu meydan, Cıdır düzü,
Görünən Şuşa – budur.

Əlbəyaxa döyüşdə,
Alçaq mərdin önündə.
İmdad umur, can verir
Erməni it günündə.

Şuşa alınır geri,
Bayrağımız zirvədə.
Bir də bu bayraq ordan,
Düşməyəcək heç vədə.

Əziz Şuşa, azadsan!
Deyib, sevinir Rəhbər.
Qələbənin mayası
Xalq – ordu bir, səfərbər.

Gözün aydın, ey Vətən!
Xalqı yumruğa döndü.
Sinəmizi yandıran,
Düşmən ocağı söndü.

Hələ çox dərdimiz var,
İrəvan, Təbriz darda.
Dərbənd, Borçalı deyir – 
Oğul, hardasan, harda?

Səbr eləyək, güc yığaq,
Var olsun Azərbaycan!
Vətən canda ruhumuz,
Ruhumuz Vətəndə can!                
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Dünya yaranandan bəri bəşər övladının hələ 
də hikmətinə vara bilmədiyi bir Sirri-Xuda var ki, 
müdriklər onun adına söz deyiblər. Min illərdir ki, 
xiridarlar sözə elə sözün özü ilə bəzəkli libaslar biçib, 
zərli naxışlar, ilmələr vursalar da, onun hikmətinin 
heç milyondan bir zərrəsinə də vaqif ola bilməy-
iblər. İnsan özünü dərk edən gündən söz onunla yol 
yoldaşı, könül sirdaşıdır.

Təsadüfi deyildir ki, ən yaxınına – qanı bir, canı 
bir doğmasına dərdini deməkdə qısqanclıq edən 
Adəm övladı ürək sirrini sözlə bölüşüb, dərdini sö-
zlə pıçıldayıb. Həm də elə kövrək şəkildə pıçıldayıb 
ki, beləcə söz insanın dərd daşıyıcısı, qəm yoldaşı 
olaraq şeirə, poeziyaya çevrilib. Sözlə bu şəkildə 
danışmağı bacaranlara da şairlər, söz adamları dey-
iblər.

Könlünü sözə verən adamlar sözün özü kimi 
kövrək olurlar. Ər savaşında dizi qatlanmayan, qolu 
bükülməyən ərənlərin, qanlı ordular qarşısında gözü 
qırpılmayan cəngavərlərin söz qarşısında boyunları 
tükdən nazik, ürəkləri mumdan yumşaq olur.

Vətən dərdi, narahat dünyamızın keşməkeşli 
yolları sözün qəlbindən keçir, gecələr aranı dağa, 
dağı da arana daşıyır şair. Elin sərvətini talayanlara, 
özünə fəxri ad yazanlara gücü çatmayanda səbrinə 
arxalanır, günün ətəyindən tutub sözə güc verir, ina-
ma söykənir şair. Haqsızlığa qarşısında başdan ayağa 
yanır, qovrula-qovrula qalır şair:

Çəkirəm dünyanın ucuz yükünü,
Gözümün içində ulduz yükünü.
Aşırıb çiynimdən bu duz yükünü,
Bir daşın üstünə düşürəm, qardaş! - deyir 

şair dostumuz Cəbrayıl Hüseyn, Vətənimizin işıqlı 
gələcəyinə öz inamını bildirir. Qanına biganəlik və 
laqeydlik duyğuları höpmuş millət xainlərini nifrət 

və qəzəb hissi ilə damğalayır. Bu nifrət və qəzəb fər-
di xarakter daşımır, ictimai məzmun kəsb edir. Belə 
tutarlı misralar və bütöv şeirlər şairin yaradıcılığının 
ictimai-bədii əhəmiyyətini daha da artırır:

Meydanlar dəyişib, cənglər dəyişib,
Ahənglər dəyişib, zənglər dəyişib.
Fəsillər qovuşub, rənglər dəyişib,
Daha seçmək olmur ağı qaradan,

Gör oyun hardadır, oyunçu harda...
“Qaliblər” bəllidir birinci turda.
Boyu “liliputlar” ön sıralarda,
Qaməti şümallar çıxıb sıradan.
Şair C.Hüseyn bədii sözün qüdrəti ilə ictimai 

məzmunlu şeirlərində nə qədər sərtdirsə, lirik 
şeirlərində bir o qədər kövrək və yumşaqdır. Xü-
susilə Vətən, torpaq sevgisi oxucuların qəlbinə bir 
təskinlik, bir sevinc gətirir.

Vətən, varlığımdır aranın, dağın,
Min tufan qoynundan ayırmaz məni.
Ölsəm, gözlərimə dolsa torpağın,
Yenə məhəbbətin doyurmaz məni.
Cəbrayıl Hüseyn poeziyasının hər sətrinə xanım-

xatın ana-nənələrimizin bişirdiyi çörəyin ətri, ulu 
babalarımızın canları bahasına qoruduğu torpağın 
qoxusu hopub. O, öz yaradıcılığında canlı xalq dili-
nin qəndi, şəkəri poetik misralarla qan yaddaşı, qəlb 
hissi ilə dilimizin bütün gözəlliklərini bəndlərə çe-
virən sənətkarlardandır.

Elə mehr saldı bu dağlar mənə,
Məni dərdlərinə ortaq eylədi.
Nağıllar danışıb yarpaqlar mənə,
Kövrəldib qəlbimi bulaq eylədi... – deyərkən 

şair fikrini göz açdığı torpağa bağlılığını poetik 
dildə özünəməxsus şəkildə  - “Cəbrayıl, bu dünya 

Hacıməmməd MƏMMƏDOV

Yazıb-yaratmaq eşqilə yaşayan, 
öz dəst-xətti olan şair - Cəbrayıl Hüseyn
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gəlim-gedimli, Ağlayım gedimmi, gülüm gedimmi?” 
sualı ilə tamamlayır. 

Ümumiyyətlə, C.Hüseyn yaradıcılığında vətənə, 
torpağa, dağa, çəmənə məhəbbət mərkəzdə dayanır. 
Bu, bəlkə də onun qədim, səfalı bir dağ kəndində - 
Cülyanda doğulub boya-başa çatmasından irəli gəlir.

Biz ki biz deyildik, bizi biz etdi,
Ocağı üfürüb külü köz etdi.
De, hansı qayğını sonda söz etdi,
Bizim başımıza qaxdı kəndimiz?
O, bu kənddə oxudu, boya-başa çatdı, orta 

təhsilini isə İsmayıllı şəhər 3 nömrəli tam orta mək-
təbində aldı. Harada olmasından asılı olmayaraq 
kəndə, Vətənə bağlılıq Cəbrayıl Hüseyn poeziyasının 
əsasını təşkil edir. 

Cəbrayıl Hüseyn (Cəbrayıl Əmirsoltan oğlu 
Hüseynov) uzun müddət Fövqəladə Hallar Nazirliy-
inin Yanğından Mühafizə Hissəsində dövlət yanğın 
nəzarəti inspektoru, rəis müavini vəzifələrində 
çalışıb. Xidməti vəzifə dövründə Qarabağda gedən 
döyüşlərdə iştirak etmiş, Qarabağ müharibəsi veter-
anıdır 2008-ci ildən 37 illik hərbi stajla təqaüdçüdür.  
O, 2020-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üz-
vüdür.

Cəbrayıl Hüseyn “Bu da dünya işığı” adlı şeirlər 
kitabının müəllifidir. Son illərdə qələmə aldığı şeirlər 
“Sonuncu mələk” adlı kitabda cəmlənib. Bu kitab 
da tezliklə oxucuların ixtiyarına veriləcək. Nədənsə 
çox çap olunmaq həvəsində də deyil. Onun başlıca 
məqsədi yazdıqları ilə ürəklərə yol tapmaq, oxucu 
məhəbbətini qazanmaqdır.

“Bu da dünya işığı” kitabını vərəqlədikcə zər-
rə-zərrə əriyir, misralara qarışırsan. Vətəni güclü, 
bütöv görmək hissi ilə mətinləşib yaşayırsan...

Cəbrayıl Hüseyn faydalı bir iş görməyən, 
həqiqətdən uzaq olan, üzə gülən, gözə girən, mənli-
yini, şərəfini şan-şöhrətə satanlara belə deyir:

Rüşvət bizi yxacaq,
Üstümüzə çıxacaq.
Dünya bizə baxacaq,
Güləcək halımıza.

Ayaq dönüb baş olub,
Gözlərimiz yaş olub.
Məsəlimiz daş olub
Düşəcək başımıza.
Şairin poeziyasında yurda, torpağa bağlı diqqət 

çəkən milli ağrı, kədər təbii olaraq əbədi deyil və ola 
da bilməz Çünki söz adamı yaxşı bilir ki, zil qaranlıq 
gecədən sonra günəşli, aydın sabah gəlir. Bu ruhu 
biz onun bir çox şeirlərində görürük. “Görüm” şei-
rində bu ovqat daha aydın şəkildə təzahür edir.

Bu təpədə göl izi var,
Daşı üstə lil izi var.
Bu gecənin gündüzü var,
Dayan görüm.

Təklənmişik dənə-dənə,
Söyləməkdən döndü çənə.
Məni sənə, səni mənə,
Həyan görüm.

Söz adamı yüz illərdir ki, insanlığın bugünündən 
əndişə duyur, sabahından narahatlığını dilə gətirir. 
Amma nəsə dəyişirmi? Dünya elə həmin dünya dey-
ilmi? Cəbrayıl Hüseyn də şair dostlarının yaşadığı 
ağrıları yaşayır, sözün gücü ilə yatmış vicdanları oya-
dacağına inanır, amma sonra özü-özünə deyir:

Keçdin iynələr gözündən,
Bu dünyanın hər üzündən.
Küsmüsənsə öz-özünlə
Barış getsin.

Yaşamadın dəmli-dəmli,
Ömür sürdün qəmli-qəmli.
Yanaqları nəmli-nəmli
Alış getsin...
Şair Cəbrayıl Hüseyn şeirin, sənətin çətinliyini, 

məsuliyyətini gözəl başa düşən və öz şeirlərinin 
üzərində ciddi işləyən şairlərimizdəndir. Məhz ona 
görə də o sənəti yüksək dəyərləndirir, sözə qol-qa-
nad verir:

Bu da dünya işığı,
Bu da bir mənzil başı.
Yetişdiyim mənzilin
Ünvanı yox, adı yox.
Cənnətdirsə, gülləri,
Cəhənnəmsə, odu yox.
Buludları hamilə
“Ah”ların yağışına.
Mat qalmışam yeriyən
Ruhların baxışına.

İnanırıq ki, təbiəti və insanları odlu bir ürəklə 
sevən, həssas qəlbli şair bundan sonra daha geniş po-
etik tablolar, maraqlı həyat səhnələri yaradacaqdır. 
Öz dili, ifadələri üzərində daha ciddi işləyəcək, sadə 
peşə sahiblərini, torpaq, Vətən təəssübünu çəkən-
ləri dərin sevgi ilə qələmə alacaq, həm də elə, obaya 
yad olanları, xor baxanları çəkinmədən qamçılaya-
caqdır.

Çünki çox yaxşı tanıdığım bu qələm sahibi çox-
larına nümunə göstərilə biləcək gözəl insan yüksək 
səviyyəli ziyalı, qələmi sevilən yazar, yaxşı dost, 
gözəl ailə başçısı, geniş qəlbli yol yoldaşı, insan-
pərvər, Vətəni, xalqı sevən yüksək tərbiyə və əxlaqa 
malik Azərbaycan oğludur.

65 yaşı tamamlanan, lakin içində 30 yaşlı bir 
gəncin ruhunu gəzdirən Cəbrayıl Hüseyni bu əlamət-
dar yubileyi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, öz 
adımdan, ədəbiyyata, mənalı həyata bağlanmış söz-
sənət adamları adından ona can sağlığı, yeni-yeni 
uğurlar arzulayıram!
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AVTOPORTRET 

Çoxdan bələd olmuşam,
Yolların yoxuşuna.
Göylərin buluduna,
Qarına, yağışına.

Hara ki, tərim axıb,
Çörəyim ordan çıxıb.
Araz da, Kür də sığıb, 
Alnımın qırışına.

Bu torpaq, varım, yoxum,
Bəsimdir, azım, çoxum,
Vurğunam toxum-toxum,
Günəşin doğuşuna.

Haram su da içmərəm,
Rahat mənəm, dinc mənəm,
Bilirəm ki, keçmərəm,
Bir kəsin qarğışına.

Dünya tutub əldə cam,
Kim mey içib aldı kam?
Nə meyinə qalmışam, 
Nə qəpik-quruşuna.

Bir oğulam, bir ərəm,
Bir igidəm, bir nərəm,
Şəhidliyə gedərəm,
Vətənin çağrışına.

Mən kiməmsə, o varam,
Zülmətdə də bir nuram,
Ölsəm də qoşulmaram,
Yaltaqlıq yarışına!..
Yaltaqlıq yarışına!..

DÜNYA PAYIZ KÖÇÜNDƏ

Dünya payız köçündə, 
Gözüm düşüb köçünə.
Qopub yarpaqlar düşür, 
Ürəyimin içinə.

Tüstülənir ocağım, 
Tüstümə qısılmışam 
Elə bil ki, ömrümün,
Tükündən asilmışam.

Hər tərəf buz kimidir, 
Üşüdüm - çıxım gedim,
Özümü öz oduma,
İsidim, çıxım gedim.

Bu torpağın aranı,
Yaylağı mərə-mərə.
Aparın atın məni, 
Ya Araza, ya Kürə!..

ÖMRÜMÜN SAATLARl 
 
Yaman ağır ötüşür,
Ömrümün saatları.
Dərinləşir anbaan,
Ürəyimin çatları.

Bir gedənim gəlmədi, 
Sinəm dəlmə-dəlmədi.
Pərvazlana bilmədi, 
Arzumun qanadları.

Başım üstə bulud - dam,
Günəş mənə qızıl cam.
Yadımdan çıxarmışam,
Toyları, büsatları.

Yenə çıxdıq savaşa? 
Lənət belə yaddaşa! 

Keçirmişik üst başa,
Yenidən “bratları”.

“Donluq”* edə bilmədim,
“Canlıq”* edə bilmədim. 
Onluq edə bilmədim , 
Cibimdə manatları!..

“Donluq” və “canlıq” normal 
əməkhaqqı və tibbi müalicə və-
saiti mənasındadır .

QURTARAR 

Nə vaxt dönəcəksən,
mənə söylə bir?
Etmisən sən məni,
yerlə, göylə bir.
Doldurub badəni, 
içsəm meylə bir,
Axıb damarımdan, 
qanım qurtarar.

Daha o ümiddən,
gümandan ötüb,
Ox çıxıb yayından,
kamandan ötüb. 
Bu gündən, bu aydan,
zamandan ötüb,
Saniyəm qurtarar, 
anım qurtarar.

Özüm öz başıma,
qəza-qədərəm,
Azı sevincəmsə,
çoxu kədərəm.
Eşqinlə dünyadan
köçüb gedərəm,
Sənin həsrətindən
Canım qurtarar!..

CƏBRAYIL HÜSEYN 
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ÇlXlM ARADAN 

Meydanlar dəyişib, cənglər dəyişib,
Ahənglər, ritmlər, zənglər dəyişib,
Fəsillər qovuşub, rənglər dəyişib,
Daha seçmək olmur ağı qaradan.

Gör oyun hardadır, oyunçu harda.
“Qaliblər” bəllidir birinci turda,
Boyu “liliputlar” ön sıralarda,
Qaməti şümallar çıxıb sıradan.

Nəfsinə qul olub çoxu yarışdı,
Acı qane oldu, toxu yarışdı,
Şirin nağıllara başım qarışdı,
Qazana bilmədim, puldan, paradan.

Bu necə ağıdı, bu necə dildi?
Ağladım, küləklər yaşımı sildi,
Tələyə düşdüyüm iki yüz ildi,
Qurtula bilməyir yaxam qıradan.

Cəbrayıl, səbrini, tabını göstər,
İynəni itirdin, sapını göstər,
Ay məni Yaradan, qapını göstər,
Köçüm, bu dünyadan, çıxım aradan!..

GƏZMƏRƏM
 
Çox gəzdirdim həsrətini sinəmdə,
Sənin üçün kəsb etmədi önəm də,
Bir yaxşı bax, tanımadın? - Mənəm də!..
Bir də getsən, ayrılığa dözmərəm.

Qal yanımda, ömrümdə son anadək, 
Qurbanınam, son nəfəslik canadək. 
Bu yoxuşu çıxmaq üçün sonadək, 
Əllərimi əllərindən üzmərəm.

Yola saldım yaz ətirli illəri, 
Kəsir məni soyuq payız yelləri.
Əllərimdə bu saralmış gülləri, 
Daha ipək tellərinə düzmərəm.

Gözlərimdə ocaq da sən, pir də sən,
Özün boyda işıq da sən, nur da sən. 
Səmalardan “mənə ulduz dər, desən”,
Bu işvəndən, bu nazından bezmərəm.

Bu dözümdən, bu səbirdən o yana, 
Sona çatan bu ömürdən o yana.
Mən vücudda bu qəbirdən o yana,
Bax, itirsəm, bir də səni gəzmərəm!..

BU GƏLƏN PAYlZDAN ÖZÜNÜ QORU 

İçimdən yetişib, gəlib bu payız, 
Qupquru yarpaqlar isladır məni, 

Əllərim sırsıra, ayaqlarım buz, 
Nə çətir qoruyur, nə çadır məni.

Min illik ocağın közünə düşüb,
Ömrümü həftədə, ayda yaşadım, 
Büllur çeşmələrin gözünə düşüb, 
Suları bulanıq çayda yaşadım.

Ürəyim dağların çiçəklərində, 
Gözümü bir cığır çəkib aparır.
Küləklər oynayır ətəklərimdə, 
Məni əlçim-əlçim söküb aparır.

Dumanda yolunu azan durnaya, 
Mənim etibarlı sığnacağım var,
Üstündə çətin ki, qazan qaynaya...
Hələ tüstülənən bir ocağım var.

Tale o ocağa endirməz səni , 
Alışar... tüstümdən gözünü qoru, 
Payız yağışları söndürməz səni, 
Bu gələn payızdan özünü qoru!..

DUYĞULU ÇAĞLARIMA

Alıb duyğularım məni cənginə,
Gah torpaq altında, gah Marsdayam mən.
Çəkilib evimin xəlvət küncünə, 
Elə bil Allahla təmasdayam mən.

Dünyaya gəlməyim - qəza-qədərim,
Bir sevinc içində min bir kədərim. 
Doğulan günümdən soyulub dərim, 
Elə gördüyünüz libasdayam mən.

Çəkdiyim həsrətlər məndən böyükdür, 
Taledən vüsalın üzü dönükdür.
Hər tabut, hər məzar qəlbimə yükdür, 
Bir toyda-büsatda, min yasdayam mən. 

Necə bu vulkana bir canla dözüm? 
Bir qısa ömürlə, zamanla dözüm.
Durmuşuq üz-üzə: vicdanla, özüm,
Sanki bir müqəddəs qisasdayam mən!

KƏNDİMİZ 

Kupücün arxası Yuxarı Cülyan,
Vəfalı qaladır dağlara həyan. 
Hanı Daxar, Zanqi bu qanlı dövran, 
Çox yurdu batırdı öz qarğışında . 

MUSA YAQUB

Alovu səngiyib, ocağı sönüb, 
Tüstüsü səmada buluda dönüb. 
O haydan, haraydan, büsatdan enib,
Bir qərib sükuta sığdı kəndimiz.
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Doğma addımlara yolu tamarzı,
Qayası tamarzı, kolu tamarzı.
Sıxıb qucağına hər gələn yazı,
Ümidin yollardan yığdı kəndimiz.

Barlı budaqları boynunu əyib, 
Armudu yetişib, moruğu dəyib.
Bir çeşmə dililə min nəğmə deyib,
Bənövşə gözüylə baxdı kəndimiz.

Təmiz təravəti, havası canda,
Çırpınır ürəkdə, dolanır qanda. 
Bəs niyə demirik dağlar dalında, 
Qaradı kəndimiz, ağdı kəndimiz.

Biz ki, biz deyildik, bizi biz etdi, 
Ocağı üfürüb, külü köz etdi. 
De, hansı qayğını sonda söz etdi, 
Bizim başımıza qaxdı kəndimiz? 

Köçdü bu dünyadan nənələrimiz, 
Dil açdı, yeridi körpələrimiz, 
Bir gün bizdən sorsa nəvələrimiz,
Siz Allah, deməyək: “Yoxdu kəndimiz”. 

Rütbə qazanmışıq, dövlət-varıyla, 
Güney çiçəyilə, quzey qarıyla. 
Nə yaxşı ən kövrək bulaqlarıyla, 
Bir şair qəlbinə axdı kəndimiz.

BAXA BİLƏRƏMSƏ…
1992-çi ildə Xocalı şəhərində ermənilər tərəfindən 
əsir götürülərək qətlə yetirilmiş azəri-türk qızlarına...

Yenə həsrətimin çiçəkləri tər, 
Qəlbimi titrədən bir ilham ola...
Səninlə açılan bir Aydın səhər, 
Səninlə qovuşan bir axşam ola...

Tutam əllərindən bir an, bircə dəm, 
Gəzəm sahil boyu, bəxtəvər olam.
Röyalar içində itə bu aləm, 
Qayğıdan, qorxudan, bixəbər olam.

Dağıdıb saçını tökə küləklər, 
İtə, yanaqların, görünməz ola.
Başımın üstündə yana o Ülkər, 
Ayağım altında torpaq bəs ola...

Dünyada çox şeyə mənim gözüm tox, 
Gul-çiçək dərməya qaçıram səni. 
Qərəzli dünyada yerdə yerim yox, 
Alıb səmalarda uçuram səni.

Sonra… buludlardan bir yağış yağa...
İslana üst-başım, bir günə çıxam. 
Qəzəbli, işıqlı bir şimşək çaxa, 
Gəlib məzarının üstünə çıxam.

Qovuşam səninlə qalxam ayağa, 
Dayanam, səninlə, duram üz-üzə...
Sonra daha yaxın – dodaq-dodağa...
Baxa bilərəmsə… baxam göz-gözə...

İCAZƏ VER 

Nə Şaham, nə vəzirəm, 
Öz içimdə əsirəm.
Dərin quyu gəzirəm, 
Ürəyimi açmağa.

Xəyalım haralarda....
Sağalmaz yaralarda.
Axtarıb arılar da,
Adam tapdı sancmağa.

Ədalət çıxıb yoxa, 
Kim yıxıla, kim yıxa. 
“Uçaqa” bilet baha ,
Qanad da yox uçmağa.

Kökdən nə qaldı bizdə? 
Dinsizik dinimizdə.
Dəyişib genimiz də, 
Gah kirpiyik, gah bağa.

Bir dəftərəm, bir qələm, 
Çölüm, sevinc, içim qəm.
Sən, ey Qibleyi-Aləm, 
İcazə ver, qaçmağa!..

İSMAYlLLl DAĞLARl 
Səməd Vurğuna

Üzümü üzünə tutmuşam yenə,
Yollar düzdən keçir, çökəkdən keçir.
Qıymayıb torpağın sərinliyinə, 
Günəş meşələrdə ələkdən keçir.
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Yaşıl libasını geyib əyninə, 
Bulud xonçasını alıb çiyninə.
Bir an qocalığı almaz eyninə,
Baxışlar min güldən-çiçəkdən keçir.

Dağları qüdrətdən ucaldıb zaman, 
Bu yerdən gözümə görünür cahan.
“Ormanlar içində durur Talıstan”
Bir şair nəğməsi ürəkdən keçir!..

ANA 

Mənim övladlarım nənə görmədi, 
Ölüm möhür vurdu yaşına, ana.
Bu dünya fırlanır başıma mənim, 
Dolana bilmirəm başına, ana.

Xəyala dalıram, başım qarışır, 
Bir dəli həsrətdən alnım qırışır.
Tər güllər, çiçəklər yaman yaraşır, 
Sənin kipriyinə, qaşına, ana.

Bu daşdan, torpaqdan, qazandım, yedim, 
Sənsiz bu çiçəklər, bu güllər yetim.
Gülümsər üzünü görə bilmədim,
Həsrətəm gözünün yaşına, ana.

Dünyaya gələndən ozanmışam mən, 
Laylandan şairlik qazanmışam mən, 
Ayağın altında uzanmışam mən, 
Söykənib qəbrinin daşına, ana.

Cəbrayıl, dünyada möcüzələr var, 
Kim səni anlayar, kim səni qınar. 
Bir parça torpağa sığmaz analar, 
Nə deyim bu saxta arşına, ana!..

SƏNİN MƏHƏBBƏTİN 

Dönmüsən, gəlmisən, de, kimə görə? 
Sən ki, bu dünyanı aparmış idin...
Səni haraylayan səsimə görə, 
Dilimi ağzımdan qoparmış idin.

Oyatdın qəlbimdə yatan nisgili, 
Hansı xatirənin düşdün oduna? 
Dumanlı, çiskinli bir payız günü,
Bənövşə dərimi düşdü yadına?

Bəlkə də tənhalıq yük oldu sənə,
O ürək səndəsə, tənha deyilsən.

Aldanıb usaqtək təbəssümünə,
Satdığım gənclikdən baha deyilsən.

...Dönmüsən, gəlmisən, dünya ətrinə, 
Çətin ki, bir daha məst olub yatar.
De, hansı budağa sənin xətrinə,
Bir çiçək dərməyə əllərim çatar?

Sənin qismətini xislət bitirdi,
Taleyin qoymadı səni sapanda...
Xoşbəxtdir dünyada bilməm nə sirdi, 
Səni itirən də, səni tapan da.

Dadına ovsunlu baxışlar yetir, 
Bir vaxtlar içdiyin yalan and kimi.
Sənin məhəbbətin vitrinlərdədir,
Əllərim çatmayan brilyant kimi!..

ÖNDƏYMİŞ DEMƏ

Qorxulu nağıllar öndəymis demə, 
Nənələr özünü itirəsiymiş.
Çox igid aldadıb, “ağ qoç” belində,
Yenidən zülmətə gətirəsiymiş.

Dərin suallara cavablar çətin,
Dillər yerbəyedən daglanasıymış.
Duzu oğurlanıb Məlikməmmədin, 
Yumulub gözləri baglanasıymış.

Bayquşlar qılığa, qulluğa girib, 
Bülbül oylağından gül dərəsiymiş.
Pişiklər aslana xəlbiri verib, 
Çaya su dalınca göndərəsiymiş...

Zülmətdə yoluna tutduğum çıraq, 
Sinəmin gələcək yarası imiş.
İllərlə evimə sığınan qonaq, 
Bir gün də üzümə durası imiş.

Qanlar axıdılır, başlar kəsilir, 
Yaxşı ki nalədən evlər yıxılmır.
Əksilir, dünyadan çox şey əksilir, 
“Canı şüşədə”ki divlər yıxılmır.

Elə kövrəlmisəm bəndəm bir himə, 
Duyğular könlümü tarıma çəkir.
Qorxulu nağıllar öndəymis demə, 
İlahi, ötənə, keçənə şükür!
İlahi, ötənə, keçənə şükür!
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“Qarabağ – sinəmdə açılan şırım,
Xocalı – köksümə düşən ildırım.
Mən bu ağır yükü necə qaldırım?
Tapdaq altındadır Kəlbəcər, Şuşa,
Vətən oğulları, qalxın döyüşə!”

Salam olsun, çox dəyərli oxucularım! 

Bilirəm ki, söhbətə yazılarıma xas olmayan bir 
üslubda başlamaqla sənin təəccübünə səbəb old-
um. Ancaq bu cür misralar günümüzdə elə sala-
ma bərabərdir. Bəlkə də bir neçə mərtəbə ondan 
yüksəkdə dayanır. Hələ illər öncə “Qarabağ sinəm-
də açılan şırım…” – deyə dünyaya haray salan Bu-
daq Təhməzin “Vətən oğulları” şeirində qaldırdığı 
ağır yüklü problemlərin bir çoxu artıq həllini (Şuşa, 
Kəlbəcər indi azaddır) tapsa da, ancaq Xocalı kimi 
yaralarımızın sadəcə üstü qaysaq bağlayıb. Qay-
saq altında irinləmiş bu yara hər gün daha şiddətlə 
sancır. 

Yaşadığımız son günlərdə rus sülhməram-
lılarının müvəqqəti nəzarəti altında olan ərazilərdə 
baş verən özbaşınalıqları bunu bir daha sübut edir. 
Budaq Təhməz yaradıcılığı bu kimi konkret faktlar-
la öz aktuallığını, zamanla səsləşməsini sübut etsə 
də onun qələmindən həyat qazanmış kəlamları, 
fikirləri məhdud zaman çərçivəsi ilə məhdudlaşdır-
maq düzgün olmazdı. Geniş şərhə keçməzdən əvvəl 
istərdim ki, Budaq Təhməzlə yaxından tanış olaq.

QISA ARAYIŞ

Budaq Təhməz 1938-ci ildə Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının Şərur rayonunun Siyaqut kəndində 
anadan olub. Naxçıvan Dövlət Pedaqoji Univer-
sitetinin Filologiya fakültəsini bitirib. 1960-cı ildə 
yaradıcılığa başlayıb. Şərurda ‘’İşıqlı yol’’ qəzeti-
nin nəzdində ‘’Şərur qönçələri’’ ədəbi dərnəyinin 
yaradıcılarından və təşkilatçılarından biri olmaqla 
yanaşı həm də uzun illər dərnəyə rəhbərlik edib.

‘’Aşıq Nabat’’ kitabının tərtibçisi olmuş Bu-
daq Təhməzin şeirləri Türkiyə və İran mətbuatın-
da dəfələrlə çap olunub. ‘’Mən vətənin oğluyam’’, 
‘’Şair ürəyi’’ və ‘’Kəndimizə bir qız gəlib şəhərdən’’ 
şeirləri Türkiyə türkcəsinə uyğunlaşdırılaraq Tür-
kiyə ‘’Ədəbiyyatçılar və kültür adamları’’ ensiklo-

pediyasına salınıb. Silsilə şeirləri filologiya elmləri 
namizədi Şamil Zaman tərəfindən fransız dilinə 
tərcümə olunub. Bir çox şeirinə musiqi bəstələnən 
şair aşıq və folklor yaradıcılığı barədə bir çox elmi 
məqalələrin müəllifidir. “Şair ürəyi”, “Mən vətənin 
oğluyam”, “Vətən dərdi”, “Çətin dövran əzə məni”, 
“Ötən günlərim”, “Gəmiqayaya salam”, “Qönçəbəy-
im”, “Naxçıvandan doğan Günəş” və s. kitabların 
müəllifi, “Qarabağ sinəmdə açılan şırım” şeirlər ki-
tabının həmmüəllifi, “Aşıq Nabat” kitabının isə tərt-
ibçisidir. 

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliyinin 
üzvü Budaq Təhməz bir neçə şeir müsabiqəsinin qa-
libi olmuş, Azərbaycan Azad Qələmlər Cəmiyyətinin 
‘’Qızıl qələm’’ mükafatına, milli mənəvi dəyərlərim-
izin və Məmməd Araz poeziyasının təbliğində 
göstərdiyi xidmətlərə görə ‘’Məmməd Araz mükafatı 
laureatı’’ diplomuna layiq görülüb. Budaq Təhməz 
2022-ci ildə ‘’Yazarlar’’ jurnalı tərəfindən yeni kitab-
ların nəşrinə görə eyni şəxsə yalnız bir dəfə verilən 
‘’Ziyadar’’ mükafatı ilə təltif olunub. Şair hazırda 
Bakı şəhərində yaşayıb yaradır.

QƏLƏM DOSTLARI ONU NECƏ XARAKTERİZƏ 
EDİR?

Qeyd etdik ki, şairin müraciət etdiyi mövzular 
həmişə aktual və düşündürücüdür. Bu, özlüyündə 
o deməkdir ki, Budaq Təhməz zamanın fövqündə 
dayanan laməkan qələm adamıdır. Şair təbiət gözəl-
liklərinə, yurd yerlərinə, tanınmış insanlara əsərlər 
həsr etsə də, yaradıcılığının əsas qayəsi ‘’Vətən 
mövzusu’’ olmuşdur. Keçən əsrin 70-ci illərində 
bir çox yazıb-yaradanlar kimi Budaq Təhməzin də 
mövzularından biri Cənubi Azərbaycan haqqında 
olmuşdur:

O tayın qeyrətin çəkməliyəm mən,
Ayrılıq odundan gözüm dolubdur.
Bakı da Vətəndir, Təbriz də Vətən,
Kim deyir günahkar Araz olubdur?”
Təbii olaraq mövzu bu gün də aktualdır. 

Bütün bunlar bir daha yuxarıda qeyd etdiklərim-
izi təsdiqləyir. Budaq Təhməz sözünün qüdrətini 
göstərir. Şairin böyük söz, qələm adamı olmasını 

“QARABAĞ SİNƏMDƏ AÇILAN ŞIRIM”
(Şair Budaq Təhməzin yaradıcılığı haqqında)
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isbat edir. Onun ‘’Şərurum’’, ‘’Darı dağ’’, ‘’Maxta’’, 
‘’Siyaquta qayıtmışam’’, ‘’Ordubadı gəzərkən’’, ‘’Ar-
paçayı aşdı-daşdı’’, ‘’Naxçıvan torpağı’’, ‘’Axura’’ və 
s. şeirlərində Azərbaycanın ayrılmaz torpağı olan 
Naxçıvanın gözəlliyi tərənüm edilir.

Müasirləri, onu yaxından-uzaqdan tanıyan, 
qələminə bələd olanlar başqa-başqa vaxtlarda Bu-
daq Təhməz sözü barədə öz fikirlərini bildiriblər. 
Gəlin onlardan da bir neçə nümunə ilə tanış olaq. 
Budaq Təhməzin yaradıcılığı barədə əməkdar elm 
xadimi, akademik Bəkir Nəbiyev ‘’Kommunist’’ 
qəzetinin 25.10.1983-cü il tarixli sayında, habelə 
akademik İsa Həbibbəyli onun şeirləri haqqında öz 
məqalələrində müsbət fikirlər bildirmişdir. Filologi-
ya elmləri doktoru Muxtar Kazımoğlu, geologi-
ya-mineralogiya elmləri doktoru, professor Hikmət 
Mahmud, filologiya elmləri namizədi Sona Vəliye-
va, Xalq şairi Balaş Azəroğlu, yazıçı Əli bəy Azəri, 
Akif İmanlı, şair Rafiq Oday, Ramiz İsmayıl, Ələs-
gər Talıboğlu, İbrahim Yusifoğlu və başqaları şairin 
yaradıcılığı haqqında maraqlı fikirlər söyləmişlər. 

Filologiya elmləri doktoru Muxtar Kazımoğlu 
yazır: “Budaq Təhməzin yaradıcılığına şairlərimizdən 
ən çox Səməd Vurğunun təsiri var. Sözün səlis dildə 
şairanə ifadəsi təbii bir cazibə yaradır və bu cazibə 
hesabına Səməd Vurğuna bağlanan hər hansı şair (o 
cümlədən, şair Budaq Təhməz) istər-istəməz had-
isələrə eynilə Səməd Vurğun üslubunda yanaşmağa 
başlayır”.

Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, pro-
fessor Hikmət Mahmud isə şair Budaq Təhməzin 
yaradıcılığını belə qiymətləndirir: “Budaq Təhməz 
öz fərdi üslubu ilə seçilən şairlərimizdəndir. Poezi-
ya şairin taleyinə düşən alın yazısıdır. O, öz fikrini 
istənilən formada ifadə edə bilir.”

Filologiya elmləri namizədi Sona Vəliyeva şai-
rin yaradıcılığına fəlsəfi nöqteyi-nəzərdən yanaşır: 
“Vətən sevgisi, sərhəd genişliyinin üfüqlərinə gedən 
yolun başlanğıc nöqtəsi doğulduğumuz evdən, 
həyətdən, bölgədən başlayır. Ağlımız, təfəkkürümüz 
böyüdükcə Vətən sərhəddinin sevgi hüdudlarını da 
həmin ölçüdə dərk edirik. “Şərurum” şerinin işığın-
da sadə bir insanın, duyğulu şairin boya-başa çatdığı 
yurduna məhəbbətini gördüm:

Arpaçayı sinən üstə yol eylər,
Tarlaların məhsulunu bol eylər,
Günəş baxar, üfüqlərdən əl eylər,

Əyilməyən dağ vüqarım, qürurum,
Doğma yurdum, anam mənim Şərurum.”
Xalq şairi Balaş Azəroğlu isə Budaq Təhməzə olan 

məhəbbətini belə ifadə edir: “Mən Budaq Təhməz-
in söz dünyasına nəzər saldıqda hiss etdim ki, onun 
şeirləri də özü qədər səmimi və ürəyəyatandır. Onda 
ilhamlı bir şair ürəyi var, hər kəlməni, hər misranı 
ürəyinin süzgəcindən keçirərək yazır. Sözə qiymət 
verən oxucunu inandıran əsl söz adamıdır.”

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliy-
inin üzvü, tarix elmləri namizədi, NDP-nun ‘’Qey-
rət’’nəşriyatının direktoru işləmiş yazıçı Vaqif Məm-
mədov yazırdı: “Böyük Mövlanın bir kəlamı var: 
- “Ya göründüyün kimi ol, ya olduğun kimi görün...” 
Mən tam səmimiyyətlə deyərdim ki, Budaq olduğu 
kimi görünən və göründüyü kimi olan şairdir. Budaq 
bir sifətli insandır.O, yarım əsrdən çoxdur ki, şeirim-
izin əli qabarlı fəhləsi kimi bu yolda külüng vurur. 
Mənim Budaq Təhməz yaradıcılığına bir tədqiqatçı 
kimi, folklorumuzun, xalq yaradıcılığımızın, aşıq şei-
rimizin bilicisi kimi də böyük hörmətim var.”

“Əgər çağlamasa ilham sinəmdə” müəllifin 
ən yeni qələm nümunələrindən biridir. Seçmə 
şeirlərdən ibarət olan 360 səhifəlik kitab 2022-ci 
ildə Bakı şəhərində (“Ecoprint”) işıq üzü görüb. Şair 
özü bu kitabını həm də “Seçilmiş əsərlərinin II cildi” 
kimi təqdim edir. Seçmə şeirlərdən ibarət olan ki-
tabdan müəllifin öz seçimlərindən biri olan, kitabın 
üz qabığına çıxarılmış misra ilə başlayan bir bəndi 
diqqətinizə çatdırmaqla söhbətimi yekunlaşdırmaq 
istəyirəm:

Əgər çağlamasa ilham sinəmdə,
Alışar sinəm də, yanar sinəm də.
Məhəbbət olmasa elə sinəmdə,
Mən eldən, obadan yaza bilmərəm.

Allah uzun ömür, can sağlığı versin. Yazın, 
yaradın. Dünya durduqca Budaq Təhməz sözü 
yaşasın! Şairin sözü yaşadıqca canından çox sevdiyi 
eli, obası onun sözlərində yaşayacaq! 

Var olsun, o taylı, bu taylı Azərbaycan! 
Yaşasın bütöv Azərbaycan!

Zaur USTAC
“Yazarlar” jurnalının baş redaktoru
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Proloq

Yenə fikirlərim pərən-pərəndi,
Ürəyim köklənib duyğular üstə.
Mənim hər kəlməmi 
Tanrı verəndi,
Gözüm yollardadır, 
qulağım səsdə. 

Keçir xəyalımdan 
qədim Naxçıvan,
Ötən əsrlərə gedir xəyalım. 
Hanı Kəlbalı xan, hanı Ehsan xan?
Fikirlər içində dəyişir halım. 

Naxçıvan... Xan evi... 
düşündükcə mən,
Bir ad ürəyimin başında gəzir. 
Deyirəm söz açım 
Qönçəbəyimdən,
“Hicran sənətkarı” qəlbimi əzir. 

İlham haray salır, əlimdə qələm,
Onu düşünürəm, onu anıram.
Söhbətə başlayıb ürəyimlə mən,
Misralar içində alovlanıram. 
***
Söz üstündə mən hər gecə
Əriməsəm gilə-gilə.

Yaddaşlardan tez silinər,
Düşməz sözüm dildən-dilə.

Hər bir sözün yaşamaqçün
Əsrlərdə, yaddaşlarda.
Tanrı özü kömək olsun
Daş-kəsəkli bu yollarda.

Dünyaya bir qız gəldi

“Qızsız ana duzsuz olar”, deyərlər,
Bu, dəyməsin cavanların xətrinə.
Nəsil var ki, bir qız ilə öyərlər,
Bürünübdü gözəlliyin ətrinə. 
***
Ehsan xanın evində
dünyaya gəldi bir qız.
Naxçıvan göylərində
doğdu bir parlaq ulduz. 

Xan qızının adına 
qurbanlar da kəsdilər. 
Hey öpüb oxşadılar,
üstündə də əsdilər. 

Qönçəbəyim dedilər
bu körpənin adına. 
Bu ad çatdı hər evdə 
yaxınına, yadına.

Heç kəs düşünməzdi ki,
bu qız yaşa dolacaq.
Böyüyüb Naxçıvanın
şair qızı olacaq. 

Tanrı kəramətiylə
boy atıb qönçələndi.
Dönərək qönçə gülə
gül ətrinə bələndi. 

Baxışında bir əda,
duruşunda bir əda.
Sanardılar belə qız
doğulmayıb dünyada. 

Böyüdükcə sevirdi
bu qız doğma elini.
Həvəslə öyrənirdi
farsın, rusun dilini.

Məhsəti, Nizamini,
Füzulini oxudu. 
Oxumadığı kitab
qalmamışdı, yoxudu. 

Şeiriyyətə vurulub
hər sözdən ilham aldı. 
Artırdıqca elmini
meylin şeirə saldı. 

BUDAQ TƏHMƏZ 

QÖNÇƏBƏYİM
(poema)

Qönçəbəyim Naxçıvanın sonuncu xanı Ehsan xan Kəngərlinin qızıdı.
“Bu qadın təkcə şairə deyildir, onun bütün varlığı poeziyadır!” 

Sent Böy, Fransız yazıçısı, tənqidçi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hərdən şeir qoşurdu
çiçəklərə, güllərə. 
Hər gün təbi coşurdu,
tez düşürdü dillərə. 

Ona rəğbət bəsləyən,
onu sevənlər artdı. 
“Qonçeyi-ülfət” adlı 
şeir məclisi yaratdı. 

Bu məclisin sorağı
yayıldı hər bir yana.
Neçə-neçə şairlər
axışdı Naxçıvana.

Təbrizdən, Ordubaddan
aqil şairlər gəldi. 
Ehsan xan sarayında
böyük məclis düzəldi. 

Mehriban qarşıladı
şairləri Ehsan xan.
Dedi: “- Uğur dilərəm
bu məclisə Allahdan!”

“Qonçeyi-ülfət”də

Naxçıvan, Xan evi – 
zəngin bir saray.
Qapılar açıqdır
yenə taybatay. 

“Qonçeyi-ülfət”ə
yığılıb hamı.
Çağlayır yenə də
şair ilhamı. 

Söz alır yenə də
şeir yazanlar.
Çalır sazlarını 
şair olanlar.

Müdrik fikirlərlə 
dilə gəlirlər.
Sözün qiymətini,
qədrin bilirlər.

İlhamlı sinələr
sözlə doludur. 
Burada sərraflar
fikrin quludur. 

Tanrıdan güc almış
bura gələnlər.

Danışır dodaqlar,
yazır qələmlər.

O qara gözlərdən
nur yağa-yağa.
Xanın şair qızı 
qalxır ayağa.

Hər sözü məclisdə
sanki nur saçır.
Mənalı sözləri
min cür yol açır.    

Deyir: “- Alqış deyək
biz müdrik sözə. 
Tanrıdan istedad
gəlibdir bizə. 

Gərək elə yazaq,
yaradaq ki, biz.
Əqlin rəhni olsun
hər bir şeirimiz. 

Romantik bir şair
Barataşvili.
Oxuyub, öyrənib
O, bizim dili.

Bu qədim diyarı 
yaxın bilibdi. 
Gürcüstan elindən
qonaq gəlibdi”. 

Bir hikmət arayır
O, hər deyəndən.
Hərdən də söz açır
Qönçəbəyimdən.

Açıb qarşısına
O, dəftərini.
Köçürür Qönçənin 
şeirlərini. 

Deyir: “- Apararam
doğma elimə.
Gərəkdir çevirəm 
Gürcü dilinə.

Oxusun məclisdə
Xanəndə Səttar.
Sənin hər kəlməndə
min bir hikmət var. 

Şəkili Cəfərə
verərik bunu.

Oxuyar, bilərlər
kim olduğunu.

Hamı “Əhsən” dedi 
gəlmiş qonağa. 
Döndü Qönçəbəyim 
qəlblərdə dağa.

...Bakıxanov gəlibdi
Tiflisdən bu məclisə.
Diqqətlə qulaq asır
şeir deyən hər kəsə.

Danışır o, təmkinlə 
necə də şirin-şirin.
İzah edir astadan 
şeirin incəliklərin. 

Deyir Qönçəbəyimin 
neçə xoş söz adına.
-Mən ümid bəsləyirəm 
sənin istedadına.

Bəzən də Füzulinin 
qəzəli söylənirdi.
Dillərdə neçə dahi, 
neçə şair dinirdi. 

Məclis yetişdi sona, 
hamı dağıldı, getdi. 
Qönçəbəyim fikirli 
bu məclisi tərk etdi. 
***
Nə qədər xoş olsa da 
şairlərin hər sözü,
İbrahimi axtarır 
Qönçəbəyimin gözü.

İbrahimi görmüşdü
“Buz bulağı”n başında.
Ona könül vermişdi 
on dörd, on beş yaşında.

Aylar, illər ötüşüb 
İbrahimdən yox xəbər. 
Ürəyinə xal düşüb, 
Gözlərinə qəm-kədər.

İbrahimin eşqilə 
alışırdı, yanırdı. 
“Xan diki”nə çıxaraq 
yollara boylanırdı.
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“Hicran sənətkarı”

Hicran sənətkarı, qəm xridarı,
Qəddar olan biilqara de gəlsin.

Qönçəbəyim

Tanrının müqəddəs kəramətində
Oğlan qeyrətində, qız qeyrətində.
Yaranmış oluruq ana bətnində
Hərənin alnında bir yazısı var. 
***
Qönçəbəyim çatmışdı 
eşq-məhəbbət çağına.
Sanki bal bələnmişdi 
dilinə, dodağına.

Şahzadə İbrahimə 
vurulmuşdu ürəkdən. 
Alırdı onun ətrin 
hər güldən, hər çiçəkdən.

Deyirdi: - Təkcə mənəm
İbrahimin butası. 
Təəssüf, Şamil xana 
verdi onu atası. 

O gündən Qönçəbəyim 
oldu qəm xridarı.
Məhv oldu şairənin 
qəlbinin arzuları. 

Gecə-gündüz o, yazdı, 
Çağladı sevən ürək.
Hər bir dərdə o, dözdü,
“Hicran sənətkarı”tək.

Qəlbi qan ağlayırdı
Gözü yaşla dolanda.
Bayatı da çəkirdi
Evdə tənha qalanda.

Eşidilən səda

-Qönçəbəyiməm, daşdım,
Hicran dağların aşdım. 
Hicran güclü, mən gücsüz,
Bir yanar oda düşdüm. 
***
Qönçə idim, gül oldum,
Eşq odunda kül oldum.

Şamil xana verildim,
Döndüm, qəmli qul oldum. 
***
Qızlar telin daraqlar,
Cavab vermir varaqlar. 
Qönçəbəyim ölüncə
İbrahimi soraqlar. 
***
Göydə bir ulduz axdı,
Qara baxt mənə baxdı. 
Arzularım puç oldu,
Dərdlər qəlbimi yaxdı. 
***
Salmışdım ona meyli,
Sevgim oldu gileyli.
İbrahim Məcnun olub,
Qönçəbəyimi Leyli.
***
Ürəyim batdı qana,
Verildim Şamil xana.
Şair qəlbim köçəndi
Dünyadan yana-yana.

Epiloq

Qəlbimdən keçəni yazdım kağıza,
Yazdım hər misramı ürək qanımla.
Dedim ki, qoy düşsün dilə, ağıza,
Mən də fəxr eyləyim 
Naxçıvanımla. 

Gecəli, gündüzlü 
hər dərdə dözdüm,
Əlimdə qələmim, saçlarımda dən.
Mən onun adına 
bir dastan yazdım,
Həsrətlə ayrıldım 
Qönçəbəyimdən. 

Yox! Yox! 
Ayrılmaram o el qızından,
Ulu Naxçıvanın Dan ulduzundan.
Bu gün də bizimlə yaşayır Qönçə,
Bu ad əbədidir, əbədi, məncə...

Son

05.06.2022, Naxçıvan, Xan evi

HƏSRƏT

O tayın qeyrətin 
çəkməliyəm mən,
Orda qardaşım var, 
orda bacım var. 
Bakı da vətəndi, Təbriz də vətən,
Mənim söz deməyə ehtiyacım var.

Günahkar saymıram 
mən Xan Arazı,
Axı Xan Arazın günahı nədir?
Onu qurutsalar olmaram razı,
Araz ortalıqda bir bəhanədir.

Ayrılıq həsrəti yamandı, yaman,
Görən bu torpağı bölüblər niyə?
Axır öz hökmünü verəcək zaman 
Kim görüb torpaqdan 
ola hədiyyə.

Mənim Babəkim var, 
Səttarxanım var,
O taya, bu taya qurbandı canım. 
Azərbaycan adlı bir vətənim var,
Onun mayasıdı damarda qanım. 

Araz sahilində dayanmışam mən,
Həsrətlə baxıram dərəyə, düzə.
Deyirəm nə ola, birləşə vətən,
Mən də qardaş kimi 
gedəm Təbrizə. 

25.12.2022, 
Bakı şəhəri



Xəzan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 II	2023

XƏZAN	№2	(47)	FEVRAL	2023-CÜ	İL 75

Qucağında uyuyan qızcığazı yatağına qoyub yan-
aqlarından öpdü. Barmaqları ilə saçlarını oxşayıb bir 
xeyli çarpayısının baş ucunda dayandı. Bu axşam, o, 
bir qərar verməli idi. Əslində, qərarını hələ bir neçə 
gün öncədən vermişdi. 

Qonaq otağına keçdi. Stulu altına çəkib onun-
la üzbəüz oturan qadına nəzər saldı. Ağlamaqdan 
gözləri qızarmış, çuxura düşmüşdü. Bir neçə günün 
içərisində çox dəyişmişdi. Gözəlliyindən əsər-
əlamət belə qalmamışdı. Bəlkə də, yenə gözəl 
idi. Lakin daha Seymur onu əvvəlkitək gözəl görə, 
dəyərləndirə bilmirdi. Aralarındakı hörmət və sevgi 
də əriyib yox olmuşdu. İndi onları balaca mələkdən 
başqa heç nə bağlamırdı bir-birinə. 

-Səni dinləyirəm: Hər şeyi mənə olduğu kimi 
danış. Bu dəfə heç nə gizlətmə. 

Göz yaşlarında boğulan qadın nədən və necə 
başlayacağını bilmirdi. Titrək səslə sözləri ehtiyatla 
seçirkən anlayırdı ki, aralarındakı bu söhbət həlledi-
cidir və hətta sonuncu ola bilər...

***  
Seymur hava qaralana yaxın gəlib dayanacaq-

da duran avtobusa baxdı. O, avtobusda da yoxdu. 
“Yəqin hələ gəlməyib” deyə düşündü. Avtobusdan 
düşüb onu gözlədi... Hər səhər işə gedəndə elə vaxt 
evdən çıxırdı ki, avtobusa minəndə onu görsün. Elə 
görürdü də. Bir gün hətta onu şəhərdə izlədi də. 
Qızın işlədiyi yeri, yaşadığı ünvanı da öyrəndi. Qız 
tikiş fabrikinin ofisində işləyirdi. Bir müddət onu 
izlədi. Deyəsən, qız da izləndiyini artıq hiss etmişdi. 
Nəhayət, bir gün tanış olmağa, yaxınlaşmağa qərar 
verdi. Səhəri günü qızın iş yerinə yaxın bir yerdə, 

yolunun üstündə dayandı. Qarşısına çıxıb ondan 
xoşu gəldiyini, tanış olmaq istədiyini dedi. Bir də 
əlavə etdi ki, heç bir pis niyyəti, məqsədi yoxdu. Ni-
yyəti təmiz idi.

Onlar beləcə tanış oldular. Qızın adı Vəfa idi. 
Dediyinə görə, ərindən boşanmışdı. Seymurun isə 
yoldaşı və iki uşağı maşın qəzasında dünyasını dəy-
işmişdi. Yoldaşının qardaşı da həmin qəzada maşın 
sürərkən həlak olmuşdu. Bu hadisədən 4 ildən çox 
vaxt keçmişdi...

Seymur yaxınlarının, qohumlarının razılığı ilə 
xeyir-dua alıb toy etmədən kiçik məclis təşkil etdi, 
Vəfayla nikah bağlayıb ailə qurdu. Vəfanın da ata-
anası ya uzaq rayonda olduqlarından, ya da nədənsə 
məclisdə iştirak etmədilər.

Onlar tanış olduqlarına görə çox şad idilər. 
Hər ikisi xoşbəxt görünürdü. Seymurun qəlbində 
yenidən ata olmaq istəyi vardı. Qız, və ya oğlan, fərq 
etməz, təki övlad sahibi olaydı. Yenidən isti bir yu-
vası olaydı, evdən körpə qığıltısı, uşaq səsi gələydi. 
Bir gün dözməyib hisslərini dilə gətirdi. Elə həmin 
vaxt da həyat yoldaşının bir daha heç vaxt ana ola 
bilməyəcəyi xəbərini öyrəndi. Birinci övladı çox 
çətinliklə, əməliyyatla dünyaya gəlmişdi. Əməliyyat-
dan sonra həkimlər ona bir daha heç vaxt ana ola 
bilməyəcəyini söyləyəndə Vəfa çox üzülmüşdü. 

Vəfa hər şeyi yoldaşına danışıb əlləri ilə üzünü 
tutdu, hönkürüb ağladı. Gənc qadının acı həyat 
hekayəsini dinləyən Seymur onu bağrına basıb 
sakitləşdirdi, əli ilə gözlərinin yaşını sildi. Bir az 
sakitləşəndən sonra ondan uşağı xəbər aldı. Öyrən-
di ki, yoldaşı uşaqla bərabər Rusiyaya getmiş və ora-

RƏŞAD MƏHƏMMƏDOĞLU

İSTİ ATA QUCAĞI
(hekayə)
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da bir rus qızı ilə evlənmişdir.
Seymur tez-tez yaxınlıqdakı körpələr evinə 

gedirdi. Arada dostları da ona qoşulub kimsəsiz 
uşaqları ziyarət edir, onları kiçik hədiyyələrlə sevin-
dirirdi. Körpələr evində uşaqdan böyüyə kimi hamı 
Seymuru tanıyır və sevirdi. Seymurun bura tez-tez 
gəlişinin bir səbəbi də Leyli adlı qızcığaz idi. Seymur 
onu bir axşam işdən gələndə küçədən tapmışdı. Qu-
cağında uşaqla Polis bölməsinə gəlmişdi. Valideyn-
ləri tapılmayan uşaq tezliklə körpələr evinə təhvil 
verilmişdi. Tez-tez uşaq evində körpəyə baş çəkən 
Seymur həyat yoldaşı ilə söhbət edib, qızı övladlığa 
götürmək istədiyini bildirmişdi. Ailəsi qəzaya 
düşəndən sonra bu istəyi elə bir istək olaraq da, qa-
lmışdı. Ailəsi olmayan tənha kişiyə övlad götürməyə 
icazə verməmişdilər. Bu qanuna zidd idi. Körpələr 
evinin müdiri mehriban və ürəyi yumşaq bir qa-
dındı. Seymurun xətrini çox istəyirdi, yaşadığı acılar-
dan da xəbərdar idi. Hər ziyarətdə ona evlənməyi 
məsləhət edərdi, yalnız bu halda qanun ona həmin 
uşağı götürməyə icazə verə bilər, deyərdi. Seym-
urun gəlişinə sevinən, uzaqdan görüb qarşısına qa-
çan, boynuna sarılan Leyli isə onu öz doğma atası 
zənn edir, hər dəfə onunla getmək istədiyini dilə 
gətirirdi. Qızcığazın üzündən-gözündən öpən Sey-
mur bəhanələr tapanda gözlərini yayındırır, üzünə 
baxmağa cəsarət etmirdi.

Vəfanın bir daha ana ola bilməyəcəyini öyrəndik-
dən sonra Seymur körpələr evindən uşaq götürmək 
barəsində daha çox düşünməyə başlamışdı. Leylini 
qucaqlayıb bağrına basanda daha arzusu əvvəlkitək 
əlçatmaz görünmürdü ona. İndi gözlərinin içinə bax-
araq gülümsünər, təbəssümlə qızcığazın saçlarını 
tumarlayardı. Bəzən hətta boynunu qucaqlayıb, 
“Tezliklə səni evə aparacam, qızım, bir az da səbr 
et” demək istəyərdi. 

Vəfaya Leyli barədə, öz fikrindən keçənlər 
haqqında bir kəlmə belə deməmişdi. Ona sürpriz 
etmək istəyirdi. Fikrindən onu özü ilə körpələr evinə 
aparmaq və balaca Leyli ilə tanış etmək keçirdi. 

Yolüstü yenə də körpələr evinə baş çəkəndə 
müdirin az qala qulağına pıçıldadığı sözlərdən xeyli 
üzüldü:

-Uşağın anası tapılıb. Bir neçə günə gəlib özü ilə 
aparacaq. 

Boynuna sarılan qızcığazdan öz kədərini və 
üzüntüsünü gizlətməyə çalışan Seymurun gö-
zlərindən dünyagörmüş qadın bu sözləri oxuyurdu 
sanki:

-Bu vaxta qədər harada idi bəs? Ana olduğu indi 
yadına düşüb? Uşağı çölə atanda vicdanı sızlamadı 
bəs?!

Qızı qucaqlamaq üçün yerə əyilən Seymurun 

üzünü əlləri arasına alan Leylinin sözləri qəlbini 
göynətdi:

-Bir xala gəlmisdi. Mənə hədiyyə də gətiymişdi. 
Dedi ki, məni özüylə apayacaq. Mən onunla getmək 
istəmiyəm. Nolar, qoyma məni aparsın. Mən sənin 
qızınam. Mən səninlə getmək, öz evimizdə yaşamaq 
istəyiyəm. Hədiyyəsini də istəmədim. Atdım. No-
lar, qoyma. Qoyma o xala məni apaysın! Mən onu 
istəmiyəm! 

Seymur qızı qucağına alıb ayağa qalxdı. Leyli 
balaca əlləri ilə boynunu bərk-bərk qucaqlamaq-
da idi. Sinəsinə sıxıldığından, balaca ürəyinin necə 
döyündüyünü hiss edirdi. Uşaqdan az kövrəlməmiş-
di. Ata olmaq sevincini bu uşaqla yaşamaq istəyirdi. 
Bir anlıq fikrindən keçdi ki, həyat yenə onunla acı 
oyun oynadı, bu dəfə də sevincini əlindən aldı.

-O sənin anandır, qızım. O səni çox istəyir, lap 
çoox... – deyə bildi sakitcə.

Qızcığaz isə tərslik edir, inadından dönmürdü. 
Sürüşüb Seymurun qucağından düşdü və ağlaya-
ağlaya “Sən də məni istəmiysən!” deyərək qaçıb 
getdi. 

Yolboyu baş verənləri düşünən Seymur çox 
pərişan idi. Kiçik bir sevinc hissi belə əlindən alın-
mışdı. Bu o demək idi ki, o, bir daha Leylini görə 
bilməyəcək, ona sarıla, onun şabalıdı saçlarına tox-
una bilməyəcəkdi.

Əliboş, kor-peşman evinə dönən Seymur bir 
qədər qapının arxasında dayandı. Qapını açıb içəri 
girmək, Vəfayla üz-üzə gəlmək istəmirdi. Bütün 
planları pozulmuş, arzuları puç olmuşdu. 

Açarı götürməyi unutmuşdu. Yüngülcə qapını 
tıqqıldatdı. Vəfa qapını açdı. Bu gün nədənsə gö-
zləri parıldayır, üzü sevinclə işıq saçırdı. Seymur bir 
anlıq fikrindən keçirtdi ki, bu qədər xoşbəxt olan 
bir qadına öz ürəyindən keçənləri danışıb əhvalını 
pozmasın. Gülümsəməyə çalışdı. Sevincinin səbəbi-
ni xəbər aldı.

-Yoldaşım uşağı mənə vermirdi, axı. Məhkəməni 
udmuşam. Məhkəmə uşağın məndə olmasına qərar 
verib. İndi daha biz bütöv ailə ola bilərik.

Yoldaşının sevincinə şərik ola bilmirdi Sey-
mur. Gülümsəməyə çalışsa da, yaşadıqları anbaan 
xəyalında canlanır, Leylinin surəti gözləri önündən 
çəkilmirdi. O, Leylini evə gətirmək, hər səhər işə 
gedəndə yanağından öpmək, axşamlar yolunu gö-
zləyib yatmayan qızcığazı öz qucağında yatırtmaq 
istəyirdi. İndi daha Leyli onun deyildi. Bir daha Ley-
linin saçlarını qoxlaya bilməyəcəkdi. Dünən axşam 
Vəfaya öz planlarını danışmaq istəsə də, yorğun old-
uğundan və söhbətin ciddi olduğunu nəzərə aldığın-
dan bu günə saxlamışdı. İndi isə bu haqda bir kəlmə 
belə danışmaq, hətta ürəyindəkiləri belə bölüşmək 
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artıq idi, ehtiyac yox idi. Fikrindən keçdi ki, indi, Vəfa 
öz övladına qovuşduğu bir anda ona körpələr evin-
dəki Leylidən danışmaqla onun qəlbinə toxuna bilər. 
Öz övladı olan ana, çətin ki başqasının uşağına ana 
olmaq istəyərdi.

Bir axşam işdən sonra yolunu körpələr evinin qa-
rşısından saldı. Uzaqdan da olsa, Leylinin qoxusunu 
almağa çalışırdı. Gec idi. Pəncərələrdə işıqlar sön-
müşdü. Yəqin ki, indi Leyli də yatmış olar, düşündü. 
Xəyalən Leylininn yanağından öpüb yoluna davam 
etdi. 

Evə qayıdarkən yadına düşdü ki, axı, Vəfa bu 
gün uşağı evə gətirəcəyini söyləmişdi. Ayaq sax-
ladı. Yaxınlıqdakı oyuncaq mağazasına girdi. Leylini 
fikrindən keçirdi. Xəyalında onun hansı oyuncaqları 
xoşladığını yadına saldı. Bir neçə oyuncaq alıb evə 
tələsdi. Vəfanın qızını sevindirmək, həm də Vəfanın 
özünü sevindirmək demək idi. Uşaqları çox sevirdi 
Seymur. Vəfanın qızına da heç vaxt ögey münasibət 
bəsləməyəcəkdi, onu doğma balası kimi sevib-əzi-
zləyəcəkdi. Bir də ki, qız uşaqları şeytan olur. Leyli 
qədər bu uşağa da bağlanıb sevəcəyinə əmin idi. 
Yolboyu qəlbində yeni-yeni xəyallar qurur, xoşbəxt 
ailə tablosunu gözü önünə gətirirdi. Kədərlə qəza-
da həlak olan yoldaşını və uşaqlarını da xatırlamışdı. 
Kövrəlmişdi, gözləri dolmuşdu. 

Fikirlər beynində dolaşmaqda idi. Evə necə gəlib 
çatdığının belə fərqində olmamışdı. Qapı üzünə 
açılan an ünvana çatdığının fərqinə varmışdı.

Vəfa həyat yoldaşının əlindəki paketləri aldı. 
Seymur dəhlizə ayaq basaraq sakitcə soruşdu:

-Uşağı gətirmisən? 
Vəfa gülümsəyib başını tərpətdi. 
-Hardadı?
-İçəri otaqda. Ağlayır. İsinişə bilmir. Yanına 

getmə hələ. Səni görüb lap ağlayacaq. Qoy, bir az 
öyrəşsin. 

Maraq və uşaqlara olan böyük sevgisi Seymuru 
səbirsiz-qərarsız etmişdi. Uşağı görmək istəyirdi:

-Ona oyuncaqlar almışam. Verim, bəlkə 
sakitləşər.

Gözləri ağlamaqdan qızaran Vəfa dedi:
-O hələ heç məni qəbul etmir, Seymur... qa-

lmışam belə. Səni də görüb lap əsəbləşəcək.
Seymur gülümsədi:
-Uşaqlar məni sevirlər, xüsusilə də qız uşaqları 

ilə münasibətlərim həmişə yaxşı olub. Hiss edirəm 
ki, sənin qızınla da dil tapmaq mənə çətin olmaya-
caq. 

Vəfa ümidsiz halda başını yellədi:
-Çətin uşaqdır. Heç cür dil tapmaq olmur. 

Gələndən ağlayır, ayaqlarını yerə çırpır. 
-Mən yenə də bir cəhd edim.

 Seymur otağın qapısına yaxınlaşdı, yavaşca qa-
pını açıb içəri boylandı. Otağın bir küncündə qısılıb 
oturan, başını qucaqladığı dizləri arasına qoymuş 
bır qız uşağını gördü. Uşaq da açılan qapının səsini 
eşidib başını qaldırıb Seymura baxdı. Seymur uşağı 
görəndə gözlərinə inanmadı... Bu Leyli idi. 

Leyli qışqırıb Seymurun boynuna necə sarıldısa, 
o, göz yaşlarına hakim ola bilməyib uşaqla bərabər 
ağladı. Ümidsiz vəziyyətdə mətbəxdə oturan Vəfa 
qızın qışqırıq səsindən diksinib özünü otağa atdı. 
Gözlərinə inana bilmirdi. Donub qaldı. Çaşqınlıq 
içərisində bir-birinə sarılan yoldaşına və qızına bax-
dı. Nə baş verdiyini anlamırdı. Seymuru heç vaxt bu 
qədər kövrək görməmişdi. Bəlkə ilk dəfə idi,o, Və-
fanın qarşısında ağlayırdı.

Seymur Vəfanın gözləri qarşısında qızın 
üzündən, gözlərindən, balaca əllərindən dayan-
madan öpürdü. Şabalıdı saçlarını barmaqları ilə da-
rayır, qoxlayırdı. Bir neçə günün içərisində qızcığaz 
üçün bu qədər darıxacağını təsəvvür belə edə 
bilməzdi. Onu qucaqlayıb bağrına basarkən qəza-
da həlak olan doğma qızının da ətrini ondan alırdı. 
Balaca Aysusu elə Leyli yaşlarında olardı.

Vəfanı qarşısında görən Leyli Seymurun arxası-
na keçdi. Qolundan bərk yapışıb ağlamağa başladı:

-Bu xala məni buya gətiyib. Nolar, məni bu xa-
laya veymə. Mən sənin qızınam, ata! 

Seymur ayağa qalxıb qızın saçlarından öpdü:
-Sən mənim qızımsan, Leyli! Atan səni heç kimə 

verməyəcək, qızım!
Doğma anasını rədd edən uşağın tamamilə 

yad birinə “ata” deyib boynuna sarılması Vəfanı 
sarsıtmışdı. Bir qədər əvvəl göz yaşları yanaqlarına 
süzülən Seymurun üzünün ifadəsi dəyişmişdi. Onun 
baxışlarından Vəfa özünü itirdi. Udqundu. 

Seymur az qala pıçıldayırmış kimi sakit səslə 
soruşdu:

-Leyli sənin doğma qızındır, Vəfa?
Vəfa başını aşağı salıb susdu. Qarşılaşdığı 

mənzərənin şokundan ayıla bilməyən qadının nitqi 
qurumuşdu. Seymur Vəfanın qolundan tutub mət-
bəxə çəkdi:

-Leyli sənin qızındır, demək! İlahi! Necə anasan 
sən?! Körpə uşağı gecə vaxtı küçədə necə atıb gedə 
bilmisən?! Heç ürəyin ağrımadı? Gecələr vicdanın 
heçmi sızlamadı? Əgər o gecə qarşısına mən çıxma-
saydım, necə olardı qızcığazın halı? Düşünmədin ki, 
itlərə, siçovullara yem ola bilər? 

Vəfa dinmirdi, Seymurun sərt ittihamlarına cav-
abı göz yaşları idi. Seymur isə susmaq bilmirdi bu 
gün. Əsəblərinə, hisslərinə hakim ola bilmirdi. İllərlə 
ürəyində yığılıb qalmış bütün sözləri Leylinin anası-
na deməkdən heç kim və heç nə onu saxlaya bilməz-
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di bu axşam:
-Gecənin qaranlığında Allahın umuduna burax-

ılan uşağı qucağıma aldığım həmin gün ona Leyli 
adını mən qoydum. Balaca əlləri və mənə baxan 
qapqara gözləri ilə məndən kömək istəyirdi. Az qala 
hər gün uşaq evinə onu ziyarətə gedirdim. Dəfələrlə 
qızı övladlığa götürmək istəyi ilə aidiyyəti qurumlara 
müraciət etdim. Ailəm olmadığı üçün hər dəfə də 
istəyim təmin olunmadı. Leylini övladlığa götürmək 
istərkən, həm onun isti bir yuvası olacağını, bizim də 
xoşbəxt ailəmiz olacağını düşünüb xəyal etmişdim 
hələ bir neçə gün əvvəl... De, illərlə harada idin? 
Niyə övladına sahib çıxmadın?! Nə idi o qızcığazın 
günahı? Sənin günahlarının cəzasını o çəkməli idi?! 
Bilirsən, hər dəfə körpələr evinin qapısını açıb içəri 
girəndə, Leylini qucağıma alanda, onu taleyin umu-
duna buraxıb gedən həmin qadına lənət oxumuşam, 
söyüb qarğışlamışam?! Allahdan ona ən ağır cəza 
verməsini, analıq sevincindən məhrum etməsini 
istəmişəm! Bu cür mələyi taleyin umuduna buraxan 
qadın ana adına layiq deyil! 

Yerə çöküb, əlləri ilə üzünü tutub hönkürüb 
ağlamaqdan başqa heç bir söz deyə bilmirdi Vəfa. 
Evlənəndən bəri ilk dəfə idi Seymur onunla bu cür 
sərt, həm də çox sərt danışırdı. 

Seymur əynini geyinib qapıdan çıxmaq 
istəyəndə Leyli boynuna sarıldı:

-Hara gediysən, ata? Məni də özünlə apar, no-
lay. Söz veyiyəm, səni incitməyəcəm.

Seymur əli ilə Leylinin saçlarını oxşadı. Hər iki 
üzündən öpüb qucağına aldı. 

Vəfa Seymurun qarşısına keçdi:
-Seymur, icazə ver, mən sənə hər şeyi olduğu 

kimi danışım... Sən bilmirsən mən...
Seymur başını yellədi:
-Sonra... indi heç nə dinləmək istəmirəm! 
Seymur qucağında qızı ilə bərabər gözdən 

itincəyə qədər Vəfa baxışları ilə pəncərədən onları 
izlədi. Uzaqlaşan kölgələrlə bərabər Vəfanın xoşbəx-
tliyi də uzaqlaşmaqda idi. Hönkürüb ağlamaqdan və 
özünü qınamaqdan başqa əlindən heç nə gəlmirdi 
qadının. 

Həmin gecə Seymur Leylisi ilə bərabər xey-
li parkda gəzib dolandı. Hava soyuq idi, uşaq da 
yorulmuşdu. Gecənin bu vaxtı heç bir qapını döyə 
bilməzdi. Mehmanxanada bir neçə günlük nömrə 
tutmaqdan başqa çarəsi qalmadı. 

***
Leyli Seymurun sinəsinə qısılıb mışıl-mışıl 

yatırdı. Qayğısız körpənin tək qayğısı isti yemək, isti 
qucaq idi. Onu sevən atası vardı, dünyada heç nə 
ona qorxulu deyildi daha. 

Seymur bütün gecəni gözünü yuma bilmədi. 

Gah eyvanda siqaret tüstülətdi, gah otağa keçib 
Leylinin yanında uzandı, yanaqlarından, saçlarından 
öpüb əzizlədi. Eyni sualı təkrar-təkrar özünə verirdi. 
Hər dəfə də cavabı mələk üzlü Leylinin təbəssümü 
olurdu. 

***
Bir həftə olardı ki, Seymurla qızından xəbər 

yox idi. Əl telefonuna dəfələrlə zəng edib mesaj 
yazmasına baxmayaraq, yoldaşı onunla ünsiyyətdən 
qaçırdı. Vəfanı tanımaq, onunla danışmaq istəmir-
di. Vəfa olanları qəbul etmək üçün ona vaxt lazım 
olduğunu anlasa da, qorxurdu. Seymuru, eləcə də 
qızını birdəfəlik itirəcəyindən qorxurdu. 

***
Budur, Seymur onun qarşısında oturub ondan 

bütün suallarına cavab gözləyirdi. Seymurun ürəy-
inin yumşaq olduğunu, həssas biri olduğunu bilsə 
də, nə qədər tərs biri olduğunun da bu günlərdə 
şahidi olmuşdu. Seymurun baxışları altında əzilirdi. 

-Səni dinləyirəm: Hər şeyi mənə olduğu kimi 
danış. Bu dəfə heç nə gizlətmə. 

-Yaxşı, - dedi Vəfa və başına gələnləri olduğu 
kimi danışmağa başladı. 

 Öz təmkin və sakitliyinə Seymur özü də təəccüb 
edirdi. 

-Tələbəlik həyatına yeni başlamışdım. Valid-
eynlərim mənə Bakıda ev kirayə tutmuşdular. Öz 
kəndimizdən olan bir qızla eyni evdə qalırdım. Bir 
gün yaraşıqlı bir gənclə tanış oldum. Məni sevdiy-
ini, mənsiz yaşaya bilmədiyini deyirdi hər görüşdə. 
Sevirdim onu, amma sevgisinə sübut kimi valideyn-
lərimin razılığını almasını, nişanlanmağımızı istəy-
irdim. Atamın xasiyyəti çox tünd idi. Bakıda oğlanla 
görüşdüyümü bilsəydi, təhsilimi yarımçıq saxlatdırıb 
məni elə həmin gün rayona qaytarardı. Hər şeyi ona 
izah edəndə, söz verdi ki, ailəsi ilə barəmdə danışa-
caq. Qonşu rayonlardan birində yaşayırdı valid-
eynləri. Yay tətilində bizə elçi gəldilər, nişanlandıq. 
İkinci kursa artıq nişanlı qız kimi gedib gəlməyə 
başlamışdım. Çox xoşbəxt idim. Günlərin bir günü – 
ad günündə məni kirayə qaldığı evə dəvət etdi. Əv-
vəl getmək istəmirdim. Tərəddüd etdikcə rəfiqəm 
də getməyi israr edirdi. Nişanlım olan birindən 
mənə heç bir ziyan toxunmayacağına əmin idim. O 
gecə onların evində, dostlarıyla bərabər çox əylən-
dik. Səhər ayılanda özümü onun yatağında gördüm. 
Başım partlayırdı. Nə baş verdiyini hələ də dumanlı 
xatırlayırdım. Hər şeyi anlayıb dərk edəndə isə gec 
idi, qorxduğum başıma gəlmişdi. Çox ağladım. Məni 
sakitləşdirməyə çalışdı. Özünün də içkili olduğunu, 
heç nəyi xatırlamadığını söylədi. Nişanlı olduğu-
muzu, tezliklə evlənəcəyimizi xatırladırdı hər dəfə. 
Bir gün ona hamilə olduğumu söylədim. Fikrə get-
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di, məni sakitləşdirib rayona gedəcəyinə, ailəsi ilə 
toy barəsində danışacağına əmin etdi. Yeni il qabağı 
rayona getdi. Hər gün səbirsizliklə onun yolunu, 
zəngini gözləyirdim. Dəfələrlə zəng edib, axtarsam 
da, səylərim nəticəsiz qaldı, telefonuna nə zəngim, 
nə də mesajlarım çatdı. İş yerinə getdim. İşdən 
çıxdığını, Rusiyaya getdiyini söyləyənlər də oldu. 
Hər şeyi anladım və ondan birdəfəlik əlimi üzdüm. 
Ailəmdən, hətta rəfiqəmdən belə hər şeyi gizlədird-
im. Yay tətilində rayona qayıdanda sirlərimin üstü 
açıldı. Daha heç nə gizlədə bilməzdim. Əvvəlcə 
anam, daha sonra atam vəziyyətimdən xəbərdar 
oldu. Günlərlə yolunu gözlədiyim nişanlımın ailə-
si belə atamı dinləmək istəmədi. Sevdiyim insan, 
nişanlım məni tərk edib qürbət ellərə üz tutmuşdu. 
Nə vaxt qayıdacağı, ümumiyyətlə qayıdıb qayıtmay-
acağı haqda məlumatı yox idi heç kimin. Ya da bizdən 
gizlədirdilər. Atam məni bağışlamayıb evdən qov-
du. Gedəcək yerim yox idi. Bakıya, kirayə qaldığım 
evə, rəfiqəmin yanına qayıtdım. Atasının qəbul et-
mədiyi, sahib çıxmadığı qıza bütün qohumlar, hətta 
həmin rəfiqəm də yiyə çıxmadı. Təhsilimi yarımçıq 
buraxıb kafelərdən birinə qabyuyan düzəldim. Vəzi-
yyətim günü-gündən ağırlaşırdı. İşləyə bilmirdim. 
İşimizdə bir qadın vardı. Tənha idi, heç kəsi yox idi. 
Məni öz evinə apardı. Qayğıma qaldı, həm maddi, 
həm mənəvi cəhətdən dəstək oldu. Ana olmağıma 
az qalırdı. Saatlar keçdikcə daha çox əzab çəkirdim. 
Beynimdəki fikirlər, səhhətimdəki ağrıları üstələyir-
di. Çox çətinliklə uşağı dünyaya gətirə bildim. Həkim-
lərin müdaxiləsi nəticəsində uşaq da, mən də sağ 
qalmışdıq. Lakin bir daha ana ola bilməyəcəkdim. 
Evində qaldığım qadın xərçəngdən əziyyət çəkir-
di. Ölməzdən əvvəl evin bütün sənədlərini mənim 
adıma keçirtmişdi. Bir tanışının vasitəsi ilə tikiş fab-
rikinə işə də düzəltdi məni. Təhsilimi yarımçıq bu-
raxmağa məcbur olsam da, az-çox savadım vardı. 
İşimə yaradı. Yaşamağa evim, işim olsa da, çətinlik 
çəkirdim. Uşağa baxa bilmirdim. İşimlə uşaq arasın-
da seçim etməli idim. Heç kəsim yox idi. Bir neçə 
saatlıq uşağıma baxa biləcək biri yox idi. Dayə tut-
mağa da maddi vəziyyətim imkan vermirdi. Həmin 
gecə Leylini küçədə qoyub getməkdən başqa çıxış 
yolu görmədim... Sonrasını da özün bilirsən...

Vəfa hekayətini danışıb susdu. Sakit-sakit 
ağlayırdı.

Yanaqlarına süzülən göz yaşlarının xəcalətdən, 
peşmançılıqdan olduğunu, yoxsa bütün əldə et-
diklərini itirmək qorxusundan olduğunu düşünürdü 
Seymur. Analıq iddiasına düşənə qədər körpələr 
evinin qapısını ömründə açmayan, hətta qızının 
adını belə bilməyən qadına qarşı qəzəbi, nifrəti 
soyumamışdı. Düşünürdü ki, heç vaxt onu bağışlaya 

bilməyəcək. 
Seymur ayağa qalxdı. Pəncərə qarşısına yaxın-

laşdı. Gözləri yol çəkirdi. Bir xeyli sonra geri çevrildi. 
-Sən ilk gündən mənə hər şeyi olduğu kimi 

danışa bilərdin. Mən səni anlamağa çalışar və sənə 
kömək edərdim. Sən isə məndən nəinki hər şeyi 
gizlətdin, gözümün içinə baxaraq yalan demək-
dən belə çəkinmədin! Bizim ailəmizin təməli yalan 
üstündə qoyuldu...

Sual dolu baxışlarını Seymurun üzündə gəzdirən 
Vəfa nəsə soruşmağa, nə də söz deməyə cəsarət 
edə bilmirdi. Qəfildən hönkürüb Seymurun qarşısın-
da yerə çökdü:

-Bağışla məni! Çox gənc idim... Təcrübəsiz idim... 
Həyat mənimlə acı oyun oynadı... Tənha idim... Nə 
edəcəyimi, doğru və yanlışı fərqləndirə bilmirdim...

Qeyri-ixtiyari Seymurun nəzərləri Leylinin yat-
dığı otağın qapısına yönəldi. O: 

-Səni heç vaxt bağışlaya bilməyəcəm! – dey-
ib susdu. Bir qədər fasilə verib sözünə davam 
etdi, –Yox, düşünmə ki, səni cəzalandırmaq ni-
yyətindəyəm. Allah səni layiq olduğun bir şəkildə 
cəzalandırıb! Mən... Mən sənə bir şans verməyi 
düşünürəm... Əslində,... sənə deyil, Leyliyə verirəm 
bu şansı. Əgər bu evdə, bizimlə bərabər yaşamaq 
istəyirsənsə, səndən tək bir tələbim olacaq: Leyliyə 
yaxşı ana olmağa çalış! Xoşbəxt bir ailədə böyümək, 
ata-anası tərəfindən sevilmək onun haqqıdır. Hə, 
bir də... Heç vaxt gözləmə və səni bağışlayacağıma 
da ümid etmə! Bundan sonra bizi bir-birimizə yalnız 
Leyli bağlayır. Onun gözlərində biz xoşbəxt ailə ola-
cağıq! 

Seymurun qərarı çox sərt idi. Qısa və aydın 
şəkildə deyilmiş kəlmələrdən sonra Vəfa acı həqiqə-
ti dərk etdi. Bundan sonra nə Seymurun sevgisinə, 
nə də bərabər həyatları olacağına ümid etməyə 
dəyməzdi. Leyli onun günahları, həm də ən böyük 
cəzası olmuşdu. Və hər gün ona ana və qadın 
xoşbəxtliyinin acısını yaşatmaqda davam edəcəkdi. 
Seymurun ondan tək tələbi qızına yaxşı ana olmaq 
idi. 

Bəlkə... Bəlkə günlərin birində həm qızı, həm Al-
lah onu bağışladı... 

***
Seymur qızının səsini eşidib özünü otağa atdı. 

Deyəsən, yuxu görürdü. Ya da qaranlıqdan qorx-
muşdu. Qızını qucağına alıb bağrına basdı. Saçlarını 
oxşadı. Qızcığaz atasının isti qoynunda təkrar yuxu-
ya getdi... 

Kim deyir ki, yalnız analar fədakar ola bilir bu 
həyatda... 

SON 
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Bilsən necə darıxmışam
Qayğısız xoş günlərimçün...

Böyüdükcə qəribləşir uşaqlığım
Qəribləşir dünya mənə...

Yaşlandıqca qəribsəmiş
       ney kimiyəm.
Soyuq quru daşa dönmüş 
Hissiz, ruhsuz, key kimiyəm.

Nə vaxt səni itirdim mən,
Nə vaxt yarı yolda qoydum.

Böyüməyə can atdıqca
Səni bəlkə kölgədə,
Bəlkə sinif otağında, 
Ya bir kitab arasında...

Təzədən açıb oxumaqçün 
lap sonuncu rəfdə qoydum.

***
Səsin sehrinə düşdüm
Nə gözəl havalanır.
İncə, nazik, dolu ney,
Ney özümü dillənir?
Yoxsa ruhumu verib
Onu hey səsləndirir?
Qəribədir, elə bil
Qəlbini oxuyur o.
Bir bulaqdır hər zaman
Daim axır dupduru.
Sevgili könüllərin 
Sevgisinin səsidir.

Rəngidir, ahəngidir,
Sehrə salır insanı.
Bəs sevgilim de, hanı?
Bilirəm həsrətdir
Yanıq-yanıq səslənir.
Ruhumun harayından
Elə bil xəbər verir.
Gözlərimi yumuram,
Başqa aləm var orda,
Nəysə də, elə bil görür 
bunları burada da.

***
Sevgimizin ünvanı Sən,
Qəlbimizin ümmanı Sən.
Sənsən hər şeyi Yaradan
Bu dünyanın əvvəli Sən, 
               axırı Sən.

Bir balaca ürək verdin,
Dərya qədər sevgi qoydun.
O sevgiylə alovlandım,
Atəşinlə yandım, qandım.

Sən Ululardan Ulusan,
Bəşərin tək qürurusan.
Rəhmətində hey yuyunsan,
Dərdlərimlə boy ataram,
Sən varsan, Mən də varam.

***
Dostlarım var cürbəcür, 
Alçaqboylu və hündür.
Mənimlə niyə dostsuz
Soruşmuşam birə-bir.
Biri dedi: “Vəfan çox”.

FİRAVAN  MAHİR 

P O E Z İ Y A  Ç Ə L Ə N G İ
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Sonra dedi: “Səndən yox!
Bir dənəsəsn, təkcəsən,
Sən hamını sevirsən”.
Güzgünün qarşısında 
Baxıram öz əksimə.
Dost kimi dostcasına
Mən görəni hər zaman
Dostlarım görməyəcək.
Möhlət qoysaz danışaram.
Vəfanın heç kölgəsi
Yox mənim gözlərimdə.
Bəlkə məndə ən çox da
Görmək istədiyinizi 
Deyirsiz üzümə.
***
Dünya özü boyda bir qəmxanadır,
Gələnlər xoş gələr,
               Gedənlər sərxoş.
İnsanı özünə çəkir hər zaman
Daldıqca görürsən hər tərəfi boş.

Dünya özü boyda bir qəmxanadır,
Gələnlər hər zaman xoşbəxtlik arar.
Gəzər, sevgisini itirib salar
Sevgisiz bir könül qəmə qərq olar.
***
Səssizliyi gəzirəm qəlbimin harayında,
Sevgimin sonu yoxdu könlümün sarayında.
Hey danışıb, gülürəm, 
dərdli gəzən deyiləm
Dərdimin tək sahibi ürəyimdə harayında,
harayında.
***
Sevda dalğası məni vurub sahilə saldı,
O sahildə neçə min sevgi qəlbimə yazdı.
Dinlədim asta-asta sirrini, həm sehrini,
Səndənsə tək qəlbimdə bir ümman, 
güman qaldı.
***
Atəşində yanar ürək
Səni gəzib hey axtarar.
Səni daim anar ürək
Sənsiz həmən viran qalar.

Qəlbimi sənə açmışam,
Dərdimi tək sən bilirsən.
Səninlə mən göz açmışam,
Dünyam boyda sevgim sənsən.

Sən qəlbimin tək sahibi, 
Tək ümidim, güman yerim.
Mənsə sənin tək qəribin
Dindirməsin nə diləyin.

***
Bəzən tək qaldığım zamanlardır
Üzümü tuturam sirli səmaya.
Səni axtardığım məqamlar olur,
Sənsə içimdəsən, sevginsə maya.

O sevgi yaşadır məni hər zaman,
O segi qəlbimin eşq dəryasıdır.
O sevgi əlimdən tutur hər zaman,
Sevgisiz ürəyim qəm dəryasıdır.

Bəzən bir mehinlə sığal çəkirsən,
Dərdimi o mehin alıb aparır.
Deyirlər nə qədər dərdin var sənin,
Sənin bir sığalın dərdimi alır.

Dünyaya gələndən arxasan mənə,
Dayaqsan heç zaman buraxmamısan.
Mən səni unudan günlərim olub,
Sən məni heç zaman unutmamısan.

Bir gülün şehində görürəm səni,
Qəlbim alışanda əlimdən tutsan.
Səni hər gün daha artıq sevirəm,
Sevgimin ölçüsü bitib tükənmir.

Hələ neçə vüsal gözləyir məni,
Hicranın nəğməsi vüsal səslənir.
***
Səsini ziyarət etdim, gördüm çox qocalmısan,
Səsinsə həmin səsdir, incə, titrək və məltəm.
Gözlərinsə hər zaman üfüqlərdə dolaşır,
Sən qocalmamısan ki, sadəcə yaşlanmısan.

Bu yaş, bəlkə də, sənə çox-çox adi görünür,
Hələ neçə arzuyla yaşlı ürək döyünür.
Gözlərinin içində yaşlı ümid görünür,
Baxışların hər zaman bu yollarda gəzinir.

***

Bəxtiyar Vahabzadənin doğum gününə

Bu gün ad gününü qeyd edir hamı,
Ey geniş ürəkli vətən övladı.
Sən vətən qoynunda boy atmış çiçək,
Səni qoxlamağa yığışmış millət.
Səni yad edirlər, xoş söz deyirlər, 
Yaşanmış ömrünü vərəqləyirlər.
İndi bütün dünya tanıyır səni,
Hər zaman ucaltdın sən bu vətəni.
Fəxr edir bu millət belə oğlu var,
Sən qürurumuzsan, dahi Bəxtiyar.
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Xuraman Zakirqızı imzasına bir neçə dəfə rast 
gəlmişdim. Di gəl ki, çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı 
marafonunda günü-gündən artmaqda olan bər-
li-bəzəkli gözqamaşdıran əsərlər ucbatından vaxt 
tapıb xanımın imzası ilə çap olunan mətnlərlə tanış 
ola bilməmişdim. Xuraman xanım nə gündəmi zəbt 
edən müasir adlar, nə də brend lövhələr seçmək 
həvəsində olmadığını büruzə verirdi. Nəhayət, bir 
gün onun “Xəzan” jurnalında çap olunan povestini 
oxumaq qərarına gəldim. 

Povest “Bağışlanmayan günah” adlanır. Bəlkə 
də oxşar adda nə vaxtsa kiminsə əsəri olub. Adın-
dan da göründüyü kimi xanım yazıçı diqqət çəkmək 
üçün qeyri-adi ad seçməyib. Elə ilk abzasında belə 
qənaətə gəlmək olur ki, bu əsərdə çox gizli mətləblər 
yatır. Yəni, Xuraman Zakirqızı povesti əsər yazmaq 
xatirinə yazmayıb, özünün də qeyd etdiyi kimi “Yax-
ından tanıdığı bir ailə, bu ailənin övladları haqqında 
və onların həyat hekayəsindən” bəhs edib. 

Beləliklə, diqqətimiz bu ailə üzərinə yönəlir. Ailə 
başçısı Eldardır. Eldar kənddə yaşayır və hamı kimi 
həyat tərzi sürür. İlk növbədə bu cür başlanğıc da 
tanış səhnədir. Bir çox əsərlərdə hadisələr kənddə 
cərəyan etməyə başlayıb və sonra iri şəhərlərə ax-
ışıb. Burda da belə olacağı gözləniləndir. Amma kim 
şəhərə gedəcək? Hansı hazırlıqla oraya yollanacaq? 
Şəhərdə özünü bərqərar edə biləcəkmi? Yoxsa on-
larla, bəlkə də yüzlərlə kənddən şəhərə oxumağa, 
işləməyə gələn gənclərin taleyi onu da gözləyir? 
Oxşar talelərin hekayətinimi öyrənəcəyik, yoxsa 
yazıçı fərqli hadisələr uyğunlaşdıra bilib? Bax, bütün 
bunlar üzücüdür, maraqla izləniləndir və bəlkə də, 
yazıçını yazıçı edən məharətdir. Oxucunu əsəri oxu-
mağa vadar edən metoddur, elə sevdirən də budur. 

Xuraman Zakirqızı Eldarın uğursuz həyatı ilə 
başladığı əsərini kənd həyatı çərçivəsindən çıxarda-
raq qaynar şəhər həyatına “qovuşdurana” qədər 
xeyli maraqlı epizodlar təsvir etmişdir. Bu epizod-
lar o qədər şirin, həyati təsvir olunmuşdur ki, hər 
bir oxucu sanki rastlaşdığı hadisəni izləyirmiş kimi 
personajların sətirbəsətir həyəcanlı anlarını onlarla 
birgə yaşayır. Belə ki, Eldarın hər bir ailə üzvü əxlaqı-
na, davranışına görə kənddə nümunəvi görünürlər 
və ailə özlüyündə xoşbəxt hesab olunur. 

Bütün bunlardan sonra yazıçı diqqəti əsərin 
əsas qəhrəmanının – İffətin üzərinə yönəldir. İffət 
Eldarın sonbeşiyi – qız övladıdır. Eldar oğlanların-
dan ikiqat artıq sevgi ilə qız övladını əhatə edir, hər 

bir ailə üzvü də sonbeşikdən öz qayğısını əsirgəmir. 
Hər bir azərbaycanlı ailəsinə xas olmayan bir müna-
sibət, bəlkə də yazıçının cəmiyyətə mesajı, bir ata 
çağırışıdır. Həyat yoldaşı ilə söhbət zamanı Eldar 
bunu xüsusilə vurğulayır: “Bilirsən, əzizim, mənim 
qız uşağına yazığım gəlir hardasa. Çünki onun taleyi, 
xoşbəxtliyi təkcə öz əlində deyil, həm də yoluna çıx-
an, bəxtinə çıxan kişidən də asılı olur”. Yazıçı burada 
bərli-bəzəkli sözlər, ibarəli ifadə tərzi axtarmayıb. 
Bir kənd kişisinin qadını ilə söhbətini elə olduğu 
kimi təsvir edib. Ancaq görün bu kənd kişisinin adi 
hesab olunan sözlərində nə qədər məna yatır? Qız 
uşaqlarının necə zərif, necə sadəlövh olduğunu qeyd 
etməklə bərabər təkcə ata-anaların deyil, rastlaşdığı 
oğlan uşaqlarının da üzərinə məsuliyyət yükləyir. 

İffət böyüyür, şəhərə üz tutur, ali təhsil almaq 
üçün universitetdə oxumalı olur. Bütün fikri-zikri 
oxumaqda olsa belə gözləmədiyi halda tale onun 
qarşısına “ağ atlı oğlan”ı – Oqtayı çıxardır. Bundan 
sonra bütün diqqət bu iki gəncin üzərinə yönəlir. 

İffət dərsləri ilə məşğuldur. Bəziləri kimi şən 
tələbəlik illəri keçirmək arzulamır, ixtisasına mükəm-
məl yiyələnmək naminə dəridən-qabıqdan çıxır. 
Nümunəvi tələbə kimi ad çıxardıb, rəğbət qazanıb. 
Qruplarına yeni gəlmiş meşşan təfəkkürlü Oqtay 
adlı tələbənin hay-küylü, şən və şıltaq, deyib-gülən 
kimi özünü təqdim etməsi İffətin xoşuna gəlmir. 

“Oqtay qrup qızlarının əksəriyyətinin favoritinə 
çevrilmişdi artıq. Qızlar onu tərifləməyə başlayan-
da elə birinci kəlmədən onların sözünü kəsirdi İffət: 
“axı nəyə gərəkdi bu qədər özündən razılıq, sərbəst-
lik”, deyirdi”.

Əlbəttə, İffət Xuraman Zakirqızının sevimli 
qəhrəmanıdır. Bir yazıçı kimi onunla bağlı epizod-
ları daha parlaq və dolğun təsvir etmiş, onu ağıllı, 
tərbiyəli, səliqəli, intizamlı, əhatəsində olanlara 
qarşı qayğıkeş, ailəsinə sədaqətli; bir sözlə, ar-
zuolunan mükəmməl xarakterli bir qız obrazı kimi 
canlandırmağa çalışmışdır. Onun Oqtayın sevgis-
inə müsbət, yaxud mənfi cavab verməməsi bu cür 
münasibətlərdə səhvə yol verməmək üçün valid-
eynlərinin münasibətini öyrənməkdən başqa bir 
şey deyildir. Oqtayın ailəsinin imkanlı olması İffə-
ti qətiyyən maraqlandırmır. Oqtayın inadkarlığı, 
tələbə yoldaşlarının İffətə ürək-dirək verməsi qızın 
“saqqızını” oğurladır. Nəhayət, Oqtay arzusuna çatır, 
onlar ailə qururlar. 

Hər şey oxucu üçün daha aydın olsun deyə yazıçı 

HƏYATDAN GÖTÜRÜLMÜŞ İBRƏT DƏRSİ
(Xuraman Zakirqızının “Bağışlanmayan günah” povestində 

qadın dəyanəti)



Xəzan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 II	2023

XƏZAN	№2	(47)	FEVRAL	2023-CÜ	İL 83

bir ana nəvazişi ilə bu ailənin on illik həyatını geniş təsvir edir. Ev var, övlad var, vəzifə var, dolanışıq yüksək 
səviyyədədir, hər şey qaydasında görünür. Oqtay vəzifə pilləsində irəliləyir. İffət bir xanım kimi ərinin qa-
yğısına qalır, əyin-başına daha ciddi fikir verir, səliqə-sahmanına xüsusi diqqət yetirir. Oqtay da, valideynləri 
də İffətin bir gəlin kimi xətrini əziz tutur. Hər şey qaydasında gedir, ta ki, Oqtayın qarşısına Sima adlı bir 
qadın çıxana kimi... 

Oqtayın ailəsinə xəyanəti, əlbəttə ki, atalar dediyi kimi “qırx günə” açılmasa da bir gün aşkara çıxmalı 
idi və çıxdı da. Ərinin xəyanətini biləndən sonra da İffət bir ana kimi öz ləyaqətini itirmədi, ailəsinə olan 
qayğısını əsirgəmədi. 

“İffət yenə də səssiz-səmirsiz yemək bişirib, süfrə hazırladı... Mexaniki yemək xatirinə bir-iki tikə yeyib 
söhbəti Oqtay özü açdı:

-İffət, bilirəm, çox böyük, bağışlanmaz günahın sahibiyəm. Məni öldürsən də haqqın var. İndiki ağlım 
olsaydı, etməzdim.

Daha gec idi. Qəlbi sınmışdı İffətin, ləyaqəti, mənliyi tapdalanmışdı...”
Sözsüz ki, ailəsini dağıtmamaq xatirinə öz qara taleyini yaşayır İffət, lakin heç zaman Oqtayı bağışlamır, 

onunla ailəsi, əri kimi bir daha davranmır. Bu da Oqtaya və onun kimi yüzlərlə kişiyə həyat dərsi olur.       
Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Xuraman Zakirqızı əsər yazmaq xatirinə hadisəni qələmə almayıb. O, bu 

əsərində həyatda baş vermiş hadisəni mənalandırıb. Obrazlar yaradıb. Onlara bər-bəzək vurub müsbət 
qəhrəmana çevirməyə çalışmayıb. Yaxud, mənfi qəhrəmanı daha da çirkaba bulayıb qaralamayıb. Hayana 
dönsə hamısı adamdır və hər biri də öz iş fəaliyyətində, həyat tərzində müxtəlif xarakter sahibləri ilə qa-
rşılaşmalı olurlar. Elə bu qarşılaşdıqlarının da onların həyat tərzinə təsiri ötüşməz olur. Güclülər, iradəlilər 
öz həyat tərzinə davam edirlər, zəiflər tez yoldan çıxırlar. Oqtay qarşılaşdığı səhnələrdə bəzən hisslərinin 
qurbanına çevrilir və onun faciələri də elə bu hisslərinin ucbatından baş verir. İffət mükəmməl bir Azərbay-
can qadınının obrazını özündə cəmləşdirir. Nüşabədən, Sara xatundan üzübəri nə qədər dəyanətli Azərbay-
can xanımı olubsa, hamısının xarakteri qəlbinə hopmuş bu kənd qızı həm rəfiqələrinə nümunə ola bilib, 
Oqtaya və onun simasında belə kişilərə dərs verməyi bacarıb, bununla da ailəsində - qaynatasından tutmuş 
uşaqların gözü önündə məğrur dayanıb.  

Beləliklə, son qənaətimiz ondan ibarətdir ki, Xuraman Zakirqızının bir həyat hadisəsi üzərində qur-
duğu “Bağışlanmayan günah” povestini uğurlu alınmış bir əsər adlandırmaq olar. Günah bağışlanmasa 
da nəticədə görünən həyat dərsi təqdirəlayiqdir. Çox güman ki, oxuculara dəyərli təsiri olacaq və gənclər 
hisslərinə aldanmayıb belə düşünülməmiş səhvlərdən yan keçə biləcəklər. 

Ramiz İSMAYIL,
Şair, “Xəzan” jurnalı baş redaktorun müavini  
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Nadir uzun müddətdi Neft Daşlarında mühən-
dis işləyirdi. Yüksək əmək haqqı alsa da, ara-sıra qu-
lağına həyat yoldaşı Gülruxun xırda alverlə məşğul 
olduğu xəbəri dəyirdi və bu onu çox əsəbləşdirir-
di. Məhz bu səbəbdən də evlərində tez-tez müba-
hisələr, münaqişələr olurdu. Həyat yoldaşına heç cür 
başa sala bilmirdi ki, onun bu hərəkəti ilk növbədə 
övladlarının təlim-tərbiyəsinə, vaxtlı-vaxtında qida-
lanmasına pis təsir göstərir, Nadirin nüfuzuna xələl 
gətirir, ətrafı, qohum-əqrəba, qonum-qonşu arasın-
da gərəksiz söz-söhbətə səbəb olur. Yüz yol demiş-
di: “İstəmirəm sənin belə işlərlə məşğul olmağını, 
utanıram kimsə mənə bu haqda söz deyəndə. Nəy-
inə gərəkdi axı, belə qazanc? Nə ehtiyacın var buna? 
Mən ailənin hər təminatını çatdırıramsa, sənə nə 
lazımdır imkansız, heç yerdən qazancı gəlməyən 
adamlar kimi bütün gününü bazarda keçirəsən? Ca-
van gəlinsən, otur evdə uşaqlarının dərslərinə fikir 
ver, yeməklərini bişir, təlim-tərbiyəsiylə məşğul ol. 
Sən başa düşmürsən ki, ordan qazandığın beş-üç 
manatın əvəzində daha çox itirirsən?” 

Yüz yol desə də, evdə dava-dalaş, mərəkə çıxsa 
da, maddi durumlarının normal olmasına rəğmən 
bu meşşan təbiətli qadını dəyişmək mümkün olmur-
du. Nadirin iş günlərində heç yerə getməsə də, onu 
işə ötürən kimi bütün satacaqlarını yığıb özünü ver-
irdi bazara. Xırda ticarətlə məşğul olan başqa qa-
dınlar kimi yerə örtük salıb satacaqlarını tökürdü 
oraya və bütün günü alverlə baş qatırdı. Onun bu 

hərəkətlərinə bütün tanıyanlar ikrah hissiylə baxsal-
ar da, bir çoxu susub keçir, amma ərinin bəzi yaxın 
dostları dözməyib gördüklərini Nadirə çatdırır və 
evdə qanqaraçılıq düşürdü. Bir neçə dəfə dava-da-
laşdan bezən Nadir evdən baş götürüb gedir, ehtiyac 
olduqda başqa iş yoldaşlarını əvəzləməklə iş yerində 
çox olmağa çalışırdı. Amma Gülruxu inadından, tut-
duğu yoldan döndərə bilmirdi. İllər keçdikcə hər şey-
dən, söz-söhbətdən bezən Nadir artıq Gülruxun bu 
xasiyyətinə göz yummağa, əhəmiyyət verməməyə 
çalışırdı. Çünki, artıq onun Gülruxu deyil, Gülruxun 
onu dəyişdiyini hiss edirdi. Demək olar ki, uşaqlar 
da alışmışdı anasının onları bir-birinin ümidinə bu-
raxıb getməsinə. Əvvəllər xırda ətriyyat vasitələri, 
pal-paltar satan Gülrux getdikcə şirnikləşir, öz “xü-
susi biznesini” genişləndirirdi. Belə ki, alver üçün 
başqa şəhərlərə gedən qadınlara qoşulub uzaq 
səfərlərə gedir, müxtəlif qızıl dəstləri, brilliyantlar 
alıb gətirir və xüsusi müştərilərinə satırdı. Qazancı 
artıqca ərini də susdurmağı bacarmışdı Gülrux. Qa-
dının anası, qardaşları da alverin “şirəsini” dadmış, 
ondan gələn gəlirin çoxluğunu görmüşdülər. On-
ların da Nadirin susdurulmasında böyük rolu olmuş-
du. Beləliklə, bu ailə günü-gündən varlandıqca, 
əvvəlki dost-tanışdan, qohum-əqrəbadan tamam 
uzaqlaşırdı. Qohum, dost məclisində də söz-söh-
bətləri yalnız var-dövlətdən, ləl-cəvahiratdan olur-
du, artıq kasıb, normal yaşayan insanlara yuxarıdan 
baxır, təkəbbürlə danışırdılar.

XURAMAN ZAKİRQIZI

GƏRƏKSİZ PULLAR
(hekayə)
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Zaman keçdikcə Nadir özü də fərqinə var-
madan əvvəlki dostlarından, qohumlarından çox 
uzaqlaşmışdı. Artıq oğlu Zaur ali məktəbdə oxuy-
ur, qızları da böyümüşdü. Zaur eyni vaxtda boks 
üzrə idman yarışlarında iştirak edir, ölkə üzrə qalib 
kimi bir neçə dəfə yüksək idman mükafatlara lay-
iq görülmüşdü. Tələbəlik həyatında da Zaur idman 
yarışlarında iştirak edir, oxuduğu institutun adını 
şərəfləndirirdi. 

Sovetlərin zamanında tələbələr yay aylarında 
inşaat dəstələri ilə müxtəlif şəhərlərdə ucuz işçi 
qüvvəsi kimi inşaat işlərinə cəlb olunurdu. Həmin 
il Zaur artıq üçüncü kursu bitirib dördüncü kursa 
keçmişdi, idmanda da xeyli tanınmışdı. 

Bu il Zaurun da qatıldığı tələbə inşaat dəstəsi 
Ukraynaya göndərilmişdi. Çernobıl Atom Elektrik 
Stansiyasının 4 saylı nüvə reaktorunda 1986-cı ilin 
26 aprel tarixində baş vermiş, 9 günə söndürülmüş 
yanğından atmosferə buraxılan radioaktiv məh-
sullar, parçalanma məhsulları, ölkənin əksər yaxın 
bölgələrinə yayılmış və insanlar arasında bir çox 
ölümcül xəstəliyin yayılmasına səbəb olmuşdu. 

Tələbə İnşaat Dəstələri göndərildikləri böl-
gədən adətən avqust ayının sonlarında geri qa-
yıdırdılar. Evə buraxılmalarına bir neçə gün qa-
lmış Zaur özünü pis hiss edirdi, kürəyində güclü 
ağrılar dolaşırdı. Özlüyündə “yəqin möhkəm soyu-
qlamışam” - deyə düşünürdü. “Evə getsəm, yüngül-
vari müalicə alaram, keçər”, deyib, çox da əhəmi-
yyət vermirdi xəstəliyinə. Oğlunu həmişə sağlam, 
gümrah görməyə alışmış Gülrux da ağlına heç bir 
pis fikir gətirmədi, necə olsa idmanla məşğul olan, 
heç vaxt xəstələnməyən boylu-buxunlu sağlam bir 
gəncdi Zaur.

Kimin ağlına gələrdi ki, adi soyuqlamadan onun 
xəstəliyi ağırlaşacaq... bir az soyuqdəymə dərman-
ları verib türkəçarə üsulları ilə müalicə etməyə 
çalışdı anası. Amma Zaurun əhvalı günü-gündən 
yaxşılaşmaq əvəzinə daha da pisləşirdi. Atası Nadir 
oğlunun yaxşılaşmadığının, ağrılarının daha da şid-
dətləndiyini görüb Bakıda ən yaxşı xəstəxanalara 
apardı, tanınmış həkimlərə müraciət elədi. Tanınmış 
bir xəstəxanada onun əməliyyat nəticəsində sağala-
cağını vəd etdi həkimlər. Fəqət bu əməliyyat da fay-
dasız oldu. Gənc Zaurun əzabları, ağrıları azalmır 
ki, azalmırdı. Atası Nadir Zaurla nəfəs alırdı, onun 
bədənində hiss etdiyi ağrı-acıları ürəyində duyur-
du... Əvvəlllər hər bir işin, hər bir problemin pulla 
həll olunacağına inanırdı Nadir. Amma indi oğlunun 
ağrıları, əzabları qarşısında aciz qaldıqca, pulun da 
belə yerdə keçərsiz olduğunu anlayırdı çarəsiz ata... 

Gün ərzində bir neçə dəfə həkimlərin, əməliyyat 
edən cərrahın otağına girib imdad diləyən atanın 
sonunda hər şeydən əli üzülüncə artıq təhdid dili ilə 
danışmağa məcbur oldu:

-Həkim, siz mənə övladımın əməliyyat 
nəticəsində bu bəladan qurtulacağını vəd etmişdiz. 
Amma indi onun ağrıları daha da artıb, siz də 
görürsüz. Mənə yol göstərin.., mən başıma nə çarə 
qılım.., hara aparım övladımı?! 

Həkim xəstəlik qarşısında aciz qaldığını, 
nəhayət, etiraf etməli olub, Moskvaya, tanıdığı gü-
clü bir professorun, mütəxəssisin yanına getməli 
olduğunu bildirdi ona. “Amma o, xəstəxanaya və 
dediyim həkimə müraciət etmək üçün sənə çox pul 
lazımdır. “Maddi imkanın varmı o qədər?” - deyə 
soruşdu həkim. 

-Övlad sevgisi hər şeydən üstündü, əlbəttə. Bəli, 
həkim. Siz mənə əsas yol göstərin, pul boş şeydir, 
taparam, - dedi. 

Nadir xəstəxananın, həkimin ünvanını, adını 
öyrənib övladını da götürüb təcili Moskva şəhərinə 
yollandı. Xəstəxananı, deyilən professoru axtarıb 
tapsa da, istənilən qədər pul xərcləsə də, övladın 
dərdinə çarə tapılmadı ki, tapılmadı...

Moskvada ona oğlunun idman yarışları zamanı 
yüngül zədə almış olduğunu və yayılmış radia-
siyanın həmin zədəli toxumalara sirayət edərək 
orda xərçəng xəstəliyi əmələ gətirdiyini və Bakıda-
kı əməliyyatın xəstəliyin daha da şiddətlənməsinə 
səbəb olduğunu və oğlunun sağalacağına heç bir 
ümidin qalmadığını bildirdilər... 

Bütün dünyadan əli üzülən ata dəhşətli ağrılarla 
çarpışan övladını da götürüb üzüntülər içində evinə 
döndü... Zavallı Zaurun indi ağrılara tab gətirmək, 
bir az yuxulaya bilmək üçün ata-anasından yeganə 
istəyi el arasında “morfi” deyilən keyləşdirici iynə 
idi. Çünki o iynənin təsiri keçənə qədər canındakı 
ağrıların şiddəti müəyyən müddət azalır, o yuxulaya 
bilirdi. İynənin təsiri bitincə yenidən dəhşətli ağrılar 
başlayırdı. Bu minvalla gənc Zaur ikicə ay dözə bildi 
şiddətli əzablara... 

İki ayın tamamında canını tapşırdı... 
Oğlunun faciəli ölümündən sarsılan Nadir və 

Gülrux yığdıqları bütün pulları onun məzar daşına, 
məzarın ətrafının ən bahalı mərmərlərlə döşən-
məsinə xərclədilər və bütün günlərini o məzarın 
yanında keçirdilər... 

Oğlundan sonra cəmi altı ay yaşadı Nadir... 
Nə alverdən gələn gəlirlər, nə bahalı daş-qaşlar 

yaşatmadı gənc Zauru və onunla nəfəs alan atanı...



Xəzan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 II	2023

XƏZAN	№2	(47)	FEVRAL	2023-CÜ	İL86

SƏHVLƏRİMLƏ SEV MƏNİ

Elə davran ki, səndən nələrisə
gizlətməyə məcbur qalmayım.
Mənim ruhumu incitmə, nə olar...
Xəyanət etmə mənə.
Yox, yox, xəyanət deyərkən
başqa birini nəzərdə tutma. 
Gücsüz anlarımı 
bir gün vurma üzümə...
Elə davran ki, ailəsi, 
lap heç kəsi yox kimi
sənə sığına bilim.
Dincliyimi səndə tapım.
Günahlarımdan utanmayım... 
bu qədər.
Qəlbimdə xəlvət saxladığım, 
hamıdan gizlətdiyim səhvlərimi
səninlə bölüşmək üçün 
mənə şans ver.
Şans ver ki, yanında uşaqlaşım,
şans ver ki, yanında ağlamaqdan, 
əslində nə qədər zəif olduğumu
etiraf etməkdən çəkinməyim.
Yorğunam mən, 
gör bunu, nə olar.
Mən demədən əvvəl hiss et,
sənə ehtiyacım olan anları...
İnamlı bax həmişə.
Gözlərimi qaçırmayım səndən.

ÖZÜM ÖZ İÇİMDƏ İTMƏK İSTƏRƏM

Bəzən o qədər yorğun oluram ki, 
bezib 
hər şeyi öz axarına 
buraxmaq istəyirəm. 
Qollarımı iki yana açıb 
səmaya baxaraq, 
hara getdiyimdən, 
xəyalların, duyğuların
məni hara apardığından 
xəbərsiz kimi
sahilsiz bir dəryanın 
ləpələrinə qoşulub
su axınının üzərində süzülmək, 
sadəcə, 
o ankı rahatlığı istəyirəm; 
başqa heç nə.
Bir dəfə belə 
“çox sağ ol” deməyən insanlar üçün
əlimdən gələni etməkdən 
çox yoruluram. 
Onları düşünməkdən, 
güldürməyə çalışmaqdan, 
ya da dəstək olmaqdan,
tək olmadıqlarını 
onlara dəfələrlə xatırladıb
sonunda ən yalnız 
insana çevrilməkdən bezirəm artıq;
ağrı çəkmək, ağlamaq, 
bütün günümü qəm dünyasında

SƏMA KÜBRA 
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keçirmək istəmirəm daha. 
Bəzən isə 
ən yaxşısı olmadığımı bilə-bilə, 
özüm üçün 
hər şeyin ən yaxşısını istəyirəm. 
Bəzən bayırda, bir yerdə
varlığından xəbərsiz olduğum 
hansısa birinin
məni hər halımla, 
bütün qırıq, zaman içində aşınmış, 
zədələnmiş, azalmış, 
hətta yoxa çıxmış yanlarımla
birlikdə qəbul edəcəyinə 
inanmaq istəyirəm. 
Amma bilirəm ki, yoxdu, 
orada heç kim yoxdur, 
Orada hər əlində 
bir “sərt” kərpic tutan ustalar var. 
Orada ruhumu 
yontalamaq istəyən 
heykəltəraşlar var. 
Orada hər şey var, 
amma mən yoxam…

“MƏSUM DEYİLİK HEÇ BİRİMİZ”...

İnsanlar itirməyi bilməsələr, 
qazanmaq 
onlar üçün maraqsız olacaq. 
Əgər məğlub olmayıblarsa
qələbənin dadını anlamayacaqlar. 
Ölümsüz olmağı arzulayırlar, 
amma bunun üçün
İlk olaraq ölümün varlığını 
qəbul etmək lazımdır. 
Hamı sədaqətdən dəm vurur, 
amma sədaqətin də 
xəyanətdən keçdiyini anlamırlar.
Varlıq içərisində 
aclıqdan danışmaq asan olur, 
yaşamadıqca, hiss etmədikcə.
Azadlıqdan danışırıq, 
amma əslində köləyik. 
Hisslərimizi ifadə edə bilməyəcək, 
qəhqəhələrimizi qısıtlayacaq qədər.
Əslində heç birimiz 

sözün əsl mənasında nə düz, 
nə təmiz, nə əxlaqlı, 
nə qəhrəman, nə vicdanlı, 
nə etibarlı, nə şərəfli deyilik. 
Təzadlıyıq, 
özümüzü dərk etməyəcək qədər. 
Lazım olduqda 
vicdanımızı susdura bilirik. 
Düz olduğumuzu özümüzdən,
əyrilərin üzərindən sübut edirik. 
Qəhrəmanlığımızı 
özümüzdən zəiflərin üzərində, 
şərəfimizi də 
yıxılanları baltalamaqla sübut edirik.
Əslində hamımız bir növ
başqasının yarasından 
qidalanan yarasa kimiyik.
Bir mahnıda deyildiyi kimi: 
“Məsum deyilik heç birimiz”...

ÖMÜRLÜK YADDAŞIMDASAN,  
MƏTİN QADIN!

Bir başqa sevirdik bir-birimizi...
Nənə-nəvə münasibətindən
daha çox sirdaş, 
dost münasibətimiz vardı...
Bir qanadımı da sən qırdın...
Arxamdakı ən böyük dayağım...
Şikayət etməyə yerim yox artıq,
ən yaxın dostumu itirdim mən.
Evdən çıxanda yenə sənin 
qapının ağzında dayanıb, 
mən gedənə qədər 
dua edəcəyini gözlədim.
Amma bu səfər 
evdən gedən sən oldun, 
dua edən isə mən…
Sənin duaların mənim uğurlu həyatıma,
Mənim dualarım isə sənin ruhuna olacaq.
Dünyanın ən gözəl nənəsinə sahib olmaq,
bir gün torpağa qarışdığını görmək.
Necə çətin hisslərdir, elə deyilmi?
Nə qədər vaxt keçirsə-keçsin, 
o ev mənim üçün
“Nənəmgil”in evi qalacaq.
Ömürlük yaddaşımdasan, Mətin Qadın!
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Qarşımda yazıçı Ayaz İmranoğlunun yeni çap-
dan çıxmış “Yad imza” romanı durur. Roman yığ-
camlığı ilə diqqəti cəlb edir.

Ayaz İmranoğlu müasir düşüncəli və müstəqil 
fikir yürüdən bir insandır, şablonçuluqdan həmişə 
kənarda durub. Çoxdan tanıdığım və yaradıcılığını 
izlədiyim, vaxtaşırı münasibət bəslədiyim bir in-
sandır. Ədəbiyyatda qələmini sınamadığı bir sahə 
yoxdur. Hazırda ədəbi yaradıcılığının kamillik 
dövrünü yaşayır. Bu onun qələm çaldığı janrlarda 
özünü aydın göstərməkdədir.

“Yad imza” romanı ilə Ayaz İmranoğlu ədəbi 
mühitə bir yenilik gətirib. Roman, həm dedektiv, 
həm tarixilik, həm publisistik baxımdan dəyərləndi-
rilərsə, kluminastik hadisələrin qəfil sonluğu ilə 
nəticələndiyindən novella təsiri bağışlayaraq təəc-
cübləndirir.

Əsər hadisələrin reallığı ilə oxucunu yaxın tarix-
imizə ekskursiya etdirir. Yazıçı baba-nənələrimizdən 
sitat gətirməklə bəzən hadisələrə kənardan baxır. 
Əvvəlki əsərlərində dönə-dönə toxunduğu Erməni-
stan, Azırbaycan, Dağlıq Qarabağ ətrafında cərəyan 
edən hadisələrə daha geniş, təhlilli münasibət bildi-
rir. Amma bütün bunlar əsərin bədiiliyinə zərrə 
qədər də xələl gətirmir.

“Yad imza” romanında hadisələr Birinci Qa-
rabağ müharibəsi zamanı qaçqın düşən və qəflətən 
intəhasızlığa yuvarlanan adamın taleyi ətrafında 
cərəyan edir.

Ayaz İmranoğlu eyni zamanda Azərbaycanda 
ictimai-siyasi hadisələri, bütün neqativ halları, ey-
bəcərlikləri açıb göstərməklə əsl vətənpərvər yazıçı 
şəxsiyyətini ortaya qoyur. Əsərdə yazıçının narahat-
lığı, gərginliyi görünməkdədir. Onun yanıb-yaxıldığı, 
bütün bəlalarımızın açıq və gizli təfərrüatlarını 
başımıza gətirənlərdə günah payımızın nə qədər 
olduğunu göstərməkdə görünür. Seçkilərin saxta 
keçirilməsi, rüşvət müqabilində ordudan yayın-
ma, saxta qazilik, saxta əlillik dərəcəsi almaq və 
digər neqativlər yazıçının əsərdə zaman və şəraitə 
ölkənin reallıqlarına demokrat yazıçı prizmasından 
yanaşmasının göstəricisidir.

Ayaz İmranoğlu narahat və məhsuldar yazıçıdır, 
çünki ətrafında sürətlə dəyişən hadisələr onun 
yuxusuna haram qatır, qələmini dinc qoymamağa 
səsləyir. Nəticədə bir əsəri çap olunmamış yenisi 
yaranır. Hamısında da ürək yanğısı, düşdüyümüz 
bəlalar, onların səbəb və nəticələri…

“Yad imza” romanının qəhrəmanı Elçin öz həyat 
yoldaşı Aynur (sonradan məlum olur ki, o da er-
məni imiş) və onun əlaqədə olduğu sahə müvəkkili 
Əli tərəfindən elektirik cərəyanı ilə “öldürülür”. İki 
nəfər cinayətkar oğrunun onun meyidini qarət et-
mək məqsədilə qəbrini açması, qızıl üzüyünü çıxar-

maq məqsədilə barmağını kəsməsi və qızıl dişlərini 
kəlbətinlə çıxarmağa cəhd etməsi nəticəsində Elçin 
ayılır. 

Tale Elçini aparıb Balaxanı zibilxanasına çıxarır. 
Elçin burda özü kimi həyatın dibinə atılmış, əslində 
isə insanlığın qaymağı olan saf, təmiz insanlarla, 
eyni zamanda özü kimi qaçqın olan pak Azərbaycan 
qızı Banuçiçəklə tanış olur ki, bu onun düşdüyü in-
təhasızlıqdan çıxmaq üçün qaranlıqdan parlayan bir 
işıq olur. Axı qəbirdən “xortlayıb” çıxan Elçin birdən-
birə evlərinə necə gedə bilərdi?! Elə buna görə də 
o, uzun müddət anasına, uşaqlarına həsrət qalır. 
Ölümünün ildönümündə gizlicə evlərinə gedir anası-
na, uşaqlarına baxmaq istəyən Elçin arvadı Aynurun 
sahə müvəkkili Əli ilə mazaqlaşdığının, hətta intim 
əlaqədə olduğunu görür. Belə gərgin anlarında Elçi-
ni, qeyrətinin və namusunun tapdalanması daha 
böyük əzablara düçar edir. Lakin qəhrəman yazıçının 
müdrik qələmin sayəsində bu məchulluqdan uğurla 
çıxır.

Çoxşaxəli, həm ağır, həm tükürpədici, eyni za-
manda maraqlı sujet xətləri oxucunu daim gərgin-
likdə saxlayır. Hadisələr səni tıncıxdırmaq həddinə 
çatdırsa da zamanı birnəfəsə oxumaya bilmirsən.

Ayaz İmranoğlu əsərdə fantastik janra da 
müraciət edib. Gölün qurudulması Yaponları Balax-
anı zibilliyindən (oranı almaqla) sənayedə istifadə 
etmək istəməsi yazıçının arzu və xəyallarının məh-
suludur.

Seçkiqabağı zibilxanada Ekolojiya Nazirliyinin 
verdiyi “Şəhərimizi təmiz zonaya çevirək, yaşıllıqları 
qoruyaq” plakatı vurulur. Plakatda gül-çiçək, çəmən-
lik, pöhrə ağacların şəkilləri təsvir olunub. Yalan 
təbliğat üzərində bərqərar olmuş şəhər merinin 
süni görüntü yaratmaq cəhdləri bədii şəkildə əksini 
tapmışdır.

Balaxanı zibilliyi bütöv Azərbaycanın pro-
tatipidir. Burda adamlar bir qarın çörək puluna 
səhərdən axşamadək işləyir.

Saxtakar dindarlar burdakı göldən balıq tutub 
satır və bunun haram pulu ilə Məşhədə, Kərba-
laya, digər ziyarətgahlara gedir, rüşvətxor polislər 
isə onlardan aldıqları rüşvət müqabilində onların 
əməllərinə göz yumurlar.

Elçinin arvadı Aynurun qardaşı Vüqar Erməni-
stan erməniləri ilə əlbir olub Ermənistandan maşın 
gətirib Bakıda satırlar. Onun yoldaşları erməni Edik, 
Mədətcan olur. Vüqar həm də bacısı Aynur və sahə 
müvəkkili Əli ilə birləşərək həm Elçinin anasını, həm 
də onlarla əlbir olan digər polislərlə Balaxanı zibilx-
anasından gətirilmiş uşaqları dilənçiliyə məcbur 
edirlər.

Vüqargilin Ermənistan səfərlərindən birində 
ona “Aşot” tamaşasını nümayiş etdirirlər. Tamaşaya 

İNTƏHASIZLIQDAN DOĞAN İŞIQ
Ayaz İmranoğlunun “Yad imza” romanında yazıçı-oxucu doğmalığının kəsişməsi
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baxanların içində Ermənistanın tanınmış elitası 
ilə bərabər zabitlər də baxır. İri bir donuzun çəkib 
gətirdiyi arabada əl-ayağı bağlanmış bir türk kişisi 
(Azərbaycanlı) gətirilir. Səhnənin arxasından əli bal-
talı cəllad çıxıb baltanı əsirə göstərir. Əsir onun bu 
hərəkətindən nə gözlərini qırpır, nə də qımıldanır.

Sonra cəllad zabitlərə əmr edir ki, hərəsi əsirə 
bir bıçaq vursun. Tamaşadan qabaq içib hallanmış 
zabitlər hərəsi əsirə bir bıçaq vurur. Əlində balta tut-
an cəllad bundan sonra baltanı əsirin boğazına endi-
rir. Baş bədəndən ayrılır. Donuz türkün başını çəkib 
aparır. Fermanın sahibi, tamaşanın təşkilatçısı Aşot 
səhnəyə qalxıb qışqırır:

 -Oğullarım, düşməni bir yerdə belə öldürməli-
yik.

 Əyləncədən qorxan Vüqar sevgilisi Noraya deyir:
 -Türklər yatmış pələngdir. Onlar bir gün oy-

anacaqlar. Törədilən bu cinayətlərin cavabı veriləcək 
ha...

Yazıçı burda sanki ikinci Qarabağ savaşını, onun 
nəticələrini görür və eyham vurur.

Ayaz İmranoğlu bir yerdə Noranın dilindən er-
mənilərin gələcək planlarını, apardıqları və apara-
caqları siyasi məkri görməklə həyacan təbili çalır.

Nora əminliklə “Narahat olma, o vaxtacan biz 
Azərbaycanı erməniləşdirəcəyik”, deyir.

Bu ermənilərin sonrakı hərəkətlərində bariz 
şəkildə göstərilir. Mədətcanın Bakıda evi, mağazaları 
var. Nora isə xarici havadarlarının köməyi ilə Bakıda 
süni mayalanma mərkəzi yaradır, Ermənistandan 
və xaricdən gətirilən erməni qızlarının vasitəsilə al-
dadılaraq o mərkəzə gətirilmiş azərbaycanlı oğlan-
lardan götürülmüş mayanı Ermənistana göndərirlər. 
Hətta həmin oğlanları təsiri uzun müddətli olan 
zəhərlə zəhərləyirlər.

Əsərdə erməni Edikin dilindən Qarabağın Azər-
baycanın olduğu etiraf edilir. Martuniyə maşın 
dalınca gedərkən (onda Vüqarın erməni olduğunu 
bilmirlər) deyir ki, ara, sevin eh, Vətənə gəlmisən.

Mədətcanın dili ilə Suryadan, Livandan muzdlu 
döyüşçülərin gətirilməsi, Qarabağda rus hərbiçiləri-
nin yerləşdirilməsi, onlar üçün istirahət zonalarının 
yaradılması qeyd olunur.

Əsir Azərbaycan qadınlarından doğulan uşaqlar-
dan kamikadze kimi yetişdirilməsi, işğal olunmuş 
torpaqlarda çətənə əkib-becərilməsi, İrana, oradan 
da Azərbaycana satılması ermənilərin iblis surətini 
göstərir.

Əsərdə qul əməyi olan pambığın ucuz qiymətə 
məcburi becərilməsi günümüzün reallığıdır. Birbaşa 
yarıtmaz kənd təsərrüfatı siyasəti tənqid olunur. 
Pomidor şitilxanasının lentinin yüksək çinli məmur 
tərəfindən kəsilməsi həm ucuz təbliğatı, həm də 
şitilxanaların şəxsən ona məxsus olmasına işarədir. 
Ticarət mərkəzlərində saxta etiketlərlə mallar satılır.

Yazıçı Banuçiçəyin simasında ərləri müharibədə 
həlak olmuş namuslu qız-gəlinlərimizin obrazlarını 
yaratmışdır. Onun Balaxanı zibilxanasında işləmə-

si həm də bürokrat məmurların şəhid ailələrinə 
sayğısızlığın işarəsidir.

Banuçiçək Elçinə rast gəlməklə taleyi onun kimi 
intəhasızlıq girdabında olan namuslu Azərbaycan 
oğlunun sayəsində həm onun taleyinə, həm də 
özünün taleyinə intəhasızlıqdan qurtarmaq üçün bir 
işıq gətirmiş olur.

Ayaz İmranoğlu əsərin sonunda qəhrəmanları 
intəhasızlıq labirintindən çıxarmaqla sözün həqiqi 
mənasında oxucunu da əsər boyu saldığı intəhası-
zlıq labirintindən çıxarmış olur.

Bütün cinayətkar dəstə - Vüqar, Aynur, Mədət-
can, Edik, sahə müvəkkili Əli həbs edilərək qanun 
qarşısında cavab verməli olurlar. Elçin öz anasına və 
uşaqlarına qovuşur. Vaxtilə Ermənistanda qalmış, 
sonradan Bakıda Mədətcan tərəfindən sürülən 
“Volqa” sahibi Bəhmən müəllimə qaytarılır.

Yazıçı əsərdə bu bəlalarımızda özümüzün də 
günah payımızın az olmadığını müxtəlif ştrixlərlə 
göstərir... Bəşərə inteqrasiya əvəzinə it boğuşdur-
maq, xoruz döyüşdürmək, nar sıxmaq yarışları bu 
qəbildən olan nüanslar kimi göstərilir.

Ayaz İmranoğlu romanda real hadisə və şəxsləri 
göstərməklə əsərin təsir gücünü, inandırıcılığını 
daha da artırır. Sürət Hüseynovun xəyanəti, 
sürətçilərin evləri talan edib geri çəkilməsi faktiki 
tarixi hadisədir.

Qəhrəman Banuçiçəyin dili ilə yazıçı Kənan 
Hacının, Yaşar Bünyadın, rəssam Sehran Allahverdi-
nin adları çəkilir.

Yazıçı bütün ruhu ilə millidir. Hətta əsərdə Elçi-
nin dili ilə hakimiyyətə milli qüvvələrin gəlməsinin 
vacibliyini vurğulayır ki, bu da ölkəni idarə edənlərin 
millilikdən kənar şəxslərin olduğuna işarədir. Ayaz 
İmranoğlu xalq ruhunda yazır, hadisələr boyu xalq 
yaradıcılığından istifadə edir.

Yazıçının ifrat millətçiliyi qəbahət olmasa da 
bəzən əsərdə qəhrəmanı Banuçiçəyin dilində səhv 
düşüncələrə gətirib çıxarır. Banuçiçəyin hobbisi 
kitablardı. Mütaliə etməyi çox sevir. O milliliyi öz 
yazarlarımızın əsərlərini oxumaqda görür, xarici ki-
tabları oxumur. Bu fikri yazıçının yox, qəhrəmanın 
dünyagörüşünün bir qədər məhdud olması ilə 
əlaqələndirmək də olar. Bir də Banuçiçək deyir ki, 
kitab oxuyanların sevgisi romantik olur. “Bəyəm ro-
mantikasız da sevgi olarmı?!”

Ayaz İmranoğlu ”Yad imza” romanında ədəbi-
yyata yeni söz və ifadələr gətirməklə də fərqlənir: 
”mükafat talkuçkası”, ”imtinalardan keçib gəlmək”, 
”yaddaş kartı”, ”dərd dəyirmanı”, ”badimcan içi dil” 
və s.

Ayaz İmranoğlu ”Yad imza” romanı ilə ədəbi-
yyatımıza dogma bir imza atmışdır ki, bu da onun 
oxuculara olan doğmalığını daha da artıracaqdır.

Kərim ŞÜKÜRLÜ
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UŞAQLIQ İLLƏRİ

Başı qarlı Murov, Kəpəz dağları,                                  
Ətəyində alma, armud bağları,
Yada düşdü o uşaqlıq çağları:
-Qarğı “at”la “düşmən” üstə çapardıq,
Bu oyunda biz xoşbəxtlik tapardıq.
    
Yağış yağar, leysan qopar, qar səpər,
Qarğı “at”lar yorulmadan hey səkər,        
Paltarımız nəmişlikdən nəm çəkər,
Ana təlaş edər, bizi haraylar,
Bizim üçün bir heçidi saraylar.

İstəyərdik bu sevinci çox görək,
Dərslərdən də qiymətimiz “beş” gərək,
Söğan-çörək, qatıq-çörək, şor-çörək
Bizim üçün bəs edərdi, doyardıq,
Özümüzə “bəxtəvər” ad qoyardıq.
    
İllər keçdi, zaman ötdü sıradan,
Xoşbəxt tale qismət etdi Yaradan,                           
Daha korluq çəkmədik biz paradan,
Şor-çörəklə şirin idi uşaqlıq, 
Əlac nədir: geri dönməz şıltaqlıq...
                             06 Yanvar 2023

BİR BAYRAĞIN ALTINDA

Birləşsin bütün dünya bir bayrağın altında,
Sərvət hamının olsun yerin alt, üst qatında,
Kimin qanı zəhərsə, çəkib ataq kənara,
Bir zərrə də qalmasın soy-kökündə, zatında.
    

Dostluq marşı çalınsın, qoy sevinsin könüllər,
Bir-birindən xoş keçsin günlər, həftələr, illər,
Nifrət hissi yox olsun, dinc yaşasın nəsillər,
Başqa məna kəsb etsin kainatda fəsillər.

Arzular çiçək açsın, yer üzü çiçəklənsin,
Bağlarda qızılgüllər gül açsın, ləçəklənsin,
Müharibə yox olsun, yalnız sülh gerçəklənsin,
Bəşər hüzur içində rahatlansın, dincəlsin.

Ağzıqanlı topları birdəfəlik ləğv edək,
Mərmisiz bir dünyaya üz tutaq, ora gedək,
“Silah-sursat”  sözləri lüğətlərdən oxunsun,
 İnsan əli tətiyə yox, qoy çiçəyə toxunsun! 

23.04.2016

ELİN MƏRD OĞLUNA
(Heydər Əliyevə)

Çox qədim tarixli Azərbayanım
Zəkan sayəsində çiçəklənibdi,
Qəlblərdə, bölünmüş ana torpağı 
Birləşdirmək eşqi qönçələnibdi.
   
Daha xoş günlərin təntənəsiyçün 
Alnına qayğılar qırış salıbdı,
Ürəksə hər zaman  doğma elindən 
Cəsarət, hərarət, qüdrət alıbdı.

Xalq sənə ürəkdən bağlıdır, bilir, 
Sonu olmayacaq bu gəlhagəlin.
Yolunla milyonlar hey addımlayır,
Hünərvər oğlusan şanlı bir elin!

                       1978, Bakı

İNTUZAR TURAN (NƏBİYEVA)

YARADICILIĞINDAN NÜMUNƏLƏR
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BİLMƏZ

Can-can deyib canfəşanlıq edənlər
Minsifətdir, heç vaxt dost ola bilməz.
Dar ayaqda ortalıqdan gedənlər
Mərdlər sırasında, bil, qala bilməz.
   
Xəstə üçün dərman olsa da acı,
Udub həzm etməsə, sağala bilməz.
Doğruluğu elə başının tacı,
Əyrilər təpə, ya dağ ola bilməz.

1975, Bakı

BU VƏTƏNİN ÖZÜ BOYDA YARASI VAR
(Orduya yollanan oğlum İbrahimə) 

Bizimkidir bu bəlalar,
Bu müsibət, bu nalələr. 
İndi növbə səninkidir,
Vətən səndən ümid gözlər,
çarə dilər.
İgid bala, məğrur yeri!
Addımının zərbəsilə
Titrət göyü, titrət yeri!
Qarı düşmən önündədir,
Məhv et onu, yox et onu!
Naqisliyin, xəyanətin,
Qəddarlığın odur sonu!
Xeyir-dua, duz çörəklə
Yola çıx sən, düz addımla,
El içində tanın, bala,
Saf soyunla, düz adınla!
Artıq bu gün söz sənindir:
Kimliyini bəyan elə,
         bəlli elə.
Qeyrətli ol, xidmət göstər 
Bu Vətənə, bu millətə,
             bu elə!
Yollarına su səpirik:
Yolun xeyir, uğur ola!..
Bu torpağın Xətaisi,
Koroğlusu, Nəbisi,
Sədaqətli Kərəmi var.
Qarşısına məqsəd qoyan 
Hər oğulun arzusu var,
              məramı var.
Yolun uğur, əziz bala,
 Unutma ki, 
Mübarizə yollarında
Qəhrəmanı bir qəpiyə,

Beş quruşa sata bilən 
Şərəfsiz var, həramı var!
Vətən qəmli, dərdi böyük,
Bütövü var, parası var,
Bu Vətənin özü boyda 
 yarası var!
Şəhidlərin sırasında
Uşağı var, cavanı var,
Qocası var, qarısı var.
Zaman-zaman əldən gedən 
Vətənimin yarısı var.
Dərd çəkməkdən, ağlamaqdan
Anaların gözlərinin 
Nuru gedib, sarısı var!..

İgid bala, məğrur yeri!
Addımının zərbəsilə 
Titrət göyü, titrət yeri!
Qarı düşmən önündədir,
Məhv et onu, yox et onu!
Naqisliyin, xəyanətin,
Qəddarlığın odur sonu!   

1994-cü il
MƏNİM XALQIM

Seldən, yağmurdan çıxıb,
Alovdan, oddan çıxıb,
Çoxlu sınaqdan çıxıb,
Məğrurdur mənim xalqım.
     
Heç kəsə pislik etməz,
Əyri yollara getməz,
Hörməti batmaz, itməz,
Əzizdir mənim xalqım.

Mərd oğullar yetirib,
Düşmənlərin bitirib,
Oğullar da itirib,
Yol, izdir mənim xalqım.

Toxunsan, yanar közdür,
Nağıldır, şirin sözdür,
Hər sözü doğru, düzdür,
Birüzdür mənim xalqım!

Cəld ata süvar olan
Nə qədər Babəki var,
Tab etməz qaya, divar,
Sərtüzdür mənim xalqım!   

noyabr, 2020
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BACIQIZI 
(Enfira Hüseynzadəyə)

Dərdin mənim dərdim olsun,
Dərdsiz yaşa, bacıqızı.
Sənə kədər, qəm yaraşmaz,
Yüz il yaşa, bacıqızı.
       
Bir maralsan yaranışdan,
Vurulmuşuq ilk baxışdan,
Yaz gələndə bəri başdan
Çaylar daşa, bacıqızı.

Ayağına daş dəyməsin, 
Kədər qəddini əyməsin,
Qohumlar dizin döyməsin,
Tac qoy başa, bacıqızı.
       
Ürəyini yükləmə sən, 
Qəm notunu kökləmə sən, 
Bizim üçün bir dənəsən, 
De birbaşa, bacıqızı.       

dekabr, 2022, 
Goranboy, Xanqərvənd

Termometr 
haqqında düşüncələr 
(Uşaqlar üçün yumor)

(Xəstələnmiş bacısı üçün qardaşı 
termometr gətirməkdən ötrü 
qonşu otağa keçir, termometri 
götürür, lakin həyəcandan ter-
mometr əlindən düşüb sınır. Uşaq 
utana-utana anasına baxıb məy-
us halda deyir: “sındıııı...” Hamı 
gülür.)

Səni görüm xar olasan,
Məni evdə xar elədin.
Qızdırmanı ölçməmiş sən
Gen dünyanıı dar elədin.
     
Nə söyləyim, necə edim?
Yan otağa necə gedim? 
Yolda ikən bülbül idim,
İndi məni sar elədin.

Texnika da xarab olub,
Şüşə möhkəm olarmı heç?!
Sən dəmirdən olaydın kaş,
Düşünməzdi bu qədər baş.
    

Bu hal mənə qaxınc oldu,
Çox utandım, rəngim soldu,
Qəhərləndim, gözüm doldu,
Qəlbimi səngsar elədin. 

1974, Bakı

İstəyirəm şeir yazım

Sevinəndə, qəmlənəndə
İstəyirəm şeir yazım.
Qızım ilk çay dəmləyəndə
İstəyirəm şeir yazım.
     
Oğlum şirin dil açanda,
Gülüşü ətir saçanda,
Mənim üstümə qaçanda
İstəyirəm şeir yazım.

Qəmdən zilə çıxsa ürək,
Bəmdən zilə çıxsa ürək,
Vermək üçün ürək-dirək
İstəyirəm şeir yazım.

Xalqım zəfər çalanda,
Arazı yada salanda,                                       
Təbriz darda qalanda
İstəyirəm şeir yazım.

HƏYAT DƏRSLİYİ

Bala, olsan sən əkinçi,
Çölə vurğun bir biçinçi,
Ata olsan, ya da ana,
Müraciət et sən ona!
Peşən olsa mühəndislik,
Bu əsərdir sənə dərslik.
Əskərsənsə, bu Vətəni 
İgid kimi qoru, səni
Görən desin qəhrəmandır,
Onda qeyrət, zəka vardır!
Danışmaqla sona yetməz,
Zəhmət eşqi başdan getməz.
Onu deyim müxtəsəri: 
 Yaxşı öyrən bu əsəri.
Cavab verrəm, məndən sorsan:
 -İnsanlığı öyrən ondan! 

yanvar, 1982

XOCALIM

Bıçaq keçdi kürəyindən,
Xəncər dəydi ürəyindən,
Evlər uçdu dirəyindən,

Xocalım, can Xocalım,
Dərdə dərman Xocalım!
        
Düşmən “Türkü vur!” dedi,
Körpələri qurd yedi,
Vətən söylədi, dedi,
Xocalım, can Xocalım,
Sənə qurban, Xocalım!

Ellərin ah-amanı
Niyə qovmur dumanı?
Susub tarı, kamanı,
Xocalım, can Xocalım, 
Oldun viran, Xocalım!
        
Qarlı çöllər məzardı,
İnsan burda azardı,
Düşmən qəbir qazardı:
Özü düşsün, Xocalım,
Odda bişsin, Xocalım!

İnsanlar pərən-pərən,
Min-min igid, mərd, ərən
Sındırar zərbi-kərən,
Xocalım, can Xocalım, 
Dərdə sarban Xocalım!
      
Söylədiyim ağıdır,
İndi mərdlər çağıdır,
Vətən - mərdlər bağıdır,
Yetirir can, Xocalım,
Bitsin hicran, Xocalım! 

fevral, 1992
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Nizami Kolanılı təbiətən şairdir! Xarizmatik şairliyi 
onun mükəmməl xarakterinə, ötgəm ifadəsinə, səmimi 
danışığına, ünsiyyətdə olduğu insanlarla davranış qay-
dalarına, bir sözlə; həyat tərzinə hopub. Yaradıcılığı ilə 
tanış olmayanlar belə insanları sadəcə “şair təbiətli” ad-
landırırlar. 

Xoşbəxtlikdən şairin müxtəlif ölçüdə nəzm nü-
munələri toplanmış neçə-neçə şeirlər kitabı çap olunub, 
bəlağətli və məlahətli səslənən poeziya nümunələrinə 
mahnılar bəslənib, imzası poeziya antologiyalarında, al-
manaxlarda dövrün məşhur şairləri ilə bir sırada çəkilib. 

Onun əlini qulağının dibinə söykəyib təbiəti, insan-
ların xaotik hərəkətini, ətrafında baş verən hadisələri 
xəyallara dalaraq müşahidə etmək bacarığı da vardır. 
Bəlkə elə bu üzdəndir ki, şair poetik yaradıcılığı ilə ki-
fayətlənməyib nəsr nümunələri qələmə almaq istəyinə 
düşüb. Yaradıcılığı ilə tanış bir adam kimi onun uğurlu 
povest nümunələri, hekayələr yaratdığını xüsusi vurğu-
laya bilərəm. Poeziyası ilə nəsr yaradıcılığı bir mütənasi-
blik təşkil edir. Elə bil yaşıl yarpağın bir üzü nəsrdir, digər 
üzü nəzm, ahəngdarlıq bir-birini tamamlayır.  

Nəsr sahəsində daha çox müharibə (Qarabağ 
ətrafında baş verən hadisələr) mövzusuna müraciət 
edib. Bir-birindən maraqlı hekayələrində döyüşən əs-
gər, əsir düşdükdən sonra belə ümidini üzməyən, şərait 
yarandıqda əsirlikdən qaçan döyüşçü, oğlu əsir düşsə də 
üzülməyən, “oğlum sağdırsa, qayıdacaq” deyərək hər 
yerə car çəkən qürurlu ana obrazları Nizami Kolanılının 
sanki qarşısına məqsəd qoyduğu yaradılan canlı perso-
najlardandır. 

“Qaçaq Ərşad” povesti Nizami Kolanılının ictimai-
yyətə yeni təqdim olunan əsəridir. Bir az keçmişə - qaçaq 
hərəkatına müraciət etməsi onun cəsarətli addımı kimi 
dəyərləndirilməlidir. Keçmişi olduğu kimi yaratmaq, təs-
vir etmək qələm sahibindən xüsusi məharət tələb edir. 
Belə ki, o dövrün adət-ənənəsini, geyim-gecimini, hətta 
danışıq tərzini əsərində canlandırmaq yazıçını böyük mə-
suliyyətlə üz-üzə qoyur. 

Qaçaqçılıq mövzusu da digər mövzular kimi Azərbay-
can ədəbiyyatında yeni deyil. XIX əsrin əllinci illərindən 
– Çar Rusiyasının ucqarlarından hesab olunan Şimali 
Azərbaycanda vüsət alan qaçaqçılıq xalq qəhrəmanı Qa-
çaq Nəbiyə həsr olunmuş əsər və filmlərdə (“Boz atın 
belində”, “Atları yəhərləyin”, “Qanlı zəmi” və s.) kifayət 
qədər əhatəli təsvir olunmuşdur. Nizami Kolanılının “Qa-
çaq Ərşad” povestində baş verənlər isə Cənubi Azər-
baycanda olmuş hadisələri özündə ehtiva edir ki, bu da 
qələm sahibi üçün ikiqat məsuliyyət deməkdir.  

Oxşarlığa baxın: Şimali Azərbaycanda rus, Cənu-
bi Azərbaycanda fars zülmündən qaçaq düşürlər. İn-
təhası bir oxşarlıq var, hər iki halda sadə camaat zülmü 
özününkülərdən – bəydən, xandan, kattadan, kər-
bəlayıdan, kəndxudadan görür. 

Ərşad kasıbçılıqla dolanan, heç bir siyasətə qarış-
mayan yüz minlərlə sadə Azərbaycan ailələrindən biri-
nin oğludur. Yeniyetməlik çağlarında gününü qoyunları 
otarmaqla keçirir. Amma rejimin qulbeçələri ona da im-

kan vermir. “Orda otarma, bura Kərbəlayının örüşüdür” 
kimi bəhanələrlə onu təngə gətirirlər. Nökərlərlə, Kər-
bəlayi Məhəmmədin özüylə qarşılaşma səhnələri təbi-
idir, dolğundur, inandırıcıdır. Comərd Ərşada gücü çat-
mayan Kərbəlayı silahlı nökərlərini yenə də onun üstünə 
göndərib, özü onun evinə basqına yollanır. Nökərləri 
şil-küt edib əllərindən silahını alan Ərşad evə qayıdanda 
atasına olunan zülmün şahidinə çevrilir. İstənilən vicdan-
lı azərbaycanlı kimi gənclik çılğınlığını, comərdliyini bir 
güllə ilə kərbəlayını cəhənnəmə vasil etməklə ortaya çıx-
ardır. Bundan sonra evdən qaçaq düşməyə məcbur olur. 

Ərşadın qaçaqçılıq həyatı real həyat hadisələrindən 
götürülüb. O da hamı kimi dostu Qasıma, sonra isə həm-
kəndlilərinə arxalanır, onlarla birlikdə hərəkət edir. Nor-
mal bir gənc olaraq ilk görüşdə qəlbini ovlamış Nurca-
hana vurulur. Nurcahan tərəfindən qarşılıqlı anlaşılan 
Ərşad onun anası Güllü xanım tərəfindən də yüksək qi-
ymətləndirilir. Ağlına, düşüncəsinə heyran qalan xanım 
Ərşadı dogma oğlu kimi qəbul edir və var-dövlətini onun 
yolunda əsirgəmir. Bu başqa cür ola da bilməzdi. Xosrov 
bəyin qızı, Bahadur bəyin arvadı olmuş Güllü xanımın 
qəlbində milli düşüncə həmişə öndə durmuşdur, lakin 
fars rejiminin boyunduruğundan xilas olmaq arzusu 
da qəlbində daimi mütləqi-hakim kimi özünə yer tap-
mışdır. Odur ki, yaranmış fürsəti əldən buraxmamağa 
çalışır. Ərşad müsbət davranışına görə hətta əri Kər-
bəlayi Məhəmmədi öldürdüyü Nisə xanım tərəfindən 
də eyni cür qarşılanır. Nisə xanım onu oğulluğa götürür. 
Bu iki qadının sayəsində Ərşadın dünyagörüşü bir az da 
genişlənir. O, başladığı qaçaq hərəkatının istiqamətlərini 
müəyyənləşdirir və azadlıq mübarizəsini başa düşdüyü 
tərzdə yalnız bəylərin, kərbəlayilərin, mollaların, kəndx-
udaların zülmünə qarşı yönəldir. 

Ərşadın müvəqqəti də olsa müəyyən uğurları olur. 
Xalqın birliyi onu fars rejimi zülmündən qoruyur. Qısa 
zamanda o, tərəfdaşlarına və ellilərinə azadlığın dadını, 
tamını daddırır. Şübhəsiz ki, davamçılar yetişdirmək heç 
kimə xas deyil. Davamçıları zaman və ictimai mühit ye-
tişdirməlidir. 

Əsər faciəvi sonluqla yekunlaşır. 
Dili rəvandır, oxunaqlıdır. El deyimlərindən mütəma-

di istifadə etməklə əsəri daha da oxunaqlı edib. Danışıq 
tərzini Cənubi Azərbaycandakına uyğunlaşdırmağı 
bacarıb.

Nizami Kolanılının “Qaçaq Ərşad” povestində qaçaq 
hərəkatının yeniliklərini kəşf etməklə bərabər Cənubi 
Azərbaycan həyat tərzini məharətlə təsvir etməyi bacar-
mışdır. Əsərdə yaratdığı bütün obrazlar dolğundur. Obra-
zların, personajların xarakterləri dialoq və davranışları 
vasitəsilə açılır və oxucuya doğma təsir bağışlayır. 

Ümidvarıq ki, əsər ədəbi tənqidin diqqətini cəlb 
edəcək, mütəxəssislər tərəfindən dəyərləndiriləcəkdir.  

Əli BƏY AZƏRİ
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 

Prezident təqaüdçüsü

CƏNUBİ AZƏRBAYCANDA QAÇAQ HƏRƏKATI
Nizami Kolanılının “Qaçaq Ərşad” povestinə söz önü 
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Gedirəm savaşa, saxlama məni 
 
Anacan, ağlayıb göz yaşı tökmə, 
Gedirəm savaşa, saxlama məni. 
Qol açıb, sən Allah, yolumu kəsmə, 
Gedirəm savaşa, saxlama məni. 

Anacan, qəhərdən gözün dolmasın, 
Atam da heç zaman qəmgin olmasın. 
Ay bacı, arxamca gözün qalmasın, 
Gedirəm savaşa, saxlama məni. 

Düşmən tapdağıdı çiçəkli dağlar, 
Şəhid övladları qalıbdır ağlar. 
Getməsəm ürəyim yüz yara bağlar, 
Gedirəm savaşa, saxlama məni. 

Vətən haraylayır igidi, əri, 
Qaytarma, anacan, oğlunu geri. 
Olsa da qismətim bir qəbir yeri, 
Gedirəm savaşa, saxlama məni. 

Dar günündə dayaq ola bilməsəm, 
Düşmən bağrın qan eyləyib, görməsəm, 
Yaşamağa haqqım olmaz, getməsəm, 
Gedirəm savaşa, saxlama məni. 

Töhməti üstümdən silməyim gəlir, 
Vətənin yolunda ölməyim gəlir. 
Nizami, çoxuna gülməyim gəlir, 
Gedirəm savaşa, saxlama məni. 

3.11.2022
 
A dünya 

Oynayıram tərs çaldığın havanı, 
Coşub-daşıb calxanıram, a dünya. 
Dağlayırsan vətən adlı yaramı, 
Şər-böhtanla oxlanıram, a dünya. 

Qarabağda anlamadın ağrımı, 
Öz əlimlə yarı böldün bağrımı. 
Haray saldım eşitmədin çağrımı, 
Sənə ümid bağlamıram, a dünya. 

Qan çiləndi “Xarı Bülbül” gülünə, 
Xocalıda yer döndü qan gölünə, 
Güllə dəydi Natəvanın büstünə, 
Qan içində boğuluram, a dünya, 

Gözüm dolur el dərdini yazıram, 
Vaxtsız solan gül dərdini yazıram. 
Dalğa-dalğa sel dərdini yazıram, 
Baxıb sənə odlanıram, a dünya. 

Sənin əməlindən kim xoşbəxt olub, 
Yazda açılan gül şaxtadan solub. 
Nizami, insanlar dərd-qəmdən doyub, 
Dərd içində boğuluram, a dünya. 

15.12.2022

Yalan hökm eylədi, düz öldü, Allah 

Əyriyə söz verdilər, gur danışdı, 
Danışdıqca əl çaldılar qızışdı. 
Yazıq düzün halı yaman qarışdı, 
Yalan hökm eylədi, düz öldü, Allah. 

Ağasına tərif dedi, büküldü, 
Puçur-puçur alnınnan tər töküldü. 
Çoxlarının əti təmiz töküldü, 
Yalan hökm eylədi, düz öldü, Allah. 

Sudan içdi quruduqca dodağı, 
Meydan açdı sanki, aşıq sayağı. 
Görən kimdi bu əyrinin dayağı, 
Yalan hökm eylədi, düz öldü, Allah. 

Amalı düz olan, düz azdı indi, 
Əyri zəmanədi, düz azdı indi. 
Yalan daha çoxdu, düz azdı indi, 
Yalan hökm eylədi, düz öldü, Allah. 

Nizami, qarğıdı bizə kim belə, 
Yalan ağır yükdü indi bu elə. 
Göz yaşın düz tökür bax gilə-gilə, 
Yalan hökm eylədi, düz öldü, Allah. 

11.11.2022

NİZAMİ KOLANILI 
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Qırx bir yaşda elə qaldım 
 
Qara saça dən də düşdü, 
Dağ başına çən də düşdü. 
Cavanlığım bəndə düşdü, 
Qırx bir yaşda elə qaldım. 

Aylar ötdü, il dəyişdi, 
Saç töküldü, tel dəyişdi. 
Ağıl çaşdı, dil dəyişdi, 
Qırx bir yaşda elə qaldım. 

Quru çöllər yurda döndü, 
Qoyun-quzu qurda döndü. 
Qohum-qardaş yada döndü, 
Qırx bir yaşda elə qaldım. 

Yerə, göyə sığışmadım, 
Bu həyata alışmadım. 
Şər-böhtana qarışmadım, 
Qırx bir yaşda elə qaldım. 

Həyat məni yaman sıxdı, 
Zalım dövran durub baxdı. 
Viran qaldı könül taxtı 
Qırx bir yaşda elə qaldım. 

Ürək dedi, yazdım mən də, 
Çox boğuldum dərddə, qəmdə. 
Yetmiş yazdım bu sinəmdə, 
Qırx bir yaşda elə qaldım. 

Həsrət çəkən yurdum qalıb, 
Fələk məndən qisas alıb, 
Nizami il yola salıb, 
Qırx bir yaşda elə qaldım. 

28.11.2022

Dünya, sənin nə vecinə 

İnsanları çəkir dara, 
Qan tökülür getsən hara, 
Xoş günümüz olub qara, 
Dünya, sənin nə vecinə. 

Qüssə dolu göz ağlayır, 
Qələm yazır, söz ağlayır, 
Cavan, körpə qız ağlayır, 
Dünya, sənin nə vecinə. 

Dağılır yurd, sönür ocaq, 
Buza dönür isti bucaq, 
Əcəl bizə açıb qucaq, 
Dünya, sənin nə vecinə. 

Təsəllidi şəhid adı, 
Hər ailənin bir övladı, 
Əcəl gəlib tez budadı, 
Dünya, sənin nə vecinə. 

Gözümdə gülüş qəmlənir, 
Ürəyimdə dərd dəmlənir, 
Şair, göydən qəm ələnir, 
Dünya, sənin nə vecinə. 

Yordu eniş-yoxuş məni, 
Dərd eylədi bihuş məni, 
Nizamiyəm, soruş məni, 
Dünya, sənin nə vecinə. 

1.11.2022

Gözəl, məndən küsmə barı 

Gedim, yenə gələcəyəm, 
Gözəl məndən küsmə barı. 
Meylim səndə, dönəcəyəm, 
Gözəl, məndən küsmə barı. 

Əmanətdir eşqim səndə, 
Canım dözməz bil qürbətdə, 
Sevən ürək var sinəmdə, 
Gözəl, məndən küsmə barı. 

Baxışın var, gözümdədi, 
Ağlım-başım özümdədi, 
Dodaq izin üzümdədi, 
Gözəl, məndən küsmə barı. 

Yorsa eniş-yoxiş məni, 
Əsən yeldən soruş məni, 
Eşqin etsə bihuş məni, 
Gözəl, məndən küsmə barı. 

Sevdamızdan doyaramsa, 
Yarı yolda qoyaramsa, 
Bu sevgiyə qıyaramsa, 
Gözəl, məndən küsmə barı. 

Sönsə əgər od-ocağım, 
Buza dönsə bu qucağım, 
Nizami, yox umacağım, 
Gözəl, məndən küsmə barı. 

23.01.2023

Belə dövran mən də gördüm 

Bu payız da belə kəsdi, 
Yağış yağdı, külək əsdi. 
Bu ayrılıq mənə bəsdi, 
Belə dövran mən də gördüm. 

Ümidlərim buza döndü, 
Xəyalların bir-bir öldü. 
Zaman yenə tərsə döndü, 
Belə dövran mən də gördüm. 

Ürək xəstə, üz qəmlənir, 
Yığın-yığın dərd dəmlənir. 
Lala dönən dil dillənir, 
Belə dövran mən də gördüm. 

Sinəm üstə saz nazlanmır, 
Şirin dildə söz nazlanmır. 
Yara baxan göz nazlanmır, 
Belə dövran mən də gördüm. 

Çək ağrını, naşı ürək, 
Göz axıtmır yaşı, ürək. 
Dərdi özün daşı, ürək, 
Belə dövran mən də gördüm. 

Yurd həsrəti yaram oldu, 
Parçalandım, param oldu. 
Töhmət üzdə qaram oldu, 
Belə dövran mən də gördüm. 

Çox istədim keçən çağı, 
Gedəm gəzəm bağça-bağı. 
Söndü, qardaş, eşq ocağı, 
Belə dövran mən də gördüm. 

Çox gözlədim, etdim güman, 
Dedim keçər bu ah-aman. 
Ümid öldü zaman-zaman, 
Belə dövran mən də gördüm. 

Nizami, bil həqiqəti, 
Çətin tapaq Səadəti. 
Unutmayaq bu zilləti, 
Belə dövran mən də gördüm. 

27.11.2022

Yaxşını çox tapdım, pisi itirdim 

Xəyalımda quşa dönüb çox uçdum, 
Yaxşını aradım, pisi soruşdum, 
Tamaha güc gəlib onla vuruşdum, 
Yaxşını çox tapdım, pisi itirdim. 

Pislik nədir heç gəlmədi əlimdən, 
Yaxın, uzaq incimədi dilimdən, 
Dərd şələsi heç düşmədi belimdən, 
Yaxşını çox tapdım, pisi itirdim. 

Heç vara, dövlətə tamah salmadım, 
Süfrəmi nadana heç vaxt açmadım, 
Haram tikə yeyib onu dadmadım, 
Yaxşını çox tapdım, pisi itirdim. 

Hörmətim var söz eşidib durana, 
Zəhmət çəkib, əməyilə dolana, 
Salam verdim ədəb-ərkan qanana, 
Yaxşını çox tapdım, pisi itirdim. 

Bir kimsədən bacar kömək diləmə, 
Ömür boyu düçar oldum bu qəmə, 
Dağ üstündən dağ çəkildi sinəmə, 
Yaxşını çox tapdım, pisi itirdim. 

Qəlbimi boşaldıb kağıza düzdüm, 
Canıma qəsd edib, canımı üzdüm, 
Dərdimi yazdıqca, ağrıma dözdüm, 
Yaxşını çox tapdım, pisi itirdim. 
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Bağ saldım, meyvəsi dərilməkdədir, 
Əməyə diz çöküb əyilməkdədir, 
Nizami bu gün də sevilməkdədir, 
Yaxşını çox tapdım, pisi itirdim. 

17.01.2023

AĞLAYAR 

Köç eyləsəm bu dünyanın evindən 
Cənazəm keçdiyi yollar ağlayar. 
Qürbət eldə içsəm əcəl badəsin, 
Qəbrimin üstündə kimlər ağlayar. 

Ellər çox dolaşdım cavan çağımda, 
Yazım qışa döndü sevda bağımda. 
Məzar qismət olsa öz torpağımda, 
Onda məni qönçə güllər ağlayar. 

Ümidim yox hər açılan sabaha, 
Vətən sarı çox batmışam günaha. 
Üz tuturam, bağışlayan Allaha, 
Orda ölsəm məni, ellər ağlayar. 

Diz çöküb kəndimdə bir nəfəs dərim, 
Ata ocağını ziyarət edim, 
Rahatca can verim, dünyadan gedim, 
Məni ağı deyib dillər ağlayar. 

Bir ömür neyləsin qəlbi yorğuna, 
Təbibin vətəndir canda ağrına. 
Məni ana kimi basıb bağrına, 
Ürəklər kövrələr, gözlər ağlayar. 

Nizamiyəm, sözdən bağ-bağça əkdim, 
Gecələr yatmadım, keşiyin çəkdim, 
Ömür möhlət verdi, meyvəsin dərdim, 
Köçsəm bu dünyadan sözlər ağlayar. 

20.01.2023

Bu il də kəndimə gedə bilmədim 
Gözlərim yollarda, qulağım səsdə, 
Bu il də kəndimə gedə bilmədim. 
Bülbüləm, qalmışam bir dar qəfəsdə, 
Bu il də kəndimə gedə bilmədim. 

Dağları yandırır ahım, amanım, 
Dəfn olundu ildən-ilə gümanım, 
Ötüb keçdi cavanlığım, dövranım, 
Bu il də kəndimə gedə bilmədim. 

Başlanan hər yolun yetişər sonu, 
Geyərəm əynimə kəfəndən donu. 
Anladım həyatın nə olduğunu, 
Bu il də kəndimə gedə bilmədim. 

Nadanlar əydilər dünyanın düzün, 
Kəsəri qalmadı deyilən sözün. 
Mürdəşir yumadı insanın üzün, 
Bu il də kəndimə gedə bilmədim. 

Köhnə kişilərdən gədə törədi, 
İndiki dövran da başqa cürədi. 

Düz yolda insanlar çox tez büdrədi, 
Bu il də kəndimə gedə bilmədim. 

Nizamiyə bir dərd oldu ayrılıq, 
Yurd-yuvama sərhəd oldu ayrılıq. 
Dərdlərimə həmdərd oldu ayrılıq, 
Bu il də kəndimə gedə bilmədim. 

31.12.2022

Düzü kaman təki əyir bu dünya 

İnanma deyilən hər şirin sözə, 
Onsuz da baxmırıq doğruya, düzə. 
Yalanlar sancılır ox kimi gözə, 
Düzü kamantəki əyir bu dünya. 

İnsanlar düz getmir, əyri yol gəzir, 
Düzə düz deyəni ayaqlar əzir. 
Ağız da dillərdə yalandan bezir, 
Düzü kamantəki əyir bu dünya. 

Belimə qoyulan bildim palandı, 
Ləl-gövhər daşıdım, o da yalandı. 
Düzü əyri edən doğma balandı, 
Düzü kamantəki əyir bu dünya. 

Düz yolu yamaqla əyri edirlər, 
Kasıbı, yoxsulu yeyib didirlər. 
Cinayəti silə-silə gedirlər, 
Düzü kamantəki əyir bu dünya. 

Əzəldən vətənim olubdur cənnət, 
Həyat bizə olub zəhərli şərbət, 
Hərraca qoyulub, satılır qeyrət, 
Düzü kamantəki əyir bu dünya. 

Çox elmi oxudum, dərsimi aldım, 
Ayları, illəri tez yola saldım. 
Düzüm əyri oldu, çarəsiz qaldım, 
Düzü kamantəki əyir bu dünya. 

Çalışdım, tapmadım bu dərdə əlac, 
Özüm də əyriyə olmuşam möhtac. 
Əyrilər hökm edir başlarında tac, 
Düzü kamantəki əyir bu dünya. 

Hər eldə, obada zülümlər bolsa, 
İnsan günəştəki saralıb, solsa, 
Nə fayda tabutu qızıldan olsa, 
Düzü kamantəki əyir bu dünya. 

Əlimdə qələm də düz yazmır, qardaş, 
Nizami özünə dərd seçib yoldaş. 
Yoluma tökülür hər gün qara daş, 
Məni kamantəki əyir bu dünya.

28.12.2022
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Yeni dərs ilinin başlamasından xeyli keçmişdi. 
Məktəbin direktoru Nazilə müəlliməyə sabahkı təd-
birin ssenarisini hazırlamağı tapşırmışdı. O bilirdi ki, 
tədbirin daha maraqlı və uğurlu alınmasını Nazilə 
müəlliməyə etibar etmək olar.

Gecədən xeyli keçmişdi… Bayırda külək əsir-
di. Bir az keçməmiş narın yağış yağmağa başladı. 
Nazilə çox həyəcan keçirirdi. Görəsən, görüş necə 
alınacaq? Proqramı hazırlayarkən diqqətdən kənar-
da nəsə qalmadı ki? Bir anlıq sabahkı görüş gözünün 
önündə canlandı. Hər şey yerli yerində nəzərdə tu-
tulduğu kimi gedirdi... O, çox narahat idi. Birdən 
atasının ürəyi yenə ağrıyar, tədbir yarımçıq qalardı.

Bütün suallar xəyallarından gəlib keçdi… 
Nəhayət, qonşunun xoruzunun banlanması onu 
xəyallardan ayırdı. Səhər açılırdı. O isə hələ də yata 
bilməmişdi.

Məktəbin akt zalı ağzına kimi görüş iştirakçıları; 
müharibə veteranları, müəllim və şagirdlərlə 
dolmuşdu. Hamı qonağı səbirsizliklə gözləyirdi. 
Nazilə atasını böyük vətən müharibəsinin veter-
anı və məktəbin sayılıb-seçilən hörmətli müəllimi 
kimi ön cərgədə veteranların yanında oturtdu. Bu 
böyük izdiham qonağı qarşılamaq üçün həyəcan 
içində idi. Akt zalının qapısının ağzında gənclər, 

məktəblilər gül-çiçəklə, bayraqlarla gözlərini küçə 
qapısına zilləmişdilər… Budur, qara maşın məktəbin 
həyətinə daxil oldu. Hamı gələn qonağı - rayona 
yeni təyin olunmuş məhkəmənin sədrini alqışlarla 
qarşıladı. Onu akt zalına dəvət etdilər. O, asta ad-
dımlarla yuxarıda ona ayrılmış stulda əyləşdi. Hamı 
onu alqışladı. Nazilənin atası gələn qonağa diqqət 
elədi. Onun ayağını çətinliklə çəkməsinə də nəzər 
yetirdi, amma yenə də öz-özünə fikirləşdi, yox, bu 
ola bilməz! Ürəyində ağrı hiss etdi. Havası çatmadı. 
Nazilə atasının halbahal olduğundan narahat oldu. 
Yanına gəlib pəncərəni araladı ki, otaq da hava-
lansın. 

Atası isə düşüncələrə qərq olmuşdu. Axı 
müharibədən 40 ilə yaxın bir dövr keçib, bir də axı 
Oqtay ağır yaralanmışdı. Hətta döyüşçülər onun 
öldüyünü deyirdilər. Məktəbin rəhbəri onu görüş 
iştirakçılarına təqdim etdi. Bakıdan rayonumuza 
yeni təyin olunmuş hakimin eyni zamanda Böyük 
Vətən Vüharibəsində Kerç uğrundakı döyüşlərdə 
yaralandığını dedi. Sözü ona verdi. O, danışdıqca 
Nazilənin atası təəccüb və sevinc içində gözünü on-
dan çəkə bilmirdi. Birdən qonağın da gözləri ona 
sataşdı. Danışdıqca, o həyəcanlı anları xatırladıqca, 
zənnində yanılmadığını hiss etdi. Sözünü kəsərək, 

NƏZAKƏT EMİNQIZI

GECİKMİŞ ÇİÇƏKLƏR
(hekayə)

Atamın əziz xatirəsinə ithaf edirəm
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pıçıltıyla direktordan ön sırada oturanın kim old-
uğunu soruşdu. Adil müəllimdir, - dedi.. Məktəbi-
mizin tarix müəllimi Adil adını eşitcək - o, mənim 
cəbhə yoldaşımdır, dedi. Nazilə atasının da baya-
qdan narahatlığının səbəbini indi anladı.

Zalda gözlənilməz həyəcan yarandı
Oqtay Adilə və Adil də Oqtaya sarı tələsdi… 
Onlar qucaqlaşıb sevincdən ağladılar… 
Birdən Adil yuxudaymış kimi diksinib ayıldı. 

Axı döyüşçülər Adilə Oqtayın öldüyünü demişdilər. 
Həyatda müharibə vaxtı nə qədər gözlənilməz anlar, 
möcüzələr olurmuş. Nazilə tədbirin sonunda atası 
və Oqtay əmi ilə (ona əmi deyə müraciət etdi) söh-
bətlərinin necə doğmayana, səmimi olduğundan 
sevinərək təkidlə onu evə dəvət etdi. Oqtay tələs-
diyinə, bu rayona yeni gəldiyinə görə; işim çoxdur - 
deyib Adil müəllimlə sağollaşarkən; Mütləq ailəlikcə 
gələcəyinə söz verib rayona qayıtdı. 

Adil müəllim yol boyu döyüşdə yaralı dostunu 
al-qan içində yaxınlığındakı həkim məntəqəsinə 
apardığını, oraya təhvil verib, artıq burada qala 
bilmədiklərindən döyüşçülərlə yollarına davam et-
dilər.

Özünün də yaralanmasını bir daha xatırladı, - 
bir müddət sonra Oqtayı xəbər alanda onun ölməsi 
xəbərini alarkən hönkür-hönkür ağladığını da yada 
salarkən yenə həmin hisslərə qapandı. Birdən yenə 
ürəyi sancdı…

Nazilə atasını evə gətirdi. Ona çay-çörək verib 
evlərinə getdi.

Oqtay da cəbhə dostunu tapdığına çox sevindi. 
Evə çatan kimi bu günün sevincini evdəkilərlə böldü, 
kiçik nəvəsi Elxan babasından xahiş etdi ki, onu da 
Adil əmigilə aparsın. 

-Baba məni kəndə aparanda oradakı bulağı 
göstərərsən? 

-Əlbəttə, mənim balam, Adil əmi ilə meşəyə 
apararam. Oradan güllər də yığarsan. - dedi.

Görüşdən bir müddət keçdi. Adil rayona xəbər 
göndərib onları qonaq çağırdı, amma işin çox-
luğundan başım açılan kimi münasib vaxt tapan 
kimi gələcəyik dedi. Nəvə babasının yadına saldı ki, 
gedəndə Adil əmiyə də gül aparacağam.

Nəhayət, Oqtay vaxt tapıb evə xəbər göndərdi 
ki, hazırlaşın, kəndə qonaq gedirik. Elxan sevinc-

dən atılıb-düşürdü. Səbirsizliklə babasını gözləyirdi. 
Qapının zəngi çalınan kimi sevinclə qaçıb açmaq 
istəsə də nənəsi onu qoymadı. Nənə qapını açanda 
tanımadığı adamın ona uzatdığı kağızı alıb, oxudu. 
Üzü tutuldu, sarsıldı. Nəvəsi tez nənə kəndə gedir-
ik. Babam tez gəlsəydi, dedi- Nənə heç nə demədi. 
Oqtay evə gələndə hadisəni öyrənib. çox pis hala 
düşdü. Nəvəsi isə hələ də başa düşmürdü ki, nə baş 
verir

-Baba, niyə ağlıyırsan, nənəm də cavab vermir, 
gedək də... 

-İndi gedə bilmərik işim var. Amma söz verirəm 
ki, səni mütləq aparacağam dedi.

Həmin gündən bir müddət sonra Oqtay ailəliklə 
kəndə yola düşdülər. Ürəyində özünü elə hey dan-
layırdı ki, kaş Adil çağıranda gedəydik, nə biləydi ki, 
Adilin ürəyi bu tezliklə onun ömrünə son qoyacaq… 

Yol boyu Elxan əlindəki gül dəstəsinə sevinir, 
Oqtay isə ona heç nə demir, ürəyində kədərdən 
sarsılırdı. Kəndə çatanda qəbiristanlığın yerini yol-
un kənarında dayanmış gəncdən soruşdu və maşını 
oraya sürüb saxladı. Elxan duruxdu. Babasına baxdı. 
Heç nə anlamadı. Sonra Adil əmisinə gətirdiyi gülləri 
babasının işarə etdiyi məzara qoydu. Bəli, müharibə 
Adili həyatdan vaxtsız apardı, Oqtayın ayağını 
ömürlük şikəst etdi. Balaca Elxan bunları anlamaq 
iqtidarında deyildi. Babasına təkid edərək bulağa 
getməyi istəyirdi. 

İllər keçdi…. 
Balaca Elxan böyüdü. Orta məktəbi bitirib, Ali 

məktəbə qəbul olundu: Babası artıq dünyasını 
dəyişmişdi. Onu hərbi xidmətə çağırdılar. Orduda 
xidmət edərkən dostlarına uşaqlıqda şahidi old-
uğu bu hadisəni danışarkən anladı ki, həqiqətən 
döyüş dostları bir birinə qardaşdan da yaxın olur-
lar. Suyunu, çörəyini bərabər bölürlər amma bircə 
şeyi hələ də unuda bilmirdi ki, vaxtında çiçəkləri Adil 
əmiyə verməyə imkan olmamışdı. 

Hərbi xidmətdən qayıdan Elxan əvvəl babasının 
məzarlarını ziyarət etdi, sonra isə vaxtilə sağlığında 
çatdıra bilmədiyi qərənfilləri Adil əmisinin məzarı 
üstünə qoyarkən bir də uşaqlıq xatirəsi yadına 
düşdü…
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LƏNKƏRAN – MUĞANLI 

Xoşməramlı günlər yadımdan çıxmır,
Qarabağa, Muğanlıya gedirdim.
Həvəslə gəzirdim o diyarlarda,
Doğma yurdum ilə mən fəxr edirdim.

Nə yaxşı qismətim olmuşdu mənim,
Lənkərandan Muğanlıya getmişdim.
Sevinclə dolanıb hər tərəfini
Muğanlını qarış-qarış ötmüşdüm.

Baxırdım, abadlıq işləri gedir,
Yüksək ərazidə məscid tikilir.
Ha yana baxırsan gözəllik saçır,
Parklarda, meydanda çiçək əkilir.

Burda ay-ulduzun şəklini çəkdim,
Rəssam olduğumçün ilham alırdım.
Muğanlı adını qürurla yazıb,
Səni xatirətək yada salırdım.

Kor olsun düşmənin gözü, kor olsun,
Muğanlını bərbad hala saldılar.
Yurdumu dağıdıb məhv elədilər,
Qəhrəman oğullar geri aldılar.

Tankın köməyilə getdik Ağdama,
Hamı Muğanlıya ürəklə gəldi.
Tabloda Muğanlı adını yazdım,
Xan Lənkəranım da sevinclə güldü...

Qələbən mübarək, Muğanlı kəndim,
Gözün aydın olsun, can Lənkəranım.
Yenə Muğanlıda olmaq istərəm,
Yəqin qismət olar, Xan Lənkəranım.

LƏNKƏRAN

Ey talış diyarım, Xan Lənkəranım,
Hər qarış torpağın, daşın əzizdir.
“İsti su” bulağın dillərdə dastan,
Mətbəx təamların dadlı, ləzizdir.

Bir tərəfin gözəl mavi Xəzərdir,
Uzanır yol boyu Talış dağları.
Axşam çağı əsən xəzri küləyi,
Gətirir qulağa xoş sorağları.

Yurdun hər yerində vardır şöhrətin,
İgidlər, ərənlər məskənisən sən.
Tarixin ən ulu salnaməsisən,
Qoynunda böyüdüm, vurğununam mən.

Həzi Aslanovun adı, qüdrəti
Xan Lənkəranımın vizit kartıdır.
Bu şəhər, bu oba Talış yurdunun
Tanrıdan verilən gözəl baxtıdır.

Limon-naringilər göz oxşayırlar,
Barlı-bəhərlidir meyə bağların.
Zəhmətkeş insanlar baş tacın olub,
Yaddan çıxmayacaq yaxşı çağların.

Şöhrətin yayılıb dünya çapında,
Gələn qonaqların sayı çoxalır.
Talış dağlarından Xəzərə baxsam,
Qəlbim fərəhlənir, ruhum güc alır.

03.03.2022

ŞOVU ADLI KƏNDİM VAR

Dağların qoynunda məskən salmısan,
Talış meşələri hüsnünə heyran.
Tanrıdan gözəllik payı almısan,
Şovu adlı yurdum, daşına qurban.

Dağlarında cəh-cəh vurur quşların,
Həvəsdir onlara gur meşələrin.
Talış dağlarının başı dumanlı,
Yayı gül-çiçəkdir, hər yerin sərin.

Şəfalı suyundan içənlər doymaz,
Axar bulaqların cana dərmandır.
Gəl birlikdə gəzək, Şovunu qardaş,
Şahid ol, gör necə gözəl məkandır.

Maraqlı adı var, Talış dilində,
“Şad küləkli” sözdür mənası onun.
Səni sevməyənlər çətin tapılar,
Yayılıb hər yerə şöhrətin, şanın.

MALİK NƏZƏROV
Şair, rəssam
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Gözəllik istəyən Şovunu seçir,
Təbiət ilhamın səndən alıbdır.
Bağın, bağçaların bol-bəhrəlidir,
Yurdumu hər görən heyran olubdur.

03.01.2023

YALANÇILAR DÜNYASI

“Dünya, yalan dünya” deyənlər çoxdur,
Ürək ağrısıyla deyirlər bunu.
Dünya, doğrudan da yalandır, dostlar
Kimsə baş açmayır, bilinmir sonu.

Bilərək and içib söyləyir yalan,
Yalanla xainlik eləyir hər gün.
Sırıyır dünyaya hər gün böhtanı,
Makronun yalansız olmur bir günü.

Makron həyasızca satır yalanı,
Yüksək kürsülərdən söyləyir bunu.
Paşinyan Parisdə yaltaqlıq edir,
Təriflər yağdırıb hey öyür onu.

Hələ bu yalana qulaq asırlar,
Makronun şəninə zurna çalırlar.
Vicdansız olana nə desən azdır,
Onlarçün nə həya, nə də ki, ar var.

Sülhməramlı adın gəzdirən ruslar
Sülhün də adına ləkə vurublar.
Xain əməllərlə düşmən olanlar
Elimə, obama oyun qurublar. 

06.01.2023

ŞƏHİDLƏR

Vətənim uğrunda canından keçdi,
Dumanlı dağlarda igid əsgərim.
Yağı düşmənlərə göz dağı oldu,
Azadlıq yolunda şəhid əsgərim.

Ana Vətən üçün getmişdi onlar,
Döyüşüb arzuya yetdi oğullar.
Düşməni qovdular doğma yurdumdan,
Vətən torpağında bitdi oğullar.

Nə gecə bildilər, nə də ki, gündüz,
Güllə qarşısında sipər oldular.
Silaha sarılıb mücahid kimi
Tarixdə qəhrəman adın aldılar.

Bütöv Azərbaycan qürürla deyir,
Düşmənə dərs oldu sizdəki hünər.
Şöhrətdir, şərəfdir cəsarətiniz,
Ruhunuz şad olsun, ölməz şəhidlər.

23.10.2022

XOCALI

Ömür ötür, il keçir,
Hər il acı gün gəlir.
Xocalı dəhşətləri
Qəlbimi yaman dəlir.

Ata övladlarını
Bir gecədə itirdi.
Övlad ata-ananın
Nəşin yerdən götürdü.

Dağıldı elim, obam,
Şəhid oldu soydaşım.
Xocalı soyqırımı
Beynimdə qan yaddaşım.

Müdhiş fevral gecəsi
Xalqım didərgin oldu.
Neçə insan həyatı
Vaxtsız-zamansız soldu.

Erməni bəd niyyətin
Keçirmişdi həyata.
Tarix unutmaz bunu
Ey gözü yaşlı ata. 

26.02.2022

YAZ GƏLİR

Ötüb keçir aylar, dəyişir fəsil
Qarlar əridikcə çaylar sel olur.
Oyanır torpaqda gül-bənövşələr,
Könlümə baharın sevinci dolur.

Səhmana salınır hər oba, hər el,
Torpaqda başlayır əkin-biçinlər.
Bahar müjdəçisi qaranquşların
O xoş avazını insanlar dinlər.

Bəzənər yurdumun gözəl qızları,
Şölə saçar hər tərəfə, hər yana.
İgidlər cəngiylə yallı gedərlər,
Rəqsləri zövq verər hər bir insana.

Bayram xonçaları tutulsun evdə
Boyanmış yumurta rəngbərəng olsun.
Uşaqlar yumurta döyüşdürəndə
Qəlbləri fərəhlə, sevinclə dolsun.

Təbiət yaşıl don geyib əyninə,
Onu vəsf etməyə kaman-saz gəlib.
Malik, yaz, ölkəmin hər guşəsindən,
Söylə ki, yurduma gözəl yaz gəlib. 

16.03.2022
Lənkəran rayonu, Şovu kəndi
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SƏNİ ELƏ SEVDİM Kİ...

Səni elə sevdim ki,
utandı sevməyənlər.
Bir gün belə sevgiyə
gümanı gəlməyənlər...
Hər yadıma düşəndə
ürəyim gəldi cuşa.
Dünya bir laləzara
bənzədi başdan-başa...

Səni elə sevdim ki...
Alov kimi vuruldum,
od kimi sevdim səni.
Düşmən kimi qısqandım,
dost kimi sevdim səni...
Elə bir sevgi sevdim, 
atəşim toxunanda.
Yandırsın, kül eyləsin
gözümdən oxunanda...

Səni elə sevdim ki... 
Dodağına susadım
bir nəfəslik öpüşdə.
Təbəssümünə qaçdım
hər gül açan gülüşdə...
Qoymadım islanasan
gözlərimin yaşında.
Hər an qorudum səni
ürəyimin başında...

Səni elə sevdim ki...
Vüsalın da şirinmiş,
ayrılığın da şirin.
Kəlmə-kəlmə hopmusan
ruhuna hər şeirin...

Bəzən hətta istədim
çox olsun ayrılıqlar.
Hər şirin vüsal sonu
yox olsun ayrılıqlar...

Səni elə sevdim ki...
Səni elə sevdim ki... 
Mələklər səcdə etdi.
Sevginin sonu varsa
bu sonluq sənlə bitdi...
Mən səni zərrə-zərrə,
damla-damla çox sevdim.
Səni elə sevdim ki...
sevdim... 
Amma çox sevdim...
Səni elə sevdim ki... 

04.10.2022
ANAMA

Sən elə varlıqsan, sənin qüdrətin
Hökm edər günəşin parlaq nuruna.
Sən qədəm basdığın torpaq sevinər,
Ayağın altında yer qürurlanar...

Sən elə gözəlsən, yer nə, göy nədir,
Bütün bəşəriyyət sənə baş əyər...
Bütün sevgiləri bir yerə yığsam,
Bəs etməz, ay ana, səni sevməyə...

Sən elə sevgisən, heç tükənməyən,
Mələklər sevginə zəmanət verir.
Odur ki, Yaradan ürəyimizə
Əvvəl ana adlı məhəbbət verir.

Sən elə varlıqsan, səni gəzdirən
Cığır bəxtəvərdir, yol bəxtəvərdir.

BƏHRAM ŞƏMS
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Sənin varlığına uca yaradan
Bütün qüdrətləri həkk edib bir-bir.

Mən kiməm ki, sənin qurbanın olum,
Sən haqq yanındasan, mən qəflətdəyəm,
Ayağın altında mənzil tutmağa
Növbə gözləyirəm, çox həsrətdəyəm. 

06.12.2022

SƏN GÖRƏN DAĞLARA QAR YAĞDI

Son dəfə “əlvida“ deyib gedəndə
Darıxan bir qəlbi min yerə böldüm.
Sanki şaxta vurdu arzularımı,
Min kərə can verdim, min kərə öldüm -
Sən görən dağlara qar yağdı, gülüm...

Bu eşqi bir dəfə yaşamışam mən,
Hardasa sonluğa sürünür yollar... 
Hardasa ümidlər yol gözləyəndə,
Hardasa boşluğa yuvarlanmaq var - 
Sən görən dağlara qar yağdı, gülüm...

Gözümdə qəhr olmuş min həqiqət var,
Üşüdür içimi bu soyuq daş-dam.
Burda mənəm yerə, göyə sığmayan,
Orda sən – ömrümə gecikmiş adam - 
Sən görən dağlara qar yağdı, gülüm...

Saçlarım ağarıb, yaş ötüb daha,
Bu eşqin payızı yetəndən bəri...
Sən demə, unutmaq deyilən şey var
Sonra unutmaqçün bütün rəngləri - 
Sən görən dağlara qar yağdı, gülüm...

Dağ boyda həsrətim küsüb özündən,
Nə sənlə danışır, nə mənlə dinir...
Hər yerdə dolaşan xatirələrin
İçimdə əl açıb sevgi dilənir - 
Sən görən dağlara qar yağdı, gülüm...

04.12.2021

DÜŞMƏDİ

Payız ruhum, nə yaxşı ki,
Ümidin qışa düşmədi,
Yol yoldaşı oldun yola,
Yol səni başa düşmədi...

Qismətin yenə çaş düşdü,
Ağladın, gözdən yaş düşdü,
Göydən bir qara daş düşdü,
Qorundun, başa düşmədi...

Çata bilmədikcə bəxtə,
Qənaət etmədin vaxta...
Kəlmə yalan, gülüş saxta,
Pay da baş-başa düşmədi...

Gülə baxdım, bu gül dürdü,
Susuzluq onu öldürdü...
Sevgin nə səni güldürdü,
Nə mən külbaşa düşmədi...

Bitib tükəndikcə çarən,
Qövr etdi, qanadı yarən,
Nəhs gəldikcə istixarən
Zər atdın, qoşa düşmədi...

13.10.2022

KİRPİKLƏRİM DAR AĞACI

Mən taleyin qismətinə
Beləcə susdum, ölmədim...
Alnımın bəd yazısına
Səbrimi basdım, ölmədim...

Hərlədikcə fələk məni,
Təkləmədi ki, tək məni,
Sevdiyim etdi tərk məni,
Sadəcə küsdüm, ölmədim...

Həsrətimin yox əlacı,
Dili zəhər, sözü acı...
Kirpiklərim dar ağacı,
Özümü asdım, ölmədim...

31.03.2022

UŞAQ ŞEİRLƏRİ

MƏNİM NEÇƏ YAŞIM VAR ?

“Üçü vururuq üçə,
Ondan çıxırıq üçü”.
Neçə yaşı olduğun
Tapa bilmir ki, Cücü.
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Sayır, toplayır, çıxır,
Gülməli mənzərədir.
Əslində bu Cücünün
Öz adı Mənzurədir.

Sonra baxır Sərxana
Ondan kömək istəyir.
Dodağın büzə-büzə
Guya tapmaca deyir:

“Tapmacanı tapmağa
Çoxbilmiş qardaşım var.
İndi söyləsin görüm,
Mənim neçə yaşım var?”

17.03.2022

MƏNİM ATAM DƏNİZÇİDİR

Mənim atam dənizçidir,
O coşqun suları sevir,
Bunu yaxşı bilirəm ki,
Dəniz cəsurları sevir.

Gəmisiylə nəhəng, iri
Dalğalara sinə gərir,
Uzaq, sirli adalara
Gəlişiylə həyat verir.

Ən şux, şirin mahnıları
Atam dənizdən oxuyur,
Hər dəfə işdən gələndə,
Evimiz dəniz qoxuyur.

Müəllimim soruşanda,
-Fatimə, atan nəçidir?
Fəxrlə cavab verirəm:
-Mənim atam dənizçidir!

08.06.2022

BİZİM PƏRİ

Bizim Pərinin heç səbri yoxdur,
Bir də görürsən evdə darıxdı.
Düşür həyətə əlində vedrə,
Bol-bol su verir qızıl güllərə.
O baş-bu başa qovur quzunu,
Axşama kimi yorur özünü.

Gecə yatağa o zornan çatır,
Gözün yumantək xorhaxor yatır.

15.04.2022

SƏRÇƏ

O bir balaca quşdu,
Göydən daş kimi düşdü,
Bir az su içsin deyə
Qondu bir gölməçəyə.
Əyildi, suya baxdı,
Özündən hürkdü, qorxdu,
Tələsik qanad açdı,
Yenə də göyə uçdu.

07.05.2022

BAĞAYARPAĞI

Şükran çəməndə gördü
Birdən bağayarpağın.
Dedi: - bağa itirib
Deyəsən öz papağın.
Ən yekə bir yarpağı
Qoydu çayın tuşuna
Ki, sahibi götürsün,
Yenə qoysun başına.

20.04.2022
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İyirminci əsrin sonu bizə üfüqdən baxırdı. Üfüqün 
o tayınamı keçmişdik, yoxsa sürüşüb geri düşmüşdük, 
bilmirəm. On il idi ki, aralanmışdıq. İki mininci ilin ilk 
onilliyində atlarımızı hara gəldi, dördnala çapırdıq. 
Bizim üçün yeni dövr ötən əsrin doxsanlarından 
başlayırdı. O vaxt kimin taleyinə hara yazılmışdı-
sa, həyat neyinin akordlarını orda dınqıldatmaq xoş 
xatirə kimi hərdən yaddaşımızı təzələyirdi. 

Elə mən də o vaxtdan Moskvadaydım, mərkəzi 
topdansatış bazalarının birində köhnə dövrün dili 
ilə desək baş kassir, təzə qaydalara görə xəzinədar 
işləyirdim. Alınan mallara nəzarət edirdim, məbləğin 
aparata düzgün vurulmasına baxırdım ki, həm itgi 
olmasın, həm də vergi ödəmə vaxtı problemimiz 
yaranmasın. İşçilər arasında İqtisad universitetini 
bitirən yeganə adamdım, şef sənədlərimdən başqa 
savadımı, beyniıni, bir də fantaziyamı yoxlayıb işə 
götürmüşdü. “Ticarətdə ki, fantaziyan olmadı, bat-
dın”, həmişə belə deyərdi. Neçə ildi ki, burdayam. 
İnsafən, vəziyyətimdən razıyam, işlərim yaxşı gedir.

Tanıyanlar bilir, Moskva Moskvadı, təsvirinə, 
tərifinə ehtiyac yoxdu, qoynunda hamıya yer tapılır. 
Sovetlər dövründə də beləydi, sovetlər dağılandan 
sonra da...

Bizim Moskvada nə azarımız var? Hamımız 
bura işləməyə, qazanmağa gəlmişik. O boyda im-
periyanın, indi də Rusiyanın baş şəhəridi, burda iş 
də yaxşıdı, qazanc da. Nə qədər ki, cavanıq, canımız 
gümrahdı, işləməli, qazanmalıyıq.

Şefımiz Leninqrad şəhərindən gəlib. Yaxşı adam-
dır, gözü, könlü toxdur. Görüb, götürmüş, alicənab 
ailədən çıxdığı dərhal hiss olunur. Qiymətləri də mi-
inasib müəyyənləşdirir, işçilərini də dolandırır. On-
ların işlərinə çox varmasam da hiss edirəm ki, son 
vaxtlar Moskvanm idarəçiliyini leninqradlılar ələ 
alıblar. Təkcə ticarətdə yox, elə hər sahədə...

Bazada bir çox millətlərin nümayəndələri işləy-
ir. Sülh və əmin-amanlıq şəraitində dolanırıq. Nə 
Pribaltika ölkələrindən bir adam var, nə də Cənubi 
Qafqazdan, Azərbaycandan yeganə adam mənəm. 
Düzdür, əvvəlki kimi dostluq münasibətləri qal-
mayıb, kapitalizm öz boz sifətini hamıya göstərmək-
dədi, indi hamı öz qazancını düşünür. Bununla belə, 
aramızda müəyyən xətir-hörmət qorunub-sax-
lanılırır. Şef özü də ciddi intizamlıdı deyə işdə heç 
kim cızığından çıxmır.

Şef mühafızə məsələsini çeçenlərə tapşırıb, 
bazanın əsas vuran qolu onlardı. Mühafızənin rəi-
si hamımızın böyüyü sayılır. Düzdür, hər kəs öz 
sahəsində işini aparır, amma bir problemimiz ya-
rananda onunla məsləhətləşməli oluruq.

Sovetlər vaxtı çoxlarının yuxarıdan aşağı bax-
dığı özbəklər də xüsusi fəallıqları ilə seçilir, bazaya 
canıyananlıq göstərirlər. Onlardän ikisi şefın ən yax-
ın etibarlı adamına çevrilib. Biri bazanın içində fəali-
yyət göstərir, digəri isə bazanın kənarında dolaşır. 
Əlli, yüz addım məsafədən bir it keçsə belə, şefın 
ondan da xəbəri olmalıdı.

ƏLİ BƏY  AZƏRİ

AĞBAŞ
(hekayə)
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Xülasə, hər kəs başını aşağı salıb şefın müəyyən-
ləşdirdiyi qaydada öz işi ib məşğul olur. Mən kassaya 
baxıram, o birilər də öz işlərinə. Bəzən bütün günü 
başıını qaldırmağa vaxtım olmur. Çox nadir hallar-
da ortada boşluq yaranır. Belə günlərin birində ba-
zanın kənarında fəaliyyət göstərən özbək Vaxob 
təngənəfəs qaçıb yanıma gəldi. 

-Çöldə bir kişi var, səninlə maraqlanır. Ucaboy, 
heyvərənin biridir, saçları da dümağ, pambıq kim-
idir. Deyir həmyerlindir. – Vaxob bunları birnəfəsə 
üyüdüb tökdü.

-Day çöldə niyə qabağını kəsib saxlamısan? - 
Yarızarafat, yarıciddi Vaxoba acıqlandım. - Madam 
ki, bazanın giriş qapısınacan gəlib, deməli, buranı 
tanıyır. Həmyerlim olduğunu söyləyir, qoy, içəri 
keçsin.

Doğrusu, hərdən həmyerlilər üçün darıxırdım. 
İş-ev, ev-iş başımı elə qatırdı ki, bir də görürdün 
ayınan bir azərbaycanlı ilə qarşılaşmırsan. Adamın 
burnunun ucu göynəyir həmyerlisini görmək, öz ana 
dilində beş-on kəlmə danışmaq üçün...

-Yox e... - Vaxob oğurluq üstündə tutulmuş 
adamlar kimi udqundu, çeçələdi. - Belə... birtəhər 
adamdı. Tez-tez ora-bura boylanır, vurnuxur, nəsə 
narahat adama oxşuyur. Ona görə qaçıb gəldim ki, 
xəbər verəm.

-Nətəri adam olur-olsun, burax, gəlsin. Sən heç 
narahat olma. Əgər bir şey baş versə də, qorxma, 
Murad burdadı. - Çeçenlərin, həm də mühafızənin 
böyüyünün adı Murad idi, onu nəzərdə tuturdum.

Vaxob çıxdı. Bir az keçmiş həmyerlim gəldi. 
Vaxob dediyi kimi ucaboy yekəpərin biriydi, yoğun 
olmasa da dolubədəndi. Saçları ağappaq ağarmışdı, 
müharibə vaxtı yığılmadığından tarlalarda qalıb 
bozumtul-ağımtıl rəng alan Beyləqan pambığına 
oxşayırdı, sifətində qırışlar əmələ gəlmişdi, ciddi 
görkəmi vardı. Boylu-bııxunluydu; ya idmançıydı, ya 
da sistem adamıydı, mənim nəzərimcə...

-Zdorov! - Məni rusca salamladı, əl tutub 
görüşdük. - Kto xozyain?

Mənə maraqlı göründü. Mənim adıma, mənim 
yanıma gəlibsə, xozeynu neynir?

-Nə vajno. - Astadan cavab verdim, şef özü belə 
tapşırmışdı, “hər şeyə görə məni narahat etməyin, 
yola verin, getsin”, demişdi. - Nə lazımdı, mənə de-
yin.

Bundan sonra daha heç nə demədi. Vitrinlərin, 
polkaların arası ilə bir xeyli gəzdi, qiymətlərə baxdı. 
Sonra xırım-xırda şeylər; ketçup, siqaret, südlü so-
siska, cem, mayanez və başqa tez-tez tələb olunan 
ərzaqlardan götürdü. Karzinə yığıb kassaya yaxın-
laşdı.

-Posçitay! - dedi.
Ərzaqları bir-bir götürüb qiymətlərinə baxdım, 

kassa aparatına vurub hesabladım. Çek çıxardıb 
təqdim etdim.

-Sizdə qiymətlər münasibdir, başqa yerlərə bax-
mış nisbətən ucuzdu. - Bunu da rusca dedi və al-
dıqlarının pulunu ödədi.

Pulun qalığını qaytardım. Alıb cibinə qoydu və 
çıxıb getmək istədi. Hörmət əlaməti olaraq mən də 
onunla çıxdım ki, qapıdan yola salım, getsin.

-Xətrinə dəyib-eliyən yoxdur ki? - Çöldə bunu 
soruşdu.

-Yox! Yaxşılıqdı. Çoxdan burdayam. Alışmışam. 
Hamı da tanıyır. 

-Varsa, de, çəkinmə. - İsrarla soruşdu. - İstəy-
irsən, şefin telefonunu ver, bu dəqiqə zəng vurub 
tapşırım...

-Ehtiyac yoxdur. - Gülümsündüm ki, arxayın 
olsun. - Münasibətimiz yaxşıdır. Təşəkkür edirəm.

-Bax də... Bura Moskvadır, yetim-yesir yeri deyil. 
Diribaş olmaq lazımdır. Fağır olarsan, başına qapaz 
vurub çörəyini əlindən alarlar. - dedi.

Darvazanın ağzına çatmışdıq deyə sağollaşdıq. 
O, ancaq rus dilində danışdı, mən də rusca cavab-
landırdım. Niyə belə elədi, baş açmadım. Adətən, 
burda həmyerlilər görüşəndə öz dillərində danışır-
lar. Aralıda dayanan maşınına oturub getdiyini 
görəndən sonra bazaya qayıtdım. Murad qapının 
ağzında məni gözləyirdi.

-Həmyerlindi? - Çatan kimi soruşdu. - Bəs niyə 
rusca danışırdmız? Adı nədir?

-Hə. - deyib çiynimi çəkdim, hesabat verməyi 
xoşlamırdım.

-Onu hardan tanıyırsan? - Əl çəkmədi. - Ya o, 
səni hardan tanıyır?

-Tanımırdım. İndi tanış olduq.
-Adı nəydi? - Bir də soruşdu.
-Maraqlanmadım.
-Bax ha... ehtiyatlı ol. - Murad xəbərdarlıq 

etdi. - Biz adam tanıyanıq, sifətindən dələduza ox-
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şayır. 
-Elə demə... - İnciyəntəhər oldum.
-Bəs nə deyim? - Murad gülümsündü, yəqin ki, 

könlümü almaq islədi. – Görmürsən qurddur?
-Mənim həmyerlim qurd olmalıdır də... – Pərtli-

yim sovuşdu. - Çaqqal, it olmayacaq ki...
Doğrusu, Muradın cavabını versəm də, acı sö-

zlərinə alındım, bir az da pərtfason oldum, ancaq 
çox da büruzə vermədim, özümü o yerə qoymadım, 
guya əhəmiyyətsiz hesab elədim. Özlüyümdə bir 
az da götür-qoy etdim. Murad dayanmışdı, mənim 
hələ də sözlü adama oxşadığımı, nəsə deyəcəyimi 
gözləyirdi.

-Bizə qarşı nə dələduzluq eliyəcək? – Mən də 
acıqlı cavab verdim. – Burda hər şey göz qabağın-
dadı. Ərzaq məhsullarından götürdü, onu da qəpi-
yinəcən ödədi.

-Narahat olma. Bizim də nəzərimiz üstündəydi. 
Dedik birdən narkotik-zad atar polkalara... Siz çölə 
çıxan kimi dərhal göz gəzdirdik gəzdiyi yerlərə... 
Tərtəmizdir.

İndi başa düşdüm ki, şef nəyə görə çeçenlərə bu 
qədər üstünlük verir.

***
Dəqiq yadımda deyil, aradan bir həftə, on gün-

mü keçmişdi, yenə Vaxob qaça-qaça gəldi ki, bəs 
həmyerlin qapının ağzındadır.

Yenə də sakitlikdi, boş idim. Bilmirəm təsadüf-
dən idimi, yoxsa həmyerlim aralıda durub bazanın 
qabağını güdürdü, sakitlik olanda gəlirdi, hər nəy-
disə, yenə özümüz idik. Sözün diizü, Muradın 
danışığından sonra mən də ehtiyatlı davranmağa 
qərar vermişdim.

Çıxdım qarşılamağa. Gördüm ki, formadadı, 
əynində ədliyyə işçilərinin geyimi vardı, çiynində də 
üç böyük ulduz parıldayırdı, polkovnik rütbəsindəy-
di. Buna çox sevindim, ehtimalım düz çıxmışdı, 
həmyerlim sistem adamıydı, özü də yüksək rütbəli. 
İstər-istəməz fərəhləndim, qürur hissi məni ağuşu-
na aldı. Buna kim sevinməzdi?

-Salam. - Bu dəfə öz dilimizcə, azərbaycanca 
danışırdı.

-Salam. - Əl tutub görüşdük.
-Şefin burdadı? – Mənə elə gəldi ki, sözgəlişi, 

“xala, xətrin qalmasın” deyə soruşur. 
-Problem yoxdur, mən burdayam.

-Özü olsaydı, yaxşıydı.
Belə deyəndə, dalağım sancdı. O dəqiqə başa 

düşdüm ki, nəsə “yükləmək” istəyir. Havayı deyildi, 
on beş ildən artıq idi ki, həm Moskva kimi mərkəzi 
şəhərdəydim, həm də ticarətin mərkəzində. Sistem 
işçilərinin biznes adamlarından umacaqları old-
uğundan xəbərdardım. İndi bunu çox adam bilirdi. 
Ticarətdə işləyəsən, bunu bilməyəsən...

-Narahat olmayın, nə lazımdır, deyin.
-Bilirsən, bu gün bizim şefin ad günüdür. Onun 

da hər şeyi var, bahalı maşınları, villası, daçası, bir 
sözlə, heç nəyə ehtiyacı yoxdur. İstəyirdim bir blok 
bahalı siqaret hədiyyə edim, xarici... Durub atıla-atı-
la yanına gedəsi deyiləm ki...

-Malboro. – Dərhal təklif etdim, özüm siqaret 
çəkmədiyimdən, həm də bizdə, bazada olan ən ba-
halı siqaret bu idi. Odur ki, ağlıma gələni səsləndird-
im.

Xəfıfcə gülümsündü.
-Malboro yaramaz. Malboro keçmişin baha-

lı siqaretiydi. İndi elə siqaretlər çıxıb ki... – dedi. – 
Həm də damskiy siqaret lazımdı. Boss qadındı.

Həmyerlim hələ şefımizi soruşanda başa 
düşmüşdüm ki, bu dəfə nə götürsə, qalacaq mənim 
üstümdə. Bunu “özü olsaydı, yaxşıydı’ deyəndə hiss 
etmişdim, ancaq geri çəkilə bilməzdim.

-Yenə də özünüz bir baxın. - Hər ehtimala qarşı 
təklifımi etdim.

İçəri keçdik. Həmyerlim keçən dəfəki kimi vitrin-
lərə göz gəzdirdi, polkaların arası ilə gəzib dolaşdı. 
Hardasa iki min, iki min beş yüz rublluq ərzaq malları 
götürüb kassanın qabağına düzdü. Onları hesablayıb 
kassa aparatına vurdum. Pulunu ödəmək istəyəndə 
qoymadım.

-Mənlikdi. - dedim. - Bir dəfə də qonaq olun.
Təklifımə qarşı çıxmadı, dərhal pulunu qatlayıb 

cibinə qoydu.
-Təşəkkür edirəm. - dedi.
Yenə də onu ötürməyə çıxdım.
-Mən general Varonçova ilə çox yaxınam. - Çöldə 

astadan pıçıldadı. - FTX-nın generalıdı, nə problemin 
olsa, çəkinmə, de, buralar bizlikdi.

-Şükürlər olsun. Hələ ki, bir problemim yoxdur, - 
dilucu təşəkkürümü bildirdim. – Bir də ki, mən kiçik 
adamam, generallıq nə problemim olasıdı. Elə siz-
in kimi adamla tanış olmaq mənə bu qərib diyarda 



Xəzan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 II	2023

XƏZAN	№2	(47)	FEVRAL	2023-CÜ	İL 107

dünya boydadı.
Həmyerlimi yola salıb geri qayıdanda yenə də 

Muradla üz-üzə gəldik.
-Ağbaş həmyerlin polkovnikdir?
Bazanın işçiləri ona ad da qoymuşdular: Ağbaş. 

Öz aralarında belə danışırdılar: Ağbaş gəldi, Ağbaş 
burdan keçdi. 

-Özün görmədin? – Sualını sualla qarşıladım. 
-Gördüm. Harda işləyir? Vəzifəsi nədir?
-Soruşmadım.
-Soruşardın də... – Murad əlini əlinə vurub 

heyfsləndi. – Bəlkə bir işimizə yaradı.
-Özü də dedi e... fıkir vermədim.
-Nə dedi?
-Dedi ki, general Varonçovanın xidmətindəyəm.
-FTX Varonçovanın?
-Hə... Nədir ki?
-Heç bilirsən o, kimdir?
-Yooxxx...
-Bilməsən yaxşıdır.
Murad bunu deyib getdi. Təxminən bir saat son-

ra özbək Vaxob yenə başılovlu gəldi yanıma.
-İndi nə olub? - Bu dəfə mən onu qabaqladım.
-Sənin o polkovnik həmyerlin bu dəfə gedib 

mənim o yetim-yesir kəndçilərimə ilişib, çörəklərinə 
bais olub.

-Nə kəndçilərinin? Hansı kəndçilərinin? Bir 
düzəməlli-başlı danış görüm...

Vaxob danışdı. Sən demə, onun üç həmkəndli-
si yaxınlıqda “Özbək təndiri” işlədirlər. Cürbəcür 
şirniyyatlar bişirib satırlar. Orda oturub çay içməyə, 
piroq yeməyə yerləri də var. Polkovnik həmyerlim 
burdan gedəndə dönüb özbəklərin işlətdiyi təndirə. 
Oturub, çay, piroq sifariş verib. Yeyib-içəndən sonra 
təndiri işlətmək üçün müvafıq sənədlərinin olub-ol-
madığını soruşub. Özbək əkələr şalvarı batırıblar. 
Ağbaş polkovnik onları bir az da sıxma-boğmaya 
salanda deyiblər ki, sahə müvəkkilinə aylıq verirlər. 
Sahə müvəkkilinə zəng vurub onu haraya çağırıblar. 
Dişinin dibindən çıxanı deyib sahə müvəkkilinə 
ağbaş polkovnik, abrını ətəyinə büküb, təcili baş 
ədliyyə idarəsinə çağırtdırıb. Özbəklərə də tapşırıb 
ki, sizə üç gün vaxt verirəm, ya adama min dollar 
hazırlayıb verin, canınız qurtarsın, ya da əlli-ayaqlı 
gedirsiniz içəri. Odur ki, özbəklər düşüblər əl-ayağa, 
kömək üçün həmyerlilərindən gümanları gələn hər 

kəsə ağız açırlar.
-Ağbaş pulun dalınca nə vaxt gələcək? – deyə 

soruşdum.
-Üç gündən sonra səhər tezdən gələcəyini dey-

ib.
-Gələndə xəbər verərsən, gedib danışaram.
-Bəlkə...
-Nə bəlkə? Onun qaldığı yeri tanımıram, işlədiyi 

idarənin harda yerləşdiyini bilmirəm, telefon nöm-
rəsini də götürməmişəm ki, zəng vuram, görüşək. 
Başqa variantımız varmı? Vaxob gözlrini döyüb 
durdıı.

-Uşaqlara telefon nömrəsini veribmi?
-Yox.
Ağlıma bir ideya gəldi.
-Bəlkə sahə müvəkkilindən nömrəsini alsınlar... 

Axı deyirsən, ona zəng vurub.
-Sahə müvəkkilinə öz telefonu ilə zəng vur-

mayıb. Uşaqların telefonu ilə danışıb.
-Yaxşı... onda gözləyək... Gözləməkdən başqa 

çıxış yolumuz yoxdur. Sən kəndçilərinə de, pulu 
hazırlasınlar. Gələndə mən danışaram, dediyi 
məbləğdən nə qədər endirsəm, kəndçilərinin xey-
rinədir.

***
Ağbaş polkovnikin pul dalınca gələcəyi günü işə 

günorta getməliydim. Kirayə qaldığımız evdə oturub 
zəng gözlıyirdim. Gözləyirdim ki, özbəklər xəbər et-
sinlər, gedib danışım.

Kirayə etdiyimiz mənzil üç otaqdan ibarət idi. Az 
xərcimiz çıxsın deyə altı nəfərlə bir yerdə qalırdıq. 
Dolanışığımız yaxşıydı. Dostluq, həmrəylik şəraitin-
də xidmətlərdən istifadə edirdik. Hər kəs özündən 
sonra səliqə-sahman yaradırdı. Belə danışmışdıq öz 
aramızda, çalışırdıq ki, zibilləməyək.

Bazada işləyən bir qırğızla foyedə oturub vax-
tın keçməsini gözləyirdik. Divara vurıılmuş televi-
zor özü üçün qırıldayırdı. Qırğız televizorla üzbəüz 
idi, gözlərini ekrana zilləmişdi. Mən isə televi-
zorun alt tərəfındəki taburetkada oturub divara 
söykənmişdim. Fikrim özbəklərin, ağbaş polkovni-
kin yanında qalmışdı. Birdən qırğız qayıtdı ki, bəs 
həmyerlini tutublar, odur göstərirbr. Taburetkadan 
qalxıb ekranın qarşısına keçənə kimi göstərib 
keçdilər. Aparıcı qız qeyri-qanuni polkovnik for-
masını geyınmiş bir adamın həbsini qeyd edir, 
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dələduzluq yolu ilə sahibkarlardan pul tələbindən 
danışırdı.

-Sənin o həmyerlinə yaman oxşayırdı.
-Hansı həmyerlimə? - Hər ehtimala qarşı 

dəqiqləşdirməyə çalışdım.
-Yanına gələn o ağbaş polkovnikə... - Qırğız bir 

də təkrarladı.
-Sifətini görə bildinmi? - Təəccüblə onun gö-

zlərinə baxdım.
-Göstərməyinə göstərdilər, amma yaxşı baxa 

bilmədim, diqqətim başqa yerdəydi. - Qırğız gözləri-
ni yayındırdı, elə bil ağbaş polkovniklə şərikinə ci-
nayət törədib, indicə gəlib onu da həbs edəcəkdilər. 

-Zalım oğlu, bəs bayaqdan gözlərini ekrana nəyə 
zilləmisən?

-Heeçç. – Qırğız dilucu cavab verdi, ekrana bax-
maqda davam edirdi, gözlərində qəribə təşviş vardı.

Günortaya yaxın varıb işimizə getdik. Daha gö-
zləyə bilməzdik. Özbəklərdən də bir xəbər çıxmadı.

Axşama yaxın Vaxobu çağırdım.
-Bir xəbər varmı?
-Yox. - dedi. – Hələ ki, zəng eləməyiblər. Deməli, 

ağbaş hələ gəlməyib. 
-Yenə də özün bir zəng vur, maraqlan.
Telefonu çıxardıb zəng vurdu. Təndir işlədən 

kəndçiləri də eyni sözü dedilər, ağbaş gəlməyib, heç 
bir xəbər-ətəri do yoxdur. Mən yenə də inana bil-
mirdim ki, həbs olunmuş adam həmin həmyerlim-
dir. Çox ciddi adama bənzədirdim onu. Çeçen dediyi 
kimi əsl qurd idi, heç kimə dəri diddirməzdi. Ədliyyə 
forması da bədəninə kip oturmuşdu, elə bil dərzi 
ölçülərini götürübmüş, təsadüfən forma geyinən 
adam belə şux hərəkət edə bilməzdi.

Ertəsi gün işə gələndə bazanın girişində rayon 
üzrə cinayət-axtarış bölməsinin əməliyyatçıların-
dan biri ilə qarşılaşdım. Azacıq da olsa, köhnədən 
tanış idik. Bir dəfə əməliyyatda birgə iştirak etmiş-
dik. Kimsə bazaya mal gətirəcək TIR-la Moskvaya 
böyük partiya narkotik maddə keçirtmək istəyirdi. 
Əməliyyatımız uğurlu alınmışdı deyə yüngülvarı 
şadyanalıq eləmişdik, səmimi münasibətimiz yaran-
mışdı.

Salam verib keçmək istəyirdim ki, məni saxladı.
-Sluşay, tı çto li eqo zemlyak? - Gülə-gülə soruş-

du.
-Kimin? - Kimi nəzərdə tutduğunu təxmini bilsəm 

də özümü xəbərsiz göstərdim, dəqiqləşdirmək 
istədim. Bir də biz ticarətçilər arasında deyərlər ki, 
paqonun ipinin üslünə odun yığmaq olmaz, çünki 
ip onunku deyil, istənilən an alıb başqasına verə 
bilərlər.

-Yalançı polkovnikin, ağbaşın. - Atmacalı danışdı. 
- Dünən danaboyun eliyib soxmuşuq qoduqluğa.

-Xahiş edirəm, ədəbli danışın. Arada xətir-
hörmət var, tapdalayıb keçməyin. Bir də mənim 
həmyerlim deyildiyi kimi hərəkətləri heç vaxt 
eləməz.

-Yaxşı, yaxşı, qızışma. - Əməliyyatçı qoluma gi-
rib maşına tərəf apardı. - Siz azərbaycanlılar da bir 
söz deməmiş qızışırsınız. Bilirik ki, istiqanlısınız, yerli 
təəssübkeşi çəkənsiniz...

-Həm də dostcanlıyıq. – Mən əlavə etdim ki, 
başa düşsün nəyə eyham vururam.

-Elə mən də buna görə sizin xətrinizi çox istəy-
irəm. İstəməsəydim, durub bura gəlməzdim. Çağırış 
göndərib şöbəyə çağırtdırardım. 

Baxdım ki, məsələ deyildiyi kimidir, ciddidir. 
-Nə lazımdır?
-O, səni görmək istəyir. 
-Kim? 
-Kim olacaq? Ağbaş. – Əməliyyatçı bir az acıqlı 

cavab verdi. 
-Niyə ancaq məni?
-Mən nə bilim niyə? Görüşəndə özündən 

soruşarsan. Məndən belə xahiş etdi.
-Necə? – Yenə dətTəəccübümü büruzə verdim, 

amma bu dəfə gülümsəyərək. - Biz axı təzə taııış 
olmuşuq. Cəmisi ikicə dəfə görüşmüşük. Qarşı-qa-
rşıya oturub bir stəkan çay da içməmişik, hələ çörək 
kəsməyi demirəm. Onun məndən başqa Moskvada 
dost-tanışı, başqa həmyerlisi yoxdurmu? 

-Bilmirəm. – Əməliyyatçı başını buladı. - Özü 
məndən xahiş etdi ki, heç kim bilməsin.

İndi mənə hər şey aydın oldu. Deməli, o, iş 
gördüyü heç bir dostunu, tanışını ələ vermək 
istəmir...

-Qoy, onda uşaqlara xəbər edim. - dedim. - Bir 
saata gedib-qayıda bilərikmi? Borclu qalmaram.

-Əlbəttə. – Əməliyyatçı gülümsündü, gözləri işıl-
dadı.

Tələsik iş yoldaşlarımdan qabağıma çıxanları 
xəbərdar edib geri qayıtdım. Əməliyyatçının maşını-



Xəzan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 II	2023

XƏZAN	№2	(47)	FEVRAL	2023-CÜ	İL 109

na əyləşəndə o, artıq sükanın arxasında məni gö-
zləyirdi. 

-Getdik. - dedim.
Əməliyyatçı mühərriki işə salıb sükanı hərlədi. 

Polis şöbəsi istiqamətində yola düşdük.
-Bilirsənmi ağbaş polkovniki necə həbs etmişik? 

– Əməliyyatçı soruşdu.
İstədim deyim ki, mənim üçün maraqlı deyil, an-

caq demədim, birdən gedib çatdırar, o da məndən 
inciyər, deyə düşündüm.

-Mən hardaıı bilim? - Suala sualla cavab verdim.
-Yaxşı, onda qulaq as, danışım. Gör sənin həmy-

erlin necə qarmağa keçib. – Əməliyyatçı özünəməx-
sus bir məzə ilə danışmağa başladı. - Srağagün günor-
taüstü yoldaşlarımla yolun kənarındakı kafedə nahar 
edirdik. Həyətdəki masaların birində oturmuşduq. 
Özün bilirsən də milisin gözü həmişə orda-burda 
olur. Bizim də gözümüz yoldaydı, yemək yeyə-yeyə 
yol ilə gəlib-gedənə baxırdıq. Birdən “07” markalı 
ağ rəngli “Jiquli” diqqətimizi çəkdi. Sükan arxasın-
da ədliyyə polkovniki əyləşmişdi. Ağbaş polkovnik, 
“07” “Jiquli” - düz gəlmir axı... “07”-də indi ancaq 
avtoş gənclər xuliqanlıq edir. Ədliyyə polkovniki 
hara - “07” hara... Saçı da bir az uzun idi, sistem 
adamının priçoskasına oxşamırdı. Bizə baxma, boç-
jdan betərik, saqqal da buraxa bilərik, fəhlə paltarı 
da geyinərik, özümüzü batırana qədər alkaşlıq da 
edərik, heç kim bir söz deməz. Ədliyyədə bu məsələ 
bir az ciddidir, nəzarətdədir. Nəsə, diqqətimizi çək-
di. Bir də baxdıq ki, o, əsas yoldan çıxıb meşə yolu 
ilə getdi, hansı ki, o yol ilə nadir hallarda maşınlar 
gedir. Nəsə ciddiyə almadıq, yeyib-içməyimizdəy-
dik. Az olur belə? Polkovnik adamdır, bəlkə, nəsə 
solaxay işi var orda, durub güdməyəcəydik ki... Har-
dasa on beş-iyirmi dəqiqə keçmişdi ki, “07” qayıt-
dı, sükan arxasında həminki ağbaş kişi idi, ancaq bu 
dəfə mülki geyimdəydi. “Jiquli”nin üstündə “taksi” 
işarəsi vardı. Bilirsən də, Moskvada yalnız azər-
baycanlı taksi sürənlər bu işarəni qoyurlar, qalan-
ları “taxi” işarəsi gəzdirirlər. “Aha, burda nəsə var”, 
deyib düşdük arxasınca. Yolda bu barədə dərhal 
rəhbərliyə məlumat ötürdük. Həbsinə razılıq alan-
dan sonra maşına “saxla” işarəsi verdik. O, sürəti 
aıtırıb bizdən qaçmaq istədi. Birtəhər onu ötüb qa-
bağa keçdik və yolu kəsdik. Tabe olmaq istəmədi, 
maşını geriyə verib qaçınaq istəyirdi. Məcbur olub 

silahlarımızı çıxartdıq. O, bundan sonra da tabe ol-
maq istəmir, bizə hədə-qorxu gəlirdi. “Atəş açmaq” 
xəbərdarlığını etdik. Yenə labe olmadı. Azca şüşəni 
endirib polkovnik olduğunu, əməliyyat keçirdiyini, 
kimisə izlədiyini bildirdi, mane olmamağımızı xahiş 
eldi. Dedik ki, əgər doğrudan da belədirsə, istiqa-
mət versin, birlikdə izləyək. Razı olmadı. Yenə də 
bizə hədə-qorxu goldi. “Generalın məxfi əmridir, 
general bilsə, bizi sistemdən qovdurar”, dedi. Ə1 
çəkmədik. O, bu dəfə elə bir adamın adını çəkdi ki, 
quruyub yerimizdə qaldıq. O adam Putinin ən yaxın 
adamı sayılır, daxili təhlükəsizlik məsələlərində sağ 
əli hesab olunur. FTX-da hamı ondan tük tökür, gen-
erallar da onun adı gələndə yerlərindən dik atılır-
lar. Odur ki, tez rəisə xəbər verdik. Əvvəlcə rəis də 
duruxdu. Onunla telefonla danışmaq istədi, lakin 
ağbaş polkovnik bundan imtina etdi. “Rəis qarışıq 
hamınızın başı ağrıyacaq”, dedi. Yalnız bundan son-
ra rəis bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürərək həbs 
etməyə tapşırıq verdi. Dedi ki, kobudluq etməyin, 
tutub idarəyə gətirin, burda hər şeyi araşdırıb yolu-
na qoyarıq. Beləcə, onu tutub idarəyə gəlirdik.

-Onun dediklərinin düz olub-olmadığını 
dəqiqləşdirə bildinizmi? - Maraqlandım. 

-Yox, hələ. Onu yaxşı danışdıra bilmədik. Kimi 
izlədiyini, nə məqsədlə izlədiyini, hansı işlərlə 
məşğul olduğunu demədi. - Əməliyyatçı dilinin al-
tında mızıldandı. - Admı çəkdiyi böyük rütbəli adam 
barədə də yuxarı rəislərimizə məlumat vermişik. 
Hələ ki, bir səs-soraq yoxdur.

-Mənim yerlim yalan danışınaz.
Əməliyyatçı maşını saxladı. Düşüb piyada yolu-

muza davam etdik. İzolyator idarənin arxa tərəfində 
- əlli-altmış metrliyində yerləşirdi. Şaqqaşaraqla 
açılan qapılar məndə vahimə yaradırdı. Biz zirzəmi-
yə düşdük.

-Beş dəqiqə bəsdirmi? – Əməliyyatçı soruşdu.
-Bilmirəm axı o, nə üçün mənimlə görüşmək 

istəyir. - dedim. - Bir də siz iştirak etmək istəmirsiniz?
-Yox.
Nəsə... Məni o saxlanılan kameraya gətirdilər. 

Bəli, o, özüydü həbs olunan, daha heç bir şübhəm 
qalmadı. Nə qədər yaxın münasibətim olmasa da 
ona ürəyim yandı. Qəribçilikdə olasan, gəlib düşəsən 
zindana, arxanca gələnin də olmaya... ağır dərddir.

Görüşdük, uzun müddət bir-birini görməyən 
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doğmalar kimi qucaqlaşdıq. Onun güclü, qüvvət-
li qollarını kürəyimdə hiss elədim. Kövrəldim. Belə 
bir oğulun yeriydimi zindan? Dilim titrəyə-titrəyə 
nəsə bir kömək-zad lazım olduğunu soruşdum, elə-
belə, sözgəlişi. Mənim nə köməkliyim dəyə bilər-
di? Uzaqbaşı üç-beş min toplayıb verərdim, həmin 
məbləğlə də onu içəridən çıxartmaq mümkünsüz 
idi. Yüksək rütbəli bir adamın adından sui-istifadə 
etmək, xüsusi geyimdə gəzmək, hələ başqa hansı-
sa işləri də varsa, araşdırıb tapsalar... əlli-ayaqlı 
gedəcək. Bura Moskvaydı, Moskvanın qanunları isə 
sərt yox, lap amansızdır. Gözümün önünə özbəkləri 
gətirdim...

-Bilirəm, bu məsələ özbəklərlə sahə müvəkkili-
nin işidir. - Ağbaş özü məlumat verdi. - Bircə burdan 
çıxım, vaylarını verəcəm. Sahə müvəkkilini iti qovan 
kimi dərhal sistemdən qovduracam. Özbəkləri də... 
hayana dönsə özümüzünkülərdi, yazıqdılar, bir səh-
və görə tutdurmaq istəmirəm, yəqin ki, sahə müvək-
kilinin fitnəsinə uyublar, deportasiya etdirəcəm, qoy 
gedib qışlaqlarında qoyunlarını otarsınlar, Moskva 
yetim-yesirin yeri deyil.

-Əməliyyatçı yolda mənə hamısını danışdı. On-
ların bu məsələdən xəbəri yoxdur. 

-Bəlkə səndən söz almaq istəyib?
-Yox.
Mən ona yol boyu əməliyyatçı ilə aramızda 

olan söhbəti danışdım. Gülümsədi, rəngi açıldı. 
Mənə özü haqqında bəzi şeylər damşmağa başladı. 
Ağbaş həmyerlim, sən demə, Sabirabadlı imiş. Orda 
doğulub boya-başa çatıb. Müstəqil Azərbaycanın 
Polis Akademiyasını bitirib, ilk məzunlarından biri 
olub. Öz rayonlarına təyinat alıb, orda əməliyyatçı, 
təhqiqatçı, müstəntiq vəzifələrində çalışıb, polis 
kapitanı rütbəsinədək yüksəlib. Heç vaxt rüşvət al-
mayıb, dələduzluq əməllərini ağlına belə gotirməy-
ib. Həmişə haqqın tərəfındə, haqlının müdafıəsində 
dayanıb. Rəisin “solaxay” tapşırıqlarını yerinə ye-
tirmədiyinə görə elə rüşvət ittihamı ilə şərlənib. İş 
yoldaşları üzünə dirənib. İşdən də olub, rütbədən 
də, həbsə göndərilib. Dörd il yatıb çıxıb. Türmədən 
çıxandan sonra nə qədər çalışsa da köhnə işinə bərpa 
oluna bilməyib. Doğma vətəndə qalıb işləyib-yaşa-
maq mümkünsüz olub. Ailəsi dağılıb. Yüzlərlə başqa 
həmyerliləri kimi çıxış yolunu Moskvaya üz tut-
maqda görüb. “Moskva böyükdür, orda hamıya yer 

tapılar. Bir də kim-kimi tanıyır, kimin nə işinə başqa-
sı nə işlə məşğul olur”, deyə özünə təsəlli verib. 
“Rüşvət, dələduzluq maddəsi də ikinci pasport kimi 
alnına möhürlənib!” Ağbaş beləcə taleyi ilə barışıb 
və bu istiqamətdə köhlənməyə çalışıb. Polisdon çıx-
ıb gedib bazarda kartof-soğan sata bilməzdi, istəsəy-
di belə bunu bacarmazdı. Ailəsi Sabirabadda yaşayır. 
Boşansalar da əlinə imkan düşdükcə ailəsinə pul 
göndərib. Qızı ailə qurub. Oğlu isə Polis Akademi-
yasının axırıncı kursundadır. “Nə qədər çalışsam da 
onu inadından döndərə bilmədim. Qorxuram ki, 
onu da mənim taleyim gözləsin...” Yalnız bu sözləri 
deyəndə azacıq kövrəldi. “Qorxma, qurd oğlu qurd 
olar, deyiblər”, təsəlli vermək istəsəm də dinmədim, 
sadəcə düşündüm özlüyümdə...

-Bəs nə yaxşı halal-hümbət qazandığınız “kapi-
tan” rütbəsində deyil, “polkovnik” rütbəsində fəali-
yyət göstərirsiniz? Bəlkə kapitan kimi daha asan 
“işləyərdiniz...” - Ağlıma gələn ilk sualı şappıldatdım 
getdi.

-Daha yaş o yaş deyil. - dedi. - İndi kim inanar ki, 
bu yaşda, bu başın sahibi hələ “kapitan”dır.

Görüş vaxlı bitdiyindən ayrılınalı olduq. Nikbin 
idi, lezliklə çıxacağına, görüşəcəyimizə ümidliydi. Nə 
bilim?! Ona heç yazığım gəlmirdi, Murad demişkən, 
qurd idi, harda olsaydı, baş çıxaracaqdı. Məni məy-
us edən başqa şeydi. İndi gör onun kimi nə qədər 
qurd ürəkli oğullar yaltaqların, xainlərin, satqınların, 
üzəduranların ucbatından ailəsindən ayrı düşüb, 
doğma vətəndən didərgin salınıb. Heyf sənə, Vətən! 
Bu cür oğullar sənin üzünə həsrət qalıb. Sən də on-
ların ehtiyacında qovrulursan, cızdığın çıxır.

Özümdə-sözümdə deyildim, sanki şoka 
düşmüşdüm.

Növbəti iş günü də belə oldum. Ağbaşın həbsi 
ilə heç cürə barışa bilmirdim. Əlimdən bir kömək 
eləmək də gəlmirdi. Kimi tanıyırdım bu qərib ölkədə, 
qərib diyarda...

Axşam işdən çıxıb evə getmək istəyirdim ki, 
giriş qapısının ağzında yenə həmin əməliyyatçı ilə 
qarşılaşdım. Məni gözləyirmiş, görən kimi gülə-gülə 
özü yaxınlaşdı. -Sənə bir şad xəbərim və xahişim ola-
caq. - dedi və qoluma girib maşınına tərəf apardı.

Maşına oturduq.
-Bilirsən, sənin həmyerlin haqlıymış. Bu gccə 

onu buraxacaqlar.
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-Necə? - Təəccüblə bir də soruşdum, eşitdiyimə 
inana bilmirdim. - Haqlıymış?.. 

-Görünür, beləymiş. - dedi. - Bəzən belə də olur. 
Bizim yuxarı rəis general Varonçovanın köməkçisinə 
bu barədə məlumat verib. Köməkçisi də gülümsəy-
ib. Deyib ki, madam xanımın adını çəkib, deməli, 
ərki çatır, buraxın, getsin işinin arxasınca. Daha rəis 
dəqiqləşdirə bilməyib, general onu şəxsən tanıyır, 
ya tanımır. Bilirsən də... buna xüsusi cəsarət lazım-
dı, o da... özün başa düşürsən... indi heç kim özünü 
yandırmaq istəmir... bizə baxma, biz aşağı təbəqə-
yik, qara qul yerinə də işləyirik.

-Şad xəbər olasan! - Sözünü kəsib təşəkkiirümü 
bildirdim.

Əməliyyatçı bardaçoku açıb ordan bir kağız 
bağlaması çıxartdı.

-Bunu da bizim adımızdan həmyerlinə çatdırar-
san. Üzrxahlıq da elə. De ki, uşaqlıq eləmişik, ağ 
saçlarına bağışlasın bizi. Hər halda özü başa düşər. 
Polisdon çıxandan sonra iş tapmaq çətin məsələ-
di. Gedib hansısa dəllalın, alverçinin qabağında qul 
kimi durası deyilik ki... Səni başa düşər, eşidər...

Sözün düzü, əvvəlcə qorxdum. Düşündüm ki, 
qurğudur. Həmyerlimi başqa cür ilişdirə bilməyiblər, 
bu cür qandallamaq fıkrinə düşüblər. Ancaq əmoli-
yyatçı elə yalvarırdı ki, inanmamaq mümkünsüzdıi. 
Bağlamanı alıb baxdım, pul idi.

-Qulaq as. - dedim. – Birdən nömrələnmiş, 
işarələnmiş pul olar ha... Sonra deməzsən ki...

-Qorxma, o qədər də axmaq deyiləın. Bir də ki, 
qanunu mən səndən yaxşı bilirəm. Ancaq elə şeylər 
var, qanunla həll olunmur, bunu biz hamıdan yaxşı 
bilirik. Bura Moskvadır, burda rüşvət verən də, alan 
da eyni cür məsuliyyət daşıyır. Ağlın Azərbaycana 
getməsin...

Bağlamanı götürüb qoltuq cibimə basdım.
-Çalışaram. - deyib maşından düşmək istədim, 

əməliyyatçı qoymadı.
-Otur, aparıram. - dedi.
Yenə də ürəyimə şübhələr doldu. “Yəqin 

yaşadığım evin yerini öyrənmək istəyir? Gərək 
düşüb taksi ilə gedərdim. Eh... taksini də güdüb 
öyrənə bilərdi...” Düşündüm. 

-Gedək.
Maşın yerindən tərpəndi. Yolu göstərməsəm də 

əməliyyatçı məni qaldığım binanın qabağına gətirdi.

-Narahat olma. - dedi. – Biz hər şeyi bilirik. 
Otaqda neçə nəfər qaldığınızı, kimlərlə görüşüb nə 
danışdığınızı, hər şeyi... bilirik. Bir də sizdən - azər-
baycanlılardan çox şey götürmüşük. Heyf ki, Sovet 
dağılandan sonra siz bizə arxa çevirdiniz. Yoxsa, biz 
birlikdə dağların da arxasını yerə vurardıq.

-Böyük Vətən müharibəsində Hitlerin kürəyini 
yerə sərdiyimiz kimimi? – Özümdən asılı olmayaraq 
fıkrim bir az rişxəndlə səsləndi. – Axırda nə oldu? 
Həzi Aslanov kimi nemeslərə qan udduran generalı 
bir dığanın fitvasına verdiniz.

-Bura Moskvadır, bunu hər birimiz anlamalıyıq. 
Burda söz sahibi təkcə biz ruslar deyilik, bütün 
dünyanı gözü, qulağı burdadır, bir də şəhadət bar-
mağı burdan silkələnir. Moskva hamıya bir ana 
olaraq qucaq açır. Gəl, qonaq ol, istəyirsən qal yaşa, 
işlə, qazan, bircə xəyanət eləmə... Moskva xəyanəti 
bağışlamır. Çox amansızdır Moskva...

-Bir də göz yaşlarına inanmır. Eləmi? - Bunu da 
mən əlavə etdim.

-Düzdür! Bura sızıldamağın, zarıldamağın yeri 
deyil. Moskva kişi kimi yaşamağın məskənidi.

Sağollaşıb maşından düşdüm. Lifti gözləmədən 
pilləkənlərlə yuxarı qaçdım. Hələ də həyəcanlıydım, 
əməliyyatçıya inamım yox idi. Yuxarıda liftin ağzında 
başqaları məni gözləyə bilərdi. Həm də tələsirdim 
Vaxoba deyəm ki, kəndçilərinə xəbər eləsin, sabaha 
hazırlıqlarını görsünlər.

Vaxobla pilləkənin başında qarşılaşdıq, 
pəncərənin ağzında qəmli-qəmli dayanıb siqaret 
çəkirdi.

-Xəbərin var? - Ağzımı açmamış məni qarşıladı.
-Nədən? - Soruşdum.
-Bu gecə Ağbaşı buraxacaqlar.
-Sən hardan bildin?
-Kəndçilərimdən eşitdim. Onlara da sahə 

müvəkkili xəbər göndərib.
-Onda tez kəndçilərinə de, Ağbaşın istədiyi 

məbləği artıqlaması ilə hazırlasınlar. Bundan sonra 
onların daydayıları sahə müvəkkili yox, Ağbaş özü 
olacaq. Moskva yetim-yesir yeri deyil. İndiyə kimi 
gözdən yayınıb birtəhər işləyiblərsə də, bundan 
sonra mümkün olmayacaq. - Son ifadəmi xüsusi əda 
ilə vurğuladım.

-Doğrudan?! - Sevincdən Vaxobun gözləri parıl-
dadı.
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