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   Zaur USTAC 

 

                        BAŞ REDAKTORDAN 

 

Salam olsun, çox dəyərli oxucum! Şükürlər olsun, Böyük Allaha! 
Sizlərlə hər yeni görüş həyat-yaşam nişanəsi, inkişaf və tərəqqiyə 
doğru atılan daha yeni bir addım sayılır bizim üçün. Jurnalımızın 
beşinci  sayında xoş gördük sizləri! Saydan-saya təkmilləşməyə, 
müəyyən çatışmazlıqları aradan qaldırmağa çalışırıq. Bu məsələdə 
Siz də öz  rəy  və təkliflərinizi  bildirməklə bizə yardımçı ola 
bilərsiniz. Sizin yardımınızla addım-addım məqsədimizə doğru 
irəliləyirik. 
Bu sayımızda da ümumi amalımıza xidmət edən yazılarla 
görüşünüzə gəlmişik.  Məqsədəimizə müvafiq olaraq  gənc 
yazarlardan  Sevindik Nəsiboğlunu və müəyyən səbəblər üzündən  
indiyə qədər  yayımlana  bilməyən  Səxavət  Qarabağlını  diqqətinizə 
təqdim edirik. Ayrıca iyunun  1-i  doğum günü olan, eyni  zamanda 

bu  il 65 illik yubileyini qeyd edən Təranə Məmmədə  yazarlar 

adından təbriklə  və onun yaradıcılığı haqqında yazı  ilə tanış ola 
bilərsiniz. Xoş gördük sizləri! “Yazarlar”ın  söz dünyasına xoş 
gəlmisiniz! 
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       Sevindik NƏSİBOĞLU 

 

SƏN HƏMİŞƏ BİZİMLƏSƏN... 
 
Sən həmişə bizimləsən... sənədli filmindən fraqment. 
Bu gün qarışıq mövzulardan danışacağam. Lakin İlyas 
və Elçin Əfəndiyevlərlə daim əlaqədə olacaq.Məqalənin 
sonuna qədər. Həmişə onunla olanlar, həmişə bizimləsən 
deyənlərdən danışacağıq indi. 
Bildiyiniz kimi, dahi dramaturqumuz İlyas Əfəndiyevin bir 
pyesi var. Həmin pyes əsasında 1987-ci ildə televiziya 
tamaşası da çəkilib. Rollarda Məlahət Abbasova və Rasim 
Balayev çəkilmişdir.Tamaşanın adı isə hamının 
dilinin əzbəridir . “Sən həmişə mənimləsən”... 
İndi deyə bilərsiniz ki, haradan çıxdı “Sən 
həmişə bizimləsən”, niyə məqalənin adını belə qoydun?. 
Belə sualların yaranması,məncə,normaldır. 
Dedim ki, Elçin və İlyas Əfəndiyevlərlə daim əlaqədə olan 
adamlardan danışacağam. Ailəsindən ta Araz Bulud 
Eynəmliyə qədər.Danışacağam,yorulmadan 
danışacağam.Belə ki,”Sən həmişə bizimləsən” bir sənədli 
filmin adıdır.İlyas Əfəndiyevin vəfatından 2 il sonra,1998-ci 
ildə çəkilmiş bu sənədli filmdə sonuna 
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qədər İlyas Əfəndiyevdən danışılır. Əgər indi Elçin və İlyas 
müəllimlə görüşənlər barədə yazırıqsa, deməli bu məqalənin 
də özünəməxsus adı olmalıdır.Sən həmişə bizimləsən... 
Əvvəlcə həmin sənədli film haqqında danışmaq istəyirəm. 
Sən həmişə bizimləsən sənədli filmi 1998-ci ildə 
“Azkinovideo”nun çəkdiyi sənədli filmdir. Qısametrajlı olsa 
da mənalıdır. Ssenari müəllifi böyük ziyalı qadınımız, 
rəhmətlik Mailə Muradxanlı və haqqında “Naxçıvan 
xatirələri” adlı yazımda  qeyd 
etdiyim, “Gecikmiş gündəlik” filminin ssenari müəllifi 
və rejissoru Cəmil Fərəcov olub. Operator isə sənədli 
filmlərimizin tanınmış operatoru olmuş Nizami Abbasdır. 
Redaktor Svetlana İsmayılova, icraçı prodüser isə Xanlar 
Cəfərov olmuşdur. 
Filmin posteri də çox yaxşıdır. Ata-oğul yan-yana durmuşlar 
və həmin alınan şəkil də filmin posteri olub. Filmdə 
İlyas Əfəndiyevin qoyub getdiyi əsərlərindən parçalar 
verilib. İlyas Əfəndiyevin əsərləri əsasında çəkilmiş bir çox 
tamaşalarda, həmçinin Elçinin “Ox kimi bıçaq” filmində rol 
almış rəhmətlik aktrisamız Amaliya Pənahova, rəhmətlik 
aktyorumuz Əliabbas Qədirov, rejissor Mərahim 
Fərzəlibəyov, Həsənağa Turabov çıxış etmişlər və 
İlyas Əfəndiyevi bir daha yad etmişlər. 
İndi isə mən danışım  “Sən həmişə bizimləsən” deyənlərdən. 
Filmdə iştirak edənləri saydım, onlar da sayılır. 
Şəfiqə Məmmədova, Məmmədrza Şeyxzamanov,Leyla 
Bədirbəyli və kollektivi 1974-cü ildə “Çarvadarların izi 
ilə” filmində iştirak edib, pərdə arxasında 
filmə baxan İlyas Əfəndiyevlə əlaqələri olub. 
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Tofiq Mirzəyev,Yaşar Nuri, Nigar Hüseynova və kollektiv 
1976-cı ildə  “ Bizi dağlarda axtarın” filmində iştirak 
ediblər.Yaşar Nuri həm də 
İlyas Əfəndiyevin əsərləri əsasında səhnələşdirilmiş bir 
neçə tamaşada rol almışdır. 
Məlik Dadaşov, Fuad Poladov,Vəfa Fətullayeva və kollektivi 
1978-ci ildə  “ Atayevlər ailəsi” film-tamaşasında çəkilmişlər. 
Sabir Rüstəmxanlı və Anar İlyas Əfəndiyevi 
və Elçini özlərinin gənc yaşlarından tanımış, 
Elçinlə isə dostdurlar. 
Mərhum 
aktyor İlham Əsgərov İlyas Əfəndiyevin əsərləri əsasında 
səhnələşdirilmiş bir neçə tamaşada, 
həmçinin “Sarıköynəklə Valehin nağılı” televiziya 
tamaşasında rol almışdır. 
Aktyorlardan Həsən Məmmədov, Hamlet 
Xanızadə,Rafiq Əzimov İlyas Əfəndiyevin 
və Elçinin əsərləri əsasında çəkilmiş filmlərdə və səhnələşdiri
lmiş tamaşalarda, həmçinin “Ox kimi bıçaq” və 
“Bircəciyim” filmində rol almışlar. 
Aktrisa Mehriban Xanlarova İlyas Əfəndyevin 
və Elçinin əsərləri əsasında səhnələşdirilmiş teatr 
tamaşalarında, eləcə də aktrisa aktyor Kamil Zöhrabovla 
birlikdə  “ Bircəciyim” filmində rol almışdır. 
Xalq artisti Məleykə Əsədova İlyas Əfəndiyev 
və Elçininzsərləri əsasında hazırlanmış teatr tamaşalarında rol 
almışdır. 
Aktyorlar Muxtar Maniyev və Şahmar Ələkbərov 
da İlyas Əfəndiyev 
və Elçinin əsərləri əsasında çəkilmiş filmlərdə rol almışlar. 
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Nicat Bəkirzadə İlyas Əfəndiyevə həsr edilmiş 
“Geriyə baxmağa dəyər” filminin rejissoru olub, həmin 
filmdə İlyas Əfəndiyevin həyatından görüntüləri əks edib. 
Şamil Süleymanov Elçinin “Baladadaşın ilk 
məhəbbəti” və illər sonra “Mahmud və Məryəm” filminə 
çəkilmişdir. 
Fəxrəddin 
Manafov  isə Elçinin əsərləri əsasında çəkilmis “Hökmdarın 
taleyi” və  “ Mahmud və Məryəm” filmində rol alıb. 
Ramiz Axundov Elçinlə birgə onun əsəri əsasında “Əllər 
və rənglər” filmini çəkmişdir. 
Elçin Cəfər Cabbarlı mövzusuna müraciət etmiş, 2000-ci ildə 
ədibin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr etdiyi kitab 
yazmışdır. 
Ulu öndərimiz Heydər Əliyev həm İlyas Əfəndiyevin 
və həmdə Elçinin yaradıcılığına xüsusi qiymət vermiş, şəxsən 
onlarla görüşmüş, fikirlərini dəyərləndirmiş, əsərlərini 
yüksək qiymətləndirmiş,  Elçini 1993-cü ildə baş nazirin 
müavini vəzifəsinə təyin etmişdir. 
Hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları da  atasnın 
yolunu davam etdirərək ədiblərin yaradıcılığına xüsusi 
qiymət vermiş, onlarla görüşmüş, fikirlərini 
dəyərləndirmiş, əsərlərini qiymətləndirmişdir. 
Füzuli rayonu Əfəndiyevlərin doğulduğu məkandır. 
Azərbaycan-NƏİNKİ ata-oğul hər iki ədibə,bütün 
dəyərli övladlarına dəyər verib və verəcəkdir.! 

Bu siyahıda hələ çox adlar var və bunlara bir çoxu də 
əlavə olacaq. Mənsə hələ yeniyəm. Onunla olanların 
siyahısını yazsaq, bu siyahıya 10 milyon insan daxil ola bilər! 
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Nə Elçin bu dünyada unudulacaq, nə İlyas ,nə Timuçin 
,nə də Yalçın. Onlar hər dəfə yüksələcəklər və hər an 
bizimlə olacaqlar! 
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   Akif ABBASOV 

 

                                ARZU 

                          (hekayə) 

           Səyyarə xanım indi müəyyən yaşa dolub. Xanım-

xatın bir qadındır.  Zahirən, batilən də gözəl bir xanımdır. 
Uşaqlıq illərində hərənin bir sərgüzəşti olur. Səyyarə 

xanımın da yada salınası xatirəsi var. 

           Deməli belə, Səyyarənin 10 yaşı olardı. 3, ya 4-cü 

sinifdə oxuyurdu. Bir gün dərsdə  “Ana vətən" şeri 
keçilirdi. Müəllim motivasiya yaratmaq üçün uşaqlara sual 
verir: 

         -Kim deyər, dünyada bizim üçün ən əziz olan varlıq 
nədir? 

         Hamı bir ağızdan: 
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        -Ana, - deyir. 

        Səyyarənin səsi gəlir: 

        -Dünyada bizdən ötrü ən əziz olan varlıq Arzudur. 
        Müəllim o biri suala keçir: 
        -Yaxşı, elə isə deyin: anadan başqa daha  əziz olan 

nədir? 

        Hamı deyir: 

        -Vətən.  

       Səyyarənin dinmədiyini görən müəllim üzünü ona 

tutur: 

       -Hə, Səyyarə, sənin cavabın nə olacaq? 

       Səyyarə yenə də:  

       -Arzu, -deyir. 

       Müəllim Səyyarəyə yaxınlaşaraq onun saçlarını 
sığallayır, onu başa salmağa çalışır: 

       -Qızım, kimdən soruşsan, belə deyər: dünyada anadan 

və Vətəndən əziz heç nə ola bilməz. Sən də bunu 

bilməlisən. İndi de görüm, dünyada bizim üçün ən əziz 
olan  nədir? 

        Səyyarə ayağa qalxaraq: 
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        -Müəllim, Arzudur, -deyə təkrar edir. 

        Müəllim təəccüblə ona baxaraq: 

        -Əyləş, - deyir. 

       Yerinə qayıdan müəllim, başqa sualla sinfə müraciət 
edir:  

        -Hansı adlar həmişə bir yerdə çəkilir? 
       Uşaqlar: 

        -Ana və Vətən sözləri , -deyirlər. 
        Səyyarənin səsi gəlir: 

        -Arzu. 

       Müəllim suallarını davam etdirir: 

        -Bizim liderimiz kimdir? 

        Uşaqlar xorla bildirirlər:   

        -Lenin.  

       Müəllim Səyyarəyə baxır. Səyyarə tez: 

       -Arzu, - deyir. 

       Müəllim əsəbiləşir, direktoru çağırır, olanları deyir.  

      Öyrənməyə başlayırlar ki, bu uşaq niyə özünü belə 

aparır, hansı sual verilirsə, cavabında Arzu deyir. 
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       Məlum olur ki, Arzu bunun qardaşıdır, təzə doğulub. 
Səyyarə  qardaşını o qədər çox istəyir, ona o qədər 

bağlanıb ki, onun yanından aralanmaq, hətta məktəbə belə 
getmək istəmir. Bütün günü fikrində, xəyalında Arzudur.  

       Səyyarəni başa düşüb, onun xətrinə dəymədlər.  

         Olub-keçənləri yadına salan Səyyarə xanım 
gülümsədi. Daha uşaq deyildi. Bilirdi ki, qardaş da, bacı da 
çox sevilə bilər. Amma dünyada ən əziz olan ana ilə 
Vətəndir. 
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      Təranə MƏMMƏD  

 

           RƏQİBİM 

Səni qısqanıram mavi dənizə, 

Onu məndən artıq sevidiyin üçün. 
Alışa bilmirəm bu eşqinizə, 

Dənizi sevgili seçdiyin üçün. 

* * * 

Bəs niyə onunla deyilsən bu gün? 

Sənsiz mavi dəniz tənha görünür… 

Axı baş əyirsən sən ona hər gün, 

Ürəyin eşqiylə vurur, döyünür. 

* * * 

Dəniz adi deyil, bu gün başqadır, 
Sənin görüşünə qaçmaq istəyir. 

Bu geniş sahildə dəniz dardadır, 
Dərdinə bir əlac tapmaq istəyir. 
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Darıxan hər ürək dönür şəm olur, 

Yandıqca sahibi saralır,solur. 
Dəniz darıxanda möhtəşəm olur, 

Çırpınır, çağlayır, boşalır, dolur. 

* * * 

İçindən ah çəkib kükrəyir birdən, 

Çırpır qollarını gumlu sahilə, 

Sanki üz döndərir, inciyir hərdən, 

Dönür bir amansız muzdlu qatilə. 

* * * 

Dənizi həsrətdə qoyma, amandır! 

Onun fəryadına dözə bilmirəm. 

Yetiş harayına, özünü çatdır! 

Axan göz yaşını silə bilmirəm. 

* * * 

Bilirəm dənizin əsirisən sən, 

Xeyir duanızı özüm verirəm. 

Qovuş sevdiyinə! O dəniz, o sən! 

Dənizin xətrinə səndən keçirəm, 

Çünki… mən də onu səntək sevirəm.    
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   Şahmaz ŞAHİN 

 

                     AY IŞIĞINA DÖNƏN ƏSGƏR 

    Dünyanin təməlində vardır dağıntılar, çəkişmələr, üsyanlar... 

Dünyani sevgiylə, məhəbbətlə idarə etməyin asan və rahat bir yolu 

olduğu halda, bir-birinə yad ya da doğma olan insanlar arasında, 
sonra da ölkələr səviyyəsində savaş yoluna üstünlük verilmişdir. 
Azərbaycan dövlətinin istəmədən qatıldığı müharibələr də 

haqsızlığın, yersiz eqoizmin doğurduğu fəlakətlərdəndir... Otuz ilə 

yaxın işğal altında olan torpaqlarımızı düşməndən azad etməkdən 

ötrü xalqımız, ordumuz  bir dəmir yumruq altında birləşdi və tarixi 

qələbəsini çaldı!... 

    Müharibə həm də tarixin digər üzünü meydana çıxardı, göstərdi ki, 

necə oğullar böyüyüb çıxıb meydana Azərbaycanda, hər biri də igid, 

vətənpərvər, qəhrəman... Belə oğullardan idi Elnur Aydın oğlu 
Tağıyev... O, 10 iyun 1997-ci ildə Sumqayıt şəhərində doğulub 
böyümüşdü,  sonradan yığışıb bu kənddə köçmüşdülər, elə orta 

məktəbin son siniflərini də T.Nurullayev adına Xəlfəli kənd tam orta 

məktəbdə oxuyub bitirmişdi. Hərbi xidmətə çağırılmış və 2015-çi ildə 

həvəslə Milli Orduda xidmətə yollanmışdı, əsgərliyini Naxçıvanda 
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kəşfiyyatçı kimi çəkmiş, bu zaman özünün yalnız yüksək bacarıq və 

qabiliyyətlərini göstərmişdi. İdmanın güləş növü iə məşğul olan 
əsgər yarışlarda  birinci yerə çıxmışdı. Onun peşəkar hərbçi olmaq 

üçün potensial imkanlarını görən türk zabitlər altı aylıq təlimlərə 

qatılmasına şərait yaratmış və həmin təlimlərdə yüksək nəticə 

göstərdiyinə görə Fəxri Fərmanla təltif edilmişdi. 2016-cı ilin dekabr 
ayında hərbi xidmətdən qayıdan Elnur Tağıyev tikintilərdə fəhlə kimi 

işə başlayaraq ailəsinə maddi dəstək olmuşdur. Amma general Polad 
Həşimovun şəhid olması onun da qanını coşdurmuş, ürəyini 

düşmənə intiqam hissi ilə doldurmuşdu...  

..Bir Ay işığına bürünər yolum, 

Tanrıdan güc alar, bükülməz qolum. 

Yaraşmaz döyüşdən uzaqda qalım, 

Məni hifz eləyər etdiyin dua, 

Arxamca bir ovuc su qəp, ay ana.... 

   Daim cəbəhəyə getməyə, qisas almağa fürsət axtaran gənc 

müharibə başlayarkən arzusuna çatır. 29 sentyabr 2020-ci ildə 

döyüşlərə qatılan əsgərin yolu Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlıdan keçir. 

Əfsuslar olsun ki, 25 oktyabr 2020-ci il tarixində bu şərəfli döyüş yolu 
qırılır Elnurun, həmin gün o, Qubadlı uğrunda gedən ağır döyüşlərin 

birində Vətənə borcunu canı ilə ödəməli olur... 

     Bu döyüş zamanı onunla birgə düşmən mühasirəsinə düşən bir 

qrup əsgəri xilas etmək üçün bütün bacarığını işə salan və onları ağlı 
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və cəsarəti ilə mühasirədən çıxarmağı bacaran Elnur, özü  şəhidlik 

mərtəbəsinə qalxır... 

Ölümündən sonra Elnur Tağıyev “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif 

olunmuşdur. 

   Üç bacının bir qardaşı idi Elnur, atası Aydın deyir ki: 

-Vətən sağ olsun! Elnur mənim qolumun qüvvəti, köməyim və tək 

oğlum idi. İndi isə bütün Azərbaycan xalqının balasıdır. Onunla fəxr 

edirik! Anası Səkinə xanım oğlundan aramla söz açır, deyir o, 
əvvəldən fərasətli, vətənpərvər, istiqanlı, mehriban idi. Heç vaxt 
haqsızlığı bağışlamazdı, bağışlamadı da... Bacısı Vüsalənin isə 

yaddaşında Elnur qəlbi eşqlə dolu gənc kimi qalıb: 

-Elnurla həm də dost idik, sirrini mənimlə bölüşərdi, gözaltısı vardı 
deyəsən, amma demirdi, bu il evlənmək fikrində idi.. Hərbi 

komissarlıqdan çağırış vərəqəsi gələndə qardaşım Şamaxıda işləyirdi. 

Eşidən kimi çıxıb gəldi və sabahı gün müharibəyə yollandı...Vətən 

sağ olsun!.. 

  ... İşdir yolunuz Xəlfəli kəndinə düşsə vaxt tapıb mütləq kənd 

məzarlığına da baş çəkin. Orda bir şəhid qarşılayacaq sizi, bu Elnur 
Aydın oğlu Tağıyevdir, özü də tək yox, şəhid yoldaşları ilə birgə... 
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  Rahim ÜÇOĞLANLI (Rzayev) 

                           

KÖNLÜMDƏ EL BOYDA XALIM VAR MƏNİM 

Qara bulud, başım üstdən çəkil get, 

Gün dəysin yetişim, kalım var mənim. 

Qaranlıq dalana düşüb qalmışam, 
Hələ gedilməmiş yolum var mənim. 

* * * 

Mən də bir buludam, sanma suyum yox, 

Boşuna səpmərəm çünki, gözüm tox, 

Sən yağma, özümün ehtiyyatım çox, 
Nə qədər leysanım, dolum var mənim. 

* * * 

Rahiməm, saçıma həsrət salıb dən, 

Dağımı sis duman, dərəm alıb çən, 

Vətəndə  vətənsiz yaşayıram mən, 

Könlümdə el boyda xalım  var mənim. 
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  Səxavət QARABAĞLI (Məmmədova) 

 

   SƏXAVƏT QARABAĞLININ SÖZ DÜNYASI 
Səxavət Qarabağlı (Məmmədova) 1977 ci ildə Tərtər 

rayonunun Səhlabad kəndində anadan olmuşdur. 1993 - cü 

ildə köçkün düşənədək Ağdam rayonunun Şurabad kəndində 

yaşayaıb yaratmışdır. Məlum hadisələr nəticəsində dogma 

evini tərk etməyə məcbur qalanda ta uşaqlıq illərindən 

yazdığı bütün şeirləri itib. Səxavət xanım bu halı özü belə 

ifadə edir: “ ... Şeirlərim evimizdə qaldı və bu bir körpənin 

xəyallarının paramparça olması demək idi. 2013 - cü ildə 

yenidən şeirlər yazmağa başladım... İndi ordumuzun şanlı 
qələbəsindən sonra daha xoşbəxtəm... Sanki həyatımın 
Ağdamda qırılıb qalan o hissəsindən gənclik çağlarımdan 
yaşamağa davam etməyə başlamışam...” 

 

TEZ GƏL  
Ömür viran olmadan, 

Ürək talan olmadan, 
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Həyat yalan olmadan, 

Tez gəl həyat çox qısa. 
* * * 

Susuz qalan bulağam, 
Odu sönmüş ocağam, 
Tikan üstdə qonağam, 
Tez gəl həyat çox qısa. 
* * * 

Gələn yolunmu bağlı?. 
Bu aşiq qəlbi dağlı, 
Yoruldu Qarabağlı, 
Tez gəl həyat çox qısa. 
 

KASIB MƏRD OLAR 

Kasıb süfrəsində halaldı çörək, 

Süfrəni ürəklə açasan gərək, 

Halal süfrələrin qonağı mələk, 

Heç evdə görməsin zaval qonağı. 
* * * 

Nə qədər ucalsan hərdən başı əy, 

Nə kasıbı incit, nə qəlbinə dəy, 

Olsan da padşah, lap tutaq ki, bəy, 

Xoş səda ver, çalış xoş al sorağı. 
* * * 
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Səxavətin nədir axı qəzəbi?. 

İstəmir var dövlət, istəmir dəbi, 

Kasıb olsa əgər boş qalsa cibi, 
Şan-şöhrəti onun halal olmağı... 
 

SAF QƏLBIM 

Saf qəlbim başıma bəla, 

Bicliyim, fırıldağım yox. 
Qəzəbim dağlar əridər, 

Qəlbimin qəzəbindən qorx. 

* * * 

Ümidlər öləcək bir gün, 

Məzarın olacaq ürək, 

Oynama gəl saf qəlbimlə, 

Sındırma, onsuzda kövrək. 

* * * 

İntizar dostu bu qadın, 
Nə qoysun sevginin adın? 

Haçandır yolda qoyduğun, 
Gözlərin nurunu aldın... 
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   Zaur USTAC 

 

BİR KİTABA YÜKLƏNMİŞ MİN FİKİR 
                          və  ya 
TƏRANƏ MƏMMƏDİN “TOR” – U 
Salam olsun, dəyərli oxucum. Uca Yaradana dünyadakı 
kəlmələrin sayı qədər şükürlər olsun ki, yenidən sizlərlə 

görüşmək nəsibimiz oldu. Sözün həqiqi mənasında nə xoş 
halımıza…  
Öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu yazını sayca on beşinci 
olan “Yazarlar və yazılar” məqaləsinin əlavəsi və ya 
tamamlayıcı bir hissəsi kimi də qəbul etmək olar. Həmin 
yazıda ümumi şəkildə və daha qlobal səpkidə romançılıqdan 
söhbət getdiyindən oxucunun fikrini dolaşdırmamaq məqsədi 
ilə bu yolu seçdim. Onu da əlavə edim ki, bundan bir sonrakı, 
yəni “Hərb mövzulu yazılar” adlı on yeddinci yazı ilə bu məsələ 
tamamlanır. Ümumiyyətlə, bu yazılar nədən yaranır? Yazmaq 
bir ehtiyacdır, vəssalam. Mühit, məqam və ya hər hansı bir an 
yazını sifariş edir və yazar da acizanə şəkildə qələmi əlinə 
götürüb yazmağa başlayır. Tam səmimi olaraq bildirmək 
istəyirəm ki, belə bir mövzuda yazı yazmaq istəyi hələ ötən 
əsrin 90-cı illərindən rəhmətlik Ziya Bünyadovun, tanınmış 
yazarlarımız Elçinin, Anarın yazdığı əsərlərlə tanış olduğum 
vaxtlardan yaranamışdı. Çox sonralar İlahinin qisməti 
Əhmədbəy Ağaoğlu haqqında Ülviyyə Hüseynlinin mükəmməl 
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bir yazısı ilə tanış oldum və bu fikrim bir az da qüvvətləndi. 
Hamımızın yaxşı tanıdığı Elxan Elatlının şeir kitabı düşdü 
əlimə (şəxsi kitabxanamda Elxan Elatlının üç şeir kitabı var), 
oxudum valeh oldum. Eyni zamanda, artıq nə vaxtsa belə bir 
yazını mütləq yazacağımı özüm üçün dəqiqləşdirdim. Texniki 
istiqamətdə təhsil almış daha iki tanınmış şairimizin adını 
çəkməklə bu sözə qüvvət məsələsini yekunlaşdırmaq 
istəyirəm. Onlardan biri dəyərli şairimiz Abdulla Cəfər, digəri 
isə doğum günü də bu günlərə təsadüf edən milyonların 
sevimlisi, nəğməkar şair Vahid Əzizdir. 23 noyabr Vahid 
müəllimin ad günüdür, bu gün münasibəti ilə sevimli şairimizi 
təbrik edir, Uca Yaradandan ona uzun ömür, cansağlığı arzu 
edirik. Var olun, yazın, yaradın, dəyərli insan…  
 
Nəhayət, Təranə Məmmədin “Tor” kitabı, bu kitabdakı eyni adlı 
povesti və digər fərqli problemlərdən bəhs edən oxşar motivli 
hekayələri ilə tanış olduqdan sonra yazı yarandı. Sual ola bilər 
ki, yuxarıda sadalanan müxtəlif tanınmış və o qədər də 
tanınmayan imzaların söhbətə nə dəxli… Bu kiçik yazıda iki 
məsələ; mükəmməl (standat və ya standarta yaxın) nümunələr 
və ədəbiyyatçı olmayan yazarların yaradıcılığındakı fərqli 
məqamlar üzərindən fikir yürüdərək “Tor” haqqında söhbət 
açacaq, bir kitaba yüklənmiş min fikrin mində birinə aydınlıq 
gətirməyə çalışacağıq. Yuxarıda sadaladığım əsaslarla, 
müasirlərimiz olan, özlərini ədəbiyyat sahəsində görən, 
görmək istəyən gənclərə faydası ola bilər – düşüncəsi ilə bu 
sətirləri qələmə alıram.  
 
“Yazarlar və yazılar” yazısındakı fikri davam və inkişaf 
etdirərək bildirmək istəyirəm ki, insan hansı sahədə çalışırsa 
çalışsın (müəllim, həkim, mühəndis və s.), təbiətin, yaranışın, 
həyatın bir parçası olduğunu unutmamalıdır. Yaratdıqları ətrafa 
zərər vermədən onun özünə, inkişafına, rifahına xidmət 
etməlidir. Konkret yazarların, ədəbiyyatın probleminə gəlincə, 
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yazar adı yaradıcılıq olan işlə elə məşğul olmalıdır ki, sözün 
əsl mənasında izi qalsın. Öz izi. Başqasının etdiyinin surətini 
çıxartmasın, özü nəsə yaratsın… Yəni, yazılan yazı zaman 
ötdükdən sonra dəyərini itirməsin, əksinə, dəyər qazansın, 
daha da əhəmiyyətli olsun. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, 
müəllifin kimliyindən asılı olmayaraq qələmdən çıxan yazı artıq 
özü-özlüyündə müəyyən bir ədəbi hadisədir. Bu o deməkdir ki, 
indi yazılanları yüz il sonra oxuyanlar bizim indiki həyat 
tərzimizdən, başımıza gələnlərdən az-çox səhih məlumatlar 
ala bilsinlər. Bugünkü yazı o informasiyanı daşımırsa, onun bir 
adı var – cəfəngiyyat… Məni bağışlayın, ədəbiyyatdan çox 
uzaq cəfəngiyyat… “Yazarlar və yazılar” yazısındakı fikrimi bir 
daha qabardaraq, altını cızaraq, vurğulamaq istəyirəm ki, 
insanlığa, onun ikişaf tarixinə xidmət etməyən istənilən yazılı 
nümunə müəllifinin kimliyindən asılı olmayaraq sadəcə kağız 
yığınıdır, vəssalam. Bu işdə deyərdim ki, ixtisaca filoloq 
olmayanların bəxti daha çox gətirib. Bu, əslində təbii və 
məntiqi nəticədir. Çünki onlar ədəbiyyatçı olmadığına, qayda-
qanunlara o qədər də dərindən bələd olmadıqlarına görə 
yaratdıqları istər-istəməz orijinal, özünəməxsus alınır. Filoloji 
təhsil alanların məntiqi olaraq quruluş-struktur baxımından 
demək olar ki, həmən-həmən bir-birlərini təkrarlamasının 
əksinə olaraq, dəqiq elimlər sahəsində təhsil alanlar və ya 
hansısa yüksək dəqiqlik tələb edən sahədə çalışanların 
yaratdığı yaradıcılıq nümunələri sistemliliyi, yığcamlılığı, 
əhatəliliyi, tamlığı, bitkinliyi və özünəməxsusluğu ilə seçilir. Bu 
qeydlər heç də bütün ədəbiyyatçı yazarların yaratıqlarına aid 
deyil, nisbi və ümumi xarakter daşıyır. Belə geniş bir girişdən 
sonra həyatda olan bütün mövcudatın nisbiliyini də nəzərə 
alaraq yazının məqsədini açıqlamaq istəyirəm. Xüsusi ilə 
sözüm əlində qələm olanlara aiddir. Bu məsələ məni həmişə 
narahat edir və şeirlərdə də ara-sıra, yeri gəldikcə toxunuram.  
Məsələn, “Söz müqəddəsdir”, “Vurğuna”, “Olub” şeirləri ünvanlı 
şəkildə, sırf bu məqsədlə qələmə alınmışdır. Yazımızın 
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məqsədi Təranə Məmməd və onun yazmış oduğu “Tor” kitabı 
timsalında belə bir nümunənin olduğunu xatırlatmaqdır. Bu 
təqdimat özü-özlüyündə əgər heç bir təsir və mənafe olmasa, 
müasir dövrümüzdə də həcmindən asılı olmayaraq mükəmməl 
sənət əsəri yaratmağın mümkünlüyünü ortaya qoyur və 
varlığını nəzərimizə çatdırır. Haqlı sual oluna bilər, niyə Təranə 
Məmməd? Nə üçün “Tor”? Cavabı isə hələ girişdə sadaladığım 
məqamlar və məlumatın son dərəcə yeni – çağdaş olmasıdır. 
Ən yeni nümunə üzərindən yazarlarımızın yazılarına bir baxış 
deyək adına… 
 
Qəhrəmanımızın nümunəsinə keçməzdən əvvəl söhbətimizin 
daha anlaşıqlı olması, yəni mənim qeydlərimin əsası və sizin 
mətləbə daha yaxın olmanızı təmin edəcəyinə inandığım üçün 
kiçicik bir ümumi məlumatlandırmaya ehtiyac duydum.  
 
Təranə Məmməd (Əliyeva Təranə Məmməd qızı) 1 iyun 1956-
cı ildə anadan olub. Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq 
fakültəsini bitirib. 1981-1990-cı illərdə Azərbaycan Dillər 
Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən kurslarda və eyni 
zamanda Bakı Dövlət Universitetində ərəb dilini tədris edib. Bir 
müddət Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında 
Mətbuatda Dövlət Sirlərini Mühafizə Edən Baş İdarədə 
redaktor işləyib. Sonralar isə Azərbaycan Respublikası Milli 
Təhlükəsizlik Nazirliyində məsul vəzifədə çalışıb. Hal-hazırda 
ehtiyatda olan Polkovnik-leytenantdır. “Payızda bahar”, 
“Gözlərdən öpüb ayrılın”, “Etiraf, Priznanie” adlı şeir və nəsr 
kitablarının müəllifidir. Haqqında söz etdirən “Tor” kitabı 
müəllifin sayca dördüncü kitabıdır. 
 
Müəllifin sayca dördüncü kitabı olan “Tor”a biz də məhz dörd 
tərəfdən yaxınlaşıb, fikrimizi dörd baxş bucağından 
gördüyümüz, dörd aspektdən əsaslandırmağa çalışacağıq. 
Həmin dörd meyar aşağıdakılardan ibarətdir: 
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– Kitabın dili, 
 
– Struktur – quru luşu, 
 
– Mövzu aktuallığı, 
 
– Əhatəliliyi. 
 
Yazının dili bütün dövürlərdə aktual problem olsa da, xüsusi ilə 
son zamanlar qloballaşma adı altında baş verənlər və eləcə də 
dövlət başçısı səviyyəsində ana dilimizə olan qayğının fonunda 
bir daha xüsusi əhəmiyyət kəsb edən qabarıq məsələ kimi 
ortaya çıxır. Bu məsələdə Təranə xanımın yazdıqları nümunə 
göstərə bilinəcək səviyyədə tam, bitkin əsərlərdir. Təranə 
Məmmədin əsərlərinin dilindən yazarkən, nədənsə, qeyri-iradi 
azyaşlı oğluna siqareti tərgitmək üçün onu əvvəlcədən müxtəlif 
bahalı siqaretlər alıb dolduraraq hazırladığı otağa həbs edib, – 
“di, nə qədər çəkirsən, çək” – deyən atanın misalı yadıma 
düşür. Təranə xanım dörd fərqli dildə eyni səviyyədə 
yaradıcılıq imkanlarına malik olmasına baxmayaraq, onun bir 
dildə, yazdığı digərinə qarışmır. Yazılarının dili ümumi qəbul 
olunmuş formada, məsələn, bütün dövürlərin dahi yazarı 
ünvanının tək daşıyıcısı L.Tolstoyun başqa dillərdəki frazalara 
əsərlərində yer ayırdığı şəkildə istifadə etməsini nəzərə 
almasaq, olduqca təmiz, səlis və aydındır.  
 
Əsərlərin quruluşu, olduqca yığcam, sanki, gözəgörünməz bir 
struktur sxem üzərinə yığılmış ayrı-ayrı, biri digərinə vəhdət 
üçün mütləq möhtac olan pazl hissəcikləri toplusu kimidir. Qısa 
və konkretdir. Bu baxımdan, kitabdakı hekayələr hər biri özü-
özlüyündə bir povestin, povest isə əslində həcmli bir romanın 
yüklülüyünü daşıyır. Təranə xanım adi görünən bir məişət 
problemi üzərinə qurulmuş təhkiyəni ani bir xatırlama və ya 
sualla illər öncə baş vermiş əhəmiyyətli hadisənin üzərinə 
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yönəldib, bu mühüm məsələ barəsində bir-iki cümlə ilə 
oxucuya elə müfəssəl məlumat yüklü informasıya ötürür ki, bu 
sadəcə qibtə ediləcək hal, onun illərin gərgin əməyinə 
söykənən, hər ötən saniyənin olduqca qiymətli olduğu, sözün 
anında fiksasiya etmək bacarığının mühüm olub, həyati 
əhəmiyyət kəsb etdiyi fəaliyyətindən, iş təcrübəsindən 
qaynaqlanır. Uzun illər əmək fəaliyyəti nəticəsində qazandığı 
sistemlilik, yığcamlılıq, dəqiqlik, bütövlük kimi xarakter 
xüsusiyyətləri hər sözdən, hər cümlədən, hər bir fikirdən 
boylanır və görünür. 
 
Yazdıqlarının demək olar ki, hamısı həmən-həmən aktual 
mövzuları əhatə edir. Söhbətin, hekayətin zaman və məkan 
olaraq hardan başlayıb, harada bitməsindən, məzmunundan 
asılı olmayaraq hal-hazırda bir vətəndaş kimi hər birimizi 
narahat edən Qarabağ problemi, qaçqın və köçkünlərimizin 
vəziyyəti, Xocalı faciəsi, Aprel döyüşləri, gənclərin və gənc 
ailələrin problemləri, ölkəmizdə baş verən dəyişikliklər, 
fasiləsiz inkişaf, quruculuq işləri və başqa digər mühüm 
əhəmiyyətli hadisələr onun yazdıqlarının əsasını, canını, 
ruhunu, şah damarını təşkil edir.  
Elə yuxarıda sadaladıqlarımız keyfiyyətlər Təranə Məmməd 
yaradıcılığının zənginliyini, rəngarəngliyini, əhəmiyyətini gözlər 
önünə sərməyə kifayət edir. Ancaq bunlar hələ hamısı deyil… 
Həcmindən asılı olmayaraq, Təranə xanımın yazdıqları 
əhatəliliyi baxımından da çox seçilir. Hər bir bədii səhnənin 
təsviri, obrazın canlandırılması zamanı xüsusi bir musiqi 
duyumu, rəssam peşəkarlığı sezilir onun yaratdıqlarında… 
Özünəməxsus, orijinal bir təhkiyyə üslubuna malik olan Təranə 
Məmməd, məsələn, adi bir uşaq bağçasındakı tərbiyəçi ilə 
uşağın arasındakı dialoq zamanı ölkəmizin tarixində baş 
vermiş istənilən məsələni çox asanlıqla ortaya çıxarıb, əhatəli 
şəkildə oxucusuna təqdim etməyi bacarır və hekayət bitdikdən 
sonra oxucuda heç bir cavabsız sual, yarımçıq məsələ qalmır. 
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Təranə xanımın yaratdığı obrazların prototipləri Şəhidlər 
Xiyabanında uyuyan şəhidlərimizdən tutmuş, hal-hazırda 
bizimlə birlikdə gündəlik yaşam mücadiləsi verən müxtəlif 
zümrələrə aid uşaqlar, yeniyetmələr, gənclər, yaşlılar, xəyalları 
yarım qalmış övladlar, dünyaları yıxılmış valideynlər, tələbələr, 
fəhlələr, iş adamları, qazilərimiz, torpaq-yurd həsrəti ilə 
yaşayan qaçqın-köçkünlərimiz kimi müasirlərimizdir.  
 
“Yazarlar və yazılar” məqaləsindəki yazarların bütün dövrlərdə 
aktual olan iki sevimli mövzusu var, – “müharibə və məhəbbət” 
fikrinə qayıdaraq qeyd etmək istəyirəm ki, Təranə Məmməd bu 
iki mövzunu çox ustalıqla birləşdirib, söz israfçılığına yol 
vermədən hər güllənin həyati əhəmiyyət kəsb etdiyi xüsusi 
əməliyyatda olan kəşfiyyatçı əsgər dəqiqliyi ilə bütün 
məsələlərin öhdəsindən böyük məharətlə gələrək, misilsiz, 
xüsusi ilə gələcək nəsillər üçün, eyni zamanda müasirlərimiz 
olub, ancaq dünyadan xəbərsiz yaşayanlar üçün gözəl 
nümunələr yaradır. Bizə qalan onları əldə edib oxumaqdır. 
 
Sonda bir haşiyəyə çıxmaq istəyirəm. Bu fikri sizə 
çatdırmazdan əvvəl yenə də bütün mövcudatın nisbiliyi 
məsələsini unutmadığımı və bunu xatırlayaraq, “Yazarlar və 
yazılar” məqaləsindəki fikirlərimin davamı olaraq, bildirmək 
istəyirəm ki, necə ki, müasir romançılar üçün müəllifi 
mübahisəli olsa da, əsl Azərbaycan Ədəbiyyatı incisi hesab 
etdiyim “Əli və Nino” bütün meyarlara cavab verən roman 
standartı ola bilər, eləcə də Təranə Məmmədin “Tor” povesti 
bu janrda özünü sınamaq istəyənlər üçün nümunə sayıla 
biləcək bir əsərdir. Daha bir misalla söhbətimi yekunlaşdırmaq 
istəyirəm, bu gün 20-25 yaşı olan gənclər çox hörmətli 
yazarımız Anar müəllimin “Beşmərtəbəli evin altıncı 
mərtəbəsi”, “Dantenin yubileyi” (bu əsərləri ona görə misal 
çəkirəm ki, əminəm, bu yazını oxuyanlar mütləq o əsərlərlə də 
tanışdır…) və digər ötən əsrin ortalarında, sonlarına doğru, 
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yaratığı mükəmməl nümunələr vasitəsi ilə həmin dövrün 
olduqca müxtəlif, demək olar ki, həmin dövr cəmiyyətini təşkil 
edən bütün zümrələrin nümayəndələrini sosial və mədəni 
cəhətdən tanıyır, insanların düşüncə və həyat tərzin, yaşam 
səviyyəsin, öyrənir, ümumilikdə hadisələrin cərəyan etdiyi 
zaman kəsiyi və məkan haqqında vacib məlumatlar əldə 
edirsə, gələcək nəsillər də Təranə Məmmədin yazdıqları 
əsasında bizim indi yaşadıqlarımız barəsində mühüm olan 
informasiyaları əldə edə biləcəklər. Yazar üçün bundan böyük 
xoşbəxtlik, səadət ola bilərmi? Bütün yuxarıda sadaladıqlarıma 
istinadən bəyan edirəm ki, hər bir qələm sahibinin ümdə 
vəzifəsi, həyatda var olma səbəbi, onun heç bir sapmaya yol 
vermədən yerinə yetirməli olduğu missiya, məhz elə bundan 
ibarətdir. Təranə xanım bu vəzifənin öhdəsindən layiqincə 
gələn yazarlarımızdan biridir. Bu münasibətlə onu təbrik edir 
yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzu edirik. Xeyirli-uğurlu olsun, 
Təranə xanım. Yolunuz açıq olsun… 
 
Sona qədər həmsöhbət olduğunuz üçün təşəkkürümü bildirir, 

Uca Yaradandan hamınıza uzun ömür, cansağlığı, ailə səadəti 
arzu edirəm. Yeni-yeni görüşlərədək. Var olasız. Uğurlarınız bol 

olsun. 
21.11.2018. Bakı. 
 

 

QEYD: 
Məqalə müxtəlif vaxtlarda fərqli saytlarda yayımlanmaqla yanaşı 
“YARADANLA BAŞ-BAŞA” və “QƏLƏMDAR” kitablarında ON 

ALTINCI yazı kimi müstəqil məqalə şəklində yer almışdır. Eyni 

zamanda “Bir kitaba yüklənmiş min fikir”, “Təzadlar”, 27.11.2018, 

say: 41 (2181), s.6-13. dərc olunub. 
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                                                TƏBRİK   
“Yazarlar” jurnalı və  “yazarlar.az” olaraq,  yazarlar  adından 
Təranə xanımı həm ad günü, həm də 65 illik yubileyi münasibəti 
ilə təbrik edir, uzun ömür, can sağlığı, bütün işlərində 
müvəffəqiyyətlər  arzulayırıq! Uğurlarınız bol olsun, Təranə 
xanım!!! 
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“TƏRƏFSİZ ƏDƏBİYYAT TARİXDİR!” 

Jurnal bu layihə çərçivəsində ödənişsiz əsaslarla nəşr olunur. 
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                                            MƏLUMAT 

   

 

“Yazarlar”  jurnalının iyun ayı üçün xüsusi buraxılışı. 

Yazarlar dərnəyinin  XVI  XÜSUSİ  BURAXILIŞI  Şahnaz 
Şahinin  “Azərbaycan Əsgəri”    adlı silsilə yazıları əsasında 
tərtib olunmuşdur. Kitab 26 İyun Ordu Günü münasibəti ilə 

oxucuların ixtiyarına veriləcək. Xüsusi buraxılışın üz qabığında 
məşhur kəşfiyyatçı   XTQ-nin əsgəri  şəhid Elxan Hüseynovun 

fotosu yer almışdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 

Ordu Günü münasibəti ilə bütün veteranları, hərbçilərimizi 

təbrik edir, yeni-yeni nailiyyətlər arzulayırıq! 
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