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    Zaur USTAC 

 

                        BAŞ REDAKTORDAN 
Salam olsun, çox dəyərli oxucum! Şükürlər olsun, Böyük Allaha! 
Sizlərlə hər yeni görüş həyat-yaşam nişanəsi, inkişaf və tərəqqiyə 
doğru atılan daha bir addım sayılır bizim üçün. Xoş gördük sizləri! 
“Yazarlar”ın  söz dünyasına xoş gəlmisiniz! 
Daimi oxucularımıza məlumdur ki, “Yazarlar” yarandığı 
(16.08.2007) gündən bütün fəaliyyəti dövründə həmişə Fevral ayıı 
sükut ayı elan etmişdir. Biz bu sükutu şanlı Zəfərimizdən sonra 
pozduq və Fevral ayında ilk dəfə 2021-ci il fevral sayı ilə görüşünüzə 
gəldik. Bu bizim jurnalın tarixində Fevral ayında sizinlə ikinci 
görüşümüzdür. Ümid edirik ki, bir daha heç vaxt sükut etməyə 
ehtiyac qalmayacaq. Allah  “20 yanvar”, “Xocalı”, Yurd uğrunda lap 
qədimlərdən üzü bəri  bu günə qədər  verdiyimiz  bütün 

şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Amin. 
Bütün bunlara rəğmən həyat davam edir. Bu nömrəmizdə yer alan 
yazarlarla girişdə artıq tanış olduğunuza görə əlavə vaxt və yer almaq 
istəmirəm. Buyurun Fevral -2022 sayımızla tanış olun! 
 

 

  

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

 

Növbəti erməni məkrinə (fitnəsinə) – erməniləşdirmə faktına 
münasibət  və yaxud, Ağdamda – Beşikdağ məbədinin əfsanəsi… 
Əslində reallıq nədir? 
Qarabağ qədim zamanlarda əsasən türklər və Qafqaz 
qəbilələrindən təşkil olunmuş qədim Azərbaycan dövləti olan – 
Qafqaz Albaniyasının tərkib hissəsi olmuşdur. Yuxarı 
Qarabağın Xankəndi, Ağdərə, Xocavənd, Şuşa, Düzən 
Qarabağın Bərdə, Tərtər, Ağdam, Ağcabədi, Füzuli, Beyləqan, 
həmçinin Laçın və Kəlbəcərdə arxeoloji tədqiqatlar zamanı 
aşkar edilmiş maddi mədəniyyət nümunələri, numizmatik 
dəlillər Qarabağın qədim maddi mədəniyyətini, etno-mədəni 
vəziyyətini, əhalinin sosial-iqtisadi səviyyəsini, məişət şəraitini, 
ümumiyyətlə, Azərbaycanın bu bölgəsinin iqtisadi, ictimai və 
mədəni tarixini hərtərəfli əks etdirir. 
 Albaniyada erkən orta əsrdə (IV əsrdə) xristianlıq dini qəbul 
edildikdən sonra Azərbaycanın tarixi torpaqları olan Qarabağ 
ərazisində IV-VII əsrlər tikinti mədəniyyətini səciyyələndirən 
xristian arxitekturası tipində, memarlıq üslubunda tikililər – 
alban xristian dini abidələri yaradılmışdır.  
   Azərbaycanda Qafqaz Albaniyası dövrü abidələrinin 
əksəriyyəti öz ilkin formasını qoruyaraq dövrümüzə çatmışdır. 
Bu abidələr içərisində Kəlbəcər rayonunda Xudavəng məbəd 
kompleksi (XIII əsr), Laçın rayonu Kosalar kəndindəki Ağoğlan 

https://yazarlar.az/tag/qurban-bayramov/
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məbədi (IX əsr), Xocavənd rayonu Sos kəndindəki Amaras 
monastrı (IV əsr) və Ağdərə (IV əsr) rayonlarındakı Müqəddəs 
Yelisey məbədləri, Ağdərə rayonu Vəng kəndində Qandzasar 
məbədi (XIV əsr), Qərbi Azərbaycan (Hazırda Ermənistan 
respublikasının yerləşdiyi ərazi) ərazisində Haqapat məbədi, 
Qoşavəng məbədi, Ağtala məbədi, Tatev məbədi, Uzunlar 
məbədi, Yenivəng məbədi, Sənain məbədi alban məbəd 
memarlığının dövrümüzə qədər çatmış ən gözəl nümunələridir. 
Belə məbədlərdən biri də, Ağdamda Beşikdağ alban-türk 
məbədidir. 
   Ağdam bölgəsinin Şahbulaq ərazisindəki Beşikdağının 
zirvəsindəki el arasında Koroğlu qalası kimi tanınan, qədim 
Alban-türk məbədini erməniləşdiriblər… Bəli, uydurma əfsanə 
və yaxud, tarixin diqtə etdiyi reallıq… Bu yaxınlarda qəribə bir 
faktla qarşılaşdım. İnternet üzərindən azad olunmuş yuxarı 
Qarabağda aparılmış kosmik müşahidələri izləyərkən doğulub, 
böyüdüyüm Ağdam rayonunun Beşikdağ hövzəsində qəribə bir 
foto ilə qarşılaşdım. Bu fotoda, şərqdən qərbə baxanda 
Beşikdağın sol zirvəsində kilsə təsviri diqqətimi çəkdi. Bu nə 
kilsədi? Axı burada kilsə olmamalıdır… El arasında “Koroğlu 
qalası” adlandırılan bu abidə onillər boyu gözümüzün 
qabağında olubdur. Ahıl müdriklər danışardı ki, bu abidə 
yüzillər boyu burda mövcud olub… Əvvəlllər, yəni, ilkin 
dövrlərdə zərdüşt məbədi, sonar isə alban məbədi, Pənah xan 
dövründə isə gözətçi məntəqəsi olubdur…  Hətta Pənah xan 
tərəfindən 1752-ci ildə Şuşa – Pənahabad qalası tikiləndən 
sonra da, İbrahim xanın xanlığının süqutuna qədər Şahbulaq 
qalası xanın qış iqamətgahı kimi və Beşikdağ gözətçi 
məntəqəsi həmişə fəaliyyətdə olubdur…  
   Beşik dağının şimal qutaracağında Xaçıncay tərəfə, Kəngərli 
kəndinə baxarında bir yaruslu  10-15 adam yerləşən böyük bir 
kaha da, “Koroğlu kahası” adlandırılırdı… Bu kahadan Beşik 
dağının içərisinə doğru bir adamın keçəcəyi lağım var… 
Deyilənə görə, bu lağm daha geniş bir kahaya keçiddir… 
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Birinci kahada daşdan yonulma divan quruluşlu iri yataq yeri, 
təbii su yığılmaq üçün ovdan var ki, bu da, sübut edir ki, bü 
kaha xüsusi mühafizə dəstəsi üçün istifadə 
olunmuşdur.   Deyirlər ki, məkrli ermənilər bu kahanın 
divarlarına  da, xaç işarəsi çəkiblər…. 
 İndi isə Beşik dağındakı bu abidə ermənilərin uydurduğu 
Tiqrnakert şəhərinin, üstündə də erməni xaçı olan  “Erməni 
kilsəsi” kimi təqdim olunur…  Beləliklə, ermənilər bu abidəni də 
rekonstruksiya edərək erməniləşdiriblər…      
Belə bir erməni məkrinin, fitnəsinin mahiyyətini açmaq üçün 
tanıdığım mütəxəssislərlə – tarixçi, arxeoloq dostlarımla 
məsləhətləşmələr apardım, həqiqəti ortaya çıxarmaq üçün 
eksklüziv bir tədqiqat aparmaq qərarına gəldim ki, bu nəticələri 
sizlərlə bölüşürəm…     
Beşik dağı haqqında qısa məlumat:Qarabağın ürəyi sayılan 
Ağdamın qədim tarixi abidələri minillik keşməkeşli illərdən 
keçərək bu günə qədər gəlib çatmışdır. Rayonun ərazisində 
aparılan arxeoloji tədqiqat işləri sübut edir ki, Ağdamın ərazisi 
qədim insanların yaşayış məskənlərindən biridir. Ağdamın 
Üçoğlantəpə deyilən yerdə aparılan arxeoloji tədqiqatlardan 
aydın olubdur ki, ilk qədim insanlar rayon ərazisində 6–8 min il 
bundan əvvəl, yəni, Eneolit dövründə (b.e.ə. VI–IV minilliyi 
əhatə edir, “mis dövrü” adlanır və daş dövrünün sonu – metal 
əsrinin başlangıcı hesab edilir) yaşamış, qədim əkinçilik və 
maldarlıq mədəniyyətinə bələd olmuşlar… 
 Sonralar Azərbaycanda gedən tarixi proseslər nəticəsində ilk 
dövlət qurumları formalaşmağa başlayıb. Belə dövlətlərdən biri 
də Şimali Azərbaycanda yaranmış Albaniya quldar dövləti idi. 
Yeni elmi araşdırmalarda “alban” etnik adını qədim türk 
“alp”(cəsur, igid) sözü ilə bağlayırlar.”Kitabi Dədə Qorqud”da 
bu etnosun “alpanlar” şəklində yazılışı, “alp” köklü toponimlərin 
Quzey Azərbaycanda, həmçinin vaxtilə Alban dövlətinə daxil 
olan Cənubi Dağıstan və Şərqi Gürcüstanda  qalması 
yuxarıdakı ehtimalı daha da qüvvətləndirir…  



Yazarlar                                                Fevral  2022 

 

 7  

 

   Alban hökmdarlarından Oroysun adını “Kitabi Dədə 
Qorqud”dakı Uruz adı ilə müqayisə edirlər.  Aran – Ağvan – 
Aquen – Ağoğlan – Ağdam (bu etnonimlərin kökündə “Ağ” 
sözünün durmasını təsadüf hesab etmək olmaz) adı da yalnız 
türk dillərində olması ilə izah olunur. Albanların Ay ilahəsinə 
daha çox sitayiş etmələri haqqında Strabonun verdiyi məlumat 
qədim türklərin “Ay Tenqri”sinə uyğun gəlir. Onlarla belə 
dəlillər əsasında “alban” etnik adı daşıyanlar türkdilli sayılırlar. 
Bəzi tədqiqatlara görə, burada yaşayan sakasenlər,  onlarla 
qohum sayılan massagetlər, qarqarlar da türk mənşəli 
olmuşlar…  
 Son dövrlərdə aparılan sanballı elmi tədqiqatlar  nəticəsində 
Qafqaz albanlarının türk mənşəli və türkdilli tayfa olması 
birmənalı şəkildə sübut edilmişdir.  O da, ehtimal edilir ki, 
Albaniyanın siyasi konsolidasiyası artıq Əhəmənilər 
imperiyasının son illərində və Makedoniyalı İsgəndərin işğalları 
dövründə başa çatmış, eramızadan əvvəl IV əsrin sonlarında 
isə Qafqaz Albaniyası vahid mərkəzləşmiş dövlətə çevrilmişdir. 
   Bu tayfaların ən qədimləri Qafqaz və türk dillərində danışan 
avtoxton etnoslar olmuşlar ki, bunlardan biri də, yüksək 
mədəniyyətə malik olan Qarqarlar Ağdam ərazisindəki  Qarqar 
çayı hövzəsi boyuca məskunlaşmışdılar. Bu isə Ağdamın 
Azərbaycan ərazisində ilk formalaşan dövlət quruculuğunda 
mühüm rol oynadığını bir daha əyani sübut edir. Bu barədə 
məşhur tarixçilərin, tədqiqatçıların əsərlərində yetərincə 
mühüm faktlar vardır və bu mənbələrdən aydın olur ki, türklər 
bu ərazilərin ən qədim, aborigen-aftoxton əhalisi olmuşlar…  
 Deməyim budur ki, Ağdam çoğrafi ərazisində tarixən 
ermənilərin olması və məskunlaşması absurddur!! Həmçinin, 
burada və Qarabağın dağ-yaylaq ərazisində olan xristian 
abidələri də, islamdan qabaq zərdüştizmi, sonrada xristianlığı 
qəbul edən aborigen türk tayfalarına mənsubdur, o cümlədən 
Beşik dağının zirvəsində olan abidə…    
 Ağdam rayonu ərazisində çoxlu tarixi mədəniyyət və incəsənt 
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abidələri var. Buradakı Üzərlik Təpə abidəsi, rayonun 
Xaçındarbənd kəndindəki Qutlu Sarı Musa oğlu günbəzi 
(1314-cü il), Kəngərli kəndindəki türbə və daş abidələr (XIV 
əsr), Papravənd kəndindəki türbələr, məscid (XVIII əsr), 
Xanoğlu türbəsi (XVII əsr), Qarabağ xanı Pənahəli xanın 
Ağdam şəhərindəki imarəti (XVIII əsr), Natəvan və onun 
oğlunun türbəsi (XIX əsr), Şahbulaq qalası və s. kimi tarixi və 
memarlıq abidələri bunu aşkar sübut edir… 
   Bunlardan biri də, Beşik dağının zirvəsinə yerləşən, tikilmə 
tarixi IV-VII əsrə aid edilən, indi isə qirqorianlaşdırılan  Alban-
türk Beşikdağ Alban-türk məbədi xristian məbəd-abidəsidir. 
Mənbələrə görə, bu məbəd tamamən Alban memarlıq 
üslubunda  Arşakilər  
sülaləsindən olan Qafqaz Albaniyası hökmdarı II Vaçe 
tərəfindən, tamamilə Alban-Türk məbəd arxitekturasında inşa 
etdirilmişdir…   
   Onu da, bildirim ki, Erməni bənnalarından qabaq saxtakarlığı 
erməni tarixçiləri edir, böyük saxtakarlıqla bu qəbildən 
abidələrimizi erməniləşdirir, sonra da erməni bənnaları işə 
başlayırlar… 
   Bu abidə Şərqdən – Şirvanın, Şəkinin, yuxarıdan isə 
Qarabağın  bütün yüksəkliklərdən  görünür. Buna görə də, bu 
abidə əvvəl keşikçi qübbəsi kimi tikilibdir,  necə ki, Şabrandakı 
“Çıraqqala” təkin… Buradan həm, yuxarı dağlarda yerləşən 
“Gəncəsər”qalasına (Xaçın knyazlığının mərkəzinə), həm də 
Şirvan zonasına  od-ocaqla xəbərləşmə vasitəsi kimi istifadə 
edilibdir. Hətta, İbrahim xanın Şahbulaq qalasında 
məskunlaşan cağlarda da, artıq bu məbəd-abidə təmir edilərək 
keşikçi məntəqəsi kimi istifadə edilibdir… Bizim ehtimalımıza 
görə, indi Beşikdağı adlanan bu dağın əvvəlki adı Eşik (yəni 
son silsilə, ən eşikdə olan mənasında) və yaxud Keşik dağı 
olubdur. Sonralar uşaq nənnisinə-beşiyinə oxşadığına görə 
Beşik adını alıbdır… Belə ki, Beşikdağ sanki dağlıq və düzən 
Qarabağ arasında təbii sərhəd rolunu oynayır. Cənub-şərq 



Yazarlar                                                Fevral  2022 

 

 9  

 

tərəfdən ona Kür-Araz ovalığı, qərb tərəfdən isə Qarabağ 
yaylası birləşir…  Yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, 30 il işğal 
altına olan Beşikdağ məbədi və dağın aşağı ətrafında 
yerləşəm alban xristian qəbristanlığı haqqında vikipediya 
səhifələrində verilən məlumatlar olduqca yanlışdır və erməni 
mənbələrindən alınmışdır… 
 Azərbaycanın digər dağ məntəqələrində bu cürə  abidələrin 
hamısı ilk öncə keşikçi məntəqəsi kimi tikilibdir. “Keşikçi dağı” 
ifadəsi – adını təsadüfi saymaq olmaz. Məsələn, Ağstafa 
rayonu ərazisində yerləşən Keşikçidağ abidələr kompleksi, 
Aveydağ, Tatlı, Yuxarı Əskipara məbədləri kimi ilk əvvəl 
keşikçi məntəqələri olmuş, sonralar funksiyalarını məbədlərə 
vermişdir… 
   Bir cəhəti də, qeyd etməyi vacib bilirəm! Bəzən kilsə ilə 
məbədi eyniləşdirirlər və fikrimizcə bu kökündən yanlışdır… 
Məbəd kilsə deyil və arxitekturası tamamən fərqlidir…. Məbəd 
Alban xristian türklərinə məxsus ibadətgahdır və Beşik dağının 
zirvəsində tikilən əvvəl gözətçi məntəqəsi olan abidə, sonralar 
genişləndirilərək, yenidən qurularaq Alban xristian türk məbədi 
olubdur…  İslam dövründə isə xalq, birmənalı olaraq, bu tipli 
abidələrin bir qismini Koroğlu qalası kimi anladıblar.  Belə bir 
rekonstruksiya və metaformoza hadisəsi Beşikdağı abidəsinin 
də başına gəlibdir… 
   Amma ən böyük məkri və qəddarlığı ermənilər ediblər. 1994-
cü il mayın 12-dək davam edən hərbi təcavüz nəticəsində 
ermənilər Ağdam rayonunun 846,7 km², yəni ümumi ərazisinin 
77,4 %-ni işğal etməyə nail oldu. Qarabağ uğrunda gedən 
döyüşlərdə 6.000-dən çox ağdamlı şəhid olub. 2010-cu ilin 
noyabr ayında Dağlıq Qarabağ separatçıları rayonun adını 
erməniləşdirmək məqsədi ilə Ağdamın adını dəyişərək Akna 
qoyublar, Şahbulaqdan  şimal-qərbdə dağın enişində yerləşən  
qədim xristian-türk alban qəbrlərini, Pənah xanın tikdirdiyi 
qalanı erməni abidəsi kimi dəyişdiriblər, muzey düzəldiblər, 
özlərindən Tiqranagert şəhəri uydurublar… Beşikdağ 
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məbədinin də adını Vankasar monastrı qoyubkar… Yalan, 
məkr və saxtakarlıq, bax, budur!! 
   Bunu da, xatırladaq ki, hətta  XIX əsrin əvvəllərinə qədər 
Qarabağ dağlarında yerləşən məbədlər hələ də, Alban 
məbədgahı kimi fəaliyyət göstərmiş, ermənilərin dabanyalama 
xisləti ilə uzun müddət saxtakarlıq işi aparılandan sonra 
Rusya  çarlığının təsiri ilə 1836-cı ildə  bu abidələr Rusiya 
Müqəddəs Sinodu tərəfindən ləğv edilmiş,  Alban monastrına 
məxsus bütün mülk və əhali Erməni Qriqoryan Kilsəsinin  tabe 
edilərək erməniləşdirilmiş, bütün Alban dini kitbları, əlyazmaları 
məhv edilmiş, məbədgahlar isə kilsələşdirilmişdir… 
 Bundan sonra Qarabağda Alban Patriarxı İsraelin başçılğı ilə 
qiyam başlayır. Qiyam yatırılır, Alban patriarxı İsrael isə 
ölkədən qovulur. Tezliklə patriarx İsrael vəfat edir və bundan 
sonra Erməni Arxiyepiskou Hovannes Qraf İvan Qudoviçə 
yazdığı məktubda Qarabağ və Gəncədəki Alban Məbədgahları 
klsələşdirilərək mülkləri və dindarlarının Eçmiədzinin tabeliyinə 
verilməsini xahiş edir və buna nail olur… 
   İndi bu məkri, Beşikdağdakı qədim abidəmizin də başına 
gətiriblər ki, sonralar əllərində dəstəvuz etsinlər ki, guya bu 
torpaqlar ermənilərə məxsusdur… 
  Bu qeydlərimlə bildirmək istəyirəm ki,  Ağdamın 
Beşikdağındakı qədim abidələrimiz, həmçinin, ümumiyyətlə, 
Qarabağda erməni məkrinə məruz qalmış bütün qədim 
ibadətgahlar öz ilkin vəziyyətinə salınmalı, tarixi gerçəklik 
bərpa olunmalıdır…  Bəli, bütün Qarabağda yerləşən tarixi 
məbədlər  Qafqaz Albaniyası dövrünün nadir abidələrindəndir. 
Saxtakarlıqların qarşısı alınmalı, abidələr əvvəlki – ilkin 
vəziyyətlərinə gətirilməlidir. Tarixi abidələri saxtlaşdıraraq 
özününküləşdirmək – erməniləşdirmək cəhdlərinə birdəfəlik 
son qoyulmalı, tarixi varisiyimizə yiyə durmalıyıq!!  08.01.2022. 
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  Akif ABBASOV 

 

BİLİM Kİ ADAMSAN 

(hekayə) 

Toğrulun rayon mərkəzində işlədiyi müəssisə idimi, təşkilat idimi, hər 

nə idisə bağlanmışdı. O da qalmışdı işsiz-gücsüz. O, kənddə 

yaşayırdı. Rayon mərkəzinə gedib-gəlmək heç də ürəyincə deyildi. 

Yol ölçmək özünə qalırdı. Aldığı qəpik-quruş idi. Odur ki, fikirləşdi ki, 

elə ən yaxşısı evinin içində – kənddə bir işin qulpundan yapışsın. 

Rayon mərkəzinə gedib-gəlmək üçün xərclədiyi pul da cibində qalar. 

Günorta naharını da evində yeyər, izafi xərci çıxmaz. 

Odur ki gəldi kənd icra nümayəndəsinin yanına: 

-Bir iş versəydin, işləyərdim. Rayon mərkəzinə gedib-gəlməkdən 

xəstəlik tapmışam. Bunun qışı, soyuğu, yayı, istisi var. Yol maşını 

gözləməkdən adamın gözünün kökü saralır. Şaxta bədəninə işləyir, 

yayda da gün başını deşir. 

İcra nümayəndəsi quru adam idi. Tez rəsmiyyətə saldı: 

-Bir arayış al, gətir ki, işsizsən, heç yerdə işləmirsən. 

Toğrul çaşıb qaldı: 

https://yazarlar.az/tag/akif-abbasov/
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-Arayış? 

Çiyinlərini çəkib soruşdu: 

-Hardan alım? Dedim işləmirəm axı… 

İcra nümayəndəsi əlini yelləyib işi ilə məşğul oldu: 

-Arayışsız mümkün deyil. 

Toğrul: 

-Kimdən alim? De, gedib alım, gətirim. 

İcra nümayəndəsi başını qaldırmadan hansısa sənədə möhür vura-

vura: 

-Bu sənin problemindir, mənim yox. 

Toğrul onu dilə tutmağa çalışdı: 

-Əzizim, burda nə var ki?! Arayış nəyə lazım? Kimdən soruşsan, 

deyəcək həqiqətən heç yerdə işləmirəm. Sən özün də kənd əhlisən. 

Özün də bilirsən ki, işləmirəm. 

İcra nümayəndəsi əlini saxladı, bir qədər mülayim: 

-Bilirəm işləmirsən, – dedi. -Amma bu hökumət kağıza inanır, sözə 

yox. 

Xahişindən, dil tökməyindən kar aşmadığını görən Toğrul: 

-Yaxşı, – dedi, -onda, sən də bir arayış yaz, ver mənə ver ki, sən 

adam deyilsən. 

Bu dəfə icra nümayəndəsi çaşıb qaldı, dik ayağa qalxdı: 

-Bu nə danışıqdır? Məni dolayırsan? 

Toğrul əsəbi: 

-Yaz. Niyə yazmırsan? Arayış yaz, mən də inanım ki, sən doğrudan 

da adam deyilsən. Heç adamlıqda yerin yoxdur… Adam dolayan da 
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sənsən, mən yox. 

İcra nümayəndəsi başını aşağı salıb dinmədi. Toğrul bilmədi ki, o, öz 

hərəkətindən utanıb başını aşağı dikib, yoxsa yenə Toğruldan arayış 

tələb edəcək. 

Bakı şəhəri, 14 yanvar 2022-ci il. 
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  Ayətxan ZİYAD (İSGƏNDƏROV) 
 

VƏTƏN və İNSAN SEVDALI ZÜLFİYYƏ XANIM 

(Zülfiyyə Əlisaab qızı Vəliyevanın  
yarım əsrlik yaradıcı ömrünə ötəri baxış) 
 

 

Onu tanımaq, dərk etmək, 
şəxsiyyətinə nüfuz etmək 
üçün elə də çox zaman 
gərək olmur.  
Zülfiyyə xanımdan bəhs 
edən bu yazını qələmə 
almaq üçün şəxsən mənə 
2021-ci ilin son dörd ayının 
təəssüratları kifayət edib 

 

İnsana sevinc bəxş 
etmək - özündə çox “duman-
ları”-gümanları birləşdirən indiki zamanda insanlardan qarşılıqsız 
yaxşılıq görmək bir qədər laübalı qavrayışdı. Çox xoş ki, Zülfiyyə 
xanım bu kimi düşüncələrdən kənar təfəkkür sahibidir. Etdiyi 

https://yazarlar.az/tag/ay%c9%99txan-ziyad/
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yaxşılıq əvəzində heç bir qarşılıq gözləməyən  və bu əməlindən zövq 
alan, özünü xoşbəxt hiss edən düşüncə sahibidir.    

Təmənnasız yaxşılıq etmək, kimə isə əl tutmaq, hətta 
tanımadığın kəs olsa belə... Zülfiyyə xanımın həyat kredosu budur. 
Qarşı tərəf bunu dərk etsə də, hətta bu duyğudan xali birisi olsa belə, 
O bunu edir. Ola da bilər ki, o kəs Allahın bir quru “sağ ol”una da 
qızırğana, qıyımsızlıq edə, ancaq Zülfiyyə xanım öz mövqeyindən 
heç vədə yayınmayıb, bundan incik düşməyib. Qarşısındakının kim 
olmasının onun üçün heç vədə önəmi olmayıb, Ürəyinə gəldimi, 
ürəyi ona diktə olunan “addımı” atmağa çağırış etdimi, bu kifayət 
edər. Bu mövqedə onun öz yolu, öz dəst-xətti var. Və bu mövqeyini 
heç vədə dəyişmir.  

Onu tanıdıqca, zaman-zaman iç dünyasına bələd olduqca necə 
qılıqı, istiqanlı, məhrəm duyğulara sahib olduğuna səndə əminlik 
yaranır.  

Baxmayaraq kiçox qısa bir zamandır bir “ocaq”da çalışırıq, 
onun necə zəhmətkeş, öz işindən zövq alan, bacardığını iş 
yoldaşlarından əsirgəməyən insan olduğuna əminlik hasil etdim, Bu 
təfəkkür sahibi ilə bir kollektivdə olmaq insana zövq verir. Zülfiyyə 
xanım “sadəlik” adlı bir gözəlliyə sığınaraq yaşayır və bu gözəlliyi 
ətrafındakılara da təlqin etməkdən zövq alır. ADPU-da ETM 
formalaşmasının mənim üçün bir önəmi də bu oldu ki, Zülfiyyə 
xanım kimi pedaqoji səviyyəyə və yaradıcılıq potensialına malik, 
daim pedaqoji cameənin maraq dünyasında olan bir müəllimi və 
qələm sahibini tanıdım.   

Onun üçün həyatda ən müqəddəs “müəlim” və “insan” adı, 
ölçü vahidi - insana insanlıq münasibətidir.  

Zülfiyyə xanım bu adların müqəddəsliyini qoruya bilmək 
imkanlarından həmişə qürur duyub. Deyir: 

- Kmdir müəllim? Boşqabda yeməyi, stəkanda çayı soyuyan; 
konfetinin yarısını dişləyib geri qayıdanda digərini tapmayan; bütün 
məclislərə sonuncu yetişib, saçını nəqliyyatda darayan; zəngli 
saatdan öncə gözünü açan; övladının “ilk”lərini qaçıran; hamının 
övladına “can” deyib, öz övladına yorğun çatan; haqsızlıqlara 
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öyrəşib, ədalətsizliklərə sinə gərən; dəyəri bilinməyəndə “işimi 
sevirəm, əsas budu şagirdlərim bilsin” deyib təskinlik tapan; hər kəs 
üçün “təcili yardım” olan; öz xəstəliyi ayaq üstə sağalan; şagirdinin 
uğuruna övladınkından çox sevinən; qısası, özünü tükədib, 
şagirdlərini yadıran şamdır şüəllim;    

- “Müəllim olmaq, bu adı layiqincə daşımaq şərəfdir, şərəfli 
olduğu qədər də məsuliyyətlidir, çətindir”; 

- “Mənən pak, böyük ürək sahibi, gənc nəslin mənəvi aləminin 
memarı, cəmiyyətin etibar etdiyi ali sima, böyük nüfuz sahibidir 
müəllim. Bu sıralarda olmaq qürurvericidir. Gənc müəllimlərə 
tövsiyəm budur ki, daim yaradıcı, məsuliyyətli, Vətən sevdalı, 
azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olsunlar”; 

- “Müəllim gənclərə bilmədiklərini öyrədən elm saxlancı deyil, 
bu iş – kitabın işidir, bilmədiklərimizi kitabxanalarda tapmaq 
mümkündür. Müəllim - ruhumuzan memarıdır”; 

- “Allahın dəyər verdiyi insan öz əməli, xidməti, dürüstlüyü və 
xisləti ilə hörmət qazanır, özünü təsdiq edir”; 

- “İnsan dünyaya ağlaya-ağlaya gəlir, doğmaları onu sevinclə 
qarşılayır. Qur`ani-Kərim”də buyrulur: elə yaşayın ki, dünyadan 
gülə-gülə gedəsiniz, sizi ağlaya-ağlaya yola salsınlar. Ən dolğun, 
mənalı həyat budur”;  

- “Hər bir insanın ehtiyacı hörmətdir, diqqətdir, məhəbbətdir”;  
- “Xoş xasiyyətli olmaq - insanın xoşbəxtliyidir”;  
- “Müdrik - çox bilən adam deyil, biliyi xeyirli olan adamdır”;  
- “Bir insanın sənə nələr verə biləcəyini deyil, sənin üçün 

nələrdən imtina edəcəyi əhəmiyyətlidir”; 
- “Yaradan insanı Yer üzünün əşrəfi yaradıb, azad, müstəqil və 

varlıq kimi yaradıb, cisimdən, ruhdan yaradıb. İnsanın qorunmasını 
da Yaradan onun özünə həvalə edib. İnsanın da borcudur ki, bu 
missiyanı vicdanla yerinə yetirsin, ona bəxş olunan canı məhəbbətlə, 
ismətlə qorusun”; 

- “Ən xoşbaxt insan odur ki, günah girdabından qurtulub özünü 
ilahi rəngə boyasın”; 
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- “Vətən əmanətdir, onu qorumaq, başının tacı etmək hər bir 
vətən övladının namus, şərəf işidir”. 

*** 
İnsan üçün, illah da xanım üçün “xarakter insan” olmaq çətin, 

bəlkə də mümkünsizdir. Ancaq tanımaq imkanında olduğum bir neçə 
ay ərzində onu davamlı olaraq belə gördüm: sözünün sahibi, 
mövqeyində dəyişilməz, insanlar arasında həmişə səmimiyyət 
toxumları səpən, doğmalığa səy göstərən.   

Ömür yolunu səhifələdikcə önündə qat-qat zəngin informasiya 
qalareyası açılır. Elə mövzu yoxdur ki, Zülfiyyə xanımın söz 
kəhkəşanında öz əksini tapmasın. Görüb-bildiyi, təmasda olduğu elə 
bir tədbir, hadisə, yaxud tarixin təqvim günü xatırlamazsan ki, 
Zülfiyyə xanımın mövzu obyektinə düşməsin. Bu rəngarənglikdə 
başlıca yeri müəllim, müəllim sənəti, pedaqoji işə vurğunluq, vətən, 
torpaq məhəbbəti, vətənpərvərlik mövzuları xüsusi yer tutur.  

Zülfiyyə xanım bu sıralanmada hər nəsnəyə “can verməyi” 
bacarır. Məqalələrinin oxucusu, ən müxtəlif tədbirlərdə çıxışlarının 
dinləyicisi olan hər kəs Azərbaycan təhsilində islahatların hansı 
səviyyədə aparıldığı barədə zəngin informasiya almaq imkanına 
malik olur. Ustalığı, peşəkarlığı da bundadır ki, ilk baxışda “quru” 
təsir bağışlayacağı düşünülən faktlar Onun qələmində (nitqində) “dil 
açıb” oxucusu (dinləyicisi) ilə “isti təmasda” olur, “danışır”, zəngin 
informasiya mənbəyinə, görülən işin, çəkilən zəhmətin göstəricisinə 
çevrilir. Sıraladığı faktları canlandırmaqla təqdim etdiyi mövzunun 
Azərbaycan dünyasında, Azərbaycan təhsilində yerini müəyyən edir. 
Həm də elə ustalıqla ki, ssenari ahəngdarlığı ilə sıralanmış faktlar 
bolluğundan yorulmursan, usanmırsan. 

*** 
Zaman yaşa baxmır. Zamanı yaxşı yaşayanda, özündən yaxşı iz 

qoyanda... İnsanı yaşadan, həyatını rövnəqləndirən də elə bu kimi 
amillərdir. Həm ömür uzunluğu anlamında, həm də insanların 
yaddaşında yaşamaq, arxanca xoş məramlı iz qoymq mənasında. 

Yaxın günlərin söhbətidir. Mənim də qatıldığım bir yığnaqda 
70 yaş və 70+ yaş həddində olanların, cavanların yerini tutub hələ də 
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işlədiklərinəbənzər ifadə işləndi. Baş qoşmaq istəməsəm də, söz 
sahibinin inadlı danışıq tərzi məni dillənməyə sövq etdi. Təbəssümlə 
sözünü kəsdim ki, mən də 70 yaşındayam, 30 yaşda olanlar arasından 
özümə rəqib axtarıram. Rəqib bildiklərimin fəaliyyətini tərəzinin bir 
gözünə, mənim yaradıcılığımı tərəzinin başqa bir gözünə qoyaq, 
görək hansı pərsəng verəcək?!  

“Daim öyrənən və öyrədən, xalqına layiqincə xidmət edən 
nəslin formalaşması bügünki qayğılarımızdandır” amalı ilə yaşayan, 
ruhu döyüş misallı vətənpərvər xanım Zülfiyyə Vəliyeva belə 
mənalı-məzmunlu ömür sahibidir. Eynən pedaqogika üzrə fəlsəfə 
doktoru Şahrza Ağayevin qələmə aldığı tərzdə: - “Zülfiyyə xanımın 
yazılarını hər oxuyanda qürur hissi keçirirəm. Vətənpərvərlik bu gün 
aktual məsələdir, “525-ci qəzet”də “Vətəni qoruyan oğullar” adlı 
məqaləsini maraqla oxudum. Elə bil cəbhədən dönmüş bir döyüşçü 
ilə diz-dizə əyləşib həmsöhbət olursan, onların əməllərinə, hər 
hərəkətinə böyük sayqı göstərirsən... Gənclər arasında vətənpərvərlik 
sahəsində maarifləndirmə işi aparılmasında Zülfiyyə xanımın bu 
silsilədən söhbətlərinin, qələmə aldığı yazıların rolu əhəmiyyətli 
dərəcədə yüksəkdir”; 

Gülşən Eminova, pedaqoqika üzrə fəlsəfə doktoru: - 
Əzizimiz, müəllimlər müəllimi, ürəyi də, əməli də gözəl, xeyirxah 
xanım Zülfiyyə Vəliyeva, Allah sizi qorusun! 20 ildən artıqdır ki, sizi 
tanıyıram. Bu illər ərzində sizi yalnız təhsilə, peşəsini sevdirməyə 
çalışan, öhdəsinə götürdüyü ən çətin işləri mükəmməl icra edən bir 
pedaqoq kimi tanıdım. Nə yaxşı ki varsız, sevilirsiz!.. 

*** 
Müəyyən yaş həddində insan özünün hər saatından-günündən, 

hər ayından hesabat tələb edir. Zülfiyyə xanım bunabənzər hər 
sorğunu asanlıqla cavablandırmaq imkanındadır. Azərbaycan 
tarixinin, pedaqogikasının elə bir təqvim günü, hadisəsi olmaz ki, 
ədəbi qəhrəmanımız həmin tarixi özünəməxsus mətbu yazılarıyla, 
çıxışlarıyla qarşılamasın. Bunun üçün çox yox, Zülfiyyə xanımı 
tanımaq imkanında olduğum 2021-ci ilin göstəricilərinə də diqqət 
yetirmək kifayət edər:   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014210315736&comment_id=Y29tbWVudDo0NTQ2NzI2NjU4NzgyMjg5XzQ1NjE4MTc5NTM5Mzk4MjY%3D&__cft__%5b0%5d=AZW3IDkZhxM1XT2E6vfp5c3hd3yc1lsJqwyA54csyk-ooXD3jNh9FGpAYyaZvRaWr4EHEjo77ur1qd3QuDbt-lKYx0v2bmcgWlT4VcmoDrQ4a9KelDzyHabitUcZxEMMra0&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/zulfiyya.valiyeva.5?__cft__%5b0%5d=AZW3IDkZhxM1XT2E6vfp5c3hd3yc1lsJqwyA54csyk-ooXD3jNh9FGpAYyaZvRaWr4EHEjo77ur1qd3QuDbt-lKYx0v2bmcgWlT4VcmoDrQ4a9KelDzyHabitUcZxEMMra0&__tn__=R%5d-R
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- 1 simpozium, 3 forum, 1 beynəlxalq seminar, 1 beynəlxalq və 
4 respublika konfransının, 7 təlim, 2 layihə və 7 vəsait və təqdimatın 
müəllifidir. Əməyi 11 sertifikat və təşəkkürnamə ilə dəyərləndirilib. 
5 jurnal, 6 qəzet məqaləsi var. Məqalələrindən ikisi II Qarabağ 
müharibəsi qəhrəmanlarına “Vətən sevdalı cəsur döyüşçü” (Mircəfər 
Mirsəfər oğlu Bağırova) və “Vətəni qoruyan oğullar” (Fail Rəfayıl 
oğlu İsgəndərova) həsr edilib; 

- II Qarabağ müharibəsində tarixi qələbəmizlə bağlı sosial 
şəbəkələrdə yazılar paylaşıb, video-çıxışlar edib. "Vətən və insan 
sevgisi" mövzusunda silsilə vebinarlar keçirib, müəllimlərə kömək 
məqsədilə xüsusi təqdimatlar hazırlayıb. "Azərbaycan bayrağı 
Şuşada dalğalanır" və "Tarix yazan sərkərdə" sərlövhəli məqalələri 
“Təhsil dünyası” qəzetində, "Qələbələr içərisində ən ali qələbəmiz" 
və "Qələbəmiz - sərvətimiz, xalqımızın, dövlətimizin varlığıdır" 
məqalələri “Təhsil” jurnalında yer alıb. Müəllimlərə kömək 
məqsədilə bu kimi mövzularda təqdimatlar hazırlayıb, Qələbə 
münasibətilə rəsmi internet səhifəsində ölkə Prezidentinə müraciət 
ünvanlayıb. “ADPU- 100. Məzunlar" layihəsinin müəllifi və rəhbəri 
olub. 

Həyat yolu: Əməkdar metodist müəllim və “Müəllimlərin 
peşəkarlıq səviyyəsininin inkişaf etdirilməsi” layihəsi üzrə milli 
məsləhətçi” adını ləyaqətlə daşıyan Zülfiyyə Vəliyeva Göyçay 
rayonunda anadan olub. 1966-1975-ci illərdə Azərbay-
can  Dövlət  Universitetinin (indiki BDU-nun) tarix fakültəsində 
(qiyabi) təhsil alıb. Azərbaycan Müəllimlər istitutunun (Azərbaycan 
PK İA və YH Baş İnstitutunun) İqtisadiyyat fakültəsinin 1996-cı il 
məzunlarındandır. 1971-1973-cü illərdə Göyçay rayon 7 saylı orta 
məktəbində müəllim, 1973-1978-ci illərdə Göyçay rayon Komsomol 
Komitəsində Məktəblər üzrə  katib və II katib vəzifələrində çalışıb. 
1978-1996-cı illərdə Göyçay rayon 1 saylı orta məktəbdə müəllim 
kimi fəaliyyətini davam etdirib. 1995-2016-cı illərdə Azərbaycan 
Müəllimlər institutunda (APKİA və YHİ-da) metodist, kabinet 
müdiri, “Təhsildə Araşdırmalar və İnnovasiyalar" Mərkəzinin  
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əməkdaşı olaraq fəaliyyət göstərib. 2016-ci ildən ADPU Elmi-
Tədqiqat Mərkəzinin elmi işçisidr. 

İctimai fəaliyyəti: 1988-ci ildə SSRİ Təhsil Şurasının üzvü, 
1988-ci ildən Yaradıcı Müəllimlər İttifaqı İdarə Heyətinin üzvü, 
1999-2005-ci illərdə Respublika Təhsil Nazirliyi Elmi Metodik 
Şuranın üzvü, 2003-cü ildə Təhsil İslahatı ilə bağlı “Müəllimlərin 
peşəkarlıq səviyyəsininin inkişaf etdirilməsi” layihəsi üzrə milli 
məsləhətçi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin və SSRİ 
Təhsil Nazirliyinin Qabaqcıl Maarif Xadimidir. 

Mükafatları: SSRİ Təhsil Nazirliyinin  "Krupskaya medalı", 
akademik. Mehdi Mehdizadə mükafatı laueratı, ”XXI əsrin tanınmış 
maarifçisi” beynəlxalq diplomunun və “Azərbaycan Respublikasının 
Əməkdar müəllimi (1990-cı il) fəxri adının daşıyıcısı. “VEKTOR” 
Beynəlxalq Elmi Mərkəzinin təsisçisi olduğu “Azərbaycanın 
tanınmış maarifçiləri” beynəlxalq layihənin qalibidir. Azərbaycan 
Respublikası Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür. 

Seçilmiş əsərləri: “Tarix fənni üzrə proqram” (IX siniflər 
üçün. Bakı-2000); “Fəal təlim”. (metodik vəsait. Bakı-2003); 
“Azərbaycanda müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsininin inkişaf 
etdirilməsi: qarşıya çıxan problemlər və əldə olunan nailiyyətlər” 
(metodik vəsait. Bakı-2003); “Fəal və interaktiv təlim-tədris üsulları” 
(ilkin müəllim hazırlığı ixtisasartırma və yenidənhazırlanma təhsili 
üçün tədris-tematik plan və proqram. Bakı-2004); “Təhsil islahatı və 
müasir təlim metodları” (ilkin müəllim hazırlığı ixtisasartırma və 
yenidənhazırlanma təhsili üçün tədris-tematik plan və proqram. Bakı-
2004); “İbtidai siniflərdə nağılların “Debat» texnologiyası ilə tədrisi” 
(müəllimlər ücün metodik vəsait. Bakı-2005); “Distant Təhsil 
Texnologiyaları” (pedaqoji işçilərin özünün təhsilinə kömək 
(metodik vəsait. Bakı-2006); “Distant Təhsil Texnologiyaları” 
treninq proqramı (Bakı-2007); "Pedaqoji Təhsildə İnnovasiyaların, 
yeni metod və yanaşmaların tətbiqinin işlənilməsi" təhsilə uğurlu  
dəstək, “Təhsildə innovasiya - dərslərin kliniki müşahidəsi” (metodik 
material); “Təhsildə innovasiya-Elektron məktəb”(metodik material); 
“Təhsildə innovasiya-Gender” (metodik material); ”İqtisadi təhsil 
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zamanın tələbidir”. Müəllim kadrlarının hazırlığında innovasiyya və 
texnologiyalardan istifadə; "Yeni təlim texnologiyalarının pedaqoji 
texnologiya sistemində səciyyəsi", "Pedaqoji təfəkkürün formalaş-
masında İnteraktiv təlimin imkanları" Tədris-təlim prosesinin key-
fiyyət təminatı: Səriştəli yanaşma". "Səmərəli İnnovasiya sistemi və 
yeni təhsil texnologiyaları” - “Motivasiya, prosedur və fəaliyyətlə 
bağlı kompetensiyalar", Müəllimin peşəkarlıq səviyyəsinin inkişafına 
təsir edən amillər". "Təhsil alanların  elmi tədqiqat bacarıqlarının 
inkişaf etdirilməsi günün tələbidir", "Ali pedaqoji təhsil sistemində 
elmi və texnoloji innovasiyaların tətbiqi kadr hazırlığının zəruri amili 
kimi", "Ali pedaqoji təhsil sistemində elmi və texnoloji 
innovasiyalar", "Təhsildə İnnovativ metodlardan istifadə", "Pedaqoji 
Təhsilin İnnovasiyon inkişafının layihələndirilməsi"və s... 

 
Bu gün də günlə səsləşən, ödənişsiz vebinarlar keçirərək 

müəllim və məktəb psixoloqlarına yardım missiyasını səylə davam 
etdirən Zülfiyyə xanım çox sayda beynəlxalq və respublika elmi-
metodik konfransın, simpozium, forum və təlimlərin iştirakçısı 
olmuş, 50-yə qədər sertifikat, fəxri fərman və diploma layiq 
görülmüşdür. 105 elmi məqalə və 47 tezis, çox sayda publisistik 
məqalə müəlifidir. İmzası ”Təhsil”, ”Azərbaycan məktəbi”, ”Məktə-
bəqədər və ibtidai təhsil” və “Pedaqoji Universitet xəbərləri” 
jurnallarının, ”Respublika”, “Azərbaycan müəllimi”, ”Təhsil və 
zaman”, ”Təhsil problemləri”, “Palitra” qəzetlərinin daimi oxucu-
larına yaxşı tanışdır. Konfranslarda, dəyirmi masa və görüşlərdə, 
təlim, mühazirə və seminarlarda yüksək peşəkarlıqla etdiyi çıxışlar 
pedaqoji ictimaiyyət tərəfindən  həmişə maraq və rəğbətlə qarşılanır.  

*** 
Müraciətlərimə diqqət yetirdinizmi? Hər adını çəkdiyimdə 

hökmən “xanım” kəlməsi nitqimə gəlib. Həm də bu, gəlişigözəl, 
etika məqsədilə işlədilən müraciət deyil.  

Qədim tariximizi xatırlayaq. İnsana müraciət formasının “xan”, 
“bəy”, “xanım”, “xatun” olduğu illəri. Sonrakı illərdə müəllim 
zümrəsinə müraciət forması olaraq “müəllim” müraciət tərzi 
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meydana gəldi. Indi “müəllim” müraciət  forması yalnız bu peşə 
sahiblərinə deyil, ümumən ziyalı təbəqəsinə aid edilir. Bu hal 
müəllim sənətinə, müəllim peşəsinin cəfakeşlərinə xalqımızın 
sayqısının göstəricisi deyilmi? 

Müsahibim ona “Zülfiyyə müəllimə”, “Zülfiyyə xanım” deyə 
müraciət tərzini özü qazanıb: davranışlarıyla, insanlara diqqət və 
münasibətilə, savadı, dünyagörüşü, intellekti ilə.    

***   
Tərcümeyi-hal insanı bəzəmir, insan tərcümeyi-halını bəzəyir. 

Zülfiyyə xanım tərcümeyi-halına bu yerəcən sizlərə indi bəlli 
etdiklərimdən və bəlli edə bilmədiklərimdən məqam-məqam çox 
“nağışlar” vurub. Tərcümeyi-hal isə davam edir. Bu da o deməkdir 
ki, Zülfiyyə xanım hələ bundan sonra da tərcümeyi-halına 
özünəməxsus “naxışlar” vurmaqda davam edəcək. Bizə isə bu 
uğurlara ürəkdolusu fərəhlənmək və qürurlanmaq qalır.  

Yaşadığınız ömür payında tutduğunuz mövqedə uğur yol 
yoldaşınız olsun, Zülfiyyə xanım.. 
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      Şəlalə CAMAL 
 
QISA HEKAYƏLƏR 
TOY GÜNÜ 
Bu gün toyumdu, otağımda oturmuşam. Bir azdan toy adamları 
gələcək, vağzalı səslənəcək. Mən də həyat yoldaşımın qoluna 
girib otaqdan çıxacam. Bir də bu evə qayıtmayacağam sonra. 
İçimdən bir səs “ Etmə, hər şeyi yarıda qoy, soyun gəlinliyini” – 
deyir… Amma qonşular nə deyər, ailəm nə deyər?… Axı hər 
kəsin ümid yeriyəm… Axı hər kəs bəzənib – düzənib restorana 
gələcək. Axı bizim toydan kim isə kiməsə qız bəyənəcək, 
kimlərsə sağlıq deyəcək axı… 
Halbuki məni düşünən yoxdu… 
Hə, bir şey yaxşı oldu, daha “Nə vaxt tərpənirsən?”- sözünü 
eşitməyəcəm. Yerinə “Bir şey, mir şey var?”- deyəcəklər bir 
müddət. 
Amma istəmirəm, könülsüz gedirəm. O bir mahnının da 
sözlərində var e, deyir: “Könülsüz gedən qızın, ağlamaqdır 
peşəsi”… Mən ağlamaq istəmirəm artıq. İndiyədək ağladığım 
bəsdi mənə. Güclü olmaq,. eh… Bəlkədə elə xoşbəxt olmaq 
istəyirəm. 
 
HƏDİYYƏ 
Səliqəli evdə valideynləri və Arif süfrə arxasında əylışib yemək 
yeyir. Bu zaman Arifə mesaj gəlir, “ Biz kafedəyik, istəyirsən 

https://yazarlar.az/tag/s%c9%99lal%c9%99-camal/
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sən də gəl”. Arif anasını qucaqlayıb, öpüb, atasından icazə 
alıb evdən çıxır. Anası qapıda: “Arif, oğlum, amandı, qurbanın 
olum tez gəl, bilirsən ki, narahatam, yeməyini də yemədin.” 
Arif: Narahat olma, anam, qayıdacam. 
Kafe: Uşaqlar yığışıb çay içir, hərə maşından danışır, hə… 
Arif, sən nə vaxt maşın alırsan?.. (yerdən gülüş səsləri eşidilir) 
– Onun anası icazə verməz, Arif hələ uşaqdı… (gülüş səsləri) 
– Sürücülük vəsiqən də yox idi sənin? (gülüş səsləri davam 
edir) 
– Adə, sürməyi bilir ki, öyrənsin də? 
– (yerdən yenə səs) qırxında öyrənər… (gülür) o məsələ 
Gülüş səsləri davam edir. 
Arifin isə heç nəyi yox idi, söhbətə qarışa bilmirdi və bu onu 
çox narahat edirdi. Hər dəfə dostlarının xoşbəxtliyi və onların 
hər şeyi olduğunu görüb, özünün isə heç nəyi olmadığını 
biləndə çox pis olurdu. Nəhayət stoldan pərt olaraq durur və 
evə gəlir. 
Qapını qəzəblə çırpıb açır və deyir: Bəsdir də, başqaları hər 
gün yeyib- içməkdə, sən mənə heç nə etmirsən. Mən də rahat 
yaşamaq istəyirəm. Mənim də buna haqqım var, mən bir də bu 
evə qayıtmayacam”- qapını çırpıb ağlaya- ağlaya evdən çıxır. 
Ana donuq vəziyyətdə, məyus olur. 
Televizorda aparıcının təqdimatında xəbərlər eşidilir: “Efiri elə 
indicə baş vermiş gərgin bir ölüm hadisə ilə açırıq. Hazırda 
Bakının inşaatçılar prospektində ağır avtonəqliyyat hadisəsi 
baş vermişdi. Sürücü idarəetməni itirərək avtomobili divara 
çırpmış, ölənlər var”… 
Qara fon: fatihə surəsi eşidilir. 
Mərhumun dəfnindən sonra oğlan əlini cibinə qoyub millətdən 
uzaqlaşır… gəlir evə, anasını öpüb qucaqlayır. 
Kadr arxası səs: “Bəzən qıymır deyə valideynlərimizin bizə 
almadıqları şeylər əslində bizim varlığımızdır. Ən böyük 
hədiyyə də məhz budur”. 
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ARZU 
Sərxoş bir kişiyə oğlu yaxınlaşır, “ Ata, mənim anam hanı, 
anam üçün darıxıram, olar, məni anama apararsan? Kişi içki 
şüşəsini balaca uşağın üstünə vıyıldadıb, ananın? Bu 
dəqiqə… gəəl, gəl sənə göstərəcəm. Uşaq qorxaraq geri 
addımlayır və deyir, 
– Ata, axı mən qorxuram, qolumu incidirsən, ata. 
– Ata deyir: “ Sən deyilsən ananın yanına getmək istəyən? 
Aparıram da… (uşaq ağlayır…) Sakit dur, yum ağzını… 
Uşağı boğmağa çalışır və uşağın gözləri yumulur. ( Uşaq 
xırıltılı səslə boğulur). 
Ambulans səsləri və xəstəxana 
Klinika: Uşaq reanimasiya şöbəsində : Gözlərinin önünə atası 
gəlir və gülümsəyir. Çox sağ ol ata, çox sağ ol – deyərək 
gözlərini yumur və ürək döyüntüləri dayanır. 
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    Zaur USTAC 
 
“Kulis.az”ın “İlin hekayəsi”  müsabiqəsində (archive.vn) ən çox oxunan hekayə. 
“MİQ - 17” 
(hekayə) 
Sanki süd gölünə düşmüşdüm. Gözlərimin önündə 
dümağappaq  buludlar uçuşurdu. Mavi səmadan əsər-əlamət 
qalmamışdı. Pambıq kimi ağ, yumşaq, sonsuz ənginliklər məni 
qəfil öz qoynuna almışdı. Ucu-bucağı görünməyən bu “ağ 
dəniz”in dərinliklərinə doğru yuvarlanaraq boğulurdum.  Ancaq 
heç nə edə bilmirdim. Gücüm sadəcə bir təhər insan selini 
yarıb, yaxınlıqdakı divara söykənməyə çatdı. Maraqlıdır, 
həmişə eşitmişdim ki, insan müəyyən bir səbəbdən özündən 
gedəndə “gözü qaralar”. Məndə isə tam əksinə olmuşdu,   
“gözüm ağarırdı”. Dünya gözümdə “ağ cənnətə” dönmüşdü. 
Ətrafa boylandım. Əvvəlcə harada olduğumu heç cür  kəsdirə 
bilmədim. Bu insanların buraya nə üçün toplaşdığını da 
unutmuşdum. Xeyli vaxt keçdi. Bir az toxdayandan sonra 
xatırladım ki, 14 avqust 2017 – ci ildir və mən səhər evdən 
çıxıb müəllimlərin işə qəbul imtahanına gəlmişəm. İmtahan 
saat 11:00 - da başlamalı idi. Artıq saat 11-ə işləyəndən  
insanlar, - bir namizəd, beş nəfər də onun qohumu – toplaşıb 
buraya. Kölgəlik bir yer olmadığına görə qocalı-cavanlı, uşaqlı-
böyüklü hamı günün altında gözləyir. Bu an hardansa alnıma 
bir damcı su düşdü. Elə bil yuxudan oyandım. Yuxarı baxdım. 
Kondisionerdən su damcılayırdı. Divardan əlimi çəkib bir az 

https://yazarlar.az/2021/02/08/zaur-ustac-haqqinda/
https://kulis.az/xeber/nesr/bb-zaur-ustac-40379
https://archive.vn/WsIsA
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aralandım ki, üstümə su düşüb,  ağ köynəyimi ləkələməsin. 
Ancaq elə o an anladım ki, hələ tam özümə gəlməmişəm. 
Müvazinətimi saxlaya bilmirəm. İmtahana  tək gəlmişdim. 
Özümlə telefon da götürməmişdim. Üstümdə evin açarından, 
cib dəsmalından  və 5-10 qəpik yol pulundan başqa heç nə 
yox idi. “İndi mən neyləyim?” – sualı altında sıxılırdım. Yavaş-
yavaş sərin, yumşaq, ağ buludlardan  isti, bərk, qara asfalt-
betonun üstünə enməyə başlamışdım. Elə özümü tam burada 
hiss edirdim  ki, rəngarəng insan seli hərəkətə gəlib, ləngər 
verməyə başladı. Bu minvalla yavaş-yavaş giriş qapısına 
çatdım və bütün vacib yoxlamalardan keçib içəri daxil oldum. 
Bələdçilərin müşayəti ilə, - “ora keç”, “bura keç”, - axır ki, gəlib 
üzərində imtahan verəcəyimiz  zala çatdım. İmtahan zalı 
üzərində müxtəlif rəngli kağızlar və kompüterlər olan sıra ilə 
səliqəli şəkildə düzülmüş  masalar olan böyük bir yer idi. Bütün 
sıraların arasında namizədlər və nəzarətçilər qaynaşırdı. 
Sıraların arasında gəzən gənc nəzarətçilər  zala yeni daxil olan 
namizədləri üzərində  müxtəlif rəngli kağızlar olan masaların 
arxasında  bir-bir oturdur, hələlik kompüterə toxunmamağı 
tapşırırdı. Xatırladığım odur ki, sarı, yaşıl, rəngli kağızlar 
qoyulmuş masaların yanından keçərək üzərində ağ kağızlar 
olan bir masaya yaxınlaşdıq və nəzarətçi mənə burada 
oturmalı olduğumu söylədi. Dinməz-söyləməz mənə 
göstərilmiş yerdə əyləşib, növbəti elan olunacaq göstərişləri 
gözləməyə başladım. Bu vaxt mənim qarşımda sol tərəfdə  
üzərində sarı rəngli vərəqlər olan boş yerə bir xanım namizəd 
əyləşdi. Bunu görən gənc nəzarətçi xanım cəld ona 
yaxınlaşaraq: 

- Zəhmət olmasa, qalxıb o yerdə əyləşin, - deyə, - mənim 
tuşumdakı paralel,  

üzərində ağ kağzlar olan boş yeri göstərdi. Xanım namizəd 
isə qəti etiraz edərək, bunun səbəbini soruşdu: 
- Niyə qalxmalıyam? Boş yerdir, mən də oturmuşam! 
- Sizə deyirəm, qalxın! Yoxsa, başınız ağrıyacaq! 
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- Başım onsuzda ağrıyır... Səhərdən gün təpəmə o qədər 
döşəyib ki...  

- Bu dəfə başınız başqa cür ağrıyacaq... 
- Baş ağrısının təhir-töhrü də olur?! Ağrıyır də, başım 

ağrıyır... 
Vəziyyətin ciddiləşdiyini görən başqa bir oğlan nəzarətçi yer 
üstündə  mübahisə edən xanımlara yaxınlaşdı. Bu zaman 
xanım nəzarətçi oradan uzaqlaşaraq, digər yeni gələn 
namizədləri qarşılamağa getdi. Oğlan nəzarətçi yer üstə 
mübahisə edən xanım namizədə tərəf əyilib astadan bir neçə 
kəlmə nəsə dedi.  Xanım sakitcə qalxıb göstərilən yerdə 
oturdu.  Elə bu zaman bayaqkı nəzarətçi xanım yanında yeni 
bir namizəd xanımla boşalmış “sarı kağızlı yerə” yaxınlaşdı və 
həmin yerdə oturmalı olduğunu bildirdi. Xanım da sanki teatrda 
tamaşaya baxmağa gəlibmiş kimi xüsusi bir əda ilə əyləşdi və 
həmən sarı vərəqlərdən birini götürüb özünü küləkləməyə 
başladı. Bu sarı vərəqlər yelləndikcə  onu sərinlədib-
sərinlətmirdi deyə bilmərəm. Ancaq bir yer arxada sanki 
təndirdəymiş kimi ağ vərəqli yerdə oturdulmuş xanımın ocağını 
necə körükləyirdisə, fısıltısı qulaqlarımda cingildəyirdi...  
 
>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<< 
 
Elə bu vaxt səs ucaldıcıdan eşidilən: “Diqqət! Diqqət! Hamının 
fikri burada olsun...”  kəlməsi bütün məsələləri arxa plana 
atdı... 
Vacib göstərişlər elan olundu. Nəzarətçilər bir-bir hamıya 
yaxınlaşıb girş kodlarını daxil etdilər. İmtahan başladı. Arada 
gözlərimi monitor yoranda başımı qaldırıb, gözucu “tamaşaya 
gələn” xanıma da diqqət yetirirdim. Bütün imtahan  boyu 
əhvalını pozmadan, sarı vərəqləri haldan salana qədər özünü 
küləklədi və namizədlərə imtahan zalını tərk etməyə icazə 
verilən kimi qalxıb getdi. O qalxıb gedəndə mənim tuşumda 
əyləşmiş “ağ vərəqli“ xanıma da nəzər saldım. O da ağ 

https://kulis.az/xeber/nesr/bb-zaur-ustac-40379


Yazarlar                                                Fevral  2022 

 

 29  

 

vərəqlərlə bir-bir tərini silərək, bükələyib masanın üzərinə göz 
dağı kimi düzmüşdü. Bir əli alnında, gözlərini monitora zilləmiş 
nə barədəsə dərindən düşünürdü. O artıq çoxdan buralarda 
deyildi... 
Nəsə, imtahan bitdi. Mən də bu imtahandan sonra öz gündəlik 
qayğılarımla yaşamağa davam etdim. Ancaq hələ heç 
müəllimlərin işə qəbul imtahanları bitməmiş rəngli kağızlar 
barədə müxtəlif söz-söhbətlər dolaşmağa başladı. Düzü, bu 
barədə  dost-tanış  məndən də bir-iki dəfə soruşub. Hərdən elə 
olub ki, istər-istəməz bu mövzuda söhbətə qulaq müsafiri 
olmuşam. Ancaq hər dəfə özümdən asılı olmayaraq demişəm: 

- Yalan söhbətdi! Belə boş-boş sözlərə inanmayın! Bizi 
gözü götürməyənlərin  

yaydığı şayələrdir! Heç elə də iş olar?! 
15.01.2022. Bakı. 
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   Qismət TAĞIYEV  

 

BƏDBƏXT 
(Povest) 

...əvvəli ötən sayımızda.... 
Evi təmir elətdirib ora köçdük və bu evdə nə az, nə çox düz 
beş il yaşadıq. Elə Təbəssümün də səriştəsizliyi, 
bacarıqsızlığı  burda məlum oldu. O heç bir iş görə bilmirdi. 
Bizim yeməyimiz  ancaq hazır ərzaqlardan, qaynadılmış 
yumurta, sosiska, kolbasa, konservlər olardı. 
Yuyulmamış  qab-qacaq mətbəxdə qalaq-qalaq olardı. 
Həftənin şənbə-bazar günləri anası  gəlib evdə təmizlik 
işləri  apararar, qabları yuyardı. Ən qəribəsi bu idi ki, bacım 
Aybənizin  də, mənim də qaynatam yox idi. Aybəniz ailənin 
yeganə oğluna ərə getmiş, mən isə ailənin yeganə qızı ilə 
evlənmişəm. Məsələ burasında idi hər iki ailənin elə bir 
böyüyü, ağsaqqalı yox idi ki, biz onların nöqsanlarını  ona deyə 
bilək. 

“KULİS.AZ”DA “İLİN HEKAYƏSİ” MÜSABİQƏSİ (2021) 
 

Mən tez –tez ezamiyyətlərdə olurdum. Bəzən bir həftəyəyə, 
bəzəndə obyektlər təhvilə gedəndə  bir neçə aylığa qədər 

https://yazarlar.az/tag/qism%c9%99t-tagiyev/
https://kulis.az/xeber/nesr/bb-zaur-ustac-40379
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uzanırdı. Evdə olduğum günlərdə  biz  Təbəssümlə atamgilə 
gələr, elə burda gecələyərdik. Bu qadının başqa bir noqsanı da 
var idi. Çox ehtiraslı idi. Sizə demişəm. İmkanlı ailədən 
olduğum üçün  mən çox qadınlarla təmasda olmuşam. Ancaq 
beləsinə rast gəlməmişəm. Hələ 10-cu sinifdə oxuyanda 
sanatoriyaların  birində otaqda tək  idim. Yatağımda uzanıb 
moda jurnalına baxırdım. Qapı döyülüb yavaşca  açıldı. Otağa 
əlində gül dəstəsi tutmuş bir qız daxil oldu. Mənə gülümsəyib 
gülü güldana  qoyub gəlib yanımda durub paltarını soyundu. 
Sonra  keçib qapını bağladı. İndiyə qədər çılpaq  qadın bədəni 
görmədiyimdən maraqla ona baxırdım. Adyalı qaldırıb yanıma 
uzandı. Nə edirdisə o edirdi. Mən də təkrarlayırdım. Paltarını 
geyinib çıxanda dedi: 

-Меня твой отец послал, он сказал  что тебе кое что нада 
помочь и я помогала тебе. 
-Təbəssümdə kişiyə qarşı bir acgözlük vardı. Evdə olmadığım 
vaxtların əvəzini sanki bir gecədə  çıxmaq istəyirdi. Hərəkətləri 
kobud,z əriflik yox idi. Mən yavaş-yavaş  ondan iyrənirdim. 
Sonralar evə qayıtmaq imkanım olanda qəsdən gəlmirdim 
və  ya gəlsəm də tez qayıdıb gedirdim. 

Son zamanlar Məmməd bizdə daha tez-tez görünməyə 
başlayırdı. Sözü də bu olurdu ki, gəlişimi eşidib görüşməyə 
gəlib. Təzə 06 markalı maşın almışdı. Bəzən  bizi özü  ilə 
götürüb şəhərdən kənar mənzərəli yerlərdə olan 
yeməkxanalardan  birində  qonaqlıq verərdi. 
Belə  qonaqlıqların birində  hiss etdim   Təbəssümün içkiyə 
meyli var. Məmmədlə  mənim üçün gətirilmiş  şampandan bir 
stəkan süzüb içdi. Mən: 

-Sən neynirsən. Bu spirtli  içkidir. 
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-Nə olsun. Adicə şampandır. Anamla bundan o qədər içmişik. 

 Müəllifdən:Təbəssüm və onun valideynləri haqqında bildikləri 
çox azdır. Oxuculara aydın olsun deyə  onları tanıyan bir necə 
adamla   görüşüb bir az da olsa aydınlıq 
gətirirəm.Təbəssümün anası keçən əsrin 60-cə illərində 
təyinatla  Göytəpəyə gəlir. Gözəl yaraşıqlı cavan qız imiş. Elə 
ilk gündən iş yerinə təyinat verən maarif müdüri  Kamran 
Məmmədovun bu qıza gözü düşür  və sevdadan qeyri-qanuni 
Təbəssüm doğulur. Kamran  Məmmədov bu rayondan köçüb 
gedəndən sonra digərllərinin məşüqəsi olur   və qanuni ailəsi 
olmur. Mən hətta Vasififin qonşusu ilə görüşdüm. Qonşu nağıl 
edirdi  Təbəssümün Məmmədlə münasibətini eşidən anası 
istəyir  qızına  öyüd versin burda qapının ağzında bir 
mərəkə  qopur, qonşular eşitdiklərindən qulaqların tutub qaçır. 
Qız anasına : -Əgər yaxşı qadın olsaydın mən bic 
doğulmazdım. Qaldı Vasifə. Vasif kişidir bəyəm. Kişi olan kəs 
cavan, gözəl, göyçək arvadını həftələrlə, aylarlarla evin altında 
tək qoymaz. Mən neyləməliyəm. Gözləməliyəm, nə vaxt Vasif 
gələcək. Belə yaxşı eləyirəm. Malın yeməzin malın özgələr 
yeyər. 

Evliliyimizin 5-ci ili idi. Yenə ezamiyyətdə idim. İş yerində mənə 
xəbər verdilər, bəs atan bərk xəstələnib. Təcili evə getməlisən. 
Bu səfər uzaqda olmadığımdan elə  həmin axşam evə çatdım. 
Eşitdiklərim məni şoka saldı. Mənim arvadım kürəkənimə 
qoşulub qaçmışdı. Aybənizlə anam  hərəsi bir tərəfdə oturub 
ağlayırdı. Atamı soruşdum. Dedilər  öz otağındadır. Qapını 
bağlayıb. Nə qədər yalvarırıqsa açmır. Qorxuruq başına bir iş 
gələr. Məndə qapıya yaxınlaşıb onu səslədim. Qapını 
açmasını xahiş etdim. Mənim də sözümə baxmadı. Onu 
pəncərədən görürdük. Çarpayıda  uzanıb tavana baxırdı. Düz 
iki gün beləcə qaldı. İki gün ərzində  bir stəkan  çay da belə 
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içmədi. Gecələr hərdən 5-10 dəqiqəliyə həyətə düşüb 
qayıdırdı. İki gündən sonra atam öz otağından çıxıb yanımıza 
gəldi. O boyda  kişi  sanki balacalaşmışdı. Anam ortada, biz də 
yanında durmuşduq. Qollarını geniş açıb üçümüzün də bir 
yerdə boynumuzu qucaqlayıb  dedi. 

-Fikir eləməyin, mən  hələ ölməmişəm. Kim nə edirsə özünə 
edir. Yetimə deyirlər kimi döyərsən, cavab verir, mənə çörək 
verəni. Sonra  stolun arxasına keçib oturdu. Bizi də yanına 
çağırdı. Çay, çörək verin. Eybi yoxdur. Mənə də Yun 
Salman  deyərlər. Əgər onların anasını ağlatmasam anamdan 
əmdiyim süd burnumdan gəlsin. Bu qisası almaq üçün mənim 
kifayət qədər pulum, briliantım, qızılım var. Sonra telofonu 
götürüb kiməsə zəng vurdu. Anama: 

-Dilarə   paltar şkafından Moskvadan alıb gətirdiyim 
düblyonkanı  və kişi qızıl saatlarından  birini yanıma gətir. 
Anam deyilənləri gətirdi. Düblyonka çox bahalı idi. O dövrə 
görə 1200-1500 manat qiyməti vardı. Saat da əla işlənmişdi. 
Aşağıda qapının zəngi çalındı. Gedib qapını açdım. Gələn 
raykomun birinci katibinin  şoferi idi. Atam onu evə dəvət etdi. 
Təklikdə xeyli söhbət etdilər. Heç bir saat keçməmiş həmin 
şofer gəlib atamı apardı. Sonra bildim, onlar rayondan kənar 
bir yerdə görüşüblər. Düz bir həftə sonra  rayon  partiya 
komitəsinin büro iclası cağrıldı. Büroda birinci katib özü   çıxış 
edərək  rayon partiya komitəsinin təlimatçısı 
Məmmədin  noqsanlarını sayaraq, sovet adamına yaraşmayan 
hərəkətlərini pisləyir. Təklif edir ki, belə bir adam bizim 
sıralarımızda ola bilməz. Dərhal  şəxsi işinə yazılmaqla şiddətli 
töhmət verilsin. Partiya sıralarından azad edilsin. Söz yox, 
partiyadan çıxarılmış adam işdə də qala bilməzdi. O biri 
tərəfdən müsiqi məktəbində  də dəyişiklər oldu. Əlbəttə süni 
şəkildə 5-6 valideyn tapılıb ərizələri alındı. Sovet müəliminə 
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yaraşmayan iş tutduğuna görə belə bir mülliməyə biz 
uşaqlarımızı etibar edə bilmərik. Nəticədə  kollektiv rəbərlik 
qarşısında məsələ qadıraraq  Təbəssüm müəlliməni də işdən 
azad etdilər. Daha onları heç kim və heç harda işə götürə 
bilməzdi. Qaldı ev məsələsinə  Məmmədgil oduğu evi atam 
Aybənizin adına almışdı. Bizim qaldımız ev isə özgənin idi. Bir 
aydan sonra Göytəpəyə qayıdan və hər şeydən əlləri üzülən 
bu üzdəniraq sevgililər əlacsız qalıb Məmmədin  anasının bir 
otaqlı kərpic evinə yığışdılar. Atam düşündüklərinin birinci 
mərhələsini  belə yekunlaşdırdı. O qələbə çalmış 
cəngavərə  oxşayırdı. Vəziyyət çox pis  idi. Birdən birə onun 
iki  övladının ailəsi dağıdılmışdı. Bu haqda hansı tədbirləri 
vardı biz bilmirdik. Anamdan bizim sənədlərimizi  soruşdu. 

-Hamısı seyfdədir. Aybəniz də evindən Yusifin, balaca 
Dilarənin   və özünün sənədlərini gətirər. Atam xeyli susdu. Elə 
bil danışmağa çətinlik çəkirdi: 

-Sözümə diqqətlə qulaq asın. Bu vaxta qədər mən namusla 
yaşamışam. İndi bizim namusumuza toxunublar. Bizi 
burda  biabır ediblər. Keçmiş əyyam olsaydı  onları tikə-tikə 
edərdim. Daha biz burda yaşaya bilmərik. Hər yoldan ötən bizə 
gülər. Bakıdakı evimizə göçməliyik. Mən sənədləri  milis 
şöbəsinə  verib  sizi posport qeydiyyatından çıxarmalıyam. Bu 
bir həftə çəkər. Ona qədər də siz yaşamaq üçün ən zəruri 
şeyləri bir yerə toplayıb qablaşdırın. Dilarə də sizlə gedəcək. 
Orada o uşaqlara baxar, siz də evi qaydaya salandan sonra 
qayıdıb gələr. Aybənizə iş tapmaq bu il çətin olacaq. Növbəti 
dərs ilində buna baxarıq.  Mən hələlik gedə bilmərəm . Ona 
görə  həm idarə müdiriyəm, həmdə  mənim burda hələ görüləsi 
işlərim çoxdur. Qorxmayın pulum hələ on il də bundan sonra 
işləməsəniz   çatar. 
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O vaxtdan üç aydan artıq vaxt  keçmişdi. Son günlərdə 
Göytəpə küçələrində  üzərinə taksi işarəsi vurulmuş 06 
markalı   minik maşını  görünməyə başlamışdı. Bu  Məmmədin 
maşını  idi. Bir neçə ay  bundan rayon partiya komitəsinin 
təlimatçısı olan Məmməd  müəllim xalturşik  Mamed olmuşdu. 
Digər bir yerdə şəhərin mərkəzi bazarında  piştaxta arxasında 
dayanıb kartof, soğan, göy-göyərti  və meyvə satan bir qadın 
peyda oldu. Bu qadın Təbəssüm idi. 

İndi  şəhərin ən  mötəbər məktəblərindən  olan  musiqi 
məktəbinin işçisi Təbəssüm müəllimə  dönüb olmuşdu alverçi 
Təbəssüm. 

Bizim ailəyə çox böyük  mənəvi ziyan dəymişdi. İki axmaq 
adamın düşünmədən etdiyi hərəkət ailəmizin həm keçmişini, 
həmdə gələcəyini  məhv etmişdi. Şəxsən mən bu işlərin 
necə  davam edəcəyini  başa düşmürdüm. Çox çətin vəziyyət 
yaranmışdı. Bilirsiz  birdə görürsən divarları çatlamış və yaxud 
uçmuş evi tamamilə söküb yerində ondan da yaxşısını tikmək 
olur. Bizim məsələyə  isə ayrılıqda yanaşmaq lazımdır. Mən 
kişi olduğum üçün gələcək həyatımı qurmaq çətin deyil. Yaşım 
da elə çox deyil. Cəmi 31 yaş. Xoşum gələn, xasiyyətimiz tutan 
bir xanımla yenidən evlənə bilərəm. Bəs Aybəmiz. O məndən 
4-5 yaş böyükdür. Özü də iki körpəsi var. Uşaqların baxça, 
məktəb, özünün bazara getmək məsələləri var. Bütün bu işləri 
yerinə yetirən, ona həyan duran lazımdır. 

    …ardı var… 
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   Səma MUĞANNA 
 

AQŞİN EVRƏN VƏ XƏZƏR SÜLEYMANLININ 
“AYRILIQLARIN TƏKRARI” ROMANINDA KÜLLƏRDƏN 
DOĞULAN SEVGİ… 
Talelər, əslində, insanların yaşadığı bir imtahan deyil. Talelər 
insanların yenidən doğulduğu bir dünyadır. O dünyanın 
insanları talelərini özlərinin qurduğunu zənn edirlər, ancaq bu 
belə deyil. O hadisələr, xatirələr yaşanıb və bitib, lakin insanlar 
onları qəflətən yuxudan oyadıb işgəncə verməyə çalışırlar, 
ancaq anlamırlar ki, onların taleləri yuxudan oyandığı saatdan 
hər zərrələrinə hopubdur. 

Çoxları taleni bir az nakam sevgiyə, bir az da xəyanətə 
bənzədirlər. Xeyr, bu belə deyil. Tale ayrılıq və sevginin 
gücündən yaranan məzlumdur. O məzluma əzab verən də 
sevgi, yaxud xəyanət deyil, insanlardır. İnsanlar ilk yaşadığı 
sevgilərini təqvimdə necə təmtəraqla, daxilindən qopacaq bir 
xoşbəxtliklə qeyd edirlər, ancaq bilmirəm diqqət etmisinizsə, 
ayrıldıqları günü təqvimdə deyil, yaddaşlarına qeyd edirlər. 
Bunu bəzən “tale oyunu” adlandırırlar. Daha düşünmürlər ki, 
günahkar tale yox, elə insanların içində böyüyən sevgi və 
xəyanət məxluqlarıdır. Hansı ki, o sevgi də deyil, ancaq çoxları 
onu sevgi adlandırırlar. Bu, əslində, onlardan doğulan 
“ayrılıq”dır. Bir düşünün, necə ki, siyah-bəyaz bir-birinə 

https://yazarlar.az/tag/s%c9%99ma-muganna/
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ziddirsə, eynən sevgi və xəyanət də elədir. Onların nifrətindən 
doğulan isə ayrılıqdır. 

Ayrılıq daima təkrarlana bilər də, bilməyə də. Bu yenə də 
insanlardan asılıdır. Sevgi və xəyanəti, ən əsası talenin 
qollarından tutub dörd divara, yaxud parçalanmış bir qəlbə 
həbs edə bilərsən, ancaq ayrılığı heç vaxt. Ayrılıq təkrarları, 
yaşanmış hadisələrin bir daha yaşanmağını sevmir, heç vaxt 
da sevməyib, ancaq onu dinləməyib, bu uzun yolda onunla 
savaşmağı qərara aldı. Çox savaşdı, həm də ən son 
dəqiqəsinə qədər. Sonunda qalib gəldi, lakin ömür səhifələrinin 
bir hissəsində taleyini, dörd divarın arasında isə ayrılığı qoyub, 
sevgini, yəni Nərmini tapa bildi. 

İki əfsanənin birlikdə ərsəyə gətirdiyi xəzinədən danışdığımı 
yəqin ki, anlamısınız. Xəzinə dedim, çünki bu kitab əfsanələrlə 
dolu bir xəzinədir. Əminəm ki, müəlliflərin oxucuları da 
mənimlə həmfikirdilər. Tam səmimi söyləyim ki, romanı ilk 
aldığım gündən bəri necə olduğunu təxmin etmişdim. 
Oxucuların çoxu romanın ilk səhifəsini açıb oxuduqda artıq 
sonunun necə bitəcəyini maraqla və həyəcanla gözləyirlər, 
ancaq mən bir oxucu olaraq romanın nə sonluğunu, nə də hər 
səhifəsindən sonra hansı hadisələrlə qarşılaşacağımı deyil, 
hər sətrinin yaddaşıma hopub, onu analiz etməsini 
gözləyirdim. Bu duyğunu izah etmək çox çətindir, çünki mən 
özüm də gənc yazaram. Oxucularımdan aldığım fikirlərlə 
yanaşı, onların hansı emosiyaları yaşadığını, hansı duyğulara 
qapandığını həm anlayıram, həm də anlamıram. Əksinə, 
bəzən sual doğurur məndə, eynən Aqşin Evrən və Xəzər 
Süleymanlı kimi. Hər dəfə oxuyarkən təkrar-təkrar analiz edir, 
nəticə çıxarır və o hadisələrin ətrafında dövran edirəm. Onu 
deyə bilərəm ki, müəlliflərin xəyal gücünə əhsən! 
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Reallıq və mistikanın vəhdət təşkil etməsi məni heyran qoydu. 
Romanı oxuyub bitirdikdən sonra belə dodaqaltı bu fikirləri 
təkrarən söylədim: Xəritə, Mehran, Ofeliya və Nərmin. Ayrılığın 
birləşdirdiyi talelər. O talelərə bağlı olan xəritə. Sizcə, o xəritə 
kimdir axı? 

O xəritənin kimliyini mən deyil, bağlı qapıların arasında 
gizlənən sirlər, gözlənilmədən baş verən ayrılıqlar və Mehran 
ilə Nərminin daxilində itib-batan “Antik tənhalıq” mağazasında 
dərin yuxuya dalan mücrü açacaq. O mücrü küləyin “açıq” və 
digər üzünə “bağlı” olan mağazanın taleyinə cavab verməyə 
çalışırdı, eynən mücrü də Mehran və Nərminin tale nöqtələrini 
əlinə alıb, xəritənin kimliyini açıqlayacaqdı. 

İndi isə başlayaq Mehran və Ofeliyanı ayıran, ancaq Mehranın 
həyatına günəş kimi doğan Nərminin “Antik tənhalıq” 
mağazasından. Mən düşünürəm ki, küləyin orada böyük rolu 
var. Romanda ilk cümləsində deyilir ki, “Külək “Antik tənhalıq” 
mağazasının qapısından asılmış bir üzünə “açıqdır”, digər 
üzünə “bağlıdır” yazılan lövhəni o tərəf-bu tərəfə çevirir, sanki 
kiminsə taleyi ilə bağlı vacib bir qərar verməyə tələsirdi”. 

Bu, çox doğru fikirdir.  Külək bilirdi ki, Mehran xəritəni illərdir ki, 
axtarır. Onu da bilirdi ki, Mehran xəritəni də, kimliyini də tapsa, 
Ofeliya onun həyatından çıxmaqla yanaşı, kül olacaqdı. Bilirdi 
və bilirdi ki, Mehran Ofeliyayla xoşbəxtlik açarını tapıb, növbəti 
qapıların kilidlərini açarla aça bilməyəcəkdi. Diqqət 
etmisinizmi, Mehran hər dəfə 1874-cü ilin qış fəslinə 
qayıtdıqda Ofeliyanın kimliyini unudur və yalnız o xəritənin 
başlanğıc və son nöqtəsini axtardıqca dəliyə dönür. O evin 
divarlarının hər küncü, yatağı belə Ofeliyanın ruhuyla 
lənətlənib. O xəritəyə işgəncə verən də Ofeliyanın “Qan 
qartalına” bürünmüş lənətlənmiş ruhu idi. Ofeliya həqiqətləri 
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daxilində gizlədib, Tanrının ən uca varlığı olan sevgini 
geyinmişdi bədəninə. Hər şey bir kənara, sizcə, Ofeliya 
Mehranı həqiqətən sevsəydi, rəfiqəsi Lamiyənin qardaşı 
Ramalla qoşulub qaçardı? Əsla! Bu da bir kənara xəritə 
olmasaydı, həqiqət nə qədər acı da olsa, Mehrana etiraf 
etməyəcəkdi? Ofeliya anidən yox olub illər sonra həqiqi 
bədəninə geri döndü və Mehranın gözləri önündə dayandı. 
Dayana bilərdimi? Yox, təbii ki, dayana bilməzdi… 

Mehran Ofeliyanı itirməklə yenidən dünyaya gəldi. Təkrar 
yaşadığı taleyini yenidən özü yaratdı. O, taleyinin memarı olub, 
onun üzərində işlədi, eynən xəritə kimi. Elə yeri gəlmişkən 
romandan bir sitat gətirim: “Keçmişin ardınca qaçmaq gələcəyi 
sürətlə itirməyin ən asan yoludur”. 

Mehran keçmişinin arxasınca qaçırdı. Qaçmaqla bərabər 
bütövlükdə hər zərrəsini itirir və 30 parçaya bölürdü. 30 parça, 
30 insan, 30 ampul. Şifrələnmiş həyat hekayələri, neçə-neçə 
insanın qurban getdiyi talelər. Sual yaranır ki, 30 ampul nədir 
axı? Məsələyə bir başqa yöndən baxdıqda özünü Nərminin 
əmisi, əslində isə doğma atası olan Burxanın dəhşətlər 
doğuracaq “Medi Sina Mru” klinikasından başlayır. Qəribə bir 
adla tanınan bu klinika da şifrələnmiş həyat hekayələrinin 
parçalanmış hallarıdır ki, bu, Mehranla Nərmini birləşdirir. 

Klinikanın  adını dəfələrlə oxuduqda həmin hissəyə gözümü 
avtomatik olaraq zilləyirdim. Demək, tək ayrılıq yox, insanın 
bütövlükdə yaşadıqları ona təkrarən yaşadılır. Ən dəhşətlisi isə 
o oldu ki, Burxanın illərdir insan alveri ilə məşğul olmasıdır. 
Bəlkə də bu vəhşiliyin üstü örtülü qalacaqdı, ancaq Mehran 
yaddaşına hopan fikirləri bir-bir analiz edib, bu faciəylə bitəcək 
insan ömürlərinin yarısını da olsa, qurtara bildi. Məni dəhşətə 
gətirən isə bu klinikanın adı oldu. Klinikanın əsl adı Simurq 
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quşumun olmasıdır. Simurq quşu da kül olub, küllərindən 
doğulan bir quşdur, həmçinin 30 quşun simvoludur. O 30 
quşun hər biri bir Simurq quşudur. Sizcə də bu, möcüzə 
deyilmi? Bu möcüzə Mehran və Nərminin sevdası idi. 

Mehran, Ofeliya, Burxan və Nərminin talelərindən danışdıq. 
Artıq illər keçdi, saatın dəqiqələri gələcəyi görməyə can 
atmağa çalışdı, lakin unudulan bir məqam qaldı, o da Nərmin. 
Nərmin o gün niyə təcili olaraq evini tərk etdi? O, həqiqətən də 
Mehranı Ofeliya kimi atıb gedəcəkdimi? Bu yeni doğulan 
suallar necə ki, Mehranı uçuruma sürükləyirdisə də, Ofeliyaya 
olan şübhələrini də Nərminin üzərinə hədəfləyirdi, ancaq bu o 
demək deyildi ki, Mehranın Nərminə olan sevgisi azalırdı, xeyr, 
əksinə, özü də bilmədən daha da çox artırdı. Mən onun necə 
bir hiss olduğunu çox gözəl anlayıram. Mehranın Nərminin 
“tapılmayan cəsədi” xəbərini eşitməsi. Burxanın cəsədi məlum 
idi, ancaq Nərmininki… Bu 3 nöqtəni tamamlamaq belə qeyri-
mümkündür. Mehran da bunu bilirdi ki, Nərmin ölə bilməz. Elə 
bu fikirlə də, o məktubu da, hər şeyi də əlinə alıb uzun yola 
çıxdı. Qatarın yolu onu ilk xəritəyə, daha sonra Nərminə 
aparırdı. Mehran bu duyğularla da bərabər irəlilədi və xəritənin 
də özü olduğunu bir daha təsdiqləmiş oldu. 

Mehran xəritəni tapmaqla yanaşı, ondan qopan parçaları da 
birləşdirib gələcəyə addımladı. Aylar öncə Ofeliyayla daxil 
olduğu “Antik tənhalıq” mağazasına indi Nərminlə addımladı. 
Külək həqiqətən də onların taleyi ilə vacib qərarı elə bu gün 
verdi. 

İlkin mənbə: edebiyyatqazeti.az 
          

                                              

https://edebiyyatqazeti.az/news/diger/8195-aqsin-evren-ve-xezer-suleymanlinin-ayriliqlarin-tekrari-romaninda-kullerden-dogulan-sevgi
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  Leyla YAŞAR 
                        

HƏSRƏTİN İZİ İLƏ 
Uzanan, sonu bilinməyən bir yolu əlinə almışdı o bugün. Gedəcək, 
hey gedəcək , çatacaqdı o yol ayırıcına. 
38 il bundan əvvəl ayrıldıgı o sevgi agacının altına. 
İllər öncə orda bir ömür qoyub gəlmişdi 
12 illik sevgi ömürü. 
17 yaşında, özüdə bilmədən , gözləmədən birdən – birə qıgılcımdan 
alova çevrilən adı dastan, özü həyat olan o sevgi 29 yaşında elə o 
agacın altındaca ümüd dolu bir yuxuya getmişdi . 
67 illik ömrünün 12 ilini ömürdən gün sayırdı. Qalan ömürünü 
sadəcə nəfəs almışdı. 
12 illik sevgisini yaşatmaq üçün. 
Əlindəki taqətdən düşmüş əsanın torpagın bagrından qopardıgı 
naləyə qarışan, həzin layla kimi ətrafa illərin sevgisini yayan 
taqqıltısı qəsəbəni hüzun dolu bir sükuta qərq etmişdi. 
Gedirdi, yox getmirdi qanadlanıb uçurdu. İllərdi yeriyə bilməyən 
ayaqları, əsa tuta bilməyən barmaqları ümüd çıragında isinmiş, 
sevgi bulagında yuyulmuşdu sanki. 
38 il öncə bu qəsəbəni tərk etmişdi, etmişdi yox, 
tərk etməyə məcbur qalmışdı. 
Müharibənin əsən yeli onu özüylə uzaqlara aparmışdı. 
Son görüşünü xatırladı. 
Qovaq acagının altında üz – üzə dayanmışdılar. 
Gözlər danışır, dillər susmuşdu. Kədər dolu, ümüdli ayrılıga qol 
çəkmişdilər o gün. 

https://yazarlar.az/tag/leyla-yasar/
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Xoşbəxt bir uşaqlıgı vardı . Sevgi dolu, hüzur dolu ailəsi, sevdiyi 
dostları, ən əsası qəlbinin başında yer ayırdıgı, 
İlknuru vardı. 
Ata – anasının ömrü vəfasız oldu. Onu 18 yaşında ailəsiz qoydu. 
Evin tək oglu idi Ərturqut. Əziz – xələf, sevimli, sevgi ilə böyümüş, 
ətrafına nur saçan bir oglu. 
Ata – anasının vaxtsız ölümü ona həyat dərsi oldu. 
İstənilən vaxt ona arxadan zərbə vuracaq qədər qəddar olan bu 
həyatla dostlaşmaq məcburiyyətində qaldı. 
Amma yenə də həyat ondan amansız zərbələrini əsirgəmədi. 
17 yaşında sevmişdi İlknuru. Yox, yox bu sevgi deyildi əslində.. 
Ərturqut üçün yeni dogan günəş idi. Sevgi mələyini bulaqda görüb 
bəyənmişdi Ərturqut. 
Bulagın saf sularına daha da gözəllik atan, ürkək baxışlarıyla 
həyatdan qorxan, amma mübarizə aparmaga hər an hazır olan bu 
mələyi xatırladırdı İlknur. Ərturqut – qismətimi ilahi yer üzünə endirdi 
deyə, İlknuru öz həyat yolunun sakininə çevirmişdi. 
Ruh əkizi saydıgı İlknuru bir neçə il izləmiş, qəlbində daşıdıgı, nura 
boyanmış, gözəlliklərə bürünmüş sevgisini etiraf etməyə cürəti 
çatmamışdı.Və bir gün .. 
Özüylə kasıb, çətin tələbəllik illəriylə birgə daşıdıgı sevgisi ilə 
özündə cürət tapıb İlknurun qəlbinə bir uzun, möhkəm körpü salmaq 
qərarına gəldi. 
Tələbə, miskin, İlknura olan münasibətilə özünü dünyanın bəxtəvəri 
sayan Ərturqut utana – utana da olsa ona qəlbinin açarını verdi. O 
gün bu gün o açarı geri almadı, daha dogrusu almaq fikirinə 
düşmədi. O böyük sevgi 12 il sürdü. 
İlknurun təhsili,ailəsində ard- arda yaşanan faciələr onların bir birinə 
baglanan sevgisini rəsmiləşdirilməsi yolunda qara tikana çevrildi. 
Nişanlı cütlük toy xəyallarına qərq olarkən, müharibə qartal kimi 
şıgıdı. Ərturqutu ondan cismən ayırdı. 
Çatır artıq, tanıdı, həmən ağac . Qocalıb heydən düşmüş, budaqları 
sınmış, amma onların sevgilərini özündə bir əmanət olaraq saxlayan 
sevgi agacı. Adlarını yazdıqları qovaq agacı.. Dayanıb nəfəs aldı. 
Agaca yaxınlaşdı, heysiz qollarıyla onu qucaqladı, yox bu dəfə 
aglamayacaq. 
Budur Ərturuqutu İlknurdan ayıran müharibə geri vermişdi. Bəs 
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gəncliyini, məhv olmuş o gözəl həyatını da qaytara biləcəkdimi? 
Müharibə,sonra əsirlik həyatı Ərturqutun beynindən, qəlbindən, ən 
əsası ruhundan İlknuru qopara bilməmişdi. İlknuru İlknursuz 
sevmişdi. 
Ailə qurmayan Ərturqut qovaq agacına öz acı həyat hekayəsini 
danışırdı. Yoldan keçən bir agsaqqal onun agılında problem 
oldugunu düşünüb ona yaxınlaşdı. 
Ag saç – saqqal içində nurani sifəti görsənən Ərturqutu görən kimi 
tanıyan Əlisahib kişi onu qucaqlayıb içini çəkə – çəkə agladı . 
– İlknura gəldim, Əlisahib qardaş ! Onu bircə dəfə görə bilsəydim. 
Əlisahib hönkürdü . 
Tale bizə çox agır zərbə vurdu, Əlisahib qardaş. Bilmirəm bəlkə də 
həyatda deyil, amma inanıram ki onun sevgisi bax buradadı, agacın 
köksündə. 
Əlisahib aram – aram danışmaga başladı. 
– İlknur sən gedəndən sonra hər gün bu agacın altına gəlirdi. 
Hamı onu bura gələndə şaqqanaq çəkib gülən, gedəndə aglayan 
görürdü. İllərlə bu agacı özünə sirdaş bildi. 
Səndən heç bir xəbər olmadıgını görən cavanlar elçilərini elçi 
daşının üstündə oturdurdular. Amma İlknur səni gözlədi, ailə 
qurmadı. 
Geri dönəcək deyib gördüyün o təpəyə hər gün çıxıb, saatlarla səni 
gözlədi. Aglamaqdan o gözəl gözləri tutuldu. 
Bilirsən 
nə deyirdi? 
– Bir gözki Ərturqutu gözləməyə mənimlə yoldaşlıq etmədi,onun 
dünyanı görüb – görməməsi mənə lazım deyil. Bəxtiqara İlknurun 
alın yazısı burada bitdi. 
Sənsiz sənli dünyasına gözlərini əbədi yumdu. 
Aglamaqdan gözləri şişmiş Ərturqutun son sualı; 
– Məzarına gedə bilərik? 
Əlisahibin cavabı onu yerlə – yeksan etdi. Sən onun məzarına 
gəlmisən, Ərturqut . 
– Bax,bu agac onun başdaşıdı. Onu burada dəfn etdik. Öz istəyi 
idi.Ərturqut mütləq bura gələcək deyirdi. 
Torpagı qucaqlayan 67 yaşlı Ərturqut ömrünün qoruyub saxladıgı 
gözəl, mənalı, sevgi dolu illərini sevgi mələyinin yanında dəfn etdi. 
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Əlisahib kişiyə çeviriilib: 
– Mən öləndə məni də burada basdırın dedi. 
-Qoy buradan keçən cavanlar bilsinlər ki dastana çevrilən nakam 
sevgilər bu həyatın qurbanlarıdı. Hər qovuşmayan sevgi arxasında 
bir həsrət izi buraxır. 
 
LEYLA YAŞARIN YAZILARI  

ÖLÜM YÜKLÜ SEVGİ 
Qasım qapını çırpıb getdi. 
Gülşən otağa keçib burnunu çəkə-çəkə ağladı. 
1 yaşlı qızı Zəhranın ona nəmli gözlərlə baxdığını görüb özünü ələ 
aldı. Tez Zəhranı qucağına götürüb, saçlarından öpdü. Bağrına 
basıb çarpayısının yanına gətirdi. Uşaqdan gələn o gözəl qoxu 
ruhunu oxşadı, bir az toxtayıb gülümsəməyə başladı. O dəqiqə 
Zəhranın gözləri güldü, öz dilində danışmağa başladı. Sevindiyindən 
gah atılıb-düşür, gah da Gülşəni qucaqlayırdı. 
Gülşənin ailəsi rayonda yaşardı. Qasımla tələbə yoldaşı olmuşdular. 
O vaxtdan aralarında münasibətlər ciddiliyə doğru getmiş, 2 – ci 
kursda nişanlanıb, 4 – ci kursda evlənmişdilər. 
Gülşənin valideyinləri müəllim idi. Gözlərinin ağı-qarası Gülşən də 
onların yolunu seçmişdi. Müəllimlik ixtisasına yiyələnib, rayona 
qayıtmaq, neçə – neçə evlərdə cəmiyyət üçün şəxsiyyətlər 
yetişdirmək arzusunda idi. 
Amma taleyin kompası ona tam başqa istiqamət göstərdi. 
Qasımla nişanlı vaxtlarında inciklikləri olsa da, çox uzun çəkməzdi. 
Hərdən Qasımın ona qarşı kobudluqları olurdu. Tezliklə Gülşənin 
könlünü alan, küsülülüyü aradan qaldırmağı bacaran Qasımda bu 
hərəkət, artıq adət halını almışdı. 
Qasımın ailəsi Gülşənlə evliliyə razı deyildi. Özlərinə yaxın bildikləri 
ailədən qız gözaltı edən valideyinlər Gülşən məsələsilə 
razılaşmamışdılar. 
Sonda Qasımın vaz keçməyəcəyini görüb, əlacsız qalmışdılar. 
Elə o vaxtdan da Gülşənə “oglanlarını onlardan alan düşmən“ kimi 
baxırdılar. 
Hər işini söz edir, evdə heç nədən söz-söhbət yaradırdılar. 

https://yazarlar.az/tag/leyla-yasar/
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Qasım əslində sakit təbiətli bir insan idi. Ailəsini sevər, dəyər verərdi. 
Ata – anasının Gülşənə qarşı münasibətinə qarşı çıxar, Gülşəni 
müdafiə edərdi. 
Qasımın bir bacısı vardı. 
Evin erköyün qızı olan baldız ailə qurub getsə də, Qasımın ailəsinə 
müdaxilə etmək öhdəliyini üzərinə götürmüşdü . 
Gülşən deyib – gülən, şən qız idi. Hər sözü söz etməz, heç nədən 
dava etməzdi. 
İlk gündən bəyənilməyən gəlin evin qonagı idi sanki. 
Gülşənin valideyinləri heç vaxt onların ailəsinə müdaxilə etməzdi. 
Qızlarının xoşbəxtliyi üçün əllərindən gələni edən ata – ana qızlarına 
başını aşağı salıb uşagını böyütməyi məsləhət görürdülər. 
Ailədə gərginlik getdikcə artırdı. Qasım da artıq dəyişmişdi. Gülşəni 
haqlı olduğunu bilə – bilə haqsız çıxardır. 
7 aylıq Zəhraya sığınan Gülşən gününü ağlamaqla keçirdirdi. 
Qaynana onu boşatdırmaqla hədələyir, hətta o günün çox da 
uzaqda olmadıgını deyirdi. 
Bir evdə yaşamagın mümkümsüzlüyünü anlayan Gülşən Qasımdan 
ayrı evə çıxmaq üçün xahiş etdi. 
Gülşənin bu istəyi böyük bir dava ilə nəticələndi. 
Məsələni ilk bilən qaynana əlini belinə qoyub gəlinə hücum etdi. 
-Mənim bir oğlum var, onu məndən almaq istəyirsən? 
Sən özünü nə sayırsan? 
– Yox, xala , bir müddət ayrı yaşasaq yaxşı olar deyə düşündüm. 
– Sən kimsən ki, mən dura-dura bu evdə qərar verirsən? 
– Xala, bütün günü söz – söhbətlə bir yerdə qalmaq olmur. 
Bu evdə ilk gələn gündən məni istəməmisiniz. 
Gözünüzün qabağından uzaqlaşsam yaxşı olar deyə düşündüm. 
– Uzaqlaşmaq istəyirsən, çıx get dədən evinə. 
Qulaqlarını aç yaxşı eşit. Onsuzda bu evdə sən artıqsan. 
İstənilməmisən, istənilməyəcəksən də! 
Səs küyə Qasım gəldi. 
-Nolub, ay ana? 
– Nə olacaq bundan artıq? 
Sənin bu gülməşəkər arvadın burada qalmaq istəmir. 
İstəməz də, görmədiyi günə düşüb. Tövlədən gətirib şəhərdə 
yaşadanda belə olur axırı. 
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– Ay ana, bir az sakit ol. 
Gülşən də haqlıdı. Ev evə sıgmaz deyib atalar. Qoy bir ev tutaq, bir 
müddət orda qalaq. 
Sizi atmırıq ki, yenə də gəlib gedəcəyik. 
– Nə dedin? 
Səni yoldan çıxardıb bu gülməşəkər? 
Sənin evin buradı. 
Gedişin var, dönüşün yox ! 
Yaxşı fikirləş ya biz, 
ya da yad qızı . 
Qapı zərblə çırpıldı. 
İkinci mərtəbənin təzə düzəldilmiş pəncərələri yenə qaynananın 
hikkəsinin qurbanına çevrildi. 
İki tərəf arasında qalan Qasım bir söz demədi. Paltarını dəyişib işə 
getdi. 
Qara günlər bundan sonra başladı. Gülşənin evdə yeyib içdiyi 
zəhərə döndü. 
Pis yola düşmüş adamlar kimi evdə addımbaşı təqirlə üzləşdi. 
Valideyinləri dözüb oturmağı məsləhət gördülər. 
Vəziyyətin get-gedə agırlaşdıgını görən Qasım ayrı evə çıxmalı oldu. 
Gülşən həm sevinir, həm də pis olurdu. Nə qədər olmasa 2 ilə 
yaxındı ki bir yerdə yaşayırdılar. 
Bir xoş üz görməsə də üzü-gözü onlara öyrəşmişdi. 
Valideyinləri hər şeyin yaxşı olacağını deyir, səbrli olmağı məsləhət 
görürdülər. 
Gülşən taleyilə barışmışdı. Ayrı evə çıxmağın çıxış yolunu düşünən 
Gülşən qara günlərinin qabaqda olduğunu aglına belə gətirmirdi. 
Qasım evə gec-gec gəlməyə başlamışdı. Elə gecə olurdu ki evə 
gəlmir, müxtəlif bəhanələr uydurur, bəzənsə öz işimdi özüm bilərəm 
deyib dava salırdı. Çarəsiz qalan Gülşən dərdini heç kimə aça 
bilmirdi. Bilirdiki deyən kimi onu günahkar biləcəklər . 
3 ay idi təzə evə köçdükləri. Qasım geri dönmək üçün israr edirdi. 
Heç nədən evdə qanıqaraçılıq yaradırdı. Gülşən çarəsiz qalmışdı. 
Bu gün də geri dönmək üstündə mübahisə etmişdilər. 
– Hazırlaş, geri qayıdırıq. 
– Qasım, bura rahatdı axı. 
– Orada sənə neynirlər? 
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Əllərinin içində saxlayırdılar səni. 
– Qasım, bu sənsən ? 
İnana bilmirəm. 
– Nəyə inanmırsan? 
Sən yola getmədin, məndə gətirdim səni bura. 
Gördüm günah səndədi, mənimlə də yola getmirsən. 
– Niyə haqsız danışırsan? 
Mən sənə neynirəm ? 
-Bundan artıq nə edəcən? Mənimlə dil – dil ötürsən. 
Gülşən əlləriylə üzünü qapatdı. Uşagın yanında ağlamaq istəmədi. 
– Yaxşı fikirləş, ya dönəcəyik ata-anamın yanına, ya da zəng et 
gəlsinlər səni aparsınlar. 
Sənə görə valideyinlərimi atmayacağam! 
Gülşən yerindəcə quruyub qalmışdı. 
-Qasıma nə olmuşdu ? 
Gülşən əlacsız qalıb, əşyalarını topalamağa başladı. 
Ağlaya-ağlaya güzgünün qabağına keçdi, özünə güzgüdə baxd. Bu 
neçə ildə çox dəyişmişdi, sanki 10 il qocalmışdı. 
Yaşadığı mühit onu məngənəsində sıxıb balacalaşdırmışdı. 
Özünə qulluq etməyi belə yadırğamışdı. Bütün gününü uşaga qulluq 
etməklə keçirdirdi. 
Qasımın ona, uşagına qarşı biganəliyinə birtəhət dözür, 
üzə vurmurdu. 
Valideyinlərinə də heç bir şey demək istəmirdi. 
Alacagı cavab bəlli idi:- Özün getmisən, hamıda olan şeydi, döz otur 
düzələcək və s. 
Əşyalarını yığa-yığa aglayırdı. Keçmişə qayıtdı xəyallarında. 
Qasımla o qədər xoşbəxt idiki.. . 
Qasıma olan saf, ülvi sevgisi onun gözünü elə tutmuşdu ki, ətrafdan 
xəbəri yox idi. 
İnsafla , Qasımda ona qarşı çox yaxşı idi. 
-Bəs nə oldu? Nə dəyişdi? 
-Bəlkə səhv həqiqətən də ondadı? 
-Bəlkə özünü sevdirə bilmədi Qasıma? 
Bəlkə, bəlkə … Bəlkələrlə dolu bir ömür… 
Qapının zəngi çalındı, 
Qasım idi. Sir-sifətindən zəhirmar yağırdı. 
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– Maşın gözləyir, uşağı götür, düş aşağı. 
Mənə bax, birdən orada artıq-əskik soz deyərsən ha! 
Başını aşagı salıb uşagınla məşgul ol. Elə etmə ki, uşagı əlindən 
alıb, əxlaqsız adıyla səni qovum.. 
Gülşən pilləkənlərdə quruyub qalmışdı, nə irəl, nə də geri addım ata 
bilirdi. 
-Yuxuda görürdü bunları? Qasımın davranışları qan qoxulu idi. 
Heç nə deməyib maşına əyləşdi. Sükutu hərdən Zəhranın qıgıltısı 
pozurdu. Ünvana çatdılar. Cəhənnəm yuvası qucaq açmışdı onlara. 
-Açmışdımı? 
-Bax o da sual altında idi.. 
Evə keçdilər. Qarşılayan olmadı. Mətbəxdən səslər gəlirdi. Deyəsən 
baldızı da burdaydı. 
Divarlar onu sıxmaga başladı . Əşyalarını götürüb otağa qalxmaq 
istəyirdi ki, Qasım hardansa peyda oldu. 
– Nə durmusan burada? 
Get anamla görüş. 
– Bilir gəldiyimizi, çölə çıxmadı axı. 
– Sən getməlisən, sən gəlinsən. 
Gülşən səsizcə mətbəxə keçdi. Qaynana, baldız görməməzlikdəm 
gəldilər. Gülşən salam verib qaynanasına yaxınlaşdı. 
– Uzaq dur, ifritə. Niyə qayıdıb gəlmisən? 
Gülşən qorxa – qorxa Qasıma baxdı. 
– Ana, bir səhvdi edib, söz verib, indən belə bu evdə səsi 
çıxmayacaq. 
Gülşən mat-məəttəl qalmışdı. —Burada nələr baş verirdi? 
Uşagı götürüb yataq otağına keçdi. Çox keçmədi, 
” qəhrəman ər” özünü yetirdi. 
– Bax, bu gündən anamın qulusan. O nə dedi, o da olacaq. 
Gülşən ağzını açıb danışmaga heyifi gəldi. Heç nə deməyib Zəhranı 
yatızdırdı. 
Özü də durub ev işləri ilə məşğul olmaga başladı. 
Eyni həyat Gülşəni artıq bezdirməyə başlamışdı. 
Əvvəllər ayda bir dəfə də olsa valideyinlərini görməyə gedirdisə, 
artıq 3 ay idi ki, bu görüş ləğv edilmişdi. 
Gündə 1 dəfə anasıyla danışmağa icazə verilirdi. 
Küçəyə çıxışa da qadağa qoyulmuşdu. 
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Qasımın bu hərəkətlərinə ad tapa bilməyən Gülşən Zəhrayla təsəlli 
tapırdı. Rəsmən türmə həyatı yaşamağa məhkum edilmiş zavallı 
Gülşən ruhunu cismindən ayrı hiss edirdi. 
Evə ruh kimi gəlib gedən Qasıma söz demək mümkün deyildi. Evdə 
demək olar ki hamı küsülü idi. Hərdən qaynananın deyinməsi 
olmasa Gülşən bu gedişatla razılaşmışdı. 
Demək olar ki o yaşamırdı. 
Məqsədsiz, arzusuz, ümüdsüz, ən əsası sevgisiz bir həyatla yol 
yoldaşı olmuşdu. 
Günlərin bir günü telefonuna gələn zəng bərbad olan həyatına 
“rəngarənglik” qatdı.. 
-Alo, buyurun. 
-Salam. Zəng vurdum ki, biləsiniz, biz Qasımla bir-birimizi sevirik. 
Yolumuzdan səssizcə çəkilib gedin. 
-Alo, alo… 
Dəstəkdən gələn səs itib batdı… 
Qara günlərin “hədiyyəsi” qabaqdaymış. Yox, bu qədər də olmaz-
deyə düşünən Gülşən 
-bu gün hər şey bitəcək. 
Qasım yenədə səssiz-səmirsiz gəli, mətbəxə keçdi. 
Anasınım hazırladığı yeməyi yeyib, salona keçmək istəyəndə 
Gülşəni əli qoynunda mətbəxin qapısında dayanan gördü. 
Qaşqabağını sallayıb, nifrətlə Gülşəni süzdü. 
– Nə dayanmısan, məni güdürsən? 
– Yox. 
-Onda rədd ol get. 
Qasım ayaq üstə güclə dayanırdı. Gülşən onun düz yolda olmadığını 
görürdü. Amma nə edə bilərdi? Onun bu evdə özünə belə ixtiyarı 
çatmırdı. 
Acınacaqlı vəziyyət idi. Səs -küyə gələn qaynana Gülşəni güclə 
Qasımın əlindən ala bildi. 
Gülşənin iniltisi hər tərəfə yayılırdı. Ağrıdan gecələri yata bilmirdi. 
Qasım vurduğu təpik qabırgasını sındırmışdı . 
Üz-gözü də şiş içində idi, vəhşicəsinə döyülmüşdü. 
Evə çağırılan tibb bacısı nə qədər israr etsə də, xəstəni xəstəxanaya 
aparmaga ailə razı olmurdu. 
İşin böyüyəcəyindən qorxan Qasım iynə-dərmanla evdə sağalacaq 



Yazarlar                                                Fevral  2022 

 

 50  

 

deyib durmuşdu. 
Günü-gündən pisləşən ailə münasibətləri Gülşəni bezdirmişdi. 
Qasım yeni bir bəhanə tapmışdı. Gülşən çadraya keçməli idi. Hətta 
evdə belə, qaynatasına görə hicab taxmalıydı. 
Gülşən intihar həddinə çatmışdı. Axşamlar vaxt tapanda sızıldayan 
ayaqlarını qucaqlayıb çıxış yolu axtarırıdı. 
Evin pəncərələri dəmir barmaqlıqlarla örtülmüşdü. Pərdənin altından 
pəncərəyə qara üzlüklər çəkilmiş, həyətə düşməyə də qadağa 
qoyulmuşdu. 
Qasımın hansı məzhəbə qulluq etdiyi bəlli deyildi . 
Nə içkidən, nə narkotikdən, nə də əxlaqsız həyatından 
uzaqlaşmışdı. 
Maraqlısı o idiki, bu qadagalar ancaq Gülşən üçün idi. 
Çıxış yolu tapa bilməyən Gülşən uşagı da götürüb evdən qaçmaq 
qərarına gəldi. 
Amma necə, hara? 
Suallar onu boğurdu. 
Qasımdan da qorxurdu. Tapsa, tapdığı yerdə öldürəcəkdi. 
Lap canını qurtarsa belə, cəmiyyətin vurduğu damgadan qurtula 
biləcəkdimi? 
Filənkəsin arvadı evdən qaçıb. 
Müxtəlif mülahizələr, “ağıllı” məsləhətlər, geri qalmış fikirlər və ən 
əsası sərbəstlik axtarır ona görə qaçıb deyimi. Gülşən bunların 
hamısını yaxşı bilirdi. 
Eşidən deyəcək; 
– Özü sevib gedib. 
– Nə istəyir axı, evi – eşiyi . 
-Gül kimi balası var. 
– Hamımız elə arvad olmuşuq. 
– Arvad döyülər də, söyülər də. 
– Nolub, o cürə yoldaşı var, alıb gətirir. 
-Nə istəyir axı? Deyir çadra ört, ortməlisən də. 
– Yəqin başqasın tapıb və s. 
Bəs bu zavallı neynəsin axı? 
Axır vaxtlar Qasım hər gün demək olar ki onu döyürdü. Qasım 
gələndə qorxusundan gözünə görsənmirdi.Hətta onun da üstündə 
döyülürdü. 
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Yemək niyə gec oldu, çay niyə qaynar deyil, duzqabı niyə əyri durub, 
palaz niyə belə sərilib, bir sözlə döymək üçün bəhanələr hər zaman 
tapılırdı. 
Problemləri həll etmək əvəzinə birinin üstünə beşini qoyub Qasıma 
çatdıran qaynana, Gülşəni təhqir etməklə yanaşı, onun bu 
vəziyyətindən istifadə edib acıq verirdi. 
– Görürsən, mənim qızımı necə saxlayırlar? 
Gülşənin hər yerdən əli üzülmüşdü. Ata – anasıyla əlaqə tamamilə 
kəsilmişdi. Evlərini satıb, başqa yerdən ev alan Qasım ünvanı heç 
kimə vermirdi. 
Beləcə bir ailə məhv olub gedirdi. Zəhra da günü gündən saralıb 
solurdu. 
Gülşən Qasımla danışmaga dəfələrlə cəhd etmiş, 
sonda günhakar çıxardırılaraq döyülmüşdü. 
Gülşən sonuncu dəfə Qasımla danışmaq fikrindəydi. Axşamı 
həsrətlə gözləyirdi. 
Bu gün evliliklərinin 3 ili tamam olurdu. Qasım yəqin çoxdan 
unutmuşdu onla olan xatirələri. Gülşən yenə də ümüd şamını 
yandırıb, pərvanətək başına dolanırdı. Qəlbindəki ümüd, dilindəki 
bəlkələr onun həyat hekayəsini 3 ilə beləcə gətirib çıxartmışdı. 
Qapı açıldı. Qasımın gəlişi Gülşəni çaşdırdı. Əlində gül dəstəsi, 
yanında şirniyyat .. 
Ola bilməz, Gülşən yuxu görürdü deyəsən. 
Dəli kimi qaçıb Qasımı qucaqlayıb, sevincdən doyunca aglamaq 
keçdi könlündən. Qorxdu, Qasıma xoş getməz deyə. 
Qasım onun üzünə baxıb gülümsündü. İlahi, neçə illərdi bu gülüşə 
həsrət idi Gülşən. 
Onun tanıdıgı Qasım geri döndü. Sevincindən nə edəcəyini 
bilməyən Gülşən əl – ayaga düşdü. Süfrə düzəltdi. Uşagı geyindirdi. 
Evdəkiləri süfrəyə dəvət etdi. Mızıldana – mızıldana gələn qaynana 
gözucu, agzını büzüb süfrəyə baxdı. İstədi süfrənin düzlüşünə mız 
qoya, Qasımın baxışları sözünü agzında qoydu. 
Qasım hər kəsə müraciət etdi. 
-Əyləşin, bu gün evliliyimin 3- cü ildönümüdi. 
Məsciddən gəlirəm, tövbə etdim.Bu gündən hər şey yoluna 
qoyulacaq. 
Gülşən, çadranı özün istəmiyənədək baglama. Pəncərələrdəki qara 
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üzlükləri söküb atın. 
Ananın gözü az qalırdı yerindən çıxsın. Əlacı olsa idi, durub 
Qasımın agzını əli ilə tutardı. 
– Bu evdə səs – küy eşitməyim. 
– Başınızı aşagı salıb mehribancasına dolanın. 
Gülşən dili – agzı qurumuşdu. Qulaqlarına inana bilmirdi. 
Bir müddət evdə hüzur yerini tapdı. Heç kim Gülşənə dəyib 
dolaşmırdı. Qaynananın təhqirli atmacalarını qulaqardına vuran 
Gülşən Qasıma inanır, onun dediklərini edirdi. 
Xoşbəxlik quşu 3 ay onlarda qonaq oldu. 
Hər şey yaxşı idi. Evə bazarlıq edib gələn Qasımın Gülşənlə 
danışıgını eşidən qaynana, pislik donunu geyinib davaya hazır 
vəziyyətə gəldi. 
Qasım Gülşənə tezliklə işə çıxa biləcəyini, uşagı bagçaya 
yazdırdıgını deyirdi. 
Qapı zərblə çırpıldı. 
– Məni bu evdə sayan yoxdu. 
Mən bu evin böyüyüyəm. 
Heç nədən xəbərim yoxdu. 
-Ay ana, niyə əsəbləşirsən? Gülşən analıqdadı. 
Zəhra da bagçaya getmək yaşına çatıb. Bagçaya qoyaq, Gülşən 
işinə çıxsın. 
Burda nə varki? 
– Bagçada nə bilirsən necə baxacaqlar? Döyəcəklər, yemək 
vermiyəcəklər. 
– Bagça uşaq döymək üçün deyil, ay ana. 
– Otursun baxsın gülməşəkər arvadın evdə. işinin adı nədi? 
– Bəs deyirdin,baxa bilmir? 
-Eh, sənin də agzının kəsəri yoxdu. Neynədisə,çadranı atdırı, indi də 
işə çıxardırsan. 
– Ay ana, məhv olub getmişdim, həyata qayıtdım, səhvimi anladım. 
Sevinmirsən ki ailəm dagılmadı? 
– Hm, əvvəl axır dagılacaq! 
Qasım məsələnin uzandıgını görüb mətbəxə keçdi. Arxasıyca 
keçmək istəyən Gülşənə qaynananın sözü sillə kimi dəydi. 
– Sən də azadlıq istəyirsən də, Anan kimi pis yola gedəsən. 
Gülşən geri çevrilib; 
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-Ay xala, o nə sözdü deyirsən ? 
Arvad himə bənd imiş, səsini atdı başına , aləm dəydi bir – birinə. 
Qasım nə qədər çalışsa da sakitlik yarada bilmədi. Qaynananın agzı 
necə qızmışdısa Gülşəni ən agır söyüşlərlə söyməkdən belə 
çəkinmirdi. Gülşən həm Qasımdan qorxurdu, həm də özündən 
böyüyə cavab qaytarmaq istəmirdi. 
Qaynana Gülşənin səssizliyini məglubiyyət kimi başa düşüb, daha 
da kükrəyirdi. 
Gülşən dözə bilməyib qışqırmaga başladı. 
Neçə vaxtı yaşadıgı stress vulkan çevrilib püskürməyə başlamışdı. 
Ürəyi yerindın çıxacaq kimi tez – tez vurmaga başlamışdı. Artıq dözə 
bilmirdi. Belə olmaz axı?. 
Gülşənin günahı nə idi? 
Sevib ailə qurmaq? 
Yoxsa hörmət edib cavab qaytarmamaq? 
Qasımın ona tərəf çıxmagından hiddətlənən qaynana əlini belinə 
qoyub çəmkirdi; 
– Səndə günah yoxdu, 
günah sənin ərindədi. 
Vaxtında dilini kəssəydi, 
indi cavab verə bilməzdin. 
– Mən sizə nə deyirəm axı? 
– Ta nə deyəcəkdin ki? 
– Siz mənim valideyinlərimi söyürsünüz. Mənim səssiz qalmagımı 
istəyirsiniz? 
– Sənin səsin niyə çıxmalıdır ki? Sən kimsən ? 
Gülşən sərhədi keçmək istəmədi. Hələdə qaynanasına siz deyə 
müraciət edirdi. 
Qasım çölə çıxdı. Gülşən də balaca Zəhranl götürüb yataq otağına 
keçdi. Qaynananın hələ də səsi gəlirdi. Get – gedə səsinin tonu 
daha da qalxır, sanki döyüşə rəqib çagırırdı. 
Gülşən səbrini basıb oturmuşdi. Yataq otagının qapısı zərblə açıldı. 
Budur, qaynana alov saçan 7 başlı əjdaha kimi içəri keçdi. 
– Sən, nə qədər arsız adamsan, bu qədər söyüşdən sonra hələ də 
burdasan?. 
Niyə çıxıb getmirsən dədənin xarabasına? 
– Mən ailəmin yanındayam. 
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– Nə ailə, ailə salmısan? Səni əvvəl axır boşatdıracagam 
– Niyə, səbəbin bilmək istəyirəm. 
– Səbəbi bizim varlı, sizin kasıb olmagınız. Bu bəsdi, yoxsa davam 
edim? 
– O səbəb deyil axı? 
– Dilini kəs, elə etmə ki, bu evdə son gecən olsun! 
Gülşən ayag qalxıb əşyalarını topalamaga başladı.. Burada 
qalmagın mümkünsüzlüyünü dərk edirdi . Qasımın qəfil gəlişi 
qaynananı daha da alovlandırdı. 
-Hələ bitirməmisiniz? 
– Günah ondadı. Mənə bayaq bilirsən nə dedi ? 
– Nə? 
– Bala, söz etmə, amma mənə elə söz dediki onu boşamasan 
südümü sənə halal etmərəm. 
Gülşən ağzından artıq söz çıxartmadığını bilirdi. 
Amma nə fayda? 
Arvad dediyini deyirdi. 
Qasım artıq səs – küydən yoruldu. Sakitlik yarada bilmirdi. Gülşən 
cavab vermirdi, 
əlini üzünə tutub aglayırdı. Məkirli qaynana isə dediyini deyirdi. 
– Sən ananı onun ayağına verdin, sən yaxşı ogul olsaydın, o mənə 
cavab verə bilməzdi. 
Nifrət dolu sözlər Qasımın başı ətrafında fırlanır, qulaqlarına girmirdi. 
Birdən arvad yerə yıxıldı.Özünü elə göstərirdi ki, guya ürəyi gedib. 
Gözlərini yumub açmırdı. 
Gülşən bunun oyun oldugunu bilirdi. Evdə eri ilə də dalaşan kimi 
uzanıb yerə özünü bu vəziyyətə salırdı. 
Qasım qorxuya düşmüşdü. Gülşən su gətirdi. 
Nə qədər etsələr də arvad gözünü açmadı. 
Bu dəmdə Zəhra agladı. 
Gülşən onu qucagına götürüb gəldi. 
Qapının zəngi çalındı. 
Gələn Qasımın atasıyla, bacısı idi. Səhnə yenidən quruldu. 
Baldız səsini atdı başına. 
– Anama nə etmisiniz? 
-Niyə ayılmır? 
-İndi özünə gələr deyə Qasım qorxa – qorxa cavab verdi. 
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– Hamısını edən sənin arvadındı. Anam burada ölür sən hələ də 
onun tərəfin tutursan. Sən sən olsan o heç nə edə bilməz. 
Sənsən günahkar, sənsən… 
Sözlər qulaqlarında cingildəməyə başladl Qasımın. Nə qədər etsə 
də özünü ələ ala bilmədi.Dəli kimi qışqırıb Gülşənin üstünə hücum 
çəkdi. Qaynana baldız baxışıb xısın – xısın güldülər. 
Qasım Gülşəni döyməyə başladı Balaca Zəhranın səsi aləmə 
yayılırdı. Gözü heç nə görməyən Qasım Gülşəni döyməkdə davam 
edirdi. Qasımın əlindən birtəhər qurtaran bədbəxt 2 – ci mərtəbəyə 
qalxdı. 
Qasım dəli kimi qışqırır, onu öldürəcəyi ilə hədələyirdi. 
2 ci mərtəbədəki mətbəxin bir qapısı eyvana açılırdı. 
Otaqdan girişi olan mətbəxin qapısını baglaylb tir – tir əsən Gülşənin 
son ümüd yeri bura idi. Qasım nə qədər qışqırsa da qapını açmadı. 
Zəhrayla səs – səsə verib aglayırdılar. Qasım qapını açmagı 
bacardı. Gülşənin üstünə hücum çəkib söyüşlə bərabər sillə 
yağışına tutdu. 
İlahı, vəhşi Qasım qayıtmışdı. 
Eyvana qaçan Gülşən uşagını bərk-bərk qucaqlayıb imdad diləyirdi. 
Ağzı-burnu qan içində, ağrıdan yerdə qıvrılan bəxtsiz gəlini zorla 
ayağa qaldırıb yenidən döyən Qasım sanki havalanmışdı. Gülşən 
yalvarırdı. 
– Zəhraya dəymə, onu vurma. 
Qasım Zəhrsnı bir top kimi onun əlindən alıb kənara tulladı. 
Uşağının yanına yüyürən Gülşənin qarnına təpiklə vurub yerə yıxdı. 
Gülşən son gücünü topalayıb, sürünə – sürünə uşaga sarı getdi, onu 
qucaqladı. 
Bu dəmdə Qasımın təpiyi uşaga dəydi. Uşaq Gülşənin əlindən 
həyətə düşdü. Gülşən dəli kimi hayqırdı. Gözü qanla örtülən Qasım 
onu da vurub eyvandan saldı. 
Zəhra yerə düşən kimi mələyə çevrilmişdi. Gülşən Zəhradan sonra 
iki gün yaşamadı. Qızının ölümünü bilmədən bu dünyaya əlvida 
dedi. 
Ruhi xəstəxanaya yatırılan Qasım nə etdiyini indi anlayırdı. 
-O nə etmişdi? 
-Ailə qatili idi. 
-Onu yoldan kim çıxartdı? 
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-İçindəki şeytan? 
-Yoxsa evdəki insan cildindəki şeytanlar? 
Bu acı ilə yaşaya bilməzdi Qasım. 
Fürsət tapan kimi damarlarını kəsib intihar etdi. 
Söz – söhbətin, müdaxilənin məhv etdiyi bir ailə məhv olub getdi. 
Ölüm yüklü sevgisini cəmi 3 il yaşada bildi bu bədbəxt cütlük… 
 
LEYLA YAŞARIN YAZILARI 

TALE  YÜKÜNÜ DAŞIYAN  QADIN 
Ah qadın, qadın .. 
Qadın anadı, qadın bacıdı, 
qadın həyat yoldaşıdı, bibidi, xaladı, nənədi .. 
Saymaqla bitməyən vəzifə daşıyan qadın. 
Bax, o tində dilənən qadın, yaxşı–yaxşı bax zibil yığan qadın, 
əri tərəfindən döyülən qadın, övladı tərəfindən atılan qadın, 
söyülən qadın, pis yola düşən qadın… 
Ah qadın, qadın… 
Mental dəyərlər zəncirində boğulan qadın. Ər evindən kəfənlə 
çıxacaqsan deyə valideyinləri tərəfəfindən təhdid ediən qadın, 
ölsən də bu evə qayıtma, camaat nə deyər deyə sinəsindən 
geri itələnən qadın, sahib çıxılmayan qadın, namusumuzu 
kirlətdin deyib qardaşı tərəfindən öldürülən qadın … 
Hələ gəl bir az da yaxından bax dostum, o qadın gecəsini 
gündüzünə qatıb çalışır. Bilirsənmi niyə? Uşaqların saxlamaq 
üçün. Soruşacaqsan ki, əri yoxdu? Var niyə yoxdu ki? Fərsizin 
biridi, bu zülm çəkir, o kef çəkir. Hələ o birinə bax əllərinin, 
ayaqlarının agrısından, zənbilini yerə qoyub oturub dincəlir ki, 
yenidən yoluna davam etsin. O ayrılıb yoldaşından, aliment ala 
bilmir. Əri deyir ki, mənim pulum yoxdur, canın cıxardı 
boşanmazdın. Ta edmir ki, mən səni bezdirdim, xəstə saldım, 
“öldürdüm”. Deməz axı… Qoy hamı günahı bu biçarədə 
görsün. Hələ o xısın–xısın danışan qara donlu arvadlara bax. 
Əziliblər, döyülüblər, sevgidən uzaq “yaşayıblar”. İndi ağıl 

https://yazarlar.az/tag/leyla-yasar/


Yazarlar                                                Fevral  2022 

 

 57  

 

verirlər ki, sən də bizim kimi döz. Biz dözdük arvad olduq. Elə 
bilirsən bizim atamıza, anamıza, söyməyiblər, elə bilirsən yağ 
içində böyrək kimi yaşamışıq? Qocaldıqca düzələcəlkər. Hamı 
da elə olur. Dözmək lazımdı bala. Elə bilirsən tək uşaq 
saxlamaq asandı? Adını qoruya biləcəksən? Ağılını başına yığ 
qayıt evinə, başını sal aşagı bir tikə çörəyini ye. 
Niyə, nə üçün? Ölmək üçünmü doğuldumu bu qadın? 
Bax o qoca qadını çölə atıblar. 4 oglu var. Zülümlə, əlinin 
qabarıyla, danlaq götürə-götürə böyüdüb onları. Bu gün atıblar 
çölə. O biri tərəfdə narkotik çəkən qadına bax, onun yanındakı 
siqaret tüstülədənə bax, o tində adını pis yola yazdran o gözəl 
qadına bax… 
O tərəfdə 3 körpə uşaqla, uşaqların sayıdan çox zənbillə gələn 
o çəlimsiz qadına bax. 
Sevgisiz yaşayan, özünü şən göstərməyə çalışa , deyib–gülən, 
qəlbi qan ağlayan qadına bax. 
Boynunda qadınlıq damğasını asıb, bu adı nə olursa olsun 
qoruyub, doğrultmağa çalışan o adı saxlmaq üçün yaşamağa 
məhkum olan qadın. 
Bəxtsiz, tale yüklü qadın… 
Aglayıb göz yaşında bogulan qadın.. 
Qonşuda yenə aləm dəyib bir–birinə. Niyə? Heç ər arvad 
arasında olan şeydi. Ərinin ixtiyarı var. Arvadı bu gün 
dırnağına lak çəkib, bunu da qaynana görüb oğluna xəbər 
verib ki, bunun ipini yığ. Bu gün lak çəkəcək, sabah saçın 
rənglədəcək, o biri gün pis yola düşəcək. Belələrini biz çox 
görmüşük bala. Görə–görə gəlirik. Bizim ixtiyarımız nə idi 
qapıdan başımızı çıxardaq. Nolub bəyəm, pis arvad olmuşuq? 
Ər də arvadını “başa salır”. 
Bax, o biri evdə qız təhsil almaq istəyir. Hər gün içib gələn 
atasının qeyrət damarı tutub: “Qız uşağı nədi, oxumaq nədi?” 
Bax o birisində qızın sevdiyi oğlan var. Qardaşı bilib, gedib 
oglanın payını verib, gəlib bacısını “başa salır”. 
Gecə saat 2-də ipə paltar sərən qadındı? bax o gördüyün, 
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uşaqlar indi yatıb, o da durub işini görür, saat 6- da ərini yola 
salmalıdı . 
Bax gecə–gündüz o evdən ağlaşma səsi gəlir. Ana oglunu 
şəhid verib. 
Ah qadın, qadın… Gecələri ağlayan, gündüzləri gülən qadın. 
Amansız qismətinin üzünə gülən qadın… 
Zərif ad altında yaşayan qadın… 
Adı qadın, əslində sonuncda arvad olan qadın… Əli qabarlı, 
üstü unlu, gözü yaşlı qadın… Xoşbəxtlik axtarışında olan 
qadın, səliqəli görsənməyə çalışan qadın, bütün günü istər 
evdə, istər işdə çalışan qiymətləndirilməyən qadın. Gecələri 
yatmayıb təkbaşına uşaq saxlayan qadın, tərbiyə edən qadın, 
Zülümlə yaşayan amma yaşadan qadın, ev quran qadın… 
Saymaqla bitməyən, dəyərləndirilməyən , 
yazılmamış vəzifələr… 
Sevildiyini düşünüb xəyanət görüb ayrıla bilməyən qadın. 
Ayrılmağa gücü çatmayan, itirməyə qorxan, yaxınlarının yaxın 
durmadığı, kişiyə olar deyə cəmiyyətin qınadığı qadın… 
Bəxtsiz qadın… 
Bax indi bildinmi qadın öz tale yükünü öz zərif, zəif çiyinlərində 
necə əzmlə, şərəflə daşıyır? Əzilərək, döyülərək, söyülərək, 
alçaldırılaraq “yaşayır”. 
Qadınlarımızın qədrini bilək, onlarsız bu həyat heç nədir. 
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     Şəlalə CAMAL 

 
QURBANI OLMA 
(20 Yanvar) 
Neçə ildir ürəyimiz dərd çəkir, 
Ağlımızı aparıbdır dərd, fikir. 
Mərd ağacın bu dünyada mərd əkir, 
Namərd gülləsinin qurbanı olma. 
* * * 
Çox igid var canlarına qıydılar, 
Damarlarda qanlarına qıydılar. 
Səsimizi axirətdə duydular, 
Namərd gülləsinin qurbanı olma. 
* * * 
Bu vətən yolunda şəhid vermişik, 
Ey şəhid anası, saçını yolma. 
Həmişə qalibiyyət əldə etmişik, 
Namərd gülləsinin qurbanı olma. 
* * * 
Gözlərimiz yaş tökməsin heç zaman, 
Neçə oğul itirmişik nə yaman. 
Başımızdan çəkilməyir çən, duman, 
Namərd gülləsinin qurbanı olma. 
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AZƏRBAYCAN 
Azərbaycan, Azərbaycan, 
Ulu öndər Heydərin var. 
Qadınlarda abır, həya, 
Kişilərdə qeyrətin var. 
* * * 
Azərbaycan, Azərbaycan, 
Heydər oğlu İhamın var. 
Döyüşlərdə qalıb gələn 
İgidsən sən, meydanın var. 
* * * 
Azərbaycan, Azərbaycan, 
Uzun bir tarix yolun vardır. 
Əzəldən zirvəli olan 
Murovunun başı qardı. 
* * * 
Azərbaycan, Azərbaycan, 
Ərənlərinə eşq olsun. 
Düşmənə meydan oxuyan, 
Müzəffərinə eşq olsun. 
 
QARABAĞ 
Hər sətiri, hər misrası 
Dolur ruha aram – aram. 
Havalanır Xanın səsi, 
Qəlbimdə Sağalan yaram, 
Bütöv Azərbaycanım mənim, 
Doğma yurdum Qarabağım. 
* * * 
Şuşam, Zəngilanım mənim, 
Xocalım, Xocavəndim mənim, 
İstisulu Kəlbəcərim, 
Qurbanın olaram sənin. 
Bütöv Azərbaycanım mənim, 
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Doğma yurdum Qarabağım. 
* * * 
Qubadlı cənnət məkanı, 
Cəbrayılım gəl – gəl deyir. 
Laçının gözü yoldadır, 
Füzuli həsrətim mənim. 
Bütöv Azərbaycanım mənim, 
Doğma yurdum Qarabağım. 
* * * 
Ağdərəmdən danış gəlsin, 
Ağdamım nura bələnsin. 
Vətənimdə himn səslənsin, 
Ali baş komandanım desin: 
Bu torpaqlar qandır, candır 
Qarabağ Azərbaycandır! 
* * * 
Gözün aydın yurd ellisi, 
Torpaqlarımız azaddır. 
Artıq bütün dünya bilir, 
Qarabağ Azərbaycandır! 
 
ŞUŞANIN DAĞLARI 
Şuşanın dağından dumançəkildi, 
Torpağına güllər, çiçək əkildi. 
Şuşada nə qədər qanlar töküldü. 
* * * 
Əsgər bu nə cəldlik, bu nə mərd, 
Düşmənə vermisən ağır dərd, 
Onları sındırdın elə sərt. 
* * * 
Şuşaya sancmışıq bayrağımızı, 
Öpüb qucaqladıq torpağımızı, 
Dünyaya çatdırdıq sorağımızı. 
* * * 



Yazarlar                                                Fevral  2022 

 

 62  

 

Əsgər bu nə cəldlik, bu nə mərd, 
Düşmənə vermisən ağır dərd. 
Oldular dünyada rəzil, pərt. 
 
ÜSTÜNDƏYƏM MƏN 
Bu gün qəribə bir yuxu görmüşəm, 
Sanki bir nərdivan üstündəyəm mən. 
Nə göydə, nə yerdə, nə asimanda, 
Əcəl köhləninin üstündəyəm mən. 
* * * 
Görürəm daşlar da dilə gəlibdir, 
Dərdimi dünyadan başqa kim bilir? 
Dilim dayanmadan dualar edir, 
Əcəl köhləninin üstündəyəm mən. 
* * * 
Görürəm hamıyla sağollaşıram, 
Hamıyla əl verib qucaqlaşıram. 
Anamla, atamla halallaşıram, 
Əcəl köhləninin üstündəyəm mən. 
* * * 
Dostlarla əbədi vidalaşıram, 
Dünyayla əbədi sağollaşıram. 
Zəncirtək köhlənə çox dolaşıram, 
Əcəl köhləninin üstündəyəm mən. 
* * * 
Sevgimi birində qoyub gedirəm, 
Yaramı dərində qoyub gedirəm. 
Dünyadan biryolluq doyub gedirəm, 
Əcəl köhləninin üstündəyəm mən. 
* * * 
Əlvida hər şeyim, ey varım, yoxum, 
Əlvida kamanım, əlvida oxum. 
Sən idin dünyada şipşirin yuxum, 
Əcəl köhləninin üstündəyəm mən. 
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* * * 
Sanki dodaqların gülüş görməyib, 
Ey ləbi dodağı gülüş görməyən. 
Bil ki, mən ölsəm də ruhum ölməyib, 
Əcəl köhləninin üstündəyəm mən. 
 
DE NİYƏ? 
Nə oldu ki, ayrılırıq biz indi? 
Ağlamağa tab gətirmir göz indi. 
Danış bilim, de mənə bir söz indi, 
Aramızdan yel də əsmir de niyə? 
* * * 
Ayrılırıq, dözə bilmirəm buna, 
Sevgimi sən indi yetirdin sona 
Qəlbimi vermərəm yad bir oğlana 
Aramızdan yel də əsmir de niyə? 
* * * 
Qəlbim quş qəlbitək indi döyünür, 
Sevənlərə baxıb hər kəs öynür, 
Ayrılıq deyəndə qəlbim göynüyür, 
Aramızdan yel də əsmir de niyə? 
* * * 
Darıxdığım zaman təsəllim olmur, 
Ağlayıram amma gözlərim dolmur, 
Əllərim əlinə dəyməyib donur, 
Aramızdan yel də əsmir de niyə? 
 
GEDİRƏM 
Yoluma bax gizli-gizli köks ötür, 
Ürəyində qubar bağla, gedirəm. 
Gəlib ürəyimi təkcə sən götür, 
Yasıma gələrək ağla, gedirəm. 
* * * 
Ürəyim çırpınır quş qəlbi kimi, 
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Artıq günəş belə üşüdür məni. 
Xətrimə dəymisən, neynirəm səni? 
Yasıma gələrək ağla, gedirəm. 
* * * 
Məktubları saxla, yadigar olsun, 
Sevgilim deyirsən, qoy xitab olsun, 
Qəlbin başqasına qoy mehtab olsun, 
Yasıma gələrək ağla, gedirəm. 
* * * 
Başım gicəllənir, görmürəm heç nə, 
Yanımdan beləcə ötəri keçmə. 
Sevgi şərabından sən hələ içmə,. 
Yasıma gələrək ağla, gedirəm. 
* * * 
Yenə səni xoşbəxt görmək istərəm, 
Uşaq kimi coşub-çağla gedirəm, 
Məni heç düşünmə, amma bircə gün, 
Yasıma gələrək ağla, gedirəm. 
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  Əsgər ORDUBADLI 

 

YOX BƏNZƏRİ ORDUBADIN 
Yazılmamış bir nəğmədir 
Hər səhəri Ordubadın. 
Yer üzündə tarix yazıb 
Dahiləri Ordubadın. 
* * * 
Qonaq gələn bizim yurda 
Dostluq, hörmət görər burda. 
Cavanşirtək oğullarda 
Var hünəri Ordubadın. 
* * * 
Abırlıdır ismətlidir, 
Vəfalı, sədaqətlidir, 
Nigar, Həcər qeyrətlidir 
Hər dilbər Ordubadın. 
* * * 
Burda “Səid”, “Yusif ” yaşar. 
Neçə-neçə alimi var. 
Dünyanı gəz diyar-diyar 
Yox bənzəri Ordubadın. 
* * * 
“Zorxana ” tarix dastanı. 
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Limonun tayı hanı? 
Valeh edib hər bağbanı 
Meyvələri Ordubadın. 
* * * 
Ana vətən, doğma məkan. 
Müqəddəssən bizə hər an. 
Varlığından ilham alan 
Var Əsgəri Ordubadın. 
2012. 
 
MÖMİNƏ XATUN 
O vaxt Əcəmi babam 
Görən sənə nə qatıb? 
Səni belə vüqarlı, 
Möcüzəli yaradıb. 
* * * 
Naxçıvana söykənib 
Başın göylərə çatıb 
Sən ey şah əsərlərdən 
Uca Mömİnə Xatun. 
* * * 
Memarlıq sənətində 
Bağlı sirsən bu gün sən. 
Yurduma bir incisən, 
Cəbahirsən bu gün sən. 
* * * 
Müasir şəhərimtək 
Müasirsən bu gün sən 
Necə deyim adına 
Qoca Mömİnə Xatun. 
* * * 
Az qala şanlı zirvən 
Buluda dəyir sənin. 
Ulduzlar da başına 
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Şölə ələyir sənin. 
* * * 
Başındakı vüqarlı 
Tacın bənzəyir sənin 
Atabəyin başında 
Taca, Mömİnə Xatun. 
* * * 
Sən ey şah əsərlərdən 
Uca Mömİnə Xatun. 
2017. 
 
ANA 
Vaxtsız qocaltmasın qoy illər onu 
Düşməsin saçına dən anaların. 
Sevinsin, şadlansın çöhrəsi hər an 
Olsun bahar kimi şən anaların. 
* * * 
Laylası o qədər həzin səsdi ki… 
Çağırsam can deyər mənə bəsdi ki, 
Analar o qədər müqəddəsdi ki 
Adına nə yazım mən anaların? 
* * * 
Hey övlad yolunda vurar ürəyi. 
Önündə əyilər dağın çiçəyi. 
O böyük Yaradan olsun köməyi 
Həmmişə, hər yerdə cəm anaların. 
 
MƏN AZƏRBAYCANLIYAM 
Mən bu yurdun oğluyam, 
bu el mənə əzizdir. 
Bu xalqa olan sevgim 
Xəzər adlı dənizdir. 
Mənim Xəzərim pakdır, 
suyu safdır, təmizdir. 



Yazarlar                                                Fevral  2022 

 

 68  

 

Adım tarixə sığmaz 
şöhrətliyəm, şanlıyam. 
Mən Azərbaycanlıyam! 
* * * 
Şəhidimin qanı var 
o torpaqda, mənimdir. 
Al geyinmiş yamac da, 
ulu dağ da mənimdir. 
Naxçıvan da, Bakı da, 
Qarabağ da mənimdir. 
Laçınlı, Kəlbəcərli, 
Şuşa, Zəngilanlıyam. 
Mən Azərbaycanlıyam! 
* * * 
Bu yurdun hər daşında, 
qayasında izim var. 
Əyilməz Poladım var, 
ölməz Mübarizim var. 
İlhamdan ilham aldım 
sinəm dolu sözüm var. 
Soyköküm Ulutürkdür, 
odur dəliqanlıyam. 
Mən Azərbaycanlıyam! 
Mən Azərbaycanlıyam! 
 
QƏRƏNFİL 
Qərənfilim, mən səni 
bir şəhid anasının 
əlində ağlar gördüm. 
Ləçəyində min hicran, 
qəm dolu dağlar gördüm. 
mənim məsum Qərənfilim 
ey mənim qanlı gülüm 
qoy ləçəyini silim, 
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məzardakı şəhidin 
ruhu görməsin barı 
Qoy qanlı göz yaşların 
titrətməsin məzarı! 
* * * 
Dünənki bir şəhidin 
balaca qızı Sara 
əllərində Qərənfil 
görən tələsir hara? 
Sığal çəkib oxşayır 
gülün yarpaqlarına. 
Tələsir atasının 
O şəhid məzarına… 
Qərənfil xəcalətdir 
qızcığazın əlində. 
Kövrək, məsum Qərənfil 
bir dünya gözəlində…. 
* * * 
Nə qəribə səslənir 
Bu ifadə, bu səda. 
Bir zaman sevənlərin 
gülü olan Qərənfil 
İndi “İyirmi yanvar” da, 
“Fevral” da düşür yada. 
* * * 
Qərənfilim dilə gəl, 
unut kədəri ünü. 
O pak məzar başında 
Şəhidlərin anası 
sənə açır dərdini… 
Niyə belə pərişan, 
tutqunsan Qərənfilim? 
Sənə sual etməyə 
xəcalət çəkir dilim. 



Yazarlar                                                Fevral  2022 

 

 70  

 

Sən şahidi olmusan 
Yanvar günü Bakının. 
ağlamısan dərdinə 
Xocalının, Laçının. 
Bu bəlalı günlərdən 
üzünə qara düşüb. 
Sənin bəxtin fevrala, 
İyirmi yanvara düşüb 
Ey bəxtsiz Qərənfilim 
Mənim ən əziz gülüm, 
Mənim ən təmiz gülüm. 
2012. 
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 Nuranə RAFAİLQIZI  
                        

OĞLUMLA SÖHBƏT 
-O səs nədi elə, Ana? 
-Oğul balam, yağış yağır. 
göydən yerə buludların 
toxuduğu naxış yağır. 
* * * 
Bu yağışla nur çiləsin 
taleyinə kaş ki, Tanrı! 
Sən xoşbəxt ol, mən də olum, 
ay ömrümün xoş nağılı! 
* * * 
-Bəs, o işıq nədi elə? 
-O da aydı işıq saçır. 
günəş batır, ayla ulduz 
gecələrə qapı açır. 
* * * 
Qoy, o işıq amalına, 
həyatına saçsın, balam! 
Uzaq olsun hər an səndən. 
şər, iftira, böhtan, yalan! 
* * * 
Bəs, o nəyin qoxusudu? 
-Pəncərəndə açan güldü, 
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qoxusunu yayıb evə, 
gül də, sənə baxıb güldü… 
* * * 
Daha bəsdi, yataq oğlum, 
gül-çiçəkdən təmiz, balam! 
Gəl, bağrıma basım səni, 
doğma balam, əziz balam! 
* * * 
Niyyətlərim, arzularım 
sənə doğru, sənə bağlı! 
Bəlkə, sənə nağıl deyim, 
ay ömrümün xoş nağılı?! 
* * * 
Biri vardı, biri yoxdu… 
varım-yoxum sənə qurban! 
Hansın deyim, Məlikməmməd, 
Göyçək Fatma, yoxsa Cırtdan? 
* * * 
Yum gözünü, layla çalsın 
anan sənə həzin-həzin! 
Yaşayıram, üz-gözümə 
toxunduqca, tər nəfəsin. 
* * * 
Misralarım avazımla 
cingildəsin qulağında. 
Gül də açdı, ay da doğdu, 
yağış yağdı otağında… 
* * * 
Mahnı kimi, nağıl kimi 
ömrün olsun, noğul balam! 
Sən yat, çəkim mən keşiyin 
oğul balam, oğul balam! 
25.08.2010. 
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DUYĞUNUN GƏLİNCİYİ 
Köhnə gəlincikləri 
Duyğu yığdı yanına. 
Əvvəlcə, əl gəzdirdi 
Onların paltarına. 
* * * 
Yuyub, qurutdu sonra, 
Düymələrini tikdi. 
Ayaqqabısın silib 
Üstünə boya çəkdi. 
* * * 
Saçlarını daradı, 
Üz-gözünü bəzədi. 
Sonra, kənardan baxıb 
Dedi: -Sanki, təzədi! 
18.06.2015. 
 
ƏLİSANIN KİTABLARI 
(Oğlumun “Kitab bayramına”) 
Əlisa kitabları 
Yığdı çantaya bir-bir. 
Bir az keçdikdən sonra 
Gördü ki, hay-küy gəlir. 
* * * 
Astaca qulağını 
Dirədi çantasına. 
Eşitdi hay- küy düşüb 
Onların arasına. 
* * * 
Dilləndi Ana-dili: 
-Mən Ananın dilliyəm, 
Bal-şəkər, şirin-noğul. 
Yazılıbdı sinəmə 
Şeir, tapmaca, nağıl. 
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* * * 
Ataların sözünü 
Mən sizə yetirirəm. 
İşim, sifət, feillə 
Cümləni bitirirəm. 
* * * 
Dindi Texnologiya: 
-Uşaqlar görcək məni 
Açılır qaş-qabağı. 
Qayçı, yapışqan ilə 
Sevirlər oynamağı. 
* * * 
Rəngbərəng kağızları 
Doğrayıb, kəsib, burur. 
Plastilin xəmirdən 
Hərə bir dünya qürur. 
* * * 
Dilləndi İnformatika: 
-Kompyuter əsridi 
Bizim indiki zaman. 
Bunun üçün də məni 
Uşaqlar sevir yaman! 
* * * 
Sistem, blok, monitor, 
Qrafik, alqoritm. 
Yeni dərs üsuluyla 
Tutmuşam mən də ritm. 
* * * 
Dindi Həyat bilgisi: 
-Mənim vərəqlərimdə 
Bilirsiniz, nələr var? 
Canlı, cansız təbiət, 
Heyvanlar, bitkilər var. 
* * * 
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Planet, yer kürəsi, 
Dənizlər, okeanlar. 
Yol qaydasın öyrənir, 
Məni tam oxuyanlar. 
* * * 
Dilləndi bu an Şahmat: 
-Uşaqların sevdiyi 
Ən gözəl kitab-Şahmat. 
Topla atəş açılır, 
Şahə qalxır köhlən at! 
* * * 
Fillə, vəzir yanında, 
Piyada öndə durur 
Bu oyunun qalibi, 
Şahı mat edən olur. 
* * * 
-Dindi İngilis dili: 
Beynəlmiləl ad alıb, 
Dünya belə danışır. 
Bu dil ilə ölkələr 
Tam qaynayıb, qarışır. 
* * * 
I am speak English, 
Salam verin:- Hello! Hay! 
Vell come, nise to meet you! 
Sağ olun! Sii of! Good bay! 
* * * 
Təsviri incəsənət dilləndi öz yerindən: 
-Uşaqlar qoymur məni, 
Əllərindən heç yerə. 
Quaş, pastel, boyayla 
Rəngləyib silə-silə. 
* * * 
Gördükləri nə varsa, 
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Çəkirlər min həvəslə. 
Yaman maraqlanırlar 
Bu kitabla, bu dərslə. 
* * * 
Dilləndi Riyaziyyat: 
-Elmlərin şahıyam, 
Biliklərin açarı. 
Uşaqlar yaman sevir, 
Həndəsi fiqurları. 
* * * 
Vurma, çıxma, toplama 
Həll edirlər maraqla. 
Məntiq, misal, məsələ 
Gəl, bir məni varaqla! 
* * * 
Dindi bu an musiqi: 
-Çalğı alətlərini 
Uşaqlara danışdım. 
Azərbaycan himnini 
Əzbərlətdim, soruşdum. 
* * * 
Gah notdan, gah ritmdən, 
Gah muğamdan söz saldım. 
Şirin nəğmələrimlə 
Könüllərə iz saldım! 
* * * 
Dinləyib hamısını, 
Əlisa gülümsündü. 
Fikrə gedib bir qədər, 
Sonra astaca dindi: 
* * * 
-Dalaşmayın kitablar, 
Hamınızı sevirəm! 
Anam söyləyib mənə, 
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Bunu çoxdan bilirəm. 
* * * 
Elm, savad kitaba 
Yazılan sözdən keçir. 
İşıqlı gələcəyə 
Gedən yol sizdən keçir! 
20.05.2015. 
 
ANAM NAĞIL DANIŞIR 
Biri vardı, biri yox… 
nağılların sayı çox. 
Atamın mərd elindən, 
anamın bal dilindən 
Dinləyib şirin-şirin. 
çox sevmişəm hər birin. 
* * * 
Yatmağa gedən kimi, 
hər axşam dönə-dönə, 
Anam başımın üstə 
nağıl danışır mənə. 
* * * 
Göyçək Fatmayla Cırtdan, 
cəsur Ağ atlı oğlan, 
Turp, Qoğal, Məlikməmməd, 
Tıq-tıq xanım və Əhməd, 
divlə, Qırmızıpapaq 
gəlirlər bizə qonaq. 
* * * 
Dərə keçir, düz aşır, 
yorulmadan danışır… 
Nağıl sona yetişir, 
göydən üç alma düşür. 
Anam söyləyir mənə: 
-Ay oğul, qurban sənə, 
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payını saxlayıram, 
yat, dur sonra yeyərsən! 
* * * 
… Sabaha heç nə qalmır. 
Almaların hamısın 
anam yeyir, deyəsən? 
16.06.2015. 
 
TƏNBƏL RAFAEL 
Yaman səliqəsizdi 
Bizim Rafael yaman. 
Otağı qarış-quruş 
Olur baxsan, nə zaman. 
* * * 
Kitab divanın üstə, 
Döşəmədə dəftəri. 
Qələm, şəkil, saatlar… 
Bərbad gündə rəfləri. 
* * * 
Dəsmalı yerdə gəzir, 
Qırışdı paltarları. 
Heç narahat etməyir 
Onu, evin bu halı. 
* * * 
Elə ki, lazım olur 
Ona otaqdan nəsə. 
Axtarıb tapa bilmir, 
Hamı yığılır səsə: 
* * * 
-Kömək eləyin tapım, 
Dərsə yetişməyəcəm! 
Söz verirəm, otağı 
Gəlib təmizləyəcəm! 
* * * 
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Elə ki, evə gəlir 
Hər şey çıxır yadından 
Tutacaq öz sözünü 
Nə vaxt, bu tənbəl oğlan?! 
22.06.2015. 
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    Mövlud AĞAMMƏD 
                        

QƏRƏNFİL 
Ağladın Azadlıq şəhidlərinə, 
Bir az da dənizə ağla,qərənfil. 
Ağla ölənlərin itmiş ruhuna, 
Bir az da kükrəyib çağla,qərənfil. 
* * * 
Bizdən yan keçmədi ölüm,fəlakət, 
Günah işlətmişik,yoxsa qəbahət? 
Baxışlar nigaran, ürək narahat… 
Bir az da sinələr dağla,qərənfil. 
* * * 
Bu nə intizardı,bu nə sualdı, 
Dəniz susub,dinmir,elə bil laldı, 
Son ümid şöləsi közərə qaldı, 
Bir az da yaramı bağla,qərənfil. 
 
DEYİRLƏR, KİŞİ AĞLAMAZ… 
(20 Yanvar faciəsinin qurbanlarına ithaf olunur…) 
Deyirlər,kişi ağlamaz, 
Ancaq hamı ağladı o gün, 
Anam ağladı, 
bacım ağladı… 
Göz yaşları gildir-gildir, 
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elə bil ki, 
seldir… 
O vaxt atam da ağladı- 
1990-da… 
Onda ərşə qalxdı, 
sinə dağladı atamın 
anamın,bacımın naləsinə 
qarışan yanıqlı 
fəryadı… 
O ağladı,sızladı,mən düşündüm, 
Sakit,təbiətən mülayim 
atam niyə ağlayır? 
Üşüdüm… 
Mənə elə gəldi ki,o ayazlı, 
şaxtalı gecədə 
küçədə əliyalın,sinəsini düşmən gülləsinə 
Sipər edən mən idim… 
Atam mənə görə ağlayırdı, 
Sən demə, 
Vətən oğulları üçün 
sızlayırdı. 
Deyirlər,kişilər ağlamaz,ancaq 
ağladı atam o şənbə gecəsinin 
dəhşətinə,vəhşətinə… 
İlham üçün özünü qurban 
verən Fərizənin həsrətinə. 
Yandı şair təbiətli Ülvinin 
gəncliyinə,nakam ömrünə 
O gecə şəhidlik zirvəsinə ucalan 
oğullar üçün ağladı atam… 
Deyirlər,kişi ağlamaz,ancaq 
atam ağladı,mənə görə yox- 
Şəhid olmuş qardaşıma,bacıma… 
5.05.2014. Quba-Zərdabi. 
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ŞƏHİDLƏRİN RUHUNA 
Güllər buta bağlayanda, 
Çaylar daşıb çağlayanda, 
Qərənfillər ağlayanda 
Ağla şəhid ruhlarına 
Bir dəstə gül bağla 
şəhid ruhlarına. 
* * * 
Gəncdi Ülvi Bünyadzadə, 
Nakam ömrü getdi bada, 
Gətirib sən onu yada 
Ağla şəhid ruhlarına, 
Bir dəstə gül 
bağla şəhid ruhlarına. 
* * * 
Leyli-Məcnun əfsanədir, 
Sədaqətə nümunədir– 
Onlar İlham-Fərizədir. 
Ağla şəhid ruhlarına 
Bir dəstə gül 
bağla şəhid ruhlarına. 
* * * 
Bir olmuşuq həmişə biz 
Azad olsun Vətənimiz. 
Mövlud,çatar zəfərimiz… 
Ağla şəhid ruhlarına, 
Bir dəstə gül 
bağla şəhid ruhlarına…. 
13.12.2014. Quba-Zərdabi. 
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 Seymur SÖNMƏZ (PAŞAYEV) 
 

SEVGİSİZ YAŞASAM 
Yaxşılar fərqlənməz, pislər olmasa, 
Heç yağış yağarmı, bulud dolmasa? 
Əgər bu dünyada izim qalmasa, 
Yəqin ki, varlığım daşa dönərdi! 
* * * 
Axı, kim yamanlıq görüb dilimdən, 
Heç vaxt ayrılmaram doğma elimdən. 
Nə vaxtsa qələmim düşsə əlimdən, 
Hər kəlməm gözümdə yaşa dönərdi! 
* * * 
Tənhalıq adamın qəddini bükər, 
Dərd-qəm sınıq qəlbi min səmtə çəkər. 
Bircə an sevgisiz yaşasam əgər, 
Ömrüm bir şaxtalı qışa dönərdi! 
 
SƏNDƏN XATİRƏDİR SƏNSİZLİK MƏNƏ 
Bilmirəm sən niyə xəbərsiz getdin, 
Qoydun ürəyimdə neçə iz,-getdin. 
Son dəfə üzümə baxmayıb,düz getdin, 
Döndünmü zülmətdə dumana-çənə – 
Səndən xatirədir sənsizlik mənə! 
* * * 
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Əllərim arxanca uzalı qaldı, 
Həsrətim kölgənə qısılıb qaldı. 
Eşqim göz yaşımdan asılb qaldı, 
Ürəyim gör necə sızlayır yenə – 
Səndən xatirədir sənsizlik mənə! 
* * * 
Adını qəlbimdən de, necə silim, 
Keçir dərd içində hər ayım, ilim. 
Hələ də sabaha çatmayır əlim, 
Üzümü tutmuşam hər ötən günə – 
Səndən xatirədir sənsizlik mənə! 
* * * 
Elə zənn etmə ki, dönmüşəm yada, 
Ülvi bir sevgini vermərəm bada. 
Əllərim əlinə toxunmasa da, 
Adını anıram hey dönə-dönə – 
Səndən xatirədir sənsizlik mənə! 
 
İNDİ MƏNSİZ NECƏSƏN… 
Bu ayrılıq ürəyinə yatdımı, 
Ahım-naləm görən sənə çatdımı? 
İşıq saçan bəxt ulduzun batdımı, 
Zülmətəmi çevrilmisən gecə sən – 
Söylə görüm, indi mənsiz necəsən? 
* * * 
Bilə-bilə saf eşqimi tapdadın, 
Gedib döndün girovuna sən yadın. 
De, başında çatladımı inadın, 
Bir vədələr sığınmışdın gücə sən – 
Söylə görüm indi mənsiz necəsən? 
* * * 
Bəxtinləmi de vermişdin səs-səsə, 
Mat qalmışdım belə gizli həvəsə… 
Bir ayağın qaçaq idi nədənsə, 
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Barı qaçıb qoşuldunmu köçə sən – 
Söylə görüm, indi mənsiz necəsən? 
* * * 
Daha mənə deyiləsi sözün yox, 
Ürəyində bircə qalam közün yox. 
Danışmağa bəhanən yox, üzün yox, 
İstəmirəm ta qarşımdan keçəsən – 
Baxıb deyəm, indi mənsiz necəsən? 
ƏHSƏN HÜNƏRİNİZƏ 
(Qazilərimizə həsr edirəm) 
Vətənin ən ağır günlərində siz, 
Şəhid olmağa da hazır idiniz. 
Düşmən çökən kimi qarşınızda diz, 
Nur saçdı odunuz-közünüz sizin! 
* * * 
Vətən dünya boyda ürəkdi-candı, 
Torpaq qorunanda yurddu-məkandı. 
Deyəndə, “Qarabağ Azərbaycandı”! 
Yayıldı hər yana sözünüz sizin! 
* * * 
Heç vaxt qeyb olmasın gözdə nurunuz, 
Zəfər sevinciniz bəhrə-barınız. 
Qoy, qaysaq bağlasın yaralarınız, 
Gülsün zaman-zaman üzünüz sizin! 
* * * 
Haqq yolunda hər əzaba dözdünüz, 
Yağıların bənd-bərəsin kəsdiniz. 
“Dəmir yumruq”la düşməni əzdiniz, 
Dil açdı hər yanda iziniz sizin! 
 
20 YANVAR ŞƏHİDLƏRİ 
Qarlı-zülmət bir gecədə nur saçdılar, 
Yağılarla ərən kimi savaşdılar. 
Azadlığa gedən yoldan söz açdılar – 
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20 Yanvar şəhidləri! 
* * * 
Paytaxt Bakı dönəndə qan dənizinə, 
Bələd olduq imperiyanın iç üzünə. 
Çevrildilər bəxtimizin gündüzünə – 
20 Yanvar şəhidləri! 
* * * 
Nalə qalxdı asimana, üzüldü can, 
Hər tərəfə yağış kimi çiləndi qan. 
Ulu xalqın yaddaşında təzə ünvan – 
20 Yanvar şəhidləri! 
* * * 
Namərd düşmən düşsə də qara niyyətə, 
Məğlub oldu el gücünə, əzəmətə. 
Alnı açıq üz tutdu əbədiyyətə – 
20 Yanvar şəhidləri! 
* * * 
Biz bu dərdi daşısaq da aya-ilə, 
Matəm rəngi ta yaraşmır qərənfilə. 
Nəğmə kimi düşübdülər dildən-dilə – 
20 Yanvar şəhidləri! 
 
DANIŞIR MƏNİMLƏ KÖHNƏ ŞƏKİLLƏR 
Nə gün-günə bənzər, nə də il-ilə, 
Hər çiskin çevrilmir yağışa, selə. 
Kövrək xatirələr gələndə dilə 
Elə bil geriyə qayıdır illər – 
Danışır mənimlə köhnə şəkillər! 
* * * 
Uşaqlıq çağımdan söz açır şəklim, 
Cavanlığım kimi nur saçır şəklim. 
Gah gözə görünür, gah qaçır şəklim, 
Yaxamdan yapışıb dartanda əllər – 
Danışır mənimlə köhnə şəkillər! 
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* * * 
Hər biri saralıb solan varaqdı, 
Sükuta qərq olan səsdi-soraqdı. 
Piltəsi közərən şamdı-çıraqdı, 
Titrəyir yarpaqtək əsdikcə yellər – 
Danışır mənimlə köhnə şəkillər! 
* * * 
Yaddaşım çatsa da hərdən dadıma, 
Kim çəkibsə, düşmür adı yadıma. 
İsinəndə közərtimə-oduma, 
Qəlbimdə gizlicə titrəyir tellər – 
Danışır mənimlə köhnə şəkillər! 
* * * 
Seymuru sızladan alovdu-közdü, 
Üstünü qar örtmüş cığırdı-izdi. 
Dumanlı-çiskinli pərişan üzdü, 
Dəyişə bilməyir səmtini sellər – 
Danışır mənimlə köhnə şəkillər! 
 
VƏFASIZ QIZLARI SEVMƏYƏ DƏYMƏZ 
Tərsinə fırlanır dünyanın oxu, 
Bir ümid dalınca yollanır çoxu. 
Atalar əzəldən deyibdir axı, 
Dönük üzlü bəxti ha axtar, ha gəz – 
Vəfasız qızları sevməyə dəyməz! 
* * * 
Bəzisi tez çıxır haqqın yolundan, 
Büdrəsən yapışmaz sənin qolundan. 
Yansan da xəbəri olmur halından, 
Halal süd əmmişə heç varmı əvəz – 
Vəfasız qızları sevməyə dəyməz! 
* * * 
Etdiyin səhvləri gəl, azca bələ, 
Kim bilir qabaqda nələr var hələ. 
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Yüz yol öz-özünü danlasan belə, 
Gecikmiş etiraf solğun bir həvəs – 
Vəfasız qızları sevməyə dəyməz! 
* * * 
Adam var, astarı üzündən baha, 
Hər vaxt beləsindən uzaq qaç daha. 
Odunu-közünü saxla sabaha, 
Bil ki, ülvi sevgi qəddini əyməz – 
Vəfasız qızları sevməyə dəyməz! 
* * * 
Seymur az görməyib işin tərsini, 
Bir addım atanda düşün ger(i)sini. 
Nə vaxtsa həyatadan alsan dərsini, 
Baxıb görəcəksən ya gec, ya da tez – 
Vəfasız qızları sevməyə dəyməz! 
 
DOĞMA YURDUM-MƏSKƏNİM 
Ana Vətən, şan-şöhrətin yayılıbdır hər yana, 
Əzəl gündən sığınmışam sənin doğma qoynuna. 
Qollarımı gеniş açıb qoy, sarılım boynuna, 
Sənsən mənim yer üzündə qanad açan yelkənim – 
Azərbaycan, od-ocağım, ulu yurdum, məskənim! 
* * * 
Hər ürəkdə məhəbbətin, bir əbədi izin var, 
Odlu qəlbin, isti qoynun, al günəşli izin var. 
Varlığından soraq verən, neçə-neçə sözün var, 
Yenilməyən əzəmətim, varlığımsan sən mənim – 
Azərbaycan, od-ocağım, ulu yurdum, məskənim! 
* * * 
Zaman-zaman gözlərini qamaşdırdın yadların, 
Tükənməyən xəzinədir, həm sərvətin, həm varın! 
Göz oxşayır qarlı qışın, gül-çiçəkli baharın, 
Həm yamyaşıl yarpağımsan, həm də göyərən dənim – 
Azərbaycan, od-ocağım, ulu yurdum, məskənim! 
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* * * 
Sabahından söhbət açır, dalğalanan bayrağın, 
Nə gözəldir ürək açan, qəlb oxşayan növrağın! 
Zəfərindən soraq verir xoş müjdəli hər çağın, 
Seymur deyir, qoy daşına-torpağına mən dönüm – 
Azərbaycan, od-ocağım, ulu yurdum, məskənim! 
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   Vaqif VÜQAR 
                        

FIRLANIR DÜNYA 
Canlı dediyimin gəlir yuxusu, 
Təkcə oyaq qalan hava, torpaq,su. 
Əbədi olan var,Allah duyğusu 
Fırlanır dünya. 
* * * 
Göylər ulduzların can otağıdır, 
Günəş kainatın boyunbağıdır. 
Fələyin baş qatan oyuncağıdır 
Fırlanır dünya. 
* * * 
Ölümün himnini mələklər yazır, 
Doğulan hansıdır,ölən hansıdır. 
Bu dağlar,dərələr köç qapısıdır 
Fırlanır dünya. 
* * * 
Qara nədi,sarı nədi,göy nədi, 
Arzularım budaq üstə göynədi. 
Bu həqiqət lap qədimdən köhnədi 
Fırlanır dünya. 
* * * 
Bir ruhun adamı zamana tanış, 
Hələ yollardadır bir aldadılmış. 
Bir üzündə bahar,bir üzündə qış 
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Fırlanır dünya. 
* * * 
Ehey,səninləyəm piyada qalan, 
Torpağa səpdiyin bir ovuc yalan. 
Büdrəyib, yıxılan, qovan, qovulan 
Fırlanır dünya. 
 
MƏN O QATARDAYAM 
Bu loğman misallı ulu təbiət, 
Elə qurulub ki, başdan, binadan. 
Təsvirə gəlməyən odur həqiqət, 
Varlıqlar bəxş edir bircə damladan. 
* * * 
Buludlar qışqıran, yeriyən dəniz 
Qaranlıqla işıq bir, birinə tən. 
İşıqdan xəlq olur min fikir, min söz, 
Nə varsa torpağa gəlir göylərdən. 
* * * 
Açmır qollarını duyğuya şərik, 
Nə solduran payız,nə çiçəkli yaz. 
Görə bilmədikcə adiləşirik 
Qələmə gəlməyən idraka sığmaz. 
* * * 
Küləklər əsdikcə tufan qoparır, 
Ümmana çevrilir axdıqca sular. 
Başqa qiyafədə geri qaytarır, 
Ölüm məkanına aparan yollar. 
* * * 
Külli kainatı bizə oxudan 
Təbiət özüdür,borcluyuq ona. 
Baxıb şükr edirəm,durub yuxudan, 
Yeni səhərlərin doğulmasına… 
* * * 
Hər şey yuxu kimi ötüb keçdisə, 
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Bəs nədən həsrətin yanağı solmur. 
Açıb ürəyini kövrələn səsə, 
Təzədən sevgiyə qayıtmaq olmur. 
* * * 
De,qəmgin gözlərin nə deyir mələk, 
Kölgən çinar kimi bitib yollarda. 
Buradan bir qatar ötüb,keçəcək 
Mən o qatardayam, 
mən o qatarda. 
 
ADSIZ QALAN ADAM HEY 
Sən çəkdiyin üzümdəki hər qırış, 
Həyat,ölüm arasında qara xətt. 
O xəttlər ki,qəlb üşüdən qarlı qış, 
Bir iz salıb ürəyimə hələ vəd. 
* * * 
Boz səhralar gözümdən su içələr, 
Tufan kimi daşı daşa döyürdüm. 
A vaysınıb boyun bükən sərçələr, 
Yolu yığıb ilmə,ilmə əyirdim. 
* * * 
Bu zəmidən yalan keçib adı yox, 
Dənsiz qalan bu kuləşi günə sər. 
Bu ocağın istisi yox,odu yox 
Qara tüstü göy üzündə bitən şər. 
* * * 
Bu çınardan əllərini daha üz, 
Son salamı namə kimi gətirdim. 
Dilimin ucunda gəzdirdiyim söz, 
Səni də yollarda salıb itirdim. 
* * * 
Söz qarımış,tükəndisə söz daha 
Unutduğun öz zilindir,öz bəmin. 
Yüz illərdir mən qovduğum günaha, 
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Tanış gəlir o duruşun,görkəmin. 
* * * 
İtirə-itirə öldüyüm yetər, 
Atsız qalan,adsız qalan adam hey. 
Fəryad edib,şivən çəkib,quş ötər, 
Dədəm Qorqud qopuzunu çalan hey. 
 
ƏBƏDİ İŞIQDIR SÖZÜN BƏZƏYİ 
Yağış səpələməz bulud dolmasa, 
Sirli mənalardır yaşadan bizi. 
Sevgi də dogulmaz işıq olmasa, 
İşıqda görürük bir-birimizi. 
* * * 
Hər şey təbiətin bir təkrarıdır, 
Doğan səhərləri düşün bir anlıq. 
Zülmət gecələrin öz oxşarıdır, 
Ürəkdə tutqunluq, 
gözdə qaranlıq. 
* * * 
Sevgi pıçıldayan ay isığıdır, 
Günəş qonaq gəlib dur aç qapını. 
Sevdiyim,gecənin hıçqırığıdır, 
Unudaq bir qəmin əzablarını. 
* * * 
Sevdiyim,işıqla qoşa şəkil çək 
Götür ümidimi apar bir yana. 
İşığı sevirəm elə sənin tək, 
Gəl-gəl nur ələyim baxışlarına. 
* * * 
Əbədi işıqdır sözün bəzəyi, 
İşığa toxusun qoy ömrümüzü. 
Qaranlıq olsa da həya örpəyi, 
İşıqda görürük bir-birimizi. 
 

https://yazarlar.az/tag/imad%c9%99ddin-n%c9%99simi/
https://yazarlar.az/tag/imad%c9%99ddin-n%c9%99simi/
https://yazarlar.az/tag/imad%c9%99ddin-n%c9%99simi/
https://yazarlar.az/tag/imad%c9%99ddin-n%c9%99simi/
https://yazarlar.az/tag/imad%c9%99ddin-n%c9%99simi/
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ZİRVƏLƏR QIŞ DOĞUR… 
Gedir göy üzündə bulud davası, 
Əbədi tufanın evidi dünya. 
Baharı bağrına basıb hardasa, 
Bir yarpaq boydaca böyüdü dünya. 
* * * 
Zirvəyə can atıb yüyürdükcə biz, 
Qovur ruhumuzu min tufan, min qar. 
Görüb, tanıyırıq düşündükcə biz 
Zirvələr qış doğur, dərələr bahar. 
* * * 
Gah ayıq oluruq, gah da mürgülü, 
Dünyanın özünə çox oxşayırıq. 
Özü bitirdiyi təbrik gülünü, 
Bircə sevgisinə bağışlayırıq. 
 
YÜRÜŞ EDƏCƏYİK… 
Nə vaxtdan bəridir talan Vətənin, 
Yanan kəndlərini, məbədlərini. 
Düşmən tapdağında qalan Vətənin, 
Göstərin uzanan sərhədlərini. 
* * * 
Boğmaq, cilovlamaq olmaz tufanı, 
Günəşin yenidən doğulması var. 
Xəbərdar edirik Ermənistanı, 
Bizim odumuzla oynamasınlar. 
* * * 
Qəhrəman olmağı bizə öyrədib, 
Özünün adını daşıyıb Vətən. 
Səngər alınyazımızdır əbədi 
Qanlar bahasına yaşayıb Vətən. 
* * * 
Xatırlayın dönə-dönə Babəki, 
Yurdunu Tanrının məkanı saydı. 
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Bu ölkə olmazdı, qəlbində sevgi 
Böyük Xətailər doğulmasaydi. 
* * * 
Tükənsə son ümid, son işıq kimi 
Yürüş edəcəyik yurdlara sarı. 
Viran edəcəyik düşmən evini, 
Keçib dərələri, aşıb dağları.. 
* * * 
Dədə mirasları qaytarmaq üçün, 
Yürüş edəcəyik Ağrı dağına. 
Ruhları dolaşan qos-qoca Türkün 
Əzəli, əbədi torpaqlarına… 
 
EY SÖZ QIZI… 
Sən günəşin işığını gözünə yığ, 
Ömrümüzsə sıxılıbdır damlalara. 
O göylərin rəngi tutqun, rəngi qara 
Və bir az da buluduna oxşayırıq. 
* * * 
Sən bir çiçəyin üzündəki rəngsən-rəng, 
Mən bir şehəm ruzigarın yaxasında. 
Oxunuruq Bethovenin sonatası tək, 
Oxunuruq bir gecənin havasında. 
* * * 
Tənha qalmış bir adayam sular döyüb, 
Sənin gəmin balacadı dəniz böyük. 
Tutanların kölgəsini oğurlayıb, 
Kəhərimə yüyən etdim mən ömürlük. 
* * * 
Salam verib min gözəllik sabahına, 
İsmarıc da eləyirsən sən sözümə. 
Ey söz qızı, mənsə eşqin dərgahında 
Çocuq təki yüyürürəm dan üzünə… 
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   Ülkər NİCATLI 

 

BAYRAQ 
Bir üzü Turandı,bir üzü Quran, 
Qalalar endirən,sərhədlər quran, 
Oğul qəbri üstə səssizcə duran, 
Şəhid anasının gözüdür bayraq. 
* * * 
Şanlı zəfərinlə, Vətənim, tanın, 
Şəhid ətirlidir damarda qanın, 
Qələbə soraqlı Baş Komandanın, 
Yurdda dalğalanan sözüdür bayraq. 
* * * 
Daglarda qalmayıb nə duman nə çən, 
Şöhrətin boy verir zirvələrəcan. 
Bu torpaq uğrunda canından keçən, 
Şəhid oğulların özüdür bayraq! 
 
YAĞIŞ 
Bir qərib nəğmənin misraları tək, 
Mənim ürəyimə yağır bu yağış. 
Göydə doluxsunmuş tənha mələyin, 
Qəmli gözlərindən axır bu yağış. 
* * * 

https://yazarlar.az/tag/ulk%c9%99r-nicatli-3/
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Sən çıxıb getdiyin yolların üstə, 
Nə vaxtdır dözümüm,səbrim islanıb. 
Bu bəyaz yağışın damlalarında, 
Bir vüsal həsrətli ruh misralanıb. 
* * * 
Bu yağan yağışın payız qoxusu, 
Həsrətlə çırpınır könlümə hopur. 
Kövrək ürəyimə təsəlli kimi, 
Yağış damcıları üzümü öpür. 
 
YUXUSU ÜŞÜYƏN KÖRPƏ 
Yurd uğrunda şəhid olub atası, 
Bu körpənin yuxusuna qar yağır. 
Açılmayan dili ustə, ilahi, 
“Ata” sözün qoxusuna qar yağır. 
* * * 
Vətən qədər tarixi var, yaşı var, 
Bax üstündə uyuduğu mundirin 
Başqa dili anlamaz o,bilməz o, 
Bu körpəni yurd dilində dindirin. 
* * * 
Böyüdükcə böyüyəcək dərdi də, 
Ürəyindən ağrı acı yığışmaz. 
Öz ömründən asar ata şəklini, 
Şəhid adı çərçivəyə sığışmaz. 
* * * 
Ta oxşamaz bu körpənin boyunu, 
Döyüsdədir atasının qolları. 
Bu körpənin xatirinə yol gəlir, 
Uzaqlardan qələbənin yolları. 
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XƏZƏRİN PAYIZI 
Mənim könlümdəki duyğular kimi, 
Bu payız günündə çırpınır Xəzər. 
Ruhumdan ələnən söz qoxusunu, 
Allah, bu dənizin sularına sər. 
* * * 
Sahilə can atan coşqun dalğalar, 
Vüsala tələsən könlüm kimidir. 
Tufanlar içində boğulan qayıq, 
Uzaqdan əl edən ölüm kimidir. 
* * * 
Sənli xatirələr üşüyür burda, 
Yenə ürəyimi həsrət dağlayır. 
Dənizin üzünə qəriblik hopub, 
Dalğalar hönkürür,sahil ağlayır. 
* * * 
Payız saçlarını sərib dənizə, 
Ayrılıq havası qoxuyur sular. 
Yuva tək boşalan sahillər üçün, 
Tənhalıq nəğməsi oxuyur sular. 

QƏLƏBƏ KÖYNƏKLİ AĞDAM 
Müqəddəslik yatır hər qarışında, 
Övliya nuru var adi daşında. 
Tanrı işığısan yurd yaddaşında, 
Belini qırmısan fələyin, Ağdam. 
* * * 
Gördüm yağı bagrın yaranlarınï, 
Vüsala qovuşan yar anlarını. 
Köksünü üşüdən yaralarını, 
Vətən oğulları bələyib, Ağdam 
* * * 
Yollar misra-misra açıb sinəsin, 
Sözləri kövrəlib Qulu Ağsəsin. 
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Zəfər torpağına sərib nəfəsin, 
Arzusu çin olmuş ürəyin, Agdam. 
* * * 
Bitib yaxasında qönçə ürəyin, 
Neçə ürəklərdən keçən ürəyin. 
Ruhuna səpilib neçə ürəyin, 
Bu zəfər ətirli diləyin, Ağdam. 
* * * 
Torpaqda buğlanır şəhid nərəsi, 
Bax,Aqil Abbasın coşub həvəsi. 
Məzarda kövrəlib Qədirin səsi, 
Gəl,ovut bu qəlbi kövrəyi, Ağdam. 
* * * 
Torpağın bələnib şəhid ətrinə, 
Daha dəyə bilməz kimsə xətrinə. 
Şükür alnındakı Tanrı sətrinə, 
Geymisən əyninə qələbə köynəyi, Ağdam. 
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  Zaur USTAC 
                        

HƏR GÜN NƏFDİR 

Altmış üçdən nəf hesablar kişilər, 

On səkkizdən başlamışam saymağa… 

Kaldan, şitdən daim uzaq durmuşam, 
Meylim olub özün tutmuş qaymağa… 

* * * 

Zənbur kimi çiçək-çiçək gəzmişəm, 

Gül üzəndə, tər qönçəsin üzmüşəm, 

Qürbət elin cəfasına dözmüşəm, 

Bir arzum var, kaş dönəydim oymağa… 

* * * 

Ustac xoşlar, kəsə etsin söhbəti, 

Çalış boşa yeməyəsən möhnəti, 

Dadımlıqdı bu dünyanın neməti, 

Macal verməz heç kimsəyə doymağa… 

15.05.2020. Bakı. 

ŞƏHİD HAQQI 

(Mübarizlərin ruhu qarşısında borcluyuq…) 

https://yazarlar.az/2021/02/08/zaur-ustac-haqqinda/
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Hər bir gedən şəhidin haqqı var boynumuzda, 
Onlara borclu olan bir can var qoynumuzda, 

Gərəkdir, sırğa ola; qulaqda, eynmizdə, 

Əgər biz unutsaq da, dövran bunu unutmaz… 

Bu yara hey su verər, zaman onu qurutmaz… 

* * * 

Bu bizim şakərimiz, həp şikarı unutmaq, 
Boş-boş təsəllilərlə ruhumuzu ovutmaq, 

Cismimiz oyansa da, layla deyib uyutmaq, 

Bir gün biz istəsək də, dövran bizi oyatmaz… 

Biz yatmaq istədikdə, zaman bizi uyutmaz… 

* * * 

Bir əsgər kəmərinin toqqasıcan yoxuq biz, 
İllərdi ki, gözləyir; neçə qışdı, neçə yaz, 

Deyir: – “Gəl bu şəhidə bir quruca məzar qaz”, 

Bu qədər bivec ata, yada ki, qardaş olmaz… 

Vallah, atam-qardaşım bundan vacib iş olmaz… 

* * * 

Hər şeyi yükləmişik, Lazım bəyin belinə, 

Zalım oğlu zalım da qüvvət verib dilinə, 

Heç kimsə razı olmaz, bir quş səkə gülünə, 

Bəs bu dağlarda yatan gül balalar kimindi?! 
Ay – ulduzlu toqqalar, qumqumalar kimindi?! 

* * * 

Dəstəklərə yazılı, neçə-neçə adımız, 
Qundaqlara qazılı, sezilməyən ay-ulduz, 
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Nişan durub, gözləyir; birdən düşər yolumuz, 

Gəlin, o nişanların gözün yolda qoymayaq… 

Bu işi, bu gün görək, sabaha saxlamayaq… 

* * * 

Bu işin bir yolu var, göstəribdi Mübariz! 
Torpaq bizim Vətənsə, düşməlidi izimiz. 

Bəsdir bəhanə etdik, bağlanıbdı yol-iriz. 

Örnəkdən, ibrət alıb, cümləmiz coşmalıyıq!!! 
Tikanlı məftilləri bu gün biz aşmalıyıq!!! 
* * * 

Dəli bilirlər bizi, doğruldaq adımızı, 
Dost özün göstərəcək, tanıyaq yadımızı, 
İllərdir su vermişik, püskürək odumuzu, 

Belə yaşamaq olmaz, bilməliyik hamımız!!! 
Mübariz gedən yolu, getməliyik hamımız!!! 
03.08.2019 – 19.06.2020. Bakı. 

GƏL, BU DƏRDƏ DÖZ DƏ YAŞA… 

(Poladla, İlqarın məzarı başında) 
Hanı qoşun, hanı ləşkər? 

Tək qalbdı iki Paşa… 

Baiskarı kimdi, bilməm, 

Kaş dönəydi özü daşa… 

Gəl, bu dərdə döz də yaşa… 

Gəl, bu dərdə döz də yaşa… 

* * * 
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Əlim üzümdə qalıbdı, 
Sözüm ağzımda qalıbdı, 
Arzum gözümdə qalıbdı, 
Qanım gözdə dönüb yaşa… 

Gəl, bu dərdə döz də yaşa… 

Gəl, bu dərdə döz də yaşa… 

* * * 

Ustacam, artıb ələmim, 

Ta yazmır, sınıb qələmim, 

Hər gün də artır sələmim, 

Eşqim düzdə dönüb quşa… 

Gəl, bu dərdə döz də yaşa… 

Gəl, bu dərdə döz də yaşa… 

17.07.2020. II FX. Bakı. 

TORPAQ BİZİ GÖZLƏYİR… 

(Milli Qəhrəman  İlqar Mirzəyevin xatirəsinə) 

Gəlmişəm görüşə yenə də, qardaş! 
Ayaqlar olmadı sonadək yoldaş… 

Qollarım qoynumda qurudu bardaş… 

Yadıma xırdaca günahım düşdü… 

Yanında boş yerə tamahım düşdü… 

* * * 

Gəlmişəm görüşə yenə də, qardaş! 
Ayaqlar olmadı sonadək yoldaş… 

Qollarım qoynumda qurudu bardaş… 
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“Hazırdır məzarlar”, – eyindən keçir… 

Yanına gələn yol çiyindən keçir… 

* * * 

Gəlmişəm görüşə yenə də, qardaş! 
Ayaqlar olmadı sonadək yoldaş… 

Qollarım qoynumda qurudu bardaş… 

Bu süslü “otaqlar” xiffət eyləyir… 

“Daş yastıq yataqlar” minnət eyləyir… 

* * * 

Gəlmişəm görüşə yenə də, qardaş! 
Ayaqlar olmadı sonadək yoldaş… 

Qollarım qoynumda qurudu bardaş… 

Səngər, məzar ortaq bizi gözləyir… 

Qardaş, Ana torpaq bizi gözləyir… 

23.08.2020. – Bakı. (II F.X.) 

ŞƏRİT ŞAHİD… 

Müharibə, 

Şərit şahid… 

Pandemiya, 

Şərit şahid… 

* * * 

Doğulursan, 
Döyülürsən, 

Böyüyürsən, 

Şərit şahid… 
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* * * 

Toy-büsat var, 
Ziyafət var, 

Şücaət var, 

Şərit şahid… 

* * * 

Oldun əsgər, 

Dəydi xətər, 

Verər xəbər, 

Şərit şahid… 

* * * 

Tək bir dəfə, 

Etməz vəfa, 

Çəkməz cəfa, 

Susar şahid… 

*Şərit- zivə, paltar ipi. 

17.09.2020. Bakı. 

YER CƏZA YERİDİR! 
Ey insan, unutma; 

Almanı xatırla, 
Adəmi xatırla, 
Həvvanı xatırla! 
* * * 

Ey insan, unutma; 

Əzanı xatırla, 
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Qəzanı xatırla, 
Cəzanı xatırla! 
* * * 

Ey insan, unutma; 

Yer cəza yeridir! 

Yer cəza yeridir! 

Yer cəza yeridir! 

14.09.2020. Bakı. 
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                                              “MƏN KİMƏM?” 
 

 
 

“MƏN KİMƏM?” LAYİHƏSİNİN QONAĞI Şəlalə CAMAL 
– Salam, Şəlalə xanım! Necəsiniz? Bu rubrikamızda 
qonaqlar “MƏN KİMƏM?” sualını cavablandırırlar. 
Özünüzü  oxucularımıza necə təqdim edərdiniz? Buyurun. 
– Salam! Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Maraqlı layihədir. Mən 

Şəlalə Camal 8 fevral 1993- cü ildə Bakı şəhərində dünyaya göz 

https://yazarlar.az/tag/m%c9%99n-kim%c9%99m/
https://yazarlar.az/tag/s%c9%99lal%c9%99-camal/
https://yazarlar.az/tag/m%c9%99n-kim%c9%99m/
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açmışam. Əslən Kəlbəcərliyəm. Uşaq yaşlarımdan yaradıcılığa 

meyilli olmuşam. 
Orta təhsilimi Bakı Şəhəri N.Nərimanov Rayonu Rafiq Nəsirəddinov 

adına 39 saylı tam orta məktəbdə almışam. Yazılarım məktəb 

qəzetlərində dərc olunardı. 
2010 – cu ildən etibarən müstəqil qəzetlərdə fəailiyyət göstərməyə 

başladım. “Gün” qəzeti daha sonra isə “Həftə-Nedelya” qəzetində 

fəaliyyətimi davam etdirdim. Günün aktual mövzularını, o cümlədən 

Mədəniyyət və İncəsənət sahəsini işıqlandırdım. Foto – reportajlar 

hazırladım, tanınmış simalardan müsahibələr aldım. ADMİU – nun 

90 illiyinə həsr olunmuş “ Kövrək duyğular “ kitabında da yazılarım 

dərc olundu. 

2011 – ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət 
Universitetinin “Rejissor sənəti” fakültəsinə qəbul oldum. Bu 

müddətdə “Həftə – Nedelya” qəzetində əsaslı işçi idim. 

Jurnalistikaya, yazıçılığa olan həvəsim təkcə qəzetdə deyil, həmçinin 

televiziya və radioda da baş tutdu. Paralel olaraq həmin ildən 

Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri QSC – də təcrübə keçərək 

ştatdankənar təcrübəçi kimi çalışmağa başladım. İxtisasca rejissor 

olduğum üçün, universiteti bitirdiyim il AzTV QSC – də Səsyazma 

sexində ilkin olaraq səs operatoru, qeyri – xətti səs montajçısı kimi 

çalışmağa başladım. Eyni zamanda Beynəlxalq Radioda müəllif 
olaraq materiallar hazırlayıb səsləndirdim. İşim daha çox 

komputerlə olduğu üçün komputer elmlərinə dərindən yiyələnmək 

üçün 2015 – ci ildə Azərbaycan Texnologiya Universitetində “ 

İnformasiya Texnologiyaları və Sistemlər Mühəndisliyi” ixtisasına 

daxil olaraq 2020 – ci ildə təhsilimi bitirdim. 2020 – ci ildə 

Azərbayacan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin magistr 

pilləsinə daxil oldum. Həmin ildən “Psixologiya məktəbinə” – də 

paralel olaraq qəbul oldum və psixoloji bilik və bacarıqlarımı 
təkmilləşdirdim. Hazırda sözügedən universitetin və məktəbin 

məzunu, Beynəlxalq Radionun xarici dillərdə yayımlanan 

verilişlərinin rejissoruyam. İxtisasımı artırmaq, təkmilləşdirmək üçün 

müxtəlif dövlət qrumlarında, o cümlədən yerli və xarici seminarlarda 
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müntəzəm olaraq təlim keçərək diplomlarla, sertifikatlarla 

qiymətləndirilmişəm. 
Bununla bərabər 525 – ci qəzet, Ədalət qəzetində və bir sıra mətbu 

orqanlarda da yazılarım dərc olunur. 

Qeyd edim ki, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin (AJB), Azərbaycan 

İdman Jurnalistləri Assosiasiyasının (AİJA) üzvüyəm. 
Aşağıdakı təltiflərim var: 
Mükafatlar; 
“İlin yazarı” (2014), 

“ İlin Mədəniyyət Jurnalisti” (2014), 

“Qızıl Qələm” mükafatı laureatı (2016). 

Şəhadətnamə; 
Asan Xidmət və Təhsil Nazirliyi – Məktəblinin dostu ( master ). 

Sertifikatlar; 
Teleradio Akademiyası – Televiziya rejissorluğu və aparıcı – müxbir, 

Sivas Cumhuriyyet Universiteti – Mediya yapımcılığı, 
Nişantaşı Universiteti – Tv proqramı, 
Nirvana Akademi – Yaşam koçluğu eğitimi, 
GTC company – Psixologiya, Psixoloqların Həmrəylik Formu və s. 

Daim öz üzərimdə işləyir, cəmiyyətimiz və dövlətimiz üçün 
faydalı olmağa çalışıram. Bu qədər.  Layihədə mənə  yer 
verdiyinizə görə bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. 
 
Hazırladı: Tuncay ŞƏHRİLİ 
 

 

.  

                 

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

Jurnal bu layihə çərçivəsində ödənişsiz əsaslarla nəşr olunur. 
 

Redaksiyanın ünvanı: Az-1012, Bakı, M.Xiyabani-14a 
Dövlət qeydiyyatı: № 2319, 16.08.2007-ci il.  
Əvvəlki illərdə 15 xüsusi buraxılışı olub. 
Dövri olaraq 2021-ci ildən çıxır.  
 
E-mail: zauryazar@mail.ru 
            yazarlaraz@yandex.ru 
Rəsmi saytı: WWW.YAZARLAR.AZ 
Telefon: (012) 430-14 -81        (+994) 70-390-39-93  
 
 
“Yazarlar”ın redaksiyasında yığılıb səhifələnir,  
“El kitab çapı” mərkəzində çap olunur.  
Çapa imzalanıb: 02.02.2022 
Sifariş: №: 22 
Format: A 5 
Tiraj:100. 
Elektron variant var.  
Qiyməti: PULSUZ. 

 
Müəlliflərin mövqeyi ilə redaksiyanın mövqeyi üst-üstə 

düşməyə bilər. 
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	***
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