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Salam olsun, Azərbaycanın ilk hibrid jurnalı olan “Yazarlar”ın çox 
dəyərli yazarları və oxucuları!  Bizim yalnız bir məqsədimiz  var ki, 
o da “Yaradıcı uşaq - gәnclәrin dövrü mәtbuatda çıxışını asanlaşdırmaq , 
onların tanınmasına kömәklik göstәrmәk” olmaqla məramnaməmizdə 
çox aydın şəkildə qeyd olumuşdur. Aylıq ədəbi-bədii, elmi jurnal 

olan “Yazarlar” kitabxanalar üçün ənənəvi qaydada  məhdud sayda 
nəşr olunur və elektron formatda bir neçə sabit,  dayanıqlı, təhlükəsiz 

platformadan PULSUZ olaraq yayımlanır. Jurnalın bu günə qədər 
çap olunmuş bütün nömrələrini BİTİK.AZ saytından sifariş yolu ilə 

əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda Wahtsapp: (+994) 70-390-39-93  
“YAZARLAR, ANCAQ YAZARLAR…”  © YAZARLAR 
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    Zaur USTAC 

 

                        BAŞ REDAKTORDAN 
Salam olsun, çox dəyərli oxucum! Şükürlər olsun, Böyük Allaha! 
Xoş gördük sizləri! “Yazarlar”ın  söz dünyasına xoş gəlmisiniz! 
Yurdumuza Bahar qədəm qoyur. Sanki təbiət  insan oğlunun Yer 
üzərində törətdiyi insanlığa yaraşmayan  hərəkətlərə, Uca Yaradanın 
bu qədər səbr göstərməsinə etiraz əlaməti olaraq  üzünü  bozardır. 
Bir türlü soyuq, quru qışı, günəşli, həlim Baharla əvəz etmək 
istəmir... 
Bəs insanlar (zümrəsindən və mənsəbindən asılı olmayaraq) necə? 

Dəyişmək istəyirlərmi? Dəyişirlərmi? Əsrlərdir təkrar-təkrar  baş 
verənlərdən  ibrət  alırlarmı? 

Bu  nömrəmizdə yer alan yazarlarla girişdə artıq tanış olduğunuza 
görə əlavə vaxt və yer almaq istəmirəm. Buyurun, Aprel -2022 

sayımızla tanış olun! 
Qeyd olunmuş əlaqə vasitələri ilə daim irad və təkliflərinizi, eyni 
zamanda  sərgilənmək üçün  yaradıcılıq məhsullarınızı gözləyirik. 
                                     Hörmətlə: Zaur Ustac 

 

  
  

https://yazarlar.az/2021/02/08/zaur-ustac-haqqinda/
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        Mahir CAVADLI 
 

MAHİR CAVADLININ YAILARI 

Sözün düz adamı – Əli Bəy Azəri 
Mətbuatda naşı deyiləm. Çap olunmağa orta məktəb illərindən 
başlamışam. Paytaxta baş alıb varmamın məğzində mütaliə 
edib bəyəndiklərimin həmkarı -jurnalist olmaq, ondan da əsas 
– yazıçı, şair kimi tanınmaq həvəsi dayanıb. Bu arzunun 
ucundan tutub çox çətinlikləri dəf etmişəm. İlk cəhdlərim 
uğursuz alınsa da, sonradan dövrü mətbuatda məqalələrim, 
şeir və hekayələrim, publisistik yazılarım dərc olunub. 
Azərbaycan Jurnalistlər və Yazıçılar Birliklərinin üzvüyəm. 
Qələm əhli kimi ölkə daxilinə və xaricə səfərlərim də az olmayb. 
Bu gün çap olunmaq problemi yaşamasam da, mətbuatı 
“külliyyatımla” zəbt eləmək fikrindən uzağam. Hər dəfə 
düşüncələrimi ictimailəşdirmək istəyəndə yüz yol götür-qoy 
edirəm, ağır məsuliyyətin altına girməkdə ehtiyatlı davranıram. 
Həm də yazımın qəhrəmanı, bu günlərdə 55 yaşını qeyd 
edəcəyimiz Əli bəy Azərinin rəhbərlik etdiyi “Xəzan” jurnalına 
hekayə və şeirlərimi çapa göndərəndə!.. 

Vətəndaş kimliyində sadəcə Əli Rzaquliyev adı və soyadı qeyd 
olunmuş, çağdaş Azərbaycan yaradıcı mühitində həm yazar, 
həm də naşir kimi tanınan Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 
“Xəzan” jurnalının təsisçisi və baş redaktoru, dostumuz Əli bəy 

https://yazarlar.az/tag/mahir-cavadli/
https://yazarlar.az/tag/mahir-cavadli/
https://www.facebook.com/alibay.azeri?__cft__%5b0%5d=AZVNo_bUIzRBGVD4MkdSfEbyrgHy8bCsHurOfbhQ81xQ2cnbhaBrTU7lqZaNMRpFfvk2jMmo5FStJ5cFz69qKi4TQ0gS9FxsYwJ7eoDrcin6-TGBCxPxeTTTPqWmIio1_IcvoLqn6LYfrxX1TtRNtFo6JVMDhEUtKb3vbVFmpdnZYg&__tn__=-%5dK-y-R
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Azərinin ədəbi KİMliyinə işıq salmaq haqqıma özümütanıdımla 
ayaq verməyim oxucuya qəribə gəlməsin. Xalqımızın “dostunu 
tanıt, deyim sən kimsən!” misalını bilərəkdən belə baş-ayaq 
nizama çəkməyim də yaradıcı dostumun orijinallığa 
meyilliliyinin qarşılığı səbəbindəndir. Sözün doğrusu, Əli bəy 
Azəri ilə dost da olmaq mənim üçün həm bir qədər çətin, həm 
bir o qədərdən çox asandır. Məsələ mənim bir neçə bahar 
böyük olmağımda deyil, sadəcə onun sadəliyində və 
səmimiyyətindədir. İstənilən və istənilməyən yerdə və 
məqamda haqsızlığı şax, çəkinmədən üzə çırpa bilər. Tezliklə 
də günahını başa düşənin könlünü almağı bacarır. Yaxud 
haqqında deyilən fikirlə (mənfi, ya müsbət) anındaca 
razılaşmaq meylindən uzaqdır, düşüncə süzgəcindən keçirər, 
sakit, yaxud çılğın şəkildə münasibətini bildirər. Cəmiyyətdəki 
hər hansı problemə, yaxud uğurlu perspektivə biganə qala 
bilmədiyindən, bu və ya digər məsələ barədə çox götür-qoy 
etdiyindəndir ki, ən optimist qərar vermək bacarığı ilə 
dostlarının rəğbətini qazanıb. Kini, küdurəti tez soyuyan hirs və 
qəzəbindən o yana keçmir. 

Haşiyə: Azərbaycan Yazıçılar Birliyi nəzdində sayı heç də az 
olmayan zəngilanlı yazarların təşkilatlanması fikri çoxdandır ki, 
hər ikimizin diskussiyasına çevrilmişdi. Hər dəfə söz salır, 
sosial şəbəkələrdə ağzına gələni yazan və deyənlərə qarşı 
müəyyən tədbirlərin görülməsi haqqında arzularımızı bəyan 
edirdik. Ancaq konkret iş görməyə vaxt və məqam tapa 
bilmirdik. Nəhayət, yeni yaradılmış AYB Qubadlı Regional 
Birliyi tərkibində təşkilatlanmağa razılaşdıq. Yadımdadır ki, 
təsis yığıncağına getməzdən əvvəl aramızda tam başqa bir 
məsələ ilə bağlı ciddi fikir ayrılığı yarandı, mən sözümü deyib, 
necə deyərlər, otağı tərk elədim. Sabahısı gün 20 nəfərədək 
Zəngilan qələm əhlinin iştirakı ilə keçirilən tədbirdə kimin 
təşkilatlanmamıza rəhbərlik edəcəyi təklifinə hamı bir-birinin 



Yazarlar                                                Aprel   2022 

 

 6  

 

üzünə baxdı. Bu vaxt Əli bəy Azəri əlini qaldırıb tribunaya çıxdı 
və mənim namizədliyimi irəli sürərək fikrini əsaslandırmağa 
çalışdı. Sözsüz ki, dünənki mübahisəmizi xatırladıb bir xarakter 
kimi təqdir etməklə! 

 
Əli bəy Azəri oxuya-oxuya güclü qələmi olan yazara, yaza-
yaza mükəmməl oxucuya, redaktə edə-edə təcrübəli naşirə 
doğru peşəkar yaradıcı insan ömrünü yaşayır. O, Azərbaycan 
tarixini dərindən öyrənib, hər bir dövrə dair, xüsusən 
torpaqlarımızın yadellilər tərəfindən zəbti ilə bağlı zəngin 
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mənbə və tutarlı qaynaqlara söykənən faktlardan geniş və 
izahlı məlumat vermək, yazmaq bacarığına malikdir. Müasir 
Azərbaycan hərb tarixmizin həm iştirakçısı, həm də 
salnaməçisidir. Bir neçə kitabın müəllifi, almanaxın tərtibçisidir. 
Həyatı haqqında dövrü mətbuatda, sosial şəbəkələrdə 
məlumat bol olduğundan aşkar faktlara yer verməyərək, bu 
insanın güclü vətəndaş mövqeyinə malik ziyalı, eyni zamanda, 
çağdaş ədəbi mühitdə özünü və sözünü təsdiqləmiş qələm 
sahibi kimi dəyərli olduğunu vurğulamaq xüsusilə yerinə 
düşərdi. Əli bəy Azərinin həyatı onun nəsrində, hekayə, povest 
və romanlarında öz əksini tapıb. Publisistik düşüncələri 
təsisçisi və naşiri olduğu, oxucularının və müəlliflərinin 
coğrafiyası respublikamızın hüdudlarını aşan gözəl tərtibli və 
dərin mövzulu “Xəzan” jurnalının “Baş redaktordan” 
səhifəsində real hadisələr, aktual məsələlər barədə obyektiv 
mövqeyində oxucuya çatdırılır. Sosial şəbəkələrdəki 
paylaşımlarında hər hansı mənfi meyllər və ünsürlər barədə 
yumoru, sarkazmı öldürücü xarakter daşıyır. 

Əli bəy Azəri müasir Azərbaycan mətbu və ədəbi mühitinin fəal 
simalarındandır. Əminəm ki, onun gördüyü işlər, həyata 
keçirdiyi layihələr ədəbiyyat tariximizdə əbədiyyət qazanacaq 
və gələcək müzakirələrin aktual mövzuları sırasında yer alacaq 
– müəllifi olduğu və redaktor kimi xeyir-dua verdiyi kitablar, 
çoxlu sayda aktual mövzulu, məzmunlu publisistikası, təsisçisi 
və naşiri olduğu nəfis tərtibli “Xəzan” jurnalı… və bir də bu 
yığcam səmimi dost yazısı! 
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   Əli Bəy Azəri 
 

ƏLİ BƏY AZƏRİNİN DİGƏR YAZILARI 
ŞƏHƏRLİ QIZIN DƏLİ SEVGİSİ 
(povest) 
Yazın gəlişi ilə təbiətin qoynuna sanki güllü-çiçəkli xalı 
salınmışdı, kənd özü də elə bil çiçəkləmişdi… 

Qaşqa kolavatın bomboz simasından əsər-əlamət qalmamışdı. 
Köhnə kənd yerindən üzü Abuseyid dərəsi yuxarı Sarı Güney 
boyunca yeni məhəllələr salınmış, bir-birinə boy verməyən 
villalar tikilmişdi – hamısının da dam örtüyü rəngbərəng 
olduğundan kənardan baxana güllü-çiçəkli laləzarı xatırladırdı. 
Yeni məhəllələrin fonunda iyirmi beş evlik kənd yaylaqda 
obadan aralıda alaçıq quran yetimlərin çavıstanına oxşayırdı. 

On beş ildən çoxdu ki, bu kənddə qulaq quqquldayırdı. Kəndin 
əsas olmasa da vacib dolanışıq yeri sayılan geoloji 
ekspedisiya idarəsi bağlandıqdan sonra kişilər çörəkpulu 
qazanmaq adıyla kimin gümanı hara gəldisə baş götürüb 
getdilər. Kimisi yaxın şəhərlərdə qərar tutdu, kimisi də rusetə 
gedib çıxdı. Bir müddət keçəndən sonra şəhərdə qərar 
tutanların iki təsərrüfatı saxlamağa gücləri çatmadı. Kənddə 
qalan ailə-uşaqlarını da yığıb birdəfəlik şəhərdə kirayələdikləri 
mənzilə köçdülər. Kənddə yalnız qocalar qaldı – onlar da 

https://www.facebook.com/alibay.azeri?__cft__%5b0%5d=AZVNo_bUIzRBGVD4MkdSfEbyrgHy8bCsHurOfbhQ81xQ2cnbhaBrTU7lqZaNMRpFfvk2jMmo5FStJ5cFz69qKi4TQ0gS9FxsYwJ7eoDrcin6-TGBCxPxeTTTPqWmIio1_IcvoLqn6LYfrxX1TtRNtFo6JVMDhEUtKb3vbVFmpdnZYg&__tn__=-%5dK-y-R
https://yazarlar.az/tag/%c9%99li-b%c9%99y-az%c9%99ri/
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gücləri çatan təsərrüfat saxlamaqla başlarını qatırdılar. Bir də 
hər evdə bir uşaq saxladılar ki, heç olmasa ibtidai siniflərdə 
oxuyan olsun, məktəb tamamilə bağlanmasın. 

Beləcə, səsli-küylü kənd sanki bir anın içində boşaldı.  

Üç-dörd il bundan əvvəl necə oldusa “şəhərli” olanların yadına 
düşdü ki, füsunkar cənnətməkan təbiətin qoynunda gözəl bir 
kəndləri qalıb. Kəndə qayıdıb yeni-yeni malikanələr, villalar, 
bağ evləri tikməyə başladılar. Sanki bir-birinin qarşısında fors 
göstərirmişlər kimi onlarla bərabər şəhərli qonşularından, iş 
yoldaşlarından da gəlib kənddə tikili salanlar oldu. Qulaq 
quqquldayan dərələri traktorların səsi lərzəyə gətirdi, 
betonvuran maşınlar az qala dağları silkələyəcəkdi. 

Qatırçı Hüsünün nəvəsi Fərrux da şəhərdə ali məktəbi bitirib 
əsgərliyini çəkəndən sonra kəndə qayıtdı. “Mən şəhərdə 
yaşaya bilmərəm. Kənddə də qazanc gətirəsi iş yerləri 
bağlanıb. Fərdi təsərrüfat yaratmaqdan başqa çıxış yolum 
yoxdur” dedi. Atası Dadaş Muradbəylinin tanınan, sayılıb 
seçilən insanlarından biriydi. Şəhərdə tikinti firması vardı, yaxşı 
da pul qazanırdı. Anası Nargilə xanım mühasibatlığı bitirmişdi, 
indi də firmanın hesabatlarını hazırlayırdı. Fərruğa nə qədər 
təklif verdilər ki, gəl, sənə də şəhərdə bir iş verək, razılaşmadı. 
Elə “kəndə qayıdıram” deyib dirəndi. 

-Bəxtəvər xalxın başına. Cavan uşaqlarını kənddə zorla 
saxlamaq istəyirlər, ancaq qalmırlar. Mən bədbəxt, yalvarıram 
ki, kəndə qayıtma, şəhərdə ürəyin istəyən yüngül iş verim, 
başını girlə, eşitmir. – Atasının heyfslənərək belə deməsindən 
başqa çarəsi qalmadı. Gördü ki, oğlu dediyindən dönmür, 
razılaşdı, özü-özünə təskinlik verdi. – Yaxşı, oğlum, sən qayıt 
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kəndə, Hüsü babanla, Laləzər nənənin yanına, onlara həyan ol. 
Hələlik təsərrüfat işlərində kömək elə. Kənddə təsərrüfatı 
babandan yaxşı bilən yoxdur, nə öyrənə bilsən, ondan öyrən. 
Mən də ananla birlikdə bacılarının cehizləri ilə məşğul olaram. 
Elə ki, onları gəlin köçürtdük, bir az yüküm azaldı, onda nə 
desən sənə kömək edəcəyəm. İstiyərsən kənddə fermer 
təsərrüfatı yaradarsan, istiyərsən şirkətin filialını açarıq, 
bölgədə tikinti ilə məşğul olarsan. 

Beləcə, çox mübahisədən, götür-qoydan sonra axır ki, 
razılaşdılar. Ertəsi gün Fərrux kəndə, babası ilə nənəsinin 
yanına qayıtdı. O, istəsə də təkbaşına, atasının dəstəyi 
olmadan təsərrüfat yarada bilməzdi. Təsərrüfat yaratmaq üçün 
təkcə atasının verdiyi pul və babasından aldığı məsləhət bəs 
etmirdi. Qoyunları otarmağa, yununu qırxmağa çoban 
tutmalıydı, südünü sağıb pendir hazırlamağa adam tapmalıydı. 
Kənddə qalan qoca və qarılar bu işə yaramazdılar. Bu işə həm 
təcrübəli, həm də yaş etibarı ilə məhsuldar adamlar lazımdı. O 
adamlar isə yaxınlıqda yerləşən qonşu kənddə yox idi və olub-
olmadıqlarını, bu işə gəlməyə razılıq verib-verməyəcəklərini nə 
Fərrux bilirdi, nə də babası. Odur ki, Fərrux günləri boş 
keçməsin deyə ulu babası Üçpapaq Nağıdan miras qalmış 
köhnə evi sökdürüb, yerində yeni məhəllələrdə tikilən evlərə 
oxşar ev tikdirmək istəyirdi. Bu da alınmazsa, heç olmasa 
mamır basmış dam örtüyünü dəyişdirmək ürəyindən keçirdi ki, 
kəndə gəlib-gedənlərin, ələlxüsus da onları tanıyanların 
gözündə evləri çox da pis görünməsin. Ona elə gəlirdi ki, 
kənardan baxanda təzə tikilən villaların yanında onların da evi 
tövləyə oxşayır. Di gəl ki, babası bir söz deməsə də, nənəsi 
Laləzar arvad dinə-imana gəlmirdi, elə iki ayağını bir başmağa 
dirəyib durmuşdu. 
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-Nə evi sökməyə, nə də şiferini dəyişməyə icazə vermərəm. 
Burada sənin ulu baban Üçpapaq Nağı doxsan il ömür sürüb, 
bir yeri də ağrımayıb. Mən də babanla neçə illərdir ki, bu evdə 
yaşayırıq. Şükür Allaha, çox ruzili-bərəkətli evdir. Leysan yağıb, 
alaçarpaz çovğunlar olub, başımıza bircə damcı yağış 
düşməyib. Xeyir ola onun damını, divarını sökməkdə? Olmaya 
qızıl axtarışına çıxmısan? Qızılımız olsaydı indiyədək biz 
özümüz götürmüşdük. 

-Ay rəhmətliyin nəvəsi, qızıl nədir, gümüş nədir, mən sənə 
ağzımda söz deyirəm, sən də başqa yerə yozursan. 

-Nə qədər ki, babanla mən bu evdə yaşayırıq, evlə işin 
olmasın. Adam gorgah dağıtmaz. Biz qalan ömrümüzü sakit 
yaşamaq istəyirik. Ev söküb tikməyin nə olduğunu da yaxşı 
bilirik. Ev çadır deyil ki, beş dəqiqəyə burda sökdükdən sonra 
qatıra yükləyib aparıb lap dağın başında qurasan. Ancaq biz 
öləndən sonra nə istəsəniz, necə istəsəniz eləcə də edərsiniz. 

Ertəsi gün atası zəng edib hal-əhval tutanda Fərrux arzusunu 
ona da bildirdi. Amma ondan da istədiyi cavabı ala bilmədi. 

-Laləzər nənən necə deyirsə eləcə də olmalıdır. Bu dəqiqə 
işimiz başımızdan aşıb-daşır. Ev söküb, ev tikməyə nə 
vaxtımız, nə də həvəsimiz var. Yaxşı olar ki, sən babandan 
hələlik təsərrüfatın qaydalarını, sirlərini öyrən. Ona kömək elə.  

-Danışmaqla öyrənmək mümkün deyil. Atan düz deyir, 
təsərrüfatı öyrənmək üçün gərək səhər-axşam onun içində 
olasan. – Hüsü babası da sevimli nəvəsinə belə öyüd verdi. 
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Odur ki, kəndçiləri ilə danışıb razılığa gəldilər, Fərrux kəndin 
heyvanını otarmağa başladı. Səhər obaşdan yuxudan durur, 
yavanlıq-çörək, termosda çay qoyulmuş heybəsini götürür, 
kəndin aralığına çıxaraq səslənir və ağıllardan açılıb 
buraxılmış heyvanları qabağına qatıb örüşə otarmağa 
aparırdı.   

*** 

Tibb Universitetində təhsil alan Yelena yay semestr imtahan-
larını uğurla başa vurub beşinci kursa keçdi. Yayı şəhərdə 
qalıb dincələ bilərdi, atası Aftandilin tanıdığı vəzifəli şəxslərdən 
birinin özəl klinikasında təcrübə də keçmək olardı. İngilis dilini 
yaxşı bilirdi, xarici şirkətlərdən birində tərcüməçilik də etmək 
mümkündü. Ancaq nəyə görə? Tətil məgər işləmək üçündür? 

Dolanışıqları çox yaxşıydı, atasının qazancı bəs edirdi, heç 
nəyə ehtiyacları qalmırdı. Həm də nişanlıydı, bu payız toyları 
olacaqdı. Düzdür, nişanlısı Fehruz bir o qədər də ürəyincə 
deyildi, özü də Yelenadan düz on yaş böyükdü, ailə 
planlanması böyüklərin razılığı üzrəydi. Amma nə etməli? 
Bəzən belə də olur. Həyatın qisməti ilə razılaşmışdı artıq. 
Çünki tibbdə oxuyan qızlarla evlənməyə hər oğlan can atmır – 
özü də metis qız ola. 

Aftandil Marina ilə Qazanda əsgərlikdə tanış olmuşdu. Marina 
özü də metis idi – atası milliyyətcə tatar, anası isə sadə rus 
qadınıydı. Aftandillə Marinanın tanışlığı sonralar dərinləşmiş və 
aralarındakı münasibət sevgiyə çevrilmişdi. Qara kişi belə bir 
evliliyə qarşı çıxsa da arvadı Fatma onu yola gətirə bilmişdi. 
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-Qoy gəlsinlər. Tatar olanda nə olar? Lap urus olsun! Təki bir-
birlərinə həyan olsunlar. İndi kimdir kənddə qalan – cavanların 
hamısı çıxıb şəhərə gedir. Yollaşarlar, yaşayarlar, yollaşmazlar 
da Qazan balası qayıdıb vətəninə gedər. Elə bilərik ki, oğlun 
evə qonaq gətirmişdi, qayıtdı, çıxdı getdi urusetə.   

Yayı şəhərdə qalıb vaxtını boşuna keçirməkdənsə, kəndə 
gedib, heç olmasa təbiətin qoynunda, təmiz havada bir-iki ay 
dincəlmək istəyirdi. Şəhərin zəhlətökən küləyindən, tozundan, 
torpağından bezmişdi. Həm də dost-tanışla, qohum-əqrəba ilə, 
rəfiqələrlə telefonda nə qədər laqqırtı vurmaq olardı? Elə bil 
şəhər camaatının işi-gücü yoxdu, asılıb qalmışdılar telefonun 
dəstəyindən, biri ilə danışıb qurtarmamış o birisindən zəng 
gəlirdi. “Ay qız, telefonla nə çox danışırsan? Səhərdən sizin 
xəttə düşə bilmirik. Avtomat elə hey “məşğuldur” deyir!” Hələ 
bir qabaqdangələnlik də edirdilər. Ya da evə gəlib-gedən 
qohumlarla boş-boşuna otur, onlara çay ver, yemək hazırla. 
Hə, nə olsun?! 

Mağazaları gəzib-dolaşmaq da ürəyindən keçmirdi. Dünyanın 
hər tərəfindən o qədər baraxlo gətirib tökmüşdülər ticarət 
mərkəzlərinə ki, adam ora gedəndə nə axtardığını unudurdu. 
Ziyafətlər, məclislər də təşkil olunmurdu, hər kəsin başı işə 
necə qarışmışdısa, pul qazanmağa necə aludə olmuşdularsa, 
özləri yadlarından çıxmışdı. Anası Marina dillənməsə də, yaxşı 
ki, atası bunu boynuna alırdı. 

Atasının rəhbərlik etdiyi turizm firmasından ayırdığı maşın 
Yelenanı isti iyul günlərindən birində kəndə gətirdi. Fatma 
nənəsi onun gəlişinə çox sevindi. Sürücünü yola salmadan 
öncə beçələrdən birini tutub kəsdirdi. 
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-Ay nənə, beçəni kəsdirib neynirsən? – Yelena istədi etiraz 
etsin. – Şəhərdə ət yeməkdən bezmişik. 

-Bişirəcəm, yeyəcəyik, ağrın alım, buraların ətinin dadı 
şəhərdə yediklərinizlə bir deyil. – Fatma nənə asta-asta cavab 
verdi. – Baban rəhmətə gedəndən sonra çox əziyyət çəkirəm. 
Həm də kənddə, ümumiyyətlə, kişi cəhətdən çox kasadçılıqdır. 
Odur ki, quş kəsdirmək istəyəndə gərək əvvəlcə onu kəsəcək 
kişini axtarıb tapasan. 

Kənddə birinci həftə çox maraqlı keçdi. Yelena qocaların 
əhatəsində sanki nağıllar aləminə düşmüşdü. Fatma nənəsi 
evdə elə bir şərait yaratmışdı ki, Yelenanın gəlişi az qala 
bayram kimi qeyd olunurdu. Bir o qədər də iş-gücə başı 
qarışmayan Zöhrə qarı, Ziyad qoca, Mirvari arvad, Qumru xala, 
bir sözlə, aşağı məhəllədəki qonşuların hamısı Fatma nənənin 
başına yığışır, nəvəylə nənənin söhbətlərinə qulaq asır, həm 
də yeri düşdükcə özləri şirin-şirin əhvalatlar danışırdılar. 
Yelena ən çox şəhər həyatından bəhs edər, hərdən də heç 
vaxt ağrımayan, nadir hallarda xəstələnən, o da ancaq zökəmə 
tutulan qocalara tibdən öyrəndiklərindən məsləhətlər verərdi. 
Onlar da ilk dəfə eşidirlərmiş kimi gələcəyin “doxtur qız”ına 
diqqətlə qulaq asırdılar. Qocaların söhbətləri Yelenaya maraqlı 
göründüyü kimi, bəzən onun danışdıqlarından da qocaların 
ağzı açıq qalırdı. 

Növbəti günlərdə evdə darıxmasın deyə nənəsinin məsləhətilə 
Yelena kəndin ətrafını gəzməyə çıxdı. Gəzə-gəzə kənddən 
aralanıb gölün kənarına gəldi. Ona nənəsi göl barədə demişdi, 
ancaq Yelena görünüşün belə heyrətamiz olacağını təsəvvür 
etmirdi. Bura əsl möcüzəli bir guşə idi. Gölün kənarında 
dayanıb bir xeyli seyrangahı tamaşa etdi, əvvəl-əvvəl gölə, 
onun gömgöy, dumduru suyuna, içində üzən kiçik balıqlara, 
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sonra ətrafa, gölü əhatələyən ağaclara, çox da sıx olmayan 
kolluqlara, yamyaşıl yamaclara diqqətlə baxdı. Abu Seyid 
dərəsi yuxarı, göldən çox da uzaqda olmayan, quzey boyunca 
salınan yeni məhəllədəki bərri-bəzəkli evlər ona böyük 
dibçəklərdəki allı-xallı gülləri xatırlatdı. Hava çox istiydi, 
çimmək könlündən keçdi. Əlini suya salıb yoxladı, yaxşıydı, 
ilıqdı, çimmək olardı. Ha boylandısa da ətrafda heç kim 
görünmürdü. Nazik üst paltarını çıxardıb bir yana qoydu. 
Dərinliyi öyrənmək üçün ehmalca suya girdi. Dərinə getməyib 
elə dayaz yerində bir xeyli çimdi. Göl ona o qədər xoş təsir 
bağışladı ki, vaxtın necə keçdiyindən xəbəri olmadı. Bir də 
baxdı ki, inəklər ağızlarını marçıldada-marçıldada örüşdən 
kəndə qayıdırlar. Yuxarıdan bir bölük qoyun-keçi də otlaya-
otlaya gölə yaxınlaşmaqdaydı. Qız tez sudan çıxdı, sahildə bir 
daşın üstündə dayanıb mümkün qədər qurulandı. Sonra 
koftasını geyinmədən əynində yalnız ağ mayka, kəndə tərəf 
getdi. Kəndin girəcəyində iki ortayaşlı qadın bulaqdan 
səhənglərinə su doldururdular. Yelena onları kənddə olduğu 
bu on-on beş gündə bir dəfə də olsun görməmişdi, görünür 
yuxarı məhəllədən idilər. Salam verib keçmək istəsə də 
qadınlar üzlərini o tərəfə çevirdilər. Onlar Yelenanı maykada, 
çiyinləri açıq vəziyyətdə görüb astadan mızıldanmağa, 
deyinməyə başladılar. 

-Şəhərdən gələn qızdır – Fatma qarının nəvəsi. 

-Bunun geyiminə bir bax – özü də, deyirlər nişanlıdır. 

-Nə utanmağı var, nə ar eləməyi. Adam da kənd yerində belə 
açıq-saçıq gəzər? Kişilər görsə nə deyər? 
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-Elə bizim kişilər şəhərdə belələrini görüb ki, ağızları əyilib 
qalıblar orda, qayıdıb gəlmək bilmirlər. 

-Zamana yansın ki, bunları bu günə salıb. 

-Zamana buna neyləsin? Biz də bu zamanada yaşayırıq. Bəs 
biz niyə əndəzadan çıxmırıq? – İkinci qadın bunu lap ucadan, 
özü də çox hirsli dedi. 

Yelena nə qədər özünü eşitməməzliyə vurub ötüb keçmək 
istəsə də alınmadı. Eşitdiklərindən təngə gəldi, bir anın içində 
göldə çimərkən, təbiəti seyr edərkən aldığı xoş təəssürat əriyib 
yox oldu. “Bəlkə səhv etmişəm kəndə gəlməkdə?” – ilk öncə 
düşündüyü bu oldu. “Yox, qoy nə donquldanırlar, 
donquldansınlar. Kimdir onların sözünə fikir verən. Heç vecimə 
də deyil. Mən bura istirahətə gəlmişəm. Kefim necə istəyəcək, 
eləcə də dincələcəm. Bədbəxt insanlardır. Onlar bir ömür 
yaşadıqları həyatlarında nə görüblər? Bəlkə heç ərləri onların 
çılpaq bədənlərini bircə dəfə də olsun görməyiblər! Bircə tez 
ərə getməyi bilirlər. Sonra uşaq doğmaq, ev, məişət işləri, 
vəssalam. Qayğı o qədər çoxalıb ki, ərləri öhdəsindən 
gələmmir. Ərləri nə etməlidir, şəhərdə pul qazanıb 
göndərməsin, görüm siz burda nə tapıb yeyirsiniz? Qoy nə 
danışırlar, danışsınlar. Buranın gözəl havası, suyu, təbiəti var. 
Qalıb ürəyim istəyən kimi dincələcəyəm”. Başını aşağı salıb, 
daha heç kimlə üzləşməmək üçün evə qayıtdı. Fatma nənəsi 
evdə yox idi, yəqin tövləyə inəyi bağlamağa getmişdi. Tez evə 
keçib paltarını dəyişdi və yenidən həyətə çıxdı. Nənəsi ilə 
görüşüb rastlaşdığı mənzərə və qadınlar barədə söhbət etmək 
istəyirdi ki, gördü Fatma nənə tövlənin qabağında ucaboylu, 
enlikürək, yaraşıqlı bir oğlanla yır-yığış edirlər. Qonşu Zöhrə 
qarı da təndirin qabağındakı tut ağacının dibində çəliyinə 
sökənərək çöməlib oturub, müştüyə doldurduğu demisini çəkir. 
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-Zöhrə qoca o kimdir elə – Fatma nənəmin yanındakı? – 
Yaxınlaşıb astadan soruşdu. 

-Dəli İsmayıldır – Mələy arvadın oğlu. Necə bəyəm? 

-Qəribə görünüşü var. Mən onu heç vaxt görməmişəm. – 
Yelena nədənsə onu gördüyünə təəccübləndiyini bildirib 
dodaqlarını büzdü. 

-Hərdən gəlib bizə kömək edir. Tövləni süpürür, mallara ot 
doğrayır, nə bilim, təsərrüfat işlərimizə əl atır. Mən də oturub 
onu gözləyirəm. Cöngə yenə qızıb, məni yaxınına buraxmır, 
tutub bağlaya bilmirəm. Gözləyirəm, Fatma nənənin işlərini 
görüb qurtarsın, aparım. Cöngənin dilini ancaq o bilir. 

Yelena başa düşməsə də ki, cöngə niyə qızıb, soruşmağa da 
utandı. “Münasib bir vaxt Fatma nənəmdən soruşaram” deyə 
düşündü. “Cöngə niyə qızsın? Məgər cöngə də dəvə kimidir?” 

Zöhrə qarının dediyinə görə Dəli İsmayıl Qaçaq Yedgarın 
nəticəsiydi – oğlu Pəhlivanın qızı Mələkdən olan üç uşaqdan 
biriydi. O biri uşaqlar çıxıb şəhərə getmişdilər, İsmayıl isə dəli 
olduğundan, kənddə anasının yanında qalıb babasının 
gorgahında çıraq yandırırdı. Deyirdilər ki, Qaçaq Yedgar çox 
mərd kişi olub. Onun qorxusundan nə İranın lotu-potuları, nə 
də bu tayın qaçaq-quldurları ətrafdakı kəndlərə toxuna 
bilmirmiş. Evi daima qonaqlı-qaralı olarmış. Kimin nə diləyi, 
istəyi varımış, gəlib bildirərmiş. Amma arvadı Şahlıx qarı 
cırtqozun biriymiş. Günlərin birində qapıya gələn qonaqlardan 
biri Yedgar evdə olmadığından onu gözləməli olur. Çaydanı 
götürüb ocağın üstünə qoyur ki, isinsin. Bunu görən Şahlıx 
arvad gəlib isti çaydanı ocağın üstündən götürüb qolu gəldikcə 
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selbələyir. Həmin vaxt cinin balası ordan keçirmiş, isti çaydan 
onun ayağını yandırır və cinin balası şikəst olur. Cin də 
qəzəblənib dil açır və deyir ki, yaxşı, Şahlıx, sən qaynar suyu 
töküb mənim balamın qıçını yandırdın, ömürlük şikəst etdin. 
Vaxt gələr, mən də sənin nəslindən olan şahveçə bir iyidi 
yandırıb sizə göz dağı verərəm. Görənlər deyir ki, İsmayıl, elə 
bil Yedgarın özüdü. 

Əlbəttə ki, Yelena belə xurafatlara inanmırdı, o, başqa ruhda 
tərbiyə olunmuşdu, dünyagörüşü genişdi. Ancaq qocaların heç 
birinin sözünü kəsməz, onlara diqqətlə qulaq asardı. 

*** 

Zöhrə qarının bir qız nəvəsi onunla qalırdı – adı Yasəmən idi. 
Bu il on beş yaşı tamam olacaqdı. Anası Zərnigar qonşu kəndə 
gəlin köçmüşdü. Muradbəylidə uşaq çatışmadığından 
Yasəməni gətirmişdilər ki, həm nənəsinə həyan olsun, həm də 
burada oxusun. Öz kəndlərində də işsizlik yarandığından atası 
Fəxrəddin çıxıb Rusiyaya getmişdi. Fəxrəddin gedəndən sonra 
Zərnigar qalmışdı iki kənd arasında. İbtidaini bitirən kimi 
Yasəməni məktəbdən ayırdılar. “Qoy kənddə qalıb nənəsinə 
kömək etsin. Şəhərə gedib kimdə qalacaq, necə oxuyacaq? 
Oxuyanların hamısının ağzı bala batıb, qalıb Yasəmən!” 

Yasəmən kənddə qaldığına baxmayaraq çoxbilmiş bir qızdı, 
bütün günü televizorun önündəydi, Türk seriallarından birini də 
buraxmazdı. Odur ki, ilk tanışlıqdan Yelenanın quşu qondu bu 
qıza, qocalardan gizlin nə sirləri vardı, bölüşürdülər. 

Yelena Dəli İsmayılı görən kimi ondan xoşu gəldi, sanki çiçəyi 
çırtladı. Elə bil illərlə axtardığı adamı tapmışdı. Lap pəhləvana 
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oxşayırdı, peyinlə dolu kisəni bir əli ilə götürüb çölə aparırdı. 
Hər əlində bir böyük ot bağlaması tayadan düşürdü və tövləyə 
aparırdı ki, axurlara dağıtsın. Yelena şəhərdə belə birini 
görməmişdi, heç vaxt təsəvvürünə də gətirə bilməzdi. Kinoda 
gördüklərinə isə nağıl, əfsanə kimi baxırdı.  

Gördüklərini yerli-yataqlı Yasəmənə danışan Yelena soruşdu: 

-Yasəmən, həmin oğlan kimdir? 

-Ay qız, sənin onunla nə işin var? 

-Heç, elə-belə soruşuram. 

-Dəli İsmayıldır. – Yasəmən bir az da qımışan təhər oldu. 
Yelenanın Dəli İsmayıla maraq göstərməsi Yasəmənə gülməli 
görünürdü. – Doqquz yaşında qoz ağacına çıxıbmış, cinlər 
itələyib yıxıblar. Doqquz gün huşda qalıb, ayılmayıb. Kəndin 
bütün soyuducuları ona buz hazırlayırmış. Başını ancaq buzla 
əhatələyirmişlər ki, ölməsin. Sonra qocalar birtəhər ayıldıblar. 

-İndi nə işlə məşğuldur? Neçə yaşı var? – Yasəmənin 
danışdıqları Yelenanın heç vecinə də deyildi. O, öz istədiklərini 
öyrənmək üçün soruşurdu. 

-Heç nə. Elə ona-buna kömək edir. Bir də beş-altı quzusu var, 
salıb yanına aparıb gölün qırağında otarır. Bir də gölün yuxarı 
başında vələs ağacının dibində özünə yer düzəldib. Hər gün 
gedib orda balıq tutur. Quzuları da elə öyrədib ki, yanından 
uzağa getmirlər. Bir az otlayan kimi qayıdıb yanına gəlirlər. 
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-Nişanlısı, istədiyi qız varmı? 

-Sən nə danışırsan? – Yasəmən təəccüblə soruşdu. – Onun 
elə yekə olmağına baxma. Ağlı uşaq ağlı kimidir. Nə deyirsən, 
gülür. Hara buyurursan, qaça-qaça gedir, ağzında deyirsən 
dəli. 

-Qızlara heç maraq göstərmir? 

-Bir-iki dəfə söz-söhbət olub. Sənin kimi şəhərdən gələn qızlar 
özləri ona maraq göstəriblər. Görəndə ki ağlı yerində deyil, tez 
də uzaqlaşıblar. 

Ertəsi gün Yelena həmin vaxtda gölün qırağına gəldi, bu dəfə 
hazırlıqlı idi, çimərlik paltarı əynindəydi. Özü ilə dəyişməyə alt 
paltarı və məhrəba da götürmüşdü. Günəş şüaları altında 
gölün suyu adamın üzünə bərq vururdu. Xəfif meh suyu asta-
asta ləpələndirirdi, bəzən də su günün şüasını güzgü kimi əks 
etdirib adamın gözünü qamaşdırırdı. 

“Kim nə deyir, desin, burada günlərim niyə xoş keçməsin ki? 
Gərək milyonlarla adamın içində dənizdə çiməm? Şəhərin 
səsli-küylü küçələrində qulağım tutulsun, bir yandan da ara 
vermədən çalınan maşın siqnalları başımı ağrıtsın? Təbiətin 
sakit bir guşəsində özüm üçün dincəlirəm də”. Üst paltarlarını 
soyunub çimərlik paltarında suya girdi. Bir az üşüyəntəhər oldu, 
tez də öyrəşdi. Bir xeyli çiməndən sonra baxdı ki, Dəli İsmayıl 
gölün yuxarı tərəfindəki ağacın dibində oturub. Amma ona 
tərəf baxmır. Bir neçə dəfə şappıltı ilə suya baş vurub çıxdı ki, 
görsün Dəli İsmayıl ona baxacaq, ya yox. Gördü ki, yox, 
İsmayıl öz işindədi, heç ona tərəf gözünün ucu ilə də baxmır. 
Bəlkə də oğrun-oğrun baxırdı, məsafə uzaq olduğundan bunu 
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müəyyən etmək çətindi. Elə Yelenaya da belə gəldi. Yoxsa indi 
nə balıq tutacaqdı? Günəş şüalarında balıqlar suyun dibinə 
yatır, daşların arasında gizlənirlər. Bir də İsmayıl bunu hardan 
biləcəkdi. Ağzında deyirsən dəli. 

Yelena gölün sahilinə çıxıb yavaş-yavaş yuxarıya doğru 
addımladı. Bəzi yerlərdə otlaq sahəsi ilə gedəsi olurdu. 
Qurumuş otların çubuqları nərmənəzik ayaqlarını ağrıtsa da 
vecinə deyildi – bir maraq, bir istək onu çəkib aparırdı. Gölün 
yuxarı hissəsində, çayın gölə tökülən yerində balaca körpü 
düzəltmişdilər ki, o tay-bu taya keçmək mümkün olsun. 
Xüsusən də yaz aylarında, çay daşır və üstündən keçmək 
mümkün olmur. 

Körpünün tağına balaca bir qayıq bağlanmışdı. Bu qayıqla iki 
nəfər göldə rahatca gəzə bilərdi. Yelena bir anlıq xəyalına 
gətirdi ki, İsmayılla ikisi göldə gəzişir, necə də xoş anlar 
yaşayırlar. Tez də özünü qınadı. Niyə nişanlısı ilə deyil, Dəli 
İsmayılla, bu hardan onun ağlına gəldi, heç özü də bilmədi. Bir 
də Dəli İsmayılla gəzişsə nə olasıdır ki? 

Körpünü keçib Dəli İsmayıl kölgəsində oturan iri gövdəli vələs 
ağacına tərəf addımladı. Qurşaqdan yuxarı çılpaq olan İsmayıl 
gölün içində üzü o tərəfə dik durmuşdu. Balaqları dizlərindən 
də yuxarı çımranmış kisə kimi enli şalvarı onu olduğundan bir 
az da qəribə, daha doğrusu gülməli göstərirdi. 

Dəli İsmayıl arxasında eşidilən şıqqıltıya dönüb baxdı və tez 
də başını əvvəl baxdığı istiqamətə çevirdi. Sonra əlində bərk-
bərk tutduğu tilovu çəkib arxa-arxaya bayaq oturduğu yerə 
yaxınlaşdı və üzü gölə tərəf oturdu. Yelena asta addımlarla 
ona yaxınlaşıb arxasında dizi üstə çökdü. Günəş şüaları 
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İsmayılın kürəyini yandırıb əməlli başlı qaraltmışdı. Hətta elə 
yandırmışdı ki, çiyinlərinin qabığı soyulurdu. 

İsmayılın arxasında dizi üstə çömələn Yelena əvvəlcə əlini 
onun kürəyinə toxundurdu. İsmayıl heç bir söz deməsə də, 
sanki onun əti Yelenanın soyuq əlinin toxunuşundan çimçəşdi. 
Tez çiyinlərini çəkdi və sakitləşdi. Sanki bir anlıq qıdığı 
gəlmişdi, yaxud kürəyinə ağacdan qarışqa düşmüşdü. Qız 
onun çiyinlərindəki soyulmaqda olan qabıqdan bir-iki dəfə 
götürüb yerə atdı. Sonra əli ilə incə, yumşaq tərzdə kürəyini, 
çiyinlərini sığalladı. 

-Salam, İsmayıl. – Handan-hana dilləndi. – Gəl, tanış olaq. 
Mənim adım Yelenadır. Üzünü mənə tərəf çevir, mənə bax. 

-Sən… niyə… nəyə… gəlldin? – İsmayıl başını çevirmədən 
çox həyəcanlı halda qırıq-qırıq soruşdu. 

-Mən səni dünən axşam gördüm, Fatma nənəmə kömək 
edirdin. Gözlərinə baxdım və başa düşdüm ki, səndən xoşum 
gəlir. Sənin necə də gözəl gözlərin, məftunedici məsum 
baxışların var. Heç vaxt fikirləşməmişdim ki, belə ola bilər. 
Bircə, cəmisi bircə dəfə gördüyüm oğlan belə xoşuma gələr. 
Mənə bax, nə olar. – Yelena baxdı ki, sözləri İsmayıla təsir 
etmir. Bayaqdan necə oturubsa eləcə vəziyyətdə də qalır. Heç 
nə demədən qabağa, gölün içinə, bəlkə də məchul bir nöqtəyə 
baxır. Onun hərəkətlərindən belə görünürdü, çünki başını heç 
tərpətmirdi. Odur ki, tez suya tullanıb İsmayılın qabağına keçdi. 
– Mən sənə əlimi toxundurduğum kimi sən də mənə toxundur, 
qorxma. Mənim saçlarımı qoxula. 
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İsmayıl gözlərini yerə, suyun dibinə dikib qalmışdı. Özündən 
asılı olmayaraq tir-tir titrəyirdi. Başını yuxarı qaldırmağa 
qorxurdu. Fikirləşirdi ki, bu birdən yuxu ola bilər. O, da 
Yelenanı dünən görmüşdü. Şən, qıvraq, gözəl Yelena çox 
qəşəngdi, lap mələk kimi bir qızdı. İsmayıl heç vaxt belə qız 
görməmişdi. Kəndlərindəki qızlar çox balaca idilər və İsmayılın 
qorxusundan həmişə kənar gəzərdilər. Şəhərdən dincəlməyə 
gələnlər hərdənbir atmacalar atsalar da Yelena kimi gözəl 
deyildilər və mehriban davranmırdılar. O, inana bilmirdi ki, belə 
gözəl bir qız onun yanındadır, bütün ehtiraslı vücudu ilə 
qarşısında dayanıb. 

Ax, axmaq kəndçilər! Onu heç adam yerinə də qoymurdular. 
Ancaq dəli deyib, danışdırıb gülüşürdülər. Bəs bu şəhərdən 
gələn qız? Dəli İsmayıl da bu qıza qarşı içində şirin bir nə isə 
hiss etməyə başlamışdı, özü də indi yox, lap elə dünəndən, 
Yelenanı gördüyü andan. Özünün də baş açmadığı, indiyədək 
onda olmayan bir istək baş qaldırmışdı onda… 

-Əllərinlə… mənə toxun.., qorxma. 

Yelena bir də təkrarladı. Dəli İsmayıl, sanki qurğuşun kimi ağır 
əlinin handan-hana yuxarı qaldırıb göydə saxladı. Ehmal-
ehmal başını da yuxarı qaldırıb sevgi dolu məsum baxışlarla 
qızı süzdü. Qorxdu ki, toxunan kimi qarşısında dayanan bu 
məleykə yoxa çıxa bilər. Bir xeyli gözləyəndən sonra yavaş-
yavaş hərəkətə gəldi, əlini qızın ona tərəf uzanmış əlinə 
toxundurdu. Sudan yenicə çıxmış əlində bir istilik əmələ gəldi, 
buxarlanma başladı. İsti bir cərəyan onun bütün bədənini 
bürüdü. Dodaqları səyridi, əsdi, çənəsi taqqıldamağa başladı, 
özünü güclə ələ ala bildi. 
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-Bu… bu… düzgündürmü..? – Dəli İsmayıl dodaqları əsə-əsə 
soruşdu. 

-Nəəə..? – Hiss etdiyi qeyri-adilikdən Yelenanın da dodaqları 
səyridi. 

-O… düzdür ki, sən… mənə vurulmusan? Sən… məni 
sevirsən? Mən sənin… xoşuna gəlmişəm? 

-Əlbəttə! – Yelena sevincindən yüksək tonla dedi və onun 
əlindən tutub kürəyinə apardı. Sonra o biri əli ilə onun boynunu, 
boğazını sığalladı, diqqətlə qəhvəyi gözlərinə baxdı. Bu an 
onun gözlərində bir uşaq sevinci parlayırdı. 

Yelena sevincdən özünü saxlaya bilmirdi. Əli ilə onun 
boynunun dalından sıxmaqla dodaq-dodağa toxunmaqları bir 
oldu. Dodaqlarını bərk-bərk onun dodaqlarına sıxdı. Elə sıxdı 
ki, aradan bir udumluq hava da keçə bilməsin. 

*** 

Beləcə, günlər öz axarı ilə davam edirdi. Dəli İsmayıl Yelenaya 
elə öyrəşmişdi ki, istəyirdi səhər açılan kimi qaçıb gölün 
qırağına gəlsin. Onun dili də açılmışdı – qaradinməz oğlan lap 
fitil-fitil ötürdü. 

-Sənin dodaqların bal kimidir. 

-Bal kimidir, yoxsa baldır. 

-Həm baldır, həm də bal kimidir. Adam istəyir dişləyib yesin. 
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Növbəti günlərin birində Aftandil kişi qızına zəng vurdu ki, hal-
əhval tutsun. Təxminən Yelena da göldən yenicə qayıtmışdı. 
Dodaqları od tutub yanırdı. Paltarını dəyişib güzgüyə baxırdı ki, 
zəng gəldi. 

-Hə, eşidirəm! 

-Qızım, nə var, nə yox. Necəsən? 

-Lap yaxşıyam, ata. Təmiz havada doyunca dincəlirəm. 

-Darıxmırsan ki? 

-İndi-indi başım şəhərin hay-küyündən rahatlıq tapıb. 

-Qocalarla necə, dil tapırsanmı? 

-Çox yaxşıdırlar. Mənimlə mehriban davranırlar. 
Söhbətlərindən doymaq olmur. 

-Fehruz da istəyir gəlsin kəndə, bir həftəlik icazə istəyir. Həm 
toy barədə bəzi şeyləri müzakirə edərsiniz, həm də o, bir az 
dincələr. 

-Yox, yox, heç kim gəlməsin. Mən Fehruzsuz da nənəmlə 
burada yaxşıca dincəlirəm. Artıq adam gəlsə əlavə iş-güc 
yaradacaq. Bir də toy barədə nə müzakirə edəcəyik? Sən özün 
necə müəyyənləşdirəcəksən, eləcə də olacaq. Fehruz, qoy 
yavaş-yavaş şəhərdəki işləri sahmana salsın. Məndən salam 
söylə, anama, bibimgilə, qohumlara. Nə vaxt ki, hazırlaşacam 
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gəlməyə, özüm zəng vuracam, maşın göndərərsiniz. Hələlik, 
atacan, xudafiz! 

-Hələlik! 

Kənd yeri də kənd yeridir. Xəncəri xurcunda gizlətmək olmur. 
Onun Dəli İsmayılla görüşməyini kimsə uzaqdan görüb və 
kəndə hay salıb. İsmayılın özünü danışdırıblar, dəli hər şeyi 
açıb deyib. Ağzında deyirsən dəli. Dəliyə də etibar etmək 
olar?           

Odur ki, Yelena telefonla danışıb qurtaran kimi qapının 
arxasında gözləyən Fatma nənə ilə Zöhrə qarı qapını açıb içəri 
keçdilər. 

-Yelena, mən axı sənə demişdim, Dəli İsmayılla işin olmasın, 
onu rahat burax. Sən axı nişanlı qızsan, bu gün-sabah ərə 
gedəcəksən. 

-Mən axı neyləmişəm? – Yelena təəccübdən yerində donub 
qalmışdı. 

-Bundan artıq neyləyəcəksən? Dəli İsmayılın başını yeyib, 
beyninə qurd salmısan. 

-Niyə taleyi qırılmışın taleyini bir də sındırmısan? – Zöhrə qarı 
da Yelenanın üstünə yeridi. – O yazığın nədir günahı ki, o kökə 
salmısan? 

Yelena belə dönüş gözləmirdi. Sakitcə, heç nə olmayıbmış 
kimi çiyinlərini çəkdi. 
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-Mən heç nə başa düşə bilmirəm. Taleyi qırılmış İsmayılın 
həyatını bir də mən necə sındıra bilərəm? 

-Məgər görmürsən ki, İsmayıl dəlidir? O, hər üzünə gülənə 
sevinir. Elə yekə olmağına baxma, lap körpə uşaq kimidir. Sən 
də onun üzünə gülmüsən, başını sığallamısan. Demisən ki, 
ona ərə gedəcəksən. Özünlə şəhərə aparacaqsan. Tramvaya, 
troleybusa mindirib şəhəri gəzdirəcəksən. Aparıb zooparkdakı 
heyvanları göstərəcəksən. 

-Bunları kim deyib sizə? 

-İsmayıl özü danışıb. Bir bizə yox e.., bütün kəndə danışıb. 

-Nə düşmüsünüz qızın üstünə? – Bu vaxt içəri girən Təranə 
xala qocalara çəmkirdi. – Sizin də işiniz-gücünüz qurtarıb. 
Kimdir İsmayılın sözünü ciddiliyə alan? Dəli İsmayıldır da.., 
ağlına gələni danışır. 

-Yelena, qızım, odla oynamaq olmaz. Mən bunu sənə 
demişdim. – Fatma nənə çox mülayimliklə məsləhət verdi. – 
Dəlinin sevgisi, məhəbbəti də vəhşi olar. Özün oxumuş qızsan. 
Məcnun Leylinin dərdindən dəli olub çöllərə üz tutur. Sonra da 
Leyli İbn Səlamın əlindən qurtarıb qaçır Məcnunun yanına. 
Məcnun isə az qalır ki, qızı tutub boğsun. Get deyir, sən o Leyli 
deyilsən. 

Qocalar qəhqəhə çəkib gülüşdülər. Təranə xala ilə Yelena da 
onlara qoşuldu. 
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Qısa yay gecələri quştək uçub getdi. Gündüzləri də Yelena 
Dəli İsmayılla xoş günlər keçirtdi, heç kimin dediyinə fikir 
vermədi. “Özləri deyir, dəlidir, uşaq kimidir, özləri də bunu 
mənə qısqanırlar. Kaş ki, İsmayılın bədəni Fehruzda, Ya da 
Fehruzun başı İsmayılda olardı! Mən də öz xoşbəxt həyatımı 
sürərdim. Bir gör necə öyrəşmişəm ona?!” 

*** 

Axşam Fərrux sürünü örüşdən gətirəndə babası qatırçı Hüsü 
həyətdə qoyulmuş taxtın üstündə bardaş quraraq oturub 
armudu stəkanda kəklikotu çayı içirdi. Qapıdan içəri girən 
nəvəsini görcək qarısına səsləndi. 

-Uşağa çay gətir. 

Fərrux yaxınlaşıb babası ilə görüşdü. 

-Axşamın xeyir, baba. 

-Gəl, yanını yerə ver. – deyə babası ona taxtın küncünü 
göstərdi. – Yəqin çox yorulmusan? Bir kəklikotu çayı iç, bütün 
yorğunluğun keçib getsin. 

Laləzər arvad böyük stəkanda bulanıq bir çay gətirdi, 
nəvəsinin böyründə taxtın üstünə qoydu. 

-Çayınızı için, yemək də bir azdan hazır olar, – deyib getdi. 

Hüsü kişi çayından bir qurtum içib stəkanı yenidən nəlbəkinin 
içinə qoydu. 
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-Hə, oğlum, necə deyərlər, çünki oldun dəyirmançı, çağır 
gəlsin dən, Koroğlu. 

-Başa düşmədim, baba. Dəyirmanın bura nə dəxli var? 

-Dəxli çoxdur, Fərrux. Deyirəm, görən Dadaşınan Nargilə nə 
fikirləşirlər? 

-Nə barədə, baba? 

-Sənin barəndə, Fərrux, sənin barəndə. 

-Onlar mənim barəmdə nə fikirləşəsidirlər ki? 

-Çox şey fikirləşməlidirlər. Sən artıq ərgən oğlansan. 
Təsərrüfatda da, maşallah, babana oxşamısan. Nənən də çox 
razıdır. Elə kəndçilər də razılıq eləyirlər. Deyirlər ki, Fərrux 
harda yaxşı yer var, heyvanı orda otarır. Axşam, səhər 
quzuları əmizdirəndən sonra yaxşıca süd sağırlar. Bu azmıdır? 
Heç mənəm-mənəm deyən çobanlar sənin yerişini yeriyə 
bilmirdi. 

-Qoy bir az da öyrənim, baba. Həm də bir az öz pulum olsun. 
Mütləq fərdi təsərrüfat yaradacağam. 

-Sənə halaldır, oğlum. Əsl babanın nəvəsisən. Böyüyüb, boya-
başa çatmısan. Boş-boşuna nə qədər subay-sərgərdan 
gəzmək olar? 

-Baba, qoy bir işlərimizi qaydasına qoyaq, sonra o barədə 
fikirləşərik. 
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-Elə mən də onu deyirəm, sən işlərini qaydasına sal, qoy, anan 
bu barədə fikirləşsin. Kənddə bir yaxşı qız olsaydı, Laləzər elə 
bu axşam başının üstünü almışdı, heç səhərə də 
saxlamamışdı. 

-Qıza nə gəlib, indiki vaxtda qızdan çox qız. – Laləzər arvad, 
deyəsən baba ilə nəvənin şirin-şirin danışığına qulaq asırmış. 
– Fatmanın nəvəsi elə bil ay parçasıdır, özü də öz ayağı ilə 
gəlib çıxıb. Ancaq… 

-Nə ancaq, Laləzər? Sən kişi işinə qarışma, get, yeməyini 
hazırla. 

-Mən nə dedim ki? Gəldim, görəm, çayınızı içmisiniz, yenisini 
gətirəm. – Laləzər arvad boş stəkanları götürüb getdi, heç ikicə 
dəqiqə keçmədi ki, yenilərini gətirib baba ilə nəvənin qabağına 
qoyub işinə qayıtdı. 

-Hə, Fərrux, sənin fikrin nədir? 

-Pis qız deyil. Ancaq Yelena, gərək ki, medinstitutda oxuyur. 
Şəhər mühitində böyüyüb. Biz bir-birimizlə uyğunlaşa bilmərik. 

-Sən onun şəhər mühitində böyüməsinə baxma, qanında, 
iliyində axan kəndli genidir. Onu elə bu yerlərə dartıb gətirən 
də odur. 

-Bir də nə bilim, uşaqlar deyir ki, Dəli İsmayılın… 

-Uşaqlar deyir, qələt eliyir. Dəli İsmayıl adamdır ki, sən gül kimi 
qızı ona qısqanasan? Qız gölə çimməyə gedir, yəqin İsmayıl 
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da oralarda veyillənir. Qız da hamı kimi hərdənbir atmaca-zad 
atır, deyirlər bəs torbada pişik var. – Hüsü popirosundan bir 
qullab vurub sözünə davam etdi. – Şəhərdə sən onları görüb 
eləmisən? 

-Yox, baba, şəhərdə mənim heç onların varlığından xəbərim 
yox idi. 

-Yaxşı, sən işində ol. Laləzər nənən sabah o işlə maraqlanar. 

Bu vaxt Laləzər arvad yeməyi qablara çəkib gətirdi. 

-Nəyi deyirsən, ay kişi? 

-Sənin qulağın yenə bizdədir? 

-Mənim qulağım da, gözüm də, canım da, nəyim varsa hər 
şeyim sizdədir. 

-Sabah onda o şəhərli qız var e.., Fatma arvadın nəvəsi, 
onnan bir maraqlan, gör adamı var, ya yox? 

-A kişi, siz nə danışırsınız, Allah ona gözəllikdən verib, ağlını 
alıb. Ondan Dadaşa gəlin çıxmaz. 

-Niyə, ay arvad? Maral kimi qızdır. 

-Onun qız başına daş düşsün. Birincisi nişanlıdır. İkincisi də 
şəhərdə nə hoqqalardan çıxıbsa, atası, anası göndərib kəndə 
ki, toya qədər gəlib burda səsini batırsın. O da gedib meylini 
salıb dəliyə. 
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-Boş-boş danışma, arvad. Sənə yüz kərə demişəm, heç kimə 
şər demə, axırda özün şərə düşərsən, övladların, nəvələrin 
şərə düşər. 

-A kişi, bir mən demirəm ki, bütün kənd danışır. 

-Odur ki, köhnə kişilər yaxşı deyib… – Hüsü kişi sözünün 
gerisini gətirmədi. 

*** 

Yay tətilinin son günləri yaxınlaşdıqca Yelena başa düşürdü ki, 
o, məhz burda, sakit, bir-birləri ilə pıçıltı ilə danışan, səssiz 
ağacların arasında, daşlı, çınqıllı gölün qırağında, ayaqlarını 
deşik-deşik etmiş quru ot çöplərinin üstündə xoşbəxt günlərini 
yaşaya bilir. Dəli İsmayılın hər bir hərəkəti, nəfəsi belə ona ən 
doğmalarının da nəfəsindən xoş gəlirdi. Ona həyatda 
çatmayan nə vardısa, bax, bu təbiətin qoynunda tapa bilirdi. O, 
İsmayılın yanında özünü ən xoşbəxt bir varlıq kimi hiss edirdi. 
Əvəzsiz, ürəkdən təbii gələn hiss və duyğularla əhatə 
olunmuşdu burada. 

Bəs Dəli İsmayıl? O da özünü xoşbəxt sanırdımı? İndiyə qədər 
heç kim onu belə əzizləməmişdi. Başını sığallayıb 
dodaqlarından öpməmişdi. Əllərini onun kürəyinə, sinəsinə, 
heç əllərinə sürtməmişdi. Kəndçiləri onu heç vaxt, elə indinin 
özündə də adam yerinə qoymurlar. 

-“İsmayıl, tövləni süpür!” 

-“İsmayıl, peyini apar, tök çaya!” 
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-“İsmayıl, otu bağla!” 

-“İsmayıl…” 

-“İsmayıl…” 

Kəndçilərindən eşitdikləri ancaq bunlar olmuşdu Dəli İsmayılın. 

*** 

Avqustun son günlərindən biriydi. Yelena bilirdi ki, sabah onun 
arxasınca şəhərdən maşın gələcək. Odur ki, tətilin belə tez 
başa çatmasına heyfslənsə də kefini pozmamaq üçün son 
dəfə Dəli İsmayılla görüşə getdi. O, sevdiyi, öyrəşdiyi kənddən 
heç çıxıb getmək istəmirdi. Ancaq nə etməli, necə etməli? Hər 
şey insandan deyil, həyatdan asılıdır. Həyat insanı elə bir 
sistemə salır ki, onun qoyduğu şərtlərdən çox da qırağa çıxa 
bilmirsən. Yelenaya qalsaydı, İsmayılla baş-başa verib bu 
kənddən heç yerə çıxıb getməzdi. Həkimlik etməsə də 
təsərrüfat yaradardılar. Lap inək sağmağı da öyrənərdi. 

Göldə bir neçə saat çimib sahilə çıxandan sonra Yelena baxdı 
ki, əvvəlki kefi yoxdur. Heç İsmayıl da əvvəlki şənliyində deyildi, 
qəmgin görünürdü. Əvvəl-axır aralarında bu söhbət olmalıydı. 
Odur ki, özünü cəmləşdirib dedi: 

-İsmayıl, mən sabah şəhərə qayıdıram. Yay tətili qurtarır. 

-Bəs mən? – İsmayıl hikkə ilə soruşdu. 

-Sən isə burada, kənddə qalırsan. 
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-Bəs sən mənə söz verməmişdin? Demirdin ki, məni sevirsən? 
Özünlə məni də şəhərə aparacaqsan? 

-Ürəyinə salma, İsmayıl. Mən, doğrudan da, səni sevirəm. – 
Yelena yaxınlaşıb İsmayılı qucaqladı. Başını onun sinəsinə 
sıxdı. – Ancaq şəhərə apara bilmərəm. Həm Mələk xala icazə 
verməz, həm də atamdan qorxuram. 

-Bəs niyə məni aldadırdın? – İsmayıl isə onu heç qucaqlamadı 
da, hirslə özündən itələdi. 

-İsmayıl, niyə inciyirsən? Məgər səninçün mənimlə pis olub ki? 
Elə bil şəhərə aparmaq məsələsini mən zarafat edirdim. Başa 
düşmürsən ki, mən hələ tələbəyəm, beşinci kursda oxuyuram? 
Hələ üç il oxumalıyam. Arxayın ol, bundan sonra hər yay 
kəndə gələcəyəm. Onda da görüşərik. 

-Bəs Fatma nənə deyir ki, şəhərdə sənin nişanlın var? Payızda 
toyunuz olacaq. 

-Yox, elə bir şey yoxdur. 

-Zöhrə qoca da, Təranə xala da, hamısı belə deyirlər. 

-Sən mənə inanmırsan? 

-Hə… 

-Onda bil ki, mənim heç bir nişanlım yoxdur. Mən hələ oxumaq 
istəyirəm, ərə getməyə də hazırlaşmıram. 
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-Onda… sabah gedirsən də..? 

-Hə… 

-Sabah bura gəlməyəcəksən? 

-Yox. Tezdən atam məni aparmaq üçün arxamca maşın 
göndərəcək. 

-Bir az da çimmək istəyirsən? 

-Yox, daha bəsdir. 

-Hələ axşama bir xeyli var. Gəl, bir az da çimək, kəndə sonra 
gedərik. 

-Yox, mən artıq yorulmuşam, daha çimmək istəmirəm. 

-Yorulmusan, onda gəl, qayığa minək. Mən bir az da səni 
qayıqda gəzdirim. 

-İsmayıl, sən tək gəz, mən burda oturub səni gözləyərəm. 

-Yox, yox. Gəl, birlikdə gəzək, nə olar, mənim xətrimə. – 
İsmayıl yalvarıcı tərzdə Yelenanı süzdü. Sonra qolundan tutub 
onu qayığa tərəf dartdı. – Gəl, gəl. Sən qayıqda otur dincəl, 
mən avarları çəkərəm. 

Yelena dartınmaq istədisə də İsmayılın güclü biləkləri onu 
buraxmadı. O, həm də İsmayılın hirslənə biləcəyindən ehtiyat 
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edib yarızarafat, yarıkönüllü qayığa tərəf getdi. Hər ikisi 
tullanıb qayığa mindilər və İsmayıl avarları çəkdi. 

-Bax, sənin xətrinə gəldim ha… – Yelena gülümsədi ki, 
İsmayılın könlü xoş olsun, ancaq dəlinin sifətində sevinc 
nişanəsi görünmürdü. 

İsmayıl var gücü ilə avarları çəkdiyindən qayıq bir göz 
qırpımında sürət götürüb gölün ortasına tərəf şütüdü. Yelena 
sadəcə müşahidə edirdi, fikirləşirdi ki, bəlkə İsmayılın hirsi 
soyuyar, incikliyi keçib gedər. Qayıq gölün ortasına çatanda 
İsmayıl avarın birini buraxdı. O birisini isə o qədər güclü 
təkanlarla çəkməyə başladı ki, qayıt yerində dövrələdi. Bu 
hadisə elə sürətlə baş verdi ki, Yelenanın başı gicəlləndi. 

-Dur, İsmayıl, dur. Sən nə edirsən? – Yelena qayığın 
kənarlarından bərk-bərk yapışdı ki, suya yıxılmasın. Gördü ki, 
İsmayıl onu eşitmir, qışqırmağa başladı. – Kömək edin, biz 
yıxıla bilərik. 

Ətrafda heç kim yox idi, olsa da Yelena onları görmürdü. 
İsmayıl isə sanki Yelenanın dediklərini eşitmirdi. Onun dəliliyi 
tutmuşdu. 

-İsmayıl, dur, dəlilik eləmə. – Yelena qışqıra-qışqıra bu sözləri 
dedi. – Kimsə gəlib bizi görər, sonra nişanlıma xəbər çatdırar, 
ayıbdır. 

-Nişanlına? – İsmayıl avarı buraxdı, amma qayıq öz xoduna 
fırlanırdı. – Bəs deyirdin yalandır, sənin heç bir nişanlın-zadın 
yoxdur. Ərə getmək barədə də düşünmürsən. Oxumaq 
istəyirsən. 
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-Yalan deyirdim. Mən səni aldadırdım. – Yelena belə dedi ki, 
bəlkə İsmayıl indi sakitləşə, ondan əl çəkə. 

-Deməli, məni aldadırdın? Barmağına sarımışdın məni, qancıq? 
Mənim hisslərimlə oynayırdın? Mənə xoş sözlər deyib uşaq 
kimi başımı aldadırdın, hə..? Mənimlə vaxtını xoş keçirirdin, 
hə..? – İsmayıl bayaqdan qəhərlənib doluxsunmuşdu. İndi də 
hirslə bu sözləri deyə-deyə özünü saxlaya bilməyib zülüm-
zülüm hönkürdü, Yelena hələ beləsini görməmişdi. 

-İsmayıl, özünü ələ al. Sən axı kişisən, kişi ağlamaz. Avarları 
hərlə, tez elə, qayığı sahilə çıxart. 

-Sən mənə kişi deyirsən, ləçər? Məni kişi hesab etsəydin, belə 
hərəkətlərə yol verməzdin. 

Dəli İsmayıl bayaqdan bəri avarı çəkməmişdi. Odur ki, qayıq 
yavaşıdı və dayandı. İndi o, yavaş-yavaş başını yuxarı qaldırıb 
Yelenanın gözlərinə baxdı, necə ki, birinci görüşdə eləmişdi. 
Amma bu dəfə İsmayılın gözləri uşaq gözlərinə oxşamırdı, 
həminki sevinc işartılarından da əsər-əlamət yox idi. Gözlər 
qan çanağına dönmüşdü. O gözlərdən indi zəhrimar yağırdı 
dünyaya, ilan fışqırırdı adamın sifətinə, əjdaha zəhər 
püskürürdü. 

-Daha mən sənə inanmıram, sən yalan danışırsan. Mən indi 
başa düşdüm ki, sənin aldığın nəfəs də yalandır. Ancaq sən 
belə deyildin. Gül kimi qız idin, adam səndən ayrılmaq 
istəmirdi. Birinci dəfə mənim yanıma gələndə sən çox səmimi 
idin. Mən axı səndən soruşdum ki, niyə… və nəyə… gəlmisən? 
Sən onda düzünü dedin, yalan danışa bilməzdin. Qoymadın 
oturum oturduğum yerdə. Məni dingildətdin yerimdən, 
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hisslərimi oyatdın. Heysiyyatımla oynayıb əsəblərimə toxundun. 
Dedin ki, məni sevirsən və həmişəlik mənimlə olacaqsan… 

-Bəs sən nə fikirləşdin? Səni necə sevmək olar? Axı sən 
dəlisən! Onda mən zarafat edirdim. Bəli, səninlə xoş vaxtlar 
keçirmişəm. Öpüşürdük, qucaqlaşırdıq, bu həm də səninçün 
xoş idi. – İsmayıl ayağa qalxıb Yelenaya tərəf əyildi. – Otur! 
Sənə deyirəm otur! – Yelena universitet dərsliklərində 
oxumuşdu ki, bu kateqoriya insanlarla necə rəftar etmək 
lazımdır. – Yoxsa bu dəqiqə suya tullanacağam. 

İsmayıl heç nə eşitmirdi. Gözləri qıpqırmızı qızarmışdı. Aslan 
şikarının üstünə tullanan kimi Yelenanın üstünə atıldı. Əlləri ilə 
onun boynundan yapışıb özünə tərəf çəkdi. Yelena başa düşə 
bilmirdi ki, İsmayıl onu qucaqlayıb bağrına basır, yoxsa 
boğmağa çalışır. Müqavimət göstərmək istədi, ancaq qollarını 
İsmayılın güclü biləklərinin cəngindən xilas edə bilmədi. 
İsmayıl Yelenanı qucaqlayıb sıxdı.., sıxdı… və bir də baxdı ki, 
qız özündə deyil. Huşsuz bədən böyük bir şaqqa ət parçası 
kimi onun qucağından sallanır. İsmayıl müvazinətini itirdi, əlləri 
boşaldı və ikisi də birlikdə suya yıxıldılar. Qayıq çevrildi və 
arxası üstə suyun üzündə qaldı. 

-Kömək edin! – İsmayıl son dəfə bağırdı və suyun altına batdı. 
Onun əlləri kilidlənmişdi. Meyid qucağında onu da aşağı 
çəkirdi. İsmayıl nə qədər çalışırdı ki, meyidi buraxıb özü suyun 
üzünə çıxsın, bacarmırdı. Hər dəfə ağzını açıb çığırmaq 
istəyəndə ağzına dolan su qışqırmağa imkan vermirdi. 

*** 
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Qoyun-keçini örüşdən kəndə qaytaran Fərrux qışqırtını eşidib 
gölə tərəf qaçdı. Arxası üstə suyun üzündə qalan qayıqdan 
başqa ətrafda heç kim gözə dəymirdi. 

-İsmayıl! – deyə var gücü ilə qışqırdı. Ancaq hay verən olmadı. 

Gölün aşağı hissəsində quzu otaran uşaqlar da Dəli İsmayılla 
şəhərli qızın suya necə qərq olduqlarını görmüşdülər. Əvvəl 
elə bilmişdilər ki, çimirlər. Çünki son bir ayda uşaqlar hər gün 
gölün qırağına gəlir, oğrun-oğrun Dəli İsmayılla şəhərli qızın 
göldəki macəralarını seyr edirdilər. Onlar səs-səmir 
çıxmadığını görüb qorxuya düşdülər və qaçaraq kəndə haray 
saldılar. 

-Fatma nənəyə deyin ki, şəhərli nəvəsini… – Kəndin girəcəyin-
dən qışqırmağa başladılar. 

-Kim apardı? 

-Hara apardı? 

Qabaqlarına çıxan hər kəs uşaqları saxlayıb xəbəri 
dəqiqləşdirməyə can atırdı. Onlar ilk eşidəndə elə başa 
düşürdülər ki, şəhərdən gəlib villalarda dincələn oğlanlar 
Fatma qarının şəhərli nəvəsini oğurlayıblar, ya da qaçırdıblar. 

-Yox e.., heç kim oğurlamayıb, heç kim qaçırtmayıb. – Uşaqlar 
tövşüyyə-tövşüyyə sözlərinin gerisini hıqqıldadılar. – Dəli… 
boğub… suya basdı. 
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Meyidləri göldən çıxardanda artıq qaş qaralmış, şəvinik 
düşmüşdü. Hamı gölün qırağına yığışmışdı, kənddə pəpə 
yeyəndən məmə deyənədək hər kəs burdaydı. 

-Dedim axı, qızım, odla oynama! Sən nə etdin?! Sən mənim 
dünyamı dağıtdın. Mənə bala dərdi, nəvə dərdi yüklədin. Qoca 
vaxtı mən bu dərdi çəkə bilərəmmi? Dağlar he…eee…yyy… 

Fatma qarı bircə bunu deyə bildi. Ağı çəkmək istədi, 
bacarmadı. Meyidləri görən kimi huşunu itirib tirtap yerə yıxıldı. 
Handan-hana üzünə su vurub birtəhər ayıltdılar. 

Meyidləri Fərruxla villalarda dincələn iki cavan oğlan 
çıxartmışdı. Onlar Fərruxun qışqırtısına gəlib dərhal suya baş 
vurmuşdular. Xoşbəxtlikdən hər ikisi yaxşı üzə bilirdi. Meyidləri 
gölün qırağına çıxardıb üzüaşağı uzatdılar. Nə qədər masaj 
eləyib qarınlarına yığılan suyu boşaltsalar da onları ayılda 
bilmədilər. Artıq gec idi. 

-Allah rəhmət eləsin! – Fərrux əlini Yelenanın sifətinə sürtüb 
göz qapaqlarını aşağı çəkdi. – Ay parçası kimi qız idi. Bircə, 
gör gəlib kimə uydu? 

-Boş yerə deməyiblər, armudun yaxşısını həmişə ayı yeyər. – 
Şəhərli oğlanlardan biri dilləndi. 

-Ayının boyun yerə soxum ki, özü getdi qara torpağın altına. – 
Şəhərli oğlanlardan ikincisi əlini Dəli İsmayılın meyidinə uzatdı. 
– Bu cür gözəl, ay parçası kimi qıza da adam qıyar? 
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Nə qədər qollarından tutsalar da Mələk xalanı ayaq üstə 
saxlaya bilmədilər. 

-Vay, evim yıxıldı, – deyib yerə çökdü. Əl atdı üzünə. Yanağını 
al qana boyadı. – Qoymadılar tifilim başını aşağı salıb dəliliyini 
eləsin. Kiminlə nə işi vardı onun? 

Fərəc kişi Zöhrə qarı ilə bir az aralıda, daşın üstündə oturub 
demilərini tüstülədirdilər. Hər ikisi baş vermiş faciədən üzülüb 
başlarını o qədər aşağı əymişdilər ki, kənardan baxsaydın, 
deyərdin bəs başsız bədənlərdir. Sanki heç nə görmür, heç nə 
eşitmirdilər. 

Sahildə bayaqkı hay-küy öləzimiş, lal sükutla əvəzlənmişdi. 
Baş vermiş faciə haqqıhda hər kəs öz düşüncələrində idi. 

Handan-hana özlərinə gəlib meyidləri kəndə götürdülər. Dərhal 
xəbər çatmışdı deyə Yelenanın doğmaları; atası Aftandil, anası 
Marina və nişanlısı Fehuz gecə yarısı özlərini kəndə yetirdilər. 

-Kaş mənim qıçım sınaydı, qoymazdım gəlsin kəndə. – 
Qapıdan içəri girən kimi Marina haray-həşir saldı. – Vay, 
mamaaa… 

Ertəsi gün qonşu kənddən molla Əsgəri çağırıb onları el adəti 
üzrə kənd qəbiristanlığında dəfn elədilər. Yelenanın atası 
Aftandil kişi qızının meyidini şəhər qəbiristanlığında dəfn 
etmək üçün aparmaq istəsə də Fatma qarı razılaşmadı. 

-Mənim sevimli nəvəmi buraya torpaq çəkib gətirdi. Hamımızın 
son mənzilimiz buradır. – deyib kənd qəbiristanlığını göstərdi. 
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– İşləməyə, yaşamağa hara gedirsiniz, gedin, öləndə kəndə 
qayıdacaqsınız. Burada hamınızın yeri var. 

Rəhmətlikləri yanaşı basdırdılar. 

-İnsanlar gənc yaşında çox hərdəmxəyal olurlar. Qəti qərar 
verməkdə çətinlik çəkirlər. Çünki nəyin düz, nəyin səhv 
olduğunu müəyyənləşdirə bilmirlər. Öyüd-nəsihət versək də 
çox vaxt biz böyüklər də köməklik göstərə bilmirik. Məsləhət 
verməkdən savayı əlimizdən nə gəlir ki? – Bu faciədə hər kəs 
özünü qınadı, özünü günahlandırdı. Axı bütün kənd əhlinin 
bundan xəbəri vardı. 

-Allah hər ikisinə rəhmət eləsin! Günahlarını cavanlıqlarına 
bağışlasın. Siz onları qınamayın! Səhvmi iş tutublar, düzmü iş 
tutublar, bunu mühakimə etmək bizim işimiz deyil. Yaxşısını 
Allah özü bilər. – Bunu da molla Əsgər dedi. 

Yasa toplaşanların yaxınlığına gələ bilməyən, onların nə 
danışdıqlarından xəbərsiz qalan Yasəmən kənardan baxıb zar-
zar ağlayırdı. Yazıq qızcığaz bu az vaxtda Yelenaya necə də 
isinişmişdi. Hələ həyatın ağuşunda nə qazanmışdı ki, ona ən 
yaxın olan ürək sirdaşını itirməklə cəzalandırılırdı.  

-Sənin gözün kor imiş, gör necə də gedib dəliyə bənd olmusan! 
Bu da dəli sevginin aqibəti! 
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    Zaur USTAC 

 
“Kulis.az”ın “İlin hekayəsi”  müsabiqəsində (archive.vn) ən çox oxunan hekayə. 
 
GÖLƏQƏLƏMSANCAN 
(hekayə) 
Kimya-biologiya müəllimi olsam da, tələbəlik illərindən alverə necə 
alışdımsa, daha doğrusu əlim pula elə öyrəşdi ki, diplomu alandan 
sonra bir müəllim məvacibinə baxdım, bir də gündəlik qazancıma və 
alveri seçdim. Öz əlim, öz başım yavaş-yavaş girələnirəm. Hələ 
üstəlik “simpatiya” bəslədiyim bir-iki nəfərə də köməklik 
göstəririəm. Yeni Yasamalda “Qızım” marketin qarşısında balaca bir 
meyvə-tərəvəz dükanım var. Hər gün səhər saat 6:00 – da açıram, 
gecə yarıdan keçəndən sonra bağlayıram. 46 yaşım var. 16 yaşımdan 
günüm belədir. Mənim başqa işim yoxdur. Universiteti də burada 
oxumuşam. Əsgərliyi də burada çəkmişəm. Min şükür Allaha. 
Taleyimdən razıyam. Ailəliyəm. Evim-eşiyim. Oğlum-qızım. Özüm 
min-bir əziyyətlə oxusam da uşaqların başını belə boş-boş işlərlə 
qatmadım. Ailəlikcə günümüz elə bu balaca dükanda keçir. 
2021-ci ilin oktyabr ayının son günləridir. Havalar qəfil çox soyuyub. 
Bax elə üzbəüz qonşum olan məşhur “Qızım” marketin Yekəpər 
ləqəbli mühafizəçisi ilə bağlı hekayət də bu günlərə təsadüf edir. 
Dünən səhər-səhər yazıq buradaca, marketin qabağında durduğu 
yerdə dəli olub. Aparıblar “Maştağa”ya. Deyirlər ki, ora çatan kimi 
də dəlilərdən biri “kor quyu”, “kor quyu” deyə-deyə üstünə necə 
hücum çəkibsə, o boyda adamın ürəyi partlayıb ölüb. Bəlkə də başqa 

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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cür olub. Amma belə danışırlar. Bu gün dəfn etdilər. Gəlib-gedən 
müştərilər deyir ki, havanın belə qəfil soyumasının da səbəbkarı o 
mühafizəçidir. Hərə ona bir şəbədə qoşsa da mənim onunla quru 
salam-əleykümdən, bir də arada-bərədə bekarçılıqdan yaranan 
söhbətlərdən başqa heç bir haqq-hesabım olmayıb. Allah rəhmət 
eləsin. İndi bəndədir də nəsə günahı olubsa, Allah Bağışlayandır. Biz 
kimik ki, onun haqqında nəsə danışaq, qərar verək!? Yazıq, belə 
baxanda sakit adam idi. İşinə gələr, axşama qədər elə bu marketin 
gah içərisində, gah çölündə gününü keçirib, axşam da çıxıb gedərdi 
evinə. Gedərdi deyəndə ki, qalxardı yuxarı. Yekəpər elə marketin 
üstündəcə 40 – cı mərtəbədə ailəsi ilə birlikdə kirayədə qalırdı. 
Kənddə yaranmış ailə söz-söhbətlərinə görə Bakıya köçməyə məcbur 
olub. Dəfələrlə yeri gələndə hansı rayondan olduğunu soruşsam da, 
“Azərbaycan”dan, - deyərək, söhbəti tez dəyişərdi... Yalan-gerçək 
deyirlər, qaynənəsi də onlarla birlikdə yaşayır. Hələ onu da deyirdilər 
ki, arvad bu boyda adama göz verir, işıq vermir. Yazığı salıb lap 
gözüm-çıxdıya. Belə söhbətləri eşidəndən sonra ona çox yazığım 
gəlirdi. Bu şoğərib market qəbzindən pul qazanmaq məsələsi ortaya 
çıxana qədər hər şey əla idi. “ƏDV” –ni geri al, deyirsiniz? Nə 
deyirsiniz, bilmirəm? Bu market qəbzindən pul qazanmaq məsələsi 
təzə çıxmışdı. Əvvəllər heç bu kağızlara fikir verən yox idi. Gündə 
neçə dəfə gözümüzün qabağında aparıb boşaldırdılar zibil qutularına. 
Marketdən çıxan zibillərə də mühafizəçilər nəzarət edir axı? Bu 
yazıq da həmişə marketdən çıxan zibilləri diqqətlə yoxlayar, sonra 
xadimələr aparıb zibil qutularına atardı. Elə ki, bu kağızlardan pul 
qazanmaq məsələsi çıxdı, bir gün gördüm ki, bu yazıq kassadan 
çıxan qəbzləri su töküb isladır. Sonra xadimələrə atmağa icazə verir. 
Əvvəllər fikir vermirdim. Sonra bu məsələ hər gün bir neçə dəfə 
təkrar olunduqca, dəfələrlə söhbət etdiyimiz yerdə gözümün 
qabağında baş verdikdə, özümü saxlaya bilməyib soruşdum (indi 
soruşmayım): 
- Qardaş, neynirsən o kağızları belə isladıb? – mənə nə cavab vesə 
yaxşıdır? 
- Belə məsləhətdir, Əmioğlu! 
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- Əla, əla, - deməkdən başqa çarəm qalmadı. 
Bu söhbətimizdən bir-iki gün keçmişdi. Bir də görürəm, qarşıdakı 
zibil qutularından həmişə zibil yığan oğlan öz-özünə qarğış edə-edə 
gedir: “Səni görüm elə o vedrədəki suda boğulasan”, “...yox-yox, 
səni görüm elə kor quyuda boğulasan... heç su da tapılmasın...”, 
“...səni görüm elə murdar olasan... yumağa su da tapılmasın...” Gəlib 
düz qarşımdan keçəndə əl eləyib saxladım. Deyirəm: 
- Qardaş, nə məsələdir? Yenə kimi asıb-kəsirsən? 
- Görmürsən bu şərəfsizi? Halal çörəyimizə bais olur... 
- Kim? Nə məsələdir? Açıq danış görüm... 
- Allah hökumətimizin canın sağ eləsin. Yaxşı imkan yaratmışdı. Ta 
zir-zibil yığmağa ehtiyac yox idi. Kreditə ucuz bir telefon 
götürmüşdüm. Gündə bu kağızlardan çoxlu yığıb aparırdım evə 
yoldaşım da yükləyirdi telefona sonra da bizə rahat pul gəlirdi. Biz 
də o pulla işlərimizin bir qismini yola verir, balalarımıza bir qismət 
əppək alırdıq. Elə axşamlar səndən nə qədər qutularda qalan əzik-
üzük meyvələri alıb aparmışam? Yalandır? 
- Yox, qardaş. Yox. Yalan deyil. Bəs indi nə olub ki, rahat pulunu 
qazana bilmirsən? 
- Görmürsən, bu şərəfsiz Yekəpəri? Çekləri vedrədə isladıb zay 
edəndən sonra zibil qutularına atdırır ki, mən istifadə edə bilməyim. 
Eşitdiklərimdən dəhşətə gəlmişdim. Hər ikisinə acıyırdım. Maraq 
güc gəldi: 
- Qardaş, gündə nə qədər qazanırdın? 
- Elə qəşəng nizama salmışdım ki, hər gün telefonumuza üç- dörd 
manat pul gəlirdi. Ordan da yoldaşımın kartına göndərib yaxşıca 
istədiyimiz yerə işlədirdik. Allah bu Yekəpərin bəlasını versin. O ki, 
mənim işimi, gül kimi güzəranımı pozdu... 
- Narahat olma, qardaş! Hər gün sənin 4 manatın bax bu piştaxtada! – 
əlimi üstünə meyvə-tərəvəz yığdığım dəzgahın üzərinə qoydum. 
- Doğrudan? 
- Əlbəttə. Hər axşam evə gedəndə gəlib buradan gedirsən. İstəsən 4 
manatı nağd götür get başqa yerdən ehtiyacın olanı al, istəsəndə 4 
manatlıq ürəyin istəyən meyvə-tərəvəzdən götür, - belə danışdıq, 
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zibilyığan oğlan islanmış qəbzləri unudaraq sevinə-sevinə evinə 
getdi. 
O gündən sonra hər gün olmasa da arada-bərədə zibilyığan oğlan 
gələr, gah meyvə-tərəvəz, gah da, - “evdə qənd-çay yoxdur, çörək 
yoxdur”,- deyərək, nağd pul alıb gedərdi. Bu vəziyyət təxminən 3-4 
aydır ki, belə davam edir. Deyəsən zibilyığan oğlan bu məsələni hər 
yerdə danışır, nədi? Son vaxtlar müştərilərimiz də əməlli-başlı artıb. 
2 ay olar ta gündə bir dəfə səhər-səhər mal gətirməklə çatdıra 
bilmirəm. Məcbur olub günortadan sonra da mala gedirəm. Hər şey 
əla idi. Ta dünənki o hadisəyə qədər. Görənlər deyir ki, Yekəpər 
səhər tezdən marketin qapısını açdıqdan sonra həmişəki kimi qapının 
ağzında dayanıb siqaret çəkirmiş qəfildən yuxarıdan kimsə bir vedrə 
suyu əmdərib bunun başına. Səhər-səhər alaqaranlıq, bir az yuxulu 
adam, soyuq hava, qəfil təpəsinə tökülən buz kimi su... Yazıq elə 
yerindəcə dəli olub. Aparıblar “Maştağa”ya... Ta sonrası da sizə 
məlumdur... Amma bir məsələni də sizə deməsəm olmaz. 
Vəziyyətdən xəbərdar olandan sonra hər dəfə yanımda kassa 
qəbzlərini isladanda gah südə su qatan südçü ilə oğlunun hekayətini, 
gah da göləqələmsancan uşağın əhvalatını ona anladırdım... O isə 
işini görə-görə diqqətlə məni dinləyər, hekayət bitəndə belə deyərdi: 
- Nağıllara inanma... 
Mən isə nağıllara inanıram. Hələ üstəlik, bütün işlərimə örnək 
“Atalar sözləri”ni tuturam. Ən son eşitdiklərimi də sizə çatdırım, 
vəssalam. Deyirlər ki, Yekəpərin qaynanası elə bax bu “Qızım” 
marketdən 3-4 gün əvvəl yekə, qapqara bir plastmas vedrə alıb, 
qalxıb yuxarı. Hələ liftdə onunla birlikdə qalxan qonşunun 
dediklərinə görə tez-tez dodaqaltı deyirmiş: “İndi mən sənə 
göstərərəm, ay Yekəpər... Göstərərəm...” 
                                                   Son. 
27.01.2022. Bakı. 
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   Qismət TAĞIYEV  

 

BƏDBƏXT 
(Povest) 

...əvvəli ötən sayımızda.... 
Atamın ölümündən sonra həyatımızda ən yadda qalan 
hadisə  oğlumuzun dünyaya gəlməsi oldu. Amma burada da 
qəribə hadisə oldu. Doğuşa az qalmış növbəti 
müayinə  zamanı müəyyən oldu ki, Maisa özü döğa bilməz. 
Səbəb o idi, bədəndə olan  uşaq çox böyükdür. Uşağı kesar 
üsuli ilə dünyaya gətirmək lazımdır. Maisanın razılığı ilə 
operasiyanı Əli edəcəkdi. Mən də iş yerindən icazə alıb  bu 
günlərdə onun yanında olurdum. Anam da rayondan gəlmişdi. 
Nəhayət əməliyyat baş tutdu. Dörd kiloyarım  ağırlığında 
qəşəng qaraqaş, qaragöz  oğlan uşağı idi. Qohum-əqraba, 
dost-tanış hamısı məni təbrik edirdi. Həkimlər şirinlik istəyirdi. 
Hamıdan çox əliaçıqlığı Səmədağa edirdi. Nədənsə bibimin 
sevinci hiss olunmurdu. Onu təbrik eənlərə sakitcə: 

-Sağ olun deyirdi. 

On gün xəstəxanada qalandan sora Maisanını bibimgilə 
apardım. İndi bu dəb düşüb. Kimin qızı  dünyaya uşaq gətirirsə 

https://yazarlar.az/tag/qism%c9%99t-tagiyev/
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doğuşdan sonra  anası qızını öz evinə aparır. Qırx gün qulluq 
edəndən sonra ər evinə qayıdır. Əslində bunun çox səbəbi var. 

Uşağa ad qoyulması da elə bir mübahisə yaratmadı. Mən 
oğluma atamın adını qoymaq istəyirdim. Maisa razı olmadı. 
Bəhanə gətirdi , Salman köhnə addır. Onun  xoşuna gələn ad 
Orxandır. Əli də  istəyir uşağın adı Orxan olsun. Maisanın 
xətrinə dəymədim. Uşağın  adını  Orxan qoyduq. Maisa elə 
sevinirdi, bu sevinci sözlə ifadə etmək mənim üçün çətindir. 
Maisanın evimizə qayıtmağı uzandığından anam rayona öz 
evinə qayıtdı. Mənim  də işdən aldığım icazə vaxtım 
qurtardığından  yenidən işə başlamışdım. Orxanın qırxı da 
çıxdı. Əlavə olaraq  Maisa  iki ay möhlət götürüb uşağa 
baxdıqdan sonra  uşağı anasının yanında qoyub işə başladı. 
Elə bu vaxt bizim kiçik mübahisəmiz  oldu. 

-Bura bax Maisa  niyə gəlib öz evimizdə qalmırsan. Bir il 
işləməsən olmaz. Evdə olarsan həm uşağa baxarsan, həm də 
mənim çay –çörəyimi hazırlayarsan. Bir sözlə ən əsası odur, 
birlikdə yaşayarıq. 

-Yox Vasif bunu edə bilmərəm. Əvvala  sən həftədə yalnız iki 
gün evdə  olursan. Mən də körpə uşaqla  evin altında tək qala 
bilmərəm. Anamın da öz evi var. Böyük bir ailəni qoyub gəlib 
burda qala blmir. İkincisi də artıq pulun nə ziyanı var. İndi 
orada mənə hər cürə şərait yaradıblar. Özüm sərbəst 
operasiya edirəm. Bir il işə getməsəm öyrəndiklərimin  hamısı 
korlanacaq. Bununla da bizim  mübahisəmiz bitdi. Sonralar 
Maisa evdə olmadığından  uzaq rayonlara ezam olunanda evə 
gəlmirdim. Maisadan, oğlumdan  telofonla xəbər tuturdum. 
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Bu arada atamın vəfatının ildönümü gəlib çatdı. Biz hamımız 
Aybəniz,Tahir müəllim, bibim, Səmədağa ildə iştirak etdik. 
Qəbirsanlığa gedib atamın qəbrini ziyarət etdik. Qara 
mərmərin hər iki üzündə müxtəlif illərdə çəkdirdiyi iki şəkli 
döyülmüşdü. Şəkillərin biri kostyumda, o birisi isə qış 
paltarında idi. Onsuz gözəl olan atam burada  daha əzəmətli 
idi. Maisa gəlmədi. Bəhanəsi bu olmuşdu ki, havalar 
soyuqdur .7-8 ildən sonra güc- bəla ilə tapdığı uşağı xəstələnə 
bilər. Amma bunlar bəhanə idi. Sadəcə  Maisa atamın adı ilə 
bağlı bütün tədbirlərdə iştirak etmək istəmirdi. Bunun səbəbini 
mən çox gec biləcəm və onda artıq gec olacaq. Sən demə o 
vaxt  atam öz qüdrətindən, pulundan, hökmranlığından istifadə 
edərək onu zorla mənə ərə getməyi məcbur edəndən atama 
nifrət edirmiş. Yeri  gəldikcə fürsət düşdükcə öz qisasını 
alırmış. Bu qisasın ən böyük qurbanı da mən olmuşam. Bütün 
evlilik dövründə həmişə çalışmışdır məndən övladı olmasın. 
Mən indi başa düşürəm, məni dünyalar qədər hamıdan çox 
istəyən bibim  niyə daim bikef dolanırdı. Görünür bibim nə 
qədər çalışsa da ərköyün qızını öz inadından döndərə bilməyib. 

Atamın ilindən sonra   bir az keçmiş anam da rəhmətə getdi. 
Aybənizlə mənim Bakıda evimiz olduğundan və Göytəpəyə bir 
daha qayıtmacağımızdan  vərəsəlik açılıb paylar 
müəyyənləşəndən sonra evimizi satdıq. Mənə düşən payın 
yarısını, bir də atamın maşınını götürdüm. Sonra atamın 
maşını köhnə olduğundan onu satıb yerdə qalan pulları bir 
yerə toplayıb yeni, daha yaxşı xarici maşın aldıq. 
Mənim  xidməti maşınım olduğundan bu maşından yalnız evdə 
olanda istifadə edirdim. Amma   bu zənnim də səhv imiş. Sən 
demə oğlum böyüyəndən sonra Maisa  maşın sürməyi Əlidən 
öyrənmiş, mən evdə olmayan vaxtlarda  birgə ürəkləri hara 
istəyirmiş ora sürürmüşlər. 
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Oğlum 7-8 yaşına çatana qədər bizim  ailədə elə bir ciddi 
dəyişiklik hiss  olunmurdu. Neft kontraktlarından gəlirlər 
artdığından  iqtisadiyyat dirçəlməyə başlamışdı. 
Respublikamızın hər yerində sənaye və kənd təsərrüfatları 
obyektləri tikilirdi. Bu obyektlər təhvilə gedəndə mütləq 
oralarda olurdum. Bəzən ezamiyyətlər aylarla uzanırdı. 
Nədənsə mən ailəmdən arxayın idim. Buna səbəb kimi 
Maisanın doğmaca bibim qızı olması idi. Fikirləşirdim bibim 
qızı mənə xəyanət etməz. İlk şübhələr  iki il bundan əvvəl 
oğlum 8 yaşında olanda yarandı. Bizim  bağ evimiz vardı. Onu 
ev sahibindən necə almışdıqsa elə qalmışdı. Bağı evi hasara 
alınmış, dəmir darvaza qoyulmuşdu. Hasar daş tumbalar və 
onların arası armaturdan düzəldilmiş şəbəkə  idi. Ev cəmi bir 
otaq yanında mətbəx var idi. Bu il bir balaca əl gəzdirib lazımı 
avadanlıqlar alıb isti yay günlərində bir aylığa da olsa bağa 
köçmüşdük. Rəislə mən bazar günü axşam çağı şimal 
bölgəsinə yola düşəcəkdik. Fikrimiz bu idi, axşam sərinliyində 
rayona çatıb gecə mehmanxanada qalıb səhər tezdən obyekti 
gəzərik. Amma   maşınla gəlib rəisin evinin qarşısında 
gözləyəndə  mənimlə görüşüb bildirdi ki, bu gün  yox sabah 
getməli olacağıq. Maşını döndərib bağ evimizə sürdüm. Maisa 
ilə Orxan orda idi. Evə bir az qalmış  Maisa zəng etdim ki, 
darvazanı açsın, maşını həyətə salacam, ancaq gəlib 
çatanda  gördüm, qapı bağlıdır. Siqnal verib 5-6 dəqiqə 
gözləyəndən sonra qapı açıldı. Orxan yüyürüb maşına oturdu. 

Ata gülməkdən ölmüşəm: 

-Niyə? 

-Həyətə sür deyəcəm. Maşından  düşəndən sonra əlimdən 
tutub çəkə-çəkə dəmir hasarın  yanına gətirdi. 
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-Əli əmi  bura  ilişib qalmışdı. Anam da kömək elədi yenə düşə 
bilmədi. Sonra Əli  əmi ora yıxıldı. Mən də elə gülürdüm. Mən 
Maisadan  soruşdum: 

-Bu nə deyir? Əli burda idi? 

-Hə. Yarım saat olardı, gəlmişdi. Özü  də kefli idi. 

Orxanla mərcləşdi, mən hasardan keçəcəm. Hasarın o 
tərəfindən düşmək istəyəndə armatur arxadan kəmərinə keçdi. 
Əli nə  qədər çalışdısa armaturdan çıxa bilmədi. Axırda bıçaq 
gətirib kəməri kəsdim. O da göydən kisə kimi yerə gəldi. Orxan 
da onun yıxılmağına güldü. 

O gecə  hamı yatsa da  mən yata blmədim. Tam bir qutu 
siqareti çəkib qurtardım. Özüm özümə yüzlərlə suallar versəm 
də heç birinə cavab tapa bilmirdim. Əgər Əli bu ailənin  yaxın 
dostudursa nə üçün bu evə sərxoş, özü də mən evdə olanda 
yox, evdə olmayanda gəlir. Yaxşı gəlib niyə mən evə 
qayıtdığımı  biləndə getmək istəyib. Pis niyyəti yox idisə 
qapıdan çıxaydı, daha hasardan niyə aşırdı. Demək Maisa 
nəyisə gizlədir. Gah da öz şübhələrimə inanmıram. Yox ola 
bilməz. Axı o yad deyil. Döğmaca bibim qızıdır. İndi biz bir-
birimizə çox bağlıyıq. Maddi cəhətdən heç bir problemiz 
yoxdur. İkimiz də işləyirik. Yaxşı maaş alırıq. Əlavə qazancımız 
kifayət qədərdir. Evimiz, bağ evi, maşınımız var. Maisanın 
xasiyyətində, xarakterində çox dəyişiklik olub. Əvvəlki kimi hər 
dəfə işdən evə qayıdanda qapını açıb otağa qayıtmır. İndi mən 
gələndə: 

-Xoş gəlmisən Vasif. Üzümə gülümsəyib, boynumu qucaqlayıb 
üzümdən öpür. Mənimlə birlikdə nahar edir, işimi soruşur. 
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Dostların, qohumların toy mərasimlərində, ad günlərində  və və 
habelə teatrlara, konsertlərə bir yerdə gedirik. Paltarların ən 
yaxşısını birinci biz alırq. İndi daha gözəlləşib. Bir iki ildən 
sonra mənim əlli, onun qırx yaşı olacaqdı. Hamı bizə həsəd 
aparırdı. 

Ertəsi gün rəislə  şimal bölgəsində olan obyektimizə getdik. 
İşlərin gedişini yoxlayandan sonra rəis məni obyektdə qoyub 
Bakıya qayıtdı. Axşam Maisa mənə zəng etdi. Vəziyyətimi 
soruşdu. Mən gec gələcəyimi dedim. O da öz növbəsndə onda 
şəhərə köçəcəyini bildirdi. Burda tək qalmağa qorxur. Mən də 
o hadisəni unutdum. Sonrakı iki il gəlib keçdi. Hər şey öz axarı 
ilə gedirdi. Uzun müddət idi ki, bağ evindəki hadisədən sonra 
Əli görünmürdü. Maisadan onun haralarda olduğunu soruşdum: 

-Əlinin başı qarışıqdır. Deyəsən evlənmək istəyir. 

Amma bir şey  məni həmişə narahat edirdi. Bu oğlum Orxanla 
bağlı idi. Sizə demişəm axı, mən uzun, arıq sarışın, gözlərim 
ala bir adamam. Orxan isə saçları, gözləri,qaşları qara, dolu 
bədənli bir uşaqdır. Nə qədər uşaq idi, mən bu fərqə o qədər 
də fikir vermirdim. Belə təskinlik tapırdım belə şeylər olur. 
Ancaq uşaq böyüdükcə, sifətinin cizgiləri aydınlaşdıqca 
bizlərdən heç kimə, nə babası Səmədağaya, nə dayısı 
Hüseynağaya və ya mənə oxşamırdı. 

Orxanı 9 yaşı tamam olurdu.  Yenə özümüzünkülər 
yığışıb  ad  gününü  qeyd etmək istəyirdik. Maisa ilə divanda 
oturub televizora baxırdıq. Ad gününə bir həftə vardı. Birdən 
Maisa televizorun səsini alıb gülümsəyərək: 
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-Vasif olar səndən bir xahiş edim. Onun üzündə təlaş, qorxu 
vardı. 

-De görüm nə xahişdir. 

Əgər razı olsan Orxanın ad gününə Əlini də dəvət edərdik. 
Yaxşı deyil bu günə kimi bütün ad günlərində iştirak edib. Bu 
səfər dəvət etməsək xətrinə dəyər. Orxanın anadan 
olması  günü yaxşı yadındadır. O günü  məni kabinetinə 
çağırıb: 

-Maisa  ayın 20-si yadındadır.Mən bilmədim  nəyə görə onun 
bu xahişinə etiraz etməliyəm. 

-Necə istəyirsən elə də   elə. 

Ad günündə Əli ilə mən üzbə -üz, Orxan da  Əlinin yanında 
oturmuşdu. Birdən gördüklərimdən dəhşətə gəldm. İlahi adam 
necə bir-birinə oxşayarr. Elə bil bir alma idilər yarı bölnmüşdü. 
Öz fikrimdən  canıma üşütmə düşdü. Kiminsə əli çiynimə 
toxundu. Bibim  idi: 

-Vasif nə olub  niyə fikirlisən. Bayaqdan fikir verirəm nə 
yeyirsən, nə söhbət edirsən. 

Özümü pis edirəm bibi. Ürəyim sıxılır. Sonra ayağa durub 
bibimin köməkliyi ilə öz otağıma keçdim. Yatağı açıb uzandım. 
Dincəlmək istəyirdim. 

-Bibi! Sözümün dalısın deyə bilmədim. Məni ağlamaq 
tutmuşdu. Bibim bir əli ilə başımı sinəsinə sıxmışdı, o biri əli 
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yavaş-yavaş saçlarımı qarışdırdı. Yarım saatdan sonra tam 
sakitləşdim. Yenidən böyük otağa qayıdıb hamıdan üzr istədim. 
Məcliz suya-buza dönmüşdü. Hamı gəlişimə sevindi. 

Burdan sonrakı hadisələri yazmaq mənim üçün çox çətindir. 
Artıq mən qəti əmin olmuşdum ki, Maisa mənə xəyanət edib. 
Bunu ona deməyə isə cəsarət edə bilmirdim. Çünki əlimdə 
tutarlı dəlil, sübutum yoxdur. Belə hallarda bəziləri detektivə 
müraciət edir. Mən bunu da edə bilmirdim. Ona görə yox, 
Maisa bibim qızıdır. Mənə elə gəlir Maisanı sevdiyimə görə 
bunu edə bilmərəm. Maisa indi daha gözəlləşmişdi, daha 
xanımlaşmışdı. Belə bir xanımın yarı olmağım məni sevindirirdi. 
Azacıq bir səhv onu əlimdən  alıb aparardı. Fikrim vardı 
əlimizdə olan obyekti qurtarandan sonra iş yerimi dəyişib 
tamamilə onun yanına qayıdım. Bəzən öz vəziyyətimi də 
düşünürdüm. Daha mənə hər yerdə dayaq olan atam həyatda 
yoxdur. Aybənizgilin də öz problemləri özlərinə bəsdir.  Hələlik 
dayanıb gözləməyi üstünlük verdim. 

Ancaq tale məni  bu istəyimdən də mərhum etdi. Yəni  mən 
qəflətən möhkəm xəstələnib, yatağa düşdüm. Xəstəlik o qədər 
ağır oldu , təqaüdə çıxmalı oldum. Nə üçün xəstələndiyimin 
özüm haqqında yazdığım dəftərin başlanğıcında   sentyabr 
ayında dostlarımla  dənizkənarı parkda çay içməyimizdən 
ta  xəstələnib təqaüdə çıxdığım dövrdə  başıma 
gələnləri  sizə  məlumat vermişəm. 

Müəllifdən:-Dəftərin bu hissəsi çox qarışıqdır. Vasif dəfələrlə 
yazdıqlarını qaralamış, yenidən yazmış, lakin bir az keçmiş 
yenə onların üstündən xətt çəkmişdir.Tam bir ay özü ilə 
mübarizə  aparan Vasif axırda yalnız bir məsələyə ümüd 
bağlayır. Bu haqda üstüörtülü mənə də demişdi. Dəftərdə 
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qaralanan yerləri çətinliklə də olsa  oxumaq olur. İndi onları 
sizə təqi edirəm: 
-Təqaüdə çıxandan sonra heç işim olmadığından  Maisa ilə 
Orxan evdə olmayanda çarpayıda uzanıb Maisa ilə 
evliyimizin  bütün  20 ilini günbəgün yada salıb olub keçənləri 
xatırlayırdım. Hələ  onunla evlənməmişdən əvvəl Təbəssümlə 
evli olduğum vaxt hərdən Bakıya gələndə onlarda olurdum. 
Necə şən, zarafatcıl, xöşbəxt idi. Tez –tez mənə sataşardı: 

-Vasif sən Bakıya az-az gəl. Buralar yaman küləklidir. Gözlə 
səni aparmasın. Ay zalım oğlu bir dəri, bir sümüksən. Elə bil 
yeyib içmirsən. Mənə gələndən sonra bu şənlik yoxa çxdı. 
Atam səhv eləmişdi. O bu gözəl, şıltaq ceyranı tutub qəfəsə 
salmışdı. Öz gözəlliyi ilə  öyünən, sevib sevilmək istəyən qızın 
arzuları puç olmuşdu. Ən qəribəsi o idi, bu vəziyyətə illər 
uzunu etiraz etmirdi. Bir dəfə də olsun mənə  tənə etmədi ki, 
atan məni bədbəxt etdi. Əlinin gəlib çıxması Maisada həyata 
inam yaratmışdı. Sanki uzun illər yataqda xəstə yatan bir adam 
yavaş-yavaş ayağa dururdu. Məndən fərqli olaraq qəşəng, 
yaraşıqlı, dilli-dilavər, həmişə onun yanında olan Əli ilə sevgi 
məcaraları başlayır. Bu sevgi  məcarası Maisanın  səyi və 
ustalığı sayəsində  uzun müddət davam edir. Onlar o qədər 
arxayınlaşırlar, mənim varlığımı az qala unudurlar. Elə buna 
görə səhvlər edirlər, hətta mobil telofon da köməyə çatmır. 
Birinci dəfə Əli  bağ evindəki hasardan aşarkən armatura ilişib 
qalmasında Maisadan şübhələndim. İkinci dəfə Kürağında 
Arifgildə  olanda öz başına tək 9 yaşlı uşaqla gecə yarısı Əlinin 
maşınına oturub  yanııma gəlməsi oldu. Aydın düz deyirdi. 
Mən oğraş, dəyyus idim. Şəhərə qayıdan kimi ondan 
ayrılacağıma qəti qərar verdiyim halda xəstələndim. Bu 
yandan digər bir şübhə  içərimi didib dağıdır. Nə qədər özümü 
inandırmağa çalışsam da  rahat ola bilmirəm. Oğlumun, 
özümün saçından kəsib DNT testindən keçirilməsi üçün 
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müraciət etmişəm. İndi məni həyatda yalnız bir şey saxlaya 
bilər. O da Orxanın mənim oğlum olması. Onda mən Maisanı 
bağışlayaram. Elə burda yaşaya –yaşaya hər şeyə göz 
yumaram. Siz məni qınamayın. 50 yaşında, ağır xəstə, evsiz 
bir adam neyləyə bilər. Bilirəm mənim kimiləri yüzlərcə, 
minlərcədir. Onlar hamısı yaxşı bilirlər, xanımları  xəyanət edir. 
Ancaq heç nə edə bilmirlər. Bəziləri vəzifəli, işsiz, içki düşgünü, 
xəstə, evsiz ollduğuna  görə  dözüb  dayanırlar. 

Nəhayət şənbə günü səhər tezdən  poctla mənə göndərilən  iri 
konverti aldım. Bu DNT komissiyasından  analizin cavabı idi. 
Bir dəfə jurnalda oxumuşdum. İngilislər  şənbə -bazar günü 
məktub alanda onu oxumurlar. Ona görə oxumurlar, birdən 
məktubda pis xəbər olar istirahətləri pozular. Bilmirəm mənim 
üçün bu adətin əhəmiyyəti vardı, ya yox mən də elə etdim. İndi 
isə  dənizkənarı bulvara getməyə  hazırlaşdım. Orada adamlar 
qayığa minib  bir saat dəniz gəzintisinə çıxırlar. Mən də onlara 
qoşuluram. Bu adəti  15 gündür  başlamışam. Artıq intihar 
edəcəyim yeri də seçmişəm. Bu dənizdir. Qayığa minəndən 
sora gedib arxada tənha dayanıram. Artıq qayığın heyəti buna 
öyrəşiblər. Qayıq gəlib müəyyən olunmuş yerə çatanda dövrə 
vurub sahilə tərəf üzür. Dönmə zamanı qayıq bir tərəfə 
əyildiyindən məhəccərdən yapışmasan sürüşüb dənizə 
düşərsən. İstəmirəm ölüm birdən gəlsin. Qoy proses 5-10 
dəqiqə  çəksin. Həyatın nə qədər gözəl, şirin olduğunu duyum. 
Var gücümlə çalışacağam  yenidən  bu gözəliyə qayıdım. 
Amma onda gec olacaq. Heç kim mənə kömək edə 
bilməyəcək. Bax onda  mən  qəhqəhə çəkib güləcəm. Elə 
edəcəyəm bu hadisə intihar  yox, bədbəxt hadisə kimi qeydə 
alınsın. Cibimdə şəxsiyyət vəsiqəmdən başqa heç bir məktub 
və ya hər hansı izahat olmayacaq. İstəmirəm məndən sonra 
adamlar Maisa haqqında pis fikrə düşsünlər. 
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Birinci gün tezdən mənə gələn məktubu açdım. Orada 
sözlərin  necə yazıldığını sizə bildirmirəm. Amma cavab  ən 
çox qorxduğum idi. Orxan mənim oğlum deyildi. 

Müəllifdən: – Amma Vasif mənə söz verdiyini unutmur. Parka 
getməmişdən əvvəl  mənə məktub yazır. Dəftəri və 
məktubu  özü götürüb poçta gəlir. Ünvanı  və göndərilmə 
haqqını ödəyib qəbzi alır. İz qalmasın deyə yəqin qəbzi də 
tullayıb. 
Mən əgər yadınızdırsa  Vasif dəfn olunan günü axşam Maisa 
ilə görüşüb, əsəbləşib  ona bir neçə söz demişdim. Vasif 
intihar edəcəyi ilə  məni xəbərdar etsə də o vaxt onlara heç nə 
sübut edə bilmədim. Amma indi əlimdə kifayət qədər dəlil var. 
Bu dəlilərlə mən onları məhv, rusvay edərəm. Ancaq heç nə 
edə bilmərəm. Buna  Vasifin ruhu yol verməz. Axı o intiharı 
ona görə seçib Maisanın adına ləkə gəlməsin. Bu kitabın adını 
adını əvvəlcə “Dəyyus” qoymaq istəyirdim. Bizdə dəyyus 
arvadının başqası ilə gəzdiyini bilən, lakin  özünü bilməməzliyə 
vuran kişilərə deyilir. Vasif də belələrindən olub. Hər iki 
evliliyində  ailəsinin yanında olmaq əvəzinə işə üstünlük vermiş, 
hətələrlə, aylarla evdə olmamışdır. Ancaq dəftəri oxuyanda 
Vasifin  özü haqqında etdiyi səmimi etiraflarını nəzərə alaraq 
Kitabın adını “Bədbəxt “ qoyuram. Bəli bu adam bədbəxt idi. 

Artıq gecə saat 3-ə işləyirdi. Hər şeyi səliqə yəğışdırıb, o biri 
otaqlara  baxdım. Hamı yatmışdı. Səhər yuxudan oyananda da 
evdə heç kim yox idi. Çay içəndən sonra  şəhəri gəzməyə 
çıxdım. Şəhər öz işində idi. Maşınlar, adamlar hərəsi bir tərəfə 
gedirdi. Sanki qaynar qazan idi qaynayırdı. Bir nəfər yaxınlaşıb 
mənə demirdi, ay Həmid müəllim niyə bikefsən. Öz 
müqaisəmə özümün gülməyim tutdu. 



Yazarlar                                                Aprel   2022 

 

 58  

 

Uzaqdan kiçik parkın o tərəfindən səs gəlirdi. Ora stadion idi. 
Yaxınlaşıb dəmir barmaqlıqdan düzəldilmiş hasardan orada 
olanlara baxdım. Məktəblilər idi. Bayrama hazırlaşırdılar. 
Əllərində bayraq, hamısı bir  geyimdə  günü-
gündən  gözəlləşən Vətənimiz haqda mahnı oxuyurdular. 

Keçid qurtardı. Mən yoluma davam etdim. Bəli həyat nə qədər 
keşmə-keşli olsa da davam edir. 

Son. 
P.S. –Bu kitab nəşrə hazırlanarkən xeyli  vaxt keçdi. İmkan 
yarandığından sizə bir xəbəri çatdırmaq istəyirəm. Əli ilə 
Maisa  hələlik qeyri-rəsmi evlənmişlər. Lazımı sənədlər 
hazırlanandan sonra  toy olacaq. Bu izdivacdan ən çox 
qazanan  isə  Orxan oldu. O öz qanuni atasına qovuşub. 
 

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2” 
 
PDF>>>ZAUR USTAC – “BB” HEKAYƏLƏR 
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https://ustacaz.wordpress.com/2022/03/14/zaur-ustac-bb-hekay%c9%99l%c9%99r/
https://kulis.az/xeber/nesr/bb-zaur-ustac-40379
https://ustacaz.wordpress.com/2022/03/01/zaur-ustacin-satisda-olan-kitablari-2/


Yazarlar                                                Aprel   2022 

 

 59  

 

      Şəlalə CAMAL 

 
ŞƏLALƏ CAMALIN YAZILARI 
 

QISA HEKAYƏLƏR   
Qorxu 

Salam. Mənim adım Qorxudu. Əksər insanların içində 

varam. Ən çox da şərəfini itirənlərin, yaltaqların, 
acizlərin.... Mən içlərinə girərəm xof yaradaram. Məndən 

doğular şərlər, böhtanlar, məndən yaranar paxıllıqlar... 
Mən yaltaqlıqla dostam. Əvvəlcə üzünə güldüklərinin 

arxasınca danışmağa vadar edərəm. Ertəsi gün qeybətə yol 

açaram, gəvəzəliyə xoş gəldin deyərəm.  Üzünə gülüb 

arxasınca danışdığın insanlara xəbər çatdığında  dostlarına 
düşmən, düşməninə dost deməyə başlayarsan.  Beləcə 
içində yer edərəm.  Sonra başlayarsan qorxmağa. “Aha, bu 

dəqiqə üstü açılacaq” deyə başlayarsan təşviş keçirib 
başqalarına ləkə yaxmağa... Mən qəlbinə düşüb rahatladım. 
Bəs sən? Məni rahat qəbul etdiyin üçün çox sağ ol. Amma 
sən  nə qazandın? 

https://yazarlar.az/tag/s%c9%99lal%c9%99-camal/
https://yazarlar.az/tag/s%c9%99lal%c9%99-camal/
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Hələ də anlamadınmı, yerin də qulağı olduğunu?  

 

 Xilas 

Lola 20 yaşlarında idi, gözəl, balaca qız idi və 

gözlərində təbəssüm olduğu üçün gözlərilə gülümsəyi 

bacarardı... Sevərsə uğrunda hər şeyi edərdi.  Hətta 

canından da keçərdi. Bəli, düz oxudunuz... 

 Lola  çox sevirdi, əlbəttə... Bəlkə də xoşbəxt ailə tablosunu 

çəkərdi.  Ancaq o, tənhalığı seçdi - fiziki deyil, mənəvi, 

ruhi həyata çatmaq, ona qovuşmaq istədi... 

 - Ayrıldığı zaman  mənzilin damına çıxıb, oradan aşağı 
özünü atdı. 

 Psixologiyada bir təfərrüat var - bilirsən ki, qorxun nə 

olursa olsun, onun üstünə gedəndə həll olunacaq. 

Hündürlük fobiyası olan Lola intihar edərək bu fobiyadan 

xilas oldu. 

    

  Od, su, məktub 

Bir gün şahzadəyə kraldan məktub gəlir. Kral onu öz 

sevimli bacısı ilə tanış edəcəkdi. Şahzadə məktubu oxuyar 
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– oxumaz qalanı tərk etmək, kralın yanına getmək qərarına 
gəldi. Bu an qalaya od vurdular.Şahzadə qorxudan 

məktubu itirdi və qaçdı. Amma bu məktub onun hər şeyi 
idi. çünki kral onun ən yaxın dostu və eyni zamanda onun 

ən yaxın adamı idi. Həm də o kralı çox sevirdi. Ondan 

şəhzadəyə qalan isə sadəcə məktub parçası idi. O qalaya 
təzədən qayıtmaq istədi. Qalanı odlar içərisində yandığını 
görən kəslər onu qalaya buraxmaq istəmədi. Onu çox tutub 

saxladılar. Amma şahzadə fikrindən dönmədi ki, dönmədi. 

O odlar içərisində məktubu axtardı və nəhayət tapdı. Lakin 
qaladan çıxa bilmədi. Od bütün qalanı bürüməyə başladı. 
Şahzadə məkktubu sinəsinə basmışdı. Qalaya təzyiqlə su 

vurmuş və alovu yatırda bilmiş, şahzadənin həyatını isə 

qurtara bilməmişdilər. Kralın bundan xəbəri  olmuş, qalaya 
gəlib şahzadəni görmüşdü. Şahzadənin dünyadan 

köçməsinə üzülsə də, o yalnız bir şeyə görə çox sevinirdi. 

Çünki krala olan məhəbbətini məktubu necə qoruduğundan 
bildirirdi. O özü yanıb kül olsa da , sadəcə o məktub ki, var 

idi, onu necə bir hisslə saxlamışdısa, məktuba heç nə 

olmamışdı və bu da hər şeyi sübut edirdi. Kral şahzadənin 

ölümünü özünə bağışlamamış özünü öldürmüş və 

ölümündən bir saat öncə məktub yazmıışdı ki, “ Mən bu 

iztirablar içində yaşaya bilmirəm. Hər dəfə gözümün önünə 

şahzadənin məsum üzü və onun külə dönmüş bədəni 

gəlincə şən yaşamaq mənə nəsib olmayacaq. Mən 



Yazarlar                                                Aprel   2022 

 

 62  

 

istəyərəm ki, şahzadənin qəbri ilə qəbrim yanaşı qoyulsun 
və bu məktublarki, var sevgimizin şahidi olsun. 

 

Önyarğı 

“Quran oxumaqla donuz darıdan çıxmaz”, "Əşşi 
indiki cavanlarda qanıb - qandırmaq yoxdu ki”, “ 

Tərbiyəsiz” – deyərək qolu ilə qızı itələyib, “dur da 

görmürsən anan yaşında qadın ayaq üstədi” qızı 
dümsükləyir... Qız susur. Və bu söz-söhbət bir müddət 

davam edir. Qız cavab vermir və avtobus növbəti 

dayanacaqda saxlayır. Və qadına yer verməyib susaraq 

oturan qız  protez ayağını çəkə-çəkə avtobusdan düşür. 
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     Sona ABBASƏLİQIZI 
 

SONA ABBASƏLİQIZININ YAZILARI 

ÜMİD 

(və hər ikisi bu vida mərasimindən xəbərsuz idilər) 

              (Hekayə) 

Sərxanın ömrünü göy əskiyə düyünləmişdi - arvadı Gövhərin xəstəliyi.  Hər 

gün , zarıyırdı. Evdə də, çöldə də fikri-zikri ancaq Gövhərin üstündə idi. 

Şəmil anadan olandan sonra arvad xəstəliyə düçar olmuşdu. Taleyin işinə 

bax... neçə illər həsrətlə övlad gözlə, on dörd ildən sonra Allah sənə bir 

oğul qismət eləsin, ondan sonra da arvad xəstələnsin. Belə də zülm olar... 

İnsafən, Gövhər narazılıq, naşükürlük eləmirdi. Öz taleyi ilə barışmışdı. Ona 
bir oğul qismət elədiyinə görə həmişə Allahın dərgahına şükür eləyirdi. 

Amma nə edəsən ki, ağrılar ondan əl çəkmirdi. Başı ağrıyır, ürəyi çırpınır, 
halı qalmırdı. Həkimlər dərdinin çarəsini bimirdilər. Təzyiqi gah qalxır, gah 
düşürdü. Bədənini soyuq tər basırdı. Gözləri qaralır, zarıltısından ev 
titrəyirdi. Heç bir dərman kar eləmirdi. Həkimlərin dediyinə görə bircə 

çarəsi burdan köçmək idi ki, təzyiqinin oynamasının qarşısı alınsın. Di gəl ki, 

Gövhər köçməyi ağlına da gətirmirdi. Deyirdi ki, balam haçan universitetə 

girər, sonra köçüb onunla birlikdə yaşayarıq. O oxuyar biz də ona qulluq 

edərik. Şəmil çox yaxşı oxuyurdu. Onu bu mühitdən, müəllimlərindən, 

https://yazarlar.az/tag/sona-abbas%c9%99liqizi/
https://yazarlar.az/tag/sona-abbas%c9%99liqizi/
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yoldaşlarından ayırmaq təhsilinə pis təsir göstərərdi. Sərxan da Şəmil də 

Gövhəri fikrindən daşındıra bilmirdilər. Deyirdi ki, mən bu baş ağrıynan 
ölmərəm, amma Şəmil dərslərindən zəifləyər, unuversitetə girə bilməz. 

Arvadın birinci arzusu oğlunun ali təhsilli olması idi. Şəmil də dərslərini, 

həqiqətən, çox yaxşı oxuyurdu. Müəllimləri Şəmilin dərin zəkalı, çox 
zehinli, fenomen bir uşaq olduğunu deyirdilər. Dəfələrlə olimpiadaların 
qalibi olmuşdu. Hər hansı bir mətni, şeri bir dəfə oxumaqla həmişəlik 

yadında saxlayırdı. Dəqiq elmləri çox yaxşı qavrayırdı. Bütün məktəb, kənd, 

rayon Şəmilin dərin zəkası ilə fəxr edirdi. Şəmil gecə-gündüz oxuyur, bütün 

fənlərdən əla qiymətlər alırdı. Anası onun həkim olmasını arzulasa da o, 
neft mühəndisi olmağa qərar vermişdi. Əlbəttə ki, Şəmil həkim olub 

anasını müalicə eləmək istərdi. Ancaq o, inanırdı ki, məktəbi qurtarana 

qədər anası sağalacaq. Anası isə sağalmadı, bu on yeddi ildə ancaq Şəmilin 

universitetə girməsi üçün əlindən gələni əsirgəmədi. Xəstə canıynan ərinə 

və oğluna qulluq elədi. Atası da Şəmilin orta məktəbi qurtarıb ali məktəbə 

girməyini səbirsizliklə gözləyirdi. Ondan sonra Bakıya köçərlər, Gövhər də 

sağalar, Şəmil də oxuyub bir sənətin sahibi olardı. Çarəsi bircə Şəmilin 

universitetə girməsinə qalmışdı. 

Nəhayət, vaxt gəlib çatdı. Qoçaq Şəmil qəbul imtahanını verib, ən yüksək 

bal topladı. Respublika üzrə yeddi yüz bal toplayanlardan biri də Şəmil 

oldu... 

Gövhər arvadın çiçəyi çırtdamışdı. Ömrünün ən xoşbəxt günlərini yaşayırdı. 
Öz xəstəliyinin hayında deyildi. Sanki baş ağrısı da yox olmuşdu. Elə bil 

ki,oğlunun uğuru onun dərdinin dərmanı imiş. Ər-arvad sevinclə Bakıya 
hazırlaşırdılar. Şəmil də sevinirdi. Axır ki, zəhməti hədər getmədi. Ən çoxu 
anasının da onunla Bakıya gələcəyinə, sağalacağına sevinirdi. Şəmil hələ 

universiteti seçməmişdi. Topladığı bal bütün ali məktəblərin qapısını onun 
üzünə taybatay açmışdı. Amma anasının sağalması üçün hara desən 
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getməyə hazır idi. Təki anasının səhhəti orada yaxşı olsun, tezliklə 

sağalsın... 

Şəmilin yüksək bal toplamasına bütün kənd sevinirdi. Ona qonaqlıq verən 

kim, hədiyyə gətirən kim, ziyafətə dəvət eləyən kim... Hamı Sərxana, 

Gövhər arvada göz aydınlığı verir, Şəmili bağrına basıb öpürdülər. Şəmilin 

günləri yaxşı keçirdi. Bu gün də yoldaşları ilə meşəyə, dincəlməyə 

getmişdilər. Sabir kişi də onlara bir toğlu vermişdi... 

Gövhər arvadın son günlər başağrısından şikayəti olmamışdı. Olsa da 
biruzə vermirdi. Evdə yır-yığış, biş-düşlə məşğul idi. Həyətə çıxaraq 
qocaman armud ağacının kölgəsindəki miz-stula düzəliş edib, süfrə 

hazırlamaq istəyirdi ki, kəndin aşağı başından bir maşın uğultusunun səsi 

qulağına çatdı. Nədənsə, bu uğultu ona çox üzüntülü gəldi. Sanki maşın da 
zarıyırdı. Yükünün heç də ürək açan bir şey olmadığını bildirmək istəyirdi. 

Ağır-ağır, sanki istəmədən, məcburi hərəkət edirdi. Birdən dəhşətli bir ağrı 
Gövhər arvadın beynini silkələdi, elə bil ki, bu uğultu onun başının içindən 

gəlirdi. Stula çöküb başını miz üstə qoydu. Bir an beləcə qalmışdı ki, həyət 

qapısındakı səs-küy onu başını qaldırmağa məcbur etdi.Həyətdən  içəri 

girən cavan uşaqlar Şəmilin yoldaşları idi. Palazın dörd tərəfindən yapışıb 
ağır bir şeyi çətinliklə evə tərəf gətirirdilər. Gövhər arvadın gözünə qan 

sataşdı və... 

...Və Gövhər arvadın qiyyəsi bütün kəndin vücudunu lərzəyə gətirdi, 

ürəkləri titrətdi... qanları damarlarda dondurdu... 

- Şəmil... Şəmiiil... hara gedirsən... bizi qoyub hara gedirsən... getmə anan 

qurban... bizi də apar... orda daha ağrım olmaz... Qurban olum sənə Şəmil, 

məni də apar...- Gövhər arvad sayıqlayırdı. Hərdən ayılıb başını qaldırır, 
kimi isə axtarır, istədiyini görməyəndə yenə də bayılır, sayıqlayırdı. 
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Şəmil meşədə qayadan yıxılaraq zədə almış,əl- ayaq və qabırğaları 
sınmışdı. Çoxlu qan itirmişdi. Özündə deyildi. Yerli həkim ilk yardım 
göstərəndən sonra onu və anasını Bakıya aparmağı məsləhət bildi. 

Anasının da vəziyyəti ağır idi. Hər ikisi Bakıda xəstəxanada yerləşdirildikdən 

sonra məlum oldu ki, Şəmilin yaddaşı da itib. Zədələr, sınıqlar sağalacaq, 
lakin yaddaşının geri qayıtması müşkül olacaq. Xaricdə müalicə 

olunmalıdır. Bunun üçün də çoxlu xərc, pul tələb olunur. Sərxan evini, 

həyət-bacasını, heyvanlarını satıb bir qədər pul topladı.Qohum-əqraba, 

kənd camaatı da kömək elədi. Ancaq bu pul Şəmilin müalicəsinin heç üçdə 

birinə də bəs eləməzdi. Ana və oğul xəstəxanada yatdıqca xərclər bir az da 

çoxalır, xaricdə müalicəyə isə pul çatmırdı. Sərxan kişinin müraciət 

eləmədiyi yer qalmamışdı. Amma müalicə xərci düzəlmirdi ki, düzəlmirdi. 

Hətta, Sərxan kişi bir-neçə universitetə gedib Şəmilin ən yüksək bal 

topladığını, fenomen bir şəxs olduğunu, yaxşı tələbə, gözəl mütəxəssis 

olacağını demişdi. Təəssüf... nəinki, Şəmilə kömək eləmək istəyən 

tapılmamışdı, hətta, gecikdiyinə və yaddaşının bir də geri qayıtmasının sual 
altında olduğuna görə heç bir universitet onu qəbul edəcəyinə söz 

verməmişdi.Sərxan kişi tamamilə çıxılmaz vıziyyətdə idi. Bir yandan arvadı 
Gövhərin hələ də özünə gəlməməsi, bir yandan da oğlu Şəmilin yaddaşını 
itirməsi onu çaş-baş vəziyyətdə saxlamışdı. Əli hər yandan üzülmüşdü. 
Çarə tapa bilmirdi... Kəndçiləri və qohum-əqraba Sərxana həyan idilər. 

Yenidən pul toplamışdılar. Müəllimlər və hətta, məktəblilər də Şəmilə 

yardım üçün pul göndərmişdilər. Ancaq tələb olunan miqdarda vəsaiti 

toplamaq mümkün olmurdu. Əmisi oğlu Güloğlan xarici şirkətlərin birində 

işləyirdi. O, Sərxana demişdi ki, şirkətin rəhbərliyindən Şəmilə kömək 

etməyi xahiş edib. Nədənsə, onlardan da hələ bir səs-soraq yox idi. 

Şəmilin sınıqları sağalmaq üzrə idi. Lakin heç kimi tanımırdı. Həkimlər, 

professorlar onun yaddaşının xaricdə müalicə olunacağına əmin idilər. 

Amma hafizəsinin yenə əvvəlki kimi fenomen vəziyyətdə olacağına şübhə 
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ilə yanaşırdılar. Çünki hafizənin qayıtması, hələ onun əvvəlki biliyinin bərpa 

olunacağına zəmanət ola bilməzdi. Belə ki, Şəmilin illər boyu gecə-gündüz 

oxuyaraq savad, bilik topladığı xəzinə məhv ola bilərdi. Sərxan kişi üçünsə 

övladının sağlam olması bəs eləyirdi. Təki sağalsın, ayağa dursun, onu, 
anasını tanısın, bəsidir. Bir tikə çörək tapmaq çətin məsələ deyil. Anası 
yəqin ki, onun səsini eşitsə, sağaldığını duysa ayağa qalxar. Şəmilin təkcə 

gözləri canlı idi. Hər yerə baxır, nəzər yetirir, qəfəsə salınmış şir kimi 
vurnuxur, sanki, bu çarpayıdan azad olmağa çalışır, nə üçün yatdığını 
anlamağa cəhd edirdi. Gözlərindən sual oxunurdu. Fəhmi onu sual 

verməyə də, cavab almağa da sövq edrdi. Lakin şüurunda bir boşluq vardı. 
Amanı, gücü də zəifləmişdi. Nəyinsə çatışmadığını hiss edirdi. Nəyin... başa 
düşmürdü... Anlaşılmaz bir vəziyyətdə idi. Nəyisə dərk eləməyə çalışırdı. 
Heç bir şey alınmırdı. Onu belə görən Sərxan kişinin də vəziyyəti tez-tez 

fənalaşırdı. Amma dözür, səbr edir, əlini Allahdan üzmürdü. Gövhər arvad 

da, ancaq Şəmili çağıraraq sayıqlayırdı. Deyirdi ki, daha başım ağrımır. 
Şəmilə deyin ki, gəlib məni də Bakıya aparsın. Sərxanı görəndə ağlayırdı. 
Şəmili soruşurdu. Həkimlər Gövhər arvadın sarsıntı keçirdiyini, amma 
tezliklə sağalacağını deyirdilər. 

Sərxan kişi Şəmilin yanından çıxıb arvadına baş çəkməyə yönəldi. Yaman 

darıxırdı. Arıqlayıb, ordu-orduna keçmişdi. Üzünü tük basmışdı, çoxdandı 
qırxmağa əli çatmırdı. Fikirləşdi ki, bir siqaret çəkib, sonra arvadına dəysin. 

Həyətə çıxanda kəndçilərindən bir-neçəsinin orada yığışıb söhbətləşdiyini 
gördü. Əl verib görüşəndən sonra bir siqaret yandırdı. Kəndçıləri də 

narahat idilər. Şəmilin, Gövhər arvadın vəziyyətini soruşdular. Yenə də bir 

az pul gətirmişdilər. Sərxan kişi xəcalət çəkirdi, onların da vəziyyətini yaxşı 
bilirdi. Amma təkidlə pulu Sərxanın cibinə soxdular. Ordan-burdan bir az 

söhbət elədilər. Elə bu vaxt Sərxan kişinin telefonuna zəng gəldi. Telefonu 

qulağına dayayıb -“alo”,- dedi. Nə deyildiyini anlamayıb, “alo, başa 
düşmədim, kimdir danışan,-” deyə dilləndi. Bir az qulaq asıb dedi:- “heç nə 
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başa düşmürəm, hansı dildə danışırsız?..” Sonra telefonu Güloğlana verib: 
“gör kimdi, nə istəyirlər”-dedi. Güloğlan telefonu alıb bir az dinlədi və 

sonra ingilis dilində danışmağa başladı. Birdən qışqıraraq, Sərxan kişini 
qucaqladı. Gözlərindən yaş axırdı. Sifəti həyəcandan qıpqırmızı olmuşdu. 

Sərxan kişini qucaqlayaraq sevinclə danışır, sanki uçmağa can atırdı. Hamı 
təəccüblə Güloğlana baxır, nə olduğunu anlamağa çalışırdılar.O isə əli ilə 

kəndçilərinə baxaraq telefonu göstərir, barmağı ilə nə isə işarə eləyir və 

sevinc göz yaşları ilə danışmağa davam eləyirdi. Güloğlan beş dəqiqədən 

çox danışdı. Söhbət qurtarandan sonra bir müddət susaraq Sərxan kişiyə 

baxdı. Təəccübdən və heyrətdən gözləri bərəlmiş kəndçiləri matdım-

matdım ona baxırdılar. O isə hələ də həmyerliləri üçün müəmmalı olan bu 
telefon danışığıının təsirindən çıxmadığına görə, göz yaşları axıdırdı. 
Nəhayət, özünə gəldi. Kəndçilərinin də səbri tükənmişdi. Sual atəşinə 

tutmuşdular onu. Güloğlan gözlərinin yaşını silib, yenə də Sərxan kişini 
qucaqladı və söhbətə başladı: 

-Ona görə də deyiblər ki, ümid sonda ölür. Səbr dinin yarısıdır. Sərxan əmi, 

gözlərin aydın.Şükür Allaha, Şəmilin işi düzəldi. Oksforddan zəng 

vurmuşdular. Dünyaca məşhur Oksford universitetindən. Onlar Şəmilin 

müalicəsini də, oxumağını da, təhsil xərclərini də öz üzərlərinə götürürlər. 

Bura nümayəndə göndərəcəklər. Şəmili İngiltərəyə aparıb müalicə 

etdikdən sonra, Oksfordda təhsilinə icazə verəcəklər. Bütün xərcləri 

universitet özü çəkəcək. Şükür Allahın kərəminə, Sərxan əmi... 

- Hələ bir diyan, ay Güloğlan... Sən nə danışeysən. Onlarun nəyinə lazımdu, 
bu xərci çəksunnər?.. 

-Ay Sərxan  əmi, yaduva gəlir sənə demişdim ki, mən işlədiyim şirkətdən 

Şəmilə kömək eləməyi xahiş eləmişdim... Sərxan kişi,başı ilə də 

təsdiqləyərək: - “hə-hə”- dedi. - Hə, mən olara demişdim ki, bu adam güclü 

hafizəyə malik, fenomen şəxsiyyətdir. Olara da belə adamlar lazımdu. 
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Elmli, bilikli. Ona görə də həm müalicə eləyəcəklər, həm də 

oxutduracaqlar. Onlar inanır ki, Şəmil müalicə olandan sonra, hafizəsi də, 

biliyi də, savadı da özünə qayıdacaq. Onlar da əməlli-başlı bir alim 
yetişdirəcəklər... 

-Hələ mənə bax, ay Güloğlan, onlar onu oxutdurandan sonra orda 
saxlıyacağlar, ya bura göndərəcəylər?.. 

-Sənin üçün nə fərqi var axı, ay Sərxan əmi, sənə oğlunun sağlamlığı lazım 
döyül?.. 

- Əlbəttə, sağlamlığı lazımdu, amma burda olmağını istəyirəm.Hələ bir 

soruş olardan. Əgər oxuyub qutarandan sonra, bura gələcəysə işləməyə, 

mən dörd əlli razıyam, yox, əgər orda saxlayacağlarsa, razı döyüləm... 

- Nə olare... siz də gedərsuz da hərdən onun yanına, o da gələr... 

- Yox, mənə oğlumun burda işləməyi lazımdu. Həm gözümün qabağında 
olar, anasının gözünün qabağında olar, həm də...- Sərxan kişi sözünün 
davamını gətirmədi, gözləri yol çəkdi. Sonra yenə davam etdi,- həm də 

onun oxumağına dövlət bu qədər xərc çəkib, elə sizun də zəhmətuz az 

döyül, müllimlərinun də... yox qardaş, yox, sən hələ bir gənə də danış... 

Güloğlan öz-özünə mızıldanaraq- “oğlunun sağalmağının hayında deyil, gör 
nə fikirrəşir...”- deyə telefonu qulağına apardı. Yenə də bir-neçə dəqiqə 

danışıb Sərxan  kişiyə tərəf döndü. – Hə Sərxan əmi, onlar da mənim 

dediyimi dedilər, amma, mən sənin fikrini deyəndən sonra dedilər ki, nə 

çoxdur bizim oradakı şirkətlər, neynək, qurtarandan sonra gəlib öz 

vətənində işləyər. Ona görə də onlar gələndə müqavilə bağlayacaqlar... 

-Həəə... olar... Şükür sənə, İlahi... 
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Sərxan  kişi indi arxayın nəfəs alıb, gözlərinin yaşını sildi. Kəndçiləri də 

sevinir, şükr edib, Sərxan kişiyə təsəlli verirdilər. 

Şəfəq sökülməyə başlamışdı. Ulduzlar yavaş-yavaş göy üzündən 

çəkilirdilər. Elə bil ki, bundan sonra yer üzündə baş verəcək hadisələri seyr 

eləməyə halları qalmamışdı. Təkcə bir parlaq ulduz öz yerindən tərpənmək 

fikrində deyildi. Bu Dan ulduzu idi. Görünür, yer və adamların 
fikrini,dərdini çəkmək onun alnına yazılıbmış. Xəstəxananın həyətində 

dayanmış iki maşın öz sərnişinlərini gözləyirdi. Birinci xərəkdə Şəmili 

gətirdilər. Onun gözləri yenə də vəhşi aslanın gözləri kimi parlayırdı. Hər iki 

gözündən süzülən yaş yanaqlarında donub qalmışdı. Bilmək olmurdu ki, 

Şəmil itirmiş olduğu hafizəsinə, qürbətə getməyinə, yoxsa, hafizəsindən 

silinmiş anasının ölümünə ağlayır, ya elə həmişəki kimi, qəfəsə salınmış 
şirin hiddətli göz yaşlarıdır, hirsini soyudur?.. Bunu anlamaq çox çətin idi. 

İkinci xərəkdə gətirilən isə Şəmilin anasının nəəşi idi. Son nəfəsinə qədər 

“Şəmil... Şəmil... Məni də özünlə apar...” deyən Gövhər ananın cənazəsini 

Sərxan kişinin xahişi ilə Şəmilin xərəyinin yanında saxladılar. Sərxan kişi 
gözlərindən dayanmadan axan göz yaşları içində ana və balanın 
vidalaşmasına şərait yaratdı. Ana və oğul vidalaşırdılar. Hər ikisi xəstəxana 

xərəyində uzanmışdı. Və hər ikisi bu vida mərasimindən xəbərsiz idilər. 

Şəmilin gözlərindən gilə-gilə yaş axırdı. Bunu Sərxan kişidən başqa heç kim 
anlaya bilmirdi.Balasının yanında sağalacağına ümid eləyən ananın cansız 
cəsədi və hafizəsi itmiş oğula bu cəsədin onun anası olduğunu hiss etdirən 

ilahi duyğu... Görünür, oğul həsrətinə dözə bilməyən ana və ana 

məhəbətinin, ana ətrinin hafizələrdən belə silinə bilməyəcəyini hiss edən 

köməksiz oğulun son görüşü belə olmalı imiş... Sərxan  kişi də hər iki əzizi, 

doğması, sevimlisi, ciyərparası ilə belə vidalaşırdı... 

Maşınlar yola düşdülər. Biri hava limanına, biri də kəndə sarı. 
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   Musa ƏLƏKBƏRLİ 

 

MUSA ƏLƏKBƏRLİNİN YAZILARI 
YUXUDA GÖRDÜM Kİ… 
Yuxuda gördüm ki, saraydayam mən, 
Xalı döşəməli geniş bir saray. 
Ayrı bir həşirdə, haraydayam mən, 
Qapılar açılır önümdə tay-tay. 
* * * 
Gördüm başı açıq, ayağı yalın, 
O başa-bu başa gəlib gedirəm. 
İçində itmişəm yaşılın, alın, 
Bir şahzadə qıza təzim edirəm. 
* * * 
Başına qoyduğu zərli tacından, 
Üzündə ay doğur, gün halələnir. 
İncilər, almazlar yağır saçından, 
Baxıram üstümə işıq ələnir. 
* * * 
Uçmaq istəyirəm, bir himə bəndəm, 
Tanrıdanmı gəlir bu boyda işıq?! 
Hər təzim etdikcə göyə büləndəm, 
Qürur yaşayıram qorxu qarışıq. 
* * * 
Baxır, gülümsəyir şahzadə gözəl, 

https://yazarlar.az/tag/musa-%c9%99l%c9%99kb%c9%99rli/
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Qəlbimdən keçəni gözümdən duyur. 
İşarə edir ki, bir yaxına gəl, 
Nədir iltimasın, ərz elə, buyur… 
* * * 
Dinmək istəyirəm tutulur dilim, 
Mənə nələr deyir bu heyrət, nida? 
Qəfildən alışır çəmənim, çölüm, 
Mən səni görürəm demə yuxuda. 
* * * 
Sakitcə üzünə boylanıram mən, 
Baxışın mehriban, gözlərin duru. 
Yuxuda yuxudan oyanıram mən, 
Sən günün işığı, sən ayın nuru. 
* * * 
Ağzım yaman yerdə dirənib dağa, 
Yanıl yanaqların bir dağ laləsi… 
Məni öldürməyə, ya yaşatmağa, 
Bəs edər əlinin bir işarəsi. 
* * * 
Əmr elə, cəlladlar boynumu vursun, 
Nə əcəb görünmür, bəs onlar hanı? 
Çağır fərraşların çubuğa tutsun 
Səndən sevgi uman kövrək insanı. 
* * * 
Duyğulu bir qəlbin tamam bəsisən, 
Bülbül istəyim var dil-dil ötməyə. 
Sən mənim könlümün şahzadəsisən, 
Hazıram bir ömür səcdə etməyə! 
 
AXŞAMDAN YAĞAN BU YAĞIŞ 
Axşamdan yağan bu yağış 
Gecəni sona yetirdi. 
Göyün yerə deyəcəyi 
Nə varsa, ona yetirdi. 
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* * * 
O dolan qara buludlar 
Sübhə kimi damcıladı. 
Payızın göz yaşlarını 
Qansız külək qamçıladı. 
* * * 
Mən də yağdım ağ varağa 
Gilə-gilə, damcı-damcı. 
Kirpiyimdə salxımlandı 
Ürəyimdən qopan sancı. 
* * * 
Ac köçkünlər muncuq-muncuq 
Avropanın yaxasında. 
Bu sahibsiz məzlumların 
Kimdi duran arxasında?!… 
* * * 
Arxalı qaniçənlərin 
Əmri qandı, hökmü qandı… 
Bu dünyanın hər yerində 
Ölən ancaq müsəlmandı! 
* * * 
Axşamdan yağan bu yağış 
Ilmə-ilmə sökür məni. 
Yurdsuzların yurd gəzimi 
Bir üsyana çəkir məni. 
* * * 
Elə yanıb yaxılıram, 
Söz ağzımda kömürləşir. 
Xocalıda ruhlar gəzir 
Dərd ömrümdə ömürləşir. 
* * * 
Cövlan edir dalğa, tufan, 
Bu dəryada sal köməksiz. 
Külək vurur, qayıq aşır, 
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İnsan oğlu, qal köməksiz… 
* * * 
Batır gücsüz qoca, qarı, 
Körpəyə bax, əl-qol atır… 
Bu boğulan məzlumların 
Ah, naləsi hara çatır?!… 
* * * 
Hara çatır haqsızlığın 
Batırdığı haqqın səsi?! 
Aman allah, bu dəhşəti 
Bir daha kimsə görməsin! 
* * * 
Axşamdan yağan bu yağış 
Ürəyimə damcılayır. 
Külək çöldə yağışı yox, 
Evdə məni qamçılayır! 
 
BU SƏNİN DEDİYİN SEVGİDİ 
Seyrələn saçların ağına gəlir, 
Boranlı, çiskinli dağına gəlir. 
Ömrünün ixtiyar çağına gəlir 
Demə daşan selim səngidi vallah, 
Bu sənin dediyin sevgidi vallah. 
* * * 
O gülü bu sayaq üzə bilməzdin, 
Arxayın, təmkinli gəzə bilməzdin. 
O boyda sevincə dözə bilməzdin 
Onunçün yollarda ləngidi vallah, 
Bu sənin dediyin sevgidi vallah. 
* * * 
Bilməzdim “hə” imiş dilindəki “yox”, 
Onluğa hədəfmiş kipriyində ox. 
Mən elə sevirəm bu sevgidən çox 
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Ömrün qocalıqla cəngidi vallah 
Bu sənin dediyin sevgidi vallah. 
 
NEYNİRDİN ŞAİRİ YARADIB, ALLAH 
Bağladın həyata min sirli bağla, 
Qəlbinə coş dedin, gözünə ağla. 
Bir belə ağrıyla, bir belə dağla 
Neynirdin şairi yaradıb, allah?! 
* * * 
O, dönə bilmirsə kor ağacına 
Ya batan gəminin dor ağacına. 
Quş olub uçmursa dar ağacına 
Neynirdin şairi yaradıb, allah?! 
* * * 
Aldanıb kimisə öyəcəkdisə, 
Sonra öydüyünü söyəcəkdisə. 
Kükrəyib “Həqq mənəm” deyəcəkdisə 
Neynirdin şairi yaradıb, allah?! 
* * * 
Ərzi hökmdara yetməyirdisə, 
Dərdi, şikayəti bitməyirdisə. 
Zindana könüllü getməyirdisə, 
Neynirdin şairi yaradıb, allah?! 
* * * 
Qılınctək kəsməyən şeirə nə deyim, 
Şeirdən gələcək xeyirə nə deyim? 
Bu bitib-tükənməz sehrə nə deyim, 
Neynirdin şairi yaradıb, allah?! 
* * * 
Onu zaman-zaman oda salırsan, 
Öldürüb sonra da yada salırsan. 
Səndəmi şeirlə nəfəs alırsan, 
Neynirdin şairi yaradıb, allah?! 
* * * 
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Günəşə calanan hörükmü gəzdin, 
Zamana od vuran körükmü gəzdin, 
Yoxsa öz dərdinə şərikmi gəzdin, 
Neynirdin şairi yaradıb, allah?! 
* * * 
Yurdu dərd bürüdü, ələm götürdü, 
Ürəyi yananlar qələm götürdü. 
Yeri də, göyü də bu qəm götürdü 
Neynirdin şairi yaradıb, allah?! 
* * * 
Sirrinə müvafiq elmin yoxdumu, 
O elmə yönəlik filmin yoxdumu, 
Bizə bundan artıq zülmün yoxdumu? 
Neynirdin şairi yaradıb, allah?! 
* * * 
Ömrümüz-günümüz bir yuxu, röya, 
İllər ötüb keçdi… Yaşadıq guya?! 
Şeirlə düzələn deyilsə dünya, 
Neynirdin şairi yaradıb, allah?! 
 
BİLMİRƏM 
Ürəyim dönübdür ağlar bir neyə, 
Hardan tapdı məni qəza, bilmirəm? 
Göylərlə əlaqəm yoxdumu deyə 
Yerin yer dərdini yaza bilmirəm?! 
* * * 
Əlimdən, dilimdən daş asılıb daş, 
Sözümdən tez gəlir gözümdəki yaş, 
Elə yazılıb ki yazım, a qardaş, 
Ömrüm sona yetir, poza bilmirəm. 
* * * 
Qocalıq günbəgün qəddimi əyir, 
Yanımdan yel ötsə dizim titrəyir. 
Yaş artır, önümə daş diyirləyir, 
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Daha düz yolda da gəzə bilmirəm. 
* * * 
Tanrıya çatmırsa səsim, xitabım, 
Deməli bağlanıb şeir kitabım. 
Daha bu hicrana qalmıyıb tabım, 
Daha bu həsrətə dözə bilmirəm. 
* * * 
Musa, su üstündə susuz qalmışam, 
İçmək yasaq olub, içdən yanmışam.. 
Təşnə olduğumu ancaq danmışam 
Varmı bundan ağır cəza, bilmirəm?! 
 
ŞEİR MÖCÜZƏDİR 
Haçan ağ ümidi üstələyir qəm, 
Mənə qəhqəh çəkib qara şər gülür. 
Elə ki, şeirdən uzaq düşürəm 
Yerdən də, göydən də əlim üzülür. 
* * * 
Sağalmaz göynəkdir könül yaramda, 
Şeir möcüzədir, – danışsam haqla. 
İlham bir körpüdür mənim aramda, 
Göydə mələklərlə, yerdə torpaqla. 
* * * 
Açılsın gözümdə göylərin qatı, 
Uçmaq eşqim varsa ölməyəcəyəm. 
Əzrayıl da bilsin mən bu həyatı 
Şeirsiz bitirə bilməyəcəyəm! 
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https://ustacaz.files.wordpress.com/2022/03/qelemder-2.pdf
https://ustacaz.wordpress.com/2022/03/14/zaur-ustac-bb-hekay%c9%99l%c9%99r/
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   Murad MƏMMƏDOV 

 

MURAD MƏMMƏDOVUN YAZILARI 
OĞLUMA 
Ömrün yolları yoxuş 
Dolanbac, çətin olur. 
Bu yolları yoranlar 
Əzizim, mətin olur. 
* * * 
Bu ömrə asan demə 
Çalışsan asan olar. 
Hər işin bir çəmi var 
Alışsan asan olar. 
* * * 
Heç kimdə qüsur gəzmə 
Özündə qüsur axtar. 
Ağlı başda olanın 
Həm düzü, həm səhvi var. 
* * * 
Üzünə güləndisə 
Ondan uzaq, qıraq ol. 
Dərdini biləndisə 
Ona yanan çıraq ol. 
* * * 
Baban öyrətdi mənə 
Xeyri şərdən ayır sən. 

https://yazarlar.az/tag/murad-m%c9%99mm%c9%99dov/
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Torpağı sanı yaşa 
Babana oxşayırsan. 
* * * 
Ata nəsihətindən 
Adama ziyan olmaz. 
Doğmalara yad olma 
Qıraqdan həyan olmaz. 
 
VƏTƏN 
İnan, heç vaxt unutmaram 
Mən anamın can səsini. 
Yüz alxışa tay tutmaram 
Qurban olum kəlməsini. 
* * * 
Bir suçum yox, başım uca 
Ruhum payız havasında. 
Mən baxıram anam qoca 
Özüm dərd sər yuvasında. 
* * * 
Yenə ana nəfəsinin 
Duasının mən acıyam. 
Dərdin alım kəlməsinin 
Tamarzısı, möhtacıyam. 
* * * 
Bu kəlmənin istisindən 
Dilim, dodağım əsir. 
Ögey baxış yad səsindən 
Dişim bağrımı kəsir. 
* * * 
Anam indi öz hayında 
Nə danışmır, nə də dinmir. 
Fikri Tanrı sarayında 
Min zikri var yerə enmir. 
* * * 
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Balaları ondan kənar 
Bir oğlu var dada yetən. 
Vətən üçün canı yanar 
Mənim anam, ana Vətən! 
 
BU DÜNYA 
İnsanıq dünyaya adsız gəlirik 
Sən kimsən, nəçisən xəbərin olmur. 
Ad alıb, böyüyüb hey yüksəlirik 
Köçürük, adımız, sanımız qalmır. 
* * * 
Bu dünya çeynəyir başsız bütləri 
Bu dünya boy verir şərəfsizlərə. 
Yal verir, hürdürür zalım itləri 
Dil verir, ruh verir tərəfsizlərə. 
* * * 
Heç zaman ayırmır yaxşını pisdən 
Ürəyi genişdir, qəlbi genişdir. 
İncitməz, inciməz heç vaxt heç kəsdən 
Gülüb yola salmaq sevdiyi işdir. 
* * * 
Bu dünya məzardı ölü canlara 
Sənə əbədilik fürsəti verməz. 
Danılmaz şahiddir nahaq qanlara 
Susar! Günahı yox! Günaha girməz! 
* * * 
Hər kəsə qol açar, hər kəsə qucaq 
Bəsləyər qoynunda ölənə qədər. 
Bu dünya hamıya doğmadır, ancaq 
Kimiyə ruh verər, kimiyə kədər. 
 
KÖNLÜM 
Könlüm evi işıq saçar 
Ürək sözlə barışanda. 
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Təbim sanki tər gül açar 
Başım sözə qarışanda. 
* * * 
Sözdü ruhumun açarı 
Ruhuma gedən yaxın yol. 
Qoy ruhum sevinsin barı 
Ürəyim, ona kömək ol! 
* * * 
Duyğularım pərvazlanar 
Söz ruhumu oyadanda. 
Könlüm duyar, hey nazlanar 
Söz dünyama qayıdanda. 
* * * 
Sözsüz həyat bir lal sükut 
Səs səmirsiz çölə bənzər. 
Qulaq batar, tamam sakit 
Qıfıllanmış dilə bənzər. 
* * * 
Söz dəlisi, söz acıyam 
Söz dərdimə məlhəm olur. 
Şirin sözün möhtacıyam 
Duyammıram hey kəm olur. 
* * * 
Söz oyadar lal dilləri 
Sözlə gözdən yaş tökülər. 
Söz titrədər könülləri 
Göz kor edər, qaş tökülər. 
* * * 
Söz acıdı, söz şirindi 
Gah incidər, sevindirər. 
Məna yükü çox dərindi 
Gah qaldırar, gah endirər. 
* * * 
Sözdə qəzəb, xof, kin, nifrət 
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Həm təravət həm dad olur. 
Təkcə həsrət nisgil olmur 
Yüz çağırış, fəryad olur. 
* * * 
Sözü udmaq, yemək olmur 
Pərçim olur boğur səni. 
Sözə dayan demək olmur 
Can boğaza yığır səni. 
* * * 
Sözün yükü ağır olur 
Toparlamaq, bükmək olmur. 
Kürəklərin yağır olur 
Söz yükünü çəkmək olmur! 
 
ARZULARIM 
Körpə, kövrək arzularım 
Boy atmadı, həmən söndü. 
Topa topa bu nisgillər 
Ürəyimdə dərdə döndü. 
* * * 
Ha çalışdım yola verim 
Ki azalsın dərdi-sərim. 
Ona qalsa mənim yerim 
Dərdə sarı, dərdə yöndü. 
* * * 
Taleyimi fələk yazar, 
Heç etmərəm giley, güzar 
Məni yeyən bu dərd, azar 
Saçlarımda dümağ dəndi. 
* * * 
Gecə, gündüz hey çalışdım, 
Öz odumdan mən alışdım, 
Yıxıldım, durdum, dolaşdım, 
Sanki dövrəm duman çəndi. 
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* * * 
Xəyallarım göydən enməz, 
Günahlarım susar, dinməz, 
Qaynar eşqim bir an sönməz, 
Qibləgahım bu Vətəndi! 
 
YOXDUR 
Verilən ömürə inamım yoxdur 
Sabahın işini yaradan bilir. 
Bu gündən sabaha gümanım yoxdur 
Nə gəlir başıma sonradan gəlir. 
* * * 
Var olan nə varsa qismətdə olur 
İnsanın qisməti Tanrıya bəlli. 
Bu dünya dəyişir, boşalır ,dolur 
Görmədim yapışan ondan beşəlli. 
* * * 
İstəklər, arzular çoxdu həyatda 
Ömrü uzatmağa varmı qüdrətin?! 
Çox şeyi görürük gözlə üst qatda 
Alt qatda nə olur anlamaq çətin. 
* * * 
Taleyi, qədəri poza bilmərik 
Tanrı qarşısında qolumuz bağlı. 
Yenidən bəxt, tale yaza bilmərik 
Hər zülmə tabeyik biz insan oğlu. 
* * * 
Bu dünya mehriban anaya bənzər 
Heç kəsin könlünə, qəlbinə dəyməz. 
Bəzəkli, düzəkli sonaya bənzər 
Baxanda cəlb edər, kimsəni öyməz! 
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      Şəlalə CAMAL 

 
ŞƏLALƏ CAMALIN YAZILARI 
İCAZƏ VER ÇIXIM GEDİM 
Danışmayaq söz xətrinə… 
Nə səndən sevən çıxacacaq… 
Nə məndən adam olacaq…. 
* * * 
Ürəyim dönüb dumana, 
Çatmayır sevgim limana, 
Eşqim yetmir bu ümmana, 
Məndən adam olmayacaq… 
* * * 
Hər yalanına uyaram, 
Məhəbbətini duyaram… 
Dizlərinə baş qoyaram 
Məndən adam olmayacaq…. 
* * * 
Gəl sən mənə çox güvənmə, 
Gəl sən mənə bel bağlama, 
Xətrinə dəyməsin, amma 
Məndən adam olmayacaq…. 
* * * 
Bax, bu eşqə düşsəm belə, 
Səninlə görüşsəm belə.. 

https://yazarlar.az/tag/s%c9%99lal%c9%99-camal/
https://yazarlar.az/tag/s%c9%99lal%c9%99-camal/


Yazarlar                                                Aprel   2022 

 

 85  

 

Sevgimi bölüşsəm belə, 
Məndən adam olmayacaq. 
* * * 
Gözlərimdən yaş tökərəm 
Bağrımı yarıb sökərəm… 
Qəlbim qaralıb çökərəm 
Məndən adam olmayacaq… 
 
YAŞIM ÖTÜB 
Hanı sevgin, hanı əhdin, ilqarın? 
Hanı sənin yenilməyən vüqarın? 
Hanı ürəyində qalan qubarın? 
Yaşım ötüb deyə üz döndərirsən. 
* * * 
Əvvəl mənlə əhdi-peyman bağladın, 
Ayrılsan da ürəyində ağladın. 
Heyif sənə bu yaşımda bağlandım, 
Yaşım ötüb deyə üz döndərirsən. 
* * * 
Kaş geri dönəydi sənli günlərim, 
Mənimlə saralıb, soldu güllərim. 
Salam ver, havada qaldı əllərim, 
Yaşım ötüb deyə üz döndərirsən. 
* * * 
Hanı andın, sənki məni sevirdin?! 
Səni sevdiyimi yaxşı bilirdin. 
İndisə olmusan, sən mənə düşmən, 
Yaşım ötüb deyə üz döndərirsən. 
* * * 
Tanrım salar səni min bir oyuna, 
Baxmaz baharına, baxmaz yayına. 
Lənət gəlsin bu cür sevgi payına, 
Yaşım ötüb deyə üz döndərirsən. 
* * * 

https://yazarlar.az/tag/imad%c9%99ddin-n%c9%99simi/
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Məndən ayrılmağın olacaq gizli, 
Ürəyimdə sevgim varsa təmizdi. 
Allahın qarğışı tutacaq bizi 
Yaşım ötüb deyə üz döndərirsən. 
 
UNUDUM GƏRƏK 
(Nüsrət Kəsəmənlinin şeirindən ilhamlanaraq) 
Mənə “ ayrılırıq”, “unut” deyirsən, 
Sənli günlərimi yox edim gərək. 
Sən mənim özümsən bunu bilirsən, 
Unutsam özümü unudum gərək. 
* * * 
Hər gecə yuxuma gizli gəlirsən, 
Döyünən qəlbimin sevgisi sənsən. 
Sən mənim yuxumun şəhzadəsisən, 
Unutsam yuxumu unudum gərək. 
* * * 
Allahdan arzumdur geri dönəsən, 
Xoşbəxt anlarını birgə böləsən. 
Heyif ki, sən mənə unut deyirsən, 
Unutsam dünyamı unudum gərək. 
* * * 
Sevgin məni şair etdi biləsən, 
İstəyirəm göz yaşımı siləsən. 
Axı niyə mənə unut deyirsən? 
Unutsam hər şeyi unudum gərək. 
 
YUXU 
Hər gecə yuxuma gizli gəlirsən, 
Bu ki, həqiqətdir, yuxu deyilsən. 
Gizlincə durursan bir qıraqda sən 
Bəlkə də özünsən bildirməyirsən. 
* * * 
Oyatma sən məni yuxudayam mən, 
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Dünyanın ən şirin yuxusundayam. 
Yuxuda görürəm bir sən, bir də mən, 
Sevgi körpüsünün ortasındayam. 
 
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, 
Artıq günəş belə üşüdür məni. 
Xətrimə dəymisən, neynirəm qəmi? 
Yasıma gələrək ağla, gedirəm. 
* * * 
Məktubları saxla, qoy 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. 
 
HEÇ OLDU 
Mən aşiqdim, bir cavana vuruldum, 
Könlün alım deyə ona qul oldum. 
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Ürəyimdə sevinc əkdim, qəm bitdi, 
Nalə çəkdim iztirabım heç odu. 
NİYƏ MƏNDƏN KÜSMÜSƏN? 
Leylidən, Məcnundan söylədin mənə, 
Sevirəm deyərək yanaşdın mənə. 
Gizli-gizli girdin sevən qəlbimə, 
Söylə indi nədir məndən küsmüsən? 
* * * 
Hündür zirvələri tən yaratmışam, 
Qara saçlarımda dən yaratmışam, 
Bu sevda yolunda “Sən” yaratmışam, 
Söylə indi nədir məndən küsmüsən? 
* * * 
Həyatda qəlbimi sənə vermişəm, 
Tək sənə inanıb, səni sevmişəm. 
Tanrıdan tək səni istəmişəm mən, 
Söylə indi nədir məndən küsmüsən? 
* * * 
Sabahdır, ağladım bütün gecəni, 
Düşündüm eləcə olub keçəni. 
Sevənlər də günahlardan keçəndi, 
Söylə indi nədir məndən küsmüsən? 
* * * 
İncisəm də səndən küsən deyiləm, 
Özümü doğrayıb, kəsən deyiləm. 
Sünbülün mən idim, süsən deyiləm, 
Söylə indi nədir məndən küsmüsən? 
* * * 
Dərdimi, qəmimi sənlə bölərəm, 
İnan bu həyatda sənsiz ölərəm. 
Həyatın mənası səni bilərəm, 
Söylə indi nədir məndən küsmüsən? 
* * * 
Qəribə bir eşqə düçar olmuşam, 
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Qıfıllı qəlbinə açar olmuşam. 
Günəştək istilik saçar olmuşam, 
Söylə indi nədir məndən küsmüsən? 
* * * 
Küsməyinin səbəbi olmalıdır, 
Bu sevən gözlərim kor baxmalıdır. 
Bu ömrüm ömrünə yar olmalıdır, 
Söylə indi nədir məndən küsmüsən? 
* * * 
Ərşə çəkildi yuxu gözlərimdən, 
Taqət düşdü bu duran dizlərimdən. 
İncimisən de hansı sözlərimdən? 
Söylə indi nədir məndən küsmüsən? 
* * * 
Böyük tarixim var səninlə birgə, 
Hörmətim, sevgim var səninlə birgə. 
Həyatda böyüdüm səninlə birgə, 
Söylə indi nədir məndən küsmüsən? 
* * * 
Ürəyimi aldın, qaytar demədim, 
Sevgimi yad qızda axtar demədim. 
Mən sənə, “Axtaran tapar” demədim, 
Söylə indi nədir məndən küsmüsən? 
* * * 
Sənin sevgin məni Leyli eylədi, 
Qəməri təqvimi Hicri eylədi. 
Əsli də Kərəmi yanar eylədi, 
Söylə indi nədir məndən küsmüsən? 
* * * 
Hər şeyin səbəbi olmalıdır, bil, 
Ağlasam gəl yenə gözlərimi sil. 
Məcnunun sevdası itəcək deyil, 
Söylə indi nədir məndən küsmüsən? 
* * * 
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Şəlaləyəm, üzüm güldü səninlə, 
Qəlbindəyəm, qəlbin səsini dinlə. 
Sənsiz ömrüm hədər oldu qəminlə, 
Söylə indi nədir məndən küsmüsən? 
 
GÖZƏL 
Gözə gələrsən, gözəlim, 
Gözlərin gözəldi sənin. 
Gözəllərdən seçilirsən, 
Sənə baxır bu gözlərim. 
 
 
ƏZƏLİ, YA ƏBƏDİDİR? 
Bu sevgidə ikimiz də günahkarıq, 
Yaşamaqçün səbəbimiz de nədir? 
Yaşamağa ikimiz də inadkarıq, 
De sevgin əzəli, ya əbədidir? 
* * * 
Heç biri,.. demək ki, bir variant var, 
Sevgiylə oynamaq, tez atmaq da var. 
Sevməyəndə qəlbi oyuncaq etmək, 
Sevənlərdə sevgi yaratmaq da var. 
* * * 
Hardan girdin ürəyimə bilmədim, 
Həyatımda sən olandan gülmədim. 
Mən sənin sevgini oyun bilmədim, 
De sevgin əzəli, ya əbədidir? 
* * * 
Yaratmaq eşqilə yaşayıb yazdım, 
Səni sevib tez də yolumu azdım. 
İstədim məktubda bir sual yazım, 
De sevgin əzəli, ya əbədidir? 
* * * 
Eşqindən şamların başına dönüb, 
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Pərvanə olmuşam, səni düşünüb. 
Sual verəcəyəm, qəlbinə düşüb, 
De sevgin əzəli, ya əbədidir? 
* * * 
Bu həyatdan köçsəm, bil, üzülmərəm, 
Ürəyimi qəm oduyla üzmərəm. 
Gözlərimə kədər yaşı düzmərəm, 
De sevgin əzəli, ya əbədidir? 
* * * 
Ayları qatmışam artıq illərə, 
Səs-sədam düşübdü indi ellərə. 
Pərişan – pərişan düşüb çöllərə, 
De sevgin əzəli, ya əbədidir? 
 
GİZLİ 
Sən getdin, “Əlvida” deyərək mənə, 
Getdiyin yollara baxıram gizli. 
Daha gücüm çatmır bir də sevməyə, 
Getdiyin yollara baxıram gizli. 
* * * 
Qarşında diz çöküb ağlamayacam, 
Ölsən yasını da saxlamayacam. 
Alışdım, bird aha odlanmayacam, 
Getdiyin yollara baxıram gizli. 
* * * 
Ayrılıq, amma ki, sevmişəm düzü, 
Əlvida olmuşdu sənin son sözün. 
Nədən sevmədinsə yaşardı gözün? 
Getdiyin yollara baxıram gizli. 
* * * 
Hərdən yuxularıma girəndə mənim, 
Qəlbimi odlara yaxıram gizli. 
Ağrıdı həmişə yandı bu qəlbim, 
Getdiyin yollara baxıram gizli. 
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* * * 
Ayrılmayaq, yalvarmışdım Allaha, 
Qələm də mürəkkəb axıtmır daha. 
Saxta məhəbbəti satmışdın baha, 
Getdiyin yollara baxıram gizli. 
 
CAN DİLƏ 
Sevgi üçün candan keçib can dilə, 
Xəstə oldum, bağlanıbdır can dilə. 
Şirin sözün ilan çıxardar qından, 
Gərək bu dil cana yetsin, can dilə. 
 
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, 
Məhəbbətim kəmmi gəldi sevəndə? 
Aramızdan yel də əsmir de niyə? 
* * * 
Darıxdığım zaman təsəllim olmur, 
Ağlayıram amma gözlərim dolmur, 
Əllərim əlinə dəyməyib donur, 
Aramızdan yel də əsmir de niyə? 
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QOCALMA SEVGİLİM 
Mən səni sevmişəm ömrüm uzunu, 
Həyatda sevgi də, nifrət də olar, 
Dəyişərəm ölsəm alın yazımı, 
Qocalma, sevgilim, qocalma, nolar. 
* * * 
Gözünə nur gəlsin, qoluna qüvvət, 
Dilinə söz gəlsin, dizinə taqət. 
Heç zaman ölməyər sevgiyə hörmət, 
Qocalma, sevgilim, qocalma, nolar. 
* * * 
Heyif deyilmi ki, cavan qalasan, 
Bil ki, istəyirəm qocalmaysan. 
Hətta istəyirəm mənlə olasan, 
Qocalma, sevgilim, qocalma, nolar. 
* * * 
Qocalsan saçına vaxtsız düşər dən, 
Qəlbində olmasın nə kədər, nə qəm, 
Uşaqlıq sevgimsən, deyirdim hərdən, 
Qocalma, sevgilim, qocalma, nolar. 
* * * 
Mən uşaq, sən isə yetkin bir gəncdin, 
Mənim ürəyimi kədərlə sancdın. 
Bəlkə də mənimçün adi inancdın, 
Qocalma, sevgilim, qocalma, nolar. 
* * * 
Səni gördüm, sanki dünyam dəyişdi, 
Ürəyimdə bil hisslərim dəyişdi. 
Aradan vaxt keçdi, zaman dəyişdi, 
Qocalma, sevgilim, qocalma nə olar. 
* * * 
Sevgi əzabından uzaq olacam, 
Kədər yuvasında boş qalacağam. 
Dizinə baş qoyub çox yatacağam, 
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Qocalma, sevgilim, qocalma nolar. 
* * * 
Ürək dəftərindən adımı silmə, 
Zəmanə tez keçir, bil, ilmə-ilmə. 
Qocalıq nə şeydi sən hələ bilmə, 
Qocalma, sevgilim, qocalma nolar. 
* * * 
Mən bir dilənçiyəm, sənə əl açıb, 
Sevgimi geriyə istəsəm olar? 
Xatırımdə ancaq məhəbbət qalar, 
Qocalma, sevgilim, qocalma nolar. 
* * * 
Unutma, tənhalıq yıxar evini, 
Hələki cavanlıq yaşadır səni. 
Mən hələ görmədim eşqin məhvini, 
Qocalma, sevgilim, qocalma nolar. 
* * * 
Sən məni atmısan, unutma ey yar, 
Sevgiyə dönüklər sayılar əğyar, 
Həyat gözlərində görünəcək dar, 
Qocalma, sevgilim, qocalma nolar. 
* * * 
Cavansan, çalış ki, xoş yaşayasan, 
Qocalıq barədə düşünmə hələ, 
Nə badə bir daha qocalmaysan 
Qocalma, sevgilim, qocalma nolar. 
* * * 
Qoy nəzər dəyməsin gözəlliyinə, 
Sən hələ cavansan, qal həmişə belə. 
Qocalıq kəlməsin gətirmə dilə, 
Qocalma, sevgilim qocalma nolar. 
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  Zaur USTAC 

                        

PDF KİTABI:  >>>>> qelemder-2 

 
ELƏ AD VERİN Kİ, BƏXTİ YAR OLSUN!!! 
Atalar, qızlara siz ad verəndə, 
Elə ad vein ki, bəxti yar olsun! 
Ya Humay çağırın, ya Sona deyin, 
Elə ad verin ki, bəxti yar olsun! 
* * * 
Sükeydə, Fəğanə, adı verməyin, 
Bəxtinin yoluna “cadu” hörməyin, 
Uğurlu bir adı əsirgəməyin, 
Elə ad verin ki, bəxti yar olsun! 
* * * 
Adı elə seçin, Aydan bac alsın, 
Ayağı zəmində, göyə ucalsın, 
Adıyla qarıyıb, xoşbəxt qocalsın, 
Elə ad verin ki, bəxti yar olsun! 
* * * 
Əridib gözünün, nurun qarəsin, 
Zaur “Ustac” ilə tapıb çarəsin, 
Hamı xoşbəxt istər ciyərparəsin, 
Elə ad verin ki, bəxti yar olsun! 
04.05.2020 – Bakı. 
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VAQİF DÜNYASI 
(Bu gün onun doğum günüdür! Ruhu şad olsun!) 
Vaqifin barmağından doğulan bir dünya var, 
Səmədin qələmindən doğulan dünya kimi. 
Yeddi qat, yeddi arğac mayası sirr dünya var, 
Səttarın fırçasından doğulan dünya kimi. 
* * * 
Vaqifin barmağından doğulan bir dünya var, 
Ana laylası kimi, nənə bayatısıtək. 
Onun barmaqlarında dilə gəlir arzular, 
Ata duası kimi, baba hayqırtısıtək. 
* * * 
Vaqifin barmağından doğulan bir dünya var, 
Ta qədimdən bu günə, ilmə-ilmə toxunur. 
Anamın hanasında olan sirli naxışlar, 
Vaqifin barmağında kəlmə-kəlmə oxunur. 
* * * 
Vaqifin barmağından doğulan bir dünya var; 
Azərbaycandır adı, – mənim yurdum bu diyar! 
16.03.2022. Bakı-İçərişəhər. 
 
PDF>>>ZAUR USTAC – “BB” HEKAYƏLƏR 
 
AĞ ADAM 
(Rəşad Məcidə) 
Tanrı mayasını tutubdu “ağ”la, 
Torpağı ağ, sümüyü ağ, sözü ağ. 
Sən bu hekayətə ya gül, ya ağla, 
Bu adamın əyrisi ağ, düzü ağ. 
* * * 
Ağoğlanda göz açıbdı dünyaya, 
Ağ doğulub, nur saçıbdı dünyaya, 
Ağ qalacaq, and icibdi dünyaya, 
Sözün tutub; alnı açıq, üzü ağ. 
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* * * 
Ağdam adlı məmləkətin uşağı, 
Burda çözüb min-bir türlü tuşağı, 
Çox dinləyib “dastan” deyən “aşığı”; 
Hekayətin mini qara, yüzü ağ. 
* * * 
Ağcabədi, mədəniyyət beşiyi, 
Yurd yeridi, çəkilibdi keşiyi, 
Sadə olub daim evi, eşiyi, 
Məqamında kürsüsü ağ, mizi ağ. 
* * * 
Ustac deyir; tam arınıb bu adam, 
Ağayana, mərd tanınıb bu adam, 
Yaranandan ağ yaranıb bu adam, 
Ağ adamdı; “dirsəyi ağ”, “dizi ağ”. 
10.03.2022. – Bakı. 
 
 
MUSTAFA 
Talelər müxtəlifdir; 
Kimi “Dayandur” olur, 
Kim isə “Sevinc”, “Vüsal”… 
Bəxti Yaradan verir, 
Adı ata, analar… 
Nə qədər “Bəsdi”, “Arzu”, 
“Sevindik”, “Kifayət” var… 
“Yetər”lər sevindiyi 
Dünyadır bizim dünya; 
Bilirlər ki, nə qədər 
Hələ “Qızyetər” də var! 
Övlad Allah payıdır, 
“Ruzisin Allah verir, 
Yükünü Yer götürür…” 
Kimi oğlan olanda, 
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Kim isə qıza görə, 
Bəzən köksün ötürür… 
Dünya saysız, hesabsız 
Misallara səhnədir. 
Qız, oğul fərq eləməz, 
Biganə, biganədir… 
İstiqanlı, sevəcək… 
Adın soyuq etməyin, 
Övlada ad verənlər! 
“Fidan”, “Humay” ya “Ucal” 
Nə çoxdur ismi-sərif… 
Bu gün elə ad verin, 
Sabah gətirsin tərif! 
02.03.2022 – Bakı. 
 

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2” 
 
PDF>>>ZAUR USTAC – “BB” HEKAYƏLƏR 
 
>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<< 
 
ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI 
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     Sona ABBASƏLİQIZI 
 

QADIN 
Müqəddəs sayılır eldə çörək tək, 
Hər an qiyəmtini biləsən gərək. 
Onun nəfəsilə qızınır ürək, 
Ömrə bəzək olan sonadı qadın. 
* * * 
İllər surətini qəfil boyadı, 
Qəm-kədər içində taya-tayadı. 
Namusdu, ismətdi, abır-həyadı, 
Allaha ucalan nidadı qadın. 
* * * 
Təbəssüm işığı gözlərə dolar, 
Bəzən də gül kimi saralar-solar. 
Adı gələn yerdə bərəkət olar, 
Əzandı, ələmdi, duadı qadın. 
* * * 
Büllur məhəbbətdir, tərtəmiz bir ad, 
Onun gözlərində qaynayır həyat. 
O, övlad gətirir cahana, övlad, 
Həyata can verən anadı qadın. 

                                              

https://yazarlar.az/tag/sona-abbas%c9%99liqizi/


Yazarlar                                                Aprel   2022 

 

 100  

 

   Alik DƏNİZSEVƏR 
 

ALİK DƏNİZSEVƏRİN YAZILARI 

Qədirsiz sona Bülbüllər 
(Qədir Rüstəmova inthaf) 

Zildən, bəmdən, boğazdandı, 
Qədir bu səs də, hardandı. 
Sən də belə- 
Sehirləyir məni elə. 
Həmin səsdi, Həmin avaz, 
Kimsə bilməz, yox anlamaz 
Şuşasızlıq elə ağır, 
Laçınsızlıq özü dərddi. 
kimi dovşan qılığın da, 
Kimi nankor kimi mərddi 
Döz deməyə, dilim gəlmir. 
Yox, dərməyə əlim gəlmir, 
Sonasız o, çiçək-gülü... 
Ayrı düşən o, bülbülü 
Qaytarmağa, yoxdu gücüm 
Zildən dedi, yen zildən- 
Mən gördüyüm sevən gündən. 
Nə sonasız Qədir gördüm, 
Nə Qədirsiz, sona gördüm. 
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Cadu 
Bağlatdıran, gedib açan, 
Kilidləyib çaya atan. 
Ay şarlatan, besdi yeter 
Kim basdırdı, iynələdi. 
Mən bilmirəm indi nədi? 
Kilidlənmiş, cadulanmış, 
Ah kimlərin canı yanmış 
O, baxacaq o, deyəcək, 
Qisməti nə, Taleyi nə, 
Gör qalmışıq biz nə günə. 
Cadu yalan, yalan-yalan 
Ey özünü, inandıran... 
 
 
Ceyran 
Ayaq saxla, qaçma dayan, 
Əlim gəlməz, vurmağa ah səni ceyran. 
Nə mən ovçu, nə sən naşı, 
Düşünmədim, sənə qarşı. 
O, pisliyi inan-inan, 
Əlim gəlməz, vurmağa ah səni ceyran. 
Keçdiyim o, düzlər tanış 
Gördüyüm o, üzlər tanış. 
Yaxınlaşım sənə ceyran, 
Söylə, söylə mənə ceyran 
Gözəlliyi, kimdən aldın- 
Məni də ki, oda saldın. 
Qaçma, qaçma biraz dayan, 
Əlim gəlməz, vurmağa ah səni ceyran. 
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   Vaqif VÜQAR 

                        

VAQİF VÜQARIN YAZILARI 

MƏN YOL ADAMIYAM… 
Şairəm söyləyən ürək səsiyəm, 
Oxumaq istədim mən də quş kimi. 
Sən demə buludun kövrək səsiyəm, 
Göyə toxuyurdu sətirlərimi. 
* * * 
Mənasız görünər hər səs, hər avaz 
Sevinci kədərlə qoşalaşmasa. 
Bahar məhəbbətə yaxa tanıtmaz, 
Belə qaynamasa, belə coşmasa. 
* * * 
Görürük, duyuruq hansı həvəsdə 
Qayanın əbədi ağlamağını. 
Hər səhər günəşin qolları üstə, 
Bir yeni sevginin doğulmağını… 
* * * 
Bu dünya min duyğu, min yeni ahəng, 
Həyatla, ölümün can otağıdır. 
Gözəllik möhtəşəm, sözlər rəngbərəng 
Yerləri bəzəyən göy qurşağıdır. 
* * * 
Hər yolun sonunda işıq görünür, 
Mən yol adamıyam fikirləri dəm. 
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Ömür yaşamışam soyuq bir ömür, 
Baharın əlindən tutub gəlirəm… 
 
DÜŞÜNCƏLƏRİM… 
Hissiz,duyğusuzdur gülümsəməyən, 
Allah qar yağdırır baxıb dağına. 
Sədəğə istəmə ömürdən, gündən 
Yıxılıb zamanın ayaqlarına. 
* * * 
Qartal qanadından bir lələk düşdü, 
Çapırdı dördnala bir qoca atlı. 
Sevinc qapılarda kirayənişdi, 
Dərdin mənzilidi köksümün altı… 
* * * 
Zülmət sevinməsin batsada günəş, 
Gedişin təzədən dönüş vaxtı var. 
Dünya qaydasını dəyişə bilməz, 
Bir gün yoxuşun da eniş vaxtı var. 
* * * 
İnsan yaşamayan sehirli yurddu, 
Keçilməz yolu var zirvələrin də. 
Zirvədən daş qopdu, dərələr uddu 
Acgöz tamahı var dərələrin də… 
* * * 
Dənizdə doğulur dəli küləklər, 
İstinin,soyuğun döz havasına. 
Dalğalar sahili niyə döyəclər, 
Ömür tək sıgmayır öz məcrasına. 
* * * 
Ruhumun bir ovuc buluduyam mən, 
O hansı qüvvədir özünə dartır. 
Tutsada göylərin ətəklərindən, 
Torpağa qayıdır,yerə qayıdır. 
* * * 
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Çalınan fələyin kəməncəsidir, 
Duymaz bu mənanı biganə adam. 
Hər axşam, hər səhər zumzuməsidir, 
Çayın bəstəsidir dağlar oxuyan. 
* * * 
Əlində çırpınıb xəyallarımın, 
Sözün qucağında fikir uyuyur. 
Bir səs qulağıma gəldi ayıldım, 
Gördüm pəncərəmdə bir quş oxuyur… 
 
SALAM ALLAH SALAMIDIR 
Biri şərqə, biri qərbə 
Gedir güman səpə-səpə. 
Həyat yolu çox qəribə, 
Hərə bir yol adamıdır. 
* * * 
Astarı nə, üzü nədi 
Dilimdə sözü göynədi. 
Söz daşlaşan bir əbədi, 
Qədim Misir ehramıdır. 
* * * 
Salam şeirin dilidir, 
Salam haqdan qopub gəlir. 
Salamsız fikir ölüdür, 
Salam Allah salamıdır. 
* * * 
Sevgi bahar, sevgi payız 
Qoy dolaşsın ağız-ağız. 
Deyəcəklər bir sevdasız 
Günlər ömrün haramıdır. 
* * * 
Ocaq çatıb, od qalayıb, 
Dərmədiyim gülə hayıf. 
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Faniliyə baş bulayıb, 
Gedən ölüm karvanıdır. 
 
MƏNİ TUFAN DOĞUB… 
Yağıb sətir-sətir varaqlar üstə, 
Kükrə, çaylar kimi yenidən kükrə. 
Döyüb pəncərəmi əsən dan yeli, 
Çəksin xəyalımı dərinliklərə… 
* * * 
Möhtəşəm olursan qovuşmağınla, 
Ruhumun göyləri sonsuz və dərin. 
Ana laylası tək özünə çəkir, 
Əlindən yapışıb şeirlərimin. 
* * * 
Məni tufan doğub min ildən bəri, 
Ulayan boz qurdun uzaq səsiyəm. 
Yatıb,dincəlməyən dənizlər kimi, 
Bəlkə də taleyin uzaq səsiyəm. 
* * * 
Sonum belədirsə, əvvəlim belə 
Ağacam,torpağam,suyam,buludam. 
Könlümün harayı mələr bir quzu, 
Gözünün yaşını qurutmalıyam. 
* * * 
Məni də qapından keçir qoy gedim, 
Hər kəsin gözündə ikili dünya. 
Gördüm mürgüləyir səssiz duyğumun, 
Sığınıb köksünə mürgülü dünya. 
* * * 
İnsanlıq diz çökür azadlığına, 
Bəs niyə dünyanın evi dar imiş. 
Bir möhnət görürəm hər addım başı, 
Ürək viran imiş, tarimar imiş. 
* * * 
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Kukrəyim, çağlayım dalğalar kimi, 
Ayağa qaldırım tufan ordumu. 
Yox-yox quş avazlım, əfv elə məni, 
Gərim yer üzünə qanadlarımı… 
 
DOĞULDUM… 
Mələk gəldi quş təki, 
Dodağında təbriki. 
Əlimi tanış təki 
Sıxan vaxtı doğuldum. 
* * * 
Həyat,ölüm savaşı, 
Ömür bir sapand daşı. 
Ayrılığın göz yaşı 
Yağan vaxtı doğuldum… 
* * * 
Dünya eşqin gözəli, 
Ətəyində bir əli. 
Bir əlində yaz seli 
Axan vaxtı doğuldum. 
* * * 
Yollar küsgün, can talan 
Sevgisidi azalan. 
Haqqımızı şər, yalan 
Boğan vaxtı doğuldum. 
* * * 
Ana doğan mərddimi, 
Kim eşidib əhdini. 
İpə,sapa dərdini 
Yığan vaxtı doğuldum. 
* * * 
Vətən ayrılıq yurdu, 
Kədər mərəkə qurdu. 
Ovundurub buludu 
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Şağan vaxtı doğuldum. 
* * * 
Qış qovurdu baharı, 
Kimsə yorub yolları. 
Kəsib qoca çinarı 
Yıxan vaxtı doğuldum. 
* * * 
Səhərəcən quş oyaq, 
Oxuyurdu cosaraq. 
Günəş dağdan aşaraq 
Çıxan vaxtı doğuldum…. 
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    Mövlud AĞAMMƏD 

                        

MÖVLUD AĞAMMƏDİN YAZILARI 

DƏRİN 
Deyirlər, dərdlinin dərmanı dərddi, 
Dərdin dərd dəryası dərindən dərin. 
Dərddən dərd dərirlər dərd dərəsində, 
Dərdin dərd dəryası dərindən dərin. 
* * * 
Dumandan dərd alır dağın damənin¹. 
Dolanır dərdimin dağında mənim. 
Düşürün dərdimin dağından məni, 
Dərdin dərd dəryası dərindın dərin. 
* * * 
Dərd dərdə dərd dilər düşünsən dərin, 
Dərd dərmək diləsən, dər indən², dərin. 
Dünya, dərdin dolu deyildir dərin³, 
Dərdin dərd dəryası dərindən dərin. 
* * * 
Dərd damır damından, dünya dərdlidir, 
Damır damla-damla, dərya dərdlidir. 
Dərd dağda dağlanır, dərdi dərd didir, 
Dərdin dərd dəryası dərindən dərin. 
1. ətək 
2.indidən 

https://yazarlar.az/tag/movlud-agamm%c9%99d/
https://yazarlar.az/tag/movlud-agamm%c9%99d/
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3.qapı 
30.12.2021. Quba-Zərdabi. 
 
YUXULARIN ÇİN OLACAQ DEYİRDİN… 
Yuxuların çin olacaq deyirdin, 
Qovuşacıq bir təndə bir can kimi. 
Tərs yozumun xatirinə gözlədik, 
Ömür bitdi ” bir” deyilən an kimi. 
* * * 
Kimdən umaq bir ömürlük səadət, 
Umduğumuz sayılacaq qəbahət. 
Qınayacaq bizi bu el, bu adət, 
Ürək qəmdən dəlik-dəlik, şan kimi. 
* * * 
Taleyimiz pərən-pərən, didərgin, 
Sevgim üçün nələr, nələr edərdim. 
Bu dünyanın bu üzündən gedərdim, 
O üzündə mövludum ad-san kimi. 
29.01.2022. Quba-Zərdabi. 
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   Alik DƏNİZSEVƏR 
 

MÖVLUD AĞAMMƏDLƏ MÜSAHİBƏ 
1. 2021 -ci il necə ürəyinizcə oldu, yoxsa köhnə ildən 
gözlədiklərinizi 2022-ci ildən gözləyirsiniz? 
Əlbəttə, ürəyimcə oldu ötən il mənim üçün. İkinci şeirlər 
kitabım işıq üzü gördü. 60 illk yubileyim qeyd olundu. “Zəfər 
yazanlar” şeir müsabiqəsində şeirim 3-cü yerə layiq görüldü. 
Yeni ili daha uğurlu olmasını arzu edirəm. 

2. Birinci və ikinci kitablar sizcə hansı daha uğurlu oldu 
oxucular necə qarşıladı? 
Əlbəttə, hər ikisi uğurlu oldu, deyərdim. Çünki ilk kitabım “Sən 
ömrümün bənövşəsi”ndə heca vəznli şeirlərim yer almışdı. 
İkinci-“Ey gülüm, can həmdəmim” kitabında əruz vəznli 
şeirlərim toplanıb. 

3. Gələk kitablarınızın adına bir özəl səbəbi var, “ömrünüzün 
bənövşəsi” solsun can həmdəminiz sizdən uzaq düşsün? 
Özəldir, təbii ki. Bənövşə tez açar, tez solar, ancaq mənim 
ömrümün bənövşəsi həmişə təzə-tərdir. Ayrı düşsək də bir 
təndə bir canımdır mənim. 

https://yazarlar.az/tag/alik-d%c9%99nizsev%c9%99r/
https://yazarlar.az/tag/movlud-agamm%c9%99d/
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4. İstərdiniz canımdır dediyiniz bircə günlüyə sizi görməyə gəlsin 
deyirlər bir qəhvənin min illik xətri vardır? Amma səmimi? 
Son ölən ümid olar, deyiblər. Bəlkə də, bu qisməti 
yaşayacağam nə vaxtsa… 

 

Mövlud AĞAMMƏD – şair, pedaqoq. 
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5. Qismətin sınağına imtahan vermək nə zamansa sizi yorsa? 
Mən bu sınaqla yaşayıram, bir ömür sonra da yaşayaram. 
Ancaq yorulmaram. 

6. “Zəfər yazanlar” müsabiqəsində şeirinizin üçüncü olması sizi 
bir an olsun düşündürüb; üçüncü yox, kaş birinci olsaydı deyə? 
Əlbəttə, hədəf ilk olmaq idi. Düşünürəm ki, gələcəkdə buna 
nail olaram. 

7. Nail olmaq istədiyiniz başqa nələr var, yaxınlaşdığınızda bir 
əngəl çıxsın? 
Çox istərdim şeirlərimə mahnılar bəstələnsin, qoşma, 
gəraylılarım aşıqlar tərəfindən ifa olunsun. Əlbəttə, əngəl 
deməzdim, ancaq maddi imkanların məhdudluğu hələ ki, buna 
yol vermir. 

8. Hansı şeirinizə istərdiniz mahnı bəstələnsin, hər onu 
dinlədiyinizdə sizə can həmdəminizi xatırlatsın? 
Konkret hansı şeir olduğunu deməkdə, düzü, çətinlik çəkirəm. 
Elə adları göstərilən şeirlər daha uğurlu olardı, məncə yəni 
kitablara adları verilən… 

9. Yaradıcılığınızda uğursuz saydığınız şeirlər var, 
oxuduğunuzda ürəyinizcə olmasın? 
Əlbəttə, var. Ancaq bu məni qətiyyən kədərləndirmir. Hətta 
onlardan bir neçəsini kitaba da əlavə etmişəm. 

10. İnsan bəzən uzaqlara alışar bir gözlənti belə ona ümid işığı 
olar kitablarınızdan ona ayırmısınızmı? Nə zamansa gəlsə 
verəsiniz? 
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Əslində, bu kitablar onun özüdür mənim üçün. Onun gəlişi özü 
ilə bərabər məni də özümə qaytarar. 

11. Sizə öz minnətdarlığımızı bildirirəm son sözünüz nə olardı 
oxucularınıza? 
Mən Sizə təşəkkür edirəm. 
Oxuculara sözüm çoxdur. Şairin hər şeiri bir nəsihətdir. 
Sevsinlər Vətənimizi, qorusunlar müstəqilliyimizi bu günkündən 
də çox. Biz buna qadirik. 

Söhbətləşdi: Alik DƏNİZSEVƏR 
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