
Azərbaycanda “Əlifba” kitabını mən yazsaydım A hərfi 
ilə deyil, O hərfi ilə başlayardım. Dünyanı yoxdan xəlq edən 
Yaradan da ilk olaraq “Ol” əmri verib; dünya olub, adam 
olub. Adama “Oxu” buyurub; nəyi oxu, niyə oxu, deməyib, 
sadəcə oxumağı tapşırıb. 

“Ol” əmr, “oxu” əmrdir, deməli, dünya və üzərində olan 
şüurlu və şüursuz bütün canlılar əmrə tabedir. 

Bəs biz “Əlifba”nı niyə A hərfi ilə başlayırıq? 
“Ana” sözünü ilk olaraq öyrənmək üçün – təsəllimiz 

belədir. Guya, Ana dünyanın ən müqəddəs varlığıdır. Bəs ata, 
qardaş, bacı, dədə, nənə, oğul, qız? Siyahını uzatmaq da olar. 
Kim müəyyənləşdirib ki, Ana müqəddəsdir, o biri doğmalar 
yox! Məncə, düzgün yanaşma deyil!

Ancaq necə ki, ananı müqəddəs biliblər, onda gəlin, ana 
haqqında danışaq. Baxaq görək hansı ana və necə müqəd-
dəsdir? 

Azərbaycanlı anası oğlunu bütün şər işlərdən, dərrakə-
sində pis bildiyi hər şeydən qoruyur. “Südüm sənə haram 
olar” deyib öyüd-nəsihət verir. Sözsüz ki, mentalitetimizə 
uyğun olaraq övladlar da analarını eşidirlər. Hətta məktəb-
də, məhəllədə kiminləsə dalaşıb gələn oğlunu qınayır. Səbəb 
ana, bacı söyüşü olsa belə yenə oğlunu danlayır. “Söymüş-
dü, məni söymüşdü, gəlib yapışmadı ki? Sən gərək fikir ver-
məyəydin, özünü eşitməzliyə vurardın”, deyir. 

Çeçenlərdə isə tamam başqa cürdür. Orda ana mübariz-
dir, bizim analar kimi yava, tolerant, sülhsevər deyillər. Öv-
ladlarını da özləri kimi döyüşkən öyrədirlər. Çeçen qadın-ana 
dalaşıb gələn oğlunu dəhlizdəcə saxlayıb danlayır. “Söyən 
dilini kəsib itə atdınmı?” soruşur, “Niyə qarnını cırıb bağır-
saqlarını yerə tökmədin ki, başqalarına dərs olsun?” deyir. 

“Azərbaycan Cənubi Qafqazın ən böyük ölkəsidir! 
Azərbaycan Ordusu bölgənin ən güclü ordusudur!” – təskin-
lik üçünmü deyirik bunu, yoxsa həqiqətən belədir? Bilmirəm! 
Ona görə bilmirəm ki, Xocalı hələ də düşmən tapdağındadır. 

İki Qafqaz ölkəsindən nümunə gətirməkdə məqsədim 
SÖZÜN KƏSƏRİni əyani şəkildə təsvir etmək idi. Deyirəm, 
bəlkə biz “Əlifba”nı A hərfi ilə deyil, O hərfi ilə başlasaydıq, 
“Ana” sözü əvəzinə “Ol”, “Oxu” əmrlərini verməyə və eşit-
məyə vərdiş etsəydik, hər şey başqa cür olardı? Axı “Ana” 
sözü müqəddəsdir, mülayimdir, adama layla çalıb həzin yuxu 
gətirir. “Ol” kəlməsi isə sərvaxt olmağa səsləyir, səfərbər ol-
mağa çağırır.
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Qəzet və jurnallarda, sosial mediada şeir 
çoxdur. Hamısını oxuyub başa çatdırmaq 
olmur. Üstəlik, kitab nəşri asandır deyə, 

hər kəs yazdıqlarını, bədii sözə aidiyyatı
oldu-olmadı nəşr etdirir və yayır. Buna görə 

də yaxşı ilə pisi ayırmaq getdikcə çətinləşir. Gənc 
şair Elvin İntiqamoğlu şeirləri haqqında fikrimi 
öyrənmək istəyəndə növbəti bir qafiyəli söz yığını 
ilə qarşılaşacağımı düşünürdüm. Amma sonra 
Elvinin həm də Vətən müharibəsinin iştirakçısı, 
qazi olduğunu xatırlayanda onun yazılarına daha 
həssaslıqla yanaşmalı olduğumu hiss etdim. Şeirlərin 
altındakı qeydlərdən bəlli olur ki, onların demək 
olar ki, hamısı Azərbaycanda və Türkiyədə buraxılan 
poeziya toplularında, qəzet və dərgilərdə çap olunub. 
Bu, artıq öz-özlüyündə Elvinin ədəbiyyat aləmində 
yeni olmadığının, müəyyən bir yol keçdiyinin 
göstəricisidir.

İlk növbədə Elvinin şeirlərinin yığcamlığını, 
sözçülükdən uzaq olmasını bəyəndim. Gəlişi gözəl, 
qafiyə havasıyla uzanan yazısı yoxdur. Təqdim olunan 
yazıların demək olar ki, hamısında irili-xırdalı bir 
poetik yük, bədii maya var:

İndi gəlsən ömrümü
Təpədən dırnağacan
Dərd içində görərsən -
Dərdin az çağında gəl!

Yazım baxışlarından,
Saçından, gülüşündən
Sözün söz çağında gəl!

Payızda gəlsən yerə
Sarı ümidlər düşər -
İlin yaz çağında gəl!

Qışın oğlan çağında,
Üşüyərsən, donarsan
Qışın qız çağında gəl!

Son iki yüz ildə, yəni Güney Qafqazın Rusiyaya 
qatılmasından və tarixi Azərbaycan torpağında 
erməni vilayəti (sonra dövləti) yaradılandan 
sonra ədəbiyyatımızın boynuna, həm də onların 
yalan, iftira və riyakarlıqlarına cavab vermək, 
dünyaya həqiqəti çatdırmaq kimi ağır bir yük də 
düşmüşdür. Ermənilərin torpaq iddiaları, şeytanın 
bütün sifətlərini daşımaları, son otuz ildə Qarabağı 
Ermənistana qatmaq üçün törətdikləri vəhşiliklər, 
nəhayət, Vətən müharibəsində Azərbaycanın parlaq 
qələbəsi, torpaqlarımızın azad edilməsi çağdaş 
ədəbiyyatımızın başlıca mövzularından birinə 
çevrilmişdir. Bu barədə yazılan elmi, bədii əsərlərin 
sayını müəyyənləşdirmək çətindir. Görünür, 
silah savaşı dayansa da, söz savaşı uzun müddət 
dayanmayacaqdır. Bunu qələbədən sonra yazılan 
bir çox şeir, nəsr və publisistika nümunələri də aydın 

POEZİYA TƏKCƏ QIZILGÜLLƏRDƏN İBARƏT DEYİL

SABİR RÜSTƏMXANLI
Xalq şairi, millət vəkili
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göstərir. Müharibə mövzusunda əsərlər çoxaldıqca 
onların arasında savaşın iştirakçısı olmuş, ölümlə 
üz-üzə gəlmiş, ağır sınaqlardan keçmiş istedadlı 
qələm sahiblərinin bədii, publisist yazılarının dəyəri 
daha da artacaq. Elvin İntiqamoğlu da iştirakçısı 
olduğu müharibə mövzusunda xeyli şeir yazmış və 
onları «İkinci Qarabağ» adlı silsilədə birləşdirmişdir. 
Öz-özlüyündə müharibənin artıq xatirəyə dönməsi 
sevindiricidir:

Ölüm qorxusu deyil,
Əsir düşmək qorxusudur
Qorxusuz müharibənin dərd tərəfi...

Və ya

Mən onda bildim güllənin tərifin -
Bir dəqiqəlik sükut,
Bir ömürlük göz yaşı...

 «Mühasirə», «Şəhid anası», «Şəhid qızı», 
«Qaya 11», «İtkin əsgər anası», «İndiki Ermənistan», 
«Pəncərə» və başqa şeirlərində Elvin konkret olaylar 
və ya insanların yaşantıları fonunda müharibənin 
gətirdiyi fəlakətləri, şəhid analarının, şəhid 
övladlarının dözüm, mərdlik və faciələrini orijinal 
bədii cizgilərlə qələmə alır...

Elvinin şeirlərinin çoxunda mövzunun poetik 
cövhərini, ruhunu duyub ifadə etmək qabiliyyəti var. 
Gəraylı və ya qoşma şəklində yazdığı şeirlərində də 
sözü azaddır, klassik formalarda rahat gəzişmələrdən 
çəkinmir... Buna görə də qoşmanın dördlük bəndlərini 
sərbəst şəkildə dəyişib üç misraya endirməsi oxucunu 
təəccübləndirmir. Məsələn:

Gah dizim qanayıb mənim,
Gah toz içində olmuşam -
Daş yol, torpaq yol gəlmişəm...

Dərd verən də, dərd də mənə tanışdı -
Yolun azmış fələklə
Min yol ortaq yol gəlmişəm...

Ayaqlarımla gəzdiyim yerləri
Əllərimlə ölçmüşəm -
Yeddi barmaq yol gəlmişəm...

Bu cəhətdən «Yol gəlmişəm», «Dönüş», «Rəs-
sam və şair», «O da getsin», «Gül kimi sevmək», 
«Ayrılıq» və s. şeirlərin forma yeniliyi diqqəti cəlb 
edir.

Elvin sözü duyur və mənadan-mənaya, sözdən-
sözə gözlənilməz keçid etməyi bacarır. Məsələn:

Həyat nədi?
heç nədi,
Xoş günü say-seçmədi -
İnadından keçmədi
ürəyimdən keçənlər...

Baxış tanış baxışdı,
düşmənim də tanışdı -
Ətəyimdən yapışdı
ələyimdən keçənlər...

Gənc şairin yazılarında onun nəslini düşündürən, 
narahat edən bütün sorunlar, savaş, qələbə, 
itkilərimiz, şəhid ailələrinin taleyi, qazilərin üzləşdiyi 
çətinliklər də yer almışdır. Yəni poeziya onun 
gözündə təkcə öz daxili yaşantıları, sevgi və nifrəti 
deyil, həm də cəmiyyətin həyatının istisi-soyuğu, 
yaxşısı-pisi, başqa sözlə desək, bütün ictimai havadır. 
Bu baxımdan Elvinin şeirlərində ictimai ruhla lirik 
qəhrəmanın fərdi dünyası, yaşantıları birləşir. 
Bu paralellik ədəbiyyatın zəruri cəhətlərindədir, 
ədəbiyyatın qoşa qanadıdır. Müəllif hədəfə çatmaq 
istəyirsə, bu qanadların ikisini də sağlam saxlamalıdır.

Bütövlükdə, Elvinin şeirlərini geniş təhlil etmək 
niyyətim yoxdur. Bu qısa qeydlərimlə bildirmək 
istəyirəm ki, onun poetik istedadı var. Bundan 
sonrakı ədəbi taleyi özündən, zəhmətə qatlaşmaq 
bacarığından, oxumaq, öyrənmək, özünü inkişaf 
etdirmək iradəsindən asılıdır. Azərbaycan ədəbiyyatı 
zəngindir. Burda tanınmaq və ya səsinin eşidilməsini 
istəyirsənsə, gərək yorulmadan çalışasan.



Xəzan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 III	2022

XƏZAN	№3	(40)	MAY	2022-Cİ	İL4

İKİ ŞAİR
Şairlər gününə

Eyni gündə iki şair doğuldu -
Mikayıl Müşfiq və Vaqif Səmədoğlu...

Müşfiqin qanadları çıxdı,
Səmədoğlunun barmaqları.

Şeir Müşfiqin alnına yazıldı,
Səmədoğlunun əlinə.

Müşfiq
anadangəlmə şair idi,
Səmədoğlu atadangəlmə.

Müşfiq
anadan yetim qaldı,
Səmədoğlu atadan.

Müşfiqə mələk adı qoydular,
Səmədoğluna şair.

Müşfiqi şairlər öldürdü,
Səmədoğlunu mələk...

Müşfiq
Səmədoğlunun atasını gördü, 
Səmədoğlu Müşfiqin oğlunu görmədi.

Müşfiq
şeirə öz adı ilə gəldi,
Səmədoğlu atasının.
Müşfiq
tuthatutda yaşadı,
Səmədoğlu qaçhaqaçda.

Müşfiqin sovetə qarşı çıxması
qəhrəmanlıq idi,
Səmədoğlununku
ərköyünlük.

Müşfiq
sovetdən öncəni gördü,
Səmədoğlu sonranı.

Müşfiq
hər şeyə inandı,
Səmədoğlu heç nəyə.

Müşfiq
saza vuruldu, 
Səmədoğlu caza.

Müşfiq
Abşeronun şanısını sevdi,
Səmədoğlu Şampanın şərabını.

Müşfiq şeirinin misraları var,
Səmədoğlunun cümlələri.

Müşfiq
həyatdan yazdı,
Səmədoğlu ölümdən.

Xəzərin sahilində,
qayalıqlar üstündə
gənc bir oğlan oturub -
o, Müşfiqdir.

Bakının küçələri ilə
çiyninə çanta salmış,
çalsaçlı bir qoca gedir -
o, Səmədoğludur.

                           ƏSƏD  CAHANGİR
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Müşfiq
şeirmizin yeganə əbədi gəncidir.
Səmədoğlu
çoxsaylı ədəbi qocalarından biri.

Müşfiq
şair taleyi yaşadı,
Səmədoğlu şair oğlu taleyi.

Müşfiq
xalqın şairidir,
Səmədoğlu Xalq şairi.

Müşfiqin qocalığı 
Səmədoğluna oxşaya bilərdi, 
Səmədoğlunun gəncliyi
Müşfiqə oxşamadı.

Müşfiq
çox sevdiyi dənizdə öldürüldü, 
Səmədoğlu
zəhləsi getdiyi xəstəxanada öldü.

Müşfiq
1938-də getdi, 
Səmədoğlu 1939-da gəldi.

Müşfiqin adını daşıyan on minlər var,
Səmədoğlu Vaqifin adını daşıyan
on minlərdən biridir.

Eyni gündə iki insan doğuldu,
Əkizlər bürcündə doğulsalar da,
taleləri əkiz olmadı.
Biri Müşfiq oldu,
o biri Səmədoğlu.

Allah hər ikisinə rəhmət eləsin...

GÜNƏBAXAN

Van-Qoqa

Sizləri belə yanaşı
kimsə əkib, günəbaxan.
Sənə bu gözü, bu qaşı
çəkən çəkib, günəbaxan.

Baxışların sudan duru,
aydan arıdır kirpiyin.  
Bir de görüm, səni tanrı,
niyə sarıdır kirpiyin?

Gün hər doğanda açılıb,  
hər batanda solan gözəl!   
Aləmə nur tək saçılıb,
özü günəş olan gözəl? 

Gün, axı, yandırıb-yaxır,
sevgi nə çoxdur sizlərdə?!
Mini bir günəşə baxır,
qısqanmaq yoxdu sizlərdə?!

Bir danış, eşidək sözün, 
gəzəyən günü neynirsən? 
Aləmi yandırıb, özün
bəzəyən günü neynirsən?

Tutulub ayağın-əlin,  
dikilib gözün günəşə. 
Heyrətdən lal olub dilin,   
nədir ki sözün günəşə? 

Mən də yaşadım bu anı, 
gecənin ən gecə vaxtı.
Ruhumun sərbəst zamanı, 
düçüncəmin heca vaxtı.

Mənəm, sənsən,
bir də gecə,
sabah girir aramıza.
Səni sevərdim eləcə,
Allah girir aramıza.

Görən, hər şeyi unudub
günahlara dalmaq gözəl,
yoxsa vəfa yolun tutub,
günəbaxan olmaq gözəl?!

YUXU

Ad günümə

Bacadan qəfil şığıyıb
çiynimə qonan quşa bax!
Az qalır ki, çiynim sına,
qanadları sınmışa bax!

Burub fələyin qulağın
hansı vaxta qurub gəlib?
Əlli ildir gözləyirəm,
indi niyə durub gəlib?
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Çiynimə qonan bu quşun
sağı var, solu görünmür,
Üzümə nəfəsi dəyir,
qanadı-qolu görünmür.

Göz yaşımı dənləyən quş,
kimsə yox dən versin sənə?
Atam gəlsin, anam gəlsin
isti yuva hörsün sənə?

Oğlan, nə ana südündən,
nə ata qanından gəlir,
Çiyinlərə qonan quşlar
Allahın yanından gəlir,

Sənə haqqın quşu qonub,
bəxtəvər olub başına!
Dimdiyində söz gətirib
Allahdan təzə yaşına!

Çiyninə quşlar qondusa,
anan olmaz, atan olmaz,
Daha quş olub uçarsan
daha səndən adam olmaz.

XOŞBƏXT ELƏMƏYƏ NƏ VAR Kİ, MƏNİ

Heç nə istəmirəm, dünyada heç nə,
bir buğda dənəsi, bir isti yuva,
bir içim sərin su, bir udum hava,
bir də uzandıqca uzanıb gedən,
özünə dost, düşmən qazanıb gedən,
son mənzilə doğru tələsən bir yol
yarsın şimşək kimi çölü, çəməni!..
Xoşbəxt eləməyə nə var ki, məni...

Demirəm qolumdan yapışsın bir qol,
bir çinar kölgəsin sərim üstümə!
İstəyim odur ki, istehza ilə
gülənlər olmasın mənim üstümə!
Kükrəsin altımda qoy ilham atım,
keçib dərələdən, çapıb düzlərdən
dağların başında bir tonqal atım!
Mənim alovuma, mənim tüstümə
uzaqdan-yaxından gələnlər olsun.
Bölüm sevincni yadın-yaxının
dərdimi öz dərdi bilənlər olsun.
Dağılsın gözümdə dağların çəni!
Xoşbəxt eləməyə nə var ki,  məni!

Bircə zərrə işıq, bir ovuc umud -
heç nə istəmirəm, bunlar bəsimdir.
Şöhrət zirvələri girməz yuxuma,
böyük salonları düşünən kimdir?

Tanınmış ərləri, şux sənəmləri
yadına saldıqca üşənən kimdir?
Mən yaxşı bilirəm tale deyəni...
Xoşbəxt eləməyə nə var ki məni.
Mənim səadətim dünyada yalnız
yaxşı bilirəm ki, mənə gərəkdir.
Mənim səadətim daşlar üstündə
qayalar üstündə bitən çiçəkdir!
Axı, nəyə gərək ləçəklərini
çırpıb sal daşlara yellər qoparsın?!
Dünyadan xəbərsiz dəcəl bir uşaq
totuq əlləriylə dartıb kökündən
yolub ləçəklərin sonra da atsın...
Ədalı xanımlar, məğrur cavanlar
nə olar, keçəndə tapdamasınlar!
Axı, bu onların nəyinə gərək?
Axı, nəyə gərək daşlar üstündə
özünə yurd salan yabanı çiçək?!
Mənim çiçəyimin, mənim gülümün
min cür kələk bilən, min cür iş görən,
qapılar dalında ehtiras dəmi
min işvə, min qılıq, min öpüş görən
o qədər, o qədər düşməni var ki!
Xoşbəxt eləməyə məni nə var ki?!

Heç nə istəmirəm, dünyada heç nə,
bir buğda dənəsi, bir isti yuva,
bir içim sərin su, bir udum hava,
bir də uzandıqca uzanıb gedən,
özünə dost, düşmən qazanıb gedən,
son mənzilə doğru tələsən bir yol
yarsın şimşək kimi çölü, çəməni!
Xoşbəxt eləməyə nə var ki, məni...

VAR MƏNİM

Ürəyimdə xarıbülbül sevdası,
gül-çiçəkli bir baharım var mənim.
Qulağımda Xan babamın nəvası,
məclislərdə kaman-tarım var mənim.

Tarix yatır hər qayamda, daşımda,
adım durur üfüqlərin qaşında.
Koroğlunun çələngi var başımda,
yenilməyən bir diyarım var mənim!

Əsəd, kimdir gücün sənə bildirən,
öz üstünə el-aləmi güldürən? 
Nəğməsiylə ölümləri öldürən
bir ölümsüz Xudayarım var mənim!
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Yanvar ayına qışın oğlan çağı dey-
irlər.Qışın oğlan çağında bir oğu-
lun gəlişi dəyişdi hər şeyi. Günəş 

kimi doğdun dünyamıza. Özünlə bir istilik, 
hərarət gətirdin evimizə. Qəlbimiz də, evimiz də 
işıqlandı.

...Davam etməkdə çətinlik çəkdim.  Fikrim 
haçalandı. Xəyal çox uzaqlara apardı məni. 
Necə davam edəcəyimi bilmədim. İlk dəfə idi 
ki, söz qarşısında aciz qalırdım. Və birdən iki 
il qabaq ad günümdə mənə yazdığın məktubun 
yadıma düşdü.

Yazırdın... “Mən gözəl sözlər deməyi bacar-
mıram, ata! Əslində demək istədiyim o qədər söz 
var ki!... Amma deyə bilmirəm. Sadəcə istəy-
irəm biləsən ki, səni çox istəyirəm, özümdən də 
çox!...

...Mən həmişə uğur dalınca qaçmışam. 
Amma sonradan anladım ki, mən dünyanın ən 

uğurlu övladıyam. Çünki sənin oğlunam. Təsəv-
vür edə bilməzsən ki, sənlə necə fəxr edirəm.

...Yadımdadı, mən uşaq olanda həmişə sənin 
köynəklərini geyərdim. Yəqin xatırlayırsan. 
Köynəklərindən sənin ətrin gəlirdi. Mən bu ətri 
çox sevirdim. Yanımdasan kimi özümü əmin 
hiss edərdim... Sən dünyanın ən yaxşı atasısan. 
Nə yaxşı ki, sən varsan, ata! Xoşbəxtəm ki, sənin 
kimi atam var!...”

...Məktubun məni çox kövrəltdi, oğul! İm-
kan tapıb o biri otağa da keçə bilmədim. Sel kimi 
axan göz yaşlarımı görən anan da, bacıların da 
donub qalmışdılar. Hiss etdim ki, böyümüsən. 
Maşallah, böyük oğlan olmusan.

Elə hərdən sən yatanda mən də oğrun-oğrun 
sənin ayaqqabılarını geyərdim. Mənə böyük 
gələrdi ayaqqabıların. Sevinərdim, ürəyim 
atlanardı. Bu elə bir hissdir ki, oğul, sözlə if-
adəsi qeyri-mümkündü. Allahıma dönə-dönə 
şükürlər edərdim.

MEHMAN MAYILXANLI

OĞLUMUN AD GÜNÜNƏ...
(esse)
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Oğul, sizi çətin böyütmüşəm. Amma halal 
böyütmüşəm. Evimizə heç vaxt haram yol tapa 
bilməyib. Tanıyanlar bilir, işlədiyim vəzifələr 
elə idi ki, gəlir yerləri çox idi. Çox şeylər edə 
bilərdim. Eləmədim. Bəzilərinin nəzərində çox 
şeylər itirdim. Amma bu gün də hamının gözünə 
dik baxa bilirəm. Olub ki, bir çox istəklərinizi 
ürəyimcə eləyə bilməmişəm. Amma az olan 
halal qazancın çox olan haram qazancdan daha 
şərəfli, daha ləyaqətli olduğunu sizə anlada 
bilmişəm. Oğlum, sən də çalış haram tikə yemə. 
Ailənə də, balalarına da yedirtmə!...

Heç kəs əbədi deyil. Nə vaxtsa dünyanı tərk 
edəcəyik. Bu çətin, həm də ağır itkidir. Amma 
həyatda daha ağır itkilər var. Çalış şərəfini, 
ləyaqətini heç vaxt itirmə. Ailəmizim müqəd-
dəs ənənələrinə sahib çıx. Həmişə doğmalarının 
yanında ol. Tez-tez onları yoxla. Lazım gələndə 
ilk kömək əlini sən uzat, mənim balam!...

Yadındadı, toyunda sənə xeyir-dua verəndə 
demişdim... “Oğul, dünyaya bir gün gələn, bir 
gün də köç etməlidir. Buna həmişə hazır ol-
malısan. Səni böyüdəndə səninçün elədiklərim 
də çoxdur, eləyə bilmədiklərim də. Allah sənə 
imkan versin eləyə bilmədiklərimi özünə və bal-
alarına eləyə biləsən. Bir də sənə Allah övlad 
versin. Oğul övladı. Mənə də möhlət versin. O 
böyüsün, yaşa dolsun.  Və mən görəndə ki, səni 
mənim qədər istəyən, səninçün mən qədər nara-
hat olan oğlun var, bax onda gözüm arxada qal-
maz. Rahat köç edərəm bu dünyadan.

Allah mənim səsimi eşidib. Buna min dəfə 
şükürlər edirəm. Dediklərimi görmək üçün Al-
lahdan möhlət diləyirəm.

Mən səninlə fəxr edirəm. Öz sahən üzrə 
uğura imza atan ilk azərbaycanlısan. Amma elə 
sən də mənim kimisən. Bu uğuru doğmalarınla 
və bir neçə dostunla bölüşdün..

Şükürlər olsun ki, indi sən də atasan. Məni 
daha yaxşı anlayırsan. “Ata kimdir?” sualına 
qısaca qeydlərimi sənlə bölüşmək istəyirəm... 
Ata olmaq bir nəsli yaşatmaq üçün bir ömrü 
qurban verməkdir. Ata olmaq balalarının yolun-
da bir ömrü əritməkdi. Ata olmaq sevdiklərinin 
arzu və ümidlərini alın təri ilə göyərtməkdi. Ata 
övladını hər bəladan qoruyan sevgi dolu ürək-
di. Övladını yıxılmağa qoymayan sarsılmayan 
dirəkdir. Balasının yolunda hər əzaba dözəndir. 
Alnının  qırışında əzabın gizlədəndir. Ata öz 
ömründə bir ömür daşıyandır, bu ömür üçün 
şam kimi alışandır...

Oğlum, səni təbrik edirəm! Sevə-sevə yarat-
dığı insan adina Allah gözəl nə yaradıbsa, nəsib-
in olsun. Allah cansağlığı versin, balalarını ürəy-
incə böyüdəsən. Ömrün uzun olsun! Sağlam və 
bərəkətli ömür yaşayasan. Allahın xoş nəzəri və 
mərhəməti daim üzərində olsun!

Səni bağrıma basıram!
Ad günün mübarək!
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YADINDA OLAR?!

Yadında olar,
  Siyah tellərinçün
Ağca güllər
        Bitirən torpaq,
Bax o torpaq qədər.

Yadında olar,
  Əllərinin nazından 
Sürüşüb,
      Həkərinin sularına
Can verən yarpaq,
Bax o yarpaq qədər.

Bir də hənirtimizi
    Hənirtisiylə oxşayan
Bulaq.
Bax o bulaq qədər
  Sevmişdim səni.

Səni o torpaq qədər,
Elə o yarpaq qədər,
Hələ o bulaq qədər
              Sevsəm də,
İndi əllərim 
Nə ağca güllü saçına,
Nə də
  Qara günlü Laçına
              Yetəndi.

NAZİM ƏHMƏDLİYƏ...
Əllərin cibində,
Cibin əllərində.
Sozalan ümidlərin içində

Bilirəm, üşüyürsən üzü Laçına tərəf
Bakının bir küncündə.
Mən də üşüyürəm, qardaş, sənin qədər,
Mənim də sinəm doludur sinən qədər.

Ayağımızın altından çəkiblər
Gözümüz çəkən yolları.

Ruhumuz ac-yalavac QURD kimidir,
Köksümüz xaraba qalmış YURD.

Derlər, Laçına qar yağır,
Ürəyimdə bir şaqqıltı var.
Yəqin əkdiyim tutun
Barını çırpanlar,
Qarını çırpmadılar.

* * *
Mənim gözlərimdə göyərçin ahı,
Mənim hənirtimdə durna səsi var.
Başımın üstündə xeyir Allahı,
Yolumun üstündə şər nəfəsi var.

Başımdan basan var, dilimdən sıxan,
Tanrı bəndəsinə qənim ki olmur.
Bir vaxt yel əsəndə əlimdən çıxan
Əllərim yetəndə mənimki olmur.

Qara qasırğadı hər düşən axşam,
Hərdən yollarıma qan qusur səhər.
Dərdini cütləyən cütçü qardaşam,
Arxamca çəkirəm ömrü bir təhər.

Bir təhər yaşamaq ölümdən betər,
Hələ çoxlarını güman sürüyür.

NADİR  AYAZOĞLU
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Görmüşdük torpaqda gül-çiçək bitər,
İndi torpaq üstə insan çürüyür.

Baxdığım ümidlər gözümdə zəlil,
Getdiyim yolların sonu uğursuz,
Mənim ki ürəyim özündə deyil,
Ay yetim arzular, hardan doğursuz?!

Qara bulud oldum, daşa dammadım,
Siz bulud ömrümə bir daş atdınız.
Mən ötən ömrümü yaşadanmadım,
Bəlkə qalanını siz yaşatdınız.

AĞRI

Çəkilib gedəsən özün özündən,
Kəsilə ayağın bu yer üzündən
Bir də düşməyəsən Tanrı gözündən,
Bir də bu torpağa qayıtmayasan.

Dizin göynəməyə hər addım başı,
İtə qayaların çopur yaddaşı.
Gəzəsən göylərin quş qanadında,
Ordanca süzəsən yurdu,yurddaşı.
Bir də bu torpağa qayıtmayasan.

Nəyin var çəkilə haqq ayağına,
Bir üz sənin ola,bir üz Allahın.
Nələr çəkdiyini kimdə bilməyə,
Bir özün olasan,bir öz Allahın.

Bir də doğmaları didərgin düşən,
Eli yağmalanmış Türkmən yurdları,
Bir də hikgəsindən qovrulub bişən
Qaratel gecədə elat Qurdları

Ulaşa-ulaşa üstünə gələ.
Yaralı çiban tək göz-göz olasan,
Korun-korun yanıb köz-köz olasan,
Mələklər çığrışıb tüstünə gələ.

Kölgə tək yenəsən çay qırağına,
Azadlıq nə imiş? Fərqi deyəsən.
Viranə yurdlara,kar kahalara
Bəxtəvər-bəxtəvər şərqi deyəsən
Bir də bu torpağa qayıtmayasan.

GETSİN

Bu dünyanı kirpik-kirpik
gözlərində uyut getsin.
Dünya səni unudubsa,
sən də onu unut getsin.

Odun olma ocağında,
Buz bağlama sazağında.
Nə vecinə, qucağında
beşik getsin, tabut getsin.

Uğuru yox, sayası yox,
Bundan artıq boyası yox,
İsməti yox, hayası yox
bir gözələ tay tut, getsin.

YAZIQ

Bu il də qələm götürdüm,
silah götürə bilmədim
Əllərim yazıq.

Bu il də VƏTƏN dedim,
kəfən deyə bilmədim
Dillərim yazıq.

Çaylağına seli gələr,
Yaylağına Eli gəlməz
çöllərim yazıq.

Sahibi sərdən düşən,
Aşıb yəhərdən düşən,
Yolu şəhərdən düşən
Ellərim yazıq.

ŞÜKÜR

Yurddan köçdün, ya qəbirdən,
O da, bu da köçkünlükdü.
Səhvmi, düzmü? – ta qədimdən
Derlər, dünya beş günlükdü,
Yaşasan, beşinə şükür!

Ayrılıq var – aydınlıqdı,
Hər işdə bir xeyir olur!
Biz kimik ki? – qul, qaravaş.
Fərman verən deyir – OLUR,
Ərzin padşahına şükür!

Bitmədi qos-qoca qəmlər,
Neçə dərdin yaşdaşıyıq.
İçimiz qəbir-qəbirdi,
Biz hamımız başdaşıyıq,
Tanrının daşına şükür!
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OĞLUM

…yuxusuz keçən ağrılı gecələrin şeiri…

Sən məni bağışla
çəkdiklərimə,
Mən dərdin-kədərin
oğluyam, oğlum.

Alın yazımdadı
bu can məmləkət,
Bu viranə yerin
oğluyam, oğlum.

Gecələr beyqafıl
zəngnən çalınan
Bir qara xəbərin
oğluyam, oğlum.

Bu miskin canımı
çığnayıb kecən
Ruhu dərbədərin
oğluyam, oğlum.

Gedirəm, az qalıb
mənzil başına –
O yorğun səfərin
oğluyam, oğlum.

Niyə gözlərimə tor gəlir…
mən ki
İşıq Ələkbərin oğluyam, oğlum.

AYRILIQ

Axır gəlib yetişdi…
Bu da bir cür görüşdü.
Sevdan boyda, nə işdi -
Əzab verib ayrılıq.

Olacaqdı, ya nədi,
Qorxduğumuz əbədi -
Bir kövrək xatirədi,
Bir də qərib ayrılıq.

Daha hər axşam-sabah
Dilimi yandırar ah…
Mən indi gördüm, Allah,
Nələr görüb ayrılıq.

Azıb da izimizi,
İtirdik özümüzü.
Bu gəlirdi əlindən -
Axır ayırdı bizi,
Bu şoğərib ayrılıq.

GET-GEDƏ
Atilay üçün

Ehtiyacdandımı, ya yaşdandımı,
Azalır başımda ağıl, get-gedə.
Mənim yaşadığım – cəhənnəm özü,
Bitir cənnət haqda nağıl, get-gedə.

Gözümü açandan gözüm yaşdadı,
İşim əl-amanda, qaçhaqaçdadı.
Nə ki, niyyətim var, zaman xışdadı,
Arzum uzaqlardan baxır get-gedə.

EHTİRAM  İLHAM
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Dünyada qalası dünya malıdı,
Tanrı sevdasıdı, haqq amalıdı.
Oğul atasına oxşamalıdı, -
Sənə oxşayıram, oğul, get-gedə.

50 YAŞIN ŞEİRİ

Bir sərsəm, havalı könül işidir -
Qoşa bir ömürün dəli şeirini.
Dağların dumanı qoynuna ala,
Oxşaya səhərin yeli şeirini.

Ağrı elə doğma, dərd elə şirin...
Hər yerdə, həmişə tutar bir-birin.
Torpağı yad əldə qalan şairin
Kim təpər gözünə ölü şeirini?!

Baxtından yarıyan ozan olurmu?
Ozan söyləyəni yozan olurmu?
Bitdi... daha bir də yazan olurmu -
Akif Səməd, Şaiq Vəli şeirini.

Mən sözün rəngində, səsində azdım,
Qələmin ucuynan gorumu qazdım.
Yazdım - ürəyimin qanıyla yazdım,
Bu əlli yaşımın əlli şeirini.

AVTOPORTRET

Bu adam sevmədi özünü,
Özgələrini sevdi, amma...
Ömründə bir xoş gün görmədi,
Əzablı günlər gördü, amma.

Başına uçuldu tikdiyi,
Fil çəkəmməyəndi çəkdiyi.
Tumurcuqlamadı əkdiyi,
Gül-çiçək açdı dərdi, amma...

Qaçmasa da bir yol sözündən,
Qaçdılar hər yerdə üzündən...
Qarışqa idi öz gözündə,
Başqaları bir divdi, amma.

Dözüb də hamının nazına,
“Hə” dedi hər şeyin azına.
Can deyib oğluna, qızına,
Çörək yox, ürək verdi, amma.

Bəlkə də, heç baxtlıq deyilmiş,
Bu günlük, sabahlıq deyilmiş.
Ölüb yaşamaqlıq deyilmiş,..
Bəlkə yaşayıb öldü, amma.

SƏNİN ƏLLƏRİNLƏ YAZILAN ŞEİR

Necə bəxtəvərdi, necə bəxtiyar...
Əl çatıb, ünyetməz bir aləmi var.
Sevən könüllərdə tufan qoparar
Sənin əllərinlə yazılan şeir.

Şeirin də üzünə günəş doğarmış,
Şeirin də üstündə Allahı varmış.
Ürəkdən üzülüb, candan qoparmış
Sənin əllərinlə yazılan şeir.

Off... şeirin əlindən kimlər nə çəkdi
Hələ bir kimlər də nə çəkəcəkdir?
Sənin əllərinə su tökəcəkdir
Sənin əllərinlə yazılan şeir.

Haqdan nazil olub, haqqa varmaqda,
Ad ilə güllənsin, sevinsin haqq da.
...Özünə oxşayıb göyçək olmaqda
Sənin əllərinlə yazılan şeir.

QARDAŞLAR

Haçandı küsüb-inciyən
İlhamım üzümə baxdı.
Şeir yazmaq istəmirdim,
Bir işdi əlimdən çıxdı -
Yazın ömrümə, qardaşlar.

Qanımı sümürüb içən
Fələklə öcüm çatmırsa,
Yetmirsə heç nəyə əlim,
Heç kimə gücüm çatmırsa,
Kəsin ömrümü, qardaşlar.

Mən elə Allah bəndəsi,
Tanrının xəbəri olmaz.
Nə gəlir, qoy mənə gəlsin,
Kimsəyə xətəri olmaz...
Yazıq ömrümə, qardaşlar.

Gördünüzmü hardan gəlib,
Yol aldı hara güzarım?
Qazdığınız quyu var ha
Qoy olsun axır məzarım, -
Qazın ömrümə, qardaşlar.



Xəzan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 III	2022

	 	 	 	 	 	 	 																							XƏZAN	№3	(40)	MAY	2022-Cİ	İL 13

Kater yarım saat idi ki, suyun üzərində 
yırğalanırdı. Qürub edən günəşin 
şəfəqləri suyun rəngini al qırmızıya  

boyamışdı. Ömrünün yarısını səyahətlərdə keçirsə 
də, ilk dəfə belə füsunkar mənzərə görürdü, görmək 
bir yana, o bu gözəlliyi onun tam mərkəzində bütün 
ruhu ilə yaşayırdı. Özünü bir anlıq film qəhrəhman-
ları kimi hiss etdi, okean sularında çarəsiz qalmış 
gənc adam üzüb adaya çıxır və orada həyəcan dolu 
anlar yaşayır. Xəyalların dərinliyinə elə dalmışdı ki, 
qayıqda köməksiz qaldığını, hətta onunla bərabər 
olan oğlanı belə unutmuşdu. Həyatının hər anını 
maraqlı, adrenalin dolu keçirməyi sevirdi, özünü 
darıxmağa qoymazdı. Bunu başqalarına ziyan vur-
maq müqabilində olsa belə, həyata keçirməkdən 
zövq alırdı. Hətta bir dəfəsində liftdə qaldığı zaman 
şirkətdə yeni işə başlamış gənc qız ilə “eşq” yaşam-
aqdan belə çəkinməmişdi. O olub bitənləri elə orda-
ca unutsa da, bu yaraşıqlı adamı unuda bilməyən qız 
işdən ayrılmaq məcburiyyətində qalır.

Onu müşaiət edən və kateri idarə edən gənc 
quyruğu qapı arasında qalmış pişik kimi çabalayırdı. 
Yolun ortasında avtomobili xarab olan taksi sürücüsü 
təkəri yoxlamaq üçün  necə boylanırsa, o da katerin 
yan yörəsinə baxır, hərəkətinin anlamsız olduğunu 
belə dərk etmirdi. Ona ağır nəzərlərlə baxan sərnişi-
nin qarşısında pis vəziyyətdə qalsa da, özünü sındır-
mamağa çalışırdı. Nəhayət, sahillə əlaqə yarada bildi 
və ona məlumat verildi ki, katerdə olan qayıqla geri 
qalan yol qət olunsun. Çünki, artıq axşam düşürdü 
və vaxt itirmək olmazdı. Ada uzaqdan görünürdü, 

hər ikisi avar çəkməyə başladı. Gənc oğlan bu işdə  
təcrübəli olsa da, qonaq heç alışıq deyildi. Sanırdı 
ki, qolları indicə qırılıb suya düşəcək. Bu dəfə rol-
lar dəyişmişdi, gənc oğlan az öncə baxışları ilə onu 
əzən adamın zəif cəhətini tutub qisas alırmış kimi 
gözlərini ona zillədi. O isə özündə güc tapıb var gücü 
ilə avar çəkməyə başladı. İki yetişkin insan cığal 
uşaqlar kimi bir-biri ilə çəkişirdilər Axşam çağı old-
uğundan adadakı evlərdən işıq görünməyə başladı. 
Sanki göy qübbəsi dənizin içinə düşmüşdü və  uldu-
zlar hava qaralınca bir-bir yerə enirdi. Qısa müddət-
li iş səyahəti üçün gəldiyi bu adada qala biləcəyinə 
heç əmin deyildi. Amma bir əyləcə tapıb bura bir 
müddət dözmək olardı. Artıq adaya yan alırdılar,  
baxışları ilə onu yoran gəncdən intiqam  almalı idi. 
Nə yolla olur olsun, bunu edəcəkdi və anidən ağlına 
gözəl bir ideya gəldi. Adaya yaxınlaşıb avarı əlindən 
qoyarkən ani bir hərəkətlə avarı fırlatdı və oğlan 
yıxılıb suya düşdü. Əlini uzadıb ona kömək edirmiş 
kimi göstərsə də, hər dəfəsində son anda əlini bu-
raxırdı. Oğlan isə görünür adaya gələn bu insanın 
“vacib adam” olduğu barədə göstəriş almışdır ki, 
səssizcə olub bitənlərə səbir edirdi. Nəhayət, əlini 
atıb gənci dartıb sudan çıxartdı. Paltarı  bədəninə 
yapışmış oğlan suyu süzülə-süzülə irəliyə doğru 
yeridi.

- Burda otel yoxdu, cəmi 11 evdən ibarət 
“kənd”dir bura. Gedək, sizi qalacağınız evin sahibi 
ilə tanış edim.

Qabaqda addımladıqca yekəpər, yöndəmsiz 
bədəniniə yapışmış paltarı ilə çox gülməli görünürdü 

GÜNEL. C. HACIYEVA

YARIM  ADA
(hekayə)
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və bu mənzərə qonağı əyləndirdiyi üçün vaxtın 
necə keçdiyini hiss etmədi. Cansıxıcı olacağını 
düşündüyü ada həyatına artıq rəng qatmışdı. 

Balaca evin zalında oturub axşam yeməyi 
yeyərkən adanın taleyi barədə  uzun-uzadı danışdılar. 
Onu bura gətirən gənc, ev səhibi, adanın sayılıb 
seçilən iki orta yaşlı sakini nar şirəli ördək qovur-
ması və manqalda bişirilmiş balığı yeyib ev sahibinin 
hazırladığı qırmızı çaxırı içə-içə ada ilə bağlı bir çox 
problemli məsələlərə toxundular. Evin səmimi au-
rası söhbətləri uzatdıqca uzatdı. Xudmani bir ev idi, 
qapıların sayı nəzərə alınarsa, yəqin ki, bu otaqdan 
əlavə iki otaq və bir mətbəx də var idi. Elektrik alter-
nativ yollarla əldə edildiyindən qənaət məqsədi ilə 
otağın rəflərində iki-üç yerdə neft lampası yanırdı. 
Hər dəfə süfrəyə mətbəxdən nəsə gəlməsi tələb ol-
unanda otağın qapısı döyülür, gənc oğlan qapıya 
yaxınlaşır içəridən ona doğru uzanan əl yeməkləri 
verirdi. Yenidən qapı bağlanırdı. Gecə saat üçə kimi 
məclis davam etdi. Süfrədə  yeyəcək, içəcək heç nə 
qalmamışdı. İçkinin təsirindən bayaqdan qapıdan 
içəri girməsininə icazə verilməyənlər indi bağıraraq 
içəri çağrılırdı. Beş-altı çağırışdan sonra nəhayət 
qapı açıldı və əlində məcməyi olan ürkək bir qız 
içəri girdi. Əynində dizdən aşağı qat-qat ətəyi, 
mavi toxunma köynəyi olan bu qızın başına yaşı-
na uyğun olmayan bir tərzdə örpək atılmışdı. Buna 
alışıq olmadığı davranışlarından aydın görünürdü:  
başından düşməsin deyə başını tez-tez  geri atmaq-
la sanki onu başında saxlamağa çalışırdı. Əlindəki 
qabı masanın üzərinə buraxıb tələsik addımlarla 
otaqdan çıxmağa çalışdı. Ayağı yerə sərilmiş köhnə 
kilimin bayıra qatlanmış ucuna ilişib büdrədi. Elə 
bil otaqdan vəhşi bir at keçirdi – kobud davranışları, 
uzun saçları, yerişi insanda bu təəssüratı yaradırdı.  
Hər kəsin gözü qıza zillənmişdi. O isə tez özünü ələ 
alıb otaqdan qaçaraq çıxdı və ardınca qapını bağladı. 
Heç qıza tərəf baxmasa da, ona elə gəlirdi ki, qız on-
dan həyəcanlanıb belə bir hal keçirdi. Bəlkə də bunu 
özündən uydururdu. Amma bədənindən bir istilik 
keçdi, nələr baş verdiyini anlamasa da, narahatlığını 
heç cürə gizlədə bilmirdi. O gedəndən sonra ona bir 
sıxıntı gəldi. Ürəyinindən daş asıldı. Keçirdiyi gün 
çox ağır gəldi ona, anidən vücudu süstləşdi  və ev 
sahibinə yatmaq üçün ona yer göstərməsini xahiş 
etdi. Məlum oldu ki,  o elə bu otaqda – yerdə açıla-
caq yataqda yatacaq. Yavaş-yavaş hər kəs dağılışdı, 
ev sahibi isə ondan otaqdan çıxıb bayırda hava al-
mağını istədi.

- Bu müddət ərzində də evin qulluqçuları onun 
üçün yataq açırdılar.

Dənizin küləyi adaya hakim kəsilmişdi. 
Düşünəndə ki, hər tərəfi dənizlə əhatələnmiş balaca 
bir torpağın üstündədir, qəfil onu vahimə bürüdü, bir 

anlıq ona elə gəldi ki, ada bayaq kater yırğalanan 
kimi dənizin üzərində yırğalandı. Başı dumanlandı. 
Dənizin küləyi üzünə vurduqca özünə gəldi. Hətta 
burda qalmaq fikri ona xoş gəlməyə  başladı. Ard-ar-
da iki-üç siqareti yandırıb yenə adanın süni şəklidə 
quru ilə əlaqələndirilməsinə nə ehtiyac olduğu 
barədə uzun müzakirələr apardılar. Ev sahibinin 
emosional halda danışdığı maraqsız söhbətləri an-
lamaq üçün fikrini toplamaqda əziyyət çəkir, bəzən 
özünü ələ verirdi. Bunu anlayan ev sahibi soyuğu 
bəhanə gətirib evə dönmələrini təklif etdi. 

- Yəqin, bir yataq açmaq üçün xanımlara verdi-
yimiz bu qədər zaman kifayət etmiş olar deyib, 
gülümsədi.

Ev sahibi öz otağına keçdi.
Otaqdə hər şey taxtadan hazırlanmışdı: divan, 

masa, rəflər, evin sütünları, tavanı hətta divarları 
belə taxta idi. Görünür bütün bunları ev sahibi özü 
burda bitən ağaclardan düzəldib, Çünki, hər şey 
zövqlə işlənsə də, naşılıqlar da gözdən qaçmırdı. 
Evin divarlarında xalçalar asılmış, yeri kilimlə 
döşənmişdi, hüzurlu və eyni zamanda ağır bir havası 
var idi. İnsana şəhərdlərdə ömrünü boş keçirdiyi 
barədə düşünməyə vadar edirdi. Niyə insan belə 
sakit, təbiətlə  iç-içə olan həyatı qoyub səs-küylü, 
qeyri-təbii yaşama can atır?

Yerinin içində oturub otaqdakı bütün incəlikləri 
gözdən keçirərkən içkinin təsirindən başı döndüyünü 
hiss etdi. Amma heç yuxusu gəlmirdi. Səhər 
görüləcək çox işinin olduğunu nəzərə alıb özünü 
yuxulamağa məcbur etmək qərarına gəldi. Yerinə 
uzanmazdan qabaq əlini atıb lampanı söndürdü və 
pəncərədən süzülən ay işığını xeyli seyr etdi.

Ay işığı  pəncərəyə süzülməyə başlayınca 
pərdənin arxasında bir kölgə yaratdı, əvvəl fərqinə 
varmasa da, anidən fiqurun tərpənişi onun diqqəti-
ni çəkdi. Qadının bədəninin bütün cizgiləri qabarıq 
şəkildə görünməyə başladı. Pərdə açıldı və bir qız 
barmağının ucunda mətbəx qapısına tərəf hərəkət 
etməyə başladı. Görünür, onların otağa döndüyünü 
görüb otaqdan çıxmağa macal tapa bilməyib və 
pərdənin arxasında gizlənib. 

Ürəyindən gələn bir səs onu qızın otaqdan 
çıxmasına mane olmaq üçün səslədi. Tez ayağa 
qalxıb qapıya tərəf getdi. Qız qaçıb otaqdan çıxmaq 
istəsə də, o əli ilə qapını tutdu. Üz-üzə qaldılar. 
Qapının yanındakı rəfə qoyulmuş neft lampasının 
işığını artırdı, qızın üzü işıqlandı, bayaqdan 
qaranlığa alışmış  gözləri qamaşdı və başını yana 
çevirdi. Qarşısında ilahi bir gözəllik və məsumluq 
var idi: uzun müddət görmədiyi, həyatı boyu duy-
madığı. Gözləri elə məsum  və dərin idi ki, nə istədi-
yini anlaya bilmək üçün günlərlə üzüb ta dərinlərinə 
enmək lazım idi. Üzünün dərisi şəhərdə rastlaşdığı 
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zərif gözəllərdəki kimi ağ və parlaq deyildi, şaxtadan 
sərtləşib qaralmışdı, amma yanaqlarındakı qızartı 
onu mələk kimi zərif edirdi. Kiprikləri dən-dən 
düzülmüşdü. Bütün gözəlliyi ilə qarşısında səhnə 
alan bu qız ürkək baxışalarla ona baxdı. Həm qorx-
muşdu, həm də yəqin həyatında ilk dəfə yaşadığı 
hisslərlə tanış olurdu. Bayaqki kimi başında örpəyi 
yox idi – qara, uzun dalğalı saçları dizlərindən iki 
qarış yuxarıda idi, sanki heç qayçı görməmişdi. Gö-
zləri işıldayırdı. Gözləri elə parlayırdı ki, o bir qa-
dından çox vəhşi  pələng balasına oxşayırdı. Şəhər 
qadınlarına məxsus heç bir zərafət, incəlik, naz-
qəmzə onda yox idi. Amma möhtəşəm bir enerjisi 
var idi. Xeyli beləcə baxışdılar. İllərlə  qadınları 
ovsunlamaqda ad çıxaran yaraşıqlı şəhərli adam 
bu  ilahi varlıqla necə davranacağı barədə beynində 
götür-qoy etdi. Qız onda elə  təəsurat yaratmışdı ki, 
sanki onu dindirsə, o heç danışa bilməyəcək. Sonra 
özünü ələ aldı, axı o sadəcə onun yaşadığı şəhərdən 
dənizin ayırdığı beş-on kilometr uzaqlıqda olan bir 
adada idi və bu adadakı insanlar qəbilə üzvləri dey-
ildilər.

- Mən çıxmalıyam – nəhayət, ondan daha 
cəsarətli olan qız dilləndi.

- Kimsən?                                                                         
- Ev sahibi mənim əmimdi.                                 
-Bəs harda yaşayırsan?                                        
- Burda.   
- Ailən hardadı?
- Burda.    
- Getmə.   
- Getməliyəm, əmim...
Bayırdan əmisinin səsini eşidib tez otaqdan çıx-

dı. Əmisinin əsəbdən titrəyən səsi daha da gurladı.
- Sənin yad kişinin otağında nə işin var.     
- Mən... qablar... o yatıb...                                                                     
- Rədd ol yatağına!
Hər şey düşündüyü kimi rahat olmadı, işləri 

uzandı. Əyləncə üçün vaxtı qalmadı. Həftələrlə başı 
işinə elə qarışdı ki, heç bir dəfə də qızı görə bilmədi, 
amma bəzən onun barədə düşünürdü. Baxışlarına 
xatırlayanda dodağı qaçırdı. Şəhərdən layihə 
rəhbərləri, mühəndislər, tikinti briqadası gəldi. Daha 
bir həftə də ağır iş rejimindən sonra adanın taleyi 
həll olundu. Və qərara alındı ki, ada süni şəkildə 
yarmadaya çevriləcək, burada otel tikiləcək. Artıq 
burada ona aid bir iş qalmamışdı, geri dönmək 
məqamı çatmışdı. Şəhərdən gələnlərdən yalnız o 
hələ də adada qalırdı və bu halından  məmnun idi, 
mücərrəd bir qüvvə onu bura bağlayırdı.

- Yəqin ki, bizdən narazı qalmamısız - Sahildə 
oturub son dəfə dənizi seyr edərkən ev sahibi ona 
yaxınlaşıb gülərüzlə soruşdu. 

- Hər şey gözəl idi, İnşallah, sabah getsəm də, bir 

gün yenə dönəcəyəm.                                                                   -
Bu axşam sizə gözəl bir balıq qonaqlığı verəcə-

yik, xanımım və qız bütün hazırlıqları görüb.  Bunu 
deyərkən sınayıcı nəzərlərlə kişinin ona baxdığını 
hiss elədi və özünü pis vəziyyətə salmamaq üçün tez 
dedi:

- O ki körpədi, yəni  belə işlər bacarır? Bəs bu 
adanın uşaqlarının məktəb məsələsi necə olur?

“Körpə” ifadəsini məqsədli şəkildə dedi, çünki 
kişinin nədən onun barədə söz açdığını anlayırdı.

- O məktəb yaşını keçirib, 19 yaşı var, təhsil al-
mayıb.                                                                              

- Mən onu körpə sandım.                                           
- Mənim övladım olmadı. Yoxsa hamısını yığıb 

hər gün şəhərə aparardım ki, təhsil alsınlar. Tək 
onu isə apara bilməzdim, gözəl qız idi. Qoruya 
bilməzdim. Həm də əxlaqda anasına çəkəcəyindən 
narahat idim. 

- Anasına?                                                              - 
Hə, anası illər öncə  bu adaya gəldi. Gözəl bir 

şəhərli qızı idi. İşi ilə bağlı araşdırma aparmalı idi. 
İyirmi beş gün bizim evimizdə qaldı, o gedəndən beş 
ay sonra qardaşım dənizdə batdı. Dəniz onu uddu, 
buna başqa ad verə bilmirəm çünki, dənizə girdi 
və çıxmadı. Və bir gün qapı döyüldü, o qadın geri 
döndü. Qucağında isə bir körpə, uşağı bizə verib get-
di. Bir daha onu görən olmadı. Sən demə, qardaşım-
dan hamilə qalıbmış və uşaq doğulduqdan sonra onu 
istəmədiyini anlayıb. Beləcə, onu mən böyütdüm. 
Əxlaqsız anasından qorumaq üçün  gözümdən qoy-
madım.

Artıq bir saniyə belə bu adada qalmaq istəmir-
di. Vəhşi təbiət artıq onu boğurdu... Gecə olduğunu 
xatırlayıb özünə təskinlik verirdi. O yalnız səhər 
geri dönə bilərdi. Adada yaşayan bütün kişilər mə-
clisə dəvət olnmuşdu, bu bir vida yeməyi idi. Hər 
kəsə kürsü çatmayacağından yerdə süfrə açılmışdı. 
Digərləri rahatca bardaş qurub otursa da, o buna 
alışmadığından yerində qucalanırıdı. Nəhayət, bir 
yolunu tapıb oturdu. Bu sadəcə balıq qonaqlığı idi: 
balıq buğlaması, qızartması, kababı... Balıq yemək-
dən burnuna hər yerdən balıq iyi gəlirdi, onda belə 
bir hiss var idi ki, bədəni də balıq qoxuyur. Şəhərə 
qayıtdıqdan sonra uzun müddət balıq yeməməyə 
qərar vermişdi. Amma bu gecəni yola verməli idi, 
yoxsa ac qalacaqdı.

Yenə gizli bir əl mətbəx qapısından uzanır və 
gənclər süfrəyə yemək daşıyırdılar. Onun gözü isə 
o əllərə dikilmişdi. Hətta bir neçə dəfə ehtiyac ol-
mayan şeyləri istəyirdi ki, o qapı aralansın və onu 
həyəcanlandıran əllər içəri uzansın. Sanki yuxu 
görürdü, ətrafdakı səslər ona uğultu kimi gəlirdi, 
ayılmaq istəmədiyi sehrli bir yuxuda idi.

Yenə içkinin təsiri ortalığı alovlandırdı və  kart 
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məclisi cuşa gəldi. Nə qapı açıldı, nə də əl göründü. 
Paltosunu çiyninə atıb bayıra çıxdı, damağına bir 
siqaret qoyub sahilə aparan cığırla yeriməyə başladı. 
Sərin bir qış gecəsi idi. Mülayim külək havadakı 
şaxtanı sındırmışdı. Səma aydın idi, ulduzlar elə 
yaxın idi ki, sanki əl atsaydın tuta bilərdin. Adanın 
dənizin ağuşunda olması əvvəlki günlərdəki kimi 
dəhşətə gətirmirdi onu, artıq alışmışdı. Elə  addım-
layırdı ki, sanki elə beləcə rahatca dənizə girəcək və  
dənizin üzəri ilə yeriyərək şəhərinə geri dönəcək və 
bu adada yaşadıqları yuxu kimi geridə qalacaq.

Başını qaldırıb heyrətlə baxdı, sadəcə iki metr 
aralıda oturmuşdu pərdə arxasında ay işığında rəqs 
edən... 

Qız indi tənha dənizin sahilində üzünü aya 
doğru tutub pıçıldayırdı. Daha bir addım ona sarı 
atdı. Yox o pıçıldamırdı, səsini boğaraq ağlayırdı. 
Ağlamağını özündən də gizlədirmiş kimi için-için 
göz yaşı tökürdü. Yanına oturdu, qızın çiynini qu-
caqladı. Nazik gecə geyimində idi. Bədəninin buz 
kimi olduğu geyiminin üstündən belə hiss olunur-
du. Paltosunu çıxarıb ona heyrətlə baxan hələ də ki-
prikləri nəm olan qızın çiyninə atdı.

- Niyə ağlayırsan?                                          
- Getmə.                                                                          
- Gələcəm yenə.                                                    
- Məni də apar.
Gənc adam adını belə bilmədiyi bu qızın gö-

zlərindəki qığılcımdan tədirgin oldu, həyatında 
heç bir qadının gözündən bu enerjini almamışdı. 
Dodaqlarına vurulduğu qadın olmuşdu, yerişinə, 
saçına, bədəninə, ağlına... Amma bu gözlər onun en-
mək arzusunda olduğu dərinlik idi.

- İndi olmaz, amma gələcəyəm. Gözləri bir-
birinə kilidləndi. Nə yaşadığını bilmirdi, bildi-
yi yeganə bir şey var idi ki; o belə fövqəladə hiss 
yaşamamışdı. Qızı özünə çəkib gözlərinə endi, 
dodaqlarının istiliyini ürəyinə hiss etməyə başladı.

* * *
Mətbəx rəfindəki bütün qablar döşəmədə idi, 

kişi dəli öküz kimi  ora- bura vurnuxub yerə çırpmaq 
üçün nəsə axtarır, tapa bilməyib daha da cin atına 
minirdi.

- Vaxtında sənə xəbərdarlıq etdim ki, o əx-
laqsızın uşağından bizə övlad olmaz. Şəhərli 
anasının pozğun qanı çəkdi apardı kökünə.                                             

- Yazıqdı, a kişi, biz böyütmüşük, bizim balamızdı. 
Qoy qayıtsın.                                                                                    - 

Onun adını bir də çəksən, səni də onun yanına 
göndərəcəyəm. İllər öncə anası bic dünyaya gətir-
di, indi özü – mən ikinci dəfə atasız uşaq böyüdən 
deyiləm. 

* * *

Mart ayının sonları idi, bitmək istəməyən qışın 
yazdan qisas alırcasına var gücünü səfərbər etdiyi 
gecələrdən biri idi. Ayağı yalın, saçları dağınıq qu-
cağında bir boxça olan qızın qəlbi sürətlə vursa da, 
gözlərinin yaşı kirpiyində donmuşdu. Sanki bütün 
dünya dayanmış, sadəcə dalğalar gecə ilə rəqs edir-
di onun qarşısında.  Ayağını dənizin buz kimi soyuq 
sularına toxundurdu, dəniz onu ovsunladı, əmin 
oldu ki, bu soyuq sular onun atəş düşmüş qəlbini 
soyudacaq. Dəniz gecəliyinə toxunub yavaş-yavaş 
onu bədəni ilə bütövləşdirdı, əlindəki boxçasını alıb 
kənara atdı, əllərindən tutub onu vals oynayırmış 
kimi fırlatdı. Saçları dalğalarla tel-tel rəqs etməyə 
başladı. Sonra dəniz buz kimi dodaqları ilə boynun-
dan öpdü, vəhşicəsinə dodaqlarının istiliyini içinə 
çəkdi, kirpiklərinə toxunub gözlərindən yaş kimi 
süzüldü. Və o ruhunu sulara təslim etdi. Rəqsin 
gözəlliyindən başı döndü, dalğanın qolları arasında 
yox oldu.

* * *
- İşıqları söndür. Başım ağrıyır. Bilirsən axı 

səyahətdən qayıdandan sonra mən xeyli vaxt baş 
ağrısından əziyyət çəkirəm.                                                               

- Uşaqlar oynayır, necə işığı söndürüm?                                     
- Göndər öz otaqlarına.                                                                                    
- Getmirlər, bilrsən ki, səni istəyirlər.                                            
- Yorğunam, əzizim.                                                                   
- Bilirəm, amma sən də anla, iki uşaq olan evdə 

rahatlıq bu qədər olur.
Hər ikisi gülümsədi. Onlar söhbət edərkən 

uşaqların hər ikisi xalçanın üzərində yuxuya get-
mişdilər. Qalxıb uşaqları yatağa apardı və kanal-
ları anlamsızca ora-bura çevirən həyat yoldaşının 
əlindən pultu alıb yanında əyləşdi. 

- Gecə saat ikidi, get yat, mənim yuxum yoxdu.                                                                     
- Sənin başağını ovutmamış gözümə yuxu get-

məz. - Cilvəli baxışlarla ona baxan həyat yoldaşını 
özünə tərəf çəkdi...

 
* * *

Gözünü açıb divar saatına baxdı, artıq  gecə 
saat dörd idi, divanda yatıb qalmışdılar. Yoldaşının 
başı üzərində qolunda olduğundan qolu keyimişdi. 
Qalxıb kənara atılmış adyalı qadının üzərinə örtdü, 
rəfdən götürdüyü qədəhə içki süzüb, nəhayət, hələ 
də yanıq olan işığı söndürüb evinin dənizə açılan 
eyvanına çıxdı. Dəniz dalğalı idi, ayın əksi dənizə 
hopmuşdu. Bu gecə dəniz elə pəncərədən də qorx-
unc görünürdü, çox vahiməli idi: adadakı kimi. 

Telefonu da adanın olduğu istiqaməti təyin 
etdi. Üzünü o səmtə tutub qədəhini başına çək-
di, bədənindən titrəyiş keçdi. Hava çox soyuq idi. 
Otağa keçib qapını bağladı.
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KEÇİM

Bu ömrü harda uyutdum,
Unutdum, Tanrım unutdum?!
Əllisin keçdim, nə uddum -
İndi də, yüzünü keçim ?!

Nə siyahdı, nə aldı - bax...
Nə zillətdi, nə haldı - bax...
Bu üzündə nə qaldı, bax?
Çevir, o üzünü - keçim.
  
Bu şikəsti, bu şilini
Çoxmu sevdin, bu dəlini?!
Götür çiynimdən, əlini
Götür, yum gözünü - keçim!
   
DƏRDİNİ

Bürün, sarıl, gir qoynuna
Çək, üstünə çək dərdini!
Hər şeyin yalan olduğu
Dünyada gerçək dərdini!

Dərd üyüdər, dərd ələyər,
Dərd yoğurar...kündələyər.
Dərdin axı dərd eləyər
Qoyma yalqız, tək dərdini!

Nə quruya, nə yaşa qoy,
Nə də dönməsin daşa, qoy.
Ən hündürə, ən başa qoy
Hər şeydən göyçək dərdini!

Nə qara yaza düşməsin,
Nə də ayaza düşməsin.
Kökü dayaza düşməsin,
Göy üzünə ək dərdini!  

SU ÜZÜNƏ

Nə külüng, nə bel axtarın,
Məzarımı suda qazın.
Baş daşımı suya tikin,
Adımı da suya yazın!

 Ləpələr ağlasın məni,
 Balıqlar dua oxusun.
 İnciməyin, kəfənimi
 Yaşıl yosunlartoxusun!

 Dalğalar kimi burulum,
 İlmə olum, naxış olum. 
 Göz yaşı kimi durulum, 
 Bulud olum, yağış olum. 

 Ölüm, dirilim min kərə, 
 Damcı-damcı səpələnim.
 Hərdən çəkilim özümə, 
 Hərdən coşum, ləpələnim. 

 ...Gedim, sarılım boynuna,
 Qoyum başımı dizinə.
 Öpsün, oxşasın SU Anam,
 Bəlkə, çıxdım; “su üzünə”?!

* * *
...Keçir, hər şey keçir...
Kiminin keçidi - göz qırpımında an çəkir, 
Kimininki lap uzun bir zaman çəkir -
Keçir adamlar da, kəpənəklər də, böcəklər də...
 ...Dəniz də keçir dənizliyindən, 
 dağ dağlığından, çöl çöllüyündən -
 torpaq da torpaq ömründən -
 Keçir ağaclar da, otlar da, çiçəklər də...

ZÖHRAB  MEHDİ
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...Keçir, hər şey keçir...
İşıq zərrələrindən, nurundan keçir,
ocaq ocaqlığından, qorundan keçir -
Ha çabala - dizinə, başına döy - keçir...
...Günəş də keçir özündən, 
Ay da, Mars da, ulduzlar da...
Keçməyən nə var axı, baxırsan;
Külli-Aləm - hamı, hər şey keçir...

...Keçir, hər şey keçir...
Min illərdi, nizamı pozulmur heç, 
fırlanır, fırlanır...gecə-gündüz demədən -
dayanmır ki, Yer də öz orbitindən keçir...
...Kimdir o, nədir o -
Səmti bəlli, yönü bəlli 
dönüb, dolanıb “buğlana-buğlana” -
sonda – hamı, hər şey eyni bətindən keçir...

* * *
...Xatırlamıram...hətta, 
neçə dəfə baş verdiyini, xatırlamıram.
Amma, davamlı olaraq, bu baş verir -
Baş verir: təkrar-təkrar, dönə-dönə...
...Və bu gün də elə, bax
əllərim, ayaqlarım, dodaqlarım - gömgöy,
təpədən-dırnağacan sümüklərim bumbuz -
Yenə də, eyni mənzərə - ölmüşəm yenə...

...Əslində öyrəncəliyəm,
Ölüb, sonra dirilmək...sonra, bir daha...
Bitdi dediyin anda, təzədən başlamaq -
Əzabdan çox bu, bir az da “əyləncə...”
...Amma, zor olacaq,
bu dəfə zor olacaq, deyəsən -
(Kim bilir, bəlkə də heç olmayacaq)
Hələ heç vaxt belə ölməmişdim, məncə...

...Hər yanda...sağımda, solumda -
Adamlar... Ağaclar...Quşlar...Böcəklər...
...Hə, yanılmıram... Sən də burdasan -
Bu da, sən - “xoş gəlmisən”, İlahi!
...Bağışla məni, bağışla...
Dilim qurusun, ağzım yansın, daşa dönüm.
...Niyə qımıldamırsan, niyə susursan -
Yoxsa, sən də ölmüsən, İlahi?!

* * *
...Hə, dostum, hə...
bir dəniz rəsmi çəkə bilərik - 
mas-mavi sularında qağayıları güzgülənən,
ləpələri oğrun-oğrun sahilini ovalayan...
...Bir ağac rəsmi də çəkərik,

lap qocaman, əzəmətli, vüqarlı -
kölgəsində yolçuları mürgüləyən,
budaq qollarında leyləkləri yuvalayan... 

...Hə, dostum, hə...
səhra rəsmi də çəkə bilərik, ucsuz-bucaqsız -
Susuzluqdan dodaqları cadar-cadar,
istidən nəfəsi təntiyən, zəhri yarılan...
...Bir çiçək rəsmi də, 
bir qurd, bir adam, bir böcək rəsmi də...
İstəsək, əlbəttə, bir az elə, bir az belə
çəkərik, bir bulaq rəsmi də...çağlayıb, durulan...
  
...Hə, dostum, hə...
qorxunun, təkliyin də rəsmini çəkə bilərik -
vüsalın, həsrətin, ayrılığın da...
Bacararıq... hə, tez ya gec, az ya, çox...
...Hər şeyin rəsmini çəkərik,
təkcə ölümdən savayı - işdi bir gün...
unutma; ölümdən qeyri - doğru, düzgün
ölümün rəsmini çəkmək şansımız yox...

* * *
...Məni yaşatmağın,
öldürməkdən daha zor -
Nədən zoru seçərsən, bilmirəm -
İstəsən, bir qaşıq suda boğarsan...
...Hə, istəsən əlbəttə 
gözlə qaş arasında - bax, burda
oturduğum yerdə, ruhum da inciməz.
Ya da, elə.... - yuxuda boğarsan...

...Başına işmi qəhətdi,
onsuz da işin başından aşır.
Onsuz da nə ağı bəllidi, nə də qarası, 
nizamı pozulub dünyanın...
...Boş ver məni, boş ver
acam, toxam, ölmüşəm, qalmışam...
Bir də, nə anlamı axı hər gün
etdiyim fəryadı, çəkdiyim ahları duymanın...

...Məni yaşatmağın
öldürməkdən daha zor - bilərsənmi,
özümdən çox sənə üzülürəm -
bəlkə gec deyil, bəlkə “vaz” keçəsən, İlahi...
...Hə bu arada, deyəsən,
huşum da kökdən düşüb daha -
lənətə gəlsin, az qala unutmuşdum -
Hər şey cəhənnəmə, özün necəsən, İlahi?
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XXII ƏSR

O gün görürəm ki,
Bir şinşila bir adamın cızılmış dərisini sarıyır.
Adam da utanır...
O gün görürəm ki,
Yetimlər evi boş qaldığından zarıyır.
O gün görürəm ki,
Qızılgül kolları qəfildən insanlara atəş açıb,
Adamlar qəlpə-qəlpə ləçəklərə boyanıb.
O gün görürəm ki,
insanlıq insanlardan tez oyanıb,
Bütün savaşlar dayanıb.
O gün görürəm ki,
Atom “yox, parçalanmıram!” - deyir
O gün görürəm ki,
Mərmi “lülədən ayrılmıram” deyə üsyan edir.
O gün görürəm ki,
Neft quyularından ağ göyərçinlər çıxır.
Hərəsi dimdiyində bir düyü Afrikaya uçur.
O gün görürəm ki,
Bir budda müsəlman uşaqlara 
“uşaq bişirib yeyən” divin nağılını danışır.
Onları qorxutmamağa çalışır.
O gün görürəm ki,
Uşaqlar tarix dərsində 
səngərdən-səngərə atılan 
ilk “sülh mesajı”nı müzakirə edir.
O gün görürəm ki,
Bir terrorçu insanların sıx olduğu meydanda, 
ilk yeni il fişəngini havaya uçurur.
O gün görürəm ki,
Hitlerin gizlədilmiş büstü 
47 milyon parçaya bölünüb dünyadan üzr istəyir.
O gün görürəm ki,

Tankların üstünə “AMBULANS” yazılıb.
O gün görürəm ki,
Sonuncu şəhid məzarı qazılıb.
O gün görürəm ki,
Xəritələrdə sərhədlər silinib.
O gün görürəm ki,
Müəllim yeni ev tapşırığı verib:
Səhifə 2017, tapşırıq -
“Tanrı necə 7 milyarda bölünüb?...”

NAĞIL ARZULAR

Köçəsən dağlara, dağ, quca səni.
Təzəkdən, yarımçıq hasarın ola.
Səndəki “dağı” da verəsən dağa.
Nə dərdin, nədə ki,azarın ola.
Bir daxman ola kaş, damsa da olar.
Daxmanın yanında dumduru bulaq.
Beş altı qoyunun, bir kəhər atın,
Deyəsən dağlara di gəl dost olaq.
Sübh tezdən gedəsən otlağa tərəf.
Nə zəngin adamsan, qoyun, quzun var.
Axşam da qayıdıb görəsən Allah,
Daxmanda bir oğlun, üç də qızın var.
Bir könlün açılar saf saf güləsən,
Balaca qızına dil çıxardasan.
Sonra uşaqların anası üçün,
Cibindən gizlincə gül çıxardasan.
O anda ilk görüş yadına düşə...
Hürkərdin bir fərə kəklik səsinə.
İlk o gün soyuqdan üşüməmişdin,
İlk o gün isindin qız nəfəsinə.
Nə əcəb günlərdi, bu günə çatmaz.
Bu gün də sabahçün elə, nağıldı.
Birdən, səksənəsən uşaq səsinə,

   

   HABİL   RZANUR
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Ay Allah, ortancıl qızın yıxıldı.
Eləcə ağlayar, ürəyin yanar.
Ax...bunlar nağılsız çətin susacaq.
Yatın gül balalar, yuxunuz şirin.
Atanız, sizə bir şeir yazacaq!

ABORT MASASI

Gülüşlər uşaqların,
Dualar, anaların dilində müqəddəsləşir.
Ən uzun yollar atanın alnındakı qırışlarla kəsişir.
Ən bahalı ərzaqı kasıblar alır, 
Ən zəngin mineral göz yaşı olur.
Ən əlverişsiz alver,
 doğulanda aldığın nəfəsi, öləndə geri vermək.
Ən dadlı nemət, sədaqət ağacından bir öpüş dərmək.
Ən böyük günah peşmanlıq,
Ən zərərli dostluq düşmanlıqdı.
Ən ağrılı ayrılıq güllənin lüləni tərk etməyi,
Ən pis təkamül, insanların bunu dərk etməyi.
Ən güvənilir dayaq, bir qocanın əsası,
“Uzun sözün qısası”
Ən dəhşətli ixtira, abort masası...

SURİYAYA MƏKTUB

Salam igid.
Bağışla ki, mən də sənə atəşli salam yollaya bilm-
irəm.
Bizdə də atəşkəsdi.
Bilirəm ki, bacın ayağın, kuklası qolun itirib.
Amma bizdə də körpələr olub ki, analıq yolunu itirib,
 ana bətnindən parçalanıb çölə atılıb.
Heç atomun parçalanması belə dəhşətli olmamışdı.
Bizdə körpələr olub ki, ürəyi, çiyəri satılıb.
Heç atom bombası da Xerasimoya belə 
həvəslə atılmanışdı.                                                                                                             
Bu dünya nələr görməyib?!
Konstantinopulun fəthi qədər möhtəşəm,
Erməni soyqırımı qədər yalan,
Xoçalı soyqırımı qədər dəhşətli,
Zorlanmasın deyə, qızını öldürən 
atanın sevinci qədər acıları görüb bu dünya.
İncimə, sənə yük olmaq istəmirəm.
Ürəyinə xal salmaq istəmirəm.
Amm, bizim “xalımız” da var.
Bu gün də təqvimdə Qorbaçovun xalının bir parçası 
“20 yanvarın” üstünü örtüb.
Necə ki, Kremlin qırmızı divarları 
Xocalıdakı qarın üstünü örtmüşdü.
Nə bilmək olar,

Bəlkə də məhz o gün yağdığına görə 
qarın üzü qızarmışdı.
1992-ci ilin 26 fevralı 
Dəhşətlərin Xocalısı...
Qız doğduğuna görə peşman,
Oğul doğduğuna görə 
Tanrıyla düşman edilən anaların yurdu.
Bax həmin o gündən, 
bizim üçün dünyanın ən dəhşətli rəqəmi,
“666” yox “366” oldu.
Hərdən mən də tanrıyla danışa bildiyimə inanıram.
Bacının ayağını soruşdum.
Arakanda doğranan 
körpə cəsədlərinin arasında olacağını dedi:
Bəlkə də gecikdik,
Xocalıdakı ermənilər kimi
 hansısa budda, sadəcə bişirdi və yedi.
Axı onlar uşaq ətinin dadını yaxşı bilirlər.
Sən ümüdünü üzmə, tələsmə...
Qarabağda da bizim körpələri də şilləylə yox, 
gülləylə vurublar.
Bəlkə də sizdəki güllələr 
ədəbli olmağı ordan öyrənib.
Axı orda da  bütün mərmilər bədənlərə tələsib
Oradakı küləklər də qorxudan əsib.
Bəlkə bir gülləni bir körpədən yan ötürə biləcəyinə
inanır bizim küləklər.
Hə bir də  özümə o qədər sual vermişəm ki, 
Görəsən sizə atılan mərmilərdən
neçə Eyfel qülləsi tikmək olardı?
Görəsən o ölən müsəlmanların kəfənindən, 
neçə Ağ ev bükmək olardı?
Sən heç bilirsən, ən dahi alimlər siyasətçilər olublar?
Onlar, qanla nefti qarışdırıb qızıl alıblar.
Nəysə igid...
Sən tanrıyla danışa bildiyimə inanırsan.
Verilən heç bir  vədə inanma.
Özünə inan!
Aşılan hədlər 
Keçilən sədlər 
Büsbütün vədlər
YALAN...
Elə, dünyanın ən yalan vədləri də, 
ən yalan rəqəmləri  də bizə düşdü.
BMT 822 nömrəli qətnamə!
Bütün vədlərin yalan olduğunun yazılı sübutu.
Bunlar haradan başlanıb, bunu da unutma.
Bor, Enşteyn, Nüvə bombası,
Bəşəriyyətin süqutu...

Cavab gözləmirəm!
ümid istəyirəm...
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Ədəbiyyatımızda sufi, dərviş, mürid, 
mürşid ənənələrini xatırladan əsərlər 
çoxdur. “Kitabi-Dədə Qorqud” das-

tanında “qara donlu dərviş”dən söhbət açılır. Burla 
Xatun Qazan xana deyir ki, “quru-quru çaylara su 
saldım, qara donlu dərvişlərə nəzir verdim”.

Göründüyü kimi, dastanın yaradıldığı dövrdə 
dərvişlər inanc yeri olmuş, hətta onlardan dilək 
diləmişlər. Sufiliklə bağlı ifadələrə orta yüzilliklərin 
yazılı ədəbiyyatında daha çox rast gəlirik. Həmçinin, 
Azərbaycan ərazisində sufilərə məxsus çoxlu say-
da pir qəbirlər, məbədlər, abidələr və ziyarətgahlar 
mövcuddur. Bu da onu göstərir ki, bölgədə İslamın 
inkişafında sufilərin mövqeyi böyük olmuşdu.

Azərbaycanda təsəvvüf tarixində mühüm yer 
tutan şəxsiyyətlərdən biri Veysəl Qaranidir. Bu 
şəxsiyyət Məhəmməd peyğəmbərin dövründə 
yaşamışdı. Amma tarixi sənədlər Azərbaycanda 
təsəvvüf hərəkatının X əsrdən başladığını təsdiq edir. 
Bu dövrdə sufi alimlər yetişmişdir. Buna görə də, 
həmin dövr təsəvvüf tarixçiləri tərəfindən “təsəvvüfi 
dövr” adlandırılır. Təsəvvüfi dövrün sufi alimləri Əbu 
Hüseyn Dündari-Şirazi, Hüseyn ibn Yəzdinyar, Əbu 
Həsən, Əbu Züra, Əbu Abbas, Əbu Səid Abdal Baku-
vi, Əli ibn Məhəmməd ibn Abdullab Bakuvi, Hüseyn 
Şirvani, Əbu Abbas Əhməd, Əxi Fərəc Zəncani, Baba 
Fərəc, Xacə Məhəmməd Xoşnam, Hüseyn Mərəndi,

İbrahim Təbrizi, Əbülfərəc Əbülvahid Varsani,  
Səid Bərdəyi, Əbubəkr Əbhəri və Əbdülqahir 
Sührəverdidir.

XII yüzillik Azərbaycan təsəvvüfündə təriqətlər 
dövrünün başlanğıc mərhələsidir.  Azərbaycan bu 
dövrdən etibarən təriqətlər mərkəzi kimi tanınır. 
Qeyd olunur ki, təsəvvüf hərəkatı olan əxiliyin 
Anadolu qolu, həmçinin, təriqətlərdən sührəverdi-
lik, hürufilik,  zahidilik, əfəvilik, xəlvətilik, xəlvətiliyin 
qolları rövşənilik və gülşənilik təriqətləri Azərbaycan-
da yaranır və buradan İslam dünyasına yayılır. Azər-
baycanda yəsəvilik və nəqşibəndilik kimi təriqətlər 
də geniş areal qazanır. İslam aləmində yayılmış 
təriqətlərin və Sufi cərəyanlarının bir neçəsi Azər-
baycan mənşəlidir. Azərbaycanda müstəqil sufilər 
də olmuşlar. Bu dövrdə Azərbaycanda qələndərilik,  
bəktaşilik, mövləvilik,  nemətullahilik, məlamətilik 
kimi təriqət təmsilçiləri də yaşamışlar. Şeyx İbra-
him Şirvani, Mərəzəli Diri Baba, Şeyx Rza Sultan, 
Əfşar Baba ziyarətgahları vaxtilə sufi məbədləri və 
təkyələri olmuşdu.

Təsəvvüfdə var olmanın və ilahi var olmaya ye-
tişmənin təməlində Eşq dayanır. Allaha yalnız Eşqlə 
yetişmək mümkündür. Azərbaycan klassik ədəbi-
yyatında da eşq və ilahi eşq aparıcı mövqedədir. 
Sufi şairlərə görə həbib, məhbub, məşuq və sevgili 
Allah deməkdir. Azərbaycanda təsəvvüf ədəbiyyatı 

BİLAL  ALARLI
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,

ADPU-nun Cəlilabad filialının müəllimi

AZƏRBAYCAN  SUFİ  FOLKLORUNA  BAXIŞ
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nümunələrini Baba Kuhi Bakuvi, Nizami Gəncəvi, 
Məhsəti Gəncəvi, Mahmud Şəbüstəri, İmadəddin 
Nəsimi, Fəzlullah Nəimi, Şah Qasım Ənvar, Dədə 
Ömər Rövşəni, İbrahim Gülşəni, Şah İsmayıl Xətai, 
Məhəmməd Füzuli, Əbülqasim Nəbati, Mir Həmzə 
Nigari, Mirzə Şəfi Vazeh kimi Sufi şairlər yaratmışlar.

Sufilik bir dini baxış sistemi olaraq yazılı ədəbi-
yyatda iz buraxdığı kimi, şifahi xalq ədəbiyyatın-
da da tamamilə orijinal olan janrların yaranmasına 
səbəb olmuşdu. Sufi deyimləri, sufi tamaşaları vax-
tında yazıya alınmadığından diqqətdən kənarda qa-
lmışdı. Mürşidlərin və müridlərin məsləhətləri, nəsi-
hətləri öyrənilməyə layiq nümunələrdir. Dərvişlərin, 
qələndərlərin avazla oxuduqları dini şeirlər janr bax-
ımından maraq doğurur. Dərvişlərin qavalla, dəflə 
olan meyxana yarışları, deyişmələri və bu meyxana 
gecələrində nümayiş etdirdikləri tamaşalar, ilahi 
rəqslər və bu ilahi rəqsləri müşayiət edən emosion-
al-deklamatik mənsur şeir parçaları folklor örnəkləri 
kimi araşdırmaya möhtacdır.

Sufi folkloruna daxildir:

1. Klassik janrlarda olan dini folklor örnəkləri. 
Buraya qəzəl, qəsidə, müxəmməs, mərsiyə və digər 
janrlarda söylənilmiş, müəllifləri unudulmuş, dövrün 
və ifa məqamınin tələblərinə uyğunlaşdırılmış nü-
munələr daxildir;

2. Aşıq şeiri üslubunda olan dini folklor örnəkləri. 
Buraya qoşma və gəraylı janrlarında olan dini şeirlər, 
o cümlədən, dərvişlərin və qələndərlərin deyişmələri 
daxildir;

3. Xalq şeiri üslubunda olan dini folklor örnəkləri. 
Buraya bayatı, ağı, şivən, qıyha, bozlama, sızlama və 
sair şəkillərdə olan mənzum dini parçalar daxildir;

4. Dərviş toylarında oxunan nəğmələr. Bu 
nəğmələr melodik ritmlə, çox hallarda qaval və dəfin 
müşayiəti ilə ifa edilir;

5. Dini meyxanalar. Bu tipli meyxanaları dinin 
özüllərinə bələd olan bədahət sahibləri xüsusi avazla 
söyləyirlər;

6. Şəbihlər və digər dini tamaşalar.

Göründüyü kimi, dərvişlərin söylədikləri hədis-
lər, müridlərin və mürşidlərin nəsihətləri, deyimləri, 
müdrik kəlamları, həmçinin, şəbih tamaşaları da Sufi 
folklor örnəkləridir. Araşdırmalar sübut edir ki, şəbih 
tamaşalarını əsasən dərvişlər hazırlayıb nümayiş et-
dirirmişlər. Sufi folklorunda təriqətlər, dini cərəyan-
lar görünmür. Sufi folkloru əsasən Kərbəla vaqiəsi, 
şiə əxlaqı, adət-ənənələri ilə bağlıdır.

Orta yüzilliklərdə Xanəgahlar dini mərasimlərin 
hazırlanma, təşkil olunma və təbliğ edilmə mərkə-
zləri idi. Xanəgahlar mədrəsələrlə bəhsə girərək 
Quran dərsləri təşkil edir, klassik şeir formalarında 
(daha çox əruz vəznində və şifahi xalq şeirləri jan-
rlarında) öyrətimlər aparır, şəbih tamaşaları üçün 
ssenarilər hazırlayır, meyxanalar qoşub-düzürdülər. 
Sufilərin apardıqları şənliklər “Dərviş toyları” ad-
lanırdı. Dərviş toylarında dini şeirlər xüsusi avazla 
və musiqi alətlərinin müşayiəti ilə söylənilir, meyx-
analar deyilir, dərvişlərin deyişmələri təşkil olunur-
du. Sufi toylarını xüsusi qabiliyyəti olan ifaçı dərviş 
aparırdı. Onu da deyim ki, qatı dindar olan şəxslər 
bu gün də övladlarına dərviş toyu edirlər. Dərviş 
toyunun maraqlı məqamı qadınlar məclisində baş 
verir. Burada xanım dərvişlər rəqslərin ifasından tut-
muş gəlin tərifinədək bütün mərhələləri məharətlə 
təşkil edirlər. Xanım dərvişlərin söylədikləri bayatılar, 
döndərməli nəğmələr, hətta təşkil etdikləri deyişmə 
yarışları bədahətlər üzərində qurulur. Sufilər yas mə-
clislərinə dəvət alır, burada Allahın, Peyğəmbərin, 
imamların şəninə bədahətlər söyləyirdilər. Yas məra-
simlərində ölənin şəninə ağılar, şivənlər, bozlamalar, 
sızlamalar deyirdilər.

Bu mənsur mətn Tanrıya edilən duadır: “Qüdrə-
tini tam vəsf etmək üçün meşələr qələm dəryalar 
mürəkkəb olsa da, yenə yazıb qurtarmaq müm-
künsüzdür. Sayların sonu qədər şükür sənə. Öz 
əməlimizində nizamını bizə tapşırma, özün nizamla! 
Ya Ərhəmərrahimin, bizi bizdən gözəl bilən sənsən, 
rəhmlilərin rəhmlisi olduğun üçün bizləri bir an da 
özbaşına buraxma”. Tanrıya duaların çoxu mənzum 
şəkildə olur. Məsələn, aşağıda nümunə gətirilən Tan-
rı duası qoşma şəklindədir:
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Ya Rəbbim, rəhmini əsirgəmə sən,
Rəhminsiz bir anda yaşıyammaram.
Əlim ətəyindən üzülsə bir an,
Bu ömür yükünü daşıyammaram”.

Aşağıdakı mətn isə daha çox emosional avazla 
söylənmiş şükranlıq duasıdır:

Yatdım, durdum, yaşadım,
Elədim şükür sənə.
Azdır yenə dincəlmədən
Eləyim şükür sənə.
Bilirəm rəhm edənsən,
Əl açıb şükür edənə.
Allahım şükür sənə,

Seyyid Miryusif ağadan qələmə alınan mərsiyə 
isə ibrətamiz xarakterlidir:

Əzizim, fanidir dünya,
bu dünyada vəfa yoxdur,
Cəfa çoxdur bu dünyada,
vəli axır səfa yoxdur.

Mərsiyə, sinəzən, nohə, cuşi kimi mənzum Sufi 
folklor örnəkləri janr xüsusiyyətlərini klassik ədəbi-
yyatdan alsa da, tamamilə fərqli şəkildədir. Məsələn, 
mərsiyələrin çoxu gəraylı, qoşma və bayatı formasın-
dadır ki, bunlar da Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı-
na xas janrlardır. Yaxud hədislər dini rəvayətlər sayılır 
və rəvayətin bir növüdür. Dualar və bəddualar artıq 
folklorun janrları kimi sabitləşmiş şəkildə araşdırılır.

Mərsiyələr Sufi folklor ənənəsinə uyğun 
şəkildədir və demək olar ki, bu nümunələrdə mər-
siyənin klassik janr tələbləri deyil, şifahi xalq şeirinin 
üslubi keyfiyyətləri üstünlük təşkil edir.

Sufi folklorunun epik növündə dərvişlər və 
qələndərlər haqqında nağıllar üstünlük təşkil edir. 
Belə nağıllarda dərvişlər xeyir-dua verən ağsaqqallar 
kimi təsvir olunur, müqəddəs sayılır, ziyarət olunur, 
dərvişin yaşadığı Xanəgah ibadətgah kimi qələmə 
verilir. Dərvişlərin bir neçəsi isə qoşma və gəraylı 
şəklində dünyəvi şeirlər qoşur, daha çox nəsihət və 

məsləhət xarakterli bədii nümunələr yaradırdılar. 
Dərviş və qələndər lətifələri, rəvayətləri, əfsanələri 
də janr baxımından maraq doğurur.

Bir maraqlı faktı da yazmağı vacib bilirəm. Qadın 
dərvişlərə və yalnız xanımlara məxsus ziyarətgahlar 
xüsusi diqqət çəkir. Duaların kökündə xəstə uşaqlar, 
uşaq arzusunda olanlar, övladı hərbi xidmətdə, uzaq 
məmləkətdə olanlar durur. Ziyarətgahlar dini məra-
sim və bayramlarda (Aşura günü, Orucluq, Qurban və 
Novruz bayramlarında) daha gur olur. Yığılan nəzirlər 
imkansız adamlara paylanır. Ən maraqlı məqam isə 
qadınların bu dağılmış Sufi məbədinin yerində avaz-
la qəmli nəğmələr oxumalarıdır. Görünür, bu oxunan 
nəğmələr də Sufilərin söylədikləri mərsiyələr qədər 
dəyərlidir. Təəssüf ki, Sufi məbədlərini ziyarət edən 
qadınların bu folklor mərasimi kimsənin diqqətini 
çəkməmişdir və tədricən unudulub getməkdədir.

Birmənalı şəkildə demək olar ki, Sufi qadınlar 
və onların yaradıcılığı diqqətdən kənarda qalmışdır. 
Çox təəssüf ki, qədim və orta yüzilliklərin inan-
clarını əks etdirən qəbirüstü abidələr də yetərincə 
araşdırılmamışdır. Hər bir mədəniyyətin ayrılmaz bir 
hissəsi olan adət-ənənələr və bu adət-ənənələrin 
tərkib hissəsi olan dəfn mərasimləri, təkcə xalqların 
mədəniyyətlərini deyil, həm də bu xalqların tarix-
inin əlaqəli şəkildə öyrənilməsində əvəzedilməz rol 
oynayır.

Sufi folklorunun toplanılması, öyrənilməsi 
və araşdırılması həm ilahiyyatçılar, həm də folk-
lorşünaslar üçün maraqlıdır.
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İZN VER

İzn ver ayrıdan yazım, 
Təzədən var edim səni. 
Çıxarım bu qaranlıqdan, 
Dünyaya car edim səni. 

Qəlbindəki bu şeytanı 
Çıxarım adam eləyim.
Alım əlindən həsrəti,
Saçımdan edam eləyim.

Toplayım qırıqlarını, 
Kərpic-kərpic hörüm səni. 
Tikanların çiçək açsın, 
Əl uzadım dərim səni. 
Bir cavab ver də, ay adam, 
Lal olasan görüm səni.

PEŞMAN OLDUM GƏLİŞİMƏ

Oturtdular qul taxtında,
Allahın qulu qoydular.
Hardan səsimi çıxartdım,
Adımı dəli qoydular.

Hökm elədi, boyun əydim,
Şeytan oldum, mələk oldum.
Gözümü yumub açınca
Günahıma bələk oldum.

Hər şeyi məndən gördülər, 
Allahdan görən olmadı.
Yığışıb bu şikayəti 
Göyə göndərən olmadı.

Elə dedilər ki, qulsan,
Zülm elədi olum  mənə.
Peşman oldum gəlişimə
Qənim oldu yolum mənə.

BİLMİRƏM

Yerdəyəmmi, göydəyəmmi,
Sağam, ölüyəm, bilmirəm.
Ya hamıdan ağıllıyam, 
Kürəm, dəliyəm, bilmirəm.

Səbr də mən, üsyan da mən, 
Aşkar da mən, pünhan da mən.
Yanan da mən, yaman da mən, 
Küyəm, kələyəm, bilmirəm. 

Gah yağışam, gah da külək, 
Gah şeytanam, gah da mələk.
Nə istəyir məndən ürək, 
Bəyəm, köləyəm, bilmirəm. 

Baş açmıram öz-özümdən, 
Tərs üzümdən, düz üzümdən.
Dünya da düşüb gözümdən, 
Dağam, təpəyəm, bilmirəm. 

Nə diriyəm, nə də ölü, 
Nə ağıllı, nə də dəli.
Çağırın gəlsin əcəli, 
Kimə gərəyəm, bilmirəm.

GƏL ÖMRÜMÜN PAYIZINA

Gəl ömrümün payızına,
Bahardan don biçim səni.
Yağ min illik həsrətimə, 
Damcı-damcı içim səni.

   

TƏRANƏ DƏMİR
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Öl de, ölüm qabağında,
Ol de, təzədən var olum. 
Çağır, tən gəlim ömrünə, 
Gəlim qəlbinə yar olum.
 
Çox  da mənə fikir vermə, 
Bir atımlıq barıtım var. 
Ürəyim şüşə kimidi, 
Elə dəli inadım var. 

Götür bu şıltaq payızın
Başına dola, ver məni. 
Onsuz da qışa nə qalıb, 
Bir az da yola ver məni.

QUL DOĞULMUŞAM

İndi neyləyim ki, mən də 
Səhv edib qul doğulmuşam.
Dəyməmişəm bu dünyaya, 
Çaşmışam, kal doğulmuşam.

İlahi qurban seçibdi
Bir adam kefinə məni. 
Ol deyib, ortaq eləyib 
Özünün səhvinə məni. 

Qalmışam səfil, sərkərdan, 
Ölüm də yox, olum da yox.
Daş düşsün adam baxtıma,
Danışmağa dilim də yox.

Neyləsəm, Tanrı quluyam,
Mən kiməm, ona xoş olsun.
Bu ömrü yeyib bitirdi, 
Neynək, canına nuş olsun.

ÖYRƏŞMİŞƏM PAYIZA

Kim qaytarar o baharı geriyə, 
Vura, yıxa gəlib çıxıb bu payız.
Gözlərimə ayrılığın rəngini,
Yollarıma xəzəl sıxıb bu payız.

Hansı gülə toxunum ki, təzədən, 
Hansı gülün tellərini darayım? 
Hansı qəlbin həsrətinə dolanım, 
Hansı qəlbin yarasını sarıyım?

İnnən belə nə vaxtım var, nə səbrim, 
Nə də durub aldanmağa gücüm yox. 
Öyrəşmişəm bu payızın ətrinə, 
Bundan artıq saralmağa gücüm yox. 

Ha desəm də, ürəyimdə bahardı,
Kim aldanar payız dadan sözümə.
Şeirlərim ürəklərə yol tapar, 
Bircəciyi gəlib çatmaz özümə.

SÖZÜMÜZ BİZİ GƏZƏR

Hara getsək izləyər,
Min göz, min nəzər bizi.
Biz söhbətdən qaçdıqca,
Sözümüz gəzər bizi.

Gah çəpərin başından,
Gah qapıdan pusarlar.
Sözü alıb özündən
Tərs çevirib yazarlar.

Söz dolanar ömrünə,
Çəkdikcə düyün düşər.
Eşidib diksinərsən,
Ürək göbəyin düşər.

Elə nağıl qoşallar,
Sözünü tanımazsan.
Yalanları bir yana,
Düzünü tanımazsan.

Hərə bir yana çəkər, 
Haqdan, isbatdan düşər. 
O qədər çeyniyəllər
Sözün də- daddan düşər.

MƏN DÜNYAYA GƏLƏN GÜNDƏN...
Mən dünyaya gələn gündən
Dərdim məndən əvvəl gəldi.
Göz açmağa qoymadı heç,
Gördüm məndən əvvəl gəldi.

Ağır gəldim bu dünyaya,
Neynədim, çəkə bilmədi.
Bir yer də qəhətə çıxdı,
Daşımı tökə bilmədim.

Yol verdi, azdım içində,
Bir də geriyə dönmədim.
Vallah, dağammış, İlahi, 
Yenə dəliyə dönmədim.

Yeyib bitirdi arzumu,
Dönüb xətrinə dəymədim.
Məhəbbətdən şeir yazdım,
Bircə sətrinə dəymədim.

Mən dünyaya gələn gündən
Dərdim məndən əvvəl gəldi.
Göz açmağa qoymadı ki, 
Gördüm məndən əvvəl gəldi.



Xəzan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 III	2022

XƏZAN	№3	(40)	MAY	2022-Cİ	İL26

SƏNDƏN SONRA

Qəlbimdə birinci notdan yeddinci nota qədər
Sənin adına nota verər həyata duyğular.
Gecələr gözlərim yuxsuzluğunu sayıqlar,
Səhərlər dəniz gözlərimdə
Uşaqkən düzəltdiyim kağız qayıqlar
Sənə üzər.
Həyatın fırtınasında usanmadan gedir dərinə -
Sənli o uşaqlıq illərinə.
Gözlərimin ləpədöyəni,
Mayak da ola bilmir daha o qayıqlara.
Bu boyda dənizin ortasında
Bir mahnı səslənir:
Səndən sonra...

DİQQƏT

Diqqət, diqqət:
Sabaha yola düşür qatar!
Xahiş olunur sərnişinlərdən
Özünüzü götürməyi unutmayın.
Sabahkı dayanacaqda
Özünüzü götürmək üçün özünüzdən qayıtmayın.
Diqqət, diqqət:
Bağlanır qapılar.
Gecənin dərinliyindən
Bu qız səsi məni Marian çökəkliyinə endirər,
Everestə qaldırar.
Uzaqdan fit səsi gələr qulağıma:
Qapılar bağlanır şarak- şarak,
Relslər üstə təkərlər tak- tak!
Gələcəyə gedən qatar,
Əlimdə bir nəfərlik bilet var.
Məni aparacaq yollar,
Qorxuram dözməyə ağırlığına bu gedişin.

Diqqət, diqqət:
Dayandığımız dayanacaq
“Sahil”dir deyir qız səsi.
Bu sahildə itirmişdim ilk dəfə özümü...
Düşürəm, yenə də fikirli,
Qız səsi qaytarır özümə məni.
Xahiş olunur,
Əşyalarınızı götürməyi unutmayın - 
Mənim özümdən başqa əşyam yox ki,
Bu dünyada.
İçimdən bir sərnişin qışqırır,
Mən özümü bu qatara minəndə unutmuşam, adam!

DİLƏNƏN  UŞAQ

Ey kənd qəbiristanlığında
Dilənən uşaq,
Mənim verdiyim manat
Sənin sabahını işıqlandıracaq?
Çağırma Allahın adını
Üşüyürəm hər dəfə o adı 
Yana-yana çağıranda sən!
Martın 20-si
Hər kəs öz ölüsünün ziyarətində -
Mənim yadımdan çıxıb ölənlərim,
Sənə gülən ölülərə
Ağlayıram...
Eh kənd qəbiristanlığında,
Ona-buna əl açan uşaq,
Bilsəm mənim manatımla sabahın işıqlanacaq,
Cibimi çevirərəm ovcuna.
Qoy kənardan baxanlar dəli desinlər mənə,
Sənin üzündəki bir təbəssümünə
Dəyər,
Dəyər nəyə desən...

   

ELNUR UĞUR



Xəzan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 III	2022

	 	 	 	 	 	 	 																							XƏZAN	№3	(40)	MAY	2022-Cİ	İL 27

Ey kənd qəbiristanlığında dilənən uşaq,
Gördüyün o cansız daşlara əl uzadıb and vermə
Bu diri daşlara.
Onlar səni başa düşə bilməzlər, bala!
Eh, sənə baxanda
İnsanlığımdan utanıram!
Sən o kökdəsənsə
Mən nədən yaşayıram?

MÜHARİBƏ

Müharibə elə soyuq sözdür, oğul!
İlk səsi titrədir ruhumu,
ürpədir dərimi.
Müharibə böyüklərin kiçik zarafatı,
Kiçiklərin böyük tələfatı.
Yer üzündə müharibə,
İnsanlığın mühasirəsidi.
Göy üzündə quş səsinin qətli,
Təyyarə qanadlarından atılan bomba səsidi.
İnsanlıq mühasirəyə düşəndə
İnsan qəfəsdən buraxılmış yırtıcı olur,
Müharibə addım-addım dağıdıcı olur.
Həyatda hər şeyin iki sifəti,
Müharibənin bir üzü olur:
Qan,
Ayrılıq,
Ölüm!
Müharibə ölənlərə deyil,
Qalanlara zülm.
Müharibə elə soyuq sözdür, oğul!
Get bir şəhid anasını dinlə,
Bir şəhid sevdalısını dinlə,
Onda anlayacaqsan,
Eşqin mühasirəsi nə demək.
Müharibədə bir şüar var: öldürmək!
Əslində, öldürən yoxdur,
Ölən var müharibədə.
Yalnız ölüm var müharibədə.
Müharibə elə soyuq sözdür, oğul!
Yaza da bilmirəm daha.
Əllərim tutmur qələmi,
Ruhumdan vulkantək püskürən insan nalələri,
Dodaqlarımda sırsıra kimi dondurur ölümlər.
Müharibə bu qədər iyrəncdi -
Müharibədə həyat qocadır,
Ölüm gəncdir!
İyrənir adam-adamdan,
Daşların sayı artıq bədən-bədən!

Müharibədən
Məğlub çıxan məğlubdu,
Qalib çıxan məhkum.
İndi düşün: bu məfhum
Fəhmində nə pıçıldayır.
Müharibə insan insanlıqdan enəndə başlayır,
İnsan insanlığa ucalanda bitir.
Onda ömür qırmızı xətti keçir.
Tanrının cərimə qəbzində
Ayrılıq yazır ömrün sayğacı -
Müharibə bu qədər acı!

BUDUR  YAŞAMAQ

Bir yaraya məlhəm deyiləmsə:
Sarğı deyiləmsə qol sınığına,
Sadəcə canlıyam.
Girmişəm qabığıma, yaşayıram,
Əgər yaşamaq budursa!

Eşqim fikrimin göyünə,
Fikrim Vətənin hər köyünə
İşıq saçmırsa,
Girmişəm söz qılığına, yaşayıram,
Əgər yaşamaq budursa!

Ürəyimin səkisində
Bir göz iməkləyir.
Ürəyimin hər küncünə dirsək dəyir.
Ağrıyır bir boşluq,
Ulartı var içimdə:
Bir yalquzaq ulartısı.
Pıçıldayıram, döz qulağıma, yaşayıram!
Əgər yaşamaq budursa!

Baxıram başımın üstündən o baxır,
Başımın altında yuxu qarışıq gecə axır.
Axı
Bu nə yaşamaqdı?
Hər anı gözəllik,
O gözəllikdə sən varsan, Tanrım!
Sənə aşiqliyimdən başlayan yol
Səndə bitməz heç zaman -
Bax, yaşamaq budur,
Yaşayıram!
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Gecə saat ikiyə on dəqiqə qalır. Yuxum 
ərşə çəkilib. Alnımı bumbuz pəncərəyə 
söykəyib küçəyə baxıram. Küçədə bir                

inli-cinli gözə dəymir. Yolun kənarında cərgə ilə 
düzülmüş dirəklərdəki işıqlar ayıq-sayıq şəkildə 
gecəyə keşik çəkir. Üçüncü dirəkdəki işıqdan başqa. 
Sanki havanın quru şaxtası onu illərin yorğunluğu 
üzərindən bir də xəstəlik tapmış  adamlar sayaq tir-
tir titrədir. Bütün günü yük maşınlarının əzişdirdiyi 
asfalt yol nisbi sakitliyin dadını çıxarmağa çalışır.  
Xəfif meh Vahid kişinin üç-dörd baş quzusunun 
gözündən yayınan hasarın dibindəki tək-tük gözə 
dəyən otları rəqs elətdirir. Yolun kənarındakı yoğun 
qaz turbaları, şikarını udmağa hazırlaşan beton ilan-
larını xatırladır. Nə bayır, nə də otaq əhvalımdakı 
narahatlıq hissinə sığal çəkə bilmir. Otağın təmirsiz 
bomboz divarları üstümə gəldikcə özümü güllələn-
mə anında  küncə sıxılılaraq son saniyələrini ölüm 
qorxusu ilə yaşayan adam kimi hiss edirəm. Tavana 
baxdıqca ruhum qaralır. Elektrik naqilindən asılan 
yüz vattlıq lampa iplə özünü tavandan asaraq intihar 
etmiş adamın cəsədinə bənzəyir.

Ürəyim sinəmi tez-tez döyəcləməyə  başlayır. 
Əlimlə nəbzimi tuturam. Bir, iki, Bu... Çatdıra bil-
mirəm... İki barmağımı boğazıma qoyuram. Bura-
da da nəsə qaydasında deyil. Yenə nəfəs daralması, 
baş gicəllənməsi. Elə hiss edirəm bu dəqiqə burada 
yıxılıb qalacağam. Bəlkə infarkt keçirdirəm? Tez 
mətbəxə keçib dilaltı dərmanımı şkafdan götürüb 
dilimin altına qoyuram. Stəkana azca su töküb ”kor-

valol”u suya damızdırıram. Deyəsən, iyirmi beş 
damcı tökməliydim. Tez təsir eləsin deyə suya qırx 
damcı töküb, stəkanı başıma çəkirəm. Gözlərim-
dən nanəcövhərin alovu çıxır. Psixoloqumun belə 
hallarda eləməyi məsləhət gördüyü nəfəs məşqini 
eləyirəm. Dörd saniyəyə nəfəsimi içimə çəkirəm. 
Yeddi saniyə saxlayıram. Səkkiz saniyədən sonra 
geri buraxıram. Üç-dörd dəfə təkrar edirəm. Heç bir 
xeyri yoxdur. Əlimlə yenidən nəbzimi yoxlayıram. 
Ürək döyüntülərim bayaqkından daha çoxdur. Bir 
azda həyacanlanıram. Döş qəfəsimin sol tərəfində 
küt ağrı əmələ gəlir. Evdəkiləri səsləyirəm. “Təci-
li yardım çağırın” - həyacanla qışqırıram. Həyətə 
düşüb nə edəcəyəmi bilmirəm. Bordaq danası dam-
dan bayıra çıxan sayaq ora-bura qaçıram. Yox təcili 
yardım maşını gələnə kimi öləcəyəm. Atam məni 
sakitləşdirməyə çalışır:

- Özünü ələ al, zəng vurmuşam, beş dəqiqəyə 
çatırlar. Dərindən nəfəs al. Gəl uzan, tərpənmə. 
İnfarkt olsam, ya öləcəyəm, ya da qalacam. Bunu 
düşünürəm. Yəqin ki, öləcəyəm. Anam məni ad-
dım-addım izləyir. Hiss olunur çox həyacanlıdır. 
Əlimlə arxamca gəlməməsini işarə edirəm. Görəsən, 
ölsəm anam neyləyər? Yazıq arvad onsuzda təzyiq, 
şəkər xəstəsidir. Üstəlik oğul dərdi də bir tərəfdən. 
Təzyiqə, şəkərə dözməyinə baxma, oğul dərdinə 
dözməz, yəqin. Həyətin ortasında yıxılıb öldüyümü 
təsəvvür edirəm. Hamı ağlaşır. Atam özünü toxtaq 
tutmağa çalışsa da, alınmır. Səssiz şux duruşu bir 
dağı xatırlatsa da, gözündən axan yaş sürətli dağ 

SƏYAVUŞ  MÜSLÜM

PANİK  ATAK
(hekayə)
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çayına bənzəyir. Anam cəsədimi qucaqlayır, nalə 
çəkə-çəkə “getdi, getdi” - deyir. Bibilərim özləri 
ağlasa da, anamı sakitləşdirməyə çalışırlar. Eşidən-
bilən  yavaş-yavaş həyətimizə gəlməyə başlayır. 
Bakıda fəhlə işləyən qardaşıma zəng vurub tez 
kəndə gəlməsini söyləyirlər. Qorxutmamaq üçün 
öldüyümü gizlədib, nəsə başqa səbəb deyirlər. Yazıq 
uşaq öldüyümü biləndə nələr çəkəcək. Əmilərim 
hərəsi bir işlə məşğuldur. Biri mollaya zəng edir, o 
biri qəbir qazanla maraqlanır. Yuyat yeri düzəldən 
kim, mağar danışan kim. Məni harada, kimin yanın-
da basdıracaqlarını məsləhətləşirlər. Qərarları mənə 
də maraqlıdır. Nəyi maraqlıdır bunun? Onsuzda 
ölmüşəm. Yox, elə maraqlı olmalıdır. Bundan sonra 
ölü olacağam. Görüm qor-qonşularım kimlərdir. Al-
lah eləməsin ölüm. Bunu həm anama görə, həm də 
özümə görə deyirəm. Hələ oğlumu demirəm. Atasız 
böyüyəcək. Nə yaşım var, axı mənim? Cəmi iyirmi 
doqquz yaş. İdman da edirəm. Əslində, sağlam ol-
malıyam. Birdən gənc yaşda ölən idmançıları xatır-
layıram. Bircə bu çatmırdı. Hansısa futbol koman-
dasının oyunçusu var idi. Adını yadıma salmağa 
çalışıram. Yadıma düşdü, Antonio Puerto. Oyun 
zamanı ürəyi tutdu, öldü . Çıx beyimdən, qaramat 
fikirlər! Həyətin qapısından bağa tərəf keçirəm. Beş 
dəqiqəyə? Düşünürəm. Gecdir beş dəqiqə. Yəqin 
o vaxta qədər ölərəm. İndi də başım, əllərim, aya-
qlarım, çənəm keyiməyə başlayır. Ayaqlarım qışın 
soyuğunda yağışa düşmüş adamlar kimi tir-tir titrəy-
ir. Ürək döyüntülərim bir az daha artır. Allahım, sən 
özün kömək ol! Atam beş dəqiqəyə çatacaq demiş-
di. Harada qaldı axı təcili yardım maşını? Ürəyim 
ağrıyır. Boynumun arxasından tutan ağrı məni yer-
in dibinə soxmağa çalışır. Əlimdə tutduğum kor-
valolu burnuma yaxınlaşdırıram. Dərindən nəfəs 
alıb verməyə çalışıram. Yalnız özümün eşidəcəyim 
səslə “mən yaxşıyam”, ”mən sağlamam” ifadələrini  
təkrar-təkrar söyləyirəm. Başqasına məsləhət ver-
irmiş kimi öz-özümə deyirəm: bir az da döz keçib 
gedəcək. Az qalıb dözməlisən. İndi təcili yardım 
gələcək. Başımı göyə qaldırıb Allahdan özümə güc 
istəyirəm. Nəfəs məşqini yenidən təkrar edirəm. 
Dörd saniyəyə nəfəsimi içimə çəkirəm. Yeddi san-
iyə saxlayıram. Səkkiz saniyəyə geri qaytarıram. 
Gözəl şeylər düşünməyə çalışıram. Dörd dəfə təkrar 
edirəm. Yenə də ürəyimin tələskənliyinə çarə tapa 
bilmirəm. Bağdan həyətə tərəf qayıdıram. Atama 
zəng gəlir. Atam evimizə gələn yolu izah eləyə-eləyə 
darvazanı açır. Təcili yardım maşınından düşən işıq 
bütün ruhumu işıqlandırır. Bir əlim sol döşümün 
üstündə, bir əlim də başımın arxa tərəfində həkimə 
həyacanla ağrılarımdan şikayət edirəm. 

- Narahat olma, ciddi problemin yoxdur. İndi 
iynə vuracağam, hər şey düzələcək. 

Həkim təzyiq ölçən aparatını qoluma taxıb, 
ölçür.

- Təzyiqim neçədir? 
- Narahat olmamağım üçün elədə çox deyil, bir 

az qalxıb - deyir. 
İki iynə vurur mənə. Bir dənə də dərmanı dilimin 

altına qoymaq üçün verir. Həkim on-on beş dəqiqə 
keçəndən sonra baş barmağı ilə biləyimdən nəbzimi 
yoxlayır.

- Bax düzəlirsən, narahat olmağa əsas yoxdur. 
Sadəcə belə anlarda özünü ələ almağı bacarmalısan.

- Xeyr, həkim, mən bilirəm ürəyimdə nəsə prob-
lem var. Düşünürəm ki, sabah ilk işim kardeoloqun 
yanına getmək olacaq. Baxmayaraq ki, ev ürəyimin 
kordeoqramma kağızları ilə doludur, mən yenə də 
sabah ürəyimdə hansısa problemin çığacağından 
əminəm.

Daha sonra  həkim qeydlər aparmaq üçün şəxsi-
yyət vəsiqəmi istəyir. Yuxu   göz qapaqlarımı bağla-
yaraq məni öz dünyasına aparır. 

Artıq oyanmışam. Səhər saat səkkizə on dəqiqə 
işləyib. Alnımı bumbuz pəncərəyə söykəyib küçəyə 
baxıram. Küçə, işçi qarışqaların yuva ətrafında qa-
ynaşdığı kimi adamlarla qaynaşır. Günəş küçədə 
cərgə ilə düzülmüş dirəklərdəki işıqların keşik 
çəkdiyi gecəni sarı-mavi rəngə boyayıb. Üçüncü 
dirəkdəki işıq şaxtalı gecədən sonra günəşin al 
şəfəqlərinin isti münasibətindən xoşhallanaraq  
mürgüləyir. Pəncərədən evə dolan şüa otağımdakı 
toz dənəciklərini işıq rejissorunun teatr səhnəsindəki 
aktyorları izlədiyi kimi üzə çıxarır. Artıq fikrimdən 
daşınmışam. Həkimə getməyə ehtiyac yoxdur. Hər 
şey qaydasındadır. Qalaqlanmış kitabların üstündən 
dünən yarımçıq saxladığım İrvinq Stounun “Yaşa-
maq yanğısı”nı götürüb oxumağa davam edirəm. 
Yazıçı Van Qoqun şaxtaya enmə səhnəsini elə can-
landırıb ki, sanki özüm şaxtaya düşürəm. Təsəvvür 
etdiyim şaxta səhnəsi məni boğur. Havam çatmır. 
Kitabı bağlayıb kənara atıram. Həyətə düşüb uc-
suz-bucaqsız səmaya baxıb, insanların kilometrlərlə 
yerin altında bir qarın çörək üçün necə işlədiklərini 
düşünürəm.

Gecədir. Yuxum istəsəm belə, çata bilməyəcəy-
im uzaqlıqdadır. Elə bil ürəyimi üç-dörd nəfər 
var gücü ilə kötəkləməyə başlayır. Ayağa durmaq 
istəsəm də, döşəmə məni özünə çəkib qucaqlayır. 
Gözüm sol biləyimdə tərsinə fırlanan qol saatıma 
sataşır.                  

İkiyə on dəqiqə qalır...
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ÜRƏYİM

Varlığımı taladılar, 
Uçuruldum divar-divar. 
Çölümdə od qaladılar,
İçimdə bişdi ürəyim. 

Qəfil bir ayrılıq düşdü,
Ayrılıqdan arıq düşdü.
Məhəbbətdən yanıq düşdü,
Həsrətdən şişdi ürəyim.

Bir sirr kimi dilimdədir,
Əsir kimi zülmdədir.
Sinəmdən çıxmaq istədi,
Bağrımı deşdi ürəyim.

Ona gün ağlayammadım, 
Həyata bağlayammadım.
Ha tutdum, saxlayammadım,
Sinəmdən düşdü ürəyim.

GÜNƏŞİM

Bu dünyamız yaranandan,
Elə həmin gündən, andan
Asılmısan tavanından -
Dünya zaldı, zal, Günəşim.

Fələk çəkər qara pərdə,
Dan sökülməz bəlkə bir də.
Bir az ləngi üfüqlərdə -
Bir az dayan, qal, Günəşim.

Odun, nurun tükənməsin,
Yerin, göyün eşqi bəsin.
Qoy zülmətlər qəribsəsin -
Hələ batma, al Günəşim.

AĞLINA GƏLMƏSİN

Ha de köhnə, ha de yeni,
Vecə almaz gileyini.
Bu dünyanın hər şeyini
Bilmək ağlına gəlməsin...

Bir gün çıxsa yoluna,,
Arxa dur, gir qoluna.
Haqqın aciz quluna
Gülmək ağlına gəlməsin...

Yaşasan da arzu, kamla,
Dərd yığılar damla-damla.
Dərd-sərini hər adamla
Bölmək ağlına gəlməsin...

Hər gün batır, sönmür Günəş,
İnadından dönmür Günəş.
Elə yaşa, ölümsüzləş, 
Ölmək ağlına gəlməsin... 

GEDİRƏM
    
Kimsə bilmir yerimi,
Dərdimi, kədərimi.
Bəxtimi, qədərimi,
Azdırmağa gedirəm.

Bəsdir ağlatdı zar-zar,
Canıma saldı azar.
Xatirələrə məzar,
Qazdırmağa gedirəm.

Keçmişə dönmüş ötən,
Olmaz hayıma yetən.
Taleyimi təzədən,
Yazdırmağa gedirəm.

ZÜLFÜ  GƏNDƏBİLLİ
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YIXILAN DURMAĞI BACARMALIDI

Yoluna daş-qaya dığırlanırsa,
Halalca qismətin oğurlanırsa,
Hər insan
olsa da çarmıxa çəkilən İsa -
Haqqını sormağı bacarmalıdı.

Azadlıq umursan: ol mərd, inadlı,
Hünər meydanı var, cəsarət adlı.
Hər kölə qolundan əsarət adlı
Zənciri qırmağı bacarmalıdı.

Dar gündə olmalı çətin iş mənim,
Qana qan, gözə göz, dişə diş mənim.
Hər igid döyüşdə qansız düşmənin
Bağrını yarmağı bacarmalıdı.

Getmək də olmayır hər yolu kəsə,
Hər döngə kölgədi yamana, pisə.
Haqqına çatmağı istəyən kimsə
Zamanı yormağı bacarmalıdı.

Əzməyi, qırmağı sevsə də fələk,
Çöp kimi sınmasın inadın, gərək.
Adətin olmasın aman diləmək, 
Yıxılan durmağı bacarmalıdı.

DÜNYANI YAXŞI TANI

İnsan var, acıların 
Büküb ürəyə atar.
İnsan da var, saçların 
Yolub küləyə atar.

Dünyanı yaxşı tanı,
Bağışlamaz xətanı.
Heydən düşən qayanı
Sellər dərəyə atar.

Pis odur, bəxt uyuya,
Qəlb həyatdan soyuya.
Qəm qırx arşın quyuya,
Dəm bizi göyə atar.

Bəxt sevər ağlayanı,
Köksünü dağlayanı.
Çoban artıq payını 
Hürən köpəyə atar.

Keç keçilməz dağları,
Sevindir dostu, yarı.
Aciz yaşayanları
Fələk kölgəyə atar.

BÖYÜKDÜ

Bəxtin qarğayıb söyən,
Taleyini sev, bəyən.
Kasıba kimdi dəyən,
Varın dərdi böyükdü.

Haram dənsə təhnədə,
Halallıq gəzim nədə?
Bu arsız zəmanədə,
Arın dərdi böyükdü.

Ayağı, əli qabar,
Halalca çörək tapar.
Qəlbi genişə nə var,
Darın dərdi böyükdü.

Nə dincələn, nə yatan,
Pərdə-pərdə boy atan,
Duyğulara dəst tutan,
Tarın dərdi böyükdü.

Gözü nursuza nə var,
İnsanlıq duyğusu var.
Ən pisi, daxilən kar
Korun dərdi böyükdü.

Ay mələk donlu şeytan,
Hamıya dəyir xətan.
İçində qatil yatan,
Gorun dərdi böyükdü.

HEÇ YADA DÜŞMƏYƏSƏN

Eşq elə bir bəla ki,
Hər qəlb çəkməz bu yükü.
Elə bəxtin ola ki,
Fəryada düşməyəsən.

Ya da küsüb olasan
Tərki-dünya bir ozan.
Elə unudulasan,
Heç yada düşməyəsən.

Açan gülün solmaya,
Gözün yaşla dolmaya.
Sevən qəlbin olmaya,
Heç oda düşməyəsən.
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QARŞILIQSIZ SEVƏNLƏR

Yaşanmamış bir sevgiyə yas tutar,
Gülə bilməz qarşılıqsız sevənlər.
Göz yaşları yanağında buz tutar,
Silə bilməz qarşılıqsız sevənlər.

Canı yanar eşidəndə adını,
Su söndürməz bu atəşin odunu.
Bu dünyada xoşbəxtliyin dadını
Bilə bilməz qarşılıqsız sevənlər.

Elə sevər, geri dönməz yolundan,
Nə qovuşar, nə vaz keçər bircə an.
Unutmağın öhdəsindən heç zaman
Gələ bilməz qarşılıqsız sevənlər.

Ovundurar sevgisiylə dərdini,
Paylaşar öz kölgəsiylə dərdini.
İstəsə də, özgəsiylə dərdini
Bölə bilməz qarşılıqsız sevənlər.

Bir istəkdə, bir həvəsdə can verər,
Dünya boyda gen qəfəsdə can verər.
Yaşadığı hər nəfəsdə can verər,
Ölə bilməz qarşılıqsız sevənlər.

SƏNİ XATIRLADIR

Ayırmaq asandır cismini məndən,
Bacarsan ruhunu ruhumdan ayır.
Unut söyləyirsən getdiyin gündən,
Sən unut deməklə unudulmayır.

Səni xatırladır aldığım nəfəs,
Sevgin damarımda, qanımda axır.
Yaşamaq mənasız, yaşamaq əbəs,
Ürəyim sıxılır, canım darıxır.

Səni xatırladır ən qızmar Günəş,
Səni pıçıldayır gecələr ay da.
Səni xatırladır hər sel, hər yağış,
Belə darıxmaqdan mənə nə fayda?!

Səni xatırladır bəstələr, notlar,
Qonşu binadakı piano səsi.
Səni xatırladır çəmənlər, otlar.
Bir də ki Xəzərin sakit ləpəsi.

Səni xatırladır... Ah, nələr, nələr,
Roman kitabları, Bakı metrosu...
Səni xatırladır bu xatirələr,
Bir də sinəmdəki ürək ağrısı.

ANA

Ey mənim zəhmətkeş, qayğıkeş anam,
mələkdən müqəddəs Allah bəndəsi.
Edirəm səninlə iftixar, anam,
cənnətin yerdəki nümayəndəsi.

Min məna dayanır hər bir sözündə,
ağaran saçında min əzab yatır.
Neçə yol çəkilir hər gün gözündə,
bəlkə də Günəşə, ulduza çatır.

Böyüyüb dağ boyda olsam da belə,
sənin ayağının tozu olmaram.
Kaş ki uşaqlığım qayıdıb gələ,
bir də böyüməyə razı olmaram.

Sən mənə sevgini etmisən əta,
əbədi qəlbimə yazılıb adın.
Həm ana olmusan bizə, həm ata,
Sən başqa qadınsan, sən başqa qadın.

                                         NÜSRƏT HƏSƏN

NÜSRƏT  HƏSƏN
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DÖRD BƏNDLİK ŞEİR

Niyə zəng elədin yenə bu axşam,
Yenə qarşılıqlı susduq... Nə fayda?
Bildim ki, yaxşısan, bildin yaxşıyam,
Sonra da dəstəyi asdıq... Nə fayda?

Nə sən bəlli etdin tənhalığını,
Nə mən deyə bildim dön gəl evinə.
Boynuma alsaydım peşmanlığımı,
Bəlkə gələrdin sevinə-sevinə.

Küsüb incimişik bir-birimizdən,
Qırıb qəlbimizi səhv davranışlar.
Dünyada ən çətin ikicə sözdən:
Biri “sevirəm”dir, biri “bağışla”.

Eybi yox, mən səni bağışlayaram,
Sevirəm sözünü ilk sən deyərsən.
Bu gecə dörd bəndlik şeir yazaram,
Evə çatanacan əzbərləyərsən...

BEZMİŞƏM

...Göz yaşımı yanağımdan
Xəlvət silməkdən bezmişəm.
Buna alın yazısını
Səbəb bilməkdən bezmişəm...

...Edam elə, asdır məni,
Bacarırsan, susdur məni.
Gəl biryolluq basdır məni,
Hər gün ölməkdən bezmişəm...

...Vuruldum gül camalına,
Düşdüm Məcnunun halına.
Xəstə-xəstə xəyalına
Gedib-gəlməkdən bezmişəm...

...Gözümə yaş dola-dola,
Həyat məni verir yola.
İçimdə qəm ola-ola
Saxta gülməkdən bezmişəm.

SƏNİ UNUDARAM SƏNİN XƏTRİNƏ

Yolunda hər şeyi etdim, bilirsən,
Get dedin, tərk edib getdim, bilirsən.
İndi də deyirsən unudum səni...
Həsrətin yağışı islatsa məni,
Gedib sığınaram özgə çətrinə.
Səni unudaram sənin xətrinə...

Zamanı gəldikcə sağalar yaram,
Gecələr adını sayıqlamaram.
İçərəm dərdimi ovutmaq üçün...
Səni həmişəlik unutmaq üçün
Adını yazmaram şeir sətrinə.
Səni unudaram sənin xətrinə...

Gözümü yollardan yığışdıraram,
Ruhumu taleylə barışdıraram.
Qəmli mahnılara qulaq asmaram...
Sən olan yerlərə ayaq basmaram,
İntizar qalsam da o gül ətrinə.
Səni unudaram sənin xətrinə...

GÖZ YAŞIM YERDƏ QALMAZ

Sən xəyallar qatili,
Arzuların düşməni!
Necə tutum qolundan,
Deyim başa düş məni?!

Gedəni saxlamazlar.
Özün yaxşı bilirsən.
İki kəsdir günahkar,
Biri sənsən, biri sən.

Sən getsən sönməz Günəş,
Ay uçmaz, Yer dağılmaz.
Get eybi yox sən də get
Göz yaşım yerdə qalmaz!

LALƏ ÖMRÜ

Bir lalə ömrü qədər qısa oldu sevgimiz -
Bir anda çiçəklənib, bir anda soldu getdi,
Sanki başladı bitdi...
Əslində bitməmişdi, həmin gün başlayırdıq
Sevginin ən böyüyün -
Acı çəkdikcə çoxalan, açılmaq bilməyən düyün...
Gizlincə ağlamaqlar yarı-yarımçıq ümid,
Duymaq istəmədiyin bir ton nəsihət, öyüd...
Ayrlıq şeirləri,
Ən qəmli mahnıların bizə aid yerləri...
Köhnə yazışmaları təkrar-təkrar oxumaq,
Zülmə dişini sıxmaq...
O sonsuz  sevgimizin sonu bir gündə idi,
Sevgi, kədər və həsrət onun içində idi -
Sənə qayıtmaq üçün çox can atdım, çalışdım,
Bağışla, dönə bilməzdim:
Axı günah məndə idi...
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Yaşı yüzü ötmüş qoca içəridə can çəkişirdi. 
Ürəyi o qədər sağlam idi ki, bütün bədənini 
sarmış xəstəliyə yenilmək bilmirdi. Huşu 

gedir-gəlir, arada sayıqlayır, hərdən də kimisə haraylayırdı. 
Arvadları, qızları, oğulluğu, nəvələri qulluğunda dursalar 
da bu xınanın o xınadan olmadığı bəlli idi. Son günlər qardaş 
deyə sayıqlamaları artmışdı. Qoca sanki içində haqq-hesab 
çəkirdi kiminləsə. Bir neçə il əvvəl böyük qardaşı dünyasını 
dəyişəndə artıq bu dünyada                            tay-tuşunun 
qalmadığını anlamışdı. O gün bu gün qardaş deyib qəm 
çəkirdi. Uzun ömürlü olmağın nəyi yaxşı imiş ki? Bircə 
tay-tuşu qalmamışdı. Qardaşı nəvələri zarafatla ağsaqqala 
öz aralarında sonuncu mogikan deyirdilər.

Bir zamanlar atın belində, əli silahlı gəzən, zəhmli, ağır 
xasiyyətli, zəhər tuluğu Əhməd kişi sayıqladıqca, haqq-hes-
abı davam etdikcə  qohum-əqrəba bir-bir ziyarətinə gəlirdi.

İki kənd o yandan piyada Əhməd kişini yoluxmağa 
gələn, gənc yaşından kəndin ağsaqqalı kimi hörmət qa-
zanmış qardaşı oğluna Əhməd kişinin qardaş deyib 
sayıqladığını xəbər verəndə fikrə getdi.

– Qağamı çağırmır, əmimi çağırır. Günahını…
İllərin o üzündə qalan, gənclərin çoxunun xəbəri ol-

mayan qardaş faciəsi nəslin taleyini dəyişmişdi.
Çox tərs adam idi Əhməd kişi. Həmçinin qadın 

düşkünü idi. Kənddə, eldə, obada yeganə kişi idi ki, bir 
damın altında üç arvad saxlayırdı. Arvadları da Əhməd 
kişinin qorxusundan bir-birləri ilə mehriban dolanırdılar. 
Atının tappıltısı gələndə qadınlar bir-birinə dəyə-dəyə təlaş-
la qabağına qaçar, biri yüyəni tutar, biri qamçısını alar, biri 
buzlu suyunu verərdi. Ay uşaq deməyi ilə hərəsinin bir yana 
yoxa çıxması bir olardı. O evə girəndə samovar qaynarda, 
ət bişmişi, yanında da nazik yuxa çörəyi süfrədə hazır ol-
malı idi.

…Əhməd kişi Gülsümü çoxdan gözaltı etmişdi. 

Gülsüm qardaşının baldızı idi. El dağa köçəndə qohumların 
alaçıqları yanaşı qurular, eyni bulaqdan su içər, mal-hey-
vanları bir yerdə otlayardı. Qardaşının baldızına gözü düşən 
andan qızı hey nəzarətdə saxlayırdı. Gizlicə gecələr evinin 
arxasında pusquda durub evini gözətləyirdi. Evli olsa da, 
Gülsümlə də evlənəcəyinə qərar vermişdi.

Bu gecə digər gecələrə bənzəmirdi. İçinə bir narahatlıq 
dolmuşdu. Ağ atını xeyli uzaqda, yoldan kənarda çidarlayıb 
buraxmış, aynalısı əlində yenə Gülsümü güdürdü. At aya-
qlarının tappıltı səsini eşitdi. Ətrafı dinşədi. Bədirlənmiş 
ayın işığının nazik zolaq şəklində əks olunduğunu görən 
kimi qaraltıya atəş açdı. Göydə uçan durnanı gözündən 
vurması ilə fəxr etdiyindən rəqibinin canını tapşırdığına 
əmin idi. Başqa hənirtinin olmadığını görüb kimin canını 
aldığını, qurbanının kim olduğunu bilmək üçün ona tərəf 
getdi. Bu an içində sanki nəsə qırıldı. Sanki bir anda mily-
onlarla şüşə çiliklənib başından aşağı yağdı.

- Ay qardaaaaaaş… Naləsi yeri-göyü lərzəyə gətirdi…
Baldızının həndəvərində kiminsə dolandığından 

qardaşı duyuq düşüb, baldızının evini güdürmüş sən demə. 
Ataların misalı var: “Qan qancıq üstə düşər…”

Qardaşlar el-obada hələ yeniyetməlik çağlarından 
vurub-tutmaqları ilə ad qazanmışdılar. Atdıqları güllə boşa 
getməzdi. El aləm yığılsa, bu qardaşlara bata bilməz, hətta 
kimsə yan baxa bilməzdi.

Ağsaqqallar cəm olmuş, ortancıl qardaşa bu işi özlərinin 
yola qoyması üçün xəbərdarlıq göndərmişdilər. Məhəmməd 
kişi neçə saatdır hərəkətsiz, çənəsini qurğuşunlu çomağına 
söykəyərək oturmuşdu. Ölən böyük, öldürən kiçik qardaşı 
idi. Camaat qatil qardaşın üzə çıxmasını, təslim olmasını 
tələb edirdi. Bir qardaşını itirmişdi, ikincinin də həbsxanada 
məhv olmasını qəbul edə bilməzdi. Qərarını vermişdi: “Ona 
deyin ki, başını götürsün, çıxsın getsin buralardan, yoxsa 
türmələrdə çürüdəcək hökümət. Yaxşı olar ki, heç kimin 
gözünə görünməsin!

ŞAHSƏNƏM

ƏHMƏD KİŞİ
(hekayə)
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Həmin gecə Əhməd arvad-uşağını da yığıb kənddən 
köç elədi. Amma çox uzağa yox, iki kənd aralı bacısının 
gəlin köçdüyü kəndə yerləşdi. Burda yerini bərkidəndən 
sonra sevimli Gülsümünü də unutmadı. Hamı Əhmədin 
Gülsümlə münasibətindən xəbərdar idi artıq. Hətta Gülsüm 
onun üçün bir qız da doğmuşdu. Hər gəlişində şəhərdən 
onun üçün o zamanlar kəndlərdə çoxunun nə olduğunu 
bilmədiyi kremlər, şampunlar, ətirli sabunlar, müxtəlif gey-
imlər alardı. Uğrunda qardaş qatili olduğu Gülsümü ölənə 
qədər gözünün üstündə saxladı.

…Cavan vaxtlarında günlərin bir günü Əhməd kişi 
qonağı ilə həyətdə oturub çay içib, söhbət edirdilər. Payızın 
ilk günləri idi. Göydən durna qatarı keçirdi. Qonaqla kimin 
daha sərrast güllə atmağından danışırdılar. 

Bu dəm Əhməd kişi:
- Bax o keçən durna qatarı var ha… Qatarı çəkəni 

gözündən vuraram.
- Ay Əhməd, onu vursan qatarın pərəni pozular, yolu 

bilən başda gedəndi. O olmasa bütün qatar məhv olar. Etmə, 
eləmə! Günahdı!

- Nə günahı?!
Güllə açılan kimi qatarın başını çəkən durna daş kimi 

göydən yerə, düz həyətə düşdü. Qatarın pərəni pozuldu, 
quşların fəryadı səmanı bürüdü, həmin gün pərən-pərən 
düşmüş durnalar kəndin üstündə saatlarla dövrə vurdular. 
Sonra hərəsi bir yana səpələndi…

Əhməd kişi isə qonağına durnanın gözünü göstərib 
qürurlanmaqda idi. Ev əhlinin səsi çıxmır, Allaha dua edir-
dilər. Həmin günün axşamı gün əyiləndə Əhməd kişinin 
on dörd yaşlı oğlu partlamaya düşüb qəfil öldü. Digər oğul 
övladları da hərəsi bir səbəbdən tələf olurdular. Beləliklə, 
özü demiş yurdu boş qalmışdı. Üst-üstə neçə arvad alsa da, 
“bəlkə bu oğul doğar” desə də, bir daha oğul atası olmadı.

Öldürdüyü qardaşının oğlunu və qızını övladlığa 
götürmək istəmişdi. Qardaşı oğlu atasının qatilinə övlad 
olmaqdan imtina etmişdi. Yanına gətirdiyi o biri qardaşı 
oğlunu da ağır xasiyyəti ilə bezdirmişdi. Uşaq gecə ilə 
qaçıb anasına sığınmışdı. Qardaşının doqquz oğlundan 
üçüncüsü çox gənc yaşında dünyasını dəyişmişdi. Bir oğlu 
qalmışdı. Hələ heç iyirmi yaşı tamam olmamış dul qalan 
gəlini oğlundan ayırıb “hələ gəncsən, get evlən, həyatını 
qur” deyə atası evinə geri göndərmişdilər. Uşaq yeddi yaşı-
na çatanda Əhməd kişi bir gün atını minib üz qoymuşdu 
qardaşının evinə. Əhməd əmilərinin gəldiyini görən uşaqlar 
sevincək atın qabağına qaçanda kişi atdan enmədən uşağı 
qaldırıb yəhərə otuzdurub aparmışdı. Qardaşına Əhmədin 
uşağı apardığını deyəndə sükutla qarşılayıb “Əhmədə söz 
deyə bilmərəm, bu uşağa o məndən yaxşı baxar” demişdi.

Əhməd qardaşı nəvəsini rəsmi şəkildə də övladlığa 
götürmüş, soyadını da dəyişmişdi. Qızları oğlanı səmim-
iyyətlə qəbul etmiş, doğma qardaş kimi sevmişdilər. 
Əhməd kişinin kobud rəftarından zaman-zaman oğlan çox 
əziyyət çəkmişdi. Min bir əziyyətlə baxıb əmələ gətirdiyi 
cöngəni satmaq istəyəndə məlum olurdu ki, Əhməd kişi 
cöngəni kiməsə bağışlayıb. Kənddə hamı iki-üç mərtəbə-
li evlər tikib, gözəl şərait qururdular. Oğulluğu yeni ev 

tikmək üçün gecə gündüz çalışır, pullarını atalığına verir-
di ki, yığsın. Öz hesabı ilə müəyyən bir məbləğə çatdığını 
düşünəndə atalığından evin tikintisi üçün material almağa 
pul istəyəndə Əhməd kişi əsəbləşib “Qalmağa evinmi 
yoxdu? Məndə  pul-zad yoxdu!” deyə acılamışdı. Gəldiyi 
gündən babası evinə geri qayıtmağa çalışan oğulluğu get-
mək istəyəndə kişi vəziyyətin ciddi olduğunu görüb yeni 
evin tikintisinə başlamağa razılıq vermişdi.

Üst-üstə nə qədər ah almışdı, kim bilir? İndi isə tikin-
tisinə razı olmadığı evin ağ otağında ölümlə əlləşirdi, ölə 
bilmirdi…

İsmayıl Şıxlının “Dəli Kür” romanını çox sevirdi 
Əhməd kişi. Hər yay tətilində kəndə qonaq gələn qaynı 
oğluna kitabı təkrar-təkrar oxudardı. Şıxlı kəndinin həmin 
günlərinə dönər, gəncliyini xatırlayırdı. Axı Şıxlı kəndində 
bütün hadisələr gözünün qabağında baş vermişdi. Cahandar 
ağanın sağ əli olmuşdu bir vaxtlar… Nağıl kimi qeyri-real 
gəlirdi Əhməd kişiyə o günlər indi. Sövet hökuməti quru-
landan sonra özü demiş, kişilik zəmanəsi sona çatmışdı. 
Çox çətin günlər yaşamışdı. Amma heç vaxt silahını əlindən 
yerə qoymamışdı.

Mərd və səxavətli adam idi Əhməd kişi. Gələn qonağa 
mütləq erkək kəsərdi. Əgər qonaq üstünə qonağı gəlsə, ayıb-
dır deyib əvvəlki qonağa kəsilən heyvanın ətindən ona ver-
məz, ikinci qonaq üçün də ayrı bir heyvan kəsərdi. Üstünə 
xahişə gedən olsa, son qəpiyini fikirləşmədən verərdi.

Sevgisi uğruna qardaş qatili olan Əhməd kişi gən-
clərin sevgisini heçə sayardı. Nəsildə kimin qızını kimin 
oğluna layiq bilsə, gənclərin fikrini soruşmadan evlənrirər, 
ərə verərdi. Hətta ən sevimlisi, kiçik qızını özü qonşunun 
oğluna ərə vermişdi. Başqasına nişanlı olan oğlanın atasını 
çağırıb: “qız məndə, oğlan səndə, niyə qırağa çıxırıq ki?”- 
deyib məcbur gəncləri evləndirmişdi. Sözünün qabağına 
sözmü demək olardı?!

Son aylarda uzun ömrün haqqın verirdi. Qardaşını 
çağırırdı gecə-gündüz. Qulluq edənlər kişinin ağ divara 
baxıb kimlərləsə söhbət etdiyini görür, vaxtın daraldığını 
hiss edirdilər.

Əhməd kişi gözünü açanda qardaşlarını ayaq ucunda 
cavan vaxtlarındakı kimi geyim-keçimli, çiyni tüfəngli, beli 
tapançalı gördü.

- Ay gidi dünya, Şıxlı Əhmədə bax sən. Yerin içində 
yatır. Biz heç yatmaq nə olduğunu bilirdikmi? - ortancıl 
qardaşı böyük qardaşı ilə söhbət edirdi.

Böyük qardaşı dipdiri, sappasağlam qarşısında dayan-
mışdı. Amma yarasından qan axmaqda davam edirdi. 
Əhmədin gözünü açdığını görüb böyük qardaşı:

- Dur ayağa, gedək. Qağam bizi gözləyir. Sən getməy-
incə mənim yaramın qanı da quruyan deyil – dedi.

Uzun müddətdir yerindən tərpənməyə halı olmayan 
Əhməd kişi heç nə olmamış kimi ayağa qalxdı. Qardaşlarının 
arxasınca bayaq ağ divar olan, indi isə baxdıqca uzanan yol 
kimi görünən evin küncünə doğru addımladı.

…Qadınların ağlaşma səsi evi başına götürmüşdü. İki 
kənd o yana, Əhməd kişinin qohumlarına xəbər çatanda 
qardaşı oğlu “əmim axır ki, hesabını verdi” deyib, dərindən 
nəfəs aldı.
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VİRAN QALIR ÖLKƏLƏR

Diplomatlar tələsirlər
Növbəti səfərinə,
Bu ölkədən o ölkəyə
müharibə daşıyırlar 
demokratiya yerinə.
Yanır Misir, yanır Yəmən,
Yanır İraq, Suriya.
Göydən yerə od ələnir,
Alov yağır boş yerə.
Əlbir olur, tədbir tökür
Bir ayı bir şir ilə.
Odlayırlar, ovlayırlar
Ölkəni tədbir ilə.
Odlayanlar olmayanda
Razı onu bölməyə
Başlayırlar bir-birini
Öldürməyə, ölməyə.
Lap uzaqdan baxıb güdür,
Bic-bic gülür tülkülər.
Bilir ordan necə olsa,
Onlara da pay gələr.
Bax beləcə yavaş-yavaş
Viran qalır ölkələr…

ATA OCAĞI

Yenə çəkir məni ata ocağı,
Yurd üçün burnumun ucu göynəyir.
Kimə şirin deyil ana qucağı?
Hər yerdə xəyalı gözümə dəyir.

Anamı görürəm lap gənc yaşında,
Bir əfsun var idi o göz-qaşında.
Gözləri yaşarıb təndir başında
Dayanmış o halı gözümə dəyir.

Ata ocağının nuru çağırır,
Kül altda sönməmiş qoru çağırır,
Atamın bağının barı çağırır,
Meyvə sulu-sulu  gözümə dəyir.

Hər  yerdə anamın izi görünür,
Gülümsər, nurani üzü görünür,
Bəlkə də xəlvətcə özü görünür,
Hərdənbir yuxulu gözümə dəyir.

Məni cəlb eləmir daha bu şəhər,
Günümü sayıram burda birtəhər,
Başımı götürüb gedim bu səhər,
Bu yerlər xətalı gözümə dəyir.

MƏNİM MƏHƏBBƏTİM BUZ KİMİ SƏRİN

Mənim məhəbbətim buz kimi sərin
Qarşımda cavabsız suallar kimi,
Çox boynubüküklər gəlib durdular.
Sorğusuz-sualsız, nitqi lal kimi,
Qıraqdan boylanıb xəyal qurdular.

Neçə sevdalının qəlbindən keçdim,
Sevda keçib getdi, boş xalı qaldı.
Kimlərin yolundan, yanından keçdim,
Arxamca əlləri uzalı qaldı.

Alovda əridim, közdə qovruldum,
Mən tapa bilmədim eşqin yerini.
Birinin ruhuna elə sovruldum,
Ətrafda görmədim bənzər birini.

Eşqim, məhəbbətim dəryadan dərin,
Kimin hünəri var, dərinə ensin.
Mənim məhəbbətim buz kimi sərin,
Az adam tapılar buzda isinsin.

TƏBRİZƏ  PÜNHAN



Xəzan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 III	2022

	 	 	 	 	 	 	 																							XƏZAN	№3	(40)	MAY	2022-Cİ	İL 37

YADIMDAN ÇIXIB

Dünyaya gələndə elə tələsdim,
Bəxtimi götürmək yadımdan çıxıb.
Qismətə inandım çox nahaq yerə,
Axtardım, itirmək yadımdan çıxıb.

Yaxşılar becərib, yaman biçmişəm,
Vaxtımı qovmuşam, zaman biçmişəm.
Həsrəti əkmişəm, hicran biçmişəm,
Tək sevgi bitirmək yadımdan çıxıb.

Dərdlərimə şərik etdim həmdəmi,
Pərvanə aldadıb əritdi şəmi.
Boğazımda ilişən o dərd, qəmi
Udqunub ötürmək yadımdan çıxıb.

YAĞIR YERƏ

Hava da qəmlidir yağış əvəzi,
Elə bil dərd yağır, qəm yağır yerə.
A zalım, bu yerin azdırmı dərdi?
Onsuzda Günəşdən nəm yağır yerə.

Bəlkə də göylərin fərasəti yox,
Torpaqla savaşa cəsarəti yox.
Buludlar quruyub bərəkəti yox,
O da qənaətlə kəm yağır yerə.

Bəlkə də çalışır gəlsin xoşuma,
Yağır ki, xoşbəxtlik gəlsin yaşıma.
Sığal çəkir gah üzümə, başıma,
Damcılar sərxoşdur, nəm yağır yerə.

İldırım səmada bənzərdi şaha,
Təbiət eyləmir üsyan Allaha.
Göyün gurultusu səs salmır daha,
Zilini itirib, bəm yağır yerə.

MƏNƏ

Bağrıma basmışam qaranlıqları,
Zülmətin istisi yapışıb mənə.
Əllərim sinəmdə sığal çəkmişəm,
Bu səbəb gecələr alışıb mənə.

Qarışıb həsrətlə sevgi yuxusu,
Oyaqdır eşq əhli, yatıb çoxusu 
Gecə vahiməsi, gecə qorxusu
Zülmətin rəngitək qarışıb mənə.

Gecəni gündüzə Ziya qısqanıb,
Hiss etmişəm, həm də bəla qısqanıb.
Məni ulduzlar da Aya qısqanıb,
Çatmaqçün o qədər çalışıb mənə.

SƏN DƏ GETDİN

Demirsənsə səbəbini,
Demək günah səndə, getdin.
Zülmət gecə, bildim niyə
Həmən sabah sən də getdin.

Eşqin bir nəfəsdir mənə,
Getmə, yaxın kəsdir mənə.
Bu qədərin bəsdir mənə,
Böyük tamah səndə, getdin.

Gecələrin zülmətindən,
Hicranından, həsrətindən,
Ürəyimin niyyətindən
Oldun agah, sən də getdin.

Niyə oldun buna vadar?
Birdən-birə verdin qərar.
Bir kimsəyə yox etibar,
Ümid, pənah səndə, getdin.

ZİYA   HÜSEYN
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İKİMİZ DƏ 

İkimiz də yorulmuşuq:
Mən xəyaldan, sən gerçəkdən.
Kəsilibdir ümidimiz,
Üzülmüş əllər ətəkdən.

İkimiz də sovrulmuşuq:
Xəzan kimi bağça, bağdan.
O bağa qayıtmamışam
Elə o vaxtdan, o çağdan.

İkimiz də qovrulmuşuq:
Sən istidən, mən sazaqdan.
Səni yandıran nəfəsdən -
Şaxta gəlir o ocaqdan.

MƏNƏ DÖNƏRDİ

Məndə nə axtardı, onu tapmadı?
Nəğməsi bəstəmdə yuxu yatmadı.
Mənim bayatıma laylay qatmadı,
Nə gözəl bir səsə ünə dönərdi.
Xoşbəxt olmasaydı, mənə dönərdi...

Ona öyrədərdim məhəbbət dərsin,
Göstərib deyərdim sevgi guşəsin -
Eşqin duasını, eşqin qibləsin.
İmana gələrdi, dinə dönərdi,
Xoşbəxt olmasaydı, mənə dönərdi...

Dözdüm bu möhnətə, sağam, diriyəm,
Mən acizəm, yoxsa ümid yeriyəm?
Ümidi kəsilsə ocaq, piriyəm,
Yəqin utanmazdı, yenə dönərdi.
Xoşbəxt olmasaydı, mənə dönərdi...

Xoşbəxtdir yəqin, heç düşünmə bu qədər,
Belədir izahı, yoxdursa xəbər.
Ziya, çox çəkmə qəm, sevsəydi əgər,
Getməzdi əğyarə, sənə dönərdi.
Xoşbəxt olmsaydı, mənə dönərdi...

MƏHƏBBƏT YAĞIŞI

Göydən sevgi yağıb, məhəbbət yağıb,
Aramsız dumanlı bir payız kimi.
Sən çətirin altında gizlənmisən,
Məhəbbət qorxağı, vəfasız kimi.

Üstündə yağsaydı əgər bir damla,
Onda soruşmazdın bu həsrət nədir.
İntizar çəksəydin gözləri giryan,
Onda qanardın ki, məhəbbət nədir.

Ayrılıq yağışı, qəzəb tufanı
Qoparıb bəndləri, səndən ayırıb.
Namərd külək əsib gözlənilmədən,
Elə bil dağları çəndən ayırıb.

Mən bu yağışlarda çox islanmışam,
Diksinib ildırım səsinə qəlbim.
Bəlkə qiyamətin qızmar istisi
Quruda bu yaşı, isinə qəlbim.

ÜRƏYİM

Alova bürünüb çıxmaz qəfəsdən,
İmdad da gözləmir o heç bir kəsdən.
Çəkdiyim şaxtalı soyuq nəfəsdən,
Ciyərim donubdur, yanır ürəyim.

Olanlardan danışmağa nə gərək,
Xəyaldır öldürən bunu bilərək.
O qədər keçmişi, heyf deyərək,
Tez-tez xatırlayıb anır ürəyim.

Bəlkə də, yatmayıb sınayar deyə,
Yenə küsüb gedər qınayar deyə,
Döyünmür yuxudan oyanar deyə,
Yarı qəfəsində sanır ürəyim.

Sevgini yaxına qoymayaydı kaş,
Eşqə, məhəbbətə uymayaydı kaş.
Bir cahil olaydı duymayaydı kaş,
Həsrəti, hicranı qanır ürəyim.

Aldanıb inandı gedən zamana.
Yaxşıya xətt çəkdi, qaçdı yamana.
Ziya öyrənibdi, o da yalana,
Düzü inkar edib, danır ürəyim.

BİLMİRƏM

Həsrət yükü çoxdan əyib belimi,
Qərinəyə döndərib hər ilimi.
Elə bil ki kimsə tutub əlimi,
Söz deşir sinəmi, yaza bilmirəm.

Yer göstər dünyada, mən orda qalım,
Xəyallar gəlməsin, qadasın alım.
Bağladım gözümü, yolu səhv salım,
Gördüm ki, yolumu aza bilmirəm.

Kim dedi bəxtəvər? Ölənlərim var,
Ölümdən bixəbər ölənlərim var.
Qəlbimdə o qədər ölənlərim var,
Görünən bir məzar qaza bilmirəm.
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Hər yaxşı şair tənqidçisini də özü ilə gətirir və 
gətirməlidir də. Çünki tənqidçi kimi tanınanlar 
sayca az olduqları üçün haqqında yazacaqları 

müəllifi dəyərləndirməkdən çox ona məsləhətlər verməyə, 
yönləndirməyə çalışırlar.

Halbuki ədəbi təhlildə bu, tamamilə yanlış metod-
dur. Çünki təhlil bütövü parçalamaq, analiz etməkdir. 
Bütöv olan sağlam və yeni olanda təhlil də sağlam, yeni 
və maraqlı olur. Orta səviyyəli tənqidçi qələmində belə 
sağlam mətnlərin təhlili əlaya yaxın təhlil kimi qəbul 
edilə  bilər.

Nazim Əhmədlinin şeirləri təhlilə imkan verən 
şeirlərdir. Şeirlərdəki xəyali səyyahlıq, yuxu ilə reallıq 
arasındakı gəzişmələr, bədii təfəkkürdən keçən işıq və 
qaranlıq arasındakı əlaqə sanki şairin yaradıcılıq metod-
ologiyasını təmin edir. Bu yol yaxın və uzaq olaraq ikiyə 
ayrılır. Birinci yol şairin bədii təxəyyül yoludur ki, o yol 
keçmişimizdən boylanan nağıl dili, yuxu yoludur. Bu yolu 
“Gedək bir ömür yaşayaq” şeirində açıq-aydın görürük:

biri vardı, biri yoxdu,
bu nağılı kim oxudu;
deyirlər, dünya yuxudu,
hələ ki, oyağıq, gedək;

* * *
burnumuz kükürd qoxulu,
gözlərimiz süd yuxulu;
gəl, danışaq süd nağılı,
süd yoluna axıb gedək;

* * *
harda yoxuq, harda varıq,
buluduq, yağışıq, qarıq;
bir ayrı dünya axtaraq,
ayrı yerə yağıb gedək;

Hələ qədim zamanlardan insanları aydınlığa çıx-
aracaq bir Süd yolunun olduğuna inam olub. Bəziləri 
gecə göy üzündə şimaldan cənuba doğru uzanan işıqlı 
bir zolağın əsrarəngiz görünüşünə “Süd yolu” deyiblər. 
Bəziləri ulduzların sıralanaraq şüalanmasını, bununla da 
onlara doğru, işıqlı yolu göstərməsinə inanıblar, buna 
“Ağ yol” adını veriblər.

Müsəlmanlar göydə bu görüntünü görüb Məkkə 
yolu adlandırıblar, onlara ziyarət yolunun açıldığının 
işarəsi sanıblar.  Anadolu türkləri isə buna “Samanyolu” 
deyirlər. Uzun və qismən fərqli tarixi hekayələrə əsasla-
nan “Süd yolu”na getmək arzusu bütün hallarda şeirin 
aurasına müsbət təsir göstərir və bu hiss oxucunun kos-
mik harmoniyaya doğru fəhmini aydınladır.

Nazim Əhmədlinin şeirlərindəki ikinci yol uzaq 
yoldur ki, bu yol yuxu deyil, realdır, çətindir, çünki otuz il 
əvvəl ayrıldığı yurd yoludur.

bu nə cığır, bu nə yoldu,
ruhum harda yatıb qaldı;
qarşı dağlar itib qaldı,
qaldı, kor duman içində;

ADİLƏ  NƏZƏR
filologiya  üzrə  fəlsəfə doktoru

ŞAİRİN  YOLLARI VƏ ŞEİRİN HALLARI
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* * *
Tanrının haqqı boynumda,
fələklər öz oyununda;
yurd yeri əli qoynunda,
lalıyır, zindan içində;

* * *
önümü bir od qarsalar,
həsrət saçıma qar salar;
solur, şip-şirin  arzular,
qocalır, güman  içində;

Şeir özlüyündə ədəbi hadisədir, eyni zamanda da 
bədii, poetik fikrin əsas qaynaqlarından biridir. Bu şeirdə əli 
qoynunda qalan yurd yeri kimi şairin ruhunun da tərk edib 
gəldiyi dağlarda qaldığı, zindana dönən yurd kimi onun da 
həyatında o vaxtdan bəri yeni bir işığın olmaması təsvir edilir. 
Bu ayrılıq konkret məkanla metafizik baxımdan bağlı olsa da, 
o məkan şairin poetik dünyasının nizamını müəyyən edən, 
onun bütün yer kürəsilə harmonik bağlarını tənzimləyən bir 
mənəvi coğrafiyadır. Şair bu prosesin sonunda bir az da bayatı 
poetikasına yaxınlaşır:

divara kilim yaraşır,
çəkənə zülüm yaraşır;
adama ölüm yaraşır,
yurddan qovulduğu yerdə;

Sonuncu bənddən sonra oxucu indiyədək gördüyü 
və təqdim etdiyi o uzun təsvirdən uzaqlaşır və olay son 
nöqtənin üzərində cəmlənir, qulaqlarda həsrət adlı 
ölümün səsi əks-səda verir.

“Dərdin vətən üzü” şeirində təxminən oxşar ab-ha-
vada yenə uzaq yollara düşən şair ruhunu görürük.

kim dəyişib üzümü,
tanımadım özümü;
anam sıxdı gözünü
fələyin şən üzünə;

* * *
mən nədən belə kürəm,
dərd gəlir, bürəm-bürəm;
dönüb baxa bilmirəm
dərdin Vətən üzünə;

Mənə görə, şeir ismin halları kimidir - adlıq halı, 
yiyəlik halı, yönlük halı,  təsirlik halı, yerlik halı, çıxışlıq 
halı var. Şeir nitq hissələri kimidir - isimi, sifəti, sayı, əvə-
zliyi, feili, zərfi var. Şeirin mübtədalısı, xəbərlisi, xitablısı, 
təyini olanı var; konkret və ya mücərrədi, ümumi və ya 
xüsusi olanı var.

Şeirin bunlardan başqa da bir neçə halı vardır. Şeirin ev 

halı, çöl halı, ruh halı, real halı və sair -  bunların hamısı sözün 
poetik halıdır, poetika isə şeirin estetikasıdır.

Şeirin ev halı dediyimiz yerində də ayrıntılar var, evin 
içi və çölü olaraq. Hər şeir əslində, şeirin hallarından birini 
oxucuya elə ilk misralarından bəlli edir. Məsələn, Nazim 
Əhmədlinin «Ürəyim səni istədi» şeiri evin çölündən duyulur. 

hələ bizim sevdamızın,
boycığazı çox bəstədi;
bir daha qırma könlümü,
onsuz da dərd üst-üstədi;

* * *
könlümün açıq yerindən,
ruhumun acıq yerindən;
yolların uçuq yerindən,
ürəyim səni istədi;

* * *
buludların köçün? bax,
həsrətimin yükünə bax;
gəl, canımın içinə bax,
ağrılar dəstə-dəstədi;

Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, şairin iki yolundan biri 
ruh yoludur ki, bu yol zamana və məkana görə dəyişir. Şair 
yazdıqları ilə elə bir iz qoyub getmək istəyir ki, özündən sonra 
onu «yenidən gətirsin», onu yaşatsın. «Yenə dönüb gələcəm» 
şeirində şairin poetik bir dillə ifadə etdiyi bu yolda həm də 
günahları danmaq var. 

məni kim üzür, axı,
qopur könlümün bağı;
gün üzü axşam çağı,
əriyir toranlığa;

* * *
ocaq yanır küləcən,
bir gün mən də öləcəm,
yenə dönüb gələcəm,
günahımı danmağa.

Bu, əslində, keçmişi danmaqdır, itirilənlərlə barışma-
zlıqdır, olanlardan imtinadır. Bu hal artıq bir çox qələm 
sahiblərinin yaradıcılığında səciyyəvi haldır.

Nazim Əhmədliyə hər iki yolda uğurlar arzulayıram. 
Arzu edirəm ki, yerlər dəyişsin, şairin yaradıcılıq yolu 
uzun, yurd yolu yaxın olsun!
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MƏHƏBBƏT VƏSİQƏSİ

Mənim əzalarım başqa yozulur,
Ürək döyüntüsü saat səsidir.
Gecə xəyalımda aşiqlər olur,
Hər şeir bir görüş dəqiqəsidir.

Şamın kölgəsində o qızın büstü,
Bir dolu külqabı, bir otaq tüstü.
Bir də söz tökülmüş masamın üstü,
Mənim hisslərimin səliqəsidir.

Göz yaşım oxşarlıq görür dəryada,
Qələm yerişidir ruhuma qida.
Şairlik bəxtimin qoca dünyada
Ömürlük məhəbbət vəsiqəsidir.

QALIB

Sevincim səndə tükəndi,
Sədaqətli qəm bol qalıb.
Həsrətin yoldaş olduğu
Tənhalıq adlı yol qalıb.

Dağıtdın könül mülkünü,
Dərdə saldın ömür-günü.
Üşüyən eşqin üstünü
Şeirlə örtən qol qalıb.

Qoymurdum başqa əl dəyə,
Baxmırdım özgə heç nəyə,
Bənzətmişəm bənövşəyə, 
Könül evimdə kol qalıb.

Ötən günü silib gedib,
Məni ölü bilib, gedib.
Xəyallarım ölüb gedib,
Başım bədəndə dul qalıb.

YERİ

Gedişin ali dərd olsa da mənə,
Yeri, ey dizləri rahatım, yeri.
Gedirsən, qorxuram, qıyarlar sənə,
Gözümdən arxanca su atım, yeri.

Dərd atar qələmə öz kəməndini,
Şeirdən düzərəm ömrün bəndini.
Elə çəkərəm ki, sənin dərdini,
Bütün dərdlər olar fanatım, yeri.

Bu gün yasa dönür toyum, düyünüm.
Çığırsam, bəxtimə yetməz ki, ünüm. 
Tarixdə keçmişim, təqvimdə günüm,
Ağlımda, gələcək həyatım, yeri.

DÜŞÜR

Yaşım iyirmini keçibdir daha,
Günahsız kəlməsi uşağa düşür. 
Görməyin günahı gözün payına,
Duymağın günahı qulağa düşür. 

İşarə verirəm dünyanı, qansan,
Sən arif deyilsən, hikməti dansan.
Nə qədər oxuyur, öyrənir insan,
O qədər axtarır, marağa düşür. 

Dünyanın neməti bizi aldadır,
Masası bəndələr qabağındadır.
Oturan kefində-damağındadır,
Hesab durub gedən qonağa düşür. 

Sübhanam, verdiyim hər işarəti,
Onundan, doqquzu anlamaz qəti,
Ağlımdan süzülən sözün hikməti
Çoxunun ağlından qırağa düşür.

SÜBHAN  VÜQAROĞLU
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AXTARIRSAN

Qəlbimdə sözüm çox, deyə bilmirəm,
Qaçmağa bəhanə söz axtarırsan.
Ətrimi duyanda niyə bilmirəm,
Ətrafa gəzdirib göz, axtarırsan.

O lal yaradılmış, səsi olmamış,
Sevgimin qəlbində izi olmamış.
Tüstüsü olmamış, hisi olmamış,
Yanmayan ocağda köz axtarırsan.

Hikmətli sayılar söz zamanında,
Səhvinə çox yumdum göz zamanında.
Özün əyri oldun düz zamanında,
Əyrilər zamanı düz axtarırsan.

Tapılar səndən çox sevən deyirsən,
Bu nəyə bənzəyir, bəlkə bilirsən. 
Birdən ona qədər ədəd görürsən,
Onların içində yüz axtarırsan.

Sübhan bahardadır, qışa düşmüsən,
Qumdan qaçan idin, daşa düşmüsən.
Duydum ki, səhvini başa düşmüsən,
Üzümə baxmağa üz axtarırsan.

UTANDIM

Coşqun dəniz oldum, dalğalar sözüm,
Məcradan yıxılmış seldən utandım.
Sənli keçmişimə yol çəkdi gözüm,
Bu yolda xərclənən ildən utandım.

Şübhə zəhər verdi, sevgimiz öldü,
Ayrılıq tez doğdu, bəxtimiz öldü.
Sən sağsan, mən sağam, amma “biz” öldü,
Bağda solub qalan güldən utandım.

Arzular aşaraq, dağıldı erkən,
Düz düşünməmişik təməl düzərkən.
Mən öz xəyalımda səni gəzərkən,
Qələmi gəzdirən əldən utandım.

Səndən tək xatirə o ilk baxışdı,
Baxdın, eşq ocağım yandı, alışdı.
Söz tapa bilmədim, gözüm danışdı,
Ağzımda dolaşan dildən utandım.

Dedim – Görkəmimə baxan gülməsin,
Sözdən çəpər çəkdim, kədər gəlməsin.
Dərdimi gizlətdim, kimsə bilməsin,
Telimdə görünən teldən utandım.

Heç ayrı görmədim dağı dumandan,
Sübhanam, dərk etdim eşqi o andan.
Sən utanmayaraq gedən zamandan,
Mən bu sevgi üçün eldən utandım.

TANI YAVAŞ-YAVAŞ MƏNİ

Allah yazan bir əsərəm,
Oxunmuram hələm-hələm:
Danışmağı tez öyrənən,
Susmağı bilməyən diləm.
Bəziləri yatan zaman
Hansı əl ki tutur qələm,
Dərk eləyir o baş məni -
Tanı yavaş-yavaş məni...

Bir ağacda son bəhərəm,
Dadım bəlli, xoştəhərəm. 
Seyr edən qəlbə qəm dolan,
Bulud ağlayan səhərəm.
Sakinləri sözlər olan,
Məna dolu bir şəhərəm,
Min fikirə, dolaş məni -
Tanı yavaş-yavaş məni...

Sözlərimin xətası az,
Mənaları gəlir taraz.
Oxu məni kitab kimi,
Yaddaşına həkk elə, yaz.
Təsvir edib bir dağ kimi,
Himalaya bənzət bir az.
Yorulmadan çıx, aş məni -
Tanı yavaş-yavaş məni...

Gəlirsən məndə qalmağa,
Qəlbimdə məskən salmağa.
Satılan tək hisslərimdir,
Çalış onları almağa.
Xəyanət can düşmənimdir,
Odur ki, şair olmağa
Vadar edib savaş məni -
Tanı yavaş-yavaş məni...
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ORDAYAM

Möhkəm tut əllərimdən,
Buraxma!
Əlimin hərarəti 
qoy ruhuna süzülsün,
Əlim yerdən üzülsün -
Görəcəksən, ordayam!

Yığ məni gözlərinə,
Saxla!
Nə vaxt düşsəm yadına,
Bax gözünün yaşına - 
Görəcəksən, ordayam!

Yaxın tut ürəyinə,
Qoxla!
Şübhələnsən özündən,
Hərdənbir də aç , yoxla -
Görəcəksən, ordayam!

Leysan yağsa üstünə -
Axma!
Nə də məni buraxma.
Bəlkə də islandığım 
Axırıncı yağışam.
Tanrı göndərib məni
vücuduna yığışam -
Görəcəksən,  ordayam!

İldırımtək, şimşəktək 
Çaxma!
Bilirsən ki, hardayam.
Yanaram, sökülərəm,
İçindən tökülərəm -
Görəcəksən, ordayam!

Çıxmışam dağ başına,
Yıxma!
Sınar qanadım, qolum.
Bəs sonra harda olum?
Hara getmək istəsən -
Görəcəksən, ordayam!

Lap bir gün əcəl gəlsə,
Qorxma!
Yan-yörənə buraxma.
Məni özünlə saxla,
Səni mənsiz aparsa -
Görəcəksən, ordayam!

AĞLAYIM UŞAQ KİMİ

Sözüm qələmimdə daha dil açmır
Ağacdan qırılan bir budaq kimi.
Dəlisov istəyim küsüb  gül açmır -
Sellənsə də yaşım gur bulaq kimi,
Sakitcə ağlayım qoy uşaq kimi...

İçimdə bir dəniz fırtınası var,
Nə yerə sığışır, nə göyə, Allah!
Səssiz harayımdan dünyam dağılar -
Çəkər imtahana bir sınaq kimi,
Sakitcə ağlayım qoy uşaq kimi...

Hərdən istəyirəm ağlayım!
Olmur.
Qəlbim daş bağlayır: boşalmır, dolmur,
Sevinc görkəmində qəhərim donmur -
Qalıb boğazımda küt bıçaq kimi,
Sakitcə ağlayım qoy uşaq kimi...

ADİLƏ ASLANOVA
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Sükuta bürünmüş tənha ağacam,
Bilməm qanadıma kimi yığacam?
Zülmət gecələrə necə sığacam -
Qapısı qıfıllı bir otaq kimi,
Sakitcə ağlayım qoy uşaq kimi...

Qəmi, nəşəsiylə gözəldir həyat,
Hamımız göylərdən yerə amanat.
Çıxsa da qarşıma «Sehrli xalat» -
Əsla! 
Yaşamaram zər yamaq kimi,
Sakitcə ağlayım qoy uşaq kimi...

QARDAŞ

Zaman qəlpə-qəlpə sökür hamını,
Dizi üstə çökmək yamandı, qardaş.
Hərlədib, fırladıb elə yıxır ki,
Sanırsan gözündə dumandı, qardaş.

Dünən yığışardıq hamı bir evə,
Daha ələ düşməz belə girəvə.
İndi canımıza düşüb vəlvələ,
Böyük saraylar da zindandı, qardaş.

Təndirin iyinə kənd bürünərdi,
Nənəm nehrə töküb, yağ əridərdi.
Süfrəyə şor qoysaq, bal görünərdi,
İndi çörəyimiz yavandı, qardaş.

Qonşunun dərdini qonşu bilərdi,
Tapıb dərmanını əlac edərdi.
Qonşu biri gəlib, biri gedərdi,
İndi qonşular da düşmandı, qardaş.

Yığılıb oynayan şirin oyunlar 
İndi oyunçunu özü aldadar.
Qovula-qovula mərd namərd olar,
Həqiqət nə yaman yubandı, qardaş.

Nə qədər uzatsan, uzanar dünən,
Sözdən də bezməsin oxuyan, bilən.
Bir az dodaq büzüb, bir az da gülən,
O dünya qorxulu yalandı, qardaş.

NAĞIL BİLDİK DÜNYANI

Şair dedin – Nağıl bilək dünyanı,
Nağıl bildik, göydən alma düşmədi.
Düşüncəmiz cırtdan olub kiçildi,
Nənəmizin arpa aşı bişmədi.

Məlikməmməd qartal kimi şığıyır,
Tıq-tıq xanım özünə dost arayır.
Göyçək Fatma saçlarını darayır,
Siçan bəylər xan evində kefdədi.

Div çevirib dünyamızı zindana,
Ha deyirsən: nə anlaya, nə qana.
Qadir Allah, qoyma bizi yamana,
Bilməsin ki, özü şeşi-beşdədi.

Tələsirik işıq gələn tərəfə,
Çatacağıq div oturan hədəfə.
Tanrı qoymaz haqq olanı tələfə,
O divlər də nağıl kimi heç nədi.

Yaz gəlsə də, elimizə qar yağır,
Göydən gələn pislikləri qar yığır.
Təbiət də bədəmələ qarğıyır,
Qulağımız bircə sözə təşnədi.

Koroğlular qılınc beldə gələcək,
Keçəl Həmzə yad atından enəcək.
Div deyilən əməlində yenəcək,
Qarşılayın...Atlarımız kişnədi!

YARIMÇIQ MƏKTUBLAR

Qorxuram bir gecə Əzrayıl gəlib,
Qonar sinəm üstə, evimi yıxa.
Qorxuram balışın altından sənə,
Yazdığım yarımçıq məktublar çıxa.

Hələ kəlmələri sətirlənməyib,
Gül, bənövşə düzüb ətirlənməyib.
Hələ göz yaşıma çətirlənməyib,
Qorxuram üstündən göz yaşım axa.

Üstündə nə möhür, nə ünvanı var,
Qapımı qış döydü, görmədi bahar.
Hüzünlü, həsrətli, qəmli misralar,
İstəyir ki, məni yandıra, yaxa.

Zaman üstümüzdən adlayıb keçir,
Əcəl badəsini bilməyən içir.
Haqqın dərgahını kim özü seçir?
Bir gözü arxaya hey baxa-baxa.

Qorxuram bir gecə Əzrayıl gəlib,
Qonar sinəm üstə, evimi yıxa.
Qorxuram balışın altından sənə,
Yazdığım yarımçıq məktublar çıxa.
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İLAHƏ SƏFƏRZADƏ

HÖKM
(hekayə)

Bu gecə səhərə kimi heç bir dəqiqə 
də yata bilməmişdi. Eyvana çıxıb 
səmaya dünya gözü ilə bir daha 

baxdı. Yer işığa qərq olduqca ən parlaq ulduz 
olan Dan ulduzunun parlaqlığı itir, adiləşirdi. 
Bu gün səma gözünə daha sirli, daha əsrarəngiz 
göründü. Bəlkə də, son dəfə baxırdı, ona görə. 
Əgər ona həyatını yenidən yaşamaq şansı ver-
ilsəydi yəqin ki, hər gününü son günü imiş kimi 
yaşayacaqdı. Onda həyatdan daha çox ləzzət 
alardı. Eynən indi bu sonsuz səmaya baxarkən 
hiss etdiyi anlamsız sevinc kimi. Məgər yaşam-
aq nə gözəl imiş... Amma onun indi insan arası-
na çıxacaq üzü qalmamışdı.

Əlindəki siqaretə və saralmış dırnaqları-
na diqqətlə baxıb düşündü ki, görəsən, bu 
həqiqətən də, onun əlidirmi? Yox, ola bilməz-
di! Bəlkə də, o özü deyildi, ayrı adam idi. Ey-
vandan otağa keçmək üçün olan qapının ayna 
şüşəsində özünün əksinə diqqətlə baxdı. İndi 
onun şəxsiyyət vəsiqəsi olmasaydı, yəqin ki, bu 
30 yaşlı xanıma ən az 45 yaş verərdilər.

İki il öncə nə qədər də xoşbəxt olduqlarını 
xatırlamamağa çalışdı. Nəhayətində hər anın 
bir hökmü var. Sadəcə ona qəribə gələn o idi ki, 
niyə insan xoşbəxt olduğu zamanı dəyərləndirə 
bilmir? Niyə bunun 

fərqində olmur? Bəlkə, heç onda da 
xoşbəxt deyilmiş, özünü aldadırmış? Dodağı 
qaçdı, üzünə acı ilə dolu mənasız gülümsəmə 
yayıldı. İndi bu fəlsəfi düşüncələrə dalmağın 
yeri yox idi. Artıq qərarını vermişdi və hansısa 
bir düşüncənin onu bu fikirdən yayındırmasını 
istəmirdi.

Kənddə yaşayırdılar. Həyat yoldaşını se-
vib evlənmişdi. Və bu evlilikdən iki uşaqları 
dünyaya gəlmişdi. Ailələrində elə də böyük 
problemlər yaşanmazdı, demək olar ki. Yəni, 
əvvəllər yaşanmazdı. Kiçik oğulları sağal-
ması çox çətin olan xəstəliyə tutulana qədər. 
Müalicəsinə pul tapa bilmədikləri üçün ölkədə 
yardım istəyə biləcəkləri kim var idisə hamısı-
na ağız açmışdılar, amma demək olar ki, heç 
kim səslərinə səs verməmişdi.
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Uşağı tez-tez həkimə aparıb gətirmək ra-
hat olsun deyə Bakıda ev kirayələyib burada 
yaşamağa başladılar. Əri heç nəyə pul çatdıra 
bilmir, siqareti siqaretə calayır, gündən-günə 
onların gözünə daha az görünməyə çalışırdı. 
Vaxtının çoxunu qumarxanalarda keçirir, ud-
maqdan çox uduzaraq rayondakı bağlarını sat-
dıqdan sonra əllərində olan son müalicə pulunu 
da xərcləmişdi. İynələr, dərmanlar sanki bir 
sərvət bahasına idi. Artıq heç mümkün deyildi 
ki, xəstəxanalarla, müalicə pulları ilə ayaqlaşa 
bilsinlər. Ərinin bu vəziyyətinə dözə bilmədiyi 
üçün ailəyə o da maddi dəstək ola bilsin deyə 
gözəllik salonunda işləməyə başladı.

Bir müddət sonra əri burada yaşamağın 
çox çətin olduğunu və rayondakı işinə geri 
dönməzsə, artıq işdən tamamilə çıxarılacağını 
deyərək oraya geri qayıtmalı olduğunu dedi. 
Kiçik xəstə oğlunu anasının yanında saxlayıb 
böyük oğlu ilə rayona geri döndü. Üstündən bir 
həftə keçməmişdən əri ona zəng edib keçmiş əs-
gərlik dostunun oğlunun müalicəsinə müəyyən 
qədər pul verəcəyini dedi. Axşam saat səkkizdə 
pulu götürmək üçün ərinin dediyi ünvana get-
di... Və elə ən pis anları da ondan sonra başladı.

Oraya çatanda anlamışdı ərinin əsgərlik 
dostu deyə təqdim etdiyi adamın əslində, onun 
qumar “dostu” olduğunu. Otağa girib salam-
laşdıqdan sonra arxada oturan adamın şkafın 
aynasındakı əksinin qarşısında müdir masasın-
da oturmuş adama əli ilə “qəşəng şeydir” if-
adəsini göstərəndən sonra ayağa durub irişə-
irişə çölə çıxdı...

Qorxu hissi beynində həyəcan təbilini işə 
salanda hansısa bir hiss onun həmin otaqdan 
çölə çıxmağını əngəllədi. Xəstə oğlu! Müalicə-
si üçün pul! Və... Və onu çox “sevən” əri! 
Bir an mədəsinin ağzına gəldiyini hiss etdi. 
Bu günə kimi əri ilə yaşadıqları bütün günlər 
film lenti kimi gözlərinin önündən keçdi. Ax-
şam evə gedəndə əri ondan artıq gözəllik sa-
lonundakı işindən çıxmalı olduğunu və başqa 

“dostlarının” da ona yardım edəcəyini dedi. 
Həmçinin “qazandığı” pulun bir qismini ona 
göndərməsini söylədi. Həmin gün olan o iyrənc 
dialoq birdən qulaqlarında çınladı.

- Bu son idi. Mən artıq görüşmək istəmirəm 
sənin dostlarınla. 

- Səni gizlincə videoya çəkiblər. Görüşməsən, 
yaxşı olmayacaq. Məni öldürməklə təhdid et-
dilər.

- Təhdid?-dodaqlarında isterikadan yaranan 
acı bir gülüş gəzdi. - təhdid əziyyətinə girməyib 
öldürsəydilər kaş ki.

- Yaxşı, düşün istəyirsən. Xəstə oğlumuzun 
müalicəsi üçün pul lazımdır!

Sonra növbə ilə onun dostlarının hamısı ilə 
görüşmüşdü. İndi artıq oğlu sağalmışdı, amma 
onun ruhunda dərin yaralar açılmışdı. O artıq 
hamının tanıdığı başıaşağı, namuslu qadın 
deyildi... Və oğullarının üzünə baxmağa da 
utanırdı. İndi ruhu və cismi ayrı-ayrı adamlara 
aid idi, sanki. Bir bütün təşkil etmirdilər.

Bir neçə gün olardı ki, oğlunu atalarının 
yanına göndərmişdi. Əlindəki dərman qutusuna 
baxdı. Birdən bir neçə il öncə oxuduğu “Veron-
ika ölməyə qərar verir” əsərini xatırladı. Qərar 
vermişdi amma ölə bilməmişdi. Çünki, gəlib 
xilas etmişdilər onu. Amma indi onun yanına 
gələsi heç kim yox idi. Bir də ki, o, öz ölüm 
hökmünü vermişdi artıq.

Dərmandan bir ovuc uddu və öz ölüm mələy-
inin yolunu intizarla gözlədi. Sonra gözünün 
önündəki hər şey yavaş-yavaş bulanıqlaşmağa, 
sönməyə başladı.

Yuxusuz keçən uzun bir aradan sonra dərin 
bir yuxuya gedirmiş kimi gözlərini    yavaş-
yavaş yumdu...
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VƏTƏN

Əllərim titrəyib, gözüm kor görür,
Ağlayıb dərdindən ölürəm, Vətən.
Yaralı quş kimi bala axtarıb,
Həsrətlə yoluna baxıram, Vətən.

Vətənsiz qalanlar dərdini çəkər,
İlhamımı səndən alıram, Vətən.
Gözümlə mən səni görməsəm də, bil,
Hər gecə yuxumda görürəm, Vətən.

Gözlərim kor olsun, nələr gördüm mən,
Arxamca sızlayıb, ağladın, Vətən.
Demə vəfasızam, ötüb keçirəm,
Sinəmi çar-çarpaz dağladın, Vətən.

Getmək istəyirəm orda ölməyə,
Uşaqlar ağlayır, qoymayır, Vətən.
Ölüm pəncəsindən qorxmayıram mən,
Səninçün ölməyə hazıram, Vətən.

SEÇİLMƏLİSƏN

Əsl bir qeyrətin varsa dünyada,
Kişilər içində seçilməlisən.
Vətənib qədrini bilməsən əgər,
Yaşamaq artıqdır, sən ölməlisən.

Ataya yad olsan, anaya da yad,
Hamının yanında kiçilməlisən.
İgidlik göstərsən düşmən önündə,
İgidlər yanında seçilməlisən.

Xəyanət eyləsən, vallah, dünyada,
Hamı nifrət edər o alçaq ada.
Dar gündə dostunu sən vermə bada,
Dostların qəlbində seçilməlisən.

ELİMDƏN OLMAZ

Payız vaxtı qar qapını alanda
Başları qar olan dağımdan olmaz.
Sərin bulaqları, gözəl çeşməsi,
Şehli çəmənindən, izindən olmaz

Axşamlar çıxanda qapıdan tüstü,
Manqalın içində közündən olmaz.
Mələşən malların sağına gələn
Camış qaymağından, südündən olmaz.

Gözəl oymaqları çoxdur elimin,
Yazı söylənilən düzündən olmaz.
Topağac deyilən ən hündür zirvə,
Təhnəli bulağın suyundan olmaz.

Səhər sübhdən durub çay qırağından
Səhənglə su gətirən qızından olmaz.
Sona gəlinlərin yaşmaq ağzından,
Yanan yanağından, abrından olmaz.

Necə tərifləyim elimi, dostlar,
Elimin qeyrətli oğlundan olmaz.
Neçə şəhid verən o ər torpağın
Qaçaq Nəbi deyən igiddən olmaz

Sağımda bir çay var, solumda bir çay,
Ən gözəl neməti balıqdan olmaz.
Həkəri deyilən o gözəl çayın
Üzən ördəyindən, qazından olmaz.

Gözəl kəndləri var mənim elimin,
Dağlar döşündəki elimdən olmaz.
Çayın qırağında yerləşən kəndin
Sarıyataq adlı yurdundan olmaz.

QÜDRƏT  ƏHMƏDOV
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SƏN MƏNİM ÖMRÜMƏ 
GƏLDİYİN GÜNDƏN

Dünya gözlərimdə bir başqa aləm,
Sən mənim ömrümə gəldiyin gündən.
Nə qəlbim qəm görür, nə gözlərim nəm,
Sən mənim ömrümə gəldiyin gündən...

Gözlərin yoluma hər an nur saçır,
Ürəyim hər zaman yanına qaçır. 
Xoşbəxtlik, səadət qapımı açır,
Sən mənim ömrümə gəldiyin gündən...

Qəm yemərəm bu dünyada mən daha,
Qurban olum səni verən Allaha.
Şükr edirəm hər açılan sabaha, 
Sən mənim ömrümə gəldiyin gündən...

Sənlə keçən günü, hər anı sevdim,
Bu dünyanı sevdim, hər yanı sevdim.
Səni sevən ruhu, bu canı sevdim,
Sən mənim ömrümə gəldiyin gündən...

Mən doymaram səntək gözəl qadından,
Bu sevginin ləzzətindən, dadından.
Ürəyimə möhür vurdum adından,
Sən mənim ömrümə gəldiyin gündən...

GÖZLƏRİN

Məni öz kəməndinə salıb neçə illərdi,
Həyat eşqim, amalım olan ala gözlərin.
Qəlbimdəki qəm, kədər baxışınla əriyir, 
Sanki bir od-alovdu, sanki qala gözlərin.

Ruhum cismimdən uçur, ürək tüğyan eyləyir,
Gecələr oyadır məni röyadan gözlərin.
Qoparıb dərdin-sərin, qəm-qüssənin əlindən
Məni alıb aparır bu dünyadan gözlərin.

O gözlərçün ölmək də yaşamaqtək gözəldir,
Hər birində min məna var: gözəldi gözlərin.
Sənin məntək zərgərin bilir nədir dəyərin,
Mənimçün dünyada qiymətli ləldi gözlərin.

Kövrək, körpə duyğular baş qaldırır içimdə,
Xəyalımda canlanır ümman kimi gözlərin 
Tutulur sənin qarşında mənim sərrast nitqim,
Hər baxışında xoşbəxt edir məni gözlərin.

Nadir sənin məna gəzir gözlərində, gözəlim,
Misralara nəğmətək bir dürr tökür gözlərin.
Səni sevmək gözəldir, yoxdu tayın, bənzərin,
Məni məndən alır bax, sənə çəkir gözlərin..

VARLIĞIN

Yenə coşub çağlayır, aman vermir duyğular,
Hər an mənim gözümdə göz oxşayır varlığın.
Yaşanacaq xoş günlər, yazılacaq şeir çox,
Həm məndə, həm şeirdə hey yaşayır varlığın.

Gözlərimi mən ala bilmirəm gözlərindən,
Yuxumu gözlərimdən uzaq salıb varlığın.
Amandı gözlərində nə yaş olsun, nə nisgil,
Məni məndən illərdir yaman alıb varlığın.

Bax gör necə gözəldi adlarımız yan-yana,
Bu ülvi məhəbbətçün tək ünvandı varlığın.
Sənli olan dünyamda gözəldi hər bir diyar,
Başdan sona ümmandı, gülüstandı varlığın.

Heç bir ləkə götürməz saf, təmizdi sevgimiz,
Məni bihuş eyləyir, əsir edir varlığın.
Mənim fani həyatda heç bir şeydə gözüm yox,
Tək bircə diləyim var, mənə yetir varlığın.

Mən gizlətmirəm heç vaxt, açıq-aşkar deyirəm:
Məni şair eyləyən sənin o tək varlığın.
Nadirin ilham yeri, ey sevdiyi tək qadın,
Mənə hər an dayaqdı, mənə kömək varlığın.

NADİR  QÜDRƏTOĞLU
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İsti yay gününün axşamı addım-addım gəlir-
di; qaranlığın tünd-göy kölgəsi uzaqdakı 
boz təpələrin yanağına hopurdu. Balaca, 

qəhvəyi kərtənkələ balası başını nahamar, üstü 
quruyan mamırların ləkələri ilə dolu olan daşın əyri 
çıxıntısına söykəmişdi. Yaxınlıqdakı qarışqa yu-
vasının bir tərəfi uçmuşdu, şahı ölmüş, şahzadələri 
bir-birini qılınclamış, rəiyyəti itaət etməyə kimsə 
tapmadığına görə qonşu şaha pənah aparmış şəhər 
qalasına bənzəyirdi…

Yarpaqları doyunca nazlanmadan saralıb 
bürüşən, anbaan çılpaqlaşan budaqları üzü göyə 
haray çəkən yemişan kollarının arasıyla bir ailə 
irəliləyirdi. Yay tozanağının saqqalına hopdurduğu 
tozu əliylə çırpmağı xəyalına belə gətirməyən ata 
öndə gedirdi. Bığ yeri yenicə tərləyən yeniyetmə oğul 
onun arxasınca addımlayır, tələsən atasını gözdən 
itirməmək üçün hərdən kiçik çır-çırpıların üstündən 
hoppanırdı. Gah da narahatlıqla geri boylanır, niga-
ran baxışları görmək istədiyini görməyəndə ucadan 
səslənirdi:

- Ata, mən burda dayanıram!
Ata bir söz demir, əlindəki koğanın ucunu yerə 

dirəyir, həsrətlə qarşıdakı təpələrə baxır, özünü qa-
ranlığa təslim edən dünyanı ürəyində lənətləyirdi. 
Oğul üzünü geri çevirir, yemişan kollarının arasın-
dan görünən çəhrayı yaylığa tərəf səslənirdi:

- Ana, yorulmusansa, dayanaq!
Anadan səs çıxmırdı, ta ki oğluna çataçatda bar-

mağını dodağının üstünə qoyub başıyla qucağındakı 
körpəyə işarə etdi…

…Onlar bu minvalla nə qədər yol gəlmişdilər, 
bilmirdilər… Əslində, bu yolçuluğa çıxmağı kim 
düşünmüşdü, soruşan olsa, ailə üzvlərindən heç biri 
düzgün cavab verə bilməzdi. Bu axşam da ananın 
çəhrayı yaylığını quru yemişan budağından asıb 
miçətkən düzəltdilər, atanın çalmasının dolamalarını 
açıb əlləriylə yastıladıqları quru çalıların üstünə sər-
dilər, körpənin yatması üçün yer düzəltdilər. Ata 
üzünü günün batdığı yerə tutub əllərini sinəsində 
çarpazladı, diliylə dodağını yalayıb ürəyinə yük 
olanları dilinə əmanət etdi:

- Bir olan Yaradanımız, göylərdəki atamız! Biz 
təkcə səni tanıyırıq, ey hər şeyin var olmasına səbəb 
olan! Bir nəfəslə can verdiyin Adəmin xətrinə, mənə 
özün yol aç… Məni Nuhun yadına sal… Məni 
Nuhun yadına sal…

Oğul atasının yerə düşən koğasını ehmalca 
götürdü, torpağa dəyən üzünü əbasına sürtdü, başın-
da yonulmuş ayparanı barmaqlarıyla bərk-bərk sıx-
dı, arxadan atasına yaxınlaşdı:

- Ata…
Atadan səs çıxmadı; bu duruşuyla o, axşamın 

ala-toranında xəyalındakı gəminin dor ağacına 
bənzəyirdi…

ŞƏFA  VƏLİ

NUHUN GƏMİSİNƏ GECİKƏNLƏR 
(hekayə)
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- Ata…
Oğul bir addım daha yaxına gəldi, əmin idi ki, 

atası onu eşidir.
- Ata, Rahabın adsız oğlu məbədin həyətin-

də danışırdı ki, dua edəndə üzümüzü gün batan 
tərəfə yox, gün çıxan tərəfə tutmalıyıq. Əllərimizi 
qoşalaşdırıb üzü göyə dayanmalıyıq… Bir də…

Atasının qımıldanmadan dayanması oğu-
lun cəsarətini yenirdi, söylədiklərinin atasına xoş 
gəlmədiyini düşünən oğul sözlərini yarıda kəsdi. 
İnsan səsindən kəm qalan qısa zaman kəsiyində 
uzaqdan bayquş ulartısı gəlirdi…

- Bir də nə? - Atanın səsində amiranəlik yox, 
çarəsizlik vardı.

- Bir də dua edərkən gözlərimizi ya yummalıyıq, 
ya da baxışlarımızı yerə, ayaqlarımızın ucuna dik-
məliyik…

- Bunu da Rahabın adsız oğlu dedi?
- Hə…
Ata geri dönüb qətiyyətsiz addımlarla körpənin 

yatdığı yerə yaxınlaşdı. Əliylə körpənin yatağının 
yanındakı yeri hamarladı, ayaqlarını qatlayıb otur-
du. Ana təpələrdən üzü bəri sürüşüb gələn qaranlığa 
baxıb əllərini üzünə çəkdi, ağlamsınan səslə dedi:

- Bu gün də gedib çıxammadıq. Qızın ta nəfə-
si təngiyir… Sabaha sağ çıxsın deyə, ürəyimdə min 
dua eləmişəm…

Ata əlini uzadıb yuxuda kəsik-kəsik nəfəs alan 
qızının alnına qoydu, ovcuna köz basılmış kimi əlini 
geri çəkdi, udqundu. Ana onun bu qəfil hərəkətinin 
səbəbini anlamışdı, günortadan bəri uşaq qucağında 
közərən kösövə dönmüşdü, amma ona elə gəlmiş-
di ki, ürəyinin başıdı yanan… Əllərini qoşalaşdırıb 
üzünü göyə tutdu:

– Ay bir olan! Ay tək olan! Bu günahsız körpəni 
qoyma ölsün… O ki heç bir günah etməyib… O, hələ 
barmağını bir Adəm oğluna tuşlayıb “günahkardı” 
deməyib. Hələ heç kimin bağındakı almadan bir 
dişlək almayıb. Ay hər şeyi var edən, onu da sən var 
etmisən… Ən böyük günahı anasının döşünü dişsiz 
damağıyla sıxan birinə ölüm haqdımı? O ki… O… 
O, hələ bir nahaq söz danışmayıb… Günahsızdı… 
Məsumdu… Şeytanın adını da eşitməyib… O…

Ananın hönkürtüsünü atanın əsəbi sözləri 
üstələdi:

– Sus, Həvvanın varisi! Sus! Elə danışırsan ki… 
Məgər Yaradan yaratdığını tanımır?!

Körpənin ağlaması uzaqdan eşidilən bayquş 
səsinə qarışdı. Oğul yüyürək gəldi, əlindəki koğanı 
yemişanın haça budaqlarına söykəyib dizi üstə əy-

ildi, körpənin qarnını sığallaya-sığallaya astadan 
zümzümə etməyə başladı:

- Bizi Nuha aparacaq
Getdiyimiz cığırlar…
Bu gecə ay doğacaq,
Şənlik qurubdu bayquşlar…

Körpə heysiz-heysiz zarıldayıb çapaqlı 
kirpiklərini təzədən bir-birinə qovuşdurdu. Ana 
boynunu yana əyib heyran-heyran oğluna baxırdı. 
Oğul zümzüməsini kəsib yerini rahatladı, əlini yax-
ınlıqdakı nahamar daşa tərəf uzatdı. Kərtənkələ bal-
ası cəld sıçrayıb qurumuş tikan yarpağının üstünə 
düşdü. Oğul daşı götürüb əbasının ətəyinə qoydu, 
barmaqlarını mamır ləkələrində gəzdirdi.

- Oxuduğun mahnını da Rahabın adsız oğlu 
öyrədib? - Atanın səsində hələ əsəb vardı. Amma bu 
dəfə o daha astadan danışırdı.

- Yox…
- Hardan öyrənmisən?
Oğul baxışlarını daşa dikib susmuşdu. Atasının 

bu sualına cavab vermək istəmirdi. Bilirdi ki, 
özündən söz uydurmaq, mahnı qoşmaq şeytana itaət-
dir… Bilirdi, amma ruhundan pərvazlanan sözlərin, 
qulaqlarında səslənən incə ahənglərin qarşısında-
kı acizliyini də dərk edirdi. İndiyədək ruhundakı 
təlatümləri dilinə əmanət edəndə hamıdan gizlənir-
di, təkcə Rahabın adsız oğlunun yanında ürəklə 
oxuyurdu. Onu da bilirdi ki, gec-tez onun bu sirli 
dostluğuna etiraz edənlər çoxalacaq, ən əsas da atası 
bu dostluğun bitməsini əmr edəcək…

Məbədin həyətində hamıyla deyib-gülən, bütün 
kişilərin sədəqə uzadan əllərindən yapışıb ovu-
clarının içindən öpən Rahab oğul doğanda kimsə 
uşağın atasının adını soruşmamışdı. Ata adı bəlli 
olmayan uşağı necə çağıracaqlarını bilmədiklərinə 
görə də hamı ona “Rahabın adsız oğlu” deyirdi. 
Daim uzağa dikilən baxışlarından qətiyyət tökülən, 
bütün yaşlı, yaxud cavan məclislərinin dəvətsiz işti-
rakçısı olan oğlan özü də bilirdi ki, o, anadan olandan 
bəri məbədin divarları, bəlkə, milyon dəfə pıçıltıy-
la səslənən “Uşağın atası kimdir?” sualını eşidib… 
O, bu sualı onu “Rahabın adsız oğlu” deyə çağıran 
bütün kişilərin günahkar baxışlarından da oxuyurdu. 
Bir dəfə də olsun anasına üz tutub: “Atam kimdir?” 
deyə soruşmamasının səbəbi də bu idi… Hamının 
yazığı gələn, ürəyi yanan, bəzən də varlığı yoxluq 
kimi dəyərləndirilən, Nuhun kitabında adı olmayan 
yeganə insan olmaq onun özünə də xoş gəlirdi. Ən 
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çox da var olduğu yerdə yox sayılmaq onun ürəy-
incəydi; beləcə, hamının ən dərin hisslərinin şahidi 
olurdu. Bəzən özünü sol çiyindəki mələyin yerdə 
olan gözü-qulağı kimi də hiss edirdi; şəhər əhalis-
inin ən müqəddəs adam saydığı Nuhun belə, günah 
işlədiyini təkcə o bilirdi. Özündən söz qoşan yeni-
yetmənin dodaqlarının səssiz pıçıltılarını da ilk dəfə 
o eşitmişdi. Hər dəfə söz qoşan yeniyetmədən bir 
ahəngdar söz eşidəndə ürəyindəki sirr qapılarının 
öz-özünə açıldığını, heç kimə deməməyə ürəy-
ində and içdiklərinin bircə-bircə dilindən tökülüb 
onun qulağına doğru axdığını da görmüşdü… Bunu 
görəndən sonra da Rahabın adsız oğlu get-gedə daha 
susqun, daha qaraqabaq olurdu. Və bir gün anladı 
ki, daha dostunun qulağına tərəf axası bircə damla 
sirr qalmayıb ürəyində… Ailənin Nuhun gəmisinə 
çatmaq üçün tələsik evdən çıxdığı gün idi o gün…

…Oğul atasının əsəbi sualının qarşısında özünü 
yeni bir selin ağzında hiss edirdi. Bu dəfəki sel Ra-
habın oğlunun söylədiyi sirr seli deyildi, heç ona 
bənzəmirdi də… Həmin seli o, günlərlə, aylarla 
ruhundan süzdürmüşdü, tapdığı qənimətləri səsə çe-
virib söz düzəltmişdi, üzünü kainata tutub o səsi hər 
bir daşa, hər bir torpaq dənəsinə, gecələr ulduzlara, 
gündüzlər günəş şüalarına əmanət etmişdi. Atasının: 
“Hardan öyrənmisən?” sualı isə onu susmağa məc-
bur edən, dodaqlarını bir-birinə kipləşdirən, dişlərini 
sıxan, boğazına qəhər yığan, yumruqlarını düyün-
ləyən qəzəb seliydi; hələ ki onu daşmağa qoymayan 
oğulun ataya olan ehtiramından hörülən bənd idi… 
Atasının ona zillənən baxışlarının yönünü dəy-
işdirməsi üçün oğul ürəyində bir dua da oxudu; 
işə bax, duası da ahəngdar idi… Elə bil ki, kimsə 
uzaqdan həzin bir səslə onun duyğularına layla 
çalırdı, duyğuları da söz-söz bəzənir, üzü kainata 
doğru rəqsə başlayırdı. Anbaan içindəki qəzəb se-
linin səngidiyini, əksinə, düşüncələrinin qayaların 
bağrından sızan dumduru bulaq suyuna döndüyünü 
hiss edirdi. Qeyri-ixtiyari dilindən çıxan haray boz 
təpələrin qaranlığın ehtiraslı qucağında əriyən köl-
gələrinin başı üstündə burulğana döndü:

- Nəyi qoyub, nəyi aparmağa çalışırsan, ey 
Nuh?!

Ata nigaran-nigaran yatan körpəyə baxdı, bu 
dəfə qızcığaz diksinib oyanmadı, deyəsən, axşamın 
özüylə gətirdiyi qarışıq səslər içində qardaşının 
harayı ona yad gəlməmişdi. Ata qızının oyan-
madığını görüb yenidən baxışlarını oğluna tərəf 
çevirdi; bu dəfə onun gözlərindən ittiham və əsəb 
yox, qayğı və nigarançılıq boylanırdı. Heç unutmur-

du, qırx il əvvəl Nuh onun qapısına gəlib gəmini 
düzəltməyə kömək etməsini xahiş edəndə şaqqanaq 
çəkib gülmüşdü. Günbəgün onun gülüşünün əks-sə-
dası bütün əyalətdə eşidilmişdi; hamı əlini qarnının 
üstünə qoyub uğunmuşdu. Əyalətin bir şərqində – 
Yanardağda, bir də qərbində –Keşikçidağda yükünü 
yerə qoyan karvanların sahibləri də gündoğan-
dan-günbatana bu şaqqanağı daşımışdılar, beləcə, 
getdikcə artan isti havaların sinəsinə dağ çəkdiyi 
torpaqların başının üstündəki qaynar burulğanların 
vıyıltısında “Nuhun başına hava gəlib” sədası da 
duyulmağa başlamışdı. İndi oğlunun üzünü boşluğa 
tutub Nuhdan söz soruşması onun həmin səsin qırx 
ildə həyatlarının hər anına necə hopmasını yadına 
saldı. Hə… O səs həyatlarına hopmuşdu; əvvəlcə 
kinayə doluydu, sonra təəccüblə süslənmişdi, hansı-
sa zaman kəsiyində qətiyyət heykəlinə dönmüşdü… 
Son bir neçə ildəsə “Nuhun başına hava gəlib” cüm-
ləsinin yaraşığından şübhə naxışları asılmışdı, arad-
abir yağışdan sonrakı göy qurşağı kimi sonunda sual 
işarəsi də gözə dəyirdi… Ta ki həmin günədək…

Həmin gün Nuh yükünü tutub əyalətdən 
ayrılmışdı… Dildən-dilə, ağızdan-ağıza dolaşmışdı 
ki, Nuhun gəmisi hazırdı, bu gün-sabah yola 
düşəcək…Və günahların olmadığı, göz yaşlarının 
axmadığı, xəstəliklərin insan canı tanımadığı bir di-
yara gedəcək. Evdən-evə, eldən-elə yayılan sözlər 
bir-birinin başına tumar çəkə-çəkə əfsanəyə dön-
müşdü, bu əfsanədə Adəmin ilk günahının məkanı 
olan Cənnət bağı da yada düşmüşdü. Dişsiz Naomi-
nin dul gəlini Rəhiləyə ünvanladığı:

– Yəni Nuh Cənnət bağına gedib çıxacaq, eləmi? 
– sualının cavabı da Nuhun getdiyi səmtdə itmişdi…

Həmin gün ilk dəfə məbədin həyətində oturan 
dilənçilər, şikəstlər və sədəqə yığanların pullarını 
oğurlayan kasıb uşaqları kahinlərin içəridən gələn 
qışqırıqlarını eşitmişdi. Kahinlərdən kimisi Nuhu 
“Tanrının dostu” adlandırır, kimisi onu “bəşərin 
əşrəfi” kimi tərifləməyə çalışır, bir başqası da:

- Nuhun başına hava gəlib. - deyirdi. - Sonra da 
qətiyyətsiz şəkildə əlavə edirdi: elə deyirlər…

Təkcə baş kahin Uzziya əllərini çənəsində qoşa-
layıb susmuşdu. Onu düşündürən Cənnət bağı ilə 
bağlı əfsanənin yenidən insanların ürəyində ümid 
cücərtməsiydi. Öz-özünə düşünürdü: “Deməli, Nuh 
qırx ildən çoxdur ki, Cənnət bağının harda old-
uğunu bilirmiş. Adəmin bir dişlək meyvəyə satdığı 
günahsızlığın min bir rəngindən, ən azı birini görüb-
müş. Bəs niyə bir dəfə məbədə gəlib bunu mənə 
söyləmədi? Məgər baş kahinin hamının ürəyindən 
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keçəni bilməyə haqqı yox idi?! Var idi axı…”
Bu şəhərdə yediyi buğda dənəsini mədəsində 

həzm edib sonra balasının dimdiyinə qusan quşun 
da günahından xəbərdar idi Uzziya; bilirdi ki, quş 
buğdanı kimin anbarından oğurlayıb. Və indi birdən-
birə, Nuh yükünü çəkib Boz dağı aşandan sonra 
özünü o qədər nakamil hiss edirdi ki… “Bəlkə, heç 
vaxt kamil olmamışam? Axı Həvva varisinin vücu-
dunun işığında mənim də gözlərim qamaşıb…” - 
bunu düşünəndə Uzziya qeyri-ixtiyari barmaqlarını 
bir-birinə sürtdü; xəyalında barmaqlarıyla baş ka-
hinə Şamxatın sinəsini oxşayırdı…

Həmin gün Rahabın adsız oğlu da ilk dəfə 
bildiyinin doğruluğundan əmin olub-olmadığını 
anışdırammırdı. Gəminin düzəldildiyi qırx ilin hansı 
kəsiyindəsə heç kimin dinləmədiyi, hamının “ha-
valı” deyə kinayəylə arxasınca ağız büzdüyü Nuh 
adam dərdindən üzünü anası Rahaba tutmuşdu:

- İkinci aşırıma çatmamış gencə bir yer var, 
gəmini orda düzəldirəm. Dörd yanı laləlik, qapaz 
dəymiş kimi həmişə başı yastı olan dağı bulud-
lara nazlanan, yayın cırhacırında belə qoşa-qoşa 
qar yağan o gencə yerin torpağı da qızıldır elə bil. 
Əlimi nəyə atıram, boldur. Ordan yola çıxacağam, 
amma yolum elə də uzun olmayacaq. Elə o aşırımın 
o üzünə qədər qırx il yol gedəcəyəm. Hə, hə… 
Gülmə, Rahab, gülmə… Karvanların, sürülərin beş 
günə getdiyi yolu mən gəmimlə qırx ilə gedəcəyəm. 
Gəmimin oturduğu yerə Gəmiqaya, ayağım dəyən 
yerə Nuhçıxan deyəcəyəm. Qoy şöhrətim sonuncu 
bəşərin Şeola qədəm qoyduğu günədək yaşasın.

Anasının çirkli tumanının ətəyinə üzünü sürtən 
balacanın eşitdiyi bu sözlər onun yaddaşında di-
zlərini qucaqlayıb dərd çəkən dula dönmüşdü, bir də 
illər sonra, Nuhun əyalətdən ayrıldığı gün başını qa-
ldırıb üzünə dik baxmağa Adəm oğlu axtarmışdı; bu 
axtarış zamanın sonsuzluğunda “həqiqət axtarışı” 
anlamının ayaq qoyduğu ilk cığırın başıydı… Söz 
qoşan yeniyetmənin qulağına axan sonuncu sirr də 
bu idi həmin gün…

…Və yeniyetmə atasına “Boz dağı aşsaq, 
Nuhun gəmisinə yetişərik” – deyəndə atasının bunu 
hardan bildiyini soruşmamasına da ürəyində şükür 
edirdi. Ata nigaran baxışlarını oğlundan döndərib 
bir də yatan qızına baxdı, ürəyindəki ümidin qaran-
lığa təslim olan ala-toranlıq kimi anbaan öləzidiyini 
hiss etdikcə bala dərdinin altında gücsüzləşdiyini, 
çiyinlərinin büküldüyünü hiss edirdi. Görəsən, o, 
bu yolçuluğa bala dağı görməmək üçün çıxmışdı, 
yoxsa ölümünə bir az daha gecikmək üçün? Bilmir-

di… Həmin gün evindən-eşiyindən niyə ayrıldığını, 
Nuhun gəmisinə çatmaq üçün niyə bu qədər tələsdi-
yini bu an kim soruşsa, cavab tapammazdı.

- Görəsən, doğrudan, Nuhun getdiyi yerdə heç 
vaxt ölüm olmayacaq?- bu dəfə axşamın özünəməx-
sus rəngli səslərinin ahənginə ananın qayğı dolu 
pıçıltısı qarışdı.

- Nuhun getdiyi yerdə daha heç kim            bir-bir-
ini öldürməyəcək, müharibələr olmayacaq, Yara-
danın buyurduğu kimi, qonşu qonşunu özündən 
çox istəyəcək, qonşu qonşunun, nəinki bir qarış tor-
pağına, bir tikə çörəyinə də göz dikməyəcək. Qonşu 
qonşuya, dost dosta kələk gəlməyəcək. Orda… 

- Nuhun özü də Adəm oğludu. Gəminin yükünü 
də burdan götürüb, - atanın inamsız-inamsız dillən-
məsi dil-boğaza qoymayıb danışan oğulun sözlərini 
yarıda kəsdi.

Yenidən ortalığa sükut çökdü, ana başını qa-
ldırıb göyün üzünə baxdı:

- Manşır üçün bircə ulduz da çıxmayıb. Bircə ay 
var, o da çəpəki baxır bizə…

Oğul başını aşağı salıb mızıldandı.
- Nə? - ata səsini ucaltdı.
- Onları da Rahabın adsız oğlu demişdi… Oğul 

diliylə dodaqlarını yalayıb dərindən bir nəfəs aldı. 
Xəfif gecə küləyi hardansa uzaqlardan nəmişlik 
qoxusu gətirirdi özüylə. 

Ata ürəyindəki ümidsizliyin, ruhunu çulğalayan 
can xofunun günahkarını tapmış kimi Rahaba da, 
onun adsız oğluna da söymək üçün ağzını geniş 
açmışdı ki, qəfildən körpə qızcığaz diksinib ayıldı 
və halsız-halsız ağlamağa başladı. Amma nə ana, nə 
ata, nə də ataya olan ehtiramıyla qoşduğu sözlərin 
həzzi arasında özünü axtaran yeniyetmə qardaş 
dönüb körpəyə baxdı. Üçü də gecənin bağrını dələn 
gur işığın gəldiyi yerə – Boz dağın başı üstündə çax-
an ildırıma baxırdı. Bu ildırım bir azdan başlayacaq 
selləmə yağışın xəbərçisiydi… Onlar Nuhun gəmis-
inə gecikmişdilər…
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***

Yola çıxan yolun gedər,
Gedəni qaytaran olmaz.
Bu dünyanı malı kimi
Güdəni qaytaran olmaz.

O dünyadan kimdi gələn,
Acısına baxıb gülən?
Ay karlı dədəsi ölən,
Dədəni qaytaran olmaz.

Gözdə eynək, əldə əsa,
Bir gün toya, bir gün yasa.
Cismindən can uçubdusa,
Bədəni qaytaran olmaz.

***

Məni yaratmısan Sən sevə - sevə,
Sən özün də saxla, ay Məni sevən!
Bir qərib şairəm, dərd içindəyəm,
İndi məni ağla, ay Məni sevən!

Pisliyim keçmədi mərdə, namərdə,
Yaxşılıqmı saldı məni bu dərdə?
Sən məndən xəbərsiz hər vaxt, hər yerdə
Dərdin yolun bağla, ay Məni sevən!

Göz yumdum, gəncliyim uçdu əlimdən,
Söz dedim, günahım tutdu dilimdən.
Dərd heykəli yapacaqlar külümdən,
Külümü də yoxla, ay Məni sevən!

Nə peyğəmbər övladıyam, nə imam,
Eşq yolunda könlüm olub yanar şam.
Mən Səni sevməklə oluram bir tam,
Oluram tək Haqla, ay Məni sevən!

***

Dərdimi demərəm dərdsiz adama,
Gözündən dərd göyərənə deyərəm.
Dərdə layla çala - çala sızlayan,
Sözündən dərd göyərənə deyərəm.

Yaxşı - yaman qanmayana demərəm,
Eşq yolunda yanmayana demərəm.
Dədəsini anmayana demərəm,
İzindən dərd göyərənə deyərəm.

Sərrafam, simsaram dərdli ozana,
Sim qırılıb, boşa gedir tazanə.
Tarı qan ağlayan eşqli tarzənə,
Sazından dərd göyərənə deyərəm.

***

Harda istəyirsən yaşa...
Sonunda
Öz evində, ocağında öləsən.
Mədinədə kəfənini geyəsən,
Düz Kəbənin qucağında öləsən.

Həzrət Əli pirin ola əzəldən,
Allah ola ürəyini düzəldən.
Cavab gələ eşqinə bir gözəldən,
Sevdiyinin qabağında öləsən.

Arxamızca atılacaq daş “ayıb”,
Sərraf ki var, öz dərdini daşıyıb.
İnsanların ürəyndə yaşayıb,
Mələklərin dodağında öləsən.

SÜLEYMAN SƏRRAF
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QƏDRİNİ BİLƏN AXTAR

Kimsə sevmirsə zəhməti,
Bilinməz onun qiyməti.
Allah verir şan, şöhrəti,
Mal qədrini bilən axtar.

Yol keçəndən sirdaş olmaz,
Namərd mərdə qardaş olmaz.
Qanmazın yurdu daş olmaz,
Hal qədrini bilən axtar.

Hər sevənin adı qalmaz,
Ürək sındısa, sağalmaz.
Acı dönüb şirin olmaz,
Bal qədrini bilən axtar.

İNTİQAM

Getdin, düşünmədin son addımını,
Demədin bəs nədir günahım mənim.
Bağladım, açmadım sirr sandığını,
Qaldı ürəyimdə hər ahım mənim.

Bağlayıb qəlbimi göy qurşağına,
İçındən ən gözəl rəngi seçərdim.
Boylanıb baxdıqca sonsuz səmaya
Sənə ulduzlardan libas biçərdim.

Keçmiş xatirələr oyanmır hər gün,
İstəsən də, zaman bir an dayanmır.
Gün keçir, tükənib itir ümidlər,
Bir gün gələr deyə qəlb də inanmır.

Qəlbim gələcəyə ümid bəsləyir,
Arzudan-arzuya yollar arayır.
Ürək keçmişindən alır intiqam,
Gecə zülmətinə işıq ələyir.

DÜNYAM SƏNSİZ QALIBDIR

Gecədən sübhə qədər
Xəyalım səni gəzər.
Səsini duymayınca,
Sükutum məni üzər.

Sənsiz hər tərəfimdə
Həsrətin qalasıdır.
Hicranın taleyimdə
Ömürlük qalasıdır.

Arxanca qalmış gözüm,
İzini axtarıram.
Dünyam sənsiz qalıbdır,
Özünü axtarıram.  

KÖNLÜM DİNCƏLİR

Yenə sahildəyəm: dənizlə tənha,
Dalğatək sahilə səpələnirəm.
Yenə fikirliyəm: özümlə tənha,
Dənizə qoşulub ləpələnirəm.

Xəyal qanadında göydə süzürəm,
Eşitsin səsimi ulduzlar elə.
Dənizə baş vurub suda üzürəm,
Duysun nəfəsimi pərilər belə.

Ruzigar gətirir dəniz mehini,
Dolur nəfəsimə füsunkar kimi.
Dənizin dumanı, payızın şehi
Dəyişir halımı sehrkar kimi.

Həzin musiqidir dalğanın səsi.
Rahatlıq gətirir, könlüm dincəlir.
Qağayının səsi, şirin nəğməsi
Ruhumu oxşayır, qəlbim kövrəlir

SEVİL  ƏLİMUXTARQIZI
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XƏYALIMDA QALAN DÜNYA

Hər gələni son mənzilə
Yola saldın, talan dünya.
Gəl səninlə vidalaşaq,
Sən də mənsiz qal, a dünya.
Xəyalımda qalan dünya...

Cahil bilməz, yoxdur vəfan,
Qanan üçün çoxdur cəfan.
Qəmin çoxdur, azdır səfan,
Hey boşalıb dolan dünya.
Xəyalımda qalan dünya...

Car etdin sirrimi elə,
Yıxdın məni bilə-bilə.
Ömür verdin elə-belə,
Baharımı çalan dünya.
Xəyalımda qalan dünya...

Dünya yoxdur etibarın,
Hanı sənin düz ilqarın?
Təbiətdir əsil varın,
Bağ-bağçası solan dünya.
Xəyalımda qalan dünya...

Sevili salma dağ-daşa,
Ümid yox dosta-sirdaşa.
Tuş etmə namərd yoldaşa,
Məni məndən alan dünya.
Xəyalımda qalan dünya...

SƏNSİZLİYƏ ALIŞIRAM

Yollarımı duman kəsə,
Başım üstə külək əsə,
Ömür yolum kəsə-kəsə:
Taleyimlə barışram,
Sənsizliyə alışıram...

Getdin, geri gəlmirsən heç,
Unuduram, bilmirsən heç,
Pərişanam, görmürsən heç:
Ürəyimlə danışıram,
Sənsizliyə alışıram...

Ömrümə qəm salıb belə,
Hər günümü verib yelə,
Göz yaşlarım dönüb selə:
Buludlarla yarışıram,
Sənsizliyə alışıram...

Yorub məni bu həsrətim,
Geri dönməz səadətim,
İtib eşqim, məhəbbətim:
Unutmağa çalışıram,
Sənsizliyə alışıram...

Son ayrılıq gəlib çatıb,
Taleyim ovcumda yatıb,
Xəyallara kəmənd atıb
Ulduzlarla qarışıram,
Sənsizliyə alışıram...

DÜNYA BİR BAŞQADIR

Beynimdə səslənən bu səs nə səsdi?
Sanki ruhum uçub quru nəfəsdi.
Cəhd eyləmə, könül, bu nə həvəsdir,
Dünya bir başqadır, sən görən deyil...

Gəlmişdin ömrümə bir yuxu kimi,
Düşdüm xəyallara bir çoxu kimi.
De – Qınasın ürəyim axı kimi,
Dünya bir başqadır, sən görən deyil...

Kimsəyə don deyə biçilmız dərya,
Suyu bulanıqdı, içilməz dərya.
Qarşımda dayanıb keçilməz dərya,
Dünya bir başqadır, sən görən deyil...

Uymaz bu dünyanın bir səfasına,
Sevil də çox dözüb hər cəfasına.
İnanmaz bir daha yar vəfasına,
Dünya bir başqadır, sən görən deyil...

OLMAZMIŞ

Talanıb həyatım, bir nişanam mən,
Namərd gülləsindən qəlbi şanam mən.
İnamım qalmayıb dosta, sirdaşa,
Həyatın əlindən pərişanam mən.

Gözəl günlərimi aldın əlimdən,
Şüşəyə döndərib saldın əlimdən.
Qırıqları kəsir, batır qəlbimə,
Həyat, sən nələri aldın əlimdən.

Yazılana pozu yoxdur deyiblər,
Dərdin önündə at çapmaq olmazmış.
Fərmanı verilən, hökmü verilən
Ürəyə bir məlhəm tapmaq olmazmış.
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Təəssüratıma müqəddiməsiz  başlamaq 
istəyirəm. Şair olan kəsi bir şeiri, 
bir bəndi, elə bir beyti, misrası ilə 

tanımaq olur. Redaksiyamıza təşrif buyuran 
şairə xanım Təbrizə Pünhanı mən indiyədək 
(təəssüflər olsun) tanımırdım. İmzasına rast 
gəlməmişdim. Oxucuların diqqətinə təqdim ol-
unan “Sevgimin ünvanı” adlı şeirlər kitabından 
da xəbərsiz idim.

Qısa tanışlıqdan sonra, bir şeirini oxudum, 
şeirin ovqatı məni tutdu. Elə ilk misralardan 
onun bir ruh, könül adamı olduğunun şahidi 
oldum. Şair üçün ruhun, könlün nə demək old-
uğunu ancaq həqiqi qələm adamları dərk edə 
bilər:

Sənə sığındığım gündən
Həyat mənə qənim oldu.
Güc aldım sənin gücündən,
Sənin gücün mənim oldu.

Ürək, könül bölüşdüyü kəsə –  ömür-
gün yoldaşına xitabən yazılan bu sətirlərdəki 
səmimiyyət, isti, həlim ovqat həqiqi bir istəyin 
təzahürüdür, rəngsiz, boyasız...

Sən günəş, mən bir ay idim,
İşıq saçdın işıqlandım.
Kəhkəşanlı saray idim,
Sən yandıqca, mən nurlandım.
Kül altında qalan közü
Üfürüb ocaq eylədin.
Yalan əhdi, yalan sözü
Ocaqdan qaçaq eylədin.

Qədirbilənliklə, şükranlıqla deyilən bu 
kəlmələrdən sonra sanki birgə yaşanılan bu öm-
rün ağrı-acısı, birgə gedilən bu yolun enişi-yox-
uşu da yada düşür, ancaq şeir yenə də nikbin 
notlarla tamamlanır:

Biz həyatın hər üzünü
Birgə görüb, birgə çözdük.
Deyim qoy sözün düzünü,
Səninlə hər dərdə dözdük.

Bax, məsələ elə bu dözümdədir. Şair olan 
kəs qurduğu ailənin də, əhatə olunduğu cəmi-
yyətin də, yaxın çevrəsindəki  dost-tanışların 
da, vətəndaşı olduğu dövlətin də, daha qlob-
al götürsək, yaşadığı dünyanın da ərk-nazını 

MUSA  ƏLƏKBƏRLİ
Prezident təqaüdçüsü, şair

DƏRDİN  FÖVQÜNDƏ  DAYANAN ŞAİR
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götürməli, bütün cəfalarına dözməlidir. Şairin 
öz təbiri ilə desək, “dərddən yuxarı qalxmalıdır”.

Bir tale pərçimlədin ömrümə 
naxış-naxış
Ömrümün yollarında döyür məni boran, qış.
Dünyanın dərdi-səri görən mənəmi qalmış
Ya özüm dərdlərimlə üzüb tapım axarı,
Ya da mənə yol göstər, qalxım dərddən yuxarı.

İllərlə yazdığı şeirləri gizlədiyindən 
“Pünhan” ləqəbini götürən Təbrizə xanım ancaq 
xeyirxah bir söz adamının – yazıçı-publisist 
Xudaverdi Cavadovun təkidi və köməkliyi ilə 
öz ilk kitabını şeirsevərlərə ünvanlaya bilmişdir.  
Əlbəttə, məsuliyyət tələb edən  pedaqoji 
fəaliyyət, ev-ailə qayğısı, sonra uşaqların 
böyüməsinə, tərbiyə və təhsilinə sərf etdiyi uzun 
illər onun şair yaşantılarını bir növ arxa plana 
çəkmiş, xeyli müddət kölgədə qoymuşdur. Sanki 
o nəvəsi dünyaya gələndən sonra illərlə yaşadığı, 
poetik hisslərin, yazdığı şeirlərin fərqində olub. 

Nəvəsinə həsr etdiyi bir şeirdə yazır:

Nəvəm məni görəndə
Fərəhlənib sevinir.
Onu görəndə mən də,
Bütün qəlbim isinir.

Mən ona şirin-şirin
Laylalar oxuyuram.
Söz dolu ürəyinin
Vurğusunu duyuram.

Təbrizə Pünhan mübariz şairdir. Misraları öz 
ötkəmliyi, inadı ilə seçilir. Ağlı-qaralı dünyanın 
bütün qayğıları ilə baş-başa, nəfəs-nəfəsədir. 
Düşmən girovluğunda qalan torpaqlarımızın 
ağrı-acısı birbaş onun içindən, damarından-qa-
nından keçir. Sınmaq, əyilmək, hansı bir işdən 
sarı kiməsə üzgörənlik etmək onun məğrur şair 
təbiətinə yaddır.

Milli kimliyimiz Təbrizə xanımın şeirlərinin 
ən ülvi, poetik məramıdır. Onun üçün ən yüksək 
məqam haqq uğrunda döyüşmək, ən çətin anda 
belə bu haqqı sübuta yetirməkdir. Şairənin belə 
anlarında söz də öz uca mərtəbəsinə yüksəlir, 
daha əzəmətlə səslənir:

Alıb əllərimə Yer kürəsini,
Gərək əsrlərin üstündən keçəm.
Dahilər yetirən od ölkəsini
Yüksək mədəniyyət mərkəzi seçəm.

Bu böyük, bu ülvi Azərbaycanı
Sözün qüdrətiylə vəsf etməliyəm.
Məndə o cəsarət, o hünər varmı?
Gör, hansı yolları mən getməliyəm.

Bu misralar Təbrizə Pünhanın poetik 
məramnaməsidir. Göründüyü kimi o öz şair ta-
leyinin nəyə qadir olduğunu da, hansı yollar-
la irəliləyəcəyini də özü hər kəsdən yaxşı bilir. 
Mənə ancaq bu yolda ona uğur diləmək, ye-
ni-yeni sənət inciləri arzulamaq qalır.
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***

Yar yolunda canımı çox eyləsəm də fəda, 
Doğmalaşa bilmədim, hər an bənzədim yada.
Axan göz yaşım ümman oldu, mən özüm ada,
Qəvvas olub dəryada üzə-üzə yaşadım...

Vəfasıza uçmağa hər an qol-qanad oldum,
Yenə qəlbində uzaq, gözlərində yad oldum.
Verdiyi əzablardan nə qədər bərbad oldum,
O qədər tab gətirib dözə-dözə yaşadım...

Bu zalım zəmanəyə oldum günahsız qurban,
İnsan bir dəfə ölər, mən yüz yolla verdim can.
Yalvarıb mətləbimi arzuladım Tanrıdan,
Düyün düşən bəxtimi çözə-çözə yaşadım...

Keşməkeşli həyatın sınağından dərs aldım,
İmtahanda meylimi kağız-qələmə saldım.
Qabarlı əllərimin zəhmətiylə ucaldım,
Alnıaçıq, üzüağ gəzə-gəzə yaşadım...

Mənə çətin dərs verdi həyat adlı bu məktəb,
Kirpiyim qələm oldu, göz yaşlarım mürəkkəb.
Sonradan ozan oldum, mən Hənifə Şəbnəm tək
Dərdimi ağ kağıza yaza-yaza yaşadım...   
           
***

Dağların qoynunda tənha bir çinar,
Duruşunda görün neçə məna var.
Buluddan nəm çəkən uca budaqlar
Zirvəli dağlartək sıralanıbdı.

Gəlindi örpəyi dağın dumanı,
Köksündə var neçə sevgi ünvanı.
Məcnun kimi məskən seçib səhranı,
Ormanda Leyladan aralanıbdı.

Qadir Allah, nə böyük möcüzən var,
Yazıları döyəcləyib boran, qar.
Köksündəki etibarsız ünvanlar
Təbiət sehrindən qaralanıbdı.

Toxunduqca gövdəsinə əllərim
Acısını duydum tənha illərin.
Yar əlləri toxunmayan gözəlin
Köksü şimşəklərdən paralanıbdı.

Meh vurub yarpaqlar pıçıldaşır, heyy,
Kaş duyam nəğmədi, ya da ki giley.
Çinara tənhalıq yaşadan tale
Məni zaman-zaman yaralayıbdı.

Pıçıltısı sussa, oxşayır lala,
Gülümsər çöhrəsi dalır xəyala.
Həsrətli gözlərlə boylanır yola,
Anadı, baladan aralanıbdı

Şəbnəmə bir nəğmə bəxş etdi çinar,
Kölgədə yaşadım şirin duyğular.
Axşam düşüb sayrışanda ulduzlar
Sanki bu yerlərə nur ələnibdi.

***

Bu dünyanın çox yükünü daşıdım,
Sən oldun ən ağır dağ ürəyimdə.
Diri gözlü oda salıb yandırdın,
Əritdin, qalmadı yağ ürəyimdə.

Sənə güvənmişdim bürc qala kimi,
Sevginə qul oldum bir kölə kimi.
Xəyanət yükünü heyy şələ kimi
Daşıdımsa, sındı bağ ürəyimdə.

HƏNİFƏ  ŞƏBNƏM
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Ahı yandırana od-alov neylər, 
Ya zindanda əsir, ya sürgün eylər.
Halıma yananda ağlayıb göylər,
Qara xal bitirdi ağ üəyimdə.

***

Mən dünyaya əzəldən gəlsəmdə insan kimi,
İstədim qanad açım səmada tərlan kimi.
Qırdılar qanadımı hələ pərvazlanmamış,
Endirdilər torpağa günahsız qurban kimi.

Can atırdım səhərlər Günəş kimi nur saçım,
Süzülüm şəfəqlərdən ürəklərə yol açım.
Ömürlük yuvam olsun, yarın qəlbinə köçüm,
Heyif ki, dərələrdə süründüm duman kimi.

Çalışdım ki, bir bağa vəfalı bağban olum,
Şəfalı əllərimlə xəstəyə dərman olum.
Yarın qəlbinə hakim, sevgiyə sultan olum,
Öz ömrümə yazıldım ağrılı dastan kimi.

Hələ çiçək açmamış üzərimə yağdı qar,
Dondu dodaqlarımda qönçə ikən arzular.
Ömrümə xəzan gəlib solduranda son bahar
Hənifə Şəbnəm oldum, inlədim kaman kimi.

***

Sevgi toxumu kimi
Səni qəlbimə əkdim. 
Cücərib boy at deyə, 
Alaq otunu çəkdim.

Sevgim ilə suladım,
Oxşadım gülə-gülə.
Yenə qayğını çəkdim,
Yansamda bilə-bilə.

Yoxladım baxışımla,
Sevə-sevə qoxladım.
Təbəsümə bələdim,
Əlim üstə saxladım.

Qönçələrindən əvvəl
Tikanların böyüdü.
Bağrıma sancıldıqca,
Duyğularım keyidi.

Yanımda ola-ola
Tənhalığa qərq oldum.
Səni Günəş bilsəm də,
Amma kölgədə soldum.

***

Arpa çayı, aşıb daşma,
Daşırsan, bəndini aşma,
Nahaq qanına bulaşma -
Olub amansız haramı,
Aparma, sellər, Saramı...

Dağda yaz əriyəndə qar,
Bağçalarda olursan bar,
Zəhmətimi yuyub apar -
Ağladarsan Xan çobanı,
Aparma, sellər, Saramı...

Suyun qurusun dəhnədən,
Qalasan bir cansız bədən,
Bulanıb axasan dərddən -
Bağlamasınlar yaranı,
Aparma, sellər, Saramı...

Şəbnəmin var neçə dağı,
Sinəmdə söyləyir ağı,
Yasa dönər toy otağı -
Ağlatma eli, obanı,
Aparma, sellər, Saramı...

***

Sevinci bir anlıq yuxuya donüb,
Kədəri ömrümə calanan eşqim.
Sevgim cücərməmiş qəmim boy atıb,
Gözümün yaşıyla sulanan eşqim.

Səsi qulağımda ahdı, amandı,
Nələ çəkib inildəyən kamandı;
Bilmədim əqrəbdi, yoxsa ilandı -
Sarılıb boynuma dolanan eşqim.

Mənlə kəc dolanan ögey bacımdı,
Qanıma susayan ağrım-acımdı;
Azalan ömrümdü, bitən gücümdü,
Yanıb ocaqlara qalanan eşqim.

Yolda ayağıma dəyən daş olub,
Gözümdən könlümə axan yaş olub;
Qanadları sındırılan quş olub 
Bir zamanlar nura bələnən eşqim...
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VAVEYLA

Bilirəm ki, bu dünyanın sənə çıxan döngəsi yox,
Daha sənli ümidlərin, kaşkisi yox, bəlkəsi yox.
Nədir səndən mənə qalan, necə tərif edim sənə?
Hər şeyim var, yetim qalan əllərimin kimsəsi yox.

Bağışlama gözlərimi, səni hələ gəzir deyə,
Bağışlama göz yaşımı, məni sənə əzir deyə.
Səndəki bu qüvvənin də sirri nədir, sən gedəndən
Səni görmək istəyən bu gözlərim də nəzir deyə?

…Yuxuyozma kitabları, baş ağrısı dərmanları,
Əlac qılmır, geri vermir, qaytarmır ki, xoş anları.
Bu tikanlı yollarda mən tək deyiləm, bir ayrılıq,
Bilirəm ki, yox eyləyir neçə-neçə Kamranları…

Hər gün sənə gəlim deyə, o dünyanı umuram ta.
Yuxular da çin olmayır, xeyir olmur, yozmuram ta.
Bilirəm ki, bu dünyanın sənə çıxan döngəsi yox,
Pəncərədən sən gör deyə, divarları yazmıram ta.

SAUDADE

İnandıra bilmədim:
Ürəyini bu eşqə.
Uzaqlar aldı səni,
Eh! Çalındı sur eşqə.

Tarix bunu da yazdı:
“Xoşbəxt adam” deyiləm.
Sən qayıdan deyilsən,
Mən unudan deyiləm.

Qalan bircə şəkildir,
Tozlanır o da rəfdə.
Qismətsə görüşərik,
Uzağı o tərəfdə!

Nə bəxtəvər uzaqlar,
Sən ordasan...

mən harda?!
Neyləyirəm şöhrəti,
Sən olmayan diyarda?!

Bu dünya bir yanadır,
Sən isə bir yanasan.
Bütün dünya inandı,
Kaş sən də inanasan!

POÇT QUTUSU

Mənim məktubuma cavab yazılmır,
Nə də əl çəkmirəm bu illətimdən.
Poçtun qutusunda arzular yatır,
Ora imza düşüb məhəbbətimdən.

Evimdən on addım uzaqlıqdadır,
On addım? Min ildən uzaq kimidir.
O poçtun qutusu uşaqlar evi,
Məktublar anasız uşaq kimidir.

Poçtalyon üç aydır işə də çıxmır,
Nə bilim, bəlkə də bezibdi burdan.
Ünvansız yazılan namələr görüb
Biryolluq əlini üzübdü burdan.

Yox, ünvan vermişəm, isim vermişəm,
Mən orda hər şeyi dolu yazmışam.
Hər gecə sübhəcən pəncərəmizdən,
Gözümün çəkdiyi yolu yazmışam.

Mənim taleyimə tənhalıq düşüb,
Bir vərəq, bir qələm təsəllim olub.
Yazdığım şeirlər şagird kimidir,
Ürəyim hər sözə müəllim olub.

Beləcə gecəni vururam başa,
Gedim bu məktubu atım qutuya.
Pəncərəm önündə xəyala dalım,
Gözlərim yol çəksin,
Gedim yuxuya..

KAMRAN  KARANİ



Xəzan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 III	2022

	 	 	 	 	 	 	 																							XƏZAN	№3	(40)	MAY	2022-Cİ	İL 61

Öz içində çabalayır,
sanki əl-qol atır dəniz.
Eheyy, çaylar, eheyy, sular,                                                                                    
Haya çatın, batır dəniz?...

      (Ələkbər Salahzadə)

“Əslində, sizin ağlamağınıza səbəb 
yoxdu. İlk baxışda hər şeyiniz 
var: var-dövlət, saysız evlər, dün-

ya səyahətləriniz, bircə yox yoxdu...” Bunu ürəyim-
də düşündüm. Yenə də ürəyimdə az qala boğulur-
dum demək istədiklərimlə:

“Ancaq ağlayanda, həqiqətən, ağlanılacaq 
durumda olan insanları yada salın! Ən azından 
ətrafınız həkimlərlə doludur. Axı bilirsiniz ki, neçə-
neçə, saysız-hesabsız, əlacı göydə Allaha, yerdə isə 
həkimlərə qalan xəstələr var. Test nəticəsinin neqa-
tiv olduğu xəbərini eşidən xəstə yaxınlarının sonsuz 
xoşbəxtliyini, sevincindən az qala göylərə uçmasını 
görə bilin!”

Hələ demək istəyirdim ki, o günü xəstəxana 
küncündə bir gözəl qızın namaz qılmağını bir görə 
bilsəydiz... Allahın, həkimlərinin biləyindən xoş 
nəticə eşitsin deyə, bərk-bərk yapışmışdı. Həkim-
in üzünün ifadəsinə baxmadan – mütləq namazıma 
davam edəcəm, oruc tutacam, zəkat verəcəm, söz 
verirəm deyə-deyə dili dolaşırdı. Yenə demədim. 
Əvəzində  “Sizə görə, yəqin ki, səbəb var” deyib 

ötüşdürdüm. Onu siz görə bilərsiniz, başqa heç kim...  
Dilarə tez-tez ürəyinin yumşaq olmasından 

danışır, göz yaşlarının ovcunda olduğunu dilə 
gətirirdi. Demək olar ki, hər kəsə ürəyini açardı. 
Uşaqlarından, həyat yoldaşından, qonşusundan, qo-
hum-qardaşından və s. və ilaxır. Niyə ilaxır? Çünki 
bu siyahını o qədər uzatmaq olardı ki... Bir sözlə, 
mənim nə işimə qalıb, deyə-deyə az qala qonşunun 
beş yaşında uşağının deyib gülməsindən belə söhbət 
mövzusu düzəldirdi. Ailəsi ilə bağlı söhbətləri isə 
daima şikayət üstündə qurulurdu:

- Bu rəvadırmı, beş uşağın, on bir nəvən ola, ay 
Sənövbər, ay Ellada doxdur, biri də sənin bu boyda, 
az qala göylərə ucalan imarətində səninlə bir dam 
altında yaşamaq istəməyə? Mən anası ölmüş ağla-
mayım, nə edim?... Axı bu otaqlar, bu üçmərtəbəli, 
dəbdəbəli villam tikiləndə uşaqlarımın sayına görə 
nəzərə alınıb ki, sabah bir külfət kimi sufra başında 
mehriban istirahət edək. A bajı, Sənövbər, sən de, 
çoxmu şey istəyirəm? Bir ay demirəm, bir on gün 
gəlib qalsınlar, dünya ha dağılmıyajax. Özü də biz 
heş özümüz də Kamillə bir- iki ay ancaq qalırıq 
burda, sonra aşağısı, Allah pulun üzünü qara eləsin, 
eləcə yüngülvarı Antalyaya gedirik.

Sənubərin yanında bilərəkdən ağlayardı Dilarə. 
Bu yazıq qadının beş günlük günəmuzd haqqını 
kəsib o ki var ağlamışdı ki, vallah, billah pulum 
yoxdu: 

XATİRƏ  SALAHZADƏ

BİR VARLININ DƏNİZİ
(hekayə)
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- Nurlan bağa ayaq qoyan kimi pulun çatajax. 
Hələ, ay qız, bıyyyy, indi yadıma düşdü, ən kiçik 
nəvəmin bu şənbə ad günü olasıdı. Hələ uşağa hədi-
yyə almalıyam, o boyda qudalarım var, iyirmi- otuz 
manatlıq hədiyyə ala bilmərəm ki. Ən azından iki 
yüz manatlıq nəsə almalıyam, o da əgər ürəyincə ola 
bilsə anasının. Ehh, həyat budu, neyləyə bilərəm, 
hamı necə, mən də elə... 

Hamı deyəndə o, kübar rəfiqələrini nəzərdə tu-
turdu.

- Vallah, anam o vaxtı da kəndin bir az adlı-san-
lı adamları evimizə gələndə tez qaçıb ən ətli- yağlı 
beçələrdən kəsər, bir kasıb qapıdan girəndə kartofla 
yola verərdi. Bu hər zaman belə olub, qadam, görə-
görə gəlmişik bu yolu,- deyib özünə haqq qazandı-
rardı bir növ.

Nurlan bu varlı xanımın böyük oğlu idi. Üzü 
yumşaq olduğu üçün anasının pul istəklərinə çox 
nadir hallarda yox cavabı verərdi. Nurlanın varlı, 
vəzifəli qayınatası və özünün bank, klinika, restoran 
kimi bir çox biznesləri vardı.

Sənubər də ürək-dirək verərdi həmişə:
- Sən də az, deyin, ay Dilarə, vallah, yaxsı 

uşaqlardır. Hələ o günü böyük oğlun mənə nə qədər 
hörmət etdi, sağ olsun. Allahımıza and olsun ki, Al-
laha acıq gedər, gül kimi balalardır.  

- Sən məni başa düşə bilməzsən, Sənövbər, 
çünki sən Kərim və Sevdadan bunları heç vaxt 
görməmisən. Sənin uşaqların elə bil yaxşı mənada 
keçmişdə qalıblar; böyük-kiçik, adət-ənənə bilirlər, 
atdığı addımları, getdiyi yolları bilirlər. Vallah, hər 
gün üzərlik yandır!   - deyib bic-bic gülərdi Dilarə. 

- Düzdü, a qonşu, Allaha şükürlər olsun, 
övlad sarıdan şikayətçi deyiləm. Amma axı bizim 
uşaqlar da elə sizinkilərlə bir böyüyüb, 3 aylıq yay 
tətillərində bir-birindən ayrılmaz olublar, bizim ev- 
sizin ev bilməyiblər. Heç mən onları bir aylıq da  
kəndimizə aparmamışam ki. Nə bilim, vallah, gənc-
dilər, ötüb keçər.

Sənubər 65 yaşında dilli-dilavər kənd qadını 
idi. Varlının bağ evində 30 ildən çox olardı ki,                      
ər-arvad birlikdə çalışırdılar. Əri özündən on yaş 
kiçik idi. Hər zaman da bunu ilk eşidən təəccüblü 
sima görən kimi tez Məhəmməd peyğəmbərin

Xədicədən on beş yaş kiçik olduğunu vurğu-
layıb bir növ özünü toxtadardı. Bir oğlu, bir qızı 
vardı, özü demiş, üzünü ağ edən övladlara sahib idi. 

Hər ikisi ali təhsil almış işli-güclü, sadə, ziyalı ailə 
sahibləri idilər. Oğlu seçilmiş tələbələrdən olduğu 
üçün rektoru onu universitetdə saxlamışdı. Elə o 
vaxtdan müəllimlik karyerası Kərimə nəsib olmuş-
du. Qızı Sevda elə varlının klinikalarının birində pe-
diatr idi.  

- Eh, Sənövbər, Sənövbər, bunlar hamısı 
keçmişdə qaldı. Saflıq, səmimiyyət, qonşuluq getdi. 
Onda uşaq idilər, indi böyüyüblər...

...Bu dəfə mən idim gileyli söhbətlərin dinləy-
icisi.

“Siz də özünüzçün üçün yaşayın, ay qonşu”             
deyib söz-söhbətdən qaçmaq istədim. Axı nə deyə 
bilərdim? Deyərdim ki, səni anlayıram, haqq verirəm, 
balalarına isə yox? Axı bu qonşumu iki mövsüm-
dür ki, tanıyıram. Sənubər kimi illərin qonşusu 
olmamışam, cikini-bikini bilə bilmərəm. Sadəcə, 
dənizə gəzməyə bir düşür, ara-sıra           bir-birim-
izə get-gəl edirdik, bu qədər. Atamdan qalan sadə, 
səliqəli bağ evimdə qonağım olduğu müddətdə, 
düzü, hiss edirdim ki, rahatlaşırdı. Tez-tez “Siz də 
elə bizim kimisiniz” deyirdi. Mən də:

Vallah, nə deyim,- deyib susmağa üstünlük ver-
irdim. 

...Ürəyimdən qara qanlar axırdı. Uşaq olan-
da arada şənbə- bazar atamın dostlarından birinin 
bağında həftə sonlarımızı keçirərdik. Şəhərə qa-
yıdanda rəfiqələrimin yanında öz bağımız varmış 
kimi aparardım özümü. Uşaq idim, neyləmək olardı. 
Çox illər sonra həyat məni uşaqlıq arzuma çatdırdı. 
Bu sadə bağ da atamın ölümünə bir-iki ay qalmış 
hökümət tərəfindən verilmişdi.     

Adətən, belə insanların bir çoxu, xüsusən qeyd 
edim, bir çoxu, hamısı yox,  keçmişində nə qədər 
səmimi, sadə olursa- olsun, sonda pul, var-dövlət 
onların başlarını döndərir. Ən emosional vəzi-
yyətlərində, bəlkə, səni anlaya bilərlər, o da bir neçə 
saatlıq, bəlkə də, bir gün, çox yox. Yenə özlərinə 
qayıdarlar. Sən də sadəlövhcəsinə deyərsən, yox, 
nə olsun, pulu başından aşır, yenə də insanlığını 
qoruyub saxlayıb. Əslində isə günün 24 saatı belə 
insanlar buqələmun kimi  rəngdən-rəngə düşərlər. 

Bir rəfiqəmin 
əsilli-köklü, imkan-
lı bir qohumu bu varlı 
qonşumla şəhərin lüks 
qadın sağlamlıq mərkə-

zlərindən birində boy-
nunda qızıl tros zəncir ilə 
hovuza girdiyinin şahidi 
olub. Deyir, fikirləşib ki, 
insandı, fikirli olub, boy-
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nunda unudub, eləcə də çıxıb evdən. Sonra dəfələrlə 
eyni cür olduğunu görəndə bu əsilli- köklü varlı  bi-
zim varlımızdan lap ürpənib.

...Bir radiosu vardı. Azərbaycan radiosunda 
verilən mahnıları dinləyər, tək-tənha imarətinin ey-
vanından mavi Xəzəri seyr edərdi. Nədənsə o belə 
klassik Azərbaycan mahnılarını dinləyəndə sanki 
gözümdə alicənab, zövqlü, görüb-götürmüş bir in-
san kimi canlanardı. Mənə elə gəlirdi ki, o, APİ-
nin müəllimi ola bilərdi. Amma elə ki bir şıdırğı 
mahnı səsi bütün bağ qonşularını bürüyər, səsdən, 
qadının ayaqyalın rəqsindən gələn ayaq taqqıltısını 
eşidər-eşitməz dilimi dişləyərdim. Bəlkə də, düz 
edir, kim bilir: həyatın ritmini tutur, ürəyinə daşları 
doldurmayıb, hamısını çölə atır. Evdə bir, kübar 
rəfiqələrinin yanında tamam başqa cür olurdu. Hələ 
böyük qızı onu şivəylə danışmağına görə az dan-
lamırdı. Özü demiş, mədəni danışmağa çox çalışır, 
amma alındığı qədər. Baxmayaraq ki, statusuna görə 
onu heç vaxt tərk etməyən qohumları, rəfiqələri bəs 
qədər idi. Bir himə bənd idilər, zəngin, harınlamış 
rəfiqələri yanında olardı. Lakin varlı qadın yenə 
tənha idi. Uşaqlarının, nəvələrinin çox nadir hallar-
da bağda istirahət etməyi onu məyus edərdi. Bircə 
nəvəsinin belə onun yanında qalmasına yalvarırdı. 
Nəvələr də özlərinə görə məşğul-zəngin övlad 
həyatı sürürdülər. Onlar üçün Abşeronun hər hansı 
bir imarəti adi bir şey idi. ilin on iki ayının, bəlkə də, 
yarısını xarici ölkələrdə kef sürən bu varlı balaları 
üçün “nənə” “bağ” anlayışı, bəlkə də, yad idi. Lap 
gec-gec gələn nəvələrindən hansısa tədbir ilə əlaqə-
dar bağa gələndə az qala cumub boğa-boğa uşaqla 
şəkil çəkdirib tez sosial şəbəkələrə qoymağa tələsən 
nənə bunu özünə qənimət bilirdi.

Dosta-düşmənə acıq verərək boy-boy şəkillərini 
sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirirdi. Öz-özünə dey-
irdi, nəyə görə özgəsi bilməlidir ki, mən gəlinlərlə, 
qızlarla yola getmirəm, küsülüyəm. Qoy hamısının 
şəkillərimizi görüb ürəyi partlasın. Dənizə imarəti-
nin eyvanından baxmaqla kifayətlənməz, tez-tez sa-
hilə gedərdi. Bir neçə dövrə vurub bağına sarı dönər-
di. Varlılar yaxınları tərəfindən diqqətə, qayğıya, 
xidmətçiləri, əlaltıları tərəfindən işəyarayanlığa, 
yaltaqlığa o qədər öyrəşirlər ki, biri əksik olanda 
özlərinə yer tapa bilmirlər. Uşaqlarının laqeydliyinə 
elə onların xətrinə dözə bilirlər. Lakin ərlərinin...  
əsla.

Bir gün necə oldusa, varlı xanımın doğum günü 
unuduldu. Paahh. O günü, bəlkə, Bakıda 2000-
ci ildə baş vermiş yeraltı təkanın təkrarı oldu. Yer 
bu xanımın ayağı altından getdi, bəlkə, özünü ən, 
ən bədbəxt, ən tənha qadın elan etdi həmin gün. 
Gecədən də əri ilə o ki var dalaşmışdılar. Kişi onu 
axırıncı söyüşlərlə o ki var təhqir etmişdi. Səsləri 
bütün bağı bürümüşdü.

- Mən kiməm, Kamil, kiməm mən?
Başqa heç bir sözləri anlaşılmırdı. Dediyinə 

görə, hər belə söz-söhbətdə ürəyi gedər, sonra hər 
şeyin mənasız olduğunun fərqinə vararmış. Səhər 
doğan günəşin belə həyat eşqinin artmasına zərrə 
qədər də köməyi olmurmuş. Bu dəfə dünya necə  
fırlanır- fırlansın, lap istəyir ağlamağından sonra əl 
çalıb oynasın, mən ona qarşı fikrimi birmənalı olaraq 
dəyişəcəyəm. Bu dəfə mənim ona, bu varlı qadına, 
həqiqətən, yazığım gəldi. Ad gününün unudulması 
bu vulkanın püskürməsinə bir bəhanə idi.

Səhər tezdən adətim üzrə pəncərədəki güllərimi 
sulayanda qonşumu qapıdan çıxan gördüm. İlk 
dəfəydi onu gözü yaşlı görürdüm. Özümü gizlət-
dim ki,  ağladığını başa düşdüyümü hiss etməsin. 
Amma məni gördü, başını aşağı salaraq üzünü gi-
zlədirmişcəsinə: 

- Doxtur, bu gun hava heç dəniz gəzintisi üçün 
deyil,- dedi.

 ...İti addımlarla tək-tənha özünü dənizə çatdırdı. 
Yenə dəniz dözdü ona. Yenə dəniz məlhəmi oldu. 
Yoldaşı, qızı, nəvəsi, bir sözlə, hər şeyi Dəniz oldu. 
Dəniz onu anladı yenə. Dəniz onu əbədi sakitləşdir-
di. Dəniz onu qollarına aldı, əbədi qonağı oldu o, 
Dənizin, Dəniz də onun...
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***
Həzin bir nəğmədə anıram səni,
Dərdimin dərmanı sanıram səni.
Hər gecə yadıma salıram səni,
Bəs niyə bu həsrət bitmir, əzizim.

Hər gecə xəyalın qonağım olur,
Həzin nəğmə kimi qəlbimə dolur.
Şair də həsrətdən gül kimi solur,
Bəs niyə vüsala yetmir, əzizim?

Sözlər də gücünü sevgidən alır,
Yaş keçir, il ötür, şair qocalır.
Hərdən keçənləri yadına salır,
Heç nə yaddaşımdan itmir, əzizim.
             
***
Hələ ruhun qış fəslidir,
Ürəyim eşq həvəslidir.
Qəlbimdə bahar fəslidir,
Çətini gül açıncadır.

Ağ dünyaya qara düşdüm,
Hardan gəldim, hara düşdüm.
Sağalmaz azara düşdüm,
Çətini can çıxıncadır.

Ülfətini kəsən gündən
Üzünü döndərdi məndən.
İlahi, dərd çəkir bəndən,
Eh, torpağa qoyuncadır.
        

***
Həsrətdən əriyib gözümün yağı,
Çəkmisən sinəmə yüz hicran dağı.
Sızlayır, inləyir qəlbim ocağı,
Sən məni dillərə salan adamsan.

Bağlı qapısını açıb qəlbimin
Olmusan misrası hər bir şerimin.
Ən dəli, ən ülvi, ən pak hissimin
Ümidin əlindən alan adamsan.

Baxmadın gözümdə çağlayan yaşa,
Qorxmursan hisslərim dəniztək coşa?
Gülüm, ömür başdan-başa tamaşa,
Həmin tamaşadan qalan adamsan.
                
***
İstəsən, hörmətin olsun cahanda,
Gərək deyil ömrü yüz yaşayasan.
Böyüyün, kiçiyin düz ol yanında,
Bağrına sıxasan köz, yaşayasan.

Kimsəyə dəyməyə zərrə ziyanın,
Dediyin sözlərə düz gələ nizamın.
Yüksəklik olsa da sənin məqamın,
Gərəkdir vicdanla üz yaşayasan.

Gözünü örtməsin nə var, nə dövlət,
Yoxsula, məzluma verəsən qiymət.
El, oba içində qazanıb hörmət
Yazasan dəyərli söz, yaşayasan.

XALİQ  UĞUR   QORQANLI
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ƏSGƏR ANASIYAM MƏN

Düşmənə sinə gərib Vətən üçün döyüşən,
Bir tikə çörəyini dostlarıyla bölüşən,
Dəfələrlə ölümün gözlərinə dirəşən,
Yatağı səngər olan əsgər anasıyam mən.

Bayraq tutan atanın qaməti büküləndə,
Şəhid xatirəsinə ağaclar əkiləndə,
Döyüş yoldaşlarının adları çəkiləndə
Gözləri yaşla dolan əsgər anasıyam mən.

Çəkilən acıların heç birinə qıymayan,
Fitnə-fəsad kəslərin sözlərinə uymayan,
Günahsız körpələrin qanın yerdə qoymayan,
Yağıdan qisas alan əsgər anasıyam mən.

Gələcək nəsillərçün örnək olan, iz olan,
Mənfurların qəlbinə atəş olan, köz olan,
Milyonların dilində əzbərlənmiş söz olan,
Qələbə, zəfər çalan əsgər anasıyam mən...
Qələbə, zəfər çalan əsgər anasıyam mən!

SƏNƏ ŞEİR YAZMIŞAM

Tənhalıqda ağlayıb, keçirdiyim günləri
Həsrətin acısında
xoşbəxtliyə yozmuşam.
Sənə şeir yazmışam...

Vidalaşıb həyatla zülmətlərin içində
Gecəni çıraq edib gözlərimdən asmışam.
Sənə şeir yazmışam...

Həyatımda ilk dəfə göz yumaraq hər şeyə
Getdiyim düz yolumda büdrəmişəm, azmışam.

Sənə şeir yazmışam...
Taleyimə, bəxtimə vaxtsız gələn bu eşqi
Ürəyimdə dəfn edib orda məzar qazmışam.
Sənə şeir yazmışam...

Belə alın yazısı, qismət çıxdı qarşıma,
Taleyin pərgarını öz əlimlə pozmuşam.
Sənə şeir yazmışam...

GƏL

Məsafələr səni məndən ayırır,
Yoxluğunla bacarmıram, durma, gəl.
Gedişini özümə dərd etmişəm,
Qırıq qəlbə bir də yara vurma, gəl...

Tor enibdi həsrətindən gözümə,
Rahatçılıq mən tapmıram özümə.
Hisslərim də tabe olmur sözümə,
Bu nisgilli ürəyimi qırma, gəl...

Söz deməmiş kükrəyirsən, daşırsan,
Köpüklənib, dalğalanıb, coşursan.
Qaraya ağ, ağa qara qoşursan,
Öz-özünə min bir xəyal qurma, gəl...

Bu oyunu bizə quran həyatsa,
Nə olardı gedişini yubatsa.
Bilirəm ki, dönəcəksən  nə vaxtsa,
Bəsdi daha, məni artıq yorma, gəl...

Gedişini özümə dərd etmişəm,
Qırıq qəlbə bir də yara vurma, gəl!

MƏRZİYƏ   SARVAN
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-Bismillah! Bismillah! Bismillah!.. 
Dəhşətli silah səsləri eşidirəm. Gu-
rultulu bir partlayış səsi ilə tozan-

aq qalxır, göz-gözü görmür. Bədənim titrəməyə 
başlayır. Öz mövcudluğumu, varlığımı hiss etmirəm. 
Təngnəfəsəm. Həyəcan. Boğuluram...

Çaşqın halda, atəş səslərinin hardan gəldiyinə 
qulaq kəsilirəm. Heç nə anlaya bilmirəm. Dikəlib 
ətrafa baxıram.

Bu, indi çox təhlükəlidir. Hər an düşmən 
gülləsinə tuş gələ bilərəm.

Sağdan sola, soldan sağa mərmilər uçur. Başımı 
əllərim arasına alıb, divara sıxılıb, gizlənməyə 
çalışıram. Dünya başıma fırlanır, İlahi.

Dözmək çox çətindi.

Hər şey saat əqrəbinin əksi istiqamətində dövrə 
vurur. Ayağa qalxıb, ətrafda olub bitənləri görmək 
istəyirəm. Amma ayaqlarım quruyub, taxtaya dönüb. 
Onları hiss etmirəm. Vücudumda şiddətli, dözülməz 
ağrılar var. Bədənim uyuşur. Bu, dəhşətli dərəcədə 
dözülməzdi. Hərəkətsiz qalmışam, sadəcə, çiyin-
lərim sürətlə enib qalxır. Ağlamaq, qışqırmaq istəy-
irəm.

Gözlərimi açıb, bozumtul payız səmasına bax-
ıram. Hava da korlanıb. 

Külək əsir - özü ilə haradansa burnumun qarşısı-
na meyit qoxusu gətirir. Adını bilmədiyim bir hiss 
də bu qoxuya qarışıb mənə uşaqlığımın ağrı-acısını 
xatırladır. Baş aça bilmirəm mənə nə olub, niyə 
doluxsunub ağlamaq istəyirəm. Tanış səslər eşidirəm.

“- Yat yerə, başını çıxarma. Yenə atacaqlar. Hələ 
tezdi. Əmri gözlə. Tələsmə!..”. Keçirdiyim həyəcan-
dan huşumu itirib, üzüstə yerə sərilirəm. Bir qədər 
sonra ayılanda qulağıma yenə həmin səslər gəlir. Bu 
səslər mənə çox doğmadı. Onların deyib-gülməkləri-
nin ardı-arası kəsilmir.

“- Qələbə, zəfər bizimdir! Onları iti qovan kimi 
qovduq! Artıq bu yerlər düşməndən azad olundu! 
Yaşa, qardaşım!..”.

Kimsə dodağının altında belə bir mahnı zümzümə 
edir:

“Çırpınırdı qara dəniz,
Baxıb türkün bayrağına!..”.
Mən bu səsləri tanıyıram!

MURAD  MURADOV

XURMA  AĞACI
(hekayə)
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Deyəsən, bu mahnını ilk dəfə məktəb radiosunda 
eşitmişəm. Gözlərimi yumub, dərin və uzun bir nəfəs 
alıram.

Köhnə günlər keçir ağlımdan.

Gözlərimdən biixtiyar göz yaşları axmağa 
başlayır. Bu yaşlar yanağımla aşağı axdıqca, üzümü 
yandırır.

Mən daha qorxmuram! Eşitdiyim səslər mənə 
qorxularımı dəf edəcək bir güc verir.

İyirmi yeddi ildi yalqız, kimsəsiz, insan ayağı 
dəyməyən bu xarabalıqda yaşayıram. Bura çox 
bədbəxt, miskin vəziyyətdədir. İndi də sağda, solda 
üfunət qoxuyan insan cəsədləri peyda olub.

Ürəyim bulanır.
Qusmaq istəyirəm.
Onları tanıyıram.

İllər öncə bizə yaşatdıqlarını, indi özləri yaşayır. 
Ayaq altındakı bu murdar leşlər onlara aiddi.

Bu da axırları...

İyirmi yeddi il bundan öncə bu yerləri onlar 
xarabalığa çevirib, viran qoyublar. Etdikləri vəhşi-
liklər gözlərim önündən bir kino lenti kimi keçir. Hər 
şeyi xatırlamağa başlayıram.

* * *

Mən istəmirəm ki, sizin taleyiniz mənim taley-
imə oxşasın.

Yaxşı yadımdadır, o gün sevincimin həddi-hüdu-
du yox idi.

Səhər gözümü açanda ilk etdiyim otağımın 
pəncərəsinə tərəf qaçıb, taxta kənarlığa söykənib 
boyumu ölçmək olmuşdu. Həmin gün on ikinci 
doğum günüm idi.

Bir yaş daha böyümüşdüm.

Bu gün qucaqlamaların, şirin sözlərin, hər istədi-
yimin etirazsız qəbul edilməsinin günü idi.

Atam mənə çoxdan arzuladığım mavi rəng-
li velosiped almışdı. Ailəcə süfrə arxasında əyləşib 
ad günümü qeyd edəcəkdik. Axşama doğru onlar 
kəndimizi atəşə tutmağa başladılar. Adəti üzrə atış-
ma düşəndə qadınlar, yaşlılar, uşaqlar zirzəmilərə 
doluşurdu. Həmin günün axşamı da atışma başlayan-
da üz tutduq zirzəmiyə. Amma bir az keçəndən son-
ra - təxminən gecə saat on bir olardı, - dedilər ki, 
ermənilər hər tərəfdən tanklarla bizi mühasirəyə alır-
lar. Məsləhət görüldü ki, qadınlar, qocalar körpələri 
də götürüb meşə ilə qonşu rayona getsinlər. Vəzi-
yyət o qədər gərgin idi ki, əynimizə palto, ayağımıza 
ayaqqabı geyinməyə macal tapmadıq. Ermənilərin 
hücumu getdikcə şiddətlənirdi, şəhəri topa tuturdu-
lar. Camaat dəstələrlə, necə gəldi, kor-koranə gedir-
di. Tərslikdən həmin gün möhkəm şaxta düşmüşdü. 
Ayaqqabı geyinmədiyimdən, ayaq barmaqlarımın 
ucu sırsıra bağlamışdı. Əllərimi demək olar ki, hiss 
etmirdim. Səhərə yaxın birtəhər gəlib qonşu rayona 
çatdıq. Elə burda ermənilər camaatın qarşısını kəsib, 
böyük əksəriyyətini qırdılar. Mən də ağır yaraland-
ım. Qan içində idim. Ermənilər, məndən balaca 
qardaşımın başını kəsib, başı anama verərək onu dəli 
etdilər. Bacımın döşünü və barmağını üzük qarışıq 
qopardıb onu gözlərim qarşısında vəhşiliklə qətlə ye-
tirdilər.

Mən  ağlamırdım, inildəyirdim.

O gecə yerdə gəzən böcəklərtəki bizi əzib heç nə 
olmamış kimi oranı tərk etdilər.

O gün sevdiklərimi, mavi rəngli velosipedimi 
beləcə itirdim.

 
* * *

Duman içində meşə.
Susqun ağaclar.
Ürküdücü qaranlıq.

Bir ağaca söykənib dayanıram.
Burada qəribə və reallıqdan uzaq nəsə var.
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Arxamdan keçən kölgənin soyuqluğunu hiss 
edirəm.

Gözümə mələk qədər məsum, amansızlıqla başı 
kəsilmiş bir uşaq vücudu görünür.

Qırmızı don, sarı jaket geyinib. Qanı sinəsinə 
doğru su kimi axır. Bütün bədəni əsir.

Körpəyə kömək edə bilmirəm.

İlk dəfə Allahdan, kiməsə ölüm arzulayıram.

- Əgər məni eşidirsənsə, bu uşağı öldür! Qoyma 
bu halda yaşasın. Bəlkə daha az əzab çəkər - deyirəm.

Etdiyim bədduaya görə içim sızıldayır.

Yatdığım yerdən, ildırım vurmuş kimi sıçrayıb 
ayağa qalxıram. Gözlərimi 

yaxşı-yaxşı ovuşdurub, diqqətlə ətrafıma bax-
ıram. Sonra hər şey təkrarlanır. Yenə tanış səslər 
eşidirəm. Xoş hisslərə 

yaxın - qəribə hisslər keçirirəm. Mən artıq bu-
ralarda tənha deyiləm.

İyirmi yeddi ildən sonra...

Quş qəfəsinə oxşayan atamın köhnə həyətin-
dəki daxmada yaşayıram. Pəncərəsiz, dam örtüyü 
olmayan bu daxma buz kimidir. Tavandan yağış 
damır. Yer torpaqdır. Döşəmə yoxdur. İllərin soyuğu 
bədənimdədir. Axı neyləyim?..

İçimdə bir tərəddüd baş qaldırır. İstəkli yara-
dandan mənə dözüm, əta etməsini diləyə-diləyə, o 
səslərə doğru, gücüm çatdığı qədər sürətlə, yıxıla-du-
ra qaçmağa başlayıram. Hardan gəldiyini bilmədi-
yim içində ağrı, qorxu hiss edib, ağlayan uşaq səsi 
eşidirəm. Ayağıma nəsə ilişir. Bu, yiyəsini həmişəlik 
itirmiş gözü çıxarılan, sağ qıçı olmayan, gülən simalı 
gəlincikdi. Onun üstündən keçərək qaçmağa davam 
edirəm.

Bütün bədənimlə hər xışıltını, hər tərpənişi 
duyuram.

Səslərə yaxınlaşıram.

Çatdım.

Mənə qəmli bir əsməcə gəlir. Gülürəm, amma 
bilmirəm niyə.

Kənardan baxan olsa ona elə gələr ki, ağıldan 
kəməm.

Ətrafa boylanıram. Onları görürəm. Bir neçə 
əsgər köməkləşərək üçrəngli bayrağı hündür dirək-
dən asmağa çalışır. Digərləri isə mənim kimi bu 
mənzərəyə baxıb sevinir.

İndi heç nə onların qarşısını kəsə bilməz! Külək 
dirəyin ucuna bağlanmış üçrəngli bayrağı yellədir.

Özümü çox xoşbəxt hiss edirəm!

Hara baxım, bilmirəm. Əsgərləri güdmək pis 
deyil, ancaq bu tərəfə baxsalar, məni görər, yanıma 
gələrlər, deyə çəkinirəm.

Bütün bunlara rəğmən, üstündəki meyvələrlə 
saralıb tökülməyə başlayan yarpaqlarının rəngi, 
bir-birindən seçilməyən, budaq uclarından göz yaşı 
kimi yağış damcılarının sallandığı xurma ağacının 
arxasından çıxıb, onları tək-tək qucaqlayıb, bağrıma 
basmaq istəyirəm. Amma bu, mümkün deyil. Axı 
mən “ruham!”.

İyirmi yeddi ildi bu torpaqlarda tənha yaşayan, 
başına gələn müsibətləri xatırladıqca alovlar içində 
qıvrılan, təkrar-təkrar, dirilən bir ruh.

İyirmi yeddi ildi içindəki xoşbəxt fikirləri boğub 
öldürən kimsəsiz ruh...

Məni culğalayan zəiflik indi təzədən bədənimə 
hakim kəsilir. Qıçlarım süstləşir. Ürək çırpıntılarım 
çoxalır. Tezliklə buralara qar yağacaq. Yağan qar 
keçmişin izlərini öncə dondurub, sonra yavaş-yavaş 
əridib torpağa qarışdıracaq. Tezliklə bu yerlərdə 
yenidən gəlinciyi ilə oynayan uşaq səsləri eşidiləcək.

Daha buranın öz sahibləri var.

Ölülərə məxsus deyil.
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* * *
Şəkilindən asılan
bir yarpaq ömrü can atır payıza,
bir pişik təkliyə sürüyür ömrünü,
bir ayrılıq can verir gözlərinin əlində…

Burda günəşin də üzü soyuqdu,
içində sən olan günün də!
Duyuram ki, uğrunda ölmək yox,
silahlı əllərə sahib olmaqdır səni sevmək.

Heyif, küçələrin xəyanətini
bağışlayan bir kişi yaşayır ömrünü sənin indi.

Bu şəkilin əlində
dili söz kəsmir ayrılığın,
ürəyi yanır yağışların.

* * *
Ölsəm, 
sevgimizi yetim böyüdərsən...
Yolmazsan saçlarını,
əllərimin körpə izin böyüdərsən.

Ağlama,
bir kimsənin üzünə. 
Qoy, gözlərində gün üşüməsin.

Axı,
Tanrı sonsuzluğundan
sevgi bətni viranədir...
Bağışla yaşaya bilmədim sevgini,
Bir də ölmərəm.

* * *
Ayrılığım, saatın neçədi...
Əqrəblərin sevgi üstündə
duran vaxtıdımı...
...səni vaxtsız gözləyimmi
Saatı çarəsizlər kimi.
...gözünün ucundan itimmi
Çantanda axtardığın bəhanələr kimi.

Baxışların saniyələrdi,
Bir dəqiqəmə gözlərin tamammı...
Dilindən, saatın
şirin vaxtın eşidəcəmmi...

Əqrəblər zamanın ayaqlarıdı...
...bir anın gəlişin gözləyimmi.
Qolundakı saat zamanın qandalıdı,
Bu ömrü dustaq yaşayımmı...

* * *
Gedirsən get... Onsuzda, 
Darıxmağın gələcək.
Həsrətin ağrısından
Ürəyin gizlənəcək.

Ayrılıqda nə var ki.
Nə var darıxmaqdadı. 
Sənli xatirələrdə, 
Fikrim dağılmaqdadı.

Daha gələ bilmirəm,
Ta uzanıbdı yolum.
Ya sən xatirəyə dön, 
Ya mən xəyalın olum.

CAVİD  FƏRZƏLİ
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ÜMİDİMİN BOYNUNDAN AS

Dəli kimi sevdim səni -
Əllərimin sənə yetməyəcəyini,
İntizarımın bitməyəcəyini
Bilsəm də...

Dəli kimi sevdim səni -
Səsini ovuclayıb
Pıçıltı-pıçıltı içə bilməyəcəyimi,
Sənli vüsalın köynəyindən
Keçə bilməyəcəyimi
Bilsəm də...

Dəli kimi sevdim səni -
Qəlbimdəki yaranın sağalmayacağını,
Həsrət buludunun ömrümdən
Dağılmayacağını
Bilsəm də...

Dəli kimi sevdim səni -
Eşqdən dəli olmayanlar
Anlamaz məni.
Allahım, götür gözmuncuğutək
Ümidimin boynundan as məni.
Onun dönməyəcəyini
Bilsəm də...

DUYĞULAR PIÇILDAYIR

Sevgi dilində
Yazıram sənə bu məktubu.
Oxu,
Ümid karvanları
Keçər içindən,
Duyğular pıçıldayar adını...

Sənsizlik qədər 
soyuqdur həyat.
gəl
üşüyən qəlbimdə
bir misra uyu...

Qərib xatirələrim
tənha
yelkən kimi
ağarır vaxt dənizində.
Sənli duyğular
hələ də çiçəkləyir
sevgimin bənizində...

XATİRƏLƏR İŞIĞINDA

Sənli xatirələr
Dağılıb ömrümün
Aylarına, illərinə.
Həsrət qoxuyur günlərim,
Ruhumu sıxır
Sənsizliyin köynəyi.
Hər gün duz kimi səpilir
İntizarın
Könlümün yarasına.
Çıxıb getmisən
Səssiz-səmirsiz.
Xəbərin varmı,
Ayrıca
Göz yaşı qoxuyur iki dəniz.
Hər gün ürəyimi ovcumda tutub sənə sarı
Yol gəlirəm
Xatirələr işığında...

AYGÜN  FİKRƏTQZI
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HƏR GECƏM DOLUXSUNUR

Səni necə sevdiyimi
deyə bilərəm,
Bu amansız qadın qüruru
paslı qıfıl kimi 
asılıb dodaqlarımdan.
İçimdə ağlayan
Duyğularımın göz yaşını
misra-misra silirəm,
Sonra yalandan 
güzgüdə özümə baxıb
gülürəm.
Ah, bir bilsəydin:
necə üşüyür
Üzümdəki təbəssüm,
necə üşüyür
əllərini vüsalına uzatmış
ümidim...
Gözlərim səni axtarır,
Hər gecə doluxsunur
dodağımdakı adın...

PAYIZIN 44 MAQAMI

Dastana çevirib ötən anları,
Tanrı dərgahıdı son ünvanları.
Hər gün dalğalanır şəhid qanları
Payızın 44 məqamı üstə...

Bayrağa döndərib oğul andını,
Dağlara, daşlara yazib adını.
Çapır vətən oğlu qeyrət atını
Payızın 44 məqamı üstə...

Gözlərdə çağlayan sevinc yaşıdı,
Payızda ələnən yaz yağışıdı.
Döyüş nəğmələri zəfər marşıdı
Payızın 44 məqamı üstə...

Halaldı bu yurdun çörayi, duzu,
Kasilməz Tanrıdan verilən ruzi.
Çin oldu qəlblərin ulu arzusu
Payızın 44 maqamı üstə...

Aygün, yurd ətirli sözdü Qarabağ,
Otuz il hasrətə dözdü Qarabağ.
Tonqalda alışan közdü Qarabağ
Payızın 44 məqamı üstə...

SƏNSİZ GƏLDİ, SEVDİYİM

Uçub çoxdan gözümdəki yuxular,
Çadır qurub ürayimdə qorxular.
Yetim qalıb sinəmdəki duyğular,
Bu bahar da sənsiz gəldi, sevdiyim.

Eşq çiçəyim ləçəyini tökübdür,
Xatirələr indi boyun bükübdür.
Sən gedəni yollara qəm çökübdür,
Bu bahar da sənsiz gəldi, sevdiyim.

Qəm üstünə köklənibdir illərim,
Bayaz-bəyaz ah kimidir tellərim.
Təsəlliyə daha yetmir əllərim,
Bu bahar da sənsiz galdi, sevdiyim.

Göz yaşlarım ləpələnən bir dəniz,
Dərdim şahdır, bəxtim olub bir kəniz.
Oxşadığın saçım qaldı kimsəsiz,
Bu bahar da sənsiz gəldi, sevdiyim.

ÖMÜR ADLI YOL

İllər ötüb keçdi, ömür yarıdı,
Daha arzuların son baharıdı.
Göz yaşım qəlbimin misralarıdı,
Yazır kirpiklərim yanağım üstə.

Ruhumdan boylanır bir tənha qadın,
Çoxdan unutmuşam sevginin dadın.
İndi qərib-qərib üşüyür adın
Həsrətdən alışan dodağım üstə.

Bu eşqi sanmışdım başa tac kimi,
Bəxtimi üzürdü ehtiyac kimi.
Xatirən qurumuş bir ağac kimi
Sanki kölgə salır yanağım üstə.

Bu da ömür adlı yoldu deyirlər,
Görən harda qaldı o sənli yerlər.
Eşqinlə yazdığım kövrək şeirlər
Utanır yazdığım varağın üstə.
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Bugünkü yazımda Qubadlının dəyərli 
ziyalısı, Qarabağ müharibəsi veteranı 
Yaşar Fətiyevdən danışacağam. İcti-
mai xadim, yazıçı, publisist Yaşar Fəti-
yevin tarixi sənədli kitablarını oxuyub 
bitirəndən sonra fikirlərimi sizlərlə 
bölüşmək istədim.

  
Yaşar Fətiyevin tarixə yazılan ömür yolu. 
Yaşar Qurban oğlu Fətiyev 1943–cü ildə Qubadlı 

şəhərində dünyaya göz açıb. 1961-ci ildə Qubadlı 
şəhər orta məktəbini, 1967-ci ildə Azərbaycan Poli-
texnik İnstitutunun Mexanika fakültəsini bitirib. Əmək 
fəaliyyətinə Bakıda Layihə İnstitutunda mühəndis 
vəzifəsində işləməklə başlayıb. Sonra Sumqayıt şəhər 
2 saylı Ərazi Nəqliyyat Departamentində dispetçer və 
daha sonrakı illərdə Qubadlı Təmir-Tikinti idarəsində 
iş icraçısı, Əhaliyə Məişət Xidməti Kombinatında direk-
tor, Kolxozlararası Tikinti İdarəsində rəis, Maddi-Texniki 
Təchizat və Mexanikləşdirmə üzrə İstehsalat Birliyində 
rəis, Avtomobil Nəqliyyatı Müəssisəsində rəis vəzi-
fələrində işləyibdir. 1972-ci ildən 1995-ci ilə kimi fasilə-
siz olaraq bütün çağırışlarda Rayon Sovetinin deputa-
tı seçilib. 1989-cu ildə Raykomun bürosunda Qubadlı 
rayonu özünümüdafiə qərargahının rəisi təsdiq edilib. 

Yaradıcılıq yolu: 
Qubadlı rayonunun işğalından təsirlənərək şahidi və 

iştirakçısı olduğu hadisələri publisistik dillə qələmə alır. 

Əsərlərində el nisgilini, vətən həsrətini daim ürək 
yanğısı ilə təsvir edir. Bir gün bu torpaqlara yenidən 
qayıda bilmək ümidi ilə ürək sözlərini kağızlarla tökür. 

Yaşar Fətiyev Birinci Qarabağ savaşında gördükləri-
ni, əsgərlərimizin son damla qanınadək şücaətlə 
döyüşdüyünü, dinc əhaliyə qarşı erməni terrorunu 
gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün qələmin gücündən 
məharətlə istifadə edir. 

O, “Qubadlı, görüşünə gəlmişəm”, “Dolun-boşalan 
Qubadlı”, “Dağların dağın gətirmişəm” adlı kitabların-
da şahidi olduğu real hadisələri tarixi faktlara əsasla-
naraq olduğu kimi təsvir etmişdir. Bu kitablar oxucu-
ların, Vətən həsrəti ilə yanıb-yaxılan həmvətənlərinin 
dərdinə məlhəm, ürəyinə sərinlik gətirmişdir. Yaşar 
Fətiyevin bu kitabları yazmaqda məqsədi həm də tar-
iximizi yaddaşlara həkk etmək olmuşdur. Müharibənin 
birbaşa iştirakçısı olduğu üçün bilavasitə gördüklərini 
qələmə almışdır. Yazıçı kitablarında konkret müharibə 
hadisələrini, eyni zamanda, müharibə iştirakçılarının 
adını da dəyişmədən tarixi şəxsiyyətlər olaraq təsvir 
etmişdir. Onun kitablarındakı tarixi faktların dəqiqliyi 
məhz bununla əlaqədardır.

Yaşar Fətiyev “Dolub-boşalan Qubadlı” əsərində 
ayrıca Zəngəzurun taleyindən bəhs edir. Kitabda həmçi-
nin Qubadlının təbiəti, dəyərli şəxsiyyətləri, Zəngəzur 
mahalı haqqında da geniş məlumatlar əksini tapır. 
Qədim Qubadlının, Zəngəzur mahalının mədəniyyəti 
haqqında tarixi faktları qələmə almaqla bu ərazilərin 
qədim türk torpağı-Azərbaycanın ayrılmaz parçası old-

AQİL  YAŞAROĞLU

TARİXƏ  YAZILAN ÖMÜR: 
YAZIÇI-PUBLİSİST  YAŞAR FƏTİYEVİN ƏZİZ XATİRƏSİNƏ
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uğunu diqqətə çatdırır. Müəllif təbiətinə vurğun old-
uğu bu yerlərin gözəlliyindən ürəkdolusu bəhs edir, 
hər hadisəyə, hər əmələ məntiqi nəticə ilə qiymət 
verir. Əfsanəvi Milli Qəhrəman, Qoc Nəbinin varisi, 
batalyon komandiri, mayor Əliyar Yusif oğlu Əliyev 
haqqında geniş tarixi məlumatlar verir. 

Yaşar Fətiyev “Dağların dağın gətirmişəm” ki-
tabında isə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları, igid 
oğulları, dini inancları, xalq təbabəti, dərman bit-
kilərindən, Qubadlının tanınmış şəxsiyyətlərindən 
danışır. Qubadlının, qubadlıların tarixi, coğrafiyası, 
təbiəti haqqında oxucularda canlı təəssürat yaradır. 

Ümumiyyətlə, Yaşar Fətiyevin Qubadlı haqqında 
ərsəyə gətirdiyi kitablar təsadüfi deyildir. Bu mövzu 
yazıçının yaradıcılığı üçün son dərəcə doğmadır. Yalnız 
o mənada yox ki, yazıçının yaradıcılığında müharibə 
dövrü dərin, unudulmaz iz buraxmışdır. Həm də ona 
görə ki, müharibədən sonra da əzəli Azərbaycan 
torpaqları və bu torpaqlara qayıdış Yaşar Fətiyevi 
düşündürmüşdür.

Müəllif əsərdə 1988-1993-cü illər Qubadlıda 
baş verən tarixi hadisələrdən danışır. Qubadlı şəhəri 
və rayonun 93 kəndinin təcavüzkar erməni hər-
bi qüvvələrinin nəzarətinə keçməsindən, rayonun 
31 mindən çox əhalisinin yurd-yuvasından didərgin 
düşməsindən bəhs edir. Oxuduqca o dövrün acı tar-
ixi göz önünə gəlir, düşmənin nə qədər amansız və 
qəddar olduğu insanda dərin nifrət yaradır. Müəllif bu 
tarixdən dərs çıxarmalı və keçmişimizi unutmamalı ol-
mamızı bizə dönə-dönə xatırladır. 

Yaşar Fətiyevin realist üslubda qələmə aldığı həyat 
hadisələri hər şeydən əvvəl nasirin dünyaya baxışı, 
həyat hadisələrinə, fərdlərə olan münasibəti, mədəni, 
icimai səviyyəsi və digər müsbət xüsusiyyətləri ilə 
bağlıdır. Yazıçının təsvir etdiyi Qarabağın tarixi had-
isələri canlı və düşündürücüdür. Milli koloriti qoruyan 
müəllif bu əsərlərində publisistik üsluba xas olan la-
konik dildə həyat hadisələrini oxucuya təqdim etməyi 
bacarır. Fikrin təsir gücünü artırmaq üçün eyni sözlərin 
təkrar və yersiz işlənməsinə yol vermir. Hər bir obrazın 
daxili aləmi elə təbii cizgilərlə verilir ki, oxucuda bədii 
estetik zövq formalaşır, göz qarşısında dolğun və real 
həyat lövhələri canlanır. Yaşar Fətiyev yaradıcılığı oxu-
cunu bədii kamillik baxımından heyran edir. Bu da onun 
istedadlı bir qələm sahibi kimi tanınması ilə nəticələnir.

Yaşar Fətiyev həm də yurda, elə bağlı Vətən oğlu 
idi. 

Müdrikliyi çöhrəsinə nur verən insan Yaşar Fətiyev 
1980-ci illərdə dağ kəndlərindən rayon mərkəzinə 30 
kilometr uzunluğunda içməli su xətti çəkdirib və digər 

xeyirxah işlərin sahibi olub. Ermənistanla 120 kilo-
metr həmsərhəd olan Qubadlının cəbhəboyu müdafiə 
zolağında əhalinin təhlükəsizliyini və müdafiəsini təşkil 
edib. 

Qubadlı rayonunda olan 44 şəhid ailəsinə maddi 
və mənəvi dəstək göstərib. Qubadlı şəhid ailələrinin 
ehtiyaclarının ödənilməsi, onların övladlarının gələcəy-
inin təmin edilməsi məqsədi ilə hər şəhid ailəsinin adı-
na bank hesabı açdırıb. Hər ay hesaba şəxsən özü və 
əhatəsindəki yardımsevər vətən oğulları tərəfindən 
maddi vəsaitin ödənilməsini təşkil edibdir. 

Yaşar Fətiyev yaradıcılığına müasir baxış:
İllər keçsə də, Yaşar Fətiyev kitabları oxucu 

gülüstanında bəslənib təzə-tər qalacaq və sonrakı nəslə 
dəyərli bir ərməğan kimi təqdim ediləcəkdir. Onun 
əsərləri, sənəti ürəklərdə daim təmiz insanlıq duyğuları 
oyadacaq, gəncliyi işıqlı sabahlar qurmağa, mətanətli, 
mərd və cəsur olmağa çağıracaqdır. 

Yaşar Fətiyev kitablarında məzmun öz təbiiliyi, 
aktuallığı ilə diqqəti cəlb edir, köhnə fikirlərlə yeni 
ruh, ənənə və novatorluğun vəhdəti əks olunur. Had-
isələr təbii axarı, bir-birini müntəzəm və ardıcıl surət-
də izləməsi baxımından diqqəti cəlb edir. Dramatik 
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konflikt, gülüş və düşündürücü hallar həyatın, had-
isələrin özündən doğur, real həyat hadisələri əsasında 
ümumiləşdirilir. 

Böyük Vətən müharibəsinin dəhşətlərini sabiq 
döyüşçü qavrayışı ilə təsvir edən, xalqının sonrakı 
firavan həyatını gördükcə qəhər yükünü atan sənət-
karın yaradıcılığı sabaha, daha uğurlu gələcəyə is-
tiqamətlənir. Vətəni düşünən, onun min bir qayəsi ilə 
yaşayan, hər cür əziyyətlərə qatlaşıb həyata nikbin 
gözlə baxan canlı insan, qurub-yaradan, sevib-sevilən, 
əzmi və inamı ilə dünyanın özünü dəyişən vətən oğlu 
olaraq təqdim olunur.

Yaşar Fətiyevin yaradıcılığında bəzən bir-birinə yax-
ın mövzularla, onların həllində bənzərliyə də rast gəlmək 
olur. Lakin bu, özünütəkrar deyildir. Bir çox hallarda bu 
bənzərlik səhnəyə həyatın özündən gələn, hər hansı bir 
əsərlə həlli tükənməyən problemlərin yaxınlığından baş 
verir. Bu tipli poetik situasiyalarda yazıçının problemə, 
mövzuya münasibətdə sabitqədəmliyi, stabil sənətkar 
mövqeyi özünü təzahür etdirir. İkinci tərəfdən müəllif 
bilərəkdən verdiyi hər hansı bənzərliyin həllində bir 
qayda olaraq, hər dəfə orijinal nizamlar, bədii təsvir 
vasitələri və yollar axtarır, özünü təkrar edib oxucunu 
yormaq istəmir. Həm də müəllif məzmun və hadisələrin 
xarakterindən asılı olaraq rəngarəng bədii boyalara 
müraciət edir.

Yaşar Fətiyevin kitablarında müəllifin dili ilə ti-
plərin dili seçilir. Aforizm, atalar sözü və məsəllərdən 

uyğun məqamlarda mənalı və yerində istifadə edilir.
Həyatdan köçdü, yazdıqları, xeyirxahlıqları qa-

ldı: Sadə bir həyatda boya-başa yetən, zəhmətlə və 
vüqarla yaşayan Yaşar Fətiyevin özünəməxsus insani 
keyfiyyətləri çox idi. O, yoldaşlıqda, dostluqda olduq-
ca sədaqətli və təvazökar olub. Yaşar Fətiyev yoxsul 
və kimsəsizlərin dərdinə qalan, üzüntülü hala düşən-
lərin dadına çatan bir şəxs kimi həmişə sevilib. İndinin 
özündə də belə yad edilir. 

Bənzərsiz mərdliyi, gözəl iç dünyası olan 
nasir-publisist Yaşar Fətiyevin üç oğlu və bir qız var. 

Atalarından bu övladlara xeyirxah əməllər, dürüstlük 
miras qalıb.

Bir ömür yaşadı mərd kimi, mübariz kimi, göylərdə 
parlayan Ay, ulduz kimi. Sağlığında Qubadlının 
qəhrəmanı oldu, könüllərdə taxt qurdu.

Yaşar Fətiyev 2013-cü il sentyabrın 15-də haqqın 
dərgahına qovuşdu. Ruhun şad olsun, Vətən oğlu! Bir 
gün azad görəcəyin arzusu ilə dünyadan köçdüyün 
Vətən torpağı artıq azaddır. Sənin yarımçıq arzularını 
cəsur sərkərdə, Ali Baş Komandan, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Heydər oğlu Əliyev 
həyata keçirir.
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BİLƏYDİ BARI

Sənlə çox gəzmişəm bu sahildə mən,
Sanırdım bu sevgi ümüdümüzdür. 
Muncuq köpüklərin sehrində ikən 
Könlüm bu sevgidən ümidin üzdü. 

Dəniz qəmli-qəmli mənə baxanda 
Qəlbimə qəm dolu dərd yüklənirdi. 
Dəniz şimşək olub coşub-çaxanda 
Bu qəlbim dalğatək çiliklənirdi. 

Sevgimi bizimlə bir dəniz bildi, 
Gül açan ömrümə sən səpdin qarı. 
Addım izimizi ləpələr sildi, 
Qəlbimdən adını siləydi barı.

BƏSİMDİR 

Boyun bükdüm bəzən alın yazıma, 
Həsrət düşdü baharıma, yazıma. 
Ləkə salıb bəzən ağ kağızıma, 
Yaza-yaza qocalsam da, bəsimdir! 

Bu dünyaya kor-koranə baxırlar, 
İşıq gələn yerə barmaq taxırlar, 
Bir sel kimi hey yalana axırlar, 
Bu axından bac alsam da, bəsimdir! 

Bu cah-calal, bu var-dövlət bir hədər, 
Bu dünyanın bütün yolu dərd, kədər, 
Mən demirəm, mən ucayam dağ qədər, 
Təpə qədər ucalsam da, bəsimdir!

XƏYANƏT  YUVASI 

Sən bu xəyanətlə nakam sevgimin 
Eşqimin dizini qatlayıb getdin. 
Dünyanın özündən böyük sevgimi 
Ayağın altında tapdayıb getdin. 

Mənə söylədiyin “sevirəm” sözü 
Şeytanın fitnəli duası imiş. 
Özümə yurd bilib sığındığım köks, 
Sən demə, xəyanət yuvası imiş. 

Həyatda aldanıb atılmaq, Allah, 
Mənim inamımın taqətin yordu. 
Deyirlər, sevginin gözü kor olur, 
Deməli, sevgim də gözümtək kordur.

GÖZÜM NURU 

Qəm-qüssə çökübdür oba, elimə, 
Kədər də qonubdur qönçə gülümə, 
Yığış, birdəfəlik əl ver əlimə, 
Dur gedək Vətənə, a gözüm nuru. 

İllər ötərsə də, həsrətin ötməz, 
El-oba xəyalı ağlından itməz, 
Qürbətin günəşi canı isitməz, 
Dur gedək Vətənə, a gözüm nuru. 

Həsrəti çəkməkdən kor olub gözüm, 
Quruyub əllərim, tutulub dizim, 
Vidalaş qürbətlə tez ol, əzizim, 
Dur gedək Vətənə, a gözüm nuru.

MÜTALİB  TAHİROĞLU
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* * *

Nəyimi sevirsən, ay zalım qızı,
Səni də dərdimlə üzə bilərəm.
Bu xəstə ürəyim yeni dərd tapar,
Boşuna düşünmə dözə bilərəm.

Ürək dərd qoxuyur, gözlər yaş tökür,
Bir insan günbəgün daxilən çökür.
Gəl qoşul ağlayaq biz hönkür-hönkür,
Sənə göz yaşımı süzə bilərəm.

Xırda bir ürəyin yarası dərin,
Ağrısına dözən varsa, afərin.
Mənə yaşamağa qol-qanad verin,
Bir gün bu dünyadan bezə bilərəm.

Nə ki xatirən var, toplayacağam,
Basdırıb üstünü bağlayacağam.
Sonuncu dəfə də ağlayacağam,
Üstünə gül-çiçək düzə bilərəm.
   

* * *

Mənə unutmağın yolunu öyrət,
Ölmüş məhəbbətlə yaşamaq olmur.
Öyrət ki, unudum, bəs edər artıq,
Əzab-əziyyətlə yaşamaq olmur.

Ad-sanlı sevgimiz adın itirib,
Ürək istiliyin, odun itirib.
Daha həsrətin də dadın itirib,
Ləzzətsiz həsrətlə yaşamaq olmur.

Səni əzizləmək səni qaytarmır,
Yolu tanıyıram, ayaq aparmır.
Gözlərim yorulub daha axtarmır,
Arzuyla, niyyətlə yaşamaq olmur.

* * *

Oyuncaqla oynamadan böyüdüm,
Oynamağa oyuncağım olmadı.
Körpə başım bir papaqla isindi,
Başqa isti yun papağım olmadı.

Xəyal edib çox oyunlar oynadım,
Tək oynadım, başqasını qoymadım.
O yalançı oyunlardan doymadım,
Heç oyuncaq sındırmağım olmadı.

Palaz üstə keçdi bizim ömrümüz,
Yığıldıqca, yaralandı dizimiz.
Böyüdükcə, parçalandı içimiz,
Uşaqlıqda bir xoş çağım olmadı.

Böyük saydım, tərbiyəmlə sevildim,
Sadə oldum, səviyyəmlə sevildim.
Kasıb oldum, qüssə-qəmlə sevildim,
Üzü qara qanacağım olmadı.

Şair için-için yandı, dərd çəkdi,
Dərdlərini mərd daşıdı, mərd çəkdi.
Kasıbçılıq araya bərk sədd çəkdi,
Tənha oldum, solum-sağım olmadı.
        

ƏLİRZA  PAŞAOĞLU
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* * *
Uşaqlıqdan qocalığa
Düzlük adlı ip çəkilə.
Bir sifətdə yeriyəsən,
Düşməyəsən min şəkilə.

Külək yıxa, ağlayasan,
Günəş çıxa, ağlayasan.
Vicdan sıxa, ağlayasan - 
Qocalasan gilə-gilə.

Payız yaztək olmasa da,
Qışda çiçək olmasa da.
Yayda külək olmasa da -
Şükrün olsun hər fəsilə

Baldan şirin dad olasan,
Qəm-kədərə yad olasan.
Sevinəsən, şad olasan -
Ömür keçə gülə-gülə.

Həyatını yalnış qurdun,
Od-alova yaxın durdun.
Su tökmədin,atəş vurdun -
Ümidlərin döndü külə.

İnsanın çox arzusu var,
Dinclik üçün yuxusu var.
Oyanmamaq qorxusu var -
Ölüm sonuncu fasilə.

* * *
Şeirlər yazılsın eşqdən, sevgidən,
Nəğmələr qoşulsun aşiqə, yara.
Nə dərd verən olsun, nə qəlb incidən,
Ürəklər yanmasın ayrılıqlara.

Sevgi ömrümüzün sınağı olsun,
Xoşbəxtlik hər evin qonağı olsun.
Zalım dünyamızın qınağı olsun,
Sevən insan hara, göz yaşı hara.

Əvvəlcə saf məsum uşaq oluruq,
Sonra böyüyürük, yaşa doluruq.
Rəngbərəng oluruq, sonda soluruq,
Hazırda içimiz, çölümüz qara.

Deməyək saf suyuq, çox təqsirsizik,
Bəzi ürəklərdə silinməz izik,
Bu hala düşməkdə, günahkar bizik -
Öncə yalnışları özündə ara,
Sonra başqasına yaxarsan qara.

* * *
Çox şey istəmirəm ki,
Mən ən çox istədiyim
Çox hörmət bəslədiyim
Dalaşıb küsmədiyim,
Babamı istəyirəm...

Lal, dinməz gözün döyən,
Qulağı eşitməyən,
Hirslənib bizi söyən
Nənəmi istəyirəm...

Hal soruşan, dindirən,
Hamını sevindirən,
Üzümüzü güldürən,
Özün vaxtsız öldürən,
Əmimi istəyirəm...

Könlü şad, canı sağlam,
Olsa bayramdır, bayram.
Saf eşqdir mənim anam,
Göz nurum, dildə duam.
Mən anamın qırışsız
Titrəməyən, əsməyən
Əllərin istəyirəm...
 
Saçı qara, bəxti ağ,
Atası, anası sağ.
Dərddən, kədərdən uzaq
Atam cavan, mən uşaq -
Keçmişi istəyirəm...
     
***
Ölən doğmaları sağ görmək üçün
Gözəl bir yuxuya qonaq et məni.
Ya Rəbb, haqqımdırsa, yenidən oyat,
Vaxtım yetişibsə, torpaq et məni.

Sənli düşüncəmi, fikrimi artır,
Hər gün imanımı, şükrümü artır.
Qəlbim aram tapsın, zikrimi artır,
Sən öz hüzurunda dustaq et məni.

Səni dərk etməyə hikmət bəxş elə,
Acları görməyə diqqət bəxş elə.
Pislərə, pisliyə nifrət bəxş elə,
Yaxşı əməllərdə qabaq et məni.

Bu dünya malına salmayım tamah,
Həqiqi dünyama yığmayım günah.
Sənə sığınıram, ey uca Allah,
Qovulmuş şeytandan, uzaq et məni.
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-  Vazeh salam.
- Əleykümə salam.
- Hara gedirsən? 
- Ölməyə.
- Yenə?
- Bezmişəm...

Vazeh güclə gülümsəyib hər şeylə 
maraqlanan tanışından uzaqlaşdı. Yenə 
ölməyə gedirdi. Özünü ölümə hazırlayan fil 
kimi hiss edir, amma qəbristanlıq gəzmirdi.

Vazeh hər gün ölməmişdən öncə bir 
bakal pivə içməsəydi ölə bilməzdi. Ölüm 
ondan küsüb gedər, bir daha geri dön-
məzdi. Hər gün müxtəlif ölkələrin mətbəx-
lərindən yemək sifariş verirdi. Bir gün anan-
as souzu ilə fransızsayağı ördək, o biri gün 
İtaliya mətbəxinin şahı olan spagetti.  “Hər 
günü son gün kimi yaşa” sözlərini əlinə 
döydürmüşdü. Hər gün bir işə baş qoşan 
Vazeh, son günlər ölməkdən bezmişdi. Axı, 
nə qədər ölmək olar?! Öz-özünə deyinirdi. 
Əvvəllər ölmək əyləncəli idi. Hər cür ölümü 

sınamışdı. Əlindən cürbəcür əclaflıqlar 
gəlirdi. 

Başqalarını düşünmədən onları zibilə 
salırdı. Bir gün maşın altına atırdı özünü, 
o biri gün binanın başından hoppanırdı. 
Keçən ayın altısı xarakiri etmişdi. Səhər 
açılanda heç nə olmamış kimi ayılırdı 
Vazeh. Artıq qohumu, dostu qalmamışdı. 
Onu basdırmaqdan, ona ağlamaqdan təngə 
gəlmişdilər.

Otuz yaşın tamamında ad günü tortunun 
şamlarını üfləməmişdən öncə ürəyində arzu 
tutmağı ilə başlamışdı hər şey. “Hər cür 
ölümü dadmaq istəyirəm” - demişdi. Al, bu 
da sənə amansız gerçəklik...

Hərdənbir pul qazanmaq üçün efirə çıx-
ıb qəribə əhvalatını danışırdı. Qəzetlərdə, 
jurnallarda dərc olunurdu. Kitab da çap 
etdirmişdi. “Ölən adam” altında bir neçə 
ölkəyə səs salan kitabından gələn pullarla 
özünə dəbdəbəli ölüm hazırlayırdı. Yeməyi 
yemək, içməyi içmək, istirahəti istirahət...

NEMƏT  MƏTİN

ÖLÜM RƏQSİ
(hekayə)
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Vazeh yumoru sevən insan idi. 
“Necəsən” sualı verənlərə, “ölürəm” cav-
abını verirdi. “Mən ölüm” ən sevdiyi ifadə 
idi. Qohum-qonşu, tanış-biliş öləndə yasa 
gedirdisə də, acığa “o dünyasını görsün”, 
“yeri behişt olsun” demirdi. Öz həyat deviz-
ini “mən ancaq öləndə yatacağam”dan 
dəyişərək “mən ancaq dirilməyəndə yata-
cağam” etmişdi... 

Vazeh bu gün də ölməyə gedirdi. Ölüm 
yaxınlaşdıqca susuz qalmış gül kimi yavaş-
yavaş gücdən düşürdü. Yaddaşı zəifləyirdi. 
Gözləri dumanlı görməyə başlayırdı. Amma 
ölümü gözləməyə hövsələsi çatmırdı. Onu 
çox vaxt tezləşdirirdi. 

Deyirlər, ölüm gələndə bir anda gəlir. 
Nə zaman olacağını bilmirsən. İşlərin yağ 
kimi getdiyi halda ürəyin tuta bilər. Qızının 
toyunda yemək boğazında da ilişib qala 
bilər. Vazeh ölməzliyi ilə barışmışdı. Hət-
ta ölüm rəqsini də oynamışdı. Bahalı bir 
kəndir alıb düyünləmişdi. Tavandan keçirib 
stulu ayağının altından çəkmişdi. Ayaqları             
irəli-geri tez-tez hərəkət etdikcə, sanki ölüm 
rəqsi oynayırdı.

Metroya minəndə dostu ilə rastlaşdı. 
Ağsaç dostu onu iki dəfə basdırıb. Üç dəfə 
isə   ayıldığının şahidi olub. Uzun hal-əhval-
dan sonra dostu dedi:

- Vazeh, yenə ölüb dirilirsən?

- Hə.

- Can, qardaşım. Səni basdırmaqdan 
yorulmuşam(gülür).

Acizanə gülümsəyən Vazeh deyir:

- Bilirsən, hamımız hər gün ölürük. 
Səhər isə dirilirik. Yaşamırıq. Hamımız bəd-
bəxtik...

- Yaxşı olar. Fikir eləmə. Sən öləndə necə 
ayılırsan?

- Qaranlıqda işıq görürəm. Tunelin ax-
ırında bir lampa yanır. Ona doğru gedirəm. 
Çatanda ayılıram. O lampanı görməyənlər 
bir dəfəlik ölür...

- Bəs, adi insanlar nə üçün bir dəfə ölür?
- Mən ölüm düzünü de, bu sualları hara-

dan tapırsan?
- sadəcə özümə maraqlıdır.
- Məncə, siz ölümü həddindən artıq cid-

diyə alırsınız. Hər işiniz belədir. Beş günlük 
dünyada kosmosda başqa planetləri kəşf et-
məyə, ərazilər zəbt etməyə, tonlarla qır-qızıl 
yığmağa can atırsınız...

Sağollaşıb hərə öz yoluna gedir. Vazeh 
Nərimanov parkına tərəf çıxır. O, bu dəfə 
gecədən plan qurmuşdu. Kimisə ölüm-
dən qurtarıb ölmək. O düşünürdü ki, əsl 
ölümü başqasından alsa daha dirilməyəcək. 
Parkın qarşısından yolu keçməyə çalışan 
cavan bir qızı görür. Qulağında qulaqlıq 
var. Ani vəziyyətdə avtobus siqnal verir. 
Vazeh qızdan iki addım aralı olduğu üçün 
onu çiynindən tutaraq səkiyə dartır. Avto-
bus necə sürətlə gəlmişdisə, elə də yoluna 
davam edir. Olanlardan çaşmış qız qulaqlığı 
çıxaranda ağappaq idi. Vazeh isə ona bax-
ıb gülümsəyirdi. İnsanı xilas edib. Qızın 
gözəlliyinə belə diqqət yetirə bilmir. Planı 
baş tutub. Artıq rahat ölə bilər. Axşam tərə-
fi pivə sifariş verərək pubların birində tək 
oturub ölümünü gözləyirdi...
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BU ŞƏHƏRDƏN GEDƏNDƏ

Bir gün sağollaşasan
Dostunla, əzizinlə.
Yığasan çamadana bütün xatirələri,
Aparasan özünlə.
Bu şəhərdən gedəndə...
İllərin acığını
İllər boyu sevdiyin qadından çıxarasan,
Gedəsən bu şəhərdən.
Getdiyin şəhəri də,
Yadından çıxarasan.
Bu şəhərdən gedəndə...

Bir gün bir özgəsinin
Arzusunu tutasan,
Bahalı ümidlərin
Oğrusunu tutasan.
Son dəfə bu şəhərin
Havasını udasan,
Hamını unudasan.
Bu şəhərdən gedəndə...

Bütün şeirlərini
Ötürəsən vaqona,
Şeytan deyir – Son dəfə
Yazıb gedəsən ona.
Bu şəhərdən gedəndə...

Mən burdan getmək üçün
Bilmirəm qalım, ölüm?
Nə olar yalvarıram?
Mənidə apar, gülüm,
Bu şəhərdən gedəndə...

NƏ TEZ KEÇİR GECƏLƏR

Nə tez keçir gecələr:
Elə bil gecələr də,
Səhər olmaq istəyir.
Şəhər gecə gözəldi:
Şair özü gecələr,
Şəhər olmaq istəyir.

Nə tez keçir gecələr:
Hara tələsir axı,
Mənim axı bu gecəylə işim var.
Bu gecə də sən yaşayan 
O küçəylə işim var.

Bu gecə nə tez keçir:
Gözlərimin önündən,
Əlimdən, ovucumdan,
Şamımın işığından,
Qələmimin ucundan,
Axıb gedir gecələr.
Bütün sevinclər niyə
Çıxıb gedir gecələr?

Gecələr nə tez keçir:
Dayanmır heç, şəninə
Bir neçə misra qoşam.
Ne tez keçir gecələr:
Elə bil pencəyimi,
Saatımın əqrəbindən asmışam...

ELYAR  ƏKBƏR
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* * *

Qəlbimdə ömürlük məskən salmısan,
Çalış ki, qal orda: getmə heç yana.
Günəş olub ömrə şəfəq saçmısan,
Qoru saflığını, yazım dastana. 

Bu daxildə olan gizli məhəbbət,
Sevən ürəklərdə gül açar solmaz.
Dodaqlar quruyar, danışmaz dillər,
Bəzən xəyalına gəlməzsə, olmaz. 

Sevən könüllərin sevgi ocağı,
Alışır od tutur, tam başqa olur.
Eşqdən alovlanıb sevən bir ürək,
Yalnız o sevgidən rahatlıq alır. 

Sən elə bir yerdə yurd salmısan ki,
Darıxmaq nədir heç bilməyəcəksən.
Hər zaman daxildən sığınıb mənə,
Yaddaşından de ki, silməyəcəksən. 

* * *

Doğurdan da sənə kökləndim, dünya,
Hər nəyim vardısa, o səndə qaldı.
Ta uşaq vaxtından indiyə qədər,
Mənəvi paklığım bax məndə qaldı. 

Üzüldüm küçədə yatan insana,
Oyadan olmadı, get bir evdə qal.
Dünyada müqəssir axtaran insan,
Savab iş görərək xeyir-dua al. 

İnsanlar içində çoxdu əzilən,
Allaha əl açıb dualar edən.
Müjdəsin almayıb hər dərdə dözən,
Çatmışdır kamına dərgaha gedən. 

Düşündüm hər kəsi: acı, toxu da,
Qoydum tərəziyə, baxım bir daha.
Ərz etdim Tanrıma – Sən özün bir bax,
Qoyma, batırıq biz ağır günaha.

* * *

Vəsf etdim,  gözəlim, qara gözünü,
Ayrı bir dünyanın şahidi oldum.
O dərin, mənalı baxan gözlərin,
Axdım sular kimi, içinə doldum. 

Yaradan nə gözəl yaratmış səni,
Mələklər özləri məəttəl qalır.
Allahın xoşbəxt bir bəndəsisən ki,
Sevgin bu ruhumu əlimdən alır. 

Necə bəyan edim, bilmirəm daha,
Qurtar intizardan, sıxıntılardan.
Qəlbim çox sıxılıb bu ayrılıqdan,
Hələ də ürəyim uzaqdı yardan. 

Nə ad qoyaq indi biz bu sevgiyə,
Yarı ayrılıqdır, yarı məhəbbət.
Bəxtiyar olmağı arzu edənlər
Çatın eşq yoluna olsun səadət. 

BƏHRAM  BİLALOĞLU
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(əvvəli ötən sayda)

- Yox. Başqa qospitala. Səni burada müalicə  edəcə-
yik.

-Bəs sonra? Sonra mənim taleyim necə olacaq?
-Sonra hökumətə təhvil verəcəyik.
-... sonra? – Yenə də nəsə mızıldandı.
-Nə sonra, sonra salmısan? – Həkim əsəblərini cil-

ovlaya bilməyib özündən çıxdı. – Mən nə bilim sonra nə 
olacaq, necə olacaq? 

-Heç narahat olma. – Tibb bacısı yaralını 
sakitləşdirməyə çalışdı. – İbrahim komtanın da, 
yoldaşların da səni yaralı halda qoyub qaçıblar. Bax, 
bu Azərbaycan zabiti isə sənin xilaskarındı, yaralıların 
arasında görüb tanısa da təcili bura – qospitala gətirib, 
ölməyə qoymayıb. 

Tibb bacısı sözünü deyə-deyə Babəki göstərirdi. 
Yaralı yazıq görkəm alaraq qalxıb hansısa formada təşək-
kürünü bildirmək istədi, amma qalxa bilmədi, ağrıdan 
özünü geriyə buraxıb uzandı və zarıdı 

-Ona bir ağrıkəsici vurun. – Azər həkim təəssüflə 
başını bulayıb tibb bacısına göstəriş verdi. – Sonra xüsusi 
şöbənin əməkdaşını çağırtdırın, gəlib danışdırsın.

-Oldu! – Tibb bacısı təzim edib ağrıkəsici hazırla-
mağa başladı. 

Həkimlə Babək birlikdə otaqdan çıxdılar.  

* * *
Axşamüstü Adil evdə oturub kitab oxuyurdu. İnternet 

olmadığından kompüterlə maraqlana bilmirdi. İnternetsiz 
də qalmağın bir başqa əzabını çəkirdi. Televiziyadan ala 
bilmədiyi hadisələrdən xəbər tuta bilməməsi onu daha 
çox sıxırdı. Yaxşı ki, kitab rəfi vardı, hərdən əl atıb dönə-
dönə oxuduğu kitablardan birini götürər, bir az oxuyar, 
azacıq da olsa təsəlli tapardı. 

-Adil dayı, Adil dayı...
Həyətdən çağırış səsi gəldi. Pəncərədən baxdı, Emin 

idi. Tez qapıya çıxdı. 
-Emin, çöldə durma, soyuqdur. Gəl içəri, burda söh-

bət edək.
Emin içəri keçmək istəmədiyini bildirdi.
-Bura yaxşıdır. – dedi. – Adil dayı, bağışla ki, bir 

az gec gəldim. İşim çıxdı, uşaqlarınan oturub bir qismət 
çörək yeyəsi olduq. Atam zəng eləsə, deyərsən ki, baya-
qdan gəlmişəm. Burda söhbət eliyirik, səfərbərliyə zəng 
eliyirik, telefonları cavab vermir. Nəsə, belə şeylər...

-Əvvəlcə danış görüm, nə olub?
-Heç nə. Atam dediyi kimi...
-Sən səfərbərliyə gedəndə atanın xəbəri olmadı?
-Yox.
-Mənə dəqiq denən, sən axı özbaşına hərəkət edən 

uşaq deyilsən. 
-Sonra atama dedim. 
-Sənə kim dedi ki, get qeydiyyatdan keç?
-Heç kim.
-Mənə düzünü de... bilirəm axı... sən... özbaşına 

səfərbərlik şöbəsinə getməzsən...
-Eh, Adil dayı, nə fərqi var e, kim deyib. Əsas odur 

ki, gedib qeydiyyatdan keçmişəm, indi də çağırırlar.

ƏLİ BƏY  AZƏRİ

ADSIZ  DÖYÜŞ
(roman)
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-Habil əmin dedi?
-Hə... Sən hardan bildin?
-Adil dayın hər şeyi bilir, münəccimdir. – Zarafatya-

na gülümsündü. – Nə dedi?
-Dedi ki, məmur övladısan, get qeydiyyatdan keç, 

atanın başını uca elə. Mən də getdim. 
-Səni orda kim qeydiyyata aldı?
-Habil əmimin dostu vardı orda, ona zəng elədi, dedi 

bizim uşaqdı, qoyma orda onun xətrinə dəysinlər. Eləcə 
qeydə al, burax gəlsin. 

-Deyirsən, Habil əminin dostudur. Day niyə dərə-
təpəyə düşüb adam axtarırsan. Elə Habil əmin özü həll 
eləsin də... Zəng elə, Habil əmin gəlsin bura. Mən də evə 
keçirəm, gələn kimi çağırarsan. Çöldə gözləmə, onda Ha-
bil əmin gəlincə keç otur maşınında. – Adil bilirdi ki, Sav-
alan oğluna komfortlu maşın alıb. 

Adil Habildən baş çıxartmırdı, odur ki, həmişə ondan 
gen gəzirdi. Habil danışanda hamıdan doğru danışırdı. 
Bütün solaxay işlərdə də əli vardı, bunu Adil göz bəbəyi 
kimi dəqiq bilirdi. Di gəl ki, bir əyri işini ona isbat etmək 
mümkün deyildi, hamısının içində sivişib çıxırdı. Halaldı 
ona... Məhəllənin qanuni oğrusu da o idi, doğrusu da. 
Madam ki, bu problemi o yaratmışdı, özü də çözəcəkdi, 
əlbəttə ki, Savalanın pulunun hesabına. Necə deyərlər, 
Şakaya pul lazımdı, vətən də öz işinə getsin, vətəndaş da. 
Vətənin dərdini çəkmək elə bir Habiləmi qalıb...

Habil hardasa, bir saatdan sonra gəldi. Bir xeyli söh-
bətləşdilər. Əvvəlcə boynuna götürmək istəmədi, yayın-
mağa çalışdı. Şübhəsiz, pulun miqdarı qalxmalıydı, özü 
də minnətli. Əlqərəz, uzun çək-çevirdən sonra Habil 
həmin adama zəng elədi. 

-Danışdığımız kimi, indi gecdir, soveşaniya-filan, 
yəqin ki, komissarın qəbuluna düşə bilməzsən. İşdi-şayət, 
düşə bilsən, öyrən gör, yuxarılar nə istəyir. Həmən də 
mənə xəbər elə. Bəlkə heç gücümüz çatmayacaq...

Adil zənnində yanılmadığından gülümsündü. 
“Danışdığımız kimi...”, “yuxarılar...”, “gücümüz çatmay-
acaq” kimi ifadələr güzgü kimi adama göz oxşayırdı. 

-İndi yığ atanın nömrəsini... – Eminə tapşırıq verdi. 
Emin nömrəni yığdı. Adil telefonu aldı. 
-Savalan, bəxtin gətirib ki, komissarlıqda Habilin 

dostu işləyirmiş. İndi o, girib komissardan xahiş edəcək, 
görək, komissar da yuxarıları razı salmaq üçün nə 
deyəcək. Bir sözlə, sən hazırlığını gör, fikir eləmə. Day, 
burda mənlik bir iş qalmadı. Tezdən obaşdan çıxıram 
yola. Habil özü işi düzüb-qoşacaq. 

Sağollaşdılar. 
-Adil dayı, sən hara gedirsən? – Emin təəccüblə 

soruşdu. 
-Hara gedəcəm? – Adil Emini tərs-tərs süzdü. – İndi 

hamı hara gedir? Əlbəttə ki, cəbhəyə.

-Səni də çağırıblar? Özü də bu yaşda...
-Məni niyə çağırmalıdırlar ki? Özüm gedirəm. Vətən 

müharibəsidir, torpaqlarımız azad olunmalıdır. Niyə 
qıraqda qalmalıyam?

Habillə Emin sağollaşıb maşına oturdular. Sürüb ha-
rasa getdilər. 

Adil isə gəzə-gəzə üz tutdu yuxarı məhəlləyə. 
Dərgah dükanda tək oturmuşdu. 
-Salam, ay Dərgah, niyə tək oturubsan?
-Gəl, ay Adil. Pandemiya hamını təkliyə öyrətdi. 

Heyif deyildi əvvəllər. Axşamlar yığışırdıq bura, bir kola 
açırdıq. Adama bir bulku götürürdülər. Axırda dağılışan-
da da, evə siqaretin, arağın, çayın, çörəyin hamı burdan 
götürürdü. Alver də gedirdi, günümüz də xoş keçirdi. İndi 
nə var? Kəpəyi sovrulmuş dəyirmana oxşuyur. Adamın 
heç dükanı açmağı gəlmir. Gəl, bir saat otur, gör, bir adam 
qapını açacaqmı?

-O günü səhər-səhər qaçaraq oldu, bir söhbət eliyə 
bilmədik, danış görüm, sən nə xəbər eşitmisən?

-Vallah, siz nə eşitmisinizsə, mən də onu bilirəm. 
Rəsmi məlumat ortada olandı, bir neçə kəndimizi azad 
eliyiblər. Ancaq ortalıqda danışılan odur ki, çox yerləri 
alıblar, özləri demirlər.

-Səncə niyə deməsinlər? Alıblarsa, deməlidirlər. 
-Nə bilim.
-Saakaşvilinin adından yayıblar ki, ermənilər heç 

vaxt müstəqil olmayıb, həmişə türklə azərbaycanlıların 
nökəri olub. 

-Düz deyib də Saakaşvili.
-İndi ara elə qarışıb ki, bilinmir kim nə deyir. Bu gün 

bunu yayırlar, sabah ermənilər Saakaşvilinin üstünə qalx-
salar, and içəcək ki, mən belə bir söz deməmişəm.

-O da ola bilər. Mən də internetdən oxudum ki, bunu 
Saakaşvili deyib. Hətta bir erməni ona qarşılıq, yəni cav-
ab da yazıb. Yazıb ki, rusun agenti olmaqdansa, türkün 
nökəri olmaq yaxşıdır. 

-Ha deyirsən ki, bircə dəfə başqa söhbət edəsən, 
ermənilərdən danışmayasan, alınmır. Bu köpəyuşağı 
beynimizi elə zəhərləyiblər ki, az qala gecə yatanda da 
onlarınan sayıqlayırıq, adama rahatçılıq vermirlər. 

-Vallah, düz deyirsən. Adam evə gələndə də onların 
söhbətini beynindən çıxarda bilmir. Arvad-uşaqla da, 
evə gələn qonaqla da müharibədən, ermənidən danışmalı 
olursan. 

-Deyirəm, bəlkə biz nəyisə düz başa düşmürük. Er-
məniləri beynimizdən çıxarda bilməməyimiz də ondandır. 

-Başa düşmədim, nəyi nəzərdə tutursan?
-Elə götürək, ermənilərin ilk sualını. Salamdan əvvəl 

nə soruşurlar?
-“Hayes, türkes!” Bunu kim bilmir ki? Yəni Haysan, 

ermənisən, yoxsa türksən?
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-Ancaq mən biləni belə deyil. – Adil zəndlə Dərgahın 
gözünə baxdı. – Erməni ermənidən soruşur ki, ermənidən 
əmələ gəlmisən, yoxsa türkdən? Bu isə, “ermənisən, 
türksən” demək deyil. Erməni qadınları türkləri çox se-
virlər, ərə gedirlər. Amma çalışırlar ki, dünyaya gətird-
ikləri uşaq hansısa erməni dığasından olsun. 

-Bax, bunu mən bilmirdim. Bəlkə də belədir.
-Bilmədiyimiz çox şeylər var. İndi ermənilərin özləri 

də çox şeyi bilmir. Yeri gəldi, gəlmədi işlədirlər. – Adil 
nəsə fikirləşdi. – Hə, ermənilər elə hay olublar, erməni 
adını onlara biz qoymuşuq.

-Elə şeylər danışırlar ki, adamın inanmağı gəlmir. 
Hətta deyirlər elə ermənilər də türk tayfasıdır – Ərmən 
tayfası. Odur ki, türklərə qənim kəsiliblər. 

-Düzdür, türklərdə də, ruslarda da qardaşın qardaşa 
hakimiyyət uğrunda qənim kəsilməsi məsələsi var. An-
caq ermənilərin Ərmən türk tayfası ilə heç bir əlaqəsi 
yoxdur. Uzun əhvalatdır, qısaca deməyə çalışacam. İki 
min il əvvəl romalılar Şərqə doğru səlib yürüşünə çıxan-
da hay tayfası Bizanslara sığınıb Van gölü yaxınlığında 
saldıqları Tiqranakertdə yaşayırmışlar. Romalılar buraları 
işğal edəndən sonra haylar onlara nökərçilik sayəsində 
yararlanmağa çalışıbar. Özlərinə yeni məskənlər seçmək 
ixtiyarı qazanıblar. Qrup halında gəzintiyə çıxıblar. Hara 
xoşlarına gəlirmişsə, “Yer mənim” deyirmişlər. “Yer 
mənim”, “yermənim”, “ermənim”, “erməni” – dildə söz 
diffuziyaya uğrayaraq belə forma alıb.

-Nə bilim? – Dərgah çiyinlərini çəkdi, nəsə inandırıcı 
görünmədi.

-Gədəbəylilərə niyə “ayrım” deyirlər?  Bu adı onlara 
kim qoyub?

-Bilmirəm. – Dərgah yenə çiyinlərini çəkdi. 
-İngilis geoloqları Gədəbəydə qızıl axtarırmışlar. 

Daşları çəkiclə döyəcləyib bir-birinə səslənirmişlər: “Au-
rum, aurum...”  Yəni, qızıl, qızıl. Heyvan otaranlar da elə 
bilirmiş ki, ingilis onları belə çağırır. “Ayə, bu köpəyuşağı 
bizə ad qoyub: “Ayrım!” Beləcə, gədəbəylilər özlərinə 
“ayrım” ayaması qoyublar.

-İnandırıcıdır.
-Bax, hayların-ermənilərin özlərinə məskən 

seçməkləri o vaxtdan başlayıb. Gəlib böyük bir yaşayımş 
məskəninə çıxıblar. Yerlilər soruşub ki, siz hardan gəlmis-
iniz? Cavab veriblər ki, irəlidən, Vandan. Bura haranın 
yeridir? Vanın! İstər irəlidə Vandı denən, istərsə də bura 
yeri Vandı... Hər iki halda “Yerevan” da “İrəvan” da to-
ponim olaraq iki min il bundan əvvəl yaranıb. Bizim 
alimlər isə faktı cılızlaşdıraraq gətirib sonuncu minilliyə 
çıxardıblar. Onu da yarı bölüblər. Yaxşı, başa düşdük ki, 
qalanı Şah İsmayılın təyin etdiyi Rəvanqulu xan tikdirib. 
Bəs yaşayış yerini? Nə vaxt, kim...?

-Bəs sonra nə olub? Haylar qayıdıb gediblər?

-Heç hayların geri qayıtdığını eşitmisən? Porsuq 
kimi ancaq irəliyə gedirlər. 

-Hə, elədir. Burnunun üstünə vurmasan geri qayıtma-
zlar. 

-Bax onda haylar gəlib Göyçə gölü sahillərinə çıx-
ıblar. Heç bilirsənmi o gölə niyə “Sevan” deyirlər?

-Yoox. Hardan biləcəm? Məktəbdə öyrətmiyiblər, ki-
tab da oxumamışam.  

-Sevan, əslində “Çe Van” deməkdir, farsca, yəni 
“Üçüncü Van”. Haylar farslarla birgə yaşayıblar deyə on-
ların sözlərindən də istifadə ediblər. Bax, Daşnaksutyun 
partiyasının yaratdığı “Dənizdən dənizə Böyük Erməni-
stan” ideyasının rüşeymləri o vaxt yaranıb. Ermənilər 
Vandan Üçüncü Vana kimi ərazilərdə məskunlaşmaq 
istəyiblər. Urmiya gölünə də “İkinci Van” deyirmişlər. 
İndi bizimkilərin tarixi çox yaxına çəkərək guya Rəvan-
qulu xanın tikdirdiyi İrəvan şəhərinin qədim adı Yerevan 
– yəni Vanın yeri olub. 

-Sən bunları hardan bilirsən?
-Bunları mənim hardan bilməyim vacib deyil. Vacib 

olanı odur ki, bir vətənpərvər alim tapılmalıdı ki, bunları 
elmi cəhətdən sübuta yetirsin. Mehdinin zühur etməsi 
üçün 333 mömin müsəlman tapılmadığı kimi bizdə də əsl 
azərbaycanlı düşüncəli alim yetişmir.

-İmkan verirlər ki! Baş qaldıranı gözüqıpıx edirlər. 
-Səməd Vurğun necə yazırdı? 
O yandan Türkiyə, bu yandan İran,
Burdan da Rusiya göndərir fərman.
Pozmaq istəyirlər cah-cəlalımı... 
Adillə Dərgah daha bir xeyli söhbətləşdilər. Dərgah 

deyən kimiydi vəziyyət, bu müddətdə heç kim dükanın 
qapısını açıb otuz qəpiklik çörək də almadı ki, alver get-
sin.  

* * *
Telefon zənginin səsinə Xumara hövlnak yuxudan 

oyandı. Çox ayıq yatardı, son vaxtlar da lap səksəkəli 
olmuşdu. Adil astadan xoruldayırdı. Əli ilə yavaşca ərinin 
çiynindən tərpətdi.

-Nəsə olub? – Adil yuxulu-yuxulu səsləndi. 
-Eşitmirsən? – Xumara səsini yüksəltdi. – Telefon 

özünü yırtıb-tökür. Götür, cavab ver. Gör kimdir gecənin 
bu vaxtı zəng eliyən?

-Gecənin bu vaxtı da adama zəng eliyərlər? – Adil 
mızıldanaraq narazılığını bildirdi. –Yenə görəsən hansı 
zırramadı?

-Götür, götür. – Xumara onu tələsdirdi. – Gecənin 
gec vaxtı zəng heç də xeyirliyə olmaz. Ancaq götür, gör 
kimdir, nə deyir?

-Adil əlini uzadıb tumbuçkasının üstündən əl tele-
fonunu götürdü. Ekranda ad yazılmamışdı, eləcə nömrə 
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görünürdü. Yaşıl düyməsini basıb qulağına yaxınlaşdırdı. 
-Bəli! Eşidirəm.

-Oğlunuz Babək səhər saat səkkizdə rayon səfərbər-
lik şöbəsində olmalıdır. 

“Bunun qanacağına bir bax! 
Salamsız-kəlamsız gecənin gec vaxtı zəng vurur, özü 

də qabaqdangələnlik edir”, Adil nə düşündüsə, hirsini 
boğdu, asta səslə soruşdu:

-Salam-kəlam harda qaldı?
-Heç hənanın yeridi? Səhərdən yüz adama zəng vur-

muşam. İndiyə salam-kəlam qalar, adımı da yaddan çıx-
artmışam artıq...

-Siz kimsiniz? Özünüzü niyə təqdim etmirsiniz? – 
Adil ciddiləşdi. – Gecənin bu vaxtı da adama zəng eli-
yərlər? Özünüzü nə ixtiyar sahibi hesab edirsiniz? Sizin iş 
vaxtınız yoxdurmu? Heç bilirsiniz saat neçədir?

-Kim olduğumun heç dəxli yoxdur! – Telefonun o 
başındakı danışan da səsinin tonunu qaldırdı. – Oğlunuz 
rayon səfərbərlik şöbəsində olmalıdır deyirəmsə, deməli, 
burada işləyən adamam. 

-Niyə oğlumun özünə zəng vurub demirsiniz? Bəyəm 
o, azyaşlı uşaqdır ki, valideynini narahat edirsiniz?

-Şəxsi işində yalnız sizin nömrəniz göstərilib. Mən 
də bu nömrəyə zəng vururam. 

-İstənilən halda, gözləyib tezdən də zəng vura bilər-
diniz...

-Sizin... deyəsən, baş verənlərdən xəbəriniz yoxdur? 
Televizora baxmırsınız? Müharibəni eşitməmisiniz? Əgər 
ölkədə müharibə gedirsə, günün iyirmi dörd saatı bizim 
üçün iş vaxtıdır. 

-Bunu gündüz də zəng vurub deyə bilərdiniz...
-Gündüz çatdırıb dəqiqləşdirə bilməmişdik. 
-Dədələrin hər situasiyaya aid gözəl sözləri var. Bu 

hal üçün də deyiblər ki, kor qoyun gecə otlayar.
-Ağsaqqal, təhqirə keçməyin! Mən sözümü sizə çat-

dırdım. Oğlunuz tezdən olsun burda. 
-Ola bilməyəcək!
-Necə yəni ola bilməyəcək?
-Necəsini siz məndən yaxşı bilməlisiniz. – Adil 

sözünə azacıq ara verdi. – Çünki evdə yoxdur. 
-Bəs hardadır? – Adam da sözünə ara verdi. – Hər 

hardadırsa, tapıb xəbər verin. 
-Dedim axı... harda olduğunu siz daha yaxşı bilməlis-

iniz. 
-Başa düşmədim! Biz niyə sizin oğlunuzun harda 

olduğunu bilməliyik? Siz – atası bilməyəndən sonra...
-Mən atası kimi oğlumun harda olduğunu yaxşı bil-

irəm. Babək uşaq deyil, iyirmi beş yaşı var. Siz – kişilərin 
qeydiyyatını aparan dövlət orqanı kimi də kimin harda 
olduğunu dəqiq bilməlisiniz. 

-Nəhlət şeytana! – Telefonda danışan adam deyəsən, 
lap özündən çıxdı. – Ağsaqqal, üstüörtülü danışmayın, de-
yin, görüm oğlunuz Babək hardadır? Ölkə xaricindədirsə 
də deyin, əlavə sorğu-filan göndərməyək. 

-Babək hərbi xidmətdədir. Özü də beş ildən artıqdır. 
Zabitdir, baş leytenant rütbəsindədir. 

-Ona kim hərbi rütbə verib? – Bəlkə heç özü də 
bilmədi ki, bu sual ağzından niyə çıxdı. – Axı... bizdə əs-
gər kimi qeydiyyatdadır.        

-Səfərbərlikdə mən bilən qeydiyyat aparan iki bölmə 
var. Əgər siz – bir şöbənin əməkdaşları bir-birinizdən 
xəbərsiz işləyirsinizsə, onda kül olub səfərbərliyimizin 
başına. – Adil bunu deyib dayandı, sözünə fasilə verdi. – 
Daha sözünüz yoxdursa...

Qarşı tərəfdən səs gəlmədiyini görüb telefonu 
söndürdü. 

Xumara bundan sonra pultu götürüb televizoru işə 
saldı. 

-Daha yuxum qaçdı. – dedi. – Baxaq, görək nə xəbər 
var.

Televizorun ekranı açıldı. Gecə xəbərlərində ölkə 
başçısının dünənki müraciətini təkrar göstərirdilər. Ali Baş 
Komandanın bir az həyəcanlı, bir az emosional danışırdı, 
amma qətiyyətli idi, görünüşündən hiss olunurdu. 

-Erməni əsgərinin bizim torpağımızda nə işi var?! 
Heç kəs üçün sirr deyil ki, “Dağlıq Qarabağ ordu-
su”nun tərkibində olan şəxsi heyətin 90 faizi Ermənistan 
vətəndaşlarından ibarətdir. Ermənistan işğalçı dövlətdir, 
bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır.

Biz haqq yolundayıq. Bizim işimiz haqq işidir. Biz 
zəfər çalacağıq! Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycan-
dır!

Adilin nə vaxt yuxuya getdiyindən xəbəri olmadı. 
Sübh tezdən yola çıxmalıydı. Dediyi kimi, üzü cəbhəyə...

* * *
Əyalət şəhəri üç rayondan ibarətdi: Kəpəz, Nizami 

və Qoşqar. Adil burada yaşamasa da rəsmi qeydiyyat-
daydı. Qeydiyyatda olduğu Kəpəz rayon Səfərbərlik 
İdarəsinin yerləşdiyi qəribə bir bina idi. Üst – Kukla 
teatrı tərəfdən baxanda zirzəmi və bir mərtəbəli evə ox-
şayırdı. Arxa tərəfdən isə üçmərtəbəli binaydı. Deməli, 
nə vaxtsa tikilən bu binada bütün otaqlar üzü günçıxana 
tikildiyindən hansısa varlının üçmərtəbəli evi hesab et-
mək olardı, bəlkə də beləydi. Yetmiş illik Sovet hökuməti 
vaxtında da ölümünə istifadə etmişdilər, müstəqillik qa-
zandıqdan sonra da... Otuz il idi ki, yüngülvari kosmetik 
görüntüləmə ilə istismar olunan binanın yaşı yüzdən çox 
olardı ki, az olmazdı. 

Bina hərbi komissarlıq üçün yarayırdı. Qarşısında 
geniş həyəti vardı, çağırış vaxtı düzülüş məqsədilə mey-
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dança kimi istifadə edirdilər. Adi günlərdə işçilər, yaxud 
hansısa iş ilə bağlı gələnlər maşınlarını saxlayırdılar. Bir-
inci mərtəbədə geniş, böyük otaq vardı, həkim komissi-
yası orda işini aparır, bəzi toplantıları da elə orada keçirir-
dilər. 

Adil Kukla teatrı tərəfdən keçən yolda avtobusdan 
düşüb binaya yaxınlaşdı. Pəncərələrindən zirzəmi kimi 
görünən binanın sol küncündə pilləkənlərlə yuxarı qa-
lxıb ara otağa daxil oldu. Şüşə arakəsmədən sağ tərəfdə 
- komissarın otağının qarşısındakı gözətləmədə oturan 
növbətçiyə başı ilə salam verib eyvana çıxdı. Üzü sağa 
uzanan eyvanla başa qədər gedib sağa döndü və daha bir 
arakəsmədən sonra ikinci bölmənin otağına daxil oldu. 
Otaqda tək oturan Roza nə isə yazırdı. Üstündən neçə 
il keçməsinə baxmayaraq Adil onu dərhal tanıdı, heç 
dəyişməmişdi, axırıncı dəfə altı il əvvəl arayış almağa 
gələndə necə görmüşdüsə, eləydi.

-Ooyyy, Roza, Roza, sən hələ də burda işləyirsən?
Qəfil səsdən Roza başını qaldırdı, o da Adili tanıdı. 
-Maa nolub ki?
-Hələ o vaxt demişdim. Gədəbəy meşələrində sənə 

tay fısdıq ağacı qalmayıb. Sən isə təqaüdə çıxıb qocalara 
qoşulmaq istəmirsən.

-Gədəbəyli olanda nə olar? – Roza özünü naza qoy-
mağa cəhd göstərdi. – Bu da sənin salam verib xoş söz 
deməyindi belə?

-Sən məndən xoş söz gözləyirsən? Mən heç otuz ildir 
ailə qurub bir yasdığa baş qoyduğum həyat yoldaşıma xoş 
söz deməmişəm. 

-Yaxşı ki, boynuna alırsan. Onda, heç olmasa, Al-
lahın salamını verərdin. Buna nədir sözün?

-Söz bir dəfə deyilməliydi, deyilib. Söhbət də, salam 
da keçmişdə qalıb. Bunu o vaxt sizə demişəm, səbəbini 
də izah eləmişəm. Sizə Allahın quruca salamı da düşmür. 

-Nəyə gəlmisən?
-Guya bilmirsən? Dörd gündür yer-göy lərzəyə gəlib, 

bütün cəbhə boyu ölüm-dirim savaşı gedir, siz də burda 
sakitcə oturub işləyirsiniz, hələ bir görüntü də yaradırsınız 
ki, bunun sizə dəxli yoxdur. 

-Komissar səni də çağırıb?
-Mən çağırış gözləyən adama oxşayıram?
-Nə bilim. 
-Çağırmayıb, özüm gəlmişəm. Bilirəm ki, bir gün 

çağıracaq. Bu gün olmasın, sabah olsun, sabah-birisi gün 
olmasın, şənbə-bazardır axı,, sizin istirahətiniz pozular, ta 
birisi gün olsun, əlbət bir gün çağıracaq. Çünki həm adım 
siyahıdadır, həm də özüm kənarda qalmaq istəmirəm. 
Ölkə üzrə də qismən səfərbərlik elan olunub. Cəbhədə 
qızğın döyüşlər gedir. 

-Siyahıda adının olub-olmamasından xəbərim yox-
dur, görməmişəm. 

-Roza, bunu elə adama de ki, inansın. Zabitlərin si-
yahısını sən tutmamısan?

-Göy İmam haqqı, xəbərim yoxdu, şöbə müdiri özü 
tutub, sonra komissarla razılaşdırıb.

-İnanmaram.

-Dədəmin goru haqqı, xəbərim yoxdur. İndi inandın?
-Özün az qalırsan qoca statusuna keçəsən, bəlkə də 

nəticə yiyəsi olub, qoca statusuna keçmisən artıq, ancaq 
hələ də dədənin goruna and içirsən. – Adil başını buladı. – 
Ay qız, səndən xəbərsiz bu komissarlıqda bir iş görürlər? 
İndiyə kimi səninlə işləyən bütün komissarların başına 
o qıvşamış kalqotunu keçirib hamısını özünə tabe et-
dirməmisən?

-Biədəb, biədəb danışmayın! – Roza ciddiləşdi, eynə-
yin arxasında qıyılmış gözləri necə də eybəcər görünürdü. 
– Sizə yaraşan deyil.  

-Düz deyirsən, ədəbsizlik mənə yaraşmaz, ancaq 
sizə nə yaraşarrr... O qabaqkı komisar nəyidi, mənə 
arayış lazım idi e... müharibə vaxtı istifadə etmədiyim 
məzuniyyətlər əvəzinə kompensasiya almaq üçün... ver-
mirdi... Bir arayış nəmənə şeyidi, mən müharibədə can 
qoymuşdum, minaya düşmüşdüm, başımdan qəlpə yarası 
almışdım. Siz isə burda isti otaqda oturub ona-buna xox 
gəlib pulunuzu qazanırdınız. Niyə qoymurdun yazıb 
versin? Nədi, nədi, arayış üçün sənə iyirmi manat ver-
məmişdim...

-Niyə şər atırsan? Mən səndən iyirmi manat 
istəmişdim? – Roza cocudu. 

-Yooxx, dilinlə istəməmişdin. Amma necə olurdu ki, 
hamı dinməzcə sənə bir yaşıl iyirmilik ötürür, sonra gəlib 
arayışlarını alırdılar, mənə gələndə, vermədiniz. Başqa 
səbəb ola bilər? Yoxxx...

-Onu siz elə düşünürsünüz.
-İki dəfə toplantıya çağırdınız, birində üç gün, bir-

ində beş gün. Niyə hərbi biletimə yazmamısınız? 
-Onu hərbi hissədə yazırlar. 
-Mən hərbi hissə üzü gördüm? Burda hərbi biletləri 

əlimizdən alıb bir yerə yığdınız ki, birdən qaçarıq, 
özümüzü göndərdiniz poliqona, sonra da gəlib orda hərbi 
biletləri paylayıb yola saldınız. Özünüz də çıxıb getdiniz 
evlərinizə. Biz hərbi hissə üzü gördük ki, onların hərbi 
biletlərimizi niyə yazmadıqlarını soruşaq?

-O öz probleminizdi. 
-Xeyr! Qəsdən elədiniz. Çünki hamınız çirkabın 

içindəsiniz. Beş yüz nəfərlik toplantı keçirildi, rəsmən beş 
min nəfərlə toplantı keçirildiyi elan olundu. Heç kimin 
hərbi biletini yazdırmadınız ki, özü toplantıda olanlarla 
adı olanları müəyyənləşdirmək mümkün olmasın. 

-Yaxşı, sözünün mustafasını de.
-Yadındadı, mən ordudan tərxis olunub gələndə sənə 
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bir ərizə yazıb verdim. 
-Yox, yadımda deyil. 
-Roza... Ola bilər ki, kiminsə dediyini unudarsan, 

yaşlanmısan, ahıl vaxtları belə şeylər olur. Ancaq mənim 
dediyimi sən qiyamətə kimi unutmazsan. 

-Tutalım elədi. 
-Bax, indi həmin vaxt gəlib. O vaxt mən dedim axı... 

Qarabağ müharibəsi bitməyib, “Atəşkəs”di, gün gələcək, 
hərbi əməliyyatlar yenidən qızışacaq, müharibə davam 
edəcək. Bax, onda bizə - keçmiş döyüşçülərə ehtiyacınız 
olacaq. Yenə də siz və yuxarıdakılar isti kabinetlərdə 
oturub rahat pul qazanmaq üçün köhnədən qalan kim var, 
hamımızı çağırıb cəbhəyə basacaqsınız. 

-Hə, hardasa, belə bir söhbət elədin. 
-Mən elə-belə söhbət eləmirəm, həm də yazılı təqdim 

edirəm. Birinci Qarabağ savaşını tabor komandiri vəzi-
fəsində başa vurmuşam. Özü də elə-belə vuruşmamışam, 
qarşıma çıxan erməni mövqelərini darmadağın eləmişəm. 
Onlarla uğurlu əməliyyatlar keçirmişəm. Başqa taborlarla 
müqayisədə ən az itki mənim komandirlik etdiyim tabor-
da olub. “Atəşkəs”dən sonra motoatıcı briqada koman-
dirinin müavini vəzifəsinədək yüksəlmişəm. Görəndə 
ki, hərbi andı əzbərləyə bilməyənləri, döyüş əmrinin 
bəndlərini dal-qabaq salanları, sovet ordusunda illərlə 
tağım komandiri vəzifəsində ilişib qalanları briqada ko-
mandiri təyin edirlər, mən də nazirlə görüşəndə istəyimi 
bildirmişəm. O vaxtkı nazir general-polkovnik Səfər Əbi-
yev mənə nə desə yaxşıdı? Dedi ki, indi ordumuz yenidən 
qurulur. Sovet – rus döyüş taktikasını bilmək azdır, NATO 
sistemi döyüş üsulunu öyrənmək lazımdır. Özü də korpus 
komandirinə, kadrlar idarəsinin nümayəndəsinə tapşırıq 
verdi. Məni Türkiyəyə NATO sistemi döyüş üsulunu 
öyrənməyə göndərdilər. Yüz otuz iki günlük təhsildən 
sonra qırx dörd nəfərdən yalnız üçümüz qırmızı diplom 
aldıq. İstanbulda bu şərəfə törən (onlar məzun-buraxılış 
mərasiminə belə deyirlər) keçirdilər. Üç min nəfər zabit, 
gizir və kursantın qabağında ayağımın altına taxta şəbəkə 
qoydular. Üstünə çıxıb qarşımdakı böyük bir kötüyün 
üzərinə ad və soyadım yazılmış qızıl suya çəkilmiş 
lövhəni mismarladım. Qayıdıb gələndən sonra isə məni 
irəli çəkmək əvəzinə vəzifədə iki pillə aşağı endirib lap 
ucqara – Gədəbəy bölgəsinə sürgünə göndərdilər. Sonra 
bunu da mənə çox gördülər, imkan vermədilər ki, iyirmi 
beş illik xidmətimi adam kimi başa vurub təqaüdə çıxım. 
Həmin o aşağı vəzifədə də “uyğunsuzsan” deyib ordudan 
tərxis etdilər. Mən də gəlib burda qeydiyyata düşəndə 
şəxsi işimi şəxsən sənə təhvil verdim. O vaxtlar da komis-
sarlıqda fironluğunu edirdin. Bir dənə də raport yazdım. 
Raportu alıb qoydun şəxsi işin içinə. Dedim, Roza, vaxt 
gələcək, məni bir də çağıracaqsınız. Bax, onda aramız-
da narazılıq olmasın deyə raportumu indidən göndər. O 

yuxarıda oturanlara da mənim adımdan deyərsən, artıq 
istəmirəm, olanımı – müharibəni başa vurduğum tabor 
komandiri vəzifəsini özümə qaytarın. İndi o vaxtdan gör 
nə qədər vaxt keçib. Bir pillə də rütbəmi artırsınlar, vəs-
salam. Bunu edin, ertəsi gün gedirəm döyüş bölgəsinə. 
Ən ağır tapşırıqları yerinə yetirməyə hazıram. 

-Bu, bizlik deyil. Gərək Müdafiə nazirliyinə müraciət 
edəsiniz.

-Əvvəl bir qurum idiniz. İndi adınız dəyişsə də, iş 
prinspiniz dəyişməyib. Yenə hamınız bir ələ oynayırsınız. 
Hər şeydən xəbərim var. Mən komissarla görüşüb 
gedəcəm. Sonra özün onu başa salarsan. Sən axı komis-
sarların başına ağıl qoyansan. 

Adil otaqdan çıxdı. “Daş düşsün belə komissarların 
başına ki, onların Roza kimi ağıl verənləri var”, dey-
inə-deyinə gedib növbətçinin pəncərəsi önündə dayandı. 

-Komissarla görüşməliyəm. 
-Deyim kim gəlib?
-Ehtiyatda olan mayor Cəfərquliyev
Növbətçi kiçik pəncərəni bağlayıb telefonla zəng vur-

du, onun nə dediyini Adil eşitmədi. Qapının düyməcikli 
bıçaq kimi “şıqq” eləyib açıldığını eşitdi. Bir çox vəzi-
fəlilər ingilis kilidi quraşdırırdılar. Onlar içəridən qapını 
açmasaydılar, heç kim keçə bilməzdi. 

-Keçin! – Növbətçi kiçik pəncərəni açmadan əli ilə 
işarə verdi. 

Adil komissarın qapısını açıb içəri keçdi. 
-Salam. Vaxtınızı çox almayacağam. Ölkədə 

müharibə gedir. Qismən səfərbərlik elan olunub. – 
“Qismən” sözünü xüsusi vurğu ilə dedi. – Yaşım çox olsa 
da, gəldim ki, məni də döyüşə göndərəsiniz. Kənarda qala 
bilmərəm. 

-Neçə yaşınız var?
-Əlli beş.
-Hələlik sizə ehtiyac yoxdur. 
-Bu gün olmasa da sabah, birisi gün ehtiyac yara-

nacaq. Mən kifayət qədər təcrübəli zabitəm. 
-İndiki müharibə doxsanıncı illərin müharibəsi deyil, 

ulduz müharibəsidir, Dronla, Haropla, Bayraqdarla döyüş 
aparırlar. Sizin təcrübəniz kara gəlməz.  

-Müharibənin nə olduğunu yaxşı bilirəm. Əsgərsiz, 
tanksız, topsuz heç bir müharibə uğurla başa çata bilməz. 
Dronla hədəfi vurub məhv edə, lap yandırıb külə döndərə 
bilərsiniz. Əsgər çəkməsi ora dəyməsə, o yer azad, yaxud, 
işğal olunmuş sayıla bilməz.

-Sizə deyirəm ki, ehtiyac yoxdur. 
-Necə olur ki, getmək istəməyənlərə bir ucdan çağırış 

vərəqələri göndərirsiniz, mən isə özüm gəlmişəm, getmək 
istəyirəm, olmaz deyirsiniz. 

-Onun sizə heç bir dəxli yoxdur. Kimi çağırıb, kimi 
çağırmayacağıma sizdənmi icazə almalıyam? Yoxsa bu-
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raya demaqoqluq etməyə gəlmisiniz?
-Bəlkə düzünü demirəm? Pul yığdığınızdan da 

xəbərim var. 
-Mən heç kimdən məcburi pul almıram. Adamlar 

könüllü sürətdə fonda pul köçürürlər. – Komissar ma-
sanın üstündəki qəbzləri göstərdi. – Bu da qəbzləri...                                 

-Hansı fonda? 
-Əksəriyyəti Müdafiə Fonduna ianə edir. – Komissar 

güldü. – Ancaq siz deyən kimi də olur. Bir neçəsi səhvən 
gedib pulu başqa Fonda köçürüb. O da lazımdır. “Yaşat” 
Fondu da orduya az kömək etmir, corab, alt paltarı, ər-
zaq... özünüz başa düşürsünüz. Lakin indiki məqamda 
bütün köməklər Müdafiə Fonduna edilməlidir. Vəssalam!

-Mən hər şeyi başa düşürəm və çox şey bilirəm. Sizi 
də xəbərdarlıq edirəm, özünüzü yığışdırın. 

-Yenə başladın? – Komissar ciddi görkəm aldı. – 
Nədir? Siz məni şantaj etməyə gəlmisiniz?

-İndi mən gedirəm. Roza gəlib hər şeyi başa sala-
caq. Mənim məsələmi təcili həll edin, uzağı gələn həftə 
döyüşə yollanıram. Bu yaşımda gedib uşaq-muşağın 
əlinin altında xörək bişirtdirəsi deyiləm. Mən təcrübə-
li döyüşçüyəm. İndiki zamanda çox faydalı işlər görə, 
uğurlu döyüş əməliyyatları apara bilərəm. Ən azından... 
itgilərimiz az olar... 

Adil bunu deyib çıxdı. Əvvəl istədi dayısı oğlu 
Şahmara zəng vursun, gedib onlarda gecələsin. Tez də 
fikrindən daşındı. Köhnə avtovağzalın yanına kimi pi-
yada gəldi. Qabağına çıxan birinci yol maşınına oturub 
əyalət şəhərindən aralandı. 

“Əməlli-başlı başı xarabdı e, bu. Dəlinin başında 
saqqız ağacı olmur ki, çəttəquş meyvəsi gətirsin. Har-
da bir başdan xarab var, o da bizdə qeydiyyatdadır. Bir 
dayan! Səni elə yerə göndərim ki, birdəfəlik get, bir də 
bərilərə qayıtma. Elə bilir  doxsanıncı ilin döyüşləridi. 
Bir-iki uğurlu əməliyyat keçirib-keçirməyib, dişində şirə-
si qalıb!” Komissar Adilin arxasınca bir xeyli deyindi. 
Sonra selektorun düyməsini basdı. 

-Bəli, cənab komissar! – Növbətçi dərhal cavab ver-
di. 

-Rozanı bura çağır. 
-Baş üstə.
Komissar düyməni basıb selektoru söndürdü. 

* * *
Şahmarın oğlu Mürşüd də hərbi xidmətdəydi. Ali 

məktəbi bitirəndən sonra hərbi xidmətə yollandı. Karantin 
dövrü Avşar ərazisində yerləşən hərbi hissədə keçdi. 
Gənc əsgər kursunu başa vurub vətənə sədaqət andı içən 
kimi hərbi hissələrə bölündülər. Mürşüd bölgüyə görə 
tank əlehinə batareyaya düşmüşdü. Batareya Artilleriya 
divizionunun tərkibindəydi, divizion da əlahiddə hərbi 

hissəydi, birbaşa birləşmə komandirinin tabeçiliyindəydi. 
Qonşu Kəbirli ərazisində salınmış yeni yaşayış 
massivində yerləşirdi. Burda yaşayanlar yeri “Sedmoy” 
adlandırırdılar. Buranın nə vaxt “Sedmoy” olması, hətta 
Təzəkəndə çevrilməsi Mürşüd üçün maraqlı deyildi və 
heç kimdən soruşmaq da istəmirdi. Deyəsən, heç nə vaxt 
“Sedmoy” olmuşdu, nə vaxt Təzəkənd adlandırılmağa 
başlamışdı, heç kimin yadında da deyildi, yerli əhali üçün 
belə rahat idi. 

Kəndlə rayon mərkəzi arası məsafə yzaq olmazdı, 
avtobus işləmirdi, işi olanlar manatlıq taksilərlə ged-
ib-gəlirdilər. 

-Hara gedirsən? – Kənddən kimsə rayon mərkəz-
inə getmək istəyəndə, yolda dayanıb müştəri yığan 
taksilərdən soruşar, dərhal da eyni cavabı alardı: “Bazarın 
qabağına kimi!”

Bazarın qabağı şəhərin mərkəzi hesab olunurdu. 
Tanımayan adam haranı soruşsaydı, yerini bazara görə 
nişan verərdilər: “Bazardan sağa gedərsən, qabağına çıx-
acaq, bazara çatmamış sola dön, bazardan cıqqıcana keçib 
görəcəksən, bazarın qənşərindədi, bazarın...”

-Hara gedirsən? – Bazarın qabağında dayanan 
taksilərdən soruşduqda “Sedmoya” cavabını alardın, 
kəndin adını rəsmən dəyişdirsələr də ağızları öyrəşmişdi 
köhnə adla çağırmağa.

Bazarın qabağı camaat üçün münasib yer sayılırdı, 
buranı tikdirənin atabaatasına rəhmət oxuyurdular. İcra 
hakimiyyətinin, Təhsil şöbəsinin, Mehmanxananın, 
Poçtun, ATS-in bazarın qənşərində yerləşməsi camaatın 
lap ürəyincəydi. Nə işləri olsa bazarın ətrafından 
uzaqlaşmadan həll edə bilirdilər. Kimi axtarsan, bazarın 
qabağında tapmaq olardı. İşi olan da, olmayan da bazarın 
qabağına çıxardı, bu hal artıq adətə çevrilmişdi.  

Ermənilər bazarı raket atəşinə tutana kimi hər şey öz 
axarındaydı. Bölgə Qarabağla həmsərhəddi, doxsanıncı 
illərdə atışmalar da olmuşdu, şiddətli döyüşlər də. Artıq 
otuz ilə yaxın idi ki, əhali “nə olar, olar” deyib səksəkədə 
yaşamağa öyrəşmişdi. Yeni nəsil elə bilirdi ki, belə də ol-
malıdı, ermənilərlə qonşuluqda başqa cür yaşamaq müm-
kün deyil. 

Hərbi hissə kənd evlərindən aralıydı, yuxarı tərəfdə 
bir vaxtlar tikilmiş, bəlkə də uzun illər istifadə olunmuş 
sovxozun mal tövlələrində yerləşirdi. Bir-birinə paralel 
olaraq uzununa tikilmiş tövlələr hərbi hissə üçün yararlı 
sayılırdı. Əlavə olaraq bir neçə tikili də tikmişdilər: qərar-
gah, tibb məntəqəsi, qarovulxana, anbarlar, yeməkxana 
və Nəzarət-Buraxılış Məntəqəsi ilə birlikdə əraziyə hasar 
çəkdirib hərbi hissə üçün əməlli-başlı şərait yaratmışdılar. 
Kənd camaatından fərqli olaraq əsgərlər yaxşı bilirdi ki, 
bura rayonun yeddinci sovxozu olub, ilk peşəkar mütəxəs-
sislər Rusiyadan gəlib və yaxşı – cins nəsil artırmaq üçün 
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də buğalar gətirib burada saxlayırmışlar. Öz aralarında 
“Sedmoy” adlandırdıqlarından beləcə də camaatın yadd-
aşında ilişib qalıb. Kənd yeni salınmışdı, yoxsa köhnə 
kəndin adını dəyişdirib Təzəkənd qoymuşdular, bu 
barədə də Mürşüd heç kimdən bir söz eşitməmişdi. Eləcə, 
danışırdılar ki, bir az baş tərpədənlər oxuyub-işləmək 
üçün çıxıb şəhərə gedirmiş, yerdə qalanlar da malabax-
an işləyirdi, onların arasından da bir az fərasətlisini seçib 
kənd sovetinə sədr qoyurdular. Mürşüd bunları hərbi 
hissəyə gəldiyi ilk günlərdən öyrənmişdi, bəzi şeyləri 
danışırdılar, maraqlanmasa da eşidirdi. 

Onların bölgüsü sentyabrın son günlərində - 
döyüşlərin başladığı günün səhərisi keçirildi. Hamı 
səksəkədəydi. Nisbətən uzaqda olsa da artilleriyanın atəş 
səsləri, qırıcıların uğultusu vahimə yaradırdı. Karan-
tin dövründə cəmi bircə dəfə atışda oldular, o da hər 
əsgərə üç patron atdırdılar. Döyüşə göndəriləcəklərini 
düşünər-düşünməz hamısını tər basırdı. Əsgərlərin qəl-
bindəki vətən sevgisi ilə döyüş başlanandan canlarına 
hopmuş əcəl xofu qızğın mübarizədəydi, daxildə bir-biri-
ni didib-dağıdırdı. 

Karantin keçən əsgərləri tələm-tələsik bölüşdürüb 
digər hərbi hissələrə göndərdilər. Hərbi hissənin ərazisini 
dərhal boşaltmaq gərəkdi. Ehtiyatdan çağrılanları avto-
buslar bir ucdan daşıyıb həmin hərbi hissənin ərazisinə 
boşaldırdı. Onları qəbul etmək, geyindirmək, tağımlara 
bölmək, ilk günlər üçün kazarmalarda yerləşdirmək, dax-
ili naryad və qarovulun təşkili məqsədilə bəzilərinin adı-
na silah təhkim etmək; bir sözlə, nə qədər desən, iş vardı 
və karantini başa vurmuş əsgərləri mütləq bölüşdürüb 
göndərmək lazımdı ki, bunu da edirdilər.

Mürşügili Kamaz maşınına dolduranda orada daha 
bir neçə maşın dayanmışdı. Hamısını əsgərlə doldurub 
yola saldılar. Hərbi hissənin ərazisindən kalonla uzaqlaşan 
maşınlar bir neçə dəqiqədən sonra istiqamətlərini dəyişib 
təyinatları üzrə yollarına davam etməli oldular. 

Mürşüdgilin maşını irəlilədiyi istiqamətdə yolun 
kənarı hərbi təyinatlı və döyüş texnikası ilə doluydu. 
Hardasa, yaxınlıqda gurlayan topların səsindən qulaq 
tutulurdu. Nə qədər qürurlu görünsə də vahimə gənc əs-
gərləri basırdı. Hara gedirlər? Necə olacaq? Onları bir-
başa döyüşəmi basacaqlar? Yoxsa səngər qazdıracaqlar, 
tankların hücumunu oturub gözləyəcəklər? Müxtəlif 
fikirlər beyinlərini yeyir, gözlərini arxalarınca uzanan 
yola zilləməkdən başqa əllərindən bir şey gəlmirdi. Yolu 
və kənarları isə basmış toz-tüstü bir-birinə qarışmışdı.   

Karantindən çıxan əsgərləri əsasən döyüşən briqa-
dalara yox, döyüş təmin edən əlahiddə hərbi hissələrə 
bölüşdürdülər. Yuxarının tapşırığı belə idi. Mürşüdgilin 
gəldiyi üç Kamaz, hardasa yüzə yaxın əsgəri “Sedmoy”-
da yerləşən hərbi hissəyə yerləşdirdilər. Əsgərləri tez 

qəbul edib Kamazları geriyə yola saldılar, orda maşınlara 
ehtiyac daha çoxdu. Ehtiyatdan çağırılmış könüllüləri 
avtobuslar Avşar ərazisindəki hərbi hissəyə boşaldıb qa-
yıdırdılar. Burdan döyüş bölgəsinə onları Kamaz, yaxud 
başqa hərbi təyinatlı maşınlarla yola salırdılar. 

Karantindən fərqli olaraq “Sedmoy”dakı hərbi 
hissədə qayda-qanun tamam başqaydı. Birləşmə koman-
danının əmrinə əsasən kazarmadan çölə çıxmaq qadağan 
olunmuşdu. Hər bir texniki avadanlıqları olan düşmən 
müşahidə apara bilər, uzaqvuran toplarla, ya da raketlərlə 
hərbi hissənin ərazisini bir anın içində darmadağın edə 
bilərdi. 

Bura Mürşüdə və onunla gələn əsgər yoldaşlarına 
çox darıxdırıcı görünürdü. Nə səhər idmanı keçirilir, nə də 
meydanda bəsdi deyincə mahnı oxuya-oxuya sıra addımı 
ilə irəliləyirdilər. Heç psixoloji söhbətlər də aparılmırdı. 
Eləcə yatıb durub, yeyib gözləyirdilər. Ölkədə baş verən-
lərdən də xəbərsiz idilər. Bircə onu bilirdilər ki, senty-
abrın 27-dən döyüş başlayıb və bütün cəbhə boyu şid-
dətli döyüşlər gedir. Müzəffər ordu erməniləri qıra-qıra 
torpaqlarımızı işğaldan azad edir. Bunu da zabitlərdən 
öyrənə bilmişdilər. Vəssalam!

Mürşüd çox darıxırdı, yüz nəfərin içində ali təhsili 
olan tək əsgərdi, tay-tuşlarından heç kim yoxdu. Heç ol-
masa bircə dəfə atası, anası ilə danışa bilsəydi, desəydi 
ki, narahat olmayın, Sedmoy deyilən ərazidə yerləşən 
tank əlehinə batareyadayam, rahatlıq tapardı. Atası Şah-
mar buraları tanımamış olmazdı, on il cəbhədə xidmət 
keçmişdi, döyüşlərdə olmuşdu, mütləq əlaqə yaradardı, 
gəlib onu görərdi. 

* * *

Şahmar neçənci gecəydi ki, normal yuxu yata 
bilmirdi. Müharibənin başlaması bir yandan gic eləmişdi 
onu, bir yandan da komissar havalandırmışdı. Komissarın 
sözləri beynini qurd kimi yeyirdi, ha fikirləşirdisə də, 
heç nə başa düşəmmirdi. Otuz ildən çoxdu bu şəhərdə 
yaşayırdı, hələ də camaatı tanımamışdı.

“Hamını bir nəfər kimi çağırın. Heç kim kənarda 
qalmasın. Xüsusən də evin tək uşaqlarını, tək oğulları 
tapıb çağırın. Mütləq çağırın. Evin tək oğlanlarını va-
lideynlər ərkəsöyün edib, bir az da qızfason böyüdüblər. 
Axtarsan aralarında yüz cür mənsəbə meylli olanlar da 
tapılar. Bununla işim yoxdur, özləri bilərlər. Ancaq bi-
zim işimiz onlara vətənpərvərlik hissi aşılamaqdır. Qoy, 
gedib vətəni qorusunlar, müharibədə bərkə-boşa düşsün-
lər, çətinliyə öyrəşsinlər, kişiləşsinlər. İstənilən halda, 
boşluqdan, başıpozuqların təbliğatından qazandıqları 
pis vərdişləri döyüşdə unudarlar!” Komissarın sözləri 
sel kimi ağuşuna alıb aparırdı Şahmarı, heç özündə dey-
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ildi. Doxsanın müharibəsini keçmişdi. Altı-yeddi il də 
“Atəşkəs” dövrünü səngərlərdə keçirmişdi, hər cür əsgərə 
rast gəlmişdi, əlbəttə ki, meşə çaqqalsız olmur. Hər on-on 
beş nəfərin arasından kimsə biri naxələf çıxır. Bununla 
belə o vaxt bütün əsgərlərə zabitlər, yuxarı komandirlər 
öz doğmaları kimi baxırdılar. Evin tək oğlanlarını qo-
rumağa çalışardılar, ön cəbhəyə, döyüşə buraxmazdılar. 
Döyüş təminatı deyilən bölmələr vardı, tək oğullar orda 
xidmət keçərdilər. Qanun varıydı, qayda varıydı. İndi 
bu, nə deyir? Hansı orduda xidmət keçibdi komissar? 
Öz millətinə qarşı belə aqressivliyi kim öyrədibdi ona? 
Çağırışçıların qanın içərdi, əlində əlac olsaydı... Öz 
başındanmı göstəriş verirdi, yoxsa yuxarıdan göstəriş 
alıbdı?

Şahmarın arvadı Nabat da bu səhər yaman 
qaşqabaqlıydı. Heç ona “sabahın xeyir” də eləmədi. 
Hər səhər tavada çörək qızdırardı, stola yağ-şor qoyardı. 
Bu səhər Şahmar yataqdan qalxanda masada onlardan 
heç birini görmədi. Elə bil ərinin narahatçılığı onun da 
başını xarab eləmişdi. İndi komissardan da, komissarın 
tapşırığını yerinə yetirən ərindən də zəhləsi gedirdi. 

“Olmaya gecə sayaqlamışam?!” İlk fikrindən keçən 
bu oldu Şahmarın. Heç gecənin nə vaxtı yuxuya getdiy-
indən də xəbəri olmamışdı. Beyni elə qarışmışdı ki, fikri, 
xəyalı ancaq komissarın təsvir etdiyi izdihamının yanında 
qalmışdı. “Bəlkə, bizim bilmədiyimiz nələrisə komissar 
daha yaxşı bilir?!”

-Nabat, həmişə belə tez gedirsən işə? – Xalaxətrin 
qalmasın dilucu soruşdu, daha doğrusu, ortaya söz atdı ki, 
nəsə pərtlik varsa da, aradan götürülsün. 

-Həə...
-İstəmirsən, işləmə, çıx otur evdə. Səni kim məcbur 

edir işləməyə? Səhərin obaşdanından şirin yuxuna haram 
qatırsan...

-Ağzın isti yerdədi. Yaxşısı budur, dur get o komis-
sar dostunun yanına. Ora-bura zəng vurdur. Mürşüd-
dən bir xəbər gətir. Yaman narahatam. Gecəni də yata 
bilməmişəm. Elə sən də narahatdın, partdamıya düşmüş 
adamlar kimi yerində eşələnə-eşələnə qalmışdın. Bu gecə 
nə özün yatdın, nə də mənə imkan verdin yatmağa.

-Mürşüdə nə olasıdır? Ali təhsillidir, yerini də 
müəyyənləşdirmişik. Tank əlehinə batareyada xidmətin 
keçir, dəf kimi kefdədir, xalxın balası kimi erməniylə üz-
bəüz səngərdə dayanmır ki, narahat olasan...

-Ali təhsil, ali təhsil... Çox da başımıza qaxac eləmə 
bu ali təhsilini... Qoysaydın uşaq gedib vaxtında çəksəydi 
əsgərliyini, indi Türkiyədəydi, həm özü bir gün görərdi, 
həm orda ali təhsilini alardı, həm də biz narahat olmazdıq. 

-Ağzına gələni danışma. Mənim pulum hardadı 
Türkiyədə ali təhsil hesabını ödəyəm. İli üç-dörd mindi, 
dolanışıq da çəyirtkə dizi kimi ancaq beldən yuxarı.

Nabat sumkasını götürüb evdən çıxdı, “salam, sa-
bah” eləmədiyi kimi heç sağollaşmadı da. 

Şahmar vanna otağına keçib əl-üzünü yudu. Üzünü 
ərindi qırxmağa, nəsə həvəsi olmadı, həm də dünən 
qırxmışdı, hələ təmizdi. Mətbəxə keçib çay qızdırdı. Şor-
çörəklə salma çayını içib durdu. Paltarını dəyişdi, boz 
portfelini götürüb evdən çıxdı. 

Məktəb çox da uzaqda yerləşmirdi, kilometr yarım 
ancaq olardı. Şahmar bu yolu çox vaxt piyada gedib-gələr-
di. Gecikəndə avtobusla gedirdi. Vaxt vardı deyə piyada 
yola düşdü. Dəmiryolu vağzalına dönən yolda Həmid kişi 
dəyənəyinə söykənib dayanmışdı. Kənardan baxan deyər-
di ki, kiminləsə davaya hazırlaşır. 

-Sabahın xeyir, ay Şahmar müəllim! – Elə aralıdan 
görən kimi səsləndi.

-Sabahın xeyir! 
Şahmar elə aralıdan onun salamını cavabladı, həm 

də əl yellədi. Bir az yaxına gəlib əl uzatdı. Əl tutub 
görüşdülər.

-Həmid kişi, dəyənəyinə elə sökənmisən ki, elə bil 
bu dəqiqə götürüb üstümə cumacaqsan. Sabah-sabah 
Ərəbzəngi kimi yolu kəsməkdə... xeyirdimi? – Düz onun 
gözlərinin içinə baxdı. – Nəsə gözümə belə birtəhər dəy-
irsən...   

-Şahmar müəllim, mən deyiləm, sənsən, özünü bir 
mənim yerimə qoy, bir cavab ver. 

-Axı nə olub?
-Bax, dünən evdə olmamışam, gətirib uşaqların ikis-

inə də “povestka” vermisən...
-Həə... burda nə var ki..? Komissarlıqda yazıblar, 

mən də gətirib paylamışam. 
-Mən də başa düşürəm ey... ancaq, day, belə də yox 

də...
-Həmid kişi, sən buna sevinmirsənmi? Özün də dey-

irdin köhnə döyüşçü olmusan. İyirmi yeddi ildir gözləyir-
dik. Dava ilə torpaqlarımızı azad etməyə imkan vermird-
ilər. Gücünən imkan əldə etmişik. Hamılıqla getməliyik. 
Torpaqlarımızı erməni işğalından qurtarıb bu töhməti 
üstümüzdən birdəfəlik atmalıyıq. 

-Şahmar müəllim, nə doxsanlarda, nə də Böyük 
Vətən Müharibəsində belə etmişdilər. İndi nolub? Get-
mək lazımdırsa, mən razı. O vaxt necə edirdilər, indi də 
elə eləsinlər; hər evdən bir nəfər getsin, hələlik. Gördük 
ki, gücümüz çatmır, yerdə qalanlar da gedər. Yoxsa, 
qonşunun üç oğlu var, üçü də vəzifədə, altlarında da xarici 
maşınları. Onların heç qapısını döyən yoxdur. Xeyir ola, 
mənim oğlanlarım əllərinin zəhməti ilə bir tikə çörək qa-
zanırlar, ikisinə də birdən gətirib “povestka” verirsiniz...

-Eee, Həmid kişi! Elə bil heç Azərbaycanda yaşamır-
san, başqa planetdən gəlmisən. Qonşunun oğlanlarına da 
“çağırış vərəqəsi” göndəriblər.
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-Soruşdum axı... özüm acığınan gedib soruşdum... 
-Sənə deməzlər. Onların çağırış vərəqini bir az yux-

arıdan gətirirlər, İcra başçısı çağırır, özü sağmal-subay 
eliyir... komissar yox... ay dilbilməzin oğlu...

-Yaxşı, onda bir yol göstər, mən indi neyniyim?
-“Çağırış vərəqəsi”nin ikisini də götür, get komis-

sarın qəbuluna. Denən, biri sənin, biri mənim...
Həmid kişi razılıq əlaməti olaraq başını tərpətdi. 
-Mənim də bir oğlum var... o da cəbhədədir... 

səhərdən arvadla qırğındayıq.
-Allah qorusun!
-Allah hamısını qorusun! – Şahmar müəllim sözünü 

deyib Həmid kişidən aralandı. – Allah Azərbaycanı 
qorusun!

Həmid kişi isə xeyli vaxt çomağına söykənib Şahmar 
müəllimin arxasınca baxdı. 

-Kişinin oğlu yayındıra bilsəydi, elə birinci öz oğlunu 
yayındırardı... dayna...

* * *
Şükürbəyli kəndində böyük bir çadır qurulmuşdu – 

qərargah çadırıydı bu. Çadırın ortasında masa qoyulmuşdu 
– bilyard stoluna bənzəyirdi, rəngi də yaşıldı. İçəri 
tərəfdən dörd bir küncündə də kiçik masalar vardı. Həmin 
masalarda qərargah zabitləri döyüşün son detallarını 
dəqiqləşdirib kiçik xəritələr üzərində rəngli flamastrlarla 
işarələyirdilər.

Çadırda bircə çavuş vardı, o da müddətdən artıq 
xidmət çavuşuydu, adı Kənandı. O, generalların, yüksək 
rütbəli zabitlərin əhatəsində işləməyə artıq öyrəşmişdi. 
Odur ki, heç bir sıxıntı keçirmədən məlumatları toplayır, 
komandanlıq adından yuxarılara ötürür, bəzən də 
tabeçilikdəki bölmələrə komandaları çatdırırdı. 

Şimal cəbhəsində döyüşlər uğurlu alınmadığından 
Daşkəsənin Hinaldağ zirvəsindən Goranboyun Ballıqaya 
yüksəkliyinədək mövqelər orda xidmət keçən bölmələrin 
hesabına möhkəmləndirilmiş, əməliyyat şəraiti olduğu 
kimi saxlanılmışdır. Döyüş əməliyyatlarına qoşulan 
ehtiyatdan gələn qüvvələr mövqelərdən çıxarılaraq Cənub 
cəbhəsinə göndərilmişdi. 

Tərtər-Ağdərə istiqamətlərində ciddi itgilər olsa 
da, ehtiyatdan gələn qüvvələrlə qruplaşmalar yaradaraq 
hücum inadkarcasına davam etdirilirdi. 

Ağdam-Ağcabədi cəbhəsində elə döyüşün ilk 
günündən durğunluq yaranmışdı. “Ohanyan səddi” mifi 
hələ də ən böyük maneə kimi qəbul olunurdu. 

Yeganə təsəlli Cənub cəbhəsində ermənilərin 
müdafiə xətlərinin yarılmasıydı. Burada Füzuli ray-
onunun aşağı ətrafındakı kəndlərin hesabına cəbhə azacıq 
genişləndirilmiş, qonşu Cəbrayıl rayonu ərazisində, xü-

susən də Araz çayı boyunca müəyyən irəliləyişlər olmuş-
du. Lakin bütün bunlar Baş Qərargah rəisini qane etmirdi. 
Göz önündə cəbhələr boyu mövqeləri canlandırır, dönə-
dönə fikirləşir, nəyi necə edəcəyini qəti qərarlaşdırmağa 
çalışırdı. Çox narahatçılıq keçirirdi. Ona elə gəlirdi ki, 
ermənilər istənilən vaxt mobil qruplaşmalar yaradaraq 
Birinci Qarabağ Savaşındakı kimi irimiqyaslı hücumu 
təkrarlaya bilərlər. Beləliklə, Füzuli-Horadiz istiqamətin-
də irəliləyərək yolu bağlayarlar. Bununla da ön cəbhədə 
vuruşan bölmələrlə əsas qüvvələrin, xüsusən də Baş 
Qərargahın əlaqəsi kəsilərdi.  

“Kobra” vertolyotları qərargah çadırı yerləşən ərazi 
də daxil olmaqla cənub cəbhəsi boyu dövrə vuraraq hər-
bi məkanı bağlasalar da təhlükə hər an gözlənilə bilərdi. 
Odur ki, üç ulduzlu general tez-tez çadıra daxil olur, xəritə 
üzərində işləyənlərə göstərişlər verib onları tələsdirirdi. 

Ehtiyat korpusunun komandiri də oradaydı. İki ul-
duzlu general gəncliyində olduğu kimi çılğıncasına cilov 
gəmirirdi. Xüsusən də sülhməramlı qüvvələrin döyüşə 
yeridilməsindən narahatlıq keçirirdi. Axı onlar döyüş 
üçün yetişdirilməmişdi, kifayət qədər təlim keçirilməmiş-
di ki, döyüş qaydalarını öyrənsinlər... Burda isə hər şey 
başqa cürdü, gözləməyə, təlim keçməyə vaxt yoxuydu. 

-Röşka, biz qalib gələcəyik. Hər şey yaxşı olacaq. 
Buna zərrə qədər də şübhən qalmasın. – Baş Qərargah 
rəisi çadırdan beş-altı metr aralıda yerləşən böyük palıd 
ağacına söykənərək siqaret çəkən ehtiyat korpusun ko-
mandirinə yaxınlaşdı. – Ali Baş Komandanın qərarı qəti-
di. Dağlıq Qarabağ ermənilərdən tamamilə təmizlənəcək. 

-Xankəndi də? – Korpus komandiri diqqətlə Baş 
Qərargah rəisinin gözlərinə baxdı və cəld cibindən siqaret 
qutusunu çıxardıb ona uzatdı. – Buyurun!

Baş qərargah rəisi qutudan bir siqaret götürüb damağı-
na qoydu. Alışqan çıxartmaq üçün əlini cibinə aparmaq 
istəyəndə korpus komandiri onu qabaqladı, əlində hazır 
tutduğu bayraq-alışqanla onun siqaretini yandırdı. Üçul-
duzlu general siqaretindən dərin bir qüllab vurub dedi:

-Bilirsən, elə məsələlər var ki, döyüşün gedişindən 
asılı olur. 

-Bəs Beynəlxalq aləm?
-Nə Beynəlxalq aləm? Bu otuz ildə harda itib-bat-

mışdılar? Onlar uzun müddətdir ki, torpaqlarımızın işğalı-
na göz yumurlar. Nə olsun ki, qətnamələr çıxardıblar! 
Həmin qətnamələri icra edəcək orqan yoxdursa, deməli, 
boş kağızdan başqa bir şey deyildir. Ali Baş Komandan 
da bunu dəfələrlə müzakirələrdə, beynəlxalq konfranslar-
da yüksək tribunalardan səsləndirib. Ancaq nəticəsi olub-
mu? İndi biz təkbaşına, sanki həmin qətnamələri yerinə 
yetirməliyik. Özü də elə eləməliyik ki, con cənablarının 
qəzəbinə tuş gəlməyək. 

Korpus komandiri gülümsündü. 



Xəzan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 III	2022

XƏZAN	№3	(40)	MAY	2022-Cİ	İL92

-Dima, bəs indi nə fikirləşirsən?
-Nə fikirləşəcəm? Ali Baş Komandan bizim 

əvəzimizə hər şeyi fikirləşib. Baş hədəfimiz Xankəndi 
olmalıdır. Onun üçün əsas zərbəni Ağdam cəbhəsində 
vurmalıyıq. Baş açmıram ki, ehtiyat korpusunu niyə bura 
göndəriblər? Mən sizi Ağdam cəbhəsində qarşılamalıy-
dım. 

-Bizi elə Bakıdan çıxandan Cənub cəbhəsinə istiqa-
mətləndirdilər. 

-Düzdür, Cənub cəbhəsində müəyyən uğurlarımız 
var. Bu, bəlkə də, erməniləri təşvişə salmalıdır. İndi on-
lar bizim irəliləməyimizi dayandırmaq üçün digər böl-
gələrdən bura qoşun göndərəcəklər. 

-Elə bu da bizə kömək edər ki, Ağdam cəbhəsində 
irəliləyə bilək. – Korpus komandiri sevincək dilləndi. 

-Həm belə ola bilər, həm də olmaya bilər. 
-Ağdam mənim doğma yurdumdur. Oranın azad 

edilməsi mənə tapşırılsaydı, çox sevinərdim. 
Üçulduzlu general siqaretindən son dəfə qüllab vurub 

kötüyünü yerə atdı. Ayağı ilə əzib söndürdü. 
-Hər şey belə asan olsaydı, nə dərd vardı. 
-Döyüşlər hər zaman çətin olub. Qarşıdakı erməni 

otuz ildir ki, hazırlaşır. Əlini-qolunu sallayıb qaçası deyil 
ki...

-Onu demirəm.
-Siz Ali Baş Komandandan tam olaraq göstəriş al-

mamısınız? Buranın külli-ixtiyar sahibi deyilsiniz? – 
Korpus komandiri nəsə bir şey anlamadığından ciddiləş-
di, dost olmalarına baxmayaraq rəsmi müraciət formasına 
keçdi. 

-Gözləməliyik. Mənə hələ heç nə tam olaraq aydın 
deyil. Ən azından qonşu dövlətlərin maraqları da nəzərə 
alınmalıdı. Bunun üçün Ali Baş Komandanın Beynəlxalq 
müşaviri gəbhəyə gələsidir. Gözləyək, görək, o, gəlib nə 
deyəcək. 

Bu zaman çadırın qapısından çıxan Kənan onlara 
tərəf yüyürdü. 

-Cənab general-polkovnik, gəlirlər.
-Nazir də gəlir?
-Xeyr!
-Qoy, gəlsinlər. Qarşılayarıq. 
Kənan hərbi təzim edib çadıra qayıtdı. Korpus 

komandiri kimin gəldiyini təxmin etdiyindən heç nə 
soruşmadı. Daha bir siqaret çıxardıb yandırdılar. Heç beş 
dəqiqə keçmədi ki, ağ “Jeep” sürətlə gəlib çadırın on-
on beş addımlığında dayandı. arxasınca da iki ağ rəngli 
“Sprinter” maşınları. 

Baş Qərargah rəisi ötkəm addımlarla “Jeep”ə yax-
ınlaşdı. Qabaq oturacaqda oturan NATO formalı zabit 
cəld maşından yerə düşüb arxa qapını açdı və yekəpər 
bir general ehmalca yerə endi. Hardasa, altmış-altmış beş 

yaşlarında gümrah bədənli, ucaboylu, sifətindən zəhrimar 
yağan, bədheybət görünüşlü adam təsiri bağışlayırdı. Çi-
yinlərində dörd general ulduzu parlayırdı. Yerə düşdük-
dən sonra əynini düzəldib Baş Qərargah rəisini qəzəbli 
baxışlarla süzdü. Bunu görcək üçulduzlu general daha 
yaxına getmədi, əlini gicgahına dirəyib rəsmi salam verdi. 

-Baş Qərargah rəisi general-polkovnik...
Dördulduzlu general lal, ölü baxışlarla ətrafı gözdən 

keçirdi. Korpus komandiri də aralıda “Farağat” vəzi-
yyətində dayanıb qonağı hərbi qaydada salamlayırdı. Yal-
nız bundan sonra Beynəlxalq müşavir könülsüz-könülsüz 
əlini gicgahına dirəyib onları salamladı, bu, generalların 
diqqətindən yayınmadı. Odur ki, nəzakət xətrinə yaxın-
laşıb əl uzadaraq görüşmədilər. “Olan şeydir. Hərbi rəh-
bərlər arasında belə soyuq görüşlərə öyrəncəliyəm”, deyə 
düşünən Baş Qərargah rəisi qonağı çadıra dəvət etdi. 

-Buyurun, keçək çadıra. 
Dördulduzlu general heç nə demədi. Arxaya çevrilib 

nə isə işarə elədi. Dərhal birinci “Sprinter”in qapısı 
açıldı. Nər-nər igidlər maşından yerə enərək cəld çadırı 
mühasirəyə aldılar. Əyinlərində NATO ordusunun gey-
imi, başlarında xüsusitəyinatlılara məxsus kamera 
quraşdırılmış dəbilqə, əyinlərində zirehli jilet, əllərində 
müasir tipli atıcı silahları vardı. Onlardan iki nəfəri qa-
çaraq çadırın içinə girdi, bir dəqiqə keçmədən çölə çıxıb 
işarə verdilər. Sonra biri qapının sağ, digəri sol tərəfində 
növbə tutdu. Baş Qərargah rəisi arif adamıydı, başa düşdü 
ki, bu həna o hənadan deyil, ortada nə varsa, Ali Baş Ko-
mandan dəliqanlıların dəbilqəsindəki kamera ilə onları 
izləyir. Deməli, təlimat belədir. Burda hoqqa törətmək 
yaramaz. Müşavir nə desə, elə etmək lazımdır. 

Dördulduzlu general ağır addımlarla çadıra daxil 
oldu. Baş Qərargah rəisi əlini kaburanın üstündə hazır 
vəziyyətdə saxlayan korpus komandirinə nə isə işarə 
verib çadıra getdi. Ərazidə çadırın keşiyində dayanmış 
qərargah bölüyünün əsgərləri də cilov gəmirirdilər, əlləri 
tətikdə, gözləri korpus komandirindəydi.  

Beynəlxalq müşavir çadırın künclərindəki masaların 
üzərində olan xəritələrə ötərgi göz gəzdirib mərkəzdəki 
masanın yanına qayıtdı. 

-Göstər, görüm planınız nədir? – Amiranə səsləndi. 
Baş Qərargah rəisinin işarəsi ilə küncdə oturan may-

or, çox güman ki, üçulduzlu generalın yavəri o idi, cəld 
böyük xəritəni boru qabın içindən çıxardaraq masanın 
üzərinə sərdi və küncə söykənmiş əlindəki oxlovaoxşar 
uzun çubuqlardan götürüb birini rəisinə, birini də dör-
dulduzlu generala uzatdı. Beynəlxalq müşavir bir xeyli 
müəmmalı-müəmmalı dayanıb xəritəni nəzərdən keçirdi. 
Hiss olunurdu ki, adam xəritə ilə tanışdır. Baş Qərargah 
rəisinin döyüş xəritəsindən eynisi hazırlanıb Ali Baş Ko-
mandana təqdim olunmuşdu. Beynəlxalq müşavir yəqin 
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ki, xəritə ilə orda tanış olmuşdu. Odur ki, asanlıqla göz 
gəzdirir, yeni detalları aşkarlamağa çalışırdı. 

-Məruzə elə. – Astadan dilləndi. 
Baş Qərargah rəisi yavərinə işarə verdi. Mayor 

əlindəki oxlovaoxşar çubuğu xəritə üzərində gəzdirərək 
danışmağa başlayan kimi dördulduzlu general onun 
çubuğunu xəritə üzərindən kənara itələdi. 

-Özün... məruzə elə.
Buyruq gözlənilməz olsa da Baş Qərargah rəisi 

heç bir inadkarlıq göstərmədən əlindəki çubuğu xəritə 
üzərində gəzdirməyə başladı. Sağ cinahdakı mövqelərdən 
tutmuş düşmənlə təmas xətlərini və əməliyyat şəraitində-
ki dəyişiklikləri kiçik detallarınadək izah etdi. 

-Müxtəsər elə. – “Qonaq” onu tələsdirdi. – Araz çayı 
boyunca əməliyyatı incələ.

Baş Qərargah rəisi Cəbrayıl və Füzuli rayonları əra-
zisində gedən döyüşlər zamanı azad olunmuş əraziləri və 
son döyüş şəraitini Beynəlxalq müşavirin nəzərinə çat-
dırdı. 

-İndi niyyətin nədi? 
Növbəti sualı Baş Qərargah rəisi gözləyirdi, madam 

ki, Ali Baş Komandanın adından gəlmişdi, deməli, kömək 
əlini əsirgəməyəcəkdi.

-Kəşfiyyat məlumatına görə ermənilər bizim Araz-
boyu hücumlarımızı dayandırmaq üçün Ağdam və digər 
bölgələrdən qoşun yerdəyişməsi edirlər. Fürsət yaran-
mışkən ehtiyat korpusun qüvvələrini Ağdam istiqamətinə 
yönəltmək, Ağcabədidə cəmləşmiş könüllülərlə qru-
plaşma yaradaraq həmin bölgədə güclü zərbələr vuraraq 
Xankəndi istiqamətində irəliləməkdir. Tərtər bölgəsindən 
də güclü təsir göstərməklə düşməni sıxışdırıb tamamilə 
ərazidən çıxartmalıyıq. 

-İstihparatın kəndini qandırmışdır, genel kurmay 
başkanım! – Dördulduzlu general xəfifcə gülümsəyərək 
Baş Qərargah rəisini mənalı-mənalı süzdü. – Ermənilər 
heç bir mövqe dəyişikliyi yapmamışlar. Avçı kimi marıq-
da durub səni Ağdam cəbhəsində bekliyorlar. Haydı!

-Ali Baş Komandanın əmri belədir. Biz Araz boyu-
nca aldadıcı hücumlar etməli, düşmənin bütün diqqətini 
bura yönəltməli və baş hücum istiqamətindən güclü zər-
bələr endirərək Xankəndi istiqamətində irəliləməliyik. 

-On binlerle şehidmi vermek istiyorsan?
-Biz torpaqlarımızı azad etməliyik. – Baş Qərargah 

rəisi ucadan qəti fikrini bildirdi. – Nəyin bahasına olursa, 
olsun...

-Yürü! – Dördulduzlu general əmr etdi. – Gediyoruz.
-Hara? – Üçulduzlu general çaşqınlıq içində soruşdu. 
-Baş Komandanın yanına.
-Ali Baş Komandan mənə burda olmaq, döyüşə rəh-

bərlik etmək əmri verib. 
-İndi də görəvdən götürüyor, yanına çağırıyor.

-Çağırsaydı, özü söyləyərdi. 
-Özü efirə çıxa bilməz. Səsindən yerini təsbit edə 

bilərlər. Mənə söylədi. 
Bu zaman qapının ağzında dayanan qoluzorlular içəri 

daxil oldular və hərəsi Baş Qərargah rəisinin bir qolundan 
yapışdı. Üçulduzlu general cəld hərəkətlə dartınıb onların 
əlindən çıxdı. 

-Siz özünüzü nə zənn edirsiniz? – Beynəlxalq müşa-
virin üstünə çəmkirdi və əl atıb nikellənmiş, parıltısı göz 
qamaşdıran TT markalı tapançasını çıxartdı. 

-Səfehlik yapmayın. – Beynəlxalq müşavir təmkinini 
pozmadı. – Sakitcə gediyoruz. 

Baş Qərargah rəisi qabağa düşüb çadırdan çıxdı. 
Korpus komandiri əlində tapança çadırın lap yaxın-

lığında dayanmışdı, içəridə baş verənlərdən narahatçılıq 
keçirirdi, həyəcanlıydı. Baş Qərargah rəisini görən kimi 
soruşdu:

-Dima, burda nə baş verir?
Üçulduzlu general heç bir cavab vermədi, sadəcə 

tapançasını qoltuğunun altındakı kaburuna qoydu.
Çadırı üzükqaşı kimi dövrəyə alan qərargah 

bölüyünün əsgərləri Beynəlxalq müşavirin qoruması ilə 
üzbəüz dayanmışdılar. Avtomatlar bir-birinə tuşlanmışdı. 
İkinci “Sprinter”dən də xüsusitəyinatlılar yerə enmiş, 
silahlarını qərargah bölüyünün əsgərlərinə tuşlamışdılar.

-Burda nə baş verir? – Korpus komandiri bir də 
ucadan səsləndi. 

-Sakın, səfehlik yapmayın! – Dördulduzlu general 
bildirdi. – Burda əmr və komutanlıq məndədir. 

-Röşka, Ali Baş Komandanın yanına gedirik. – Baş 
Qərargah rəisi təmkinlə söylədi. – Komanda ver, əsgərlər 
silahları endirsinlər. Bir bu çatmırdı ki, qardaş qardaşı qa-
nına qəltan eyləsin. 

Korpus komandirinin işarəsi ilə qərargah bölüyünün 
əsgərləri silahları endirib geri çəkildilər. 

-Bir də tapşırıq ver, - Baş Qərargah rəisi əlavə etdi. – 
cəbhə boyu möhkəmlənsinlər. Kim hansı mövqedədirsə, 
mövqesini möhkəmləndirsin. Mən qayıdana kimi aktiv 
döyüş əməliyyatlarını dayandırın. 

-Başqa bir şey yoxdur ki?
-Nə ola bilər?
-Bilmirəm. 
Baş Qərargah rəisi ilə korpus komandiri mənalı-

mənalı baxışdılar. Üçulduzlu general xəfifcə gülümsündü. 
Sonra Beynəlxalq müşavirlə birgə maşına doğru getdi. Ağ 
“Jeep”ə əyləşdilər. Bu an dördulduzlu generalın qoruma-
ları da qaçaraq “Sprinter” maşınlarına doluşdular. 

-Telesme, tezlikle seni de yarğılayacağıq. – Beynəlx-
alq müşavir üzünü ehtiyat korpus komandirinə tutub as-
tadan dodaqaltı mızıldandısa da bunu heç yanındakı Baş 
Qərargah rəisi də eşitmədi.
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Ağ maşınlar sürətlə ərazidən uzaqlaşdılar.       
Maşını binanın yanında saxladı – həmişəki yerində. 

Bura pəncərəsinin altıydı, hərdən baxa bilirdi. Maşın-
dan düşüb açarın üstündəki “kilid” düyməsini basdı, qa-
pılar şaqqıltı ilə avtomatik bağlandı. Yorğun addımlarla 
binanın qabağına keçdi. “Besedka”nın zəif işığı həyəti 
azca işıqlandırırdı, elə bil kerosini qurtarmaq üzrə olan 
lampa süsüldəyirdi. Başını qaldırıb yaşadığı beşmərtəbə-
li binaya nəzər saldı. Altmış mənzillik binada cəmisi iki 
pəncərədən işıq görünürdü. Onlardan biri Tanya arvadın 
pəncərəsiydi, o birisi də Pəhləvanın. Yaşı səksəni keçmiş 
Tanya arvad milliyyətcə rus idi. Həyat yoldaşı hərbiçi 
olub. Sovet hökuməti vaxtı burdakı hərbi hissədə anbar 
rəisi vəzifəsində xidmət keçirmiş. İttifaq dağılandan son-
ra ərini Rusiyaya dəyişiblər. O da gedib hardasa avtomo-
bil qəzasında dünyasını dəyişib. Uşaqları da böyüyəndən 
sonra oxumaq adı ilə çıxıb Rusiyaya gediblər, elə orda da 
ilişib qalıblar. Tanya arvadın gedəcəyi yeri yoxdu. Odur 
ki, ilişib qalıb burda. Pəhləvan isə KAMaz işlədir, Qa-
radağdan daş karyerindən mişar daşı gətirib satır. Yax-
ın kəndlərdən birindəndir. Döyüşlər başlayandan ailə-
uşağını kəndə aparıb. Səhər-səhər burdan durub getmək 
asandır deyə qalıb. 

Babək ha baxdısa, Pəhləvanın maşınını görmədi. 
Ətrafa – qonşu binaların həyətinə də göz gəzdirdi, nə bir 
adam gördü, nə də maşın... “Görəsən, bu camaat hara 
buxarlanıb belə..?”

İkinci mərtəbədə yerləşən mənzilinə qalxdı. Çay 
hazırlayıb içməyə ərindi. Stolun üstündəki bankədən 
dalbadal iki stəkan su süzüb içdi. Kitelini çıxardıb stu-
lun kürəyinə asdı. Bir ilin yorğunu, yuxusuzu kimi özünü 
çarpayıya saldı. Gözünü yumub yuxuya getmək istədi, 
alınmadı. Bu gün daha gərgin keçmişdi, olub-keçənlər 
beynində fırfıra kimi fırlanır, dəyirman kimi uğuldayırdı. 

Səhər tezdəndən qospitaldaydı. Nazir müavininin 
gəlişinə hazırlaşırdılar. Yüngül yaralılardan, daha doğru-
su, tibbi yardım alıb nisbətən yaxşılaşmışlardan iki avto-
bus geriyə - cəbhəyə göndərdilər. Mərkəz cəbhə koman-
danı Hikmət Həsənovun yaxın adamı onların arxasınca 
gəlmişdi. “Mən harda, siz də orda olmalısınız” deyib 
generalın sözünü çatdırırdı. “Burda öləcəyik, ancaq geri 
çəkilməyəcəyik! Qospital nədir? Nə qədər ki, başınız 
üstünüzdədir, əliniz silah tutur, barmağınız tətiyi çəkir, 
cəbhədə olmalıyıq!” Hikmət lap qan-qan deyirdi. 

Sabir də yarımçıq çıxırdı qospitaldan. Mərmi part-
layışından kəllə-beyin zədəsi almışdı, bir qulağının pərdə-
si deşilmiş, kar olmuşdu. Avtobusla gedən döyüşçülərə 
heç bir qarışıqlığı yoxuydu, başqa qoşun növündə xid-
mət keçirdi. Qulluq etdiyi bölük də Mərkəz cəbhəsinin 
sərəncamına göndərilmişdi. Babəklə bir-birlərini çoxdan 
tanıyırdılar. Hərdən idman zalında rastlaşırdılar. Bir neçə 

dəfə həmsöhbət olmuşdular, aralarında dostluq münasi-
bəti yaranmışdı. Başqa bir gizirlə qospitalın qapısından 
çıxanda qarşılaşdılar. 

-Sabir, sən hara? – Onları görcək Babək təəccüblə 
soruşdu. 

-Gedirəm! – Sabir bircə kəlmə dedi, onun səsindəki 
hüzn hiss olunurdu. – Onlar gedəndən sonra mən burda 
necə qala bilərəm?

-Qulağının qanı hələ qurumayıb. – Babək onun 
yarasına işarə elədi. – Heç olmasa, qalıb bir-iki gün də 
müalicə alardın. 

-Onsuz da hamımızınkı ölümdü. Nə fərqi var, bir gün 
tez, ya bir gün gec...

-Sənə ölüm yaxın düşə bilər? – Babək qeyri-ixtiyari 
gülümsündü, zarafata salıb əlini onun kürəyinə vurdu, 
musqullarına işarə elədi. 

-Məndən də nər oğulları yerə yıxıb orda. – Sabir as-
tadan cavab verdi. – Onların yanında mən nəyəm ki, yax-
ın düşə bilməsin...

Danışa-danışa qospitalın qapısından aralandılar. 
-Meyvə götürün! 
Yolun sağ tərəfində dayanan içi meyvə yeşikləri ilə 

dolu QAZelin sürücüsü təklif etdi. Maşına tərəf heç gö-
zlərinin ucu ilə də baxmadılar. 

-Bəlkə bir-iki yeşik götürəsiniz? Orda uşaqlara pay-
layarsınız... – Babək də münasibətini bildirdi. 

-Orda meyvə yada düşür? – Sabir etinasız yanaşdı.
Bu vaxt Sabirlə birlikdə qospitaldan çıxan döyüşçü 

yoldaşı yolun qırağında dayanan “Jiquli”sini işə saldı. 
Başqa bir QAZel sürücüsü onlara səsləndi:

-Şirniyyat götürün. Cəbhədaşlarınıza aparın. 
-Çox sağ ol. – Sabir əl yelləyib təşəkkürünü bildirdi. 
Babəklə sağollaşıb təzəcə maşına oturmuşdular ki, 

çəlimsiz bir kişi qaçıb gəldi. Əlində güllü yaylıq bağla-
ması vardı. 

-Qurbanınız olum. – Tövşüyyə-tövşüyyə dedi. – 
Görürəm cəbhəyə gedirsiniz. Bunu da götürün. 

Kişi dayanıb mənalı-mənalı onları süzdü. Deyəsən, 
götürmək fikirləri olmadığını anladı. 

-Mənim oğlum da döyüşdədir. Elə bilərəm ona 
göndərmişəm, ürəyim bir az rahatlanar. – Əlindəki bağla-
manı Sabirə uzatdı. – Kotlet-çörəkdi, göy-göyərti, bir də 
xiyar-pomidordu. Vallah, öz halal qazancımdandı. Ha-
lal-xoşunuz olsun. Yolda yeyərsiniz.

Üçü də meyvə və şirniyyat dolu QAZellərə baxıb 
gülümsədilər. 

“Allahın işinə bir bax! Milyonları olanın meyvəsinə, 
şirniyyatına baxan yoxdur, kasıbın alın təri ilə qazandığı 
tikəsi yeyilir! Bəlkə bu da bir hikmətdir. Çörəyi afsanaya 
düşdü deyirlər buna. Allah oğlunu qorusun! Allah Ordu-
muzu qorusun!” Babək özlüyündə düşündü. 
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Bağlamanı alıb yola düşdülər. 
Sabirgilin arxasınca baxdı, onlar döngəni keçib ümu-

mi yolda gözdən itən kimi Babək cəld qospitala qayıtdı. 
Birdən peyda olduğu kimi çəlimsiz kişi də qəflətən yoxa 
çıxdığından heç onunla sağollaşa da bilmədi, oğlunun 
harda xidmət keçdiyindən, hansı cəbhədə döyüşdüyündən 
də xəbər tutammadı. 

Qospitalda yaralılara baş çəkdi. Köhnələrlə 
maraqlandı, yeni gətirilənləri qeydə aldı. Qəhrəman 
yerindəydi, sir-sifəti açılmışdı, deyəsən, nazir müavinin 
qohumu olduğunu qospital işçilərindən də bilən vardı. 
Odur ki, onu yüngül yaralılara qoşub avtobusla cəbhəyə 
göndərməmişdilər. 

Bu gün Mərkəz cəbhəsinin əsas hücum istiqaməti 
Madagiz idi – bunu hamı danışırdı. Nəyin bahasına olur-
sa-olsun Suqovuşanı azad etməliydilər. Hikmətin yaxın 
adamı belə demişdi. Suqovuşanın köhnə adının bərpa ol-
unacağını da deyirdilər. 

Çox keçmədi ki, nazir müavini gəldi. Onun qospi-
tala girişi, yaralılarla maraqlanması və çıxıb naməlum 
istiqamətə yollanması çox tez oldu, bəlkə heç on-on beş 
dəqiqə də çəkmədi. Qospitaldan təzəcə uzaqlaşmışdı ki, 
raketlər gurladı. Yalan-doğru iyirmi yeddi raketin atıldığı 
barədə şayiələr yarım saatın içində şəhəri bürüdü. Dey-
ilənə görə, göydə iyirmi beşini vurublar. İkisi isə gəlib 
düşmüşdü. Biri qospitalın yanındakı köhnə hərbi hissənin 
ərazisinə, digəri isə Yeni Yerevan deyilən yaşayış massiv-
indəki Cinlər məhəlləsinə düşüb partlamışdı. Hərbi hissə 
hələ keçən il köçürüldüyündən, Cinlər məhəlləsində isə 
ancaq qaraçılar yaşadığından, onların da gündüzlər evdə 
olmadığından heç bir xəsarət alan olmamışdı. Bu da yara-
danın bir möcüzəsiydi. Yarım milyonluq şəhərə iki raket 
düşsün, bir nəfərin də burnu qanamasın.

Axşam xəbərlərində Suqovuşanın azad olunması 
xəbəri ölkəni sevindirdi. Madagizin köhnə adının – Suq-
ovuşanın bərpa edilməsi barədə ölkə başçısının sərəncamı 
da səsləndirildi. Buna Babək də sevindi, lakin sevinci çox 
çəkmədi. Sabirin şəhid olması xəbəri də elə həmin vaxt-
larda gəldi. 

Fikir-xəyal içində nə vaxt yuxuya getdiyindən xəbəri 
olmadı. 

...Möhkəm gurultuya yuxudan ayıldı. Qazmı 
partlamışdı, binamı çökmüşdü, bilmədi. Çarpayının 
yanındakı taburetkanın üstünə qoyduğu telefonları ara 
vermədən zəng çalırdı. Birincini götürdü, hərbi hissə 
növbətçisiydi. 

-Təcili gəl, şəhərə raket atıblar. 
O biri telefonu götürdü, anasıydı. 
-Necəsən? – Səs qulaqlarında exo verdi, başı ağrıdan-

mı, gurultudanmı, nədənsə uğuldayırdı. 
-Sən hardan bildin?

-Analar hər şeyi bilir. – Xumara zarafata saldı, nə baş 
verdiyindən xəbəri olmasa da, oğlunun səsini eşidib tox-
tamışdı, həyəcanını boğurdu. 

-Doğrudan, hardan xəbər tutdun?
-Nəyi? – Xumara indi başa düşdü ki, nəsə baş verib, 

dəqiqləşdirməyə çalışdı. 
-Şəhərə raket düşməyini...
-Heç hardan. – Xumara bilmədi nə desin. – İndi Tür-

kiyənin “Qlobal-xəbər”inə baxaram, yəqin ordan deyərlər.
-Bəs xəbərin yoxuydusa, nə yaxşı gecənin bu vaxtı 

zəng elədin?
-Eləcə ürəyimə nəsə dammışdı, narahatçılıq keçirird-

im. Zəng elədim ki, səsini eşidim. 
-Yaxşı, məni çağırırlar. Təcili getməliyəm. 
Yataqdan qalxmağa çalışdı. Bütün bədəni əzgindi, 

elə bil bir maşın daş daşıtdırmışdılar, ya da qurşaqdan 
aşağısını dəyənəklə döyüb qançır eləmişdilər. Güc-bəla 
ilə özünə gəlib çarpayıdan qalxdı. 

-Mən bu gündəyəmsə, gör indi daşın, torpağın 
üstündə səhəri dirigözlü açan döyüşçülər nə gündədir.    

* * *
Axşam saatlarıydı, hələ tam qaranlıq düşməmişdi. 

Adil adətən bu vaxtlar gəzintiyə çıxırdı, ya dəyirma-
na gələn dəmiryolu xəttinin qırağı ilə aşağı məhəllədə 
evlərin arası ilə gedib “Araz Market”dən nəsə alıb üst 
yol ilə qayıdar, ya da üst yol ilə gedib aşağı məhəllə 
tərəfdən qayıdardı. Hərdənbir üst yol ilə gedəndə Dər-
gahın mağazasına dönər, ora toplaşanlarla söhbətləşər-
di. Dərgahın mağazasının yanına əvvəllər lap tez-tez 
toplaşardılar, necə deyərlər, oranı məhlənin mətəsinə çe-
virmişdilər. Bu pandemiya düşəndən sonra qırğı görmüş 
toyuq-cücə kimi insanlar qaçıb dağılışmışdılar. 

Həyətdə durub hansı yol ilə gedəcəyini müəyyən-
ləşdirənə kimi telefonuna zəng gəldi. Ekranda Şahmarın 
adı göründü, gələn zəng onun telefonundan idi. Salam-
laşıb hal-əhval tutdu.  

-Xəbərin var xəbərdən? – Şahmar soruşdu. 
-İndi xəbərdən çox xəbər var. Hansını deyirsən?
-Burda hamı səndən danışır. 
-Bir de görüm, nəyimdən danışırlar? Orda nolub ki?
-Sən komissardan harasa şikayət etmisən?
-Yox. Nə şikayət? Yuxarıdakılara şikayət-zad lazım-

dır? Onlar kimin nə işlə məşğul olduğunu hamıdan yaxşı 
bilirlər.

-Sən gedəndən üç gün sonra əlinə döndüyüm qara 
masqalılar gəlib komissarın qollarını qandallayıblar. 
Başına da qara torba geyindirərək, qara maşına mindirib 
harasa aparıblar. Roza da hamıya yayıb ki, komissarı Adil 
tutdurdu. 

-Yaxşı eliyib aparıblar, gec-tez tutulmalıydı. Vəzifə 
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tuturlar, bir az da pul qazanırlar, elə bilirlər ki, day alçaq 
dağları bunlar yaradıblar. Camaatı saymırlar, ağsaqqal-qa-
rasaqqal demirlər, keçmiş döyüşçüləri adam yerinə qoy-
murlar. Demirlər ki, onların hesabına vəzifədə, isti kabi-
netdə oturublar. 

-Bilmirsən, hara aparıblar?
-Hara aparacaqlar? Qara masqalılar aparıbsa, yüz faiz 

aparıb danışdıracaqlar, bütün fırıldaqlarını öyrənəcəklər, 
sonra da arxasına karrı bir təpik ilişdirib itəliyəcəklər qa-
zamata. Qoy, gedib qara zindanda çürüsün. İsti kabinetin, 
hörmətli vəzifənin, çiynindəki böyük ulduzların qədrini, 
məsuliyyətini bilmədi. Ona quru çörək də haramdır. 

-Yəqin gəlib bizi də danışdırarlar?
-Sizin nəyinizi danışdıracaqlar. Polkovnik olmağına 

baxma, mama uşağıydı, nəfsinə qalib gələ bilmədi, istəy-
inə dözə bilmədi, özünü güdaza verdi. Əlin qapının arası-
na qoyub sıxan kimi özü hər şeyi açıb deyəcək. Uzaqbaşı 
gəlib Rozanı danışdıra bilərlər. Komissarlığın bütün 
sirlərini təkcə o bilir. 

-Son vaxtlar yaman şayiə gəzir. Generallardan 
danışırlar, xain, satqın deyirlər...

-Sən fikir vermə. Müharibə vaxtı həmişə belə olur. 
Beş dostumuz varsa, on beş də düşmənimiz olmalıdır. 
Generallar da belə... Elə bilirsən... Nə isə... Məktəbə ge-
dirsən? Orda vəziyyət necədir?

-Hanı? Heç on beş gün işləmədik, yenə bağladılar. 
Karantin...

-Onlayn keçirsən dərsləri?
-Mən hər gün səhər saat doqquzda oluram məktəbdə. 

Direktora demişəm ki, otaqda kompüterimi, internetimi 
təşkil elə, dərsimi keçim. Nə pulum yoxdu planşet, nout-
buk alam... nə də həvəsim. 

-Düz eliyirsən. Bir də ki, hərbi hazırlığı gərək əyani 
keçəsən. Yoxsa kompüterlə nağıl deyil ki, danışasan. 

-Elə mən də onu deyirəm. 
-Hə, mən soruşmuram, özün də demirsən... uşaqdan 

xəbərin var?
-Keçən ayın iyirmi beşi danışmışdıq... – Şahmar nəsə 

sözünü dilinin altında səsləndirdi. 
-Yəqin hələ bölgü olmamışdı.
-Hə...
-Məsələni həll elədinmi? Mürşüdü hara saldırdın? 

Sənə demişdim axı... işinin dalınca özün get... Get kor-
pusa, köhnə tanışlarımızdan kimsə orda olmamış olmaz.

-Getmişdim. Eyvaz ordaydı.
-Hansı Eyvaz? Xan Eyvaz?
-Yox, o birisi, Mamay Eyvaz...
-Rabitəçi?
-Hə, rabitəçi. İndi rabitə rəisidir, mayordur.
-Bir köməyi dəydimi?
-Sağ olsun, xeyli köməyi dəydi. İndi özün bilirsən, 

hər şey yuxarının razılığıynandı, hesab hesabdı. 
-Nə qədər yendirə bildi?
-Telefonda belə şeyləri demək də olmur...
-Narahat olma. Yuxarılar hamısını səndən-məndən 

yaxşı bilir. Bayaq dedim axı...
-Bilməyinə bilir e... ancaq demək olmur. 
-Deyəndə nə olacaq?
-Yuxarıyla işləri olmayacaq, yəni pul alana 

dəyməyəcəklər, pul verənin dalınca düşəcəklər.
-Eyvaz heç olmasa bir beş yüz manat yendirə bildimi?
-Hə. O qədər oldu. 
-Yenə də sağ olsun köhnə qvardiyaçılar.
-Hə, buna da şükür. Mürşüd tank əlehinə batareyaya 

düşməliydi, day dava başladı, əlaqə saxlaya bilmədim. 
-Hamısını Allah qorusun. – Adil dərindən bir köks 

ötürdü. – Yaxşı, sağ ol. Hələlik.  
Telefonu söndürəndə baxdı ki, üst yolla gəlib, bir az 

sonra Dərgahın dükanına çatacaqdı. 
Dərgah dükanda oturub Qabillə söhbət edirdi. Adil 

də salam verib keçib oturdu. Az keçmədi ki, qızğın müza-
kirə başladı. Kənardan baxan olsaydı elə bilərdi ki, poli-
toloqdular, efirdə çıxışa hazırlaşırlar. 

Qabil: Kim nə deyir desin, bu oyundur, özü də tədbir-
li, planlı oyun. Bir çox maraqlar üst-üstə düşüb. Məqsəd 
təkcə Qarabağ məsələsi deyil.

Adil: Bəs nədir?
Qabil: Birincisi, Paşinyan çox nala-mıxa vurur, Ru-

siyaya belə başçı sərf eləmir, iki gündən bir “qərbə, qər-
bə, qərbə” mahnısın oxuyub Rusiyanı şantaj eliyir. Putin 
çalışır ki, Amerikada prezident seçkiləri keçirilənə kimi 
Paşinyanı aşırsın.

Dərgah: Boy, sən hələ də bilmirsən ki, Paşinyan 
rusun adamıdı? O, öz rolunu çox məharətlə oynayır, o 
tərəfə də oynayır, bu tərəfə də. Ermənistan Rusiyanın 
umuduna qalsa, acından ölər, gərək hərdənbir o tərəfin də 
adın çəkəsən ki, Con daydayları pul göndərsinlər. Gərək 
işin iqtisadi tərəfin də fikirləşəsən. Təkcə siyasət deyil ki, 
başda duran...

Adil: Qabil, sən lap o adaşın kimi danışırsan...  
Aşırsın, yoxsa dərsini versin?

Qabil: Adaşım kimdi?
Adil: Blogeri deyirəm...
Qabil: Sərsəmləyir də özü üçün, kimdi ona fikir 

verən, psixoloji problemi var. Avropalılar da deyir bəs iş 
görür, hələ bir onun mühafizəsini də təşkil ediblər. Day 
demirlər ki, parabeyindi, ağzına gələni danışır.

Dərgah: Siz nə fikirləşirsiniz; Tramp hakimiyyətdə 
qalacaq, yoxsa yeni prezident seçəcəklər?

Qabil: Amerika dörd ildən bir yeni prezident seçir. 
Dəyişəcəklər.

Adil: Mən bilən, dəyişəcəklər, özləri də deyir ki, bu 
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dəfə demokratlar hakimiyyətə gələcək. Amerikada indiyə 
kimi cəmi iki nəfər ikinci müddətə seçilib; Ronald Rey-
qan və bala Corc Buş. Bunlar neyniyiblər? Hakimiyyət 
müddəti başa çatana yaxın ölkəni qarışdırıb, seçkini bir 
il gecikdiriblər. Öz adamlarını toplayıb ikinci müddətə 
seçiliblər.

Dərgah: Mən də deyirəm Tramp hakimiyyətdə qala-
caq. Görmürsən qan-qan deyir. Gül kimi kresloda oturub 
də... Durub başqasına deyəcək ki, xoş gəlmisən? Bizim 
deputatlar dururlar? Eləsi var ki, düz otuz ildir oturub 
kreslosunda...

Adil: Bizə baxma... Dünyanın gözü Amerikadadır. 
Ora da hardansa idarə olunur. ABŞ-ın nüfuzunu saxlamaq 
üçün mütləq dəyişəcəklər. Tramp iş adamıydı, alverçiy-
di...

Qabil: Dəllaldı...
Adil: Ay sağ ol. İndi onun yerinə yeni sahənin 

adamını gətirməlidilər...
Dərgah: Professor...
Adil: Yox... İntilligent Barak Obamaydı, belə tezliklə 

təkrarçılıq eləməzlər. Ola bilər ki, professor olsun, ancaq 
tamam başqa sahənin professoru...

Dərgah: Amerikanın başını buraxın, toyuq nənəsindən 
süd görməyən kimi, biz Amerikadan heç nə görməyəcə-
yik. Bizimki Rusiyadı...

Qabil: Rusiya da rədd olsun, İran da. Bizimki Türki-
yədi. Türkiyə gəlib, burdadı, Qarabağı da, inşallah, tez-
liklə azad edəcək. 

Adil: Türkiyə Qarabağ alan olsa, Naxçıvanın işğal-
da olan yeganə Kərki kəndini alardı. Həftə səkkiz, mən 
doqquz təlimə gəlirlər. Onlarınkı təlimdi, yumruq qıca-
maqdı. Rusiya da özünə, İran da... Bizimki heç biridi. 
Qafqazı əhatə edən bu, hər üç ölkənin Azərbaycana qa-
rşı marağı eynidi, istənilən yolla özünə birləşdirmək, bu 
alınmadıqda parçalayıb bir hissəsini işğal etmək. Odur ki, 
mən heç birindən haray görmürəm.

Qabil: Türkdən başqa çarəmiz yoxdu. 
Adil: Hiss olunur ki, ciddi təsir altına düşmüsən. 

Bax, Bakıda cəmisi bir türk cəmiyyəti var, adı “Vətən”dir, 
az qaılır otuz il olsun ki, fəaliyyət göstərir. 1989-cu ildə 
özbəklər Oş və Fərqanə şəhərlərindən məhsəti türklərini 
qovdular. Onlar sürgün olunduqları Gürcüstana qayıt-
madılar, heç çıxıb Türkiyəyə də getmədilər, bura – Azər-
baycana gəldilər. Çünki yaxşı bilirlər ki, heç harda onlara 
himayə durmayacaqlar. Yenə ata yurdu, ocaq, bünövrə 
buradır. Bütün türkdilli xalqlar burdan güc alıb yayılıblar 
dörd tərəfə. Başçıları da məşhur Bayraqdarlardandı. İn-
diyə kimi heç eşitmisənmi ki, türkçülüyü təbliğ etsin-
lər? Yox. Onlar bunu etməyib, etməyəcəklər də, çünki 
əsl türkdülər, calaq, yamaq deyillər. Ancaq bizim sosial 
həssaslığımızı yaxşı bilən düşmənlər yalançı turançılıq, 

türkçülük təbliğ etməklə cəmiyyəti bölmək, parçalamaq, 
qarşıdurma yaratmaq, digər məqsədlər güdürlər. Onların 
arasında dilimizi yaxşı bilən, sonradan özünə qədim türk 
adlarından birini götürən erməni, kürd, yəhudi, ingilis, 
kim desən ola bilər. 

Qabil: Belə şey eşitməmişəm, birinci dəfədir 
eşidirəm. 

Dərgah: Onda ehtiyatlı ol. Eşitmədin deputat nə 
dedi? Dedi ki, Bakıda bir belə türk bayrağı qaldıranların 
çoxunun məqsədi Rusiyanı qıcıqlandırmaqdır.

Adil: Hər şey ola bilər. Hər türk bayrağı qaldıran elə 
bilirsiniz türkçüdür? Yaxşı yoxlasalar, onların içindən 
neçəsi erməni, neçəsi kürd, neçəsi fars çıxacaq. Məqsəd 
qıcıq yaratmaqdır, mən də belə düşünürəm. 

Qabil: Deyirsən yəni ölkədə türk qoşunu yoxdu?
Adil: Mən öz düşüncəmə və bildiyim dəqiq məluma-

ta görə deyə bilərəm. Türkiyə bizim kimi müstəqil ölkə 
deyil. Ordusu bizdəki kimi Ali Baş Komandana yox, 
NATO-nun baş katibinə tabedir. Türkiyə hökumətinin 
tabeçiliyində olan Jandarma, İstihparat və başqa adlar al-
tında hər hansı qoşun növləri varsa da, onlar heç vaxt bizə 
görə ruslarla savaşa atılmazlar. 

Qabil: Bu nə danışır ə... Deyirsən yəni, ruslarla 
döyüşə bilməzlər? Türk Ordusu rusun qoşunun bir günün 
içində darmadağın edər. Tarix boyu türklər rusları qırıblar. 
Türk ordusunun adı gələndə bütün dünya əsim-əsim əsir...

Adil: Təki, sən deyən olsun. Mən də istəyirəm ki, 
türkün öz müstəqil ordusu olsun və ruslara qalib gəlsin. 
Dedim axı, Türk ordusu bir NATO ordusudur. Türkiyənin 
prezidentinə yox, NATO baş katibinə tabedir. Bunu sırqa 
elə, as qulağından. İkincisi, nə Balkan müharibəsində, nə 
də Krım müharibəsində türklər qalib gəlib. Hər iki hal-
da rus qoşunu qalib gəlib və türkləri yarımadalardan çıx-
arıblar. Tarix belə yazır. 

Dərgah: Bəs keçən ay gəlmişdilər axı... noldu?
Adil: NATO təlim planına uyğun olaraq Türkiyədən 

on bir min qoşun gəldi Naxçıvana, iyul ayının 29-dan 
avqust ayının 12-dək birgə təlimlərdə iştirak etdi və iki 
gün sonra geri qayıtdıqları haqda rəsmi məlumat yayıldı.

Qabil: Desələr də, getməyiblər, burdadılar...
Dərgah: Ermənistanın bir o qədər pulu var, silah alır?
Adil: Rusiyanın bazası Ermənistanda yerləşdiyinə 

görə pul ödənilməlidir. Putin də pul vermir, əvəzində, 
köhnə, müddəti çıxmış texnika, raket, digər silahlar verib 
borcu bağlayır.

Qabil: Ona görə erməni atdığı raketlərin çoxu 
partlamır...

Dərgah: Mən eşitdim ki, Rusiya bazasını Erməni-
standan Qarabağa köçürtmək istəyir...

Adil: İndi hər şey eşidə bilərsən. Hələ ki, döyüş gedir, 
ordumuz irəliləyir, Ali Baş Komandan da tam əminliklə 
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çıxışlar edir, dünyanın aparıcı telekanallarına müsahibələr 
verir, Tviter səhifəsində azad olunmuş yaşayış yerləri-
nin adlarını yazır. Görmürsünüz, hamı, hətta müxalifət 
də xalq və ordu ilə birlik nümayiş etdirmək, prezidentə 
dəstək vermək üçün sakitcə oturub. Yaxşı xəbərləri eşi-
din, dəyərləndirin, pis xəbərləri ya eşitməyin, ya bu qu-
lağınızdan alıb, o birisindən havaya buraxın, sizdən kənar 
olsun.      

* * *
Adil erkən yuxudan oyandı. Xumara hələ mışıl-mışıl 

yatırdı. Oyatmamaq üçün yatağından ehmalca qalxdı. Pal-
tarlarını geyinib otaqdan çıxırdı ki, Xumaranin mışıltısı 
kəsildi. Qanrılıb arxaya baxdı. Gördü ki, son vaxtlar ya-
man həssas olmuş, az qala dovşan yuxusu yatan Xumara 
dolmuş, doluxsunmuş gözlərini azca aralayıb ona baxır. 

-Hara gedirsən? – Astadan soruşdu.
-Qəssabın yanına gedirəm, ət almağa. 
-Hə, get. Lap ürəyimdən xəbər verdin, budur, bir 

həftədir dişimə ət dəymir. Ət yemək istəyirəm. 
-Bilirəm.
-Bir də... – Xumara nəsə demək istədi, lakin demədi.
-Bir də... nə? – Adil soruşdu. 
-Qorxuram deməyə.
-Yaxşı, demə... – Adil nəsə başa düşdü deyə daha 

üstünü vurmadı. 
Həqiqətən beləydi, döyüş başlanan gündən, bu evdə 

xörək bişmirdi. Həm hadisələrdən, həm də yaxşı qida-
lanmadıqlarından sarsılmışdılar, elə fiziki cəhətdən də 
üzülmüşdülər. Xumara elə hey deyinirdi: “Anası ölmüşlər, 
görən, nə tapıb yeyirlər?” Adil ha başa salmağa çalışsa 
da ki, narahat olma, döyüş vaxtının öz qayda-qanunları 
var, konserv, quru yeməklərlə təmin olunurlar döyüşçülər, 
yenə də Xumaranin narahatlığı keçib getmirdi. “Mən bur-
da bişirim, yeyim, onlar da orda ac qalsınlar...”

Bütün günü televizorun qabağındaydılar, hər saat 
şad xəbər gözləyirdilər. Dalbadal işğaldan azad olunan 
kəndlərin adlarının sadalanması, özü də ölkənin birinci 
şəxsinin dilindən səsləndirilməsi ekrandan evə şüa ilə 
bərabər bol-bol sevinc doldururdu. Dil-qəfəsə qoymayan 
hərbi geyimli müğənnilər, yağışdan sonra peyda olan 
göbələk kimi artıb-çoxalan şərhçilər ağız-ağıza verib nəsə 
danışır, başlarını qatırdı. Bəzən də onların məntiqsiz çıx-
ışlarından lap təngə gəlirdilər. Adillə Xumara hələ gənc 
yaşlarında müharibə görmüşdü. Birinci Qarabağ savaşın-
da hərbi əməliyyatların ən qaynar yerlərində olmuşdular. 
Odur ki, sevinclərində bir hüzn də müşahidə olunurdu. 
Alınan kəndlərin neçə şəhid, əbədi şikəst qalacaq neçə 
yaralı bahasına başa gəldiyini yaxşı bilirdilər. Qapılara 
daşınan şəhidləri, gözüyaşlı anaları düşünüb göz önünə 
gətirdikcə Xumaranin gözlərindən yaş sel kimi axırdı. 

Adil ən yaxınlıqda olan iki qəssabdan ət alardı həmişə. 
Burada yaşadıqları müddətdə şəhər bazarı da daxil ol-
maqla, prospekt boyu fəaliyyət göstərən bütün qəssabları 
necə deyərlər, dişinə vurub sınamışdı. Evlərindən bir ki-
lometr məsafədə yerləşən qəssab dükanını işlədən Toğrul 
heyvanları Gəncə-Tovuz bazarlarından alıb gətirərdi, özü 
tovuzluydu. Heyvanlara kəsim qabağı on-on beş gün nə 
yedirdirdilərsə, əti çox dadlı olurdu, başqa qəssabların 
kəsib satdığı heyvanların ətinə bənzəmirdi. Yalan-doğru, 
Toğrul zarafata salıb deyirdi ki, hər gün kəklikotu çayı 
içirdir. Bir də ondan azacıq yaxında yerləşən Raufun 
dükanından ət alardı. Rauf qarışıq ət satardı, Bərdədən də 
gətizdirərdi, Ağcabədidən də, İmişli bazarından da... Yerli 
bəslənmələrdən də kəsib vururdı gözünə. Bir də görərdin 
Adilə ət satmazdı, “müəllim, bu günkü ət sizlik deyil”, 
deyərdi. Day, Adil bilməzdi bunu canıyananlıqdan dey-
ir, yoxsa başqa günlər satdığı əti qiymətə mindirir. Bircə 
burda qaranlığı qalmışdı Adilin. 

Bu dəfə Adil yenə də Raufun dükanına yollandı, uzağa 
getməyə həvəsi yoxuydu. Rauf laçınlıydı, qohumları Ağ-
cabədidə məskunlaşmışdılar, mal-heyvan saxlayırdılar, 
çox vaxt da elə onlar ətlik göndərirdilər. Toğruldan fərqli 
olaraq Rauf dükanında ətçəkən maşın da işlədirdi. Adi-
lin bu gün bura gəlməkdə məqsədi həm də aldığı ətdən 
bir hissəsini maşında çəkdirmək idi. Az qalırdı bir ay 
olsun ki, evdəki ətçəkən maşının dişi qırılmışdı, təzəsini 
alıb dəyişə bilməmişdi. Həm də Xumara indi ət doğrayıb 
maşında çəkəsi halda deyildi, ona artıq əziyyət vermək 
istəmirdi. Bu bir həftəni kartof-yumurta soyutması, ya da 
mağazadan alınmış hazır bağlama-salatlarla, balıq filesi 
konservi ilə yola vermişdilər.  

Rauf həmişəki kimi dükanın qabağında taburet-
ka qoyub oturmuşdu. Əynindəki qanlı xalatı bəlkə bir 
həftəydi dəyişmirdi. Siqaret çəkib müştəri gözləyirdi. 
Salamlaşdılar. 

-Bu xalatı niyə incidirsən, ay Rauf? – Adil qəssabı 
məzəmmətlədi. Hərbçi vaxtından qalma adətiydi, hamıya 
nəsə irad tutardı. 

-Vallah, bir həftədi əlim işə yatmır. Bu gün heç 
gəlmək də istəmirdim. 

-Niyə?
-O qədər vətənşüvənlər yaranıb ki, onların əlindən 

adam dükanı açmağa məəttəl qalır.
-Nolub axı? Nə məsələdir?
-O gəlir ki, müharibədir, orduya yardım fonduna pul 

köçürməlisən, bu gəlir ki, filankəsi döyüşə aparıblar, ailə-
si acdır. Biz, iş adamları, ticarətçilər onsuz da öz xoşu-
muzla imkan olduqca yardımımızı edirik. Ancaq ortada 
bicbalalar dolaşır. Onlar fürsətdən istifadə edirlər. Bir də 
görürsən beş dükandan siqareti blok-blok yığır, aparıb 
altıncıda satdırırlar. Vallah, elələrinin əlindən bezmişik, 
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biri gedir, biri gəlir. Bircə bu dava tez qurtarsaydı, rahat 
işimizi görüb, pulumuzu qazanardıq.

Rauf siqaretinə bir qüllab da vuraraq yerə atıb içəri 
keçmək istədi, Adil qoymadı. 

-Tələsik işim yoxdur, rahat siqaretini çək. 
-Müəllim, təzə nə xəbər var?
-Nə xəbər olacaq? Sən eşitdiyin kimi, televizorda 

rəsmi nə deyirlərsə, mən də onları eşidirəm. 
-Mən heç televizora baxa bilirəm ki?
-Axşam evə gedəndə baxmırsan? Bir xəbəri bir, elə 

də olur ki, iki gün təkrarlayırlar. 
-Yox e... danışırlar ki, bizimkilər çox yeri alıblar, 

özləri hələ demirlər...
-Niyə deməsinlər? Camaatdan gizlətməkdə nə 

maraqları ola bilər? Məsələn, filan kəndləri deyib, o 
birilərini niyə gizlətsinlər? Ola bilməz. Görmürsən, birin-
ci özü efirə çıxıb kəndləri necə sevinə-sevinə sadalayır...

-Müəllim, özün bilməmiş olmazsan. Bir tərəf 
irəliləyir, o biri tərəf isə yox. Qoşunlarımız mühasirəyə 
düşə bilər, odur ki, gizli saxlayırlar, demirlər. 

-Məzən olsun, ay Rauf. Ermənilər də bizim kimi 
oturub televizorlarda nə deyildiyini güdürlər. Məlumatı 
xalqdan gizlədə bilərlər, kəşfiyyatdan yox. Onların min 
cürə müasir texnikaları var. Özlərinin xəbərləri yoxdur 
ki, qoşunları hardadır? Xəritəyə də baxmırlar? Sən onları 
zəif bilmə. Düşməni həmişə özündən güclü bil ki, ona qa-
lib gələ biləsən.

-Yox e... müəllim, erməni qorxaqdı, qan görən kimi 
qaçıb gedəcək. Dədə-babadan həmişə belə deyiblər. 
Eşidə-eşidə gəlmişik. 

-Görə-görə gəlməmişik ki?
-Görə-görə də gedirik də. – Raufdan qəribə bir 

gülmək çıxdı. 
-Nə deyirəm ki... Təki belə olsun! Ancaq unutma, er-

mənilərin üç marşalı Moskvada orduya rəhbərlik edəndə, 
bizim cəmi bircə generalımız vardı. 

-Onu da özün yaxşı bilirsən. Ruslar həmişə er-
mənilərin dayağında durublar. Heç imkan verərdilərmi ki, 
bizimkilər qabağa keçsin. 

Rauf artıq sönmüş siqaretinin kötüyünü qapının 
ağzında qoyduğu içi yarıya qədər su ilə doldurulmuş 
vedrəyə atıb içəri keçdi. Adil də onun arxasınca dükana 
girdi. 

-Müəllim, çöldə demək istəmirdim, eşidərdilər.
-Sözlü adama oxşadığını hiss edirdim. 
-Bizim uşaqlardan da irəlidə döyüşənlər var. Qa-

ynımın oğlu axşam zəng eləmişdi. Deyir, biz o qədər qa-
bağa getmişik ki, deyiblər, dayanıb gözləyin, o birilər də 
gəlib çatsınlar. 

-Maşınla gediblər, yoxsa piyada?
Rauf bir az tutuldu, deyəsən belə bir sual gö-

zləmirdi, yəqin, heç zəng vuran qaynının oğlu da bunu 
dəqiqləşdirməyib.

-Əlbəttə, maşınla. Qabaqda xüsusi təyinatlılar 
vuruşur, onlar yolu açıblar. Bizimkilər də onların arxa-
larınca gediblər. Bəlkə tanıyarsınız, bilərsiniz, deyir elə 
bir yerdəyik ki, iki dağın arasında. 

-Dağın başına çıxıb müəyyənləşdirə bilmirlər ki, har-
dadırlar?

-Ora haradırsa, dağın döşündə ayı heykəli var. 
-Məzən olsun. Onlar hələ döyüşə girməyiblər, gö-

zləmə mövqeyindədirlər. 
-Yəni, belə..?
-Ayı heykəli olan yer Kərpickəsən kişinin təsər-

rüfatındadı. Ordan qabağa hələ iki-üç kənd var, sonra 
postlar başlayır... O cəbhədə, nəsə durğunluqdu. Mən də 
narahatam. Cənub cəbhəsində düşmənin müdafiə zolağı 
yarılıb, xeyli irəliləyiş var, ancaq Şimal cəbhəsi hələ də 
yerində sayır. Niyə hücuma keçmirlər, nəyi gözləyirlər, 
bilmirəm. 

-Həlbət bir plan var də...
Adil ət alıb evə qayıdanda həyat yoldaşı televizorun 

qabağındaydı. Mətbəxə keçib əti soyuducunun alt gözünə 
qoymuşdu ki, Xumaranin səsi evi başına götürdü. 

-Yaşşa... urra... Cəbrayıl alındı. Cəbrayıl azad olun-
du. Eşq olsun döyüşçülərimizə!

Adil tələsik otağa girdi, ona qarşı gələn Xumaranı 
qucaqlayıb bərk-bərk özünə sıxdı. 

-Təbrik edirəm!
-Təbrik edirəm! Gözümüz aydın. 
-Bütün Azərbaycanın gözü aydın olsun!
-İndi tam enerjili bir xanım kimi keç mətbəxə, qol-

larını çırma, işə giriş. Ət alıb çəkdirmişəm də. Tez kotlet 
qızart, yeyib özümüzə gələk. Neçə gündür lap üzülmüşük. 

Xumara qanrılıb bir də televizorun ekranına baxdı, 
heç ayrılıb getmək istəmirdi. Elə bil indicə yeni-yeni 
xoş xəbərlər səsləndiriləcəkdi. Gözlərindən axan sevinc 
yaşlarını əlinin dalı ilə silib mətbəxə keçdi. 

-Gözün arxada qalmasın, mən baxaram.
“Zalımın qızı televizora elə bağlanıb ki... ayrıla bil-

mir. Qınamıram, elə bilir ki, televizorun önündən ayrılıb 
getsə, əsgərlərimiz dayanacaqlar, daha döyüşməyəcəklər, 
yeni kəndləri işğaldan azad etməyəcəklər!”

Ölkə başçısı – Ali Baş Komandan sevindiyindən 
emosiyalarını büruzə verir, əl-qolunu ölçə-ölçə hələ də 
çıxışını davam etdirirdi:

-Cəbrayıl bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!  

 

(ardı gələn sayda)
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