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Salam olsun, Azərbaycanın ilk hibrid jurnalı olan “Yazarlar”ın çox 
dəyərli yazarları və oxucuları!  Bizim yalnız bir məqsədimiz  var ki, 
o da “Yaradıcı uşaq - gәnclәrin dövrü mәtbuatda çıxışını asanlaşdırmaq , 
onların tanınmasına kömәklik göstәrmәk” olmaqla məramnaməmizdə  
aydın şəkildə qeyd olumuşdur. Aylıq ədəbi-bədii, elmi jurnal olan 
“Yazarlar” kitabxanalar üçün ənənəvi qaydada  məhdud sayda nəşr 
olunur və elektron formatda bir neçə sabit,  dayanıqlı, təhlükəsiz 
platformadan PULSUZ olaraq yayımlanır. Jurnalın bu günə qədər 
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əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda Wahtsapp: (+994) 70-390-39-93  
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    Zaur USTAC 

 

                        BAŞ REDAKTORDAN 
Salam olsun, dəyərli oxucular!  
Jurnalımızın Dekabr  2022-ci il (24-cü sayı) ilə görüşünüzə 
gəlmişik. 
Bu sayımızda “Mustafa Müseyiboğlu-70” layihəsi çərçivəsində 
keçrilmiş resenziya müsabiqəsinin 6-5 balla III YER-i 
bölüşdürmüş iştirakçıların yazıları, yazarlarımızın yeni şeirləri, 
Pərviz Yəhyalının qısa hekayələri, jurnalımızın Fransa 
təmsilçisi Caroline Laurent Turuncun yeni şeiri, Mustafa 
Müseyiboğlu haqqında yazı, “Mustafa Müseyiboğlu-70” 
layihəsi çərçivəsində keçrilmiş resenziya müsabiqəsinin 
nəticələri, gənc yazar Sevindik Nəsiboğlu ilə müsahibə  və 
dekabr ayında doğum gününü qeyd edən jurnalımızın 
əməkdaşı Nəzakət Eminqızına (Kərimova-Əhmədova) 
ünvanlanmış təbrik yazısı yer almışdır. 
Dekabr sayımızı diqqətinizə təqdim edirik. Buyurun, tanış olun. 
 

 

                                               
 

 

https://yazarlar.az/2021/02/08/zaur-ustac-haqqinda/
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“YAZARLAR”  JURNALI 
 

“Yazarlar” jurnalı öz işini aşağıdakı prinsiplər və sturuktur 
əsasında qurur: 

 Jurnalla əməkdaşlıq edən yazarlar “Müstəqil Yazarlar 
Konfederasıyası” adlı alt qurumda birləşirlər (məqsəd yaradıcılıq 
əlaqələrini möhkəmlətmək və bir-birinə dəstək olmaqdan ibarətdir. 
Heç bir maddi və ticari məqsədi yoxdur. Üzv yazarlar nə qurum, 
nə də bir-birləri qarşısında heç bir öhdəlik daşımırlar. Üzvülük 
haqqı nəzərdə tutulmayıb.) 

 Gənc yazarlar “Yazarlar dərnəyi” adlı ikinci alt qurumun vasitəsi 
ilə mütamadi olaraq ustad yazarlardan faydalı məsləhət və 
tövsiyələr alırlar. Bundan əlavə dərnək əvvəlcədən müəyyən 
olunmuş layihələr çərçivəsində jurnalın xüsusi buraxılışlarını 
təşkil edir. 

 Müəyyən layihələrin təşkili və gənc yazarların elan olunmuş 
müsabiqələrə təqdim edilmiş əsərlərinin nəşr olunmaq üçün 
seçilməsinin obyektivliyini təmin etmək məqsədi ilə tərkibi gizli 
saxlanılan 5 (beş) nəfər təcrübəli və filoloji təhsili olan yazardan 
ibarət “Yaradıcılıq Komisiyyası” adlı üçüncü alt qrum yuxarıda 
qeyd olunduğu kimi ancaq yaradıcılıq məsələləri ilə məşğul olur. 

 “Yazarlar” jurnalı bütün sadalanan və burada qeyd olunmamış 
gündəlik fəaliyyət zamanı ortaya çıxan məsələləri ictimai 
əsaslarla (ödənişsiz) həyata keçirir. 

 
 

                                            

 

https://yazarlar.az/2021/03/10/yazarlar-jurnali-pdf/
https://yazarlar.az/2021/03/10/yazarlar-jurnali-pdf/
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      Əli bəy AZƏRİ 
 

“BB” HEKAYƏSİ – BÖYÜK BİR SAHƏNİN SÖZ MƏNZƏRƏSİ 
“BB” – Zaur Ustacın ən çox səs salan hekayəsidir, bəlkə də 
ədəbiyyat aləmində böyük rezanans yaradan on hekayədən biridir. 
Kriminal aləmin qloballaşan dünyada adi həyat tərzini qat-qat 
üstələdiyindən bu başlıq ilk görünüşdə “Bas bayıra” kimi anlaşıla 
bilər. Yaxud, hələ də bir çox hallarda milli mental dəyərlərimizi 
qoruyub saxlamağa üstünlük verdiyimiz Azərbaycanımızda onu bizə 
daha yaxın başqa adlarla da əvəzləyə bilərik. Məsələn: “Böyük 
Bakı”, “Bizim Bakı”, “Babamın babası”, “Balamın balası” və bu stildə 
adları daha da uzada bilərik. Lakin bizdən fərqli olaraq Zaur Ustac 
bu adı yenə də qloballaşan dünyanın başqa – bəlkə də daha vacib 
bir sahəsinə – bazar iqtisadiyyatının şah damarı sayılan ticarət 
sahəsinə yönəldə bilmiş və son otuz ildə baş verənlərdən bir 
qisminin mənzərəsini təsvir etməklə maraqlı süjet xətti üzərində 
gözəl nəsr nümunəsi yaratmışdır. 
Hekayə nəsrin kiçik növlərindən biridir. Ya birinci şəxsin dili ilə 
söylənilir, ya da üçüncü şəxsin təsəvvüründə canlandırılır. Oxucu ilə 
arada daha tez səmimiyyət yaransın deyə bir çox qələm sahibləri 
avtobioqrafiq təsir bağışlayacaq tərzdə əhvalatı birinci şəxsin dili ilə 
nəql etməyə üstünlük verirlər. Zaur Ustac bəzi sələflərinin yolu ilə 
gedərək, hətta Qərb ədəbiyyat nümunələrindən bəhrələnərək 

https://yazarlar.az/tag/%c9%99li-b%c9%99y-az%c9%99ri/
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adıçəkilən hekayədə məhz, bu üsulu seçmişdir. Nəsrin digər 
sahələrində olduğu kimi hekayədə də zaman və məkan anlayışı 
əsasən mücərrəd olur, lakin konkret göstəricilər də qadağan deyildir. 
“20.12.2021-ci il, Bakı vaxtı ilə səhər saat 9.00, mən artıq işdəyəm” 
– hekayə bu cümlə ilə başlayır. Texnikanın inkişafı nəticəsində 
müasir insan dünyanın istənilən məkanında baş verən hadisə 
barədə tez bir zamanda xəbər tuta bilir. İndi həyatda elə hadisələr 
baş verir ki, onlar bədii əsərlərdə təsvir olunanlardan daha maraqlı 
təsir bağışlayır. Oxucunun diqqətini ilk cümlədə cəlb etmək lazımdır 
ki, sonra nəql edəcəyin istənilən hadisəni ona maraqla dinlətdirə 
biləsən. Zaur Ustac ilk cümləsi ilə oxucunun diqqətini özünə 
cəmləşdirməyi bacarmışdır. 
“Günün mətbu nəşrlərini vərəqləyirdim ki, telefonlardan biri zəng 
çaldı”. Bununla da o, həm öz iş yerindəki vəziyyəti təsvir edir, həm 
də oxucunu ona danışacağı hansısa qəribə əhvalatı dinləməyə 
hazırlayır. 
Beləliklə, ofisin telefonlarından biri zəng çalır. Dəstəyi xadimə 
qaldıraraq cavablandırır və əsərin əsas personajına ötürür. 
“Karvansara” dərgisinin baş redaktorunun dördüncü müavininin baş 
köməkçisinin birinci köməkçisi Əli Mülayim özünü təqdim edir və 
zəng vuran xanımın məqsədini öyrənməyə çalışır. Təqdimatın qeyri-
adi uzun şəkildə görünməsi heç də oxucunu dolaşığa salmaq 
məqsədi daşımır, sadəcə, hürriyyətçilik dövründə belə kolantay 
vəzifə bölgülərini nəzərə çarpdırmaqla Zaur Ustac planlı dövrdən 
müstəqillik zamanına keçidin bəzi əndazədən çıxma hallarını təsvir 
etmiş olur. Həm də oxucuya şərait yaradır ki, qırışığı açılsın, özünü 
cəmləşdirsin, fikrini hekayədə nəql olunacaq əhvalata yönəltsin, 
çünki indi onun üçün gözlənilməz bir hadisədən söhbət açılacaq. 
“BB” şirkətinin nümayəndəsi İlahə xanım telefonda Əli Mülayimin 
nəzərinə çatdırır ki, qarşıdan yubileylər gəlir, özü də ikisi birdən; həm 
şirkətin yaranmasının ildönümüdür, həm də şirkətin rəhbəri Bəy Bala 
müəllimin ad günü olacaq. Bu münasibətlə bos müsahibə vermək 
istəyir, ona görə ofisə dəvət olunur. Dəvəti məmnuniyyətlə qəbul 
edir, çünki onların işi elə müsahibələr hazırlamaq, maraqlı 
əhvalatları yazmaqdır. 
Beləliklə, “BB” şirkəti ofisinin yerləşdiyi ünvanını dəqiqləşdirən Əli 
Mülayim dərhal jurnalistin şans alətləri hesab olunan qələm, bloknot, 
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diktafon və fotoaparatı çantasına qoyaraq, necə deyərlər, 
tədarükünü görüb üz tutur deyilən ünvana. 
Zaur Ustac müsahibə götürüləcək adamın ofisini – işgüzar şəraitini 
belə təsvir edir: “T şəkilli masanın üzərində barmaq basmağa boş 
yer yox idi. Disklər, kitablar, bir neçə işlək vəziyyətdə olan noutbuk 
və sonsuz sayda kağız-kuğuz… Bu mənzərəni insan öz gözü ilə 
görməsə, sözlə ifadə etmək çox çətindir”, – deyir. Bundan sonra o, 
salamlaşma və təqdimolunma səhnəsini təsvir edir: 
“-Əli Mülayim. 
-Çox gözəl, Əli müəllim. Vallah, indi elə zəmanədə yaşayırıq ki, 
mülayim olmayıb neyləyəcəksən ki? Lap yaxşısını elə siz eləmisiniz. 
Mülayim olun!” 
Bu, kiçikdən kiçik dialoq-tanışlıq vasitəsilə Zaur Ustac oxucuya, 
bəlkə də cəmiyyətə böyük mətləblərin sirrini açır. Sanki ölkəmizdə 
mövcud olan jurnalist-məmur faktoru bu iki-üç kəlmədə öz əksini 
tapıb. Harın, rüşvətxor, təpədən dırnağadək korrupsiyaya qurşanıb 
qudurmuş bəzi məmurların qarşısında heç bir sosial müdafiəsi 
olmayan, hüquqları yalnız kağız üzərində qorunan jurnalistin 
mövcudluğunu qorumaq, elementar yaşayış tələbatını ödəmək üçün 
mülayim olmaqdan başqa çıxış yolu qalırmı? Qalırsa da, bu yol 
mübarizlik yolu deyil, sonda onu həbsə aparacaq əzilmək, 
sındırılmaq, şərlənmək, ölkədən didərgin salınmaq yoludur. Bu yol 
itki yoludu, gedər-gəlməz yoldu, çox adam gedib, hələ geri qayıdan 
olmayıb. Bir nəfər yarı yoldan – Türkiyədən qayıtmışdı, o da dərhal 
həbsə atıldı. 
Burda elə görünə bilər ki, əsərin zirvəsinə yaxınlaşma prosesi gedir. 
Ya elə bir hadisə baş verəcək ki, kulminasiya hesab olunacaq, ya da 
Bəy Bala müəllimlə Əli Mülayim hansısa sözə görə anlaşmayacaq, 
bununla da müsahibə alınmayacaq. Əslində, əsəri maraqlı edən elə 
bu cür süjetlərdir, dirənişdir, personajlar arasında yaşanan 
dramatiklikdir. Zaur Ustac burda belə görüntü yaratsa da başqa yol 
seçib. Axı onun personajı hansısa Vulkan, İldırım, Şimşək ləqəbli 
birisi deyil, sadəcə Mülayimdir. Bəy Bala müəllim onu anlayacaq 
birisini tapdığına görə uşaq kimi sevinir və dərhal niyyətini açıqlayır. 
Özünün 55, şirkətin yaranmasının 20 illiyini müsahibinin diqqətinə 
çatdırır. Amma özünü elə göstərir ki, onun buna ehtiyacı yoxdur, elə-
belə, sözgəlişi “mətbuatda, televiziyada bu barədə məlumat getsin”, 
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deyir. 
Əsərin bu yerində Bəy Bala müəllim gözlənilmədən bir eyham vurur: 
“Bir də xahiş edirəm o maskanı çıxardasınız. Burada kim var ki? 
İnanın səmimiyyətimə, bunlar hamısı boş şeydir. Can verən də, alan 
da, bax, o kişidir!” 
Burda Zaur Ustac üstüörtülü olsa da diqqəti iki məqama yönəldib. 
Birincisi, dünyanı ağuşuna götürmüş Koronavirus pandemiyası 
nisbətən səngisə də, qapalı məkanlarda maskasız gəzmək qadağası 
tam olaraq aradan qaldırılmamışdı. Bəy Bala müəllim öz iş otağında 
maskasız əyləşsə də qonağının maskada oturmağı onu narahat 
edirdi, tıncıxdırırdı. İkinci məsələ isə bunun məcazi mənasından 
gedir. Bir də görürsən məmur hansısa jurnalistin səmimiyyətinə 
inanır, ağzın qoyur Allah yolunda, nə istəyir, danışır. Danışığı 
xəlvətcə lentə alan jurnalist cənabları bir müddət sonra bunu üzə 
çıxardaraq yayır və aləm bir-birinə qarışır. Ya da əksinə olur, məmur 
jurnalisti dilə tutub danışdırır, onun səsini yazır, rəhbərlərinə qarşı 
istifadə edir. Maskalanmış insanlardan cəmiyyətdə hər nə desən 
gözləmək olar. 
Zaur Ustac məharətlə bu eyhamı vurub tez də üstündən adlayıb 
keçir. Mirzə Ələkbər Sabir demişkən: “Səs salma, yatanlar ayılar, 
qoy hələ yatsın!” 
“Dedi (Söhbət Bəy Bala müəllimdən gedir – Ə.A) və əlini tavandan 
sallanan bahalı çilçırağa tərəf elə şəstlə qaldırdı ki, məndə də qeyri-
iradi olaraq gözəgörünməz qüvvənin bu çilçırağın içində gizləndiyinə 
əminlik hissi yarandı”. 
Beləliklə, Əli Mülayim Bəy Bala müəllimdən müsahibə götürür. Bəy 
Bala müəllim uşaqlığından başlayaraq həyatında baş verən bütün 
hadisələri xırdalığınadək incələyib danışır. Böyük ölkənin necə kiçik 
dövlətlərə parçalandığından, oxuya-oxuya alverə qurşandığından, 
xırda ticarətini inkişaf etdirərək ailə biznesi yaratdığından tutmuş 
ailədaxili baş verən kiçik detallaradək hər nə baş veribsə, hamısını 
açıqlayır. Burda yazıçı məharəti dərhal özünü büruzə verir. Zaur 
Ustac Bəy Bala müəllimin dili ilə Sovetlər ölkəsinin dağılması ilə 
müstəqillik əldə etmiş dövlətimizin hansı daxili fəsadlarla 
üzləşdiyindən, o vaxtkı insan təfəkkürünün bir andaca əriyib 
getməsindən və yeni yaranmış münbit bazar-ticarət əlaqələrinin 
sürətlə inkişafından və başqa mətləblərdən söhbət açır. Ən nəhayət, 
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hər şeyi yerli-yataqlı danışıb rahatlıq tapandan sonra Bəy Bala 
müəllim soruşur: 
“-İndi bu yazının adını nə qoyacaqsınız? 
Fikrimdən “Bit Biznesi” keçsə də “Böyük Biznes” dedim. 
-Bəlkə bu yazının adını elə “Böyük Bədbəxt” qoyasınız. Ya da heç 
nə lazım deyil. Yubiley-mubiley olmayacaq”. 
Dahilərdən hansısa deyib ki, “bütün xoşbəxtliklər eynidir, 
bədbəxtliklər isə müxtəlif cür olur”. Zaur Ustacın baş qəhrəmanı da 
özünü “Böyük Bədbəxt” hesab edir. Baxmayaraq ki, evli-eşikli, 
qohumlu-əqrəbalı birisidir. Biznesi də özünün dediyi kimi Bakıdan 
vurub Dubaydan çıxan, Dubaydan vurub İstanbuldan fırlanaraq 
yenidən Bakıya gələn böyük şəhərlərdə adam sıxlığından istifadə 
edərək sürətlə artıb çoxalan nadir biznes sahəsidir. Bununla belə o, 
özünü böyük bədbəxt hesab edir. Deməli, xoşbəxlik var-dövlətdə, 
ailə-uşaqda, qohumlar və dostlar arasında ayın-şayın yaşamaqda 
deyil, səni anlayacaq birinin yanında olmaqdır. Bəy Bala müəllim 
məhz o gün – müsahibə verdiyi gün onu anlayacaq birini tapdığına 
sevinir və özünü xoşbəxt sanır. 
“-Lap əla oldu. Xeyli yüngülləşdim. Başqa heç nə lazım deyil”, – 
deyir Bəy Bala müəllim. Bu qədər qohum-əqrəba, dost-tanış, 
biznesində istifadə etdiyi adamlar arasında onu anlayacaq bircə 
nəfər də olsun tapıb ürəyini boşalda bilməyən “Böyük Biznes” sahibi 
Bəy Bala müəllim… 
Zaur Ustacın “BB” hekayəsini uğurlu nəsr əsərlərindən hesab etmək 
olar. Ən azından otuz illik bir qərinənin gözəçarpmayacaq 
panoraması canlandırılır bu hekayədə… Bilmədiyimiz, bəlkə də 
varlığına fikir vermədən adi hal kimi baxıb, yanından ötüb keçdiyimiz 
ciddi sahələr işıqlandırılıb bu əsərdə… 
Yazıçının missiyası qələmə aldığı əhvalatı təkcə bədii mətnə çevirib 
cəmiyyətə təqdim etməkdən ibarət deyil, həm də sətiraltı olsa belə 
cəmiyyətə ideya verib hekayəsini hərtərəfli mənalandırmağı 
bacarmaqdır. Düşünürəm ki, Zaur Ustac burda qarşıya qoyulmuş 
tapşırıqların hər ikisinin öhdəsindən məharətlə gəlib. 
“BB” hekayəsində təkcə şirkət qurub bizneslə məşğul olmaq deyil, 
çalışqan insan üçün götürüb inkişaf etdirəsi müxtəlif istiqamət və 
yollar mövcuddur. Ən əsası isə dövrün bir çox böyük sahələri bu 
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kiçik həcmli əsərdə öz mənzərəsini əks etdirib. 
20 noyabr 2022, Xırdalan şəhəri. 
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    Nəzakət EMİNQIZI 
 

Bu, Zaur Mustafa oğlu Mustafayevdir… 
(Zaur Ustacın yaradıcılığı və “BB” kitabı haqqında) 
Zaur Ustac imzası hələ 1988- ci ildən hamıya məlumdur. İlk dəfə 
”Əməyə məhəbbət” adlı yazısı həmin dövrdə çıxan “Lenin yolu” 
qəzetində dərc olunmuşdur. Müxtəlif mətbu orqanlarında –”Azad 
qələm″, “Ədalət”, ”Təzadlar”, ”Haqqın səsi”, ”Həftə içi”, ”Kredo”, 
”Bütöv Azərbaycan”, ”525-ci qəzet″, ”Olaylar″, ”Ədəbiyyat qəzeti” 
qəzetlərində, eləcə də ”Yazarlar”, ”Xəzan” və digər jurnallarda dərc 
olunmuş şeirlərinin, publisistik yazılarının oxucusu olmuşuq… 
Eyni zamanda ”Yazarlar” jurnalının təsisçisi və baş redaktoru kimi 
son illər jurnalın müntəzəm çapına nail olmaqla geniş oxucu 
kütləsinin sevgisini qazanmışdır. 
Zaur Ustac jurnalın nəşrini ”Tərəfsiz ədəbiyyat tarixdir” layihəsi 
çərçivəsində ödənişsiz əsaslarla təşkil etmişdir. 
2007- ci ildən 2021 ci ilədək fasilələrlə buraxılan jurnal 2021-ci ildən 
dövri olaraq çıxır. 
Zaur Ustacın ədəbi-bədii, elmi yaradıcılığına nəzər salsaq görərik ki, 
yazılarında hansı sahəyə müraciət edirsə, o sahənin bilicisi kimi 
özünü təqdim etməyi bacarır. O, jurnalın təsis etdiyi müxtəlif 
diplomlar, fəxri fərmanlar yeni yazılmış kitabların müəlliflərinə, 
uğurları ilə fərqlənən ziyalılara, şəhid analarına təqdim etməklə, 
onların əməyinə dəyər verərək qiymətləndirməyi də zəruri hesab 

https://yazarlar.az/tag/n%c9%99zak%c9%99t-k%c9%99rimova-%c9%99hm%c9%99dova/
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edir. Eyni zamanda vaxtaşırı mükafatçıların siyahısını da jurnalda 
dərc olunmasını vacib bilir. 
Bu yazıda Ustac yaradıcılığının son məhsullarıdan olan hekayələri 
haqqında söhbət açmağı lazım bildik. 
Yeri gəlmişkən, onun həyat səhifəsinə nəzər salsaq görərik ki, 
istefada olan zabit olsa da pedaqoji sahədən, məktəbəqədər və 
ibtidai təhsildən, maraqlı psixoloji məsələlərdən həmin sahələr üzrə 
əsl mütəxəssis kimi maraqlı araşdırma və təhlil yazıları təqdim edir. 
Əlbəttə, bu məsələlər lapdan həll olunmaz. Onun üçün həmin 
sahələri mükəmməl dərk etmək, öyrənmək, zəhmət çəkib hər bir 
əziyyətin öhdəsindən gəlmək bacarığını üzə çıxarmağın özü də bir 
ustalıqdlr. 
Bütün bu keyfiyyərlər onun yaradıcılıq potensialının, zəngin 
intellektual səviyyəsinin yüksək olmasının təzahürüdür. O, təmiz, saf 
qəlbli, doğru və dürüstlülüyü ilə fərqlənən fədakar tərcüməçi, yazıçı-
publisist, naşir, şair, dövrünün yüksək mənəvi keyfiyyətlərinə malik 
olan ziyalı bir şəxsiyyətdir. 
Onun “BB” kitabında toplanmış hekayələrə nəzər salsaq görərik ki, 
ümumiyyətlə, həyatdan götürülmüş faktlara əsasən qələmə alınıb. 
Belə ki, dövrünə görə Bəy Balanın savadsızlığı, əqli səviyyəsini, 
gördüyü işləri böyük həvəslə danışması olduğu kimi verilmişdi. 
Bəy Balanın heç bir sahədə qərar tuta bilməməsi, atasının isə onu 
gah ”raykom katibi”, gah da ”məktəb direktoru” qoymaq fikirləri, 
cəhdləri ilə razılaşmaması bir tərəfdən onun üzdə lovğalansa da 
”vəzifələrin” onluq olmadığını bilərəkdən bunlardan imtina edir. 
Atasının timsalında istənilən vəzifəni pulla almağın mümkünlüyü 
verilsə də, Bəy Bala ali təhsil diplomu alsa belə bacarıqsızlığını 
bildiyindən heç bir yerdə işin öhdəsindən gələ də bilməzdi. Onun 
fikri-zikri alver etmək və çox pul qazanmağın yollarını öyrənmək idi. 
Buna görə də müxtəlif vasitələrə əl atır… 
Yazıçı Zaur Ustac bunları tam çılpaqlıgı ilə qələmə almaqla Bəy 
Balanın təhsilə necə münasibət bəslədiyindən yazır. Bəy Bala 



Yazarlar                                              Dekabr    2022 

 

 13  

 

təhsilin dəyərini qiymətləndirə bilmir, çünki, atası onu altımış minə 
ADU-,nun tarix fakultəsinə qəbul etdirmiş, ”bir torba alçaya” 
qiymətlərini yazdıraraq ali məktəbi bitirtdirmişdi. 
Lakin ali təhsillin olmasına baxmayaraq o, həyatda özünə məxsus 
yer axtarmağa çalışır, amma ixtisasına uyğun işləməyə marağı 
yoxdur. 
Yazıçı bu məqamı verməklə valideynlərin uşaqlarının marağına 
uygun ixtisas seçiminə sərbəstlik verməməsinə işarə edir. 
Bəy Balanın alverə, biznesə marağını və bu sahədə uğura nail ola 
bilməsi üçün hər yerə baş vurmasını, nəhayət, özünə ”layiqli” yerini 
”tapmasını”da yazaraq bu sahənin cəmiyyət üçün o qədər də faydalı 
olmadığını, yazının adını ”Böyük Bədbəxt” qoyulmasını istəyən Bəy 
Balanın sözləri ilə ustalıqla oxucuya çatdırır. 
Eyni zamanda belələri haqda ”tərifli” yazılar yazan “200 manatı” 
qəbul edənləri də bir növ tanıdır. 
Zaur Ustacın ədəbi yaradıcılığı maraqlıdır, bezdirici deyil, belə ki, 
onun mövzu seçimi də fərqlidir. Unudulmuş nəzərdə olmayan 
məsələləri gündəmə gətirərək sosial məsələləri ictimai maraqla, 
mənəvi maraqları müəyyən etməyi çox ustalıqla qələmə alan 
istedadlı yazar kimi geniş ictimaiyyət tərəfindən qəbul olunan-
Ustacdır: 
”Susuz quyuya su tökməklə sulanmaz”, 
Gic doğulan, gic böyüyər, gic ölər… 
Ər oğuldan, ər törəyər, mərd olar, 
Soysuz doğsa , bic yetirər, bic bələr…. 
Ustac, iki doqquz, edər on səkkiz, 
Arif bu sinindən səhv etməz hərgiz 
Qanmazsa, qovalar, teylər dörd doqquz, 
Qırxda qurşaq tutar, boşa güc eylər…. 
Və ya. : 
İstədim deyəm ki, olasan agah, 
Mat qaldım bu işə özüm də Billah, 
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Ustacın işləri Vallahi dəsgah, 
Qan-tər içrə buza batır nədəndi?!-deyir. 
Zaur Ustac pula, var-dövlətə həris olanları, şöhrət üçün qaçıb 
dostluq edənləri tərbiyə etmək üçün belələrinin iç üzünü təhlil edir və 
oxucularına öz daxili aləmini təqdim edir: 
Səndən istəmirəm nə şöhrət, nə şan, 
Səndən istəmirəm beş günlük ad- san. 
Var dövlət, saraylar deyil şakərim, 
Öz əlim, ayağım olsun nökərim… 
Niyyətim bəllidir, istəyim dəqiq, 
Ustac heç istəməz nə altun, əqiq… 
Mustafa oğlunun istəyi təkdir, 
Zaurun arzusu dəqiqdir, yekdir… 
Elmin qapıların üzümüzə aç, 
O güllü bağçandan bir az ətir saç. 
Ruhumuz məst olsun, olsa da anlıq, 
Dili tərk etməsin bir an şükranlıq… 
Zaur Ustacın “Qırmızı yarpaqlı ağac” hekayəsi də maraqlı, oxunaqlı 
ideya xətti ilə əsas fikri əlil hərbiçiyə yönəldir. 
Şaxtalı qışın görüşünə hazırlaşan ağacla sükutla qarşılaşıb kədərlə 
ayrılmaq!… 
“Generalın ölümü” povesti ilə eyniləşdirmək, zabit peşəsi haqda 
”ömür boyu çalışıb nə vaxtsa güllənin görüşünə” eynən amansız 
qarlı qışın görüşünə hazırlaşan bu ağac kimi… 
O, qeyd edib ki, uşaq ana bətnində olandan, sonra da uşaq 
arabasından başlayaraq əlil arabasına qədər bütün həyatı boyu bu 
bağda olur və hər şeyi bu bağda öyrənir. Bu bağ sanki, həyat 
akademiyasıdır. Burada bitən ağaclar da payızda yarpaqlarının 
rəngini dəyişir… 
” Sarı yarpaq gör nə gözəl 
Kimə güldür kimə xəzəl” misraları uca boylu qırmızı yarpaqlı agacı 
payızla qışın görüşünə hazırlaşan agacla dərdləşir, sükut və kədərlə 
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ayrılır. 
Bu hekayədə məqsəd bəzi qazilərə olan münasibəti qabardaraq 
oxucuya çatdırmaq, hərbiçilərə diqqətsiz yanaşılması, ”işçi” sözüylə 
polkovnik rütbəsində olan adamın eyniləşdirilməsi, qazi ilə ”əlil” 
sözlərinin fərqləri düzgün anlamda dərk etməyi nəzərdə tutur. 
Qırmızı yarpaqlı uca boylu ağacın ətrafındakı düşüncələrini –yəni 
agac da qırmızı yarpaqlarla bəzənib-düzənib qışın gəlişini 
qarşılayır… Qazi nə qədər özünü sındırmasa da qışını gözləməsinin 
vacibliyini eyniləşdirir. 
Digər tərəfdə insanlığın millətindən asılı olmayaraq ən yüksəkdə 
oldugunu—rus əsilli qonşunun qaziyə göstərdiyi qaygının, diqqətin 
sayəsində real şəkildə göstərilir. 
Yəni qazinin bəlkə də hər hansı bir qohumu da olsaydı belə ona 
qonşusu kimi himayədarlıq etməzdi, bezərdi. Amma sarışının 
qaygısı, dostuna etimadı, ona sadiq olduğunu əks etdirir. 
Hekayəyə bu başlığın verilməsi ilə bağda qeyri adiliyi ilə seçilən 
ağacın olması burada cərəyan edən hadisələrin qeyri-adiliyinə bir 
növ bənzədilərək müəllifi içəridən narahat edən məsələləri üzə 
çıxarmaq kimi düşünmək olar. 
Elə başlanğıcda da göründüyü kimi bu fikir əsasında hadisələrin 
gedişi belə göstərilir: — Uca boylu qırmızı yarpaqlı ağacdan aralanıb 
qazi ilə olan görüş və söhbəti eyniləşdirərək əsas ideyasını 
çatdırmaqla daxili düşüncələrini ortaya qoyan yazar, daha yeni bir 
uğurlu hekayəsini oxucusuna təqdim edir… 
Eynilə ”Psixoloqun qəbulunda” da qazi ilə psixoloq arasında 
müəyyən məsələlər təhlil edillir… 
Zaur Ustacın bütün əbəbi yaradıcılığı oxunaqlı olmaqla geniş oxucu 
kütləsini cəlb edir, düşündürür. 
Lakin, qeyd etdiyim kimi onun uşaqlar üçün yazdığı şeirlər, 
məqalələr, yazılar da onun bu sahədə də geniş məlumatı olduğunu 
aşkara çıxarır. 
Ümumiyyətlə, hərtərəfli zəngin həyat təcrübəsi, savadı (bir neçə 
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təhsil ocagının tələbəsi olması), geniş, hərtərəfli dünyagörüşü, fərdi 
xüsusiyyətləri onu digər yazarlardan fərqləndirir. 
Yazıçı-şair, publisist, yaradıcı ziyalımıza yeni-yeni ugurlar və can 
saglıgı arzulayıram. 
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  Mina RƏŞİD 
 

Qırmızı yarpaqlı ağaclar və adsız qəhrəmanlar… 
(Yazı şair, publisist Zaur Ustacın hekayələri, xüsusilə “Qırmızı 
yarpaqlı ağac” əsəri haqqında yazılıb) 
Kitab oxumağı vərdişə çevirəndə artıq müəlliflərlə “dost” olursan, 
necə deyərlər, onların çox sirlərini öyrənirsən. Məsələn, bəyəndiyin 
bir müəllifin bəzən elə əsərinə rast gəlirsən ki, uzun müddət həmin 
yazıçıya yaxın düşmək istəmirsən. Ona görə ki, yazıçı bir məsələyə, 
hadisəyə o qədər kobud yanaşır, elə vulqar ifadələr işlədir və həddi 
aşır ki, əsərlə birgə yazıçı oxucu gözündən düşür… Amma elə 
yazıçılar da var ki, “qəhrəman”ının ən çətin anında belə o qədər 
kobudluğa yol vermir. Müəllif oxucuya hörmət edir, onu dünyadan, 
həyatdan və əsərlərindən (iyrəndirmir) uzaqlaşdırmır. Əksinə, 
müəyyən mənada onu tərbiyə edir. Son vaxtlar yazılarını, xüsusilə 
hekayələrini oxuduğum müəllif Zaur Ustac kimi. Düşünürəm ki, bu 
müəllifi Sizə xususi təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki, yazıları 
müəllifini yaxşı nişan verir və əlavə bəzək-düzəyə ehtiyac qalmır… 
Z.Ustacın bir müəllif kimi dili aydın, şirin, nağıl kimi yüyrəkdi və elə 
ona görə də, əsərləri oxunaqlıdı. Bunları bir oxucu kimi qeyd edirəm. 
Çünki nə tənqidçi, nə də ədəbiyyat bilicisiyəm. Ancaq bir oxucu kimi 
oxuduğum əsərlər haqqında qeyd aparmağı, düşünməyi, yazıdan 
müəyyən hissələri ayrıca qeyd etməyi unutmuram. Birinci onu qeyd 
edim ki, Z.Ustac bir yazıçı kimi hər bir hekayəsi ilə oxucuya nəsə 

https://yazarlar.az/tag/mina-r%c9%99sid/
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deyir və sözünün canı olur. Yəni, yazı söz oyunundan, mənasız boş 
düşüncələrdən, vəsvəsələrdən ibarət olmur. Z.Ustacın yazılarında 
Qarabağ müharibəsi xüsusilə qırmızı bir xətt kimi keçir. Bu da 
təbiidir. Çünki müəllif müharibəni, Qarabağı kənardan seyr edib, 
kitablardan öyrənib bu barədə əsər yazmır. Yazdıqları onun öz 
həyatı, 30 ilə yaxın didərgin ömrünün güzgüsü, yaralı uşaqlığı, 
gəncliyi, müharibədə yaxından iştirakı, sonra böyük Zəfərimizdə 
sözə sığmayan sevinc göz yaşlarıdır… Buna görə də, müəllifin 
yaşadıqları onun yazılarında bu və ya başqa dərəcədə öz ifadəsini 
tapır. 
44 günlük Zəfər yürüşündə Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
rəhbərliyilə Azərbaycan Ordusunun qazandığı Zəfərdə 
Şəhidlərimizin, qazilərimizin tökülən qanları əsl qələm adamlarımızın 
qələminin mürəkkəbinə çevrildi. Ürəklə yazılan bütün əsərlər haqq 
işimizi tərənnüm edərək, ona dəstək verdi, unudulmazlıq qazandı. 
Z.Ustacın “Qırmızı yarpaqlı ağac” hekayəsi də, bu müqəddəs 
savaşda qazi olan zabitimizin timsalında gözə görünməyən 
qəhrəmanlarımızdan bəhs edilir. “Sədaqətimiz şərəfimizdir” deyə, 
and içərək Vətən uğrunda ölümə hazır olan igidlərimizdən biridir 
həmin qəhrəman… Müəllif çox sevdiyi, ancaq adını unutduğu “adsız 
ağac”la hələ müharibədə əlil olduğunu təsdiq edən sənədi olmayan 
Vətən müharibəsi qazisini eyniləşirir. Al-qırmızı yarpaqları ilə qarlı 
qışın görüşünə hazırlaşan ağac və illərlə torpaqlarımızın azad 
olunması uğrunda müqəddəs savaşa hazırlaşan zabit sanki eyni 
amala xidmət edir. Dünya, həyat və Vətən savaşıdır bu… Bəli, 
Vətəni sevmək imandandır, Şəhidlik ən uca məqam, qazilik, bir 
qazimizin dediyi kimi, canlı şəhidlikdir… Bütün bunları öz əsərində 
ustalıqla ifadə edən Z.Ustac oxucu üçün “Qırmızı yarpaqlı ağac” 
əsərinin müəllifi kimi xüsusilə yadda qalır. Onun qazilərimizə həsr 
etdiyi “Psixoloqun qəbulunda” adlı əsəri də maraqlıdır. Burada da, 
odun-alovun içindn çıxan, şəhidlərin qanına bulaşan və öz qanlarına 
qərq olan Vətən qazilərinin müharibədən sonra keçirdiyi dəhşətli 
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sarsıntılardan, həyatla apardığı mübarizədən bəhs edilir. Bəzən 
həyat onları anlamır, həqiqət onların simasında təklənir, elə bu 
əsərdə olduğu kimi, adamlar haqqı görmək istəmirlər. Əvvəllər elə 
bilirdim qazilər başqa ehtiyacdan intihara əl atırlar, sonra anladım ki, 
məsələ təkcə maddiyyat deyil, burada o qədər incə nüanslar var ki… 
Ən dəhşətlisi odur ki, Vətən müharibəsi qazilərini – o fatehləri 
duymayasan, onlara qarşı yabançı, süni olasan. O Vətən fədailərinin 
kim və ya necə dəyərli olduqlarını unudasan… 
Qazi qardaş, səndələmə, mətin ol, 
Bu torpağın altı, üstü sənindir! 
Addımını ürəklə at, şax yeri, 
Bu torpağın altı, üstü sənindir! 
(“Qırmızı yarpaqlı ağac” hekayəsindən) 
Zaur Ustacın əsərləri sadə dildə yazılsa da, mahiyyət etibarilə insanı 
düşündürür, səni bir vətəndaş kimi haqsızlıqlara qarşı mübariz 
olmağa çağırır. Onun yazıları haqqında çox danışmaq olar, amma 
bu tənqidçilərin işidir. Bu kiçik yazıda isə mən sadəcə bir oxucu kimi 
onun əsərləri haqqında az da olsa fikirlərimi paylaşdım. Əslində bu 
yazı çoxdan yazılmalıydı, ancaq vaxtın darlığı buna imkan vermirdi. 
Müsabiqə isə bu arzuma sanki təkan verdi və bəlkə yarışmaya 
qatılan (vaxt darlığından) ən son iştirakçı da mən oldum… 
Yazını bitirib təqvimə baxdım ki, bu gün Azərbaycan Ordusunun 
Ağdam rayonunu işğaldan azad etdiyi gün – 20 noyabr günüdür. Bu 
nə gözəl bir təsadüf, – deyə düşünərək Zaur Ustacı bu gözəl gün, 
onun Ağdama, doğma Yusifcanlı kəndinə qovuşması münasibətilə 
ürəkdən təbrik edir, bu vətəncanlı insana, yazıçıya cansağlığı və 
uğurlar arzulayıram. Sonda bir oxucu kimi onu da demək istəyirəm 
ki, Z.Ustacın bundan sonra da, daha dəyərli, düşündürən hekayələr, 
povestlər yazacağına inanıram. Təki Vətən sağ olsun! 
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   Pərviz YƏHYALI 
 

DEKABR QARPIZI 
(hekayə) 
Görünür, yaxşı sürücü olmadığımdandır ki, heç nə hiss 
etməmişəm.Yanımdan ötən maşın qəza işıqlarını yandırıb-
söndürdü və daha sonra sürücü sükan arxasından əli ilə nə isə 
işarə etdi. Maşını yolun kənarına verib saxladım. Arxa sağ 
təkərin havasız olduğunu gördüm.Təbii ki, ilk olaraq ehtiyat 
təkəri çexolundan çıxarıb, təkər açmaq üçün açarı və domkratı 
yük yerindən götürdüm. Təəssüf ki, ehtiyat şində də hava yox 
idi. Nasos isə ümumiyyətlə maşınımda olmadığı yadıma indi 
düşdü. 
Məndən təxminən otuz-qırx metr irəlidə ağ rəngli jiquli maşını 
dayanmışdır. Adətən belə sovet maşınlarında nasos olur deyə 
yaxınlaşmağa qərar verdim. Üz-gözündən nüranıliyi ilk andaca 
sezilən yaşlı kişi yolun kənarında qarpız satırdı. Onun 
piştaxtasının üstündə on-on iki qarpız vardı. 
-Salam ağsaqqal,bazar olsun!- dedim. 
-Çox sağ ol oğul -deyə cavab verdi və əlavə etdi:- Texnika 
şıltaqlıq edir? 
-Hə ağsaqqal. Nasosunuz olmaz? 
-Yox oğul! Qabaqda Sığırlı kəndinə yaxın təkər təmiri yeri var. 

https://yazarlar.az/tag/p%c9%99rviz-y%c9%99hyali/
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-Axı necə… 
– Problem deyil, mən aparıb hava vurduraram, altı-yeddi 
klometr ola-ya olmaya 
-Dayı can, xəcalət verirsiz ,amma başqa secimim də yoxdur- 
dedim. 
Ehtiyat təkərimi baqajında qarpız olduğundan maşının 
salonuna yerləşdirdim. 
-Narahat olma, bu saat hava vurdurub qayıdacam.Əgər kimsə 
saxlayıb qarpız istəsə kilosu iki manatdır. Hamısı standart on 
kiloluqdur. İyirmi manat! 
-Arxayın olun, dayı – dedim. 
Heç ağsaqqalın maşını uzaqlaşmamış bir AMC markal 
mersedes saxladı. Salamsız-kəlamsız qarpız neçəyədir 
soruşan gənc oğlana bir anlıq tərəddüdən sonra iki manat 
cavabını verdim. 
-Yəni biri iki manata? 
-Xeyir kloqramı,biri iyirimi manata 
-Bu dekabr soyuğunda qarpızı kimdi alan. Birinə beş manat 
verim? 
-Sahibi mən deyiləm. Mənə tapşırıb ki,birini iyirmi manata 
verərsən. 
Gənc oğlan, heçnə demədən, sükan arxasına əyləşib sürüb 
getdi. 
Bir az keçmişdi, solğun yaşıl rəngli vaz “011” markalı köhnə 
maşın saxladı. Maşının vəziyyətindən hiss olunurdu ki,o yalnız 
ayağı yerdən üzməyə yarayır.Sürücü 30-35 yaşlı, qarayanız 
gənc idi. Maşının arxa qapısı da eyni vaxtda açıldı. Solğun 
bənizli gənc xanım düşəndə zənn etdim ki, onlar ər-arvaddır. 
Qarpız seçmək üçün ikisi də piştaxtaya yaxınlaşacaq. Amma 
zənnimdə yanılmışdım. Xanım maşının arxasına keçdi. Mənə 
elə gəldi ki,onun sifəti avazımış, üzündə ləkəyə bənzər qızartı 
vardı. Diqqət yetirməyin etik normalardan kənar olduğunu 
anlasam da, ancaq onun ögüməyini hiss etməmək mümkün 
deyildi. 
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-Salam qardaş! Bazar olsun! Qarpız neçəyədir? 
Tutuquşu kimi ikinci “müştərimə” də cavab verdim. 
-Bu soyuqda qarpızı heç kim kefindən almaz- deyə o, 
maşınına tərəf döndü. 
Qeyri-ixtiyari əlini dəsmalla ağzına tutan xanıma baxdım. O, 
maşından iki-üç metrlik məsafədə idi. Çevrilib əyləşmək 
istəyəndə ilk olaraq sol ayağını atdı. Anidən,haradan yadıma 
düşdüyünü anlamadım ki,axı qadınlar əsasən yeriyəndə sağ 
ayağı birinci atır. Bəlkə də bu xanım boyludur fikirləşdim. 
-Qardaş bəs siz neçəyə istəyirsiz? 
Gənc: 
-Beş manatım var,verərsiz? 
-Əlbəttə! Buyurun götürün! 
Ağsaqqal naşı olduğumu görüb, təkərin dəyişdirilməsini də özü 
etdi. Xüdafizləşmək məqamı çatanda, cibimdən iyirmi manat 
çıxarıb: 
-Siz gələnəcən bir qarpızınızı satmışam -dedim. 
-Nə yaxşı, ay oğul. Elə olur ki, heç mən üç gündə bir qarpız 
sata bilmirəm. 
Sonra isə onun “qonaq olun” deməsinə baxmayaraq, bir qarpız 
da özüm üçün 
aldım.                                                                                        
 
 
ARZU ŞƏRBƏTİ 
(hekayə) 
Əfsanəyə görə oturuşmuş adətlərə qarşı üsyan etmək istəyən 
biri ağlına gələn ilk dua üçün allahdan onu bir kəpənəyə 
çevirməsini təvəqqə edir.Yavaş-yavaş bu arzunun 
qanadlarında nəhayətsiz ənginliklərə uçur.Azadlıq , istədiyini 
etmək sevdası , dünyanın bütün pisliklərindən qaçmaq , 
təmənnalı dostlardan uzaq olmaq istəyinin reallaşağacığını 
ağılının ucundan belə keçirəndə sərməst olub , yeni həyatın 
şirinliyində büsat qurur. 
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Kəpənək olmaq ! 
Günəşdən ,çiçəklərdən zövq almaq , istədiyi qədər uçmaq … 
Və yenə də uçmaq.. 
Qurduğu xəyal dünyasında insan olaraq buxovlandığı , bezdiyi 
hər nə varsa ondan uçmaq , nəfəsi kəsilənəcən uçmaq . Və 
yenə də qonduğu çiçəklərdən şirə çəkib , mavi göylərin 
intəhasız əsrarəngizliyində mehdən-küləyə , rüzgarların 
qanadlarında bihuş olmaq. 
Və… Və birdən haqdan gələn nida bir andaca onu kəpənəyə 
çevirir. 
Bu qədərmi asan , buncamı arzu anındaca arzuluqdan dönüb 
real olarmış ? 
… Oldu keçdi. Geriyə dönüş yox. Kəpənək olaraq uç ! Zövq al 
! Güllərin ətirindən məst ol ! İnsanların yaratdığı pis tabulara 
meydan oxu ! Ehkamlarına rişxənd et ! Sevgi azadlığına 
doyunca qanad çal ! 
Cəmi bir gün keçir. Çiçəklərin şirələri dadsızlaşır , qəfil yağan 
yaz yağışı moruqları təmsiz edir. Bu azmış kimi 
anadillərin,qaranquşların təqibi onu uçub gizlənməyə məcbur 
edir.O , gah gizlənir , gah da yağışdan islanmış qanadlarını 
çırparaq uçacağı səmti belə bilmədən vurnuxur. 
Lap yaxşı bilir ki , tanrı onu bir daha insana çevirməyəcək . 
Birdən aşağıda ucsuz-bucaqsız tarla görünür.Hələ insan 
olduğu dönəmlərin ən yaxşı dostlarına yaxın olduğu məkan 
bilib , qanadlarını süzərək tarlaya enir.Bura onun üçün tanış 
məkan imiş . İnsanlığının son dönəmlərində tanış olduğu , bir 
az da yarımgerçək duyğularından rəng qatdığı dostu buralara 
tez- tez baş çəkərdi.Qaçmaq , uçmaq onu taqətdən salmışdı. 
Quşlardan gizləndiyindən heç bir şirə də dadmamışdı. 
Burada heç bir çiçək yoxdur ki…. 
Hələ başqa canlı olduğu zamanların yaddaşını xatırlamağa 
çalışdı. Alatoran xatirələr buranın şəkər çuğunduru tarlası 
olduğunu, çuğundurların onun keçmiş həmcinsləri tərəfindən 
torpaqdan çıxarıldığını özü üçün aydınlaşdırdı. Sahədəki 
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yumuru – uzunsov çuğundur qalaqlarından hiss etdi ki, çiçək 
dönəmi deyil , məhsul yığımı zamanıdır.Böyük bir çuğundurun 
üzərinə qonub ,gövdə ilə yarpaqların birləşdiyi hissədən 
doyunca şirə çəkdi. Əvvəl xoşlandı , ac mədəsində doymağın 
ləzzətini duydu…. 
Bu nədir ? 
Mən zəhər içmişəm ? 
Başı gicəlləndi. şəkər çuğundurunun kölgəsinə yuvarlandı. 
– Gəncdir ,prespektivi böyükdür.Düzü onun ziyanvericilərlə 
mübarizə üçün təklif etdiyi elmi işin təcürbə sahəmdə tətbiqinə 
ehtiyat edirdim.Amma yanılmışam. Bir baxın tarlada bir dənə 
də olsa kəpənək uçmur. 
Bu insan kimi doğulan, kəpənək kimi ölən birinin həyatda 
eşitdiyi son sözlər idi.  
 
 
BİR DƏSTƏ YARPIZ 
(hekayə) 
– Elə mehribanlıqla danışırsan satıcı ilə lap paxıllığım tutur 
– Neyniyim, kobudluq edim? 
– Yox, niyə. Sadəcə hamlya xoş münasibətin olur. Təkcə məni 
görəndə elə bil ilan-qurbağa görürsən. Həmən hirsini tökürsən 
üstümə 
– Yox, elə deyil- gülümsəyərək əlavə etdi: 
– Əslində ilanlar da, qurbağalar da ziyansızdı. 
– Hətta məni ilan-qurbağadan da…. 
– Yox ee, sənin sözünə deyirəm ki, əksəriyyət ilanları pis 
tanıyır, amma onların quyruğun tapdamasan adamı 
sancmazlar. 
– Sənin ilan sevdan da varmış? 
– Yaxşı da. Söz düşdü dedim. Bilirsən, danışmışdıq axı. Bu 
gün biz ciddi qərar vermək üçün görüşdük. Xahiş edirəm 
birdəfəlik başa düş, bizdə alınmır və alınmayacaq. Səninlə 
əbədi dost olaraq qala bilərik. Sən mümkünsüzdən yapışıb 
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qalmısan 
– Axı niyə? 
– Ona görə ki, olmaz 
– Bilirsən sevdiyimi, özü də dünyalar qədər. Onu da bilirsən ki, 
sənsiz yaşamaq mənim üçün mümkün deyil. 
– Heç kəs, heç kəs üçün ölmür. Bircə sən allah demə ki, gedib 
intihar edəcəksən 
– Bilsəm ki, nə vaxtsa bir dəstə güllə qəbrimi ziyarət 
edəcəksən onda ölərəm 
– Yaxşı sən allah, ciddi ol 
– Düz sözümdü vallah 
– Bura bax, birinci ölmə, ikinci heç vaxt mən gedib hardasa 
sənin qəbrini axtaran deyiləm. 
– Elə bilirsən zarafat edirəm 
Bəlkə ürəyində kimsə var. Açıq de bilim. 
– Yoxdu, olsa belə özüm bilərəm. Birdəfəlik xəyal qurmaqlarını 
qurtar. Ümid də xəyal eyləmə. 
– Demirsən ürəyini, bilsəm ki… 
– Xahiş edirəm. Nə zəng et, nə görüşək. 
Xüdafizləşib azacıq aralananda çevrilib, gülə-gülə – ziyarət 
edəcəyimə arxayın olub ölmə!- dedi 
Göz işlədikcə qırmızı və yaşıl əsrarəngizlik könül oxşayırdı. 
Qızılgül dərəsi onun üçün dünyanın əvəzolunmaz məkanı idi. 
Hər il may ayında bura baş çəkir, təbii qızılgül ətrindən 
doyunca çiyərlərini qonaq edirdi. Qızılgül dərəsi həm də 
gözdən-könüldən uzaq yerdə olduğu üçün buralarda bir inni-
cinni olmazdı. Nadir hallarda yaxınlıqdakı kənddən mürəbbə 
bişirmək üçün uşaqlar ləçək yığmağa gələrdilər. 
Uzun illərdi gəldiyi bu dərə əvvəlki illərdə olduğu kimi gəlmədi 
ona. Heç fikrindən çıxmırdı ki, ona söz vermişdi bura 
gətirəcəyini. Amma bu arzu olaraq qaldı. Hər ikisinin arzusu. 
Dəfələrlə Qızılgül dərəsinə necə gedə bilərəmi soruşmuş, hər 
dəfə də yolu desə də oranın harada olduğu, yolu yadında 
qalmamışdı. Mütləq sənə oranı göstərəcəm demişdi. Çətin, 
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ağlabatan yerdə deyil. Heç oranın yerini bilən adam barmaqla 
sayılacaq qədər az olduğunu da bildirmişdi. 
Zəif yaz mehi qızılgülləri dərə boyu dalğalandırır, bihuşedici 
ətri dalğa-dalğa ətrafa yayırdı. 
Ürəyində özünü məzəmmət edir, niyə onu bir dəfə bura 
gətirəmmədim təəssüfündə yanırdı. Bura nə qədər füsnkar 
olsa, dünyanın ən məsum baxışlarının həsrətindən qəmli 
olacaq həmişə keçdi ağlından. Niyə həyat belə amansızdır 
sualı bütün vicudunu yandırırdı. İlahi eşqi hicran alovunda 
yandırıb külünü küləklərə verməkdə qəsdi nədi fələyin deyə 
bitib-tükənməyən sualları özü-özünə pıçıldayırdı. 
Birdən ağlına gəldi ki, heç burdan qayıtmasın geri bir daha. 
Qalsın burda bütün ömrünü. Qaçıb qurtarsın canını pis 
adamlardan. Eləcə tərki-dünya yaşasın ömür payının qalan 
hissəsini Qızılgül dərəsində. 
Tez də ruhdan düşdü. Bu da asan deyil. Yaşam üçün daxma 
lazım. Yenə gedib qida, su gətirmək. Görüb, biləcəklər yerini. 
Qonaqlar, dostlar baş çəkəcək ona. 
Bəlkə… bəlkə, allahdan arzu edim; yarəbbim məni insandan 
başqa bir canlıya çevir, qalım burda. Hətta ağlına gələndən 
özü də gülümsüdü. Ən ülvi arzumu eşitmədi tanrı, indi bunu 
eşidəcək? 
Nə fikirləşdisə heç özü də anlamadı. Əllərini cütləyib ovcunu 
göylərə açdı. Yarəbbim məni bir ilana çevir, qalım burda, 
dönməyim bir də insanların içinə. Orada hər sözdə, hər səsdə, 
hər yerdə xatirəsi yandiran əlçatmazlığım onsuz da məni 
özümü unutdurub. İstəmirəm məni barmaqla göstərib dəli 
desinlər, tənə etsinlər. Unutmağımın mümkünsüz olduğu 
sevgimi unuda bilmədiyimi başa düşüb mənə rişxəndlə 
baxsınlar. Çevir məni bir ilana, mən onsuz insan olaraq 
qalmağı istəmirəm! 
Bu nədi? Bu nə möcüzə! 
Mən ilan oldum! 
Gecə-gündüz zamanla dua edib, sevgimə qovuşmaq arzumu 



Yazarlar                                              Dekabr    2022 

 

 27  

 

eşitməyən tanrı bir andaca məni ilana çevirdi!! 
– Bunlardan soruşaq, hardasa bu yaxınlarda olmalıdır 
– Vallah, sən mənim başıma 
ip salıb hərləyirsən. Ora sür, bura sür. Buralarda sənin 
axtardığın Qızılgül dərəsi filan yoxdu. Qayıdaq gedək evimizə. 
– Yox bircə saxla maşını, mən özüm soruşaram. 
Maşından düşüb, yolun kənarında tərsinə çevrilmiş yeşiklərin 
üstə cürbəçür dəstələr satan adama yaxınlsşdı 
– Dayı hər vaxtınız xeyir. Bazar olsun. Buralarda Qızılgül 
dərəsi olmalıdır, ora necə gedə bilərik? 
Yaşlı kişi təəccüb dolu nəzərlərlə ondan söz soruşan xanıma 
baxdı 
– Ay qızım siz hardan eşitmisiz Qızılgül dərəsini? 
Deyim sizə, amma bir az çətin gedəcəksiz.Torpaq və narahat 
yoldu. Yol deyəndə yolu yoxdu ha. Eləcə maşın gedənə qədər 
gedər, sonra piyada. 
Sevindiyindən qərara aldı ki, bu dayının satdıqlarından nə isə 
alsın. İki-üç dəstə kəvər, qulançar və yarpız alıb, pulunu verdi. 
-İlahi, bura cənnət imiş. Bir gör nə gözəllikdi. 
– Hə düz deyirsən, məni bezdirməyinə dəyirmiş. Di sən allah 
nə qədər selfi edirsən et, gedək. 
Xeyli ləçək dərdilər, uzaqdan iki-üç 13-14 yaşlı oğlan 
uşaqlarının da qızıgül ləçəkləri topladığını gördülər. Maşının 
yanına qayıdanda günəş qürub qızartısını dağların arxasına 
çəkə-çəkdə idi. 
– Ayyy!!! İlannn!!! 
– Qorxma! -deyib xanımın ayağının altından qaçan ilana sarı 
daş atmaq istəyəndə 
– Dəymə, sən allah! 
– Necə dəymə! Bir rənginə bax, ağapbaq oldun. Bir də elə 
qışqırdın elə yarı ölü kimidi qorxudan ilan, qoy öldürüm canı 
qurtarsın. 
– ilan yazıq neynəsin, mən tapdanım da onu. 
-Dayan bir görüm, öldürəcəm. 
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– Gəl sür gedək! 
-Yox e odur orda uşaqlar gül yığır, çalar oları. Bir də ilan 
öldürmək gərəkli bir şey. Diogenin bir fikri var kim bir alma 
ağacı əkib, bir ilan öldürübsə, demək ömrü hədər getməyib. 
Mən alma ağacı əkməmişəm, amma ilan öldürmək şansımı 
əldən verə bilmərəm. Yəqin bilirəm daşın altına girdi deyib əlini 
böyük daşa tərf uzatdı. 
– Sən allah dəymə, gəl gedək. 
– Bax o çantalar o uşaqlarındı. Qoyublar bura. Qayıdanda 
götürməyə sancar onları. 
– Dayan, belə bir məsəl var ilanın zəhləsi yarpızdan gedər, o 
da gəlib onun yuvasının ağzında bitər. Bilirsən? Biz də yarpız 
qoyaq bura o daşın altından çıxmayacaq, çıxsa da əks tərəfə 
gedəcək. Uşaqlara da xətər yetirməz- deyib maşından bir 
dəstə yarpızı böyük daşın yanına qoydu. Lap kənardan 
başdaşının önünə gül qoymağa oxşadı 
Qəfil əsən külək pəncərəni hirslə açdı. Havadan yağış qoxusu 
gəlirdi. Pəncərənin taqqıltı səsinə hövləng yuxudan ayıldı. Hiss 
etdi ki, qan-tərin içindədi. Gördüyü yuxunun yuxu olduğuna 
əmin olmaq istəyirdi. Dəli yaz küləyi isə arxdöşü yarpızların 
ətrini otağa doldurmuşdu. 
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     Mövlud  AĞAMMƏD 
 
 
GƏL 
Bu dərd bizim aramızda bitibdi, 
Bir daş altda, birini də üstə gəl. 
Nə dil bilsin, nə də dodaq anlasın, 
Nə fərq olsun, nə də bircə üstəgəl. 
* * * 
Heç nə umma belə zalım fələkdən, 
Dünyamıza qəm ələnir ələkdən. 
Qismətinə düşən paydı ürəkdən, 
Birin verib, birini də istə gəl. 
* * * 
Çətin bir də ömür dönə geriyə 
Buz bağlamış xəyalların əriyə. 
Nə deyirsən, Mövlud, mələk, pəriyə 
Öz bəxtindən nə inci, nə küs də gəl. 
 
MƏNİMÇÜN 
İşdi yaxa versəm zalım əcələ 
Göyüm- göyüm göynəyərsən mənimçün. 
Bir az razı, bir azca da narazı, 
Deyim -deyim deyinərsən mənimçün. 
* * * 
Yuxuların qarışmasın gerçəyə, 
Ümid olub gözlə məni gecəyə. 

https://yazarlar.az/tag/movlud-agamm%c9%99d/
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Sevincini bölüşərsən heçliyə 
Öyüm-öyüm öyünərsən mənimçün. 
* * * 
Saxla məni aşiq kimi yadında, 
Xatirində doğmanın da, yadın da. 
Ürək olub, gülüm, Mövlud adında 
Döyüm-döyüm döyünərsən mənimçün. 
 
GƏLMƏDİ 
Dedim yara namə yazım, 
Əlim gəlmədi, gəlmədi. 
Dərd üstünə dərd istədim, 
Zülm gəlmədi, gəlmədi. 
* * * 
İllər ilə həsrət çəkdim, 
Yenə onsuz, yenə təkdim; 
Dərdi yarı böləcəkdim, 
Gülüm gəlmədi, gəlmədi. 
* * * 
Dərd əlindən gəldim dada, 
Hey düşdükcə dərdim yada; 
Dedim, bəlkə, yetər dada, 
Ölüm gəlmədi, gəlmədi. 
* * * 
Dərd məskənim dərd dağıdır, 
Dərd ələyir, dərd dağıdır; 
Necə deyim, dərd yağıdır, 
Dilim gəlmədi, gəlmədi. 
* * * 
Mövlud dərdinə ağlayır, 
Dərd kitabın varağlayır; 
Dərdim sinəmdə çağlayır, 
Selim gəlmədi, gəlmədi… 
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TELİN DƏN SALIB 
Nə yaman qüssədən saralıb rəngin, 
Eh, gözəl, gözlərin selindən qalıb. 
Salacam yolumu dağlara tərəf, 
İçəcəm dərdini əlindən alıb. 
* * * 
Bir yanda dağ boyda dağım var – zülm, 
Bir yanda tənhalıq, tənha bir ölüm; 
Səbrimin də səbri tükənib, gülüm, 
Məni də dözümün dilindən salıb. 
* * * 
Xəyalım gerçəyə qarışır, itir, 
Şirin vüsal anım yuxutək bitir; 
Mövlud indi-indi vəslinə yetir, 
Demə, qocalıbsan, telin dən salıb… 
 
YANACAQ 
Dərdim yaz yağışı – tonqal üstünə, 
Azarı-bezarı odda yanacaq. 
Günü qara gəlib – nə küsür, umur, 
Gileyi-güzarı odda yanacaq. 
* * * 
Dərdim süzüləcək dərdin içindən, 
Özü naxış-naxış, ilməsi dən-dən. 
Baxıb ay üzünə bölünəcək tən, 
Bənövşə üzarı odda yanacaq. 
* * * 
Dərdim öz əlindən təngə gələcək, 
Yığıb ovucuna çəngə biləcək. 
Baxıb alışdığı rəngə güləcək, 
Əzabı, azarı odda yanacaq… 
 
MƏNİMÇÜN 
İşdi yaxa versəm, zalım əcələ, 
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Göyüm-göyüm göynəyərsən mənimçün. 
Bir az razı, bir azca da narazı, 
Deyim-deyim deyinərsən mənimçün. 
* * * 
Yuxuların qarışmasın gerçəyə, 
Ümid olub gözlə məni gecəyə; 
Sevincini bölüşərsən heçliyə, 
Öyüm-öyüm öyünərsən mənimçün. 
* * * 
Saxla məni aşiq kimi yadında, 
Xatirində doğmanın da, yadın da; 
Ürək olub, gülüm, Mövlud adında 
Döyüm-döyüm döyünərsən mənimçün… 
 
QÖNÇƏLƏR 
Əvvəl çiçək, sonra yarpaq açacaq, 
Çiçək-çiçək düzüləcək qönçələr. 
Bahar ömrü bitər-bitməz güllərin, 
Ləçək-ləçək üzüləcək qönçələr. 
* * * 
Lalə kimi gül bəsləyir yanaqlar, 
Üşütməsin vaxtsız düşən sazaqlar. 
Damla-damla mey bəsləyir dodaqlar, 
İçək, içək… Süzüləcək qönçələr. 
* * * 
Nədir, Mövlud, ağ saçlara sualın, 
Dərd gətirir dərdlərinə bu halın. 
Heyif, qaldıq ümidinə xəyalın, 
Dilək-dilək gəziləcək qönçələr… 
 
GƏL 
Bu dərd bizim aramızda bitibdi, 
Bir daş altda, birini də üstə gəl. 
Nə dil bilsin, nə də dodaq anlasın, 
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Nə fərq olsun, nə də bircə üstəgəl. 
* * * 
Heç nə umma belə zalım fələkdən, 
Dünyamıza qəm ələnir ələkdən; 
Qismətinə düşən paydı ürəkdən, 
Birin verib, birini də istə gəl. 
* * * 
Çətin bir də ömür dönə geriyə 
Buz bağlamış xəyalların əriyə; 
Nə deyirsən, Mövlud, mələk pəriyə: 
– Öz bəxtindən nə inci, nə küs də gəl. 
 
ELƏ BİL QIŞDIR 
Bu yağış yağmağın təhərin bilmir, 
Ağarıb qar kimi, elə bil qışdır. 
Payızın qızılı rəngi dəyişir, 
Bu necə ilmədir, necə naxışdır? 
* * * 
Əyib budaqları özümə sarı, 
Payızın ətrini çəkəydim barı. 
Yarı qərənfildir, bənövşə yarı, 
Boylanır həsrətlə, bu nə baxışdır? 
* * * 
Yağır taleyimə, ruhumdan keçir, 
Qocalıq donunu dumandan biçir. 
İllərin ayrılıq suyundan içir, 
Daha islanmıram, yağsın, yağışdır… 
 
KEÇİR 
Tələsmə vədəsiz, vaxtsız ölümə, 
Fələyin yazısı alından keçir. 
Yığıb-yığışdırma ömrünü pay-pay, 
Gedənlər dünyanın malından keçir. 
* * * 
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Yamanca son qoydun bu intizara, 
Ağrılar, acılar düşübdü dara; 
Elədən eləyə, belədən hara – 
Hərlənib ürəyin dalından keçir. 
* * * 
Necə də kövrəlib ümid çırağı, 
Ağlayır gözündə ölüm sorağı; 
Qopulur sonuncu ömür varağı, 
Vəsləti Mövludun halından keçir… 
 
SAYARSAN 
Yolun düşüb yar yanına gedəndə 
Bir addımı iki addım sayarsan. 
Əhvalını xəbər alıb soranda, 
Elə bil ki sənə yaddım, sayarsan. 
* * * 
Gətirməsin aşiqini bəxt cana, 
Həsrətindən alovlana, odlana. 
Fələk verib, şükür elə, di sana, 
Muradıma indi çatdım, sayarsan. 
* * * 
Mövlud, həsrət çəkdin yetər bu qədər, 
Bənövşəndən varmı görən bir xəbər? 
Vəsləti var ölümündən lap betər, 
İkisin də birdən daddım, sayarsan… 
 
ÇƏKƏN BİLƏR 
Bir az həsrət, bir az hicran çəkəsən, 
Çəkən bilər ahu-zarın qədrini. 
Çəkib, çəkib peymanından dönəsən, 
Çəkən bilər düz ilqarın qədrini. 
* * * 
Buz bağlayıb sanki donuq baxışlar, 
Vəfasızı hərə bir cür bağışlar; 
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Çəkdiyimiz kimi düşüb naxışlar, 
Çəkən bilər buzun, qarın qədrini. 
* * * 
Kim unudar ilk sevginin dadını, 
Söndürməklə sönən deyil odunu; 
Necə çəkim ayrılığın adını, 
Çəkən bilər, Mövlud, narın qədrini… 
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   Leyli  Nur  NOVRUZOVA 
 

BABA 
Səhər açılmır ki, açılmır baba, 
Ürək də yorulub, dözməyir daha. 
Günahım nə idi, düşdüm bəlaya, 
Açılmır səhərim, açılmır baba. 
* * * 
Bizim də bağçada gül-çiçək açar, 
Sevincdən dostlarda gülər, əl çalar. 
Bir ağac əkərəm o, çiçək açar, 
Açılmır güllərim, açılmır baba. 
* * * 
Bir bəlaya düşdüm, uzanır ömrü, 
Tükənir, qəlbimin tükənir sözü. 
Körpə Kənanım da dikib gözünü, 
Onunda ürəyi açılmır baba. 
* * * 
Açıl, ey dünyanın səadət yolu, 
Qaytar keçmişimə sevinclə dolu. 
Pisləri bu yoldan uzaq et barı, 
Qoy açılsın səhər, açılsın baba. 
 

https://yazarlar.az/tag/leyli-novruzova/


Yazarlar                                              Dekabr    2022 

 

 37  

 

TUFAN 
Yaxşılara yaman demə, amandır, 
Yaman günə qalıb tamam, yanaşan. 
Yaxşıların haqqın yemə, amandır, 
Tufan səni qışa atar, donarsan. 
* * * 
Yaxşılara böhtan atıb, demə pis, 
Daxilində olsun saf, həm təmiz hiss. 
Daşları dəlməsə hər bir kəlməniz, 
Tufan səni qışa atar, donarsan. 
* * * 
Zalımdan yapışıb, ədalət demə, 
Mərdi qova-qova namərd eyləmə. 
Xainə, satqına tərif söyləmə, 
Tufan səni qışa atar, donarsan. 
* * * 
Yandırsalar, yana-yana ağlama, 
Sağlığını göz yaşınla yoğurma. 
Ölüm ayağında Allah çağırma, 
Tufan səni qışa atar, donarsan. 
 
SƏN 
Ürəyindən ağrı keçir, 
Gözlərindən qəm su içir. 
Əcəl məni həmən seçir, 
Saralanda, solanda sən. 
* * * 
Fikir məni alıb gedir, 
İçimi də bir hiss didir. 
Kimdir sənə pislik edir? 
Saralanda, solanda sən. 
* * * 
Gözlərinin rəngi solur, 
Saçlarımı bir əl yolur. 
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İşgəncələr məndən sorur, 
Saralanda, solanda sən. 
* * * 
Qəmli-qəmli belə baxma, 
Sən Allah gəl, məni sıxma. 
Vallah ollam loxma-loxma, 
Saralanda, solanda sən. 
* * * 
Həsrət qallam sevinməyə, 
Al qırmızı geyinməyə. 
Sözüm qalmaz öyünməyə, 
Saralanda, solanda sən. 
 
ƏHSƏN 
Sizlərə tövsiyyəm əziz dostlarım, 
Yaxşılıq gəlməsə əllərimizdən. 
Pislikdə etməyin pissən deyənə, 
Qoy desin hər deyən sizlərə əhsən. 
* * * 
Yenə güvəncini itirmə heç vaxt , 
Yüzlərlə dostundan əlin üzülsə. 
Dostluğa sadiq ol, həmişə ürəkdən 
Hər anın qüssəylə, kədərlə keçsə, 
* * * 
Hər kiçik təpəyə güvənsəz əgər, 
O dərin ürəyin açarı ilə. 
Çatmasa gücünüz təpəciklərə, 
İnansaz dağ olar o təpəcikdə. 
* * * 
Sabahlar yetəcək köməyinizə, 
Etsəniz kiməsə sizdə yaxşılıq. 
Etsədə sizlərə kimsə nadanlıq, 
Verin siz onlara yenə halallıq. 
* * * 
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Soyuq qarşılasa kimsə hər zaman, 
Pisliyə verməyin siz heç bir aman. 
Allahın duası üstündə hər an, 
Köməyi olacaq, Allaha inam. 
 
TƏLƏSDİM 
Zirvə-zirvə seyr elədim dostları, 
Söhbəti-sözləri bol insanları. 
Ömrün cavan ya da ahıl çağında, 
Ayrılmarıq, yanındayıq hər anında, 
Bu dostlara dost deməyə tələsdim. 
* * * 
Dost oldum, bu yolu xeyli izlədim, 
Dostları ucaltdım, dostun gözündə. 
Dost yalan söylədi, hər bir sözündə, 
Dostluğu anladım onda özümdə, 
Bu dostlara dost deməyə tələsdim. 
* * * 
Var olanda hər an olar yanında, 
Xoş keçəcək hə zamanın bax onda. 
Hər sözü şirindir, baldır, şəkərdir, 
Bax onda dostları baxıb ələndir, 
Bu dostlara dost deməyə tələsdim. 
* * * 
Leyliyəm, açılan sabaha doğru, 
Yolumu azmadım, ah da almadım. 
Dost kimi dost oldum, amma ki, amma, 
Dostum deyər mən dostlara aldandım, 
Bu dostlara dost deməyə tələsdim. 
* * * 
Bu cür insanların budur vərdişi, 
Elə ki, düşəcək sənə bir işi. 
Verdiyin çörəyi kəsməsə dişi, 
Qaçıb getmək olur vallahi işi, 
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Bu dostlara dost deməyə tələsdim. 
* * * 
Varın olsa hər an dostlar yanında, 
Danışacaq dostlar sənə yalan da. 
Cibini dost bilən bəzi dostlar da, 
Qoyub qacacaqlar cib boş olanda, 
Bu dostlara dost deməyə tələsdim. 
* * * 
Ələnmədi nə dəymişim, nə kalım, 
Dostlarıma dost deməyə aldandım. 
Dost deyəndə dost sözünü anmadım, 
Üzümə gülənə dostumsan dedim. 
Kimlə çörək kəsdim, mən heç bilmədim, 
Bu dostlara dost deməyə tələsdik. 
 
AMANSIZ DEMƏYİN 
Amansız deməyin bu gündən qışa, 
Amansız bir virus çıxıb savaşa. 
Alıb bu dünyanı çıxıbdı başa, 
İnsanlar qalıbdı onla baş-başa. 
* * * 
Ay Allah kömək ol bu insanlara, 
Boğulub dərmansız qalan canlara. 
Kəsilmiş ağaclar qalıb bir yanda, 
Virus insanlardan ocaq qaladıb. 
* * * 
Amansız həyatdır, amansız zaman, 
Vermir insanlara yenə də aman, 
Tanrım, haqqın-haqq yolunda durmuşuq, 
Yaratdığın bəndələrin olmuşuq. 
* * * 
Qoyma vaxtsız sönsün insan ocağı, 
Tanrım qoru bu bəladan dünyanı, 
Qoy silinsin insanların göz yaşı, 
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Qoy qurtarsın bu virusun sovası. 
* * * 
Gecəni gündüzə çevirən Tanrı, 
Bağlı qoymaz, açılar qapıları, 
Bircə rəhm et, bağışla insanları, 
Yox et, gələn ölümlü virusları. 
 
YENƏ DÖZÜRSƏN 
Bilmirəm, ay ürək, necə dözürsən? 
Dil aç, söylə görək, necə edirsən? 
Hər gələn zülməti yox eləyirsən… 
Calışırsan, gecə-gündüz dözürsən, 
Dağmısan, daşmısan, yenə dözürsən?! 
* * * 
Vallahi, mən sənə əhsən deyirəm, 
Belə güc-qüvvədə təksən deyirəm, 
Sənə güvənirəm, ümüd edirəm… 
Baxmırsan gözündə qana, dözürsən, 
Dağmısan, daşmısan, yenə dözürsən?! 
* * * 
Geçələr didirlər yuxular səni, 
Gündüz də narahat qoyurlar səni, 
Qara fikirlər də yorurlar səni… 
Gətirirlər səni cana, dözürsən, 
Dağmısan, daşmısan, yenə dözürsən?! 
* * * 
Ay ürək, heç kəsdən ümüd gözləmə, 
Kənardan, nakəsdən ümüd istəmə, 
İnanma sən məndən başqa heç kimə… 
Hər dərdimə yana-yana dözürsən! 
 
ƏZABLAR TÜKƏNMİR 
Həyat bizi yaman çəkir sınağa, 
Ya biz qalib gələcəyik, ya həyat…. 
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Narahatam, əzablarım çoxalır, 
Sevinc tapılmır, olum mən rahat… 
* * * 
İlahi, arzular bitmək bilməyir, 
Gedib hədəfinə yetmək bilməyir… 
Ələyimdə tərsinə un ələyir, 
Pisliklər içində qurur toy-busat… 
* * * 
Sinəmin üstündə tonqal qalanıb, 
Dərdimin üstünə dərdim calanıb… 
Ürəyim yandıqca ruhum talanıb, 
Sızlayan ürəyim olubdu çat-çat… 
 
YAXŞILIQ 
Yolunu gözləyir sonunda hamı, 
Cavab yığır sənin donuna hamı… 
Əzəldən çəkinir odundan hamı, 
İnsanlar məhv olar sönsə, yaxşılıq! 
* * * 
Yaxşılar əvəzin verdilər sənin, 
Yaxşı yollarını gördülər sənin… 
Özündən də ibrət aldılar sənin, 
Yaxşının həyatı sənsən, yaxşılıq! 
* * * 
Tərifli sözlərdən tükənməyəsən, 
Layiqli gözlərdən heç itməyəsən… 
Arzumdu bizlərdən çəkinməyəsən, 
Qorxaram tərsinə dönsən, yaxşılıq! 
* * * 
Hamıya bir gözlə baxsan xoş olar, 
Yaxşılıq qabına yaxşılıq dolar… 
Qurusan, yox olsan ümüdlər solar, 
İnsan həyatında, önsən, yaxşılıq! 
* * * 
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Pisə yaxşı donu biçdin hər zaman, 
Mən keçən yolları keçdin hər zaman… 
Ömrümdə yaxşını seçdim hər zaman, 
Şükür ki, pislərdən gensən, yaxşılıq! 
 
DÜNYA 
Dünya, sənin sonun varmı? 
Bir əbədi qanun varmı? 
Haqq deyilən yolun varmı? 
Göz yaşıyla doldun dünya! 
* * * 
Sevinclisən, kədərllisən, 
Cəsarətli, hünərlisən… 
Belə gəldi gedərlisən, 
Nadana gül oldun, dünya! 
* * * 
Sol gözündə, üfunətdir, 
Bu gerçəkdir, həqiqətdir… 
Səndə niyə hər şey cürdür? 
Təki tezcə, uddun dünya! 
* * * 
Bir üzün qış, biri yazdır, 
Bilmirəm, bu nə avazdır… 
Namərdlərin kefi sazdır, 
Mərdə hiylə qurdun, dünya! 
 
FƏLƏK 
Vətən bülbül idi, dağları qəfəs, 
Dardaydı o vaxtdan, almırdı nəfəs. 
Xarıbülbülüdə görmürdü heç kəs, 
Vətən boğulurdu, almırdı nəfəs. 
* * * 
Qəm çəkib ağladı, dağı-daşıda, 
Qanadsız quş idi, vətənim mənim. 
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Heç gəlmədi düşmən dinə, imana, 
Fələk imza atdı haqsız fərmana. 
* * * 
Hər ərənlər yenə hücum çəkdilər, 
Vətən üçün səfərbərlik etdilər. 
O, murdarın al qanını tökdülər, 
Vətənimə yeni həyat verdilər. 
* * * 
Düşməni vətəndən yaman qovdular, 
Oxla murdarların gözün ovdular. 
Namussuzlar, papaq qoyub qaçdılar, 
Tülkü kimi, kolluqda gizləndilər. 
 
QARA QÜVVƏLƏR 
Pozdu sakitliyi qara qüvvələr, 
Gecənin sükutun yenə pozdula! 
Atəşkəsi o, vəhşilər pozdular! 
Vicdansızlar, yenə yolu azdllar! 
* * * 
Gəncəni müsibət, dumanlar aldı, 
Bu gecə körpələr, qana doyandı. 
Yatanlarda o dəhşətə oyandı, 
Aman Allah, bu nə zülüm, zamandır? 
* * * 
Atəşkəs deyən, bax Indi dinlə! 
Düşmən gedir indi, sənin izinlə! 
Yatmış körpələrə, endirdi zərbə! 
Ulu Tanrı verəcək, bəlanı gözlə… 
* * * 
Millətim yuxudan səsə oyandı, 
Gecə zülmətində, ana naləsi… 
Hıcqıran körpənin, atanın səsi, 
Dəhşətə gətirdi, Allah, hər kəsi. 
* * * 
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Gecə zülmətində o, körpələrin, 
Ümüd qığılcımı qaldı gözündə. 
Atanın göz yaşı dondu gözündə, 
Körpə gözü qaldı, ana gözündə, 
Tapşırdı canın ananın dizində…. 
* * * 
Günahkar düşmənin yenə zülmünə, 
Tuş oldu, günahsız yatan körpələr. 
O, qansız kafirlər etdi, gör nələr!? 
Yatmış əhaliyə zülüm etdilər, 
Günahsız körpələr şəhid getdilər….     
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    Zaur USTAC 
 
 
ZAUR USTACIN ŞEİRLƏRİ 
 
SÜBH ÇAĞI 
Pozur addım səsləri, 
Gecənin kor sükutun. 
Uzaqdan yeyin-yeyin 
Yeyir ürəyin qutun… 
* * * 
Qəfil başlayır quşlar, 
Necə gəlirsə buyruq. 
Sanki komanda verir, 
Gözəgörünməz çubuq… 
* * * 
Bürüyür bircə anda, 
Hər yanı sübh nəğməsi… 
İfa edir təbiət, 
Əsər Tanrı bəstəsi… 
* * * 
Getdikcə addım səsi 
Eşidilir yaxından. 
Gecə qaranlığında, 
Ötüb keçir yanımdan… 
* * * 

https://yazarlar.az/2021/02/08/zaur-ustac-haqqinda/
https://yazarlar.az/tag/zaur-ustacin-seirl%c9%99ri/
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Tələsik addımlarda, 
Təlaşlı qəlbin səsi… 
Elə tələsir, sanki, 
(Ta dünyanın sonudur,) 
Tükənəcək nəfəsi… 
* * * 
Uzaqda dan sökülür, 
Gecənin rəngi qaçır… 
Yaxında purç tumurcuq, 
Qətran ətrini sacır… 
* * * 
Addımlar uzaqlaşır, 
Səngiyir sübh nəğməsi… 
“Allahu Əkbər”- deyə, 
Ucalır azan səsi… 
* * * 
Aydın olur səbəbi, 
O təlaşlı yerişin… 
Avazıyır qaranlıq, 
Anlamı var gərdişin… 
* * * 
“La ilahə illəllah”, 
Yenə də çökür sükut… 
Əllər açılır göyə, 
Möminlər tutur qunut… 
* * * 
Gecənin bağrın yarıb, 
Gündüz sıyrılır qından… 
Kimisi tövbə edir, 
Neçəsi çıxır dondan… 
* * * 
Həmin şəxs yenə keçir, 
Qayıdanbaş yanımdan. 
İndi özü görünür, 
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Səs çıxmır addımından… 
17.11.2022. Bakı. 
 
TURAN DEYİLSƏ 
Cavid dünyasına əyri baxanlar, 
Bu gün baş verənlər siz deyin nədir?! 
“Tuncaya” şerini topa tutanlar, 
Bu gün baş verənlər siz deyin nədir?! 
* * * 
Nəhayət, “yar qonaq gələcək bizə”, 
Min yol qurban ollam, “o qara gözə”, 
Uzağı, “lalər çıxacaq düzə”, 
Bu gün baş verənlər siz deyin nədir?! 
* * * 
İllərin həsrəti hopmuşdu sözə, 
Ay ulduz dönmüşdü sözdə qaş-gözə, 
Əbədi qardaşlıq hakimdir düzə, 
Bu gün baş verənlər siz deyin nədir?! 
* * * 
Bilirəm bağrınız alışıb yanır, 
Nədənsə, çoxları əslini danır, 
Ustac bu günlərdə Turqutu anır, 
Bu gün baş verənlər siz deyin nədir?! 
15.11.2022. Bakı. 
 
ARAZ 
Halına acıdım lap əzəl gündən, 
Bu qədər qınanır bilmirəm nədən, 
Arazı heç zaman qınamadım mən, 
Hər iki tərəfə məhrəmdir Araz! 
Yaralı torpağa məlhəmdir Araz! 
* * * 
Sarıyıb Yurdumun şırım yarasın, 
Açmayıb, bağlayıb qardaş arasın, 
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İndi mən qınayım bunun harasın? 
Hər iki tərəfə məhrəmdir Araz! 
Yaralı torpağa məlhəmdir Araz! 
* * * 
Çəkib acıları, yığıb suyuna, 
Sakitdir, bələddir hamı huyuna, 
O da qurban gedib fitnə, oyuna, 
Hər iki tərəfə məhrəmdir Araz! 
Yaralı torpağa məlhəmdir Araz! 
* * * 
Xudafərin qucaqlayan qoludur, 
Keçidləri salam deyən əlidir, 
Şırıltısı bayatılı  dilidir, 
Hər iki tərəfə məhrəmdir Araz! 
Yaralı torpağa məlhəmdir Araz! 
* * * 
O tayda çifayda deyir Şəhriyar, 
Bu tayda dardadır indi Bəxtiyar, 
Yarını gözləyir hər gün Lütfiyar, 
Hər iki tərəfə məhrəmdir Araz! 
Yaralı torpağa məlhəmdir Araz! 
15.11.2022. Bakı. 
 
ÜZÜMÜZÜ GÖRMƏ! 
Könlü işıqlı olanın, 
İşi yox gün işığıynan! 
Ruhu təmiz olduğundan, 
Yeyəcək öz qaşığıynan! 
★ ★ ★ 

Heç dərdini çəkməginən, 
Nə yaxşı görmürsən bizi. 
Könlün saf, ruhun pak qalsın, 
Görməyəsən belə üzü… 
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★ ★ ★ 

Çalış, duyma səsimizi, 
Xəbərsiz ol halımızdan. 
Xoş halına xəbərsizsən, 
Boş-boş qeylü-qalımızdan… 

★ ★ ★ 

Dərdin çəkmə bu dünyanın, 
Öz dünyanı xürrəm yaşa! 
Sənin gözün bizdən iti, 
Ayağın dəyməsin daşa! 
★ ★ ★ 

Əzada gözü sağlar var, 
Görsə də ruhu sikəstdir. 
Gözün deşəni görməyir, 
Çünki ruhən o nakəsdir! 
13.11.2022. Bakı. 
 
QATIQ 
Qatıq deyib, fors eləmə qardaşım, 
Bir çox evdə süfrələrin padşahı. 
Baxırsan ki, bığlarınıda “bığ yağı”, 
Fors eləyir, cibində yox bir şahı. 
* * * 
Qatıq deyib, fors eləmə qardaşım, 
Bir çox evdə onun adı yavanlıq. 
Baxırsan ki, düz əməlli adamdır, 
Yazıq olub, evin yıxıb cavanlıq. 
* * * 
Qatıq deyib, fors eləmə qardaşım, 
Bir çox evdə kiçik dünya ibrəti. 
Nehrə onu elə qəşəng çalxayır, 
Söz artıqdı, tutan tutdu söhbəti… 
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* * * 
Qatıq deyib, fors eləmə qardaşım, 
Ustac görüb tuluq-tuluq turş qatıq, 
İndi “yağ”dır “vitrin”ləri bəzəyir. 
Ya “şor” olub, ya “turş ayran”, ya “atıq”… 
12.11.2022. Bakı. 
 
MƏN ZƏFƏRƏ TƏŞNƏYƏM 
Qutlu zəfər sancağım, 
Sancılmağa yer gəzir! 
Alınası öcüm çox, 
Bu gün ruhumu əzir! 
* * * 
Dərbəndi, Borçalını 
Unuduruq həmişə… 
Kərkük, Mosul bağrı qan, 
Boyun əyib gərdişə… 
* * * 
Yudumun dörd bir yanın 
Hürr görmək istəyirəm! 
Şanlı zəfər tuğuma 
Zər hörmək istəyirəm! 
* * * 
İrəvan peşkəş olub 
Beş sətirlik kağızla… 
Zəngəzuru naxələf 
Verib quru ağızla… 
* * * 
Bədnam Araz illərdir 
Olub qargış yiyəsi… 
Top doğrayan qılıncın 
O taydadır tiyəsi… 
* * * 
İstəyirəm bu bayraq 
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Dalğalansın Təbrizdə! 
Urmuda üzsün balıq, 
Sanki üzür dənizdə… 
* * * 
Xoyda, Mərənddə bir gün, 
Olum qonaq üzü ağ. 
Ərdəbilə, Tehrana 
Qurulmasın ta duzaq… 
* * * 
Qarsdan, Ağrıdan baxım, 
Qaşqayadək görünsün! 
Qapıcıqdan, Qırxqıza 
Ağ dumanlar sürünsün! 
* * * 
Bu arzular həyata 
Keçməsə, mən heç nəyəm! 
Neynim, mayam belədir, 
Mən zəfərə təşnəyəm!!! 
08.11.2022. Bakı. 
 
BU GÜZ 
Zəfər libasında sevinc göz yaşı, 
Hər iki sahildə dayanıb ərlər! 
Ayrılıq atəşi elə qarsıyıb, 
İçərək qurudar Arazı nərlər! 
* * * 
Göylərdən boylanır Tomris anamız, 
Əlində qan dolu o məşhur tuluq! 
Xain yağıların bağrı yenə qan, 
Canı əsməcədə, işləri şuluq… 
* * * 
Uşaqdan böyüyə hamı əmindir, 
Tarix səhnəsində yetişib zaman! 
Bu dəfə biryolluq bitəcək söhbət, 
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Nə güzəşt olacaq, nə də ki, aman! 
* * * 
İllərdir həsrətdən gözləri nəmli, 
Mamırlı daşların gülür hər üzü! 
Neçə qərinədir qalmışdı çılpaq, 
Yamyaşıl çayırla gəlib bu güzü! 
* * * 
Al donun geyinir Günəş hər səhər, 
Səmamız masmavi, göy üzü təmiz! 
Duman da yox olub, itib buludlar, 
Gözün aydın olsun, sevin, a Təbriz! 
06.11.2022. Bakı. 
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  Caroline  LAURENT TURUNC 
 

KUŞLAR FISILDADI! 

Issızlık tüm sırrıyla çölün ayaklarının altındaydı 

Günler, yeni doğmuş bir bebeğin ayağındaki bir diken gibi her 

hareketle bükülür. 

Kehanetlerinin sessizliği haykırır 

Gözler yanık ot kokusundan yaş döker 

 

Önümüzde uzanan çayırlarda, çobanın yakıcı şarkısı Uhud Dağı’na 

düşer ve masmavi gökyüzü, dünyanın sonunun kızıl göğünü kaplar. 

Çoban, kin besleyenlerin kalbini yumuşatıncaya kadar ney üflemeye 

devam eder. 

 

Cehalet yerdeki kilime iyice yerleşmiştir ve kalkmamak için 

mücadele eder,sonra yüzünü çobana çevirir ve mahcubiyetle 

oturduğu yerden kalkar. 

Yol çok uzun ve engebeli, tek başıma yürümeye devam ettim. 

Sabah halesindeki süt sisi kadar berrak 

https://yazarlar.az/tag/caroline-laurent-turunc/


Yazarlar                                              Dekabr    2022 

 

 55  

 

Boşluk ve kısır döngü birbirinin içine katlanır 

Gökyüzü, denizdeki dalgaları kırmızı ışıklarla aydınlatır, dalgalar zıt 

daireler oluşturur. 

Her daire kendi doğumunun kanını yaratıyordu 

İnsan sembolleri, cümlelerin diğer tarafında karışıklığın olduğu 

yerlerde 

Siyah fregonlarla tahtın basamaklarında oturan müminler ve 

kâfirlerle 

 

Kraliçe olmayanlar zaten kraliçe gibi davrandılar 

Siyah beyazlı piyonlar sanki gerçek askerlermiş gibi kapının önüne 

dizildi. 

Bütün güzellikler hayretle izliyor. 

Zimmete para geçirip buğday yerine çakıl taşları satanlar 

Tüm bu sebepler, hayatta saf, gizli bir delilik perdesi altında 

pusudadır. 

Öte yandan mağaranın kapısında ise yemyeşil gölgeler dağ 

yamaçlarına yansıyor. 

Örümcek, ağını altın ipliklerle örmekle meşgul. 

 

Kalmakla gitmek arasında, iki parlak gölge (yıldız) meşakkatli bir 

yolculuğa hazırlanır. 

Gökyüzüne bakan dune, hayretle 

Buradan kim geçecek? 

Bir kum fırtınasının geçemeyeceği nehirler? 
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Aralıksız sessiz ağlayan vahşi hayvanlar mı? Bu hazırlıklar kimin 

için? 

 

Her dikenin arkasında yapraklı bir yeşil vardı 

Rüzgar hafif hafif esiyor ve ağaç dallarına tünemiş kuşları 

kucaklıyor. 

Dalgalı kumsallar sessizce bekliyor 

Çağlar, ne kadar olgun olursa olsun kalyon baharatı gibi kokmaya 

başlıyor. 

Dünyanın sarhoş rüzgarlarında 

 

Güzel olan her şey bilinmeyen konuğu ağırlama telaşında 

Şiddetli yağmur,Rab her yeri suluyor 

Keşfedilmemiş tüm güzellikler 

Bitki demlemek için siperler 

 

Derinlerden gelen ilahi bir ses herkesi mutlu eder. 

Taht kapısında ağlayan bir çocuğun sesi 

Eski hareketler ve algılanamayan geometri arasında 

 

Daha iyi görünmeye çalışan kötü kabile 

Çayır kokusuna karışan söğüdün dallarına mis kokulu bir koku 

yayar. 

Dağ ile gök arasında esen rüzgarın uğultusu derin manalar içeren 
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cümleler fısıldar, ne mutlu ki Ali bin Ebi Talib doğmuştur. 

27/11/2022-Paris. 

 

“Sevgili şiir severler, sevgili dostlar, Ruhumun geçmiş asırlara yaptığı 

yolculuktan ilham alarak yazdığım bu kasidenin her cümlesi, ruhumun 

bir rüyasıdır.“Caroline Laurent Turunc                                      

 

https://www.facebook.com/caroline.trnctrnc?__cft__%5b0%5d=AZW1yknVZK1ttQ4nOGSA1kaZza69xQohnEMXGL01augWSQg6-ozvrSrrws1KHB79Oau-wtkhU3PTvKhnaznxd6bhI58KbHfGVoNFgnPbNx18a_dXl7M73rD6NRakWDu567Gm4zv1_JvX2A0CzAmTPbZDuMYrRjo24ZeuP6vl9RWeMQ&__tn__=-UC*F
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    Adilə ASLAN 

 
 
SAHİLİMDƏ 
Elə çırpılmısan, dəli dalğatək, 
Qoparıb atmısan, öz sahilimdən. 
Didib – parçalayıb qayalıqları, 
Ümman yaratmısan, söz sahilimdə. 
* * * 
Səsinin rəngi var qulaqlarımda, 
Dəniz suyu axır damarlarımda, 
Bir sənsən, bir dəniz, yoxum, varım da, 
Məşəl yandırmısan buz sahilimdə. 
* * * 
Çox uzaqlıqların addımındayam, 
Hazıram gözümü ovcumda yuyam, 
Hərdən əllərini oğurlayıram, 
Bir az isindirim, köz sahilimdə. 
* * * 
Ruhların şıltağı, dəlisi olur, 
Gahdan buz bağlayır, ağrısı olur, 
Bütün dənizlərin gəmisi olur, 
Batmaq istəmirsən, üz sahilimdə… 
 

https://yazarlar.az/tag/adil%c9%99-aslanova/
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XƏYAL YOLUM 
Bir ömür xəyal yolum 
Uzandı sənə sarı. 
Dəfn etdim qəlbimdəki, 
Ən pünhan arzuları. 
* * * 
Ürəyim daşa döndü, 
Oldu gözəl başdaşı. 
Gəl indi bütün ömrü, 
Gözlərində yaş daşı. 
* * * 
Cavabsız sualların, 
Yoxdur başqa çözümü! 
Tapmadım dar ağacı, 
Səndən asdım özümü! 
XOŞBƏXT 
Bilirsən , kimdir xoşbəxt?! 
Layla üstə doğulub, 
Boylananda arxaya- 
Soy- kökünü bilən kəs! 
* * * 
Bilirsən, kimdir xoşbəxt?! 
Zamanı qucaq- qucaq, 
Gözlərində güldürüb – 
Dolusunca görən kəs! 
* * * 
Bilirsən, kimdir xoşbəxt?! 
Tapmadığı sevginin, 
Hər ağrısı, acısı – 
Ürəyində sönən kəs! 
* * * 
Bilirsən, kimdir xoxbəxt?! 
Ürəyi çırpınanda, 
Tövşüyüb evə qaçan, 



Yazarlar                                              Dekabr    2022 

 

 60  

 

Dönüşünün sevinci – 
Gözlərinə dolan kəs! 
* * * 
Bilirsən,kimdir xoşbəxt?! 
Yalançı xoşbəxtliyi, 
Heç kəsə göstərməyib, 
Ancaq özü olan kəs! 
* * * 
Bilirsən, kimdir xoşbəxt?! 
Əlin halal ruzisi, 
Süfrəsində gül açan, 
Oturub şirin- şirin, 
Tikəsini bölən kəs! 
* * * 
Daha sual vermirəm. 
Tanıyıb Allahını , 
Anası namaz üstə, 
Əli göydə qalan kəs! 
* * * 
Azlı – çoxlu ömrünün 
Bitmiş məzar daşında, 
“Ailəsindən xatirə”, 
Yazısına çevrilib, 
Məzarı da gülən kəs! 
* * * 
Əsir düşmüş Vətəni, 
Al – qırmızı qanıyla, 
Parçalanmış canıyla, 
Yağısından alan kəs! 
Bağrımızın başında, 
Tunc heykələ dönən kəs! 
* * * 
Bir də.. bir də…qoy deyim! 
Bu həyata gəlişi , 
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toy- bayrama çevrilən, 
Mələk kimi doğulub- 
İnsan kimi ölən kəs! 
 
SEVİNC ÜÇÜN 
Bir damla sevinc üçün, 
Yuxum oldu bir çimir. 
Sənin həsrət yağışın, 
Gözlərimdə dincəlir. 
* * * 
Düşmə gözümdən barı , 
Kipriyimdə qalarsan. 
Qarışıb yağışıma, 
Ürəyimə dolarsan. 
* * * 
Bir yaşıl yuxu kimi, 
Qəlbim açıq qalıbdı. 
Həyatın sarı simi, 
Öz ritmini çalıbdı. 
* * * 
Cüt atılıb tək düşən, 
Bir sapandın daşıyıq. 
Ovucumda gizlənən, 
Kədər adlı daşı, yığ! 
* * * 
Mən “Həyat bilgisi” ni, 
Beşə bilib, üç aldım. 
Gözümü biləyimlə, 
Silə – silə qocaldım! 
Gözümü biləyimlə, 
Silə -silə qocaldım! 
 
XATİRƏLƏR 
Dolan bulud olub xatirələrim, 
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Külək qova bilmir, yağış yağdıra. 
Tanrı dərgahında qalıb əllərim, 
Tək onun gücüdür , məni qaldıra. 
* * * 
Zaman üstümüzdən çəkib əlini, 
Yoxluğu özümdən soyuda bilim. 
Xəzəl arzuları , ümid selini, 
Kövrək duyğularla ovuda bilim. 
* * * 
Payız ümidlərin əlindən qaçıb, 
Sabaha açılan dünənmişəm mən. 
Hərənin sözünü boyuna biçib, 
Dünyanın heçinə güvənmişəm mən. 
* * * 
Mən hardan biləydim, payız əllərim, 
Yayda qara dönüb, üşüyə bilər. 
Mən hardan biləydim Kürü, Xəzəri, 
Sərçə dimdiyində daşıya bilər. 
* * * 
Dolan bulud olub xatirələrim, 
Külək qova bilmir, yağış yağdıra. 
Tanrı dərgahında qalıb əllərim, 
Tək onun gücüdür, məni qaldıra.. 
 
 

 

 

                                                   



Yazarlar                                              Dekabr    2022 

 

 63  

 

   Murad MƏMMƏDOV 
 

ŞƏHİD LAYLASI 
Bir ananın laylasından, 
Gözümdə yaş oda döndü. 
Tutuldum qəm libasından, 
Doğma ruhum yada döndü. 
* * * 
Mən həmin gün mən olmadım, 
Dərdim daşdı, çaya döndü. 
Dərdə biganə qalmadım, 
Coşdu hissim yaya döndü. 
* * * 
Bu laylanın zümzüməsi, 
Heç ağıldan, başdan çıxmır. 
Bir ananın laylay səsi, 
Pərçim olub huşdan çıxmır. 
* * * 
Dözə bilmədim bu səsə, 
Gözdə sel tək yaş olarmış. 
Bir ananın bir nəfəsə 
Dərd boxcası boşalarmış. 
* * * 

https://yazarlar.az/tag/murad-m%c9%99mm%c9%99dov/
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Ana baxır sola, sağa, 
Göz yaşını silə-silə. 
Şəhid verdi bu torpağa, 
Öz oğlunu bilə-bilə. 
* * * 
Dağ ürəkli bu analar, 
Bu Vətənin baş tacıdır. 
İndi şəhidlərə onlar, 
Həm anadır, həm bacıdır. 
 
PAYIZ 
Omrümün payızı gəldi deyəsən, 
Könlümü titrədən küləklər əsir. 
Elə bil dünənki körpə uşağam, 
Xırda nəvaziş də səbrimi kəsir. 
* * * 
Dolanır beynimdə fəsilbəfəsil, 
Gözümdə canlanır həyatım mənim. 
Məndən sonra gələn, böyüyən nəsil, 
Biri sabahımdır, biri dünənim. 
* * * 
Nə tez gəldi, getdi pay olan ömür, 
Saçlarım ağardı dümağ qar kimi. 
Könlüm istəyəni həvəsim demir, 
Günbəgün soluram son bahar kimi. 
* * * 
Arzular, istəklər tükənmir ki, heç, 
Ömür daraldıqca səbrimiz dolur. 
Əyninə yüz köynək, yüz də libas seç 
Axırda son libas ağ kəfən olur. 
* * * 
Dünyaya gəlirik bir hay-harayla, 
Atamız, anamız bizi bəsləyir. 
Əvvəl ata, ana köçür sırayla , 
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Vaxt gəlir onlar da bizi səsləyir. 
* * * 
Dünyadan ayrı bir umacağım yox, 
Bu ömrü şərəflə, şanla yaşadım. 
Nə də bir kimsədən gumacağım yox, 
Çunki qaralmadı bir təmiz adım. 
 
ALLAH 
Sirrimi keç kimlə bölə bilmirəm, 
Üzümü tək sənə tuturam, Allah! 
İstəsəm yanına gələ bilmirəm, 
Adına baş qoyub yatıram, Allah! 
* * * 
Bu yalan dünyada, zalım dünyada, 
İnsana bir kimsə həyan olmayır. 
Dərdə bax dərdimi anlayan, ya da 
Qışqırsam səsimi duyan olmayır. 
* * * 
Bu dünya fırlanır ox ətrafında, 
Üyüdür dəhnəsi neçə can gedir. 
Tanışı, qohumu yox ətrafında, 
Vaxtı tamamdısa həmin an gedir. 
* * * 
Həmişə, hər yerdə şükür demişəm, 
Verdiyin nemətə gündə ən azı. 
Naşükür deyiləm, varsa yemişəm, 
Yoxdusa olmadım səndən narazı. 
* * * 
İlahi, heç kəsə mən güvənmədim, 
Sən oldun köməyim, arxam, dirəyim. 
Büdrədim, yıxıldım geri dönmədim, 
Bərkidim, toxdadı ruhum, ürəyim. 
* * * 
Hər zaman yaxşı ki, ədalətin var, 
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Ayıra bilirsən yaxşını pisdən. 
İlahi, əvvəlcə pisləri apar, 
Qoy dünya güc alsın ağıllı kəsdən. 
 
İNSAN 
Çox həssas insanam, bəzən gülürəm, 
Bir söz dərdim olar bir ömür boyu. 
Məndən aslı deyil, özüm bilirəm, 
Üfürüb içərəm hər qurtum suyu. 
* * * 
Bəzən qapanaram özüm özümə, 
Günahkar bilmərəm kimi kimsəni. 
Əgər həqiqəti desən üzümə, 
Gözümün işığı sanaram səni. 
* * * 
Xətrimə dəyirsə naqolay bir söz, 
İçimdə çəkirəm, unudammıram. 
Üzümə tuşlanan hər tənəli göz, 
Mənə əzab verir bunu danmıram. 
* * * 
Qaçmışam yaramaz saxta insandan, 
Baxmışam hər insan düzələn deyil. 
İnsanlıq, adamlıq gələrmiş qandan, 
Qanı xarabdısa düz gələn deyil. 
* * * 
Yalançı kəslərlə aram olmayıb, 
Dolaşıq ilməyəm xanamdan ayrı. 
Kimsəyə bir manat borcum qalmayıb, 
Bu yalan dünyada anamdan ayrı. 
 
QAZAX 
Dünyaya göz açdım qucağında mən, 
Mənim köküm, adım, sanımdır Qazax. 
Anam Azərbaycan sayılar Vətən, 
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Yenə də ürəyim, canımdır Qazax. 
* * * 
Məni öz övladı, doğması bilər, 
Qanmazı, nakəsi qəlbindən silər, 
Canıma adıyla istilik gələr, 
Damarda qaynayan qanımdır Qazax. 
* * * 
Xəyalən beynimdə dolanar hər an, 
Gəzdiyim hər dərə, hər yamac, orman, 
Şərəfini uca tutdum hər zaman, 
Şərəfim, şöhrətim, şanımdır Qazax. 
* * * 
Ey dost, səfər eylə yurdumu tanı, 
Güllü gülüstandı baxsan hər yanı, 
Dolanıb gəzsəm də Azərbaycanı, 
Son mənzilim, son ünvanımdır Qazax. 
 
GECƏLƏR 
Nə qədər istəsəm köməyim olmaz, 
Ruhumu canımdan alar gecələr. 
Gözümü açaram yadımda qalmaz, 
Sakitcə yuxuya dalar gecələr. 
* * * 
Elə tumarlayar gələndə dəmi, 
Gedərsən yuxuya, olarsan yemi, 
Ana balasına çaldığı kimi, 
Yataram ,laylamı çalar gecələr. 
* * * 
Hər günün axşamı canımdan keçər, 
Daraşar canıma qanımdan keçər, 
Aparar yuxuya yanımdan keçər, 
Məni yorar ,heydən salar gecələr. 
* * * 
Ağ rəngi bəyənməz, soruşsan əgər, 
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Gündüzün tərs üzü deyilmi məgər?! 
Qara çarşab geyər, qaranı sevər, 
Dəyişməz, bir rəngdə qalar gecələr. 
 
BİZ 
Biz kasıb bəndəyik, dillərimizin, 
Duası alxışdı, qarğışa yer yox! 
Tanrıya uzanan əllərimizin, 
Sevgidi, barışdı niyyəti ən çox. 
* * * 
Heç zaman harama alışmamışıq, 
Halal davranmışıq, halal yemişik. 
Zəhmətsiz yeməyə çalışmamışıq, 
Qismətdə olana halal demişik. 
* * * 
Kiməsə pis günlər arzulamarıq, 
Allahdan, Tanrıdan qorxmuşuq hər an. 
Yaxşı əməllərlə hər zaman varıq, 
Kənardan tənədi bizləri yoran. 
* * * 
Ancaq Tanrıyadı ümidlərimiz, 
Hər şey ona bağlı müəmma, sirrdi. 
Olur ki, səhv düşür bəzən yerimiz, 
Dözürük, hər şeyin sonu səbirdi. 
 
AĞLAYIR 
Ruhum elə sızıldayır, 
Damarımda qan ağlayır. 
Yarəb, təbi məndən ayır, 
Gecə bitmir, dan ağlayır. 
* * * 
Arzu, istək bitməz, çoxdu, 
Nəfsim azdı ,gözüm toxdu, 
Qismətimə sözüm yoxdu, 
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Qaçırdığım an ağlayır. 
* * * 
Yaş artdıqca məni yoran, 
Hər fürsətdə eyham vuran, 
Min bir rəngdə üzə duran 
Sifət görən can ağlayır. 
* * * 
Murad ,dillən fikrin nədir?! 
Bir sözə bax, məni didir. 
Sözdən ötrü canım gedir, 
Sözə qurban xan ağlayır. 
 
ZƏFƏR GÜNÜ 
Bu gün mənim millətimin, 
Tariximin zəfər günü. 
Otuz illik həsrətimin 
Ölümünə səfər günü. 
* * * 
Haqqımız yox unutmağa, 
Şərəf verən o anları. 
Torpaq üçün şəhid olan, 
Nakam gedən o canları. 
* * * 
Yadda saxla bu günü sən, 
Millətimin üz ağıdı. 
Bu qələbə, hər an əsən 
Erməniyə göz dağıdı. 
* * * 
Uzun sürən həsrətimiz 
Nəhayət ki, sona çatdı. 
Üzə gülən qismətimiz 
Bu həsrətə sevinc qatdı. 
* * * 
Ey Vətənə oğul doğub 
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Şəhid verən sağ analar! 
Qarşınızda günahkarıq 
Ay əyilməz dağ analar! 
* * * 
Əsgər oğlum, qov yağını, 
Zəngəzurdan çiçək dərək. 
Azərbaycan torpağını 
Vahid görək, bütöv görək! 
 
ÖMÜR YOLUM 
İçimdən gələni yazıram hər an, 
Doğrumu, yalanmı? Ürəkdən gəlir. 
Nə yazdım bilirəm, nələrdi qalan? 
Bax onu bilmirəm, İlahi bilir. 
* * * 
Getdiyim bu yolun sonu görünmür, 
Nə vaxt qurtaracaq bilmirəm yenə. 
Bir onu bilirəm geriyə dönmür, 
Yıxılıb dursam da dərs olmur mənə. 
* * * 
Çoxdu yolçuları bu uzun yolun, 
Baxıram bir kimsə dindirmir məni. 
Həm sağın uçurum, həm də ki, solun 
Sürüşsən udacaq bu yollar səni. 
* * * 
Başqa əlacım yox, yeriməliyəm, 
Nə geri baxıram, nə də durmuram. 
Ya mən ağılsızam, ya da dəliyəm, 
Dayanıb kimsədən heç nə sormuram. 
* * * 
Bu yolda nə qədər insan itirdim, 
Allah şükür ki, dəli olmadım. 
Nə topladım, nə qazandım götürdüm, 
Baxıram əlim boş heç nə qalmadı. 
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* * * 
Mənim ömür yolum sayılır bu yol, 
Əvvəli bəllidir, sonu bilinmir. 
Elə yaşa, elə dolan ,təmiz ol, 
Əməllərin yaddaşlardan silinmir. 
 
ƏZİZİM 
Onsuz da ürəyim boşdur, əzizim, 
Sənə unut deyən ürəyim deyil. 
Səninlə hər əzab xoşdur, əzizim, 
Sənsiz cənnət belə gərəyim deyil. 
* * * 
Aybaay, ilbəil ömürdür gedən, 
Sağalmaz inaddır məni xar edən, 
Hər şeyin tamını unutmuşam mən, 
Təkcə zəhər olan çörəyim deyil. 
* * * 
Hər üzdə yüz sifət, surət gördükcə, 
Min cürə sarsıntı, heyrət gördükcə, 
O qədər zərbələr aldım ki, təkcə, 
Daş-qalaq edilən kürəyim deyil. 
* * * 
Əhvalım dəyişir ruzigar kimi, 
Gah donur, əriyir soyuq qar kimi, 
Sən yoxsan həyatım tarımar kimi, 
Çürüyən, laxlayan dirəyim deyil. 
1982. 
 
AY ADAM 
Səni incitmirəm, bəzən susuram, 
Elə bilirsən ki, dünyaya yadam?! 
Ya da istəmirəm beynimi yoram, 
Mən cahil deyiləm, ay qanmaz adam. 
* * * 
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Dünyanın gərdişi yorsa da məni, 
Həmişə, hər yerdə yaxşılıq əkdim. 
Dikbaşlıq, nankorluq qırsa da məni, 
Biruzə vermədim, içimdə çəkdim. 
* * * 
Üzümə güləni çox görmüşəm mən, 
Duymuşam içində yalanlar bişir. 
Çox sifət daşıyan insanlar bəzən, 
İlan tək soyulur, sifət dəyişir. 
* * * 
Həyatda yıxılma, bacarsan əgər, 
Sürünsən soyumuş ocaqda külsən. 
Şərəfli bir ömür hər şeyə dəyər, 
Şərəflə, namusla yaşaya bilsən. 
* * * 
Duyğusal olmuşam uşaqlığımdan, 
Aldanmaq, yanılmaq istəmədim heç. 
Çox adam üz gördü yumşaqlığımdan, 
Dinmədim, İlahi, günahımdan keç. 
* * * 
Qonşumu baş bildim hər an özümdən, 
Damında cüt malı balalı olsun. 
Kim ki xeyir görür mənim sözümdən, 
Ana südü kimi halalı olsun. 
 
AY İNSAN 
Demə, dünya mənimdi, 
Ağılsız, harın insan! 
Nəfsin sənə qənimdi, 
Kəfəndi, varın insan! 
* * * 
Bir az düşün, fikirləş, 
Şeytana çox yar olma. 
Şərəfini uca tut, 
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El içində xar olma! 
* * * 
Bu dünya olanları, 
Üzə deyən dünyadı. 
Harınlamış canları, 
Udan, yeyən dünyadı. 
* * * 
Allahı sev, varı yox, 
Onlar gəldi-gedərdi. 
Var-dövlətin sevgisi 
Sən ölənə qədərdi. 
* * * 
Yağı olma heç kəsə, 
Allah bağışlayandı. 
Girdi kimsəylə bəhsə , 
Neçə ürək dayandı. 
* * * 
Bu dünyanın sonunu 
Düşün, özünü öymə! 
Sonda dümağ donunu 
Geyib başına döymə! 
* * * 
Pulla ölçülmür heç vaxt, 
Namus, qeyrət, ar, insan! 
Son qismətin soyuq taxt, 
Qaranlıq məzar, insan! 
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SEVİNDİK NƏSİBOĞLU və NƏZAKƏT EMİNQIZI (KƏRİMOVA-ƏHMƏDOVA) 

https://yazarlar.az/tag/sevindik-n%c9%99siboglu/
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SEVİNDİK NƏSİBOĞLU İLƏ SÖHBƏT 
Əziz oxucularım,haqqında söhbət açacaģım yaradıcı gəncin 
poeziyasını, maraqlı çıxışlarını çoxdan izləyirdim.Onun 
gündən- günə inkişaf edən ədəbi ugurları məni çox 
sevindirirdi.Belə yaradıcı gənclərimizə olan sevgimdən onunla 
görüşmək istəyimi reallaşdırmaq istədim və buna nail oldum. 
Bu görüşdən aldıgım təəssüratlarımı sizinlə bölüşməyi lazım 
bildim…. 
—Sevindik Nəsib oglu kimdir? 
—Mən,Əliyev Sevindik Nəsib oģlu 26 iyul 2008- ci ildə Imişli 
şəhərində anadan olmuşam.Əslən Agcabədi rayonunun Yuxarı 
Qiyaməddinli kəndindənik.Hazırda Xırdalan şəhər 9 saylı tam 
orta məktəbin 9-cu sinfində oxuyuram. 
–Həm də bildiyim kimi dərs əlaçısısan? 
–Bəli.Yazıb oxumaģa həvəsim hələ beş yaşımdan olub.Həm 
də kompüter proqramlarını öyrənmişəm.Bu ,sonralar mənim 
vikipediya vasitəsilə bir çox məlumatları toplamaģıma 
yardımçım olub. 
–-Səni ən çox hansı məlumatlar maraqlandırırdı ? 
–Azərbaycanımızın keçmişi,tanınmış 
şəxsiyyətlərimiz,sərkərdələrimiz,zənətkarlar,şair və 
yazıçılarımız…… 
–Və sən oxuyub öyrəndiklərini yazmaģa başladın…. 
—Bəli,elə həmin vaxtlardan kiçikhəcmli hekayələr, şeirlər 
yazmaģa başladım.Artıq 500-dən çox şeirim və 100-dən çox 
publisistik məqalələrim var. 
—Şeir və yazılarının əsas mövzusu hansı sahələri əhatə edir? 
–Əsasən Vətən,torpaq həsrəti təşkil edir. 
–Mətbuatda yazılàrın nə vaxtdan dərc olunur? 
–2015-ci ildən şeirlərim”Abşeron təhsili”,” Respublika 
xəbərləri”,qəzetlərində,”Söz”,”Kəpənək”,”Göy qurşagı” və 
s.jurnallarda dərc olunub.Milli Radiomuzun “Navalça”,televiziya 
kanallarımızın”Pillə”,”Çixış yolu”, “Məhəbbət 
nəgmələri”,”Qarabaģ Azərbaycandır” verilişlərində şeirlərim 
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səsləndirilmişdir… 
–Bildiyimiz kimi, sənin yazıların Azərbaycan Milli 
Kitabxanasının Elektron Kataloqunda onlayn oxumaq üçün də 
yer almışdır.Bu haqda nə deyərdin? 
— Dogrudur,müəllifi olduģum 5 kitab,160 -dan çox publisistik 
məqalə və araşdırmalarım dediyiniz ünvanda yer alıb. 
–Sevindik,yəqin ki ,bu yaşda qazandıģın ugurların öz qiymətini, 
dəyərini də almamış deyil….. 
—Mən dəfələrlə müxtəlif tədbirlərin iştirakçısı və mükafatçısı 
olmuşam. Bele ki, Abşeron rayon Təhsil Şöbəsinin keçirdiyi 
ictimai- kütləvi tədbirlərdə çıxışlar etmış,məktəb tərəfindən 
çoxsaylı tərifnamə və diplomlarla təltif olunmuşam. 
2017 – ci ildə “Həqiqət” Tarixi Araşdiırmalar Ictimai Birliyinin 
“Gənc Istedad”fəxri diplomuna,2019 -cu ildə”Asiya–
fakt”Informasiya Agentliyinin” Sizi tanıyaq” layihəsində 
iştirakıma görə.uşaqlar arasında” Ən yaxşı yazar”diplomuna və 
“Azərbaycan XXI əsrə istedadlarla” layihəsi çərçivəsində 
“Gənc istedad”diplomuna layiq ģörülmüşəm. Belə ki,”Zəfərin 
nişanəsi”adlı şeirim l yerə layiq görülərək Mədəniyyət 
Nazirliyinin Fəxri fərmanı ilə mükafatlandırılmışam 
–“”Sənə Zəfər yaraşır”müsabiqəsində də iştirak etmiş 
olarsan…. 
–Bəli,həmin məqaləm Respublika UGIM üzvləri arasında lll yerə 
layiq ģörüldü….Bu qədər saysız hesabsız təltifllər, mükafatlar 
səndə arxayınçılıq yaratmadı ki? 
–Əksinə, mən öz üzərimdə daha məsuliyyətlə çalışmaģa 
başladım… 
2018-ci ildə”Dünyamsan Azərbaycan”və “Hərdən ucmaw 
istəyirəm” adlı şeirlər kitablarım,2020 -ci ildə”Ulu 
Naxçıvanım”adlı publisistik,”Könüllərə yol gəzirəm” adli şeir 
kitablarım və şəhidlətimizə həsr olunmuş ” Möhtəşəm Zəfərin 
Nişanəsi”(2021) adlı kitabım nəşr edilmişdir. 
–Sən həm də”Kredo” qəzetinin redaksiya heyətinin üzvü 
olmaqla,ən gənc ictimai müxbirisən. Məncə,2019-cu ildən bu 
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qəzetin üzvü,2021 -ci ildən AJB-nin də üzvüsən… 
—Sevindik ,mənə məlumdur ki,sən Vətən müharibəsi 
qurtarandan bu günə kimi vikipediyada565 şəhidimiz haqqında 
səhifə açaraq ,şəhidlərimiz qarşısında mənəvi borcunu yerinə 
yetirməklə onların ailələrinə dəstək olmusan.Onların təskinlik 
tapmalarına nail olduguna görə özünü xoşbəxt hesab 
etmisən…. 
–Əlbəttə,44 gün davam edib möhtəşəm Zəfərimizlə başa çatan 
Vətən müharibəsinin ilk anlarından başladıgım və 11 aya 
yazdıgım kitabda işgaldan azad edilmiş,kəndlərimizə, 
şəhərllərimizə,yaşayış məntəqələrimizə,qəhrəman 
şəhidlərimizə,müzəffər Azərbaycan əsgərinə,qazi və 
mərd,qeyrətli döyüşçülərìmiz barədə şeirlər, məqalələr 
yazmaqla kütləvi tədbirlərdə bu mövzularda söylədiyim 
nitqləri ,şəhidlərimiz barədə vikipediyada acdıgım səhifələri 
müqəddəs Zəfərimizin ildönümündə – 2021-ci ildə”Möhtəşəm 
Zəfərin Nişanəsi”adı ilə 1 cild,708 səhifə olmaqla kitab halında 
çap etdirmişəm.Bu kitabı Şəhidlərimizin müqəddəs ruhuna 
hədiyyə olaraq respublikamuzin 60-dan çox rayonundakı şəhid 
ünvanlarına göndərmişəm. 
Söhbət əsnasinda masanın üzərindəki yazılar diqqətimi cəlb 
etdi.. 
–Bunlar həmin kitabımın – 2ci cildinin davamıdır, -dedi …bu 
günkü qəhrəmanım 
—Sevindik,sənin ədəbi-bədii yaradıcıllıq ugurlarını müntəzəm 
izlədiyimə görə səninlə görüşmək mənim üçün maraqlı idi.Və 
bu kitabının yüksək səviyyədə keçirilən təqdimatlarını sosial 
şəbəkələrdə izləmişəm….. 
—Bu il Bakıda bəmin kitabımın təqdimatı F.b.Köçərli adına 
kitabxanada,Yasamal rayon müharibə veteranları 
birliyində,bölgələrin 7 rayonunun sakinlərinin iştirakı ilə Şəki 
şəhərində H.Əliyev mərkəzində şəhid ailələrinin və məktəbli 
gənclərin iştirakı ilə keçirildi.Təqdimatda respublikamızın 
tanınmış alimləri, şəhid valideynləri öz gözəl fikirllərini 



Yazarlar                                              Dekabr    2022 

 

 78  

 

söyləmişlər…. 
—Sevindik sənin bitib tükənməyən ugurların hem bir müəllim 
kimi,həm bir jurnalist kimi,həm də bir sosial şəbəkələrin 
izləyicisi kimi məni ürəkdən sevindirir.Sən və sənin kimi bir neçə 
yaradicı gənc var ki,sizinlə fəxr edir və qürur hissi 
keçirirəm.(Guman ki, onlar haqda da növbəti yazılarim 
olacaq…)Bütün ugurlarında şübhəsiz ki, valideynlərinin də rolu 
böyükdür. Onlar haqda məlumat verə bilərsən ? 
–Atam Əliyev Nəsib Salah oglu qeyd etdiyim kimi, Agcabədi 
rayonunun Yuxarı Qiyaməddinli kəndində anadan 
olmuşdur.ADU- nun hüquq fakultəsini bitirib .Uzun müddət 
daxili işlər orqanlarında çalişmışdır.Qarabag müharibəsi 
veterani istefada olan polkovnikdir.Hazırda Azərbaycan 
Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvüdür. 
Anam-Həsənova Vüsalə Saleh qızı Xocavənd rayonunun 
Muganlı kəndində anadan olmuşdùr tibb işçisidir…. 
Bacim Tərlan da ADU- nun hüqüq fakultesini bitirib…. 
Imtahanlarını müvəffəqiyyətlə verib, vakant yer olmadığından 
hazirda isləmir 
–Ot kökü üstə bitər demiş babalar..Indi qətiyyətlə demək olar 
ki,istedadin geni məlum!!Atanın peşəsi ,Tərlanın da atanın 
yolunun davamçisi olması 
senin mövqeyinin istiqamətini aydınlaşdırdı… 
–Gələcəkdə şübhəsiz ki, ədəbi yaradıcılığınla yanaşi hansi sahəni 
seçməyi arzulayirsan? 
–Ən böyük arzum diplomat olmaqdir… 
Nəhayət,gələcəyin diplomatı olacaq gənc yazarımla 
müsahibəmi bitirirem…… 
–Sənə bütün istəklərinə çatmaqda yeni-yeni ugurlar 
arzulamaqla diplomat kimi növbəti görüşümüzədək 
sagollaşıram… 

Söhbətləşdi: Nəzakət EMİNQIZI (KƏRİMOVA-ƏHMƏDOVA) 
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                        MUSTAFA MÜSEYİBOĞLU -70 
 
Mustafa Müseyiboğlu – Gizir (Mustafayev Mustafa Müseyib 
oğlu) 1 dekar 1952-ci ildə 
Ağdam  rayonu,  Yusifcanlı  kəndində anadan olub. 

1959-cu ildə Ağdam rayonu Yusifcanlı kənd məktəbində birinci 
sinfə getmişdir.  1969-cu ildə Ağdam rayon Novruzlu kənd orta 
məktəbini bitirərək (9-10-cu siniflər),  Bakı plan-iqtisad 
texnikumuna   Tikintidə planlaşdırma ixtisası  üzrə qəbul 
olunmuşdur. 1971-ci ildə təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurub 
hərbi xidmətə yollanmışdır. Xidməti keçmiş ittifaqın Komi 
Muxtar Sovet Sosialist Respublikasında (Rusiya – Komi 
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Respublikası) layiqincə yerinə yetirib 1973-cü ilin dekabr 
ayında Vətənə dönür. Əvvəllər  Bakı şəhərində yaşayıb 
fəaliyyət göstərsə də (1974-76-cı illərdə Maştağa qəsəbə 
sovetinin deputatı olub. 1975-ci ildən KP-nın üzvü  idi.) 1976-cı 
ildə Yusifcanlıya köçür və 1993-cü ilə qədər burada yaşayıb, 
yaradır. 1993-cü ildən 1999-cu ilə qədər Yevlax rayonunun 
Xanabad kəndində, 1999-cu ildən 2018-ci ilədək isə Bakı 
şəhərində yaşamışdır. 2018-ci ilin dekabın 29-da  Bakı 
şəhərində vəfat etmiş, Ağdam rayonu  II Yusifcanlı kənd (Əfətli) 
qəbirstanlığında dəfn olunmuşdur. 

Mustafa Müseyiboğlu Bakı plan-iqtisad texnikumundan 
(1971)  əlavə Ağdam kənd təsərrüfatı kadırları ixtisas artırma 
məktəbində – İqtisadçı (1988), Moskva kənd kənd təsərrüfatı 
kadırları ixtisas artırma institutunda – İqtisadiyyat və aqro 
istehsalat sahələrinin təşkili (1992) üzrə təhsilini davam 
etdirmişdir. 

Uzun illər kənd təsərrüfatı sahəsində müxtəlif vəzifələrdə 
çalışmış, keçmiş ittifaqın son günlərində  dövlətdən  torpaq 
icarəyə götürüb “İcarədar”  statusu ilə şəxsi təsərrüfatını 
yaratmış ilk şəxslərdən biri olub (1991). 

Tezyetişən “Kardinal” və “Hafisəli”   üzüm sortlarını öz 
sahəsində uğurla sınaqdan keçirərək ancaq bu sortlardan 
ibarət ayrıca sahə yaratmışdır. 

Kənd təsərrüfatında müxtəlif sahələrdə çalışdığı zamanlar 
mütəmadi olaraq kataloqda olan bütün mətbu orqanlara abunə 
olan Mustafa Müseyiboğlu yeni nəşr olunan kitabları da 
əvvəlcədən sifariş yolu ilə mütləq əldə edirmiş. Hələ gənc 
yaşlarından Gizir təxəllüsü ilə şeirlər  yazan Mustafa 
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Müseyiboğlunun əlyazmalar şəklində bir neçə kitab 
həcmində  şeirlərinin olması barədə məlumat olsa da, 
Yusifcanlının işğalı zamanı bütün mal-mülklə bərabər zəngin 
kitabxanası, həmçinin əlyazmaları da xain düşmən tərəfindən 
yağmalanaraq, məhv edilmişdir. Əlimizdə qalan irsi 
yalnız  “Sibiriyadan məktublar və iki şeir” adlı  kitabdan 
ibarətdir. 2018 – ci ildə MYK -ın ömürlük fəxri katibi seçilmişdir. 

Hal-hazırda (2022-ci ildə) “Mustafa Müseyiboğlu-70” layihəsi 
davam etməkdədir. Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Amin. 

                RESENZİYA MÜSABİQƏSİNİN NƏTİCƏLƏRİ 
"Yazarlar" jurnalı "Mustafa Müseyiboğlu - 70" layihəsi 
çərçivəsində həyata keçirdiyi resenziya müsabiqəsi nəticəsində 
bu kitab ərsəyə gəlmişdir. Şipşirin, doğma ana dilimlzdə 
oxuyub, anlayan hər kəsin müsabiqədə iştirak etmək imkanı 
olub. Müsabiqə iştirakçıları həm ənənəvi kitab formasında, həm 
də elektron formada dünyanın internet mövcud olan istənilən 
nöqtəsində "BB" (hekayələr) kitabı ilə tanış olduqdan sonra 
kitab və ya bu kitabda yer almış hər hansı bir hekayə haqqında 
öz fikirlərini yazıb zauryazar@mail.ru email ünvanına 
göndərməklə iştirakçı hüququ qazanmış olurdu.  Yazılar 
01.09.2022-ci ildən 01.12.2022-ci ilə qədər qəbul olunub. 
01.12.2022-ci il gecə saat 23:45-də qaliblər  və müsabiqədə 
topladıqları ballara uyğun iştirakçılar sırası elan elan olunub: Əli 
bəy Azəri 6 bal III YER, Nəzakət Eminqızı (Əhmədova-Kərimova) 
5 bal III YER, Mina Rəşid 5 bal III YER, Aytac İbrahim 4 bal, 
Məmməd Mərzili 4 bal, Afət Şahid 4 bal, Zaur Qasımlı 3 bal, 
Zaur Əsgərov 3 bal, Səma Muğanna 3 bal olmaqla cəmi 9 
iştirakçı layihə çərçivəsində nəşr olunan bu topluda yer almaq 
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hüququ qazanıblar. Bundan əlavə  6 bal toplamış Əli bəy 
Azərinin yazısı müxtəlif mətbu orqanlarda, 5 və 6 bal 
toplayaraq III YER-i bölüşmüş yazılar “Yazarlar”  jurnalının  
dekabr -2022-ci il 12 (24)-cü sayında(yəni bu sayda) , siyahıda 
olan bütün 9 yazı “Yazarlar” jurnalının yanvar 2023-cü il 1 (25)-

ci sayında təkrar-təkrar dərc olunaraq yayımlanmaq hüququ 
qazanmışlar.  İştirakçılar əvvəlcədən müsabiqə şərtlərində elan 
olunmuş  şərtlərə əsasən 5-6 bal toplamış yazılar III YER-i öz 

aralarında bölüşdürməklə diplom və pul mükafatı ilə, 4 bal 
toplayan yazılar həvəsləndirici diplom və əlavə ilə, 3 bal 
toplamış yazılar isə iştirakçı diplomları ilə mükafatlandırılmışdır. 
Müsabiqənin elan qaydası, şərtləri və qiymətləndirmə meyarları  
əvvəlcədən yazarlar.az və digər saytlarda yayımlanmışdır. 
Müsabiqə ilə bağlı bütün məsələlər elan olunmuş qaydada öz 
həllini tapmışdır.  Oxucu və yazarların nəzərininə çatdırıram ki, 
gələn il eyni vaxtda, eyni qayda ilə hekayə müsabiqəsi elan 

olunacaq.  
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Doğum günü  dekabr ayında olan yazarlarımızdan 
biri də Nəzakət EMİNQIZI (Kərimova –Əhmədov)dır. 
Şad günü münasibəti ilə Nəzakət xanımı təbrik edir, 
həyat və fəaliyyətində yeni-yeni yaradıcılq uğurları 
arzu edirik! Uğurlarınız bol olsun, Nəzakət xanım! 
 

 

https://yazarlar.az/tag/n%c9%99zak%c9%99t-k%c9%99rimova-%c9%99hm%c9%99dova/
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                “TƏRƏFSİZ ƏDƏBİYYAT TARİXDİR!” 
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