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İsa HƏBİBBƏYLİ 

AMEA-nın vitse-prezidenti, 
Nizami Gəncəvi adına 

Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, 
akademik 

 
 

AKADEMİK ƏDƏBİYYAT MƏKTƏBİ 
 

Böyük elmin və ədəbiyyatın inkişafında bu amillərindən 
hər birinin özünəməxsus yeri, mövqeyi və payı vardır. Ədəbiy-
yatla elmin qarşılıqlı münasibətlərində adətən elm əsas donor-
lardan biri və hərəkətverici qüvvə kimi qəbul olunur. Elmin ta-
leyində və inkişafında isə ədəbiyyat alimin rolu alimin fantazi-
yasına qol-qanad verən, onun üfüqlərini açan ən mühüm vasi-
tələrdən biri hesab edilir. Elm də, ədəbiyyat da ayrı-ayrılıqda 
özünün daxili potensialı hesabına inkişaf etmək imkanlarına 
malikdir. Lakin elm və ədəbiyyat faktorlarının qarşılıqlı əlaqəsi 
və üzvü sintezi həm böyük elmin, həm də böyük ədəbiyyatın 
fərqli inkişafına təkan verir. Ona görə də elm və ədəbiyyat nə-
zəri ədəbiyyatda qoşa qanad kimi səciyyələndirilir.  

«Qoşa qanad»ların elmi alim idrakının aparıcılığı ilə bədii 
düşüncənin iştirakı əsasında yaranmış tədqiqatlardan ibarətdir. 
Elm faktorunun ağırlıq təşkil etməsi ilə bədii fantaziyanın «işti-
rakı»nın təmin edilməsi əsasında yaranmış elm normal, ənənəvi 
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tədqiqatlardan fərqli olub, problemin nəzəri mahiyyəti ilə həya-
tı əsaslarını birlikdə təqdim edən elmdir. Bədii fantaziyanın da 
iştirak etdiyi elm statik olmayıb, həm də bir qədər emosionallı-
ğa malikdir. Bu keyfiyyətdə olan elm cəmiyyət üçün də faydalı 
olmaqla bərabər, hər kəs üçün əlçatandır. Bu mənada tərkibin-
də bədiilik elementləri olan elm təkcə ixtisas adamlarına yox, 
geniş mənada insanlığa və cəmiyyətə xidmət edən ümumi bir 
təlimdir. 

Eyni zamanda, «Qoşa qanad»ların ədəbiyyatı ənənəvi bə-
dii əsərlərdən fərqli olub, mövzunun və ya problemin həm də 
məntiqi təfəkkür əsasında işıqlandırılmasına xidmət edir. Bura-
da bədiilik faktorunun üstünlük, ağırlıq təşkil etməsi ilə bir sı-
rada elm də iştirak edir. Elmin iştirakı dedikdə biz bədii əsər-
lərdə təsvir edilən dövrün mühitin və hadisələrin işıqlandırılma-
sı zamanı bədii fantaziya ilə bir sırada elmi qavrayışdan, idrak-
dan və təxəyyüldən süzülüb keçən dərk olunmuş nəzərdə tutu-
ruq. Elm yönlü bədii ədəbiyyat ağır çəkiyə, təmkinli yanaşmala-
ra, məntiqi əsaslara malik olan ədəbiyyatdır. Bu, oxucunu dü-
şündürə-düşündürə oxunan ədəbiyyatdır. Bu – həyatı və insanı 
sadəcə təsvir etməyib, həm də dərk etdirən ədəbiyyatdır. Elm 
yönlü bədii ədəbiyyat həyatı daha dərindən qavramaqda oxucu-
lara bələdçilik edən ədəbiyyatdır. Elm ağırlıqlı ədəbiyyat intel-
lektual ədəbi sərvətdir. Elmi baxışa malik olmaq yazıçının üs-
tünlüyü, bədii əsərin fərqidir. Elm yönlü bədii əsərlər yazıçı is-
tedadı ilə alim təfəkkürünün müştərək bəhrəsidir.  

Klassik rus ədəbiyyatında Mixail Lomonosovun, XX əsr 
Azərbaycan ədəbiyyatında isə Səməd Vurğunun bədii yaradıcılı-
ğının bir istiqaməti, xalq şairi Rəsul Rzanın yaradıcılığı, xüsusən 
ustad sənətkarın məşhur “Rənglər” şeir silsiləsi «Qoşa qa-
nad»larda elmin və ədəbiyyatın qarşılıqlı əlaqədə iştirakının 
uğurlu nəticələrini özündə əks etdirir. Mixail Lomonosovun 
odaları cəmiyyətin meafizik dərkinin poetik ifadəsidir. Səməd 
Vurğunun «Bakının dastanı» poemasını elmi mahiyyətinə görə 
«Bakının tarixi» kimi də başa düşmək mümkündür. Rəsul Rza-
nın “Rənglər” şeirləri elmi idrakla yazılmış poetik nümunələrdir. 
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Bu əsərlərdə elmi qavrayış bədii düşüncənin tərkibində olub, 
onu tamamlayır və dərinləşdirir. Müasir mərhələdə xalq yazıçısı 
Kamal Abdullanın «Yarımçıq əlyazma» romanı elmlə ədəbiyya-
tın, idrakla istedadın qarşılıqlı əlaqəsinin harmoniyası əsasında 
yaradılmış uğurlu bədii əsərdir. Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 
dosent Sadıq Qarayevin elm adamlarının həyatına həsr olun-
muş “Sahilsiz təzadlar” (2014) və “Sahibsiz kölgələr” (2017) ro-
manları onun paralel dünya, utopik cəmiyyət və sair elmi anla-
yışa daha çox aid olan məsələlər haqqında, geniş və sanballı bə-
dii söz deməsinə şərait yaratmışdır.  

Bütövlükdə isə Azərbaycanda elm yönlü ədəbiyyatın bö-
yük ənənəsi və tanınmış ədəbi simaları vardır. Akademiklər: 
kimyaçı Yusif Məmmədəliyev, tarixçi Ziya Bünyadov, geoloq Şə-
faət Mehdiyev, dilçi Kamal Abdulla, etnoqraf Teymur Bünya-
dov, kimyaçı Vaqif Abbasov, müxbir üzv Xudu Məmmədov, 
elmlər doktorları, riyaziyyatçı Hamlet İsaxanlı, həkim Paşa Qəl-
binur, geoloqlar Oqtay Rza və Hikmət Mahmud, texniki elmlər 
üzrə Elçin İsgəndərzadə, filosof Əhməd Qəşəmoğlu, iqtisadçı 
İsa Alıyev, fiziklər Hidayət Nur, Knyaz Məmmədov, dəqiq elm-
lər və təbiət elmləri üzrə onlarla fəlsəfə doktorları ölkəmizdə 
ədəbiyyatın inkişafında xidmətləri olan yaradıcı ziyalılar kimi el-
mi-ədəbi mühitdə özlərinə məxsus iz salmışlar. Bu qəbildən 
olub, bədii yaradıcılıqla ardıcıl məşğul olan elm adamları Milli 
Elmlər Akademiyasında, yaxud ali təhsil ocaqlarında çalışdıqları 
üçün yox, əsərlərində elm faktorundan yaradıcı şəkildə istifadə 
etdiklərinə görə akademik ədəbiyyatın yaradıcıları kimi qəbul 
olunurlar.  

Bundan başqa, son illərdə, daha doğrusu 2014-cü ildən 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında ardıcıl olaraq «Fizika 
və lirika» konfranslarının keçirilməsi ədəbiyyatın taleyində el-
min və əksinə, elmin inkişafında ədəbiyyatın iştirakına diqqəti 
artırmışdır. «Fizika və lirika» konfranslarının 2018-ci ildə bey-
nəlxalq miqyasda təşkili, müzakirələrdə Azərbaycan alimləri və 
yazıçıları ilə birlikdə Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin tanın-
mış alimlərinin də iştirak etməsi «Qoşa qanad»lardan hər ikisi-
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nin rolunu və əhəmiyyətinə diqqətin cəlb edilməsinə gur işıq 
salmışdır. Rusiya Elmlər Akademiyası Maksim Qorki adına 
Dünya ədəbiyyatı İnstitutundan institutun direktoru, professor 
Vadim Polonskinin rəhbərlik etdiyi tanınmış ədəbiyyatşünaslar 
heyətinin: Andrey Kofman, Andrey Korovin, M.N.Siçevanın, 
Kazbek Sultanovun, A.İ.Çaqinin beynəlxalq elmi konfransda fəal 
iştirakı, Belarusdan, İvan Saverçenko, İqor Kopilov, Özbəkistan-
dan akademik Naim Kərimov, Kazaxıstandan Svetlana Arianye-
vanın, Gürcüstandan İrma Ratiani, Maka Elvakidze, Moldovadan 
Lilya Porubinin, Tatarıstandan Daniya Zaqitulina, Kim Minulin, 
Udmurtiyadan Aleksey Arzamasovun, fərqli baxışları ədəbiyyat-
da və elmdə «Qoşa qanad»ların hər iki qanadını real təsəvvür 
etməyə imkan yaratmışdır.  

Azərbaycan ədəbiyyatı və elminin təcrübəsi əsasında artıq 
elmi və bədii düşüncədə fərqli yanaşmaların meydana çıxdığını 
müşahidə etmək mümkündür. «Qoşa qanad»lara diqqətin artdı-
ğı hazırkı mərhələdə Azərbaycan ədəbiyyatında tədricən Akade-
mik məktəbin yaranmaqda olduğu müşahidə edilməkdədir. Xü-
susən, fundamental və ya tətbiqi elm sahələri ilə məşğul olan 
alimlərin bədii yaradıcılığındakı cəmiyyətə və insana rasional 
baxış Azərbaycan akademik ədəbiyyatının təzahürlərini özündə 
əks etdirir. Eyni zamanda, humanitar və ictimai elm sahələri ilə 
məşğul olan, ədəbiyyata yaxın elm adamlarının, ədəbiyyatşünas-
ların, folklorşünasların, sənətşünasların, dilçilərin, filosofların 
bədii yaradıcılığındakı elmi qavrayış, tarixilik, informasiya yükü 
və sair amillər onların əsərlərini ənənəvi ədəbi əsərlərdən fərq-
ləndirən keyfiyyətlər kimi nəzərə çarpır. Bu da humanitar isti-
qamətdə Azərbaycan akademik ədəbiyyatın doğulmaqda oldu-
ğunu nümayiş etdirir. 

Azərbaycan akademik ədəbiyyatı yeni anlayış olub, elmlə 
bədii ədəbiyyatın qarşılıqlı əlaqəsi və sintezindən yaranan fərqli 
ədəbiyyatı özündə cəmləşdirir. Obrazlı şəkildə buna «Qoşa qa-
nad» ədəbiyyatı da demək mümkündür. Elmdə isə bu tipli ədə-
biyyatın dəqiq nəzəri təyinatı Akademizm ədəbi cərəyanı anlayı-
şını diqqət mərkəzinə çəkməyi tələb edir. Bakıda, Şamaxıda Ast-
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rofizika Rəsədxanasında və Dubnada (Rusiya) Beynəlxalq Nüvə 
Tədqiqatları İnstitutunda təşkil olunan «Fizika və lirika» konf-
ransları, ardıcıl olaraq həyata keçirilən «Qoşa qanad» layihəsi 
Azərbaycanda akademik ədəbiyyatın meydana gəlməsini şərt-
ləndirmişdir. Elmi-ədəbi mühitdə alim təfəkkürlü yazıçı tipi 
müşahidə olunmaqdadır. İndiki mərhələdə elm yönlü ədəbiyyat 
əsasında Azərbaycan ədəbiyyatında intellektual ədəbiyyatın ya-
radılmasına cəlbedici bir maraq yaranmışdır. Müəyyən ədəbi 
ənənəsi olan, intellektual şeir inkişaf edərək kökləri “Kitabi-Də-
də Qorud” dastanlarına bağlı olan yeni tipli intellektual ədəbiy-
yata çevrilmişdir. İdrakla ilhamın sintezindən doğulan İntellek-
tual ədəbiyyat Azərbaycan akademik ədəbiyyatının mühüm gös-
təricisi, əsas ədəbi simasıdır. Bütün bunlar Azərbaycanda aka-
demik ədəbiyyatın, yaxud Akademizm ədəbi cərəyanının əsas 
konturlarıdır. Artıq üçüncü kitabları nəşr olunan «Qoşa qanad» 
layihəsinin nəşrlərini: «Qoşa qanad» və “Plyus bədii yaradıcılıq” 
almanaxlarını təhlil etməklə Azərbaycan akademik ədəbiyyatının 
(Akademizm ədəbi cərəyanının – İ.H.) ana xətlərini, əsas kon-
turlarını görmək və göstərmək mümkündür.  

Fikrimizcə, artıq Azərbaycan akademik ədəbiyyat məktə-
binin mətbu orqanını, il ərzində çap olunan rüblük elmi-ədəbi 
jurnalını yaratmaq da vaxtı çatmış məsələdir.  

Formalaşma prosesində olan akademik ədəbiyyat məktəbi 
Azərbaycan ədəbi cərəyanlarının sırasında yeni ünvandır. İnanı-
rıq ki, elmi-nəzəri fikir bu fərqli məktəbin mahiyyətinin şərh 
edilməsinin fərqində olacaqdır… 

 
28 iyun 2019-cu il 
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İsa HƏBİBBƏYLİ 
Akademik 

 
  

ŞEİRİM 
 

Ürəyi deşib, ağıldan gəlir, 
O İdrak adlı nağıldan gəlir, 
Fərqli baxışdır, şeirə yüksəlir, 
Şeirdə təzə qaydadı şeirim. 

 
Adlıq cümlədir hər bir sətiri, 
Açıqlaması - onun çətiri. 
Şeir izində təzə ləpirdi, 
Ədəbiyyatda yoldadı şerim. 

 
Elmi cavabdır çox suallara, 
Obrazlar hopub, baxarsan hara. 
Qafiyə də var, bax ora-bura 
Müdrik baxışlı sədadı şerim. 

 
Heca və əruz çoxdur şeirdə, 
Vəznli sərbəst yoxdur şeirdə, 
Nikbindir, həm də toxdur şeirdə, 
Başqa ahəngdə, haldadı şeirim.  

 
Vətən havalı, insan səslidir, 
Dərk eləməyə çox həvəslidir, 
O nə Koroğlu, nə də Əslidir, 
Qorqud naxışda, boydadı şeirim. 

 
Şeirlə olan ensiklopediya, 
Bir az odadı, şeirli media, 
Arpaçay səsi – döndü sədaya, 
“Arazbarı” tək “yaydadı” şeirm. 
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Ağılda, qəlbdə bəslənəndi o, 
Söyüdlər kimi düzlənəndi o, 
Arpaçay kimi səslənəndi o, 
Başqa hənirdə, haydadı şerim. 

 
O Həbib bəyin dəyirmanıdır, 
Şeirimizin bir limanıdır, 
Həbibbəylinin şeir ünvanıdır, 
Davam eləyən saydadı şeirim. 

 
Bakı, 16 sentyabr 2016 

  
 

 
PARLAMENTİN YÜZ YAŞI 

(“Parlament düşüncələri” silsiləsindən) 
 

Müstəqil dövlətçiliyin 
Danılmaz faktı, 
Millətimizin baxtı, 
Demokratiya aktı, 
Azad sözün taxtı.  
Çoxcildlik 
Milli qanunvericilik traktatı. 
Bakı- 
Yüz yaşlı parlamentin 
Müasir paytaxtı. 
Sabaha daha inamla, 
Qəti addımlarla 
Getmək vaxtı. 
Qarşıda üfüqlər çoxdu... 

 
Milli Məclisin yubiley iclası, 

21 sentyabr 2018 



11 

TAC MAHALDA DÜŞÜNCƏLƏR 
 

Hindistanda Cahan şahın  
Cahanşümul əsəri, 
Keçib gəlir qərinələri. 
Türk ruhunun möhtəşəm abidələri. 
Tac Mahal – 
Dövlətçilik düşüncəsinin 
Daim qaynar sacı. 
Təkcə mahalın deyil, 
Dünya memarlıq sənətinin tacı, 
Naxçıvandakı  
Mömünəxatın məqbərəsinə bacı. 
Tac Mahal gümbəzi  
İmperiya yaratmış hökmdarın 
Möhtəşəm dəbilqəsi. 
Minarələr – 
Baburlar sülaləsinin 
Zamandan-zamana ucalan səsi. 
Tac Mahal – 
İnsan idrakının möcüzəsi. 
Tarixin gələcəyə uzanan əli, 
Qadına ucaldılmış 
Möhtəşəm sevda heykəli! 
Tac Mahal – 
Yaşayan ağıl. 
Əbədiyyət haqqında nağıl. 
 

Hindistan, Dehli 
23 mart 2019-cu ul 
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MONQOLUSTANA BAXIŞ 
 

Ölkə başdan başa 
Yaşıl səhra. 
Qobu - əsil səhra. 
Çəmən düzənlərdə nəhəng sürülər - 
Açmış pambıq tarlası kimi, 
Dolçadan tökülmüş süd  
Qalası kimi. 
Naxırlar - 
Geniş yaşıl obanın 
Doğma balası kimi. 
At ilxıları - 
Sərhədlərində 
Qalası kimi. 
Çiçəklər - xalısı kimi. 
Çobanlar- 
Ucsuz - bucaqsız 
Obanın keşikçisi, 
Valisi kimi, 
Hər təpə - alaçıq, 
Ardınca yola çıx, 
Dolaş bütün Monqolustanı. 
Bu gözəl ölkəni tanı. 
Bu özəl ölkəni sev, 
Hər çadır - bir ev, 
Ana torpağa bənd. 
Çadırlar – bir kənd. 
Alaçıq kəndlər ölkəsi, 
Təbii nemətlərdir  
Mətbəxi, süfrəsi. 
Monqolustan –  
Sakit səhrada dəvə səsi, 
Yaşıl obalarda  
At kişnərtisi. 
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Adamları -- 
təbiəti qədər saf, təmiz 
İçdikləri kımız. 
Təmiz ürəkli ölkə, 
Dünyaya gərəkli ölkə! 
Qəlbində Orxonu – 
Soykökünün vurğunu. 
Başında Altayı, 
Dünyada yox tayı. 
Monqolustan – 
Dostluq, qardaşlıq alayı. 
Yalnız uğur və 
yüksəliş olsun payı! 

 
10 avqust 2018, 

Ulanbator-Moskva reysi 



14 

 
Ziya BÜNYADOV 

Akademik 
 

HANI O GÜNLƏRİMİZ? 
 

Necə olub ki, Meymun azadlığını  
İnsan əsarətinə dəyişmişik? 
Hanı qurbağalar - səsində qubar, 
Hanı köpəklərin axşam gileyi. 
Yoxsa çimizdirib, yuyundurublar, 
Səndən heç gəlməyir mal-qara iyi. 
Ən qüvvətli varlığam, 
Ən ötəri xəyalam, 
Xəyalım hara getmək istəyir - göndərirəm. 
 

Fikrət Qoca 
 
 

PARODİYA 
 

Heç ələ düşərmi keçən o dəmlər, 
Bir vaxt məskənimiz təkcə meşəydi. 
Yox idi dərdimiz, yox idi qəmlər, 
Bütün həyatımız bir nəşə idi! 
Bir gün əmr gəldi ulu tanrıdan: 
Ağacdan-ağaca niyə səkirsiz? 
Yamanca bolluqdu meyvə sarıdan, 
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Doyunca yeyirsiz, keflər çəkirsiz. 
Düşün ağaclardan meymunzadələr! 
Düşdük! Əldən çıxdı kef-damağımız. 
İndi məskənimiz kəndlər, şəhərlər 
Tamam unudulub köhnə çağımız. 
Harada qalıbdı dost qurbağalar? 
Hanı köpəklərin şirin gileyi? 
İndi çimizdirib, yuyundururlar, 
Gəlməyir bizlərdən mal-qara iyi. 
Bizə həmdəm olub tək xəyalımız, 
(O da ki, həmişə ezamiyyətdədir). 
Necə olacaqdı görən halımız? 
Günahın hamısı təbiətdədir. 

 
 

ÜÇ BADAM BİR QOZ 
 

Altmış ildən artıq içdin qanları, 
Çoxlu evlər yıxdın, diddin canları, 
Zülmətə çevirdin sübhü, danları 
Xalqımın ağrısı, bəlası kolxoz… 
Üç badam, bir qoz, üç badam bir qoz! 
 

Yetmiş il ömrümüz rəngarəng oldu, 
Gülümüz açmadı, qonçəmiz soldu, 
Bolşevik rəngiylə küpəmiz dolu, 
Rəngləri də birdir, o da rəngi boz… 
Üç badam, bir qoz, üç badam bir qoz! 
 

Əl çalan əsrimiz yadımızdadır, 
Həmişə züy tutmaq dadımızdadır. 
Tozanaq qoparmaq adımızdadır, 
Nöşün ki, əlacdır bizim üçün toz… 
Üç badam, bir qoz, üç badam bir qoz! 
 

Məşhurdur hər yerdə bacarığımız, 
Yerləşir tək əldə qarpızlarımız, 
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Tapmazsan nədədir fırıldağımız, 
İstəyirsən fal aç, istəyirsən yoz… 
Üç badam, bir qoz, üç badam bir qoz! 
 

Xalqı xilas edən böyük dözümdür, 
Hər şeyin şahidi iki gözümdür. 
Deyilən, yazılan mənim sözümdür, 
Və xoşun gəlmirsə, sözlərimi poz… 
Üç badam, bir qoz, üç badam bir qoz! 

 
 

NÜSRƏT MÜƏLLİMƏ 
 

Sevinirdik, rəhbərlər danışanda,  
Sevinirdik, el-oba yarışanda,  
Sevinirdik, dost-qardaşı satanda,  
Sevinirdik, «düşmənlər» tutulanda,  
Sevinirdik, orden-medal alanda,  
Sevinirdik, gəmiləri batanda,  
Sevinirdik, qiymətlər azalanda,  
Sevinirdik, şeş qoşanı atanda,  
Sevinirdik..., 
Sevinirdik..., 
Sevinirdik..., 
Sevinirik, sərhədlər dağılanda,  
Sevinirik, ordumuzdan qaçanda,  
Sevinirik, mülkümüz satılanda,  
Sevinirik, köşkümüz açılanda, 
Sevinirik, tozanaq qoparanda,  
Sevinirik, pensiyanı alanda,  
Sevinirik..., 
Sevinirik..., 
Sevinərik, başımız ayılanda,  
Sevinərik, torpaqlar qayıdanda  
Sevinərik... 

20 mart 1996 
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Vaqif ABBASOV  
Akademik Yusif Məmmədəliyev adına  

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun direktoru 
akademik 

İNSANLAR 

İnanmayın bu dünyada hər kəsə, 
Sədaqətli insan olmur hər kəs də, 
İnansanız əldən gedər girəvə, 
Zamanında bunu bilin, insanlar. 

Namərd insan kişi kimi döyüşməz, 
Düşmənliyin gizlədərək bildirməz, 
Fürsət tapsa zamanını itirməz, 
Zamanında bunu bilin, insanlar. 

Çoxalıbdı bu dünyada şərəfsiz, 
Yaşayanlar namussuz, həm qeyrətsiz, 
Onlar üçün namus, qeyrət dəyərsiz, 
Zamanında bunu bilin, insanlar. 

Maddiləri sevənlər də çoxalıb, 
Mənəviyə dəyər verən azalıb, 
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Bu səbəbdən dünya çarəsiz qalıb, 
Zamanında bunu bilin, insanlar. 

 
Ehtiyac var böyük əxlaq dərsinə, 
Çox insanlar bilmirlər ki, əxlaq nə, 
Əxlaqlılıq dəyər kimi itməkdə, 
Zamanında bunu bilin, insanlar. 

 
Ana edir övladından imtina, 
Mehrin salır sevdiyi bir heyvana, 
Bu siqnaldı bəşəriyyət sonuna, 
Zamanında bunu bilin, insanlar. 

 
Qızıl teştdə itə yemək verən var, 
Ən dəyərli yataq yeri quran var, 
Öz ömrünü itə qurban edən var, 
Zamanında bunu bilin, insanlar. 

 
Çoxalıbdı bu dünyada qədirsiz, 
Onlar yaşar ata-ana sevgisiz, 
Belə sevgi onlar üçün dəyərsiz, 
Zamanında bunu bilin, insanlar. 

 
Dost sözünün itməkdədi dəyəri, 
Yoxa çıxan bu pak, ülvi dəyərdi, 
Həqiqi dost bu dəyəri biləndi, 
Zamanında bunu bilin, insanlar. 
 
Allahsızlar çoxalıbdı dünyada, 
Fəlakət var hər inancsız yaşamda, 
Fəlakəti yaşayacaq dünya da, 
Zamanında bunu bilin, insanlar. 

 
Pozulmaqda dünyamızın pərsəngi, 
Buna səbəb insanın pis əməli, 
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O yaradar bu dünyanın məhvini, 
Zamanında bunu bilin, insanlar. 

DÜNYADI 

Bu dünyaya çox etibar edənlər, 
Aldanaraq tələsinə düşənlər, 
Bilməyənlər dünya necə hiyləgər, 
Bilin, dünya çox hiyləgər dünyadı. 

Bihuş edir gözəl olan cavanlıq, 
Deyir vaxtın çoxdu, elə cavanlıq, 
Bu fikriylə dünya edir şeytanlıq, 
Bilin, dünya çox hiyləgər dünyadı. 

Cavanlıqda zaman qədri bilinmir, 
Sağlam bədən, ruhu da ki, güclüdür, 
Təcrübəsiz insan tora tez düşür, 
Bilin, dünya çox hiyləgər dünyadı. 

Cavanlıqda axtarırsan mələyi, 
Daxili yox, zahiri çox gözəli, 
Bunu bilib dünya qurur hiyləni, 
Bilin, dünya çox hiyləgər dünyadı. 

Dünya sizə olur sanki bir mələk, 
İstəyi də sizə özün sevdirmək, 
Bu yol ilə aldadaraq ram etmək, 
Bilin, dünya çox hiyləgər dünyadı. 

Görünür o, sizə cənnət donunda, 
Sanırsız ki, yaxşı olur sonu da, 
Cənnət deyil, aldadandı bu dünya, 
Bilin, dünya çox hiyləgər dünyadı. 
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Qartalları sar əlində yesirdi, 
Bayquşları bülbülündən nəğməli, 
Pozulubdu onda haqqın pərsəngi, 
Bilin, dünya çox hiyləgər dünyadı. 

Dövlətlər var yaranışdan qan içən, 
Millətlərə əzab verən, zülm edən, 
Dünya özü bu işindən sevinən, 
Bilin, dünya çox hiyləgər dünyadı. 

Özü qəsdən nadanları çox sevir, 
Nadanları çox asanca ram edir, 
Nadanları qulluğunda müntəzir, 
Bilin, dünya çox hiyləgər dünyadı. 

İnanmırlar şeytan olan dünyaya, 
Ağıllılar əzab çəkir dünyada, 
Bunu bilib əzab verir dünya da, 
Bilin, dünya çox hiyləgər dünyadı. 

Namərdi çox, mərdi qalıb azlıqda, 
Şərəf, qeyrət qoyulubdu hərraca, 
Dünya özü oyunbaz bu oyunda, 
Bilin, dünya çox hiyləgər dünyadı. 

Dünya olub müqəddəslər sevməyən, 
Dünya olub inancları yox edən, 
Günahkardı, günahını gizlədən, 
Bilin, dünya çox hiyləgər dünyadı. 

Çoxdan edib yaradandan imtina, 
Yol alıbdı şeytanlığın yoluna, 
Aldanmayın bu şeytanın oynuna, 
Bilin, dünya çox hiyləgər dünyadı. 
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YOX 

Bilinmir ki, bu dünyanın dərdi nə, 
Çarə yoxdu bu dünyanın dərdinə, 
Bilinmir ki, əkdiyi nə, dərdi nə, 
Bilinməyən dərdə əlac bilən yox. 

Susuzluqdan yanan üçün arzu su, 
Yanğılının o an ali arzusu, 
Sevən üçün gəlməz olsa Arzusu, 
Sevən üçün nə olacaq, bilən yox. 

İnsan var ki, qazanc yeri daşdadı, 
İnsan var ki, xeyirxahı daşdadı, 
Süfrə var ki, yeməyində daş dadı, 
Səbəbləri çox sirlidi, bilən yox. 

Mən atdığım rəngli daşdı-qara daş, 
Atdım daşı, getdi dəydi qara daş, 
Sual var ki, nə ilədir qar adaş, 
Qar olanın var adaşı, bilən yox. 

İnsan var ki, ömrü təmiz bəyazdı, 
Zaman başqa, gəda çoxdu, bəy azdı, 
Gədaların hiyləsindən bəy azdı, 
Düz yolunu tapacağın bilən yox. 

İnsan qoymur daş üstündə daş qala, 
Deyir yandır, daş üstündə daş qala, 
Qala var ki, əbədidi, daş qala, 
Sirli qala, sirlərini bilən yox. 

Qarlı zirvə ucalıqda dağlarda, 
Zirvəsilə tanınandı dağlar da, 
Həyat verər, dağlar sinə dağlar da, 
Dağlar sirli, nə edəcək, bilən yox. 
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Bahar olur, sərt qış olur yaşamda, 
Fəsillərə bölünəndi yaşam da, 
Bu səbədən həm quru, həm yaşam da, 
Yaşam varsa, bu halların sonu yox. 

Çapar atın gözəlliyi yalında, 
Ayaq var ki, gözəl olur yalın da, 
İtin gücü çox sevdiyi yalında, 
Yalsız qalsa nə edəcək bilən yox. 

Qarı yığıb qardan düzəlt qar daşı, 
Su almağa qar daşından qar daşı, 
Qar suyuna qonaq et sən qardaşı, 
Bu su məlhəm, qədrini çox bilən yox. 

Vətən bölən çay var adı Arazdı, 
Yaşam başqa, bu zamanda ar azdı, 
İnsanlıqda yol itəndən ar azdı, 
Arsız dünya nə edəcək bilən yox. 

İnsan var ki, ilk günündən bəxti yar, 
Yaşadığı ömür keçir bəxtiyar, 
Şairliyin zirvəsidi Bəxtiyar, 
Fəlsəfəsi çox dərindi, açan yox. 

İnsanlıqda sənin ölçün həyandı, 
Sənin həyan ad-sanına həyandı, 
Yanıb yaşa, desinlər ki, hə yandı, 
Belə yaşa, bu yaşama qorxu yox. 

Eşitmisən, ən şirin dad addadı, 
Eşidəndə məst edəndi ad dadı, 
Bilməyənlər ondan uzaq addadı, 
Beləsinə hər şey dadsız, dadlı yox. 
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Ulduzların ən gözəli ulduz-dan, 
Ruh yaranır belə gözəl ulduzdan, 
Oldun ulduz, söyləyirlər ulduz dan, 
Bu haqsızlıq, haqqa qayıt, deyən yox. 

 
Atdım qarı, yapışmadı qar daşa, 
Atdığım qar yetərlidi qar daşa, 
Yaxşı arxa qardaş olur qardaşa, 
Qardaş arxa olanlara zaval yox. 

 
Qəm yükünü çox edibdi yaradan, 
Ürək yara, qan axmaqda yaradan, 
Sevən sanır ləngiyəndi yara dan, 
Sevə nə dan gözəl zaman, əvəz yox. 

 
Yaşam ruhu başqa olur dəryada, 
Zaman var ki, coşub-daşır dərya da, 
Su altında olur çiçək dər ya da, 
Çıx dəryadan, ləngidinsə xilas yox. 

 
Quşlardılar gözəl bülbül, qarğa da, 
Ruh oxşayan səslər yoxdu qarğada, 
Pis insandır işi insan qarğada, 
Qarğış alıb yaşamaqda məna yox. 

 
Sən öz vətəninin ol vətəndaşı, 
Əziz olsun torpaqları, vətən daşı, 
Sevgi ilə ürəyində vətən daşı, 
Bu sevgiyə yaşam üçün əvəz yox. 
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İbrahim ƏZİZOV 
AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu 

AMEA-nın müxbir üzvü,  
Biologiya elmləri doktoru, professor 

ÜMUMMİLLİ LİDERİMİZİN XATİRƏSİNƏ 

Naxçıvan elində, bahar çağında, 
Bir körpə dünyaya gözünü açdı. 
Ata və ananın qayğılarıyla, 
Böyüdü, yetişdi, ərsəyə çatdı. 
Öz biliyilə, istedadıyla, 
Böyüdü, ucaldı, zirvəyə çatdı. 
Xalqına, Vətənə məhəbbətiylə, 
Xalqının sevimli rəhbəri oldu. 
Öz rəhbərliyilə, siyasətilə, 
Vətəni dünyaya tanıtmış oldu. 
Fəqət, gəldi pis dövran, ara qarışdı, 
O, öz xalqından aralı düşdü, 
Vətəni bu zaman pis günə düşdü, 
Xalq onu aradı, axırda tapdı. 
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Əfsuslar olsun ki, bəzi insanlar, 
Onu sevməyənlər, iftiraçılar, 
Şəninə cürbəcür böhtan yaydılar, 
Milli Məclisdə ayaq döydülər. 
Sonradan, iş işdən keçmiş olsa da, 
Ondakı dühanı başa düşdülər, 
Gedib qapısına elçi düşdülər. 
O, yalvarışlara qoymadı məhəl, 
91 ziyalı qalxdı ayağa, 
Xalqın sevgisini yetirdi ona, 
Xalqın xahişini salmadı yerə, 
Xalqına xidmətə qayıtdı yenə, 
Milyonlar sevindi qayıdışına. 
Öz rəhbərliyilə, müdrikliyilə, 
Ram etdi Vətəni dağıdanları, 
Rədd etdi tamahkar cahangirləri. 
Xəritə önündə bir alim kimi, 
Tanıtdı dünyaya Vətənimizi, 
Vətənin müqəddəs sərhədlərini. 
Vətənə, xalqına sevgisi ilə, 
Əsrin müqəddəs layihəsilə, 
Yaşatdı əbədi xatirəsini. 
Əziz xatirəsini yad edir Vətən, 
Ruhu qarşısında baş əyir hər an. 
Ruhu şad olsun, deyirik biz də, 
Sevimli Vətənin vətəndaşı tək. 

ULULARIN VƏSİYYƏTLƏRİ 

Aqil ol, ömrünü keçirmə hədər, 
Çəkməzsən heç zaman qəm-qüssə, kədər, 
Həyatını elmə həsr etsən əgər. 
Elm dəryasına baş vur inamla, 
Orda gizli qalan incilər çoxdur. 



26 

Onları ara sən öz biliyinlə, 
Vətən sevgisinə layiq ol sən də. 
Qərinələr öncə böyük Nizami, 
Elmin qüdrətini söyləmiş belə: 
“Qüdrət elmdədir, başqa cür heç kəs, 
Heç kəsə üstünlük eləyə bilməz”. 
Böyük alim Cəlal müəllim söyləmiş: 
“Həqiqət elmdədir, elmdədir inan, 
Elmdir insanı göyə ucaldan”. 
Hikmətli sözləri dinləyək, biz də, 
Xariqələr yaradaq elmdə, birgə. 
Qoy Vətən elmi göyə yüksəlsin,  
Dünya elminə tohfələr versin.  

 
 

ÖMÜR-GÜN YOLDAŞIM MİNAYƏ XANIMIN DOĞUM GÜNÜNƏ 
 

Sən mənim həyatım, ömür-günümsən, 
Könlümün ən doğma can sirdaşısan. 
Ailəmizin ilk əzəl bünövrəsi, 
Onun əyilməz dayağısan sən. 
Ömür yolumuzu keçirdik birgə, 
Yolun zirvəsinə çatmışıq artıq. 
Enişli - yoxuşlu yolları keçdik, 
Çox maneələri birgə dəf etdik, 
Gorürük onları geri baxanda. 
Dörd övlad böyüdüb çatdırdın ərsə, 
Öz zəhmətinlə, alın tərinlə. 
Cənnətdə yerini qazandın inan, 
Üş qızla bir oğul böyüdərək sən. 
Bu gün gözəl günümüzdür bizim, 
Çünki doğum günündür sənin. 
Doğum günün mübarək olsun,  
Həyatın şən, ömrün uzun olsun! 



27 

Vüqar ƏHMƏD 
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 

Şöbə müdiri, Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor 

BAKIM MƏNİM 

Bu torpağa ibadətim, 
Bu dünyaya səyahətim. 
Ömrüm, günüm, səadətim, 
Bakım mənim, Bakım mənim. 
Uşaqlığım, dəcəlliyim, 
Həm qocalıq, həm gəncliyim. 
Ey əbədi bir gəncliyim, 
Bakım mənim, Bakım mənim. 
Üç gözəl var, bir bilsəniz, 
İstanbuldu, Bakı, Təbriz. 
Yaşamaram Bakı sənsiz, 
Bakım mənim, Bakım mənim. 
İç dünyam – İçərişəhər, 
Qız qalasın dünya sevər, 
Çox gözəldi gecə, səhər, 
Bakım mənim, Bakım mənim. 
Ölkəmizin ürəyisən, 
Bu millətin gərəyisən, 
Neft ətirli çörəyisən, 
Bakım mənim, Bakım mənim. 
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Gedib gəzsək biz hər yanı, 
Seyr eləsək bu dünyanı. 
Əvəz etməz el-obanı, 
Bakım mənim, Bakım mənim. 
Köhnə məhlə, köhnə küçə, 
Dalanlardan keçə-keçə. 
Bulvar dolu hər gün gecə, 
Bakım mənim, Bakım mənim. 
Çox qədimdi abidələr, 
Şirvanşahlar deyir nələr. 
Şeir, muğam, qəzəl deyər, 
Bakım mənim, Bakım mənim. 
Duyanların səni sevir, 
Səndə yadlar qalmır, gedir, 
Zər qədrini zərgər bilir, 
Bakım mənim, Bakım mənim. 
Ayrı düşsəm əgər səndən, 
Baş açmaram kədər, qəmdən. 
Vüqar Əhməd deyir qəlbən: 
- Bakım mənim, Bakım mənim

GÖZLƏRİNDƏ 
Gözəl şairimiz Ramiz Rövşənə... (nəzirə) 

Mən özümü görürəm 
Oğlumun gözlərində, 
Mən gözümü görürəm 
Oğlumun gözlərində. 
Mən dünyanı görürəm 
Yarımın gözlərində, 
Xoş röyanı görürəm 
Yarımın gözlərində. 
Ã–z sözümü görürəm 
Yarımın sözlərində, 
Bir dözümü görürəm 
Yarımın gözlərində. 
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Gözəlliyi görürəm, 
Toy libası geyirəm, 
Mən anamı sevirəm 
Yarımın gözlərində. 
Şeir-qəzəl yazıram, 
Qəm-kədəri pozuram, 
Mən yolumu azıram 
Yarımın gözlərində. 
Gələcəyi görürəm 
Oğlumun gözlərində, 
Soykökümü görürəm 
Oğlumun gözlərində. 
Nəğmələrim sevinir 
Oğlumun gözlərində, 
Mənə sevgi bilinir 
Oğlumun gözlərində. 
Şeirim rövşənləşir, 
El-obamız şənləşir, 
Oğlum mənlə tənləşir 
Oğlumun gözlərində. 
Nəğmə olur bu gözlər, 
Gözəlləşir gözəllər, 
Fağırlaşır dəcəllər 
Oğlumun gözlərində. 

VƏTƏN 

Vətən nəçidir, nədir? 
Ürəyimin içidir, 
Vətən mənimçin nədir? 
Səcdəgahdır, qiblədir. 
Bu dünyanı o mənə 
Cani-dildən sevdirir, 
Çox şirindir, bal dadır, 
Güneydə, Qarabağda, 
Amma məni ağladır. 
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Gülənləri güldürür, 
Öz qanı çox qaradır. 
Türkün nərəsi gəlsə, 
Ermənini öldürür. 
Vətən bizimçün kimdir? 
Bir loğmandır, həkimdir. 
Tarımda sarı simdir, 
O, muğamdı, qəzəldi, 
Dünyada ən gözəldi, 
Vətən hara, hardadır? 
Göyçə, Borçalı, Təbriz, 
Xəzər adlı göy dəniz. 
Dərbənddən ta Zəncana, 
Doğmadır şirin cana, 
Bizim Azərbaycana. 
Vətən Kürüm, Arazım, 
Tar, kaman, telli sazım. 
Vətən harda, haradır? 
Bakı, Gəncə, Qubadır. 
Bu Vətənin hər göyü, 
Türk əsilli obadır. 
Qarabağım, Şirvanım, 
Qazaxım, Naxçıvanım, 
Qəmlidi Savalanım, 
Vətən bura, buradır. 
Astara, Lənkərandır, 
Ərdəbildir, Gilandır, 
Kəlbəcər, Zəngilandır, 
Vətən bura, buradır. 
Boldu nefti, sərvəti, 
Malı, varı, dövləti, 
Vardır bir də Vətənin 
Şair Vüqar Əhmədi. 
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Cəfər QULUZADƏ 
AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası 

Fizika-riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor 

GÖZƏLDİR 

Heç nəyi qısmayıb sənə yaradan, 
Həm gəzişin, həm duruşun gözəldir, 
Hər naxışın töhvə gəlib doğadan, 
Göz üstdə qaşların, kaman gözəldir. 

*** 
Kipriklərin keşik çəkir gözlərə, 
Badam dilin naxış verir sözlərə, 
Xoş auran şəfa verir bizlərə, 
İncə belin incilərdən gözəldir. 

*** 
Qara zülfün tökülübdür gərdana, 
Kamalından xəbər verir hər yana, 
Özlüyündə yaraşıqsan cahana, 
Təbiətin, sərasərin gözəldir. 

*** 
İncə belə qızıl kəmər yaraşır, 
Xəyalların ulduzlarla yarışır, 
Sevənlərin bir birinə qarışır, 
Xoş nəğməli, həzin səsin gözəldir. 
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*** 
Gözlərin almadır, dodaqlar qaymaq, 
Baxmaqla olmayır onlardan doymaq, 
Cəfərin arzusu bir öpüş almaq, 
Qaymaq dodaq, alma gözlər gözəldir. 

ATADIR 
(Müqəddəs bildiyim atama ithaf edirəm) 

Hər evin, ailənin məğrur dirəyi, 
Arzusu, diləyi, xoş gələcəyi, 
Düşünən beyni, vuran ürəyi, 
Yaradan, yaşadan, quran atadır. 

Ömrü boyu hər zəhmətə alışan, 
Övlad üçün gecə-gündüz çalışan, 
Asan-çətin hər bir işə qatlaşan, 
Əzab-əziyyətə dözən atadır.  

Hər övladın şərəf tacı, ürəyi, 
Hər anının, yaşamının gərəyi, 
Tükənməyən arzuları, diləyi, 
Şahənşahı, padişahı atadır. 

Oğluna arxadır, qızına fərəh, 
Atanı bəbəktək qorumaq gərək, 
Heç kimi atasız qoymasın fələk, 
Həm qızın, həm oğulun şanı atadır. 

Hər bir kəsə öz atası ucadır, 
Mənim atam atalardan ucadır, 
Tanrı verib, ucalardan ucadır, 
Ucaları yaşadan da atadır. 

Dərdə düçar olub düşərkən dara, 
Dözülməz ağrılar verməsə ara, 
Üz tutma həkimə, axtarma çara, 
Hər dərdin dərmanı, loğman atadır. 
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Qanınla, canınla borclusan ona, 
Onun nəfəsi də məlhəmdir sana, 
Onsuz həyat bitməz, yetişməz sona, 
Varlığın, hünərin, arxan atadır. 

Oxuyub, öyrənib kamala çatsan, 
Gecəni uzadıb gündüzə qatsan, 
Alim olub elmlərdə ucalsan, 
Yol göstərən məsləkdaşın atadır. 

Düşmənin bağrına ox kimi batan, 
Hər çətin anında köməyə çatan, 
Mənliyi hər şeydən ucada tutan, 
Namusun, qeyrətin rəmzi atadır. 

Səksənə, doxsana çatsa da yaşın, 
Uca zirvələrə ucalsa başın, 
Şah qızı olsa da həyat yoldaşın, 
Ən uca zirvədə duran atadır. 

Ata zəhmətini qaytarmaq olmaz, 
O, su verən bağça heç zaman solmaz, 
Su verməklə çöldə quyular dolmaz, 
Bağçanı, bağları verən atadır. 

Cəfərin şərəfi, şöhrəti, şanı, 
Düşünən beyini, damarda qanı, 
İlhamı, ilqarı, iman gümanı, 
Ruhu, cismi, qibləgahı atadır. 

SEVMƏK YAŞAMAQDIR, 
YAŞAMAQ SEVMƏK 

Arzudur, ümüddür bizi yaşadan, 
Belə hökm eyləmiş ulu yaradan, 
Ayrılmaq olarmı eldən, obadan, 
Sevmək yaşamaqdır, yaşamaq sevmək. 

*** 



34 

Sevməyən yaşamır, sadəcə olur, 
İçi qəm ilə, qüssəylə dolur, 
O, artıq insan yox, bir kötük olur, 
Sevmək yaşamaqdır, yaşamaq sevmək. 

*** 

Gözəllik zövqünü bilməyən kişi, 
Röyalarda görür yaxın keçmişi, 
Artıq yaşamayır, bitmişdir işi, 
Sevmək yaşamaqdır, yaşamaq sevmək. 

*** 

Eşqi-məhəbbətdən doyduğun gündən, 
Ömrünə nöqtə qoy, çıxma özündən, 
Tək məna oxunur hər bir sözündən, 
Sevmək yaşamaqdır, yaşamaq sevmək. 

*** 

Cismən qocalsa da insanlar özü, 
Ruhu cavan qalsa, doyunca gözü, 
Ədalət deyildir tanrımız düzü, 
Sevmək yaşamaqdır, yaşamaq sevmək. 

*** 

Yenə alovlanır bu miskin Cəfər, 
İnsana yaraşır ləl ilə gövhər, 
Göydən xəbər verir bizlərə ülkər, 
Sevmək yaşamaqdır, yaşamaq sevmək. 



35 

Knyaz MƏMMƏDOV 
AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutu 

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor 

KAŞ BİR DƏ YAŞAYAYDIM 

Kaş bir də yaşayaydım -Uşaq çağında keçən nağıllı günlərimi. 
Kaş bir də yaşayaydım -Kəndimizdə ötüşən, 

bir-birindən şən keçən qayğısız illərimi. 
Kaş bir də yaşayaydım - Dəcəllik eləyəndə, anamın məni 
qovub, 

tutaraq qulaqlayıb döydüyü anlarımı. 
Mıs-mırıq sallayaraq küsən 

zamanlarımı. 
(Məni döyən əlinə qurban olaydım, -ANA! 
Kaş ki, sənin qayğına o vaxt qalaydım, -ANA!) 
Kaş bir də yaşayaydım - Ata sözünə baxıb, dərsdən sonra 
meşədən 

qardaşımla birlikdə odun gətirməyimi. 
Səhərlər mal-qaranı çölə ötürməyimi. 

Kaş bir də yaşayaydım - Tələbə illərini. 
Cavanlığın tez keçən xoşbəxt fəsillərini. 

Kaş bir də yaşayaydım - Vurulduğum birinə, utanıb ürəyimi aça 
bilmədiyimi. 
Onun cazibəsindən qaça bilmədiyimi. 

Kaş bir də yaşayaydım - Onu yenidən tapıb sevindiyim anları, 
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ürəyimi açanda keçən həyəcanları. 
Kaş bir də yaşayaydım - Onunla xoşbəxt keçən cavanlıq illərini, 

hər görüşdə mən onun tutaraq əllərini 
gözünə baxmağımı. 
Sonra da həyəcanla sinəmə sıxmağımı. 

Kaş bir də yaşayaydım - Sinəmizi söykəyib 
ürək döyüntümüzü birgə saymağımızı. 

Gözümüzü yumaraq, ürəkdən keçənləri 
     sözsüz duymağımızı. 
Kaş bir də yaşayaydım - Baş tutmayan sevgidən, günahsız bir 
insanın 
     acı göz yaşlarını bir də görməyim deyə. 

Etdiyim səhvlərimi bir də etməyim deyə,- 
Kaş bir də yaşayaydım. 

Həmin günləri təkrar - Kaş bir də yaşayaydım, 
Kaş bir də yaşayaydım!!  
 
 

KƏNDİMİZƏ GEDƏYDİM 
 

Kəndimizə, evimizə gedəydim, 
Üzümə qapını anam açaydı. 
Qucaqlayıb üz-gözündən öpəydim 
Üstümə gün doğub işıq saçaydı. 
 
Atam əllərimi bərk-bərk sıxaydı, 
Xoşgəldin eyləyib yer göstərəydi. 
Anam gülə-gülə bizə baxaydı 
Əvvəlcə ətirli çay gətirəydi. 
 
Oturub doyunca söhbət edəydik, 
Qohumdan, qonşudan, eldən, obadan. 
Sonra bağımızdan meyvə dərəydik, 
Ağacdakı quşlar uça yuvadan. 
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Anam çağıraydı süfrə başına, 
Atam əlli-əlli araq süzəydi. 
İçəydim ki, gəlsin onun xoşuna, 
Anamsa içkiyə dodaq büzəydi. 

Eh! Həmən günlərim bir də qayıtmaz, 
Çünki nə kəndim var, nə Anam, Atam. 
Ürəyim onları heç vaxt unutmaz, 
Bəlkə axirətdə onlara çatam.  

İKİ HƏYAT 

Bir istədiyim var ki,      
Həmişə yanımdadı. 
Başqa biri də var ki, 
Həmişə yadımdadı. 

Birin hər gün görürəm, 
Mən ondan çox razıyam. 
Birin heç vaxt görmürəm, 
Bax bundan narazıyam. 

Biri mənim son eşqim, 
Ümidim, dayağımdı. 
Biri çox ağır itkim, 
Həmişə sorağımdı. 

Biri həyatımdadı, 
Mənim qayğıkeşimdi. 
Biri xəyalımdadı, 
Uğursuz keçmişimdi. 

Biri mənimlə qalır, 
Dərd-sərimi bölürəm. 
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Biri hayanda olur, 
Heç yerin də bilmirəm. 

Biri mənə bağlıdı, 
Mən də ona bağlıyam. 
Biri könlü dağlıdı. 
Mən də ondan dağlıyam. 

Biri xəyanət etməz, 
Mən də ona etmərəm. 
Biri başımdan getməz, 
Ancaq ona yetmərəm. 

Biri tanrı qismətim, 
Onu heç vaxt atmaram. 
Biri ilk məhəbbətim, 
Mən onu unutmaram. 

DÖZ GÖRÜM ?! 

Heç nədən əbədi ayrı düşdük biz. 
Belə ayrılığa indi döz görüm?! 
Düşdü qəm gölünə ürəklərimiz. 
Bu göldə sahilə doğru üz görüm?! 

Tanrı elə qarğış edib ki, bizə, 
Daha rast gəlmədik bir-birimizə. 
İllərlə bir vuran ürəyimizə, 
Başqa birisinin adın yaz görüm?! 

Sənsizlik könlümü yandırıb-yaxır. 
Göz yaşım görünmür, içimə axır. 
Gəzdiyimiz bağlar bizsiz darıxır. 
Bu bağlarda qaş-qabaqsız gəz görüm?! 



39 

İnsan öz-özüylə tənha qalanda, 
Olmuşları yaşar öz xəyalında. 
Sevib, itirdiyin bir kəs olanda, 
onu düşünməkdən yorul, bez görüm?! 

Bizim qismətimiz belə gətirdi, 
Mən onu, o da ki, məni itirdi. 
Tale, yazımızı vaxtsız bitirdi, 
Tale yazısını oxu, poz görüm?! 
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İmaş HACIYEV  
AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu 

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru 

QARAKALPAKLI QIZA İTHAF 

Vətəndən kənarda, qürbət diyarda 
İntizar oduyla qəlbim yananda,  
Sakitlik tapıram görəndə səni, 
Sevib, seyr edirəm o gül çöhrəni. 
Bilmirəm bəşərsən, ya nə məxluqsan, 
Göylər mələyisən, sirli varlıqsan. 
Bu miskin odama hərdən gəlişin, 
Unutdurur mənə yükünü dərdin. 
Təsəlli alıram o varlığından, 
Qəlbə nur ələyən baxışlarından, 
Sən həyatsan, bu həyatın özüsən, 
Həyat qədər sevimlisən, əzizsən. 
Tanrı əli çəkmişdir təsvirini – 
Köçürdüm qəlbimə o surətini. 
Saxlaram yaddaşım durana qədər, 
Köçüb bu dünyadan gedənə qədər! 
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ƏBƏDİYYƏT NƏĞMƏSİ 

Bir gün soyuq torpaq alacaq məni, 
Çəkəcək bətninə buz bədənimi. 
Qərq edib qaranlıq, qatı zülmətə, 
Təslim edəcəkdir əbədiyyətə. 
Bitəcək qəbrimdən yam-yaşıl otlar, 
Doğacaq üstümdə ulduzlar, aylar. 
Sazaqlar döyəcək qəbir daşımı, 
Yağışlar yuyacaq üstə adımı. 
Ruhun dolaşacaq məzarım üstə... 
Bax belə ötəcək il illər üstə. 
Kim məni düşünüb xatırlayacaq? 
Yaxud qəbrim üstə duyğulanacaq! 

*** 
Yalnız doğma olan o qara torpaq 
Məninlə əbədi birlikdə olar. 
Cansız vücudumla o qarışaraq, 
Yatdığım məzardan nişanə şaxlar. 

KÖNLÜM 

Satan satıb, alan alıb, köçən köçüb, 
Nə gəzirsən səhralarda, viran könlüm?! 
Ömür atı mənzilini yaxın edib, 
Nə düşümüsən sevdalara, talan könlüm?! 

Dost dediyin yarı yolda dönüb getdi, 
Gənclik eşqi qovğalarda sönüb getdi, 
Eşq bağının çiçəkləri solub getdi, 
Düşüb çiçək sevdasına, azan könlüm! 

Könülsüzə könül verdin, bəs demədin, 
Becərdiyin bağın barın heç dərmədin, 
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Keçən ömür necə getdi heç bilmədin, 
Nə sızlarsan, için-için yanan könlüm. 
 
Ruhum uçdu yenə vətən havasına, 
Xəyal aşıb, düşdü vətən yollarına, 
İmaş oğlun salam dedi torpağına, 
Qürbət eldə bağrı şan-şan olan könlüm! 

 
 

VAR 
 

Sağlıqlar şəninə içdiyin meyin, 
Bir gün saf qəlbini sarsıtması var! 
Əlində tutduğun büllur qədəhin 
Düşüb, sərt daşlara çırpılması var! 
 
Əbədi deyildir gənclik, məhəbbət, 
Biri ilham verər, birisi zillət. 
Sevincin ardınca sürünər möhnət, 
Nəşəli günlərin bir qovğası var! 
 
Biz də dostlar ilə badə qaldırdıq, 
Əhdi-peyman edib, ülfət bağladıq, 
Gəncliyin atını yorunca çapdıq, 
Piyada yolların min cəfası var. 
 
Çox gəzdi dövrəmdə dostlar, tanışlar, 
Yandırdı qəlbimi odlu baxışlar, 
Keçdi ürəyimdən soyuq sazaqlar, 
Təzadlı bir ömrün ağ-qarası var! 
 
Arxa çevirmədim gələn qismətə, 
Ömrü sərf eylədim elmə, sənətə, 
Dözdüm bu yollarda min əziyyətə, 
Yazdığım hər sətrin bir nidası var!  
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Ümidin çırağı sönməsin gərək, 
Ürəyin oduyla o, yansın gərək, 
Həyat yollarına nur saçsın gərək, 
Nizamlı yolların burulması var! 

Düşünmə, bir tərzdə keçəcək ömür, 
Bilinməz harada bitəcək ömür, 
Əcəl şərbətini içəcək ömür, 
Çağlayan çeşmənin quruması var! 

Aqillər tez anlar sözü, hikməti,  
Hər şeydən ucadır sözün qüdrəti, 
Dostlara yazılan bu hekayəti, 
Duyan könüllərin öz dünyası var! 

İmaş yorğunudur çətin yolların, 
Dumanlar içində itən yolların, 
Enişdən, yoxuşdan keçən yolların, 
Bir gün son məkana ayrılması var! 
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Mərziyyə NƏCƏFOVA  
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 

Filologiya elmləri doktoru, dosent 

BİR YAZ YAĞIŞI YAĞA 

Bir yağış yağa, Allah! 
Bir yaz yağışı 
Qapqaynar ola 
Əridə buzları, 
Aça yolları. 
Sənə gələ biləm. 
Bir yağış yağa, Allah! 
Bir yaz yağışı 
Yuya göz yaşlarımı 
Baxışımı gözlərindən 
Qaçırıb gizlətməyəm, 
Gözlərində sehirlənəm... 
Bir yağış yağa, Allah! 
Yuya dünyanı 
Tərtəmiz ola 
Daha bu dünya... 
Bir yağış yağa 
Silə həsrəti 
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Üzülməyəm daha 
Bir yağış yağa, 
Yoruldum Allah... 
 

 
MİN BAXIŞDA SUAL OLUBDUR, O QIZ 

 
Haradasa illər ötüb o gündən  
Saçlarıma "tel darağın" toxunmur 
Gözlərimə kədər çöküb, ay adam,  
Baxışımdan artıq sevinc oxunmur. 
Kim dedi ki, o qız sənsiz yaşayar, 
Kim dedi ki, həsrət onu bitirmir? 
Söylədimi kimsə sənə, ay adam? 
Zülm etdiyin o qız səni unutmur... 
Göz yaşının aşiqisən deyəsən, 
Bu həsrəti baxışımdan sil, adam. 
Ruhum ölüb cismim xəstə biləsən,  
yol üstəyəm, gözləyirəm gəl, adam... 
Yadındadı, deyərdin ki, "ölərəm" 
Bu qız məni bir gün silsə, unutsa. 
İllərdi sən, unutmusan o qızı 
Ömrü bitər o qız səni unutsa... 
Min baxışda sual olubdu o qız 
Bir baxışa sığışıb sevgi olmur. 
O qız hər gün günü - günə calayır, 
İndi olur, sabah olur, dün olmur. 
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Dünyamalı VƏLİYEV  
AMEA Akademik Z. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu 

şöbə müdiri, İqtisad üzrə elmlər doktoru, dosent  

Ana – hikmətlidir, adın da özün kimi 
Dünya da baş əyir nurlu adın gələndə! 
Daima mütiyəm önündə, bir körpə kimi, 
Həyat təzələnir, sənin adın gələndə! 

Əziz övladları cahana bəxş edirsən, 
Şam kimi əriyib ərsəyə yetirirsən, 
Sevib, öyüd verib, kamala çatdırırsan 
Sevinc yaşı axır, sənin adın gələndə! 

İnan, bircə anın bütün dünyaya dəyər, 
Sədəftək saf körpən billur südünü əmər, 
Həyat eşqini nurlu gözlərində görər, 
Şahlıq onun olur, sənin adın gələndə! 

Çəmən də laləzar olar, nurlu şölənlə, 
Tökülən qan dayanar, tək bircə kəlmənlə, 
Cənnət bağı güllər açar ayaq səsinlə, 
Dünya bahar olur, sənin adın gələndə! 
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Sən vaxtsız gedəndə, yetimlik ağır olur, 
Göz yaşı dayanmır, yanaqda buztək donur, 
Sevinc də, gülüş də dərilmiş gültək solur, 
Varlığım titrəyir, sənin adın gələndə! 

Əmiroğlu ana surətinə vurğundur, 
Sənin camalına məftundur, 
Anasız günlərdə sevincdən yoxsundur, 
Ağlar, həm sevinər, sənin adın gələndə! 

HƏR DƏFƏ QALANDA TƏK-TƏNHA SƏNSİZ 

Əlacım yanmaqdır mənim, sevgilim, 
Sükutla qalanda tək-tənha sənsiz. 
Günüm odlanmaqdır, ey mənim ruhum, 
Hər dəfə qalanda tək-tənha sənsiz. 

Hanı al Günəşin o hərarəti, 
O qızıl güllərin saf təravəti, 
Olumun, ölümün yox dəlaləti 
Hər dəfə qalanda tək-tənha sənsiz. 

Bağça bağımızın gülşəni solur, 
Vurğunun sözləri pənahım olur. 
Bəs gözlərim niyə hey yaşla dolur? 
Hər dəfə qalanda, tək-tənha sənsiz. 

Əmiroğlu daha gecəni yatmır, 
Əlacsız dərdinə dərman da tapmır. 
Sevdiyi güllərə, inan ki, baxmır 
Hər dəfə qalanda tək-tənha sənsiz. 
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NƏRGİZ 
  

Körpə çağımın, silinməz uşaq yaddaşı, 
Güllərin gözü, ürəyimin yazı nərgiz! 
Yazda bəzərdin seyrangahım dağı-daşı, 
Güllərin gözü, ürəyimin yazı, nərgiz! 
  
Sən hər gələndə sevincdən papaq atardıq, 
Əl-ələ verib, ətrafında, hey qaçardıq. 
Gecə yuxuya bolluca şəkər qatardıq. 
Güllərin gözü, ürəyimin yazı nərgiz! 
  
İlk gözaltıma kövrək hədiyyəm sən oldun, 
Onun əlində dünyaya şölələr saldın, 
Körpə qəlbimdə həmişə beləcə qaldın 
Güllərin gözü, ürəyimin yazı nərgiz! 
  
Əllərin bağlı, səni küçədə satanda, 
Boynunu büküb, Əmiroğluna baxanda 
Qəlbim odlandı dərddən, gecələr yatanda 
Güllərin gözü, ürəyimin yazı nərgiz! 
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Tağı HÜSEYNOV 
AMEA Botanika İnstitutu 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  
Böyük elmi işçi 

OĞUL 

Ölməzdir hər zaman xalqını sevən, 
Yaşayır qəblərdə əbədi o da. 
Dünyanı əzəldən vardı bax görən 
O görən insan da Heydərdi, oğul! 

Günəştək nur salır o xalqa hər an, 
Bax, onun səyilə dağıldı duman 
Düşün bu həyatı, düşün hər bir an, 
O görən insan da Heydərdi, oğul” 

Onun nuruyla nur saçan ol sən, 
Çiçək açıbdır hər tərəf, hər yan 
Əbədi yaşayan o dahi insan 
O görən insan da Heydərdi, oğul! 
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Ucalan zirvəya baxdıqca baxın, 
Zirvədən nur alıb parlayıb axın 
O xalqın atası, insana yaxın 
O görən insan da Heydərdi, oğul! 

Kimyaçı qəlbini düzgün düş başa, 
Günəştək nur saldı qəlblərə, daşa 
Deyirəm, ey dahi, əbədi yaşa, 
O görən insan da Heydərdi, oğul! 

BAYRAQ 

Dahilər and içib önündə sənin. 
Diz çöküb, baş əyib hər zaman bayraq! 
Gör nə qədər hikmətin, sirrin var sənin. 
Ucadan ucadır hər zaman bayraq. 

Hər xalqın, dövlətin vardı bayrağı, 
Günəşi, çiçəyi, qardı, bayrağı. 
Namusu, qeyrəti, ardı, bayrağı. 
Dahilər and içib önündə sənin. 

Bayraq yaşayırsa xalq da yaşayır 
Yaşamaq istəsən qoru bayrağı. 
Bayraqla qələbə, hücum başlayır. 
Qoru azadlığı, qoru bayrağı. 

Yüksələn al bayraq yüksələr enməz 
Bayraq öndə gedər, bax, geri dönməz. 
Alovu nur saçar hər zaman, sönməz. 
Günəşdi, alovdu, oddu al bayraq. 
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Kimyaçı, nəzər sal tarixə sən də. 
Al bayraq nur saldı şəhərə, kəndə. 
Nur salan bayraq var hər an, sinəndə. 
Hikmətdi, sirdi bil ki, al bayraq. 

GƏLİN A DOSTLAR 

Bax, gəlin dağlara, gəlin, a dostlar. 
Dağlarda qönçələr gül açıb indi. 
Dağlar da üz-üzə baxır dağlara. 
Baxdıqca qönçələr dil açır indi. 

Hər çicəyin üzərində şeh olmaz. 
Hər əsəndən külək olmaz, meh olmaz. 
Bax, qonaqsız bu dağlarda kef olmaz. 
Bax, gəlin dağlara, gəlin, a dostlar. 

Sərin bulaqların suyundan için. 
Cığırdan-cığıra adlayıb keçin. 
Hər güldən, çiçəkdən bir çicək seçin. 
Bax, gəlin dağlara, gəlin, a dostlar. 

Baharda dağlarda çal-çağır olur. 
Çiçəklər nur alır, ürəklər dolur. 
Sevən ürəklərdə hər an gül olur. 
Bax, gəlin dağlara, gəlin, a dostlar. 

Kimyaçı, qöncəyə, çicəyə bax sən. 
Boy atır çicəklər, boy atır hər dən. 
Nur saçan gülləri sevib ürəkdən. 
Bax, gəlin dağlara gəlin, a dostlar. 
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İsmayıl QULİYEV 
AMEA-nın Akademik Həsən Əlieyev adına Coğrafiya İnstitutu 

Şöbə müdiri, a.e.ü.f.d, dosent 

KAİNAT SEVİNƏR 

Ömrümün qayğısız gözəl çağların, 
Şirin şərbət kimi çəkdim başıma. 
Xəzan vurdu, külək döydü bağların, 
İndi yol gedirəm soyuq qışıma. 

Çatar son mənzilə ömür qatarım, 
Sönər günəş kimi, kimə şam kimi. 
Bir nurlu aləmə dönərkən dünya, 
Aləm gözlərimdə bir axşam kimi. 

Donar bu dünyaya öz baxışlarım, 
Dağlar həsrət çəkər sözümə mənim. 
Ruhumla canlanar söz naxışlarım, 
Qaytarar yenidən özümə məni. 

Dönərəm dünyaya yeni nəfəslə, 
Əriyər bu dünya keçər içimdən. 
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Arzular doğular böyük həvəslə, 
Nisgillər dumantək köçər içimdən. 
 
Qəlbimə nur ələr bu mavi səma, 
Günəş şəfəqilə zərə boyanar. 
Mənim atəşimdən, mənim sevgimdən, 
Dünya mürgüsündən dərhal oyanar. 
 
Oyanar bu dünya körpə uşaqtək, 
Güc alar günəşdən, gecələr aydan. 
Bəzənər göy üzü əlvan qurşaqtək,  
Kainat sevinər bu şirin paydan. 

 
 

KÖNLÜM 
  

Ey dostum, sən mənə bir əlac eylə,  
Yanıb külə dönür viranə könlüm. 
O gözəl günlərdən bir danış, söylə, 
Qoy biraz dincəlsin divanə könlüm. 
 

Aylar dolaşsa da, illər ötsə də, 
Ümid tükənsə də, arzu bitsə də, 
Zəndim korşalsa da, zəndim itsə də, 
Qalmaz o sevgiyə biganə könlüm. 
 

Dağları dolaşar, çöllərdən keçər, 
Yaşılbaş sonalı göllərdən keçər,  
Tufanlar qoynunda sellərdən keçər, 
Həsrətdən alışar pərvanə könlüm. 
 

Dünyda nə var ki, həsrətdən ağır, 
Elə bil başıma daş-kəsək yağır, 
Sevgilim, sən məni bir səslə, çağır, 
Zülmətə dönməsin zəbanə könlüm. 
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BƏXTİYAR OLSUN 

İlahi, bu yazı necə yaşayım? 
Havasından doyum, suyundan doyum. 
Yığıb çiçəyindən, yığıb gülündən, 
Yarıb bu yaralı köksümə qoyum. 

İlahi, bu yazı necə yaşayım? 
Həsrətim yox olsun, vüsala çatsın. 
Kəsilsin göylərdə nikahım mənim, 
Şimşəklər üstünə imzasın atsın. 

İlahi, bu yazı necə yaşayım? 
Xəzər sularında yatım, dincəlim. 
Qayıdım geriyə gəldiyim yolla, 
Bütün itənləri tapım, dincəlim. 

İlahi, bu yazı necə yaşayım? 
Bütün ömür boyu gərəyim olsun. 
Sevincim kükrəsin dalğalar kimi, 
Onu yaşatmağa ürəyim olsun. 

İlahi, bu yazı necə yaşayım? 
Ərisin bu canım, ixtiyar olsun. 
Ruhum pərvazlansın azad quş kimi, 
Uçsun üfüqlərə bəxtiyar olsun. 
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Kübra QULİYEVA  
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

DƏYƏRLƏR MƏHV OLUB GEDİR 

Dünya dağılıb gedir, 
Nə görən var, nə duyan, 
İnsanlıq ölməkdədir, 
Yoxdur buna acıyan, 
Tarix yanır, kül olur, 
Kimsə vecinə almır, 
Kimliklər ayaq altda, 
Heç kəs qeydinə qalmır, 
Gün-gündən cənnət dünya 
Cəhənnəmə çevrilir, 
İnsanlar vəhşiləşir, 
Bəşər heyvana dönür, 
Təbiət də dəyişir, 
Gözəllik solub gedir, 
Dünya seyr edir ancaq, 
Barmağını tərpədib, 
Kimsə bir əncam etmir. 
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Dünyanı dağılmağa 
Sürükləyir yaranan, 
Göy hiddətlə haykırır, 
Qəzəblənir Yaradan, 
Dur, dayan, insan oğlu, 
Gör gəmin hara gedir? 
O əngin ümmanlarda 
Sükansız nə eləyir? 
Dur, düşün, daha yetər 
Tanrı baş verib sənə, 
Ağılın, şüurun var. 
Bu məgər yetmir sənə? 
İşlət artıq beynini, 
Sən insansan, başın var. 
İnsan gəldin dünyaya 
Əsrlərcə yaşın var. 
Qurtar artıq şeytanın 
Şərindən, əməlindən, 
İnsansan, qurtar daha 
Onun vəsvəsəsindən 
Qurtar sən həm özünü, 
Həm də dünyanı qurtar. 
İnsanlığı zalimin 
Fitnəsindən sən qurtar 
Yox olmasın qoy dünya, 
Yox olmasın dəyərlər 
Çimdik-çimdik toplanıb, 
O "dəyərsiz" dəyərlər. 
İnsanı o, xalq edib, 
Onunla tanınırıq, 
Dəyərlər sayəsində 
Ta qədimdən biz varıq. 
Qoru dəyərlərini, 
Qoru ki, onla varsan 
Dəyərlərin ölərsə, 
Sən də bil yox olarsan. 



57 

PAYIZDI GÜNAHKAR, BİZDİK GÜNAHKAR 

Bir payız günündə dedik "əlvida", 
Payızdı bilmirəm, yağmur günahkar, 
Bəlkə talelərdi, bəlkə qədərdi, 
Bəlkə elə sənlə məndik günahkar? 

Bəlkə də payızın soyuğu idi, 
Üşüdüb, dondurdu qəlblərimizi, 
Yoxsa bir özgəsi girdi araya, 
Ayırdı yarpaq tək ağacdan bizi? 

Bəlkə əbəs yerə axtarırıq biz, 
Bəlkə bu yazını yazan yazmışdı? 
Nə bilim... Bəlkə də ayrılıq o gün, 
O yağmurlu gündə yolun azmışdı? 

İÇRƏ 

Bağrıma çəkdi dağı hicri-sitəmin, ey gül, 
Eylədi hali-pərişan məni əğyar içrə. 
Dağ ola dözməz idi bəlkə də bu halimə, 
Mən idim ki, elədim şamü-səhər zar içrə. 

Munisim çift gözüm, bir də ki, qəlb oldu mənə, 
Etmədim sirrimi aşkar kiməsə xar içrə. 
Qəmi-möhnət yükü ilə ürəyim oldu kəbab, 
Çiləyən olmadı su, qaldı ürək dar içrə. 

Etmədim mən şikayət, təni-nazik bədənim, 
Yansa da şamü-səhər köz-köz olub nar içrə. 
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Zülfiyyə QULİYEVA  
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 
Böyük elmi işçi 

ƏSGƏR BALAMA 

Deyinirik: “elə bil uçur zaman”, 
Yaşlaşırıq – nə yeri var danası? 
Vaxtın tez keçməyin istəyən insan 
Bir əsgərdir, bir də onun anası. 

Hər gün öz-özümə danışıram mən, 
Səni uşaq kimi sevələyirəm  
Uzaq olmağına alışıram mən, 
Qoxunçün paltarı eşələyirəm. 

Sevdiyin yeməyi bişirəndə mən 
Uda bilmirəm ki... Qalır boğazda. 
 “Acsanmı, toxsanmı?” Fikirləşərkən 
Deyirəm: “tapırmı, dadırmı o da?!” 

Mənmi yaşlanmışam, sən tez böyüdün? 
İnanmağım gəlmir əsgər getmisən. 
Unutmazsan ata-ana öyüdün – 
Bilirik, həmişə əməl etmisən.  
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Mənim nicat balam, olginən mətin, 
“Kişilik məktəbi”n keçməlisən sən. 
Əsgərlik həyatı əziyyət, çətin – 
müqəddəs vətənə and içməlisən. 
 
Döyüş bölgəsində edirsən xidmət, 
Səma aydın olsun, yox olsun zülmət. 
Darıxma, çətinlik müvəqqətidir – 
Əsgərlik çox deyil – il yarım müddət. 
 
Göydə allah, yerdə “quran” yar olsun! 
Ermənidir düşmənimiz – xar olsun! 
Müsibət görməsin bir də bu dövlət – 
Azərbaycan əsgərləri var olsun! 
 
 

QAYINATA – GƏLİN – QAYINANA ÜÇBUCAĞI 
 

Qayınatalar gəlin sevər, 
Tərəfini saxlayarlar. 
Qayınanalar deyinərlər – 
Bu səbəbdən qan salarlar. 

 

Qayınata öz qızı sanar, 
Qadın qadını bəyənməz. 
Oğlun gəlinə qısqanar – 
Bunu birbaşa deyəmməz. 

 

Kişiylə qızın nə işi – 
Hazırdır çayı, bişmişi. 
Qayınana verməz ərinə – 
Yığar cibinə kişmişi. 

 

Qayınatalar səmimidir – 
Saxta olmayır kişilər. 
Desə: “gəlin əzizimdir” – 
Arvad gözünü süzdürər. 
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 “Gəlin – nəvəmin anası”: 
Qayınata saxlar hörmətin. 
Arvad: “oğlumun balası” – 
Deyər... Çəkməz əziyyətin. 

Ay qayınana, ay qayınata, 
Gəlinlə düz dolanarlar. 
Qızlarınız qapılarda – 
Çıxar qarşıya olanlar.  

QİYAMƏTİN İÇİNDƏYİK 

Qiyamətdən nədən qorxaq? 
Qiyamətin içindəyik. 
Mənəviyyat sınıq-salxaq, 
İsrafilin suru uzaq 
Qiyamətin içindəyik. 

Əxlaqsızlıq adi peşə – 
Qız siqaret, oğlan nəşə, 
Cibdə bıçaq, əldə şüşə. 
Hazıdır öldürə, deşə, 
Qiyamətin içindəyik. 

Qadınlar var “kişiləşir”, 
kişilər var “dişiləşir”. 
Bəyənmir – cinsin dəyişir. 
Çaşbaş qalacaq mürdəşır – 
Qiyamətin içindəyik. 

Qadın qadınla əylənir, 
Kişi kişiylə evlənir,  
Daha fələk də dillənir – 
Göydən qara qar ələnir 
Qiyamətin içindəyik. 
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Qidadandır? Dəyişirik, 
Adi sözdən əyişirik. 
İnsanlıqdan gen düşürük. 
Soyuqluqdan üşüyürük – 
Qiyamətin içindəyik. 

Qardaş qardaşla yadlaşır, 
Ata qızına sataşır, 
İnsanın qəlbi daşlaşır, 
Bu dünyanın özü çaşır – 
Qiyamətin içindəyik. 

Göy dözəmmir – şimşəkləyir, 
Yer dözəmmir – hey titrəyir, 
Dağ durammır – yerə enir, 
Çay- su daşır – bəndi əyir – 
Qiyamətin içindəyik. 

Nə doğru var, nə ədalət, 
Hara baxırsan ədavət. 
Kin-küdurət, qisas, nifrət, 
Allah kəssin, bu nə halət – 
Qiyamətin içindəyik. 

Yaxşılıq et, pislik qazan?!! 
Hanı hədis, hanı “quran”?!! 
Ey müəzzin! Çəkmə azan! 
Bu dünyanı pozsun yazan – 
Qiyamətin içindəyik. 

Bədən xəstə, beyin xəstə, ruh xəstə, 
Demək olmaz: “hamıda var, hər kəsdə”. 
Çoxu zalımlaşıb, qıyır şikəstə, 
Vəhşilər, alçaqlar, bax, dəstə-dəstə – 
Qiyamətin içindəyik, ay allah! 
Qiyamətin içindəyik, ay allah! 
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Əflatun BAXŞƏLİYEV  
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 
Aparıcı elmi işçi 

SIĞINIB 

Kimsə əl uzadıb yetişsə dada,  
Əbədi qalacaq qoca dünyada.  
Adam var qeyrətə, ləkəsiz ada,  
Adam var dövlətə, mala sığınıb. 

İnsansız dönərdi varlıq zindana, 
Ülvi məhəbbəti zinət insana. 
Ana məhəbbəti sığmaz cahana,  
Çünki ürəyinə bala sığınıb. 

Sevgi qəlbdə açar bitərmi dildə?  
Nəcabət, təmizlik olar əsildə.  
Min zəriflik varsa tər qızıl güldə, 
O da bir tikanlı kola sığınıb. 
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Əflatun, sözlərin olsa kəsərli,  
Eşqin günəş olar, könlün səhərli. 
Örpəksiz qadın var kişi hünərli,  
Papaqlı kişi var şala sığınıb. 

ŞUŞANIN 

Vaqifin durnası qatarsız qalıb,  
Bulaqlar kamansız, həm tarsız qalıb, 
Neçə bahardır ki, baharsız qalıb,  
Solubdu çəməni, çölü Şuşanın. 

Açılmır qabağı-qaşı nə vaxtdır,  
Giribdi qoynuna naşı nə vaxtdır. 
Ağlayır torpağı-daşı nə vaxtdır,  
Tutulubdur tuti-dili Şuşanın. 

Neçə cahangirə verməyibdi can,  
Başından getməyib nə çən, nə duman. 
Qovğalar içində bərkiyib hər an, 
İndi daş altdadı əli Şuşanın. 

Bir ulu tarixdi hər qaya daşı, 
Vətən ocağını yandırmaz naşı. 
Əyilməz düşmənə ucadı başı, 
Bəs niyə əyilib beli Şuşanın? 

Arada xoş rəftar hörmət qalıbdı, 
Ulu babalardan qeyrət qalıbdı. 
Bu Məcnun Əflatun həsrət qalıbdı, 
Nə vaxtdı qoynuna Leyli Şuşanın. 
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DAĞLARA 

Enməz vüqarından güc alan dağlar, 
Başdan dırnağadək bir öyüd olub.  
Qışda qəriblikdən qocalan dağlar,  
Yazda bığıburma qoç igid olub. 

Mənimlə neçə yol çörək kəsənim,  
Mənə keçmişlərdən çox danışıbdı.  
Qonaq-qarasından qışda küsənim, 
Baharda hamıdan tez danışıbdı. 

Nazlı çiçəyimin aman üzündən, 
Bir igid xəyallı hər çaxan şimşək.  
Qışda qulaq batır hönkürtüsündən, 
Yazda çöhrəsindən açılır ürək. 

Laləsi-nərgizi oddu, alovdu, 
Düşər bu oylaqlar od, ocaqlara.  
Dağ seli ovçudan qaçan bir ovdu, 
Baş alıb yüyürür hey uzaqlara. 

Kövrələr ötənlər düşsə yadına,  
Bax, bu ağsaqqalın gözləri dolar.  
Güneydə bulaqlar yetər dadına,  
Qüzeydə yayda da qar payın olar. 

Dağların saçında buludlardı dən,  
Buludun gileyi dənizə düşür. 
Qəm deyil üstünü alsa duman, çən, 
Axı ləkə hər vaxt təmizə düşür. 
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Şakir ALBALIYEV 
AMEA Folklor İnstitutu 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 
Aparıcı elmi işçi 

İŞIQ SÜRƏTİLƏ GƏLDİM 40 YAŞA… 

(40 yaşımda saçlarımın qaralığına, sifətimin 
təravətli olmasına baxıb, «çox cavansan» - dedilər) 

İşıq sürətilə yetdim qırx yaşa, 
Qırxillik bir yolu bir anda gəldim. 
Dedilər ağarmayıb saçı, 
Üzdən də gəncdir, 
Qara gün çəkməyib, 
başı çox dincdir. 
Soruşdum: 
- Qara saçlı
qırx yaşım,
ağarmayıb niyə başım?
Cavab aldım:
- Məni cavan edən
Sağlam ruhdu,
Canı xəstə salan
qaragüruhdu.
Ruhun saflığı,
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əqlin nurudu, 
könlün şöləsidir 
yayılıb bənizimə 
gənc edib məni! 

*** 
Taleyimin rəngi qonub başıma, 
Qara taleyimdi saçımın rəngi. 
Ağ gün görmədim ki, başım ağarsın, 
Ağ gün istəyirəm ağ günlü olam; 
Bəxtimin ağlığı – 
Ağ günün ağ rəngi saçıma çıxsın. 
Bəxtin qarasıdır saçın qarası! 
Ruhun gəncliyidir qara saçlarım! 

*** 
Qəribə taledir: 
qırx yaşlı, 
qara saçlı gəncəm, 
kədərə qarışmış sevincəm… 
Bir çılğın istəyəm, 
sevən ürəyəm, 
On beş yaşındakı tək 
cavan oğlanam. 
Atəşin eşq ilə 
sevən oğlanam. 
Dayanmış zamanam, 
Lal axan vaxtam – 
işıq sürətində 
şütüyən anam; 
Lap elə dünən 
doğubdur anam. 
Körpədir bədənim, 
Sucuqdur beynim, 
kövrəkdir ürəyim 
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bir şüşə kimi; 
toxunmayın ona, 
qırılar, aman!.. 
Gah həzin laylayam 
şipşirin keçmişimlə, 
gah ağıyam – ax-vayam 
talesiz gərdişimə. 
Tanrı taleyimi yazdı bəxti kəm, 
istəməzdim belə ömrü-günü mən. 
Arzuları dolaşıq, 
duyğuları qaşırıq. 
bir qiymətli xəlitəyəm, 
Həyat yolu rəngbərəng 
coğrafi xəritəyəm – 
dünyanın xəritəsi. 
Axtar, tap məni 
qarışıq xəlitədə, 
gəz, ara məni 
rəngarəng xəritədə; 
Gəz məni qitə-qitə… 
Dağda, aranda, 
meşədə, ormanda 
dumanda itə-itə… 

*** 
Xəritə boyu 
uzun-uzun çaylar 
Gözlərimdən açılan şırımdı – 
Göz yaşlarımdı, 
Kədərimin əbədilik izləridi. 
Ucsuz-bucaqsız 
gen səhralar 
Dərvişli baş yolçu kimi 
sərgərdan-səfil, 
ac-susuz 
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veyil-veyil gəzdiklərimdi. 
Gördüyün zəngin şəhərlər, 
yoxsul evli o kənd də 
Hərdən kübar görkəmdə, 
Hərdən səfil bir gündə 
acılı-şirinli gördüklərimdi; 
gah şəhərli kimi 
forslu-fasonlu, 
Gah da kəndçi kimi 
kasıbyosunlu 
ömrümə gömdüklərimdi. 

Okeanda – dənizdə 
Məni axtarıb gəzsən, 
Sularda batası olsan. 
Onda vallah 
Bir ovuc torpaq ollam, 
Ayağın altına tökülləm, 
Quruya çıxardaram səni. 

*** 
Bax beləcə 
Sakitcə, xəlvətcə 
fikrən-xəyalən 
səyahət et 
ömür adlı bir xəritəni, 
Dünyaya qırxillik yol gələni. 
Haqqımda yanlış düşünsən, 
günaha batsa düşüncən 
qorxma. 
Günahını yuyub 
duruya çıxardaram səni. 
Bax, onda 
durulmuş zehninlə, - 
ağıllı beyninlə 
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saf xilqət kimi – 
olmuş həqiqət kimi 
taparsan məni… 
neyləyim, 
Nə deyim – nə söyləyim? 
Tanrı taleyimi yazdı bəxti kəm, 
Neyləyirəm belə ömrü-günü mən?! 
Qırxillik bir yolu 
işıq sürətilə 
bir anda gəldim, 
yetdim qırx ilə. 
Bu da bir cürə 
bir ayrı yazı – 
bir alın yazı… 
Zavallı tale… 

GÖYƏ ÇIXMA, AY GÖZƏL 

Məni görcək havalanıb 
qanad açdı, 
göyə uçdu bu gözəl. 
Yer adamı deyil sanki, 
Göydən enən mələkdi. 
Allah, bunun iddiası 
günəşdimi görəsən? 
Yoxsa məni oda yaxan 
bir alovlu atəşdimi görəsən? 
Axı necə günəşdi ki, 
axı necə atəşdi ki, 
baxışında donuqluq var, 
ədasında soyuqluq var.  
Gözlərimin atəşində 
bəlkə isidim onu, 
bəlkə bişirim onu? 
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O əlçatmaz səmasından, 
ağlagəlməz xülyasından- 
göydən düşürüm onu... 
Gözlərimlə 
bişirdiyim-düşürdüyüm 
halal-hazır yeməyim tək 
bəlkə onu nuş edim, 
Bu ac olan könlümü 
nuşcanlıqla xoş edim? 
Görən mənə halal olan 
xörəyimmi bu gözəl? 
Canıma nuş, 
könlümə xoş 
Aşım-duzum, 
çörəyimmi bu gözəl?!. 

NƏRGİZ GÜLÜ, NOVRUZ GÜLÜ, BƏNÖVŞƏ 

Nərgiz gülü, Novruz gülü  
bir də Bənövşə- 
hər üçü də boynu bükük. 
Bir taleyə boyun büküb, 
bir arzuya gözün dikib, 
yolunu gözlər Baharın. 
Nərgiz gülü- 
həsrətdənmi, 
xiffətdənmi 
könlünü qüssə alıb, 
bət-bənizi saralıb? 
Qorxudanmı 
rəngi-rufu ağarıb, 
uçuq-uçuq uçuqlayıb 
dodaqları? 
Novruzgülünü don vurub, 
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qışın şaxtasından 
göyərib, gömgöy olub 
yanaqları, 
buxaqları. 
Bənövşənin 
çöhrəsinə qüssə çöküb, 
səyriyir dodaqları, 
bürünüb qız həyasına 
başını yerə dikib, 
allanıb yanaqları. 
Nərgiz, novruzgülü, bənövşə- 
hər üçü güllərin incəsi, 
təbiətin zərif incisi. 
Yazın ilk elçisi, 
Baharın müjdəçisi... 
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Nizami MURADOĞLU (MƏMMƏDOV) 
AMEA Folklor İnstitutu 

Şöbə müdiri 
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

SƏNSİZ DARIXMIRAM 

Sənsiz darıxmıram 
Xəzərin sahilində. 
Saçlarımı oxşayır 
Dənizdən gələn hava 
Bir də xəyal sevgilim 
Ruhumla pıçıldaşır. 
Sahil qaynayıb daşır, 
Yanımdan ötüb gedən 
Mavi gözlü qızların 
Üzünə də baxmıram. 
Mən sənsiz darıxmıram. 
Könlüm xəyal sevgimin 
Məst olub qucağında. 
Hər kəs öz ocağında. 
Beləcə xoşdu mənə… 
Bəlkə elə sənə də… 
Bir göyərçin uçursa, 
Qonursa pəncərənə, 
Sən də xatırlanırsan. 
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Vüsalın olmasa da, 
Ara-bərə izləri  
Var ömrümün bu yazda. 

Bir az ümid yeridi, 
Təsəllidi bir az da… 
Necə istəsən düşün, 
Daha keçdi o günlər, 
Qəlbimi od-alovla 
Yandırmıram, yaxmıram, 
Mən sənsiz darıxmıram. 

O sərxoş gözlərinin  
Alovu sönmüş kimi. 
Əllərində qalmayıb 
Bir istilik, hərarət. 
Məhəbbətin yerini 
Zəbt eyləyib xəyanət. 
Bu da belə taledi, 
Başına da çaxmıram, 
Mən sənsiz darıxmıram. 

Sən Leyli deyilsən, 
Zöhrə deyilsən, 
Yaralı könlümə 
Töhfə deyilsən. 
Özündən uzağa 
Düşdün, heyif sən… 
Mən sənsiz darıxmıram… 

Vəfalı deyilsən, 
Darıxa bilim, 
Yoluma dağ çıxsa, 
Dağ yıxa bilim, 
Uşaqtək önündə 
Karıxa bilim... 
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Əvvəl karıxardım, 
Çox darıxardım. 
Daha karıxmıram, 
Heç darıxmıram… 

SƏNİ TANIYIRAM 

Səni tanıyıram mən 
Üzündəki gülüşdən, 
Gülüşündə dərdlərin - 
Dərdlərin ağ çiçəklər. 
Hərdən lətif gül kimi, 
Hərdən kobud, lap kobud, 
Kobud-kobud erkəklər. 
Səni tanıyıram mən - 
Bulud kimi dolursan. 
Yağış kimi yağırsan. 
Hərdən küsüb hamıdan 
Tərki-dünya olursan, 
Hərdən açıb gül kimi, 
Hərdən xəzana düşüb 
Saralırsan, solursan. 
Səni tanıyıram mən 
Çox halbahal olursan, 
Hərdən də ağlayırsan. 
Bir sinəni isidib, 
Min sinə dağlayırsan. 
Bir kimsəni yazmadın, 
Sən özünü yazırsan. 
Hərdən saray tikirsən, 
Hərdən məzar qazırsan. 
Səni tanıyıram mən, 

Üzündəki nurunu 
Görənlər sevəcəklər. 
Gözlərinin dibində 
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O gizlənən dərdini, 
Qəmi görməyəcəklər. 
Səni tanıyıram mən - 
Üzündəki gülüşdən, 
Gülüşün qəm çiçəklər... 

DƏNİZ, SAHİL, MƏN 

Dəniz sahilində təkəm, tənhayam, 
Qışdır, bu yerlərə yolu düşən yox. 
Uçur qağayılar sahil boyunca, 
İçində mənim tək bir üşüyən yox. 

Əynimdə arxalıq, başımda papaq, 
Soyuqmu üşüdür görəsən məni?! 
Mən nədən unuda bilmirəm axı 
Sevgimə yad olan o biganəni. 

Günahkar sahilmi, yoxsa mənəmmi? 
Dəniz ayağıma uzanıb gəlir. 
Gəlmir xəyalıma, ruhuma dinclik, 
Dəniz sahilində daşlar dincəlir. 

Qayanın sevgisi, daşın sevgisi 
Bəlkə insanlara görk olmalıydı. 
Hər ümid, hər arzu, hər xəyal belə 
Hər eşqin başında börk olmalıydı. 

Xəyallar, arzular gerçəkləşmədi, 
Hər sevgi içində bir təlatüm var. 
Üşüdüm sahildə çırpındı dəniz, 
Ayrılıq nidası yazdı dalğalar. 

Surətin asıldı xəyallarımdan, 
Buzlayan baxışlar od aldı getdi. 
Nə sən dəniz oldun, nə mən daş sahil, 
Sahil də, dəniz də yad oldu getdi. 
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Əhməd QƏŞƏMOĞLU 
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

AZƏRBAYCAN BAYRAĞI 

Bir baxın səmaya necə yaraşır, 
Bayraqlar içində mənim bayrağım. 
Qəlbim kainata köklənib hər vaxt, 
Ulu tarixlərdən gəlir sorağım. 

Ruhum türk ruhudur! -deyir bu bayraq, 
Tarixin ən ulu memarı türkdü. 
Hər vaxt ürəklərdə, bu yer üzündə 
Ədalət, igidlik qalası tikdi. 

Dövran mənim doğmam! -deyir bu bayraq, 
Nurundan nur aldım, ona nur verdim. 
Üstümə yol aldı naşı yağılar, 
Qorxmam, hünərimlə qorunar yurdum! 

Dinim islam dini! -deyir bu bayraq, 
Nizama səsləyir o, yer üzünü, 
Dərindən arasan, orda taparsan 
Hər işdə ən doğru yolun düzünü. 
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Müqəddəs torpaqdı mənim torpağım, 
Yer üzü bir varlıq, ürəyi burda. 
Dil açıb danışır mənim bayrağım. 
Sonsuz nurlu məna gizlənib orda. 

Bir baxın, səmaya necə yaraşır, 
Bayraqlar içində mənim bayrağım. 
Qəlbim kainata köklənib hər vaxt, 
Ulu tarixlərdən gəlir sorağım. 

NƏSİMİ 

Allah yaratdı insanı, iki cahanın cahanı,  
Hər insan yer üzüylə, qəlbinin bir dastanı. 

Baxma insan vücudu yer üzünün əsridi, 
Qəlbinsə ərşə qədər, bilinməz ol məkanı. 

Qəlbi nurdan doğulan, köklənir kainata 
Haqdan alır əmrini, olur haqqın sultanı. 

Hələ ki, yer üzündə şərin öz hökmü çoxdu, 
Ahəngdən uzaqdadı hələ yerin ərkanı. 

Ahəngə - Allah yoluna çağırır insanları 
Dinlər, müdrik insanlar hər vədə bu dünyanı. 

Görəndə ki, insanlar nizamdan üz çevirir 
Göy üzü Nəsimiylə qaldırdı o üsyanı. 
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YAĞIŞ, BƏLKƏ SƏN MƏNSƏN? 

Xəbərin varmı, yağış, 
Ruhuma ruh olan kim? 
Özü bir nur yağışı, 
Mənim qəlbimə hakim. 

O sənin vurğunundu, 
Mənsə onun vurğunu. 
Yağış, kim qurub belə 
Bu ilahi qurğunu? 

Bəlkə mən yağış olum? 
Bir dəfə də sən mən ol. 
İndi o uzaqdadı, 
Həsrətə tapaq bir yol. 

Ümidimə yağ, yağış, 
Ümidim pöhrələnsin. 
Qəlbinə güman düşsün, 
Eşqimlə cilvələnsin. 

Yağış, bəlkə də elə 
Sən elə mən özümsən?... 
Yarın uzaqda hələ, 
sən yazıq da dözmürsən.. 
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MirNamik BƏŞİROV 
AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu 

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent 

YADDA QALAR 

Həyat nədir biz bilmərik, 
Xoş olduqca, heç dinmərik. 
Bir cəhd edib yaşar gözü,  
Əl uzadıb heç silmərik. 

Düşsə cəfəng bir işimiz, 
“ALLAH” deyə biz dinərik. 
Yaşamaq yox, dərddir deyə, 
Giley-güzar biz söylərik. 

Dost tanışı biz anmarıq, 
Çox şeyləri biz qanmarıq. 
Heç bir dərdə də yanmarıq. 
Bəxt tutarsa əlimizdən,  
Səhvləri günah sanmarıq. 

Deməyin heç vaxt solmarıq, 
Vaxt gələr bizdə olmarıq. 
Heç kəsi də tanınmarıq. 
Bir kuzəyə də dolmarıq.  
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Nə varsa həyat alar, 
Qazandıqlarını talar, 
Bizləri də dərdə salar. 
Hamını bir arxa salar, 
Son. Etdiklərin yadda qalar. 

GÖRMƏSİN 

İllər ötər, hey xərclərik yaşımızı, 
Həyat tökər, qurumuzu, yaşımızı, 
Duz tökərlər, şor edərlər aşımızı, 
İmkan olsa tez kəsərlər başımızı, 
Ayrılığın danılasından qorxuram, 
Öz dünyamsız qalmağımdan qorxuram. 

Qorxuram çatmasın bu işlər sona,  
Salır hərə özün gündə bir dona, 
Bu gün nazlanan, bərq vuran sona, 
Sonda ayaqlara düşən olmasın, 
Həyatını yarpaq kimi yolmasın, 
Ürəklərə qara qanlar dolmasın. 

Mən olmasam heç bir ahəng pozulmaz, 
Yazılanlar heç bir cəhdlə danılmaz.  
Yaxşılıqlar yamanlığı yozulmaz 
Şərlə dostluq edənlərdən qorxuram, 
Öz dünyamsız qalmağımdan qorxuram. 

Qorxuram səhərin lal baxışından, 
Qorxuram gecənin tor naxışından, 
Qorxmaram dərdlərin sel axışından, 
Qorxmaram həyatın sərt baxışından. 
Təki dərdlərimdə dostlar olmasın, 
Təki büdrəyəndə düşmən görməsin. 
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Oktay BƏYAZ 
AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu 

Aparıcı elmi işçi 

AÇIQ QALAN QOLLARA BAX 

Eşqin bir əvvəli vardırsa, fəqət iki başı var 
Nakam eşqin çox acı xatirəsi, yaddaşı var 
Birtərəfli sevginin sonunda bir göz yaşı var 
Axan göz yaşlarına, haçalanan yollara bax 
Sönmüş ocağı əcəb üfürdün, yandırdın özün 
Məni bu eşq oduna zorla dadandırdın özün 
Mən ki, dilbilməz idim, sevməyi qandırdın özün 
İndi sönmüş ocağa, dibindəki küllərə bax 
Bu sevdaya düşəli saçlarımı çal eylədin 
Gahi barışdın gahi dava, qalmaqal eylədin 
Axır qulağımı kar, dilimi də lal eylədin 
Lal olmuş bülbülə bax, dil-dil ötən dillədə bax 
Dəstə-dəstə, qucaq-qucaq əğyara bəxş olunan 
Dibçək, kətil qarışıq əğyara peşkəş olunan 
Onun otağı üçün bəzək olan, nəqş olunan 
İndi qarşımda solan çiçəklərə, güllərə bax 
Bircə gün olsaq əgər səninlə xoş rəftar ilən 
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Ertəsi «pıç-pıç» edib o fitnəkar əğyar ilən 
Bülbülə «Get!» deyibən, dostluq edirsən xar ilən 
Allahım! Bu necə eşq? «Get!»lərə bax, «Gəl!»lərə bax 
Özün eşqə salıban, nədən məni atdın özün? 
Baha aldığın eşqi bunca ucuz satdın özün 
Dup-duru çeşmə suyun lilli suya qatdın özün 
Bulanan sulara bax, dibindəki lillərə bax 
Bir zaman mən də sənintək dost idim dövran ilən 
Eşqdən danışırdım tufan ilən, qan-qan ilən 
İndi barışıb deyirəm zülm ilən, zindan ilən 
Ömrümə qəsd eləyən aylara bax, illərə bax 
Gecələr sübhə qədər seyr edib pərvanələri 
Gündüzlərsə dağılmış sevdayi-kaşanələri 
Məkan etdim özümə mən meyi-meyxanələri 
Nolur bir gəl ordakı piyanlara, lüllərə bax 
Bir gün sən də həsrətin nə olduğun bil, nə olur? 
Şəst ilən qərar verib, vüsalıma gəl, nə olur 
Nəmli gözlərdən öpüb, göz yaşımı sil, nə olur 
Göz yaşından yaranan çaylara bax, göllərə bax 
Gəl, gülüm, gəl ki, ərit eşq yoludan bu buzu 
Yenidən qaytar həyata, yandır, yaşat Bəyazı 
Eşq atəşiylə qarşıla bu baharı, bu yazı 
Laləli, bənövşəli çəmənlərə, çöllərə bax 
Şurə gələn bülbülə, gönçə açan güllərə bax 
Haçalanan yollara, açıq qalan qollara bax 

SÜBHƏCƏN GÖZÜM NƏM OLDU 

Yerdən əlim üzüləndə, üz tutdum göydə Xudaya 
Ki, onun məsləhətilə ömrüm getməsin fənaya 
Əməlimlə naxış vurum dünya adlı bir binaya 
Qəlbimdə hər zaman, hər an Allah sevgisi cəm oldu 
Bir od düşdü şirin cana, sübhəcən gözüm nəm oldu 
Kiçik yaşlardan axtardım bu dünyanın faydasını 
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Yaşa dolduqca aradım qanununu, qaydasını 
Ahıl yaşımda anladım yaşamağın mənasını  
Yaradanın həsrətindən çəkdiyim qüssə, qəm oldu 
Göz yaşım döndü leysana, sübhəcən gözüm nəm oldu 
Ağlım kəsəndən bilsəm də UluTanrı laməkandı 
Hamı təkin mən də sandım, onun yeri kəhkəşandı 
Ulduzların arasıdı, asimandı, o məkandı 
Çox axtardım, heç görmədim, özü mənə həmdəm oldu 
Kəhkəşanlara baxmaqdan sübhəcən gözüm nəm oldu 
Bu dünyanın bir gözəlin sevdim, mənə eylədi naz 
O daşürək eşqi mənə etdi yasaq, dedi: «Olmaz!» 
Pünhan-pünhan sevə-sevə beləcə qocaldı Bəyaz   
Allahım bu nə cürə eşq, nə dərd bəla, nə çəm oldu?   
Bir yandan da bu eşqdən sübhəcən gözüm nəm oldu  

QƏZƏL 
Qəzəl konkret bir xanımın adına yazılıb. 

Fələk görən yenəmi çəkir imtahana məni 
İşkənceyi-eşq ilən salır əcəb qana məni  
Rahat ikən öz mənimlə, bir o ikən həmdəmim 
Uğursuz bir eşqəmi sövq edir zəmanə məni  
Zülməti-eşqi-vabəstəyə* közərmək nə gərək 
Əcəba, qorxuram közərdə bu rəxşanə* məni  
Allahım bir rəhm qıl kim duyğular oyanmasın 
Billah, yoxsa salacaq bu Məh* çətin ana məni  
Baxdıqca hər gəz* odlu çeşmdəki* müjələrə* 
Az qalır ki, öldürə ğəmzeyi-peykanə* məni  
Sevdayi-eşqə düşəli usanır* taqəti-can  
Ovsunlayır elə bil hər dəm bu şahanə* məni  
Vurur kösünə yarə eşq bimarı * Bəyazın 
Aşüftə-hal* edibən kim salır giryanə* məni  
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Bəhram BASQALLI  
AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası 

fizika üzrə fəlsəfə doktoru, böyük elmi işçi  

RİYAZİ ANALİZ HAQQINDA BALLADA 

İnsan idrakının dağ qüdrətindən 
Elə bil hər yana nur ələnibdir. 
Görən nəğmələrmi düsturlaşıblar, 
Yoxsa ki, düsturlar nəğmələnibdir?! 

Törəmə, inteqral, diferensial, 
Yüz min cür müəmma, yüz min cür sual, 
Limit yadımızdan çıxıbdır-nədir, 
Analiz nə qədər şairanədir. 

Hər şey varsa, demək limit gərəkdir, 
Limitə keçməyə ümid gərəkdir, 
n – i sonsuzluğa yaxınlaşdırıb 
Sonrasa limitə keçid gərəkdir. 

Əzizim epsiplon, əsəbləşmə sən, 
Hər bir şeydən kiçik olsan da hökmən, 
Onu bil ki, bizim nəzərimizdə 
Hər zaman, həmişə yüksələcəksən. 
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Burda funksiyalar kəsilməzdilər, 
Kəsilməz arzular, duyğular kimi. 
Analiz, nə sayıq bir keşikçin var? 
Məğrur əyrixətli inteqral kimi. 

 
 

QÖNÇƏSEVİR 
 

Bu şəhərin çağalarının çığırtısı 
dünyada ən şirin avazdı. 
Bu şəhərin qızlarının çöhrəsi 
Dağ qarındandan da bəyazdı. 
Bu şəhərdə  
qızılgül azdı, 
Çox azdı bu şəhərdə qızılgül. 
Bu şəhərin nadanlarının  
ağlı dayazdı, 
nasazdı vicdanları 
bu şəhərin yekəxanalarının: 
gül mağazasında 
qızılgülə nırx qoyurlar, 
qızılgülnən qız-gülləri soyurlar, 
soyurlar gül-qızları, 
soyurlar qırmızı-qırmızı. 
Qızılgülləri satılmağa qoymayın, 
ey insanlar! 
 Meydanlara,  
 eyvanlara,  
  dirəklərə, 
   fikirlərə,  
   diləklərə 
yaş fidanlar əkin, 
qoy ömrünüz-gününüz 
qönçələnsin-çiçəklənsin,  
ey insanlar! 
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Ey qızıl əlli zəhmətkeşləri 
Mingəçevirin, 
şəhərin adını da 
çevirin, 
olun gül ətirli balaları 
QÖNÇƏSEVİRin, 
   İradəli insanlar! 

BU BAHAR 

Bu baharı sən gətirdin ömrümə, 
Day bülbülüm cəh-cəhindən dayanmaz. 
Bu qubarı sən gətirdin ömrümə, 
Yatmış bəxtim diksinər də, oyanmaz. 

Tale dönük, arzularım qayğılı, 
İlham sönür, umud da ki, uyğulu. 
Sənətkarı saya salmır sayğılım, 
Sevinc səmam day abıya boyanmaz. 

Körpə quzum, zənn edirsən may gəlir? 
Cızz olarsan, od nəfəsli yay gəlir. 
Basqallı yüz desin sənə: ay gəlin, 
Sənin qəlbin bu atəşə ha yanmaz. 
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Rəşid TƏHMƏZOĞLU  
AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu 

Aparıcı elmi işçi 

MƏNİM YENİ İLİM GƏLMİYİB HƏLƏ!.. 

Şəhər bağlarında bəzəndi yolka, 
Ağaclar, az qaldı, bəzək yoluxa. 
Yolkalar üstündə ulduzlar par-par; 
Gecəyə əl etdi: “Gəl, işıq apar!” 
Gəldi Şaxta baba Qar qızı ilə, 
Şənliklər qurdursun bu yeni ilə... 
Mənimsə gözlərim yol çəkir hər gün; 
Mənim yeni ilim gəlmiyib hələ!.. 

Acıqsız qalıbdır Araz bölümü, 
Bir çayın üstündə birlik ölümü! 
Bu ağrı nə qədər yaşlaşa bilər, 
Ayrılıq nə qədər daşlaşa bilər?! 
Ayrılıq daşlaşır hey ildən-ilə, 
Ağrılar torpağı gətirir dilə. 
Mənimsə gözlərim yol çəkir hər gün; 
Mənim yeni ilim gəlməyib hələ!.. 
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Qarabağ torpağı tapdaq altdadır, 
Döyünən ürəyi ağrı qatdadır. 
Torpağım yadlaşır göz görə-görə, 
İçindən odlaşır göz görə-görə. 
Ağrı ağırlaşır acıqlar ilə, 
Ağrılar torpağı gətirir dilə. 
Mənimsə gözlərim yol çəkir hər gün; 
Mənim yeni ilim gəlməyib hələ!.. 

Acıqsız qalıbdır Bakı qırğını, 
Görən, olacaqmı çözən qurğunu?! 
Yerdə çiçək açdı şəhidlər qanı, 
Qanla bitirdilər son imtahanı!.. 
Ağrılar yaşanır hey dildən-dilə, 
Ağrılar torpağı gətirir dilə. 
Mənimsə gözlərim yol çəkir hər gün; 
Mənim yeni ilim gəlməyib hələ!.. 

Acıqsız qalıbdır Xocalı dağı, 
Qanlara boyanan körpə qundağı. 
Ana qucağında köçdü çox uşaq, 
Belə qansızlığı kimdən soruşaq?! 
Yıxdılar şəhəri belədən-belə, 
Ağrılar torpağı gətirir dilə. 
Mənimsə gözlərim yol çəkir hər gün; 
Mənim yeni ilim gəlməyib hələ!.. 

Acıqsız qalıbsa Araz bölümü, 
Bir çayın üstündə birlik ölümü, 
Ağrı daşlaşırsa hey ildən-ilə, 
Mənim yeni ilim gəlməyib hələ!.. 

Qarabağ torpağı tapdaq altdasa, 
Döyünən ürəyi ağrı qatdasa, 
Torpaq yadlaşırsa acıqlar ilə, 
Mənim yeni ilim gəlməyib hələ!.. 
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Acıqsız qalıbsa Bakı qırğını, 
Çözəni yoxdusa gizli qurğunu, 
Ağrı yayılırsa hey dildən-dilə, 
Mənim yeni ilim gəlmiyib hələ!.. 
    

Acıqsız qalıbsa Xocalı dağı, 
Alışa bilmirsə sönən ocağı, 
Torpaqlar ağrıdan gəlirsə dilə, 
Mənim yeni ilim gəlməyib hələ!.. 
    

Gəlmə, Şaxta baba, bu yeni ilə, 
Mənim yeni ilim gəlmiyib hələ!.. 

 
 
 

SƏKSƏNDƏ ULULUQ ÇAĞINDAYAM MƏN! 
80 YAŞIMA 

 

Demişdim: “- Yetmişdən başlayır qışım!” 
Səksəndə ululuq çağındayam mən! 
Ucalıq yaşadır alın qırışım, 
Ululuğun uca dağındayam mən! 
 

Günlər bir-birini qovur, ha qovur, 
İllərim üst-üstə qalanıb gedir. 
Dinclik tapammıram, barı, bir hovur, 
Varlığım əllərdə talanıb gedir! 
 

Yaşam fəsilləri dəyişik düşüb; 
Yazda qış çağını yaşamaq ağır! 
Elə bil, üstümə uçqun sürüşüb; 
Qarın uçqununu aşırmaq ağır! 
 

Yaşam Günəşimmi sozalır artıq, 
Qara buludlarla örtülür üzü. 
İşığı günbəgün azalır artıq, 
Qaraya bürüyür gecə-gündüzü! 
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Hanı Dan ulduzu, gözümə dəymir; 
Sönüb Dan yerinin işartısında?! 
Danın sərin yeli üzümə dəymir; 
Yatıb illərimin yaşantısında! 

Elə günüm var ki, “dönsün!” – deyirəm,  
Elə günüm var ki, “dönməsin!” - qardaş! 
Elə işıq var ki, “sönsün!” – deyirəm, 
Elə işıq var ki, “sönməsin!” – qardaş! 

Elə illərim var; qayıtsın geri, 
Elə illərim var, qoy qayıtmasın! 
Elə ağrım var ki, sızladır yeri; 
Yatmış duyğuları qoy ayıltmasın. 

Elə fəslim var ki, qarlı, boranlı, 
Elə fəslim var ki, gülür çiçəyi. 
Elə fəslim var ki, sisli, dumanlı; 
Üzür göy üzündə bulud örpəyi. 

Elə Günəşim var, Günəşə yaxın, 
Elə Ayım var ki, Aydan uzaqdı! 
Bu nədir, şığıyır üstümə axın, 
Ağrıdan doğulan yeldir, sazaqdır?! 

Elə ulduzum var, Dan ulduzudur, 
Elə ulduzum var; parlaya bilmir. 
Elə ulduzum var; şan ulduzudur, 
Elə ulduzum var; nur yaya bilmir!.. 

Demişdim: “- Yetmişdən başlayır qışım!” 
Səksəndə ululuq çağındayam mən! 
Ucalıq yaşadır alın qırışım, 
Ululuğun uca dağındayam mən! 
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Vüqar CƏFƏROV (MUĞANLI) 
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu 

aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

BİR ŞƏHİD ATANIN ŞƏRƏFLİ YOLUN 

İşğal tarixini bilmədim deyə 
Bu səhər yenə də danladın məni. 
Yenə boyun büküb susdum, dayandım 
Çatdıra bilmədim fikirlərimi. 

Deyə bilmədim mən, əziz müəllim 
Qəlbim parçalanır qəzəb hissindən 
Bu işğal sözünü tamam unudub 
Silmək istəyirəm dəftərlərimdən. 

Axi niyə yadda saxlayım ki, mən, 
İşğal kəlməsini öz hafizəmdə 
O namərd düşmənə yer verdik nədən 
Axı nə işi var məmləkətimdə? 

Sən mənə öyrətdin vətən kəlməsin- 
Ana sözü ilə qoşa yazmağı 
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Sən mənə öyrətdin yurd məhəbbətin 
Yalnız şəhid qucdu ana torpağı. 

...Bu gün səngərdəyəm, əziz müəllim! 
Anam işğal sözün unutsun deyə 
Hazıram “qələbə” sorağın verim 
Üç rəngli bayrağım ucalsın göyə. 

Müəllim soruşsun oğlumdan hər dərs 
Jurnalda “5” yazsın çirməsin qolun 
Oğlum da danışsın fəxrlə hər dərs 
Bir şəhid atanın şərəfli yolun. 

DÜNYANIN 

Ay bacı, qurulub köhnənin üstə 
Cavandı qocalmaz yaşı dünyanın. 
İstəyirsən qına, istər irad tut 
Çatılmaz heç zaman qaşı dünyanın. 

Cəlalı gözlərə hey çəkər pərdə 
Nəfis insanları hey salır dərdə 
Zər tutub yek verər lazımsız yerdə 
Qarışıb oyuna başı dünyanın. 

Gahdan mehribandı, gah acıqlı, sərt 
Göz yaşı üstündən gələr səadət 
Yaşadı bir kimsə doymadı fəqət 
Vallah zəhər dadır aşı dünyanın. 

Cilvəsi cazibə, işi möcüzə 
Arifi nadanla qoyar üz-üzə 
Özü hüyran olub qurduğu işə 
Bilinmir qurusu, yaşı dünyanın. 
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Ay Vüqar, sehirdi dünyanın işi 
Aqili mat qoyub köhnə vərdişi 
Sabahı müəmma, bəlli keçmişi 
Göyərməz əkilmiş daşı dünyanın. 

YATIM SƏNİN QUCAĞINDA 

Ana, mənə bir layla de, 
Yatım sənin qucağında. 
Sevinc adlı dəryalara, 
yatım sənin qucağında. 

İncə, zərif əllərinlə, 
Saçlarıma bir sığal çək. 
Nağıl olum yuxularda, 
Uçum sənin qucağında. 

Ətir saçım bir gül kimi, 
Zəmilərdə sünbül kimi 
Cəh-cəh vurum bülbül kimi, 
Ötüm sənin qucağında. 

Gülə, çiçəyə qoşulum, 
Quşlar ilə bir uçuşum, 
Təbiətlə pıçıldaşım, 
Bitim sənin qucağında. 

Nəğmə qoşum bu diyara, 
Zülmətləri yara-yara 
Qalaq-qalaq arzulara, 
Çatım sənin qucağında. 

Nəfəsinin hərarəti 
Daşı mum eyləyər qəti 



94 

Haqdan gələn söz sərvəti 
Tutum sənin qucağında. 
Ana, mənə bir layla de 
Yatım sənin qucaqında. 

 
 
 

BƏNÖVŞƏ ÖMRÜ 
 

Bənövşəm, həyata vaxtsız gəlmisən 
Bu vaxt nə çiçək var, nə də ki yarapaq 
Hər tərəf qar, sazaq sənsə açmısan 
Şaxtada qalmağa gücün çatacaq? 
 
De axıi taleyi kim yazıb belə? 
Bu fəsil ömrünün hansı fəslidi? 
Bəlkə bu sazaqda açılmaq elə 
Soyuqda sevgidən yanamq deməkdi. 
 
Hər kəsin dünyada bir qisməti var 
Biri yaza həsrət, biri sevgiyə 
Sənin də qismətin bir soyuq bahar 
Şahidlik etmədi bir ilk sevgiyə?! 
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Gülbəniz BABAYEVA  
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  
Aparıcı elmi işçi  

ÖRTÜKLƏR İÇİNDƏ GİZLƏNMİŞİK BİZ 

Örtüklər içində gizlənmişik biz. 
Saçlar başın örtüyü, 
sinə qəlbin örtüyü, 
Ağıl hissin örtüyü, 
ürək sirrin örtüyü. 
Topa-topa buludlar 
mavi göyün örtüyü. 
Qızılgülün ləçəyi bürünüb yaşıl tülə, 
zümrüd gözlü yarpaqlar 
ağacların örtüyü. 
Daş binalar içində 
gizlənib insan oğlu, 
Ağ saraylar, 
hasarlar 
ömrümüzün örtüyü. 
Hər yer örtük içində, 
bürünüb başdan-başa. 
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Fikrin də örtüyü var, 
məqsədin də örtüyü. 
Günəş ayın örtüyü, 
çəmən yerin örtüyü. 
Bəzən qara buludlar 
hey sıxlaşıb-sıxlaşıb 
örtür parlaq Günəşi. 
Dili bir cür danışıb, 
məkri pərdələyən var, 
Üzdə süni gülüşlə 
dost fikri yaradan var. 
Dağların, 
dərələrin, 
göllərin 
örtüyü var. 
Ömrü bizdən qoparan 
illərin örtüyü var. 
Örtüklərə bürünüb 
bu yer, 
bu göy, 
bu cahan. 
Sağlığında paltarımız, 
öləndə qəbrimiz 
örtüyümüz. 
Bu sonsuz kainatı, 
canlı-cansız həyatı 
xəlq eyləyən Tanrı da 
gözə görünmür, əlbət, 
Fəqət, 
zərrədən Günəşədək 
hər şeydə görünəndir, 
Örtüklü dünyamızda 
yalnız, 
yalnız O görünəndir. 

 



97 

YANIB-YANIB KÜL OLDUM 

Qəlbimə girən ürək, 
təzə yerin mübarək! 
İsti məskən tapıbsan, 
sevgimin alovunda 
isidirsən əlini. 
Köz-köz olmuş qəlbimin 
közərmiş ocağında, 
əlçatmaz xəyalların 
geniş asimanında 
yuva qurdun özünə. 
Həsrətdən gözlərimdən axan yaşlar 
saralıb, 
ayım itib bilinmir, 
günlərim də qaralıb. 
Sevdiyin çiçəklərdən miniyəm, 
     ya biriyəm, 
fərq etmir sənin üçün, 
    ölüyəm, 
     ya diriyəm, 
Könlüm evin yıxmısan, 
eşqinə hədəf edib 
bu ürəyi seçmisən. 
Başımda min bir xülya 
dolanır axşam, səhər, 
uzaqlaşmaq çətindir 
o qəmli baxışların
sehrli cilvəsindən.
İmdad diləyir neylim?
daş ürəkli olmağı
bacarmır dərdli könlüm.
Baxa-baxa əritdin
gözümdəki sevgini,
gilə-gilə,
damla-damla
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ürəyimə axıtdın 
eşqinin qəm yaşını, 
göynədir göz yaşların 
ürəyimin başını. 
İndi nə səndə insaf, 
nə məndə dözüm qalıb. 
Qərar tutduğun qəlbim 
xəzan təki saralıb, 
Eşqinə söylədim ki, 
qəlbimi tərk eyləyib 
seçsin başqa bir məkan. 
O, sıxılıb-sıxılıb 
qəlbimin qəlbindəcə 
özünə yer eylədi, 
Sənin eşqinin ağlı 
mənim ağlımdan çoxdu. 
Bilir ki, başqa yerdə mənimtək 
hədəf yoxdu 
Eşqinin sarayında vəfalı bir 
gül oldum, 
Mən biçarə aşiqəm 
yanıb-yanıb  
kül oldum. 

 
 

BU KARVAN HARDA DAYANA, DAYANA 
 

Təkcə kölgən qalıb mənim yanımda, 
Qoşa addımlayır ömür yolumda. 
Yoxluğunla barışmır dəli könlüm... 
Milyon kərə söyləyirəm 
    ağlıma, 
    hissimə, 
    qəlbimə, 
    unut onu! 
Keçən günlərin xəyalıyla oynama, 
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Əbəs yerə qalan ömrünü 
    yelə vermə. 
Çırp ona qəlbinin qapısın 
fələk sənin taleyinin qapısın 
    çırpan kimi. 
Faydası yox!!! 
Döyülməkdən, 
söyülməkdən 
çat-çat olub yazıq könlüm! 
    korşalıb, 
     kütləşib 
   kəsərsiz bıçaq kimi. 
Fəqət, 
yenə bildiyindən əl çəkmir 
   bu dəli könlüm! 
Sızlayan qəlbim axan göz yaşıma 
     sirdaş olub, 
Əzir məni yoxluğunun ağırlığında. 
Nə bilim vallah!!! 
Qınayıram özümü, 
   sözümü, 
 səni gözləyən gözümü. 
Bir ömrü qurban verdim, 
yetməzmi artıq? 
Səbrim tükənib... 
Bacarmıram özümlə. 
Hissim, 
duyğum alıb məni 
ağlımın əlindən, 
düşüb biyabana 
  yana-yana. 
Kömək ol, İlahi!!! 
Bu karvan harda 
 dayana, dayana! 
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Səlimə ƏYYUBOVA  
AMEA-nın Akademik Y.Məmmədəliyev adına 

Neft- Kimya Prosesləri İnstitutu 
Kimya elmləri namizədi,  

Böyük elmi işçi 

BİRİ ÜRƏK, BİRİSƏ CAN 

Cansız ürək olurmu heç?    
Sən ayırmaq fikrindən keç! 
Biri ürək, birisə can 
Türkiyə və Azərbaycan. 

Türkiyəsiz Azərbaycan, 
Azərbaycansız Türkiyə 
Ayrı-ayrı bir can, ürək, 
Ürək və can qoşa gərək! 

Yəqin indi bildin niyə, 
Azərbaycan və Türkiyə 
Daim olsun qoşa gərək! 
Biri ürək, birisə can, 
Can və ürək birgə gərək! 
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DƏYMƏ ONA, DƏYMƏ DƏNİZ! 

Ah! İgid dəniz, məğrur dəniz, 
Mavi gözlü dalğanla sən 
Birlikdəsən yenə, dəniz! 
Cilvələnər dilbər kimi 
Gah mirvari, gah sayrışan 
Parlaq gözlü, nazlı dalğan, 
Əlvan dalğan, sakit dalğan! 
Aman dəniz, yaman dəniz. 
Qəzəbləndirmə onu, dəniz! 
Qəzəbləndirsən onu həmən 
Qoyub qaçar səni, dəniz. 
Qəzəbindən nazlı dalğan 
Dönər güclü pələng olar 
Rəngi qaçar, zülmət olar! 
Gah küləklə, gah sahillə 
Cəngə çıxar, qalib gələr! 
Dəymə ona, dəymə dəniz 
Qoy həmişə sakit qalsın 
Mavi qalsın, nazlı olsun! 
Cilvələnsin dilbər kimi 
Ulduzlartək parıldayan 
Sakit dalğan, nazlı dalğan!  

ÖMRÜ VURDUN 
BAŞA, QARDAŞ... 

Qardaşımın xatirəsinə 

Mən darıxdım 
Səndən ötrü 
Qardaşım! 
Düşür yada 
Xatirələr, 
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Birər-birər 
Hansın deyim? 
Bir kimsəyə 
Heç demədən,   
Bildirmədən, 
Kömək etmək, 
Ümüd vermək 
İnsanlara; 
Sevindirmək- 
Ümüdsizi, 
Çarəsizi 
Oldu sənin 
Həyat tərzin! 
Həyatında 
Çətinliklər 
Olsa belə, 
Haqsızlıqla  
Üzləşsən də 
Şikayətlər, 
Deyinmələr 
Sən etmədən 
Şamtək için 
Yana-yana, 
Ömrü vurdun 
Başa qardaş! 
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Ruşan RUŞANZADƏ  
AMEA Fəlsəfə İnstitutu 

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Böyük elmi işçi, 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü 

Nə müddətdir ərz etmirəm hüznümü Cananıma.  
Bilirəm ki, qafil deyil Cananım əfqanıma.  
İçmək üçün doldurmuşdun sən qanımı ovcuna.  
İndi nədən məftun oldun ovcundakı qanıma.  
Kimsə məni salmaz yada, sən yadından salırkən. 
Sənsiz ömrüm dəyərmi ki, sənlə keçən anıma?!.  
Mən xaraba sakiniyəm, sən xaniman sultanı.  
Mən qəribi yad eləyib gəlməzmisən yanıma?!  
Əzəl gündən giriftaram bu qaranlıq zindana.  
Zərrə qədər nurun yetər, qaranlıq zindanıma… 
Gəl, Aşiqin qəlbindəki fəryadın duymağa.  
Mən ki, qurban eyləyərəm canımı mehmanıma. 

Gədəbəydə ŞƏHİD olan, Milli Qəhrəman 
İsgəndər Aznaurovun əziz xatirəsinə ithaf 

VƏTƏN ŞƏHİDİ! 

Qürurun qəlbimdə aləmi-kübra yaradıb. 
Şərəfin, şöhrətin ruhumda pərva yaradıb. 
Eşqinin ecazıdır ol fəhmi-fədakarlığın 
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Mehri-məhəbbətin mülki-məhliqa yaradıb. 
Canana can verdin, Vətəndə vüsalə vardın 
Vəslindəki vəsfin nitqimdə nəva yaradıb. 
Gözlərim göylərdə gördü gözəl gözlərini  
Ömrün ölümləri öldürüb düha yaradıb. 
Sənin səngərdəki sinəndən süzülən, son, 
Qətrə qaynar qanın bir dərin dərya yaradıb. 
Min ildir möhtəşəm mübarizə məktəbidir 
Həzrəti Hüseynin hokumü KƏRBƏLA yaradıb. 
Ey ŞƏHİD şair sənsən şerin şəhadətindir, 
Aşiq adicənə bir misgin misra yaradıb. 

OYAN EY TÜRK 

Gündoğandan günbatana, türkün səsi yol etmiş. 
Xəyanətlə dinən dili, türkün əli lal etmiş. 
Çox çarların, kralların altun olan tacını, 
Türkün igid ərənləri öz atına nal etmiş. 

Əldən gedib əfsanəvi canlı keçmişim mənim. 
Şərafətli, şəhadətli, qanlı keçmişim mənim. 
Türkün TURAN torpaqları taptaqlarda talanır. 
Bunu necə qəbul edər şanlı keçmişim mənim. 

Türkün tərsə taleyi ki, şər əllərdə dəstədi. 
Qeyrət qalıb qara günə, sükut içrə xəstədi. 
Türkün məsum körpələri öldü yurdsuz-yuvasız. 
Can verəndə Vətən dedi, doğma diyar istədi. 

Aşiq bilir açılmamış bir müqəddəs sir səni. 
Səndən alıb bəşəriyyət mədəniyyət dərsini. 
Düşmənlərin pusqudadır kəsmək üçün irsini. 
Oyan ey Türk, oyan ey Türk, oyan nəslin bitməmiş. 
Oyan, əslin itməmiş. 
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Sadıq QARAYEV 
AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
Aparıcı elmi işçi 

VƏTƏNDİR 

Uşaqlıqda yıxıldığın torpağın, 
Üz-gözünə, saçlarına bulaşan, 
Qocalanda sən boyda, səni aşan, 
Həyatının torpaq seli vətəndir... 
Hər kişinin kişi eli, vətəndir! 

Ana yurdun tozu, daşı vətəndir, 
Bir ananın göz yaşları vətəndir, 
Bir ağacda pıçıldayan yarpaqlar, 
Bir yarpaqda sirrlə dolu varaqlar, 
Ağac boyda kitabları, vətəndir. 

Ucalıqda qartalın uca səsi, 
Uşaqlığın hey qaçan, uşaq səsi, 
Kəklikotu, biçilmiş ot qoxusu, 
Şirin xatirələr yuxusu, vətəndir, 
Qar naxışı, bulaq suyu vətəndir. 
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Ana qucağında körpə, vətəndir, 
Hər bucaqda bir qucaq xatirələr... 
Ata ocağında köz də, vətəndir, 
Əsgər, səngərdəki göz də vətəndir, 
Vətəni vəsf edən söz də vətəndir. 

Üç rəngdə nəhəngləşən, bütövləşən, 
Mənliyimin hər zərrəsi vətəndir, 
Nizaminin hikmətli sirr dünyası, 
Füzulinin qiyamətli eşq dünyası, 
Müşviqin qürurlu tarı, vətəndir ! 

Nəsiminin öz dərisi, vətəndir, 
Tusinin də elm, söz dərsi vətəndir, 
Cavidin, Şəhriyarın sözü dağlar, 
Bəxtinə Süleyman, Bəxtiyar ağlar, 
Arazın boyda göz yaşın, vətəndir. 

Zəngəzur, Qarabağ boyda əsarət, 
Dərbənd, Şuşa, Təbriz boydadır həsrət, 
Əlincə boyda azadlıq, vətəndir, 
Xocalı boyda qanın da vətəndir, 
Ölməyən, Şəhid canın da vətəndir ! 

İndi uca sözü, qüdrəti olan, 
Dünyaya buludsuz günəştək doğan, 
Sönməz nurlu, Odlar Yurdu Vətəndir, 
Yolları müstəqil, vüqarlı olan, 
Heydər boyda zirvə, dağ da vətəndir. 

Lələtəpə vüsalı da vətəndir, 
Xalqın cəsarəti, müdrik İlhamı, 
Əsgərimin rəşadəti, vətəndir, 
Üç rəngdə bütövləşən can, Vətəndir, 
Öz dünyam AZƏRBAYCAN Vətəndir ! 
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Atif İSLAMZADƏ 
AMEA Folklor İnstitutu 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

OXU 

Söz açılır bir gül kimi, 
Pardax-pardax açılır. 
Kiminə az açılırsa, 
Kiminə çox açılır. 

Eyni sözü mən də dedim, 
Sən də dedin yerində. 
Mən sözün üzünü gördüm, 
Sən üzdün çox dərində. 

Söz ki, elə həmin sözdü, 
Onda nələr başqadı? 
Söz oxuyan göz ki, gözdü, 
Düşüncələr başqadı. 

Bəlkə elə görən göz də, 
Duyan qulaq da başqa. 
Qapısı açıq ağız da, 
Dil də, dodaq da başqa. 
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Hər söz özü kitab kimi, 
Gün-gün, ay-ay oxunur. 
Sözü anlaya bildinmi, 
Qat-qat, lay-lay oxunur. 

Biz hələ söz üzündəyik, 
Söz özülü deyilik. 
Nə Nizami sözündəyik, 
Nə Füzuli deyilik. 

Bəsirəti açılmayan, 
Sözü necə oxusun? 
Bir kitab da qaçırmadan, 
Gündüz-gecə oxusun. 

Təkcə kitab oxunmur ki, 
Təbiət də oxunur. 
Bir görkəm də, bir surət də, 
Bir fitrət də oxunur. 

Bəlkə elə bir varaqdı, 
Ağacların yarpağı. 
Bir kitabdı oxunaqlı, 
Baxır ona kim baxır?! 

Bəlkə elə çiçəklər də, 
Dil biləndə oxunur? 
Çiçəklərə böcəklər də, 
Qonub gündə oxuyur?! 

Bəlkə quşlar cəh-cəh vurur, 
Dərs oxuyur ertədən. 
Kim oxuyur, kim oxudur, 
Göz görmür ki, örtüdən. 

Bəlkə elə dənizləri,  
Çaylar gəlib oxuyur. 
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Gurultulu çay səsləri, 
Andırır bir oxuyu. 

Bəlkə dağlar zirvələrdən, 
Bizləri əzbərləyir?! 
Söz deyəndə qaytarmağa, 
Sözləri əzbərləyir?! 
Aqil olan kitab kimi, 
Təbiəti oxuyur. 
Hamı elə bir-birini- 
Sətir-sətir oxuyur. 
Bir kitabdır insan özü, 
Oxunmağı kim ummur? 
Əbədi yumulur gözü, 
Sona kimi oxunmur. 
Üzümüz də, gözümüz də, 
Xırda-xırda oxunur. 
Bəlkə alın yazımız da, 
Ən axırda oxunur. 
Bir Alimdir bilən bizi, 
Oxuyur. 
Ehtiyacı yox sözlərə. 
Oxumağa gəlmişik biz 
   əslində bu dünyaya, 
“Oxu” deyir bizlərə!  

2015 
*** 

Özgə öylərin yanından, 
Ötəndə qürbət olurmuş. 
Səs-küyün burulğanında, 
İtəndə qürbət olurmuş. 

Bağ içindəki çiçəkdə, 
Yurd tapırmış kəpənək də. 
Otaqda olan dibçəkdə, 
Bitəndə qürbət olurmuş. 
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Nə var mənə qərib gəlir. 
Şəhər mənə qərib gəlir,  
Bu yer mənə qərib gəlir, 
Vətən də qürbət olurmuş 

16.02.2014 

TƏKAMÜL 

Təbiətin alnınamı yazılmışdı, 
Eniş-yoxuş, 
Hündür-alçaq, 
Böyük-kiçik, 
Qara və ağ. 
Yoxsa onu biz özümüz dəyişmişik, 
Uyğun olsun özümüzə. 
Bəlkə özü öz-özünə sığal çəkib, 
Gözəl gəlsin gözümüzə?! 
Niyə hər şey təbiətdə üz-üzədir, 
Göz-gözədir, 
Gündüz varsa, gecə nədir? 
Canlıların “üz-üzələr” döyüşündə, savaşında, 
Qalib olur niyə nahaq? 
Axı niyə boğulmalı göz yaşında, 
Kimdə yoxsa dişli ağız, 

Güclü pəncə, ağır ayaq. 
Təbiətdə rənglərə bax, 
Axı niyə yoxa çıxsın qarada ağ?! 
Boyaq çəkən yaman çəkmiş. 
Qara rəngin axı belə üstünlüyü, 
Yaradana nə gərəkmiş?! 
Axı nədən quzu qurda yemək olur, 
Qurd quzunu dağıtmağa zirək olur? 
Axı niyə balasını süzən zaman heyran-heyran, 
Bir pələngin pəncəsində parçalanır ana ceyran. 
Deyirlər ki, sən balığı at dəryaya, 
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O bilməzsə Xalıq bilər. 
Balıq özü bəs yeyirsə kiçik-kiçik balıqları, 
Görən buna nə deyilər, 
Kiçik olan balıqların məgər yoxmu Xalıqları? 
Təbiətdə qanun budur, qayda budur, 
Axı niyə? 
Bu sualı dilindən çək, beyninə vur, 
Bu qayda da demə haqmış. 
Başqasını yemək özü, 
Öz-özünü yaşatmaqmış. 
Buna görə yeyən yeyir, 
Yeyilənlə yeyən də bir. 
Yediyini çünki özü yeyən yerdə, 
Başqasına o yeyilir. 
Qəddarlıqla qurulmuşmu, 
Bu təbiət kökündən də?! 
Kim yaşamaq istədisə, 
Zəifləri parçaladı ilk gündən də. 

İnsanda da öz-özünü tamamlayır, 
Gecə-gündüz, 
Böyük-kiçik, 
Dərə və düz. 
Min illərlə döyüşdədir, 
Güclü-gücsüz. 
Yenə elə güclü üçün gücsüz yemək. 
Bu dünyanın ədaləti gücdür demək?! 
Belədirsə, onda hər gün, 
Qulaqları kar eləyən, 
Hamını bezar eləyən, 
Gözəl-gözəl kəlmələrin üzü bəzək, 
İçi kələk, 
Əsli iblis, sözü mələk, 
Sifətləri, surətləri 
   kimə gərək, nəyə gərək? 
Yox, güc deyil, nə ədalət, 
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Nə həqiqət. 
Güc üstündə şüursuza qurulubdur, 
Bu təbiət. 
Şüursuzun davranışı, 
Şüurluya həm ibrətdir, həm də hikmət. 
Şüurlunun ədaləti güc olursa, 
Şüursuzdur onda demək. 
Düşündüyü Yaradan yox, yaranış yox, 
Heyvan kimi yalnız yemək. 
Dərk edənə aydın olar, 
Təbiətdə iki yol nə. 
Yer nə, göy nə, 
Sağ nə, sol nə. 
İki göz nə, 
İki dodaq, 
İki yanaq, 
İki qulaq, 
İki çiyin, 
İki ayaq, 
Eniş-yoxuş, 
Hündür-alçaq, 
Böyük-kiçik, 
Aşağı-dik, 
Gecə-gündüz, 
Dərə və düz. 
Güclü-gücsüz. 
Qara və ağ, 
Nədir, nədir bu qoşalıq? 
Niyə axı,  
Birə doğru meyl edir bu qoşalıq, 
Bu ikilik? 
Yaradan bir, 
Nə var iki. 
İkiliyin hikməti var, 
Tək olanın yox şəriki. 
İnsan uca, 
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Mələklərdən belə uca. 
Onda qulluq etməməli, 
Ağıl gücə. 
Onda gərək ola bilsin, 
Ağıl gücü, 
İman gücü, 
İnsan gücü. 
Vay o gündən ibrət deyil, 
Xislət ola heyvan gücü. 
Tezi-geci olar bunun,  
Həm qəzası, 
Həm cəzası. 
Yox ona Allah rizası. 
Bir gün Qüdrət əyan edər, 
Qadir Allah. 
Yaradanda bu hikməti, 
Bəyan edər Qadir Allah. 
Gücün olmaz, heyin olmaz, 
Körpə ikən, qoca ikən. 
Nə qolun, biləyin olmaz, 
Körpə ikən, qoca ikən. 
Öz gücünlə öyünmə gəl, bu dünyada, 
Bir gün heydən düşməyin var. 
Göylə getmə, 
Axı göydən düşməyin var. 
Bu torpağın üstündə də astaca gəz, 
Torpaq altında evin var,  
Öz damına ayağını çırpma əbəs. 
Öyünmə ki, mənim evim, 
Göyün yeddi qatındadır. 
Sənin boyun, sənin evin, sənin yerin, 
Bu torpağın altındadır. 
Bu hikməti dərk eyləyən kamil olur, 
Müdrik olur. 
Həyatı təkamül olur, 
Çünki özünü dərk olur. 
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Özünü dərk edənlərdə, 
Bu yer üzünü dərk olur, 
Bu göy üzünü dərk olur. 
Qaranı, ağı dərk olur, 
Dərəni, dağı dərk olur, 
Böyük balığı dərk olur, 
Kiçik balığı dərk olur, 
Göz ağılla görən zaman bu dünyada, 
Bu qoşalığı dərk olur.  
Tək olana yönəli olur hər iki, 
Tək olanın yox şəriki!   
Tək olanın yox şəriki! 

1989-2014 

GERÇƏK 

İçindən kölə olanlar, 
Özünə bir şah axtarır. 
Ürəyi çölə olanlar, 
Hər işdə iştah axtarır. 

Dedilər ahın dağlara, 
Getmədim yaxın dağlara. 
Etdilər axın dağlara, 
Yoxsa hamı ah axtarır. 

Qıyma-qıyma, kündə-kündə, 
Bişib bərkimişik gündə. 
Hamı Allahın mülkündə, 
Oturub Allah axtarır. 

Mart, 2013 
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Lalə ƏLİYEVA  
AMEA Fizika İnstitutu 

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent,  
Aparıcı elmi işçi 

ANAMIN PAYIZI! 

Anam Fatma Şeyx Molla  
Qurban qızına ithaf olunur. 

Nə pis gəldi bu payız! 
Payızın son ayında, 
Mən də qaldım anasız! 
Ürəyimə dağ çəkdin, 
Niyə oldun amansız! 
Köçəri bir quş oldu, 
Anam uçdu evindən! 
Quşlar geri dönərlər, 
Anam geriyə dönməz! 
Balaları axtarıb tampazlar 
Ondan əsər, 
Anam yaşayan evdə, 
Yurd salıb qüssə- kədər! 
Anamın istisi yox, 
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Evin üzü çox soyuq, 
Yoxdur ana sevgisi! 
Yanmır ana işığı! 
Saray kimi o evin, 
O imiş yaraşığı! 
Təbəssümü bir Günəş! 
Qızdırardı, hamını, 
Altımıza da fəda  
Edərdi öz canını! 
Anam yaşa dolsa da, 
Həyat eşqi sönməzdi! 
Onun ana ürəyi, 
Bizdən heç vaxt dönməzdi! 
Sonadək Ana oldu, 
Hey çəkdi qayğımızı, 
Özü qayğıya möhtac! 
Çörək yeyən zamanda, 
Hey şoruşardı, görən, 
Hamı çörək yeyibmi? 
Yoxsa, kimsə qalıb ac!? 
Hey bizi düşünərdi, 
Varmıdı başqa dərdi! 
İstəyirdi hamını  
Bir yerə yığsın, anam! 
Baxıb balalarına, 
Göz dolu görsün, Anam! 
Vəsiyyəti bu idi, 
Mehriban olun,bala! 
Bir-birinə əl tutun, 
Qalmayın eldən dala! 
Anam bizdən doymadı, 
Biz anamdan doymadıq, 
Hicran vaxtı çatıbmış, 
Bunu niyə duymadıq? 
Sanırdıq ki, anamız, 



117 

Əbədidir, ölməzdir! 
Bilmədik ki, anam yolçusu 
Olan yolun, adı, 
Gedər- gəlməzdir!!! 

ŞƏHİD ANASI 

Yanvar şəhidi İlqar Hümbətovun anası Nigar bacının 
timsalında bütün şəhid analarına ithaf olunur. 

Faxralıda ağbirçəkli bir ana var, 
Gözləri intizar, qəlbi qan ağlar! 
Ancaq ümidini Allaha bağlar! 
İnləyən kamandır, şəhid anası! 

Şəhidi İlqardır, adı Nigardır, 
Otuz ilə yaxın o intizardır, 
Evlad həsrətindən dünyası dardır, 
Dağlarda dumandır, şəhid anası! 

Qəlbini dərd oyub,viran eyləyib, 
Gözünü yaş oyub giryan eyləyib, 
O, nə asi olub, üsyan eyləyib! 
Susmuş bir vulkandır, şəhid anası! 

Nə bir toy eyləyib, nə gəlin alıb, 
İllərdir gözləri qapıda qalıb, 
Payız çiçəyitək saralıb, solub, 
Məhəbbət umandır, şəhid anası! 

Oğlun bir igiddir, məkanı cənnət, 
Şəhidlik zirvəsi olubdu qismət, 
Ona rəhmət deyir bu xalq, bu millət! 
Ağlama, amandır, şəhid anası! 
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Bir igid oğulun anasısan sən, 
Od olub ölüncə yanasısan sən, 
Bir qəm dəryasının sonasısan sən, 
Dərdin bir ümmandır şəhid anası! 

Hörməti Gürcüstan, Azərbaycanla bir, 
Qəbrinin üstünə güllər düzülür, 
Şəhidlər ölməzdir, onlar diridir, 
Yeri xiyabandır, şəhid anası! 

Oğlun səni gözlər cənnət qatında, 
Hər gün dua elə axşam yatanda, 
Bil, vaxtı, vədəsi gəlib çatanda, 
Oğlunu tapandır, şəhid anası! 

MƏNİM MÜBARİZ QARDAŞIM! 

İki ilə yaxın İranda girov saxlanılan Azərbaycanlı alim, 
Qarabağ müharibəsi veteranı qardaşım Rəşid Əliyevə 

Yalanla heç barışmadın, 
Xəyanətə qarışmadın, 
Düzdən hesab soruşmadın 
Mənim mübariz qardaşım! 
Dalğalı dəniz qardaşım! 

Vətəni oğultək qorudun, 
Nə usandın, nə yoruldun, 
Sən od-alovdan doğuldun, 
Düşmən başın üz, qardaşım! 
Ey əhdinə düz qardaşım! 

Adın Rəşid, yolun düzdür, 
Danışdığın doğru sözdür, 
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Ürəyin aynası gözdür, 
Oda düşdük biz, qardaşım! 
Kor olaydı göz, qardaşım! 

Xəyanətə tuş olmusan, 
Qəfəsdə bir quş olmusan, 
Odda bişib daş olmusan, 
İmtahandır döz, qardaşım! 
Dərdim olub yüz, qardaşım! 

Səbrini qoy versin Allah! 
Düzlük olub sənə günah, 
İstəyirəm çəkəm bir ah! 
Dağlar olsun düz, qardaşım! 
Ürəyimdə köz, qardaşım! 

Yay da keçdi bax yaz kimi, 
Rəngin oldu kağız kimi, 
İnlərəm telli saz kimi 
Dünyam oldu boz, qardaşım! 
Yolda qalıb göz, qardaşım! 
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Qiymət MƏHƏRRƏMLİ  
AMEA Folklor İnstitutu 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, böyük elmi işçi Azərbaycan 
Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü 

CAN TƏBRİZ 

Sənə ürəyimdə məbəd ucaltdım, 
Yaşa, anam Təbriz, yaşa, can Təbriz! 
Zikr etdim, ucalıq qəsrinə çatdım, 
Qoxladım gülünü daşacan, Təbriz! 

Hara ayaq basdım, ruhum “qalx” dedi, 
“Baş vur tarixlərə, bir də bax”, - dedi.  
Ürək “amin” dedi, dillər “hax” dedi, 
Səni belə gördüm başacan, Təbriz! 

Hər qarış torpağın can içrə candı, 
Suyun abi-zəmzəm, havan dərmandı. 
O tay da, bu tay da Azərbaycandı, 
Sən türksən kiprikdən-qaşacan, Təbriz! 

A mənim ucalıq taxtım, Təbrizim, 
A mənim yığvalım, baxtım, Təbrizim. 
Ruh idim, qanına axdım, Təbrizim, 
Soğuldum kiprikdə yaşacan, Təbriz! 
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Mən bir türk qızıyam, aç mənə qoynun, 
Öpüm gözlərindən, oxşayım boynun. 
Tarix səhnəsində oynanan oynun 
Dəf edək Bakımla qoşa, can Təbriz! 
Yaşa, anam Təbriz, yaşa can Təbriz! 

BU MİLLƏTİN DƏRDİ YAMAN BÖYÜKDÜR 

Qaval kimi hеy döyülür başına, 
Əl uzanır torpağına, daşına, 
Baxan yoxdu gözlərinin yaşına, 
Bu millətin dərdi yaman böyükdür. 

Atı ucuz, iti baha dünyada, 
Düzü sеyrək, kütü baha dünyada, 
Ümid qalıb tək Allaha dünyada, 
Bu millətin dərdi yaman böyükdür. 

Qubarlanır, ürək dözmür ağrıdan, 
Oğulların yolu bağlı, bağrı qan. 
Nalə qopur çalındıqca qarğıdan: 
«Bu millətin dərdi yaman böyükdür». 

Millətimin qеyrəti var – nə olsun?! 
Dürlü-dürlü sərvəti var – nə olsun?! 
Özü boyda cənnəti var – nə olsun?! 
Bu millətin dərdi yaman böyükdür. 

Taladıqca hərisləşir yad onu, 
Ya siması özgələşir, ya donu. 
Vallah, bizə yaraşmayır yad donu, 
Bu millətin dərdi yaman böyükdür. 
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Ürəyimdə hеy çəkirəm bu dərdi, 
Torpaq dərdi, hava dərdi, su dərdi. 
Biri çəksə, bеşi çəksə hədərdi, 
Bu millətin dərdi yaman böyükdür. 

Yadımızdan çıxarmayaq bir an da, 
«Vətən!» - dеyə vursun ürək vuranda. 
Bir əbədi vüsət gərək Turanda, 
Bu millətin dərdi yaman böyükdür. 

Bеşikdəki körpənin də dərdi var, 
Namərd kеçən körpünün də dərdi var. 
Sərhədin də, örpünün də dərdi var, 
Bu millətin dərdi yaman böyükdür.  

Haçandandı qulağım zəng gözləyir, 
Qan-qan dеyən gözüm al rəng gözləyir. 
Cıdır düzü, Qarabağ cəng gözləyir, 
Bu millətin dərdi yaman böyükdür! 
Bu millətin dərdi yaman böyükdür! 

DAĞLARA SİRR AÇDIM 

Bu dağlar gözəllik tacıdı bəlkə, 
Yazda yaşıl gеyir, qışda ağ gеyir. 
Ülfət tamarzısı, acıdı bəlkə, 
Hərdən dərələnib içini yеyir. 

Burda qoşalülə yaramaz işə, 
Hay salsan, kəkliyin ürəyi düşər. 
Haça qayalarda buynuzu şеşə 
Təkələr «bu mеydan, bu da mən», - dеyir. 
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Ürək təzələnir baxdıqca göyə, 
Çoban yanğısını boşaldır nеyə. 
Ocaqda közərən qara kösöyə 
Qızlar sirr açırmış, başıma xеyir! 

Bulud hönkürərsə burda bir anda, 
Bir yumub min tökər dağda, aranda. 
Çoban bozartması qara qazanda 
Qovrulub qızarır, «cana qan!» - dеyir. 

Şah palıd mеşənin tacı sayılır, 
Turac qırqovula bacı sayılır. 
Yoluqdaş bu yеrin sacı sayılır, 
 Fətirə, kömbəyə «aç yaxan» dеyir. 

Hеy gəzib dolandım hеyim qalınca, 
Hеyran-hеyran düşdüm cüyür dalınca. 
Axırda baş qoyub o daş balınca 
Yatanda səs gəldi: «Axşamın xеyir!» 

Mənim nisgilimi azaltdı dağlar, 
Həsrətin yolunu qısaltdı dağlar,  
Dişimi göynətdi ayna bulaqlar, - 
Еlə bu vüsətdən yarandı şеir! 

Könlümü bu yеrdə girov saxladım,  
Sеvindim ürəkdən, həm də ağladım. 
Dağlarla qırılmaz ülfət bağladım, - 
Gördüm – ayrılmağa oğul istəyir! 
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Zəki BAYRAM (YURDÇU) 
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 

Filogiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

*** 

Yenə fikir dumanları gəzir başımda... 
Ziddiyyətlər uçqunundan uçunur ürək. 
Dövrün acı yarğanları durur qarşımda,– 
Zaman ilə dil tapmıram cığal uşaqtək. 

Mən dünyadan nə istədim?..nə verdi axı?.. 
Əsrimizin son sözünü kim danışacaq?.. 
Bircə sözüm olammadı xalqın bayrağı, 
Yüz fikir də bircə borcu ödəmir ancaq. 

Ölkələr var,– cərrah olub əlində qayçı; 
Şərqin köhnə yaraları hələ bitişmir. 
Tarix boyu hay deyənə olduq harayçı; 
Azərbaycan haray çəkir, dünya eşitmir. 
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BU YOL MƏNİ 
GÖTÜRƏRMİ GÖRƏSƏN?.. 

Ömür keçir gahdan şirin, gah acı, 
Gözüm gözəllikdə... ürək söz acı. 
Gəlib çıxdım: bu da bir yol ayrıcı; 
Bu yol məni götürərmi görəsən?.. 

Göylər gülür,–yaxın demir, yad demir, 
Qara torpaq gözlərimdən od əmir... 
Bircə addım qabağı da görünmür,– 
Bu yol məni götürərmi görəsən?.. 

Belə məqam bir də düşə çətin ki... 
Bircə nola aşa bilsəm bu diki... 
Çiynimdə bir nəslin etibar yükü,– 
Bu yol məni götürərmi görəsən?.. 

Tanrı yolu–qeyrət yolu, su yolu; 
Ürək qanı, göz yaşıyla yu yolu. 
Yüz yol vardı, mən götürdüm bu yolu; 
Bu yol məni götürərmi görəsən?.. 

Qəm evində sağalmadı bir yaram, 
Bu zülümlə bu dünya var,– mən varam. 
İtiyimi taparam, ya tapmaram, 
Bu yol məni götürərmi görəsən?.. 

Mən özümdən yüz yol keçdim özümə, 
Dar köynəyi özüm biçdim özümə. 
Bu taleyi özüm seçdim özümə... 
Bu yol məni götürərmi görəsən? 
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BİR SALAM 
Bir salama dəyməyən eşqə ölüm yaraşır. 

B.Vahabzadə 
 

Quru bir salamla yanımdan keçdin, 
Yaddaşım qanadı, varlığım əsdi... 
Allahdan da betər bir cəza seçdin, 
Bəsdir, ilahi qız, bu mənə bəsdir. 
 
Keçmişlər önümdə durdu dağ kimi, 
Asdı ayağımdan məni bu yollar. 
Şahid kimi çəkim, günahkar kimi?.. 
Yoxsa bu da mənə bir günah olar? 
 
Bircə söz deyəydin bəlkə gileyli, 
Dolaşıq sap kimi çözələnəydim. 
Gözümdə, könlümdə yaşamaq meyli, 
Yuyunub, qurunub, təzələnəydim. 
 
...Sənsə bir salamla yanımdan keçdin,– 
Nəyin qalmışdısa, yığıb apardın. 
Təzəcə qurduğum könül evinin 
Bünövrə salından bir daş qopardın. 
 
Çıxdı qabağıma bu qismət mənim; 
Ömrün sonunacan belə yaşamaq... 
Gözünə görünmək açıq məhkəməm, 
Salamın ən ağır cəzam olacaq. 
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Qəndab ƏLİYEVA 
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, elmi işçi  

SEVGİYLƏ BAXSAN ƏGƏR 

Hər böyüyün gözündə 
Hüzünlü bir uşaq var, 
Hər uşağın köksündə 
Sevinc məşəli yanar! 
Diqqətlə baxsan əgər, 
Sevgiylə baxsan əgər! 
Hər mənalı baxışda 
Başqa dünya görərsən, 
Mənim kimi doğulub, 
Mənim kimi ölərsən. 

Hər titrəyən dodaqdan 
Həsrət nidası qopar, 
Hər açılan çiçəklə 
Təzə-tər arzu açar 
Hər canlıda, cansızda 
Neçə-neçə şeir var! 
Hər yazılan şeirə 



128 

Neçə-neçə ürək yar! 
Diqətlə baxsan əgər, 
Sevgiylə baxsan əgər! 
Hər şeyin necə tez-tez 
Dəyişdiyin görərsən, 
Mənim kimi doğulub, 
Mənim kimi ölərsən! 

Həyat dəyişimdədir, 
Həyat deyişimdədir. 
Sən qınama heç kəsi 
Yaşamaq üçün bəzən 
Öldürərlər, ölərlər, 
Göz yaşları içində 
Qəhqəhəylə gülərlər. 
Diqqətlə baxsan əgər, 
Sevgiylə baxsan əgər, 
Bu qarışıq dünyada 
Nələr, nələr görərsən. 
Mənim kimi doğulub, 
Mənim kimi ölərsən. 

MƏNİMTƏK BİLMƏYİR 

Beynimdə su şırıltısı 
Qulaqlarımdan axır 
Baməzə pıçıltıların. 
Dodağıma dəyən sevincinə 
Heç kəs mənimtək gülməyir! 
Qaranlıq – bağrı yarıq, 
Günəşsiz də dolmayır. 
Gecəmi aydınlatır üzün. 
Düşdüyüm uçurumun 
dibin 
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Heç kəs mənim kimi 
görməyir! 

Həsrətinlə baş-başa, 
Ayrılığım tamaşa: 
Kədərimə bahanə 
Tanış bir xatirə 
qapımı döyür. 
Bakının dəli Qızı - Xəzri 
pəncərdən içəri atır 
saçımın tellərini. 
Issız ormanlarda 
Qara qarğalar 
dimdikləyir Ürəyimi. 
Heç kəs mənim tək ölməyir! 

Qaranlıqda yüyürəndə, 
Ayağına dolaşan işığa baxma, 
Günahların deyil, sezgilərindir. 
Əgər niyyətin təmizdirsə, 
Qorxma, 
Onsuz da bütün pisliklər səninlədir. 
Heç kəs bunu mənimtək bilməyir! 

KÜLƏK 

Külək! 
təbiətin şıltaq qızı! 
Səni tuta bilmirlər, 
Səni sata bilmirlər, 
Səni nişan alıb ata bilmirlər! 
Nə qədər zəhərləsələr də, 
Sənə bata bilmirlər. 
Əs, əs! 



130 

Vətənimin bu başından 
O başına, 
Qəlbimin bu tayından 
O tayına. 
Dolan, gəz dünyanı. 
Sussuz səhralardan, 
Günəşin qovurduğu 
ürəklərdən, 
Zülmün dondurduğu 
diləklərdən keç! 
Uşaqlıq kabusum, 
Ahıllıq dostum, 
Xəyalımın gəzər ayağı! 
Çiçəklərin, sevgilərin dayağı, 
Əs, əs! 
Sərin-sərin... 
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Aygün İSKƏNDƏROVA  
AMEA-nın Akademik Yusif Məmmədəliyev adına 

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 
Kitabxana müdiri 

NİYƏ BELƏ QOCALIRSAN AY ANA? 

Körpə vaxtı mənə layla deyənim, 
Başım üstə səhəri gözləyənim. 
Canım, gözüm deyib əzizləyənim, 
Niyə belə qocalırsan, ay ana? 

Saçındakı ağ dənləri sevmirəm, 
Dənlər bizi ayıracaq bilirəm. 
Sənsiz həyatımı düşünəmmirəm, 
Niyə belə qocalırsan, ay ana? 

O kövrək əllərin tez-tez titrəyir, 
Deyir ki, ürəyim yaman tez əsir. 
Beli bükülübdür kömək istəyir, 
Niyə belə qocalırsan, ay ana? 

Bilirəm ki, illər səni çox yorub, 
Qızın Aygün daim başında durub. 
Bax, qızına səndən sual soruşub, 
Niyə belə qocalırsan, ay ana? 
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MƏN SƏNİ SƏNSİZ DƏ SEVƏ BİLƏRƏM! 
 

Nə qədər bəlalar yaşasam da mən, 
Demərəm, çəkərəm, inan dözərəm. 
Səni daima yuxularda görərəm, 
Mən səni sənsiz də sevə bilərəm! 
    
Səni sevmirəm söyləsə dilim,  
İnan mənə belə demir ürəyim. 
Sənə sərf elədim neçə ay, ilim? 
Mən səni sənsiz də sevə bilərəm! 
    
Görəsən bu işin axırı nədir? 
Səncə mənim üçün çəkilməz dərddir? 
Yox əzizim mənim üçün şərəfdir! 
Mən səni sənsiz də sevə bilərəm! 

 
ƏZİZ DOSTUM MƏNİ BİR DƏ YAD ELƏ... 

 
Səhər tezdən əgər əssə küləklər, 
Əziz dostum, məni bir də yad elə! 
Göydən yerə əgər ensə mələklər, 
Əziz dostum, məni bir də yad elə! 
    
Düşsə yadına keçmiş xatirələr, 
Əziz dostum, məni bir də yad elə! 
Eşidilsə şirin-şirin söhbətlər, 
Əziz dostum, məni bir də yad elə! 
    
Tökmə göz yaşını eyləmə kədər, 
Əziz dostum, məni bir də yad elə! 
Demə “Aygün ölüb” düşmən sevinər, 
Əziz dostum, məni bir də yad elə! 
Denən gedib yad elə....  
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Zümrüd MƏNSİMOVA 
(Qönçə) 

AMEA-nın Rəyasət Heyəti  
AMEA-nın İctimai Elmlər Bölməsinin elmi katibi 

İLLƏR 

İstərsən ömrümdən keçən günləri, 
Açım, vərəqləyim illər, ay illər! 
Gör necə qəm verdin sinəmin üstə, 
Kirpik də yummadım, illər, ay illər! 

Məni sənsiz qoydu vəfasız həyat, 
Günahkar arama, günahkar qismət. 
Sənli günlərimi xəyal edincə, 
Ömürdən bir ömür gedir, ay illər! 

Sən necə qəsd etdin, ahuzar etdin. 
Qoymadın dolana, ötə, o illər. 
Sənin yoxluğunda var oldum belə, 
Bitmədi, yetmədi bu eşq, ay illər. 
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Səninlə var oldum, sənlə ucaldım, 
Çıxmadın bircə an fikrimdən mənim. 
Məni yaşatmağa sən vadar etdin. 
Almadın sən onu məndən, ay illər! 

YOXLUĞUN 

Ömrümün üstündən neçə il getdi. 
Fəsillər dolandı, ildən il getdi. 
Sən heç ürəyimdən çıxmadın bir an. 
Nədən hər an məni sıxır, yoxluğun... 

Gizlin yaşatmağa söz versək belə, 
Sən demə, fələk də buna qarşıymış.. 
İndi min təsəlli nə fərq edər ki, 
Fikrimdən duman təkkeçir, yoxluğun.... 

Ürəkdə kök salan səssizliyimdin. 
Tənha anlarımın şirin xəyalı, 
Yuxusuz gecəmin sirli yaşıydın. 
İndi, nədən uzaq getmir yoxluğun?.... 

Alışmışdım bu ömrü sənsizliyə mən.. 
Keçirdi günlərim səssiz səmirsiz. 
Dönüşün fırtına qopartdı qəlbdə. 
Hünəri var alsın səni, məndən yoxluğun. 

Bu günlər mənimçün illər qədərdir.. 
Səni duymadığım ömür hədərdir... 
Tanrı verdiyinə qarşı olamam. 
Yenə də istəməm heç, olsun yoxluğun... 
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MƏN SƏNİ QOYMAZDIM ODUN İÇİNDƏ... 

İstəsən dağlardan qar gətirərdim. 
İstəsən könlümü verərdim sənə. 
İstəsən göylərdən enib gələrdim, 
Mən səni qoymazdım odun içində... 

Dolub gözlərimə həsrət yağışın, 
Süzülüb çöhrəmdə daşlaşır bir an. 
Hələ ömrümüzün nə çağıdır ki, 
Sən məni qoymusan odun içində. 

Sən yaz çiçəyitək gəldin ömrümə, 
Məni məndən alıb getdin ya nədən??? 
Arzular istəklər dondu ürəkdə, 
Mən səni qoymazdım odun içində... 

Eşqinlə ürəyim elə dolub ki, 
Fəryadım dağları dələr də susmaz. 
Kədər düşüncəmi elə yorub ki, 
Sənliyikən üşüdər, sənsizləşdirər 
Səni mən qoymazdım odun içində... 

Bu eşq üçün gəl, çox yaşat sən məni 
İstəsəm nə bir din, nə də ki danış. 
Səadət onsuz da bizdən yad düşüb. 
Mən səni qoymazdım odun içində... 
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Nigar VƏLİZADƏ 
AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu 

Kiçik elmi işçi 

SƏNİ DÜŞÜNÜRƏM 

Yenə oturmuşam masa dalında, 
Qarşımda vərəq var, əlimdə qələm. 
Zülmət gecələrin qaranlığında 
Səni düşünürəm xəyallarımda. 

Axır ürəyimdən dodaqlarıma, 
Şirin bir nəğməyə dönür sətirlər. 
Əksin dilə gəlir arzularımda 
Səni düşünürəm xəyallarımda. 

YAĞIŞ YAĞIR 

Yağış yağır, boylanıram pəncərədən, 
Gur damcılar görən nəğmə deyir nədən? 
Açıram mən pəncərəni tələsmədən, 
Nur damcılar işıq saçır tellərimdə. 
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Yağış yağır, düşünürəm yenə səni, 
Həsrət didir, hey dağıdır ürəyimi. 
Bıçaq götür, ay sevgilim, yar sinəmi, 
Səndən qeyri tapammazsan özgəsini! 

 
 

EŞQİMDƏN VAZ KEÇMƏRƏM 
  

Ömrümü eşqinə həsr edərkən mən, 
Duymadım ki, ruhum ayrılar təndən. 
Can ayrı qalarmı söylə bədəndən? 
Sənə saf eşqimdən vaz keçmərəm mən! 
 
Mən sənə bağlandım heç düşünmədən, 
Vurğun baxışlarım utandı səndən. 
Ölsəm də bu sevgi getməz könlümdən 
Sənə saf eşqimdən vaz keçmərəm mən! 
 
Yaşaram sevginlə sakit, dinmədən, 
Uzaqdan-uzağa – səni görmədən, 
Ərisə də ürək bu məhəbbətdən, 
Sənə saf eşqimdən vaz keçmərəm mən! 
 
Canımın canısan, ay qaragözlüm, 
İstərəm ömrümü səninlə bölüm. 
Hətta aralığa düşsə də ölüm 
Sənə saf eşqimdən vaz keçmərəm mən! 
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Sevinc RƏCƏBOVA  
AMEA Zoologiya İnstitutu 

Elmi işçi, dissertant  

VƏTƏN QƏLBİ YARALIDIR! 

Vətənimi sevirəm mən, 
Kök salıbdır ürəyimdə.  
Pərişanam, bilir aləm, 

Qarabağım yad əlində... 
Xocavəndim, həm Xankəndim, 

Cəbrayılım, həm Füzulim, 
Ağdam, Hadrut, gözəl Şuşam,  
Kəlbəcərim, həm Ağdərəm,  

Qubadlım və Zəngilanım, 
Laçınım və Əsgəranım, 

Yerlə-yeksandır Xocalım, 
İşğaldadır torpaqlarım. 

Bütün bunlar qəlb ağradır,  
Vətən qəlbi yaralıdır.. 
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ZOOLOGİYA İNSTİTUTU 

AMEA Zoologiya İnstitutunun  
80 illik yubileyinə həsr edirəm 

Zoologiya İnstitutu, 
Hər birimiz fəxr edirik, sevinirik 

Şad günündə.  
Səksən illik uğurların 

Göz önündə. 

Zoologiya İnstitutu, 
Səksən illik fəaliyyətin 
Azərbaycan tarixində 

İz salıbdır.  
Neçə-neçə alimlərin  

Şanlı tarix yaradıbdır.  

Zoologiya İnstitutu, 
Səksən ildir, 

Elmimizin məbədisən. 
Səksən ildir, 

Tarixdə bir abidəsən. 

Zoologiya İnstitutu, 
Səksən ildir yol gəlirsən 

Sən uğurla. 
Zirvələrdə dayanmısan  

Sən qürurla. 

Zoologiya İnstitutu, 
Müqəddəsdir amalların, 
Fərəhlidir addımların. 

Arzum budur tükənməsin 
Zəfərlərin, uğurların. 
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O, BİR MƏLƏK!.. 
 

(Çox sevdiyim biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 
 “Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası”nın sədri  
Bünyatova Səbinə Nizami qızına həsr edirəm) 

 

   Yer üzünə endirilən bir mələkdir, 
Qəlbi məhəbbətlə vuran bir ürəkdir. 

Günəş kimi şəfəqiylə əl eyləyir, 
Atəş dolu ruhumuza nur çiləyir. 

 

Arzuları - sonsuz ümman, eşqi - dəniz, 
İlahədir, 

Qıvrımsaçlı, saf, tər-təmiz. 
Sanki Aydır, 

işıq yayır zülmətlərdə, 
Adı keçir  

xoş məramlı söhbətlərdə. 
 

Sevimlidir, 
Bir örnəkdir hər addımı, 

Kamalıyla valeh edir hər adamı. 
Varlığıyla öyünürlər bu el, oba, 

Əzizimiz,  
ay Səbinə Bünyatova. 

*** 
Bir dayaqdır ən ağrılı anımızda, 

Nə yaxşı ki, vardır bizim yanımızda. 
 

Qəlbi nurlu, üzü nurlu, gözü nurlu, 
Zəkasından qanadlanan sözü nurlu. 

 

Arzum budur bu həyatda daim var ol, 
Zirvələrdə pərvaz eylə, bəxtiyar ol.  

 

Alicənab, elm, bilik fədaisi, 
Ömür boyu ucalardan gəlsin səsin. 
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Telman QULİYEV  
AMEA Fəlsəfə İnstitutu 

Elmi işçi 

ÖTRÜ 

Zamanı itirdim, vaxtı itirdim, 
Qisməti itirdim, bəxti itirdim. 
Hər nəyim var idi,-yoxdu, -itirdim, 
Boşuna yaşadım bir “yox”dan ötrü. 

Məkrinə tuş oldum bədin, yamanın… 
Qovruldum közündə ahın, amanın. 
Azmışam içində sisin,dumanın, 
Gəncliyin nişanı bir oxdan ötrü. 

Atmışdım mən oxu hədəfdən keçə, 
Bir mərmər sinədə sədəfdən keçə. 
Demədim ya Qarsdan,Nəcəfdən keçə- 
Dərviş libas olam soraqdan ötrü. 

Səmədoğlu, olan-olmuş fayda yox… 
Səma zülmət, nə ulduz var, ay day yox… 
Zülm olarmış, amma belə boyda yox- 
Darıxasan hər an bir “ax”dan ötrü! 
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DÜNYANI QƏPİKTƏK XIRDALAYANLAR... 

Adım özgələşir, dadım dəyişir, 
Sorurlar qanını zəlidən betər. 
Doğmalar yad olur, yadım dəyişir- 
Düşünüb oluram dəlidən betər. 

Boğuram köksümdə hayı-harayı, 
Gümanım inləyir viran içində. 
Axı nə ad qoyum bundan savayı? 
Qalmışam bir qərib dövran içində. 

Gözümün içinə dik baxır yağı, 
Mən zalım hələ də mürgü döyürəm. 
Min ildir inləyən ana torpağı- 
Qorumaq yerinə, sözlə öyürəm... 

Çörək qazanıram, minnətdi çörək- 
Gözümün qanıyla, alın tərimlə... 
Başımı beləcə qatıram fələk- 
Üz-üzə qalmışam özüm-özümlə... 

Cavabsız suallar dolutək yağır, 
Nə qaçıb gizlənmək, yayınmaq olmur. 
Bir Allah şahiddir ağırdan-ağır- 
Bu yükü çəkməklə ovunmaq olmur. 

Dünyanı qəpiktək xırdalayanlar, 
Nəyinsə ağına, bozuna baxmır?! 
Yatmış əjdahanı qurdalayanlar- 
Sonrakı tufanın tozuna baxmır?! 
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Natəvan BAĞIROVA  
AMEA Nizami Gəncəvi adına 

Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi 
Elmi işçi 

UÇMAQ ARZUSU 

Dünyanın ətrinə, seyrinə daldım 
Hələ cavanlığın zəngini çaldım 
Xeyri də, şəri də eynimə aldım 
Bəlkə Yer üzündən qaçacağam mən. 

Dərəsi dərədir, enişi eniş 
Yollar buz bağlasa, gəl burdan sürüş 
Görməklə qurtarmır hər olan görüş 
Qonaqlıq süfrəsi açacağam mən. 

Yetənə yetənəm yetib gedənəm 
Nəsihət dinləyib əməl edənəm 
Pisi də yaxşıtək sanıb keçənəm 
Qızmar günəş kimi saçacağam mən. 

Səbrlə dözərəm hər cür möhnətə 
Min-min şükr edərəm azca nemətə 
Nahaq qalib gəlsə haqq-ədalətə 
Coşqun çaylar kimi daşacağam mən. 
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Düzəlmir insanlar, düzəlməz daha 
Nifrət, kin çevrilib soyuq silaha 
Ümidlər üzülüb, güman Allaha 
Haqqın dərgahına qoşacağam mən. 

Dözməyib həyatın inadlarına 
Yaxşılar yetişsin muradlarına 
Minib Simurq quşun qanadlarına 
Daha nağıllarda uçacağam mən... 

OLMUSAN 
(İmadəddin Nəsimiyə xitab ) 

Ruhun dolanar hər yanı  
Axşamçağı, səhər danı 
Gəl bir, gör bir Şamaxını 
Qürbətdə mehman olmusan. 

Dərvişlərlə deyişmisən 
Hərflərlə öcəşmisən 
Söz taxtına əyləşmisən 
Əlbət, Süleyman olmusan. 

Ənəlhəqdir haqq şüarın 
Dərmisən dərkin nübarın 
Bumu həyan, bumu arın 
Yəni müsəlman olmusan? 

Əğyar demə çoxdan ölüb 
Sənəm qara zülfün hörüb 
Kəşəfəd dücanı görüb 
Yusifi Kənan olmusan. 
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Əlif burun, lamsa qaşın 
Üstündədir hələ başın 
Qurumayıb nisgil yaşın 
Xakilə yeksan olmusan. 

Sən ümmünasan, şeir sahil 
Qədrini anlamaz cahil 
Vücuduma olub daxil 
Dərdlərə dərman olmusan. 

Həm mömindin, həm də kafər 
Həm abiddin, həm də münkər 
Hansı sənəm, hansı dilbər 
Eşqində talan olmusan? 

Təndən ayrılmayıb canın 
Qurumayıb axan qanın 
Dillərdədir adın, sanın 
Yaman qəzəlxan olmusan. 

Barmağın kəsmədi zahid 
Aman zahid, zaman şahid 
Zındıqkən çevrilib abid 
Qətlinə fərman olmusan. 

Nəsimisən, əsirmisən  
Gizlətmisən bu sirri sən  
İndi bu gün, Nəsimi, sən 
Azəribaycan olmusan.   
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Fazil İSMAYILOV 
AMEA-nın Nəsirəddin Tusi adına 
Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası 

Elmi işçi 

ŞAH DAĞI 

Şah dağı nə gözəl başımın üstə, 
Zəyəm çay çuğlayır, ormanlar səsdə, 
Könlüm qanad çalır, hey uzaqlara, 
Enişli-yoxuşlu göy yaylaqlara 

  
Köhlənim qayğısız gəzir çəməndə, 
Göz qoyur gələnə, gəlməz kəməndə, 
Uca mavi göydə aldı fikrimi, 
Bir cüt qoşa qartal, qoşa xal kimi 

  
Şah dağı saxlayır öz əzəlini,  
Bənzərsiz bakirə gözəlliyini, 
Təbiət burada töküb varını,  
Ayaltı dünyada belə gözəl yer hanı 
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Şiş qarlı zirvələr verib əl-ələ, 
Tünd mavi tüstüdə, dağlar bel-belə  
Dolaylarda gəzib sehirli qələm, 
Güney, quzey, hər yan özgə bir aləm. 

  
Bu dağlarda hər yaylağın öz adı var, 
Hər meyvənin öz ətri, öz dadı var, 
Çöl-çəmənin öz avazı, ahəngi var, 
Hər çiçəyin öz qoxusu, öz rəngi var 

  
Xəstə üçün öz şəfası var bu dağların, 
Qan duruldan öz havası var bu dağların, 
Can dərmanı, saf suyu var bu dağların, 
Yaddan çıxmaz səfası var bu dağların 

  
Şah dağı nə gözəl başımın üstə, 
Zəyəm çay çuğlayır, ormanlar səsdə, 
Könlüm qanad çalır, hey uzaqlara, 
Enişli-yoxuşlu göy yaylaqlara. 
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Asya ƏHMƏDOVA 
Fəlsəfə İnstitutu 
Baş mütəxəssis 

UTOPİK DÜŞÜNCƏLƏR 

Bu qloballaşan dünyada 
Mən də qloballaşa bilsəm... 
Şeytana papaq tikib, ortasını deşərdim. 
Malıma kəm baxanın gözlərini eşərdim,  
Yeyib-içib şişərdim. 
Bircə mahnı qoşardım, reytinqləri aşardım, 
Dünyanı dolaşardım. 
Mən də qloballaşa bilsəm... 
Əlimə fırça alıb 
Yer, göyü boyardım istədiyim rənglərə. 
Qartaltək qanadlanıb səmalarda süzərdim, 
Xəritədəki yerlərin ən gözəlin gəzərdim, 
Süd gölündə üzərdim. 
İti bir kəlbətinlə 
Məftilləri kəsərdim,sərhədləri keçərdim, 
Avropaya köçərdim. 
Bəlkə qloballaşsaydım... 
Eşşəyə də minməzdim, ata çatana kimi,  



149 

Köynəyi yandırmazdım, bitə acıqlananda. 
Bar verdikcə başımı daha da dik tutardım, 
Ac toyuğun yerində səhərəcən yatardım. 
Bircə qloballaşsaydım... 
ABŞ-ı kəşf edərdim elə Kolumbsayağı, 
Atəşgahdan od alıb “yandırardım Romayı”. 
Ağardardım zəncini, üzüm ağ olsun deyə, 
Qaraldardım qatığı, sözüm dağ olsun deyə. 
Dəliyə yer verərdim, əlinə bel verərdim, 
Sevinc, şadlıq əkərdim,  
Əkdiyimi biçərdim. 
Aşıma duz yerinə biraz düzlük tökərdim, 
Qaşığıma çıxardı. 
Kal armud kimi keçib dünyanın boğazına 
Nəfəsini tıxardım. 
Köhnəsini dağıdıb yeni dünya qurardım 
Başında mən durardım. 
Bəlkə qatil olardım, 
Öldürərdim faşizmi, nasizmi, sionizmi 
Dağıdardım kökündən sosializmi, kapitalizmi 
Beşikdəcə boğardım İŞİD-i, terrorizmi. 
Dəmir çarıq geyərdim 
Tapardım humanizmi, qurardım kommunizmi. 
Bircə qloballaşsaydım... 
Ağzından od püskürən əjdahatək udardım 
Haqqı tapdayanları. 
Şığıyaraq düşməni zəmi kimi biçərdim 
Al qanını içərdim. 
Qaytarıb Qarabağı, orda məclis qurardım 
Bir zəngulə vurardım. 
Üzeyirin bəstəsi, “Qarabağ şikəstəsi”. 
Qaçıb gələydi hamı - salamatı, xəstəsi, 
Əlində gül dəstəsi. 
Bircə qloballaşam... 
Fərəhimdən bir az coşam,  
Sellər kimi aşam-daşam,  
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Kumqayaya şer qoşam,  
Sarıtəpədən danışam, 
Unudam dərd-kədəri, gözlərimdə dona yaş 
Sevinc dola ürəyə, gülüş qona dodağa, 
Çaylar kimi çağlayam, şadlığmdan ağlayam. 
Tanrı məsləhət bilə, dəvəyə qanad verə,  
Lal dillərə söz gələ, kar qulaqlar açıla,  
Kora iki göz verə. 
Dünya nura boyana 
Belə bir xəbər yaya: 
“Müharibəyə “dur”- deyən, qələbəyə səsləyən, 
Dünyaya sülh bəxş edən, bərabərlik paylaşan,  
Bir qadın var dünyada”. 
Bütün bunlardan sonra 
Səmalarda dolaşam, sevinclə qucaqlaşam 
Beləcə qloballaşam, beləcə qloballaşam. 

KAŞ Kİ 

Kaş ki, söz lüğətimizə, “kaş ki” sözün salmayaydıq, 
Yalan-yanlış danışıb, sonra peşman olmayaydıq, 
Kaş ki, daha səmimi, daha mehriban olaydıq, 
Gülüb dostun üzünə, sonra quyu qazmayaydıq. 
Kaş ki, azca danışıb, daha çox iş görəydik, 
Bircə parça çörəyi qonşu ilə böləydik. 
Kaş ki, kini, nifrəti qəlbimizdən siləydik, 
Kəsilən duz-çörəyin xatirinə güləydik. 
Kaş ki, sevgi-məhəbbət dənizində itəydik, 
Dönüb gülə-çiçəyə eşq bağında bitəydik. 
Kaş ki, əsən küləyin səmtini biz biləydik, 
Qoşulub küləklərə dərdsiz-qəmsiz əsəydik, 
Xoş arzu, xoş diləyin vüsalına yetəydik. 
Kaş ki, saf əməllərin bəhrəsini görəydik, 
Çiynimizdə mələyə tez-tez salam verəydik. 
Kaş ki, bir qırpımdaca sıxıb gözlərimizdən, 
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Bəsirət pərdəsini axıracan açaydıq. 
Kaş ki, haqqa sığınıb, günahlardan çəkinib, 
Nahaqlardan qaçaydıq, tanrımıza çataydıq.  
Kaş ki, tanrı qatında yerimizi görəydik, 
Allah verən nemətin, - od, su, hava, torpağın 
Dəyərini biləydik, uğurunda öləydik.  
Kaş ki, vətən deyəndə coşaydı damarda qan, 
Kaş ki, bütöv, bölünməz olaydı Azərbaycan. 

XƏTİRİNƏ DƏYMƏRƏM Kİ? 

Dünya, sənə şeir yazsam, 
Xətirinə dəymərəm ki? 
Birdən çaşıb sözüm azsam, 
Xətirinə dəymərəm ki? 

Sözü bazarında satsam, 
Kəlamına kəlam qatsam, 
Yalançı qafiyə tutsam, 
Xətirinə dəymərəm ki? 

Açıb töksəm sandığını, 
Yığıb atsam pambığını, 
Aşkarlasam dandığını, 
Xətirinə dəymərəm ki? 

Desəm felə qandığını, 
Düşməni dost sandığını, 
Öz odunda yandığını, 
Xətirinə dəymərəm ki? 

Bazarına düz yol tapsam, 
Baha alıb ucuz satsam, 
Bostanına bir daş atsam, 
Xətirinə dəymərəm ki? 
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Müşkülünə yol eyləsəm, 
Yavaşına gəl eyləsəm, 
Savaşını gileyləsəm, 
Xətirinə dəymərəm ki? 

Qədəhimə zəhər töksəm, 
Əcəl şərbətini içsəm, 
Bir gün bu dünyadan köçsəm, 
Xətirinə dəymərəm ki? 

Duman-çənə inanmasam, 
Günəşinə aldanmasam, 
Yağışında islanmasam, 
Xətirinə dəymərəm ki? 

Haqqı nahaqqa qatmasan, 
Fil qulağında yatmasan, 
Hər işimə pəl atmasan, 
Xətirinə dəymərəm ki? 

Bağçaların gül-gül olsa, 
Qonaqları bülbül olsa, 
Qoxladığım tər gül olsa, 
Xətirinə dəymərəm ki? 

Yurdların talan olmasa, 
Obalar viran olmasa, 
Qan içində can olmasa, 
Xətirinə dəymərəm ki? 

Qarşıdakı iki yolsa, 
Qaranlıq da işıq olsa, 
İtim gedib, ipim qalsa, 
Xətirinə dəymərəm ki? 

Elə sanma mərddi bu qız, 
Başdan-ayağa dərdi bu qız, 



153 

Qaya kimi sərtdi bu qız, 
Xətirinə dəymərəm ki? 

Bir vaxt mən də şən olmuşam, 
Baxçası gülşən olmuşam, 
İndi sənə tən olmuşam, 
Xətirinə dəymərəm ki? 

Əvvəlki məzlum deyiləm, 
Qarşında qultək əyiləm, 
Vallah olanı deyirəm, 
Xətirinə dəymirəm ki? 
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Nərmin HÜSEYNOVA 
AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına 

Neft Kimya Prosesləri İnstitutu 
Mütəxəssis 

RAMİZ BABAM 

Ayağıma dolaşır bu keçmiş mənim 
Hər addım başı da yerlərə yıxır. 
O şəkildən baxan babamdı axı, 
Baş tacım həmişə mənalı baxıb. 
İndi göy səmadan bizi izləyir 
Günəşli havanı həmişə sevib. 
Can babam, səninlə o getdiyimiz 
O yaşıl park axı bizi gözləyir. 
Həmişə mənimlə fəxr edən babam, 
Səni itirməyim yaman tez idi. 
23 yaşım var bu çox deyil ki?! 
Sənsiz günlər axı niyə tez gəldi. 
İnan ki, doymadıq sənin səsinə, 
Xoş söhbətlərinə, nəsihətinə, 
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Qəlbində bir tarix aparan babam, 
Doğma müəllimim, tarixçi babam, 
Sən fəxr etmisən ki, sənin nəvənəm, 
O şərəf mənimdir, ziyalı babam! 

 
Həyatını təhsilə, elmə həsr edən, uzun illər  

Təhsil Nazirliyində çalışmış tanınmış tarixçi  
əziz babam – Ramiz Hüseynovun xatirəsinə… 

 
 
 
 
 
 

GƏMİ 
 

Dayanma kapitan, batır gəmini, 
Görürsən dəniz də qaşların çatıb, 
Kimsə də gözləmir limanda səni 
İnsanların çoxu vəfasın satıb. 
 
Bu dəniz ömürlük sadiqdir sənə, 
Bax, heç dəyişməyib rəngi ruhu da, 
O da həsrət qalıb insan səsinə, 
Paslanıb üstünün ağ libası da. 
 
Tanışlar, doğmalar dəyişib artıq, 
Daha eşitmirəm salam səsini, 
Ümidlər, arzular ölüdür indi, 
Dayanma kapitan, batır gəmini. 
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ŞƏHİDLƏR XİYABANI 

Oğlu şəhid olan analar kimi 
Ağaclar boynunu bükübdür yenə... 
Yarpaqlar tökülüb payızdan əvvəl 
Hey keçmək istəyir xəzandan önə. 

Şirin yuxu yatır burda şəhidlər,  
Xəzər layla çalır onlara həmdəm. 
Səs salma pozular kədərli sükut, 
Sükuta dil açır həm dərd, həm də qəm. 

Anamın səsidir... yenə kövrəlib, 
Dolmuş gözlərini yollara dikir. 
Ağlaya da bilmir buz heykəl olub 
Toyu yasa dönüb... Gör nələr çəkir... 

Bir körpə əlində gül tutub, donur 
Məsum baxışlarla kimi axtarır?.. 
Vüqarla dayanan o məğrur məzar 
Babasıdır yəqin, onu axtarır...          

“DANIŞ MƏNƏ” 

Üz-gözündən kədər yağır, 
Şeirlərin, mahnıların susub artıq, 
Belə susma! 
Sənə nə olub?- danış mənə. 
Oturma belə dinməzcə, 
Ağırdır dərdin fikrimcə,  
Paxıl olma paylaş mənlə 
Birazca əksildi bəlkə. 
O üzünə gülüş qoyub, 
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Yanıltmaq istəmə məni. 
İstəyirsən biraz ağla, 
İstə lap birgə ağlayaq, 
Susuban incitmə məni. 
Bu səssizlik məhv eləyir, 
Bu səssizlik kar eləyir, 
Sonra birdən danışanda,  
Yad gələcək səsin sənə. 
Qorxuram ki, yad olarsan  
Həm beyninə, həm qəlbinə. 
Sonra birdən danışmağa cəkirsən, 
Lal olarsan. 
Susar dinməz dəniz daha 
Sinəndə ürəyin dönərkən dağa, 
Danışmaq istəyib danışa bilməzsən. 
Belə susma, indi danış.  
Sakitlik məhv edir məni, 
Bu balaca urəyim də artıq lap incidir məni. 
İstəyirsən sən danışma məndən soruş,  
Bəlkə də mən danışmağa çəkinirəm.  
Nə istirəm axı səndən? 
Saatlardır güzgü ilə üz-üzüyəm, 
Nə o dinir, nə də ki, mən.  
Saatlardır əksim ilə göz-gözəyəm  
Nə o görür, nə də ki, mən. 
Mən özümlə danışmazkən, 
Mən özümü unutmuşkən,  
Nə desin ki, onlar mənə?  
Güzgüdəki əksim belə dilə gəlib, 
Deyir, susma danış mənə. 
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Nazlı İBRAHİMOVA 
AMEA-nın Akademik Yusif Məmmədəliyev adına 

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 
kompüter üzrə operator 

YANAR ÜRƏK 

Göy üzünü alıb bulud. 
Mənim kimi dolub bulud. 
Yenə süzür gözlərimdən, 
Gilə - gilə sinəm üstə. 

Həsrətindən yanır ürək, 
Gedəcəyik bizim elə? 
Sönəcəkmi yanan ürək, 
Qarabağlı yandı belə. 

Göllərində balıq coşub, 
Düzlərində çəmən – çiçək. 
Dağ başında əsir külək, 
Baldırqanın bilək-bilək. 

Niyə qaldıq həsrət belə? 
Ürəklərdə belə dilək. 
Qarabağa gedək gərək  
Qan bahası olsa belə...! 
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SEVGİLİM 

Mənim sözüm azalar, 
Qara gözüm saralar. 
Biləndə ki, yarın yox 
Sızlama gəl, sevgilim. 

Qəlbin yanır, ağlama 
Gözün nəmli saxlama 
Namərd gözünə baxar, 
Dərdin artar, sevgilim. 

Sındırma gəl özünü, 
Tanrı yazıb yazını 
Özüm yazdığım deyil, 
Pozum özüm, sevgilim 

BƏNÖVŞƏ 

Könlüm qan ağlayan zaman, 
Ömür hədər gedən zaman, 
Ürək atıb vuran zaman, 
Ol yanımda, bənövşəm. 

Qoyma solsun arzum mənim, 
Qoyma qəlbim yansın mənim. 
Öz içimdə yana billəm, 
Ol yanımda, bənövşəm. 

Qoyma yalqız qalam mən, 
Qıyma vaxtsız solam mən, 
Diri ikən öləm mən 
Ol yanımda, bənövşəm. 

Ölsəm belə məzarımda, 
Qoyma tənha qalım mən. 
Al, qoynunda bitim mən, 
Ol yanımda, bənövşəm. 
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Fatimə ƏLİYEVA 
AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu 

Mühasib 

AĞ SAÇLI QADIN 

Dünyanın yükünü aldın çiyninə, 
Bu qədər əzabın altda qalmadın? 
Qar kimi bəyazlar yığıb telinə, 
De, hara gedirsən, ağ saçlı qadın? 
Oğlunmu, qızınmı baxmadı sənə? 
Hansının vicdanı azdır çəkidə? 
Soyuq olmadımı de gecəyarı? 
Yalnız oturmusan bu yaş səkidə? 
Qabarlı əlində neçə əmək var, 
Söylə neçə dəfə haqlıykən susdun? 
Etdiyin yaxşılıq qaldı dəryada, 
Söylə neçə gecə qəm, kədər qusdun? 
Qırışların sayı dərdindən artıq, 
Əksilmədi bir gün gözündə yaşın. 
Hər kəsin kədərin saldın qəlbinə, 
Bir insan olmadı könül yoldaşın. 
Bir ömrün kitabın yazıb gedirsən, 
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Həyatdan bir sevinc pay aparmadın. 
Daha gedəcəyin mənzil də yoxdur, 
De, hara gedirsən, ağ saçlı qadın? 

BİZƏ YENƏ QIŞ GƏLİB 

Bizə yenə qış gəlib, 
Üşüyürəm gecələr. 
Bir də bəmbəyaz olur, 
Qarla dolur küçələr. 
Bizə yenə qış gəlib, 
Könlüm yanır, nədəndir? 
Xəyanətin ölçüsü 
Görən, neçə bədəndir? 
Elə hey düşünərək 
Gecəni bitirirəm, 
Səni unutmaq olmur 
Ağlımı itirirəm. 
Rəsmin gülür üzümə, 
Niyə gülür, görəsən? 
Pəncərəm də çırpılır, 
Hansı küləkdir əsən? 
Görəsən, bu fırtına 
Toxunurmu telinə? 
Görəsən, ismimi sən 
Alırsanmı dilinə? 
Bizə yenə qış gəlib 
Sizdə hansı fəsildir? 
Biraz ürəyin yansa, 
Həsrətimdən bəsimdir... 
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DARIXMAQ NƏDİR 

Sən nə bilirsən ki, darıxmaq nədir, 
Öpdünmü mən olan xatirələri? 
Susdunmu sözlərin fəryad edərkən, 
Sıxdınmı sənsizlik qoxan əlləri? 
Gəzdinmi tək-tənha boz küçələri, 
Saydın ulduzları səhərə qədər? 
Düşündünmü bir gün həsrət bitəcək, 
Yatıb qaldınmı heç əlində qədəh? 

Gözün heç qaldımı telefonunda, 
Zəng edər duyğusu bilirsən nədir? 
Bilirsənmi sənin adını duymaq, 
İçimi yandırır, qəlbimi didir. 
Sonra da küləkdən ətrini almaq, 
Gözlərin yumulu xəyala dalmaq. 
Hardan biləsən ki, nədir sevgilim, 
Hər an fikirləşib qəlbən darıxmaq. 
Unutdum saata baxmağı da mən, 
Çünki saniyənin var xatirəsi. 
Deyirəm baxdıqca indi evdədir, 
Aha ...indi yatıb .. onun ertəsi.. 
İndi də dostlarla gəzir hardasa, 
Bu vaxtı həmişə arardı məni. 
O vaxtı başqaydı bütün duyğular, 
Saf sevgi istəklə sarardı məni. 
Sevmiyib deyirlər bilirsən necə, 
Bu söz ürəyimi yaman göynədir. 
Unutdunsa böyük saf məhəbbəti, 
Sən çətin biləsən darıxmaq nədir. 
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Sevil İBRAHİMQIZI  
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu 

Kompüter dilçiliyi şöbəsi 

BU PAYIZ 

Saralıb ağacda, itirib rəngin, 
Sağalmaz bir dərdə düşən yarpaqlar. 
Xəstə balasına dərd çəkən təkin, 
Büzüşüb, soluxub kövrək budaqlar. 

Zalım, dəli külək bilməz nədir qəm, 
Hey yolduqca yolar yarpaqlarını. 
Ölən yarpaqlara saxlayıb matəm, 
Ağac yerə əyər budaqlarını. 

Gözünün önündə dönüb xəzələ, 
Üzülər budaqdan yarpaq balası. 
Çətin ki, bu payız qəddi düzələ, 
Dərindir ağacın yarpaq yarası. 
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SON PAYIZ 

Uca zirvələrə yağıbdı qarlar, 
Bir az aşağıda duman sürünür. 
İxtiyar ağsaqqal, qocadı dağlar, 
Çatılan qaşları kaman görünür. 

Saralıb, solubdur yaşıl bağları, 
Yağmurdan nəm torpaq uçur, sökülür. 
Son payız qocaldıb ulu dağları, 
Cavan qayaları sınır, tökülür. 

Göy üzü buludlu, havalar sərin, 
Təpələr fikirli, qayalar yalqız. 
Meşələr qərq olub sükuta dərin,  
Dağın da qəlbinə dağ çəkib payız. 

ANAM MƏNİM 

Hər gün əzizləyib o ağ telləri, 
Öpərdim sevdiyim mavi gözləri. 
Doymazdım mahnıtək xoş avazından, 
Şirin sözlərindən, zarafatından. 

Üzündə ilahi bir işıq vardı, 
Günəştək aləmə o, nur saçardı. 
Başına yığardı oğul-uşağı, 
Kimin dərdi olsa, ona açardı. 

Qəlbi çox genişdi bu dünya kimi, 
Yox idi kiməsə nə məkri, kini. 
Yalnız düzlük idi onun hakimi, 
Mələkdi, köməyə daim qaçardı. 
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Sevərdi hamını övladı kimi, 
Hər kəsin qəminə şərik olardı. 
Kiminsə evində şənlik olanda, 
Quştək sevincindən qanad çalardı. 

O tək bizim deyil, el anasıydı, 
Uşaq da, böyük də sevirdi onu. 
Kəndin ağbirçəyi, sonası idi, 
Bu böyük sevginin yox idi sonu. 

Getdi… bütün kəndi bürüdü matəm! 
Sanki günəş batdı, üfüq qaraldı! 
Torpaq da anasız qalmasın deyə, 
Topraqda özünə təzə yurd saldı! 
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Yusurə ABDULLAYEVA  
AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına 

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 

NEFTİMİZ 

Gəlin sizə söz açım Azəri neftlərindən, 
Balaxanı, Sabunçu, Suraxanı ağ neftindən, 
Kükürdsüz neftimizin əla keyfiyyətindən, 
Darvin və Naftalanın müalicəvi əhəmiyyətindən, 
Parafini, qatranı az olan neftimizdən, 
Benzini çox, yağı çox unikal neftimizdən. 
Əmtəə məhsulları ilə bol olan neftimizdən, 
Metan-naften əsaslı, qiymətli neftimizdən, 
Dünyanın nəzərini cəlb edən neftimizdən, 
Düşmənə zərbə vuran faydalı neftimizdən. 
Mən indi yada salım birə-bir yataqları, 
Xara-Zirə adası, Səlyan, Şirvan, Əşrəfi, 
Az qala yaddan çıxa Zərdab, Zağlı, Tələbi. 
Asfalteni çox olan Muradxanlı, Cəfərli, 
Dənizdə məskən salıb Çıraq bir də Günəşli, 
Onlardan uzaq deyil Neft Daşları, Azəri. 
Müxtəlif yataqlardır Abşeron, Pirallahı. 
Ağır neftimiz də var, onun adı Qaradağ, 
Keyfiyyətcə çox yaxın ona bizim Mişovdağ, 
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Qarabağlı, Neftçala bir də ki, bu Kirovdağ, 
Xəzərdən bir az kənar yerləşibdir Bibi Heybət, 
Dənizdən ona baxır Bahar, Bulla və Ələt, 
Onlardan xeyli uzaq yataq salıb Pirsaat. 
Saymaqla bitən deyil ölkəmizin sərvəti, 
Allah qismət edibdir bizə belə neməti. 
Əlimizdən almasın Tanrı bu bərəkəti! 

YAŞAMAM SƏNSİZ! 

Mən necə yaşayım bu ömrü sənsiz? 
Bir ilə dönəcək hər günüm sənsiz. 
Zülmətə qərq olar gündüzüm sənsiz, 
Bülbül yaşayarmı söylə çəmənsiz? 
Rəhm elə, geri dön, yaşamam sənsiz. 

Sənsiz külə dönər şirin xəyallar, 
Sevinclə yaşayıb sevdiyim anlar. 
Sənlə dolaşdığım o gülzar bağlar, 
Solub saralacaq laləzar sənsiz. 
Rəhm elə, geri dön, yaşamam sənsiz. 

Ruhum tərk edəcək məni bir anda, 
Quru müqəvvaya dönərəm sənsiz. 
Axtarıb-arayıb səni hər yanda, 
Tapmasam peşiman dönərəm sənsiz. 
Rəhm elə, geri dön, yaşamam sənsiz. 

Sənsiz qapanacaq tale qapısı, 
Tamam pozulacaq alın yazısı, 
Ayrılıq zəhərin ağrı-acısı 
Gözümü yumacaq əbədi sənsiz, 
Sən də qalacaqsan o gündən mənsiz! 
Rəhm elə, geri dön, yaşamam sənsiz, 
Rəhm elə, geri dön, yaşamam sənsiz. 
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VİRAN GƏTİRDİN 

Sevgimin baharı yarı olmamış, 
Zalım qış qəflətən aldı qapını. 
Mənim arzularım çiçək açmamış, 
Məkirli insanlar vurdu aranı. 

Səninlə bağlayıb mən əhdi-peyman, 
Ömrümü, günümü sənlə bağladım. 
De görüm nə idi mənim günahım? 
Məni ayaqlara atdın, tapdadın. 

Yadına salmadın keçmiş illəri, 
O gözəl anları, xoşbəxt günləri. 
Ahəngini pozub bu şən günlərin, 
Demədəm günlərə tufan gətirdin 

Acığına gəldi hər kəlməm, sözüm, 
Qoymadın məndə tab, nədə ki, dözüm. 
Mənə neşdər oldu hər acı sözün, 
Verdiyin əzaba, de, necə dözüm! 

Adın dolaşaraq bizim küçədə 
Gah onla, gah bunla qoşa çəkildi. 
Görüncə dönüklük mən bu həyatda, 
Yuxum da gecələr ərşə çəkildi. 

Sən necə dik baxdın övlad gözünə, 
Mənlə xoş danışdın sən el gözünə. 
Dərin quyu qazdın sən öz-özünə. 
Artıq, daha gecdir, vurma dizinə, 
Özün öz sevginə viran gətirdin. 
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GÖRMƏK İSTƏRƏM 

Bir gözəl çəmənlik, orman istərəm, 
Yaralı könlümə loğman istərəm. 
Göz yaşı axıtmaq ümman istərəm, 
Saf, təmiz məhəbbət, peyman istərəm. 

Vətənin dayağı hər mərd ərəni, 
Qeyrətli, namuslu görmək istərəm, 
Sabahın anası, qızı, gəlini 
Namuslu, ismətli görmək istərəm. 

Əlimə saz alıb çalmaq istərəm, 
Şimşəyə çevrilib çaxmaq istərəm. 
Bu kəm taleyimi yandırıb, yaxıb, 
Dünyadan kamımı almaq istərəm. 

Ana təbiətin girib qoynuna, 
Dərin xəyallara dalmaq istərəm. 
Baxıb təbiətin şıltaq oynuna, 
Mən bu oyunları anmaq istərəm. 

Qalxıb uca dağın lap zirvəsinə, 
Oradan dünyaya baxmaq istərəm. 
Qarışıb gözəllik, naz işvəsinə, 
Bulağa dönərək axmaq istərəm. 

Yurdumun ətirli ot, ələfindən 
Başıma çələnglər taxmaq istərəm. 
Dönüb qızıl gülün jalə şehinə, 
Zərif ləçəklərə qonmaq istərəm. 

Bəzən çevrilərək azad bir quşa, 
Geniş səmalarda uçmaq istərəm. 
Vətən sevgisiylə gələrək cuşa, 
Həsrətlə mən onu qucmaq istərəm. 



170 

Ramilə CƏFƏRLİ 
(Roma) 

AMEA akademik Ziya Bünyadov adına 
Şərqşünaslıq İnstitutu 

XƏZƏRİM 

Gözəl Bakı paytaxt şəhərimdi, 
Beşiyimdi, laylamdı, həyatımdı, 
Şirin sözlüm, bayatımdı, şirazımdı. 
Mənə verin göy Xəzəri. 

Şair deyər axıracan. 
Söyləyəcəyəm Azərbaycan, 
Üzsə məni hiss, qəm-kədər, 
Mənə verin göy Xəzəri. 
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AĞLAMA 

Badamı gözlərdən yaş süzülür, 
Ağlama, qurban olduğum ağlama. 
Al yanağa şeh düzülür, 
Ağlama, qurban olduğum ağlama. 

Həyat, sınaq bir imtahandı. 
Qəm-qüssə gözə bəhanədi. 
Ürəyim yanır, közə dönür. 
Ağlama, qurban olduğum ağlama. 

ƏSİR VƏTƏNİM 

Yurduma bahar gələndə, 
Qayıdaydım əsir Vətənimə. 
Arılar, kəpənəklər gülə gələndə, 
Qayıdaydım əsir Vətənimə. 

Arzularım gerçək olaydı, 
Təki biri yüz olaydı, 
İblis, şeytan olmayaydı. 
Qayıdardım əsir Vətənimə. 
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Sevinc HÜSEYNOVA 
AMEA Folklor İnstitutu 

QADIN 

Ey qadın, çəkdiyin bu qədər yükü, 
Dərindən anlayıb, bilən olubmu? 
Səni sənin qədər dinləyib sevən, 
Dərdini-sərini bölən olubmu? 

Sığal çəkilibmi ipək telinə? 
Ya bir xoş sözlə sevindinmi heç? 
Bir bayram ətirli çiçəklər ilə 
Görəsən fəxr edib öyündünmü heç? 

Mən deyim, sən dinlə, yorğun gözəlim. 
Qabar əllərində zəhmətin yatır. 
Vaxtsız qırış düşmüş, solğun çöhrəndə, 
Dövrana, zamana nifrətin yatır. 

Sən mənim həyalı, kəmtale bacım, 
Bircə baxışında min-bir qeyrət var. 
Bu gün qazandığın halal çörəkdə, 
Saysız nəsihət var, saysız ibrət var. 
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Slovakiyalı heykəltaraş Martın Hudacekin abort sayəsində 
dünyaya gəlməyən uşaqların xatirəsinə hazırladığı  

"Ana, ağlama, hər şeyə rəğmən səni sevirəm"  
abidəsinin şəklindən təsirlənərək yazdığım şeir... 

DOĞULMADAN QƏTL OLUNANLAR... 

Məni doğulmadan qətl etdin, ana! 
Səsinə yenicə alışmış idim. 
Məni bilərəkdən məhv etdin, ana! 
Cisminə qaynayıb-qarışmış idim. 

Kimin günahıdır, mən hardan bilim, 
Ətrini, qoxunu duyurdum təzə. 
Ey mənim çarəsiz çiçəyim, gülüm, 
"Qorxma, günahını vurmaram üzə". 

Ana, hər nağılın sonu xoş olmaz, 
Mənim nağılım da sehirli imiş. 
Gülüm, yoxluğumla dünya boşalmaz, 
Göydən düşən alma zəhərli imiş. 

Ey mənim canıma qıyanım ana, 
Bacı-qardaşımçün hey duaçınam. 
Məni yarı yolda qoyanım ana, 
Günahlı dünyanda saf göyərçinəm. 

Bəlkə də düşsəydim başqa vücuda, 
Bir nəsli, tayfanı sevindirərdim. 
Ürəyi nisgilli lap bir atanı, 
Dost-tanış içində öyündürərdim. 

Bəlkə qız olmağım kəsdi yolumu, 
Bəlkə oğul üçün günahkaram mən. 
Boynuna salmadım körpə qolumu, 
Bir qurtum südünə tamahkaram mən. 
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Ana, gözlərindən bu axan nədir, 
Röyana gəlməyim kövrəldib səni? 
Söz verdim, gəlmərəm, sil gözlərini, 
İnan, istəmərəm üzülməyini. 

Bəlkə dünyanızın çirkabına da, 
Allah rəva bilib bulaşdırmadı. 
Səndən soruşsalar "Nə xəbər ondan?" 
De ki, yalan idi, quraşdırmaydı. 

Ağlama, ay anam, dözə bilmərəm, 
Allahın işinə əl atmaq olmaz. 
Hələ doğulmamış bir körpə üçün, 
Mələk simalımı ağlatmaq olmaz. 
Təki sən ağlama, yananım ana! 
Bir körpə canına qıyanım ana! 

MƏN TÜRKƏM, TARİXDƏN SİLİNMƏZ ADIM 
(ixtisarla) 

Dinlə sözlərimi, ey qarı düşmən! 
Mən Türkəm, tarixdən silinməz adım. 
Çox "Mənəm" deyənlər öpüb əlimdən, 
Mən Türkəm, tarixdən silinməz adım! 

Məşriqdən məğribə bizim izimiz, 
Tarix arxasından gəlir səsimiz. 
Güvəncim Məkkədir, ürəyim Təbriz, 
Quran köməyimdir, Allah imdadım, 
Mən Türkəm, tarixdən silinməz adım! 

Qaranlıq yollara nur səpir "Manas", 
Gör nələr söyləyir, dinlə, qulaq as: 
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"Türkün qarşısında duran tapılmaz!". 
Quran köməyimdir, Allah imdadım, 
Mən Türkəm, tarixdən silinməz adım! 

Qolları kəsilmiş ölməz Babəkəm, 
Köhlənlər üstündə dayanıb Bikəm. 
Demə bu meydanda tənhayam, təkəm, 
Quran köməyimdir, Allah imdadım, 
Mən Türkəm, tarixdən silinməz adım! 

Hələbdə dağ boyda Nəsimi dərdim, 
Müşfiqə ömrümdən ömür verərdim. 
Cavidə yasaqmı olubdur yurdum?! 
Quran köməyimdir, Allah imdadım, 
Mən Türkəm, tarixdən silinməz adım! 

Fələk fitnəsindən olmadım agah, 
Çaldıran düzündə işlətdim günah. 
Suçumu bağışla, ey qadir Allah, 
Quran köməyimdir, Allah imdadım, 
Mən Türkəm, tarixdən silinməz adım! 

Üçrəngli bayrağı göylərə çəkdim, 
Şəhid qanlarıyla azadlıq əkdim. 
Yurda çəp baxanın gözünü tökdüm, 
Quran köməyimdir, Allah imdadım, 
Mən Türkəm, tarixdən silinməz adım! 
Qaniçən Hitlerin "Edelveys"inə,, 
Həzilər, Qafurlar hey gərdi sinə. 
Tanrı yol vermədi ocağım sönə, 
Quran köməyimdir, Allah imdadım, 
Mən Türkəm, tarixdən silinməz adım! 

Bir əlimdə qələm, birində alov, 
Şərəfli yol keçdi Ziya Bünyadov. 
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Qanımla boyandı Volqa, Gerç, Azov, 
Quran köməyimdir, Allah imdadım, 
Mən Türkəm, tarixdən silinməz adım! 

Belə söyləyibdir Həzrət Əlimiz: 
"Ölümdən qorxmayan xalq yaşar, ölməz!" 
Son anda qılıncdan tutar əlimiz, 
Quran köməyimdir, Allah imdadım, 
Mən Türkəm, tarixdən silinməz adım! 

Xocalı dərdimdir, Daşaltı yaram, 
Qarabağ baş tacım, Şahdağ vüqarım. 
Dinlə, yağı düşmən, budur şüarım, 
Quran köməyimdir, Allah imdadım, 
Mən Türkəm, tarixdən silinməz adım! 

Ey iblis, səflərin pozulacaqdır, 
Məzarın əlimlə qazılacaqdır. 
Mənə salnamələr yazılacaqır, 
Quran köməyimdir, Allah imdadım, 
Mən Türkəm, tarixdən silinməz adım! 

Füzuli dühamdır, Məhsətim inci, 
Qorqudum hər sözü demiş birinci. 
Qorxutmaz tüfəngin, topun Sevinci, 
Quran köməyimdir, Allah imdadım, 
Mən Türkəm, tarixdən silinməz adım! 
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Turanxanım HÜMBƏTOVA  
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli 

Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi 

QORXURAM 

Günün birində səhər yuxudan oyanıb 
Mən Günəşi görməməkdən qorxuram. 

İstisini hiss etməsəm içimdə 
Ürəyimin donmasından qorxuram. 

Susuz yatan, ac oyanan körpənin 
Yuxularıma girməsindən qorxuram. 

Dəbdəbəylə keçirərkən ömrümü 
Pul içində boğulmaqdan qorxuram. 

Həyatımı qurduğum yalanların 
Həqiqətə dönməsindən qorxuram. 

Bəlkə mənim varlığım da yalandır? 
Yalanın yalan olmasından qorxuram. 
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Aşağıdan heç nə aydın görünmür 
Doğruları bilməməkdən qorxuram. 

Mən yerdəyəm, üstümdən keçir hamı 
Böcək kimi əzilməkdən qorxuram. 

Başqasına tuşladığım silahın 
Bir gün mənə dönməsindən qorxuram. 

Həyatımı itirməkdən daha çox 
Vicdanımın ölməsindən qorxuram. 



 

 

 

 

 

 

II HİSSƏ 

NƏSR 
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Kamran İMRANOĞLU (ƏLİYEV) 
AMEA-nnın müxbir üzvü, Əməkdar Elm Xadimi 

AMEA Folklor İnstitutunda şöbə müdiri 

ŞEİR DƏRSİ 
(hekayə) 

– Mən indi sizin gələcəyiniz haqqında, sənin və bacıları-
nın taleyi barədə düşünürəm. Düşündükcə də özümü narahat 
hiss eləyirəm. Elə bil dünya başıma fırlanır. Bilirsən niyə, nə 
üçün? Mənim özümə də çox qaranlıqdır ki, bir neçə ildən sonra 
sizin dolanışığınız necə olacaq? Özünüzə bir iş tapa biləcəksi-
nizmi, adam balası kimi yaşayacaqsınızmı, yoxsa, yox? Sənə də, 
anana da, bacılarına da yaxşı bəllidir ki, başqaları kimi sizin 
üçün ev, torpaq, obyekt, maşın, nə bilim, nələr, nələr düzəldə 
bilməmişəm. Həmişə fikirləşmişəm ki, ağılsız oğul neynəyir ata 
malını, onsuz da vurub dağıdacaq, kül eyləyəcək; ağıllı oğul 
neynəyir ata malını, onsuz da diribaşlığı ilə özü qazanacaq, hələ 
başqalarına da əl tutacaq. Məndən bu dünyada sizə heç nə qal-
masa da, bir təsəllim var, təsəllim odur ki, adınızı mən qoymu-
şam. Siz də həmişə adınıza layiq olmusunuz və olacaqsınız. Bili-
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rəm ki, bu adlar hərdən də olsa, məni sizə xatırladacaq. Doğru-
dur, universitet qurtarmısan, onu da bilirəm ki, çox yaxşı oxu-
musan, əlaçı olmusan. Sən qırmızı diplom alıb evə gələndə se-
vincimin həddi-hüdudu yox idi. Bu cür sevinməyim bir də 
özüm universiteti qurtarıb qırmızı diplom alanda olmuşdu. Ya-
dıma gəlir, bir dəfə sənin riyaziyyat müəlliminlə rastlaşmışdım, 
əvvəl hal-əhval tutduq, sonra keçmiş günləri xatırladıq. Bir 
vaxtlar o da mənimlə eyni universitetdə oxumuşdu, amma fa-
kültələrimiz ayrı idi. Səndən danışanda çox böyük razılıq hissi 
ilə üz-gözü gülürdü. Deyirdi ki, oğlunuzun tayı-bərabəri yoxdu, 
nadir uşaqlardandır. Riyaziyyatı çox gözəl bilir, yaxşı başı var. 
Mən də fürsət tapıb gileyləndim ki, indi uşaqları əvvəlki kimi 
öyrətmirlər, biz məktəbdə oxuyanda müəllimlərimiz dəridən-
qabıqdan çıxırdılar. İndi isə çoxları testlərin cavabını əzbərlədib 

yola salırlar. Hansı uşaqdan soruşuram ki,  nəyə bərabərdir, 

onların əksəriyyəti -nin qiymətini söyləyirlər, deyirlər ki, 3,14-

dür. Bir də sual verirəm ki,  nəyi bildirir, heç kəsdən cavab 
gəlmir. Ay balam, çevrənin uzunluğunun diametrə nisbətini de-
mək və bunu uşağa öyrətmək yəni o qədər çətindir? Bax, onda 
bilirəm ki, müəllimlərin çox da dərinə getmək fikirləri yoxdur. 
Həə, riyaziyyat müəllimin bir də onu dedi ki, oğlun savadına 
görə həyatda yaxşı yer tutacaq, yaxşı mövqe qazanacaq. Kaş Al-
lah bu sözləri həmin müəllimin ağzından eşidəydi.  

Bu vaxt onu möhkəm öskürək tutdu. Oğlu yerindən qal-
xıb su ilə dolu stəkanı ona uzatdı ki, bir az içib rahatlansın. 
Amma nə qədər elədi, suyu içmədi. Elə bil adət eləmişdi, bilirdi 
ki, bir azdan sakitləşəcək. Belə də oldu. Sakitləşəndən sonra 
söhbətinə aram-aram davam elədi: 

– Oğul bala, bilirsən, həyatda mövqe tutmaq çox çətindir.
Eşitmişdim, dayın oğlu deyirdi ki, mən İqtisad Universitetini 
qurtarıb biznesmen olacağam. İqtisad Universitetini qurtarmaq-
la adam elə o dəqiqə biznesmen olmur ki!? Dayın oğlu fikirləşir 
ki, kimsə gətirib ona pul verəcək, o da həmin pullarla həm özü 
üçün, həm də pulun sahibi üçün qazanacaq. Ay-hay! Pulu olan 
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onu gətirib sənə niyə verir? Elə öz puluyla özü qazanar da. Sə-
nin yadına gəlməz, onda sən uşaq idin. Türkiyədən ustalar gəlib 
Bakıda novostroyka tikirdilər. Özü də ilk novostroykaların hara-
da olduğunu bilməmiş olmazsan? Teleteatrın yanında üzü yu-
xarı sırayla düzülən evləri deyirəm. Sonra bir neçəsini də 8-ci 
mikrorayonda ucaltdılar. Özləri də xəyal eyləyirdilər ki, Bakıdakı 
bütün novostroykaları bunlar tikəcək, yaxşıca qazanacaqlar. Bəs 
sonra nə oldu? Bizimkilər onlardan öyrənən kimi türklərə “xu-
dahafiz” dedilər. Özləri elə binalar tikdilər ki, türkləri əməlli-
başlı mat qoydular. Ona görə həmişə deyirəm ki, biz istedadlı 
millətik. Bilirsən, nə fikirləşirəm? Fikirləşirəm ki, aldığın ixtisas-
dan o qədər də gözüm su içmir. Gəl sənə şeir yazmağı öyrə-
dim, bəlkə, onunla gələcəkdə bir şey qazana bildin. Bilirsən, bir 
vaxtlar şeirlə nə pul qazanırdılar!? Şeirin hər misrasına bir ma-
natdan üç manata qədər qonorar verirdilər. Bu da xeyli pul ey-
ləyirdi. Əslində sərbəst şeir də elə bunun hesabına yaranmışdı. 
Hətta çap olunan bir kitabın pulu ilə gizlin-gizlin ya şəhərdə 
təzə ev almaq olardı, ya da kənddə ikimərtəbəli mülk tikmək 
mümkün idi. 

Həə, bu şeir yazmaq məsələsi ciddi məsələdir. Bax, əvvəl-
cə səndən soruşum, Aşıq Ələsgərin şeirlərindən bilirsən? Heç 
bir-iki misrası yadında qalıb? Məsələn: 

Çərşənbə günündə çeşmə başında, 
Gözüm bir alagöz xanıma düşdü. 

Niyə çərşənbə günündə? Məgər başqa gün olmaz? Götü-
rək elə cümə gününü, müqəddəs gündür. Doğrudur, “çərşənbə” 
yerinə “cümə” sözünü yazsaq bir heca çatışmayacaq. Onda elə 
“bir” sözünü də onun əvvəlinə əlavə edirsən, əməlli-başlı misra 
alınar: “Bir cümə günündə çeşmə başında”. Hecası da, bölgüsü 
də tam yerindədir. Həə, necədir? Allah sənə rəhmət eləsin, ay 
Aşıq! Misralarını necə söküb-tökürük eey!  

Amma məsələ burasındadır ki, “çeşmə” sözünə “çərşənbə” 
sözü daha çox yaraşır, çünki hər ikisi eyni hərflə başlayır və as-
sosasiya yaradır. Necə ki “Boyu uzun Burla xatun”, yaxud “Sarı 
donlu Selcan xatun”. İndi Aşıq Ələsgərin məhəbbətinin sirrini 
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başa düşdün? Yəqin bilirsən, özün demirsən. Belə şeyləri sən-
dən soruşanda, qorxma, ürəkli ol, utanmadan, şəkinmədən de, 
danış! Bilirsən niyə? Ona görə ki, bizim əsas dərdimiz elə mə-
həbbət dərdidir.  

Söhrab Tahir isə belə yazır: 
İki bölünməkdən elə qorxmuşam, 
Çöpü də ikiyə bölmərəm daha. 

Niyə çöpü? Niyə ağacı, budağı, yarpağı, kağızı yox!? Əs-
lində bu sözləri də işlətmək olardı, amma şair “çöp” sözünə üs-
tünlük verib. Birincisi, çöp kiçik olduğuna görə onu seçib, yəni 
demək istəyir ki, ən kiçik olanı da yarıya bölə bilmərəm. Şair 
bu kiçiklik anlamı ilə təzad yaradıb dərdin böyüklüyünü ifadə 
etməyə nail olub. Amma ikinci bir cəhət də var, bu da ondan 
ibarətdir ki, “çöpü” sözündəki saitlər incədir və həmin misrada 
olan bütün saitlər incədir. Bununla da şair ciddi bir harmoniya 
yaradıb. Həə, necədi sənin üçün? Oğul-bala onu da yadında 
saxla ki, hər adam bunları bilməz. Bunları sənin gələcəyin üçün 
öyrədirəm, sonralar mənə rəhmət oxuyacaqsan. 

Atanı bir dəli gülmək tutdu, öz-özünə gülməyə başladı. 
Güldü-güldü və oğluna baxıb dilləndi: 

– Allah sənə rəhmət eləsin, a Söhrab Tahir! Bəlkə, bu,
heç onun ağlına da gəlməyib, amma neynək, indi boynuna qo-
yarıq.  

Qoy birini də deyim, sonra keçək məsələnin o biri tərəfi-
nə. Süleyman Rüstəmin müharibə dövründə yazdığı bir şeiri 
var: “Ana və poçtalyon”. Öz aramızdır, əməlli-başlı şeirdi haa! 
Bizim ədəbiyyat müəllimimiz onu əzbərdən söyləyərdi, hələ bi-
zə də əzbərlətmişdi. Bilirsən, mənim ədəbiyyat müəllimim necə 
savadlı idi? Allah rəhmət eləsin! Biz inşanı kitab-dəftərə baxma-
dan özümüz yazardıq. Bir dəfə yoxlama işində bir sözü səhv 
yazmışdım, cəzalandırmaq üçün məni yazı taxtasının qarşısına 
çıxartdı və yazı taxtası dolana qədər həmin sözü təkrar-təkrar 
mənə yazdırdı. Çox əvvəllərin söhbətidi, səhər-səhər televizorda 
jurnalist qız məndən müsahibə götürürdü və veriliş canlı ya-
yımlanırdı. Tamaşaçılardan biri mənə sual verdi ki, bəs sən orta 
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məktəb müəllimlərini necə qiymətləndirirsən? Mən də tərəddüd 
etmədən cavab verdim ki, mənim orta məktəb müəllimlərim əsl 
kənd professorları idilər. Bir neçə gün sonra mənimlə bir yerdə 
işləyən və onun qonşuluğunda yaşayan cavan oğlan mənə xəbər 
gətirdi ki, sənin sözlərini eşidən ədəbiyyat müəllimi deyib ki, 
bundan sonra ölsəm də, bu dünyadan heç bir umacağım yox-
dur. Doğrudur, bir neçə ay sonra ədəbiyyat müəllimim rəhmətə 
getdi. Amma rahat getdi. Həə, sözü çox uzatmayıb yenə qayıdı-
ram “Ana və poçtalyon” şeirinə. Şeirdə belə bir misra var: 

Dörd ay vardı ananın gözləri yol çəkirdi, 
 Başqa bir dərdi yoxdu, oğul dərdiydi dərdi. 

Niyə dörd ay? “Dörd” sözünün yerinə “bir”, “üç”, “beş”, 
“on” sözlərini də yazmaq olardı və heç bir heca problemi də ol-
mazdı. Əvvələn, “dörd” sözü ikinci misrada olan və bir neçə də-
fə təkrar edilən “dərd” sözü ilə həmahəng səslənir. İkincisi, da-
ha mühümdür. Belə ki, şeirin başqa bir yerində “anamın gözləri 
dörd oldu” sözləri işlənib. “Dörd” sözü ilə “gözün dörd olması” 
başqa-başqa məzmundadır, amma birgə poetik harmoniya ya-
radır. Gorun çatdamasın, ay Süleyman Rüstəm, gör səni necə 
əzizləyirik. 

Yenə fasilə yarandı. Amma çox çəkmədi:  
– Həə, gördün necə maraqlıdır? Bax, şeirin ləzzəti də elə 

bunlardadır. Amma, düzü, şeir yazmaq çox çətindir. Onun bəzi 
sirlərini sənə öyrətdim, bəzilərini də indi öyrədəcəyəm və bu 
barədə heç kəsə demə, ömürlük sirr saxla. Gördün ki, öz ixtisa-
sınla dolana bilmirsən, taksi-zad sürüb eləmə. Şeir yaz, pul qa-
zan. Baxma ki, şeirə indi qiymət vermirlər, bir azdan sonra ve-
rəcəklər. Həə, başlayaq ondan ki, şeir yazmaq üçün birinci 
mövzudur. Mövzu deyəndə ki, bu, o qədər çətin deyil. Hər şey-
dən şeir yazmaq olar: ağacdan, dağdan, bağdan, aydan, çəmən-
dən, çaydan, bahardan, yaydan, qonşudan, soydan və sair və ila-
xır. Görmürsən, şairlərin hamısı belə-belə şeylərdən yazır. Sənə 
deyim ki, taksidən, avtobusdan, metrodan, tramvaydan da yaz-
maq olar. Yox-yox, tramvaydan yazma, deyərlər ki, olmayan 
şeydən nə yazırsan? Sonra da vedrə qoşacaqlar ki, bu adam ol-
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mayan şeylərdən yazır, ha özünü öldür ki, vaxtilə bizim küçədə 
tramvay xətti var idi və tramvaylar gəlib-gedirdi, ona görə yazı-
ram. Dəxli yoxdu, yenə də səni hoydu-hoyduya götürəcəklər. 
Əşi, başqa mövzu başına qəhətdir, olan şeydən yaz da. Qoy sə-
nə vedrə bağlamasınlar. Həm də yadında saxla ki, bir mövzuda 
bir neçə şeir yaza bilərsən. Bu, yaxşı olar, deyərlər ki, kişinin 
oğlu serial şeirlər yazır, potensialı çox güclüdür. 

Həə, birinci məsələ bitdi. İkinci əsas məsələ qafiyə tap-
maq məsələsidir. Yəni ki, qafiyələri mövzuya uyğun müəyyən-
ləşdirməlisən. Bu da çox asandır, belə ki, qafiyə tapmaq məsələ-
sində lüğətdən istifadə edirsən. Mənim sözümə gülmə, çoxları 
bu üsuldan istifadə edirlər, yəni əvvəlcə bəndlərin qafiyələrini 
düzürlər, sonra başlayırlar quraşdırmağa. Odu eey, bir tanışı-
mız var, yazdıqları elə belə şeirlərdir. Amma di gəl ki, bunu 
ona başa salmaq olmur. Həmişə də deyir ki, mənim şeirlərim-
dən bir məqalə yaz, mən də deyə bilmirəm ki, axı, sənin şeirlə-
rindən necə yazım, hamısı elə bil inkubatordan çıxıb. Xülasə, 
sözü çox uzatmayaq, qafiyə mühüm şərtdir. Həə, qaldı üçüncü, 
üçüncü ondan ibarətdir ki, gərək sənin bir misran lap güclü 
ola. Yəni ki, axırıncı bənddə güclü bir fikir deyəsən. Bu da asan-
dır, onun fikrini çox çəkmə. Şeiri yazıb qurtarandan sonra gör-
dün ki, güclü misra hansı bənddədirsə, həmin bəndi axıra salar-
san. Vəssalam-şüttamam. 

Yenə fasilə yarandı. Heç biri dinib danışmadı. Hərə öz 
ürəyində nəsə düşünürdü. O, birdən yenə qızışdı:  
– Həə, gəl indi mövzunu müəyyənləşdirək. Elə payızdan yazaq.
Yadımdan çıxmamış bir şey də deyim ki, şeir yazanda həmişə
siyasətdən uzaq ol. Ədəbiyyatı siyasətə qarışdırmaq olmaz. Ya-
zıçıdan da siyasətçi çıxmaz. Biri var idi eey, həmişə kəndlərin-
dən yazırdı, siyasətçi olmaq istəyəndə bütün qazandıqlarını itir-
di. Ona bir deyən olmadı ki, a bala, siyasət sənin işin deyil, get,
yazını yaz.

Həə, payızdan yazmaq üçün əvvəlcə payızın əlamətlərinə 
uyğun sözləri seçib onların qafiyələrini tapmaq lazımdır. Yaxşı 
bilirsən ki, payızın birinci əlaməti yarpaqların saralmasıdır. On-
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da “yarpaq” sözünə qafiyələr tapılmalıdır. Yarpaq, yaraq, qıraq, 
araq, yox-yox “araq” lazım deyil, quraq, qalaq!.. 

Ağır nəfəs alır saralmış yarpaq, 
Yerdəki xəzəllər qalaqbaqalaq, 
Heç yerə getməyək, gəl burda qalaq, 
Payızın xətrinə, sənin xətrinə. 

Görürsən, şeirdə “qalaq” sözünü həm isim kimi, həm də 
feil kimi işlətdik. Əslində bayaq onu isim kimi nəzərdə tutmuş-
duq. Üçüncü misrada “qalaq” sözünün feil kimi işlənməsi artıq 
istedadın nəticəsidir və yazı onunla xeyli tanınacaqdır.  

Payızın başqa bir əlaməti havaların soyumasıdır. Onda 
“soyuq” sözünə qafiyə tapmalıyıq. Soyuq, oyuq, ayıq, qayıq, sa-
yıq, dayaq. Buradan üç sözü götürək: soyuq, oyuq, dayaq. 

Gizlicə-gizlicə dolaşır soyuq, 
Quşlara yuvadır hər kiçik oyuq, 
Üşüyən otlara gəl duraq dayaq, 
Payızın xətrinə, sənin xətrinə. 

Görürsən, nə gözəl alındı. Şeirdə payız təbiəti əməlli-başlı 
hiss edilir.  

İndi məsələ burasındadır ki, bu bəndlərdə payız bir soyuq 
fəsil kimi yaddaşlara köçür. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, 
şeirə bir az hərarət gəlsin və şeiri oxuyan oxucu üşüməsin. 
Həm də həmin bənddə soyuqla istinin təzadı yaranacaq ki, belə 
bir məqam poeziya baxımından xeyli cəlbedici olacaqdır.Bu mə-
sələlər üçün də yeni qafiyələr tapmaq lazımdır. Şeiri doğmalaş-
dırmaqdan ötrü “nəfəs” sözündən istifadə etmək olar. Nəfəs, 
həvəs, bəs, səs, əs – yox-yox, “əs” olmaz, o, soyuqluq gətirir.  

 Uzaqdan kükrəyir alovlu bir səs, 
Qəlbimi bürüyür isti bir nəfəs. 
İçimdə göyərir təzə bir həvəs, 
Payızın xətrinə, sənin xətrinə. 

Bəh-bəh-bəh! Məktəbdə öyərndiyin şeirlərin hansından 
pisdir? Onların birini əzbər deyə bilərsənmi? Hər-halda sənin 
əzbər bildiyin şeir olmaz, onda elə bunu əzbərləsən bəsindir. 
Məclislərdə sənə danışmaq üçün söz versələr, bu şeiri ucadan 
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de, qoy əl çalsınlar. 
Bir də yadıma düşdü, sən özünə bir təxəllüs də götürmə-

lisən, təxəllüssüz şair olmaz. Dağla bağlı yaxşı təxəllüslər var. 
Məsələn, Dağbəyi, Dağdələn, Dağyunus. Amma bizim kənddə 
dağ yoxdu, ona görə də çayla bağlı təxəllüs götür. Arazçaylı, 
Kürçaylı, Qudyalçaylı kimi təxəllüslər bizdə moddur. Həm də 
hər kənddə çay olduğu üçün oxucular çaya öyrəşiblər, ona görə 
də sənin şeirlərini görən kimi oxuyacaqlar və sən də məşhurla-
çacaqsan. Bizim kəndin aşağısında sısqa bir çay axır, adı da Də-
rəçaydır. Nə olar ki, suyu azdı, vaxtilə çox gur axıb. Qorxma, elə 
onu özünə təxəllüs götür: Dərəçaylı. Ha-ha-ha! Necə də yaraşır! 

Onu yenə də öskürək tutdu...12.08.2018 
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Salidə ŞƏRİFOVA  
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 

Filologiya elmləri doktoru, baş elmi işçisi  

ƏLYAZMALAR YANMIR... 

Nadejda qonaq otağından yan otağa keçdi. Bir neçə dəqi-
qə keçmiş Stalin Nadejdanın ardınca çıxdı. İosif Vissarionoviç 
Nadejdaya yaxınlaşdı: 

– Nadya, sən niyə belə edirsən? Sən məni nə bilirsən?
Nadejda ərinin sualını yalnız etinasız baxışlarıyla cavabla-

dı. İosif Vissarionoviç arvadının susduğunu görüb dedi: 
– Sən yadından çıxartma ki, mən “millətlər atası”yam.
Sonra İosif Vissarionoviç əllərilə alnından saçlarını arxaya

atdı. Nadejda ərinin susduğunu görüb dedi: 
– Koba, indi qılıncının qəbzəsinin kəsdiyi bir vaxtda sənə

bir söz demək çətin məsələdir. Amma mən qətiyyətlə deyirəm 
ki, sən nəinki ictimai həyatda, hətta şəxsi ailən daxilində belə 
çoxsaylı fəsadların səbəbkarısan. Bunu heç anlamaq istəmirsən. 

Nadejda İosif Vissarionoviçin “Hersoginiya Flor” tütünü 
ilə qəlyanını doldurmasıyla məşğul olduğunu görüb sözünə da-
vam etdi: 



189 

– 15 ilə yaxındır ki, bir yerdəyik. Məni həyatımdan bezdir-
misən. O dərəcəyə çatdırmısan ki, birinci arvadın Yekaterina ki-
mi... 

İosif Vissarionoviç hirslə Nadejdanın üstünə qışqıraraq 
sözünü yarıda kəsdi: 

– Mənim Katyanın ölümündə günahım yoxdur. Yekateri-
na mənim inqilabçı dostum Svanidzenin dost-doğma bacısı idi. 
Mən ona necə qıya bilərdim? Onun ölümündə bir zərrə qədər 
də günahım yoxdu. Ağır, sağalmaz xəstəliyə, vəbaya mübtəla ol-
du. Mən ona nə köməklik edə bilərdim? 

Nadejda dəli kimi qəhqəhə çəkərək gülməyə başladı. İosif 
Vissarionoviç əlində tutduğu qəlyanı sıxaraq arvadına baxırdı. 
Nadejdanın qəhqəhələrindən onun artıq özündə olmadığını an-
lamışdı. Nadejdanın sinir pozğunluğu keçirdiyini anlayaraq de-
di: 

– Sən özünü həkimə göstər. Sənin müayinə edilməyə çox
ehtiyacın var. 

Arvadı qəhqəhəsini kəsib təəccüblə İosif Vissarionoviçdən 
soruşdu: 

– Mənə dəli deyirsən?
İosif Vissarionoviç heç nə deməyib başını narazı-narazı

buladı, qəlyanını üç dəfə sümürüb, asta addımlarla qapıya doğ-
ru addımladı. Qapını arxasınca bağlamayıb, açıq qoyaraq otaq-
dan çıxdı. Asta addımlarla pilləkənləri enməyə başladı. İosif Vis-
sarionoviç bağ evinə getməyi planlaşdırmışdı... 

Nadejda İosif Vissarionoviçin arxasınca baxırdı. İosif Vis-
sarionoviç otaqdan çıxanda, hələ də yerində sakitcə oturub açıq 
qapıya baxırdı. Bir-iki dəfə udqunub ayağa durdu. 

Otağına getməyi qərarlaşdırdı. Stalin həmin gecə qayıt-
madı. Nadejda onu gözləyirdi... 

*** 
Stalin Nadejdanın ölümünü çox ağır keçirirdi, onun bu 

hərəkətini, özünə qəsd etməsini xəyanət hesab edirdi. Stalin tez 
bir zamanda düşdüyü depresiyadan çıxmağı bacardı. Lakin o, iş 
otağında təkliyə çəkilər, hətta mühafizəçilərin də onu 2-3 saat 
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narahat etməmələrini tapşırardı. 
İosif Vissarionoviç bayaq iş otağına çağırdığı generala 

baxdı, əlindəki qəlyanı hirslə masanın üstünə tullayaraq qışqır-
dı: 

– Mixail Afanasyeviçi çağırın.
General təəccüblə İosif Vissarionoviçə baxaraq soruşdu:
– Yoldaş İosif Vissarionoviç, kimi? Hansı Mixail Afanasye-

viçi nəzərdə tutursunuz? 
İosif Vissarionoviç qəzəblə generalı süzərək dedi: 
– Bulqakovu deyirəm. Təcili çağırın. Bir həftəsi tamam

olub. Gözləyirəm. 
General təcili İosif Vissarionoviçin iş otağından çıxdı. İosif 

Vissarionoviç generalın arxasınca baxıb başını buladı. Masasının 
üzərindəki əlyazmanı götürüb vərəqləməyə başladı... 

*** 
İosif Vissarionoviç iblisin ateist Sovetlər birliyinə səfərin-

dən bəhs etdiyi “Master və Marqarita” əsərinin ictimaiyyətdə 
birmənalı qarşılanmayacağını əvvəlcədən duyurdu. Bilirdi ki, be-
lə bir əsər ictimaiyyət tərəfindən birmənalı şəkildə qarşılana 
bilməz. Əsərin müəllifliyinin ona aid olmasını gizlədəcəkdi. İosif 
Vissarionoviç qələmə aldığı əsərin müəllifliyindən könüllü ola-
raq imtina etmişdir. “Master və Marqarita” romanının müəllifli-
yinə şübhə ilə yanaşılacağını bilirdi. Bulqakovu da bilərəkdən 
seçmişdir. Özü elə yazıçı seçmişdir ki, güclü tədqiqatçı və ya 
tənqidçi Bulqakovun digər əsərləri ilə bu əsərin üslubundakı 
fərqi istər-istəməz hiss etməli idi. Belə ki, əsərin Bulqakovun 
qələmə almış olduğu əsərləri ilə məhz ideya cəhətdən bütün 
ziddiyyəti və üslub baxımından fərqlənməsi idi. Bu baxımdan, 
əsərin müəllifinin Mixail Bulqakov olmasını istəmişdir. SSRİ ki-
mi bir məkanda azadlıqların boğulmasına qarşı yazılmış ən 
güclü satiranı yalnız o qələmə ala bilərdi. “Master və Marqari-
ta” İosif Vissarionoviçin həyatını əks etdirirdi. Nadejda da onu 
Marqarita Masteri satan kimi satmış, xəyanət etmişdir. Ona gö-
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rə bu əsər ona doğma idi. Əsərin əlyazmasını redaktə etmək 
üçün Bulqakova vermişdi. Əlyazmanı yazıçıya verəndə isə de-
mişdi: 

– Mixail Afanasyeviç, əsəri diqqətlə redaktə edin. Əsər
mənim üçün doğmadır. Sizin adınıza çıxsa da o mənimdi. Re-
daktə üçün də bir həftə sizə kifayət edər. 

Mixail Afanasyeviç Bulqakov qorxa-qorxa əlini uzadaraq 
İosif Vissarionoviç Stalindən əlyazmanı götürərək demişdi: 

– İosif Vissarionoviç, diqqətlə redaktə edib, Siz dediyiniz
vaxta çatdıracam. Bir həftəyə redaktə edərəm. 

Hamını lərzəyə salan İosif Vissarionoviçin ürəyindən sızıl-
tı keçdi. Bulqakovla danışa bilməyəcəyini görüb sərt səslə dedi: 

– Mixail Afanasyeviç sərbəstsiniz.
Mixail Afanasyeviç Bulqakov əlindəki əlyazmanı sinəsinə

sıxaraq qorxa-qorxa otaqdan çıxmışdı. 

*** 
“Master və Marqarita” əsəri rus ədəbiyyatı üçün xarakte-

rik olmayan tərzdə qələmə alınmışdır. Dövrünün sosial-ictimai 
vəziyyətinin əksinə olaraq, əsərin ruhunda azad yaradıcılıq fan-
taziyası hökm sürürdü. İosif Vissarionoviç əsərin belə dahiyanə 
alınacağına inanmırdı. Çox gözəl anlayırdı ki, ondan başqa heç 
kim cürət edib cəmiyyəti çılpaqlığı ilə əks etdirə biləcək bir 
əsər qələmə ala bilməz. 

İosif Vissarionoviç əvvəllər Trotskinin, Buxarinin onu 
“Master” adlandırmalarını əsas götürərək əsərinin qəhrəmanını 
Master adlandırmışdır. İosif Vissarionoviç Trotskinin Rakovki 
ilə məktublaşmalarında Trotskinin onu “Master” adlandırması-
nın şahidi olmuşdur. Trotski Rakovkiyə yazırdı ki, “Biz səninlə 
Masteri kifayət qədər tanıyırıq”. Buxarin də İosif Vissarionoviçi 
“Master” adlandıraraq, qeyd etmişdir ki, “Müxalifətlə (Zinovyev 
və Kamenev) ziddiyyətlər, üçlüyü (Buxarin, Rıkov və Tomskov) 
Masterdən ayıran ziddiyyətlərin yanında heç nədir.” 

Masterin Marqaritaya qədər Kremldə yaşamasını da təsvir 
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etməsi boş-boşuna qeyd deyildir. İosif Vissarionoviçin özünü 
oxucularına tanıtmaq istəyi idi. 

İosif Vissarionoviç qapını döyüb qapıdan içəri boylanan 
generala içəri daxil olmasına icazə verdi. General qapının ağzın-
da dayanaraq dedi: 

– Yoldaş İosif Vissarionoviç tapşırığınız yerinə yetirilb.
Mixail Afanasyeviç Bulqakov Sizin çağırışınıza əsasən buradadı. 

İosif Vissarionoviç etinasız şəkildə dedi: 
– Gəlsin.
Mixail Afanasyeviç çəkinə-çəkinə otağa girərək qapının

ağzındaca dedi: 
– Yoldaş İosif Vissarionoviç, hər vaxtınız xeyir. Göstərişi-

nizlə qulluğunuzda hazıram. 
İosif Vissarionoviç ciddi olan sifətinə daha da ciddilik ve-

rərək dedi: 
– Hə, səni çağırdım ki, əsərin davamını işləyək. Keç otur.

Nə isə... İstəyirəm ki, əsəri tamamlayaq. 
İosif Vissarionoviç Mixail Afanasyeviçin çəkinə-çəkinə ona 

baxdığını görüb sözünə davam etdi: 
– Əyləşin, Mixail Afanasyeviç! Narahat olmağa dəyməz.

Hamı əsərin sizə aid olduğunu biləcək. Bu sirr ikimiz arasında 
qalacaq: sənlə mənim... 

Qaşlarını çatıb Mixail Afanasyeviçin kresloda oturmasını 
gözlədi. Yazıçı oturduqdan sonra sözünə davam etdi: 

– Sənə müraciət etməyimin əsas səbəbi sənin bir əsərini
yandırman haqqında yayılan şayiələrdir. Sonra da belə şayiə ya-
yacağıq ki, əlyazmalar yanmır... Bu səbəbdən də, bu əsər yan-
mış həmin əsərdir, sən təkrar işləyərək qələmə almısan. ABŞ-ın 
SSRİ-dəki səfirliyinə, daha doğrusu səfirin iqamətgahı olan 
“Spaso Evi”nə gedərək, səfir Uilyam Byulit ilə görüşməlisən. Sə-
firə əsəri yazman haqqında məlumat verməlisən. 

Mixail Afanasyeviç özünü itirmiş halda İosif Vissarionovi-
çə qulaq asırdı. Nə deyəcəyini belə qət edə bilmirdi. İosif Vissa-
rionoviç yazıçının ona inanmadığını görüb dedi: 

– Mixail Afanasyeviç, narahat olmağa dəyməz... Əsəri sen-
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zuradan keçirdəcəm. Bəzi xoşuma gəlməyən yerlərini də məhz 
senzurada sildirəcəm. Guya əsər senzuradan keçib. Amma əsə-
rin mətni mənim istədiyim şəkildə qalacaq. 

Mixail Afanasyeviç gələcəyə xitabla yaradılmış bu fəlsəfi 
əsər sizi “Proletar teatr”ının üzvlərinin təzyiqlərindən uzaqlaş-
dıracaq, sizin əsərləri, xüsusilə pyeslərinizi, ən yaxşı halda orta 
səviyyəli olmasını qeyd etməyəcəklər. 

Mixail Afanasyeviç ədəbi mühitdə ona qarşı olan təzyiqləri, 
İosif Vissarionoviçin onu bu təzyiqlərdən necə qoruduğunu xatır-
layaraq dedi: 

– Yoldaş İosif Vissarionoviç, təbii ki, Sizə mənim haqqım-
da ünvanlanmış məktubun məzmununu heç vaxt unutmaram. 

İosif Vissarionoviç gülümsəyərək dedi: 
– Hə, Mixail Afanasyeviç, həmin məktub burada, bu qov-

luqdadır. 
Qovluqdan bir məktub çıxardıb və oxumağa başladı: 

“Hörmətli, yoldaş İosif Vissarionoviç! Mürtəce müəllifə yaradı-
lan faktiki köməyi necə qiymətləndirək? Bulqakov kimi. Bu yazı-
çı açıq-aydın antisovet xarakterli dörd pyesini səhnələşdirib. 
Onlardan üçü Moskvanın ən böyük teatrlarında səhnələşdirilib. 
Bu pyeslər öz keyfiyyətinə görə ən yaxşı halda orta səviyyəlidir.” 
Hə, onlar qorxmadan mənə sizin qüsurlara göz yummama və 
sizi müdafiə etməmi açıq şəkildə qeyd edirdilər: “Qiymətləndi-
rin. Çünki Sizin özünüzün səhnəyə yarayacaq pyesləriniz çatış-
mır”. Mənim sizin “Turbinlər ailəsinin günləri”, “Qaçış” pyeslə-
rinizə yumşaq yanaşmama, hətta dəstəkləməmi də qorxmadan 
vurğulamışdılar: “O ki, qaldı Bulqakovun “Turbinlər ailəsinin 
günləri” pyesinə, o qədər də pis deyil, həm də ziyandan çox xe-
yir verir. Çünki, Bulqakovun sayəsində bu pyesə baxan bütün 
dünya başa düşür ki, hətta Turbinlər kimi insanlar belə silahı 
qoyub xalqın iradəsinə tabe olmağa, öz işlərində məğlub olduq-
larını etiraf etməyə məcbur olurlar... Mənim “Qaçış” əleyhinə 
heç bir fikrim yoxdur. Amma kaş ki, Bulqakov öz səkkiz yuxu-
suna daha ikisini əlavə edəydi. Əlavə etdiyi yuxularda da SSRİ-
də vətəndaş müharibəsi zamanı daxili sosial ehtiyaclardan danı-
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şaydı ki, izləyici başa düşəydi: bütün o özlərinə görə “doğru” 
Serafimlər və privat-dosentlər bolşeviklərin kaprizlərinə görə 
ölkədən çıxarılmayıblar, ona görə çıxarılıblar ki, xalqın boynun-
da otururdular (dürüstlüklərinə baxmayaraq).” 

Mixail Afanasyeviçin susduğunu görən İosif Vissarionoviç 
sözünə davam etdi: 

– Mixail Afanasyeviç, hamı kimi siz də gözəl bilirsiniz ki,
mən səhvləri bağışlamağı bacara bilməyən insan, sizin, yəni ya-
zıçı Bulqakovun tam müdafiəsinə qalxmışam. Sizi məhz bu ide-
yamı həyata keçirmək üçün sizə atılan zərbələrdən qorumağa 
çalışmışam. Əlbəttə, bu o demək deyil ki, bu və ya digər incəsə-
nət nümayəndəsi heç vaxt islah oluna bilməz, öz səhvlərindən 
qurtula bilməz, onu izləmək lazımdı, səhvlərindən qurtulmağa 
hazır olan anda zəhərləmək, beləcə də sərhədlərdən kənara yol-
lamaq lazımdır. 

İosif Vissarionoviç əlindəki qəlyanı dolduraraq dedi: 
– Mənim göstərişimlə sizin nəşə çəkməyinizi belə nəzərə

almayaraq, pyeslərinizin yenidən, təkrar olaraq səhnəyə qayta-
rılması da, sizə yeni ədəbi sifarişlərin verilməsi də, hətta Sovet 
İttifaqından xaricə səfərlərin çətinliyinə baxmayaraq, sizə dövlət 
sərhədlərindən xaricə çıxmağa icazə verilməsinin hamısı mənim 
bu əsərimlə əlaqədardı. Bu əsəri ərsəyə gətirməkdi. Millət elə 
ağılsız deyil, gec-tez bu əsərin sizin qələminizə aid olmayacağı-
nı anlayacaq, əsil müəllifinin kim olduğunu axtaracaq. Xalqımız 
avam deyil, Mixail Afanasyeviç. Tarixdə heç nə itmir. Hər şey 
yerini tapır. 

Mixail Afanasyeviç rəhbərin fikirləri ilə razı olduğunu bil-
dirmək üçün dedi: 

– Yoldaş İosif Vissarionoviç, həmişəki kimi haqlısınız.
Amma məni maraqlandıran bir sual var. Siz sehrbazlığa, ekstra-
sensliyə inanırsınız? 

İosif Vissarionoviç masanın üstündəki kibritdən kibrit çö-
pü götürüb yandırdı, yanan kibrit çöpünə baxıb sönməmiş ba-
yaqdan doldurduğu qəlyanını yandırıb, kibrit çöpünü yana-yana 
papiros qabına ataraq dedi: 
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– Mixail Afanasyeviç, dini seminariyada bir oxuduğum
Qeorqi Qurdjiyevin və Natalya Lvovanın bacarıq və qabiliyyətlə-
ri məni həmişə maraqlandırmışdı. Natalya Lvovanın məsləhəti 
ilə mən doğum tariximi dəyişdirmişəm. Natalya Lvovanın fikrin-
cə, doğum tarixini dəqiq göstərmək bədxahların cadu etməsinə 
imkan yarada bilər. Bu səbəbdən də doğum tarixini dəqiq bil-
dirməmişəm. Daha sonra onun məsləhəti ilə şəkil çəkdirmirəm, 
hətta rəssamlara poza verməkdən imtina edirəm. 

Mixail Afanasyeviç təəccüb içində soruşdu: 
– Yoldaş İosif Vissarionoviç, bəs Sizin o möhtəşəm şəkil-

lərinizdə kim əks olunub? 
İosif Vissarionoviç qəlyanını ağzından çıxarıb cavab verdi: 
– Mixail Afanasyeviç? mənim portretlərimdəki adamlar

mənim oxşarlarımdır. 
Sonra da əli ilə divardakı profildən çəkilmiş, gözləri bağlı, 

ağzında isə qəlyan olan portreti göstərib dedi: 
– Mənim yeganə orijinal şəklim budur.
Mixail Afanasyeviç çəkinə-çəkinə rəhbərdən soruşdu:
– Yoldaş İosif Vissarionoviç, yoldaş Kirovu Natalya Lvova-

nın göstərişi ilə öldürüblər? 
İosif Vissarionoviç qımışaraq yazıçıdan soruşdu: 
– Mixail Afanasyeviç, təhlükəli suallar verirsiniz. Qorx-

mursunuz? Qorxmursunuz ki, bu sualların cavabı sizin həyatı-
nız bahası ola bilər? 

Mixail Afanasyeviç udqunub, rəngi qaçmış halda dedi: 
– Yoldaş İosif Vissarionoviç, əsərin güclü alınması üçün

bu sualları verirəm. Məsləhət deyilsə... 
İosif Vissarionoviç Mixail Afanasyeviçin sözünü yarımçıq 

kəsərək dedi: 
– Yox, Mixail Afanasyeviç, yox. Sualınızın cavabını verə-

cəm... Natalya Lvovanın mənim məsləhətçim təyin olunduqdan 
qısa vaxt sonra Kirovun öldürülməsi, “Ayı” ləqəbli agentinin Ki-
rovun qətlində günahkar kimi güllələnməsi də, əslində, Natalya 
Lvovanı tanıyan hər iki şəxsin aradan götürülməsi və sirrin qo-
runması məqsədi ilə həyata keçirilmişdi. 
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Mixail Afanasyeviç İosif Vissarionoviçin həyəcanlandığını 
görüb təəccüblə ona baxırdı. Ürəyində İosif Vissarionoviçə qibtə 
edirdi. Əsər onun adına çıxacaq olsa da belə, müəllif onu hesab 
edəcəklərinə rəğmən, ürəyində İosif Vissarionoviçə qibtə edirdi, 
həsəd aparırdı. Onun yazıçılıq istedadını qısqanırdı. Amma bu-
nu büruzə verə bilməzdi... 
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Mərziyyə NƏCƏFOVA 
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 

Filologiya elmləri doktoru, dosent 

SEVGİYƏ HƏSRƏT SAÇLAR 

Balaca qızıydım. Kıvırcıq saçlarım vardı. Saçlarımı sev-
məzdim. Səhərlər dərsə tələsəndə də işimə gəlməzdi bu qıvır-
caq saçlarım. Anam darağı saçıma elə çəkərdi ki, elə bil ağacla 
yun çırpardı. Bütün hirsin-hikkəsin saçlarımdan çıxardı. Hər za-
man əlindən çıxıb qaçmağ istərdim. Mənə elə gəlirdi ki, anam 
nə məni nə də saçlarımı sevmir. Saçlarım da özüm kimi sevgi 
istəyirdi. Bəlkə də sevgisizlikdən günü-gündən belə ipə-sapa 
yatmaz olurdu. Anam onları dağılıb pırpızlaşmasın deye bərk -
bərk yuxarıdan bağlardı. Anamın əllərindən qurtulub qaçmaq 
istəyərdim. Çox zaman da canımı qurtarıb qaçardım. Elə möh-
kəm qaçardım ki, bəzən də kənd yolunun tozu-torpağı, daşı-kə-
səyi bir yana, əzik şüşə qırıntıları ayağıma dolardı. Amma məni 
bu əzik şüşə qırlntıları incitməzdi. Mənə elə gələrdi ki, saçları-
mın daranan zaman saldığı haray daha ağrılıdı. Bu da mənim 
etirazım idi. Uşağ ağlımla üsyan edərdim. O zamana kimi ki, 
hər kəsin acığın saçlarımdan çıxdım. İti qayçını qonşuluqda ya-
şayan gənc müəlliməyə verib "anam, saçlarımı kəsməyi xahiş et-
di. Səhərlər dolaşır. Onları darayıb bir yere yığınca dərsə geci-
kirəm." O boyda müəlliməni elə inandırmışdım ki, sonra da heç 
nə olmayıbmış kimi kəsilmiş qıvırcak saçlarımı salafan torbaya 
qoyub, oğlan sayağı saçlarımın rahatlığından ləzzət alaraq həyə-
timizə qaçmışdım. Təsəvvür edirsiniz, həyətdə məni o qısa saçla 
görən valideyinlərimin çığırtıları kəndi başına götürmüşdü. Bir 
neçə gün gözlərinə görünməmişdim. Qəribəydi... İllər keçirdi... 
Nə zaman ki, haqsızlığla qarşılaşır, dözə bilmirdim, içimdən 
saçlarımı kəsmək keçirdi. Yazığ saçlarım. İllər keçib. Heç dəyiş-
məmişəm.. Bu yaşımda yenə də gücüm saçlarıma yetir.. Artıq 
ağaran saçlarıma, günahsız, sevgisiz saçlarıma.. 
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*** 

İÇİMDƏKİ ÜSYANSAN 

Sən mənim içimdə yatmayan bir üsyanmışsan. Bir üsyan 
ki, haykırmağnan keçməyən, bağırmaknan ötməyən, sakinləşmə-
yən, susmayan, dinməyən bir üsyan. Sanırdım ki, qovuşa bilmə-
diyim, unuda bilmədiyim, əl çatmayacaq bir istəyim, arzum, 
sevdamsan. Amma bu belə deyilmiş. Səndə bildim, hiss etdim, 
duydum, dərk etdim ki, həyatda sevgidən, arzudan, istəkdən, 
eşqden, sevdadan da yüksəklikdə nələrsə varmış. Adsız, isimsiz, 
gözlə görünməyən, əllə tutulmayan, dillə söylənə bilməyən. Yal-
nız yaşana bilinən, sümüklərində, iliklərində, damarlarında, qa-
nında, canında, hisslərində yaşadığın bir duyğu var.. Və o duy-
ğu içinə dolsa yaxar, yandırar, əridər və eləcə qovuşmadıqca içi-
nə sığammazsan, fəryad qopararsan, üsyan edersen. Kimləsə 
yox ki, özün - özünlə, dünyanla, ağlın ürəyinlə, gözlərin qəlbi-
nin yanğısıyla, qovuşmayan baxışlarınla, bir sözlə içinə sığışmış, 
kök atıb şaxələnmiş o kəslə... 

*** 

CAVABSIZ SUALLAR 

Sevda da insan kimidi. Bəzən inciyib küsər. Amma içində 
bir yerlərdə gizlənər, itib getməz. Yarpağı, çırpısı quruyar, am-
ma kökü canlı qalar. Və bir gün olar ki, o kök yenidən göyərər, 
canlanıb şaxələnər... Baxarsan azacıq qığılcım tutuşub, atəş 
olub. O atəş yandırar səni... İçini yenidən sevda atəşi bürüyər. 
Çoxları sanar ki, illərin küləkləri əsib üzərindən, bu sevdanın. 
Daha küllənib, qoru belə qalmayıb... Amma yalnız özün bilər-
sən, için-için qovrulduğunu... Zamansa ötər keçər. Bəzən baxıb 
doğum tarixinə təccüblənərsən. Bu sənin doğum tarixin ola bil-
məz. İçin cız edər... Kimsələr yaşlanıb deyər. Sənsə onun qarşı-
sında körpəcə bir uşaq olarsan. Gözlərin parıldayar üz-üzə gə-
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ləndə, yanından ayrılanda dizlərin titrəyər, əllərin uçunar, vida 
edəndə belə əllərin bir anlıq ovuclarında qalar, hərarəti uzun 
zaman getməz ürəyindən. Köksünə sığınmağın gələr... İnsanla-
rın gözü önündə olduğunu belə unudarsan.. Bəzən aralı qalmış 
qapı ağzından oğrun - oğrun onu süzərsən. Baxışlarınız qovu-
şar, içinin istiliyi yanaqlarında əks olunar.. Dişlərinlə dodaqları-
nı didib, bir uşaq saflığıyla dönüb gedərsən.. Amma uzaqlaşma-
ğa gücün yetməz... Ürəyin titrəyər, dayana bilməyib zəng edər-
sən. "Gedə bilmirəm" deyib hönkürərsən... Telefonda bir səsin 
cingiltisi səni elə xoşbəxt edər ki, bu dünyanı unudarsan... "Qa-
yıt gəl". Ayağlarının altından yer qaçar... "Gəlləm."-deyib sevinc-
dən özünü göylərdə sanarsan .. Yoxxx... Belə olmaz. Özündən 
soruşarsan... Cavab tapa bilməzsən... Ürəyin ayağlarını çəkər, 
ayağların ürəyinin ardınca sürünər, ağlın cavab gözləyər... Ca-
vab isə tapılmaz... 

Ömür keçir... Bizim isə hələ o qədər cavabı tapılmayan 
suallarımız var ki,... 

 
*** 
 

Bu dünyada sən mənə 
Dərd verdin gül yerinə. 
O dünyada qəbrimə  
Sən allah gül gətirmə..... 
 

*** 
 

YASƏMƏN AĞACI 
 
Həyətimizdə yasəmən çiçəyi əkmişdim... Birinci il başına 

pərvanə olub dolansam da çiçək açmadı... Bir az üzülsəm də ye-
nidən suyunu verib nazını çəkdim. İkinci il yaz qədəm qoyanda 
baxdım ki, salxımlayıb. Hava azacıq ilıqlananda salxımlar böyü-
yüb, rənglənməyə başladı. Ona baxdıqca içimə sevinc, sevgi ələ-
nirdi... Axşamın yarı qaranlığında sanki onu tək qoya bilməz, 
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yaxınlıqdakı oturacağda saatlarla tamaşısına durardım. Yasəmən 
ağacı ilə birlikdə mən də böyüyür, pərvazlanıb, çiçək açırdım. O 
zamana kimi ki, torpağlarımıza yağı düşmən yenidən tamah 
saldı. Və bir gün atəş səsləri kəndimizi başına aldı. Kəndimiz 
mühasirəyə alındı. Qaça-qaç başladı... Hərə qızıl əşyasını, pul - 
parasını alıb qaçdı... Mən silah səsləri altlnda yasəmən ağacına 
yaxınlaşdım, hönkürüb ağladım. Köksünə sığındım, göz yaşla-
rımla çiçəklərini islatdım. "Səni necə ayırım kökündən, torpa-
ğından? Sən köksüz məhv olarsan, səni kimə tapşırım, ilk sev-
damın şahidi, əhdimə vəfasız necə çıxım, səni necə qoyb gedim" 
deyib yanıb yaxıldım... Babam əlimdən tutub "biz tez qayıdaca-
yığ" deyə məni bir an içərisində böyük bir maşının kuzasına 
itələdi. Mən babama inanmışdım. Elə bildim bir-neçə günə geri 
dönəcəyik... Artıq illər keçib o günlərdən... 

Arzum, ümidim, sevgim də o yasəmən ağacının altında 
qalıb. İlk sevgimə şahid yasəmən ağacını bir gün belə unutma-
mışam. İlk dəfə sevgimizə şahid o ağacın altında əhdimiz var-
dı... Toyumuz yasəmən ağacının altında çalınacaqdı. İndi artıq 
nə yasəmən ağacı var, nə də ki, bəyənib sevdiyim o yaraşıqlı 
oğlan... İndi yəqin ki, o sevdalı çiçəyi başqaları qoxulayır... O 
igid isə Qarabağ savaşında şəhid oldu... Yasəmən çiçəyinə verdi-
yi sözə dönük çıxdı... Torpağlarımız uğrunda sinəsini sipər et-
di... İndi Şəhidlər xiyabanında uyuyur. Tez - tez məzarını ziya-
rət edirəm, qəbri üzərinə bir dəstə yasəmən çiçəyi qoyuram... 
Onun görüşündən sonra səhərədək yuxumdan getmir... Nə qə-
dər gözlərinə baxmaq istəsəm də baxışını gizləyir. İncidiyini, 
küsdüyünü duyuram. Yəqin yasəməni unutduğumu düşünür... 
Məni torpağlarımıza dönmədiyim üçün qınayır, əkdiyim yasə-
mən ağacına sahib çıxmadığım üçün küsüb, inciyir... 



201 

Ələddin MƏLİKOV 
AMEA Elm Tarixi İnstitutu 

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, dosent 
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun dosenti 

EŞQİN QƏTİYYƏTDƏN DOĞAN QƏTİYYƏTSİZLİYİ 

Bütün bəhanələrim eşqdəndir. 
Mən susuram, bütün nəğmələr ondandır. 

Gəmimin həm tufanının, həm sahilinin eşqdən olan 
dəryadan qorxusu yoxdur. 

(Ə.H.İbtihac) 

O ilk görüşü heç vaxt unuda bilmirəm. Bilmirəm M.Hay-
degger idim, Freyburg Universitetində fəlsəfə dərsi deyərkən 
birdən gözüm Hanaya sataşdı, ya Cəlal idim avtobusda Tehran-
dan Şiraza gedərkən Simini gördüm. Yox, yox, daha sonralar 
idi. Mən Fəlsəfə İnstitutunda oxuyurdum. Günortadan sonra 
soyuq qış günlərinin biri idi. Bütün həyatım boyu sevincimə, 
kədərimə və çaşqınlığıma səbəb olan birisi həyatıma girdi və 
bir daha ayrılmadı. Bizim sonuncu görüşümüzdən illər keçir. 
Bu müddət ərzində çətinliklə də olsa, onu unutmağa çalışmı-
şam. Amma etiraf edirəm ki, bütün bu illərdə o, mənim şüur 
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və qəlbimin bir parçası olmuşdur. Həyatım boyu onun məndə 
yaşayacağından da əminəm. Qarlı-çovğunlu qış günü, universi-
tetdə semestrin ilk günü idi. Birdən gözüm ona sataşdı. Mənim 
qəlbimə özümdən də xəbərsiz girdi. O vaxtdan nə az, nə çox, 
düz iyirmi il keçir. Gözümü yumub dəqiqliklə o anı olduğu ki-
mi təsəvvür edə bilirəm.  

Fəlsəfə kabinetində taxta kürsülərdə oturmuşduq. Müəl-
lim ekzistensializm fəlsəfəsində insanın özgələşmə prosesinin 
necəliyindən danışırdı. Kabinetdə antik filosoflardan tutmuş or-
ta əsr filosoflarınadək bir çoxunun şəkilləri vardı. O rəsmlərdən 
biri sanki qəmli baxışlarla səmaya baxır və qara bəxtindən Alla-
ha şikayət edirdi. Eşikdə qar yağırdı. Kabinetə təxirlə girən tələ-
bələrin saçları arasında dolu qar dənəciklərini müşahidə edir-
dik. Fəlsəfə kabineti yerləşən bina təxminən otuz ildən çox idi 
tikilmişdi. O zaman tikilən bir çox binalar kimi, heç bir cəlbedi-
ci xüsusiyyətə, nə müasir, nə də ənənəvi memarlığa malik deyil-
di. Qapıların materialı çox möhkəm rus taxtaları olduğundan 
qapı açılıb bağlananda cırıldayırdı və bu da tələbələrin diqqəti-
nin dağılması ilə nəticələnirdi. Müəllim sanki ümidsiz və məyus 
tonla danışırdı. Mən öz xəyal aləmimdə insanın ölümdən sonra-
kı həyatı barədə düşünürdüm. Yenidən qapı cırıldadı. Qapının 
açılıb-bağlanma səsi ətrafı bürüdü. Bu səsə mən gözucu qapıya 
baxdım və elə bilirəm bütün tələbələr də qapıya baxdılar. Yeni 
tələbə idi. Bir anlıq qapının önündə dayandı. Kabineti səhv sal-
madığına əmin olduqdan sonra müəllimə baxdı, təbəssüm etdi. 
Əli ilə icazə istədi və stulların birində əyləşdi. Bir anlıq kabinetə 
sükut çökdü. Sanıram müəllim də bir neçə anlıq sükut etdi, 
sonra dərsi izah etməyə başladı. Amma mən onu gördükdən 
sonra qəlbim həyəcanla döyünməyə başladı. Qulaqlarım elə gu-
ruldayırdı ki, müəllimin nə söylədiyini ayırd edə bilmirdim.  

Məndən bir-iki parta aralı oturmuşdu. Əgər başımı bir 
balaca fırlatsaydım, onu lap yaxşıca görə bilərdim. Onun ağır-
sənginliyi, ucaboyu, incə beli, xurmayı saçları, saf alnı, ala göz-
ləri, nazik qaşları, gözləri üzərinə burulmuş kirpikləri, alma ki-
mi yanaqları, gül kimi açılan dodaqları, fındıq burnu, çənə tər-
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kibi və şirin təbəssümü elə bir mütənasib uyğunluğa malik idi 
ki, insanı özünə valeh edirdi. Ay kimi işıq saçan siması daha ca-
zibədar və cəlbedici görünürdü. Siması bütövlükdə saf və təmiz 
bir pərini canlandırırdı. Müəllimin sözlərinə daha diqqətlə qu-
laq asmaq istədikdə gözləri özünəməxsus bir forma alırdı. Bu 
da onun özünəməxsus gözəlliyini qat-qat artırırdı. Mənə dərd 
çəkməyə heç bir taqəti olmayan körpəni xatırladırdı. Spesifik 
bir vəziyyətlə bir əlini çənəsinin altına qoyub, digər əli ilə müəl-
limin izahlarını qeyd edirdi. Müəllim aradabir lətifə danışanda, 
o da gülürdü. O gülüşlər simasında unudulmaz cizgilər yaradır-
dı. Gülüşü ilə sanki şən və zarafatcıl istehzaya bürünürdü. Elə
bil ki, ilk andan ona müraciət edənə deyirdi: “Bilirəm sənə gü-
vənmək olmaz”.

Saatın necə keçdiyini bilmədim. Tələbələrin səs küyündən 
dərsin bitdiyini hiss etdim. Amma o doxsan dəqiqə mənim hə-
yatımın doxsan ilinə dəyərdi. Fikrimcə, xoşbəxtlik saniyələr və 
dəqiqələr çəksə də, barəsindəki xatirələr bir ömür davam edir. 
O duyğularımı qələmə almaq, sözə çevirmək hətta dilə gətir-
mək çox çətindir. Bəlkə də heç mümkün deyil. Ona baxırdım. 
Yerindən qalxdı. Sinifdə bir an belə dayanmadan çıxdı. Üfüqün 
gözlərimə icazə verdiyi qədər arxadan onu izlədim. Başqa tələ-
bələrlə əlaqə yaratmaq üçün heç bir cəhd göstərmədi. O qədər 
gənc qız və oğlan arasından dost tapmağa səy etməməsi, baş-
qalarına təhqir və hörmətsizlik etmədən diqqətsizliyi onu çox 
əsrarəngiz göstərirdi.  

O günü bütünlüklə ondan beynimdə formalaşan təsəvvü-
rü düşünürdüm. Həyatda sadəcə bir arzum vardı. O da onun 
boynuna sarılıb üzündən öpmək idi. Bilirsiz sevginin ən çətin, 
ən ağır məqamı hansıdır? Onu görüb, aşiq olduqdan sonradır. 
Universitetdən evə qayıdanda bütün dostlar və tanışlardan ay-
rıldıqdan sonradır. Sanki sənə doğma və əziz bir adamın yoxlu-
ğunu duyursan. Bax, məncə, o gecə ən çətin gecədir. Onun ka-
binetə girişi, kürsüdə oturuşu, yol yerişi, sanki bir kino kimi 
gözlərimin önündən keçirdi. Mənim həyatımda başqa insana 
nisbət bənzəri və analoqu olmayan bir hiss yaranmışdı. Gündə-
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lik təşvişli, iztirablı və nigaran həyatda, yoxluqdan bir nəfər mə-
nim həyatımda peyda olmuşdu. Əhəmiyyətlisi bu idi ki, məni 
özünə heyran və valeh etmişdi. Həqiqətən mənim üçün gözlə-
nilməz olmuşdu. Sanki kimsə mənə qəfil basqın etmişdi. O ge-
cəni sübhədək oyaq qaldım desəm, yanılmaram. Elə hiss edir-
dim melanxoliya xəstəliyinə düçar olmuşam. Axı dahi İbn Sina 
eşqə psixi bir xəstəlik kimi yanaşaraq, onun müalicə yollarını 
göstərmişdir. İbn Sinanın melanxoliyaya bənzər bildiyi eşqi öz 
halıma uyğun görürdüm. O, eşqi “bütünlüklə insanın öz fikir və 
düşüncəsini, xəyallara, təsəvvürlərə və şəkillərə qərq etmiş və-
ziyyəti kimi” tərif edirmiş. Bilmirəm onda məni ilk baxışdan 
özünə heyran edəcək nə var idi? Onda nə var idi ki, illərin mü-
əllimini belə bir neçə anlıq sükuta dalmağa məcbur etdi? Bilmi-
rəm onun yumşaq təbiətinə vurulmuşdum, yoxsa xarici gözəlli-
yinə? Bilmirəm onun səliqəli geyiminə valeh olmuşdum, ya zi-
yalı bir ailəyə mənsub olmasına? Bəlkə alnının üstünə səpələ-
nən qara saçlarına? Bəlkə də mətanət əks etdirən qüruruna? 
Sonralar bu xüsusiyyətin onda olmasını ilk anlardan tanımaqda 
nə qədər məharətli olduğumu anladım. Bilmirəm bəlkə qələmi 
kağız üzərində rəqs etdirən uzun və nazik barmaqlarına? Ya 
gözəl və ala gözlərinə? Allahın min bir qələmlə hazırlayıb yarat-
dığı bu cür pərinin, belə gözəl çöhrənin yanından kim fərqinə 
varmadan keçə bilərdi ki?  

Daha aşiq olmağım gün kimi aydın idi. Amma bu feno-
mendən doğru dürüst bir anlayışım yox idi. Onu həyatımda 
heç bir hadisəyə bənzədə bilmirdim. Onu heç bir səbəbə bağla-
ya bilmirdim. Şair demişkən, “eşq-elə bir sirdir ki, gətirmək ol-
mur dilə, lakin örtmək də olmayır onu min pərdə ilə”. Əlbəttə 
ki, eşq barəsində çoxlu tənəli sözlər eşitmişdim. Bəziləri onu 
orqanizmdə çatışmayan bir sıra vitaminlərlə, digərləri onu 
gənclik dövründə orqanizmdə kimyəvi molekulların və hormon-
ların azalıb çoxalması ilə əlaqələndirirdilər. Bizdən elə şeylərə 
daha ciddi yanaşmamağımızı istəyirdilər. Deyirdilər cavanlıq ke-
çəcək, bu mərhələnin həyəcanlı və ehtiraslı eşqlərindən, bir ne-
çə gülməli xatirələrindən başqa, bir şey yadda qalmayacaq. Am-
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ma mən bu qədər həyəcanlı və təlatümlü eşqlərin hamısının ya-
lan olmasına heç inana bilmirdim. Üstəlik, aşiqlər tarixində, 
dərvişlərin əhvalatında oxumuşdum ki, onlar belə sonda, qoca 
vaxtlarında, zahidliyin və elmin zirvəsində olduqları bir vaxtda 
“bir gözəlin nazlı işvələri”nin felinə aldanıb uymuşlar. Burada 
dillər əzbəri olmuş digərlərindən uzun-uzadı yazmağa yox, əksi-
nə, şəxsi təcrübə olaraq həyatımın ikinci yarısını yaşayan mən 
də, nazlı qəmzəli gözlər görəndə özümü bildirməməyə çalışı-
ram.  

Belə-belə günlər keçirdi. Mənim ona qarşı olan məftunlu-
ğum hər gün artırdı. Aşiqlər fəsli olan bahar fəsli də gəlib çat-
mışdı. Amma mən yenə də özümdə onunla söhbət etmək cəsa-
rətini tapa bilmirdim. Əlbəttə, onunla danışmağa cəsarətim ol-
madığından özümü qınayırdım. Hamı ilə ünsiyyət qurmaqda 
mahir olan mən onunla söhbət etmək üçün iki-üç metrdən ar-
tıq ona yaxınlaşa bilmirdim. Yaxınlaşıb onu bu bahar günlərinin 
birində parka dəvət etmək istəyirdim. Ona ən alovlu aşiqlərin 
aşiqanə şerlərini oxumaq istəyirdim. Onda mənə qarşı hansı 
duyğuların olduğunu, öyrənmək istəyirdim. Məni sevib-semədi-
yini bilmək istəyirdim. Ümumiyyətlə, mənim kimi bir sinif yol-
daşının olmasından xəbəri olub-olmamasını soruşmaq istəyir-
dim. Ona anlatmaq istəyirdim ki, sakitliyi ilə məni özünə səslə-
məyindən xəbəri varmı? Lakin onunla üz-üzə, göz-gözə gəlmək-
dən, onunla danışarkən dilimin topuq vurmasından və dizləri-
min əsməsindən qorxurdum.  

Cürət və cəsarət tapdığım təkcə şey ona baxmaq idi. Tək-
cə baxışlarıma pəhriz edə bilmirdim. Sanki ona baxmaqdan 
həzz alırdım. Cəsarətim yalnız ona baxmağa çatırdı. Xüsusi hey-
ranlıq içində ona aid hər şeyi bilməyə can atırdım. Özümdən 
asılı olmayaraq, onun davranışlarına göz qoyurdum. Siması də-
yişəndə üzünün cizgilərinə diqqət yetirirdim. Bir sözlə, onun 
hər hərəkəti ilə maraqlanırdım. Başqaları ilə qarşılaşanda fövqə-
ladə hörmət doğururdu. Tək olanda çox razı görünürdü. Əmin-
liklə deyə bilərəm ki, gəlişi ilə başqalarını təsir altına salırdı. O 
növ (tip) insanlardan idi ki, bir topluya daxil olanda, toplu sü-
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kuta qərq olurdu. Təqribən hamı özünü yığışdırır və onun yo-
lundan çəkilirdilər. Arabir sinifdə olan müzakirələrə qatılırdı. 
Fikirini özündən razi bir ifadə ilə bildirər, amma özünü üstün 
göstərmək və ya hansısa imtiyaz almaq niyyəti ilə etməzdi. Tə-
ləbələrə qaynayıb qarışmırdı, təklikdən də qorxmurdu. Bir neçə 
tələbə onunla söhbət etmək üçün yaman çırpınırdı. Amma o, 
onlarla bir neçə dəqiqə söhbət edər, gülərüzlə cavablandırardı. 
Bəzən elə hiss edirdim ki, onlarla rəqabətdə geridə qalmışam. 
Axı mən də onunla deyib, gülmək istəyirdim. Lakin sabah gö-
rürdüm onların kənarından da fərqinə varmadan keçir. Məsələ-
ni sadə bir əl yelləmək və ya qısa kef-əhval soruşmaqla bitirirdi. 
Amma gecələri onun xatirələri ilə səhər açan mən niyə qarşısı-
na çıxa bilmirdim? Niyə onun ürəyini oğurlaya bilmirdim? Nə-
dən qorxduğumu belə bilmirdim? “Yaşıl işıqların” yanmasına nə 
mane olurdu? Bu qədər qətiyyətliykən bu qətiyyətsizlik, tərəd-
düd, nigarançılıq, qorxu və bəzən iztirab hissi nədən doğurdu?  

Sonralar fikirləşəndə gördüm ki, hardasa dini bağlılığım 
da bu ülvi hissə mane olurmuş. Sanki səmavi, uca və ülvi mər-
təbələrə çatmağa bu ilahi hissi mane olacaqmış. Amma bilmə-
mişəm ki, hətta Uca yaradan qarşısında sevgisiz kütlələrin kiçik 
arzularına yer yoxdur. Ümumiyyətlə, məcazi sevgilərin çarəsiz-
likdən başqa, heç bir nəsibləri yoxdur. Doğrusu, dini inancları-
mı tez bir şəkildə həll edib yoluna qoya bildim. Ürfan ədəbiyya-
tı ilə azacıq da olsa, tanış idim. Eşqin Nizami, Füzuli, Hafiz, Sə-
di, Rumi, Cami, Əttar və bu kimi şairlərin şeirində nə qədər 
göz qamaşdıran və işıq saçan parıltıların olmasını bilirdim. Bu 
şairlərin bəzi şeirlərini insan eşqindən başqa, heç bir yerə yoz-
maq olmaz. Bu şeirləri oxuyanda sanki şəxsi təcrübəmin sədala-
rını eşidirdim. Elə bu şairlərin vasitəsi ilə başa düşdüm ki, “eşq 
sonda bizi o biri tərəfə yönəldəcək”. İlk dəfə o əsərlərin birində 
bu rəvayəti oxudum: “Hər kəs aşiq ola-ola, öz sirrini gizlətsə və 
ölsə şəhid sayılar”. Elə o vaxtlar bu sirli rəvayəti söyləyənin özü-
nün də aşiq olduğunu anladım. O həzrət də içində çiçəklər aç-
dıqda “Kəllimini ya hümeyra” deyərmiş.  

O zamanlar M.Buberin “I and You” (Mən və Sən) əsəri ilə 
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tanış oldum. Kitabı oxumağa başladım. Doğrusu, əsər o qədər 
də asan əsər deyildi. Amma yenə də əsərin məğzini başa düş-
mək olurdu. O iddia edirdi: “İnsanla Allah arasındakı əlaqə, bi-
rinci növbədə iki insan arasında baş verir və insanla insan ara-
sında olan qarşılıqlı əlaqənin içində formalaşır” və insanın gün-
dəlik həyatında öz əksini tapır. Ümumiyyətlə, mən o zamanlar 
dinə olan meyilin də sevgi formasında olmasının zəruriliyini an-
ladım. Hafiz Şirazinin eşq barəsindəki bu beyti bütün dini niga-
rançılığıma son qoydu: “Ey Tanrı meyxanəsi qapısında təsbihlə 
zikr deyən mələk! Bil ki, orada eşq və sevgi xarakteri olanı içəri 
alırlar”. 

Kaş ki, bütün vahimələrim dini təşvişlərim kimi olaydı. 
Belə sadəliklə onları həll edəydim. Doğrusu, Hafizin söylədiyi ilk 
eşqin asanlığından sonra meydana çıxan “problemlərdən” məq-
sədinin nə olduğunu bilmirdim. Lakin öz qədərimcə anlayırdım 
ki, bu təcrübənin çoxlu naməlum qorxuları, qəhərləri, təşvişləri, 
iztirabları və həyəcanları olacaqdır. Amma o qaranlıq içdən gə-
lən bütün şəkk və şübhələrə qələbə çalacağımı daxilimdə hiss 
edirdim. Hər şeydən çox bəşəri hisslərin qərarsızlıqlarından sar-
sılırdım. Onunla əlaqə yaradaraq ünsiyyətdə olmağa özümü 
möhtac görürdüm. Lakin digər tərəfdən ona bağlanmaqdan da 
qorxurdum. Bu cür daha çox ecazkar və sirli görünürdü. Bu 
bağlılığın onun “təkliyinə” xələl gətirməsindən də qorxurdum. 
Bilmirəm, bəlkə onu daşımama taqətim olmayacağından vahi-
mələnirdim, bəlkə də onun yükünün ağırlığının mənim çiyinlə-
rimə düşməsindən qorxurdum. Şirin yuxularım arada bir kabu-
sa dönürdü. Sanki məni qara basırdı. Mən gerçək həyatda da 
belə hadisələrin baş verəcəyindən dəhşətlənirdim. Doğrusu tək-
başına bu ikili emosiyaları təhlil və analiz etmək çox çətin idi. 
Deyirlər ağıl-ağıldan üstündür. Kimdənsə məsləhət almağı hiss 
edirdim. Amma məsləhət alacaq kimsəni tapmırdım. Bir cəmiy-
yətdə yaşayırdım ki, şairləri sevmək, sevilmək və aşiqlik barədə 
həmişə xoş xəyallar doğuran poeziya nümunələri yaradıblar, 
amma eyni halda eşq məsələsini gerçək aləmdə həll etməkdən 
aciz olublar. Bu məsələnin həllini fikir və biliyin öhdəsindən xa-
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ric biliblər. Heç vaxt insan qəlbinin bu dəyərli və təlatümlü 
oyunu barədə tam ciddi bir müzakirə və dialoq eşitməmişdim. 
Bilmirəm, abır və həya mane olurdu ya başqa şeylər, amma 
“eşq təcrübəsindən” danışan kimsəni tapa bilmirdim. Onu həqi-
qətən çox istəyirdim. Amma onun məni istəməsindən və bu eş-
qin acı sonluğundan və nəhayət onu sevginin zirvəsində itir-
məkdən çox qorxurdum. Onu özümün bir parçasına çevirmək 
istəyirdim, lakin onun bu cür dəbdəbəli və təmtəraqlı vəziyyəti-
nə heç bir xələlin gəlməsini də istəmirdim. Əbədi olaraq ondan 
uzaqlaşmadan ona yaxın olmaq istəyirdim.  

Bu həyəcanların fonunda, əlbəttə, ürəyin özünəməxsus 
sübutları vardı və öz yolu ilə addımlayırdı. O, bu həyəcan və ni-
garançılıqların aradan qalxmasını gözləmirdi. Gecələr gec yat-
mağıma rəğmən, heç saatı müəyyən bir vaxta qurmadan da, 
vaxtında yuxudan ayılırdım. Demək olar ki, dostların, tanışların, 
qohum-qonşuların qayğısı gündüzdən təkliyimi unutdururdusa 
da, axşamlar çox vaxt ürəyim hövl edəndə ağlaya-ağlaya yatır-
dım. Deyir adamın gərək naxışı gətirə!... Mən özümdən bixəbər 
çöldə-bayırda, daha doğrusu universitetdə necə ona rast gəl-
dimsə, birdən məndə belə bir fikir formalaşdı ki, elə bir-biri-
mizdən ötrü gəlmişik bu dünyaya. Ona görə mənim həyatım 
universitetdən ibarət olmuşdu. Hər bəhanə ilə özümü ora çat-
dırırdım. Dərsim olmayan saatları daha çox Universitetin kitab-
xanasında keçirirdim. Onun diqqətini özümə cəlb etməkdə qə-
rarlıydım. “Dilini yox, hünərini göstər” ifadəsinə əsasən, nə isə 
qeyri-adi görünməkdən xoşlanırdım. Bunun üçündə dərs saatla-
rında müəllimlərlə sual-cavab etməkdən daha yaxşı nə ola bilər-
di. Dərsdə qəribə və qeyri adi fikirlər yürüdürdüm. Ədəbiyyat 
dərsində N.Gəncəvini tənqid edirdim ki, o, həddən ziyadə ro-
mantik şairdir və romantizmin dövrü keçib. Bir sıra musiqiçilə-
ri qınayırdım ki, səsləri insana daha lazım olan zövqü vermir. 
Vudi Alleni şit və mənasız komedian adlandırırdım. Özümü 
göstərmək üçün, yerli-yersiz harada lazım gəlirdisə, özümü gös-
tərirdim. Amma doğrusu hərəkətlərimin uşaqlara məxsus gözə 
çarpmasından da qorxurdum. Bir dəfə öz bəxtimi ingilis dili 
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dərsində sınamaq niyyətinə düşdüm. Məktəb illərindən xüsusi 
ingilis dili dərslərinə gedirdim. İngilis dilində bir neçə romanda 
oxumuşdum. Zənnimcə bu dildə danışmağı da bacarırdım. 
Günlərin birində müəllim fəlsəfi bir nəzəriyyəni ingilis dilində 
danışıb, təhlil edirdi. Mən nəzəriyyəyə tam diqqət etmədən, 
müəllimin sözünü kəsib, öncədən beynimdə hazırladığım bir 
neçə sualı soruşdum. Gün kimi aydın idi ki, verdiyim sualın 
müəllimin danışığı ilə heç bir əlaqəsi yox idi. Buna görə o mən-
dən verdiyim sualı daha ətraflı şəkildə izah etməyimi istədi. 
Sonrakı izahlarım bildirdi ki, sanki sinifdə olmamışam. Müəlli-
min dediklərindəndə heç bir şeyi düzgün anlamamışam. Müəl-
lim azacıq əsəbləşdi. Mənə dedi: ümumiyyətlə dərsin mövzusu 
nədir? Mənim ingilis dili səviyyəm yüksək olduğundan, o həyə-
can və tələskənliklə elə bir cavab verdim ki, məsələni bir azda 
ciddi müstəviyə çəkdi. Bu səbəbdən yerdən pıqqıldayıb gülənlər 
çox oldu. Tələbələrin gülüş səs-sədaları sinfi bürüdü. Gülüş səsi 
ətrafa daha çox yayıldı. Gözlərimi qıyıb, sinfə bir göz gəzdir-
dim. Gülməyən bir neçə nəfər də var idi. Onun gülməyənlər 
arasında olduğundan əmin idim. Eləydi, o gülmürdü. Yalnız ba-
şını arxaya çevirib məni süzürdü. Ürəyimdə isə deyirdim: “Ya-
man günün ömrü az olar”.  

Məndən soruşacaqsız axır bu qorxu hisslərinə nə vaxt qa-
lib gəldin? Düzünü istəsəniz heç vaxt. Hətta indinin özündə be-
lə o anları fikirləşəndə, elə hiss edirəm ki, o hisslərə qalib gəl-
mək olmaz. İki insanın bir-birində həllolunmaz cütlüyündən 
doğan eşqin faciəvi taleyindən qaçınmaq mümkün deyil. Bilirik 
ki, hər bir eşqdə ən azı iki şəxs var. Amma onların müxtəlif 
mövqelərdə hansı rolu ifa edəcəkləri naməlumdur. Həmçinin, 
onların hər birinin digərinin həyatında və onun bərabərində iş-
tirakının necəliyi də müəyyən deyil. Qarşıda olan örtülü, gizli və 
sirlidir. Ona nə proqnoz vermək olur, nə də qarşısın alaraq, ci-
lovlamaq olur. Bəzən ona hörmət edirsən, qərarlarını müdafiə 
edirsən, onunla qarşı-qarşıya gəlmirsən, müxalifət etmirsən, nə-
bada məcbur olub azadlığı ilə sənin eşqin arasında qalıb, birini 
seçsin. Təkcə aşiqanə səbrimlə onu eşqdən intizarı olan sığına-
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cağa çatdırmağıma ümidvar idim. Bir də onda gözünü açırsan 
ki, həm özünü həm şəxsiyyətini onda fəna edərək, əbədiləşdir-
misən. Bəzən istəyirsən onunla sənin aranda olan maneələri, ay-
rılıqları aradan götürəsən, pərdələri qaldırasan, bunu məşuqə-
nin özündən savayı, asan icra edə biləcək kimsə varmı? Onu bir 
dəfəlik özünə məxsus edəsən. Özünün ayrılmaz hissən edəsən, 
sən bəyəndiyin hər şeyi, o da bəyənsin, xoşalmadığın şeydən 
onun da xoşu gəlməsin. Bir sözlə, öz fərdiyyətindən irəli çıxsın 
və səninlə birləşsin. Sənə qovuşsun. İqtidar, yiyələnmək və mə-
nimsəmək, eşqlə qapı qonşular sayılırlar. Lakin gələcək bu ümid 
verən duyğularda naməlum və məchuldur. Eşq vadisinə qədəm 
qoyan şəxs, həqiqətdə özünü sonu bilinməyən döyüş meydanın-
da iştirak etməyə hazırlayır. Eşq bir sözlə, F.Bekon demişkən: 
“özünü təqdirə həvalə etmək və həyatın axarına buraxmaqdır”. 
Eşq xarici görünüşdən əlavə ürəkdə də dənizlər qədər səxavətli 
olmaqdır. O gün, mən də eşq vadisinə düşmüşdüm. Sanki eşqi 
eşitməyə yox, duymağa qərar vermişdim. Doğrusu, dəqiq bilmi-
rəm nə vaxt idi, amma bir müddətdən sonra daha nəzəri niga-
rançılıqlarımın həllini gözləmək ümidimi itirdim. Bu sualların 
hamısı mənim üçün öz əhəmiyyətlərini itirdi. Roman yazan bir 
yazıçıya bənzəyirdim ki, öz romanının qəhrəmanını tapıb, daha 
ondan sonra qəhrəman idi ki, hamını, o cümlədən roman yaza-
nı, öz arxasınca aparırdı. Mənim üçün ən xoş an S.Sepehri de-
mişkən, “ona baxmaq idi”. Onun baxışlarını izləmək, eşq macə-
rasını yeniləmək və eşqin hər an yenilənən anlarına tamaşa et-
mək idi. Buna görə də, sanki M.Füzulinin nəsihətinə qulaq asıb, 
ağılı tamamilə azad edib kənarlaşdırmışdım. Bəlkə də, o, biz 
aşiqlərin halını təsvir edərək, demişdi: “Eşqdən ağılı soruşdum. 
Dedi: uzaqdır, daha ondan fərman almıram”.  

Beləliklə, nigaran bir halda idim, birdən elə bil içimdə 
elektrik lampası işıq verməyə başladı. Elə bil o dərinlikdə kimsə 
oturmuşdu və mənim hər bir sualıma cavab verirdi. Mövcud 
şəkk və şübhələrimi bir-bir aradan qaldırırdı. Mənə deyirdi 
qorxma. Bu qədər yubanma, ləngimə. Önün ol! Aşiqlik cəsarət-
ni göstər. Daxili sıxıntılarını və müzakirələrini bir kənara qoy, 
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eşqi tanımaq yox, dadmaq, təcrübə etmək, lazımdır. Eşqi tanı-
madan da təcrübə etmək və duymaq olar. Lakin dadandan, du-
yandan və təcrübə edəndən sonra tanımaq olar. Sənaidən öy-
rənmək lazımdır. O deyirdi: “Ey yanmış və yandırmışdan xəbər-
siz. Eşq öyrənilməli yox, duyulmalıdır”.  

Ömrünün bitməyindən qorx. Kainatda düşünülmüş və 
məqsədli rolunu oynaya bilməməyindən qorx. Xoşbəxtliyinin o 
nadir anlarını təcrübə etməmək və yaşamamaqdan qorx. Sanki 
birisi mənə deyirdi: Eşqinin səsinin yayılmasından, özünü qor-
xutma. Qoy hamı bilsin ki, müqəddəs eşqlər əsrində, bu boyda 
böyük olan dünya, bütün o uca amalları ilə mənim üçün bu 
universitet qədər kiçilib. Qoy hamı bilsin ki, “eşqin incəliklərin-
dən canım çox incəldi”. Çarəsiz Doktor Jivaqo! Yorğun və xəstə 
Doktor Jivaqo! Sən ki, çarın sarayına gedə bilmirdin, Sənin ki 
heç Stalin hakimiyyətində də yerin yox idi, aşiqliyin rüsvaylığın-
dan niyə qorxurdun? Nə vaxta qədər qatar dayanacağında göz-
ləmək istəyirsən? Lara daha qatarda deyil. Hər iki hakimiyyət 
dövründə ali rütbəsi olan fürsətçi rəqib, onu səndən oğurlaya-
raq qaçıracaq. Gec tərpəndin və ülvi eşqin bolşeviklərin ayaqla-
rı altında tapdalandı. Daha bu dəfə ləngimə. Səni aşiq səslə-
məkdən qorxma. Qoy hamı bilsin onsuz şəhər sənin üçün zin-
dandır. Üstəlik, nəyi gizlətmək istəyirsən? Bilmirsən ki, artıq 
çoxları bilir? Görmürsən sənin az danışdığını görən atan belə 
anlayıb. Universitetin işçilərini görmürsənki uzun saçları ilə be-
lə əngəl yaradaraq, maneə törədirlər. Ananı görmürsən, sənin 
arıqlamandan və sifətinin sarılığından nigarandır. Bacının mə-
nalı gülüşlərini görmürsənmi? Yox mənim dostum, “Sənin eşqin 
gizli qalan söz söhbət deyil”. Bekonun sözünə diqqət et: “Özü-
nü dənizlərə, dalğalara vur. Ruhunu boşalt”. Qoy yağış heç bir 
maneəsiz, vasitəsiz və pərdəsiz sənin üzərinə yağsın. Bilinməyən 
sonluğu düşünmə. Başladığın işi yarımçıq qoyma və bitir. Kim 
bilir bəlkə, Allahın mərhəməti sənə tuş gələcək. Bir-birinizlə 
xoşbəxt olacaqsız. Həm o səni, həm də sən onu ömrünüzün so-
nunadək sevəcəksiz. Bəlkə də ən xoşagəlməz anlar sənə üz gəti-
rəcək, bəlkə eşqin nakam və acısı bitəcək və o, oturduğu zirvə-
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dən aşağı enməyəcək, vüsala qol qoymayacaq və bu eşq nifrətlə 
bitəcək. Bəlkə də bu eşq heç vaxt nifrətə çevrilməyəcək. Sənin 
üçün müqəddəs bir eşq olaraq qalacaq. Əlbəttə, hər anın öz 
hökmü var. Bir an sonranı belə bilmək olmur.  

Sinifdə baş verən o məlum hadisədən bir həftə sonra 
unudulmaz bir gündə, saf və aydın bir bahar gününün ikinci 
yarısında, gilas şükufələrinin ətri və qoxusu ətrafı bürümüşdü. 
Sanki eşq öz mavi üzünü səmada göstərirdi, Universitetin ki-
tabxanasına tərəf gedərkən birdən onu gördüm, bir az fasilə ilə 
qarşımda kitabxanaya tərəf irəliləyirdi. Ona yaxınlaşdıqca ad-
dımlarını daha da asta götürürdü. Yaxınlaşmaq üzrəydim ki, 
birdən arxaya çevrildi. Məni görcək təbəssüm etdi. Adımla məni 
çağırdı və dedi: “Sizsiz cənab! Bu gün sinifdə niyə danışmadız?” 
Səsi titrəyirdi. Həyəcanlı və nigaran idi. Amma naşı bir formada 
vəziyyəti adi göstərmək istəyirdi. Mən inamsızlıqla hiss etdim 
ki, o da mənim kimi sevib, sevilməyə möhtacdır. Bir neçə tu-
fanlı və dalğalı aydan sonra, ilk dəfə idi ki, artıq rahatlıq və asu-
dəlik hissi keçirirdim. Sanki, qorxunc və dəhşətli göy gürultusu 
və şimşəklərdən sonra aprel yağışı idi, mənə yağırdı. Elə bil sə-
ma da dalbadal üz verən yağışlardan, boranlardan və qara bu-
ludlardan sonra ilk dəfə açılmışdı. O dəhşətli sükut buzu əri-
mişdi. Yalnız bundan sonra təkliyin və sükutun daşını ata bil-
dim. Özümü dünyanın ən xoşbəxt adamı sayırdım. Düzdür, 
xoşbəxtliyə nail olmaq asan, onu əldə saxlamaq isə çətindir de-
yiblər. Olsun! Mən elə buna da razı idim. Axı “dama-dama göl, 
axa-axa sel olar” deyiblər.  

O gün bir iki saat Universitetin ətraf küçələrində söhbət-
ləşərək yanaşı gəzdik. Onunla xudahafizləşdikdən sonra bütün 
yolu evədək qaçdım. Mənim həyatıma ümid və həyəcan yol tap-
mış idi. Mənim həyatımın mənasız və qəmli dövrü sona çatmış-
dı. Ətrafı yamyaşıl ağaclar və çiçəklər olan asfalt üstündə qaçır-
dım və Bayəzid Bəstaminin halını hiss edirdim ki, deyirdi: “Səh-
raya getdim, eşq yağmış idi, yer nəm idi, ayaq qarda aşağı ge-
dən kimi, eşqə batırdı”. Qaçırdım və dahi Nizamini xatırlayır-
dım ki, niyə məni görmür, daha heç bir şeydən vahiməm yox-
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dur. Ürəyim hay-küy qoparmaq, qışqırmaq, səs-səda salmaq, 
uca səslə oxumaq, oynamaq istəyirdi. Qışqıraraq hamıya demək 
istəyirdim, həyatım dəyişib, mən daha qabaqkı adam deyiləm. 
Mən artıq çarəsiz və kasıb deyiləm, əksinə, mən yer üzünün ən 
xoşbəxt və ən şad adamıyam. Mən eşq dövlətinin padişahıyam. 
Evə çatanda düz otağıma getdim. Qapını arxadan bağladım. Bu 
halda öz təkliyimdən zövq alaraq təsvir olunmaz bir şövqlə 
M.Füzulinin şerini zümzümə edirdim:

Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı var, 
Aşiqi sadiq mənəm, Məcnunun yalnız adı var. 
Nola qan tökməkdə mahir olsa çeşmim mərdümü, 
Nütfeyi-qabildürür, qəmzə kimi ustadı var. 
Qıl təfağür kim, sənin həm var mənim tək aşiqin, 
Leylinin Məcnunu, Şirinin əgər Fərhadı var. 
Əhli-təmkinəm məni bənzətmə ey gül bülbülə, 
Dərdə yox səbri onun, hər ləhzə min fəryadı var. 
Öylə bədhaləm ki, əhvalım görəndə şad olur, 
Hər kimin kim, dövr cövründən dili naşadı var. 
Gəzmə, ey könlüm quşu, qafil fəzayi eşqdə, 
Kim, bu səhranın güzərgəhlərdə çox səyyadı var. 
Ey Füzuli, eşq mənin qılma nasehdən qəbul, 
Əql tədbiridir ol, sanma ki, bir bünyadı var. 
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TƏR QƏRƏNFİLLƏR 

O, əli ilə torpağı hamarlayıb yerə oturdu. Pıçıltı ilə "Mən 
yenə gəldim, əzizim. Ad günün mübarək, sevgilim!" dedi. - 40 
yaşın mübarək! Doğum günündən bir gün qabaq gəldim səni 
ziyarətə. Anandan öncə gəldim ki, onunla üzləşməyim. Bilirsən, 
sevgilim, ondan utanıram, üz-üzə gəlməkdən çəkinirəm. İstəmi-
rəm illərdir saxladığımız sirrimiz açılsın. Eh, illər necə ötüb 
keçdi, iyirmi il elə bil dünəndir. İyirmi ildir qəlbimdə yaşayır-
san. Sevgilim, yadındamı, arxamca düşdüyün gün necə həyəcan-
lı idin?! Bilmirdin nə deyəsən, sözə necə başlayasan. Mən də hə-
yəcanlı idim sənin kimi. Yadındadır, məktəbin pilləkənində bir-
birimizə dəydik? İkimiz də utandıq. Mən qıpqırmızı oldum. Heç 
vaxt o günü unutmaram. Sən unutmusan? İnanmıram unuda-
san. Mənə yazdığın ilk məktubunu da saxlayıram. Hər gün oxu-
yuram, öpürəm doyunca. İndi fərqinə varmışam. İlk dəfə mək-
tubda mənə "səni sevirəm" yazmışdın. O sözləri oxuyanda bilir-
sən nə duyğular keçirmişdim? İzah etməkdə acizəm. Bədənimi 
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bürüyən qəribə giziltilər, həzz məni özümdən alırdı. Həmin 
həzzi – o gözəl duyğunu yenidən yaşamaq üçün məktubdakı 
“səni sevirəm” cümləsini dönə-dönə oxuyurdum. Mən doğrudan 
da səni sevirdim – məktəbin ən yaraşıqlı oğlanını. 

O, əlindəki qərənfil dəstəsini səliqə ilə qəbirin üstünə 
düzməyə başladı. Gözündən axan yaşlar süzülüb qərənfillərin 
üstünə düşür, əli ilə qərənfilləri sığallayırdı. 

İndi mən yaşlanmışam, amma sən hələ də yaraşıqlı, boy-
lu-buxunlu bir gənc kimi qalmısan. Yəqin daha məni bəyən-
məzsən. Mən yaşa dolmuşam, saçlarım ağarıb. Axı bizim andı-
mız vardı. Biz əhdü-peyman bağlamışdıq. Sevgilim, görürsənmi, 
mən sənə dönük çıxmadım. Əhdimə sadiq qaldım. 

Hərdən sənə toxunmaq, saçlarına sığal çəkmək, üzünə do-
yunca baxmaq istəyirəm. Hərdən özümü qınayıram da. Niyə 
mən sənsiz ölmədim axı? Bəzən də özüm-özümü danlayıram ki, 
niyə səni müharibəyə getməyə qoydum? 

Hələ də o günü unuda bilmirəm, illər öncə eşitdiyim qara 
xəbəri qəbul edə bilmirəm. Sən heç kimə əyilməzdin, heç kim 
sənə qalib gələ bilməzdi. Fikirləşdikcə dəhşətə gəlirəm. Elə hey 
düşünürəm ki, görəsən, sən təyyarədən düşəndə çoxmu əzilmi-
sən? Görən, neçə gün orada sağ qalmısan? Ac-susuz necə can 
vermisən? Bəlkə də aclıqdan, ola bilsin çoxlu qan itirməkdən öl-
müsən? Bu suallar məni dəli edir, sevgilim! 

Qız iki əlini üzünə tutaraq hönkürtü ilə ağladı. O, əlləri 
ilə Cavanşirin baş daşını sığalladı, tozunu sildi. Yenidən yerə 
çöküb oturdu. Əli ilə sevgilisini oxşayırmış kimi sinə daşını sı-
ğalladı. 

Qızın gözlərindən axan yaşlar daşa töküldükcə Cavanşir 
dözə bilmirdi. O, hər şeyi görür və eşidirdi. Səsinin ona yetmə-
diyini bildiyi üçün ofuldanırdı. Əlini uzadıb qızın gözündən 
axan yaşları silirdi. Yanında əyləşib başını onun çiyninə qoydu. 
Əlini saçlarına toxundurub “sən elə həmişəki kimi gözəlsən” de-
di. 

Qız saçlarına çəkilən tumardan gözlərini yumdu. Cavanşi-
rin onun yanında olduğunu hiss etdi. Gözlərini açmağa qorxur-
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du, qorxurdu ki, gözlərini açsa, bu əllər ondan uzaqlaşacaq. 
Saçlarına istilik gəldi. Gözündən axan yaşın silindiyini hiss et-
dikcə dodaqları qaçdı, gülümsədi. Onun nəmli gözləri indi gü-
lürdü. İllərdir belə ürəkdən sevinməmişdi. Cavanşir onun saçla-
rına, üzünə, əllərinə toxunduqca qız soyuqdan donmuş əllərinin 
isindiyini hiss edirdi. Cavanşir onu başdan-ayağa süzdü. Yanın-
da yerə oturub başını onun dizləri üstə qoydu. “Səni gözüyaşlı 
qoyduğum üçün məni bağışla” dedi. Çox arzularım, xəyallarım 
vardı. Hamısı ürəyimdə, gözümdə qaldı. Mən peşman deyiləm, 
əksinə qürur duyuram. Bundan şərəfli ölüm varmı? Sən də mə-
nimlə qürur duy, sevgilim. Sil gözünün yaşını, daha ağlama. Sə-
ni bu cür gözüyaşlı qoyduğum üçün əzab çəkirəm. Kaş o əhdü-
peymanı bağlamazdıq. İndi sənin bir ailən olardı. Bəlkə də bir 
oğlun vardı. Bilirəm ona mənim adımı qoyardın, oğlunu hər ça-
ğıranda məni yada salardın. Əzizlərdin, sevərdin oğlundakı mə-
ni... 

*** 
Qız: 
- Görürsənmi, payız gəlib. Səndən sonra bu fəsli sevmi-

rəm, qışı heç sevmirəm. Soyuqlar düşdükcə, yağış, qar yağdıqca 
başıma qiyamət qopur sanki. Bəzən də özümə təsəlli verirəm ki, 
ağaclar yarpağını sənin üstünə səpir ki, üşüməyəsən. Bu aylar 
gələndə çox narahat oluram. İsti evimdə oturub səni düşünü-
rəm. Sən üşüyürsən deyə mən isti otaqda oturmağı özümə gü-
nah sayıram. 

*** 
Artıq şər qarışırdı. Qız sanki hər şeyi unutmuşdu. İndi 

burada tək qalmaqdan da qorxmurdu. Əslində o burada özünü 
tənha hiss etmirdi. Bilirdi ki, Cavanşiri yanındadır. Ona arxala-
nırdı. O, yavaş-yavaş ayağa qalxıb:  

-Sevgilim, mən gedim çox gecdir. Şər qarışıb. Vaxtın necə 
keçdiyindən xəbərim olmayıb. Əslində getmək istəmirəm. Sağ 
ol, sevgilim, gələcəm yenə. Məni gözlə! - deyib qız ağır addım-
larla qəbiristanlıqdan uzaqlaşdı.  

O, tez-tez dönüb geri baxırdı. Gözü arxada qalmışdı. 
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Ayaqları getsə də, ürəyi getmək istəmirdi. Cavanşir onu qəbiris-
tanlığı çıxana qədər izlədi.  

*** 
Səhər Lalə ana erkəndən durub oğlunu ziyarətə getdi. 

Qəbristanlığa çatanda həmişə həyəcanlanırdı. Qəbrin yanına ça-
tanda ayaq saxladı. O, yenə tər qərənfilləri oğlunun qəbrinin 
üstündə görüb heyrətləndi. Ana için-için, hıçqırtıyla ağladı: 

- Yenə tər qərənfillər... Necə də gözəl bəzəyib buranı. Bəy
otağına döndərib oğlumun qəbrini. Hər tərəfi təmizləyib, toz-
torpağı silib. Axı kimdir o?! Niyə gizli edir bunları? Heç unut-
madımı Cavanşiri? Bu qədərmi güclü sevib oğlumu? Görən, ailə 
qurmayıbmı? Suallar onu dəli edirdi. İyirmi ildir kimliyini gizlə-
dir. Hər dəfə də məndən qabaq gəlir. 

*** 
Cavanşir anasını suallar içində boğulduğunu görüb “Axı 

niyə bu qədər narahat olursan?” deyə əllərini anasının ağarmış 
ağ saçlarına çəkmək, sığallamaq istədi, əli çatmadı. Yaxına gəldi. 
Anasının göz yaşlarını sildi. Ağlamaqdan qızarmış gözlərindən 
öpüb: 

- Biz onunla əhdü-peyman bağlamışdıq, o ölüncə mənə
sadiq olacaq, buna söz verib, ana, - dedi. 

TOY KARVANI 

Maşınlar yola düzəldilər. Karvan qız evinin qapısından 
çıxmaqdaydı. Yetər qarı dolu vedrə ilə onların arxasınca su atıb 
xeyir-dua verdi. Güləri aparmaq üçün oğlan evindən, bəlkə də, 
qırx maşın gəlmişdi. Ata evindən ömürlük ayrıldığı üçün Gülər 
çox ağlamışdı. Bir neçə dəqiqədən sonra başına gələcəklərdən 
xəbərsiz zavallı qız gözləri nəmli orta məktəbdən sevib evlənə-
cəyi Ayazın üzünə baxaraq gülümsədi. Ayaz onun ağladığına 
baxıb çox pis olsa da ürəyində dünyanın ən gözəl, ən ismətli qı-
zı ilə evləndiyi üçün qürur duydu. Sakitcə əlini uzadıb onun 
əlindən tutdu. 
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Maşınların siqnalı bütün kəndi bürümüşdü. Az çəkmədi 
ki, hamının sevinci gözündə qaldı. Maşın karvanlarının səsini 
avtomatlardan açılan atəş səsi əvəz etdi. Ermənilər bu karvanı 
al-qana boyamaq üçün bir neçə saat idi ki, pusquda durmuşdu-
lar. Qəfil maşınların qabağına çıxaraq maşınları bir-bir güllə 
baran etdilər. Onlar maşınların önünü kəsəndə sanki heç kim 
heç nə başa düşmədi. Hər şey bir anda baş verdi. Onlar təkcə 
gəlin maşınına toxunmadılar. Qurban kişi vahimə içində çönüb 
arxaya baxdı. Bir tərəfində bəy, bir tərəfində yengəsi oturan gə-
lin nəfəs almağa qorxurdu. Onun qorxudan gözləri dörd olmuş-
du. Saqqallı, gözləri qızmış erməni əsgəri vaya dönmüş toy kar-
vanını al-qana boyamışdı. Təkərləri güllə ilə dağıtdıqlarından 
maşın yerə yatmışdı. 

Erməni əsgərinin biri maşının qapısını açaraq sağ tərəfdə 
əyləşən yengənin paltarından yapışıb yerə yıxdı. Qadının dili-
dodağı qurumuşdu qorxudan. Göz yaşları sel kimi axırdı. O 
əlindəki güzgünü bərk-bərk tutmuşdu. Bu harayda onun sın-
mağından qorxurdu. Avtomatın ucu ilə güzgünü vurmaq istə-
yəndə güzgünü sinəsinə sıxdı. Bunu görən əsgər güzgünün or-
tasından güllə açdı. Qadın yerdə çabalayırdı. Maşındakılar qışqı-
raraq başlarını qucaqladılar. Bundan əsəbləşən erməni sürücü-
nü və qabaqda əyləşən bəyin əmisini də güllə atəşinə tutdu. 
Maşın sanki qan gölünə döndü. Əlini gəlinə uzadaraq onu ma-
şından sürüyərək yerə düşürdü. Ağ gəlinlik al qan rənginə bo-
yanmışdı. Digər əsgər isə bəyi yerə düşürdü. Onlar səssizcə bir 
birinin üzünə baxırdılar. Gülər həyəcandan elə nəfəs alırdı ki, 
elə bil ürəyi sinəsindən çıxacaqdı. Ayaz sakit halda "siz nə qə-
dər qansızsınız" dedi.  

- Kəss səsini murdar olmuş! - deyə erməni əsgəri azər-
baycanca cavab verdi. Onun Azərbaycan dilində cavab verməsi 
Ayazı daha da qorxutdu. Mənim dilimi murdarlama ağzınla. 

- Paho! Niyə? Sən kimsən mənə söz qaytarırsan?!...
Ayaz dinmədi, əlacsız idi. Gülərə baxdıqca dəli olurdu.
-Vicdansızlar, siz vəhşiləşmi - onun sozü ağzında qaldı.

Sinəsinə dəyən süngü bıçaq sözünü ağzında qoydu. Əsgər onun 
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sinəsini parçaladı. Gəlinin qışqırtısına göydəki quşlar qanad 
saxladı. Gözlərini qan örtmüş əsgər əlini salıb acımadan onun 
ürəyini çıxardıb övcunun içinə qoydu. 

-Al tut ürəyini bərk, bərk tut! - hırtıldayaraq dişlərini
ağartdı. Ayazın bənizi saralmışdı. Gözlərindən yaş gilələndi. Bu 
yaş Gülər üçün axırdı. 

Onlar Güləri bağırda-bağırda maşına qoyub apardılar. 
....atışma səsindən qulaq tutulurdu. Kənd camaatı erməni-

lərlə döyüşürdü. Erməni əsgərləri qabaqlarına çıxanı gülləyə tu-
turdular. Kənd sakinləri maşın karvanına yaxınlaşa bilmirdilər. 
Hər tərəfdə atışma gedirdi. Səhər sübh çağı ara bir az sakitləş-
dikdə kənd camaatı maşınlara yaxınlaşanda gördükləri mənzə-
rədən şoka düşmüşdülər. Üzünü cırıb saçını yolana bax, ürəyi 
gedənə bax... 

Ürəyi ovcunda qalan bəy yerdə sakitcə nəfəs alırdı. Aya-
zın ürəyi ovcunda saat əqrəbi kimi sakit-sakit döyünürdü. 
Onun gözləri açıq qaldığından elə bilirdin ki, adamın üzünə ba-
xıb nəsə demək istəyir. Əslində demək istədiyi və soruşmaq is-
tədiyi Gülər idi. Axı, Güləri ermənilər aparmışdılar. 

Azğınlaşmış ermənilər kəndi hər tərəfdən atəşə tuturdu-
lar. Onlar toplardan atəş açırdılar. Hərə bir yana qaçırdı. Ata-
anasını itirən kim, uşağını itirən kim. Asiman da ata-anasından, 
bacı-qardaşından ayrı düşmüşdü. O, insanlara qoşulub kəndin 
ortası ilə qaçırdı. Heç ozü də bilmirdi ki, hara qaçır. Birdən top 
mərmisi düz onun yanına düşdü. Onun bədənini istilik bürüdü. 
Bir tərəfində sanki od qaladılar. Ayaq saxlayıb dönüb arxaya 
baxdı. Geri qayıdıb heç nə olmamış kimi əyilib sol əli ilə yerdə 
qalan əlini götürüb qucaqlayaraq yenidən qaçmağa davam etdi. 

Kəndin camaatı artıq Araza yaxınlaşmışdılar. Abbas kişi 
adamlara kömək edirdi ki, tez keçə bilsinlər. 

- “Tez olun, tez-tez gəlin... Bir az tələsin” - deyə tanıdı ta-
nımadı hər kəsə kömək etməyə çalışırdı. Ömrünün otuz ilini 
müəllim, məktəb direktoru işləmişdi. Kənd ona böyük hörmətlə 
yanaşırdı. Hamı ona, “müəllim” deyə müraciət edirdi. Abbas kişi 
yenidən uca səslə: "Tez olun, tez-tez! suyu keçməyə çalışın". 
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Arazı keçmək üçün hamı suya tökülürdü. Arazın da tərsliyi tut-
muşdu. O da zavallı insanlara amansızlıq edirdi. Arıq cüssəli 
gəlin qucağında körpə balası suyun eninə-uzununa baxa-baxa 
qalmışdı. 

- Bala, nə durmusan, tez keç, gəlirlər arxadan. Tez ol,
durmaq vaxtı deyil. 

- Yox, yoxx, qorxuram, keçə bilmərəm.
- Bala, qorxma, tez ol, keçməyə çalış-yoxsa gələcəklər.
- Mən qorxuram suyu keçməyə görmürsüz necə sürətli

axır, uşaq boğular. 
- Gəl məndən yapış. Tez ol, durma, tələs! Tut məndən.

Gəlin Abbas müəllimin qollarından tutdu. O, körpəsini bərk-
bərk sıxmışdı. Suyun o qədər dərin yerindən keçirdilər ki, az 
qala batacaqdılar. O, körpəsinin boğulmağından qorxurdu. Nə-
hayət, suyu bir təhər keçə bildilər. Kənarda dayanıb dərindən 
nəfəs aldı. 

Hər şey qurtardı. Onlar qorxunu geridə qoya bildilər. On-
lara elə gəlirdi ki, artıq hər şey qurtardı. Daha ermənilər onlara 
çata bilməzlər. Əlini atıb körpənin üzünü açdı. Bir anlığa do-
nub qaldı. O, indi başa düşdü ki, bayaqdan bəri körpəsinin səsi 
niyə gəlmir...  

ÖLÜM MƏHKUMLARI 

Səhər açılmaq bilmirdi. Sanki saatın əqrəbləri dayanmışdı. 
Hardan başlayacam, nədən sual verəcəm? İlk sualım nə olacaq?. 
Düşüncələr məni yormuşdu. Onlarla üz-üzə gəlmək, onları din-
ləmək bilirəm ki, ağır olacaq. Həm də çox ağır. Ancaq buna 
məcburam. Aylardı dinclik tapa bilmirəm. Suallar, qarşılaşaca-
ğım insanlar məni rahat buraxmır. İndi də səhərin açılmağını 
gözləsəm də səhər açılmaq bilmir ki, bilmir. Mənə elə gəlir ki, 
səhər açılsa hər şey həllini tapacaq.  

...ilk dediyim söz - mənə "o gecə"dən danışın oldu. 
Çovğunlu-qarlı qış günləri göylərin qapılarını açaraq hər 
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tərəfi ağ libasa bürümüşdü. Lopa-lopa yağan qar dənələri tor-
pağa düşdükcə yer üzünü növrəstə gəlinə bənzədirdi. Uzaqdan 
görünən qarlı dağların əzəmətli, bir az da qəmli görünüşü, əsir-
lər boyu çox müsibətlərin şahidi olduğundan xəbər verirdi. Qu-
laqları batıran küləyin uğultusu sanki yaşanan faciənin acısını 
hər tərəfə yayaraq dil açıb ağı deyirdi. Qara bürünən təbiət göz 
oxşasa da qışın sərtliyi, qılınc kimi kəsən şaxtası dözülməz idi. 
Ucu-bucağı görünməyən sərhədsiz meşələrə, dağlara yağan qar, 
hər kəsin yaşadığı illərin sevincli-kədərli xatirələrini xatırladırdı. 
Səpələnən yumşaq qar dənəcikləri özü ilə təbiətdə qəribə sükut, 
hüzün və vahimə gətirmişdir. 

O insanlarla üz-üzə dayanıb gözlərinin dərinliklərində 
oxudum ki, təbiətin bu gözəlliyi, çoxlarına sevinc bəxş etsə də 
artıq neçə il idi ki, qarlı-şaxtalı hava viran olan şəhərin sağ qa-
lan sakinlərinə rahatlıq vermirmiş. Yaralar təzələnmişdi. Hər il 
yağan qar onlara yaşadıqları faciəni, vahiməli gecənin həyəcanı-
nı təkrar yaşadırmış. Uzun illər keçməsinə baxmayaraq bu il ya-
ğan qar onlara 1992-ci ilin al-qana boyanmış qarlı qışını xatırla-
dıb. O gecə... Xocalı soyuq bir qış mənzərəsi ilə qarışdığı gecə. 

Xocalıda döyüşən 4 müdafiə dəstəsi vardı. Onlardan sayca 
ən böyüyünə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Tofiq Hüseynov 
rəhbərlik edirdi. Xocalı özünü müdafiə batolyonu adlanırdı. 50 
nəfərdən ibarət olan Xocalı polis bölməsinə isə Sabir Məmmə-
dov, 3-cü müdafiə dəstəsinə isə Əlif Hacıyev, dördüncü müdafiə 
dəstəsinə Aqil Quliyev rəhbərlik edirdi. Bu hərbiçilərin köməkli-
yi ilə vertolyotlarla Bakıya, gediş-gəliş mümkün olurdu. Ancaq 
1991-ci ildə noyabr ayının 1-dən fevralın 25-nə (1992) qədər 4 
ay Xocalı tam muhasirə şəklində yaşadı. Bizim Bakı ilə əlaqəmiz 
vertolyotlarla, telefonla olurdu. Avtomobil yolu noyabr ayından 
artıq bağlanmışdı. Gediş-gəliş mümkün deyildi. Yalnız mülki 
vertolyotlarla Xocalıya ayda bir dəfə un gətirilirdi. Demək olar 
ki, başqa ərzaq məhsulları yox idi. Əhali çox acınacaqlı vəziy-
yətdə idi. Bu azmış kimi 1992-ci il yanvarın 18-dən Xocalının ət-
raf rayonlarla əlaqəsi kəsildi. Əhalinin vəziyyəti olduqca ağır, 
dözülməz idi. Yemək çatışmırdı. Qaz, işıq ermənilər tərəfindən 
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partladılıb dağıdılmışdı. Dava-dərman, sarğı materialları ümu-
miyyətlə, demək olar ki, yox idi. 

Xədicə dərindən köks ötürərək sudan bir qurtum alıb sö-
zünə davam etdi. Gözündən süzülən yaş damcıları sinəsinə tö-
küldüyündən tez-tez dəsmalla bərk-bərk gözünü elə silirdi ki, 
az qalırdı gözünü çıxartsın. O, Xocalı sakini idi. Xocalıdan da-
nışmaq ona çox ağır idi. Qəhər boğsa da aram-aram sözə başla-
dı. 7 ay idi ki, ermənilər Xocalının işığını kəsmişdilər. Xocalıya 
keçən yol Əsgərandan keçirdi deyə, camaat gedib işığı da dü-
zəldə bilmirdi. 7 ay lampa işığında yaşamışıq. Demək olar ki, 
ermənilər hər tərəfdən yolu kəsmişdilər deyə Ağdama keçmək 
mümkün deyildi. Getmək istəyəndə də Əsgəran yolundan ma-
şınları daşlayırdılar, sındırırdılar. Camaatı yaralayırdılar. Şuşaya 
da getmək mümkün deyildi. Həmin yolu da Xankəndi yolundan 
daşlayırdılar. Bircə hava yolu qalırdı, ancaq ermənilər buna da 
imkan vermirdilər. Vertolyotlara havada atəş açırdılar. Bu hadi-
səyə qədər biz çox çətinliklər yaşamışıq. Ağır, dözülməz günlə-
rimiz çox olub. Xədicə iki əli ilə üzünü qapayaraq hönkürüb ağ-
ladı. 

Onun ağlamağına mane olmadım. Əksinə istədim ki, ürə-
yini boşaltsın. Çünki, bayaqdan bəri dolmuşdu. 

...Onlar Xocalının müqavimətini qıra  bilməmişdilər, bil-
məzdilər də. Əgər 366-cı alayın tam gücündən, hərbi texnika-
sından və canlı qüvvəsindən istifadə etməsəydilər. Güclü bir 
moto-atıcı alayın texnikası ilə üz-üzə qalmışdılar. Bizimkilərdə 
olan silahlar yüngül atıcı silahlar idi. Avtomatlar, tapançalar, ov 
tüfəngləri, başqa adi silah-sursat idi. Xocalı bax, bu cür müdafiə 
olunurdu. Xalq əliyalın qalmışdı. Xocalı əhalisi qorxunc düş-
mənlərin əhatəsində çırpışırdı. Doğma torpağa keşik çəkənlər 
gecə-gündüz avtomatlarını sinələrinə sıxaraq soyuq səngərlərdə 
düşmən atəşlərinə atəşlə cavab versələr də qüvvələr bərabər de-
yildi. O vaxt adi bir avtomat, adi bir tapança da bizim üçün 
müdafiə, xilas yolu kimi görünürdü. 

O gecə... 25 fevral qara xəbərin yayıldığı gecə. Xocalıda 
insanları acımadan qırdılar. Camaatın qışqırtıları, fəryadları, im-
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dad diləmələri “ay camaat kömək edin” – deyə hayqırtıları, “vic-
danınız varsa gəlin kömək edin” kimi ifadələr qulaqlardan hələ 
də getmir. Havada vertolyotlar uçurdu. Onlar 366-cı alay, rus-
ermeni vertolyotları idi. Ruslarla ermənilər eyni qüvvə idilər. 

Qaraqaya adlanan təpənin üstü son nöqtə idi, ordan o tə-
rəfə getmək mümkün deyildi. Elə atırdılar ki, ordan salamat 
çıxmaq mümkünsüz idi. Öldürdükləri adamları isə öz yolların-
dan təmizləyirdilər. 

Xədicənin danışa bilmədiyini görüb Yavər (Əzimov Xocalı 
sakini) sözə başladı. Ermənilər, 1905-ci ildə Xocalı əhalisini qır-
mışdılar. 1918-ci ildə isə Xocalı əhalisni ikinci dəfə işgəncə verib 
öldürüblər. Və buradan qaçan əhali gəlib Əsgəranın yanından 
keçib, Qaraqaya deyilən yerə çatanda ermənilərin quldur dəstə-
ləri adamları tutub, olmazın işgəncələrini verərək acımadan qız-
gəlinləri saç-saça bağlayıb Qaraqaya deyilən qayadan, qayanın 
içinə tullayıblar. Qana susamış ermənilər 1905-1908-ci illərdə 
Qaraqaya deyilən yerdə Xocalı qadınlarının belinə qaynar somo-
var bağlayırdılar, sonra isə süngüdən keçirib Qarqar çayından 
atırdılar. O, vaxtlar da bu çayın daşan vaxtı olub. Bu bizə dərs 
olmayıb. Yenidən onlara inanmışıq. Yalan deməyiblər ki, "ilanın 
ağına da lənət, qarasına da". Bax, həmin hadisə yenidən 1992-ci 
il 25 fevralda təkrar olundu. 

Onları dinləmək mənə ağır olduğu qədər də vacib idi. 
Hiss edirdim ki, daha dözə bilmirəm. Lakin ürəyimdə tez-tez 
"bir az dözümlü olmalısan" deyə düşünürdüm. Özümü soyuq-
qanlı aparmağa çalışırdım ancaq alınmırdı. Göz yaşlarmı saxla-
ya bilmirdim. Əhməd Məmmədovun (Xocalı sakini) üzünə 
maddım-maddım baxmağımdan başa düşdü ki, onu dinləmək 
istəyirəm. 

Həmin günü yığışıb ad günümü qeyd edirdik. Atam, qar-
daşlarım, qonşumuz, bizə yaxın olan əsgərlər də gəlmişdilər. 
Sevincimiz gözümüzdə qaldı. Xəbər gəldi ki, köməyə gəlin. Er-
mənilər hücuma keçiblər. Onlar getdilər. Evdə qonşular və qa-
dınlar qaldı. Bir neçə saatdan sonra qardaşım və atam qayıtdı. 
Hazırlaşın çıxırıq deyə atam təlaş içində dedi. 
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Artıq ermənilər Xocalıya girirlər, meşə ilə çıxmalıyıq. Çölə 
çıxanda atrıq çox gec idi, ermənilər çatmışdılar. İki ev bizdən o 
tərəfə evləri yandırırdılar. Atamgil ermənilərə atəş açmağa baş-
ladılar, patronlar qurtardı. Atam dedi ki, evdə oturaq, qapını 
bağlayaq, nə olar-olar. Belə də etdik. Başqa çıxış yolumuz yox 
idi. Olümü diri-diri qarşılayırdıq. Ermənilər qapını təpiklə dö-
yürdülər, atam sakitçə işarə etdi ki, qapını açmayın. Ölsək də 
bir yerdə ölək. Evimizə qumbara atdılar, qonşumuz vəfat etdi, 
qardaşım yandı...anam yaralandı. Ermənilər bizi yığıb Əsgərana 
gətirdilər. Kaş biz də sağ qalmayaydıq. O an ölənlərə bəxtəvər-
lik verirdik. Çünki canları qurtarmışdı deyə düşünürdük. Ermə-
nilərin əlinə sağ keçməkdənsə ölmək yaxşı idi. 

Onun gözləri doldu, danışa bilmədi. Əlləri əsə-əsə siqaret 
yandırdı. Bir-iki qurtum siqaret sümürüb sözünə davam etmək 
istədi. Nə qədər cəhd etdisə bacarmadı. Qəhər onu boğdu. 

Mürvət (Məmmədov) əlini onun kürəyinə qoyaraq bizim 
də evin qapısını qırdılar, hamımızı əlimiz boynumuzun arxasın-
da, ağzı üstə yerə uzandırdılar. Sonra neft töküb ev qarışıq bizi 
yandırmaqlarını əmr etdilər. 5 yaşlı balaca qardaşım vardı. Onu 
öldürmək istəyəndə yalvardı ki, “erməni dayı qurban olum öl-
dürmə məni”. Anam yaylığın onların ayağının altına atdı ki, “bi-
zi bu uşağa qurban elə, öldürmə onu”. 5 yaşlı qardaşımın yal-
varışı nədənsə onları fikirlərindən daşındırdı. Bizi təpikləyə-tə-
pikləyə çölə çıxartdılar, qonşumuzun meyidin sürüyərək apardı-
lar. Onun qızıl dişləri görünürdü, ağzı açıq qalmışdı. Onlar bir 
birlərinə işarə edib hırtıldayaraq dedilər ki, dişlərin sonra sökə-
rik. Bizi əsir götürdülər. Öz torpağımızda Əsgəranda əsir idik. 
Hər gün bizə olmazın işgəncələrini verirdilər. Ruslar tez-tez gə-
lib, qızılları, pulları aparırdılar. Meyidlərin və əsirlərin üstündə 
nə varidisə hamısını yığıb verirdilər. Vay o günə ki, əsir düşən-
lərin ağzında qızıl dişi olardı onu diri-diri kəlbətinlə çıxardırdı-
lar. O nalələr, bağırtılar hələ də qulaqlarımdan getmir. 

Mən çox uşaq idim yanlarına çağırıb, nəsə dedilər deyə 
Əhməd də dilləndi. Ancaq mən başa düşmədim, başımla “hə” 
dedim. Bir də gördüm ki, əlimə atəş açdılar. Özümü itirdim. 
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Sonradan mənə dedilər ki, sən demə onlar mənə deyirlərmiş ki, 
“səni buraxsaq bizi öldürərsənmi?”. Mən də hə demişəm, başa 
düşməmişəm. Ona görə də, sağ əlimdən vurublar. Bu azmış ki-
mi sonra əlimə qaynar çay da tökdülər. 

Mürvət qardaşı Əhmədə baxıb gülümsəyərək amma sən 
də pis demədin ha. Gözlərinin içinə baxa-baxa "səni öldürərəm" 
dedin. Mürvətin bu zarafatı onların üzündə bir az gülüş yarada 
bildi. 

Hər şey geridə qalsa da sızıltılar hələ də yaşayır deyə Əh-
məd qardaşına baxıb başını salladı. 

Heç kim dinmirdi, aralığa sükut dolmuşdu. Bu süküt hey-
kələ döndü. Sanki tən ortada böyük bir "sükut heykəli" yarandı. 
Hamı fikirli idi. Hərə ürəyində o gecənin xatirələri ilə baş-başa 
idi. Daha sual verməyə çəkinirdim. Bundan da ağır cəzaların ve-
rildiyini eşidəcəyimi bilirdim. Ancaq yaxşı ki, mənə sual vermə-
yə ehtiyac qalmadı. Mürvət siqaretini tüsdülədərək dilləndi: 

- Səhərə yaxın meşədən yaralıları, ağır vəziyyətdə olanları,
don atmışların hamısını yığıb gətirdilər. Onları da biz olan ota-
ğa doldurdular. Otaq balaca olduğundan, artıq seçim etməyə 
başladılar. Cavan göyçək bacı-analarımıza nalayiq hərəkətlər 
eləməyə başladılar. Bu alçaq hərəkətləri onların doğmalarının 
yanında edirdilər. Heç kim də bu hərəkətləri götürmürdü. Ya-
dımdadır ki, orda Müşviq adlı oğlan vardı, onun yanında əl at-
dılar ki, gəlinlərin sırğaların qulağından çıxardalar. Müşviq mü-
qavimət göstərmişdi, ermənin üzünə tüpürmüşdü. Onlar Müş-
viqi çox pis günə qoydular, tanınmaz hala saldılar. Bunu bizim 
gözümüzün qabağında edirdilər ki, biz çəkinək, qorxaq. Sonra 
qadınlarımızın başına daha da pis oyunlar açdılar. Onlar bizim 
yanımızda narkotik qəbul edirdilər, tüstüsün qadınların üzərinə 
üfürürdülər. Gülürdülər, həzz alırdılar. Bizi ələ salırdılar. Avto-
matla divarlara vururdular, qığılcımlı qumlar üstümüzə tökü-
lürdü. Qadınların fəryadını ömrüm boyu unuda bilmərəm. Kim 
səsini çıxardırdısa aparıb pis işgəncələr verirdilər: dişlərin çəkir-
dilər, qolların qapının arasında qoyub qırırdılar. Olmazın işgən-
cələrin verirdilər ki, o birilərinə dərs olsun. 
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Bayaqdan gözüm Valehdə qalmışdı. O, heç dinmirdi. Başı-
nı aşağı salıb sakitcə danışanları dinləyirdi. Gözləri hey dolub 
boşalırdı. Dodağının titrəməsi gözümdən yayınmadı. Üzümü 
ona tutub sizin bizə danışmaq istədikləriniz yoxdurmu?-dedim. 

“Var bala, var” deyə ağır-ağır dilləndi. Mən camaatı çay-
dan keçirdim, amma öz həyat yoldaşımı xilas edə bilmədim. Er-
məni gülləsi həyat yoldaşıma dəydi. Bir müddət onun yanında 
oturdum, ayaqlarım getmirdi. Camaat mənə yalvarırdı ki, qal-
mayım. Amma həyat yoldaşımdan ayrılmaq istəmirdim, onunla 
haqq dünyasına qovuşmaq istəyirdim. Qaraqayaya cəmi 300-
400 metr qalmışdı, sonra Ağdamın Şelli kəndi idi. Hər yeri du-
man içində görürdüm. Bu zaman erməni mənə “dayan” dedi. 
Ölüm mənim məqsədim idi və onun üzərinə yeridim. Qismət-
dən Ermənin avtomatının darağında güllə qalmamışdı. Mən 
onun üzərinə yeriyəndə arxaya çəkilib darağı dəyişmək istədi. 
Onu yerə yıxıb vurmağa başladım və bu zaman məni arxadan 
avtomatın qundağı ilə vurdular. Huşumu itirdim. Əsirlikdə ilk 
gün məni o qədər döydülər ki, artıq yaşamaq haqqında düşün-
mürdüm. Bizi qıfıllı bir yerə saldılar. Bir-iki saat orada qalan-
dan sonra bir neçə nəfər cavanı seçib apardılar. Məni dairəyə 
aldılar. Qəflətən stol qılçaları ilə başladılar döyməyə, o qədər 
döyüblər ki, huşum gedib və gözümü açanda özümü kamerada 
gördüm. Nə qədər etdim bədənimi tərpədə bilmədim. Hər gün 
gəlib kamerada bizi huşumuzu itirənədək döyürdülər. Adımızı 
“ölüm məhkumları” qoymuşdular. Bir gün də bizi o qədər döy-
dülər, ölmüş bilib gətirib üst-üstə yığdılar. 

Qadınların dırnaqların çıxartmışdılar. Biz girovluqdan 
qaytarılanda heç bir qadının ayağında ayaqqabı yox idi. Qarda, 
çovğunda erməni dığaları qızlarımızın başlarına min oyun aç-
mışdılar. 

Mehdi ayağa qalxaraq pəncərəyə yaxınlaşıb bayıra baxdı. 
İndi təbiət sakitləşib. Daha fırtına qoparmır. Elə bil o vaxt təbi-
ət də bizə rəhm etmirdi. Biz bir həftə meşədə qarlı havada yol 
gəldik. Aclığa tab gətirə bilmirdik. Onlar bizi girov götürdülər, 
çox əziyyət verdilər. Qaranlıq bir yerə apardılar. Babamı iki er-
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məni döydü, gözlərimizin qarşısında ağılasığmaz zülümlər ve-
rirdilər zavallı qocaya. 

Sənubər onun sözünə qüvvət verərək: biz meşədən keçib 
Ağdam tərəfə qaçarkən pusquya düşdük. Orda saysız-hesabsız 
cəsədlər gördüm. Anamı gözümün qabağında güllələdilər, qızla-
rım Sevinc və Hicran yaralandı. Mənim özümə də güllə dəydi. 
Cavan qadınlar və uşaqlar qarın içində çırpınaraq can ver.... Sə-
nubər sözünü tamamlaya bilmədi, onun gözləri doldu. Canan 
ona təsəlli verərək: Mənim də oğlumu güllələdilər. Körpəmin 16 
yaşı vardı. İki əkiz uşağı olan 23 yaşlı qızımı və 18 yaşlı hamilə 
olan o biri qızımı girov götürdülər. Bəs onda mən nə edim? 
İnanın yaşamaq mənə haramdır. Canan balaları üçün dil deyib 
ağlayırdı. Ona su verib bir təhər sakitləşdirdilər. 

Səriyyə əli ilə gözünün yaşını silərək bizi erməni qəbiris-
tanlığına gətirdilər. Dörd nəfər cavan mesxeti türkünün, üç nə-
fər də azərbaycanlının bir erməni yaraqlısının qəbrinin üstündə 
başlarını bədənlərindən ayırdılar. Gözümüz nələr görmədi ki. 
Qansızlar uşaqlara valideynlərinin gözləri qabağında işgəncə ve-
rib öldürdülər. Dözülməz idi. Hərdən düşünürəm ki, biz yəqin 
insan deyilik, daşdan yaranmışıq ki, elə dəhşətlərə dözə bilmi-
şik. Cəsədləri buldozerlərlə kürüyüb dərəyə tökdülər. Əyinlərin-
də milli ordunun forması olan iki azərbaycanlının gözlərini vin-
taçanla oydular. Hər gün ancaq bir şey düşünürəm tez ölsəy-
dim balalarıma qovuşardım. Allah onu da mənə çox görür. Da-
ha bacarmıram. Şahin əsəbləri gərilmiş halda “bacarmalıyıq... 
dözməliyik... qisasımızı alana qədər dözməliyik” deyə bağırırdı. 

Bir an düşündüm ki, mən bunların nahaq yaralarını təzə-
lədim. Qaysaq bağlamış yaralarının qətməyini qopardım. 

Şahin yenə uca səslə Naxçıvanik kəndi (Xocalı) yaxınlığın-
da 80-ə yaxın meyit gördüm. Meyitlər qorxulu vəziyyətə salın-
mışdı, başları kəsilmişdi. Polis mayoru Əlif Hacıyev, yaxın qo-
humları Səlimov Fəxrəddin, Səlimov Mikayıl da qətlə yetirilənlər 
arasındaydı. Adam meyitlərə baxanda dəli olurdu. Bu müharibə 
deyildi! Tüpürüm belə müharibəyə..Bizim yiyəmiz yoxiydi. Yazıq 
millət qırıldı, təhqir oldu...alçaldı. 
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“Zaman yaralarımızı sağaltmadı, qardaş”, deyə Cəlil ayağa 
qalxdı. Ermənilər gözümün qarşısında həyat yoldaşım Füruzəni, 
oğlum Muğanı, qızım Simuzəri və gəlinim Südabəni güllələdi-
lər. Döz deyənlərdən soruşmaq istəyirəm necə dözüm? Yol gös-
tərin necə dözüm axı? 

İlahi, mən nə böyük səhv etdim. Bunların vahiməli, faciəli 
gecələrini geri qaytardım! Həmin günü onlara sanki yenidən ya-
şatdım. Bu insanların gözünün içinə baxmağa cəsarətim çatmır. 
Özümü günahkar sayıram. Bilirəm ki, günahkar mən deyiləm. 
Ancaq yenə də biz günahkarıq bunların qarşısında illərdi əli-
mizdən bir şey gəlmir. Kübra da aram-aram dərdini anlatmağa 
başladı: Kətik meşəsinə girəndə ermənilərin mühasirəsinə düş-
dük, həyat yoldaşımı və oğlumu gözlərimin önünüdə güllələdi-
lər. Heç kimə-qocalara, qadınlara, uşaqlara, hətta südəmər kör-
pələrə belə rəhm etmirdilər. Çox adamı qapıları bağlayıb, öz ev-
lərinin içindəcə yandırırdılar. O, dəhşətli gecədə diri-diri yandı-
rılmış insan ətinin dəhşətli iyi hələdə burnumdan getməyib. 
Ömrümün sonuna qədər ət yemərəm. Qızların, gəlinlərin qar-
nını deşir, süngüləyir, qocaların, cavanları gözlərini çıxardır, də-
risini soyurdular. O, iki əlini göyə qaldıraraq - “Allah bu qanı 
niyə yerdə qoyursan? Niyə günahsız körpələri süngüyə keçirən 
mundarlara görk etmirsən? balamı istəyirəm..bircə dəfə üzünü 
görüb, qoxlamaq istəyirəm”. 

“Mən də sən dərdliyəm, ay Kübra” - deyə Xəzəngül onun 
səsinə səs verdi. Ailəmi bütünlüklə girov götürdülər. Ermənilər 
anamı, 7 yaşlı bacımı və xalamı güllələyib, atamı isə benzin tö-
kərək yandırdılar. Tarix hələ belə vəhşilik, belə dəhşət görmə-
mişdi. Bunları dillə demək mümkün deyil. Bütün bunları edər-
kən heç çəkinmirdilər, rəhm eləmirdilər. Axı, bu insanlar onlara 
nə eləmişdi?! Onların günahı nə idi ki, öz yurd-yuvasından di-
dərgin düşmüşdülər?! 

Kübra – Gözümüz nələr gördü Allah! Ermənilər bizi gi-
rov götürən kimi yanımdakı altı nəfəri yerindəcə güllələdilər. 
Allah, amansız işgəncələrlə bizə necə əzab yaşatdılar. Meyitlərin 
qulaqlarının və digər orqanlarını kəsirdilər, gözlərini çıxardırdı-
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lar, hissələrə bölürdülər, bu vəhşilikləri gözlərimiz önündə edir-
dilər. Bizə olmazın əzabını verdilər. 

Səidə bayaqdan bəri deyilənləri yalnız başı ilə təsdiqləyir-
di. Qəfil xırıltılı səslə biz də 12 nəfər girov götürüldük. Mənim 
də dərdim çox ağırdır. Ermənilər qızım Nəzakəti, Tapdığı, Səa-
dəti, İradəni işgəncə ilə öldürdülər. Səidə bundan artıq söz deyə 
bilmədi. Nəmli gözlərimlə onların solğun, yorğun bənizlərinə 
göz gəzdirdim. Hamısı illərin yorğunu, illərin vaxtsız qocalmış-
ları idilər. Saçları bəyaz qar kimi idi. Heç biri ağarmış saçlarına 
həna yaxmamışdılar. Görünür bir ömür boyu yas içində qalıb-
lar. Təkcə gözlərində qığılcım alov vardı. Danışdıqca nifrət püs-
kürürdü ağızlarından. İlqar boğunuq səslə - Ermənilər Qara-
dağlını tutandan sonra əsir və girov götürdükləri kənd sakinlə-
rindən 33 nəfərini öldürdülər. Sonra öldürdükləri qadın və 
uşaqların cəsədlərini kənd yaxınlığındakı Bəylik bağı adlanan 
yerdə "silos" quyusuna töküb, üzərini torpaqladılar. Onlar kənd 
sakinlərini güllələyir, hələ ölməmiş adamları isə quyuya doldu-
rurdular. Kənd qan gölünə dönmüşdü. Mənimlə birlikdə yüz-
dən artıq Qaradağlı girov götürülmüşdü. Yolda bizə dəhşətli iş-
gəncələr verdilər. Gözümüzün qabağında iki nəfərin başını tox-
maqla yararaq, onları əzabla öldürdülər. Bizi əvvəlcə Lingin 
kəndinə gətirdilər. Orada üç nəfəri, Malıbəylidə isə 12 nəfəri 
güllələdilər. Malıbəylidə hamını maşınlardan töküb, piyada Xan-
kəndinə qədər apardılar. Yol boyu bizi təhqir edirdilər. Xankən-
dində yerləşən həbsxanada 8 Qaradağlı sakini acından ölmüşdü. 
Bizə Allahın bir qurtum suyunu vermirdilər. Günlərlə susuz qa-
lırdıq. İnsan necə qəddar olarmış? Axı onlar bizdən nə pislik 
görmüşdülər? Biz niyə ölümə məhkum olmuşuq? 

Mən onun sualına cavab verə bilmədim. İki əlimlə qulaq-
larımı tutdum. Sözlər qulağımda təkrarlanırdı. Daha heç nə 
eşitmək istəmirdim. Bu eşitdiklərim məni həyatdan qoparmışdı. 
İndi özümü ölü kimi hiss edirəm...  
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MirNamik BƏŞİROV 
AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu 

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent 

GİZLƏNƏMƏZSƏN ONUN ÜÇÜN 

Ətrafa fikir verib düşünməyə başladım. Dərk etməyə ça-
lışdım görüb eşitdiklərimi. Durdum. Oturmuşdum deye dur-
dum. Boylanmağa durdum. Başladım möcüzə axtarmağa. Nəzər 
saldım, oturub durmaq özü bir möcüzə. Görüb danışmaq, eşi-
dib duymaq özü bir möcüzə. Ətrafa fikir verib düşünməyə baş-
ladım. Düşündüm. Düşündüm, gələn gedir, gedən qayıtmır. Qa-
lan sanki görmür deyə, mövcudluğu sevinir. Nədir bunun sirri 
bəs? Pis – yaxşı qol budaq atıb həyatda yaşayırıq biz, həyatı öy-
rənərək. Özün onun içində, nə öyrənə bilərsən? Maraqlı olsun 
deyə çalışırıq, yarışırıq, sonra da vuruşuruq. Sona gözü yumulu 
gedənlərik biz belə.  

Ətrafa fikir verib düşünməyə başladım. Ömrü günə bəra-
bər, sonda qanadlarını yumurtalarına bükən kəpənəkdən fərqi-
mizi görmədim. Meyvəsini tökən, quruyub kəsilən ağacdan fər-
qimizi görmədim. Əzizlənib bəslənən, təriflənən, sazlanan, son-
da qurbandır deyə kəsilənlərdən fərqimizi görmədim. 

Dəniz olub dalğalanıb çalxalandıq. Vulkan olub coşub-da-
şıb, qürrələndik. Səhra olduq yana-yana, dastan olub yadda qal-
dıq. Əkdik, becərdik, meyvələri də dərdik. Çox şükür yaradana. 
Bəlkə gəlişimizin məqdsədi bu?! Bir bunları düşünən yox. Əl-
bət. Hərgah yaşayırıq. Yaşayırıq günləri saya saya, birinə tez 
keçdi niyə, niyə keçmir deyə-deyə. Gün var illər tamamlar, il 
var günə möhtac. Sonda sayılan olur ömrə qatılan günlər.  

Əzilirəm, içim-içim. Vaxtı gələr düşünərsən: kaş bir qur-
tum da “su” içim. 

Fikir verməyin. Deyinirəm özüm üçün. Sızlanıram özüm 
üçün. Hərdən bir zatafat edib, gizlənirəm Sizin üçün. Amma 
görən görür, soran sorur. Gizlənəməzsən onun üçün!  
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Səlimə ƏYYUBOVA  
AMEA-nın akademik Yusif Məmmədəliyev adına 

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 
kimya elmləri namizədi, böyük elmi işçi 

MƏN BALACA BİR QAYIQDIM... 
“Əli və Nino”əsərinin müəllifinə 

Mən bir balaca, yelkənli qayığam. Yaraşıqlı bir qayıq. Avarla 
məni idarə edirlər. Bu xoşuma gəlmir. Axı mən onlar istədiyi yerə 
yox, öz istədiyim yerə getmək istəyirəm. Mən süzərək üzmək istə-
yirəm. Mən dalğalarla döyüşmək istəyirəm, küləklərlə yarışmaq is-
təyirəm, burulğanlarla vuruşmaq, onlara qalib gəlmək istəyirəm. 
Cəsarətimi, yaraşığımı göstərmək istəyirəm. Bu avarlar.., bu avar-
lar... Məni qoymurlar, məni istədikləri səmtə çevirir, istədikləri 
səmtə aparırlar. Mən sərbəstlik, azadlıq, müstəqillik istəyirəm, ta-
beçilikdən, asılılıqdan, zorakılıqdan zəhləm gedir. Yenə məni sür-
dülər sahilə yaxın, istədikləri həmişəki yerə, həmişəki kimi bağlayıb 
getdilər. Ah, ay Allah, yenə mən bu insanlara tabeyəm, onları göz-
ləməliyəm, onlar gələnəcən gah sağa, gah da sola, dalğaların itələ-
məsi ilə hərəkət etməliyəm. Ah! Bu eynilik, bu monotonluq! Sər-
bəst, azad olsaydım indi dənizin ortalarında üzərdim, günəşin zər-
rin şəfəqləri altında məğrurcasına süzərdim. Aman allah! Yenə 
həsrət, yenə intizar. Həsrətlə dənizin ortalarına baxıram, hər tərəf 
map-mavi sular. İntizarla gözləyirəm, nə vaxt gələcəklər, nə vaxt 
mən istəyimə çatacam, nə vaxt üzəcəm? Dalğalar, dalğalar, nə yax-
şı ki, siz varsınız, məni bir ətalətdən, bir süstlükdən qoruyursu-
nuz, ayırırsınız.... Ah, inana bilmirəm, bu nədir, yavaş-yavaş kəndir 
boşalır, açılır. Allah istəklərimimi eşitdi? Külək köməyə gəlib, dal-
ğalarla birlikdə məni əsarətdən qurtarırlar. Mən sərbəstəm. Mən 
azadam, müstəqiləm.Yox, yox yenə sərbəst deyiləm. Tam müstəqil-
lik, sərbəstlik heç varmı, olurmu görən? Mən indi küləklərə, dalğa-
lara tabeyəm. İndi məni küləklər aparır, dalğalar itələyir. Mən o 
tərəfə getmək istəyirəm, külək qoymur, dalğalar küləyin istədiyi 
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yerə aparırlar. Məni aparırlar, ah, orada sualtı qayalar var, bir his-
səsi suyun üzərinə də çıxıb. Ah, küləklər dalğalarla bir olub məni 
ora sarı aparırlar. İnsanlar, insanlar olsaydı, avarla istiqaməti yəqin 
dəyişərdilər. Görünür, azadlıq, müstəqillik, sərbəstlik yaxşıdır, am-
ma xeyirxah havadarlar da olsun gərək. Təmənna ummadan sənə 
dəstək olanlar da, olsun gərək. Əvvəl gərək bunu qazanasan, bol 
havadarların, dəstəkləyənlərin olsun, sonra azadlığın, müstəqilliyin, 
ki onu saxlaya bilib ondan bəhrələnə biləsən. Mən düzmü fikrə 
gəldim? Axı zaman da öz işini görür, bəzən təmənnasız havadarla-
rı qazananadək azadlığı əldə edə bilmək imkanı, məqamı olur. On-
da necə? Seçimi necə eləməli?.... Ah, dalğalar məni aparır aparır, 
düz qayalara sarı, insanlar sahildə, xəbərsiz. Xəbərləri olsa, belə nə 
eliyə bilərlər ki? Məni dalğalar küləklərlə bir olub çox uzaqlara 
aparıblar. Görürsən, təklik yalnız yaradana məxsusdur, yerdə qala-
na isə necə də pisdir. Güc birlikdədir. Dalğalar küləksiz olsaydı, ya 
küləklər dalğasız məni yəqin bura gətirə bilməzdilər. Güc birlikdə-
dir, həmrəylikdədir. Bir ola bilərdilər, amma həmrəy olmasaydılar, 
məni qayalara sarı apara bilərdilərmi? Mənsə sərbəstlik, azadlıq, 
müstəqilliyi təklik, bəlkə də özbaşınalıqla qarışdırdım. Ah, küləklə 
dalğa məni qayalara elə çırpdılar ki! Onlar yenə də həmrəydirlər, 
yenə də. Məni bir də çırpırlar qayalara, bir təhər uzaqlaşa bilirəm. 
Amma yox, hədəflərinə çatmaq üçün yenə həmrəyliklərini saxla-
yıblar, məni bir də qayalara çırpırlar, hissələrə bölməyə çalışırlar. 
Axı, mən onlara nə etmişəm ki? Hə, tək oldum, təkləndim. Mən 
sərbəstlik istədim, özüm öz ağlıma gələni etmək istədim və bu 
əziyyətlərə düçar oldum. Güc birlikdədir, həmrəylikdədir. Külək və 
dalğa axıradək bir oldular, həmrəy oldular. Ah, mən yaraşığımı, 
cəsarətimi göstərmək istədim map-mavi sularda. Bir də qayalara 
çırpılıram, taxta parçaları ətrafa yayılır, heyif məndən! İstəsəm də 
müqavimət göstərə bilmədim, gücüm, cəsarətim, ağlım, bəlkə də 
qismətim bura qədərmiş. Qismət! Külək dalğalarla birlikdə, həm-
rəy olub məni qayalara çırpmaqdansa, dənizin ortalarına map-ma-
vi sularda sakit-sakit üzməyə, qürurumu, məğrurluğumu, yaraşığı-
mı göstərməyə də apara bilərdi. Bu da bir yazı... Ucalıqlara qalx-
mağı istərkən, buna çalışarkən, olduğun yerdən də aşağı enmək!...  
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Sadıq QARAYEV 
AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
Aparıcı elmi işçi 

SƏHƏR DÜŞÜNCƏLƏRİ 
(esse) 

Axşamçağı idi. Quzuları çəpərə qatdıqdan sonra, dayım mə-
nə dedi ki, eşəyyimiz obada deyil, get gör hardadı, tap gətir...!! Cin 
vurdu başıma. Axı mən yorulmuşam, indicə quzuları otarmaqdan 
gəlmişəm. Səhər də quzuya mən getmişəm !! Sən bütün günü 
obada qalıb kef etmisən!! Mələk - dümbələk oynamısan!! Həbə çil-
lo oynamısan!! Xaş-xaşa getmisən!! Saqqıza getmisən!! Meşəyə 
gəzməyə getmisən!! Niyə məni gözləyirdin ki, vaxtında gedib o 
eşəyyi gətirərdin da!!-dedim. Amma ürəyimdə dedim. O, məndən 
üç yaş böyük olduğu üçün, qorxudan bunları deyə bilmirdim. Mə-
ni vurardı, döyərdi... Mən o boz heyvanı tapıb gətirənə kimi, belə-
cə ürəyimdə ona çox sözlər deyər, onu söyər, həm də əsəbdən az 
qala ağlayardım.. Növbəti bu cür hadisə təkrarlananda, yenə ürə-
yimdə onunla dalaşmğa başladım.. əsəbləşdim... O, bunu hiss edir-
di və deyirdi: -içini yeyə-yeyə getmə! Ona görə kökəlmirsən!! Və 
mən yolda öz-özümə düşnürdüm: “ Bir halda ki, mən onun dedi-
yini edirəm, bu əziyyəti çəkirəm, üstəlik həm də niyə əsəbləşim? 
Elə olmaz ki, gülə-gülə, fit çala-çala gedim o boz heyvanı tapım, 
bir az da minib o yan bu yana cüt ayaq qaçırdım, kefi kök obaya 
gəlim??” Və belə də etdim. Bunu özümə vərdiş etdirdim. Öz mən-
fi xüsusiyyətimi tərbiyyə edə bildim. 

Və uzun illər keçsə də, bu, mənim yadmıda qaldı. Özüm 
dərk edtiyim mənfi xüsusiyyətlərimi tərbiyyə etməyi, faydalı vər-
dişlər qazanmağı qarşıya məqsəd qoydum... İndi səhər-səhər Bota-
nika bağında gəzirəm, o hadisəni xatırlayıram... Düşüncə və xəyal-
larımın müsbət və mənfi müstəvilərdə dolaşdığını hiss edirəm. 
Ümumiyyətlə insanın düşüncələri və buna uyğun olaraq da əməl-
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ləri ömürü boyu gah sıfırın solunda - şeytan tərəfdə, gah da sa-
ğında-mələk tərfədə gəzişir... Və bəlkə də bu yürüşün riyazi ortaq 
rəqəmi İLAHİ qiymətləndirmənin əsas meyarıdır... Özümə sual ve-
rirəm ki, axı nə üçün bu cür sağlam havada, bir-birindən əsrarən-
giz bitkilərin arasında mən mənasız düşüncələrlə gəzməliyəm? Xə-
yallarım şeytani hisslərin qanadları ilə uçmalıdır? Sağlamlıq təkcə 
təmiz havada sürətli piyada yerişlə möhkəmlənir??... Xeyir! Belə 
deyil, REAL SAĞLAMLIQ- ruhun, mənəviyyatın, düşüncə və hisslə-
rin fiziki sağalamlıqla vəhdətindədir. Yəni, biz fiziki tərbiyyə ilə 
mənəvi tərbiyyəni birgə aparanda effektli, real sağlamlıq əldə edə 
bilərik. İbn Sina deyirdi ki, “bizim sağalmlığımızı daha çox idarə 
edən, gözlə görünməyən böyük qüvvə vardır. Bu bizim hisslərimiz 
və düşüncələrimizdir”.. Mən bunu çoxdan - lap uşaq vaxt bir ap-
tekdə divardakı yazıdan oxumuşdum... Görünür, o aptekçi də dər-
man satmaqdan bezmiş, dərmanların faydasız olduğu fikirini di-
vardan asmışdır... Necə ki biz çox vaxt düşüncə və hisslərimizi 
nəfsimizdən asırıq.. Bax, elə bu səbəblərdən orucluq real sağalam-
lığa aparan - ruhi, mənəvi, düşüncə və fiziki pəhriz, tərbiyyə, fay-
dalı vərdişlər sistemini özündə ehtiva edən yollardan biridir... 

Sonuncu fikir, mənə müəyyən qərar çıxarmağa kömək edir... 
Bağda yürüş zamanı ancaq ALLAHI dərk etməyə yönəlik düşüncə-
lərlə beynimi məşğul etmək... Belə etməyi özümdə vərdişə çevir-
mək istəyirəm.. Təkrar-təkrar fatihə surəsini ürəyimdə deyirəm. 
Azərbaycanca deyirəm. Nə qədər etdimsə, bu 7 cümləni ərəbcə 
əzbərləyə bilmədim.. yadımda qalmadı. Ümumiyyətlə mənasını ba-
şa düşmədiyim mətinləri heç vaxt yadımda saxlaya bilmirəm. Eyni 
zamanda hadisləri və insanları da... O şeyi ki, dərk edirəm, həmi-
şəlik yadımda qalır.. Bunu faydalı xüsusiyyət hesab edirəm. Məna-
sız şeyi yadda saxlamağın nə mənası vardır?? 

Sürətlə yeriyirəm... Yaradanı düşünmək, dərk etməyə çalış-
maq.. Bunu ürəklə etmək, necə gözəl, sakit, möhtəşəm hisslərdir.. 
Bu hisslər kimi möhtəşəm bir çinar ağacının yanından keçirəm... 
Onun çox kiçik, təxminən küncüd boyda toxumunu gözlərinizin 
önünə gətirin.. Deyək ki, əlli il.. bu əlli ili nəzərə almayın... O kiçik 
toxum bu boyda nəhəng ağaca çevrilir... Və bu qədər biokütlənin 
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hamısı təkcə torpaqdan udulumş su, mineral maddələr və hava-
dan udulmuş oksigen və karbon qazının, fotosintez nəticəsində 
əmələ gələn üzvi maddələrin birgə məcmusundan ibarət deyil... Bu 
biokütlənin müəyyən hissəsi günəşdən gəlmişdir. Yarpaqlar tərə-
findən udulan işıq kvantlarının enerjisi mürəkkəb üzvi birləşmələ-
rin kimyəvi rabitələrindəki enerji formasında toplanmışdır... insan 
da bu enerjidən istifadə edir... Ya bir başa, ya da heyvan mənşəli 
qidalar vasitəsi ilə... Demək, canlılar üçün yeganə enerji mənbəyi 
günəşdir... Enerji yığını isə kütlə, kütlə özü isə enerji yığınıdır... Bö-
yük alim Eynşteynin məşhur düsturu da bunu sübut edir... Demə-
li, bütün canlıların, o cümlədən də insanın biokütləsinin bir hissəsi 
günəşdən gəlmişdir (ALLAH etməsin ki, bir də o oda qayıdaq)... 
Necə möhtəşəm sistem, nizam intizamlı aləm... Həmd olsun aləm-
lərin Pərvardigarına-deyirəm... Nə qədər aləmlər vardır??- ALLAH 
bilir... Və hamısı ALLAHIN qüdrəti, istəyi, məqsədi ilə nizamlan-
mış, bir-biri ilə vəhdətdə olub, onun nəzarətindədir. Hökmünə ta-
bedir. Quranda deyilir ki, hər nə yaradlıbsa ALLAHA ibadət edir.. 
Təkcə bəzi insanlardan başqa... 

Bütün bunları düşündükcə, yaradılanlar haqqında, təbiətin 
qayada-qanunlarını az da olsa dərk etdikcə, həm təssüflənirsən, 
həm də xoşbəxtlik-elə bir zövq ki, dünyəvidən çox İLAHİ zövqə ya-
xın - hiss edirsən... Təssüflənirsən ona görə ki, həqiqətlərin, elmin 
çoz cüzi hissəsini bilirsən... Amma, Tanrının öz elminin az da olsa 
bir hissəsini dərk etməyə icazə verdiyini anlayınca, bənzərsiz zövq 
alırsan... 

Diqqətimi yürüş edən, beli bir az bükülmüş, yaşlı kişi cəlb 
edir. Onu müşahidə etməyə başlayıram... O daha çox sərvlərin, 
şamların yanı ilə gəzir... Az qalır ki, özünü bu həmişəyaşıl, bu 
vaxtlar daha çox öksigen verən ağaclara yapışdırsın... Deməli, ağac-
lardan sağlamlıq dilənir... Onlara pənah aparır... Qocalıqdan, əzra-
yıldan qaçıb, ağacların oksigen dənizində üzmək, güc toplamaq is-
təyir... Pis qoca.!! Buna bax, canının qədrini nə bilir..!! Bəlkə də 
güclü vaxtı bir ağac əkməyib... Gücsüz pöhrəyə heç bir kömək et-
məyib!! Su verməyib. Onlara yaxşlıq etməklə ALLAHA ibadət et-
məyib... Bəlkə də vəzifələrdə işləyib, haram pullarını keyfdə da-
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maqda keçirməyə, itticəsinə mülk yığmağa sərf edib...!! Ölməmək 
üçün inildəyən, yarpaqlarının bir hissəsi ilə vidalaşan tinglərə mə-
nasız insan qüruru ilə baxıb..! İndi ağaclar bu qoca insanı niyə ya-
şatmalıdır??!! Ona oksigen vermlədir, gəncləşdirməlidir!!?? Deyəsn, 
bu ağaclar da, hərdəmxəyal, vecsiz, etibarsız bir şeylərdir... Yaxşını 
pisdən, sahibi düşməndən ayıra bilmirlər.. Belə olmasıydı indi Cı-
dır düzündə xarı bülbül bitməzdi.. Şuşada alçalar eyni tərzdə çi-
çəkləməzdi... Niyə ağaclar insanlara fərq qoymurlar??.. 

Əsəbləşirəm, yoruluram!! Necə oldu düşüncələrim gəlib in-
sanın üzərinə çıxdı?? Axı mən onları tərbiyyə etmək istəyirdim?? 
Pis düşüncələr insan görəndə ortaya çıxır?? Ya elə günəşin dalğa 
və zərrəcik kimi dualizm xüsusiyyətləri insan düşncələrində də tə-
zahür edib?? Axı insanın bir hissəsi günəşdəndir... Düşücələrdə 
ikiüzlülük, şeytan və mələk xisləti təbiidir, qaçılmazdır?? Xəstəlik 
və sağlamlıq kimi.. Xeyir!! Möhtəşəm tənzimləyici vardır. İradə. 
Ancaq İNSANDA olan iradə... O, düşüncə və hissləri istiqamətlən-
dirə, paklaşadıra bilər... Çirklənmiş havasını təmizləyə bilər. İradə 
elə mənəviyyatımızın ağaclarıdır... Bərkidir, eroziyadan qoruyur, 
sağlamlaşdırır... Necə ki, fiziki xəstəlikləri sağaltmaq mükündür.. 

Bəlkə o yaşlı insan çox xeyirxah insandır? Ömrü zəhmətlə 
keçib? İndi-indi ağ günə çıxıb, özü üçün gəzir... Həm də görünür 
iradəli, nizam-intizamlı insandır ki, yuxusuna haram qatıb, alato-
randa burda gəzir... Bəkə də vaxtı ilə nə qədər tinglər əkib. İndi 
ağaclardan ayrıla bilmir, onları sevir... Heç onu oksigen filan ma-
raqlandırmır... 

Şuşadakı Xarı bülbül, alçalar çiçəkləyirlər ona görə ki, yaşa-
sınlar. Çoxalsınlar. Bu, elə mübarizədir. Və o çiçəklər öz sahiblərini 
gözləmək ümidindən alınan gücün gözəlliyinin, ətrinin daha pak 
aləmdə təzahür formalarıdır...  

Kefim kökəlir bu hisslərdən, düşüncələrdən. Elə bil ayaqları-
ma güc gəlir. Yeriş sürətini artırıram. Fikirləşirəm ki, məşq etmək-
lə, sağlamlaşmaqla, faydalı vərdişlər etməklə, fiziki və mənəvi alə-
min həmrəyliyini yaratmaqla insan, elə cəmiyyətin özü də çox şeyə 
nail ola bilər... Çox uzaqlara gedə bilər. Dincəlmədən birbaşa Şu-
şaya da gedə bilər... 
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Birdən ağlıma gəlir ki, o yaşlı kişi, xarı bülbül, alçalar barədə 
təzadlı qənaətlərim sıfırın sağındakı və solundakı düşüncələrimdən 
doğan təxmini məntqin məhsullarıdr.. Hər şey çox sadədir? İnsan 
qocalanda sağlamlığı haqqında düşünməsi və bitkilərin vaxtında 
çiçəkləmisi təbii haldır..? Qoca üçün cavanlıqda nə edtiyinin, bitki-
lər üçün isə kimlərə çiçəkləyib meyvə verməyin heç bir fərqi yo-
xur..??  

Bu fikirlər məni gəzmək həvəsindən salır... Neytral düşüncə-
lərin hərəkətverici qüvvəsi olmur. Onlar elə özləri kimi sıfır hiss-
lər, heçlik yaradır. Elə bil mələklə şeytan mərkəzdə görüşüb sıfırla-
şırlar. 

Bax, bu sıfırlaşmadan sonra, yaranacaq yeni düşünclərin isti-
qamətini əvvlcədən sağa və ya sola yönləndirmək üçün yeni güc, 
yeni iradə lazımdır... Hər mənada sağlamlığımız bundan asılıdır. 
Sağlamlıq isə böyük nemət və həqiqi uğurdur. 

Bizi doğru yola hidayət et. Nemət verdiklərinin yoluna. Qə-
zəbinə uğramışların və satqınların yoluna yox!! 

MÜHARİBƏ TUMURCUQLARI 

Ümumkainat enerjisi ilə birlikdə yaranan müxtəlif var olma 
enerjiləri zamanla uyğunlaşanda mövcud olurlar. Buna mövcud ol-
manın “münbit zamanı” yaxud “mövcud olma növbəsi” də deyə 
bilərik. Müharibələrin də var olma enerjiləri zamanla bərabərlə-
şəndə, “münbit zaman” nöqtəsinə çatır və mövcud olurlar. Bəşə-
riyyətin ümumi təkamülü üçün təəssüf ki, müharibə enerjisi zəru-
ridir... Düzdür, insanlar həmişə məhdud gerçəkliklərin təsiri altın-
da müharibəyə arzu kimi yanaşmamışdırlar. Ancaq, müharibənin 
gedişində və post müharibə dövründə daimi sülhün əcaibliklərini, 
ümumi “ölümə” aparan gücsüzlüyünü anlamışdırlar... Mənasızlaş-
mağın, tənəzzülün verdiyi ölüm qoxusundan diksinib, barıt qoxsu-
na məst olmuşdurlar... 

Müharibələr olmasaydı, bəşəriyyət indiki inkişaf səviyyəsinə 
çata bilməz, bəlkə də mövcud olmazdı. Müharibələr bəşəriyyətin 



238 

svilizasiyasının sanitarlarıdırlar. Digər canlılarda növün saxlanılması 
üçün bəzi fərdlərin qurban getməsi necə təbiidirsə, bəşəriyyətin da-
vamlı inkişafı və tam məhv olmaması üçün müharibələr zəruridir. 
Bu zərurəti təkcə Maltosun dediyi kimi, maddi nemətlərin ədədi ar-
tımı ilə, insanların həndəsi artımı arasındakı qeyri mütanasiblik do-
ğurmur... Canlı və cansız aləmdəki bütün proseslər bir yox, komp-
leks amillərin təsirindən formalışır. Və bu amillər özləri də sabit 
yox, dəyişkəndirlər. Kainatda makro və mikro aləm açıq sistemdir. 
Odur ki, müharibələri zəruri edən səbəblər də kompleks və dina-
mikdir. Onları tam göstərmək qeyri mümkündür... Əsas səbəblər-
dən biri də odur ki, sülh bərabərlik, müharibə qeyri bərabərlikdir. 
Bərabərlik ölümün, qeyri bərabərlik həyatın mənasıdır. Bərabər 
səthdə su belə axmır... Ölümdən sonra hüceyrə daxili və hüceyrə 
xarici mühit arasındakı fərqlər sürətlə bərabərləşməyə başlayır... 

Kainatda hər nə - zərrələr, cisimlər, hadisələr mövcuddursa, 
onların əvvəlcədən var olma enerjiləri olmuşdur. Təkamül zərurliyi 
prinsipinə əsasən, növbəsi çatanda mövcudluğa çevrilmişdirlər. O 
şey ki, yoxdur, mövcud deyil, demək onun var olma enerjisi, po-
tensialı yoxdur... Ya da ki, hələ mövcudluq zamanına çatmamış-
dır... Ancaq elə şeylər də vardır ki, onlar ancaq təxəyyül edilə bilər-
lər... Heç vaxt mövcud ola bilməzələr. Məs: Ağacın kökləri göydə, 
budaqları yerdə, açıq səmada şimşək və s. Bunlar kainatın möv-
cudluq qanunlarına ziddirlər... Bəzi xalqların dövlət yaratmaq is-
təkləri də ancaq xəyalən gerçəkləşə bilər. Çünki, əvvəldən bu döv-
lətin var olma enerjisi, potensialı yoxdur... Odur ki, heç zaman 
mövcudluğa çevrilmir, növbəsi çatmır... Belə xalqlar şüuraltı ola-
raq, öz dövlətlərinin “mövcudluq növbəsi”ni hərisliklə, aqressiv və-
ziyyətdə gözləyir, axtarırlar. Ancaq olmayan və ola bilməyəcək bir 
şeyi anormal sürətdə arzulayırlar. Unudurlar ki, məhchul bir nöq-
tədən bəlli bir nöqtəyə gəlmək mümükün deyil. Bu istək müharibə 
potensialı yaradır. 

Təbii vətənləri, milli kimlikləri məchul olan ermənilərin heç 
vaxt müstəqil dövlətləri olmayıb, indi də yoxdur. Çünki, Ermənis-
tan adlı dövlətin var olma enerjisi, potensialı əvvəldən yoxdur. 
Odur ki, Qafqaza gələndən müharibə potensialıdırlar. Əslində mü-
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haribə dövlətlər arsında olur. Ermənistanın dövlətçilik mahiyyəti 
sıfırlar yığınından ibarət olduğunundan, onların ordusu güclə bir 
yerə yığılmış, biyar əsgərlərdən ibarətdir. Və bizimlə “Biyar müha-
ribə” aparırlar. Uduzmağa məhkumdurlar.! 

Ermənilər nə istəyirlər? Özlərində olmayan hər şey... Tor-
paq, mədəniyyət, dövlət... Sonuncu istəkləri isə işğal etdikləri Azər-
bəycan torpaqlarının hüquqi sahibi olmaq idi. Var olma enerjiləri 
olmayanları mövcudluğa çevirmək istəyi, potensial biyar müharibə 
tumurcuqları yaradırdı... 

Azərbaycan xalqı nə istəyirdi? Bahar..!! Xocalıda buzlaşmış 
qisas tumurcuqlarının açılmasını... Tumurcuqlar, gələcək bir alə-
min sıxlaşmış məkan və zaman formasıdır. 

Bahar gəldi... Tumurcuqlar açıldı. Azərbaycan xalqı zəfər çi-
çəklərinin ətrindən məst oldu... Rəşadətli azərbaycan əsgəri dünya-
nın ən ecazkar, qürurlu bayrağını zirvələrə taxıb, qələbəyə susamış 
qəlbini sirab eylədi... Sülh dövrünün çirkinlikərindən-məğlub hiss-
lərdən qurtuldu. Vətəndaş, ordu, dövlət vəhdətini daha mükəm-
məl səviyyəyə qaldırdı. Qazilərimiz fəxarət badəsini içdilər... Şəhid-
lərimiz üçrəngli bayarağa çevrilib, çiyinlərimizdən başımız üzərinə, 
vətən səmalarına yüksəldilər.. 

 Bahar gəldi... Tumurcuqlar açıldı... Qurdlu meyvələr əmələ 
gəldi... Zatən, çiçəkləri də üfunətli, ölüm qoxuyan idi... Hakimiyyət 
və mülkiyyət üçün xalqını satanlar, xaricdəki kapitalbaz erməni 
lobbiləri və beynəlxalq çoxüzlü güclərdən ibarət şər üçbucağının 
ermənilərə vəd etdiyi illuziyalar yox oldu... Biyar əsgərlərin meyit-
ləri səngərdə sahibsiz qaldı. Qaçanların isə, gözləri hədəqəsindən 
çıxıb bərələ qaldı... Onlar Azərbaycan əsgəri görmüşdürlər... Çörək 
tapmayan, gələcəklərini dumanlı görən erməni anaları “böyük er-
mənistan” konyakından içib keflənmiş hərbi cinəyatkar rəhbərliyə 
hücum çəkdilər. Ac vətəndaş, biyar ordu və efemer bitkiyə bənzər 
dövlətcik arasındakı uçurumlar dərinləşdi.. 

Nə olacaqdısa, o da oldu... Hara getməliyidiksə, ora getdik... 
çünki, Zəfər tumurcuqlarının açılma zamanı, qələbənin mövcud-
luq növbəsi gəlib çatmışdır... Bu bahar vaxtında gəldi.. Şükür AL-
LAHA ki, gəldi. 
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Göyərçin MUSTAFAYEVA 
AMEA Nizami Gəncəvi adına 

Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi 
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Böyük elmi işçi 

İTMİŞ BOYUNBAĞI 

Həyatlarını vətən yolunda qurban verən  
Aprel şəhidlərinin əziz xatirəsinə  

Qaranlıq gecənin səssizliyindən vahimələnib, yerimdə fır-
lanmaqdan yorğun düşmüşdüm, heç cür yuxuya gedə bilmir-
dim. İtin dayanmadan hürməsindən narahat olub yerimdən dik 
atıldım. İçimdə bir qorxu, bir də bilmədiyim, anlamadığım bir 
hiss vardı. Yatmış balaca Şahidənin yanından sakitcə sivişib 
pəncərəyə yaxınlaşdım. Pərdəni azacıq aralayıb həyətə baxdım. 
İt dayanmadan hürür, yerində irəli-geri dartınırdı. 

Alabaşın hürdüyü səmtdə, evdən çox aralıda bir söyüd 
ağacı vardı. Ağacın altında da heç nə gözə dəymirdi. Sanki 
ağac, ağacın ətrafı bu qaranlıq zülmət gecədən, ulduzsuz səma-
dan işıq alırdı. Hər tərəf aydınlığa qərq olmuşdu. Ürəyimin dö-
yüntüsü qulaqlarımı batırırdı, qorxudan yerimdə donub qalmış-
dım. Alabaşın hürməyi isə kəsmirdi ki, kəsmirdi. Yan otaqda 
yaşlı qayınanam yatırdı. Onsuz da gecələri fikirdən, dərddən 



241 

yatmayan ananı oyatmaq istəmədim. Gecə yarıdan keçmişdi. 
Gözümü söyüddən ayıra bilmirdim, ayaqlarım sanki tutulmuş-
du. Yerimdən tərpənə bilmirdim. Birdən qızımın səsinə ayıldım. 

− Ana...
− Gəlirəm, mələyim... Ayağımı çəkə-çəkə yatağıma uzanıb

qızıma sarıldım. 
− Yaxşı ki, varsan mələyim.
Səhərin açılmasını səbirsizliklə gözləyirdim. Hava ağarar-

ağarmaz yerimdən qalxdım. Uşağın oyanmasından ehtiyat edə-
rək barmaqlarımın ucunda otaqdan çıxdım. Qayınanam da 
oyanmışdı. Mənalı-mənalı üzümə baxırdı.  

− Qızım, üzün niyə solub? Yatmamısan? Gözlərin də qı-
zarıb. 

− Hə, ana, bir az narahat idim. Yaxşı yata bilməmişəm.
Axsam olanlardan bəhs edib narahat olmasını istəmədi-

yim üçün ona heç nə demədim. 
− Eh, ay bala, Allahın təqdiri.
Gözümün dolduğunu, qəhərləndiyimi hiss etdirməmək

üçün üzümü yana çevirib: “Mən çay qoyum, ana”, – deyib 
uzaqlaşdım.  

Samovar qaynayınca həyəti süpürmək üçün aşağı düş-
düm. Gecə ağacın görünüşü gözümün qabağından getmirdi. 
Birdən gözümə ağacın altında günəş şüalarından parıldayan bir 
şey sataşdı.  

Ağac tərəfə getdim. Bu ağac mənim üçün bir ziyarətgah-
mı, bir məbədgahmı, bilmirəm, amma yaxınlaşmağa çəkindiyim, 
ayağımı basmağa qorxduğum bir yer idi. Çox əziz, toxunmağa 
qıymadığım, üstündə şirin xatirələrimi oyatmaq istəmədiyim 
məkan idi.  

Qorxa-qorxa yaxınlaşdım. Bu, mənim boyunbağım idi. 
Donub qalmışdım. “İlahi”, əyilib boyunbağını götürdüm. Gö-
zümdən axan yaşdan əlimdə parlayan bu boyunbağını görə bil-
mirdim. Ayaqlarım yerdən üzülmüşdü, sanki onları hiss etmir-
dim. Dizi üstə yerə çökdüm. Üç il idi ki, yoxluğuna alışa bilmə-
diyim, Rəşidlə birlikdə gedib dönməyən, onun yadigarı olan bo-
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yunbağı... Həyata, yaşamağıma yenidən güc verən bu boyunba-
ğı. Rəşidin nəfəsi, əli dəyən bu boyunbağı, onunla birlikdə son 
dəfə gördüyüm və toxunduğum tək xatirə. Onunla getmisdi, 
amma indi yalnız dönmüşdü... 

− Qızım, sən orda neynirsən, samovar dağıdır ki, ozünü...
A bala, nolub? 

Səsini eşidirdim, amma anaya cavab verməyə səsim çıx-
mırdı ki, çıxmırdı.  

− A bala.
Birdən kiminsə əli xəfifcə çiynimə toxundu. Çevrildim,

kimsə yox idi. Amma ananın nə isə sakit-sakit deyindiyini eşit-
dim:  

− Allah axırımızı xeyirli eləsin, a bala.
Yerimdən qalxdım, qadını həyəcanlandırmamaq üçün bir

söz demədim. Otağa keçdim. Boyunbağını ovuclarımda nəfəsi-
mə yaxınlaşdırdım, sanki Rəşidin qoxusunu almış kimi ürəyim-
də bir yüngüllük hiss etdim. Boyunbağını üç il boş qalmış qu-
tusuna qoydum. Amma hələ də bu sehrin içindəydim. Xəyalım 
məni o günlərə apardı. Üç il əvvəl Rəşidin bərpa etdirmək üçün 
özüylə apardığı bu boyunbağı üç il sonra burada - bu ağacın 
altında nə gəzirdi? Kim gətirib qoyardı ki? Alabaş kimi görüb 
hürürdü? Dəli olurdum. Ağlıma heç bir fikir gəlmirdi. Həm də 
qırılmış yeri təmir olunmuş halda. İçimdəki bu fırtınanı dindirə 
bilmirdim. Həyətdən qayınanamın səsini eşitdim:  

− Ay bala, Mələk, harda qaldın axı? Bu gün sən özündə
deyilsən, ağrıyırsanmı, can bala? 

− Gəldim ana, gəldim.
Səhər yeməyini necə yedimsə, necə süfrəni topladımsa

özüm də bilmədim. Gözüm ancaq ağacın altında idi. İt niyə o 
səmtə baxıb hürürdü, nə görmüşdü? Kim gəlib boyunbağını 
bura qoymuşdu? Suallara cavab tapa bilmədiyimdən başım çat-
layırdı, anaya da bir söz deyə bilmirdim.  

Yuxudan duran balaca Şahidə eyvanda o yan bu yana qa-
çaraq :“Ana, mən gəldim, nənə, mən gəldim!” − deyərək atılıb-
düşürdü. 
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− Gəl, a bala, nənən qurban sənə, gəl. Sənə qurban olum,
balamın balası yaxşı ki, Allah səni verdi. Yoxsa mən çoxdan öl-
müşdüm.  

− Ölmə, ölmə!
− Yaxşı, a bala, ölmərəm. Gəl yeməyini yedirim.
− Ana yedirsin, ana yedirsin!
− İncitmə ananı! İşi var.
Nəsə söyləməyə, danışmağa taqətim yox idi. Fikrim uzaq-

larda, o hündür qocaman söyüdün altında, iki sevgilinin şirin 
söhbətlərində, bir də gələcək arzularında, yarımçıq qalmış plan-
larda idi. O arzular ki, bir ömür çatmayacaq və heç bir zaman 
da gerçəkləşməyəcəkdi. Mənim arzu və xəyallarım da Rəşidlə 
birlikdə qeyb oldu. Tək arzum Rəşidin yadigarı balaca Şahidəmi 
böyüdüb atasına, vətəninə layiqli övlad yetişdirməkdi. 

Həyətdəki salxım söyüdün altında çay içməyi çox sevər-
dik. Həyətin böyüklüyündən evlə söyüd ağacının altına 40-50 
metr məsafə olardı. İş-güc bitdikdən sonra samovarı, stəkan-
nəlbəkini ora daşımaq zəhmətli olsa da, bir stəkan çaydan son-
ra yorğunluğum keçirdi. Yayın istisində ağacın altında dincəl-
məyin başqa ləzzəti vardı. Rəşidlə bir-birimizi çox sevirdik. Or-
ta məktəbdən bir-birimizə söz verib, çox söz-söhbətdən sonra 
da olsa, evlənmişdik. Mənim valideyinlərim razı deyildi Rəşidlə 
evlənməyimə. Sonunda razılaşsalar da, bizimlə araları soyuq idi. 

Martin 31-i idi. Qış yeni qurtarsa da hava isti idi. Sanki 
yayın gözəl istisi kimi bu gün də söyüdün altı bizi özünə sarı 
çəkirdi. Həftənin dördüncü günü idi. Rəşid növbədən gəlmişdi, 
nə qədər israr etsəm də yatıb dincəlmək istəmirdi: 

− Bu gün yatmaq istəmirəm, səninlə vaxt keçirmək istəyi-
rəm. Bəlkə söyüdün altında bir çay içək. 

− Niyə olmasın, sən get, mən çay hazırlayıb gətirirəm.
Ana, sən də gəl, Rəşid yayı tez gətirmək istəyir. 

− Yox a bala, siz için, mənim namazımın vaxtıdı.
Çay gətirib, Rəşidin yanında əyləşdim.
− Hava günəşli olsa da şaxta var.
− Olsun, bunun da başqa ləzzəti var.
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Gülümsəyərək əlindəki qara qutunu mənə uzatdı. 
− Mələyim, sənə hədiyyə almışam. İstədim ki, boynunda

məni xatırladan bir yadigarım olsun. 
− Bu nə sözdür deyirsən?
− Bilmirəm, dilimə gəldi birdən, amma mən çox bəyən-

dim, sənə yaraşacaq. 
Sevinərək, əlindəki qutunu alıb açdım, gözəl bir boyunba-

ğı idi. Medalyonun içində iki şəkil qoymaq üçün yer vardı. Bir 
tərəfinə öz şəklini vurmuşdu, o biri tərəfi isə boş idi. 

− Bu yanına da qızımızın şəklini qoyarsan, – dedi.
Özümü itirmişdim. Hardan bilirdi? Mən iki aylıq hamilə

olduğumu ona söyləməmişdim ki. Utanırdım, özümü toparlayıb 
bu gün söyləyəcəkdim. Qızardım, çox utandım.  

− Səni çox sevirəm, sevgilim. Hər zaman yanında olaca-
ğam. 

Gözümdən axan yaşı barmaqlarının ucuyla alıb dodaqları-
na yaxınlaşdırdı. Qayınanam eyvanda olduğu üçün Rəşidə sarıl-
mağa utandım.  

− Mən də səni sevirəm, – yavaşdan söylədim.
− Saçlarını qaldır taxım, boynunda görmək istəyirəm, −

dedi. 
Əllərimlə saçlarımı yuxarı topladım, boyunbağını boynu-

ma taxdı.  
− Çox yaraşdı.
− Sağ ol, canım.
Medalyonu sevgiylə sığalladım, sıxdım, elə bil ki, onu qəl-

bimin içinə salmaq istəyirdim. Əlimi çəkəndə, medalyon ovcu-
mun içində idi. Çox pərt olmuşdum. Özüm də hiss etmədən 
qoparmışdım.  

− Ay, bu qırıldı ki... çox pis oldum.
− Narahat olma, səhər aparıb düzəltdirərəm.
− Çox pərt oldum, niyə belə oldu axı?
− Heç nə səndən önəmli deyil, canın sağ olsun.
O gün səhərə qədər gözümə yuxu getmədi. Səhər tezdən

Rəşidi işə yola saldım. Rəşid hərbçi idi. Hərbi paltar, baş leyte-
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nant rütbəsi ona çox yaraşırdı. İşini, vətənini çox sevirdi. 
Səhər gedəndə boyunbağını da özüylə götürdü, amma 

qutusu evdə qaldı.  
Qaş qaralmışdı. Qayınanam namaz qılırdı. Bitirdikdən 

sonra ayağa qalxıb:  
− A bala, Allah xeyir eləsin, namazda huşum getmişdi. Bu

uşaq niyə gəlmədi, niyə gecikir. 
− Gələr, ana...
Saatlar bir-birini qovurdu. Əqrəblər uçur, saat ona yaxın-

laşırdı. Amma Rəşiddən xəbər yox idi. İçim sıxılırdı. Gözüm qa-
pıda idi. Amma qapı açılmırdı ki, açılmırdı.  

Axşam televizorda aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə bütün 
cəbhə boyu mövqe və yaşayış məntəqələrimizin düşmən tərə-
findən dayanmadan atəşə məruz qaldığı haqqında məlumat ve-
rildi. Silahlı Qüvvələrimiz tərəfindən cavab tədbirləri görüldü-
yünü, Milli Ordumuzun torpaqlarımızı geri almaq üçün hücu-
ma keçdiyini xəbər verdilər.  

Gecə düşürdü, amma Rəşiddən yenə də xəbər yox idi. Te-
lefonuna da zəng çatmırdı. Nə edəcəyimi bilmirdim. Səhərə qə-
dər vurnuxurdum, amma əlimdən bir şey gəlmirdi.  

Səhər də bir xəbər gəlmədi. Axşam olurdu. Qapı döyüldü. 
Qayınanam həyətə düşüb qapıya getdi. 

− Buyur, oğul, xoş gəlmisən.
Rəşid olduğunu zənn etdim, sevindim. Amma hündür-

boylu, hərbi geyimdə bir nəfərin içəri girdiyini gördüm. Əlində-
ki kağız parçasını anaya uzadaraq: 

− Ana, Rəşidgilin taboru cəbhəyə göndərildi. Sizə xəbər
vermək üçün məndən xahiş etdi. 

− Sağ ol, a bala. Allah üstünüzdə olsun. Görüm erməni-
nin anası ağlar qalsın. Yolunuz açıq olsun, a bala. Gəl bir çay iç, 
yol gəlmisən.  

− Sağ ol, ana,getməliyəm. Biz də bugün gedirik.
Qayınanam əlini göyə qaldırıb “Allah balalarımızı qoru-

sun!”, − dedi və əlindəki kağız parçasını mənə uzadaraq: “Al, ay 
bala” − deyə ah çəkdi.  
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Kağızı açdım: “Mələyim, bağışla ki, sənə xəbər verə bilmə-
dim. Allaha əmanət olun. Anamdan və qızımdan muğayat ol. 
Onları sənə əmanət edirəm. Bağışla, Vətən dardadır”. Əllərim 
əsirdi. Bu sözlərin arxasında nə olduğu məlum idi. Vətən hər 
şeydən önəmli idi.  

Aprelin 5-i idi. Axşam xəbərlərində Milli Ordumuzun 
Tərtər rayonunun Talış kəndi ətrafındakı yüksəklikləri və Sey-
sulan kəndini, Cəbrayıl rayonunun Lələtəpə yüksəkliyini və Co-
cuq Mərcanlını, Goranboy rayonunun Gülüstan kəndini və Tər-
tər rayonunun Mağadız kəndi istiqamətində yolları düşməndən 
azad etdiyini elan etdilər. Dövlət başçısı İlham Əliyev şəhidləri-
mizin ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verdi. Ruhları şad ol-
sun! Ölkə sevinc içində idi. Gücümüzü, nəyə qadir olduğumuzu 
bu dörd gündə düşmənə subut etmişdik.  

Axşam qayınanam yuxudan çığıraraq ayıldı. Tez otağına 
qaçdım.  

− Nə olub, ana, yuxumu gördün?
− Can a bala, anan ölsün, ürəyinə dəyən güllə mənə də-

yəydi kaş. Can a bala. Hönkürtü ilə ağlaya-ağlaya: “Şəhid ba-
lam” − deyə pıçıldadı. 
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Rəşid FƏTƏLİYEV  
AMEA-nın Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu 

Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi, 
Aparıcı elmi işçi 

“CANLI HOMER” VƏ ONUN ALMA AĞACI 

Bağımızda irili-xırdalı yüzə yaxın ağac var, onların səkkizi 
alma ağacıdır. Hər dəfə onlara qulluq edəndə Ağarza əmi və 
onun alma ağacı yadıma düşür. İri gövdəli, qollu-budaqlı ağac idi, 
nə sortu olduğu dəqiq yadımda deyil, amma hər il yaxşı bar gəti-
rərdi. Sallanan budaqlarında bir yanı zəif qızarmış nəlbəki boyda 
yaşıl almaları, sadəcə, seyr etmək adama zövq verirdi. 

Uşaq idik, arabir dərsdən sonra qardaşımla bibimgilə ge-
dərdik. Bibimgil xeyli aralıda, şəhərin kənarında, qəbiristanlığa ya-
xın bir yerdə olurdular. Onların böyük üzüm bağının lap ayağın-
da bir daxma vardı. Bu daxmada Ağarza əmi tək yaşayırdı. O, bi-
bimin qaynı, yəni ərinin qardaşı idi, amma qardaşlar nə səbəb-
dənsə danışmırdılar, küsülü idilər. 

Ağarza kor idi, nə vaxt kor olmuşdu, bilmirəm. Mən onu 
elə görmüşdüm. Nədən kor olduğunu da xatırlamıram, daha doğ-
rusu, dəqiq yadımda deyil. Deyilənə görə qamətli, vuran-tutan, 
dəlisov cavanlığı olub. Heç evlənməyib, evlənməyə macal tapma-
yıb, ya imkanı olmayıb, onu da bilmirəm. Hansısa dava-dalaşda 
başından aldığı zərbədən gözləri zəifləyib, sonra tamam kor ola-
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raq, dünya işığına həsrət qalıb. O zaman onun 50-55 yaşı olardı, 
arıq, ovurdları batmış, alnında və yanaqlarında dərin qırışları olan 
qarayanız bir kişi idi. Beli azacıq bükülsə də uca boylu görünür-
dü. Çarəsiz, aciz görünüşünə uyğun gəlməyən səsində bir amira-
nəlik vardı. Ona görə biz uşaqlar ondan bir az çəkinərdik, hətta 
qorxardıq da. Daxmasına yaxınlaşanda “kimdi?” deyə bərkdən so-
ruşardı. Yalan deməyə cəsarət etməzdik, o dəqiqə başa düşərdi. 
Anlaşılmaz cavab alanda isə əsəbiləşərdi. Səsə qarşı çox həssas idi, 
bizi səsimizdən tanıyırdı. Bir də barmaqları ilə hər şeyi olduğu ki-
mi hiss edirdi. Korluq onun bu hiss qabiliyyətini birə on artırmış 
və hədsiz ehtiyatlı olmağı öyrətmişdi. Nədən ehtiyat edirdi, nəyi 
vardı onun? – Heç nəyi, kiçik şüşə pəncərəsi olan çiy kərpicdən 
tikilmiş daxması, 3-4 toyuğu, 5-6 göyərçini və bir də alma ağacı. 
Varı-dövləti bunlar idi. Daxmanın içərisində taxtadan əldəqayırma 
çarpayısı və rəfi də vardı. Çarpayının üzərində mitil yorğan-dö-
şək, rəfdə isə alüminiumdan hazırlanmış dolça və bir-iki qab-qa-
şıq gözə dəyirdi. Ağarza ilə müqayisədə Robinzon Kruzo imkanlı 
adam təsiri bağışlayırdı. 

İlin çox vaxtı əynində rəngi getmiş, bir neçə yerdən yırtıl-
mış sırıqlı və belini qayış kəmərlə bağlamış boz, əzik-üzük şalvar 
olardı. Kim tikəcəkdi o bədbəxtin yırtıq-yamağını? Sanki hamı 
onu unutmuşdu. Təkcə bibimin ona yazığı gəlirdi, imkanı çatan 
qədər əl tuturdu. Əslində, özlərinin də imkanı yaxşı deyildi, çoxu-
şaqlı ailə idi, amma hər halda, yeməyindən-içməyindən, təmizli-
yindən görüm-baxım edirdi ona. O, heç yerə getmir, heç kimlə 
söhbət etmirdi. Elə bil böyük adamlardan zəhləsi gedirdi, amma 
biz uşaqlar yanına gedəndə bir az qırışığı açılar, hey danışar, ma-
raqlı əhvalatlar, nağıllar söyləyərdi. Toyuqlarından, göyərçinlərin-
dən, hətta alma ağacından həvəslə danışardı. Nədən danışmalıydı 
ki? - “Görüb-görəcəyi”, varı-dövləti bunlar deyildimi? Məni hey-
rətləndirən Ağarza əminin, sanki görürmüş kimi, hər şeyi doğru-
düzgün təsvir etməsi idi. Uşaq ağlımla buna heyran qalardım və 
bəzən onun kor olmağına az qalırdı inanmayım. 

Arabir fantastik filmlərə bənzər nağıllar danışardı. Soruşan-
da deyərdi ki, yuxuda görmüşəm. Mən də bir dəfə təəccüblə so-
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ruşdum: 

- Sən də yuxu görürsən?!

- Niyə görmürəm ki?

- Axı, sənin gözlərin görmür.

- Nə olsun ki, onsuz da yatanda hamı gözlərini yumur, -
dedi və məni buna inandırdı. Ona daha bu haqda heç vaxt sual 
vermədim. İllər sonra qəzetlərin birində Amerika alimlərinin kor 
adamların da yatarkən normal yuxu görməsini təsdiqləmələri xə-
bərini oxuyanda savadsız Ağarzanın sadə məntiqinə mat qaldım. 

Mənə elə gəlirdi onun üçün ən qiymətli varlıq alma ağacı 
idi. Ağaca elə mehrini salmışdı ki, sanki onsuz yaşaya bilməzdi. 
Bəlkə, intuitiv olaraq başa düşürdü ki, toyuqları da, göyərçinləri 
də bir gün onu tərk edib gedə bilər, amma ağac yox. Ağac heç 
vaxt getməz, onu tək qoymaz! Alma ağacı kökləri ilə elə bil torpa-
ğa deyil, onun qəlbinə işləmişdi. İlin-günün çox vaxtını onun köl-
gəsində dincələr, kürəyini ağacın hamar gövdəsinə söykəyib papi-
ros çəkər, ya da uzun-uzadı mürgüləyərdi. Bu təmasdan onlar 
sanki qarşılıqlı enerji alırdılar, bir-birinə arxa-dayaq olurdular. 
Bəlkə, o səbəbdən idi ki, ağac da sağlam idi, Ağarza da. Doğrusu 
Ağarzanın nə vaxtsa xəstələndiyi yadıma gəlmir, baxmayaraq ki, 
heç qışda soba da yandırmırdı (aydındır ki, kor adam üçün soba 
ancaq təhlükə mənbəyidir), balaca daxmasını nəfəsi ilə isidirdi. 
Qış onun üçün çox əzablı, cansıxıcı idi. Bayır soyuq, ev soyuq, nə 
gələn var, nə gedən. Gözünün nurunu itirmək, dünya işığına həs-
rət qalmaq, deyəsən, ən ağır əlillik, şikəstlikdir. 

Gözlərini qoruya bilmədi, amma alma ağacını, onun meyvə-
lərini göz bəbəyi kimi qoruyurdu. Onun dibini belləyər, vaxtlı 
vaxtında sulayar və hətta budayardı. Ən yaxın dostu, həmsöhbəti 
də elə bu ağac idi. Ağac da ona “borclu” qalmazdı, hər il bol bar 
gətirərdi. Yayda alma ağacı tünd yaşıl, iri yarpaqlı budaqları ilə 
balaca daxmanı və onun yiyəsini sanki qoruyurmuş kimi, az qala 
görünməz edərdi. Kimsə ondan icazəsiz və ya xəlvəti bir alma da 
dərə bilməzdi, bu mümkün deyildi. Hər budaqda neçə alma ol-
mağından belə, xəbəri vardı. Hədsiz güclü hafizəyə malik idi. Çox-
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lu nağıllar, rəvayətlər bilirdi. Bizə həvəslə danışardı. Tarix dərsin-
dən qədim yunan şairi, məşhur “İliada” və “Odissey” dastanlarının 
müəllifi Homerin də kor olduğunu oxuyanda çox təəccüblənmiş-
dim. Ağarza əmi o vaxtlar mənə canlı Homer kimi görünürdü. 
Qardaşım və bibi uşaqlarım alma paylarını alıb tez getmək istə-
yərdilər. Mən isə onun söhbətlərinə maraqla qulaq asar, arabir 
sual verər, nəyisə soruşardım. Bu da onun xoşuna gələrdi. O biri-
lərinə yarım alma verəndə mənə bir bütövünü verərdi. Nəlbəki 
boyda, hədsiz dadlı almalar idi, hər biri 250-300 qram olardı. 
Saxlasan Novruz bayramına qədər şax qalardı. İndi də mənə elə 
gəlir ki, o vaxtdan bəri elə dadlı almalar yeməmişəm. 

Bir də onun damarları çıxmış əllərini və uzun, əyri barmaq-
larını yaxşı xatırlayıram. Sınaraq əyri bitmiş bu barmaqlar onun 
gözlərini əvəz edirdi. Papiros, daha doğrusu, tənbəkini qəzet par-
çasına büküb çəkərdi, tüstüdən bığlarının ortası saralmışdı. Tən-
bəki bükərkən və alma bölərkən barmaq hərəkətləri diqqətimi çə-
kərdi. Sol əlinin şəhadət və orta barmağını cütləyərək almanın 
saplaq tərəfdən ortasına qoyar, sağ əlinin zərbəsi ilə vurub alma-
nı bıçaq kimi tən yarı bölərdi. İti cib bıçağı vardı, onunla kəsməz-
di, “dəmir tamını qaçırır” deyərdi. Barmaqlarında dırnaqları da 
qalın və kobud idi, dırnaqları üzərindəki kəskin seçilən şaquli xət-
lər vardı. Çox sonralar oxudum ki, dırnaqlarda belə xətlərin olma-
sı mədə-bağırsaqda həzm problemləri, həm də orqanizmdə B12 
vitamini və dəmirin çatışmazlığı ilə əlaqədardır. Deməli, mənim 
diqqətimi çəkən o xətlər yazıq kişinin normal olmayan qidalan-
masının orqanizmdə yaratdığı fəsadların əlamətləri idi.  

Beləcə, illər bir-birini əvəz etdi, biz böyüdük, böyüdükcə 
qayğılarımız da böyüdü, maraq dünyamız da dəyişdi. Ağarza əmi-
nin yanına əvvəlki kimi vaxtaşırı gedə bilmədik. Daha bir neçə il 
keçdi, hərəmiz bir tərəfə üz tutduq, mən tələbə oldum, Bakıda 
qaldım. Tətil zamanı rayona gedəndə cəmi 1-2 dəfə ona baş çəkə 
bilirdim. Onu sonuncu dəfə 4-cü kursun əvvəlində gördüm. Xeyli 
qocalmışdı, düşmüşdü, görünür təklik, kimsəsizlik indi onu daha 
çox üzürdü. Uşaqların gəlib-getməməsindən, mənim onu seyrək 
yad etməyimdən asta-asta gileyləndi. Səsində zəif bir xırıltı vardı, 
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elə bil onu qəhər boğurdu. Bir az təsəlli verdim, imkan düşdükcə 
ona baş çəkəcəyimi bildirdim. Gedəndə, “nə qədər istəyirsən, al-
malardan dər, apar” dedi. Mən bircə alma dərdim...  

Noyabr ayında atam telefonla Ağarza əminin rəhmətə get-
diyini bildirdi. Mütəəssir oldum. Fağıra nə üç verən oldu, nə qırx, 
nə də il, sanki heç yox imiş. İnsanlar onu nə sağ olanda, nə də 
öləndən sonra yad etdilər. Mənim canlı Homerə bənzətdiyim in-
san bu dünyada yox kimi yaşadı və nəhayət, yoxluğa qovuşdu. 
Bir-iki aydan sonra daxmasını da uçurtdular, onu xatırlada bilə-
cək yeganə nişanə - alma ağacı isə yazda heç oyanmadı, qurudu. 
Vəfalı “dostunun” yoxluğuna “dözmədi”, o da “öldü”, “ayaq üstə”. 
Kəsib doğradılar, odun edib yandırdılar. Qədim yunan şairindən 
fərqli olaraq, daha Ağarzadan heç bir əsər-əlamət qalmadı. İndi 
heç kim nə onu, nə onun nağıllarını, nə də alma ağacını xatırlayır. 
Mənə isə “canlı Homeri” və onun alma ağacını xatırladan bağı-
mızda bitən öz alma ağaclarımdır. Onlar hələ böyüyürlər... 

KİRPİCİK VƏ YA MÜƏMMALI KİRPİLƏR 

Aprel ayının axırları idi. Bu il istilər çox erkən düşmüşdü. 
Axşamüstü həyətdə, çardağın altında oturub çay içə - içə bağda 
görəcəyim işləri fikrimdə götür-qoy edirdim. Yavaş-yavaş qaranlıq 
düşürdü. Artıq həyəti işıqlandıran sensorlu elektrik lampası da 
yanmağa başlamışdı. Hər şey öz qaydasındadır kimi görünürdü. 
Amma nədənsə, balaca kirpi gözə dəymirdi. O, keçən il yayda ba-
ğımızda peyda olmuşdu. Haradan gəlmişdi, necə gəlmişdi, bilmi-
rəm. Həmişə bu vaxtlar yuvasından çıxır, yem axtara – axtara 
bağda ora-bura şütüyürdü. Kirpiləri astagəl kimi təsəvvür edir-
dim, sən demə, onlar ölçülərinə görə kifayət qədər sürətlə hərəkət 
edə bilirlərmiş. Arabir dayanıb çarıq ucuna oxşar qara, sivri bur-
nu ilə nəyisə iynəyir, yoxlayır və nəsə bir şey – həşərat, soxulcan, 
ilbiz və s. tapıb yeyirdi. Biz də ona yemək qalıqları, ət, meyvə-tə-
rəvəz verirdik. İştahası yaxşı idi, demək olar ki, hər şey yeyirdi, 
özü də marçıltı ilə, əti çox sevirdi südü isə acgözlüklə içirdi. 
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İti yerişi təəccüblü olduğu kimi, görünüşü də xeyli məzəli 
idi. Onun hərəkətlərini seyr etmək bizə zövq, daxili bir rahatlıq 
verirdi, yorğunluğumuzu çıxardır, bir az da qayğılarımızı unutdu-
rurdu. Təbii ki, kirpinin bunlardan xəbəri yox idi, başını aşağı sa-
lıb özünə yem axtarmaqla məşğul idi. Amma indi o görünmürdü. 
Narahat olmağa başlamışdıq. Xanımım lap çox təlaşlanırdı, rahat-
lıq tapmırdı, gedib-gəlib: 

- Nə oldu, görmədin, hələ görünmür? - deyə məndən tez-
tez soruşurdu. Onu sakitləşdirməyə çalışsam da, hiss edirdim ki, 
kirpinin yoxluğunun səbəbini bilmədiyim üçün özüm də getdikcə 
həyəcanlanıram. 

Qızım ona ad da vermişdi – Kirpicik. Balaca idi, arıq oldu-
ğu üçün bir az uzunsov, ovalvari yumağa bənzəyirdi, xırda, tünd 
boz-qara iynəcikləri vardı, altı isə ağımtıl idi. Kiçik sulu gözləri 
gecələr yaxşı görürdü, xırda qulaqları isə səsə çox həssas idi. Zəif 
bir səsdən yerindəcə donub qalırdı. Gündüzlər çox nadir hallarda 
görünsə də, adətən yem tapmaq üçün gecələr yuvasından çıxırdı. 
Arabir qəflətən qarşımda görünəndə sakitcə dayanıb-durur, tər-
pənmir, mən bir az uzaqlaşan kimi, “təhlükənin” sovuşduğunu 
anlayır və istiqamətini dəyişərək kolların arasında qaranlıqda itir-
di. Heç 5-10 dəqiqə keçməmiş həyətin başqa tərəfində görünürdü. 
İlk günlərdəkindən fərqli olaraq, daha bizdən elə də qorxub çə-
kinmirdi. Beləcə, biz ona öyrəşmişdik, o da bizə... 

Gecə yarı olmuşdu, saat 12-yə az qalırdı, kirpidən əsər-əla-
mət yox idi. Xanımım təşviş içində idi, məni günahkar saymağa 
başlamışdı: guya ki, alaq otlarını təmizləyəndə bilmədən bel ilə 
onu vurub öldürmüşəm. 

- Canım, sən nə deyirsən, elə şey olar? – Bel ona dəymiş ol-
sa idi mən hiss edərdim. O, da nə qədər olmasa canlıdır, ağrıdan 
bir səs çıxarardı, mən də eşidərdim. Yox, elə şey olmaz, bu versi-
ya ağlabatan deyil – deyərək ona təskinlik versəm də bunun o qə-
dər faydası olmurdu.  

- Bəs onda, nə oldu, hara getdi bu Kirpicik, qanadı yoxdur
ki, uçsun!? – deyə o, israrla məndən bir ümidverici söz eşitmək 
istəyirdi. Narahatçılıqla bərabər əsəbiləşdiyi də səsinin ahəngin-
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dən sezilirdi. 
Mən özüm də məəttəl qalmışdım – bu kirpiyə nə oldu, ha-

ra getdi? – deyə düşünürdüm. Ağlıma gələn ehtimallardan biri 
onun çıxıb getməsi, ikincisi isə zəhərlənib gizlin bir yerdə ölməsi 
idi. Fikirləşirdim ki, bəlkə, bu yaxınlarda ağacları dərmanlayanda, 
istər-istəməz yerə, otlara düşmüş zəhərli maddənin təsirindən, 
həqiqətən, zəhərlənib yuvasında və ya haradasa bir yerdə ölüb. 
Hər iki versiya xoşagələn olmasa da, onun çıxıb getməsi daha 
ürəkaçan ehtimal idi. Amma necə? Necə o, bu qapalı həyətdən çı-
xıb gedə bilərdi? Hər tərəf hündür daş hasar, giriş də - dəmir 
darvaza. Onun hasarın altından lağım ataraq, eləcə də hasara dır-
maşaraq qaça bilməsi mümkünsüz idi, çünki, kirpilər belə maneə-
ləri keçməkdə sadəcə, acizdirlər. 

BAĞIMIZIN KİRPİCİYİ 

Kirpinin bizim həyətə necə gəlməsi bir müəmma olsa da, 
onun itkin düşməsi bizi cavabı bilinməyən sonsuz suallar qarşı-
sında pərişan qoymuşdu. Açığı, peşmançılıq da bir tərəfdən məni 
üzürdü. Öz-özümə deyirdim ki, gərək vaxtında onu aparıb çölə 
buraxaydım, o da özünə bir dost tapardı, yaşayardı indi özü üçün 
çöldə-bayırda. Dəfələrlə istəmişəm, amma bağa gedib-gələrkən 
yolboyu maşın təkərlərinin altında qalıb əzilmiş kirpi cəsədlərini 
görəndə insafsız sürücülərə lənət oxuyaraq bu düşüncədən vaz 
keçmişəm. Hərdən də fikirləşirdim ki, yazıq təkdir, yəqin darıxır, 
ona bir tay tapım gətirim. Düzdür, kirpilər təkliyi sevsələr də on-
lar da heyvandırlar, canlıdırlar, onların da yaşamaqla bərabər art-
maq, törəmək kimi bioloji ehtiyacları var. Hətta, kirpi satılan yeri 
də öyrənmişdim. Amma, açığı, ora getməyə bir fürsət bula bil-
mirdim – gah vaxtım olmurdu, gah da hava imkan vermirdi. Nə 
isə, bu fikir-xəyal içində yatmağa getdim.  

Uzun müddət yuxum gəlmədi, kitab oxumaq istədim, ba-
carmadım. Kirpicik yadımdan çıxmırdı, hey onu düşünürdüm. Ba-
ğın müxtəlif yerlərində gördüyüm kiçik ot topaları vardı - kirpi-
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nin qurduğu yuvalar idi. Onları sabah səhər bir-bir yoxlamağa 
qərar verdim. Nə vaxt yuxuya getdim, xəbərim olmadı. Yuxuda 
gördüm ki, maşınla şəhərə qayıdırıq. Kənddən təzəcə çıxmışdıq, 
bir də görürəm ki, nisbətən çöllük bir yerdə asfaltın qırağında bir 
kirpi hərəkətsiz durub, sanki bizə baxır. Maşını cəld saxlayıram və 
arvadıma sarı çevrilib deyirəm ki, müəllimə, görürsənmi, bu bi-
zim Kirpicikdir, maşınımızı tanıyıb, ona görə qaçmadı. Zarafatla 
əlavə edirəm ki, yəqin bizi salamlamaq üçün yola çıxıb. Arvadım 
da deyir ki, sən haradan bilirsən o, bizim Kirpicikdir? Axı, onlar 
hamısı bir-birilərinə oxşayırlar. Mən də cavab verirəm ki, başqası 
olsaydı qaçıb gedərdi, bu isə qaçmadı, deməli, bizim kirpidir. Tez 
maşından düşüb kirpiyə yaxınlaşıram, o, isə tərpənmir, xırdaca 
gözləri ilə mənə baxır. Gözləri sulu idi, elə bil ağlayırdı, onlar mə-
nə hədsiz kədərli, ümidsiz göründü, sanki kömək istəyirdi, imdad 
diləyirdi.  

- Kirpicik, sən burda neynirsən, sənə nə olub? – deyərək
onu oxşamaq istədim. Ehmalca ovcuma götürüb qaldırdım və 
dəhşətə gəldim: onun dal ayaqları əzilmişdi, qan içində idi, arxa-
sında hərəkətsiz sallanırdı. Bu acı mənzərənin təsirindən yuxudan 
hövlanək oyandım və bir müddət özümə gələ bilməyib key kimi 
qaldım. Gördüklərimin yuxu olduğunu anlayanda sevindim. Am-
ma yuxularımın arabir çin olmağını bildiyimdən həyəcanım bir az 
da artmağa başladı. Tez yoldaşımı oyadaraq: 

- Dur, hazırlaş, gedirik şəhərə - deyə yuxumu tələsik ona
söylədim. 

- A kişi, bəlkə yatasan, yuxudur də, həmişə çin olmur ki, -
deyərək məni sakitləşdirmək istədi. 

- Yox ee, sən inana bilməzsən, necə aydın bir yuxu idi. Mən
əminəm ki, Kirpicik haradasa yolun kənarında durub bizi gözlə-
yir, bizdən kömək istəyir. Yəqin necə olubsa, həyətdən çıxıb ge-
dib, yolu keçəndə maşın vurub şikəst edib. 

- Yaxşı da, sən ki, belə əminsən, duraq gedək – deyə yolda-
şım könülsüz dilləndi. Bəlkə də ürəyində fikirləşdi ki, yəqin kişinin 
başı... o söz.  

- Onda, sən bir çay qoy və başla hazırlaşmağa, mən də hə-



255 

yətdə yır-yığış edim, gəlim gedək, – deyib həyətə düşdüm. 
İlıq bir yaz səhəri idi, günəş üfüqdən təzəcə baş qaldırırdı. 

Dənizdən təxminən üç kilometr aralı olmağımıza baxmayaraq, rü-
tubətli, oksigenlə, yodla zəngin dəniz havası adamın ciyərlərinə iş-
ləyirdi. Külək də yox idi. Belə bir havanı qoyub şəhərə getmək is-
təməsəm də kirpimizi tapmaq istəyi məni rahat buraxmırdı. Hə-
yətdə cəld yır-yığış elədim, bayırda qalmasın deyə bəzi şeyləri evə 
daşıdım. Dünəndən maşında qalmış, şəhərdən gətirdiyimiz içi 
köhnə qab-qacaqla dolu qutunu qoymaq üçün həyətin aşağısın-
dakı əl damının kilidlənmiş qapısını açarla açdım və özümə tərəf 
çəkdim. Aman, Allah, nə görsəm yaxşıdır!? – Kirpicik, yazıq Kirpi-
cik! Düz qapının ağzında dayanıb durmuşdu, başını azacıq qaldı-
rıb mənə baxırdı, eynilə yuxuda gördüyüm kimi. Bir anlığa çaşıb 
qaldım, axı, bu necə ola bilər, kirpi bura necə girib? – deyə ixti-
yarsız öz - özümə sual etdim. Nəhayət, hər şey mənə aydın oldu. 
Üç gün əvvəl küləkli hava idi, işləmək üçün bağ alətlərini əl da-
mından götürmüşdüm. Görünür, diqqətsizlikdən qapını yaxşı ört-
məmişəm və külək açıb. Həmin gün qaranlıq düşənə qədər işlə-
dim, sonra alətləri yığıb əl damına qoydum və qapısını da kilidlə-
dim. Ehtimal ki, qapı açıq qalan ərəfədə Kirpicik içəri girib. Təbii 
ki, mənim bundan xəbərim olmadan qapını bağlamışam və biçarə 
kirpi içəridə qalıb. Tərslikdən həmin axşam biz şəhərə döndük və 
üç gündən sonra qayıtdıq.  

Deməli, zavallı Kirpicik bu havasız, darısqal, metlax döşə-
məli məkanda üç gün – üç gecə ac-yalavac və susuz qalmağa 
məcbur olub. Dəmir örtüklü damın içi günortalar isti havalarda 
daha kəskin qızırdı və damın içinin gərəkli-gərəksiz əşyalarla dolu 
olması üzündən havası ağır idi, üstəlik toz girməsin deyə nəfəsliyi 
də bağlamışdım.  

İşə bir bax, Allahın bu fağır, dilsiz-ağızsız heyvanı başını la-
zım olmayan yerə soxaraq özünü məhbus etmiş, məni isə günaha 
batırmışdı. Amma maraqlıdır, çöl heyvanı olsa da, intiyutiv olaraq 
başa düşürdü ki, onun azadlığa çıxması bu qapının açılmasından 
asılıdır, ona görə, çox güman ki, mənim ayaq səslərimi eşidib və 
gəlib qapının arxasında duraraq ümidlə, həsrətlə onun açılmasını 
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gözləyirmiş. Qapının arxasına vurulmuş rəngli faner materialdakı 
cırmaq izləri, bu kiçik heyvancığazın yaşamaq istəyinin, azadlığa 
çıxmaq üçün göstərdiyi cəhdlərin və qatlaşdığı əzab-əziyyətlərin 
əlamətləri idi.  

Tikanlarının əllərimi incitməsinə fikir verməyərək cəld onu 
ovcuma götürüb bağın yuxarı başına tərəf qaça-qaça yoldaşımı 
səslədim: - Tez ol, su gətir gəl, kirpini tapmışam! – Onu ehtiyatla 
təpədəki tək gilənar ağacının kölgəsində otun üstünə qoydum. 
Çox taqətsiz idi, arxa ayaqları tərsinə otun üstünə sərilmişdi, hə-
rəkətsiz düşüb qalmışdılar, elə yuxuda gördüyüm kimi. Arvadım 
sevindiyindən az qala uça-uça su gətirib gəldi. Üstünə bir az su 
çilədim, reaksiya vermədi, yazığın heyimi vardı tərpənməyə? - 
Yoldaşım üzünü mənə sarı çevirib: 

- Öləcək? - deyə qorxa-qorxa soruşdu.
- Yox, ölməyəcək, niyə ölsün ki? – deyərək su qabını kirpi-

nin ağzına tərəf yaxınlaşdırdım. Qeyri-əminliklə dediyim sözlərin 
onun üçün elə bir ciddi təsəlli olmadığını özüm də hiss elədim. 

 Kirpinin yanında durub ümidsizcəsinə ona tamaşa edirdik, 
nə edəcəyimizi bilmirdik. Bir qədər sonra kirpi başını azacıq qal-
dırıb su qabının içinə qoydu və suyu acgözlüklə içməyə başladı. 
Biz sevincək bir-birimizə baxdıq, ona mane olmamaq üçün səssiz-
cə kənara çəkildik və qıraqdan onu seyr etməyə davam etdik. Kir-
pi yavaş-yavaş dirçəlirdi, bayaqdan arxasında hərəkətsiz qalmış 
ayaqlarını artıq qarnının altına çəkmişdi. Birdən o, irəli doğru də-
bərərək bədəninin yarısını su qabının içinə soxdu, qab əyildi və 
suyun çox hissəsi otların üstünə dağıldı. Baxmayaraq ki, kirpilər 
suya girməyi sevməzlər, deyəsən, üç gün isti, qapalı yerdə susuz 
qalmaq yazığı bir təhər etmişdi, indi sərinlənmək istəyirdi. Bir 
müddət belə qaldıqdan sonra durub asta-asta hasarın dibindəki 
kollara sarı yeridi və sonra gözdən itdi. 

Kirpinin tapılmasına və onun ölməməyinə hədsiz sevindik. 
O hadisədən sonra xeyli diqqətcil olmuşuq. Uca Yaradan da səylə-
rimizi dəyərləndirərək bizi mükafatlandırdı - Kirpiciyə tay axtarıb 
tapmaq əziyyətindən məni qurtardı. İyun ayının ortalarında həyə-
timizdə ikinci kirpini görəndə Tanrının dərgahına xeyli şükürlər 
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etdim... 
 İndi onlar qış yuxusuna gediblər, 4-5 aydan sonra oyana-

caqlar. Kirpilər gecə heyvanları olduğundan onların həyatlarının, 
davranışlarının bir çox cəhətləri bizlər üçün nisbətən gizli, mü-
əmmalı olur. Elə onların həyətimizə necə gəlib düşmələri hələ də 
bizim üçün müəmma olaraq qalmaqdadır.  

 
 

OĞURLANMIŞ ZEYTUNLAR 
 

Dostum Ziyanı heç bu qədər pərişan görməmişdim. Dinib-
danışmırdı, deyib- gülmürdü. Evdə-ailədə ciddi bir problemin baş 
verdiyini zənn edərək narahatlıqla sorduğum sualları könülsüz, 
qırıq-qırıq cavablandırırdı. Kim xatirinə dəymişdi, kimdən inci-
mişdi, bilmirdim. Ziya deyib-gülən, şən, zarafatsevən olsa da 
ümumiyyətlə, ciddi, həm də həssas insan idi, bir az da dəymə-dü-
şərliyi vardı. Bu səbəbdən üstünə çox da getmirdim-lazım bilsə, 
özü anladar - deyə düşünürdüm. Amma məsələ deyəsən bir qə-
dər başqa cür imiş... 

Onu çoxdan, elə bu idarəyə işə gələndən tanıyırdım. Mən-
dən xeyli əvvəl burada, məxfi şöbədə işləyirdi. İxtisasca mühəndis 
olsa da şöbənin işini mükəmməl bilirdi. Dürüst, həm də çox ehti-
yatlı idi. Dəqiq və güvənli olduğu üçün rəhbərlik bu boyda idarə-
nin möhürünü ona həvalə etmişdi. Bəzi iş yoldaşları onu zarafatla 
“çekist” çağırırdı. Başqaları ilə ünsiyyətə o qədər meyl göstərməsə 
də aramızda ilk günlərdən xoş münasibət yaranmışdı. Ziya mən-
dən dörd-beş yaş böyük idi, amma söz-söhbətimiz tuturdu deyə, 
tezliklə dostlaşmışdıq. Şöbələrimiz qonşu olduğundan demək olar 
ki, hər gün görüşüb ordan-burdan söhbət edirdik, mövzu da ək-
sərən bağ-bağça, ağaclar haqqında olardı. Nə isə, gəlirik mətləb 
üstünə. Üç-dörd gün beləcə davam etdi və nəhayət, bir gün na-
hardan sonra Ziya mənə yaxınlaşıb: 

Bilirsən, nə olub? – dedi. Mən də maraq və bir qədər təş-
vişlə: 
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- Yoox, sən bir şey söyləmədin ki, - dedim. O, isə sakitcə: -
zeytunlarımı oğurlayıblar – deyərək, mənim necə reaksiya verəcə-
yimi gözləyirmiş kimi üzümə baxdı. 

- Nə zeytun!? Zeytun nədi? – təəccüblə soruşdum.

- Zeytun də, bağımdakı zeytunları deyirəm.

- Elə bu!? – deyə az qaldı bağırım.

- Bu azdı bəyəm, gərək evimi oğurlayardılar?

- Mən də deyirəm, görəsən, ciddi nə baş verib ki, sən belə
depressiyaya düşmüsən. Zeytundur da, oğurlanıb, canın sağ ol-
sun. Gedək, mənim bağımdan yığ, nə qədər istəyirsən.  

- Yox ee, ona görə demirəm. Özün bilirsən ki, bizim bağda
neçə ildir ki, zeytun əmələ gəlmir, şitilləri əkirəm, quruyurlar. Nə-
hayət, bu il bir ağacda ilk bar əmələ gəlmişdi, saymışdım, düz 99 
dənə idi... 

- Ziya danışdıqca sifətindəki ifadələrdən onun bu olaydan
necə məyus olduğu aydın görünürdü. Əl-qol hərəkətləri və gözlə-
rindəki ümidsizlik, illər uzunu çəkilən zəhmətin hədər getdiyini 
acı təəssüflə anlayan insanın keçirdiyi hissləri xatırladırdı. Təbii ki, 
bu xəbər mənim üçün də xoş olmadı, amma Ziya çox təsirlənmə-
sin, ona təsəlli olsun deyə, özümü bir az tox tutdum 

- Ziya, qardaşım, daha kefini pozma, olan oldu, keçən keçdi.
O zeytunlar geri qayıdası deyil, sən də daha üzülmə. Ciddi sö-
zümdür, bizim bağda kifayət qədər zeytun var, ikimizə də çatar. 

- Qardaşım, sən məni düzgün başa düş. Mən o zeytunlar
üçün üzülmürəm, onların maliyyəti nədir ki, onlar üçün üzülüm. 
99 ədəd zeytun bir kilo olar, ya olmaz, bu da eləsin uzağı bir 
manat. Məni üzən insanların bir-birinə bu qədər laqeyd, acımasız 
olmasıdır.  

- Yaxşı, elə isə unut bu olanları. Məsələnin mahiyyətinə var-
saq, çox dərinlərə gedib çıxarıq. 

- Məmnuniyyətlə unudardım, amma zəmanət verirsənmi ki,
sabah bu sənin, o birisinin başına gəlməyəcək. Biri dövlət büdcə-
sindən milyon manatlar, o birisi evlərdən min manatlar, digəri 
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ciblərdən on manatlar, bəziləri də bağlardan bir manatlar oğurla-
yır.  

- Elədir, sanki oğurluq, qaphaqap yarışına çıxıblar. Vətən,
millət, insaf, vicdan keçib arxa plana. Din, iman da ki, onsuz da 
yoxdur. Nəticədə hər yanda biganəlik, acımasızlıq baş alıb gedir. 

- Mən də elə onu deyirəm. Milyonları oğurlayan anlamır ki,
onun oğurladığı milyonlarda milyonlarla insanın alın təri, haqqı 
doğru-düzgün ödənilməyən əməyi, ehtiyacının nə vaxtsa bitəcəyi-
nə ümidi var; evlərdən minləri oğurlayan başa düşmək istəmir ki, 
o ev sahibi həmin min manatları bəlkə illərlə maaşından qəpik-
qəpik ayıraraq, oğlunun və ya qızının xeyir işi üçün, bəlkə də
özünün və yaxınının müalicəsi, yaxud dəfni üçün yığıbmış; ciblər-
dən on manatlar oğurlayanlar düşünmürlər ki, bəlkə, bu, o ada-
mın götürdüyü kreditin faizini ödəmək və ya ailəsinə bayram ba-
zarlığı etmək üçün saxladığı sonuncu pullarıdır. Bəlkə...

 Ziya yaman əsəbiləşmişdi, getdikcə də qızışırdı. 

- Ziya, dayan, qardaşım, səni yaxşı başa düşürəm. Bilirəm
ki, bağda, özü də Abşeron kimi yerdə ağac əkib onu böyütmək nə 
deməkdir. Bar gətirən ağacın hər meyvəsində ilboyu çəkilən ağır 
zəhmətin zərrələri var. O zəhməti çəkməyən, o əziyyətlərə qatlaş-
mayan bunu anlamaz, duymaz və meyvələrinin də qədir-qiyməti-
ni bilməz – deyərək onu sakitləşdirmək istədim. 

Ziyagilin bağı Şüvəlanda dənizə yaxın bir yerdə idi. İçində 
atadanqalma iki otaq, bir aynabənddən ibarət köhnə ev vardı, 
onun da yarısı bacısıgilin idi. Bağın sahəsi xeyli böyük olsa da 
ağac adına ətrafları cəngəlliyə dönmüş 4-5 qoca əncir ağacı, 7-8 
nar kolu və yerə sərilmiş 30-40 ədəd meynə vardı. Bunların ha-
mısını vaxtilə atası əkmişdi. Özünün evə yaxın ərazidə əkdiyi tut, 
gilənar, gavalı, küknar və zeytun ağacları isə hələ cavan idilər. 
Torpaq o qədər də münbit deyil, demək olar ki, qumdan ibarət-
dir. O səbəbdən Abşerona xas olmayan digər ağacların burada 
böyüyüb bar verməsi müşkül məsələdir. Əlbəttə, yaxşı baxan olsa, 
bu yerdə də hər növ ağac yetişdirib bar götürmək olar. Ancaq Zi-
yanın buna nə vaxtı vardı, nə də bağban tutmağa imkanı. Bağda 
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hər işi - ağacları sulamaq, budamaq, alaqlardan təmizləmək və s. 
hamısını özü görürdü. Bu zəhmətin müqabilində məhsulun da 
tanımadığı kimsələr tərəfindən oğurlanması ona yaman yer elə-
mişdi. Mən də bağımda ağaclara özüm qulluq edirəm deyə, onu 
yaxşı anlayırdım. Son günlər o, zeytunlardan həvəslə danışırdı. 
Adəti üzrə həftədə bir dəfə, bazar günləri bağa gedir və həyətə 
girən kimi əvvəl zeytun ağacına baş çəkir, zeytunları fərəhlə sü-
zür və yetişməyini səbərsizliklə gözləyirdi. Fikrində, bir azdan ilk 
barı ərib yığacağını, duzlayıb asacağını və bir-iki aya acı suyu çı-
xandan sonra, onları ləzzətlə yeyəcəyini xəyal edirdi. Ziya, daha fi-
kir eləmə, inşallah, gələn il bir az tədbirli tərpənərsən, başqalarına 
imkan verməyib məhsulu bəri başdan özün yığarsan, – deyib 
mövzuya yekun vurmaq istədim ki, bəlkə sakitləşib əhvalatı unu-
da. 

- Qardaşım, sən özün bilirsən ki, Bakı-Abşeron ərazisində
qara zeytun tapmaq çətin məsələdir, camaat artıq oktyabr ayın-
dan yaşıl zeytunları yığmağa başlayır, heç yetişməyə qoymurlar. 
Mən də qara zeytunu çox xoşlayıram, istəyirdim ki, dekabra qə-
dər gözləyim, yaxşı qaralsınlar, yağlansınlar, sonra yığım. İmkan 
vermədilər vələduznalar – deyib köksünü ötürdü. 

Onun bu ümidsizliyini görəndə bayaqdan ağlımda dolaşan 
bir fikri təskinlik olar deyə, ona bildirmək istədim. Əvvəlcə: - Yax-
şı, deyirsən zeytunları saymışdın, 99 ədəd idi, eləmi? 

- Hə, bir-bir saymışdım, düz 99 dənə, - dedi – və nə olsun
ki, bunun bir əhəmiyyəti var? – deyə məni qınayıcı nəzərlə süz-
dü. Ziya bununla demək istəyirdi ki, onu mənasız suallarla yor-
mayım. 

- Ziya, bilirsənmi? – dedim, - 99 çox maraqlı rəqəmdir.

- Necə yəni, nə mənada?- deyə təəccüblə soruşdu.
Ziya rus dilində təhsil almışdı, amma Azərbaycan dilini bu

dildə təhsil almışların çoxundan yaxşı bilirdi və harada bir başa 
düşmədiyi söz oxusaydı və ya eşitsəydi tez onun mənasını öyrə-
nib ayrıca dəftərçəsinə qeyd edərdi. Materialist dünyagörüşü var-
dı, ateist idi, amma inanclı olmasa da dini fikirlərə bəziləri kimi 
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çılğınlıqla etiraz etmirdi. Bir anlığa ona 99 rəqəminin mənasını 
necə anlada biləcəyimi düşündüm. 

-Ziya, sən bilirsən ki, mən Qurani-Kərimi və dinə aid bir
neşə kitabı oxumuşam və dindar olmasam da din haqqında aza-
cıq məlumatlıyam. 

- Hə, bilirəm – dedi – nə olsun ki? Bunun söhbətimizə nə
dəxli var? 

- Bax, 99 rəqəmi islam dinində müqəddəs rəqəm sayılır.
Qurani - Kərimdə Uca Allahın adının bir-birindən fərqli 99 gözəl 
xüsusiyyəti qeyd olunur. Məsələn, rəhimli, səxavətli, bağışlayan, 
qüdrətli... Allah! Üstəlik, Qurani - Kərimdə zeytun haqqında bir 
neçə ayə də var və orada zeytuna and da içilir. 

- Yaxşı, başa düşdüm, amma bu adların mənim 99 zeytu-
numla nə əlaqəsi var? 

- Onu mən deyə bilmərəm, birbaşa əlaqəsi var, ya yox, hər
halda, zahiri əlaqə göz qabağındadır. Amma Allah hər şeyi görən, 
bilən olduğu üçün ümidvaram ki, sənin zeytun ağacı üçün çəkdi-
yin zəhməti və onu oğurlayanın yaramaz işini vaxtı çatanda layi-
qincə “qiymətləndirəcək”. Və mənə belə gəlir ki, sənin ateistliyinə 
baxmayaraq, Allahın düz bəndəsi olduğuna görə, O, səni tezliklə 
bu pərişanlıqdan qurtaracaq və zəhmət və sıxıntıların əvəzində 
gələn il sənə beş qat artıq məhsul götürməyə imkan verəcək.  

O da gülə-gülə: 
- Sən də deyəsən keçdin mollalığa – deyərək, dönüb getdi

otağına. 
Aradan 2-3 aya yaxın bir müddət keçdi və biz bir daha hə-

min mövzuya qayıtmadıq. Doğrusu, o özü bu haqda danışmırdı, 
mən də heç nə soruşmurdum. 

Yeni ilin istirahət günləri qurtarmış, hamı yenidən işə qa-
yıtmışdı. Ziya səhər məni dəhlizdə görüb – gəl, keçək içəri, sənə 
bir sözüm var – deyərək, mənim otağa keçməyimi xahiş etdi. 
Otağa girə-girə ürəyimdə: “Görəsən, indi nə olub?”- dedim. O, 
sanki kimsənin eşidəcəyindən ehtiyat edirmiş kimi asta səslə: 

Qardaşım, eşit, gör nə baş verib – deyərək söhbətə başladı. 
- Bayramın sonuncu günü getdim bağa baş çəkməyə. Doğrusu, o
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hadisədən sonra zeytun ağacı tərəfə heç baxmırdım da, sanki on-
dan küsmüşdüm, incimişdim. Amma bu səfər hansı hiss məni o 
tərəfə yönəltdi, bilmirəm. Sövq-təbii ağaca yaxınlaşdım... 

- Sən Allah, səbrimi zorlama, bir az qısa danış görüm, nə
baş verib?- deyərək onu tələsdirdim. Ziyada bir az aktyorluq qa-
biliyyəti də vardı. Müəyyən bir hadisəni nəql edəndə mimikası, əl-
ayaq jestləri ilə, pauzalarla qarşıdakında maraq və tam təsəvvür 
yarada bilirdi. 

- Tələsmə, indi deyəcəm. Görürəm ağacın dibində bir üç
kiloluq şüşə balon, içi də dolu turşuya qoyulmuş zeytun... 

- Bax, görürsən, sənə dedim, axı, Allah əvəzini artıqlaması
ilə verəcək- deyə onun sözünü kəsərək tələsik dilləndim. 

- Sən gerisinə qulaq as, elə bil nağıldı. Balonu götürdüm və
baxıram ki, altına da bir kağız qoyublar. Açıb oxudum... nə yazılsa 
yaxşıdı? 

- Nə yazılmışdı? – artıq məni də maraq və təəcüb bürüyür-
dü. 

- Əyri-üyrü xətlə yazıblar ki, dayı, bizi bağışla, zeytun tur-
şularımızı bu il heç sata bilmədik. 

- Ay, səni, işə bir bax! – deyə əllərimi bir-birinə vuraraq,
heyrət qarışıq sevinclə səsləndim, sonra da ötən söhbətimizi Ziya-
ya xatırlatmaq üçün: 

- İndi gördünmü, dedim, - Allahın qüdrətini, ilahi ədaləti-
ni!? Ziya bir anlığa dinmədi, fikrə getdi, yəqin ki, nə cavab verə-
cəyini beynində götür-qoy edəndən sonra dilləndi: 

- Nə deyim, ola bilər... Amma bunlar bir yana, onsuz da
mən o yazıqları bağışlamışdım. Əsas odur ki, başqaları, daha bö-
yük oğurluq edənlər beləcə, zeytun oğruları kimi, xətalarını başa 
düşüb, bu yoldan dönsünlər və oğurladıqlarını qaytarsınlar. Onda 
ilahi ədalətin varlığına inanardım və xalq onları bağışlayacaqmı, 
bağışlamayacaqmı, bax, onu bilmirəm... Dostum bunu deyib, dal-
ğın halda otaqdan çıxdı. Mən isə onun bu məntiqi qarşısında nə 
deyəcəyimi bilmədən bir müddət dərin düşüncələr, gümanlar 
əlində qaldım. 
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AMEA Fəlsəfə İnstitutu 

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, Aparıcı elmi işçi 

TƏXƏYYÜL REALLIĞI 
(Bədii-fantastik hekayə) 

Ümümmilli Lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə 

Dostum Nahidlə çoxdandır ki, görüşmürdüm. Bu gün 
onun səhər zəngində mənə “etbarsız” deməsindən çox utandım. 
Telefonda xeyli dərdləşib danışdıqdan sonra onun günümüzü 
Bilgəhdə, çimərlikdə keçirmək təklifi isə lap ürəyimdən oldu.  

Beləcə, Bayıl qəsəbəsində görüşərək, onun avtomobili ilə 
Neftçilər prospekti ilə sahil boyu Bilgəhə, çimərliyə yollandıq. Yol 
boyu dəyişən və bir-birini əvəz edən, günü-gündən müasirləş-
məkdə olan şəhərimizin gözəl mənzərələri – Bayraq Meydanı, 
Crystal Hall sarayı, yeni tikilmiş və beynəlxalq standartlara uy-
ğun müxtəlif təyinatlı idman meydançaları, Əl Oyunları Sarayı, 
Xalça muzeyi, Qız qalası, Heydər Əliyev prospektindəki Heydər 
Əliyev Mərkəzi, yeni memarlıq üslubuna malik metro stansiyalar 
və s. tikililər Bakıda doğulub Bakıda yaşamağıma baxmayaraq 
hər dəfə də sanki onları ilk dəfə görürmüş kimi məni valeh edir-
di. Mən dərindən nəfəs alaraq dostuma dedim: 

- Nahid, görürsən, şəhərimiz günü-gündən necə gözəlləşir.
Bakıda bu gözəlliyi yaradan yerli və xaricdən dəvət olunmuş arxi-
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tektorlar şəhərimizin milli üslubunu müasirliklə sintez etmişlər. 
Bilirsən ki, dünyanın bir çox şəhərlərini gəzmişəm, amma belə 
zövqlə tikilmiş və insanda xoş aura yaradan gözəl şəhərə hələ 
rast gəlməmişəm. Hətta Türkiyəli dostlarım da etiraf edirlər ki, 
müasir Bakı dünyanın gözəl şəhərləri sayılan İstanbul, Neapol və 
Dubaydan da geri qalmır. 

Nahid isə gözünü yoldan çəkməyərək köksünü ötürür: 
- Bilirsən, dostum, iş tək tikib-qurmaqla bitmir. Əslində

biz, belə bir gözəlliyi, rahat həyatı bizə bəxş edənə borclu oldu-
ğumuzu unutmamalıyıq. Özü də elə bilmə ki, təkcə Bakımızın 
hüsnü dəyişib. Sən hələ Azərbaycanın bölgələrini gəzsən görər-
sən ki, rayonlarımız necə gözəlləşib, insanların həyat səviyyəsi 
yaxşılaşıb. Xalqımız gözəlliyin, əmin-amanlığın içində rahat yaşa-
yır.  

Söhbətimizlə uzun yolu qısaldaraq Bilgəh qəsəbəsinə, çi-
mərliyə çatdıq. Burada Kardeoloji sanatoriya yerləşdiyindən avto-
mobilləri dəniz kənarına buraxmırdılar. Ona görə də maşınımızı 
xüsusi dayanacaqda park etdik. Nahidin elektron poçtuna işləri 
ilə əlaqədar axşam vacib bir məlumat gələcəyi səbəbindən avto-
mobildən əşyalarımızla bərabər onun əl kompyuterini də götü-
rüb sanatoriyanın həyəti ilə çimərliyə doğru yollandıq.  

Kardeoloji sanatoriyanın binası ötən əsrin 40-50-ci illərin-
də milli üslubda inşa edilmiş yaraşıqlı bir tikili idi. Həyətində isə 
sovet dönəmindən qalma çoxlu sayda ağ rənglə rənglənmiş id-
mançı qadın, ana və uşaq, pioner, qartal və ceyran heykəlləri var-
dı. Sanatoriyanın ərazisində, əsasən də çimərliyə enən pilləkənlər 
boyunca əncir ağacları əkilmişdi. 

Sahilə çatdıq. Mən dostuma dedim: 
-Nahid, deyəsən bir az tez gəlmişik. İndi saat 3 tamamdır.

Hələ dənizə girməyin vaxtı deyil. Gün bizi yandıracaq. Günorta-
dan bir qədər ötmüş, gün əyiləndən sonra suya baş vurarıq. Vax-
tilə qızmarda çimərliyin “ləzzətini” dadmışam...  

Nahid mənimlə razılaşıb sahil boyu quraşdırılmış toxunma 
qamış çətirlərdən birini gözaltıladı. Əl kompyuterini yaxınlıqdakı 
kafedə şarj olunmaqdan ötrü qoyandan sonra gətirdiyimiz məh-
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rabaları qumun üstünə sərib paltarlarımızı soyunaraq uzandıq. 
Hava təmiz və sakit olsa da günəş öz isti nəfəsi ilə ətrafı 

yandırıb-yaxırdı. Buna baxmayaraq kölgəsində uzanıb rahatlandı-
ğımız qamış çətir bizi bu istidən yaxşıca qoruyurdu. Asta əsən 
meh və ləpələrin xışıltısı bizə mürgü gətirirdi. Nə vaxt dərin yu-
xuya getdiyimizi də bilmədik. Hətta necə olubsa, əsən mehin 
güclənərək çətirimizi aşırmasını da bilməmişik... 

Hiss etdim ki, kimsə məni silkələyir. Elə bil onun uzaqdan 
gələn səsini də eşitdim:  

- Ay bala, ay oğul, ayılsana ! Vay, gün yazıqları birtəhər eli-
yib ki. Ayıl ay oğul, ayıl... 

Gözlərimi ağır-ağır açanda qarşımda bizi ayıltmağa çalışan, 
ağsaçlı kişinin dayandığını gördüm. Yuxulu olsam da gözüm 
onun əynində sovet ordusu zabitinin boz-yaşıl nimdaş rəngli 
köynəyini və ayağında əsgər çəkmələrinə bənzər ayaqqabısını al-
dı. Çimərliyin səsgücləndiricilərindən isə bəstəkar Sergey Nikiti-
nin 30-40-cı illərdə bütün Sovet İttifaqında dəb olan “Rio-Rita” 
fokstrotu səslənirdi.  

Kişi başımızın üstündə dayanıb qayğıkeşliklə haray-həşir 
salmışdı:  

- Heç belə qızmar günəşin altında da uzanarlar? Çətirinizi
də külək aşırıb. Bişməcə oldunuz ki... 

Mən cəld yerimdən qalxıb, yan-yörəmizə göz gəzdirərək 
Nahiddən soruşdum: 

- Bəs bizim paltarlarımız hanı?
Nahid çiyinlərini çəkdi:
- Nə bilim. Çətirin qarmağından asmışdıq ki... Budey, külək

paltarlarımızı da yerə sərib... 
Narahatlığım birə-beş artdı: 
- Bax gör telefonlarımız, maşının açarı yerindədir?
Ağsaç kişi təəccüblə bizə baxdı:
- Nə telefon, ay bala? Deyəsən gün başınıza o ki var dö-

yüb, sizi gicəlləndirib. Bura ən yaxın telefon qəsəbədəki poçtda-
dır.  

Məni gic bir gülmək tutdu. Necə yəni “ən yaxın telefon qə-
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səbədəki poçtdadır?”. Özümü boğub təəccüblə ona baxdım: 
- Ay dayı, sən nədən danışırsan, mən mobil telefonlarımızı

deyirəm. Poçt nəyimə lazımdır... 
Bunu deyib, əlimi şalvarımın çibinə saldım və mobil telefo-

numu gözünün qarşısına tutdum: 
- Bax, bunu deyirəm.
Ağsaç kişi diqqətlə telefonuma baxdı:
- Bu nədir balası? Radiodur? Ələ salmısan məni? İndi de-

yirsən ki, sən guya telefonu cibində gəzdirirsən? Bəs onun “şnu-
ru”-məftili haradadır?  

İkimiz də mat-məəttəl qalmışdıq. M 
- Dayı deyəsən bizimlə məzələnir, guya mobil telefon gör-

məyib. Dayı, bu telefonla dünyanın harasıyla istəyirsən danış. Tə-
ki balansında pul olsun... Bir də ki, tək siz deyilsiniz. Mənim işlə-
diyim müəssisənin bufetində də biri var. İndiyə qədər qıyıb özü-
nə bir mobil telefon da almayıb. Dediyinə görə onu qorxudublar 
ki, bunlar şüa buraxır, orqanizmə ziyandır. Onu başa sala bilmi-
rik ki, müasir insanın həyatını indi bunsuz təssəvvür etmək ol-
mur. 

Bayaqdan danışığıma diqqətlə qulaq asan ağsaç kişinin 
qaşları çatıldı. Çaşqınlıq içində idi, hiss olunurdu ki, sözlərimdən 
heç nə anlamayıb. Mən yerimdən qalxaraq şalvarımın çibindən 
siqaret qutusunu çıxartdım və kişiyə də təklif edərək bir siqaret 
yandırdım. Kişinin gözləri bərəldi. 

- Bu nə papirosdur çəkirsiniz?
Gülümsündüm.
- Dayı, bu papiros deyil, siqaretdir. Özü də xarici siqaret.
O, yenə də məni başa düşmədi.
- Deyirsən yəni bunu xaricdən gətiriblər?
- Bilmirəm. Amma üstündə ingiliscə yazılıb ki, originalıdır.

Xarici şirkətlərin lisenziyası ilə bizdə buraxılır. 
O heyrətlə: 
- A bala, necə yəni sizdə buraxılır? Siz kimsiniz, nəçisiniz

və haradan gəlmisiniz? 
Məni yenə gülmək tutdu. İndi buna necə cavab verim ki, 



267 

məni başa düşsün? 
- Biz müstəqil Azərbaycanın azad vətəndaşlarıyıq...
Bu zaman kişi o yan-bu yana boylandı. Gözü ləpədöyənə

atılmış taxta parçasına sataşdı. Cəld hərəkətlə qaçıb onu götürdü 
və oturduğu yerdən qalxmaq istəyən Nahidi başından bərk vura-
raq qışdırdı: 

- Yerinizdən tərpənməyin! – Sonra arxaya çevrilərək həyə-
canlı səslə qışqırdı: – Uşaqlar, bura gəlin! Tez! – deyib, kimləri 
isə səsləməyə başladı.  

Kişinin qara-qışqırığına bir göz qırpımında 7-8 nəfər köh-
nə hərbi köynəkli və cüssəli adamlar tökülüşüb gələrək bizi əha-
təyə aldılar. Başından gözlənilməz zərbə alan Nahid isə ağrıdan 
qovrula-qovrula kişinin qoparağını götürdü: 

- Ay kişi, neynirsən? Dəli olmusan? Sənə nə dedik ki, üstü-
müzə hücum çəkib, hələ bir məni də vurursan? Bir siqaretə görə 
adamı belə günə salarlar?  

Ağsaç kişi sakitləşmək bilmir, get-gedə daha da qızışırdı. 
- Kəs səsini, küçük! İndi kimin dəli, kimin ağıllı olduğu mə-

lum olar! 
Bunu deyib üzünü çağırışına gələnlərdən birinə tutaraq: - 

Qaç, təcili milis çağır! Mənim bunlardan gözüm su içmir... Qoy 
gəlib ayırd etsinlər ki, bunlar kimdilər, nəçidilər, hardan gəliblər, 
hansı yuvanın quşudurlar! – deyib, bizi gözdən qoymadı.  

Oğlan qaça-qaça sahildən sanatoriyaya qalxan pilləkənlərə 
doğru getdi. Ağsaç kişi tam hövsələdən çıxmış, əsəbi halda bizi 
yenidən sorğu-suala tutdu: 

- Bayaq ayılanda maşının açarını soruşurdun. Deyirsən ma-
şın da sürürsünüz? Hə, maşınınız hardadır? 

Əsəbimdən boğulsam da özümü ələ almağa çalışırdım. Bir 
qədər yalvarıcı səslə kişini yumşaltmaq istəyirdim.  

- Ay dayı, qurban olum, axı nə olub, biz neynəmişik ki?
Məgər burada siqaret çəkmək qadağandır? Maşınımızı da yuxarı-
da dayanacaqda saxlamışdıq. Bilmək istəyirsənsə, deyim ki, özü 
də Hondadır, yapon maşını. 

Kişinin gözləri bərəldi: 
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- Honda? Yapon? Hər şey aydın olur deyəsən...
Bu zaman sahilə enən pilləkənlərdən bizə doğru qaçan, lap

40-50-ci illərin kinolarındakı kimi geyinmiş 3 ağ kitel və furaşka-
lı, göy şalvarda, qırmızı paqonlu hərbçini gördük. Sağdan isə
köhnə modeldə bir Uaz avtomobili yüksək sürətlə sahil qumunu
yararaq bizə tərəf şütüyürdü.

Burda deyiblər e, yaman yerdə axşamladıq. Əməlli-başlı 
dilxor olmuşduq. 

- Ay dayı, bu nə kinodur? Biz neyləmişik axı?
Bu zaman qaçaraq bizə yaxınlaşan köhnə uniformalı hərb-

çilərdən biri əvvəlcə əsgər salamı verərək özünü təqdim etdi: 
- Milis leytenantı İbrahimov. Nə baş verib burada? Bunlar

kimdilər? 
Ağsaç kişi isə taxtanı əlindən yerə qoymayaraq cəsus tut-

muş kəşfiyyatçı kimi dil-dil ötdü:  
- Bunların bir sənədlərini yoxlayın. Üstlərində dediklərinə

görə rabitə vasitəsi və xarici siqaretləri də var. Özləri də hətərən-
pətərən danışırlar...  

Milis leytenantı yan cibindən çıxardığı ağ yaylığıyla boyun-
boğazının tərini sildi, üzünü bizə tutaraq sakit, amma amiranə 
səslə dedi: 

- Vətəndaşlar, xahiş edirəm, sənədlərinizi təqdim edəsiniz...
Biz əyinimizi geyinərək köynəyimizin cibindən şəxsiyyət

vəsiqələrimizi çıxarıb ona təqdim etdik. Milis leytenantı şəxsiyyət 
vəsiqələrinə ilk dəfə görürmüş kimi təəccüblə baxaraq yanındakı 
milis nəfərlərinə dedi: 

- Hər şey aydınıdr... Həbs edin bunları.
Elə bu sözü demişdi ki, onunla gələn iki milis nəfəri tapan-

çalarını çıxardaraq bizə tərəf tuşladılar, o isə gəldikləri avtomobi-
lə sarı gedib, ordan götürdüyü iki ədəd qandalla əllərimizi qan-
dalladı. Bu zaman çimərlikdə başımıza yığışan camaat və bayaq 
bizi mühasirəyə alan kişilər maraqlarından onu sorğu-suala tut-
dular: 

- Yoldaş leytenent, bunlar kimdilər axı? Sənədlərində nə
yazılıb? Haradan gəliblər? Cəsusdular? 
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O isə cavab vermədən əlinin işarəsilə onlara bizi avtomobi-
lə əyləşdirməyi əmr edərək amiranə səslə dedi: 

- Belələri haqqında eşitmişdim, amma görməmişdim... Heç 
nə deyə bilmərəm... Bölmədə hər şeyi aydınlaşdırarlar... 

Beləliklə, bizi milis bölməsinə gətirdilər. İkimizi də yarıqa-
ranlıq, barmaqlıqla bağlı aynabəndli otağa salıb, yerə bərkidilmiş 
stulda əyləşdirdilər. Bu zaman diqqətimi qarşımızdakı masanın 
üzərində “Kommunist" qəzeti cəlb elədi. Mən çiynimlə dostumu 
dümsükləyərək gözlərimlə ona stolun üstündəki qəzetə baxması-
nı işarə etdim. Bir qədər dikələrək qəzetə yaxından baxdıqda 
sanki şoka düşdüm. Bu necə ola bilər! Axı mən “Kommunist”i 
hələ uşaq vaxtı, özü də demək olar ki, hər gün evimizdə görür-
düm... Əslində məni heyrətə salan həm qəzetin adı (indi bu qə-
zet “Xalq” qəzeti adı ilə nəşr olunur), bir də buraxılış tarixi idi: 18 
avqust 1957-ci il... 

Mən hələ də nə olduğunu anlamayan dostuma sarı əyilib 
astadan dedim: 

- Nahid, deyəsən biz keçmiş zamana düşmüşük... Heç ina-
nılası deyil, amma bu belədir, biz 1957-ci ildəyik. O ildə ki, Ame-
rika ilə SSRİ arasında soyuq müharibə gedir. Bayaq uçmuş çəti-
rin yanında başımızın üstünü alan, təpənə taxta parçası ilişdirən 
hərbi köynəkli o ağbaş kişi, bizi dövrəyə almış köhnə dəbli pal-
tarda olan o kənd uşaqları, ikimizi də qamarlayıb buraya gətirən 
o milislər... Bunlar hamısı keçmişin adamlarıdır, qardaşım. Biz 
1957-ci ildəyik... Üstümüzdən çıxan əşyalara, pulumuza, sənədlə-
rimizə və hətta siqaretə görə bizi hələ ən yaxşı halda bu zamanın 
qanunlarına görə Sibirə sürgün gözləyir...  

Başımıza gələnlərdən məndən də betər halda olan Nahid 
köksünü ötürdü: 

- Düz deyirsən, qardaş. Oturduğumuz yerdə işə düşmək 
buna deyərlər... 

Bu zaman otağın qapısı sürətlə açıldı, içəri ağ kitelli, qırmı-
zı paqonlu mayor və bayaq bizi bura gətirən leytenant və beşaçı-
lan tüfənglə silahlanmış iki sıravi milis nəfəri girdi.  

Bu dəm dostum yadına nəsə düşmüş kimi sakit halda üzü-
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mə baxaraq dedi: 
- Narahat olma, bunlarla dil tapımağa çalışacağam. Mənim

polisdə tanışlarım çoxdur. Görərsən, onların adını verən kimi bi-
zi azad buraxacaqlar... 

Mən isə kədərlə ona baxdım. 
- Ay hay, sən nə danışırsan? Unutdun? Biz 1957-ci ildəyik.

Burda nə tanış, nə polis? Bunlar da ki, milislərdi... 
Nahid özünü toplayıb milis mayoruna müraciət etdi: 
- Hörmətli cənab rəis...
Bu sözdən sanki diksinən mayor acıqla, nifrət dolu baxış-

larla onu süzüb sözünü ağzında qoydu: 
- Mən cənab deyiləm, vətəndaş! Onu öz gəldiyin yerdə səni

bura göndərənə deyərsən! Mən milis mayoruyam, mənə yoldaş 
mayor deyə müraciət et!  

Nahid məsələni anlayıb səhvini “düzəltdi”: 
- Yoldaş mayor, bizim heç bir günahımız yoxdur... Axı biz

nə etmişik ki? Hamı kimi çimərlikdə istirahət edirdik. Heç kimlə 
də işimiz olmayıb. Biz yaxşı oğlanlarıq, özümüzə görə də mərifə-
timiz var. Anlaşarıq, dil taparıq...  

Mayor bir qədər yumşalsa da yola gəlmək, anlaşmaq istə-
mirdi. 

- Əzizim, mən sizinlə müəyyən anlaşmaya gələ və sizi hət-
ta əfv edib burdanca buraxardım. Məni tanıyanlar bilirlər ki, xe-
yirxah insanam. Amma bəs üstünüzdən tapılan əşyalar necə ol-
sun? Yox, bu mümkün olan iş deyil. Sizi hələ Dövlət Təhlükəsiz-
lik Komitəsinin əməkdaşları dindirəcəklər. Onlar bölməyə gələnə 
qədər sizə cavabdehəm. Cəsusları “dopros” etməyə ixtiyarım yox-
dur. Mən milis nəfəriyəm, asayiş gözətçisi, çekist deyiləm. Əgər 
dediyiniz kimi Bakıda anadan olubsunuzsa, ən yaxşı halda sizi 
cəzanın ən ali forması gözləyir... 

Nahidin narahatçılığı birə-beş artmışdı. 
- Sən ölməyəsən, zibilə düşmüşük də...
Elə bu zaman dəhlizdə hay-küy, ayaq səsləri eşidildi, az

keçməmiş qapı açıldı içəri dörd nəfər qəhvəyi rəngdə hərbi ge-
yimli və göy papaqlı hərbçi daxil oldu. Onlar bizi dəvə nalbəndə 
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baxan təki başdan-ayağa süzdülər. 
- Qəhrəmanlarımız bunlardır?
Hərbçilərin qabağında farağat durmuş milis mayoru ələ

keçməyimizlə bağlı ətraflı məlumat verdi: 
- Bəli! Tərəfimizdən həbs olunaraq zərərsizləşdirilmiş və

siz gələnə qədər nəzarət altında saxlanılmış şəxslər bunlardır. Sə-
nədləri, pul əsginasları və üstlərindən çıxan radiotexniki qurğular 
da protokollaşdırılmışdır.  

Onlardan biri yaxınlaşaq kinayəli baxışlarla bizi süzdü: 
- Ну и вот… Попались голубчики... Прилетели… Пора вас

вывести на чистую воду! Ваши ровестники на войне жизнь 
отдавали, а вы чем занимаетесь и вот на чем попались… 

Sonra isə əli ilə həmkarlarına bizi aparmalarını işarə etdi. 
Tutulduğumuz andan bizi nəzarətdə saxlayan milis mayorunun 
əlini sıxaraq ona təşəkkür etdi: 

- Объявляю благодарность за бдительную работу!
Beləcə, bizi Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə, indiki Peda-

qoji Universitetlə üzbəüz binaya gətirdilər. Hər ikimizi kobudca-
sına avtomobildən düşürdərək uzun dəhliz boyu aparıb səliqəli 
bir otağa saldılar. 

Üz-gözündən peşmançılıq və dilxorçuluq yağan Hahid mə-
nə baxıb, köksünü ötürdü:  

- İndi biz neyləyəcəyik? Düzdür, belə baxanda inanmağım
gəlmir, amma deyəsən biz doğurdan da Xruşşov dövründəyik. 
Üstümüzdən çıxanlar onların müasir radioötürücü cihaz saydıq-
ları mobil telefonlar, Müstəqil Azərbaycan Respublikasının gerbi 
olan sənədlərimiz, Azərbaycan manatı, geyimimiz, hətta siqareti-
miz və alışqanımız belə xarici kəşfiyyat cəsusu olmağımıza böyük 
şübhə yaradır. Bizim axırımız necə olacaq? Güllələyəcəklər bizi? 
İndi kimə nəyi sübut edəsən? Bunlara necə izah edəsən ki, biz 
yazıqlar özümüzdən xəbərsiz keçmişə düşmüşük... Bizim bu döv-
lətə, cəmiyyətə qarşı heç bir məkrli planlarımız yoxdur... Hardasa 
oxumuşam ki, repressiya dövründə bu binanın zirzəmisində 
adamları güllələyib birbaşa dənizə atırmışlar... İndi düşdüyümüz 
bu dövrdə də cəsuslara qarşı münasibət çox pis, dözülməzdir. 
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Bəs bizim aqibətimiz necə olacaq? 
Mən başımı itirmişdim. 
- Bilmirəm, Nahid, bilmirəm... Başımıza gələnlərə mat qal-

mışam. Elə bilirəm yuxudayam, kaş gördüklərim doğrudan da 
yuxu olaydı... 

Bu zaman otağın qapısı sürətlə açıldı və içəri təmiz, səliqəli 
geyimdə ucaboy, gənc bir zabit daxil oldu. O, əlindəki qovluqları 
stolun üzərinə qoyaraq bir müddət əlləri bağlı vəziyyətdə oturan 
Nahidi və məni gözaltı süzdükdən sonra masanın yanındakı düy-
məni basıb, növbətçini çağıraraq əmr verdi: 

- Açın bunların əlini...
Növbətçi zabit qolumuzdakı qandalları açdı. Bayaqdan ar-

xaya qarılmış əllərimizin keyidiyini hiss etdik. Qollarımızı ovuş-
durmağa başladıq. O isə bizim sənəd və telefonumuz olan çanta-
nı açıb oradakı əşyaları asta-asta stolun üstünə düzdü. Mənalı 
baxışlarla bir əşyalara, bir də bizə baxaraq əlini kitelinin sağ cibi-
nə saldı və papiros qutusu, kibrit çıxardaraq bizə təklif etdi: 

- Çəkirsiniz?
Bayaqdan siqaretlərimiz müsadirə olunduğundan bir neçə

saat idi ki, şokda, həyəcan içindəydik. Odur ki, təklifi dərhal qə-
bul etdik: 

- Çox sağ olun, yoldaş zabit. İcazənizlə...
Adama bir papiros yandırıb acı tüstünü ciyərimizə çəkdik.

Oğurluq üstündə tutulmuş adamlar kimi peşman-peşman zabitə 
baxdıq. Nahid bir az əvvəl çimərlikdə taxta parçası ilə başından 
vurulan zərbənin ağrısından ufuldayaraq üzgün səslə dedi: 

- Heyf deyildi öz zəmanəmiz... Necə istəyirsən yaşa, nə is-
təyirsən geyin, hansı siqareti istəyirsən çək, hansı partiyaya istə-
yirsən üzv ol... Hələ bəzi qədirbilməzlər bu dövrə də ağız büzüb 
bəyənməzlik edirlər. Elə ən rahat, azad zaman da rəhmətlik ulu 
öndərin bizə miras qoyub getdiyi dövrdür. 

Bu zaman zabit təkəbbürlə: 
- Siz hansı dövlətdən gəlmisiniz? Kimdir sizin o ulu öndər?
Ürəyimdə dedim: Belə sual ver, mən də sənə bülbül kimi

cavab verim! 
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- Bizim ulu öndərimiz bizə, yəni XX əsrin axırlarında Azər-
baycan xalqına tarix boyu ən böyük azadlıq və demokratiya bəxş 
edən Heydər Əliyevdir! 

Bu zaman zabit təəccüblə, bir qədər də təbəssümlə bizi 
süzərək ayağa qalxdı və öz-özünə deyirmiş kimi, astadan səslən-
di: 

- Deyəsən o mənim adaşımdır.... Hə, əvvəlcə özümü təq-
dim edim: Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin əks kəşfiyyat zabiti, 
müstəntiq Heydər Əlirza oğlu Əliyev...  

Necə? Heydər Əlirza oğlu Əliyev? Əməllicə çaşmışdıq. 
Heyrət, təəccüb dolu nəzərlərlə ona baxırdıq. Araya sükut çök-
müşdü. Bu rəsmi təqdimatın arxasında olan məlumatlar bizə 
gün kimi aydın idi. Yəni, real həyatda onunla belə yaxından ün-
siyyətdə olmadığımıza baxmayaraq, ulu öndər Heydər Əliyevin 
keçdiyi həyat yolunu onun şəxsiyyətinə olan dərin sevgimiz sayə-
sində əzbər bilirdik.  

Mən yerimdən ayağa qalxaraq soruşdum: 
- Yoldaş Əliyev, Siz 1957-ci ildə, e, lap çaşdım, bu il Bakı

Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirməmisiniz? 
Bu dəfə o, soyuq, həm də ciddi nəzərlərlə bizə baxaraq de-

di: 
- Xahiş edirəm, əyləşin və mənim icazəm olmadan ayağa

qalxmayın! 
Mən üzr istəyərək yerimə əyləşdim və tam çaşqın halda, 

özü də sıxılmış, pərt olmuş vəziyyətdə onu seyr etməyə başla-
dım. Elə bu vaxt onun sakit, məğrur səsini eşitdik: 

- Bəli, mən həqiqətən də Tarix fakültəsinin tələbəsiyəm.
Amma Bakı Dövlət Universitetinin yox, Azərbaycan Dövlət Uni-
versitetinin. 

Sonra səsinin ahəngi dəyişmədən, əksinə, bir qədər də bizə 
kömək etmək istəyirmiş kimi qayğıkeşliklə sözünə davam etdi: 

- Hələ ki, haradan, hansı dövlətdən göndərildiyinizi bilmi-
rəm, amma deyəsən sizin kəşfiyyat orqanlarınız bizim idarə və 
müstəntiqlər barədə heç də az məlumata malik deyil. Bunu elə 
ilk söhbətimizdən ayırd etdim. İndi isə nə baş verib, siz kimsiniz 
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və bura necə gəlib düşmüsünüz – hamısını özünüz olduğu kimi 
mənə danışacaqsınız...  

Biz ikimiz də yerimizdə hərəkətə gəldik, hər şeyin aydınla-
şacağına inamımız yarandı. Onu da hiss etdik ki, bu, bizim uzun 
söhbətlərimizdən sonra baş tutacaqdı. Amma əvvəlcə bu dolaşıq-
lığa aydınlıq gətirməli idik. 

- Yoldaş Əliyev, nə kəşfiyyat, nə dövlət? Biz sizin 1993-cü
ildə xalqın təkidli tələbi ilə yenidən hakimiyyətə gəldiyiniz vaxtla-
rı yaxşı xatırlayırıq. Müstəqilliyimizin bərpasından sonra dövlətçi-
liyimizin möhkəmləndirilməsinin təməlini qoyaraq yeni inkişafa 
apardığınız azad Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıyıq. 

O, yenə də bizim nəyisə dolaşdırdığımızı, yaxud da fantas-
tik xülyalar aləmində azıb qaldığımızı güman etdiyindən sanki 
bizi özümüzə, real həyata qaytarmaq istəyirdi: 

- Başa düşmədim, indi də mənə nağıl danışmaq qərarına
gəlmisiniz? Nə gələcək? Düzdür, mən öz doğma vətənim Sovet 
Azərbaycanını çox sevirəm! Onun üçün də vətənimin təhlükəsiz-
liyini sizin kimilərdən qorumaq, təmin etmək üçün məhz Təhlü-
kəsizlik orqanlarında çalışmağı məsuliyyətli və şərəfli vəzifə he-
sab edirəm. 

Bu dəfə Nahid dilləndi: 
- Yoldaş Əliyev, biz yalançı deyilik. Sizə yalan danışmaq isə

fikrimizdən belə keçə bilməz. Sadəcə, Sizə kim olduğumuzu de-
dik... Əgər icazə versəniz bura, bu zaman kəsiyinə, keçmişə necə 
düşdüyümüzü bilməsək də özümüz haqında geniş məlumat ve-
rərik, az bir vaxtda başımıza gələni danışarıq. – Nahid sözünün 
kəsiləcəyindən qorxurmuş kimi, cəld söhbətinə davam etdi. – Biz 
çimərlikdə istirahət etməyə gəlmişdik. Əgər bizə inanmırsınızsa, 
icazə verin Sizə Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi naminə və müstə-
qilliyimizin qorunması yolunda gələcəkdə sizin görəcəyiniz bö-
yük işlər barədə qısaca məlumat verək.  

O, təmkinini pozmadan, amma amiranə səslə dedi: 
- Mən çox səbrli adamam. Amma bu heç də o demək deyil

ki, siz bundan sui-istifadə edə bilərsiniz. Bir də ki, burada sualla-
rı mən verirəm! Lazım olan cavabları da almışam! Və unutmayın 
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ki, insanı keçmişə və ya gələcəyə apara bilən heç bir sehrli xalata 
da inanmıram! 

Canımı yeni bir qorxu aldı, odur ki, həyəcanla dedim: 
- Yoldaş Əliyev, sizdən xahiş edirik ki, bizi dinləyəsiniz. Bi-

zim sehirli xalatımız da yoxdur. Bu zaman kəsiyinə də özümüz 
bilmədən gəlib düşmüşük. Rica edirik, bizə bir neçə dəqiqə vaxt 
verin... 

O, sakit tərzdə dedi: 
- Əşyalarınıza, sənədlərinizə artıq baxmışam... Yaşadığımız 

indiki zəmanədə belə sənəd, avtomobil açarı, papiros, pul əsgi-
nasları, qazla işləyən çaxmaq və telefon adlandırdığınız bu radio-
qurğunu hazırlaya biləcək bir şəxs və müəssisə hələ ki, tanımı-
ram. Amma... 

Mən bu pauza anından istifadə edərək yalvarıcı səslə yeni-
dən Ona üz tutdum: 

- Amma yoldaş Əliyev, sizə olan böyük hörmətimiz sayə-
sində icazə verin, izahat verək. Deyəcəklərimizə inanmağınız 
üçün isə gələcəkdə sizin Azərbaycanı və azərbaycanlıları tarixən 
olmayan bir dövlət və xalq kimi qələmə verib, parçalayıb dağıt-
maq istəyən düşmənlərə verdiyiniz kəsərli cavabınızdan başla-
yım... 

- Buyurun. Ancaq... 
Nə yaxşı ki, O, bizə imkan verdi! Mən bu fürsətdən vicdan-

la və səmimiyyətlə yararlanmalıyam. 
- Yoldaş Əliyev, Siz həmişə fəxr etmisiniz, bu gün də fəxr 

edirsiniz ki, Siz azərbaycanlısınız!  
Bu sözlərimdən sonra o, əlindəki qələmi yerə qoyaraq bizi 

diqqətlə süzdü, elə bil üzünə yeni bir işıq gəldi və sanki baxışları 
ilə sözümü davam etdirməyə icazə verdi. Özüm özümü ruhlan-
dırdım: Buyur, ürəyində ona bəslədiyin inamı, məhəbbəti həyat 
və fəaliyyətinə bələd olan bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, səmi-
miyyətlə etiraf et! 

- Bax, bu zamanlarda, yəni indi: şəxsi səadətinizə, ülvi sev-
ginizə qovuşmaq yolunda sizə mane olmağa çalışan məkrli in-
sanlara qarşı apardığınız mübarizə və bu mübarizədə qalibiyyəti-
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niz isə tək sizin ailə səadətinizə deyil, gələcəkdə bütün Azərbay-
can xalqının İlhamına, xoşbəxtliyinə və qürür mənbəyinə çevrilə-
cəkdir!  

O, qısa bir sükutdan sonra: 
- Sizə 10 dəqiqə vaxt verirəm...
Mən və dostum növbə ilə, həm də hissə-hissə Ulu Öndər

Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 10 may 1923-cü ildən başlayan həyat 
tarixçəsini və siyasi fəaliyyəti haqqında özünün dediyi kimi, qısa 
bir vaxtda, həm də heç nəyi unutmadan, əhatəli şəkildə danışma-
ğı qərara aldıq: 

Heydər Əlirza oğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da -
Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində dəmiryolçu ailəsində dünyaya 
gəlmişdir. 1939-cu ildə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu bitirdik-
dən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun memarlıq fakültəsin-
də təhsil almışdır. Qəflətən başlayan İkinci dünya müharibəsi 
ona təhsilini başa çatdırmağa imkan verməmişdir… 

Burdan belə Heydər Əliyevin 1941-ci ildən doğma Naxçıvan 
şəhərindən başlayan həyat yolu, əmək fəaliyyətinin ardıcıl olaraq 
davam etdiyi illər, dövlət təhlükəsizliyi orqanlarına işə göndəril-
məsi, Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) və Moskva şəhərlərində 
xüsusi ali təhsil alması və 1957-ci ildə isə böyük məbədgah sayı-
lan Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirməsi 
və Dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında iyirmi beş il (1944-1969) 
çalışdıqdan sonra Onun 1964-cü ildə Azərbaycan SSR Nazirlər 
Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin müavini, 
1967-ci ildə isə sədri vəzifəsinə irəli çəkilməsi, 1967-ci ildə isə 
SSRİ Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi tərə-
findən general-mayor rütbəsi aldığını ilini, gününü səhv salma-
dan, özü də ardıcıllıqla danışmağa başladılar... 

Söhbətlərarası cavanlar görürdü ki, Heydər Əliyev onları 
necə diqqətlə və böyük səbrlə dinləyirdi. Bu, onlara yeni güc və 
həvəs verməklə, bu böyük, tarixi şəxsiyyətin, ictimai-siyasi xadi-
min hələ qarşıdan ölkənin və xalqın həyatına bir günəştək saçıl-
dığı illərini böyük şövqlə, məhəbbətlə danışmağa, təsvir etməyə 
ruhlandırdı. Bəli, bu müdrik şəxsiyyətin yaşadığı illər başdan-ba-
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şa xalqı və dövləti üçün göstərdiyi xidmətlərlə o qədər zəngin idi 
ki, bütün bunları bir araya gətirərək indiki dinləmə vaxtında əha-
tə etmək çox çətin idi. Bir də ki, hər dəqiqəsini xalqı, vətəni üçün 
böyük işlər görən, onu canavar xislətli düşmənlərdən qorumağın 
yollarını arayan bir vətən, xalq aşiqinin vaxtına girmək böyük gü-
nah olardı. Odur ki, dostlar bu böyük ömür yolunu nağıllarda ol-
duğu kimi yüyrək bir dillə xatırlatmağa çalışırdılar. Hiss edirdilər 
ki, bu böyük şəxsiyyət, müdrik insan hər şeyi doğru, düzgün və 
ədalətlə qiymətləndirməyi bacarandır... 

Onlar bu böyük şəxsiyyətin parlaq həyatının xalqın taleyinə 
işıqtək saçıldığı o günü – Azərbaycan Kommunist Partiyası Mər-
kəzi Komitəsinin 1969-cu il 14 iyul tarixli plenumunda 46 yaşlı 
Heydər Əliyevin Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilə-
rək 1982-ci ilə qədər Azərbaycan SSR-ə rəhbərlik etdiyi dövrdə 
bu iti zəkalı, uzağı görən siyasətçinin, dəmir əlin sahibinin gücü 
sayəsində idarəçiliyin möhkəmləndirilməsi, kadrlara qarşı tələb-
karlığın artırılması nəticəsində iqtisadi-sosial sahədə böyük nai-
liyyətlərin əldə edildiyi də xatırlandı. Ardınca ömrün yüksəliş illə-
rinin bir pilləsində – 1982-ci ilin dekabrında Sovet İttifaqı Kom-
munist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü seçil-
məsi, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə tə-
yin edilməsi də fəxarət hissi ilə yada salındı. Bu illərdə o, bir 
azərbaycanlı olaraq böyük çətinliklər, həsəd və paxıllaqdan doğan 
maneələr içərisində öz dəyanətini, məğrurluğunu itirmədən vətə-
ninin başının üstünü almış təhlükələri mərdliklə uzaqlaşdıra bil-
mişdir. Zamanı gələndə özünün istəyi ilə bu vəzifədən istefa ver-
məyi də bacarmışdır...  

Bu dahi insanın həyatı başdan-başa əziyyətlər, mərhumiy-
yətlərlə dolu olub. Lakin o, Azərbaycanın inkişafı, müstəqil dövlət 
kimi qüdrətli olması yolunda cəsarətlə mübarizə aparmışdır. Bu 
yolda bir səməndər quşu kimi özünü odlara yaxması, yalnız vətə-
ninə, xalqına, onun dilinə bəslədiyi böyük məhəbbəti sayəsində 
olmuşdur... Dostlar söhbətlərində bu böyük şəxsiyyətin nadir 
keyfiyyətlərini də xatırlatmaqla, özlərinin də ona böyük inamları-
nı bildirirdilər. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Kommunist_(bol%C5%9Fevikl%C9%99r)_Partiyas%C4%B1
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https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_SSR


278 

Əlbəttə, onun ömür yolu fədakarlıqları, qurub-yaratmaqla, 
həyatımızın bütün sahələrində inkişafa təkan verdiyi xidmətləri 
ilə zəngin idi. Biz Heydər Əliyevə bütün bunları, üstəlik, xalqın 
ağır illərində, 1990-cı ilin qanlı 20 yanvar hadisələrində xalqının 
böyük oğlu kimi səsini ucaltdığını, ona siyasi qiymət verdiyini də 
unutmadığımızı izhar edirdik...  

Vaxt ötdü, zaman keçdi. Elə bir məqam da gəldi ki, ölkə 
xarici və daxili düşmənlərin caynağında çabalayırdı. Azərbaycanın 
tikələnmək, parçalanmaq qorxusu yaranmışdı. Belə bir vaxtda 
xalqın içindən onun boyu göründü. Vətənin xilası yalnız bü qüd-
rətli, güclü, vətənpərvər oğulun gücünə, qüdrətinə möhtac idi. 
Odur ki, xalqın təkidli xahişlərini nəzərə alan Heydər Əliyev ye-
nidən hakimiyyətə gəldi. 1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq 
səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti seçildi. Ölkə dağılmış vəziyyətdə idi. Onu dirçəlt-
mək, yenidən qurub-yaratmaq lazım idi. Heydər Əliyev bütün 
bunları bacardı... Mən də, dostum Nahid də hadisələrin təfərrüa-
tına varmadan, ancaq olduqca mühüm məqamları Heydər Əliye-
və danışdıqca onun gözləri hara isə uzaqlara dikilir, üzü nurla-
nırdı. Nəsə düşünür, xəyallara dalırdı. Amma bizi də çox diqqətlə 
dinləyirdi... 

Onun Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə ölkənin ictimai-
siyasi, sosial, iqtisadi, elmi-mədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələ-
rində dönüş yarandı, elmi əsaslara, beynəlxalq norma və prinsip-
lərə uyğun müstəqil dövlət quruculuğu prosesi başlandı. Azər-
baycan dövlətçiliyinin mövcudluğuna böyük təhlükə olan 1994-
cü il oktyabr və 1995-ci il mart dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısı 
alındı, dövlət müstəqilliyi qorunub saxlandı, silahlı yolla hakimiy-
yətə gəlmək cəhdlərinə son qoyuldu. Bundan sonra ölkənin hərbi 
və iqtisadi qüdrəti dirçəlməyə, mədəni inkişafımız yüksəlməyə 
başladı...  

Mən də, Nahid də bu dirçəliş, yüksəliş illərini ehtiva edən 
dövlət və xalq əhəmiyyətli hadisələri bir-birinin ardınca söylə-
məkdə davam edirdik. İçimizdə isə sevincimiz aşıb-daşır, üz-göü-
müz nurlanır, ona ali bir şəxsiyyət, dövlət xadimi olaraq bəslədi-

https://az.wikipedia.org/wiki/1990
https://az.wikipedia.org/wiki/20_yanvar


279 

yimiz böyük ehtiramı səmimiyyətlə açıqlaya bildiyimizdən bir ra-
hatlıq duyurduq. Onu da qeyd edirdik ki, O, özünün yenidən qu-
rub-yaratdığı Azərbaycanın memarıdır. Əlbəttə, bu təkcə bizim 
deyil xalqımızın ona verdiyi dəyər idi. Çünki bu vüsətli inkişafın 
nəticəsi idi ki, xarici dövlətlərin ölkəmizə olan marağı artır, onlar 
bütün sahələrdə bizimlə əməkdaşlığa başlayırdılar. Azərbaycanda 
baş verən bütün tarixi hadisələr, ölkə naminə atılan iri addımlar, 
uğurla həyata keçirilən irimiqyaslı layihələr də məhz bu böyük 
İnsanın adı ilə bağlı idi. Və nə xoş ki, Heydər Əliyevin ideyaları, 
siyasi kursu bu gün onun layiqli varisi Prezident İlham Əliyev tə-
rəfindən böyük səriştə və bacarıqla davam etdirilir... 

Heydər Əliyevin gələcəkdə, hələ 1969-cu ildə Azərbaycan 
SSR Kommunist Partiyasının birinci katibi və 1993-cü ildə 
ümumxalq səsverməsi yolu ilə Müstəqil Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti vəzifəsinə seçiləndən sonra onun xalqı üçün gör-
düyü əvəzsiz və tarixi xidmətləri haqqında, 1957-ci ildə Dövlət 
Təhkükəsizlik Komitəsinin gənc əməkdaşı, əks kəşfiyyat şöbəsinin 
zabiti, yoldaş Heydər Əliyevə danışıb sözümüzü tamamladıqdan 
sonra ortaya dərin, bir qədər də uzun sürən bir sükut çökdü. Bu 
sükutu yalnız otaqda olan böyük və kəfkirli qara saatın səsi po-
zurdu. 

Hələ izahatımız zamanı bizi diqqətlə dinləyən və əşyaları-
mıza göz gəzdirən yoldaş Əliyev birdən özünəməxsus tərzdə do-
daqaltı gülümsünərək dedi: 

- Dediklərinizin həqiqət olub-olmadığını dəqiq bilmirəm.
Amma müəyyən qədər, hələ heç bir kəsin bilmədiyi, mənim hələ 
ki, yalnız xəyallarımda dolaşan, qəlbimə hakim kəsilən gələcək ar-
zularım barədə danışdınız. Bu da sizin fəhminizdir. Bəs gələcək-
dən gəlmənizi daha nə ilə sübut edə bilərsiniz? 

Deyəsən, üzümüzə gün doğurdu. Mən qəlbimə axan inam 
işığını gizlətmədən sevinclə dilləndim: 

- Yoldaş Əliyev, bizim saxlanıldığımız yerin yaxınlığındakı
açıq kafedə dostumun əl kompyuteri şarjdadır. Əgər ora qayıdıb 
və bu kompyuteri bura gətirsələr, biz Sizə danışdıqlarımızı 
kompyuterin yaddaşından bir film kimi də nümayiş etdirə bilərik. 
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O, təəccüblə, amma sakit səslə heyrətini gizlədə bilmədi: 
- Əl kompyuteri? Şarj? Kompyuterdə film?
Mən cəld əlavə etdim:
- Bəli, axı biz XXI əsrin 2-ci onilliyindən gəlmişik...
O, müdrikcəsinə, səbrlə bu fikirlərin qarşılığında özünün

də bu hadisəyə yanaşmasını açıqladı: 
- Gəlin belə danışaq... Onsuz da mən sizi şübhəli şəxs qis-

mində yaxalandığınız hadisə yerinə aparıb izahat almalıyam. Elə 
siz deyən o cihazı da oradakı kafedən götürüb, bir dəlil kimi o 
filmi göstərərək məni gələcəkdən gəldiyinizə inandırmalısınız. 
Əgər, bu inamı yarada bilməsəniz... 

Bu dəfə Nahid sevincək dilləndi: 
- Razıyıq, yoldaş Əliyev. Təki ora çatıb hər şeyi sizə göstə-

rə bilək. Onda Siz bizə inanacaqsınız. Sizin inamınızı qazanmaq 
da bizə böyük şərəfdir. 

Beləcə, növbətçi zabit tərəfindən yenidən əllərimiz qandal-
landı. Bizi yenidən qəhvəyi Uaz avtomobilinə mindirdilər və zabit 
Əliyevin rəhbərliyi və 2 nəfər də hərbi konvoyun nəzarəti altında 
çimərliyə gətirdilər. 

Burda bizi avtomobildən düşürdülər. Nahidlə mən konvoy-
ların müşayiəti ilə yaxınlıqdakı kafeyə, əl kompyuterinin arxasın-
ca yollandıq. Zabit Əliyevin də bizimlə gəlib-gəlmədiyini bilmək 
üçün gedə-gedə arxaya boylananda Onun bizi mehriban nəzər-
lərlə, işıqlı simasından süzülən təbəssümlə arxamızca baxdığını 
gördük... 

Bu nədir? Elə bil kimsə üzümə su çiləyir... Qulağıma qarı-
şıq səslər gəlirdi. 

- Ay bala, ay oğul, ayılsanız! Gün sizi yandırdı ki!
Gözlərimi açanda özümüzü sahildə uzanmış vəziyyətdə,

bir neçə nəfəri də başımızın üstündə gördüm. Onlardan yaşlısı 
qayğıkeşliklə xəbər aldı: 

- Ay oğul, yaxşısınız? Başınız gicəllənmir ki? Belə qaynar
istidə açıqlıqda uzanıb yatmaq olar? Çətirinizi də külək aşırıb. 
Gör bir rənginiz nə gündədi, bizi yaman qorxutdunuz. Vəziyyəti-
niz necədir? Bəlkə həkim çağıraq? 
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Mən bu qarışıqlıqda hələ bir şey anlamırdım. Odur ki, key 
vəziyyətdə xəbər aldım: 

- Bir haradayıq?
Kişi halımıza yanırmış kimi vaysılandı:
- Vay, yazıq uşaqlar. Heç harda olduqlarını da bilmirlər...

Ay bala, çimərlikdəsiniz, Bilgəhdə... Gün təpənizə yaman döyəclə-
yib... 

İkimiz də yerimizdən qalxaraq küləyin aşırtdığı toxunma 
qamış çətiri yerinə bərpa etdik və bizə yardım edənlərə isə min-
nətdarlıq bildirərək hər şeyin normal olduğunu söylədik. 

Bu zaman Nahid bir az yorğun, bir qədər də həyəcanla de-
di: 

- Yatmışdıq... Heç bilirsən yuxuda nə gördüm? Bayaq gə-
ləndə yolda söhbət edirdik eee... Danışsam inanmazsan... Amma 
bu realdır... 

Mən də böyük bir sirr açırmış kimi dostuma tərəf astadan 
səsləndim: 

- Nahid, mən də onu gördüm. Üzbəüz, rahatca söhbət
edirdik. 

Yəqin etdim ki, Nahid söhbətin kimdən getdiyini bilsə də, 
qəhrəmanımın adını dilimdən eşitmək istəyirdi. 

- Kimi?
- Necə kimi?! Onu – ulu öndər Heydər Əliyevi!
Mən çətirin altında əyləşərək yerimi rahatlayıb ona yuxuda

gördüklərimi danışmaq istəyirdim ki, birdən çimərliyin səsgüc-
ləndiricilərdən ətrafa Rəşid Behbudovun ifasında səslənən bəstə-
kar Cahangir Cahangirovun “Alagöz” mahnısı yayıldı. Mahnı səs-
ləndikcə qəlbimizə sanki xoş duyğular axır, biz də bu ecazkar 
mahnının sədaları altında özümüzü rahat və xoşbəxt hiss edir-
dik... 
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Əsmər HÜSEYNOVA 
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, 

Elmi işçi 

QORXU 

Evində ən sevdiyi yer mətbəx idi. Yemək hazırlamaq onun 
üçün istirahət olsa da, əsas məqsədi tək qalmaq idi. İşini edə-edə 
fikri uzaqlara, lap uzaqlara aparırdı onu. Dolub-boşalan gözlərini 
çay bəhanəsilə mətbəxə girən həyat yoldaşından da gizlətməyə 
çalışırdı. Amma Salman hər şeyi hiss edirdi, başa düşürdü ki, 
keçmişi unutmaq Adilə üçün çox çətindi. Özünün keçirdiyi sar-
sıntıları da unutmaq heç də asan olmamışdı Salmana. Başlarına 
gələn bütün bədbəxtliklər bir anda baş versə də Allah onu yadın-
dan çıxartmadı. Birlikdə yaşadıqları müddətdə Salman Adiləni 
bütün dərdləri ilə, acıları ilə sevdi. Buna görə Adilə bu illər boyu 
ona minnətdar idi. 

Qapının zənginə diksindi, saata baxdı. Salman işdə idi. Ki-
çik oğlunun məktəbdən gəlməsinə hələ iki saat vardı. Fərid bu il 
ikinci sinifə gedirdi. Hər səhər oğlunu məktəbə özü aparsa da, 
günorta qonşu gətirirdi. Axşam işdən gələndə əvvəlcə birinci 
mərtəbənin qapısının zəngini vurur, Fəridi götürüb yuxarı qalxır-
dı. İlk vaxtlar bunun üçün qonşuya pul vermək istəsə də, sonra 
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xətrinə dəyəcəyini düşündü. Adilə hərdən aldığı kiçik hədiyyələrlə 
özünü borcundan az da olsa çıxmış hesab edirdi. 

Bu gün işdən tez çıxmışdı, dayəlik elədiyi uşağın valideyn-
ləri istirahətə getdikləri üçün evdə yox idilər. Səhər Fəridi məktə-
bə aparıb işə getdi, tələsik də olsa evə yungülvari əl gəzdirib geri 
qayıtdı. 

Qapıya yaxınlaşıb gözlüyündən baxdı, dəhliz boş idi. Tez 
eyvana çıxdı, həyətdə heç kim yox idi. Yenidən qapıya sarı getdi, 
gözlükdən bir daha baxdı, deyəsən, aşağıya nə isə qoyulmuşdu. 
Ehtiyatla qapını açdı. Gözlərinə inanmadı. Yerə bir dəstə yasə-
mən gülü qoyulmuşdu. Əyilib gülü qucağına aldı, yasəmənin qo-
xusu dəhlizi bürümüşdü. Qapını örtüb divara söykəndi. 

Bu nədir, yoxsa yuxu görürdü, bəlkə kim isə qapını səhv 
salmışdı, bəlkə kim isə onunla pis bir zarafat etmək istəyirdi? 
Mümkün deyildi. Bu hadisəni çox az adam bilirdi. Rauf Bakıda 
deyildi. Ev sahibi olan qadın da o gecə iki balası ilə birlikdə mi-
naya düşüb həlak olmuşdu. Bəs yarasının közünü qoparan kim 
idi? 

Bir anlıq özünü boşluqda hiss etdi. Son vaxtlar yuxularını 
da qarışdırırdı. İçəri keçib çiçəkləri güldana qoyub su tökdü. Əl-
lərini onların üzərində gəzdirdikcə fikri uzaqlara getdi. 

Həmin qış yaman sərt keçirdi. Neçə gün idi ki, Fuad kəndə 
gələ də bilmirdi. Dediyinə görə vəziyyət son dərəcədə ağır idi. 
Zəng etməyə icazə olmadığı üçün kəndə gələnlərdən xəbər gön-
dərməklə kifayətlənirdi. 

Evləndikdən bir həftə sonra cəbhə bölgəsinə göndərdilər 
Fuadı. Adilənin onunla birlikdə getməsini istəməyən valideynləri-
nin narazılığına baxmayaraq gənc qadın dediyindən dönməyib 
həyat yoldaşını tək buraxmadı. Kənddə bir otaqlı mənzil kirayələ-
yib, şəhərdən gətirdikləri əşyaları yerbəyer elədilər. Ev sahibi 
Mənzər bacının yoldaşını keçən qış ermənilər elə öz həyətində 
snayperlə, uşaqlarının gözü qarşısında vurmuşdular. Gənc qadın 
bir anlıq gec hərəkət etsəymiş uşaqlarını da itirəcəkmiş. Özünün 
dediyinə görə yoldaşını qan içində uzandığını görüb uşaqlarının 
üstünə atılıb, sürünə-sürünə onları dartıb evə salıb. Yenidən yol-
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daşına tərəf getmək istədikdə erməni qaniçənləri hər tərəfi güllə-
baran ediblər. Bir neçə saat davam edən atışmadan sonra yolda-
şının cansız bədənini qonşuların köməyi ilə evə salıb. Qadın hər 
dəfə bunu danışdıqca Adilənin üzünə baxıb “nahaq gəlmisən bu-
ra, çox nahaq” deyirdi. 

Artıq gəldiklərindən dörd ay keçirdi. Adilə ana olacağının 
xəbərini ilk Fuada söyləmişdi. Həyat yoldaşı bu xəbərdən sevinsə 
də siqaretini götürüb həyətə çıxmış, xeyli keçdikdən sonra içəri 
keçmişdi. Hənin axşam Fuad ona bu barədə valideynlərinə demə-
məyi tapşırmış, səbəbini də onların bu xəbərdən narahat olacaq-
larını və Adiləni şəhərə aparacaqlarından qorxduğu kimi gətir-
mişdi. Keçən son iki ay ərzində hər ikisi şəhər ilə tez-tez əlaqə 
saxlayıb, hər şeyin qaydasında olduğunu söyləyib yaxınlarını sa-
kitləşdirməyə çalışırdılar. Axır vaxtlar Adilə özünü narahat hiss 
etdiyi üçün Fuad onu şəhərə aparmaq qərarına gəlmişdi. Lakin, 
Adilə onunla razılaşmayıb onsuz şəhərə getməyəcəyini, bir daha 
da bu mövzuya qayıtmaq istəmədiyini demişdi. 

Cəbhədə yenə ağır döyüşlər başlamışdı. On gün olardı ki, 
Fuad nə kəndə gəlir, nə telefonla əlaqə saxlayır, nə də bir xəbər 
göndərirdi. Mənzər bacı hər axşam uşaqlarını da götürüb gecələ-
məyə Adilənin yanına gəlirdi. Zarafata salıb deyirdi ki, nə qədər 
Fuad yoxdu sizdəyik, inşallah sağ-salamat gələr biz gedərik evi-
mizə. 

Atışma səsləri hər gecə daha çox eşidilirdi. Gecələrin birin-
də uşaqları yatızdırdıqdan sonra qadınlar onsuz da fasilələrlə ve-
rilən işığı keçirib söhbət edir, dərdləşirdilər. Adilə dalbadal iki 
gecə gördüyü eyni yuxusundan danışırdı. Deyirdi ki, Fuad hər 
gecə ona yasəmən çiçəyi gətirir. Qadın diqqətlə ona qulaq asır, 
fikrində yuxunu heç yerə yoza bilmirdi. Birdən elə bil qapıya 
kimsə toxundu. Hər ikisi ayağa qalxsalar da qapıya yaxınlaşmağa 
cürət edə bilmədilər. Qapı yüngülcə bir də döyüldü: 

-Adilə mənəm, işığı yandırma.
Hər iki qadın qapı tərəfə qaçdı. Otağa Fuadla bərabər ya-

səmən ətri də doldu. Fuad qucağında bir dəstə yasəmən Adiləni 
qucaqladı. Mənzər bacıya xeyli təşəkkür elədi, çiçəklərdən ayırıb 
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ona da verdi. Qadın otağa keçdi. 
- Fuad, sən nə bildin ki, mən iki gecədir yasəmən görürəm

yuxuda? - deyə Adilə pıçıldadı. 
Fuadın dodaqlarına kədər dolu gülüş qondu, özünü topla-

yıb dedi: 
- Adilə, mən getməliyəm, yarım saata hissədə olmalıyam.

Vəziyyət son dərəcədə ağırdır, gecələr çalışın işıqları yandırma-
yın, bir də kənddən öyrənin sabah ya birigün şəhərə gedən ma-
şın olsa yığış get. 

Eşitdiklərinə Adilə inana bilmirdi. Fuad nə deyirdi, nə danı-
şırdı? Gözlərini gizlətmək istəsə da bacarmadı: 

-Sənsiz heç vaxt, bunu etməyəcəm, sənsiz mən burdan ge-
dən deyiləm! 

-Adilə, başa düş məni, anla. Sən burda olduqca mən çox
narahatam, çox. 

Adilə bu dəfə Fuadın gözlərinin içinə dik baxıb: 
-Sən bilirsən məndən nə istəyirsən, sən onu da bilirsən ki,

mən bunu edən deyiləm niyə özünü yorursan? Fuad, mən heç 
yerə gedən deyiləm, mən səni burda, bu evdə gözləyəcəm. Məni 
bu evə sən gətirmisən, sən də aparacaqsan. 

Adilə həmin gecə Fuadı son dəfə görəcəyini bilsəydi onu 
evdən buraxmazdı. Amma Fuad onu dinləyərdimi görəsən? Əsla! 

Saata baxdı, Fərid indilərdə gələcəkdi. Süfrəni hazırlamaq 
üçün ayağa qalxdı. 

Axşam Salman işdən gələndə gözü güldandakı yasəmənə 
sataşsa da heç bir sual vermədi. Fərid yeməyini əvvəlcədən yeyib, 
dərslərini də hazırlamışdı. Adilə yoldaşının yeməyini verib çay 
hazırlamaq üçün mətbəxə keçdi. Çaydanı doldurub qazı yandırdı. 
Pəncərədən həyətə baxdı, fikri onu yenə uzaqlara apardı. 

Fuad getdikdən iki gün sonra kəndə hərbçilər gəldi, yerli 
əhaliyə evlərini təcili boşaltmağı əmr etsələr Adilə ilə birlikdə də 
bir neçə ailə bununla razılaşmadı. Mənzər ona nə qədər yalvarsa 
da Adilə onunla razılaşmayıb evdən bayıra çıxmadı. Çarəsiz qa-
lan Mənzər uşaqlarını da götürüb maşına tərəf getdi. Pəncərədən 
göz yaşları ilə onları seyr edən Adilə maşınlar gözdən itənə kimi 
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onların arxasınca baxdı. 
İki gün sonra olanları xatırlamaq Adilə üçün heç də asan 

deyildi. Həmin gecə sanki göy yerə birləşdi. Düşmən tankları 
kəndi əhatəyə almışdı. Qonşuda olan ev yanaraq bir anın içində 
külə döndü. Evin sahibi olan yaşlı kişi iki gün qabaq ailəsinin tə-
kidinə baxmayaraq dediyindən dönməmiş, evini tərk etməmişdi. 
Keçən gecə Adilə axşama yemək hazırlasa da bir tikə də olsa bo-
ğazından keçirə bilmədi, yeməyi elə bişirdiyi qazanla qocaya ver-
di. Kişi xeyli təşəkkür elədi, Adilə fikirləşdi ki, bundan sonra nə 
bişirsə mütləq ona da versin. Daha hər şey arxada qalmışdı, nə 
qoca kişi vardı, nə də tərk edə bilmədiyi ev, indi hər kəs öz canı-
nı qurtarmaq üçün yer axtarırdı. 

Səhərədək meşənin içindən yol axtaran kənd camaatının 
çoxu qəfil güllələrə tuş gəldi. Meşənin qurtaracağında gördüyü 
səhnə isə Adilənin heç vaxt yadından çıxmayacaqdı. Onlarla dö-
yüşçü xüsusi qəddarlıqla öldürülüb, üzərindən tanklar keçmişdi. 
Görünür, əsgərlərimiz pusquya düşmüşdülər. Tanınmaz hala sa-
lınan meyitləri səs çıxarmadan çox çətinliklə də olsa torpaqdan 
çıxarıb bir tərəfə qoydular. Birdən Adilənin burnuna tanış qoxu 
gəldi. Başını qaldırıb ətrafa göz gəzdirdi. Meyitlərdən birinin hər-
bi geyiminin altından yasəmən çiçəkləri o tərəf boylanırdı. Adilə 
meyitə yaxınlaşıb onun qanlı üzünü bərk-bərk qucaqladı. Kimsə 
ona yaxınlaşıb getməli olduqlarını söylədi. Astaca başını tərpədib 
yasəmənləri bağrına basdı. Torpaq və qan iylənən yasəmənlər 
günahgarcasına başını aşağı dikmişdi. 

Rauf şəhərə gəldikdən dörd ay sonra dünyaya gəldi. Fuadın 
faciəli ölümü barəsində heç kimə bir kəlmə də demədi. Nə onun, 
nə də öz valideynlərini incitmək istəmədi. Fikirləşdi ki, qoy Fuadı 
itkin düşmüş kimi gözləsinlər. Amma hər dəfə qaynatasını əsirlə-
ri dəyişərkən meyitxanaya çağıranda özünü qınayır, səhv etdiyini 
anlayır, amma sözündən geri dönməyə cəsarəti çatmırdı. 

Rauf beşinci sinifi bitirəndə Adilə artıq anasıgilə köçmüş-
dü. Salmanla çox illər sonra təsadüfən tanış olub ailə qurmuşdu. 
Ağır döyüşlərdə sol gözünü itirməklə yanaşı Salmanın ailəsi də 
düşmənlər tərəfindən əsir götürülmüşdü. Əvvəlcə Salmanın evli-
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lik təklifinə razı olmasa da sonradan onun başına gələn faciələr-
dən sarsılmış, razılıq vermışdi. Fuadın ölümünü təkcə ona danı-
şıb, illərin yükünü çiyinlərindən az da olsa atmaq istəmişdi. Sal-
man onu diqqətlə dinləyib həqiqəti açıb söyləməyi məsləhət bil-
mişdi o zaman. Adilə qəti şəkildə etirazını bildirməklə yanaşı bu 
mövzunu bağlamağı da istəmişdi. Bir müddət Raufu anasıgil sax-
lasa da, sonradan Salmanın təkidi ilə öz yanına gətirmişdi. 

Fuadın valideynlərinin Adilənin ailə qurmasına heç bir eti-
razı olmadı. Salmanla evlənmək istədiyini birinci məhz onlara 
demişdi. Həmin vaxt Fuadın atası dərindən nəfəs alıb demişdi: 

-Qızım, bu illər boyu sən bizə gəlin yox, övlad oldun. Dərd
bizimdi, sənə bir söz deməyə haqqımız yoxdur. 

Adilə anlayırdı ki, oğul itirən bir ata üçün bunları söylə-
mək nə qədər çətindir. Qapıdan onu yola salan qaynanası isə 
Raufu onlara tez-tez göndərməsini istəmişdi. Adilə başı ilə söz 
verib gözyaşları içərisində oradan uzaqlaşmışdı. 

Telefonu götürüb Raufa zəng etmək istədi, saata baxdı. 
Düşdüyü çətin vəziyyəti oğluna necə izah etməsini fikirləşdi. 
Olub keçənləri ona olduğu kimi danışa bilməzdi. Rauf neçə illər 
idi ki, xaricdə yaşayırdı. Tələbəlikdən sonra ixtisasına uyğun iş 
tapdığı üçün geri qayıtmamışdı. Nəhayət ki, özünü toplayıb içəri 
keçdi, bu gün olanları Salmana olduğu kimi danışdı. Salman nə 
deyəcəyini bilmirdi, çaşqınlıq içərisində Adiləyə baxırdı. 

Səhər Adilə Fəridi məktəbə aparıb evə qayıtdı. Pilləkənllər-
lə yuxarıya çıxanda telefonuna zəng gəldi. “Allah xeyir eləsin”- 
deyib telefonun ekranına baxdı. Ekranda Raufun dili ilə “nənəm” 
yazılmışdı. Qadın hal-əhval tutduqdan sonra Adilənin onlara gəl-
məsini istədi. Daha yuxarı qalxmadı. 

Qapı açıq idi, dəhlizdə xeyli yad ayaqqabı var idi. Fikirləşdi 
ki, yəqin kişiyə nəsə olub. Amma qaynanası gülə-gülə gəlib onu 
qucaqladı. İçəri keçdi. Qonaqların içindən bir cür göz ona baxır-
dı. Bəli, bu o idi. 

Fuad ayağa qalxıb ona yaxınlaşdı. Bundan sonra olan mən-
zərə evdə olan hər kəsi gözyaşlarına boğdu. Adilə ona sarılıb da-
yanmadan hönkürürdü. 
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Gözlərini bir də xəstəxanada açdı Adilə. Salman tez bayıra 
çıxıb tibb bacısını çağırdı. Adilə olub-keçənləri xatırlayıb yenidən 
ağlamağa başladı, artıq onu sakitləşdirə bilmirdilər. Dayanmadan 
“Rauf, Rauf” qışqırırdı. 

Artıq iki həftə olardı ki, Adilə ruhi xəstəxanada müalicə 
alırdı. Həkimlər ümidverici heç nə vəd etmirdilər. Adilə heç nəyi 
xatırlamırdı, təkcə Fuadın dedikləri qulaqlarında cingildəyirdi: 

- Əsir düşdük, məni bağışla.
- Bəs o kim idi, yasəmən vardı orda.
- O gün bütün əsgərlər mənim üçün yasəmən gətirmişdi-

lər. Sənin üçün... 

YALAN 

Axşam baş verənlərə hələ də inana bilmirdi. Deyəsən, 
qorxduqları başlarına gəlmişdi. Otağa göz gəzdirib, divarda ası-
lan saata baxdı. Tələsik qalxıb yan otağa keçdi. Telefonun zəngi-
nə diksindi, Əmirxan idi. Ərinin səsini eşdəndə qırıq-qırıq cüm-
lələrlə danışsa da, özünü saxlaya bilməyib ağlamağa başladı: 

-Nə edəcəyik biz, Əmirxan? Mən hər şeyi ağlıma gətirə bi-
lərdim, təkcə bunu yox. Sən Afətlə danışdınmı? Yox? Bəs necə 
edək, nə vaxt danışacaqsan? Yox, yox mən bacarmaram, sən da-
nış. Məni tək qoyma, sənə yalvarıram. Yaxşı, yaxşı, mən sakitəm. 

Bir saat sonra Əmirxan evdə idi. İşdə otura bilməyəcəyini 
anlayıb evə tələsdi. Qapını böyük bacısı Zərifə açdı. Başını tər-
pətməklə işlərin heç də yaxşı olmadığına işarə elədi. Əmirxan 
əlindəki çörəyi bacısına verib Fəridəni soruşdu. Zərifə yan otağa 
işarə elədi. 

Otağın qapısını açmaqla Fəridənin onun üstünə qaçması 
bir oldu. Onu sakitləşdirmək heç də asan məsələ deyildi, əksinə 
Əmirxan da ona qoşulmuşdu. Zərifə otağın qapısını örtüb bilə-
rəkdən onları tək buraxdı. Özü isə gözlərini silə-silə mətbəxə 
keçdi. 

Səhər qardaşı ona zəng edəndə yaxşı ki, hamı evdən çıx-
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mışdı. Oğlu əvvəlcə uşaqlarını məktəbə, sonra isə gəlini işə apa-
rıb evə dönəcəkdi. Qayıdanda anasının ağladığını görüb: 

-Ay ana, nə oldu, yenə kişi dəydi xətrinə? Bax, neçə dəfə o 
kişiyə tapşırıram ki, anamla işin olmasın, yenə səni tək görən ki-
mi fürsətdən istifadə edir. 

Oğlu divardakı rəsmə baxıb uğundu, yaxınlaşıb anasını qu-
caqladı, ağarmış saçlarını öpdü. 

-Anar, Kazım Leylanı sevir, Leyla da onu... 
Anar qulaqlarına inanmadı, sanki dodaqları kilidləndi, qey-

ri-ixtiyari anasını özünə tərəf sıxdı: 
-Bax, elə buna görə deyirdim, daha sizə necə deyəydim, de-

mişdim axı mən onların neçə dəfə danışdığını görmüşəm. Mən 
deyəndə inanmadınız, kim dedi sənə? 

Zərifə Əmirxanın zəng etdiyini, Fəridənin evdə tək olduğu-
nu, onlara getməsini dedi. Anar onu dayısıgilə gətirsə də yuxarı-
ya çıxmağa ürək eləmədi. Fəridə qapını açdı, baldızının boynuna 
sarıldı. 

Əmirxan mətbəxə keçib stəkana su süzdü, Fəridə üçün sa-
kitləşdirici həb almışdı. Geri qayıdıb gözlərini bir nöqtəyə dikib 
asta-asta danışmağa başladı: 

-Necə edəcəyik bilmirəm, çaşıb qalmışam. Axşam çörək ye-
yirdik, birdən açdı söhbəti, yediyimiz boğazımızda qaldı. Fəridə 
haqlı imiş, bacı.. 

-Bacıların sənə qurban, ay Əmirxan, biz nə biləydik belə 
olacağını, darıxma başına dönüm, bir çarə tapılar. Allah kərimdir. 

-Nə çarə, Fəridə vaxtında dedi, biz razılaşmadıq. Beş il 
bundan qabaq da desəydik gec deyildi. Kaş ki, baxmayaydım si-
zin sözünüzə. Kaş ki... 

Zərifə günahkarcasına başını aşağı saldı. Qardaşı onları it-
tiham etməkdə haqlı idi. Fəridə dəfələrlə bu mövzunu açmaq is-
təsə də hər dəfə ailənin etirazı ilə qarşılaşmışdı. Əmirxanın göz-
ləri bacısına dikilsə də, xəyalları onu uzaqlara apardı. 

Əmirxanla Fəridə unversitet illərində yeni il şənliyində ta-
nış olmuşdular. Yığıncaq gec bitdiyi üçün qrup oğlanları qızları 
bir-bir evlərinə yola salmışdılar o gün. Fəridəni o gecə qrup nü-



290 

mayəndəsi Samir aparacaqdı. Samir Əmirxanın otaq yoldaşı ol-
duğu üçün birlikdə getməli oldular. 

Həmin gecədən sonra Əmirxan Fəridəgilin otağının yanın-
dan əl çəkmədi. Samir əvvəlcə bu işə qarışmaq istəsə də, sonra-
dan məsələnin ciddi olduğunu və Fəridənin də ona qarşı etinasız 
olmadığını anlayıb susmağa qərar verdi. 

Əmirxanın anası oğlunun istəyi ilə razılaşmasa da, atası 
heç Fəridəni görmədən: “Mənim oğlum bilir nə edir”- deyə oğlu-
nun seçimi ilə razılaşmışdı. 

Elçilikdən sonra elə həmin yaz toyları oldu. Valideynlərin 
qarşılıqlı razılaşmalarına görə toydan sonra yeni ailə quranlar ki-
rayə mənzilə köçəcəkdilər. Əmirxanın üç bacısından təkcə Afət 
subay idi və iki otaq mənzilə Fəridənin də gəlməsini düzgün say-
madıqları üçün elə həmin binada bir otaq mənzil kirayələdilər. 
Mənzilin üç aylıq kirayəsini də Əmir kişi özü qabaqcadan ver-
mişdi. Evin böyük qızları Zərifə ilə Solmaz çoxdan ailə qurub öv-
lad sahibi olmuşdular. Bir il sonra Afət özünün polyak qrup yol-
daşı ilə ailə qurub xaricə köçdü. Valideynlərinin qəti narazılığına 
baxmayaraq Afət dediyindən dönmədi. Afət getdikdən sonra 
Əmirxanla Fəridə kirayə qaldıqları evdən atasıgilə köçdülər. Daxi-
lən valideynlər Afətdən incisələr də, tezliklə ondan ana olacağı 
haqqında gələn xəbər ailədəki pərtliyi aradan götürdü. 

Fəridənin toy günündən beş ildən çox keçsə də hələ övlad-
ları yox idi. Dəfələrlə onların arasında bu barədə söz açılsa da, 
Əmirxan söhbəti yarımçıq kəsirdi. Hamı bilirdi ki, Fəridənin ana 
olmaq şansı yox idi. Bu barədə həkimlər də ailə ilə hərtərəfli da-
nışmışdılar. İnsafən nə Əmirxan, nə də onun qohumları bir dəfə 
də olsun bunu Fəridənin üzünə vurmamışdılar. Bu cür isti mü-
nasibətdən Fəridə daha da sıxılır, Əmirxanın ata ola bilməməsin-
də özünü haqlı olaraq günahkar bilirdi. 

Afətin əkiz oğlanları dünyaya gələndə Mirvari xala Fəridə-
nin anası ilə danışmağa qərar verdi. Söhbətdən sonra Fəridə ilə 
danışmaq anası üçün çətin olsa da qızı və kürəkəni ilə danışdı. 
Afətlə danışmağı isə Əmir kişi öz öhdəsinə götürdü. Afət bu is-
təyi göz yaşları içində qəbul etsə də, Yozef bunu həssaslıqla qə-
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bul edib razılaşdı. Fəridə qohumdan övlad istəməyin qəti əleyhi-
nə olsa da artıq ailə qərarını vermişdi. Sənəd işləri üçün hər ikisi 
Polşaya getdilər. Hər işin, hər sənədin arxasınca gedəndə Yozef 
onlarla birlikdə olurdu. İki aydan sonra qucaqlarında körpə Ka-
zım təyyarədən enəndə bütün qohumlar göz yaşı içində onları 
təbrik edirdilər. 

Afət üçün övladından ayrılmaq heç də asan olmadı. Atası-
nın titrək səslə zəng vurması onu qorxutmuşdu o zaman. Əmir 
kişi hamının yaxşı olduğunu deyib birbaşa mətləbə keçməyi onu 
bir az rahatlasa da, eşitdiyi sözdən qulaqları tutulmuşdu: 

- Qızım, Afət, səndən istədiyimin nə qədər ağır olduğunu
bilirəm, məcbur da eləmirəm, yoldaşınla danış. Amma verdiyin 
qərarla bizi sevindirməyini istəyirəm. 

Kazımın gəlişi ilə ailəyə xoşbəxtlik gətirmişdi. Körpə ağla-
yanda bütün ailə onun ətrafına yığılır, sonra bir-birinə baxıb gü-
lüşüb otaqdan çıxırdılar. Fəridə ana olmaq duyğusunu tam bü-
tövlüyü ilə yaşayırdı. Qaynatasına, qaynanasına olan sonsuz min-
nətdarlıq hissini hər dəqiqə biruzə verməyə çalışırdı. 

İlk vaxtlar Afətin tez-tez görüntülü zənglərlə danışması za-
man keçdikcə azalırdı. Hər dəfə Kazımı görəndə ağlamamaq 
üçün özünü bacardığı qədər sıxmağa çalışırdı. Lakin, bu heç ki-
min gözündən qaçmırdı. Mirvari xala kameradan qızının saçları-
na tumar çəkməklə ona olan sevgisini və təşəkkürünü bildirməyə 
çalışırdı. İki il sonra isə Afətin yenidən əkiz anası olacağının xə-
bərini aldılar. Bu dəfə hər ikisi qız idi... 

-Əmirxan evdəsən? – Fəridənin səsi gəldi.
Əmirxan tələsik içəri keçdi. Zərifə mətbəxdən onlara baxır-

dı. Qardaşı iki günün içində qocalmışdı elə bil, Fəridənin üzünə 
kədər çökmüşdü, yenə ağlayırdı. Hamıya çay süzüb içəriyə keçdi. 

-Fəridə özünü üzmə, bilirsən olacağa çarə yoxdu. Fikirləşib
bir yol tapmalıyıq. Kaş ki, atagil sağ olardı. Ay allah, denən atagil 
sağ olsaydı bu iş başımıza gələrdimi heç? 

Əmirxan bacısının üzünə baxdı. Zərifə haqlı idi sözündə. 
Keçən ilin qışı idi, havalar da mülayim keçirdi. Səhər anasının sə-
sinə yuxudan oyandılar. Əmir kişi gecə yatdığı vaxt rəhmətə get-
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mişdi. Afət axırıncı cüməsinə ancaq çata bildi. Ailə qurduqdan 
on il sonra cəmi bir dəfə gələ bilmişdi Bakıya. İndi də atasının 
məclisinə gəlmək qismət imiş. Uşaqlarının hamısını gətirmişdi. 
Əmir kişinin qırx mərasiminə iki gün qalmış Mirvari xalanın halı 
qəflətən pisləşdi. Təcili yardım gələnə kimi arvad artıq dünyasını 
dəyişmişdi. Hamı özünü itirmişdi, bu nə qismət, nə tale idi? 

Solmaz həyət evində yaşadığından gecə yatmaq üçün bü-
tün gənclər onlarda qalırdı. Elə həmin vaxt Zərifənin oğlu Anar 
onların arasında bir-birinə maraq olduğunu hiss edib anasına 
desə də Zərifə ürək edib bunu heç kimə deyə bilməmişdi. Çünki, 
illər boyu hər dəfə Fəridə bu söhbəti açıb Kazıma deməyin düz 
olduğunu dedikdə ilk etiraz edənlərdən biri də o idi. İndi hamı-
dan çox o özünü günahkar bilirdi. Ailəsinin etdiyi səhvi böyük 
bacı kimi o yoluna qoymalı idi: 

-Bu xəmir deyəsən çox su aparacaq. Elə bu gün biz Kazım-
la, Afət də Leyla ilə danışmalıdı. Leyla da anasına dünən deyib, 
Afət deyir ki, bacı, mən nə edim? 

Qapının zəngi otağı bürüdü. Kim isə əlini zəngin düməsin-
dən çəkmək istəmirdi. Əmirxan qapını açan kimi Kazım özünü 
otağa saldı: 

-Anam hanı, anam hanı?
-Kazım, burdayam oğlum, burdayam
Fəridə ayağa qalxıb oğlunu bərk-bərk qucaqladı. Kazım

onu qucaqlayarkən anasının necə qocaldığını ilk dəfə hiss elədi, 
göz yaşlarını gizlətmək üçün onu qollarının arasından buraxma-
dı. 

-Səndən eşitmək istəyirəm, ana. Afət bibinin dediklərinə
inanmıram. Sən mənə cavab ver, sən. Amma mənə yalan söylə-
mə, məni aldatma. 

-Mən səni həyatımdan çox sevirəm oğlum, mən sənsiz ya-
şaya bilmərəm. Sənə nə deyiblərsə doğrudur, amma mənə, atana 
yazığın gəlsin, biz sənsiz yaşaya bilmərik. Atan səninlə nəfəs alır. 
Bizi bağışla Kazım, sən gərək bunu bizdən eşidəydin. Amma bu 
işdə heç kim günahkar deyil, məndən başqa, mən səni itirmək-
dən qorxdum, Kazım. Atan, bibilərin, baban, nənən - hamısı de-
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dilər ki, mən deyim. Mən də deyə bilmədim, demək istəmədim... 
Əmirxan qulaqlarına inanmırdı. İllər boyu hamı ona qarşı 

çıxmışdı, indi isə Fəridə hər məsuliyyəti öz üzərinə götürürdü. 
Necə olacaqdı, bəlkə Kazım ona nifrət edib çıxıb gedəcəkdi ev-
dən. 

Fəridə əlini ərinə tərəf uzatdı, Əmirxan onun əlini tutdu. 
Sevdiyi qadının bumbuz əlləri onun əllərini sıxdı. Sanki ona sus-
mağı tapşırdı. Əmirxan başının hərəkəti ilə “yox“ işarəsini verdi. 
Fəridə yalvarış dolu baxışlarını baldızına tuşladı. Zərifə onu anla-
yırdı, bilirdi ki, Kazım anası ilə nəfəs alır. Müəyyən bir vaxtdan 
sonra onu bağışlayacaqdı. Qardaşına yaxınlaşdı, ona gözləri ilə 
“sən qarışma” işarəsini verdi. 

Həmin gün Kazım öz otağından bayıra çıxmadı. Əmirxan 
dəfələrlə qapıya yaxınlaşsa da onu çağırmağa cürət etmədi. Axşa-
müstü Solmaz da özünü yetirdi. Afətə zəng etdilər. Onun səsi 
yaxşı gəlirdi. Dediyinə görə Leyla əvvəlcə bunu qəbul etmək istə-
məsə də, sonra niyə Kazımın onun qardaşı Stefana bu qədər ox-
şadığını anlamış, hətta Kazıma zəng edib onu xeyli güldürmüşdü. 

Afətin zəngindən sonra ailə az da olsa özünə gəldi, gecə-
dən xeyli keçmiş Anar anası və xalasını aşağıda gözləyirdi. 

Səhər Fəridə yerindən qalxanda Əmirxan artıq süfrəni ha-
zırlamışdı. Süfrədə qoyulan üç stəkan Fəridənin gözündən yayın-
madı, ərinə baxıb gülümsədi. Əmirxan qollarını açıb onu qucaq-
ladı. Açılan qapının səsinə hər ikisi geri döndülər. Bayırdan gələn 
Kazım idi. 

Əlində boyük bir çiçək dəstəsi olan Kazım əvvəlcə atasına, 
sonra anasına yaxınlaşıb onları qucaqladı: 

-Siz mənim üçün hər kəsdən qiymətlisiniz, sizsiz mən heç 
kiməm. Əgər sizi incitmişəmsə məni bağışlayın. 

Bu səhər onlardan xoşbəxt ailə yox idi. Fəridə Kazımın ica-
zəsilə onun üçün aldığı çiçəkləri də götürüb qəbir üstünə tək 
getmək istədiyini bildirdi. 

Əmir kişi uzaqdan ona baxıb gülümsəyirdi. Fəridə əlində 
çiçək dəstəsi minnətdarlıq hissi ilə onlara tərəf tələsirdi. 
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Natəvan BAĞIROVA  
AMEA Nizami Gəncəvi adına 

Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi 
Elmi işçi 

GECİKMİŞ TÖVBƏ 

Allahu əkbər! Allahu əkbər! 
Sübhün ala-toranında Badam xala azan səsinə oyandı. 

Adəti üzrə həyətə düşüb dəstəmaz aldı. Evə girib pəncərəni aç-
dı. Məscid evləri ilə düz üzbəüz idi. Azanın yanıqlı sədaları ürə-
yinin tellərini titrətdi. Gözündən yaş süzülə-süzülə əllərini qal-
dırıb dua etməyə başladı: ”İlahi, sən özün cəmisinin balasını 
saxla, mənimkiləri də onların içində. Ey bu vaxtın sahibi, ey ge-
cəni gündüz eliyən Allah, sən yolunnan çıxanları yoluna gətir, 
mənim Qasımımı da“. 

Badam xalanı məhəllədə hamı mömin, dürüst və namuslu 
qadın kimi tanıyırdı. Əri rəngsaz Bayram erkən vəfat etmiş, 
dörd övladını - iki qız və iki oğlanı zillətlə böyütmüşdü. Corab, 
candonu toxuyub sataraq övladlarının qarnını doyurmuşdu. Al-
lahdan iki qızı yaxşı yerə düşmüş, oğlu Hacı da fərasətli çıxmış-
dı. Dəmirçilik sənətini öyrənib yaxşı pul qazanırdı. Onun yaralı 
yeri Qasım idi. Qasımın da əlindən dəmirçilik gəlirdi. Evinin ilki 
olan Qasımı Badam hamıdan çox istəyirdi.  

Qasım orta məktəbi zəif qiymətlərlə oxusa da, idmana 
həvəsi sonsuz idi. Qasımın qolunda pəhləvan gücü vardı. Uşaq-
lıqda məhəllə uşaqları ilə güləşər, onları yıxardı. “Sağ ol Qasım, 
yaşa!“ - sədaları Qasıma qol-qanad vermiş, rayondakı İdman 
məktəbinə yazılmışdı. Rayon tədbirlərində güləş üzrə fərqlənən 
Qasım respublika idman yarışlarına qatılmış, qalib olmuşdu. 
Hələ Sankt-Peterbruq şəhərində beynəlxalq yarışmada Azərbay-
canı təmsil edən Qasım iyirmi ölkə arasında birincilik qazan-
mışdı. Üstəlik Badam xala Xıdır Zində pirində nəzir qurban da 
kəsmişdi. Qasımı tez evləndirib öz qonşuluğundakı dalanda ay-
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rıca ev də almışdı. Di gəl ki, Qasım 6 ildir ki, içkiyə qurşanmış, 
ailənin dincliyini pozmuşdu. 

Badam xala canamazını açıb namaza başladı. Sonra dua-
lar etdi. 
Oğlu Hacı içəri girdi: 
-Ana, sabahın xeyir!
- Salam, oğul.
- Allah qəbul eləsin, ana.

- Amin, ay bala, amin. Allah bu Qasımı yoluna getirsin.
Görüm onu içkidən uzaqlaşdırsın. 

- Nə bilim, ana. Heç qardaşım düzələnə oxşamır. Qanına
işləyib onun. Hər gün dükanda tənə eşitməkdən bezmişəm. 
Əlimdən heç nə gəlmir. El qabağında da başımız aşağıdı. 

- Neynir, ay bala, kimin malını oğurruyub, Qasım kimi öl-
dürüb? Ancaq ailəsinə gün vermir. Bizim günümüzü qara edib. 

- Can ana, qurban olum sənə, axı içib evdə oturmur, kü-
çələri dolaşır, adamlarla çənə-boğaz edir. Sənə görə dillənmir-
lər. Bir dəqiqədə vurub öldürərlər. 

- Eh, ay bala, hamı tanıyır da. Baş qoşub nə olacaq. Düz
deyiblər, pis övlad altıncı barmaq kimidir. Saxlasan, eybəcər gö-
rünür, kəsib atanda da incidir. Gümanım bircə Allahadır. Bəlkə 
qəssab Yusifin oğlu kimi yoluna qayıtdı. Görmürsən, onunçun 
narkoman da deyirdilər. Tövbə elədi, həccə getdi. Hər gün me-
çiddə namaz qılır. Kaş Qasımıma suyu sıçraya. 

Hacı səhər yeməyini yeyib dükana getdi. O, bazarın içəri-
sində balaca dəmirçi dükanı açmışdı. Gəliri yaxşı idi. Qazancını 
evə gətirər, çöldə - bayırda pul xərcləmizdi. Qasımın da ailəsini 
dolandırırdı. Altı ay idi ki, Badam xala onu bibisi nəvəsi Züleyxa 
ilə nişanlamışdı. Məhərrəmlikdən sonra toy edəcəkdilər. Ancaq 
Badamın gedib-gələn nəfəsi Qasım idi. Deyirdi, ölümüm Qası-
mın qabağında olsun. Çənəmi Qasım bağlasın. İçsə də, evdə ar-
vadı ilə yola getməsə də, Qasım onunçun pir-peyğəmbər idi. 
Hələ bu vaxtacan Qasımın ağzından ana kəlməsi çıxmamışdı. 
Anasını adı ilə çağırardı. Xoş idi Badama. “Yaş fərqimiz azdır, 
oğlum yox e, qardaşımdır mənim“ - deyirdi. 
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Televizoru açdı. İdmançıları göstərirdilər. Ürəyi hövr elə-
di. Ay oğul, kim bilir indi hansı dünya çempionu olmuşdun. Bir 
qolunun gücü on pəhləvanda olmazdı. Amma evə sürünə-sürü-
nə gəlirsən. Badam xalanı qonşu Səriyyənin səsi fikirdən ayırdı:  

- Badam, ay Badam.
Badam xala həyətə çıxdı.
-Gəl içəri.
-Yox, tələsirəm, işə gecikirəm. Nə təhərsən?
- Eh, ay Səryə, dərdim ürəyimi didir.
- A bacı, müvəqqəti dünyadı. O gün bacım Bəşarət İmam

Əlinin kəlamlarını gətirib. Nə sözlər var içində. Elə bil bu zə-
manə üçün yazılıb. Deyir, günlərin birində sənin kimi dərdli bi-
risi gəlir canına qurban olduğumun yanına. Dərdini imama da-
nışır. İmam ondan soruşur ki, sən dünyaya bu dərdlə gəlmisən? 
Deyir, yox. Bu dərdlə gedəcəksən? Deyir, yox. Onda niyə dərd 
çəkirsən? Ay Badam, bilirəm baladı, zəhmət çəkmisən. Doyunca 
ər çörəyi yeməmisən. Ancaq yenə də şükür elə. O birilər ki yax-
şıdır. Adam var heç bir övladınnan yarımayıb. Düzələr inşallah. 
Gəldim deyim ki, mənimnən hamamda işdiyən Safurənin kürə-
kəni Qasımnan beşbetər idi. Bağbannıda bir molla nə yazıb, nə 
cızıb bilmirəm, kürəkən yoluna gəlib. Bəlkə sən də gedəsən 
onun yanına. 

- Yox, ay Səryə. Özümüz meçid yanındayıq. Heç Bayram
rəhmətliyin də xoşu gəlməzdi dua-pitikdən. Axund da ki savad-
lı, dünyagörmüş adamdı. Ona nə qədər demişəm ki, Əbdülsə-
məd ağa, əlindən gələni elə mənim balamçın. Ömrüboyu duaçı 
olaram sənə. Ağa qayıtdı ki, ay Badam baci, bunlar cəfəngiyyat-
dı. Dua içən adama neyləyəcək. Quranda belə şey yazılmayıb. 
Mən özüm dəfələrlə öyüd-nəsihət eləmişəm. Bir dəfə məscidə 
içkili gəlmişdi, cavanlar qovlamaq istəyirdi onu. Mən qoyma-
dım. Şəriət deyir əmr- beməruf elə. 

- Hə, axund deyibsə, onda amin min Allah. Yaxşı, sağ ol.
 Səriyyə qapıdan çıxanda Qasımla rastlaşdı. Dili söz tutmurdu: 

- Sə-səryə. Evi vermə ki-kiryə.
- Ay Qasım, səhərin gözü hindi açılıb sən də başlamısan...
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Qutar, tərgit bu zəhrimarı. Anana yazığun gəlsin. Adə, tayınam 
sənin? Adımı sən qoymusan? Xalan yerindəyəm. 

- Sər –yə əə, Badama ana deyəndə sənə də xala deyərəm.
- Ay Qasım, kitab oxuyansan?
- Ömrümdə bu yaşacan bir kitab oxumuşam Mir Cəlalın

“Dirilən adam”ını, vəssalam. Mənim qanunum da odu, Quranım 
da , kitabım da. İstəmirəm. 

- Bacım Bəşarət yaxşı kitab verib. İmam Əlinin kəlamları,
oxuyərsən? 

- Nə əcəb həşəratdan. Kitab verməyi də var?
Səriyyə baş qoşmayıb getdi.
- Badam, Badam.
- Hə, ürəyimin parası, anasının ilki, belə ürəyimin tacı.
Həmişə belə danışırdı Qasımla. Badam onu əzizlədikcə elə

bilirdi, Qasım düzələcək. 
- Çay içmisən? Ay oğul, ayağıvun altında ölüm. Nə gör-

müsən bu araqda? 
- Badam, o gün məscidə getmişdim.
- Bilirəm, can, axund dedi. Belə meçid sahibi ürəyivün

mətləbin versin. 
- Məni məsciddən çıxartmaq istəyirdi adambasan Xalıqın

oğlu. Nə bilim kimlər. Axund qoymadı. Bulara bax e... İçmişəm, 
özüm bilirəm. Camaatın boğazın kəsib içməmişəm ki. 

- Ay bala, olar qələt eliyib. Ancaq meçidə içkili girmək ol-
maz. Günahdı. 

- Ay Badam, nə günah günah salmısan? İkiüzlülük eləmi-
rəm ki... Hamı bilir ki, içənəm. Nolsun? Kimin anasına, bacısına 
xor baxmışam? Kimin evin yıxmışam? Heç kimin. Mən Allah ya-
nında təmizəm. 

- Vallah, camaat sənin pisliyini istəmir. Girmə meçidə.
Gedəndə otur həyətində, axunda qulaq as. 

- Badam, bilirsən o gün ağa meçiddə nə dedi? Əzbərləmi-
şəm: 

Mey bexor, mənbər besuz, mərdimazari nemikon. 
Yəni araq iç, minbər də yandır, ancaq mərdiməzarlıq elə-
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mə. Yəni mənim kimi. 
- Ay Qasım, axund dedi ki, ananızın qəlbini sındırın? İçib

ailə-uşaqla dava eliyin? Küçədə, bayırda da ilişmə adamlara. 
Mən öləndə də arxayın gözdərimi yumum. Qızun var, oğlun 
var, heç kəs sənnən qohum olmaz. Məni xəcalətdi eləmisən, da-
ha bəsdi. Uşaq deyiləm, yetmiş beşi haqlamışam. Sənin də əlli 
sekgiz. Hələ bu yaşa gəlib bir kəlmə də ana sözün eşitməmişəm 
ağzınnan. 

Badama elə bil ilham gəlmişdi. Üyüdüb tökürdü sözləri 
tribunadan danışırmış kimi. 

- Badam, minbər açma da. Axund sənin qədər danışmır.
Yoxsa deyim dülgər Əlağa bir minbər düzəltsin sənə. Oturub 
moizə oxu. De Səryədə də dini kitab var, oxuyarsan. Ax Badam, 
hayıf ki, səsin yoxdur. Mərsiyə də oxuyub ağladardın bizi. 

- Darıxmısan, deyəsən, mərsiyə üçün. Az qalıb Əzrayıl
qonar sinəmə, onda eşidərsən mərsiyə. Ağlıyarsan doyunca. On-
da mən olmuyacam. Ağlamağıvun nə mənası? 

- Ay arvad, allah eləməsin. Sən bu evin yaraşığısan. Hara
ölürsən? Sən içki içmirsən ki, öləsən. Mən ölsəm yenə hə. Dos-
tum Mahmud nə çıxdı sıradan? O gün anasını gördüm. Qəbi-
rüstdən gəlirdi. Dərddəşdi mənimnən. Dedi, ay Qasım, kaş mən 
öləydim. Əl çək şüşədən. O çıxdı cavanların axırına. Vallah bala, 
öləndə ana çəkə bilmir. Allah heç anaya bala dağı göstərməsin. 

- Amin , ay Allah !
Badam elə ucadan dedi ki, Qasım diksindi.
- Ancaq mən bir saat da olsa, səni ayıq görüm sonra

ölüm. 
Qasım zarafatından da qalmadı : 
- Badam, görəsən, mən özümü öldürsəm, məni tutarlar?

*** 
Qış erkən gəlmişdi. Noyabrın əvvəllərində güclü qar yağ-

mış, məhəllə - küçədən əl-ayaq yığılmışdı. Məhərrəm ayı da gir-
mişdi. Kişilər hər cümə axşamı məscidə axşam namazına yığılar, 
axundun söhbətlərinə qulaq asardılar. Badam xala daha əvvəlki 



299 

kimi iki yol arasında qalmamışdı. Nəvəsi Şəhlanın ad günündə 
Qasımın özünü idarə edə bilməməsi, qonaqların yanındakı hə-
rəkətləri yaman yer eləmişdi Badam xalaya. İnciyib o gələn gəl-
mişdi. Arada gəlin gəlib baş çəkir, iş-gücünə kömək edirdi. 
Ürək ağrıları ona rahatlıq vermir, arvad günü-gündən dala ge-
dirdi. Ancaq fikri-zikri Qasımın yanında idi. “Ah, bu bala bəlay-
mış. Yaxşısı yaxşı, pisi də pis yandırır. Kaş atam övündə qalar-
dım “ - deyib dad edirdi. 

Axşam azanı verildi. Badam xala namaza oturdu. 
- İlahi, bu ağbirçəklərim hörmətinə, bu əziz ay hörmətinə

Qasımı da yoluna qaytar. Ay Allah, məni Mahmudun anasının 
gününə salma. Ey Nuhun gəmisinə nicat verən, ey Yusifi Misir-
də padşah eliyən, bu Qasımda da dönüş elə. 

Namaz qurtarmışdı. Axund məsciddə camaata moizə 
edirdi. Valideynə ehtiramdan danışırdı. Bu əsnada qapı açıldı, 
Qasım məscidə girdi. Azca sərxoş idi. Qapının ağzında nəzir 
qutusunun yanında əyləşdi. Axund Qurandan sitat gətirirdi: “La 
təqulənnə livalideykum uffin... Valideyninizə “uf“ belə deməyin“. 

Ata-ananın haqqı Allahın haqqıdır. Keçmiş zamanlarda 
bir oğlan qoca anasını belinə alıb pay-piyada Məkkə ziyarətinə 
aparır. Ziyarətdə Şeyxə yaxınlaşıb soruşur ki, mən anamı bura-
can belimdə daşımışam ki, mənə çəkdiyi zəhmətin qarşılığını 
ödəyim. Sizcə ömürlük haqqını ödəmişəm? Şeyx cavab verir: 
“Əgər qayıdanda da belində aparsan, onun birgecəlik haqqını 
qaytaracaqsan“. 

Bu hədis Qasıma təsir eləmişdi. Qəhər onu boğdu. Utan-
masa idi, hönkür-hönkür ağlayardı. “İçməyəcəm, ölsəm də iç-
məyəcəm. Tövbə edirəm, ağa “- səsi məsciddə əks-səda verdi. 

Ziyarətnamə oxuyub dağılışdılar. 

*** 
Həmin gecə Badamın vəziyyəti ağırlaşmışdı. Təzyiq, ürək 

dərmanları da əsər eləmədi. Səhərəcən çarpayısında çabaladı. 
Hacı keşiyini çəkdi onun. Azan verildi. Badamda ayağa durmağa 
taqət yox idi. Yenə xeyir-duasını Qasımdan əskik eləmədi: “İlahi, 
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sən bu Qasımı...“ - sözünü tamam eləməmiş nəfəsi kəsildi. Özü 
də birdəfəlik kəsildi. 

Səhər qonum - qonşu Hacıgilin evinin qabağında skamya-
lar və Molla Adili gördülər. Eşidən – bilən başsağlığı verirdilər. 
Qasım dünənki moizənin təsiri ilə ayılmışdı. Qəti söz vermiş di 
ki, içməyəcək. Evdən bayıra çıxdı. Anasıgilə gəlirdi ki, üzr istə-
sin. Dalanı dönəndə izdihamı gördü. Qapılarında tonqal qalan-
mışdı. Yasin surəsi oxunurdu. Hövlənak içəri qaçıb evin ortasın-
da anasının cənazəsini gördü. “Ana, can ana, bağışla məni “ - 
deyib soyuq üzündən öpdü anasının. 

Həyətə çıxdı. Qonşu Səriyyə yasa gəlirdi. Səriyyəni qucaq-
layıb: “Anam, Səryə xala, anam“ - deyib hıçqırdı. İçəridən mərsi-
yəxan Çimnazın səsi gəlirdi: 

Kaş bu gün mənim anam olaydı 
Gözümdən axan yaşı siləydi. 
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Fazil İSMAYILOV 
AMEA-nın Nəsirəddin Tusi adına 
Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası 

Elmi işçi 

MƏNİM FƏDAİLƏRİM 

İsmayıl ağır, kosmik yük gəmisini Titanın üzərinə endirdi. 
Buranın sakinləri robotlar idi. Onlar İsmayılı özlərinə xas nəva-
zişlə qonaq otağına dəvət etdilər. 

İsmayıl çəkisizlikdən ağırlıq qüvvəsinin altına düşmüşdü. 
Ağırlıq qüvvəsinin üzücü təsirini dəfələrlə yaşamışdı. O, yum-
şaq kresloda yerləşərək, nəzərini qaranlıq illyuminatora yönəlt-
mişdi. Bayırda, illyuminatorun arxasında bərk şimşək çaxır, şid-
dətli turş yağış yağırdı. 

İsmayıl Titana yaxınlaşdığı anları xatirində canlandırdı. 
Yuxarıdan aşağı baxdıqda, şiş qarlı zirvələr, dağlardan, dərələr-
dən dağətəyi düzənliklərə, çöllərə uzanan çaylar... Bu mənzərə 
necə də doğma Yeri xatırladırdı! 

– Siz dincəlməlisiniz. Əlinizi yuyun. Şam edin. Yatın. Tez-
liklə arxaya qayıtmalısınız. – növbətçi robotun səsi gəldi. 

İsmayıl yanakı baxışla, bir qədər maraqla növbətçi robotu 
gözləri ilə süzdü. Robot ayaqları, qolları, bədəni və başının öl-
çülərinin proporsiyasına görə, həqiqətən insanı xatırladırdı. 

Bəli, sizi başa düşdüm. – İsmayıl sakit, təmkinlə dedi. – 
İndi isə gedə bilərsiniz. Mən bir az dincəlmək istəyirəm. Gedin! 

İsmayıl yenidən öz şirin xəyallarına qayıtdı. Bu dəfə çox-
çox uzaqlara, Yerə, ata-baba yurdu Şah dağın ətəklərinə. Eniş-
yoxuşlara dolanan şosse yolu. Daşlı-kəsəkli qılıç. Qalın ormanlı 
dərin dərələr. Sal qayalar. İşıqlı, mavi səma önündə ağaran zir-
vələr. İsmayıl özünü tək-tənha, köməksiz, yalqız hiss etdi. Bərk 
darıxdı, kövrəldi. 

– “Siz dincəlməlisiniz. Vaxt itirirsiniz” - İsmayıl arxasın-
dan yenə növbətçi robotun səsini eşitdi. 
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– “Qulaq asın” – İsmayıl əsəbləşərək dedi. – Axı, siz bir 
parça metal, orqanik materialdan ibarətsiniz. Mən isə sümük-
dən, ətdən ibarətəm. 

– “Başa düşmədim, başa düşmədim” – robotun həyəcanlı 
səsi eşidildi. – Xahiş edirəm suallarınızı aydınlaşdırın. 

“Yaxşı” – deyərək İsmayıl sakitləşdi və əlavə etdi. – Mən 
səni buraya dəvət edəndə gələrsən. İndi isə, xahiş edirəm gedin. 

– “Sizi yaxşı başa düşdüm” – deyərək növbətçi robot çı-
xıb getdi. 
  – Bu robot insanlardan daha üzüyoladı – öz-özünə deyərək 
İsmayıl xoşhallandı. 

Yorğunluq, yuxusuzluq, hələ üstəlik onun vərdiş etmədiyi 
ağırlıq qüvvəsi İsmayılı haldan salırdı. O, bərk darıxdı. Özündə 
güc taparaq Aya zəng etdi. Qabağındakı qara ekranda bir qadı-
nın görüntüsü işıqlandı. 

– Sevda, mənə baxmaq istəmirsən, məni görmürsən? – 
İsmayıl sakitcə dilləndi. 

– Görürəm, görürəm. Niyə də görməyim. Yəqin darıxır-
san. – cavab gəldi. 

– Niyə də darıxmayım. 
 – Hə də, sən darıxanda məni yada salırsan. 
 Elə demə. Bilirsən, mən səndən nə qədər uzaqlardayam. 
– Bilirəm, özü də necə. Kainatın o başındasan. 
– Yaxşı, insafa gəl. Mən həmişə səni xatırlayıram. Sənin 

səsini eşitmək istəyirəm. Ekrandan qadın gülüş səsləri eşidildi. 
İsmayıl bir an dayandı və sonra sözünə davam etdi. 

– Bilirsən Sevda, mənim beynimə bir yaxşı ideya gəlib. 
– Bilirəm, necə bilməyim. – ekrandan qadın səsi daha da 

yüksəldi. – Axı, sənin beynin elə əvvəldən ideyalarla dolu idi. 
– Yaxşı. Elə sənin ideyaların da səni rahat buraxmır. 
– Amma mən bir yerdəyəm. Daha sənin kimi ideyaları-

mın dalınca kometlərin arxasında dolaşmıram. 
– Mənə fikir ver, Sevda. Qəti sözümdü. Daha uçuşlara 

son qoyacam. 
– Sən ha, sən! Yox, bu mümkün deyil. Sən qalan ömürü-
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nü də elə uçuşlarda qurtaracaqsan. 
– Elə niyə deyirsən. İstefaya çıxacam. Yerə qayıdacam.

Özü də Şah dağın ətəyinə. Gözəl kəndimizə. 
– Bunu mənə deyirsən. Yaxşı xəyaldı.
– İnan mənə. Sənə də təklif edirəm. Bəlkə mənimlə gedə-

siniz. Bu zəhirmar kosmos, deyəsən ömrümüzü əlimizdən ya-
man aldı. 

Ekrandan səs gəlmədi. İsmayıl gözləməyərək gözünü 
yumdu. Ağır yuxu onu üstələyirdi. Yanında ayaq səsləri eşitdi. 
Sanki qəflətdən ayrılaraq öz-özünə dedi: 

– Bu lənətə gəlmiş robot, qırsaqqız olub yapışıb boğa-
zımdan. 

– “Məni, mümkünsə bağışlayın” – İsmayıl zəif, titrək söz-
ləri eşitdi. 

– Heç cür bağışlamıram. – deyərək İsmayıl özündən bərk
çıxdı. O, qabağında üz-gözünü tük basmış, alçaq boylu bir in-
san gördü. Uçuşa başladıqda, ona deyilən qəribə sözləri yadına 
saldı. 

– Titanda dəli bir adam var. O, orada da ucqar dağlıq ye-
rə çəkilib. Günəş sistemində orqanik molekulların yaranma sə-
bəbini axtarır. – demişlər. İsmayıla tapşırmışdılar ki, o, həmin 
alim haqqında doğru-dürüst məlumat gətirsin. 

– Siz məni bağışlayın. Elə buraya gəldikdə, gərək sizi mə-
lumatlandırmalıydım. Onsuz da mən arxaya qayıtdıqda, mən-
dən sizi görməyimi tələb edəcəkdilər. 

– Sizdən tək bir xahişim var. Mümkünsə mənim xahişimi
rədd etməyin. 

– O nə sözdü? Deyin. Mən elə sizin xahişinizi yerinə ye-
tirməliyəm. 

– Günəş sisteminə neçə yüz ildən bir kənardan bir komet
gəlir. Onun sürəti üçüncü kosmik sürətindən iki dəfə yuxarıdır. 
Biz həmin kometi qabaqlamalıyıq. Bu komet haradansa, nə sə-
bəbdənsə bizə, Günəş sisteminə orqanik molekullar daşıyır. 

– Bəli də, işə düşdüm. – İsmayıl öz-özünə fikirləşdi. – Bu
doğrudan dəliymiş, indi mən bundan yaxamı necə qurtarım? 
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 İsmayılın həmsöhbəti ondan rədd cavabını alacağını dü-
şünərək, sakitcə birdən inildədi. O, doğrudan da sakitcə için-
için ağlayırdı. Qəribədir, bu quru qaxaca dönmüş bədənin çu-
xura düşmüş gözlərindən dolu yaş gəlirdi. 

– Sizə nə oldu? – İsmayıl da doluxsunaraq soruşdu.
– Bilirsiz, mən buraya sizdən qabaq gəlmişdim. Sizi nara-

hat etməyə ürək etnirdim. Lakin sizin Ayla danışdığınızı eşitdik-
də sevindim. Sizə yaxınlaşdım. Bilin. Sevda mənim tələbə yolda-
şımdı. O, mənim işimə həmişə xeyir-dua verib. Elə bunu sizə 
bildirmək istəyirəm. 

– Ey əziz insan, ey gözəl alim, açıq deyin. Axı məndən nə
istəyirsiniz. Siz nə hayda, mən nə haydayam. Axı yorğunluq, yu-
xusuzluq huşumu əlimdən alır. 

İsmayıl həmsöhbətindən cavab almadıqda, yumşaq səslə 
dedi: 

– Yaxşı, sizi Ayla calaşdırıram. Sevdayla – tələbə yoldaşı-
nızla ürək dolusu danışın. Bir deyin, görüm adınız nədir. 

– İsmayıl.
– Bərəkallah! Biz adaşıq. Bax adaş, əvvəlcə səninlə şərt kə-

sirəm. Mənim adımı tutma. Buradan danış, nə qədər istəyirsən. 
Məni isə yuxu üstələyir. Çox xahiş edirəm, mənə dəyməyin. 

Qara ekran yenə işıqlandı. Onun işığı otağa bir işıqlıq, is-
tilik gətirdi. 

– Mənim fədailərim, ən kamil insanlarım! Nə yaxşı, siz bir
yerdəsiniz? 

– Salam Sevda! Səni yenidən görməyə çox şadam. – İs-
mayılın alim adaşı dedi. – Mən, elə adaşım da. – bir qədər du-
ruxaraq, – o, əlavə etdi: 

– Yaxşıyıq. Sən necəsən?
İsmayıl gözaltı adaşına baxdı. O, birdən-birə canlanmışdı.

Gözləri işıq saçırdı. Üzü gülürdü. Danışığı çox aydın idi. 
– Mən, lap əlayam! – Sevda dedi. – İndi de görüm, axtar-

dığını tapdın? 
– Bilirsən, necə deyim. Mənim nəzəriyyəmə görə Günəş,

Günəş sistemi bütövlükdə mərhələli şəkildə, bir neçə bir-birini 
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əvəz edən güclü qlobal nüvə patlayışları nəticəsində yaranıb. 
Nəticədə ağır metalların - hətta radioaktiv atomların sintezi 
üçün lazımı şərait yaranmışdı. Əvvəl-əvvəl radioaktiv atomların 
nüvələrini təşkil edən nuklonların sayı iki dəfəyə yaxın çox ola 
bilərdi. 

O vaxtlar, təxminən on milyard il bizim zəmanəmizdən 
qabaq, radioaktiv atomların daha yüngül atomlara çevrilmələri, 
təbii ki, daha kütləvi şəkildə baş verirdi. Bizim zəmanədə də 
parçalanıb, bir neçə dəfə yüngülləşmiş radioaktiv atomların 
çevrilmələri davam edir. 

- Yaxşı, əziz həmkar, sən bilirsən ki, mən sənin dedikləri-
nə tərəf çıxanlardanam. Çoxdan səndən soruşmaq istəyirdim. 
Sən heç özündən də soruşubsan, bəs niyə özünü indiki mərhu-
miyyətə düçar etmisən. Axı Ayda da, mənim yanımda da öz işi-
ni davam etdirə bilərdin. 

- Məsələ burasındadır ki, Günəş sistemində ağır atomla-
rın bir yaranma dövrü olmuşdur. Bu dövrdə radioaktiv şüalan-
manın, istiliyin ayrılması ifrat dərəcədə yuxarı olmuşdur. Belə 
şəraitdə nəyin ki, orqanik molekulların, hətta karbohidrogenlə-
rin yaranma ehtimalı yox dərəcəsində olmalı idi. 

– Bəs Yerdə həyatın olmasını, Günəş sisteminin digər ci-
simlərində, Marsda, nəhəng planetlərin bəzi peyklərində, hətta 
meteoritlərdə orqanik molekulların aşkar olunmasını necə izah 
edə bilərsən? 

– Mən belə qənaətə gəlmişəm ki, orqanik molekulların
kütləvi yaranma şəraiti, ilk növbədə, radioaktiv şüalnmanın yox 
dərəcədə olan ulduzlararası fəzada yarana bilərdi. Orqanik mo-
lekulun sintezi isə fotokimya nəticəsində baş verə bilərdi. Ul-
duzlar arası fəzada orqanik molekulların kütləvi şəkildə yaran-
ma dövrü ulduzların yaranma tarixi ilə müqayisə edilə bilər. 

– Sən demək istəyirsən ki, orqanik molekullar Günəş sis-
teminə kənardan gətirilib. Bizim yaranmağımız Günəş sistemin-
dən kənarda başlayıb? Bu nədi? Fərziyədi? 

– Bu fərziyəni indi mən təsdiq edə bilərəm.
– Necə?
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– Sənin köməyinlə. 
– Mənim köməyimlə? 
– Bəli. Mənə kömək elə. 
– Necə? 
- Mən təyin etmişəm ki, bəzi kometlər Günəşə və nəhəng 

planetlərə yaxınlaşdıqda çox sürətlənirlər. Hətta komet o qədər 
sürətlənər ki, Günəş sistemindən ulduzlararası fəzaya yol ala bi-
lər. Komet ulduzlararası fəzada öz üzərinə orqanik molekulları 
yığar, Günəşin təsiri ilə üzləşər, arxaya yol alar. Bəlkə belə bir 
komet nə vaxtsa Yerlə toqquşub.  

Ekranda Sevdanın istehzalı gülüşü eşidildi. O, dedi: 
– Sən elə bu nağılını qurmaq üçünmü uzaq Titana gedib-

sən? 
– Əziz həmkar, mənə yalnız sən kömək edə bilərsən. Də-

qiq hesablamışam. Adaşım arxaya uçduqda kometlə qarşılaşa-
caq. Bu komet ulduzlararası fəzadan gəlib. İstəyirəm ki, adaş 
məni özü ilə götürsün. Kometə yaxınlaşdıqda, ondan nümunə 
götürə bilim. Mən desəm, adaş mənə heç məhəl qoymayacaq. 
Ancaq əminəm, sənin sözündən çıxmayacaq. Gəl bu imkanı əl-
dən verməyək. 

– Sən doğrudan da xəyalpərəst dəlisən. Yalnız səni küs-
dürməmək üçün cəhd edəcəm. Görək nə çıxacaq.  

İsmayıl çoxdan yuxuya getmişdi. O, dərin yuxuda tanış 
qadın səsi eşitdi. Bir qədər yxusu dağıldı. 

– İsmayıl, əzizim məni eşidirsən. Nolar, mənimlə qonuş. 
İsmayıl, ay İsmayıl. 

İsmayılın fikiri artıq ekranda idi. Oradan gələn danışığı 
aydın eşidirdi. Yanına baxdı. Adaş əlləri qoynunda, başını salıb, 
bükülmüş halda dayanmışdı. 

“Sən hələ buradasan? “– İsmayıl adaşa müraciət etdi. – 
Ay adam, axı biz səninlə şərt kəsmişdik. Gəlin elə edək ki, ara-
mız dəyməsin. Sonra o, nəzərini ekrana yönəldib dedi: 

– Əziz Seva, mən bilirəm sən nə deyəcəksən. Bəri başdan 
səni başa salıram. Mən az qala vaxtı keçmiş yük gəmisini idarə 
edirəm. Bil ki, bu gəmi çox yanacaq istifadə edir. Mən kometin 
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dalına düşə bilmərəm. Bilin! 
– Bilirəm, başa düşdüm. Ancaq ... .
– Daha nə ancaq?
– İsmayıl, mənim qızılquşum, mənim şahinim.... İnan mə-

nə. Mən səninlə həmişə fəxr etmişəm. Sən mənə bayaq dediyin 
sözlər üzərində fikirləşirəm. Gəl birlikdə fikirləşək. Xahiş edi-
rəm, gəl bu dəfə mənim sözümü yerə salma. O, sənin yanındakı 
tüfeylinin sözlərində həqiqət ola bilər. Xahiş edirəm, İsmayıl. 
Bəlkə doğrudan da o tüfeyli elmə, bəşəriyyətə xeyir verəcək. 

– Elə, deyəsən sizin ikiniz də bir-birinizdən dala qalma-
yırsınız. Siz ikiniz də dəlisiniz. Məni də dəli edəcəksiniz. 

– İsmayıl, mənim qızıl qanadlı şahinim. Axı o sənin üçün
nə yük ola bilər. Yalnız sənin icazənlə açıq kosmosa çıxacaq. 

– Daha bəsdir. Məni nə elm, nə də bəşəriyyət maraqlan-
dırır. Mən öz evimizə, uşaqlıq dünyama qayıtmaq istəyirəm. 

– Məni də özünlə apararsan. Sənə söz verirəm. Gəl mə-
nim sözümü yerə salma. Öpürəm səni. 

İsmayıl fikrə getdi. Bir qədər əvvəl Sevdaya dediyi sözlə-
rin üzərində düşündü. 

– Yaxşı. – deyərək o, həmsöhbətlərinə təslim oldu. – Hər
ikiniz alimsiniz. Bilin, açıq kosmosa çıxmaq çox təhlükəlidir. 
Orada adaşa alim olmağı kömək etməyəcək. Yalnız mənim əm-
rimlə hərəkət etməlidir. İndi o, sənin və mənim qarşımda həmi-
şə mənə tabe olmağa söz verməlidir. 

Adaş yenidən canlandı. Sevinərək dedi: 
– Hər ikinizə söz verirəm. Bu andan adaşımın tabeliyinə

keçirəm. Onun hər bir sözü mənim üçün qanun olacaq. 

*** 

İsmayıl öz kosmik yük gəmisini Titandan ayırıb kosmik 
fəzaya çıxdı. Ustalıqla gəmini nəzərdə tutulmuş trayektoriyaya 
oturtdu. 

İsmayıl adaşını gəminin idarəedici kabinasında, yanında 
yumşaq kresloda oturtmuşdu. Qabaqda, illyuminatordan qaran-
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lıq fəzada saysız-hesabsız nöqtəvi ulduzlar görünürdü. 
İsmayıl yana baxdı. Adaş sıxılmış, bükülmüş, küsmüş hal-

da oturmuşdu. 
– Sənə nə olub? – İsmayıl gülərək soruşdu. Əə, kişi ol!

Qafqazlı deyilsən. Şax otur, şax dur. 
– Mən kometi fikirləşirəm.
- Mən demişəm, sən doğrudan dəlisən. Eybi yoxdur. Də-

liynən də kosmosda fırlanmağın öz ləzzəti var. 
– Mən dəli deyiləm.
– Yaxşı, bağışla! Bu bir zarafat idi. Mən sənin kometini

nəzarətdə saxlayıram. Başqa necə ola bilər. Onu Aydan da, Yer-
dən də nəzarətdə saxlayırlar. Amma bu kometin Çünəş sistemi-
nə kənardan təşrif gətirməsi haqda heç kim mənə deməmişdi. 

– Kometin harada olmasını sən bilirsən?
– Ay alim, ay gözəl insan. Sən də zarafat edirsən! Əlbəttə

bilirəm. 
– Amma sənin gəmin çox ləng hərəkət edir.
– Yox, dostum, səhfin var. Bizim gəmimiz ən yeni, güclü

mühərriklə təchiz edilib. Oturduğun kresloya fikir ver. Gör nə 
rahatdı. Bizim gəmimiz yaxşısındandır. Narahat olma, sənin 
quyruqlu ulduzunun quyruğundan yapışacağıq. 

İsmayıl bir qədər ciddiləşib əlavə etdi: 
– Dostum, biz planetlərarası fəzadayıq. Açıq kosmosda

bir balaca səhf səni əridər, yox edər. Şərtimizi unutma. Siz 
alimlər, mən yaxşı bilirəm, əksər halda dəli olursunuz. 

– Adaş, sən bilirsənmi komet düz bzimlə qarşı-qarşıya
gəlir. 

– Bilirəm.
– Adaş, xahiş edirəm, mənə kometin baş hissəsinin yanın-

dan nümunə götürməyə şərait yarat. 
– Adaş, adaş... . Axı sən necə insansan. Yaşamaqdan be-

zibsən. Olmaz. Komet, xüsusilə Saturn tərəfdən ciddi sarsınır, 
sürətlənir. Biz kometin baş hissəsinə yaxınlaşa bilmərik. Gəmi 
də, biz də bir göz qırpımında məhv olarıq. 

– Olmarıq, adaş! Sənə söz verirəm.
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İsmayıl öz-özünə fikirləşdi: 
– Bu özünü dəli uşaq kimi aparır. İndi mən nə edim. Yox! 

Bununla ciddi danışmaq olmaz. – sonra astadan dedi: 
– Gəl sən, işə başlamamazdan qabaq belə narahat olma. 

Əksinə möhkəm, inamlı ol. Adaş, səndən xahiş edirəm. İndi mə-
nə mane olma. Mən gəminin hərəkət istiqamətini kometin hə-
rəkət istiqamətinə yönəltməliyəm. 

– Ay-vay, adaş sən nə edirsən. Komet əlimizdən sürüşüb 
çıxacaq. Kometlə biz qarşı-qarşıya gəldikdə, mən daha çox or-
qanik molekullar tuta bilərəm. 

İsmayıl bərk əsəbləşsə də, özünü sakitləşdirməyə çalışdı. 
– Bəlkə də bu tüfeyli doğrudan da yenilik kəşf edəcək. 

Mən bunu özümlə götürdüm. Söz verdim. – o, öz-özünə dedi 
və ucadan əlavə etdi: 

– Kometə qarşı hərəkət etmək olmaz. Meteor selinə düşə 
bilərik. Digər tərəfdən, sürətli meteor maddəsi gəmiyə güclü 
təzyiq göstərə bilər, gəminin qoruyucu örtüyünü dağıda bilər. 
Sənin kometə nə qədər yaxınlaşmağını mən təyin edəcəm. Əm-
rimə tabe olun. Skafandrı geyinin. Əmrimlə açıq kosmosa çıxa-
caqsınız. Cəld olun! 

– Baş üstə – deyərək adaş oturduğu kreslodan yuxarı 
atıldı. Çəkisizlik halda kabinada, köməksiz halda üzdü. 

İsmayıl adaşının bu hərəkətini adi hal sayaraq, ona ska-
fandrın içində gizlənməyə kömək etdi. Adaş çiyinlərinə, dövrəsi-
nə zibil yeşiklərini xatırladan nümunə aparatlarını bağladı. 

– Ay maşallah! – İsmayıl ucadan dedi. – İndi qaldı əsas 
məsələ, səni gəmi ilə möhkəm kanatla birləşdirməliyəm. Əmr 
edirəm, -İsmayıl zəhmlə əlavə etdi,-açıq kosmosa çıxmaq üçün, 
hazır vəziyyətdə gözləyin. 

Bir azdan gəminin yan tərəfi işıqlanmağa başladı. Komet 
çox yaxında idi. İsmayıl ondan daha da uzaqlaşmağa, lazımi mə-
safə götürməyə çalışdı. Nəhayət ucadan dedi: 

– Əmrimə diqqət yetirin. Hazır olun! Avtomatik rejimdə 
siz açıq kosmosa atılacaqsınız. Bir, iki, üç. Sizə uğurlar olsun!  

İsmayıl bütün diqqətini adaşın gəmidən kənarda necə yu-
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malanmağına verirdi. O isə, sanki başı aşağı, başı yuxarı qəribə 
rəqslər edirdi. 

– Əmr edirəm, diqqətli olun! Sağ əlinizi sol döşünüzün
üzərində olan düyməyə basın. Sakitləşin. Hər şey yaxşıdır. 

 Adaşın qəddi-qaməti düzəlməyə başladı. O, doğrudan sa-
kitləşdi. Birdən isə əlini, ayağını qurbağa kimi tərpətməyə baş-
ladı. 

– “Sakit olun!” – İsmayıl əmr etdi. – Yalnız mənim əm-
rimlə işə başlayacaqsımız. 

– Eşidirsinizmi? Məni kometə daha da yaxınlaşdırın. – İs-
mayıl adaşının titrək səsini eşitdi. – Sonra gec olacaq. Mən ar-
tıq işə başlamışam. 

İsmayıl bir qədər təşvişə düşərək öz-özünə dedi: 
– Yox, bu idarəolunmazdı. Niyə mən bunu əvvəldən başa

düşməmişəm. İndi nə edim? 
 İsmayıl ağzını mikrofona daha da yaxınlaşdırıb təmkinlə 

dedi: 
– Səni başa düşdüm. Dediklərinə əməl etdim. Mənimlə

əlaqəni unutma. 
– İnsafın olsun, bir az da qabağa ver! Gəminin sürətini

artır! 
İsmayıl qeyri-ixtiyari gəminin sürətini artırdı. Hələ yana-

cağın kifayət qədər olmasını da yoxladı. Fəzada öz yerini təyin 
etdi. Artıq Saturn arxada qalırdı. Qabaqda isə Uran görünməyə 
başlayırdı. 

– Əmr edirəm, işləri dayandırın! Arxaya dönmək lazım-
dır! – İsmayıl ötkəm səslə dedi. 

 Cavabında İsmayıl hıçqırtı, titrək səslər eşitdi. 
– “Niyə başa düşmürsən?” – İsmayıl adaşının ağladığını

zənn etdi. – Axı, biz vaxt itiririk. Vaxt isə dönməzdir. Gəminin 
sürətini mümkün qədər artır. Yalvarıram. 

 İsmayıl qalan yanacağın miqdarını yoxladı. Yanacaq yarı-
dan çox azalmışdı. 

– Gəminin sürətini tam artırdım. “Məni necə başa düşdü-
n?” -qeyri-ixtiyari dedi. 
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– Yaxşı başa düşdüm. Sağ olun!
– Nəzərə al ki, biz Uranın orbitini adlayıb keçirik. Artıq

Neptunun diski görünür. 
Kometin quyruğu nazilir, qısalırdı. İsmayıl qalan yanacaq-

la haraya kimi qayıdacağını düşünürdü. Bəd ayaqda isə qayıdıb 
Saturnun bazasında yenidən enməyini düşünürdü. 

– Əmr edirəm. – o, zəhmlə mikrofona dedi. – İşləri saxla.
Hazırlaş. Səni arxaya çəkəcəm. 

– Siz nə edirsiniz? İşlərim yarımçıq qalır!
– Əmrə tabe ol!
– Adaş məndən incimə. Mən əvvəldən bu vəziyyətin ya-

ranmasını da planlaşdırmışdım. Olan-qalan gücümlə nümunəni 
götürməyə davam edəcəm. Götürdüyüm nümunə azlıq edir. Nə 
etmək olar, mən çoxdan özümü elmə qurban vermişəm. Sən 
qayıt. Buraya kimi məni müşayiət etdin, mənə artıqlaması ilə 
bəsdir. Son nəfəsimdə topladığım nümunələri konservləşdirib 
fəzaya atacam. Məndən sonra bu nümunələri kimsə əldə edəcək 
və araşdıracaq. Xahiş edirəm, dediklərimi tədqiqatçılara çatdır-
mağı unutmayasan.  

İsmayıl, əslində adaşının dediklərindən heç nə başa düş-
mək istəmirdi. Artıq hiylə işlətməkdən başqa çarəsi qalmadığını 
düşündü. Ancaq necə.... Bu dəli gəmi ilə öz əlaqəsini kəsə bilər-
di. Özünə sui-qəsd edə bilərdi. 

İsmayıl gizlicə adaşı gəmiyə tərəf çəkməyə başladı. Bu 
vaxt mikrofonda onun səsi eşidildi: 

– Zəhmət çəkmə. Dayan. Yoxsa mən özüm gəmi ilə əlaqə-
mi kəsəcəm. Axı, sən də mənim kimi dəli deyilsən ki, özünü el-
mə fəda edəsən. Sən nə vaxt dala qayıdacağın vaxtı mənə de. 
Onda mən özüm məni gəmi ilə birləşdirən kanatı kəsəcəm. 

İsmayıl bir də qalan yanacağı yoxladı. O, güclə özünü Ti-
tana çatdıra bilərdi. İsmayıl adaşı dilə tutmağa başladı. Əvvəlcə 
xahiş etdi ki, gəmi ilə öz əlaqəsini kəsməsin. Nə qədər müm-
kündürsə, öz nümunəsini toplasın. Adaşın başını qarışdırdıqda 
isə onu güclə gəmiyə çəkdi. Lakin necə ..., kanatın ucu adaşsız, 
kəsik halda dala qayıtdı. Adaş isə öz qutuları ilə açıq kosmik fə-
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zada yumalanırdı. 
İsmayıl gəminin işləməsini avtomatik rejimə keçirərək, 

cəld gəmidən açıq kosmik fəzaya atıldı. O, vaxt itirmədən ada-
şın üzərinə yönəldi. Özünün arxasında olan hava balonunun 
əlavə çıxıntısını adaşın skafandrı ilə birləşdirdi. Ona hava verdi. 
Adaşla birlikdə öz əlaqə kanatı vasitəsi ilə gəmiyə qayıtdı. 

İsmayıl gəminin kabinasında adaşın skafandrını soyundur-
du. Ona ilkin tibbi yardım etdi. Adaş yavaş-yavaş özünə gəldi. 
Onun bədəni isinməyə başladı. İsmayıl bəlkə belə heç vaxt se-
vinməmişdi. O, gəminin yanacağını yoxladı. Yanacaq ən aşağı, 
yol verilən həddə yaxınlaşırdı. İsmayıl gəmini Günəş ətrafında 
dairəvi orbitə yönəltdi. Yerə qəza siqnalı göndərdi. Cavab ala 
bilmədi. Ayda yerləşən mərkəzlə əlaqəyə girməyə çalışdı. Bu da 
mümkün olmadı. 

– Deməli çox uzağa düşmüşük. Deyəsən, bu sondur. –
deyərək İsmayıl fikirləşdi və gözlərini yumdu. 

Birdən onun qabağındakı kiçik monitor işıqlanmaya baş-
ladı. 

– Sevda! – deyərək İsmayıl doluxsundu. Onun sinəsi bərk
titrədi, az qala həyəcandan nəfəsi kəsiləcəkdi. 

Ekranda görüntü və gələn səslər bir-birinə qarışdı. İsma-
yıl ekranın işləmə rejiminə düzəlişlər etdi. Ekranda Sevdanın 
görüntüsü aydınlaşdı. 

– “Sevda, əzizim məni başa düşməyə çalış. Mən komet is-
tiqamətində uçmağa məcbur oldum. Nəhayət komet uçdu, get-
di. Gəminin yanacağı qurtarmaq üzrədi. Gəmini dairəvi orbitə 
oturtmuşam. Adaş da sağ, salamat yanımdadır. Gəmidə enerjini 
yalnız kabinada temperaturun saxlanmasına sərf edirəm. Tez-
liklə bizə kömək edin, yoxsa ikimiz də buz parçasına dönəcə-
yik”- deyərək, İsmayıl dahada həycanlanırdı. 

– Səni tam başa düşdüm. Tezliklə sizə kömək gələcək.
“Mənim fədailərim”. – Sevdanın qürurlu səsi ekrandan gəldi. 

İsmayıl nəzərini illyuminatordan kənara, əslində insana 
fəzanın və vaxtın olmasını bidirməyən ölü qaranlığa yönəltdi. 
Lakin onun gözləri işıqlanmağa başladı. Onun gözlərinə nurlu 
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səma önündə iki başlı Şah dağı göründü. Ürəyi bərk döyündü. 
Yaşaran gözlərində Şah dağı öz əzəməti ilə görünməkdə davam 
edirdi. 

TUNQUS METEORİTİ 

Andromeda dumanlığının elçiləri üç ölçülü fəza və zaman 
ümmanına – Süd yoluna düşməyə hazırlaşırdılar. Onlar işıq sü-
rətini aşaraq başqa – kvantlanmış fəzaya keçmişdilər. Bu fəzada 
zaman yox idi. Çünki, orada materiyanın heç bir növü: cisimlər, 
şüalanmalar yox idi. Əlbəttə, o fəzanı bizim beynimizdə olan 
maddi dəlillərlə təsəvvür etmək mümkün olmur. Andromeda 
dumanlığının elçiləri həqiqətən gedər - gəlməzə, qeybə çəkil-
mişdilər. 

Andromeda dumanlığı ulduzlu səmada, Süd yolunun ha-
çalandığı yerdə qərar tutur, aydın görünür. Orada – insan ağlı-
na gəlməyən uzaqlarda, aylı - ulduzlu, dağlı-aranlı, gur şəlaləli, 
geniş ümmanlı dünya var idi. Orada bizdən xəbərsiz, lakin tam 
bizə oxşar canlılar yaşayırdı. Onlar ən yüksək səviyyədə inkişaf 
etmiş ulduzlar arası keçidlər etməyə qadir sivilizasiya idi. 

Andromedalılar Süd yoluna oxşar spiralvari Qalaktikanın 
kənarında bizim Günəşə bənzər Sarı ulduzun dövrəsində, bizim 
dünyanı – Yeri xatırladan dünyanın sakinləri idilər. Onlar da 
sonsuz Kainatda öz oxşarlarını axtarmaq üçün Bizim Qalaktika-
nı özlərinə hədəf seçmişdilər. Üç ölçülü fəzada bu keçidin 
mümkünsüzlüyü onlara da qəribə görünürdü.  

Öz dünyalarından ayrıldıqdan qabaq andromeda elçiləri-
nin üzərinə qaçılmaz bir fəlakət gəlmişdi. Bu qara dəlik idi. Qa-
ra dəlik ətrafında hər nə varsa, elementar zərrəciklərdən tut-
muş ulduzlara kimi şüalanmaları ilə birlikdə udur, görünməz 
qalırdı. Belə fəlakət qarşısında andromedalılar çıxış yolu tapmış-
dılar. Onlar fəlakəti qabaqladılar. Qara dəliyə qarşı uçaraq işıq 
sürətinə yaxınlaşıblar. Qara dəliyin qravitasiya radiusuna düş-
məzdən əvvəl az enerji sərf etməklə özlərinin bütövlüyünü sax-
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lamaq üçün kodlaşdırma əməliyatı apara biliblər. Bu əməliyat 
bir qədər ləngidilən çox yüksək fırlanma hərəkəti zamanı müm-
kün olmuşdur. Andromedalılar kodlaşdırılmış şəkildə kvantlan-
mış fəzaya sıçrayış etmişdilər. 

Kvantlanmış fəza üç ölçülü fəza təsəvvüründə diskret 
energetik səviyyələrdən ibarətdir. Bu fəzaya dönüş zamanı çox 
böyük enerji tələb olunur. Deməli, arxaya – üçölçülü fəzaya ge-
diş zamanı isə, çox böyük enerji ayrılır. 

Kvantlanmış fəzada energetik səviyyələr energetik cəhət-
dən daha yaxın energetik səviyyələrə ayrılır. Bu səviyyələr son-
suz sayda energetik səviyyələrə bölünür. Energetik səviyyələr 
donmuş halda deyildir. Onlar yaxın energetik səviyyələrlə bir-
ləşmədə və digər energetik səviyyələrə parçalanmada iştirak 
edir. Deməli, kvantlanmış fəzaya vaxt fərqi aid edilə bilməyən 
düz və tərs energetik keçidlər kimi baxmaq olar. Bu keçidlər 
cəmləşərək böyük partlayışla bir və ya yeganə olan energetik 
cəhətdən ən yüksək - üç ölçülü fəzaya çevrilir. Keçidlərdə enerji 
nə yaranır, nə də itir, enerjinin daşınması baş verir. 

Enerjinin saxlanması andromedalılara onların bütövlüyü-
nün saxlanmasına əsas olmuşdur. Enerjinin saxlanması, elə fə-
zalararası məlumatların saxlanması demək idi. Üç ölçülü fəzaya 
düşməkdən, yəni ayılmaqdan qabaq andromedalılar düşdükləri 
yeri təhlil etmək qabiliyyətinə malik idilər. Bu isə fəzalararası 
əlaqənin itməməsi demək idi. 

Andromedanın elçiləri üçölçülü fəzadan ayılmaqdan qa-
baq kodlaşdırılmış halda olaraq, özlərini təyin edə bilmişdilər. 
Onlar aşkar etmişdirlər ki, Süd yolunun kənarında Sarı uduzun 
– Günəşin yerində üç ölçülü fəzaya keçid edəcəklər. Bu uldu-
zun önündə canlı bir planeti - Yeri də aşkar etmişdilər. 

Andromedalıların kvantlanmış fəzadan çıxması Günəş sis-
temi miqyasında partlayışla müşahidə olunmalı idi. Belə olduq-
da Yerin bir canlı planet kimi məhv olması baş verə bilərdi. Be-
lə faciənin olmaması üçün andromeda elçiləri özlərini məhv et-
mək qərarına gəlirlər. Onlar özlərini idarə etmə kodunu poza-
raq, kvantlanmış fəzada qalmağı və itməklərini üstün bildilər. 



315 

Andromeda elçilərindən üç ölçülü fəzanı həyəcanlandıran 
cüzi bir şüa ayrıldı. Bu qeyri-adi şüa idi. Görünməz qalaraq Ye-
rin ətrafına dolandı. Enerjisini itirə - itirə zəiflədi. Lakin tam 
sönməkdən qabaq qalan cüzi enerjisi ilə üçölçülü fəzada lokal 
həyacanlanma yaratdı. Bu həyacanlanma üçölçülü fəzada güclü 
partlayışla və güclü şüalanma ilə müşayiət edildi. 

Geniş Sibir meşəsinin önündə yüksələn dağın yamacında 
bir çoban öz qoyun sürüsünü otarırdı. Hava dumanlı, çiskinli, 
soyuq idi. Belə havada əsən külək onun bədəninə qədər işləyir-
di. Çoban şaxtalı, buzlu küləkdən qorunmaq üçün yaxın qaya-
nın altına çəkildi. Bir qədər sakitləşərək, doğma təbiəti seyr et-
məyə başladı. 

Birdən yer-göy işıqlandı, ətraf sanki alova düşmüşdü. Belə 
vəziyyət bir anda yarandığı kimi də tez sona çatdı. Çoban nə 
baş verdiyini anlamayaraq, tələsik qoyunları tərəfə qaçdı. Qo-
yunlar əvvəlkitək dağın yamacına səpələnmişdilər. Çoban itləri 
baş-başa verib ulayırdılar.  

Çoban təşvişlə dağın ətəyinə baxdı. Orada baş vermiş 
qeyri-adi mənzərənin şahidi oldu. Meşənin ortasında ağaclar ol-
duğu kimi qalırdı. Bu ağacların dövrəsində isə olan ağaclar ra-
dial istiqamətlərdə yıxılıb yerə səpələnmişdi. 

Axşamüstü qoyunlarını arxaca yığan çoban belə xəbər 
eşitdi: 

– Tunqus meşələri üzərində böyük bir metorit partlamış-
dı. 
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Vüsalə ƏBDÜLƏLİ QIZI 
Folklor İnstitutu 

Elmi işçi 

ÜMİDİN BİTDİYİ YER 

Aprel şəhidi Müşfiq Orucovun əziz  
xatirəsinə ithaf edirəm 

Bu gün sonuncu imtahan günü idi. Çöldə sakit, xoş hava 
vardı. Arada sərin meh əsirdi. Sanki, havada bir sevinc, bir coş-
qu vardı. Nərgiz də sevinirdi, lakin bu sevincin içərisində gizli 
bir kədər gizlənmişdi. Çünki, bir neçə gündən sonra Müşfiq 
hərbi xidmətə yola düşürdü. Ayrılıq, həsrət havası indidən onun 
qəlbini bürümüşdü. 

Onlar düz üç il bundan qabaq təsadüfən tanış olmuşdu-
lar. Nərgiz onda İqtisad Universitetinə təzəcə daxil olmuşdu. 
Müşfiq isə üçüncü kursda oxuyurdu. Hələ Universitet mühitinə, 
müəllim xofuna, müəllim qorxusuna alışmamış gənc qız ürkək 
addımlarla “İqtisadi nəzəriyyə” kitabını oxumaq üçün universi-
tet kitabxanasına yollandı. Qapını açıb içəri keçdikdə bir neçə 
tələbənin də kitab götürmək üçün növbə gözlədiyini gördü. Nə-
hayət, növbə ona çatanda, yaşı hardasa əlli olan, mehriban, gü-
lərüz kitabxanaçı qadın Nərgizə tərəf üzünü tutaraq dedi: 

- Gözəl qız, sizə hansı kitab lazımdır?
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- Nərgiz bir az həyəcan və utancaq səslə söylədi:
- İqtisadi nəzəriyyə.
- Yox qızım, o kitabdan iki-üç dənə var, o da ancaq oxu

zalına verilir. Evə oxumaq üçün verilmir. Birdən onunla yanaşı 
duran oğlan dinləndi: 

- Məndə o kitabdan var xanım, öz kitabımdır. İstəsəniz si-
zə verə bilərəm. 

- Nərgiz yerə dikilmiş baxışlarını qaldıraraq yavaşca,
- Yaxşı, söylədi.
- Onda mən sizə kitabı necə verim? Neçənci kursda oxu-

yursunuz, qrupunuz hansıdır? 
- Mən hələ birinci kursda oxuyuram 108 - ci qrup.
- Lap yaxşı, onda mən sabah kitabı sizə gətirərəm. Adınız

nədir, zəhmət olmasa. 
- Adım Nərgiz.
- Yaxşı Nərgiz xanım, mən sizə sabah kitabı mütləq çatdı-

raram. 
Bayaqdan həyəcanla oğlanı dinləyən Nərgiz, yalnız ikicə 

kəlmə söz söyləyə bildi.  
Sağ olun. 
Oğlan çıxıb getdi. Nərgiz yerə mıxlanmış gözlərini indi 

qaldıraraq onun dalınca baxdı. O, hündür boylu yaraşıqlı biri 
idi. 

Ertəsi gün çiskin yağış yağırdı. Birinci dərs artıq başla-
mışdı. Nərgiz sanki imtahan qabağı həyəcanla gözləyirdi. Nə idi 
bu təlaş?! Nə idi bu qorxu?! Bir azdan həmin oğlan gələcəkdi 
və ona iqtisadi nəzəriyyə kitabını gətirəcəkdi. Bu qədər sadə! 
Bəs onda bu ürkək qorxu, həyəcan nə üçün idi?! Nə idi onun 
ürəyin saran bu döyüntü?! 

Səksən dəqiqəlik dərs bitdi, lakin oğlandan hələ xəbər yox 
idi. Zəng vuruldu, tələbələr tənəffüsə çıxdılar. Tələbə yoldaşı 
Gülnar: - Nərgiz, bəlkə gedək tez çay içək gələk - dedi 

- Yox, incimə, mən qalım otaqda bir az dərsi təkrarlayım,
sən get. 
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- Gülnarın getməyi ilə qayıtmağı bir oldu.
- Nərgiz, qapıda səni bir oğlan soruşur.
- Kim idi ki?
- Bilmirəm, Nərgiz xanım lazımdır - dedi.
Elə bu an qapı açıldı və dünənki oğlan qapıda göründü.

Salamlaşaraq: 
- Buyurun xanım, bu da iqtisadi nəzəriyyə kitabı. Öz kita-

bımdır, yəni, nə qədər istəyirsiniz qala bilər sizdə. 
-Yaxşı, oxuyub qaytararam.
- Əgər başqa kitab da istəsəniz deyə bilərsiniz. Mən bir

az kitaba həvəsliyəm, ona görə bir çox dərslikləri özüm almı-
şam. 

Dərs bitəndən sonra Nərgiz evə qayıdanda Universitetin 
dəhlizində yenə onunla rastlaşdı. Oğlan gülərüzlə onu süzdü. 
Nərgiz də biixtiyar təbəssümlə ona baxdı. Onun qara gözləri, 
dərin iti baxışları vardı. Üzündəki zəhm, amiranəlik insanı çə-
kindiriridi. Lakin, bu zəhmliliyin, bu amiranəliyin arxasında xoş, 
məlhəm kimi bir mülayimlik gizlənmişdi. 

Aradan bir həftə vaxt keçdi. Bu bir həftə ərzində Nərgiz 
ancaq düşündü. Görəsən oğlanın adı nə idi?! Axı niyə oğlana öz 
adımı deyəndə, onun adını soruşmadım. Adını nə vaxtsa bilərdi 
yəqin. Çünki eyni universitetdə oxuyurdular. Amma, niyə o bü-
tün günü onu düşünürdü. Tanımadığı bu yad oğlan niyə bu 
qədər ona əziz, doğma olmuşdu. Görəsən oğlandamı onu düşü-
nürdü?! Axı deyirlər ürəkdən ürəyə yollar var.  

- Yox-yox mən onu düşünə bilmərəm, o tanımadığım yad
bir oğlandır. Sadəcə mənə kitab verib, kömək eləmək istəyib 
vəssalam: düşünərək əlindəki mühazirəni oxumağa başladı. Am-
ma, sadəcə oxudu, öyrənmədi. Yenə də bütün düşüncələrinə ha-
kim kəsilmiş o hündürboy, qaragöz, zəhmli, yaraşıqlı oğlan. 
Onun tanımadığı doğması, tanımadığı əzizi! Həmin hündürboy, 
zəhmli oğlan. Dilinin altında pıçıltı ilə bu kəlmələri söylədi: - 
sən mənim tanımadığım əzizim, tanımadığım doğmamsan. 

Günlər aram-aram keçirdi. Birinci smestrin bitməyinə az 
qalırdı. Havalar soyumuşdu. Bu günün dərsləri çox yorucu keç-
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mişdi. Nərgiz yorğun addımlarla Universitetdən çıxıb avtobus 
dayanacağına tərəf gedirdi. Birdən arxadan kimsə çağırdı: 

- Nərgiz xanım. 
Dönüb baxdı. O idi, həmin oğlan, onun xəyallarına hakim 

kəsilmiş tanımadığı doğması. 
- Nərgiz xanım, yəqin dayanacağa tərəf gedirsiniz? 
- Bəli. 
- Onda yolumuz birdir. Mən də dayanacağa gedirəm. 
Oğlan danışırdı. Nərgiz isə, “bəli” və “xeyr” kəlməsindən 

başqa bir söz söyləmirdi. O, indi hal-hazırda “bəli” və “xeyr”dən 
başqa bir söz tanımırdı.  

Nəhayət, dayanacağa çatdılar. 
- Nərgiz xanım, ikinci semestr başlayır, məndə ikinci 

smestrə aid dərsliklər çoxdur. Bəlkə sabah görüşək, həm də o 
kitabları sizə gətirərəm. 

- Yaxşı görüşərik. 
- Sağ olun Nərgiz xanım. Hə, bu arada, adım Müşfiq. 
Onlar növbəti gün görüşdülər. Hər şey bu görüşdən baş-

ladı. Saf, təmiz bir sevginin, gələcəyi həyat adlı amansız daşlara 
çırpılan, məsum, gələcəyi bəlli olmayan bir sevginin təməli bu-
radan başlamışdı. Gələcək kimsəyə xəbər etməz. O, öz sirri, 
müəmması ilə həmişə insanı özünə doğru çəkir. Kim bilir nə 
var gələcəkdə?! Ayrılıqmı, hicranmı?! Həsrətmi, vüsalmı?! Gələ-
cəkdə yalnız ümid var. Arzuların taleyinin bəlli olmayacağı 
ümid! İnsanı bu acı həyata bağlayan ümid! 

- Nərgiz, Nərgiz, qızım tez hazırlaş çıx, imtahana gecikər-
sən. 

- Çıxıram ana, hazırlaşmışam. 
Bugünkü imtahan uğurla bitdi. Tələbələr bir-birini se-

vinclə təbrik edirdilər. Nərgiz də sevinirdi. Lakin, bu sevinc üz-
də olan sevinc idi. Qəlbini dərin bir kədər sarımışdı. Bu da 
Müşfiqin bir neçə gündən sonra hərbi xidmətə yola düşməsi ilə 
bağlı idi. Bu üç il tanışlıqları müddətində o da məlum olmuşdu 
ki, Müşfiq Nərgizlə üzbəüz binada yaşayırlarmış. Hər gün mə-
həllə içindən çıxıb, əsas yolda görüşüb dərsə gedirdilər.  
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Nəhayət vaxt keçdi, sabah Müşfiq hərbi xidmətə yola dü-
şürdü. Bu gün görüşdülər. Hər dəfə görüşəndə axarıncı görüşü 
olan görüşləri, bu gün axırıncı görüş idi. Onlar bir daha heç 
vaxt görüşməyəcəkdilər. Nə biləydilər bu onların axırıncı görü-
şüdür?! Axı haradan biləydilər?! Onlar ümidlərini qarşıdakı na-
məlum gələcəyə dikmişdilər. O gələcək ki, o gələcəkdə sevgi 
vardı, o gələcəkdə xoşbəxt bir ailə vardı, o gələcəkdə bir körpə 
qığıltısı vardı. O gələcəkdə vağzalı sədası vardı! O gələcəkdə 
toy-büsat vardı!. O gələcəkdə bir ananın evindən qızını xoşbəxt-
cəsinə köçürməsi vardı! O gələcəkdə bir ananın arzularla evinə 
gəlin gətirməsi vardı! O gələcəkdə körpə qığıltısı vardı!  

Darıxma, Nərgiz, bir il nədir ki, papağı fırlat gəlib keçir. 
Bir ildən sonra toyumuz olar. Sən ağlayırsan? Yaxşı da! Bu gün 
ağlamaq yoxdu, bu gün anacaq deyib gülmək var. Başını qaldır 
görüm, gör sənə nə gətirmişəm. 

Müşfiq əlini cibinə salıb balaca hədiyyə qutusunu çıxartdı. 
- “Bu nədir, hədiyyə almısan mənə” - deyə Nərgiz söylədi.
- Aç, aç görüm.
Nərgiz titrək əlləri ilə hədiyyə qutusunu açdı. Qutunun

içində ağ, üstündə çəhrayı rəngdə gülləri olan bap-balaca to-
xunma uşaq corabı var idi. 

- Bu nədir belə?
- Bu bizim gələcək körpəmizin, qızımızın corabıdır.
Nərgiz əli ilə üzünü tutdu.
- Nə oldu, utanırsan?
- Burada utanmalı nə var ki?!
Bax, hər gün buna baxıb məni düşün və darıxma. Yaxşı-

mı? 
- Yaxşı.
Nərgiz balaca əllərini Müşfiqin alın bərabərliyinə tutub

dedi: 
- Kaş sənin kimi hündür olaydım.
- Nə üçün?
- Çünki onda üzünü daha yaxından görərdim.
Gülüşdülər...
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- Yox, sən mən hündürlükdə olsaydın belə şirin olmazdın.
Onda mən səni sevməzdim. 

Artıq aradan bir ilin bitməsinə az qalırdı. Nərgiz həsrətin 
sonunun bitməyini gözləyirdi. İyulda Müşfiq qayıdacaqdı. Artıq 
martın sonları idi. Novruz bayramı təzəcə bitmişdi. Neçə gün 
idi Müşfiqdən xəbər yox idi. Nərgiz hər gün xəbərləri izləyirdi. 
Bəlkə cəbhə xəttində olan dəyişiliklərdən danışarlar deyə. Lakin 
heç bir xəbər yox idi. Növbəti gün bütün efir xəbərləri və bü-
tün şəhər cəbhədə olan döyüşlərdən, güclü atışmalardan danı-
şırdı. Artıq döyüşlərdə çoxlu itkilərin olduğu söylənilirdi. Nərgiz 
hər gün təlaş və qorxu içində Müşfiqgilə baxan pəncərənin qa-
bağında dayanıb Müşfiqgilin həyətinə baxırdı. 

Günlər keçirdi, lakin Müşfiqdən xəbər yox idi. Qonşular 
da Müşfiqdən heç bir xəbər olmadığını söyləyirdilər. Onun nə 
ölümü, nə də dirimi haqqında heçnə bilinmirdi. Nərgizin ümid 
yeri pəncərə önü idi. Müşfiqgilin həyətinə baxan pəncərə. O, 
hər səhər qorxa-qorxa pəncərə önündən Müşfiqgilin həyətinə 
baxırdı həyətdə heç kimin olmadığını görüb ürəklənirdi. Həyət-
də adamların toplaşacağı gün onun üçün Müşfiqdən bir xəbər 
demək idi. Lakin, bu xəbər xoş xəbər olmayacaqdı. Müşfiqgilin 
həyətinə adamların toplaşacağı gün Müşfiqin ölüm xəbəri ola-
caqdı. Lakin heç kim toplaşmırdı. Pəncərə onun ümid yeri idi. 
Ancaq o pəncərə önü, o həyət bir gün ümidin bitdiyi yer ola-
caqdı... 

- Nərgiz səhər tezdən, “balam, ay balam” tükürpədən qış-
qırıq səsinə oyandı. Hövlnak pəncərəyə doğru qaçdı. Həyətdə 
insan axınından yer yox idi. Bu insan axınının üzərindən al bay-
rağa bürünmüş tabut gedirdi. Bu onun Müşfiqi idi. Bir il bun-
dan qabaq ona körpə corabı hədiyyə edən Müşfiq!. Bu qədərmi 
vəfasız idi?! Bu qədərmi onu yarıyolda buraxıb, arzularını gö-
zündə qoyacaq qədər vəfasız idimi?! 

Balıncın altından bir cüt corabı götürüb, hövlnak pillə-
kənlərlə aşağı, həyətə qaçdı. İnsan axınının içindən tabuta doğ-
ru yüyürdü. Ətrafdakı tükürpədici səs bütün beynində uğulda-
yırdı. O da qışqırırdımı?!. Qışqırırdısa onda nə söyləyirdi?! Get-
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mə, Müşfiq! Bunumu?!. Axı bizi böyük gələcək gözləyir!. Bəs bu 
corablar?!... Bilmirdi! Bilmirdi! Hal-hazırda o heçnə bilmirdi!. 
İnsan axınını yara-yara əlini tabuta uzatdı. Çatmadı əli. Amma 
indi o, hündür olmağı arzulamırdı. Onun arzuları bitmişdi. İndi 
o heçnə arzulamırdı!

Tabuta çatıb əlini tabuta doğru qaldırdı. O qışqırırdımı?! 
Qışqırırdısa nə söyləyirdi?!. Bəlkə “Müşfiiiq”söyləyirdi?! O Müş-
fiq söyləyə bilərdimi?! Axı onun Müşfiqlə sevgisindən kimsənin 
xəbəri yox idi. Amma yox, o Müşfiiiq, Müşfiiiq, deyə qışqırırdı! 
İndi kimsənin ona nəsə deməyə haqqı yox idi! Dünya ona qarşı 
ədalətsizlik eləmişdi! Həyat ona qarşı amansız davranmışdı!  

Əlini tabuta doğru qaldırdı. Tabutu çiyinlərində aparan-
lardan biri, - bu qızı buradan uzaqlaşdırın söylədi!. Onu kimsə 
tutub var gücü ilə aparırdı. Qızım, qızım! Özünü ələ al! 

Üzünə soyuq su çırpırdılar. Lakin bu soyuqluq nəyə lazım 
idi. Bu soyuq su onun qəlb yanğısını söndürmək gücündə deyil-
di!. Qadınlardan kimsə: 

- Ayağını şüşə kəsib söylədi.
- Hə, hə, ayaqyalın qaçırdı ona görə.
- Bu nədir, əlində corabdır? Onu yaranın üstünə qoyub

sarımaq lazımdır ki, qan getməsin. 
Ayağından fışqırtı ilə qan axırdı. Kimsə onun əlində var-

gücü ilə sıxıb saxladığı körpə corablarını çıxardıb ayağındakı kə-
silmiş yara yerinə qoydu. Bu, həmin corablar idi! Bu, onun  
Müşfiqinin heç vaxt doğulmayacağı körpəsinin corabı idi!... 



323 

Nərmin HÜSEYNOVA 
AMEA-nın akademik Yusif Məmmədəliyev adına 

Neft Kimya Prosesləri İnstitutu 
Mütəxəssis 

BALACA EVİMİZ 

Bizim ailəmiz 4 nəfərdən ibarət idi. Evimiz balaca idi, 
amma böyük malikanələrə dəyişməzdim o vaxt. Anamı dünyala-
ra dəyişməzdim, amma atam mənim qəhrəmanım idi. Usta işlə-
yirdi atam, əlindən hər iş gəlirdi. Həyatın ağır yükünü kiçik 
yaşlardan daşımağa başlamışdı. Sübh tezdən gedirdi iş arxasın-
ca. Anam atamdan danışanda elə gözəl sözlər seçirdi ki, kaş bö-
yüyəndə atam kimi olum deyirdim. Anamla atam bir-birlərin 
uşaqlıqdan tanıyırdılar. Atamın ailəsi kasıbdı deyə babam anamı 
atamın ailəsinə gəlin vermək istəməyib. Lakin, sonradan qızının 
xətrinə razı olub. Anam da evdar xanım idi, bütün gün evdə 
olur, mən və qardaşımın tərbiyəsi ilə məşğul olurdu. Qardaşı-
mın 4 yaşı var idi, mənimsə 7. Bir qarın ac, bir qarın tox yaşa-
yırdıq, amma elə xoşbəxt idik ki... O günləri yenə geri istəyirəm. 

Günlərimiz belə davam edərkən, atam bir gün evə çox se-
vincli halda gəldi. Varlı bir adam atama öz tikinti şirkətində 
yaxşı bir iş veribmiş. Heç vaxt dadmadığım meyvələrdən almış-
dı həmin gün, anama gözəl bəzəkli bir yaylıq, qardaşıma top və 
mənə pultlu maşın. Biz onsuz da xoşbəxt idik, amma bunlar da 
bizi sevindirmişdi. Bir-iki ay sonra atamın işləri daha da yaxşı-
laşdı. Artıq biz doğma balaca evimizdən ayrılıb bina evinə köç-
dük. Nə qədər gözəl bir ev olsa da köhnə evimizin yerin tut-
murdu. Atamın işləri günü-gündən yaxşılaşırdı. Amma evə gec 
gəlməyə başlamışdı və bu bizi, ən əsas da anamı narahat edirdi. 
Onu çox az görürdük evdə. Anam isə bizə hər zaman atanızın 
işləri çoxdu deyirdi. Lakin, onu o qədər ağlayanda görmüşdüm 
ki... Uşaq ağlım çox şeyi başa düşmürdü. Atam evə gələndə də 
mübahisə edirdi anamla. Günlərin birində tam fərqli bir şey ol-
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du, atam evə tez gəlmişdi, mən həyətdə oynayırdım, maşından 
düşdü. Bu dəfə nəsə fərqli idi, maşınında bir qadın əyləşmişdi, 
atam evə qalxırdı, mən də qaçdım evə onun arxasınca. Əşyaları-
nı yığırdı, anamsa ağlayırdı. O gün atam bizi tək qoyub getmiş-
di, anamı isə gözü yaşlı. O gündən sonra bir də görmədik ata-
mı. Həmin gün anamın bəzəkli yaylığının rəngləri də soldmuş-
du sanki. Atama aid nə qalıbsa hamsını atmışdı anam. Mən isə 
gizlincə gedib anamın atam üçün toxuduğu yun şərfi götür-
müşdüm. Bir müddət sonra biz o evdən çıxıb köhnə evimizə 
qayıtdıq. Anam bizə baxmaq üçün, qardaşımı mənə əmanət 
edib işə gedirdi. Başqalarının evlərini təmizləyirdi, uşaqlarına 
baxırdı. Atamın yanımızda olmamağı incidirdi bizi, lakin, anam 
hər zaman yanımızda idi, bizə həm ana idi, həm ata... İllər belə-
cə keçirdi, mən də bacardığım işlərdə işləyib anama kömək 
edirdim. Bir oyuncaq mağazasında köməkçi olaraq işə başlamış-
dım. 9-cu sinifdə oxuyurdum. Bir gün ərköyün bir uşaq girdi 
mağazaya, arxasınca da atası. Bu mənim atam idi. İllər sonra 
görmüşdüm onu, amma mənim yerimə başqa uşaq ona ata de-
yirdi. Dünyam başıma yıxıldı onu görəndə. Bilmədim nə edim, 
qaçdım uzaqda bir yerdə dayanıb sadəcə izlədim. Mənə bir 
pultlu maşınla dünyaları bəxş edən adam, bu uşağa az qalırdı 
mağazadakı bütün oyuncaqları alsın, amma o yenə də ərköyün-
lük edirdi. Həmin gün evə gedən kimi atamın şərfini gizlətdi-
yim yerdən çıxarıb, aparıb məktəbimin yanında həmişə oturan 
qocaya verdim. Yadıma salmamağa çalışırdım atamı. Beləcə illər 
keçdi və mən universitetə qəbul oldum. Universiteti müvəffə-
qiyyətlə oxuyub qurtardım. Yaxşı bir iş yerində işləməyə başla-
dım. Anamı da artıq qoymadım işləməyə, qardaşımı da oxut-
dum. Mən də ailə qurdum, bir oğlum oldu. Amma mən atam 
kimi olmayacaqdım, atasına oxşamaq üçün hər gün dua edən 7 
yaşlı uşaq artıq böyümüşdü. O uşaq öz 4 nəfərlik xoşbəxt ailə-
sini balaca evində qoyub, evin ünvanını da unutmuşdu. 
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VƏTƏNİN HEYDƏR ƏLİYEVİ 
(esse) 

Həyat-hər insanın öz şəxsi imzası ilə sonlandırdığı ro-
mandır. Hər səhifəsi arzular, xəyallar, ümidlərlə dolu, başlanğıcı 
sevincli, sonu isə mənalı. Həyatının hər anının boşa keçməmiş 
olması insana qürur verən bir hisdir. Kimi insan özü üçün ya-
şayır həyatını, kimiləri doğma yurda, vətəninə həsr edir ömrü-
nü. Məhz belə şəxsiyyətlərdən biri də dövlətimizin Ümummilli 
lideri Heydər Əliyevdir. O kəslər tarixi şəxsiyyətə çevrilirlər ki, 
onlar tarixi yaratmağa qadirdirlər. Ulu öndər Heydər Əliyev bi-
zə şanlı bir tarix miras qoyub. Vətənimin tarixini yaradan Hey-
dər Əliyevdir. 

Bütün həyatı tikanlı bir qızılgülə bənzəyib, o gülün gözəl 
qoxusu Azərbaycanda 34 ildə gördüyü işlərə hopmuş Heydər 
Əliyev şərəfli bir ömür yaşadı. O, sözün həqiqi mənasında Və-
təni üçün yaşadı, Vətəni üçün çalışdı, Vətəni üçün yandı. 

Əlimə qələm alıb bir müddət düşündüm. Düşündüm ki, 
böyük bir şəxsiyyətdən yazacağam. Elə bir şəxsiyyət ki, mən 
onunla az da olsa bir dövrdə yaşamışam. Bu insanın boyu-bu-
xunu, oturuşu-duruşu, səsi, sözü, baxışı hələ də gözümün 
önündədir. Bəlkə də balaca olduğum üçün onun danışıqlarını 
tam olaraq dərk etmirdim, amma danışan babamdı deyib bü-
tün fikrim onda olurdu. Körpə fikirlərlə o zaman bilməzdim ki, 
gələcəkdə oxuyub dərk edəcəyim bir cümlə məni bu qədər qü-
rurlandırar, məndə bu qədər özünə inam artırar. O cümlə ki, 
özü kiçik, mənası böyük... O cümlə ki, dastanlara bərabər... Şe-
irlər, hekayələr yazmağıma səbəb tək bir cümlə... İndiki cəsarə-
timin bircə səbəbi var, o nurlu simanın dilindən eşitdiyim dərin 
mənalı o cümlə. Onun nurlu siması hər zaman bir günəş kimi 
nura qərq edəcək bizi. O günəş ki, hər an azərbaycanlı olması 
ilə fəxr edən Heydər Əliyevdir. Mən də fəxr edirəm ki, azərbay-
canlıyam. 

Mən hələ də Heydər Əliyevlə bağlı çəkilən verilişlərə, haq-
qında hazırlanmış filmlərə baxanda, onun şəkillərinə nəzər yeti-
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rəndə elə hiss edirəm ki, bu insan hələ də yaşayır. Bu fikir hər 
bir azərbaycanlı kimi məni də sakitləşdirir. Deməli, Heydər Əli-
yevin ruhu, nəfəsi Azərbaycanın keşiyini çəkir, onun adı hələ də 
qəhrəman əsgər kimi bizləri qoruyur. 

Böyük şəxsiyyətləri zaman yetişdirir, dövran qiymətləndi-
rir, insanlar sevirlər. Bütün Azərbaycan xalqının sevimlisi olan, 
hamının rəğbət duyduğu Heydər Əlirza oğlu Əliyev Azərbayca-
nın gözəl bir guşəsi olan, özü demişkən “kişi təbiətli” Naxçıvan 
torpağında doğulmuş, boya-başa çatmışdır. Bu gözəl mühit hər 
şeyi dərindən öyrənmək istəyi ilə alışıb-yanan bu insana elm, 
təhsil, dünya görüşü vermişdir. Sonrakı illərdə olan bəzi mü-
rəkkəb hadisələr, iki ali təhsil ocağı, Bakı mühiti onu daha da 
mətinləşdirdi. 1941-ci ildə memar olmaq arzusuna çata bilmədi-
yini düşünən Heydər Əliyev haradan biləydi ki, Azərbaycan 
Respublikasının qurucusu, memarı olar. 

Cəsur bir ürək hər adama nəsib olmaz. Qürurlu bir insan 
olmağı Heydər Əliyevə bütün sınaqlardan üzüağ çıxa bilməyi 
nəsib etdi. Tam 34 il... Nə az, nə çox - bir ömrə bərabər 34 il. 
Bu qədər uzun bir müddət bir ölkəyə rəhbərlik etmək böyük 
hünər tələb edir. SSSR-i dövründə bir azərbaycanlı oğulun irəli 
vəzifələrə çəkilməsi inanılmaz bir şey idi. Bunun tək səbəbi 
onun dərin elmə, savada və güclü məntiqə malik olması olmuş-
dur. 

Heydər Əliyev kiçik bir coğrafi məkanda yerləşən Azər-
baycanımızı dünyaya tanıdan və dünya liderlərindən böyük nü-
fuza malik olan bir insan olmuşdur. Bakımızın neftini dünyaya 
tanıdaraq xalqımızın nüfuzunu daha da artırmışdır. Heydər Əli-
yevə olan inam və güvən heç boşa çıxmayıb. Mənim xalqımın 
öz sərkərdəsinə inamı böyük olub. 

“Mən ömrümün qalan hissəsini də xalqıma bağışlayıram.” 
Bu cümlədə necə də dərin bir məna gizlidir. Bu cümlə necə də 
minlərlə hekayəyə, romana bərabərdir. Bu cümlə bir dahinin 
qəlbindən, beynindən keçənlərin bir dür kimi dilindən tökülmə-
sidir. Yalnız bu, ömrünü xalqına, dövlətinə həsr etmiş ulu ön-
dərin həyat amalı, həyat eşqidir! 
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Necə də gözəl demişdir Nəbi Xəzri: -“Xoşbəxt o xalqdır ki, 
öz günəşi var.” Azərbaycan xalqı həqiqətən xoşbəxtdir ki, onu 
qaranlıqdan işığa aparan bir rəhbəri - bir Heydəri olmuşdur. 

Bəzən heç bir səbəb olmasa da inanmaq lazımdır. Ən 
azından düşünmək lazımdır ki, qara buludların ardında insana 
xoşbəxtlik verən, qəlbini isidən nurlu bir günəş var və bizi sa-
lamlayacaq aydın bir səma var. 

“Ulu öndər”, “Ümummilli lider” - bu adlar necə də özünü 
doğruldub və hələ də o adlarla qəlbimizdə taxt qurub. O, bir 
sənətkardır. Bu firavan xalq onun əsəridir. O, yalnız bu xalqa 
rəhbərlik etməyib, o həm də öz ailəsinə çox gözəl başçılıq edib. 
Gözəl ata, gözəl baba olub bu uca insan. Övladları onun yarım 
qoyduğu missiyanı tamamlayır. Oğlu İlham Əliyev cənabları 
onun izindən uğurlu addımlarla irəliləyir. 

“Heydər-xalq, xalq-Heydər”! Bu şüarlar nə təsadüfi deyil, 
nə də ki, adi uyğunluq. Bu şüarların mənası dərindir. Onun bu 
çətin yolda uğurla addımlamağına yeganə səbəb xalqının ona 
olan güvəni olmuşdur. 

Bütün gözəl insani xüsusiyyətlərin cəmləndiyi bir insan 
beləcə mənalı, uğurlu həyatını- romanını əsərlərinin sonundakı 
imzası ilə sonlandırdı. Tarix gözəl şəxsiyyətləri unutmur. Heç 
Heydər Əliyev və onun gördüyü işlər unudula bilərmi? Onun 
bu vətən üçün etdikləri nə yerə sığar, nə göyə. Xoşbəxt o insan-
dır ki, onunla eyni dövrdə yaşasın. 

Mən yazımı zati-alilərinə həsr etdiyim bir şeirimlə sonlan-
dırmaq istəyirəm. Əziz babam, məkanın cənnət olsun!  

Ulu rəhbər, səni kimə bənzədə bilərəm ki?... 
“Azərbaycan” söyləyəndə gözləri yaşla dolsun. 
Ey sərkərdə, kim sənə bənzəyər ki?... 
Xalqı üçün qəlbi yanıb kül olsun. 
Sən ey qəhrəman uca, səni kim unudar ki?... 
Unudanın çox güman ki, ürəyi daşdan olsun. 
Ey sənətkar, gözlərin geridə necə qalar ki?... 
Möhtəşəm şah əsərin Azərbaycanın olsun. 
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PANDAN PANA SALAM FƏDAİSİ 

Sovet dövrünün özünəməxsus xassələri çox idi: bir zaman-
lar adi bir sözə görə adamları dəstə-dəstə gedər-gəlməzə göndə-
rən sovet dövləti 70-80-ci illərdə özünümüdafiə istinktini itirmiş-
di. Allahından dön, səhərdən axşama sovet hakimiyyətini söy, bir 
nəfər demiyəcəkdi ki: "Abdulla, eşşəyini harda itirmisən?", "Ay ki-
şi dövləti niyə yamanlayırsan?". Yalan məlumatların şişirdilməsi, 
rüşvətxorluq baş alıb gedirdi, kimsə qalxıb demirdi ki, axı bu 
dövləti niyə dağıdırsız?. 

Millətçilik də yavaş-yavaş dirçəlmiş cəzasızlığın geniş yayıl-
ması nəticəsində baş verirdi. Əslində, sovet dövlət siyasəti də bir 
çox cəhətdən millətçilikdən faydalanır, öz planını həyata keçirir-
di. Bunun parlaq nümunələrindən ikisi Azərbaycan həyatında 
özünü göstərirdi. Birinci, ermənilər arasında soyqırım ideyaları-
nın ifrat dərəcədə geniş yayılması, ikinci, Cənubi Azərbaycanla 
Şimali Azərbaycanın birləşməsi barədə təbliğatın müntəzəm su-
rətdə aparılması. Hər iki yöndə aparılan təbliğat, sözün əsil mə-
nasında, dövlət siyasəti olsa da millətçilik donu geydirilirək belə 
bir mənzərə yaratmağa çalışırdı ki, guya dövlət bu məsələlərdə 
bitərəfdir, heç bir işə qarışmır, millətçilik ideyaları da XIX –XX 
əsrin Avropa sosialistləri arasında yayılmış millətlərin öz müqəd-
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dəratını təyin etməsi barədəki köhnə diskussiyalardan başqa bir 
şey deyildir. 

Bütün bunları dərindən təhlil etdikdə isə işin əsil mahiyyə-
ti, yəni, sovet dövlətinin İranda və Türkiyədə ağalıq edən ameri-
kalıların sıxışdırılıb çıxarılması məqsədi aydın görünür. Ermənilə-
rin soyqırımının şişirdilməsi, xüsusilə, absurd, mənasız, cəfəngiy-
yat olması aşkar görünsə də bütün leqal və qeyri-leqal təbliğat 
vasitələrindən istifadə edilərək insanların beyninə, ruhuna yeridi-
lir, türkə və Türkiyəyə nifrət və düşmənçilik halları qızışdırılırdı. 
Məhz, bu təbliğatın nəticəsi idi ki, ermənilərin bizə qarşı düş-
mənçilik hissləri bəsləməsi duyulur, bizim azərbaycanlılarla türk-
lərdə də eyni hissləri doğururdu. Onsuz da ermənilər bizim türk 
olduğumuzu bilir, "azərbaycanlı" milləti ifadəsinə aldanmırdılar, 
bizim özümüzdən, Ermənistanda yaşayanlardan da kimliyini so-
ruşanda "hayes, türkes?" demələri də məsələni bütün aydınlığı ilə 
ortaya qoyurdu. 

Kiçik görünən bu vəziyyət özlüyündə azərbaycanlı-türklər 
arasında türklüyün təbliğ edilməsində xeyli rol oynamışdır. Daha 
bir maraqlı fakt da vardır, xüsusən, naxçıvanlılar arasında türklü-
yə məhəbbətin artmasına təsir edirdi. XX əsrin 50-60-cı illərində 
kifayət qədər çox yaşlı adamlar vardı ki, onlar osmanlı ordusu-
nun Naxçıvana gəlib xalqı Andranikin əlində məhv olmaqdan xi-
las etməsini görmüşdü. Həmin adamlar həmişə "erməni-müsəl-
man" davasını xatırlayır, osmanlı ordusunun şücaətindən vəcdlə 
danışırdılar, bu da çox böyük təbliğat rolu oynayır, Türkiyəyə 
məhəbbətin alovunu körükləyirdi. Beləliklə, sovet dövlət təbliğat 
maşınının Türkiyəyə, Türkiyədəki Amerika hegemonluğunun 
əleyhinə apardığı təbliğat müəyyən səviyyədə əks-effekt verirdi. 

İrandakı şah rejimi əleyhinə aparılan iş isə tamamilə başqa 
cür qurulmuşdu, baxmayaraq ki, məqsəd eyniydi, amerikalıları 
qovmaq, cənub sərhədlərinin Azərbaycana birləşik hissələrinin 
təhlükəsizliyini təmin etmək, imkan daxilində nüfuz dairəsini ge-
nişləndirmək, Cənubi və Şimali Azərbaycanda eyni xalq yaşaması 
və birləşmək zərurəti geniş təbliğ edilirdi. Sovet hakimiyyəti al-
tında olan ərazidə xalqın türk adı dəyişdirilib "azərbaycanlı" edil-
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miş, xalqın vahidliyi şübhə altına alınmışdı. Azərbaycanın birləş-
məsi fikri o qədər yayılmışdı ki, hamı bu barədə danışır, bilə-bil-
məyə fikir söyləyir, rəy bildirirdi. Ən çox fəallığı isə şairlər göstə-
rir, bu mövzuda yazmağa, şöhrətə can atırdılar, fərqində deyildi-
lər ki, bu mövzu dövlətin siyasəti obyektidir. İş o yerə çatdı ki, 
şair Bəxtiyar Vahabzadə "Gülüstan" poemasını yazdı və Şimali 
Azərbaycanın ayrılmasına səbəb olmuş İran və Rusiya arasındakı 
müqaviləni o ki, var söydü, rusları işğalçı adlandırdı, xalqı parça-
layanları lənətlədi. Şairin dövlət siyasətini anlamayacaq dərəcədə 
sadəlövhlüyü fantan eləmişdi. Şairi tutub KQB zindanına atdılar 
və orada onun təlim-tərbiyəsi ilə ciddi məşğul olub dövlət siyasə-
tinin mahiyyətini qandırdılar. Şairin tələbəsi olan "bacı"lardan bi-
rini də onun üzünə durdurdular. Şair and-aman edib bildirdi ki, 
tələbələrə daim kommunist ideyaları aşılamış, kommunizm quru-
cusunun əxlaq kodeksini təbliğ etmişdir. Kommunizm qurucusu-
nun əxlaq kodeksində göstərilir ki, insan insanın dostu və qarda-
şıdır, qardaş da qardaş başına "pis iş" gətirər? Qız da söz altında 
qalmayıb demişdi: "Siz həmişə deyirdiniz ki, kommunizm quru-
cusunun əsas vəzifəsi yeni nəsli yetişdirmək və tərbiyə etməkdir. 
Biz də yeni nəsil yetişdirməliyik ki, kommunizm tez qələbə çal-
sın". Şair: " Balam, anam, bacım, o söz müəllimlər üçün deyilmə-
yib. Müəllimlər yeni nəsil yetişdirmək işinə qurşansalar bic vələ-
düznalar şəhəri alar başına". Uzun sözün qısası, şairi nətəhər ba-
şa saldılarsa, oldu əsil kommunizm qurucusu, millətin birləşmə-
sinin dövlət siyasəti üçün alət olmasını anladı, bir daha "millət" 
sözünü dilinə gətirmədi. Deyirlər, şeytan (xənnas) "bismillahirah-
mən ir rahim" sözünü eşidəndə 7 ağac məsafəni arxasına baxma-
dan qaçıb həmin yerdən uzaqlaşır. Şair B.Vahabzadə də eləcə ol-
muşdu, "millət" sözünü eşidəndə neçə kilometr o yana qaçırdı. 
Yaxşı ki, sərhədlər bağlıydı, yoxsa sorağı haralardan gələrdi, allah 
bilir. Dövlətin siyasətini sadəlövhcəsinə başa düşənlər çoxdu, çox-
ları bilmirdi ki, amerikalılar İranın ağasıdır, şah da onların qulu. 

Sovet dövlətinin İran planları baş tutdu. 1979-cu ildə İran-
da milli inqilab baş verdi. Amerikalılar İrandan qovuldu, inqila-
bın hərəkətverici qüvvəsi İran xalqı, ideoloqları və rəhbərləri 
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mollalar olsa da arxalarında Sovet dövləti dağ kimi dururdu, əks 
halda İranda inqilab qalib gələ bilməzdi. İranda inqilab baş verdi 
və sovet dövləti də ona böyük dəstək verdi, amma nəinki Azər-
baycan birləşmədi, heç sərhədlər də açılmadı.  

"Səhrada tufan" əməliyyatı yaşlı nəslin yaxşı xatirindədir. 
Mollalar tələbələrin əli ilə Amerika diplomatlatlarını tutub saxla-
yıb Amerika banklarındakı pulları tələb edir, inqilabın nailiyyətlə-
rini möhkəmlətmək üçün vaxt udurdu. Amerikalılar İrana hücum 
etmək üçün qüvvələri toplamışdı. O zaman sovet dövləti də qo-
şunlarını İran sərhəddinə toplamışdı. Bütün dünya bu faktı görsə 
də sovet dövləti inkar edirdi, halbuki, qoşunlar xalqın gözü qaba-
ğında sərhəd boyu hücuma hazır vəziyyətdə dururdu. Amerikalı-
lar İran torpağına ayaq basan kimi hücuma keçəcək bir neçə sa-
atda Tehranda olacaqdı. Amerika İrana girməyə cəsarət etmədi, 
bəlkə də o zaman Azərbaycanın birləşməsi üçün şərait yarana 
bilərdi. 

İki ağır bədnəzəri yarışdırırlar görsünlər, hansının gözü 
daha güclüdür. Birinci bədnəzər iri qayaya baxıb "nə böyük qa-
yadı" – deyir, o dəqiqə qaya parçalanıb yerə tökülür. İkinci bəd-
nəzər ona baxıb "gözə bax e" – deyir. Birinci bədnəzərin gözü 
pırtlayıb yerə tökülür. Sovet dövləti ilə ABŞ-ın mübarizəsi belə 
oldu. Sovet dövləti Amerikanı İrandan qovdu, Türkiyəyə kömək 
durdu, Kiprə girdi, Amerika gəmisini batırdı, Seula uçan təyyarə-
ni vurdu və s. ABŞ da agenturanı işə salıb sovet dövlətini yıxdı. 

İran inqilabında sovet barmağının olması açıq-aşkar gö-
rünsə də çoxları bunu başa düşmürdü, o cümlədən də Tağı. 
Dövlətin milli siyasətini sadəlövhcəsinə anlayan, sözün əsil məna-
sında, fanat türk millətçisi olub onun böyüklüyünə bütün varlığı 
ilə inananlardan biri də Azərbaycan Elmlər Akademiyası Naxçı-
van Regional Elm Mərkəzinin əməkdaşı fizika elmlər namizədi 
Tağı Qasımov idi. Tağı Qasımov yüksək savada malik ziyalı, son 
dərəcə mehriban yoldaş, gözəl şəxsiyyət olsa da maskalanmış si-
yasətin arxasını görmürdü. 

Bütün bu hadisələri Azərbaycanın millətçi gəncləri görsə 
də fərqinə varmadan öz fəaliyyətlərində davam edir, bir gün şi-
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mal ilə cənubun birləşəcəyinə ümid edirdi, hətta orta məktəb 
dərsliklərində də bu məsələ təbliğ olunurdu. Bu təbliğat öz növ-
bəsində türk millətçiliyə rəvac verir, günün batdığı yerdən ağ atlı 
oğlanın gələcəyinə ümid yaradırdı. 70-ci illərdə özlərini pantür-
kist adlandırıb bununla fəxr edən xeyli tələbə gənc vardı; bir-bi-
rilə salamlaşanda "Pandan pana salam" deyərdi. Heç kimə buna 
görə nə cəza verilməz, nə də təqib edilməzdi, amma bəzən ifrata 
varanlara qulaqburması verilərdi. Tələbə gənclərdən birinin türk-
lüyü tərifləməsi, türkləşmənin tezliklə nəticə verəcəyi barədə 
həddən artıq danışması KQB-nin diqqətini cəlb etmiş, onun 
müxtəlif yerlərdə danışıqlarını maqnitofon lentinə yazıb rayon 
partiya komitəsinə göndərmişdilər. Rayon partiya komitəsində 
onun haqqında məsələ müzakirə edilərkən o qədər sıxışdırmışdı-
lar ki, qapı ilə bacanın yerini səhv salmışdı. Adətən, rayonun qə-
bul etdiyi qərarların sonunda Lenindən sitat gətirilirdi. Bu dəfə 
də V.İ.Lenindən gətirilən sitat oxunanda o, sanki, yuxudan ayıl-
mış, deyilən sözlərin tanış olmadığını görüb: "Bunu da mən de-
mişəm?" - deyə etiraz etmək istəyəndə: "Yox, bunu sən deməmi-
sən, dahi rəhbər Lenin deyib"- deyə ona çəmkirmişlər. Həmin tə-
ləbə pan xeyli müddət evdən bayıra çıxmadı, pan dostları ilə sa-
lamlaşmadı. 

Tağı Qasımov ən fəal panlardan olmasilə məşhur idi. Dis-
sertasiya müdafiə edib alimlik dərəcəsi aldıqdan sonra Naxçıvan 
Regional Elm Mərkəzinə işə göndərilmiş, orada "Fizika" şöbəsinin 
müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdu. Pan kimi türkpərəstliyinə da-
vam edir, dərvişmisalı yaşayıb heç nəyi vecinə almaz, yalnız elm-
lə məşğul olardı. Türkçülük ideyaları ətrafında söhbət salanda 
xüsusi vəcdlə danışar, Atatürkün böyüklüyünə səcdə edərdi. Ata-
türkün ölüm səhnəsini, gənclərə xitab üçün pəncərənin qabağına 
gəlməsini xüsusi pafos və artistliklə ifadə edər, gözlərindən yaş 
pırçım-pırçım tökülərdi. Onun bu halını görən cavanların çoxu 
belə düşünərdi ki, pantürkizm də fanatik özünəməxsusluğun bir 
növüdür.  

Tağı Qasımovun bir xüsusiyyətini, daha doğrusu, davranış 
normasını bütün dostları bilir, onun çılğınlığını güzəştə gedirdi. 
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O, Atatürkün şərəfinə içəndə ayaq üstə durar, badəni də ayaqüs-
tə içərdi. İçki məclislərində saatlarla əlində badə Atatürkün bö-
yüklüyü haqqında danışması, özünün ayaq üstə durub başqaları-
nı da ayaq üstə durmağa məcbur etməsi adi bir hal idi. O za-
manlar dostlarla içki məclisi qurmaq, keyf havasına danışmaq, 
yaşamaq həyatın bir hissəsi idi. Ey xoş, o günlər! 

Tağı da əmək haqqının demək olar ki, hamısını dostlarıyla 
yemək-içməyə sərf edər, sabah haqqında, gələcək haqqında dü-
şünməzdi. Ona evlənməyi təklif edənləri min cür lağ-lağı sözlər 
deyər, lətifələr danışardı. – “Kommunizm qurucusuna evlənmək 
yaraşmaz! İnsan insanın dostu və qardaşıdır, qardaşlar evlənər?”- 
deyərdi. 

Tağı Qasımov arada bir Bakıya gələr, adəti üzrə öyrəşdiyi 
aspirantlar yataqxanasında qalar, köhnə dostları ilə vaxt keçirər-
di. İçki məclisləri qurmaq, vaxtını şən və əyləncəli keçirmək üçün 
dağılışıb getmiş dostları tapıb bir araya gətirmək, köhnə xatirələ-
ri çözələməklə "gidi dünya"dan acıq çıxırdılar. Axşamçağılar dost-
larla gəzintiyə çıxıb vaxt keçirmək, restoranlarda saatlarla oturub 
badə-badəyə, bakal-bakala söykəmək də vacibat hesab olunurdu. 
Bütün həngamələr də bundan sonra başlayar, axşamdan xeyli 
keçmiş evə qayıdıb gecəni sabah eləmək, sabah isə yenə də eyni 
işləri görmək, elmi mübahisələr etmək növbəsi davam edərdi.  

Tağı kimi dostlarının da özünəməxsus xarakterləri vardı; 
bəziləri elmi mübahisələr etməyi xoşlayar, bəziləri isə elmi Elmi 
Mərkəzin divarları arasında qoyub çıxar, yataqxanada, dostlar 
məclisində elmdən danışmaqdan zəhləsi gedərdi.  

Tağı növbəti dəfə Bakıya gələndə başına çox qəribə və xoşa-
gəlməz bir hadisə gəlmişdi, bu hadisə gözlənilmədən onu həbxa-
naya apara bilərdi. Başlıca səbəb yemək-içmək məclisində kənar 
şəxsin olması, Tağının xarakterinə bələd olmadığından uyğun ol-
mayan hərəkətlər etməklə Tağını qəzəbləndirməsi olmuşdu. Əslin-
də, "qəzəblənmək" sözü Tağının xarakterinə zidd idi, o, çox müba-
hisə etsə də əsəbləşməz, dava-dalaşdan, qalmaqaldan qaçardı.  

Hadisə belə olmuşdu: Bakıya ezamiyyətə gəlmiş Tağı yol-
daşlarından biriylə bulvara gedib gəzmək, vaxt keçirmək istəyir. 
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Gəzinti zamanı skamyalardan birində oturmuş köhnə dostlardan 
birini görür. Onunla birlikdə milis forması geymiş, kapitan rüt-
bəli biri də vardı. Onu da dostu ilə birlikdə ziyafətə dəvət edir. 
Razılaşırlar və qərara alırlar ki, Azneftin yaxınlığındakı bulvarda, 
ağacların arasında salınmış şüşəli kafedə otursunlar. 

Şüşəli kafedə sifariş verib söhbətə girişirlər. Söhbət zamanı 
məlum olur ki, milis kapitanı erməni əsillidir, bulvarda ictimai 
asayişə nəzarət edir. Süfrəyə araq, kabab, digər ləvazimatlar gəlir, 
yavaş-yavaş məclis qızışır, məclisdəkilər araq badələrini "şirin" et-
mək üçün tostlar deyir, öz fəsahətlərini bacardıqları kimi göstə-
rirlər. Tost demək növbəsi Tağıya çatır. Tağı adəti üzrə yavaş-ya-
vaş ayağa qalxır, sanki şam taxtasından mismar çıxarırsan. Başını 
yuxarı qaldırıb, yaşıl gözlərini dənizin ənginliklərinə zilləyir, elə 
bil indicə nəyisə kəşf edəcək.  

- İçək Atatürkün şərəfinə!
Onu adətini bilən dostları sakitcə ayağa durub eyni ahəng-

lə "Atatürkün şərəfinə!"-deyirlər. Milis kapitanı ayağa durmur, 
oturduğu yerdəcə yavaşcadan "Atatürkün şərəfinə" deyir. Tağı: 

- Biz Böyük Atanın – Türkün atasının şərəfinə içirik. Ayağa
durmaq lazımdır.

- Erməni:

- Əşi, içirik da. Ayağa durmaq nəyə lazımdı?
Onun qalxmadığını görən Tağının sifəti allanır, açıq-aşkar

hirslə: 

- Ayağa dur! – deyir.
Erməni milis ayağa durmamaqda dirənir. Tağı hirslənib

araq butulkasını qapıb var gücü ilə erməninin başına vurur. Er-
məni milis başını tutub yıxılır, ara qarışır, stollar, yeməklər dağı-
lır, qab-qacaq, kafenin şüşəsi sındırılır. Səs-küyə yaxınlıqda olan 
milis işçiləri tökülüşüb gəlir. Qana bələnmiş milis kapitanını, Ta-
ğını və yoldaşlarını tutub yaxınlıqdakı 26-lar rayon polis şöbəsinə 
aparırlar. Orada hadisənin səbəbi soruşurlar, hamısı olduğu kimi 
düzünü deyir. Tağı da: "Atatürkə hörmətsizlik edəni belə eləyər-
lər"- deyərək milisi vurmasını boynuna alır. Tağını şöbədə olan 
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müvəqqəti saxlama otağına salırlar. Dostları onu çıxarmaq üçün 
nə qədər cəhd edirlərsə bir nəticə hasil olmur, kor-peşman ya-
taqxanaya qayıdırlar. Tağının tutulması xəbəri ildırım sürətilə ya-
yılır. Tanıyanlar hamısı təəssüflənir, Tağını xilas etmək üçün hərə 
öz təklifini irəli sürür. Təsadüfən, Tağının qardaşı Nağı Bakıday-
mış, hadisəni eşidir, çox narahat olur, amma əlindən bir şey gəl-
mir. Nəhayət, dost-tanış yığışıb belə qərara gəlirlər ki, sabah tez-
dən Nağı Azərbaycan EA-nın prezidenti Həsən Abdullayevin (iş-
çiləri, tələbələri ona Qebe deyirdilər – QB Qasan Baqiroviç) ya-
nına getsin, kömək etsə o edəcək, əks halda Tağı tutulmalıdır. 

Bu hadisə şənbə günü axşamüstü baş verdiyindən tədbirlər 
də gecəyarısına qədər müzakirə olunmuşdu. Səhər tezdən Nağı 
H.Abdullayevin evinə gedir. H.Abdulllayev yaycılıydı, Tağıgilin ya-
xın qohumuydu. Tağını da yaxşı tanıyırdı. H.Abdullayev evdə de-
yildi, bazar günü olduğundan bağa dincəlməyə getmişdi. Nağı
taksiyə minib Mərdəkana, Qebenin evinə gedir. Qebe onu görən
kimi sir-sifətindən xoşagəlməz hadisə olduğunu duyur. Soruşur:

- Nağı, nə olub?

- Tağını tutublar.

- Niyə?

- Erməni kapitanını vurub.

- Nəyə görə?

- Atatürkün şərəfinə içəndə erməni ayağa durmayıb.

- Hə? Gərək öldürəydi.
H.Abdullayev Nağıdan baş vermiş hadisənin bütün təfər-

rüatını öyrənir, vəziyyətin son dərəcə xoşagəlməz olduğunu, Ta-
ğının real tutulma qarşısında olduğunu başa düşür və xilas üçün 
tədbir görməyə başlayır, lazım olan adamlara zəng edir. O za-
man Cəfər Vəliyev Azərbaycan SSR Daxili İşlər naziriydi. H.Ab-
dullayevlə yaxın münasibəti vardı, özü də türklüyə rəğbəti ol-
maqla damarlarında türk qanı axdığını bilir, "azərbaycanlı" adın-
da xalq olmadığını başa düşürdü. H.Abdullayev onunla danışan-
dan sonra Tağını buraxdılar. C.Vəliyev şəxsən milis kapitanı er-
məni ilə (əfsus ki, ad familyasını bilmirik, heç Tağı da bilmirdi) 
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danışmış, ən böyük günahın onun özündə olmasını bildirib, əs-
lində onun orqandan qovulmalı olmasını xüsusilə vurğulamışdı. 
Çünki, o, iş vaxtı formada, tanımadığı adamlarla kef məclisinə 
oturmuş, milis adına xələl gətirmişdi. Xoşbəxtlikdən erməniyə o 
qədər də ağır xəsarət yetməmişdi, başı yüngülvari yaralanmışdı.  

Tağı Qasımov bu xətadan qurtarsa da fələk onun üçün da-
ha ağır bəla hazırlayırmış. Fələyin kələyindən kim qurtarıb? So-
vet dövlətinin yıxılması ilə bağlı hadisələr başlayanda Tağı da 
milli ideyalar yayıb, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirdi. 20 yanvar 
hadisələri hazırlananda o, qətiyyətlə Bakıya yürüş edən sovet qo-
şunlarının qabağına çıxıb ölənə qədər döyüşməyi təklif etmiş, 
özü başına dəstə yığıb hücuma qarşılıq vermək üçün müəyyən 
edilmiş postda növbə çəkmişdi. 20 yanvar gecəsi qoşunlar hü-
cum edəndə birtəhər qaçıb canını qurtarmışdı. 

Sərhədlər sökülüb tikanlı simlər dağıdılandan sonra Tağı 
tez-tez kəndlərinin yanından axan Araza gedirdi. Arazın suyunda 
yuyunmaqdan zövq alır, oralarda dolaşırdı. Növbəti dəfə Arazda 
çiməndə sərhədçi vışkasından açılan güllə onun çılğın vətən sev-
gisi ilə dolu həyatına son qoydu. Güllə Tağının başından dəymiş-
di. Meyitini Aza kəndi yaxınlığında tuta bilmişdilər, çay təxminən 
7-8 km cəsədini aparmışdı. Meyit üzərində aparılan tibbi eksper-
tiza zamanı bəlli olmuşdu ki, onu snayper silahla vurublar. Faciə-
li ölüm onu deməyə əsas verirdi ki, onun ölüm planı qabaqcadan
hazırlanmışdı. Sərhəd vışkasında olan əsgərdə snayper ola bil-
məz, onlar AK avtomatı ilə silahlanırdılar. Tağıya bircə güllə atıl-
mış, o da başından. Tağı şəhid olmuşdu, o, ilk şəhidlərdəndi, on-
dan sonra nə qədər oğullar şəhid olacaqdı. Tağını kimin vurması
araşdırılmadı, heç kim də məsuliyyətə cəlb olunmadı. Bu haqsız-
lığa dözməyən qardaşı Nağı infarkt olub öldü. Hər iki qardaş
Yaycı qəbiristanlığında dədə-babalarının yanında uyuyur.
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Mənzər HÜSEYNOVA (NİYARLI)  
AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 

O AĞRILI GÜN 
Xocalının şəhid uşaqlarına 

Söyüdlü kəndi də mühasirədəydi. Kəndin başıpapaqlıları Sö-
yüdlüdən arvad-uşağını çıxartsalar da, özləri nadir hallarda döyüş 
bölgələrdən gəlib hərdən evlərinə baş çəkirdilər. Beş-altı evin ba-
casından tüstü çıxırdı. İki aydan çox idi ki, mühasirədə qalan kənd 
tez-tez qrad qurğulu toplardan atəşə tutulurdu. Bu gün nədənsə 
sakitlik idi. Elə bu sakitlik də Bənövşəni qorxudurdu. Ürəyinə nəsə 
dammışdı. Ucuna-ucuna gəzirdi. Onsuz da ərinin meyidi qapıya 
gətirilən gündən havalı kimi gəzirdi. Könüllü sərhəd bölgələrində 
əsgərlərə qoşulan Kərəm bir il idi ki, döyüşdə həlak olmuşdu. O 
gündən Bənövşənin üzü gülməsə də yetim qalmış üç uşağını qa-
nadının altına alıb pis-yaxşı böyüdürdü. Gecə kənd yenidən atəşə 
tutuldu, ancaq bu gecəki atəş o biri atəşlərə oxşamırdı. Bənövşə-
nin uşaqları Arazla Həcər elə paltarlı-paltarlı yerdəcə salınmış dö-
şəklərin üstündə yatırdılar. Ocağın kərməsi qurtarmışdı. Ev get-
gedə soyuyurdu. Bənövşə qucağındakı körpəsini bir təhər yatızdı-
rıb yerinə saldı. Ağlı çox şeyi kəsən Araz tez-tez ayılır, çölü, atışma 
səsini dinləyir, anasının üzündəki vahiməni görüb xoflanırdı. Qız 
vaxtlarından qorxu-hürkü bilməyən, boylu-buxunlu Bənövşənin 
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qabağında heç kəs dura bilməzdi. Bu qadını qorxudan balaca tifil-
ləri idi. Onları vəhşi ermənilərdən qoruya biləcəkdimi? Arazın yu-
xusu tamam qaçdı. Yerin içində oturub:  

- Nənə, - dedi, - nəyşə yatmırsan? 
Söyüdlüdə uşaqların çoxu analarına nənə deyirdi. 
– İndi yatacam, sən yat. 
– Yuxum gəlmir axı. İt hürür ey. Görən, kimin itidir? 
Səhərdən səksəkəli halda gəzən Bənövşənin rəngi lap ağardı. 

“Birdən qansızlar kəndə girər ha!... “Araz döyükə-döyükə pəncərə-
dən boylandı. Bənövşə: - Səhər açılsaydı... – dedi, – gedib Tanrı-
verdi əmiyə deyərdim bizim də köçümüzə kömək eləyərdi. Çıxar-
dıq kənddən. Meşədən gedən yol, deyillər, açıqdı. 

– Atışma səsi Xocalı tərəfdən gəlir, nənə. 
– Kaş kəsəydi. “Qansızlar qana yerikləyirlər, təzədən qantök-

məsələr yaxşı”dı. Bənövşə öz-özünə pıçıldadı. Kənddən uzaqlarda 
atışma səsinə qapını açıb həyətə sarı boylandı. Dan yeri yavaş-ya-
vaş sökülür, uzaqdan işıq seli qaranlığı yarırdı. Hava açılırdı. Ma-
şın səsi lap yaxından eşidildi. Bənövşə hövlnak eyvana çıxdı. Da-
mın dirəyinə keçirtdiyi iti bıçağı götürüb qalıncasının altında giz-
lətdi. Döyüşdə həlak olan əri bu bıçaqla qonaq-qara gələndə hey-
van kəsərdi. Evə keçəndə qarmaqarışıq uğultular lap aydın eşidildi. 
Balaca Leyla oyanmışdı. Araz bacısını qucağına götürüb gəzdirsə 
də qız ovunmur, qıyya çəkib ağlayır, anasını istəyirdi, deyəsən acı-
mışdı. Bənövşə sinəsini açıb uşağı əmizdirdi. Leyla qarnı doyandan 
sonra sakitləşdi, sonra anasının döşünün giləsini ağzından çıxardıb 
qığıldamağa başladı. Bənövşəninsə vahimə qarışıq qorxu hissi bü-
tün vücudunu bürümüşdü. Üzünü oğluna sarı çevirdi. Arazın qanı 
qaçmış dodaqları, ağarmış bənizi gözündən yayınmadı: - Araz, ba-
la, - dedi, - sənə nə demişəm, yadında saxla ha, işdi-şayətdi o qan-
sızlar, o vəhşilər kəndə girsələr bacını da götürüb tövləyə qaçar-
san...! Tövləyə! 

– Bilirəm, nənə, demisən.– Həyətdəki qazma daxmanın qa-
pısı kol-kosla örtüldüyü üçün yerin altı qazıldığı hiss olunmurdu. 
Heç kəsin ağlına gəlməzdi ki, bura daxma ola bilər. Yayda qış azu-
qələrini burada saxlayırdılar – Bacından muğayat ol, bacını sənə 
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tapşırıram. Onu o dinsizlərin əlinə vermə: - Bənövşə ayağa qalxdı. 
– Gedim inəyi sağım. İndi qayıdıram. Uşağı yerə qoymaq istədi.
Balaca Leyla anasının yaxasından yapışıb buraxmırdı, qarnı doysa
da təzədən ağlayır, qucaq istəyirdi. Bənövşə məcbur olub qalınca-
sını açdı, uşağı belinə səriyib bıçağı yenidən qalıncasının altına ke-
çirtdi. Sonra evin küncündə hazır qoyduğu mis sərinci götürüb
evdən çıxdı. Uşaq belində inəyi sağdı. Buzovu inəyin altına salıb
yerindən qalxanda gözü təpədən düşən on – on beş adamın qaral-
tısını aldı. Get-gedə qaraltılar darvazaya yaxınlaşırdı. Onlar Bənöv-
şəni əlində sərinc müqəvva kimi dayandığını görmüşdülər. Demək
bu həyətin adamları köçməmişdi. Arxadan gələn yük maşının
uğultusu eşidildi. Bənövşə uçuna-uçuna özünü evə saldı. Onu gör-
məsəydilər uşaqlarıyla birgə o da özünü tövləyə sala bilərdi. İndi
isə gec idi. Gizlənsəydi ev-eşiyi, həyət-bacanı ələkvələk eləyib uşaq-
ları da tapacaqdılar. Araz həyətə doluşan erməniləri görüb bacısını
oyatmışdı. İkisi də bir-birinə sıxılmış halda anasına baxırdı.

– Tez, bala, qaçın tövləyə! – Bənövşə cəld evin arxa pəncə-
rəsini açıb uşaqları bir-bir həyətə saldı. 

– Nənə, bəs sən? Bəs sən?! – Arazın səsi öz səsinə oxşamır-
dı: 

- Anasının qolundan tutub buraxmırdı, yalvarırdı ki, o da
gizlənsin. 

– Burax qolumu! Burax, Araz! Tövləyə! Tövləyə qaçın! Çıx-
mayın ordan! 

Bənövşəni ağlamaq tutdu. Son dəfə Həcərlə Arazın arxasın-
ca baxdı. – Həcəri sənə tapşırıram, Araz. – dedi. – Bənövşə izi az-
dırmaq üçün pəncərəni çəkib örtəndə həyətdə erməni dilində da-
nışıq səslərini eşitdi. İstədi uşağı belindən açıb evdə yükün dalında 
gizlətsin. Artıq gec idi. Saqqallılardan biri evə girdi. – Küçük! Hara 
qaçıp gizlənirsən? – Bənövşə kürəyində uşaq geri çəkildi. Saqqallı 
Bənövşənin al yanaqlarını, gözəl üzünü sanki indi gördü. Yaxınla-
şıb qadının yaxasına əl atdı. Bənövşənin üzündə bayaqkı qorxu, 
vahimə çəkilmişdi. Qəzəb qarışıq kin, nifrət üzünü bürüdü. Bu al-
çaqlar düşmən olmaqla yanaşı, həm də ərinin qatilləri idi. 

– Yaxın gəlmə, əclaf!
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– Puf, it kızı. Sizin kökünüzü kəsəcəyik.
Bənövşə qapıya sarı boylandı.
– Sənə dedim yaxın gəlmə! - Bənövşə əlini qalınçasının al-

tında gizlətdiyi bıçaqda gəzdirdi: - Yaxın gəlmə!.. 
– Xox, qorxduq türk arvadından, hanı kişin? Üzümə bax…

Qaçıb. Sizi niyə tək qoyub? 
Saqqallı tüklü əllərini uzadıb Bənövşənin çənəsindən yapışdı. 

Üzünü qadının lap üzünə yaxınlaşdırdı. Bənövşənin əli yenə də bı-
çaqda gəzdi: - Çəkil, köpək oğlu. Sizin arvadlardan döyüləm kişilə-
rin üzünə irişəm. 

Saqqallı pis bir söyüş söydü, sonra bədheybət kişidən qorxa-
raq anasının çiyinlərindən yapışıb ağlayan uşağa əl atdı. Kobudca-
sına uşağı anasının kürəyindən - qalınçasının altından çəkib çıxart-
dı. 

– Balamı ver, ay nakişi, - Bənövşə qışqırdı. – Onun nə taxsı-
rı var?! Ver balamı! 

Bənövşə bir an elə bil saqqallının niyyətini başa düşüb qıy 
çəkdi. – Ay Allah… – Uşağı kişinin əlindən almaq istədi. Saqqallı 
uşağın qundağından yapışıb var gücüylə evin küncünə atdı. Kör-
pəni atmağıyla onun səsinin kəsilməyi bir oldu. 

Görünür, uşağın başı qapının ağzındakı hananın dirəyinə 
dəymişdi. Bənövşə bəxtəvər vaxtlarında bu hanada evi üçün xalça 
toxuyardı. 

– Can bala!
Bənövşə özünü uşağına sarı atmaq istədi. Lakin saqqallı bu-

na imkan vermədi və qadının arxadan hörüklərindən yapışıb özü-
nə tərəf çəkdi. Ərinin ölümündən sonra havalı kimi gəzən, özünü-
sözünü bilməyən Bənövşə çevrilib bir an kişiyə nəzər saldı və özü 
də bilmədən bıçağı qalınçasının altından çıxartdı. Sonra geri çəki-
lib qəfildən kişiyə yaxınlaşdı və əlindəki bıçağı saqqallının gözünə 
soxdu və dəlicəsinə uşağına sarı atıldı. Elə bu vaxt içəri girən qana 
susamışlar Bənövşəni itələyib həyətə saldılar. Araz bacısıyla qapısı 
kol-kos basmış tövlədəydi. Titrəyə-titrəyə saqqallıların səsinə qulaq 
asır, anasının onların əhatəsində əl-qol ata-ata qışqırdığını eşidir 
və ikisi də göz yaşlarını boğa-boğa səssiz-səssiz ağlayırdı. Araz bir 
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istədi bacısını tövlədə qoyub anasının yanına qaçsın. Ancaq anası-
nın tapşırığı yadına düşdü: - “Bacını ermənilərin əlinə vermə, 
Araz. Həcəri it südü əmənlər aparsa neylərik, Araz? Bacını sənə 
tapşırıram”. Bacı-qardaş ikisi də bir-birilərinə sıxılmışdılar. Anaları-
na həyətdə işgəncə verilirdi, ana qıy çəkirdi, çabalayırdı. Araz onla-
rın danışıqlarını başa düşməsə də adda budda erməni ləhcəsiylə 
azərbaycan sözləri də qulağına çatırdı. Demək, evlərini yandırmaq 
istəyirdilər. Sonra evlərinin dörd tərəfini bürüyən yanıq iyi burnu-
na dəydi. Həcər qardaşına sıxıldı: - Evimizi yandırırlar, qağa? Ev-
dəki qiymətli şeylər - xalça, palaz çıxarılmışdı. Çəpərdən, evdən 
qalxan alovun dilimləri get-gedə artırdı. Sonra saqqallılardan biri 
həyətin ortasında əl-qolu bağlanmış Bənövşənin üstünə benzin tö-
küb ləzzətlə hırıldadı və kibriti qadının üstünə atdı.  

Tövlənin kol-kos basmış qapısının deşiyindən həyət güclə 
görünürdü. Həcər deşikdən çölə baxdısa da həyətin ortasında 
alovdan savayı heç nə görmədi: - Orda nə yanır elə, qağa? 

Araz key-key Həcərə baxıb qışqırdı və hönkürərək bacısının 
gözünü tutdu. 

* * *
Bir azdan kənd sükuta qərq oldu. Nə ermənilərin səsi, nə 

maşın uğultusu, nə də qarət olunan mal-qaranın, qoyun-quzuların 
mələşməsi eşidilirdi. Kəndin bir neçə evində yanan ocağın da közü 
sönmüşdü. Əsir aparılanlar aparılmış, yandırılanlar yanmışdı. 
Kənddə ins-cins görünmürdü. Görünür, kəndin yeganə sakinləri 
bu bacı-qardaş idi. Analarını görmək ümidi ilə tövlədən çıxanda 
gördükləri Bənövşənin yanmış ətəyi, bir də yanıb külə dönmüş ev-
lərinin küncündə körpə bacılarının yanğından təsadüfən salamat 
qalmış cəsədi idi. Araz ağlaya-ağlaya göm-göy göyərmiş bacısını 
qucağına götürüb tövlənin qapısının yanına gətirdi və uşağın qun-
dağını açıb üzünə çəkdi. Bacı-qardaş təklikdən xoflansalar da gecə-
ni tövlədə keçirtdilər. İkinci gün maşın səsi eşidildi. Əsgərlər idi. 
Sərhəd kəndlərində əlsiz-ayaqsızlar düşmən əlinə keçməsin deyə 
köməyə gəlmişdilər. Yolun qırağında oturub döyükə-döyükə ora-
bura baxan Həcər maşını görüb evlərinə sarı qaçdı. Maşındakılar-
dan biri azərbaycan dilində - Qorxma, qızım, - dedi, - gəl min ma-
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şına. Həcər hürkə-hürkə dayanıb əsgərlərə baxdı. Qızı qaldırıb ma-
şına qoydular. Həcər maşının tərpəndiyini görüb ağlayır və əlini 
evlərinə sarı uzadırdı. Əsgərlər qızı sakitləşdirmək istəsələr də, Hə-
cər ovunmaq bilmirdi. Sonra qızcığazın hıçqıra-hıçqıra dediyi söz-
ləri güclə ayırd etdilər. 

– Qağam, qağam qalıb orda! 
Əsgərlərdən biri kabinəni döyəclədi: - Saxla! 
Sürücü maşını əylədi. 
– Nolub? 
– Kənddə uşaq qalıb. Geri sür. 
– Nə bilirsən? 
– Sənə dedim geri sür! 
Maşını geri döndərdilər. Uzaqdan yandırılmış evlərin sütun-

ları qaralırdı. Evə yaxınlaşdılar. Əsgərlərdən ikisi Həcəri düşürüb 
həyətə girdilər. Qız əsgərləri evin arxasına apardı. Doqquz yaşlı 
Araz tövlənin yanında yumşaq yer tapıb qan-tər 

içində bacısına qəbir qazırdı. Qəbir yarıya qədər qazılmışdı. 
Əsgərləri ağlamaq tutdu. Yavaşca Arazın qolundan tutub onu qə-
birin yanından uzaqlaşdırdılar. Sonra balaca Leylanın meyitini qu-
caqlarına götürüb qəbirə saldılar və üstünü torpaqladılar. Həmin 
gün əsgərlər yetim qalmış bu bacı-qardaşı kənddən çıxartdılar. 
Buz kimi soyuq çadır şəhərciyi onların yolunu gözləyirdi. Yandırıl-
mış, talan edilmiş doğma kəndləri, yəqin ki, onların uşaq yadda-
şından heç zaman silinməyəcək. Bu ikicə günün ərzində görüb ya-
şadıqları vəhşiliklərdən onların körpə gözlərinə adamı sarsıdan va-
himə, bir də nifrət hissi çökmüşdü.  

Əhvalatın sonu: Qarabağ müharibəsində yeganə ciyərparası-
nı – Azərini itirmiş ağbirçək bir ana var. Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitutunun alimi Şövkət Şuşalı. Bu ana həmin uşaqları çadır şə-
hərciyindən götürüb öz qanadı altına aldı. Ana üçün çox çətin idi. 
Amma ana ürəyi onu geri çəkilməyə qoymadı. İnanırdı ki, anaları-
nın, bacılarının, Azərin, vəhşi ermənilərin gülləsinə tuş gələn in-
sanların intiqamını alanlardan biri də Araz olacaq. 
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Turanxanım HÜMBƏTOVA  
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli 

Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi 

İŞIĞA DOĞRU 

Uçmaq istədilər. Yuxarıdakı işığa doğru. Onlara bunun 
Günəş olduğunu söylədilər. Günəşə çatmaq üçün uçmaq istə-
dilər. 

Şeytanın göstərişi ilə iki qarğa onların uçmasına kömək 
etdi, onların “qayğısına qaldı”- qara qarğalar. Birindən dördü 
çıxırdı. Çoxalırdılar, bölünürdülər. 

Hər qarğa birinə kömək etdi. Qaldırdılar, qaldırdılar, 
uzun müddət. Onlar qanadlara sahib olduqdan sonra belə. 
Onlara uçmağı öyrətdilər. Onlarsız uça bilməyəcəklərini bil-
dikləri üçün onları bir an belə olsun tək qoymadılar. Tapşırıq 
qarğalar üçün çətin deyildi. Yolu düzgün təyin etmək və gös-
tərişi doğru yerinə yetirmək. Bu idi onlar üçün vacib olan. 

Onlar da qarğalarla birlikdə göyə qalxırdılar. Zülmət ki-
mi qara qanadları ilə qarğaların uçuşunu təqlid edirdilər. Din-
mədən, geriyə baxmadan, arxada qoyduqlarını xatırlamadan, 
böyük bir sevinclə, inanılmaz şəkildə uçurdular. Süzülərək. 
Bəzən dolana-dolana, bəzən qıvrıla-qıvrıla uçurdular. Bəyaz 
boşluqda zamanı itirmiş bu siyah kölgələr hansı Günəşə yö-
nəldildiklərini bilmədən, sonsuzluqda qeyb ola biləcəklərini 
düşünmədən, sorğusuz sualsız elə hey qalxırdılar. 

Yuxarıdakı işıq get-gedə yaxınlaşır, yaxınlaşdıqca Günə-
şə qovuşmaq həvəsi daha da artırdı. Bu zaman işıqdan qama-
şan gözlərini yumur, Günəşə daha tez çatmaq arzusu ilə 
mumnan bərkidilmiş qara qanadlarını işığa doğru uzadırdılar. 
Gözləri heç nə görmür, yalnız işığı görür və onu düşünürdü-
lər. Artıq işığa tabe idilər. Mənən, ruhən işığa bağlanmışdılar. 

Elə hey uçurdular. Sonsuzluğa qədəm basmaq arzusu 
ilə. Görmürdülər ətrafda baş verənləri. Gördükləri ancaq işıq 
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idi, sevincləri isə hədsiz. 
Bu sonsuz boşluqda işığı itirmədən irəliləyirdilər. Az qa-

lırdı. İkar kimi artıq Günəşə çatırdılar. Qanadları istidən əri-
məyə başladığı zaman artıq Günəşin yaxında olduğunu bilir-
dilər. Qarğalara güvənərək hərəkət etdikləri üçün əriyən qa-
nadları onları qorxutmurdu, lakin qanadlarından axan damcı-
lar nə havada hərəkət edir, nə də aşağı düşürdü. Damcılar on-
larla birgə işığa tərəf hərəkət edirdi. Gah sağa, gah da sola 
boylanaraq damcıların niyə hələ də onların gözü qarşısında 
olduğunu düşünürdülər. Axı onlar hələ də hərəkətdə idi. Bir-
dən qarğaların onları tərk etdiklərini gördülər. Qarğalar geri 
qayıdırdı. Axı niyə bu parlaq işığı tərk edirdilər? Qarğaların 
arxasınca hərəkət etməyə cəhd etdilər. Ancaq əriyib tel kimi 
qalmış qanadları ilə çevrilmək və ya əks istiqamətdə hərəkət 
etmək iqtidarında deyildilər. Elə bu zaman çoxdandır qanadla-
rını çırpmadıqlarının fərqinə vardılar. Qarğalar da çoxdandır 
onları sərbəst buraxmışdı. Bəs necə uçurdular? Qanadlarını 
hərəkət etdirmədən necə qalxırdılar? Qalxmırdılar. Heç zaman 
qalxmamışdılar. Nəhayət, anladılar hər şeyin tərsinə durduğu-
nu. Əslində yuxarıya deyil, sürətlə aşağı endiklərini dərk etdi-
lər. Amma artıq gec idi, çox gec. Qarğaların onları apardıqla-
rı, bütün ömürlərini sərf edərək çatmaq istədikləri o parlaq 
işıq Günəş yox, Cəhənnəm odunun işığı idi.  

SAXTA AYDINLIQ 

Layla sədaları altında yuxuya getdi. Boş, qaranlıq tabut-
da. Ona dedilər ki, bura aydınlıqdır. O da belə görürdü. Ta-
butun üstündəki balaca deşikdən düşəcək kiçik bir günəş şüa-
sı tabutun içini işıqlandıra bilərdi, onun qəlbini isidə bilərdi. 
Ancaq o, bu deşiyi də barmağı ilə tutmuşdu. Elə hey yatırdı. 

Ona layla çalırdılar. O isə elə bilirdi ki, gözəl, bəzəkli 
beşikdədir. 
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Yanında onu valeh edən, onu oxşayan qırmızı paltarlı 
qadın vardı. Hərdən ona şirin şərbət şəklində verilən qaynar 
zəhəri acgözlüklə içirdi. Bədəninə yeridilən dərmanlardansa 
böyük həzz duyurdu. 

Başını qaldırıb ətrafına baxmaq o qədər də yadına düş-
mürdü. Baxdıqda isə ətrafdakı içi tələlərlə dolu bataqlığı yaşıl 
çəmənlik kimi görürdü. Bütün vaxtını burada keçirirdi. Vaxtın 
onun üçün dayandığını anlamadan. 

Birdən oyandı. Layla çalanlar artıq yox idi. Onu valeh 
edən qırmızı paltarlı qadın da getmişdi. O, tək qalmışdı. Başı-
nı qaldırıb baxdı. Ətrafdakı keçiləri insan zənn etdi. Amma 
ətrafda ondan başqa heç kim qalmamışdı. O, tənha idi. Heç 
vaxt olmadığı qədər tənha. 

İçdiyi zəhər artıq bütün bədəninə işləmişdi. Xəstə, ta-
qətsiz, çarəsiz halda uzanıb, kiminsə onu buradan çıxaracağı-
nı gözləyirdi. Lakin artıq heç kim, heç nə ona kömək edə bil-
məzdi. Yalnız..... 

Çoxdan unutduğunu indi xatırladı. Əllərini açmaq istə-
di. Yuxarıya - göyə sarı. Bacarmadı. Çünki, əlləri yox idi. Bura-
dan qaçıb getmək istədi. Ayaqları yox idi. Ətrafdakı keçilərin 
mələşməsini eşitməmək üçün qolları ilə qulaqlarını qapamaq 
istədi, lakin qulaqları da yox idi. Hər şeydən bezdi, hayqırmaq 
istədi, bacarmadı. Çünki, dili, ağzı da yox idi. Heç nəyi, heç 
nəyi yox idi. 

“Şəffaf”, “aydın”, geriyə gedən bir zamanın içindən ona 
qalmış yeganə şey - zəif, ölgün baxışlarla haraya isə baxırdı. 
Başqa bir aydınlığa doğru.  
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