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   Zaur USTAC 
 

                        BAŞ REDAKTORDAN 
Salam olsun, çox dəyərli oxucum! Şükürlər olsun, Böyük Allaha! 
Sizlərlə hər yeni görüş həyat-yaşam nişanəsi, inkişaf və tərəqqiyə 
doğru atılan daha bir addım sayılır bizim üçün. Jurnalımızın beşinci  
sayında xoş gördük sizləri! Saydan-saya təkmilləşməyə, müəyyən 
çatışmazlıqları aradan qaldırmağa çalışırıq. Bu məsələdə Siz də öz  
rəy  və təkliflərinizi  bildirməklə bizə yardımçı ola bilərsiniz. Sizin 

yardımınızla addım-addım  məqsədimizə doğru irəliləyirik. 
Bu sayda yenə  ümumi amalımıza xidmət edən yazılarla görüşünüzə 
gəlmişik. Belə ki, bu dəfə Sona Abbasəliqızının, Qismət Tağıyevin,  
Nuranə Rafailqızının, Boluslu Anar Əlioğlunun, Ülvi Aydının, Əsgər 
Ordubadlının, Səma Muğannanın, Zaur Ərmuğanın, Samir 

Mustafayevin, Mövlud Ağammədin, Aytac İbrahimin  yaradıcılığı və 
sonda Şahnaz Şahinin Təranə Məmməddən aldığı səmimi müsahibə 
ilə  tanış olacaqsınız.  Xoş gördük sizləri! “Yazarlar”ın  söz 

dünyasına xoş gəlmisiniz! 
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   Sona  ABBASƏLİQIZI 
 

MƏHƏBBƏTİN GÜCÜ 
(Hekayə) 
Anası onu cəmi bir gün sərbəst buraxdı. Səhər tezdən yenə də 
həmin mövzuya dönmüşdü. O, anasına cavab verməmək üçün 
arxa pəncərənin qarşısına keçdi. Orada əvvəllər  köhnə, uçuq 
sökük bir daxma var idi. Hələ pəncərəni açmamış həyətdə 
nəyinsə qaraldığını görüb təəccüb etdi. Əlini uzadıb pəncərəni 
acdı. Gözünün önündə canlanan mənzərə onu mat qoydu. 
Köhnə, uçuq daxmanın yerində yeni tikilmiş səliqəli bir ev  var 
idi. Həyət baca da səliqə sahmanlı İdi. Onuru ən çox 
təəccübləndirən həyətdə  gəzişən sarışın qız idi. Ona elə 
gəlirdi ki, ömründə belə qız görməyib. Elə bil yuxu görürdü. Qız 
əlindəki balaca qırmızı vedrəni su ilə doldurub ayaqlarına 
tökürdü. Sanki bunu Onura acıq vermək üçün edirdi. Çünki hər 
dəfə aşağı əyiləndə sarı ipək kimi saçları aşağı tökülüb qıza 
daha da gözəl görkəm verirdi. Onurun ürəyi az qala ağzından 
çıxa-çıxa arxaya dönüb dedi: 

-Ana, bunlar kimdir? Bura nə vaxt köçüblər? Heç burada yeni 
bir ev tikildiyindən mənim xəbərim olmayıb. 

O, sualları yağış kimi yağdırandan sonra özündən asılı 
olmayaraq, qız nə gözəldir? – dedi. Səlmi oğluna cavab 
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verməsə də iki üç gün onu narahat etmədi, Gülüşün adını 
ağzına da almadı. Sanki qurbağanın gölünə daş düşmüşdü. 
Onurun gözü pəncərədə qalmışdı. Artıq qızın bəzi 
xüsusiyyətlərinə, hətta bir az dəlisov olmağına da bələd idi. İki 
günlük sükutdan sonra Onur yenidən qız haqqında sual 
verməyə başladı. Qəribə də olsa qadın mülayim bir tərzdə 
oğluna cavab verirdi. Bir səhər o aydınca, oğlum mən də çox 
istəyirdim ki, Aysel sənə yar olsun, – dedi. Onu bilirəm ki , çox 
ərköyün qızdır. Gələn elçilərin hamısını qaytarır. Onur anasına 
bir söz deməyib çölə çıxdı. Bir neçə gün də ötdü. Onun 
məzuniyyəti bitmək üzrə idi. Amma, heç nə əldə edə 
bilməmişdi. Bir yaxşı iş olmuşdu ki, Səlmi susmuşdu. Axırıncı 
iki gün idi ki, oğlan tərs dəyirmana dönmüşdü. Birdən qızgilin 
həyətində hay -küy qopdu. Onur heç nəyə baxmadan onların 
həyətinə keçdi. Burada hər kəs qışqırırdı. Yanğın başlamışdı. 
Su motoru taxılmış olan şəbəkə alışıb yanırdı. Alovun dilləri 
yuxarıya doğru qalxıb pərdəni bürümüşdü. Oğlan irəli atılıb 
döşəmə taxtası ilə vurub motoru şəbəkədən ayırdı. Sonra isə 
qapının önünə salınmış kiçik xalçanı götürüb onunla 
alovlanmış pərdəni söndürdü. Onun əllərini alov qarsımışdı. 
Saatının qayışı qızıb qolunu yandırırdı. O, saatı qolundan açıb 
indicə ətrafa nəzər saldı. Aysel qar kimi ağappaq olmuşdu. 
Onurun baxışları onun üzündə dayananda qız qaçıb su gətirdi. 
O, suyu alıb içdi. Lakin gözünü qızdan çəkə bilmirdi. O gecə 
oğlanın gözünə yuxu getmədi. Səhər yerindən duran kimi, ana 
Ayseldən xoşum gəlir,- dedi. Məzuniyyətini bitirib işə qayıtdı. 
Bu dəfə tək deyil, ürəyində gözəl bir qızla hərbi hissəyə çatdı. 
Bundan sonra hər dəfə evə gələndə gözü anasının ağzında 
qalırdı. Amma qadın dinib danışmırdı. Heç Gülüşün də adını 
çəkmirdi. Amma bu dəfə qapıdan içəri girməmiş qadının 
üzündəki sevinci hiss etdi. Bu sevincin qızla əlaqəli olduğunu 
düşünüb ürəyi çırpındı. Doğrudan da qadın Onurun paltarını 
dəyişməyinə aman verməyib sözə başladı: 
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-Ayselin başına dönüm. Lap ürəyimdən xəbər verir dedi: Deyir 
Onurla ailə quraram bu şərtlə hərbidən işdən çıxsın. 

Sevinci ürəyində parça – parça olan oğlan anasını danışmağa 
qoymadı: - Bilirsən nə var ? Mən vətənim darda ikən, 
torpaqlarım işğal altında olan bir dövrdə heç vaxt başqa işə 
keçmərəm. Bir daha o, qızın adını mənim yanımda çəkmə . 
Yemək yeməmiş otağına keçdi. Kədərdən üzülsə də bir daha 
pəncərəyə yaxınlaşmadı. O, Ayseli hədsiz sevir və çox məyus 
olurdu. Gedənə yaxın yenə də nə isə öyrənmək ümidi ilə ana, 
mən onlara yardıma gedəndə saatımı orada qoymuşam,- dedi. 
O saat köhnə olsa da mən ona öyrəşmişəm. Səlminin nə 
xəbərlə gələcəyini gözləyən oğlan təəccüb içində işə qayıtdı. 
Qəribə olsa da, saat bizdə deyil cavabını alan qadın qonşularla 
mübahisə etmədən evə dönmüşdü. 

Ertəsi gün hərbi hissəyə çatan Onur düşmənin  yeni həmləsinə 
tuş gəldi. Onun nəinki saat heç Aysel haqqında düşünməyə 
macalı yox idi. Şiddətli atışma gedirdi. Ermənilər iri çaplı 
silahlardan atəşə başlamışdılar. Yaralılar var idi. Onur ön xəttə 
təcrübəli gizirləri keçirib, hərbi xidmətə yeni başlayan gənc 
əsgərləri  arxaya keçirdi. Artıq otuz il idi ki, belə qəfil 
namərdcəsinə edilən hücumlara adət etmişdilər. Hər dəfə də  
həyasız düşmənin  burnunu ovub geri oturdurdular. Bu dəfə 
vəziyyət bir az fərqli idi. Xain düşmən daha da azğınlaşmışdı. 

Aysel birinci dəfə idi ki, belə bir hadisə ilə qarşılaşmışdı. Onlar 
indiyə qədər Rusiyada yaşamışdı. Dogma rayonda müharibə 
getdiyini isə sadəcə eşitmişdi. Artıq bir həftə idi ki, yağış kimi 
yağan mərmilərin altında yaşayırdı. Dəhşətli səsdən qulaqları 
batırdı. Gecə gündüz mərmilər yağış kimi yağırdı. Təkcə özü 
deyil, anası da mat qalmışdı. Burada hər kəs öz işinin , 
gücünün başında idi. Ağlayanda ağlayır , ayağa duranda 
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pəhləvan kimi dururdular. Demək olar ki, hər gün şəhid qəbul 
edir, bu acını elliklə bir nəfər kimi qəbul edib kədərə , göz 
yaşlarına qərq olurdular. Bununla yanaşı uşaqdan böyüyə kimi 
hər kəs tək bir söz bilirdi: Bu Vətən bizimdir. Bura erməni ayağı 
dəyə bilməz. Ölən öləcək ,qalan qalacaq! İşğal altında olan 
torpaqlarımızı da azad edəcəyik! 

Onurun adı dillərdə gəzirdi. Hər kəs onun döyüşdə göstərdiyi 
rəşadətdən danışırdı. Hər yeni xəbərdən sonra Aysel hamıdan 
xəlvət otağına qaçır , çarpayısının altında gizlətdiyi saatı 
çıxardıb tumarlayır, bəzən isə öpürdü. Qız çox peşman idi. İndi 
tək bir arzusu var idi. O, da döyüşənlərə  bənzəmək istəyirdi. 

Bu gün atışma lap artmışdı. Aysel donub yerində qalmışdı, çox 
qorxurdu. Dəhşətli top, mərmi səsindən sonra qorxa – qorxa 
başını pəncərədən çölə çıxarıb insan selini görəndə 
damarında qan dondu. Qız əhalinin rayonu tərk etdiyini 
düşünürdü. Lakin əhali üzü döyüş yerinə doğru axın edirdi. Hər 
kəs döyüşçülərə nə isə aparırdı: siqaret, yemək, içmək, meyvə 
və sairə. Ən təəccüblüsü o idi ki, dünən dava edən qonşular 
cəbhəyə doğru birgə addımlayırdı. Onların cəbhə bölgəsinə 
sarı getdiklərini eşidən qız mat qaldı. Hərə bir xəbərlə gəlirdi. 
Ən dəhşətli xəbər isə Generalın şəhid olması idi. Hər kəs 
ağlayırdı. Bütün xalq ayaq üstə idi. Xalq uğrunda canından 
keçən General xalq tərəfindən alqışlarla qarşılandı. Uşaqdan 
böyüyə kimi hamı onun qanının yerdə qalmayacağına and 
içirdi. Qız şəhidlərin son mənzilə yola salınmaq mərasiminə nə 
ad verəcəyini bilmirdi. Buradakı mərdlik, qürur , çırpıntı onun 
ürəyini silkələyirdi. Yeni bir xəbər rayona bomba kimi düşdü. 
Onur ağır yaralanmışdı .Deyilənə görə onu da rayon 
xəstəxanasında yerləşdirmişdilər. Aysel Allaha yalvarıb 
Onurun sağ salamat qayıtmağını arzu edirdi. 
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Onur gözünü bir həftədən sonra açdı. İlk gözünə sataşan tibb 
bacisi oldu. Təəccüblə gözünü tibb bacısının üzünə dikdi. 
Qadın gülümsəyib : Şükür Allaha qolun kəsiləsi olmadı. Yoxsa 
o, sarışın, gözəl qiz :-mən qolumu Onura verirəm- deyirdi. 

Onur qoluna baxıb gülümsədi və  tibb bacisina təşəkkur etdi… 
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   Zaur  USTAC 
 

“O ŞEİRİ BİR DƏ SÖYLƏ, ƏRDOĞAN!” 

(…bir şeirin sorağıyla...) 

Salam olsun, çox dəyərli oxucum! Şükürlər olsun Böyük 

Allaha! 

“Zaman-zaman Şair Məmmədhüseyn, Aşıq Nəcəf, Həsən 

Xəyallı, Qəmgin Fəzi, Aşıq Hacı Göyçəli, Sərraf Şiruyə, 

Alqayıt kimi aşıq və şairlərə ünvan verən qədim oğuz yurdu 

Göyçə mahalının Daşkənd kəndi müasir poeziyamıza da 

yeni-yeni imzaları bu gün yeni ünvanda - Bərdə rayonunun 

Yeni Daşkənd kəndində gətirməkdədir. 

Tanrı hər bir bəndəsinə bir istedad bəxş edir. Kiminə dərin 

hafizə, kiminə gözəl əl qabiliyyəti, kiminə təşkilatçılıq 

bacarığı, kiminə isə fitri istedad. Ulu tanrının fitri istedad 

verdiyi insanlardan biri də Aqşin Hacızadədir. O gözəl, iti 
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qələmi olan bir şairdir. 

Onun göz açdığı ailənin, ocağın bir çox yazarları kifayət 

qədər Azərbaycan ədəbi mühitində tanınmış simalardandır. 

Aqşin Hacızadə dünyaya gəldiyi gündən qulaqları şeirə, sözə, 

ədəbi fikirlərə hakim kəsilib. Şeirlərini oxuyanda bənzərsiz 

bədii təsvirlərin şahidi olursan və şeirlərdə yeni dəsti-xətt 

duyulur...” 

Yuxarıda sitat gətirdiyim sətrlər bu elin-obanın sözünə-

söhbətinə dərindən bələd olan tanınmış tədqiqatçı, şair Araz 

Yaquboğlunun - “Aqşin Hacızadə poeziyası” adlı Aqşin 

Hacızadənin yaradıcılığı haqqında qələmə aldığı əhatəli 

yazıdan bir parçadır. 

“Bərdə rayonunun “Yeni Daşkənd” adlandırılan yaşayış 

məskəni Göyçə mahalının məşhur qədim Daşkəndinin adı ilə 

adlanmışdır. Bu kəndə hələ Sovet dövründə Göyçə 

mahalından, əsasən Daşkənddən ailələr köçüb daimi yaşamaq 

üçün məskunlaşmışlar və Göyçə mahalında yaşayan qohum-

əqraba ilə müntəzəm olaraq gedt-gəl, xeyir-şərdə iştirak 

formalarında əlaqələr saxlamışlar. Yeni Daşkənd camaatı 

Göyşə mahalının qədim Daşkənd yurdunu ata-baba ocağı 
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kimi indi də ürəklərində yaşadırlar. El şairi, şeirləri hələ 

1965-ci illərdən aşıqların saz-sözündə səslənən, müğənnilərin 

repertuarında oxunan, Türk dünyasının ünlü-sədalı şairi 

Sərraf Şiruyə Yeni Daşkənddə yaşayıb-yaradır. Allah bu 

ocağa -Daşkəndli Həsən Xəyallı ocağına şeiriyyət-

mənəviyyat bəxş etmişdir: Sərraf Şiruyyə, Aqil İmam, Eldar 

Həsənli, Aqşin Hacızadə, istedadlı və dərin ədəbi-nəzəri 

biliyə malaik gənc şair Qılman İman kimi şeir-hikmət təbli 

ziyalılar bu ocağın yetirmələridir. Qeyd etdiyimiz kimi, 

Aqşin Hacızadə də bu şeriyyət ocağındandır...” 

Bu sətrlər isə Azərbaycanın söz-sənət ocağı sayılan, Dədə 

Ələsgər məbədgahı Göyçə mahalının digər bilici 

ustadlarından biri olan Niftalı Göyçəlinin “Aqşin Hacızadə - 

şeiriyyət aləmi” adlı maraqlı, müəllifi tanımaq baxımından 

olduqca əhəmiyyətli yazısındandır. 

Bu iki tanınmış söz adamnın yuxarıda təqdim etdiyim 

fikirlərindən sonra mənim Aqşin Hacızadə haqqında burada 

əlavə nəsə qeyd etməyimə ehtiyac duyulmur. Hətta mənim 

əlavələrim şit, yersiz kəsədən desək yamaq kimi görünər və 

aşağıda sizlərə təqdim edəcəyim məsələnin şəfaflığına, 
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obyektivliyinə kölgə salmış olardı. Bugünkü söhbətimizin 

mövzusu son günlər “O ŞEİRİ BİR DƏ SÖYLƏ, 

ƏRDOĞAN!” adlı şeiri ilə gündəm olan Aqşin Hacızadə, 

onun bu şeiri və yaradıcılığı haqqında olacaq. 

Məsələ ondan ibarətdir ki, Aqşin Hacızadənin məlum şeiri 

müxtəlif saytlarda, sosial şəbəkələrdəki səhifə və qruplarda 

müəllifin qələmindən çıxdığı kimi, heç bir dəyişikliyə 

uğramadan yayımlansa da bəzən onun öz adı qeyd olunmur. 

Oxucunun marağını cəlb etmək məqsədi ilə müəllifi “Təbrizli 

Tələbə” adı ilə yayımlayırlar. Bəlkə də buna səbəbiyyət verən 

şeirin sanki bir təbrizli gəncin dilindən qələmə alınmasıdır. 

Bu amil öz-özlüyündə o məşhur frazada deyildiyi kimi, 

“Vətənin o başı, bu başı olmur...” həqiqətinin bariz nümunəsi 

kimi ortaya çıxır. Burda bir əlavə etmək istəyirəm: - 

“...Üstündən yüz Araz axsın, Totpaq, bizim torpağımız!!! 

Güney, Quzey fəqr eləməz, Oylaq, bizim oylağımız!!!” (Zaur 

Ustac) Bütün bunlara rəğmən istənilən müəllifin adını qeyd 

etmədən ( bilərəkdən və ya bilməyərəkdən) əsərini 

yayımlamaq müəllifə, müəllif hüquqlarına hörmətsizlik 

olmaqla bərabər həm də, ən adi etik normalardan kənar bir 
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hərəkət kimi qiymətləndirilməlidir. Aqşin Hacızadənin 

müəllifi olduğu, altını cızaraq qeyd edirəm dəyərli şairimiz, 

el ozanı Aqşin Hacızadənin qələminin məhsulu olan “O 

ŞEİRİ BİR DƏ SÖYLƏ, ƏRDOĞAN!” adlı şeirini sizlərə 

təqdim edirəm: 

O ŞEİRİ BİR DƏ SÖYLƏ, ƏRDOĞAN! 

(“...Zor ilə ayırdılar....” Ərdoğan) 

Quzu kəsim şeir deyən dilinə, 

O şeiri bir də söylə, Ərdoğan! 

Səs verəcək harayına qırx milyon, 

Hədəfinə yaman dəyib, bax, yaman, 

O şeiri bir də söylə, Ərdoğan, 

Qoy partlasın, qoy çatlasın bu İran! 

* * * 

Bircə bəndlik şeir ilə oyanıb, 

Təbriz indi əyaq üstə dayanıb. 

Əsrlərlə əsarətdən usanıb, 

Çalxalanır, silkələnir bax bu an, 

O şeiri bir də söylə, Ərdoğan, 

Qoy partlasın, qoy çatlasın bu İran! 
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* * * 

Haqdan deyir, sevmir haqqı, düzü də, 

Bir şeytandı astarı da, üzü də. 

Zamanıdı, dağılacaq özü də, 

Bizi bizdən ayrı salan, ayıran, 

O şeiri bir də söylə, Ərdoğan, 

Qoy partlasın, qoy çatlasın bu İran! 

* * * 

Dilindəki şər-böhtandı, yalandı, 

Erməniyə mehri-ülfət salandı. 

İran ki var, İran deyil, ilandı, 

Bu “ilana” qənim olsun o Quran, * 

O şeiri bir də söylə, Ərdoğan, 

Qoy partlasın, qoy çatlasın bu İran! 

* * * 

Yox, dolmasın Araz daha lil ilə, 

Axsın Araz o tay-bu tay gül ilə. 

Biz ki, birik millət ilə, dil ilə, 

Niyə axı ayrı qalsın bu məkan, 

O şeiri bir də söylə, Ərdoğan, 
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Qoy partlasın, qoy çatlasın bu İran! 

* * * 

O tay - bu tay Araz üstə yol salaq, 

Bu birliyə alqış deyək, əl çalaq. 

Bəsdir daha əsarətdə alçalaq, 

Alçalmışıq düz iki yüz il, zaman, 

O şeiri bir də söylə, Ərdoğan, 

Qoy partlasın, qoy çatlasın bu İran! 

* * * 

Bu ayrılıq əbədilik yad olsun, 

Pişəvəri ruhu daim şad olsun, * 

Ünvanımız bircə ünvan, ad olsun, 

Hey bir olsun Azərbaycan sonacan, 

O şeiri bir də söylə, Ərdoğan, 

Qoy partlasın, qoy çatlasın bu İran! 

Qeydlər: 

Müqəddəs Quran kitabı. 

Seyid Cəfər Pişəvəri. 1945-1946-cı illərdə Milli Hökumətin 

rəhbəri. 

12.12.2020.- Bərdə ş. 
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Bu şeirin Aqişin Hacızadə ruhunun süzgəcindən keçib həyat 

qazanmasını sübut etmək ötrü dəlilər gətirməyə ehtiyac 

olmasa da, maraq üçün şairin digər eyni ruhlu, eyni kəlmə 

yüklü müxtəlif vaxtlarda qələmə aldığı başqa şeirlərdən 

nümunələr gətirməyi özümə borc bildim: 

Füzuli virandı, izi qalmayıb, 

Ağdamın adı var, özü qalmayıb. 

Yaram var sinəmdə, yox, sağalmayıb, 

Xocalım inləyir, Şuşam can verir, 

Vətən oğullara silahlan deyir. 

və ya 

Söyləyə bilmirəm dildə arzumu, 

Ağzımdan alırlar halal ruzumu. 

Özüm öz əlimlə tutub ağzımı, 

Boğula-boğula yaşayıram mən. 

* * * 

Narahat çırpınır rahatlıq tapmır, 

Hər əlim yetənə ürəyim yatmır, 

Ürəyim deyənə əllərim çatmır, 

Yaxıla-yaxıla yaşayıram mən. 
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digər bir nümunə: 

Bu dil mənim dünyada Türklüyümü bildirir, 

Cürətimi, əzmimi, sərtliyimi bildirir. 

Neçə ağır döyüşdə mərdliyimi bildirir, 

İstəmirəm ötüşsün sənsiz ayım, bir ilim. 

Ay mənim doğma dilim, ay mənim ana dilim. 

və bu iki bəndlə bu məsələni yekunlaşdırmaq istəyirəm. Necə 

deyərlər, “arifə bir işarə bəs eylər”: 

Gen gün üçün qoçumuz çox, 

Şirinindən acımız çox. 

Günahımız, suçumuz çox, 

Tanrı bizi bağışlamaz. 

* * * 

Nə qədər ki, qalxmamışıq, 

Ələ silah almamışıq, 

Yurda övlad olmamışıq, 

Tanrı bizi bağışlamaz. 

Nümunələrə ötəri bir nəzər saldıqda belə, bütün şeirlərin eyni 

müəllifə məxsus olduğu aydın sezilir. Bu barədə bu qədər. 

Aqşin Hacızadəyə yaradıcılıq uğurları arzu edirəm. Bu işdə 
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müsbət hal odur ki, hələlik şeirə müəlliflik iddiası ilə heç kim 

çıxış etmir. Müəllif şəriksiz və şəksiz olaraq Aqşin 

Hacızadədir. Ancaq, yaxşı olar ki, gələcəkdə daha böyük 

problemlərlə qarşılaşmamaq üçün Azərbaycan Respublikası 

Müəllif Hüquqları Agentliyindən əsərləri üçün müəlliflik 

haqqında şəhadətnamə alsın. 
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   Qismət TAĞIYEV 

 

BƏDBƏXT 

(Povest) 

Bakı –Horadiz sərnişin qatarının üçüncü vaqonunun ikinci 
kupesində bir kişi ayaqüstə dayanıb pəncərədən perronda 

dayanmış həyat yoldaşı Maisa xanım, 9 yaşlı oğlu Orxan və 

bu ailənin yaxın dostu Əli həkimlə söhbət edir. Qatar gecə 

saat 11-də yola düşəcək. Hələ 15 dəqiqə var. Yola salanların 
əhval-ruhiyyələri yaxşıdır. Deyib-gülür, hərdən ona əl 

edirdilər. Vasif: 

 

–Yaxşı sağ olun! Daha gecdir, həm də soyuqdur. Yaxşı olar 
evə gedəsiniz. Maisa: 

 

-Düz deyirsən Vasif bura yaman soyuqdur. Lap donmuşam. 
Onda biz getdik. Özündən müğayət ol. Elə bu an hansısa 
hissin təsirindən Vasif özünü tambura çatdırıb vaqonun açıq 
qapısından onlara baxmaq istədi. Çıxışa tərəf gedirdilər. Sol 

tərəfdə Maisa Əlinin qolundan Əli isə Orxanın əlindən 

tutmuşdu və birdən Əli əyilib Maisanın üzündən öpdü. Vasif 
gördüyundən heç təəccüblənmədi. Bu birinci dəfə deyildi. 
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Sakitcə qaydıb öz kupesinə gəldi. Başını əlləri arasına alıb 
oturdu. Çiyninə toxunan əlin təsirindən başını qaldırıb 
qarşısında vaqon bələdçisini gördü. Bələdçi: 
 

-Sizə nə olmuşdur? Əgər özünüzü pis hiss edirsinizsə həkim 

çağırım. Vasif tələsik ayağa qalxıb: 
 

-Yox-yox heç nə lazım deyildir. Zəhmət olmasa yatağı 
düzəldin. Uzanıb dincəlmək istəyirəm. Bələdçi yatağı 
düzəldib getdi. Vasif soyunub yatağa uzandı. Xöşbəxtlikdən 

kupedə ondan savayı heç kim yox idi. Olub keçənləri 

xatırlayaraq qəti qərara gəlmək istəyirdi. Vaxtı çox idi. Qatar 
düşəcəyi stansiyaya səhər saat 6-da catacaq. Bütün bunlar 
gözlənilmədən baş verdi. 
 

Onun adı Vasifdir. Hələ 50 yaşı tamam deyil, həkimlərin 

məsləhəti ilə təqaüdə çıxır. Baş mühəndis işlədiyi şırkət 

“subpodratçı” təşkilat oub böyük tikinti şirkətlərinin inşa 
etdiyi obyektlərdə avadanlıqlar quraşdırır. Bakı şəhəri daxil 

olmaqla respublikanın bütün bölgələrində olur. İşiləri çox 
olduğundan elə qazancı da yaxşıdır. 20 ildən çoxdur Bakı 
şəhərində yaşayır. Həftənin beş gününü işləyib, şənbə- bazar 

istirahət edir. Amma indi xəstədir. Həkimlərin dediyinə görə 

o bundan sonra çox ehtiyyatlı olmalıdır. Onurğa beynində 

zədələnmə var. Yaxşı olar təqaüdə çıxıb sakit həyat yaşasın. 
Onda bu xəstəlik ola bilsin əvvəllər də varmış. Ancaq 
sağlamlığımdan heç vaxt şikayət etməmişdir. 
 

İki ay bundan öncə köhnə dostları Arif, Aydın və Əli ilə 

birlikdə dənizkənarı bulvarda oturub çay içirdilər. Sentyabr 
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ayı idi. Axşam saat doqquz olardı. Gündüzün istisindən qaçıb 
bura pənah gətirmişdilər. Artıq bir çaynik içilib qurtarmışdı. 
İkincini sifariş vermək istəyəndə , yeyib içməyi xoşlayan 
Aydın: 
 

-Əşi rəhmətliyin uşağı, Siz də iş-peşə tapmısınız. Nə 

görmüsünüz bu çayda. Elə həmişə çay,çay. Vasif sən lap 

xəsis olmusan. Dostlarının xətrini çox istəyən Vasif üzünü 
Aydına tərəf tutub dedi: 

 

-Qardaş ürəyiniz nə istəyir mən hazır. 
 

-Mən balıq yemək istəyirəm. 

 

Bu kafedə yemək verilmirdi. Restoranların birinə gedib orda 

balıq sifariş etdilər. Hər şey hazır olub yeməyə başlayanda 
Kürqırağı kəndlərin birindən olan balıq üzrə “ekspertimiz” 

Arif balıqları bəyənmədi. 

 

-Bunlar hamısı vətəgə balıqlarıdır. Bu balıqları yemlə 

bəsləyirlər. Həm yağlı olurlar, həm də elə dadlı olmurlar. 
Bura baxın bu gün neçənçi gündür? 

 

-Üçüncü gün-deyə Əli cavab verdi. 
 

-Elə isə hamınızı şənbə-bazar günü bizim kəndə Kürqırağına 
dəvət edirəm. Balıq tutarıq, həm də sahildəki meşədə kabab 

çəkərik. Sonra da qəflətən əlini qulağına apararaq bərkdən 

oxumağa başladı; 
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-Kür qırağının əcəb seyrangahı vardır, 
 

Yaşılbaş sonası hayıf ki, yoxdur. Arifin bu hərəkəti hamını 
güldürdü. 
 

Arif : 

 

-Hə nə deyirsiniz, razısınız? Ariflə Aydın həmyerlidirlər. Hər 

ikisi Vasif işləyən idarədə iş icraçısıdır. Əli isə Maisa işləyən 

xəstəxanada şöbə müdüridir. Dostlar Arifin xətrini çox 
istəyirdi. Onlarda dəfələrlə olmuşdular. Sadə, təvözakar, 
zəhmətkeş valideynləri var. Vasif Aydınla, Əli ilə 

məsləhətləşəndən sonra cavab verdi, – razıyıq. Balıq tutmaq 
üçün bütün ləvazimatlar Arifdə vardır. Qərara alındı, şənbə 

günü dörd dost səhər saat 7-8-də Vasifin “Tayota” markalı 
maşınınıma əyləşib Kürqırağına getsinlər. Kimin ürəyi hansı 
İçkilərdən, sulardan istəyirsə özü ilə götürsün. Belə də 

etdilər. Ancaq yola düşmək məqamında məlum oldu, Əli 
getməcək. Xəstəxanaya ağır xəstə gətiriblər və həmin xəstəni 

Əli operasiya edəcək. Artıq saat 11-də Arifgilin kənddəki 

evlərinin qarşısında maşından düşdülər. Həyət adamlarla dolu 

idi. Bunlar hamısı Arifin yaxın qohumlarıdır. Uşaqları 
qarşılamağa gəlmişdilər.Yəqin gələcəklərini Arif telefonla 

xəbər veribmiş. Əvvəlcə ata-anası Muxtar əmi, Atlas xala 

onlara yaxınlaşıb üz-gözlərindəndən öpüb, xoş gəldin 

elədilər, Sonra cavanlar. Onlardan biri ayaqları kəndirlə 

bağlanmış quzunu Muxtar kişinin işarəsi ilə gətirib uşaqların 
qarşısında yerə yıxaraq kəsdi. Muxtar əmi: 

 

-Burdan belə sizlik bir iş yoxdur, keçin evə. Qızların 
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köməkliyi ilə yaxşı-yaxşı yuyunduqdan sonra açıq eyvanda 
əvvəlcədən düzəldilmiş stolun ətrafında oturdular. Muxtar 
əmi də onlarla əyləşib, hal əhvallaşdı. Vasif də öz növbəsində 

onun vəziyyəti ilə maraqlandı. Muxtar əmi yaxşıyıyıq-dedi. 

 

-Sağ olsun müstəqil dövlətimizi. Torpaqları verib özümüzə. 

Ürəyimiz necə istəyir elə istifadə edirik. Yuxarıda dediyi 
kimi onlar bu evdə dəfələrlə olmuşdu. Bu daşdan kürsüsünün 
hündürlüyü 1 metr olan, sonrası isə çiy kərpicdən tikilmiş bir 
mərtəbəli evdir. Divarlarının qalınlığı 80 sm olar. Belə divar 

yayda Günəşin yandırıcı istisini, qışda isə soyuq havanı içəri 

buraxmır. Nəticədə ev yayda sərin, qışda isti olur. 
 

Süfrədə hər şey var idi. Yerli məhsullardan pomidor salatı 
doğranmış, üzərinə soğan, bibər, reyhan əlavə edilmiş və 

birinin yanına bir ədəd acı istiot qoyulmuşdu. Kimin ürəyi 

istəsə yeyə bilərdi. Düz boşqablarda camış qaymağı, soyutma 
yumurta, qrafinlər qatıqdan düzəldilmiş ayranla 
doldurulmuşdu. Bir qədər kənarda qoyulmuş stolun üstündə 

boşqablarda doğranmış qarpız-yemiş düzülmüşdü. Əvvəlcə 

çay içəndən sonra süfrəyə yemək verildi. Arif də gəlib 

oturdu. Qonaqlar çay içib söhbət eliyən zaman, lazım olan 
işləri yerinə yetirirdi. Tilovları, atmaları hazırlayıb, tilovlara 
taxılacaq qurdları (soxulcanların) yığılmasına göstəriş 
vermişdi. Xörək Atlas xalanın bəslədiyi və öz əliyi çöl 
ocağında bişirdiyi çolpa ətinin çığırtması idi. Ətiri uzaqdan 
hiss olunurdu. Bütün bunları görən və yaxşı yeməyi 

qiymətləndirən Aydının keyfi kökəlmişdi: 
 

-Əladır, əladır-deyirdi. Amma nəyisə çatmır. Aydının nəyə 
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işarə etdini bilən və içməklə arası olmayan Vasif: 
 

-Aydın mən ölüm bəsdir. Qoy bu gül kimi nemətləri o 

zəhrimarsız yeyək. Yeməkdən sonra qarpız –yemişi verdilər. 

Yanındada boşqabda xüsusi üsulla hazırlanmış şor 
qoyulmuşdu. Yerli əhali buna Şirvan şoru deyirlər. Qarpız –
yemişlə yeyəndə çox ləzzətli olur. Nəhayət hamı yeyib 
doyandan sonra Muxtar əmi: 

 

-Yol gəlmisiniz, yəqin yorulmusunuz. O başdakı otaqda Sizə 

yer hazırlayıblar keçin bir qədər dincəlin. Arif də öz 
növbəsində: 

 

-Hə atam düz deyir. Bir az dincələk. Kürə saat 4-də 

gedəcəyik. İndi istidir. Etiraz etmədik. Məsəl var “Qonaq ev 

yiyəsinin quludur” deyiblər. Gələnlər üçün hazırlanmış otağa 
daxil olanda buranın həqiqətən çox sərin olduğunu hiss 
olunurdu. Saat 4-ün yarısında Arif bizi səslədi. 

 

-Hə balıqçılar durun vaxtdır. Kür və onun səfalı meşəsi bizi 

gözləyir. Ayağa durub səfər paltarları geyib hazır oldular. 
İndi onların tamamilə başqa görkəmi vardı. Həyətdə 

qablaşdırılan şeyləri Arifin qardaşı Nəsibin at arabasına 
yığmışdılar. Burda nələr yox idi. Tilovlar, xırda kətillər, 

mütəkkə, döşəklər, şişlər, qarpız-yemiş, qab-qacaq vardı. 
Qalan şeylər bizim maşında idi. Arif Nəsibə: 

 

-Qardaş sən yavaş-yavaş sür get bərənin yanına. Orda Qurban 
əmini tap. Deynən Arif qağam dostları ilə gəlib. Kürü o 
tərəfinə keçib balıq tutub, meşədə dincələcəklər. Səni də 
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dəvət edirlər. Nəsib arabasın sürüb getdi. On dəqiqədən sonra 

biz də yola düşdük. Kür o qədər uzaqda deyildi. Kür daşanda 
ətrafı su basmasın deyə sahil boyu torpaq bənd salınmışdı. 
Maşınımız getdikcə hər tərəfi toz –duman bürüyürdü. Cəmi 

300-400 metr yol gedəndən sonra gəlib bərənin yanında 
olduq. Maşından düşüb bərənin yanına gəldik. Burada sahil 

sıldırım qaya kimi idi. Bərə dayanan yerin sağ –sol tərəfinə 

ağaclar əkilmiş, ağaclar böyüyüb hər tərəfə kölgə salırdı. 
Hava azca küləkli, həm də sərindi. Araba burda olsa da Nəsib 

yox idi. Bərə sahildə basdırılmış dəmir dirəyə zəncirlə 

bağlanmış və üstəlik möhkəm qıfıllanmışdı. Az keçməmiş 
Nəsib gəlib çıxdı. Amma yaman bikefdi. Az qala 
ağlayacaqdı. Bizim kimi oda gəlib görür bərə bağlıdır. 
Qurban əminin harada oduğunü öyrənmək üçün buradan 100 
m aşağıda olan motorçunun yanına gedir. O da xəbər verir, 

heç mən də bilmirdim. Günorta olara getdim. Öyrənib ki, 

Qurban əminin Bakıda fəhlə işləyən oğlunu maşın vurub. 
Yazıq kişi o qədər tələsik gedib, açarları da özü ilə aparıb. 
Amma şükür Allaha uşağa elə bir ciddi xətər yetməyib. Bu 

gün axşam qayıdacaq. Arif tamamilə dilxor oldu. Bu ətrafda 

ən yaxın bərə 20 km aralıda idi. Ora da getmək sərf etmirdi. 

Həm yol narahatdır. Həm də oralar başqa kəndin ərazidir. 

Sonra üzünü bizə tutub: 

 

-Yaxşı uşaqlar dilxor olmayın. Meşədə yeyib –içməyimiz 

qaldı sabaha. Nəsib sən balıq tutmaq üçün nəyimiz varsa ayır 
yerə qoy. Qalanlarını evə apar. Saat 10-da biz də gələcəyik. 

Kətilləri də apar. Onlar burada yaramayacaq. Vasif maşını 
ağacın kölgəsinə sür. Qorxma burda heç kim ona toxunmaz. 
Burdan 200 metr yuxarıda yaxşı yer var. Orda bizim 
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qayığımız da var. Özünüzlə bir neçə su götürun və tilovları, 
atmaları aparmaqda mənə kömək edin. Vasiflə, Aydın onun 
dediklərinə əməl etdilər və arxasınca düşüb çay yuxarı 
getməyə başladılar. Heç on dəqiqə keçməmiş üst-başımız, üz-

gözümüz tamamilə toz oldu. Gəlib Arif deyən yerə çatıb 
cığırla çayın sahilinə endik. Burda qayalıq sahildən xeyli 

uzaqlaşmış və nəticədə uzunluğu 200 m, eni 10 metr olan 
sahə əmələ gəlmişdi. Suyun kənarında güclə hiss olunan 

dəmir dirəyə taxta qayıq bağlanmışdı. Arif sahil boyu aşağı-
yuxarı gedib gələrək onların hər birinə iki tilov, ayrıca qutuda 
qurd verərək özünə ortada yer götürdü, əgər lazım olarsa tez 
köməyə çatsın. Bundan sonra atmaları qayığa yığıb, özü də 

qayığa tullanaraq suyun ortasına tərəf irəliləyərək bir-bir suya 

tulladı. Bəli balıq ovu başladı. Vasif Kürün qarşıdakı sahilinə 

nəzər yetirdi. Qəribə idi. Çayın o tərəfi başdan-başa meşə idi. 

Özu də ağaclar o qədər hündür idi çayın sahili tamamilə 

gölgə idi. Bura isə həm isti, həmdə bürkü idi. Yavaş-yavaş 
əynimizdə olan paltarları soyunurduq. Günəş bütün istiliyi ilə 

bizi yandırmağa hazırlaşırdı. Ayağımızın altında torpaq çox 
yumşalıb artıq palçığa çevrilirdi. İlk haray yenə Aydından 
gəldi. Onun tilovuna iri bir balıq düşmüşdü. Nə qədər 

əlləşirdisə çəkib sahilə çıxarda bilmirdi. Köməyə Arif gəldi. 

Suda balığı xeyli yorduqdan sonra yavaş –yavaş suyun 
kənarına gətirib, əlini balığın qulağına keçirərək kənara atdı. 
Bu 4 kq –dan bir qədər az naqqa balığı idi. Aydın yaman 
sevinirdi. Vasif ayaqüstə durmaqdan yorulduğu üçün balaca 
bir təpəcik tapıb üstündə oturdu. Doğrudur bir balaca nəm 

idi,amma rahatdı. Onun da tilovlarına balıqlar düşdü. 
Balıqların biri sazan idi və kilodan ağırdı. Gəldiyimizdən 2 

saatdan çox keçməsinə baxmayaraq gün hələ də yandırırdı. 
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Palçığa batmış ayaqlarımızı tez-tez suda yuyurduq. Arifin 

atmaları da tez-tez səslənməyə başladı. Arif onları hər dəfə 

çıxaranda ucunda bir balıq olurdu. Nəhayət saat 8 oldu. Biz 

dostlar əməlli başlı balıq tutmuşduq. Vasif bərk yorulmuşdu. 
Qolları yaman gicişirdi.Təklif elədi, daha bəsdir gedəyin. 

Nəyimiz varsa yığışdırıb evə gəldik. Atlas xala bir neçə 

qazan istisu hazırlamışdı. Bulananları soyunub töküb yüngül 
paltarlar geyərək yenə eyvana çıxdıq. Arif hələ həyətdə idi. 

Onun yanında tanımadığım 4-5 adam vardı. Arifin dostları 
imiş. Gəlişini eşidib gəlmişdilər. Buralı olsalar da bizim 
tutduğumuz balıqları görüb məəttəl qaldılar. Arif balıqları 
təmizləməyi yoldaşlarına tapşırıb manqalı gətirtdi. İçərisinə 

kömür töküb od vurandan sonra quzu ətinin qabırğalarından 
kabablıq doğrayıb şişlərə çəkdi. Az sonra bu şişlərə balıqlar 
əlavə edildi. Biz Muxtar əmi ilə söhbət edib çay içirdik. Tam 
bir saatdan sonra bizi yenidən süfrəyə dəvət etdilər və elə bu 

vaxt həyətə daxil olan maşının gur ışığı oturanların üzərinə 

düşdü. Maşın düz gəlib onların yanında dayandı. Bu çox 
bahalı maşındı. Vasif o dəqiə maşını tanıdı. Bu Əlinin maşını 
idi. Hər iki tərəfdən qapılar açıldı. Sükan tərəfdən Əli, digər 

tərəfdən isə bir qadın düşdü. Bədənə çox kip oturmuş qolsuz 
kofta və cins şalvar geymiş qadın Vasifin arvadı Maisa idi. 
Hamı ayağa qalxıb onlara xoş gəldin –deyəndən sonra stola 

dəvət etdilər. Maşında yatmış Orxanı evə apardılar. Qonaqlıq 
gecə saat 2-yə kimi davam etdi. Aydın özunə təzə həmdəmlər 

tapmışdı. Məclisin axırına yaxın daha ağızdeyəni qulaq 

eşitmirdi. Gözəl məclis idi. Xüsusi ilə təzə balıq kababı çox 
dadlı idi. Təkcə Vasifin üzü gülmürdü. Dilxor olduğundan 
stoldan qalxıb bir siqaret yandırıb ayaqyoluna tərəf yönəldi. 

Buralarda ayaqyolunu həyətin uzaq küncündə tikirlər. Yol 
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manqalın yanından keçirdi. Başları qarışıq olduğundan 
Vasifin yaxınlaşdığın hiss etməyən Aydın: 
 

-Ə, Arif bizim dostluq etdiyimiz Vasif oğraşın, dəyyusun biri 

imiş. Gecənin bu vaxtında, bu yiyəsiz çöllü biyabanda 
arvadın nə ölümü var yad kişinin maşınında. Kimi inandıra 
bilərsən onlar düz adamdır. Sən öləsən mənim arvadım 
nəinki gecə, gündüz yad adamın maşınına minə ha, onun 

başını it başı kimi rus qiblləsinə kəsərəm. Odur ey sizdə 

olduğumu eşidib zəng vurub olar məndə gəlim. Dedim öl 
yerində. Bütün deyilənləri eşitməməzliyə vurub sakitcə 

onların yanından keçib ayaqyoluna və tez qayıdıb öz yerində 

əyləşdi. Maisa ilə Əli yanaşı oturmuşdular. Özləri ilə 

gətirdiklər litlik rus araqlarından fincanlara süzüb Arifin 
kənddəki dostları ilə içirdilər. Təzə tanışlar da söz verdilər 

sabah onların növbəsidir. Əziz qonaqlara meşədə qulluğu 
özləri edəcəklər. Uzun görüşmələrdən, təkrar 

qucaqlaşmalardan sonra nəhayət saat 3-də otağa girib 
dincəlmək istədilər. 

 

Əziz oxucular! Haqqında söhbət açdığım Vasifin həyatı o 
qədər keşmə-keşli olub, bütün olanlar barədə dəqiq 

məlumat verməyə çətinlik şəkirəm. Odur ki, əvvəlki həyatı 
və sonrakı taleyi haqqında məlumat verməyi onun öz 
öhdəsinə buraxıram. 
 

-Aydınla Əli elə o saat yatdılar. Amma mən… İlan vuran 
yatdı mən yata bilmədim. Bədənim od tutub yanırdı. Qapı-
pəncələr taybatay açıqdı. Səhərə yaxın yuxuya getsəm də 

səsə-küyə ayıldım. Yerimdən ayağa qalxmaq istədim və 
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həmin anda ağrıdan qışqırmağa başladım. Səsimə yüyürüb 
gələnlərə heç nə deyə bilmirdim. Yavaşca kürəyimi 

göstərdim. Uşaqlar məni geyindirib, əllərində həyətə gətirib 

stulda oturtdular. Məni soyuq tər basırdı. Üzümə su vurdular. 

Ayağımı isti vanna elədilər. Kürəyimi ovuşdurub isti çay 
içirdəndən sonra bir balaca sakitləşdim. Ayağa durmağa 
qorxurdum. Ağrı gah sol tərəfdə, gah da sağ tərəfdə olurdu. 

Böyrəklərimdən şübhələnirdim. Əli həkim yaxınlaşıb əlinin 

tini ilə hər iki böyrəklərimin üstündən əvvəlcə yavaşca, sonra 
isə bərkdən vurdu. Ağrı yox idi. Sənin belin ağrıyır. Bu sinir 
ağrısıdı. Möhkəm soyuqlamısan.Ev sahibi Arifdən isə lap 

qəribə təklif gəldi: 

 

-Yığışıb gözləmədən şəhərə getmək lazımdır. Burda qalmaq 
olmaz. Bu gün bazar günüdür. Lap elə iş günü ols ada burda 
nə həkim, nə dərman var. Məni arxa oturacaqda uzandırıb 
başımın altına yastıq qoydular, hamı ilə görüşəndən sonra 

yola düşdük. Maşını Arif sürüdü. Aydın da yanımızda idi. 
Maisa, Orxan yenə Əlinin maşınına mindilər. Maşın 
silkələdikcə ağrılarım artırdı. Hacıqabula çatanda daha dözə 

bilmirdim. Xəstəxanaya dönüb bir ağrıkəsici iynə vurdurduq. 

Evimizə çatanda saat 3 olardı. Məni köməkləşib 3-cü 
mərtəbəyə öz evimizə qaldırandan sonra Ariflə Aydın 
evlərinə getdilər. Yaxşı ki, arvadım, oğlum yanımda idi. 
Maisa həkimdir. Həm də qohumumdur. Bibim qızıdır. 
Nəbzimi yoxlayıb təzyiqımi ölçdü. Təzyiqim yüksək idi. 100-

ün 185-ə. Yenidən qaça-qaç düşdü. Təcili yardım 
xəstəxanasına yollandıq. Damarlarlarıma iynə vurub təzyiqi 

aşağı salsalar da sinir ağrılarım şiddətlənirdi. İş o yerə gəldi, 

sol ayağım iflic oldu. Növbətçi həkimlər heç nə edə bilmirdi. 
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Sonra hansısa həkimə zəng vurdular. Xəstəliyin əlamətlərini 

dedilər. Ümumi qərarla daha bir sakitləşdirici iynə vurdular. 

İynə vurulandan sonra ağrılar yavaş-yavaş sakitləşməyə 

başladı və yarım saatdan sonra tam rahat oldum. Ayağa durub 
bir neçə addım gəzindim. Ancaq əlimi sol ayağıma vuranda 
bərk qorxdum. Ayağımın ombadan dizimə qədər olan 

hissəsində həyat əlaməti yox idi. Bu hissə elə bil quru yumru 

ağac idi. Həkimin biri məsləhət gördü, mənə təkbaşına 
yerimək olmaz, hər an müvazinətimi itirə bilərəm. İndi 
qayıdıb evinizə gedə bilərsiniz. İynənin təsirindən yaxşı 
yatacaqsınız. Sonra qələm, kağız götürüb özünün tanıdığı 
həkimin adını, ünvanını və telofonunu yazıb bizə verdi: 

 

-Məsləhət bilirəm, bu həkimin yanına gedin. O Sizə kömək 

edər. Onlara təşəkkür edib evə qayıtdıq. Məni öz çarpayıma 
uzandırıb, üstumü yorğanla örtəndən sonra Maisa: 

 

-İndi sənə çay gətirərəm içərsən. Bilmirəm yerin 

rahatlığndanmı və yaxud yorğunluğumdanmı dərhal 

yatmışam. Maisa Əlini öz evinə getməyə qoymur, qorxur, 

birdən nəsə olar. Ertəsi gün məni oğlum Orxan oyatdı: 
 

-Ata dur! Anam səni həkimə aparacaq. Yüngül səhər yeməyi 

yeyib, çay içəndən sonra üçümüz də aşağı düşdük. Maşın öz 
yerində idi. Maisa pultu işə salıb qapıları açdı. Əvvəlcə məni 

oturtdular. Orxan keçib arxada oturdu. 
 

– Bəs maşını kim sürəcək? 

 

-Mən. 
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-Necə sən maşın sürə bilirsən?. 

 

-Hə. Sən buralarda olmayanda mən Əlidən xahiş etdim, mənə 

maşın sürməyi öyrətsin. Bir neçə ayın içərində mən yaxşı 
şagird oldum və indi əla maşın sürürəm. İstəyirdim sənə 

sürpriz edim. 
 

-Yaxşı sürprizdir-deyə istehza ilə cavab verdim. Maisa sükan 
arxasına oturub maşını işə saldı və həyətdən keçib, küçəyə 

çıxdıq. O maşını çox inamla idarə edirdi. Heç bir təlaş, 
həyacan yox idi. Yolüstü Orxanı oxuduğu məktəbə qoyduq. 

Bir az qaçandan sonra dayanıb bizə əl elədi. Orxan 8 saylı 
orta məktəbin 3-cü sınfındə oxuyur. Bu uşaqda mənə oxşayan 
heç bir əlamət yoxdur. Onun saçları, qaşları, kirpikləri və 

gözləri qaradır, Mən isə bir qədər sarışın olmaqla yanaşı 
gözlərim qəhvəyi rəngdədir. Ümumiyyətlə Allah-təala məni 

yaradarkən öz səxavət əlini bir qədər əsirgəmişdir. Mən 

hündürboylu, arıq çəlimsiz bir adamamam. Başımın ön 
hissəsi girinti-çıxıntısı olan dəniz sahilinə oxşayır. Ortada 
yarımada şəklində tük zolağı uzanıb alnıma qədər gəlir, öz 
növbəsində hər iki tərəfdən tükü olmayan üçbucaq şəkilli 

zolaq yuxarı qalxır. Ən pisi isə mənim sol çiynimdən biraz 

aşağı anadangəlmə qozbelə oxşar bir şey vardır, hətta ən 

yaxşı tikilmiş kostyumu geyəndə belə kostyumun sol 

tərəfində yuxarı qalxma əmələ gəlir. 

 

Maisa bizə verilən ünvanı çox asanlıqla tapdı. O burada 
Bakıda anadan olmuşdur. Şəhəri yaxşı tanıya bilərdi. Ancaq 

avtomobil yollarında belə sərbəst hərəkət etməsi ondan xəbır 
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verirdi ki, o bu işə lap çoxdan başlamışdır. Nə isə, mənim 

xəstəxanada qəbul edilib, müayinəm, analizlərin cavabının 
alınması tam 3 gün çəkdi. Bundan sonra həkimin məsləhəti 

ilə ev şəratində mam bir ay müalicə olunacağımı, bu işləri 

bacaran xüsusi tibb bacısı ayıracaqlarını dedi. Onu da qeyd 
etdilər ki, yaxşı eləyib birbaşa Bakıya gəlmişəm. Cüzi səhv 

məni ömürlük yatağa sala bilərdi. 

 

Bütün müalicələr olandan sonra yenidən həkimin qəbulunda 

oldum. Həkim hərtəfli yoxlayandan sonra: 

 

-Hə yaxşısan. Qalanı baxır sənin özünə. Həmişə soyuqdan 

qorunmalısan. İşləmək olmaz. Həkimlərə yaxın yerdə 

yaşamalısan, vaxtında köməyinə çata bilsinlər. Yaxşı olar 
təqaüdə çıxasan. Sərbəst olarsan. İldə bir-iki dəfə 

sanatoriyalarda, istirahət evlərində dincələrsən. Bunun sənə 

çox xeyri dəyər. Əsəblərin sakitləşər. Onu da deyim, mən 

evdə müallicə olunan vaxtı bir dəfə də olsun Əli bizə 

gəlmədi. Yəqin Maisa tapşırıb. Çünki məlum Kürqırağı 
hadisəsindən sonra onun yanımızda olmağı məni özümdən 

çıxarırdı. 
 

Həkimin dediyi ilə razılaşdım. Bizim yaşamaq üçün heç nəyə 

ehtiyacımız yox idi. Evimiz, maşınımız, kiçik və təmirsiz 

olsa da bağ evimiz var. Maisa işləyir, özü də yaxşı qazanırdı. 
Mən də yəqin ki, 500-600 manat təqaüd alacağam. Odur ki, 
ərizə verib işdən çıxdım. Ancaq təqaüd üçün sənədlər 

toplananda məlum oldum oldu iş stajımın 5-6 ili doğulduğum 
Göytəpə rayonunda qalmışdır. İndi həmin sənədləri almaq 

üçün qatarla ora gedirəm. Saata baxdım. Saat 4-ə işləyirdi. 
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Hələ də yata bilmirdim.Tambura çıxıb bir siqaret çəkəndən 

sonra yenidən yatağa uzandım . 
 

Kimsə məni silkələyirdi. Gözlərimi açdım. Bələdçi idi: 
 

-Hazırlaşın indi sizin stansiyadır. Durub yaxşıca 
yuyunduqdan sonra yol paltarlarımı soyunub, səliqə ilə əl 

çantasına yığdım. Kostyumumu, yüngül paltomu geyinərək, 

şeylərimi götürüb tambura gəldim. Hava hələ qaranlıq 
olduğundan heç nə ayırd etmək olmurdu. Nəhayət qatar 

dayandı. Bələdçi qapını açdı. Üzümə xoş, təmiz hava 

toxundu. Sinə dolusu nəfəs alıb öz ürəyimdə “oxay” dedim. 

Perrona düşüb çıxışa tərəf getdim. Ətraf adamla dolu idi. Elə 

bilirdim Bakıdan təkcə mən gəlirəm. Sən demə insanların 
əksəriyyəti qatardan istifadə edirmiş. Qatarla getmək həm 

rahat, həm ucuz, ən başlıcası təhlükəsizdir. Bu stansiyanın 
adı Dağburnudur. Gözəl yaraşıqlı binası var. Mən buralarda 

olanda tikilmişdi. Buraları əla tanıyıram. İş icraçısı işləyəndə 

mənim obyektlərimə göndərilən materialları bu stansiyadan 
daşıyıb aparardım. Gedəcəyim rayon mərkəzi Göytəpə şəhəri 

burdan 18 km aralıda yerləşir. Dayanacağa yaxınlaşıb 
avtobusla getmək istəyirdim . Hər tərəfdən üstümə 5-6 adam 

hücüm çəkdi. 

 

-Qardaş şəhərə gedirsən gəl aparım. Elə bu vaxt o biri 

tərəfdən başqa birisi; ə Həsən utanmırsan görürsən qardaş 
mənim maşınıma tərəf gəlir. Bəli burada bir mərəkə qopdu 

gəl görəsən. Axırda iri cüssəli bir kişi: 
 

-Ayə, bəsdirin iki manatdan ötrü niyə bir-birinizi qırırsınız, 
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qonaqdır bir az mədəni olun, özü kimin maşında əyləşər 

apararsınız. Mən keçib əvvəlcədən məni çağıran oğlanın 
maşınında oturdum. Nədənsə onun müraciəti xoşuma 
gəlmişdi. Nəhayət yola düşdük. Hava artıq işıqlanmışdı. Mən 

sürücünün yanında oturmuşdum. Ətrafı yaxşı seyr edə 

bilirdim. Yol çox rahat idi. Dörd yol kəsişməsində böyük 
hərəkət darəsi düzəldilmiş, ətrafı yaxşıca abadlaşdırılmışdır. 
Yol boyu müstəqil Azərbaycanımızın memarı və yaradıcısı 
Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin Vətən, torpaq, gənclər 

haqqında dedyi sözlər yazılmış reklam lövhələrinə rast 

gəlirdik. 

 

Yarım saatdan sonra mən rayon mərkəzində “kruq” deyilən 

yerdə maşından düşdüm. Gedəcəyim bir yer yox idi. Atam, 

anam vəfat etmiş, onlardan sonra evimiz satılmış pulu 
bacımla, mənə verilmişdi. Mən öz payımın yarısını 
götürdüm. Bacım həmin pulla və üstəlik atamın biz institutda 
oxuyarkən aldığı 2 otaqlı mənzili sataraq yeni binada 3 otaqlı 
mənzil aldı. Dost, tanışdan söhbət gedə bilməz. Uzun illərin 

ayrılığından sonra mən heç bilmirəm onlar sağdır, vəfat 

ediblər və ya ayrı yerə köçüblər. Mənim burdan köçüb 
getdiyim 20 il olardı. Doğrudur atam, anam rəhmətə gedəndə 

bura gəlsəm də yalnız evimizdə oldum. Ətrafa nəzər saldım. 
Hər yan tamamilə yenidən düzəldimişdir. İlk olaraq özümün 
inşa etdiyim obyektlərə baxmaq istədim. O vaxt mən bizim 

idarənin şəhərdə olan obyektlərinin iş icraçısıydım. Onlar çox 
deyidir. Cəmi üç obyektdir. Beşmərtəbəli yaşayış binası, 
prokurorluğun inzibatı binası və raykom işçiləri üçün 2 
mərtəbəli yaşayış binası. Bu binaların tikintisi hər biri mənim 

həyatımda öz izini qoymuşdur. Bu izlərin nədən ibarət 
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olduğunu sonra söyləyəcəm. 

 

Sənədlərimi götürmək istədiyim arxiv idarəsi saat 10-da 

açılacaq. İndi hələ saat səkkizdir. Kifayət qədər vaxtım var. 
Hər üçünə baxdım. Yaxşı qalmışdılar. Bilirsiniz hər bir 

bəstəkarın, rəssamın, yazıçının öz əsəri oduğu kimi, biz 
inşaatçıların əsəri tikdiyimiz binalardır. Oradan birbaşa 
bazara getdim. Bir qədər buralarda dolandıqdan sonra şəhərin 

mərkəzində olan Heydər Əliyev adına istirahət parkına 
gəldim. Alaqapıdan daxil olduqda parkın çox gözəl, həm də 

möhtəşəm tikildiyni görürsən. Qarşıda mərmərlə üzlənmiş 
hündür postament üzərində Ulu Öndərin ayaq üstündə 

heykəli qoyulmuşdur. Əlini İşğal altında olan bizim 
Füzuli,Cəbrayıl, Zəngilan, Laçın, Qubadlı torpaqlarına tərəf 

uzadaraq xalqımızın həmin torpaqların azad edilməsinə 

çağırır. Yaxınlaşıb heykəlin önündə durdum və bütün 
varlığımla Ona baş əydim. Qayıdıb parkdan çıxandan sonra 
yaxınlıqda bir çayxanaya rast gəldim. Ağacların aıtlnda 
kənarda qoyulmuş tənha stolda oturub cay və səhər yeməyi 

sifariş etdim. Bunları tez verdilər. Yemək yeyib, cay içib 
pulunu verəndən sonra saata baxdım. Saat 10 idi və mən 

arxiv idarəsinə yollandım. İdarəni tanıyırdım. Əgər yerini 

dəyişməyiblərsə 5 dəqiqəlik yoldur. İşlərimi tez qurtarmaq 

istəyirdim. İstəmirdim məni burda kimsə görsün və yaxud 

tanısın. Ailəmizin adına ləkə gətirmiş, məni bu şəhərdən 

Bakıya köçməyə məcbur etmiş hadisəni burda uşaqdan –
böyüyə hamı bilir. 
 

İdarəyə çatıb açıq qapıdan içəri girib sağ tərəfdə müdir 
yazılan qapını döydüm. İçəridən:- Gəlin səs eşidildi. Müdir 
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otağına daxil oldum. Qapıya yaxn qoyulmuş stolun arxasında 
gənc bir qız kompüterdə nə isə yazırdı. Qarşı tərəfdə stolun 

arxasında gözlərinə eynək taxmış bir az yaşlı xanım 
əyləşmişdi. İri bir kitabı vərərələyib hərdən qeydlər edirdi. 

Mən: 

 

-Salam! Sabahınız xeyir-dedim. Gənc qız salamımı aldı. Elə 

müdirə xanım da gözlərini kitabdan ayırmayaraq salamımı 
aldı və buyurun eşidirəm deyə cavab verdi. Ona yaxınlaşdım 
və tanıdım. Bu Zəminə idi. Mənim İlk sevgim. Bu dəfə ona 

adı ilə: 

 

-Salam Zəminə! Adını eşitcək başını qaldirıb xeyli mənə 

baxdı və birdən ayağa qalxıb mənə yaxınlaşdı: 
 

-O Vasif salam, salam. Xoş gəlmisən, xoş gəlmisən və məni 

qucaqlayıb dəlicəsinə üz gözümdən öpdü. Gənc qız durub 
otaqdan çıxdı. Ay canım sən elə birdəfəlik yoxa çıxdın. Gəl, 

gəl əyləş, görək səni buralara gəlməyə nə vadar edib. Mən 

karıxb qalmışdım. Zəminəyə buralarda rast gələcəyimi heç 
ağlıma belə gətirmirdim. Sonra mənə yer göstərdi. Özü də 

keçib qarşımda əyləşdi. 
 

-Hə söylə görək nə var, nə yox. Oğlun, xanımın necədir? 

Deyirlər sənin ikinci xanımın yaman gözəldir. Görənlər deyir 

lap elə Cokandanın özüdür. Mən: 

 

-Sağ ol Zəminə! Hər şey yaxşıdır. Mən özüm bərk 

xəstələmişəm. Xəstələndiyimi, təqaüdə çıxdığımı və 

gəlişimin səbəbini dedim. Sənədlərimi alıb baxandan sonra 
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Aysunu çağırıb lazımi tapşırıqları verdi. Birdən ayağa qalxıb 
gülə-gülə Molla aşı görüb Quranı yaddan çıxardan kimi, mən 

də səni görüb sevindiyimdən çay verməyi də unutdum. Sonra 

qapını açıb: 
 

-Aysu bala gəl bizə çay ver. Mən ona fikir verdim. O çox 
yaxşı qalmışdı. Əynində ona yaraşan boz kostyumu vardı. 
Yenidən gəlib qarşımda əyləşdi. Mən də öz növbəmdə ondan 

bir xəbər tutmaq istədim . 

 

-Bəs sizdə nə var, nə yox, ailən, uşağın varmı?-deyə 

soruşdum. 
 

-Heç nə yoxdur. Ali məktəbə daxil oldum. Bir neçə idarədə 

işləyəndən sonra bir il olar bura göndəriblər. 

 

-Axı necə ola bilər bütün qızlara sən adaxlı tapırdın, amma 
özünə bir oğlan tapmadın. 
 

-Düz deyirsən mənim belə xasiyyətim vardı. O vaxt qızların 
ikisini sənin oğlanlarına verdim, sonra işlədiyim idarələrdə 

bir neçə qızı ərə vermişəm. Elə mənim özümə də çoxlu elçi 
düşən oldu, səndən sonra mən heç kimi sevə bilmədim. Amm 

bir şey bu günə kimi mənə qaranlıq qalır. Necə oldu, biz bir-

birimizi sevdiyimiz halda sən qəflətən yoxa çıxdın və məni 

qoyub gedib o musiqi müəlliməsini aldın. O da sənə elə 

xəyanət elədi. Qulaq as Vasif elə bil ürəyimə dammışdı, bu 
günlərdə səni görəcəyəm. Mən sevgimizə aid bir neçə şer 
yazmışam. Bir həftə olar, onları evdən gətirib yanıma 
qoymuşam. Ayağa durub stolun rəfindən bir qovluq çıxarıb 
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içərisindən üç vərəq götürüb mənə verdi. Alıb baxdım. Özü 
kmi şerləri də səliqə ilə yazılmışdı. Hə niyə susursan bəlkə 

deyəsən. Onsuz da bu heç nəyi dəyişmir. Ancaq səbəbini 

bilsəm yaxşıdır. Mən başımın işarəsi Aysunu göstərdim. 

 

Zəminə -Qızım sən gedə bilərsən. Nahardan sonra gələrsən. 

 

O vaxtdan neçə illər ötmüşdü. Amma mənim yaxşı 
yadımdadır, nə üçün ondan ayrıldım. 
 

Yay günlərinin birində mən dostlarımla birlikdə çimməyə 

getmişdim. Suda xeyli qalandan sonra sahilə uzanıb özümüzü 
günə verirdik. Mənim yanımda uzanan Telman Zəminəgilin 

qonşusu idi. Mən ondan Zəminəni tanıyırsan-soruşdum: 
 

-Hə, necə bəyəm və birdən oturdu, təəcüblə üzümə baxdı. 
Bura bax Vasif sən mənim dostumsan. Səni xəbərdar edirəm. 

O qızdan aralı dur. Onlar yaxşı ailə deyillər. Atası təqaüdçü, 
anası müəllimədir. Özü də çox həyasız ailədir. Yapışdılar əl 

çəkməyəcəklər. Elə bu yaxınlarda böyük bacısını ərə verdilər. 

3 gündən sonra qayıdıb gəldi. Yəqin işləri korlayıbmış. 
 

İndi uzun illərdən sonra ondan nə üçün ayrıldığımı ona necə 

deyə bilərəm. Mən: 

 

-Yox Zəminə səbəbini sənə deyə bilmərəm. Bu çox pis 
xəbərdir. 

 

-Danış. Səndən xahiş edirəm söylə. Axı biz indi uşaq deyilik 
və mən o vaxt eşitdiklərimi ona dedim. 
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Bir müddət sakit dayandı. Başını qaldırıb üzümə baxdı. 
Kömür kimi qaralmışdı. Əvvəlcə sakit, sonra isə bərkdən: 

 

-Sən axmaqsan, həm də əclafsan. Sənin dediyin Zəminə 

bizdən 2 ev o tərəfdə olur. Atamla anam ayrılandan sonra biz 
ora təzə köçmüşdük. Mənim anam müəllimə yox tibb 

bacısıdır. Sənə ona görə axmaq deyirəm ki, bütün bunları 
mənim özümdən öyrənə bilərdin. Sonra əllərini üzünə tutub 

hönkür-hönkür ağladı. Ona yaxınlaşıb təskinlik vermək 

istədim. 

 

Yox, lazım deyil. Al sənədlərini çıx get. Xahiş edirəm. Sən 

mənim qəlbimi qırdın. 
 

Sənədləri alıb otaqdan, oradan da küçəyə çıxdım. Bərk 

həyacanlanmışdım. Bir qərara gələ bilmirdim. Bir siqaret 

çıxartdım, yandırıb çəkə-çəkə gəldiyim yolla geri qayıtdım. 
Bir də gördüm, səhərki çayxananın yanındayam. Yenə həmin 

stolda oturub çay sifariş etdim. Bir –iki stəkan çay içəndən 

sonra Zəminənin şerləri yadıma düşdü. Cibimdən çıxarıb 
oxumağa başladım. Serlər çox idi. Ancaq ikisi lap təsirli idi. 

 

Nə sən mənim oldun, nə də mən sənin 
 

Bu eşq yolumuza dərd, kədər çökdü, 
 

Sənin də, mənim də qəddimi bükdü, 
 

Zaman başımıza sığalın çəkdi, 



Yazarlar                                                Noyabr  2021 

 

 40  

 

 

Nə sən mənim oldun, nə də mən sənin. 

 

* * * 

 

Yandı qəlbimizdə arzu diləklər, 

 

Sındı ümüdimiz, sındı ürəklər, 

 

Əsdi yolumuza soyuq küləklər, 

 

Nə sən mənim oldun, nə də mən sənin. 

 

* * * 

 

Bu eşqi ayıran döngələr oldu, 

 

Bu eşqin üstündə kölgələr oldu, 

 

Bizim yolumuzda ilgələr oldu, 

 

Nə sən mənim oldun, nə də mən sənin. 

 

* * * 

 

Günləri puç etdik, itdi vaxtımız, 
 

Bu eşqdə saraldı soldu baxtımız, 
 

Belə yazılıbmış alın yazımız, 



Yazarlar                                                Noyabr  2021 

 

 41  

 

 

Nə sən mənim oldun, nə də mən sənin. 

 

* * * 

 

Tarın pərdəsində kökləndik gün-gün, 
 

Eşqin qucağında yükləndik gün-gün, 
 

Zaman xəlbirində ələndik gün-gün, 
 

Nə sən mənim oldun, nə mən sənin. 

 

 

Bu sevgi yoluma niyə çıxırdı? 
 

Qəlbə acı həsrət dolacaqsa, 

 

Sonunda ayrılıq olacaqsa, 
 

Bu eşqdən göz yaşı qalacaqsa, 
 

Bu sevqi yoluma niyə çıxırdı? 

 

* * * 

 

Süfrə tək önümə sərdi kədəri, 

 

Ömrümə bolluca verdi kədəri. 
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Bağ saldım, bağımdan dərdi kədəri, 

 

Bu sevgi yoluma niyə çıxırdı? 

 

* * * 

 

Bir həzin musiqi ola bilmədi, 

 

Süzülüb qəlbimə dola bilmədi, 

 

Əbədi mənimlə qala bilmədi, 

 

Bu sevgi yoluma niyə çıxırdı? 

 

* * * 

 

Vəfasızlıq məni köksünə saldı, 
 

Sevincli günlərim əlimdə qaldı, 
 

Gecənin köksündə ulduz kimi axdı, 
 

Bu sevgi yoluma niyə çıxırdı? 

 

* * * 

 

Şərab tək eşqimi başına çəkdi, 

 

Şumlayıb köksümü sevgi dərd əkdi, 
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Neyləyim,köksümdə yanan ürəkdi, 

 

Bu sevgi yoluma niyə çıxırdı? 

 

Oxuduqlarımdan dəhşətə gəlirdim. Bu fəryad idi. Sevgilisini 

bütün varlığı ilə sevən, lakin ondan vəfasızlıq görən bir aşiqin 
fəryadı idi. 
 

Xeyli fikrə getmişdim. Stəkanların səsin eşitdim. Çayçı idi. 
Stolun üstündə olanları aparırdı. Yenə saata baxdım. 3-ə 

işləyirdi. Mən nahar da etməliydim. Çayçını səslədim. Sizdə 

yemək olur?-soruşdum. Hə var. Adlarını dediyi xörəklərdən 

yarım boşqab hinduşka ətinin şorbasnı, birdə də kortof pürəsi 

ilə kotlet sifariş etdim. Bilmirəm havanın təsirlndənmi oldu 

gətirilənlərin hamısını iştahla yeyib qurtardım. 
 

İşlərimi tamam qurtarmışdım. Bakıya yenə qatarla 

qayıdacaqdım. Qatar axşam saat 10-da yola düşəcək. Ona 

qədər belə qala bilmərəm. Hava günəşli olsa da soyuqdur. 
Həm bərk yorulmuşam, həm də mənim kimi xəstə adamın 
açıq havada xeyli qalması qorxuludur. 5-6 saatlığa qonaq 
evinə getməyə dəyməz. Ağlıma gələn fikirdən sevindim. Elə 

öz evimizə gedim. Evi bizdən alanların oğlu İlkin məni 

tanıyır. Vəziyyəti deyərəm. Etiraz etməzlər. 

 

Budur gəlib evə çatdım. Hündür daş hasar, dəmir darvaza və 

kiçik giriş qapısı əvvəlki yerində idi. Hətta zəngçalan da 
bizdən qalan idi. Bərk həyacanlanmışdım. Bir neçə dəqiqəlik 

tərəddüdən sonra zəngi basdım. və gözlədim. Qapı açıldı. 
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Qarşımda yaşlı qadın dayanmışdı. Salamlaşdıqdan sonra 
İlkini soruşdum. Evdədir dedi. Buyurun keçin içəri. 

 

-İlkin səni soruşurlar. Buralar belədir. Gələnin kimliyini 

soruşmazlar. Amma şəhər. Şəhərdə camaat bir-birini 

tanımadığından gərək 7 arxa dönənini sadalayasan, gəlişinin 
məqsədini deyəsən. Bizə tərəf əllərində əlcək, bel, ayağında 
uzunboğaz çəkmə, həsir papaq olan bir cavan öğlan 
yaxınlaşırdı və birdən məni tanıyaraq: 
 

-Boy, Vasif sənsən. Xoş gəlmisən deyib, məni qucaqladı. 
Ana bilirsən bu kişi kimdir. Bizə evi satandır. 
 

Ana: –xoş gəlib. Bəlkə evi qaytarmaq istəyir, amma nə yaxşı 
olar. Əşşi bu boyda ev olar. Yığışdırmaq da olmur. Sən də 

hələ tərpənmirsən. İlkin məndən çox cavandı. 30 yaşı olardı. 
 

Məni evin qarşısında mozaik plitə döşənmiş meydançada 
qoyulmuş stolun ətrafında oturtdular. Gəlişimin məqsədini 

dedim. İlkin: 
 

-Lap yaxşı eləmisən. Hamam 5 dəqiqəyə hazır olacaq. Sonra 
bir az yatıb dincələrsən. Stansiyaya tez getmək lazım 
deyildir.Yer həmişə olur. Maşınım var, səni özüm aparacam. 
 

Hamamda yuyunduqdan sonra yenidən stola dəvət olundum. 

Qar kimi ağappaq süfrənin üzərində əsl çay dəstgahı 
düzəldilmişdi. Burda nə desən vardı. Mürəbbələr, 

şirniyyatlar. Xanımnisə ana mürəbbələri bir-bir göstərib 

deyirdi: 
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-Bax bu ürəyə xeyirdi, bu iştahanı artırır, bu soyuqdəyməyə 

xeyirdir. Yaxşıca çay içəndən sonra İlkin: 
 

-Anam sənə yer hazırlayıb. Çıxıb uzana bilərsən. Mən: 

 

-Yox İlkin. Hamamdakı isti su yorğunluğumu aparıb, 
İstəyirəm bir az həyətdə gəzəm özü də tək. Axı mən burada 

doğulmuşam, uşaqlığım, gəncliyim burda keçib. İlkin məni 

başa düşdü və: – öz işindir – dedi. Həyəti gəzməyə başladım. 
Əvvəlcə evin xarici görünüşünə nəzər yetirdim, tamamilə 

köhnəlmişdi. Atam bu evi keçən əsrin 70-ci illərində 

tikdirmişdi. O dövrə görə ən böyük, ən yaraşıqlı evlərdən biri 

idi. Həyətdə də elə dəyişiklik edilməmişdi. Hovuz, dincəlmək 

üçün kiçik talvar və hərəkət üçün mozaik plitə döşənmiş 
cığırlar dururdu. Ancaq baxımsızlıqdan hamısını ot basmışdı. 
Atam dünyanın hər yerində nadir meyvə ağacları, gül-çiçək 

gətirib əkmişdi. İlin hər bir fəslində bura sanki cənnət idi. 

İndi o tülpanlar, pionalar, qızılgüllər, nərgizlər yox idi. Yaxşı 
yadımdadır bacım Aybənizlə bu cığırlada, talvarın altında 
oynayardıq. Gül-çiçəkdən doslarımıza, müəllimlərimizə pay 

aparardıq və hamısı bir ağızdan –Oy nə gözəl güllərdir. 

 

Həyətdən qayıdıb evə daxil oldum, ortada enli dəhlizr vardı. 
Dəhlizdən hər iki tərəfə qapılar qoyulmuşdu. Sağ tərəfdə 

qonaq otağı, ata, anamın otağı, sol tərəfdə əvvəlcə mətbəx, 

mənim, bacımın otağı və nəhayət dəhlizin başında böyük bir 
ziyafət otağı var idi ki. Bura tez-tez qonaqlarla dolu olardı. 
Mənə elə öz otağımda yer aşmışdılar. Keçib uzandım və 

dərhal da yuxuya getmişəm. Məni İlkin oyatdı.Vasif dur 
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yavaş-yavaş hazırlaş. Ayağa qalxıb yuyundum. Məni qonaq 

otağına dəvət etdilər. İlkinin atası da burda idi. O fermerdir. 
Şəxsi təsərrüfatı var. Mənimlə görüşdü. Atam haqqında xoş 
sözlər dedi. Yeməklər verildi. Yeyib –içəndən sonra yola 

hazırlaşdıq. Ev sahibləri ilə sağollaşıb onlara qonaqpərliyinə 

görə təşəkkür etdim. Maşın küçədə idi. Bu dördyerlik, arxası 
kuzov olan yapon maşını idi. İlkin: 
 

-Bu maşın gündüzlər atamda, gecələr isə məndə olur. 

Stansiyaya gəlib qatara bilet aldıq. Qatar vaxtında gəldi və 

İlkinlə sağollaşıb vaqona mindim. Yenə tək idim. Soyunub 

yatağa uzandım. Gündüz yaxşı yatdığımdan gün ərzində 

olanları, Zəminə ilə söhbətimizi xatırladım. Ona haqq 
qazandırıram. Zəminə düz deyirdi, doğrudan mən axmaq 

olmuşam, mən deyilənləri onun özündən soruşa bilərdim. 

Yenidən yazdığı şerləri oxudum. 

 

Arvadımı, oğlumu yadıma saldım. İdarədə işləyərkən uzun 

müddət ezamiyyələrdə olduğumdan Orxana o qədər də yaxşı 
nəzər salmamışdım. Ancaq evdə olduğum iki ay ərzində 

ürəyimə soxulmuş şübhələr məni dincəlməyə qoymur. Mən 

hər şeyi götür –qoy edirəm. Bax mən arıq,cılız bir adamam, 
özüm də sarışın, gözlərim qəhvəyidir. Ağzım yaxşı örtülmür, 
bəs necə olur, öğlum saçı, qaşı, gözü qara, üzü ağ gəşəng 

oğlandır. Bu şübhələr mənim içimi didib dağıdırdı. Özümə 

qəti söz verdim ki, tezliklə bu məsələni aydınlaşdırım… 

…ardı var… 
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    Səma  MUĞANNA 
 

TANRI ƏMANƏTİNİN GÖZ YAŞLARI… 
O küçədən keçərkən intihar edən körpənin fəryadı qulaqlarımda 

cingildəyirdi?,göz yaşları isə saçlarımın uclarını islatmışdı.Ölən 

körpənin cəsədi arxadan məni səsləyirdi elə bil.İçimdən qopan bir 

duyğu,məni ona vadar edirdi ki,sanki özümü ona qaçacaqmış kimi 

hiss edim.Əlləriylə simama toxunmağa çalışırdı.Gözləri kor,dili lal 

idi.Bir anlıq ürpənib geri çəkildim,ancaq sonra düşündüm ki,əgər bu 

körpəni mən buradaca qoyub getsəm,onun ahı yaxamı 
buraxmayacaq. 
  Körpə qollarımda idi.Soyumuş bədəninə göz yaşları 
süzülürdü.Ona baxdıqca,elə bilirdim mən ölürəm.Onun 
gözlərim önündə intihar etməsi məni dəli etmişdi.Dəli dedim,siz 
anlamadınız məni.Bir ağaca tutunun və dırnaqlarınızla ondan 
yapışın,var gücünüzlə onun canını alın.Aldıqca nə hiss 
edəcəyinizi təsəvvür edin! Və mən bu körpənin ölmüş cəsədini 
qollarımın arasında daşıdıqca o hissləri keçirirdim. Körpə 
qucağımda inildəyirdi elə bil.Axı o ölmüşdü,bu necə ola bilərdi? 
Ürək döyüntüləri yox,nəbzi atmır,ancaq yeganə yaşayan onun 
göz yaşlarıydı.Mən hər dəfə göz yaşı tökdükcə,körpə də göz 
yaşlarını sinəmə axıdırdı.Yaş olmuş paltarım onu soyuqdan 
qoruya bilmirdi.Onun göz yaşları saçlarıma,sinəmə 
axırdı,nədənsə paltoma toxunmurdu.Kiçik əlləriylə də ancaq 
saçlarımdan tutunmuşdu.Mən o körpənin öldüyünə 
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inanmırdım,ölən yalnız göz yaşlarıydı.O,göz yaşlarını göy 
üzünə təslim edib,ruhunu öldürən birisinə sahib 
olmuşdu.İntihar qorxusu yaşadan şəxs körpənin içində fəğan 
edirdi… 

   Artıq taqətim qalmamışdı.Əllərim qopub düşürdü elə 
bil.Körpəni qucağımda saxlaya bilmədiyim üçün özümü 
qınayırdım.Nəfəsim kəsilir,gözlərim qaralır,ayaqlarım çuxura 
addımlayırdı.Sanki ayaqlarım qırılıb düşüb,şikəst 
qalmışdı.Əlləriminsə,bu məsum məzlumu tutmağa gücü 
yetmirdi. 

   İçimdən ani qopan qışqırıqla körpə dərindən nəfəsini içinə 
çəkdi.Döyünən ürəyini qulaqlarımda eşitdim.Gözlərini 
açıb,məni diqqətlə izlədi və yavaş-yavaş gözlərindən kiçik 
damlalar axmağa başladı.O damlaları əllərimlə silmək 
istəyərkən,əlimi tutub kiçik ürəyinin üstünə qoydu.Yenə 
nəfəsini dərindən içinə çəkib,gözlərini qapatdı.Yanaqlarına 
süzülən kiçik damlalarla sinəmə sıxılıb,balaca barmaqlarıyla 
məni bərk-bərk qucaqladı.Mənə yolu düz getməyimi-
dedi.Əliylə işarə edərək yola davam etdim. 

    Yolun sonuna gəlmişdik.Ətraf zülmətin qaranlığıyla dolu 
idi.Yerə sərilmiş kuklalar bizə tamaşa edirdi.Əllərində 
tutduqları bıçaqları atıb,elə bil təslim olurdular.Gözlərimizin 
önündə anidən ayağa qalxıb,bıçaqları yerə atdılar.Paltarlarının 
üzərində kiçik göz yaşları gizlənirdi.Kəsilmiş saçları,ayaqlarıyla 
bizə işarə etdilər.Yolun sonunun hara gedəcəyini 
bilmirdim,ancaq körpə nəfəs alıb verir və bərk-bərk 
saçlarımdan yapışırdı.Artıq göz yaşları dayanmışdı.. 
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   Uçurum kənarına çatdıq.Birdən çiyinlərimdə bir palto 
olduğunu hiss etdim.Palto həddindən artıq ağır idi.Sanki illərin 
yükü çiyinlərimdəydi.Paltonu çıxarıb,körpəni bürümək istədikdə 
əliylə saxla-deyə işarə etdi.Palto çiyinlərində qalsın-deyirmiş 
kimi gözlərini qapatdı.Paltonu çiyinlərimdə hiss edərkən,sanki 
illər öncə onun mənim çiyinlərimi örtdüyü paltonu 
xatırladım.Soyuqdan donan vücudumu yalnız onun paltosu 
isidə bilmişdi.Sanki bu gün o gün idi.Qucağımdakı körpə göz 
yaşlarıyla məni buraya gətirdi və qarşıma zülmətin kabusunda 
yenicə doğulmuş acılı,yaralı,hətta ləkələnmiş kuklalar 
çıxdı,ancaq o palto çiyinlərimə qonduğu anda körpəninki kimi 
mənim də göz yaşlarım simamda quruyub yox oldu.Bəli,biz o 
gün göz yaşlarımızı göy üzünə təslim etdik.Bu paltosa,bir gün 
onun gəlib,əlimdən tutub aparacağını işarə etdi. 

    Körpə qucağımdaca yuxuya dalıb,son göz yaşlarını da 
saçlarıma axıtdı.Döyünən ürəyi susub,göz yaşları Tanrının 
hüzuruna qovuşdu… 

 
 
 
 
 

 

 

 
 



Yazarlar                                                Noyabr  2021 

 

 50  

 

  Ülvi  AYDIN 
 

         DİLLƏN ANA 

(Şəhid Sadiq Feyziyevin övladı Tahirin dilindən) 

Qırx dörd günlük müharibə qutardı, 
Dillən ana,..atam niyə gəlmədi?! 

Yanağımda öpüş yeri göynəyir, 

Dillən ana,..atam niyə gəlmədi?! 

* * * 

Səhər-axşam gözləyirəm, gələcək, 

Əlləriylə göz yaşımı siləcək. 

Könlüm açılacaq, üzüm güləcək, 

Dillən ana,..atam niyə gəlmədi?! 

* * * 

Son gedişi getmir ana, gözümdən, 

Bir başqa cür öpmüşdü bu üzümdən. 

Harda qalıb, axı necə dözüm mən, 

Dillən ana,..atam niyə gəlmədi?! 

* * * 
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Axşam yenə bəs, yuxuma gəlmişdi, 
Tahir, oğlum, gələcəyəm, demişdi, 
Bəs nə oldu?, nədən fikrin dəyişdi?!... 
Dillən ana,..atam niyə gəlmədi?! 

 

 

QARDAŞIM 

Qanınla adını elə yazmısan, 
Silinməz tarixdən adın qardaşım! 
Hünərin od saldı düşmən canına, 
Yandırır canların odun, qardaşım! 
* * * 

Düşmənin gözünü deşdin teylədin, 

Canını Vətənə qurban eylədin, 

Qorxudu, ölümdü, nədi bilmədin. 

Fəxr edir qohumun, yadın, qardaşım! 
* * * 

Qəfildən qırıldı qəlbimin simi, 

O gün şəhid verdi Zevin Rasimi. 

Bir elin gözündə qəhraman kimi, 

Aldı öz qoynuna yurdun, qardaşım!             
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 Nuranə  RAFAİLQIZI 

                        

BU YERƏ VƏTƏN DEYİB! 
Elə ki, mən boy atdım, 
Yeridim addım-addım, 
Anam tutub əlimdən 
bu daşı, bu torpağı, 
bu otu, bu yarpağı, 
yaşadığım küçəni, 
qızındığım ocağı 
Göstərib, Vətən deyib! 
* * * 
Adı Azərbaycandı, 
Hər guşəsi bir candı. 
Heç düşməyib dilindən 
Şəki, Şirvan, Qarabağ, 
Bakı, Xızı, Qaradağ, 
Göyçay, Qəbələ, Quba 
elbəel, oba-oba 
Bil, cənnətə tən deyib! 
* * * 
O atadan sevimli, 
O anadan irəli. 
Uzaq düşmə elindən 
sev yurdunu hər zaman, 
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yaşasın Azərbaycan! 
vətən-adın, soyadın 
əlbəəl, addım-addım 
Qoru onu sən deyib! 
* * * 
Nə qədər ki, qolun var, 
Tək bir məqsəd, bir amal, 
Üçrəngli bayrağını 
qaldır başının üstə, 
dalğalansın ahəstə 
böyük Turan elində! 
bu bayrağın önündə 
Diz çöksün düşmən, deyib! 
* * * 
Anam tutub əlimdən, 
bu yerə Vətən, deyib! 
 
SAVAŞ GÜNÜDÜR BU GÜN! 
(İkinci Qarabağ müharibəsi qəhrəmanlarına həsr olunur.) 
Haydı igid oğullar, atalanın Qarabağa, 
Üzü Şuşa, Xankəndi, Ağdərə, Murov dağa. 
Geriyə yolumuz yox, yalnız üzüqabağa! 
Cıdır düzünü seyrə çıxarıq biz də bir gün! 
Savaş günüdür bu gün! 
* * * 
Gözləyir yolunuzu Zəngilanla, Qubadlı, 
Qartalım havalansın səmamızda qanadlı! 
Siz ey cəsur oğullar, enlikürək, ağ atlı, 
Üç rəngli bayraq ilə bəzənsin dağın-düzün! 
Savaş günüdür bu gün! 
* * * 
Kəlbəcəri, Laçını, Xocalı, Füzulisi, 
Çağırır babaların məzardan haray səsi. 
Yurdumun qanı-canı, gedib gələn nəfəsi 
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Açılsın Qarabağın taleyindən bu düyün, 
Savaş günüdür bu gün! 
* * * 
Boynubükük gözləyir Topxana meşələri, 
Cənnətməkan yurdumun ən gözəl guşələri. 
Hər gecə yuxumuzda görürdük bu yerləri 
Gerçəklərə dönüşüb yuxumuzda olur çin! 
Savaş günüdür bu gün! 
* * * 
Nə qədər düşməndəndi Cəbrayılı, Xankəndi, 
Düsmənə üz çevirib yurduma baxan kəndi. 
Torpağın hər addımı, hər qarışı Vətəndi! 
Qələbə xəbəriylə salamat geri dönün! 
Savaş günüdür bu gün! 
* * * 
Bir Vətən var, oduna, alovuna yanası, 
Əymə dik tut başını, sən ey Şəhid anası! 
Qəhrəman igidlərin incəbelli sonası, 
Qurarıq Qarabağda sizin üçün toy-düyün! 
Savaş günüdür bu gün! 
* * * 
Azərbaycan-Qarabağ, Qarabağ-Azərbaycan! 
Başıuca olasız Vətən önündə hər an! 
Mürəkkəb ilə deyil, tarixləri yazır qan! 
Əmanət edib bizə bunu kökün, soykökün! 
Savaş günüdür bu gün! 
 
TARİXLƏRƏ YAZILAN ŞƏXSİYYƏTDİ, HEYƏRİM! 
(Ulu Öndər Heydər Əliyevə ithaf olunub.) 
Yoğurdu torpağını o qanıyla-canıyla, 
Öyünmədi bircə yol şöhrətiylə, şanıyla. 
Durdu çiyin-çiyinə yurdu Azərbaycanıyla, 
Zirvələrin duyduğu bir heyrətdi Heydərim! 
Tarixlərə yazılan şəxsiyyətdi Heydərim! 
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* * * 
Gecə yatdı, gündüzlər oyandı xalq yolunda, 
Min bir zülmə-zillətə boyandı xalq yolunda, 
Nə yoruldu, dincəldi, dayandı xalq yolunda, 
Həm namusdu, şərəfdi, həm qeyrətdi Heydərim! 
Tarixlərə yazılan şəxsiyyətdi Heydərim! 
* * * 
Hər sözü, hər söhbəti incidi-dürdanədi, 
Ağızlarda dolaşan nağıldı-əfsanədi, 
Duruşu şah çinardı, yerişi mərdanədi, 
Yurduma bəxş edilən bir sərvətdi Heydərim! 
Tarixlərə yazılan şəxsiyyətdi Heydərim! 
* * * 
Ordusunun önündə qorxmaz, cəsur sərkərdə, 
Tək canıyla dəvaydı min yaraya, min dərdə, 
Bu gün yerin görünür, baxdığımız hər yerdə, 
Azadlıq, müstəqillik, hürriyyətdi Heydərim! 
Tarixlərə yazılan şəxsiyyətdi Heydərim! 
* * * 
Yediyi bir tikəni xalqdan ayrı yemədi, 
Hamının inam yeri oldu onun məbədi, 
O, ölmədi yaşayır ürəklərdə əbədi! 
Azərbaycan adında bir dövlətdi Heydərim! 
Tarixlərə yazılan şəxsiyyətdi Heydərim! 
 
ZƏFƏR BİZİM ZƏFƏRİMİZ! 
Önümüzdə İlham kimi qorxmaz, cəsur sərkərdə var! 
Mübarizlər, Vidadilər, Poladtək igid oğullar. 
Azərbaycan millətinə Tanrı olsun daima yar! 
Qarabağda mübarizə, səfər bizim səfərimiz! 
Zəfər bizim zəfərimiz! 
* * * 
Kəlbəcərin, Füzulinin yanan ocağın, odunun, 
Şuşa alınmaz qalamız, qadasın alım adının! 
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Cıdır düzündə atlanan məhşur Qarabağ atının 
Ayağında nal da bizim, yəhər bizim yəhərimiz! 
Zəfər bizim zəfərimiz! 
* * * 
Yatmayıbdı qoca qartal Murov dağında oyaqdı, 
Torpaq bizim torpağımız, yolumuz haqq yolu haqdı! 
Bir millətik, iki dövlət, Türkə yalnız Türk dayaqdı! 
Birlikdədi sevincimiz, birlikdədi kədərimiz. 
Zəfər bizim zəfərimiz! 
* * * 
Zənguləsi, zili-bəmi hələ də barıt qoxuyan 
Gəlir Xudayarın səsi, düşmənə meydan oxuyan. 
Oba-oba, küçə-küçə, qarış-qarış, burda hər yan, 
Kənd də bizim, qəsəbə də, şəhər bizim şəhərimiz! 
Zəfər bizim zəfərimiz! 
* * * 
Bu torpağa şəhid verən ataların, anaların, 
Başları qara örpəkli incəbelli sonaların, 
Gözüyaşlı, boynubükük körpə-körpə balaların 
Gözündə qəm, boğazında qəhər bizim qəhərimiz, 
Zəfər bizim zəfərimiz! 
* * * 
Hər bir şeydən, hər bir kəsdən uca tutub biz Vətəni, 
Canımızla, qanımızla çaldıq yeni qələbəni! 
Bir yumruqla pərən-pərən elədik yağı düşməni, 
Dəmir yumruqdakı qüvvət, təpər bizim təpərimiz! 
Zəfər bizim zəfərimiz! 
* * * 
Böyüklərin qabağında qul, qaravaş, kölə olub. 
Yaltaqlığı, satqınlığı düşüb dildən-dilə, olub. 
Qadir bizik! Qalib bizik! Bu əzəldən belə olub, 
Aşlarına qatdığımız zəhər bizim zəhərimiz! 
Zəfər bizim zəfərimiz! 
* * * 
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Əl-ələ, çiyin-çiyinə dayanıb cəsur ordumuz, 
Keşik çəkir sərhədlərdə gecə-gündüz boz qurdumuz. 
Gün doğduqca Qarabağdan, cənnətə dönür yurdumuz! 
Ağ günlərə yelkən açan səhər bizim səhərimiz! 
Zəfər bizim zəfərimiz! 
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  Aytac İBRAHİM 

                        

ALTINCI SİNİFDƏ OXUYURDUQ… 
Altıncı sinifdə oxuyurduq. Köhnə məktəbimizin həyətində 
yığışmışdıq. O vaxt hamı daha səmimi, daha doğma idi… 
Yenə yağışlı günlərdən biri idi… 
O, məcbur olmadıqca sinif yoldaşlarımızla danışmazdı. Bir 
dəfə fiziki tərbiyə dərsində, kənardan bizə baxırdı.İlk dəfə orda 
söhbətləşdik, ilk dəfə mənimlə danışdı… 
Səsinin titrəyişindən, baxışlarındakı qəribə məyusluq 
hissindən, bilmək olurdu ağrısını… 
Atasının içki içmədiyi bir gün belə yox idi. Anasından isə onlara 
xeyir yox idi… 
Hər söhbətimizdə, qəlbinin saflığını, kövrəkliyini, qorxularını, 
məni necə dinlədiyini, dərdimə necə yandığını biruzə verirdi… 
Məktəbi bitirdik. Adətən bu dönəmlərdə, insanlar bir-birini itirir. 
Bir gün heç gözləmədiyim anda o çıxdı qarşıma. Gözlərimə 
inana bilmirdim, çox dəyişilmişdi. Saçını sarı rəngə boyamışdı, 
kəsmişdi dibinəcən. Niyə belə etdiyini soruşanda, demişdi ki, 
ömrüm də saçlarım qədərdir. Əhəmiyyət verməmişdim 
sözlərinə. Daha doğrusu, anlamamışdım. Tələsik halda 
nömrəmi telefonuna qeyd etdi, adımı “dostum” olaraq yazdı. 
Möhkəm qucaqladı məni, işə bax, yenə kövrəldi. Onu kövrək 
görüb mən də kövrəldim. “Yaxşı, ağlaşma qurmayaq!” deyib 
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gülümsədi. Sağollaşdıq, gəldikləri maşın gözdən itənə qədər 
arxasınca baxdım… 
Hər gün öz dərdini unudub, mənim dərdlərimə qulaq verdi. 
Zəngləşdik, söhbətləşdik, köhnə günlərdən danışdıq. 
Bir gün ona yaza bilmədim.Tez mağazaya qaçıb, danışıq kartı 
alıb yüklədim.Yığdım nömrəsini, zəng çatmadı. İşi olduğunu 
düşündüm, sevincək whatsappa daxil olub, ard-arda mesajlar 
yazdım. Gülüşlər atdım. Mesajlarımı oxudu, amma cavab 
yazmadı. Düşündüm ki, məndən bərk inciyib.Axşama qədər 
fikirləşdim ki, axı, mən bu qıza neyləmişəm?! 
Gecənin bir yarısı ondan mesaj gəldi… 
Mesajda bu sözlər yazılmışdı: “Siz hələ bilmirsiniz? Adınızı da 
“Dostum” deyə qeyd edib.” 
Təəccübləndim. Düşündüm ki, telefonu anasında qalıb. Cavab 
olaraq yazdım ki, bəs o hardadır? 
Uzun bir səs yazısı gəldi. Açdım, bir bəy idi. O qədər qəhərə 
boğulmuşdu ki, nə dediyini anlamaq olmurdu. Göndərilən səsi 
dəfələrlə dinlədim. İnanmadım, yenə dinlədim. Yenə…Yenə… 
İlk dəfə mənimlə ünsiyyətdə olan o qəribə, sirrli, qarabuğdayı 
qız uzun müddətdir ki, ağır xəstəliyə düçar olubmuş. Sonuncu 
dəfə onunla görüşəndə, başqa bir ölkəyə müalicə olunmağa 
gedirmiş. Saçını da istəyərək dibəcən kəsmiyibmiş. Boğazına 
bağladığı rəngli yaylığı da heç vaxt çıxartmırmış… 
Artıq həyatda yox imiş… 
O an sındı bütün qol-qanadım.Simasını gözümün önünə 
gətirdim, təbəssümünə doyunca baxdım, son dəfə səmimi 
qucaqlaşmağımızın istiliyini hiss etdim… 
Mənim dostum əbədiyyə getmişdi. Torpağın sakini olmuşdu… 
Bu gün onun yoxluğundan neçə il keçir, heç bilmirəm. 
Unutmadığım tək bir şey, onunla yaşadığımız məktəb xatirələri 
və simasıdır... 
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 Boluslu Anar ƏLİOĞLU 

                        

BAYRAĞIM 
Dövlətlərin içində 
Qoy görsün solum, sağım. 
Dünyamız var olduqca, 
Dalğalan, ey bayrağım. 
* * * 
Qeyrətim, vicdanımsan, 
Vüqarım, qürurumsan. 
Ölümə dik baxıram, 
Sən gözümdə nurumsan. 
* * * 
Dalğalan, ey bayrağım, 
Sən də ana Vətənsən. 
Vətənçün candan keçən 
Şəhidlərə kəfənsən. 
* * * 
Dalğalan, ey bayrağım, 
Qələbəm, zəfərimsən. 
Döyüşlərdən qaçmayan, 
İgidimsən, ərimsən. 
* * * 
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Zikr edirəm adını 
Ürəyimdə, dilimdə. 
Hər gün səni öpərək 
Gəzdirirəm əlimdə. 
* * * 
Səcdəgahım, Kəbəmsən 
Gözlərimin önündə. 
Şəfaətim olarsan 
Qiyamətin günündə. 
* * * 
Dalğalan, ey bayrağım, 
Düşmənə göz dağısan. 
Uludan da ulusan, 
Tarixin xoş çağısan. 
* * * 
Dalğalan, ey bayrağım, 
Sən də ana Vətənsən. 
Vətənçün candan keçən 
Şəhidlərə kəfənsən. 
 
VƏTƏN 
Qanlar tökülməsin sülh olsun deyə, 
Otuz il səbr etdik, bir təhər dözdük. 
Boş-boş danışıqlar fayda vermədi, 
Səbrimiz tükəndi düşməni əzdik, 
Yeni tarix yazdıq tarixə, Vətən. 
* * * 
Bütün dünya görsün qüdrətimizi, 
Yenilməz orduyuq, həqiqət budur. 
Qırx dörd gün ərzində biz qalib olduq, 
Dağıtdıq başından qara buludu, 
Yeni tarix yazdıq tarixə, Vətən. 
* * * 
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Qısa vaxt ərzində bildilər kimik, 
Tanındı dostumuz, düşmənlərimiz. 
Səni təmizlədik yadellilərdən, 
Yaşıla qərq oldu çəmənlərimiz, 
Yeni tarix yazdıq tarixə, Vətən. 
* * * 
İcazə vermədik həddin aşmağa, 
Yekə danışanın kəsdik sözünü. 
İti qovan kimi qovduq onları, 
Sənə xor baxanın tökdük gözünü, 
Yeni tarix yazdıq tarixə,Vətən. 
 
DÜŞMƏNƏ GÖZ DAĞIDIR 
İşğalçıdan azad olan torpaqlar 
Dosta qürur,düşmənə göz dağıdır. 
Qarabağda indi yanan ocaqlar, 
Dosta qürur,düşmənə göz dağıdır. 
* * * 
Uymaginən rusa,farsa,ərəbə, 
Aldanma heç bəhanəyə,səbəbə. 
Qazanılan hər bir uğur,qələbə, 
Dosta qürur,düşmənə göz dağıdır. 
* * * 
Ölkəmizin gələn hər xoş sorağı, 
Haqsızlara haqlıların qınağı, 
Dalğalanan Azərbaycan bayrağı, 
Dosta qürur,düşmənə göz dağıdır. 
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  Aqşin HACIZADƏ 

                        

 
“ÜRƏYİMİN PAYTAXTI”, İŞĞAL OLAN AĞDAMIM! 
(Ağdam Dövlət Dram Teatrının aktrisası, qiraətçi dostum Afəridə 

Sabirqızı Ağdamlının dilindən) 
Haralısan deyirlər?-dillənirəm qəhərlə, 
-Ağdamdanam,Ağdamım işğal olub məkrlə. 
Ağdamlı olmağımı söyləyirəm fəxrlə. 
Niyə axı mən bunu ya gizlədim,ya danım? 
“Ürəyimin paytaxtı”, işğal olan Ağdamım! 
* * * 
Atam bir an düşməyir dodağımdan.dilimdən, 
Ağlayıram içimdə,nə gəlir ki, əlimdən? 
Səndən ayrılan gündən, lap uşaqlıq ilimdən, 
Ürəyimdə qalıbdı xoş murazım,xoş kamım, 
“Ürəyimin paytaxtı”, işğal olan Ağdamım! 
* * * 
Sevilmisən ərlərin, saysız şəhidlərinlə, 
Cəsur Raquf Orucov*, Yelmar tək nərlərinlə**,  
Ürəklərdə yaşayır onlar hünərləriylə, 
Mən də hazıram bu gün, yolunda verim canım, 
“Ürəyimin paytaxtı”, işğal olan Ağdamım! 
* * * 
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Sənsiz dünya gözümdə kiçildikcə kiçildi, 
Sənsiz ötən bu illər ömür deyil,puç ildi. 
Yad əllərdə qaldığın düz iyrimi üç ildi, 
Uçub sökülüb daha, qara olub ağ damım, 
“Ürəyimin paytaxtı”, işğal oan Ağdamım! 
* * * 
Bəsdir qurduq burada,ya hardasa alacıq, 
Bir gün axır bir olub, biz yenə biz olacıq. 
Səni tikən biz idik, təzdən tikib. quracıq, 
Necə gözəl olmusan əvvəl,əzəl Ağdamım, 
İnanıram olacan yenə gözəl Ağdamım! 
* * * 
Təzə güllər əkəcəm , yenə öz əllərimlə, 
Sənə bəzək vuracam zəhmətimlə,tərimlə. 
İgidlərin,ərlərin, nazlı gözəllərinlə, 
Onda yenə coşacaq mənim təbim,ilhamım, 
“Ürəyimin paytaxtı”,yaşa mənim Ağdamım! 
1.*Raquf Orucov.— Hərbi xidmətlərə görə medalı. 
2.**Yelmar Edilov.—– —– AR Milli Qəhrəmanı. 
26.9.2016. 
  

BU QATAR AĞDAMA GEDƏ BİLMƏYİR! 
Bakıdan Xankəndə qatar yolu var, 
Həmin yol Ağdamdan keçib gedirdi. 
Getməyir oraya indi bu qatar, 
Ağdamın özütək bu yol əsirdi! 
* * * 
İyrimi altı il vaxt ötüb keçib, 
Dayanıb bu qatar, durur Bərdədə. 
Bu yolu gözləyən çox insan köçüb, 
Çoxu da köçəcək hələ bəlkə də! 
* * * 
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Sərnişin gətirib aparmalıydı, 
Qaçqına ev olub qatar burada. 
Anlayan kəslərə ağlamalıdı, 
Qatarı “ev” sayıb, yatar burada. 
* * * 
Bu nə bəd oyundur, axı nə sirdir? 
Dördyoldan o üzə ötə bilməyir. 
Ağdama on-onbeş kilometrdir, 
Bu qatar Ağdama gedə bilməyir! 
* * * 
Ta səbri tükənib,yorğun haldadı, 
Fərqini duymayır qışın,baharın. 
O vaxtdan dördyolda,gözü yoldadı, 
Bileti əlində Ağdamlıların! 
* * * 
Başqadı Ağdamın qoxusu,ətri, 
Bu məkan uğrunda döyüşək gərək. 
Bu qatar Ağdama getməkdən ötrü, 
Gərəkdi Ağdama öncə biz dönək! 
24.7.2019. 
  
Bu şeir Ağdamın işğal zamanından bəri səmimi dostluğumuz 
davam edən, Ağdam Dövlət Dram Teatrının dəyərli aktrisası 
Afərdə Sabirqızı xanımın istəyi ilə Ağdam sevincini yaşayan 
bütün ağdamlıların dilindən söylənilir. Sizləri ürəkdən təbrik 
edirəm Ağdam camaatı! Ağdama dönüşünüz mübarəkdir! 

MƏNİM DOĞMA, GÖZƏL YURDUM, AĞDAMIM! 
Qaçqın düşdqük, əzab çəkdik aramsız, 
Nə zalımmış bu erməni, bu qansız! 
Düz iyrimi yeddi ili Ağdamsız, 
Bu dünyaya sanki kordum Ağdamım, 
Mənim doğma, gözəl yurdum Ağdamım! 
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* * * 
Ayrı düşdün bu illər ki, elindən, 
Düşməmisən bir ağdamlı dilindən. 
Aldı səni yağıların əlindən, 
Baş komandan, şanlı ordum, Ağdamım, 
Mənim doğma, gözəl yurdum, Ağdamım! 
* * * 
Ürəksizmiş harda olsa vətənsiz, 
Baş neyləsin, dil neyləsin bədənsiz? 
Anlamıram, bu illəri mən sənsiz, 
Necə dözdüm, necə durdum Ağdamım? 
Mənim doğma, gözəl yurdum, Ağdamım! 
* * * 
Şükür, dönüb qucağına gəlmişəm, 
Sevincimdən ağlamışam, gülmüşəm. 
Qiblə sanıb, səni Məkkə bilmişəm. 
Yenə səndə binə qurdum Ağdamım, 
Mənim doğma, gözəl yurdum, Ağdamım! 
* * * 
Uca olsun onun adı, həm şanı, 
Min yaşasın Ali Baş komandanı*.  
O bəxş etdi bu payızda xoş anı, 
Bu həsrəti başa vurdum Ağdamım, 
Mənim doğma, gözəl yurdum, Ağdamım! 
Yaşa mənim əzəl yurdum Ağdamım! 
1.*Ali Baş Komandan İlham Əliyev. 
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  Samir MUSTAFAYEV 
                        

ŞUŞAYA QAPI AÇDIN 
(Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı, Polkovnik-leytenant Anar Əliyevin 

əziz xatirəsinə.) 
Zülmət boğan torpağa, 
Günəş kimi nur saçdın. 
Canını qurban verib, 
Şuşaya qapı açdın. 
* * * 
Baxmadın uzaq yoldu, 
Gəlib çıxdın köməyə. 
Zəfər qismətin oldu, 
Çatdın arzu, istəyə, 
* * * 
Müqəddəslik guşəsi, 
Elin şərəf-şanısan. 
Xalqın uca zirvəsi, 
Vətən Qəhrəmanısan. 
* * * 
Demişdin: Kəlbəcərə, 
Bayraq sancmaqdır əhdim! 
Yandıq acı xəbərə, 
Beş dil bilən şəhidim! 
* * * 
 



Yazarlar                                                Noyabr  2021 

 

 68  

 

Tez savaşa atıldın, 
Torpaq seçməz hər oğlu. 
Naxçıvandan qatıldın, 
XTQ-nin nər oğlu. 
* * * 
Yapdın, qala, xanə sən, 
Adı əbədi igid. 
Nağılsan, əfsanəsən, 
Gəncliyə örnək şəhid. 
* * * 
Anar deyir, el-oba, 
Bu Vətənin fəxrisən. 
Adın döndü kitaba, 
“Yeni tarix” dərsisən. 

DÖNDÜ 
(Vətən müharibəsində qazandığımız tarixi qələbəyə həsr olunur.) 
Necə yazmayasan bu xoş günlərdən?! 
Xalqımın qüruru özünə döndü. 
Qurtulduq o ağır, çətin illərdən, 
Millətin sevinci üzünə döndü. 
* * * 
Sərkərdəmiz əzdi düşmənin başın, 
Çıxdı azadlığa torpağım, daşım. 
Dəmir yumruq oldu hər vətəndaşım, 
Cənabın bir kəlmə sözünə döndü. 
* * * 
Haqq yolunun dözdülər hər anına, 
Vəlvələ saldılar düşmən canına. 
Vətən şəhidlərin axan qanına, 
Qazinin qaranlıq gözünə döndü. 
* * * 
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Yağının xülyasın tamam çöndərdi, 
Torpaqdan rədd etdi, gora göndərdi. 
İgidlər dağları yola döndərdi, 
Dağlar Pənahəli izinə döndü. 
* * * 
Yüksək saxlayırıq hər an xidmətin, 
Qardaşın qardaşa böyük hörmətin. 
Naxçıvan, Zəngəzur atdı həsrətin, 
Yolumuz Laçın dəhlizinə döndü. 
* * * 
Azad etdi hər kəndi, hər şəhəri, 
Öz gücüylə heyran etdi bəşəri. 
Əldə silah Azərbaycan əsgəri, 
Doğma ocağına, közünə döndü. 
* * * 
Hər uğurda Öndərimiz dayandı, 
44 günə Böyük Zəfər yarandı. 
Mehriban xanımla gəzib dolandı, 
Şükür, Paşam Cıdır düzünə döndü. 
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  Mövlud AĞAMMƏD 
 

QARABAĞIN DƏRDİNİ GÖRDÜK ÖZ GÖZÜMÜZLƏ 
Bu torpaqdan anadan olmamış qovulmuşuq, 
Anamızın dərd dolu südüylə yoğrulmuşuq, 
Gəlib çatdı vədəmiz, gör necə oğulmuşuq. 
İz açdıq cığırlarda öz köhnə izimizlə, 
Qarabağın dərdini gördük öz gözümüzlə. 
* * * 
Qarabağ Azərbaycan, söylədi Baş Komandan, 
Səsinə səs verdilər, keçdi igidlər candan, 
Qisas aldı Ordumuz murdaryan, rəzilyandan. 
Qaralan ocaqları yandırdıq közümüzlə, 
Qarabağın dərdini gördük öz gözümüzlə. 
* * * 
Hay verin Zəngilanın, Qubadlının hayına, 
Ağdərə, Xocalını axtarın, arayın ha, 
Xarı bülbül yolmasın, saçını darayın ha. 
Qucaqlaşıb ağladıq özümüz özümüzlə, 
Qarabağın dərdini gördük öz gözümüzlə. 
* * * 
Burda Cəbrayıl, Ağdam, burda Füzuli vardı, 
Kəlbəcərim üşüyür, yanır, tonqal da qardı, 
Daş üstdə daş qalmadı, Laçınımı apardı. 
Tərtərdən Xankəndinə yol aldıq dizimizlə, 
Qarabağın dərdini gördük öz gözümüzlə. 
* * * 
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Baxıb Şuşa qürurla ürəyində ağladı, 
Hələ də açıq qalmış, yarasını bağladı, 
Salam, Şuşa, azadsan!!! Gur səsimiz çağladı… 
Bilirdim, gələcəksiz, gülürdü üzümüzlə, 
Qarabağın dərdini gördük öz gözümüzlə. 
* * * 
Bir yumruqda birləşdi zəfər soraqlı ordum, 
Azadlığa qovuşdu Qarabağ, ana yurdum, 
Şəhidlik zirvəsində son məkanımı qurdum. 
Son qəmin olsun, Vətən, dedik öz sözümüzlə, 
Qarabağın dərdini gördük öz gözümüzlə. 
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 Əsgər ORDUBADLI 
 

                        TARİX YAZAN QƏHRƏMANIM 
(Ölməz şəhidimiz Abdullayev İntiqamın əziz xatirəsinə) 
Tarix yazan qəhrəmanım 
Tarixini yazıb gəlir. 
“Köçkün” adın, “qaçqın” adın 
Adımızdan pozub gəlir. 
* * * 
Milyonların sevgisindən, 
inamından güc alıb o. 
Ucalardan uca olan 
Pak məqama ucalıb o. 
* * * 
O can verib, O qan verib 
Qoy yaşasın ana torpaq. 
Ana torpaq yaşadıqca 
Öz oğlun da yaşadacaq! 
* * * 
Yox, İntiqam ölməmisən 
Ürəklərdə adın sağdır. 
Şəhidliyə ucalanlar 
Daima sağ qalacaqdır! 
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QÜRURLA OXU 
(Şəhidimiz Xudayar Yusifzadənin oxuduğu nəğmədən təsirlənərək) 
Oxu, mərd döyüşçüm, qürurla oxu! 
Ana vətən gur səsini eşitsin. 
Vətənin yol çəkən aranı, dağı 
Qoy Xudayar nəğməsini eşitsin. 
* * * 
Bitsin bu gün həsrət adlı dünənin. 
Yadın deyil, bu mənimdir, bu sənin. 
Xəbər yayın hər yanına vətənin 
Öz oğlunun gəlməsini eşitsin. 
* * * 
Yağı düşmən qaça bilməz əlindən. 
Hamımıza əziz olan bu vətən 
Sizin kimi oğulların dilindən 
“Sən azadsan! ” kəlməsini eşitsin. 

QƏHRƏMAN OĞLUM 
(Şəhidimiz Qənbərli Vüsal İlkin oğlunun əziz xatirəsinə) 
Uyu məzarında nurlar içində 
Ey vətən sevdalı qəhrəman oğlum. 
Xalqın ürəyində, xalqın dilində 
Adın yaşayacaq hər zaman, oğlum. 
* * * 
Tarix oxumadın, yazdın bir başa. 
Yeni həyat verdin torpağa, daşa. 
Dedin:- Azərbaycan müstəqil yaşa! 
Ey vətən eşqindən yaranan oğlum. 
* * * 
Düşmənin başına odlar ələdin. 
Məhv etdin yağını, qana bələdin. 
Yalandan vətənə canım demədin, 
Sən onun yolunda verdin can, oğlum. 
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EŞQ OLSUN! 
(Müzəffər ordumuzun şanlı Zəfərinə) 

Ön cəbhədə tarix yazır durmadan 

Ordumuzun zəfərinə eşq olsun! 
Düşmənini hər addımda qorxudan 

Azərbaycan əsgərinə eşq olsun! 
* * * 

Ver komandir daim müjdə xəbəri, 
Səndə qalıb milyonların nəzəri. 
Hər gün yeni kənddə açır səhəri 
Ordumuzun zəfərinə eşq olsun! 
* * * 

Keç Arazın sahilindən sırayla. 
Zəngilandan qardaşları harayla. 
Dəstək verir bax Arazdan o tayda 

Qardaş deyən dillərinə eşq olsun! 
* * * 

İrəli get, səninlədir qayıdış. 
Ata - baba torpağıdır hər qarış. 
Bu millətin ordusuna min alqış, 
Yenilməyən rəhbərinə eşq olsun! 
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   Zaur  ƏRMUĞAN 
 

VƏTƏN YOLU 
Zirvələrə bayraq sancan 
oğullar keçib bu yoldan. 
Şir biləkli, 
Sinəsi boz qurd ürəkli, 
Qələbə diləkli 
Oğullar… 
Hər ayaq izi bir çiçək bitirib bu yollarda, 
ətri vətən dadlı. 
Hər nərəsi cəngavərlik hünəridir, 
Hər kəlməsi od qanadlı 
Arzuları yurd eşqindən zəfər çalan 
döyüşçümün. 
Əldə silah 
yol keçib igidlər 
buradan ayaq-ayaq. 
Dəmir atlar nərildəyib bu yollarda. 
Əsgər nəfəslidir 
torpaq. 
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Döyüş kimi, 
Savaş kimi 
Sədalı, səslidir 
çaylar. 
Ərlərin, ərənlərin yoludur, 
Köksü qalxan, 
Əlləri, qolları süngü olan 
Övladların — sinəsini gərənlərin yoludur 
bu yol. 
Amalı, məramı ulu, 
Qalibiyyət dolu 
bir yoldur vətən yolu. 
Vətən andı içənlərin, 
Vətən üçün öz canından keçənlərin, 
Mübarizə meydanında mərdliyi bir şərəf bilib 
haqq yolunu seçənlərin 
yoludur bu yol. 
 
MÜQƏDDƏS QİSAS 
Göylərə çəkilən şəhid ruhuna 
Tanrı sığal çəkir öz əlləriylə. 
Dünyanın göz açan al sabahına 
Şəhid ətri dolur yurd yelləriylə. 
* * * 
Yer üzü, göy üzü sarınmış cəngə, 
Torpağın qarası bir lalə rəngə. 
Nərələr təbildir bir gur ahəngə, 
Savaş meydanı da can çölləriylə… 
* * * 
Şəhid qanlarıyla yoğrulub torpaq, 
Təzədən, təzədən doğulub torpaq. 
Bir bax, məşəl olub, od olub torpaq 
Əbədi alovu qor dilləriylə… 
* * * 
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Bil, adı mərdlikdir hər başdaşının, 
Qəddi dağ qəddidir qəlb sirdaşının. 
Gözlərdən süzülən o göz yaşının 
Çeşməsi ürəkdir ah selləriylə. 
* * * 
Şəhidlər torpağı vətən eləmiş, 
Bu çölü, bu dağı vətən eləmiş. 
Şəhidlər bayrağı vətən eləmiş, 
Gəlir səcdəsinə yurd elləriylə. 
* * * 
Oğullar zəfərlər çaldığı yerdə, 
Müqəddəs bir qisas aldığı yerdə, 
Şəhid məzarının olduğu yerdə 
Vətən çiçək açıb tər gülləriylə. 
 
ŞƏHİD ADI 
Bu yağan yağışdan barıt qoxusu gəlir. 
Bu əsən küləkdən duyulur 
qan dadı. 
Ucalır Vətən göyünə 
torpaq olan canların 
şəhid adı. 
 
VƏTƏN 
Ana yurdum, obamdır, 
Vətən elimdir mənim. 
Beşiyimdir, yuvamdır, 
Vətən evimdir mənim. 
* * * 
Çölüm, dağım, daşımdır, 
Ruhumdur, yaddaşımdır, 
Məzarım, başdaşımdır, 
Göyüm, yerimdir Vətən. 
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GƏLİR 
Bu otdan, çiçəkdən, 
Bu yeldən, küləkdən, 
Ağacdan, yarpaqdan, 
Havadan, torpaqdan 
Yurd qoxusu gəlir. 
* * * 
O atəş səsindən, 
Səngər nəfəsindən, 
O sipər canlardan, 
Tökülən qanlardan 
Qurd qoxusu gəlir. 

ŞƏHİD 
Sipər oldun zərbələrə, 
Sinə verdin qəlpələrə. 
Zirvələrdən zirvələrə 
Hər dağı ucaldan şəhid. 
* * * 
Sən bir savaş fatehisən, 
Azərbaycan tarixisən. 
Əbədiyyət taleyisən, 
Torpağı ucaldan şəhid. 
* * * 
Taxtın uca göy üzündə, 
Al qanın vətən düzündə. 
Müqəddəssən el gözündə, 
Bayrağı ucaldan şəhid. 
 
QƏLƏBƏM 
Zirvəsi buludlara dəyən 
sinəsi dağlı dağların, 
Gözlərini həsrətli yollara dikib 
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səadət axtaran 
gözü yaşlı çiçəyinin talan yurdu 
bağların 
Könül dolusu gülür indi, 
Çağların 
milyon-milyon insanlarla 
Ümman-ümman sevincini bölür indi 
Qalibiyyət zəfəriylə, 
Bir qələbə xəbəriylə 
Vətən dediyim ocağım, odum, hey! 
Havam, suyum, torpağım, 
Daşım, izim, adım, hey! 
Andım, hey! 
Dan yerinə 
xoş müjdəli sabahla yetişdin sən, 
Ürəklərlə, 
Diləklərlə 
Sinə-sinə, qucaq-qucaq, 
Ağız-ağız, dodaq-dodaq 
görüşdün sən — 
Qələbəm mənim. 
Dilə gəldin 
Sən müqəddəs kəlam kimi, 
İnsanlara: 
“Gözün aydın olsun!” — dedin salam kimi. 
O bayrağın sancıldığı yerə 
mənim canım fəda. 
O əsgərin yarasına qanım fəda. 
Ər oğlu ər şəhidlərim!.. 
Hünərpərvər şəhidlərim!.. 
Köksü səngər şəhidlərim!.. 
Ruhunuz şad! 
Bu yer azad! 
Bu göy azad! 
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Min-min mərdin cəsarəti, 
Ölüm-dirim savaşında sarsılmayan dəyanəti, 
Amalına sədaqəti 
bəxş eylədi yurda səni. 
Ey qələbəm! 
At belində mərdanəlik havasıyla 
yol gəldin sən. 
Övladına: 
“Get cəbhəyə döyüş!” — deyən, 
“Yağılara qan uddurub vuruş!” — deyən 
anaların duasıyla 
doğuldun sən, 
Ey qələbəm! 
İnadından dönməzlərin, 
Ölümüylə ölməzlərin 
al qanıyla yoğrulan 
torpağımdan 
göyərən nursan! 
Sən bir vətən vüqarı! 
Sən bir zəfər qüruru! 
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 Zaur USTAC 
                        

XALQIMIN, ORDUMUN İLHAMI İLHAM! 
Ən uca kürsüdən dedi sözünü, 

Bircə hərəkətlə sildi yüzünü, 

Bilmək istəyirsən əgər düzünü, 
Tarixindən aldı ilhamı İlham! 
Xalqımın, ordumun ilhamı İlham! 
* * * 
Əvvəlcə xainin qırdı belini, 
Sonra namərdlərin kəsdi dilini, 

Sevdi obasını, sevdi elini, 
Tarixindən aldı ilhamı İlham! 
Xalqımın, ordumun ilhamı İlham! 
* * * 
Yüz ölçdü, bir biçdi, ustdan usta, 
Mizanı yerində; nə tez, nə asta, 

Cəngilər çalındı bu dəfə “Rast”da, 

Tarixindən aldı ilhamı İlham! 
Xalqımın, ordumun ilhamı İlham! 
* * * 
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Bir həmlədə pozdu kələyin, fəndin, 

Uçudu, dağıtdı illərin bəndin, 
Hər dəfə yanıltdı düşmənin zəndin, 
Tarixindən aldı ilhamı İlham! 
Xalqımın, ordumun ilhamı İlham! 
* * * 
Ustaca bəllidi zamanın feli, 
Taixdə dastandı babamın qolu, 
Dəmir yumruq oldu İlhamın əli, 
Tarixindən aldı ilhamı İlham! 
Xalqımın, ordumun ilhamı İlham! 
 
USTACAM 

Müzəffər ordunun şanlı əsgəri, 
Ərənlər yurdunun ər övladıyam! 
Zalımın zülmünə təhəmmülüm yox, 

Babəklər yurdunun hürr övladıyam! 
* * * 

Ustadım Nəsimi, sözümüz sözdü, 

Ədalət, həqiqət bağrımda közdü, 
Ziyadar dühası bir deyil, yüzdü, 
Mövlalar yurdunun nur övladıyam! 
* * * 
Dərvişəm, müqqəddəs sayılır təkkəm, 

Hülqumdan yuxarı dayanır öfkəm, 

Od, ocaq diyarı tanınır ölkəm, 
Alovlar yurdunun nar övladıyam! 
* * * 
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Unutma, şah babam Xətai başdı, 
Nadir şah, mətədə tərpənməz daşdı, 
İlham, nə keçilməz sədləri aşdı, 
İgidlər yurdunun nər övladıyam! 
* * * 

Tarixdə Nəbisi, Koroğlusu var, 
Gen dünya yağıya daim olub dar, 

Düşmən qarşımızda yenə oldu xar, 
Aslanlar yurdunun şir övladıyam! 
* * * 

Göydən Yer üzünə ərmağan, payam, 
Gündüzlər Günəşəm, gecələr Ayam, 
Ən parlaq ulduzdan törəyən boyam, 

Ozanlar yurdunun sirr övladıyam! 
* * * 
Ustacam, vətənim vətən içində, 

Axıb duruluruq zaman köçündə, 
Min bir anlamı var, adi “heç”in də, 

Aqillər yurdunun pir övladıyam! 
 
QUTLANMIŞ 

Şərəfli əcdadın şanlı övladı , 
Bütün ulusunun qolu, qanadı, 
Hər yanda fəxrlə çəkilir adı, 
Çağ açıb qapadan söydandır soyu! 
Tanrı tərəfindən qutlanıb toyu! 
* * * 
İlhamdır istəyi, elin arzusu, 
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Amalı, bir şirin dilin arzusu, 
Əməli, tər qönçə gülün arzusu, 
Çağ açıb qapadan söydandır soyu! 
Tanrı tərəfindən qutlanıb toyu! 
* * * 

Nizamı, gərdişi ustadan usta, 
Təftişi, gedişi ustadan usta, 
Planı, döyüşü ustadan usta, 
Çağ açıb qapadan söydandır soyu! 
Tanrı tərəfindən qutlanıb toyu! 
* * * 

Seçir, sonalayır, sorur düşməni, 
Ağladır, sızladır, yorur düşməni, 

“iti qovan kimi qovur düşməni” 
Çağ açıb qapadan söydandır soyu! 
Tanrı tərəfindən qutlanıb toyu! 
* * * 
Nitqi, bəlağəti, şəsti yerində, 

Görkəmi yerində, büstü yerində, 

Alınmaz qaladı, postu yerində, 
Çağ açıb qapadan söydandır soyu! 
Tanrı tərəfindən qutlanıb toyu! 
 
DAĞLAR 

(Dağlara xitabən üçüncü şeiri) 
Tarix səhnəsində yetişdi zaman, 
Başlanmış bu çağın mübarək, dağlar! 
Hələ nə zəfərlər gözləyir bizi, 
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Qutlanmış novrağın mübarək, dağlar! 
* * * 
Dövranın gərdişi döndü, dəyişdi, 
Davadan doğulan ərlər yetişdi, 
Didilmiş yaralar tutdu, bitişdi, 
Üç rəngli duvağın mübarək, dağlar! 
* * * 

Nə vaxtdır yol-iriz bağlı qalmışdı, 
Qoynunda yağılar məskən salmışdı, 
Canımı sağalmaz bir dərd almışdı, 
Sayalı qonağın mübarək, dağlar! 
* * * 
Xətai qırmadı könül bağını, 
Nadir unutmadı hicran dağını, 
İlhamın silahı əzdi yağını, 
Dəmirdən yumruğun mübarək, dağlar! 
* * * 
Qurtuldu yağıdan zənburun, balın, 
Bir başqa görünür yamacın, yalın, 
Zirvəndən boylanır şanlı hilalın, 
Müqəddəs sancağın mübarək, dağlar! 
 

* * * 
Haqqa nisbət tutub ulu Ələsgər, 

Andırıb, tanıdıb, bilib pərisgar, 

Hər səngər məbəddi, pirdi hər əsgər, 
Şuşa tək ocağın mübarək, dağlar! 
* * * 
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Ay Ustac, min şükür arzuna yetdin, 
“Dədə”n gedən yolu, sən də qət etdin, 
Dolandın dünyanı yurdunda bitdin, 
Doqquzu zər tuğun mübarək, dağlar! 
 

ÜÇ QARDAŞ 
(Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan qardaşlığına) 
Bir qardaş sağında, biri solunda, 
Təpəri dizində, gücü qolunda, 
Qardaşlıq məşəli yanır yolunda, 
Yeni çağ başladır xan Azərbaycan! 

Türkiyə, Pakistan, can Azərbaycan! 
* * * 

Xətai amalı bu gün oyaqdır, 
Nadirin əməli bu gün dayaqdır, 
İlhamın təməli bu gün mayakdır! 
Yeni çağ başladır xan Azərbaycan! 
Türkiyə, Pakistan, can Azərbaycan! 

* * * 

Zamanla yaşadıq xeyli qeylü-qal, 
Görməsin bir daha bu birlik zaval, 
Dağlara biryolluq qayıdır Hilal, 
Yeni çağ başladır xan Azərbaycan! 
Türkiyə, Pakistan, can Azərbaycan! 
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  Şahnaz  ŞAHİN 
                        

TƏRANƏ MƏMMƏDİN LAYİHƏSİ 
“SÖZÜN HÜZURUNDA “ 
Bu dəfə ““SƏMİMİ SÖHBƏT””in aparıcısı mən- ŞAHNAZ 
ŞAHİN , qonağı isə TƏRANƏ MƏMMƏD oldu. 
Vaxt bizə, biz də vaxta işlədik. Uzun müddət mötəbər dövlət 

orqanlarından birində işləmiş, indi isə uğurlu ədəbi yazıları ilə sevilən 
söz adamını bir az da yaxından tanıyın. Beləliklə başladıq. 
Sual:Təranə xanım, bilirəm ki, uşaqlığınız Qarabağda keçib Bəs kim 
olduğunuzu nə zaman və hansı şəraitdə kəşf etmisiniz? 
Cavab: Uşaqlığım Qarabağın Ağdam şəhərində keçib. Ailəmiz 
Ağdamdan Bakıya köçəndə mənim 10 yaşım var idi. Sonralar tez- 
tez Ağdama və mütləq Şuşaya istirahətə gedirdik. Yəni mən orda 
yaşamasam da işğala qədər Qarabağdan heç ayrılmamışam. 
Məncə Qarabağın xüsusi bir aurası var. Ora ayaq basan hər kəs 
bunu duyur. Şuşada bir dəfə olan ordan qayıtmaq istəmir. Ora 
yenidən gəlmək istəyir. 
Külli Qarabağın abi- həyatı 
Nərmə-nazik bayatıdır, bayatı. 
Məncə bu misralar Qarabağın ecazkarliğini özündə tam əks edir. 
Bilirsiz, insan çox vaxt malik olduğunun qədrini onu itirdikdən sonra 
daha çox bilir. Şəxsən mən Qarabağı həsrətli illərimizdə daha çox 
sevdim. Bu tək həsrət deyildi, bu həm də nələrisə vaxtında 
etmədiyimizin təəssüf hissiydi. 
Desəm ki, özümü lap uşaqkən kəşf etməli olmuşam, yəqinki, 
inanmazsınız. Amma bu həqiqətən belə olub. Mən özümə qarşi 
haqsızlığı ilk dəfə birinci sinifdə oxuyarkən hiss edib şəxsi 

https://yazarlar.az/tag/t%c9%99ran%c9%99-m%c9%99mm%c9%99din-layih%c9%99si/
https://yazarlar.az/tag/s%c9%99mimi-sohb%c9%99t/
https://yazarlar.az/tag/sahnaz-sahin/
https://yazarlar.az/tag/sahnaz-sahin/
https://yazarlar.az/tag/t%c9%99ran%c9%99-m%c9%99mm%c9%99d/
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məsuliyyətimi dərk etmişəm. Belə ki, mən Ağdamdaki 2 nömrəli 
beynəlmiləl məktəbin rus sektorunda oxumalıydım. Müəlliməmiz 
mənim və bir başqa qızın rus dilini güya lazımı səviyyədə 
bilməməyimizə əsaslanıb bizi başqa sinfə yerləşdirmişdi. Sonralar 
bildim ki, Ağdamda dislokasiya edilmiş hərbi hissənin hərbiçilərinin 
uşaqlarının yerini tutduğumuza görə bizi başqa sinfə keçirdiblər. 
Tezliklə atalarımız ikimizi də öz sinfimizə bərpa etdilər. Onda mən 
özümə və atama söz verdim ki, sinifdə oxuyan ruslardan da yaxşı 
oxuyacam. Belə də oldu. 
Sual: Insan sirli məxluqdur. Özünü itirən zamanları da olur onun. 
Bəs siz bu zaman özünüzü hansı sirdə tapırsınız..? 
Cavab:İnsan həqiqətən o qədər sirli bir məxluqdur ki, bəzən özü də 
bu sirlərdən baş aça bilmir. Həyatda dəfələrlə ani çaşqınlıq yaşasam 
da mən özümü nadir hallarda itirirəm. Yəni tez qərar qəbul etməyi 
bacarıram. Belə olduqda sirrdən çox özümü aşkarda daha çox 
tapıram. 
Sual:Uşaq yaddaşı daşa yazılır deyirlər. Sizin daşa nə yazılıb ki, bu 
gün də pozulmayıb və o uşaqlığın hansı məqamlarına qayıtmaq 
istərdiniz? 
Cavab: Uşaqlığımın hər anı yazılıb daşa. Pozulmaz hərflərlə yazılıb. 
Təbii ki, ilk növbədə atalı, analı günlərim . Uşaqlığım Qarabağda 
keçdiyindən nəinki unudulmadı, hər dəfə yeni bir hisslə yada salındı. 
O günlərin hər birinə qayıtmaq istərdim. Hər birində əzizlərim, 
doğmalarım indi həyatda olmayan yaxınlarım var idi axı. 
Sual: Valideynləriniz haqda az da olsa məlumatım var. İstəyirəm 
oxucular da öyrənsin. Xüsusən qanun keşikçisi olan atanız barədə 
Bilirəm ki, yazılarınızda onun da obrazını yaratmısınız. Özü də 
tamamilə fərqli bir hüquq müdafiəçisi kimi… 
Cavab: Mən həmişə deyirəm və yenə təkrar edirəm ki, həyatda əldə 
etdiklərimin hamısına görə valideynlərimə borcluyam və onlara 
minnətdaram. 
Anam əczaçı idi, ancaq heç vaxt işləməmişdi. Onun əczaçılığı evdə 
ətirlərin,çiçəklərin qarışığından yeni ətirlər yaratmaqdan ibarət idi. 
Bunu evdə sakitcə edər və heç kimə ətiri nədən düzəltdiyini 
deməzdi. Qəribədir ki, anam dindar deyildi, ancaq şəriət qanunlarıyla 
yaşayırdı və bizi də elə tərbiyə edirdi. 
Atam haqda çox yazmışam. Bir neçə hekayəmin qəhrəmanlarının 
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real prototipidir atam. Atam ömrünün 50 ilini hüquq mühafizə 
sahəsində çalışmağa həsr edib. Muharibə vaxtı Ağdamda 
komissarlıqda, sonralar Azərbaycanın bir çox bölgələrində milis rəisi 
işləyib. Bəlkə ona görə bizim hər rayonda tanışımız, dostumuz olub 
və indiyə qədər də atamı xatırlayanlar var. Ailəmizdə atama xüsusi 
münasibət var idi həmişə. Atam şəxsiyyət idi. O heç vaxt yalan 
danışmazdı, işində, ailədə çox məsuliyyətli idi. Biz onunla özümüzü 
həmişə arxalı, dayaqlı hiss edirdik. Bilirdik ki, büdrəsək əlimizdən 
tututb qaldıranımız var. Atam ciddi və zəhmli olmaqla bərabər çox 
yumşaqürəkli və mehriban insan idi. Onda insanları anlamaq, 
düzgün qərar qəbul etmək qabliyyəti var idi. Hekayələrimin birində 
milis rəisi öz oğlunun qatilini bağışlayır, digərində 10 il qadın 
koloniyasında dustaq olan rus qadının getməyə yeri olmadığı üçün 
milis mayoru onu həmişəlik öz evinə baxıcı kimi gətirir və ailəsində 
saxlayır. Həmin qəhrəmanlarımın həyatda prototipi atam olduğunu 
qürurla dəfələrlə qeyd etmişəm. Atamın həyatda etdikləri bizə bir 
örnək idi. O heç vaxt evladlarını qarşısında otuzdurub onlara 
tərbiyəvi mühazirələr oxumazdı. O bizə yaşamağı əməlləriylə, 
gördüyü işlərlə öyrədirdi. 
Sual:Bəs elə isə deyin, ananızın o reseptlərindən sizdə qalırmı, 
istifadə edirsizmi onun təcrübəsindən? 
Cavab: Edirəm, bəli. Mənim istifadə etdiyim ətiri heç kim tanımır. 
Ona görə ki, ona bir qədər sirr qatıram)). Bir əsərimdə qadının 
əlindən öpən sevgilisi onun ətirini tanımadığını deyir. Qadın gülə-
gülə cavab verir: “Mən istifadə etdiyim ətirin adını heç kimə 
demirəm”. Qeyd edim ki, əsərin adı “Sirr”dir . 
Sual: Ali təhsil illəri,gənclik xatirələri o qədər əziz olur ki… 
Xatırladıqda uzaqlaşır… Əlini uzadırsan tuta bilmirsən. Bu barədə 
indiyə qədər heç kimə demədiyiniz nələr var içinizdə? 
Cavab: Tələbəlik illərindən danışdıqda belə, insan ruhən cavanlaşır. 
Mən 16 yaşımda tələbə oldum. Düzünü deyim ki, həyata hazır 
deyildim. Evdə həmişə valideynlərimin, məndən böyük baçılarımın 
və qardaşımın himayəsini hiss edirdim. Tələbəliyin ilk aylarından 
təkbaşına həll edə bilməyəcəyim qayğılar yaşamalı oldum. O illər 
həyatımda bir çox yadda qalan iz buraxdı. 19 yaşımda tələbəliyin ən 
gözəl çağlarını yaşayarkən qəfildən anamı itirdim. Bu mənim üçün 
çox ciddi sarsıntı idi. Əgər dostlar, qohumlar, baçılarım, qardaşım 
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və, ən əsası, atam olmasaydı çox çətin olardı. Anamın ölümü məni 
tam dəyişdi. Adətən səsli-küylü, deyib-gülən, çalıb-oxuyan bir gənc 
qızdan susqun, kədərli bir insana çevrildim. Anamdan sonra 
həyatımda baş verənlər sanki mənimlə deyil, başqa bir insanla 
əlaqəli idi. Hekayələrimin birində yazmışam ki, “anasız gəlin köçmək 
o qədər çətindir ki! Gözün ən yaxın adamı, ananı axtarır o gün . 
Tapmayanda için yanır, gəlinlik gününün xoşbəxtliyini tam hiss edə 
bilmirsən”. Zaman keçdikcə çox şeylə barışdım. Həyat öz məcrasına 
düşdü. Bax tələbəliyimin bu məqamlarını heç vaxt heç kimə 
deməmişdim. 
Sual: Bəs sevgiyə münasibətiniz necədir? Axı gənclik həyatın elə 
mərhələsidir ki, qan qaynayır, qəlb coşur. Gözlər qeyri-adi işıqlanır. 
Bir sözlə, hər şey insanı sevib yaşamağa çağırır… ilk sevgi var, bəs 
son da varmı? 
Cavab: Banal cavab olsa da deyəcəm ki, sevgisiz yaşayanlar 
bədbəxt insanlardır. Sevgi bəşəriyyəti, insanlığı, ümumiyyətlə, 
dünyanı çökməyə qoymayan bir hissdir. Sevən insan həyata daha 
çox bağlanır, daha güclü olur. Hər birimizin gənclik sevgisi olub təbii 
ki. Bu insanın qəlbinin lap dərinliyində saxlanan gözəl bir hissdir. 
Adətən ilk məhəbbət yalnız yadda qalmaq üçün olur. Yəni sevənlər 
bir -birinə qovuşmurlar. İlk sevgi mütləq var və o sonsuza qədər 
davam edir məncə, çünki ilk məhəbbətin həsrəti vüsalından güclü 
olur adətən. 
Sevmək gözəl hiss olsa da, sevərək ayrılmaq da var, bir gün 
sevdiyinin sənə xəyanəti də var, sən sevdiyinin başqasını sevməyi 
də var, sən sevib ürəyini verdiyinin səni bəyənməyib dəfələrlə sözlə 
yaralamağı da var. Sevgi varsa ayrılıq da var. Bütün bunlar həyatda 
var və yaşanır. Mən deyərdim ki, sevginin nə əvvəli nə sonu var. 
Çünki birinin sevgisi bitdiyi gün digərininki ilk addımını atır. Bir sevgi 
öldükdə hardasa mütləq digəri doğulur. Bunu normal qəbul etmək 
lazımdır. 
Sual: Bilirəm ki, siz o zaman KQB, sonra MTN adlanan qurumda 
uzun illər işləmisiniz. Onda olmasa da indi məncə nələrisə açıb 
danışmaq olar. Necə oldu ki, sizi elə bir mötəbər quruma işə qəbul 
etdilər? 
Cavab: Bir gün iş yerimə həmin nazirlikdən çağırış gəldi. Əvvəl bu 
çağırışa bir qədər təəccübləndim, lakin getdim və həmin o qurumun 
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yüksək rütbəli zabitləri mənimlə görüşüb söhbət etdilər. Bu 
söhbətlərin nə ilə nəticələndiyini təxminən iki il sonra yenidən ora 
dəvət ediləndə bildim. Bu müddətdə mənim kimliyim yoxlanırdı.Bu 
dəfə mənə konkret iş təklif olundu, mən razılaşdım və həmin 
nazirliyin zabiti oldum. MTN əməkdaşı olduğuma görə özümlə və 
həmin nazirliyin dövlət və dövlətçilik naminə gecə, gündüz, İstirahət 
günləri çalışan zabitləriylə qürur duyuram. İnanın ki, bu ürəyi sirlərlə 
dolu, lakin həmişə susmaq məcburiyyətində olan, kənardan çox adi 
insan kimi görünən, heç vaxt öz qəhrəmanlıqlarıyla açıq-aşkar fəxr 
edə bilməyən insanlar həqiqətən hörmətə və təqdirə layiqdirlər. 
Sual: Təranə xanım, deyə bilərsinizmi ki, zaman sizə işləyib. Sizmi 
zamanın nəbzin tutmusunuz? 
Cavab: Aid olduğum nəslin nümayəndələri zamanın nəbzini tutmağı 
o qədər də bacarmırlar məncə. Bu mənim subyektiv fikrimdir . Səhv 
edə bilərəm, təbii ki. Ona görə deyə bilərəm ki zaman mənə işləyib 
Sual: Ədəbi aləmdə sizi ən çox maraqlı hekayələrinizlə tanıyırlar. 
Hətta şeirlər də yazırsınız. Hekayələrinizi oxuyanda dünyanı cənnət, 
qəhrəmanlarınızı isə huri hesab edirəm. Sanki real məkanda deyil, 
tam başqa bir planetdə dövr edir hadisələr. Sizcə səbəb nədir? 
Cavab:Ədəbi aləmdə çox da tanındığımı heasab etmirəm. Amma 
oxucularım var. Kitablarım satılır. Hekayələrimi oxuyanlar var və bu 
məni şox sevindirir. Mən A. P. Çexovun “sözlərin yeri dar, fikrin yeri 
geniş olsun” prinsipiylə yazıram. Hesab edirəm ki, bu həm də günün 
tələbidir. Hekayələrim fantastik deyil, hadisələr başqa planetdə deyil 
elə öz planetimizdə cərəyan edir. Hekayələrimin arxasında həmişə 
kiçik bir real həyat epizodu durur. Sizinlə razıyam ki, mən həyatın 
yalnız yaxşı cəhətlərini əks etdirirəm hekayələrimdə. Səbəb çox 
sadədir. Mən bu çirkinliklərlə, əzab-əziyyətlə, yalanla, xəyanətlə dolu 
həyatda gözəlliyi, sevgini, etibarı, ləyaqəti, vicdanla yaşamağı görüb 
göstərmək istəyirəm.Mən ölümdən yazmaqla olumun qədrini bilməyə 
çağırıram oxucunu. Bəzən də əksinə. 
Sual: Təranə xanım, deyirlər, ən tez unudulan şey yaxşılıqdır. 
Çoxmu yaxşılıq etmisiz, çoxmu unudulmusuz… 
Cavab: Məni tanıyanlar bilir ki, mən pislik etməyi bacarmıram. 
İnsanlara həmişə yaxşılıq etməyə çalışmışam. İnanın mənə, heç 
vaxt yaxşılığın əvəzini gözləməmişəm. Çünki yaxşılıq etmək ürəkdən 
gəlməlidir və bu təmənnasız olmalıdır məncə. O səbəbdən, kim 
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mənim yaxşılığımı unudubsa, halah xoşu olsun. Unudulduğumu 
zənn etmirəm, çünki özüm çətin unuduram. 
Sual: Həyatımızdan ömründə bir dəfə də olsa qırmızı xətlə keçən 
insanlar olur. Bu bəzən bütün həyat axarını dəyişir. Münasibətiniz… 
Cavab: Mənim həyatımda belə insanlar olub. Bacımın həyat yoldaşı 
BDU-nun professoru, tanınmış etnoqraf mərhum Həvil Həvilovun 
mənim şərqşünas olmağımda rolu böyük olub.Osman Mizəyevdən 
kollektivdə davranmağı öyrənmişəm. Ziya Bunyadov mənə elmə 
bağlanmamağı məsləhət gördükdə əvvəl incisəm də sonralar onun 
nə qədər haqlı olduğunu anladım.Şərqşünaslıq fakültəsinin kafedra 
müdiri və mənim müəllimim Ələskər Məmmədovun məni ali məktəb 
müəllimi kimi şərəfli bir işlə təmin etməsini heç vaxt unutmuram. Və 
nəhayət, məni ədəbi yaradıçılıqla məşğul olmağa məcbur edən 
Nizami Təhməzovu həmişə dərin ehtiramla xatırlayıram. Bu insanlar 
həyatımın müxtəlif mərhələlərində mənə dəyərli məsləhətlər veriblər. 
Dediklərinizə münasibətim belədir ki, həyatda müəyyən mövqe 
tutmuş və səndən daha güclü insanlardan dərs alıb məsləhətlərinə 
qulaq asmaq heç də zəiflik deyil məncə. 
Sual: Azərbaycan 30 ilə yaxın Qarabağ həsrətinə son qoydu . 44 
gün davam edən döyüşlərdən ölkəmiz üzü ağ çıxdı. Şəhid də olduq , 
qazi də. Söz adamı kimi bu hadisələrə münasibətiniz… 
Cavab: Şəhidlərimizin ruhları qarşısında baş əyirəm. Allah onlara 
rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı arzu edirəm. Söz adamı kimi 
zəfərimiz haqda öz sözümü hələ tam deməmişəm. Bu mövzuda 
yazdığım bir neçə hekayə hələ son deyil. Hərdən mənə elə gəlir ki, 
həsrətdən o qədər yazmışam ki, qələbə sevincinə keçid ala 
bilmirəm. Həm vətəndaş, həm söz adamı, həm zabit kimi deyə 
bilərəm ki, 44 günlük Vətən müharibəsi Azərbaycanın tarixindəki 
qara ləkələri silib özünə orda əbədi yer aldı. Bu 44 gün dünya 
ölkələrini Azərbaycana yeni baxışla baxmağa məcbur etdi. 
Azərbaycan xalqı bütün dünyaya misli görünməmiş birlik, 
vətənpərvərlik nümayiş etdirdi. Ali Baş Komandanın dəmir yumruğu 
altında birləşən ordu və xalq Zəfər çaldı. Bu hadisə bizə qalib 
ölkənin vətəndaşları kimi fərəhli və qürurlu adı qaytardı. Təbii ki, 
həm xaricdə, həm daxildə bu qələbəni həzm etməyənlər var. Lakin 
onlar da artıq reallıqla barışmalıdırlar. 
Sual: Ömrün, həyatın elə mərhələsindəyik ki,geriyə baxanda kədər, 
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irəli baxanda ümid əl edir bizə. Yeni planlarınız, arzularınız.Həyata 
keçməyən istəkləriniz olubmu? Keçmişə dönmək imkanınız olsaydı 
hara gedərdiniz? 
Cavab: Elədir, zaman amansızcasına ötüb keçir və keçmiş xatirəyə 
çevrilir, lakin hər yaşda insanı həyata bağlayan, uzun qaranlıq 
tunelin sonunda parıldayan bir ümid işığı olur. O işıq varkən insan 
planlar qurur, arzular haqda düşünür. Çox istəyərdim ki, bu il 
nəhayət çoxdan nəzərdə tutuduğum romanım işıq üzü görsün. “Sirr “ 
adlandırdığım bu roman artıq son variantda çox ehtimal ki, bu il 
oxuculara təqdim ediləcək. 
Həyata keçməyən arzularım olub əlbəttə. Nələrisə asanlıqla əldə 
edə bilmişəm. Nələrisə çox çətinliklə. Arzu olaraq ürəyimdə qalanlar 
da olub. Həyatdı da… 
Hər birimiz keçmiş yaşayırıq. Keçmişi yaşamasaydıq gələcəyə 
addımlaya bilməzdik yəqin ki… Ötən günlər ötən sevgi kimidir . 
Ötdüsə, keçdi, getdi… Geri qayıtmaz… 
Ancaq siz dediyiniz kimi möcüzə nəticəsində geri qayıtmaq mümkün 
olsaydı mütləq Qarabağa Şüşaya, Ağdama qayıdardım. Mütləq 
Qarabağa! Çünki bu yaşımda daha çox dərk edirəm ki, ömrümün ən 
yadda qalan günləri məhz Qarabağla bağlıdır. 
Sual: Sizə vermədiyim və siz özünüz özünüzə verəcəyiniz sual nə 
ola bilərdi? 
Cavab: Harda səhv etdim? Türk mahnısında deyildiyi kimi “nərədə 
yalnış yapdım?” 
Düşünürəm ki, Tanrı insana bir neçə dəfə şans verir. Hətta bəzən öz 
taleini dəyişə biləcək qədər şanslı ola bilir insan. Lakin hər kəs bu 
şanslardan düzgün istifadə edə bilirmi? Hər kəs ona verilən imkanı 
öz xeyrinə işlədə bilirmi? Hesab edirəm ki, çox şanslı olmuşam 
həyatda. Dəfələrlə açılmayan qapılar açılıq qarşımda. İndi, zaman 
keçdikcə olanları, baş verənləri, şəxsi həyatımı xəyalımdan keçirərək 
hərdən özüm özümdən soruşuram. Harda səhv etdim? Bəlkə də heç 
səhv etməmişəm, bəlkə bütün yaşananalar yaşanmalı idi. Bilmirəm. 
Amma bu sualı verərdim özümə. 
Sual: “Sirr”in mövzusu hardan alınıb? MTN də yaşadıqlarınızı 
ədəbiyyata çevirmək fikriniz varmı? 
Cavab: “Sirr” iki insanın sevgi məcarası ətrafında müəyyən dövrdə 
olkədə baş verənləri əhatə edən bir əsərdir. Mövzusu həyatdan 
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götürülüb. Bəlkə də romanı oxuduqda kimsə hətta qəhrəmanları 
tanıyacaq. 
O ki qaldı MTN də yaşadıqlarımı ədəbiyyata çevirmək fikrinə, çox 
ehtimal ki, yox. Əgər ehtiyac duyularsa hər hansı bir vəsait yaza 
bilərəm. Yəni iş təçrübəmi cavan kadrlarla bölüşərəm. Təbii ki, tam 
məxfi)). 
Sual:Sizə can sağlığı, həyatda bundan sonra da şərəflə yaşamağı 
arzulayıram. Sözün hüzurunda tanrı kimi, Tanrının hüzurunda söz 
kimi dayanmağı diləyirəm! 
Cavab:Bu maraqlı və orijinal diləyi ilk dəfə eşidirəm, Şahnaz xanım. 
Ona görə məmnuniyyətlə qəbul edib sizə təşəkkür edirəm. 
Şahnaz Şahin 
Təranə Məmmədlə 
Bu dəfə “Səmimi söhbət”in aparıcısı mən, Şahnaz Şahin, qonağı isə 
Təranə Məmməd oldu. 
Vaxt bizə, biz də vaxta işlədik. Bu da nəticəsi… 
Sual:Təranə xanım, bilirəm ki, uşaqlığınız Qarabağda keçib Bəs kim 
olduğunuzu nə zaman və hansı şəraitdə kəşf etmisiniz? 
Cavab: Uşaqlığım Qarabağın Ağdam şəhərində keçib. Ailəmiz 
Ağdamdan Bakıya köçəndə mənim 10 yaşım var idi. Sonralar tez- 
tez Ağdama və mütləq Şuşaya istirahətə gedirdik. Yəni mən orda 
yaşamasam da işğala qədər Qarabağdan heç ayrılmamışam. 
Məncə Qarabağın xüsusi bir aurası var. Ora ayaq basan hər kəs 
bunu duyur. Şuşada bir dəfə olan ordan qayıtmaq istəmir. Ora 
yenidən gəlmək istəyir. 
Külli Qarabağın abi- həyatı 
Nərmə-nazik bayatıdır, bayatı. 
Məncə bu misralar Qarabağın ecazkarliğini özündə tam əks edir. 
Bilirsiz, insan çox vaxt malik olduğunun qədrini onu itirdikdən sonra 
daha çox bilir. Şəxsən mən Qarabağı həsrətli illərimizdə daha çox 
sevdim. Bu tək həsrət deyildi, bu həm də nələrisə vaxtında 
etmədiyimizin təəssüf hissiydi. 
Desəm ki, özümü lap uşaqkən kəşf etməli olmuşam, yəqinki, 
inanmazsınız. Amma bu həqiqətən belə olub. Mən özümə qarşi 
haqsızlığı ilk dəfə birinci sinifdə oxuyarkən hiss edib şəxsi 
məsuliyyətimi dərk etmişəm. Belə ki, mən Ağdamdaki 2 nömrəli 
beynəlmiləl məktəbin rus sektorunda oxumalıydım. Müəlliməmiz 
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mənim və bir başqa qızın rus dilini güya lazımı səviyyədə 
bilməməyimizə əsaslanıb bizi başqa sinfə yerləşdirmişdi. Sonralar 
bildim ki, Ağdamda dislokasiya edilmiş hərbi hissənin hərbiçilərinin 
uşaqlarının yerini tutduğumuza görə bizi başqa sinfə keçirdiblər. 
Tezliklə atalarımız ikimizi də öz sinfimizə bərpa etdilər. Onda mən 
özümə və atama söz verdim ki, sinifdə oxuyan ruslardan da yaxşı 
oxuyacam. Belə də oldu. 
Sual: Insan sirli məxluqdur. Özünü itirən zamanları da olur onun. 
Bəs siz bu zaman özünüzü hansı sirdə tapırsınız..? 
Cavab:İnsan həqiqətən o qədər sirli bir məxluqdur ki, bəzən özü də 
bu sirlərdən baş aça bilmir. Həyatda dəfələrlə ani çaşqınlıq yaşasam 
da mən özümü nadir hallarda itirirəm. Yəni tez qərar qəbul etməyi 
bacarıram. Belə olduqda sirrdən çox özümü aşkarda daha çox 
tapıram. 
Sual:Uşaq yaddaşı daşa yazılır deyirlər. Sizin daşa nə yazılıb ki, bu 
gün də pozulmayıb və o uşaqlığın hansı məqamlarına qayıtmaq 
istərdiniz? 
Cavab: Uşaqlığımın hər anı yazılıb daşa. Pozulmaz hərflərlə yazılıb. 
Təbii ki, ilk növbədə atalı, analı günlərim . Uşaqlığım Qarabağda 
keçdiyindən nəinki unudulmadı, hər dəfə yeni bir hisslə yada salındı. 
O günlərin hər birinə qayıtmaq istərdim. Hər birində əzizlərim, 
doğmalarım indi həyatda olmayan yaxınlarım var idi axı. 
Sual: Valideynləriniz haqda az da olsa məlumatım var. İstəyirəm 
oxucular da öyrənsin. Xüsusən qanun keşikçisi olan atanız barədə 
Bilirəm ki, yazılarınızda onun da obrazını yaratmısınız. Özü də 
tamamilə fərqli bir hüquq müdafiəçisi kimi… 
Cavab: Mən həmişə deyirəm və yenə təkrar edirəm ki, həyatda əldə 
etdiklərimin hamısına görə valideynlərimə borcluyam və onlara 
minnətdaram. 
Anam əczaçı idi, ancaq heç vaxt işləməmişdi. Onun əczaçılığı evdə 
ətirlərin,çiçəklərin qarışığından yeni ətirlər yaratmaqdan ibarət idi. 
Bunu evdə sakitcə edər və heç kimə ətiri nədən düzəltdiyini 
deməzdi. Qəribədir ki, anam dindar deyildi, ancaq şəriət qanunlarıyla 
yaşayırdı və bizi də elə tərbiyə edirdi. 
Atam haqda çox yazmışam. Bir neçə hekayəmin qəhrəmanlarının 
real prototipidir atam. Atam ömrünün 50 ilini hüquq mühafizə 
sahəsində çalışmağa həsr edib. Muharibə vaxtı Ağdamda 
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komissarlıqda, sonralar Azərbaycanın bir çox bölgələrində milis rəisi 
işləyib. Bəlkə ona görə bizim hər rayonda tanışımız, dostumuz olub 
və indiyə qədər də atamı xatırlayanlar var. Ailəmizdə atama xüsusi 
münasibət var idi həmişə. Atam şəxsiyyət idi. O heç vaxt yalan 
danışmazdı, işində, ailədə çox məsuliyyətli idi. Biz onunla özümüzü 
həmişə arxalı, dayaqlı hiss edirdik. Bilirdik ki, büdrəsək əlimizdən 
tututb qaldıranımız var. Atam ciddi və zəhmli olmaqla bərabər çox 
yumşaqürəkli və mehriban insan idi. Onda insanları anlamaq, 
düzgün qərar qəbul etmək qabliyyəti var idi. Hekayələrimin birində 
milis rəisi öz oğlunun qatilini bağışlayır, digərində 10 il qadın 
koloniyasında dustaq olan rus qadının getməyə yeri olmadığı üçün 
milis mayoru onu həmişəlik öz evinə baxıcı kimi gətirir və ailəsində 
saxlayır. Həmin qəhrəmanlarımın həyatda prototipi atam olduğunu 
qürurla dəfələrlə qeyd etmişəm. Atamın həyatda etdikləri bizə bir 
örnək idi. O heç vaxt evladlarını qarşısında otuzdurub onlara 
tərbiyəvi mühazirələr oxumazdı. O bizə yaşamağı əməlləriylə, 
gördüyü işlərlə öyrədirdi. 
Sual:Bəs elə isə deyin, ananızın o reseptlərindən sizdə qalırmı, 
istifadə edirsizmi onun təcrübəsindən? 
Cavab: Edirəm, bəli. Mənim istifadə etdiyim ətiri heç kim tanımır. 
Ona görə ki, ona bir qədər sirr qatıram)). Bir əsərimdə qadının 
əlindən öpən sevgilisi onun ətirini tanımadığını deyir. Qadın gülə-
gülə cavab verir: “Mən istifadə etdiyim ətirin adını heç kimə 
demirəm”. Qeyd edim ki, əsərin adı “Sirr”dir . 
Sual: Ali təhsil illəri,gənclik xatirələri o qədər əziz olur ki… 
Xatırladıqda uzaqlaşır… Əlini uzadırsan tuta bilmirsən. Bu barədə 
indiyə qədər heç kimə demədiyiniz nələr var içinizdə? 
Cavab: Tələbəlik illərindən danışdıqda belə, insan ruhən cavanlaşır. 
Mən 16 yaşımda tələbə oldum. Düzünü deyim ki, həyata hazır 
deyildim. Evdə həmişə valideynlərimin, məndən böyük baçılarımın 
və qardaşımın himayəsini hiss edirdim. Tələbəliyin ilk aylarından 
təkbaşına həll edə bilməyəcəyim qayğılar yaşamalı oldum. O illər 
həyatımda bir çox yadda qalan iz buraxdı. 19 yaşımda tələbəliyin ən 
gözəl çağlarını yaşayarkən qəfildən anamı itirdim. Bu mənim üçün 
çox ciddi sarsıntı idi. Əgər dostlar, qohumlar, baçılarım, qardaşım 
və, ən əsası, atam olmasaydı çox çətin olardı. Anamın ölümü məni 
tam dəyişdi. Adətən səsli-küylü, deyib-gülən, çalıb-oxuyan bir gənc 
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qızdan susqun, kədərli bir insana çevrildim. Anamdan sonra 
həyatımda baş verənlər sanki mənimlə deyil, başqa bir insanla 
əlaqəli idi. Hekayələrimin birində yazmışam ki, “anasız gəlin köçmək 
o qədər çətindir ki! Gözün ən yaxın adamı, ananı axtarır o gün . 
Tapmayanda için yanır, gəlinlik gününün xoşbəxtliyini tam hiss edə 
bilmirsən”. Zaman keçdikcə çox şeylə barışdım. Həyat öz məcrasına 
düşdü. Bax tələbəliyimin bu məqamlarını heç vaxt heç kimə 
deməmişdim. 
Sual: Bəs sevgiyə münasibətiniz necədir? Axı gənclik həyatın elə 
mərhələsidir ki, qan qaynayır, qəlb coşur. Gözlər qeyri-adi işıqlanır. 
Bir sözlə, hər şey insanı sevib yaşamağa çağırır… ilk sevgi var, bəs 
son da varmı? 
Cavab: Banal cavab olsa da deyəcəm ki, sevgisiz yaşayanlar 
bədbəxt insanlardır. Sevgi bəşəriyyəti, insanlığı, ümumiyyətlə, 
dünyanı çökməyə qoymayan bir hissdir. Sevən insan həyata daha 
çox bağlanır, daha güclü olur. Hər birimizin gənclik sevgisi olub təbii 
ki. Bu insanın qəlbinin lap dərinliyində saxlanan gözəl bir hissdir. 
Adətən ilk məhəbbət yalnız yadda qalmaq üçün olur. Yəni sevənlər 
bir -birinə qovuşmurlar. İlk sevgi mütləq var və o sonsuza qədər 
davam edir məncə, çünki ilk məhəbbətin həsrəti vüsalından güclü 
olur adətən. 
Sevmək gözəl hiss olsa da, sevərək ayrılmaq da var, bir gün 
sevdiyinin sənə xəyanəti də var, sən sevdiyinin başqasını sevməyi 
də var, sən sevib ürəyini verdiyinin səni bəyənməyib dəfələrlə sözlə 
yaralamağı da var. Sevgi varsa ayrılıq da var. Bütün bunlar həyatda 
var və yaşanır. Mən deyərdim ki, sevginin nə əvvəli nə sonu var. 
Çünki birinin sevgisi bitdiyi gün digərininki ilk addımını atır. Bir sevgi 
öldükdə hardasa mütləq digəri doğulur. Bunu normal qəbul etmək 
lazımdır. 
Sual: Bilirəm ki, siz o zaman KQB, sonra MTN adlanan qurumda 
uzun illər işləmisiniz. Onda olmasa da indi məncə nələrisə açıb 
danışmaq olar. Necə oldu ki, sizi elə bir mötəbər quruma işə qəbul 
etdilər? 
Cavab: Bir gün iş yerimə həmin nazirlikdən çağırış gəldi. Əvvəl bu 
çağırışa bir qədər təəccübləndim, lakin getdim və həmin o qurumun 
yüksək rütbəli zabitləri mənimlə görüşüb söhbət etdilər. Bu 
söhbətlərin nə ilə nəticələndiyini təxminən iki il sonra yenidən ora 
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dəvət ediləndə bildim. Bu müddətdə mənim kimliyim yoxlanırdı.Bu 
dəfə mənə konkret iş təklif olundu, mən razılaşdım və həmin 
nazirliyin zabiti oldum. MTN əməkdaşı olduğuma görə özümlə və 
həmin nazirliyin dövlət və dövlətçilik naminə gecə, gündüz, İstirahət 
günləri çalışan zabitləriylə qürur duyuram. İnanın ki, bu ürəyi sirlərlə 
dolu, lakin həmişə susmaq məcburiyyətində olan, kənardan çox adi 
insan kimi görünən, heç vaxt öz qəhrəmanlıqlarıyla açıq-aşkar fəxr 
edə bilməyən insanlar həqiqətən hörmətə və təqdirə layiqdirlər. 
Sual: Təranə xanım, deyə bilərsinizmi ki, zaman sizə işləyib. Sizmi 
zamanın nəbzin tutmusunuz? 
Cavab: Aid olduğum nəslin nümayəndələri zamanın nəbzini tutmağı 
o qədər də bacarmırlar məncə. Bu mənim subyektiv fikrimdir . Səhv 
edə bilərəm, təbii ki. Ona görə deyə bilərəm ki zaman mənə işləyib 
Sual: Ədəbi aləmdə sizi ən çox maraqlı hekayələrinizlə tanıyırlar. 
Hətta şeirlər də yazırsınız. Hekayələrinizi oxuyanda dünyanı cənnət, 
qəhrəmanlarınızı isə huri hesab edirəm. Sanki real məkanda deyil, 
tam başqa bir planetdə dövr edir hadisələr. Sizcə səbəb nədir? 
Cavab:Ədəbi aləmdə çox da tanındığımı heasab etmirəm. Amma 
oxucularım var. Kitablarım satılır. Hekayələrimi oxuyanlar var və bu 
məni şox sevindirir. Mən A. P. Çexovun “sözlərin yeri dar, fikrin yeri 
geniş olsun” prinsipiylə yazıram. Hesab edirəm ki, bu həm də günün 
tələbidir. Hekayələrim fantastik deyil, hadisələr başqa planetdə deyil 
elə öz planetimizdə cərəyan edir. Hekayələrimin arxasında həmişə 
kiçik bir real həyat epizodu durur. Sizinlə razıyam ki, mən həyatın 
yalnız yaxşı cəhətlərini əks etdirirəm hekayələrimdə. Səbəb çox 
sadədir. Mən bu çirkinliklərlə, əzab-əziyyətlə, yalanla, xəyanətlə dolu 
həyatda gözəlliyi, sevgini, etibarı, ləyaqəti, vicdanla yaşamağı görüb 
göstərmək istəyirəm.Mən ölümdən yazmaqla olumun qədrini bilməyə 
çağırıram oxucunu. Bəzən də əksinə. 
Sual: Təranə xanım, deyirlər, ən tez unudulan şey yaxşılıqdır. 
Çoxmu yaxşılıq etmisiz, çoxmu unudulmusuz… 
Cavab: Məni tanıyanlar bilir ki, mən pislik etməyi bacarmıram. 
İnsanlara həmişə yaxşılıq etməyə çalışmışam. İnanın mənə, heç 
vaxt yaxşılığın əvəzini gözləməmişəm. Çünki yaxşılıq etmək ürəkdən 
gəlməlidir və bu təmənnasız olmalıdır məncə. O səbəbdən, kim 
mənim yaxşılığımı unudubsa, halah xoşu olsun. Unudulduğumu 
zənn etmirəm, çünki özüm çətin unuduram. 
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Sual: Həyatımızdan ömründə bir dəfə də olsa qırmızı xətlə keçən 
insanlar olur. Bu bəzən bütün həyat axarını dəyişir. Münasibətiniz… 
Cavab: Mənim həyatımda belə insanlar olub. Bacımın həyat yoldaşı 
BDU-nun professoru, tanınmış etnoqraf mərhum Həvil Həvilovun 
mənim şərqşünas olmağımda rolu böyük olub.Osman Mizəyevdən 
kollektivdə davranmağı öyrənmişəm. Ziya Bunyadov mənə elmə 
bağlanmamağı məsləhət gördükdə əvvəl incisəm də sonralar onun 
nə qədər haqlı olduğunu anladım.Şərqşünaslıq fakültəsinin kafedra 
müdiri və mənim müəllimim Ələskər Məmmədovun məni ali məktəb 
müəllimi kimi şərəfli bir işlə təmin etməsini heç vaxt unutmuram. Və 
nəhayət, məni ədəbi yaradıçılıqla məşğul olmağa məcbur edən 
Nizami Təhməzovu həmişə dərin ehtiramla xatırlayıram. Bu insanlar 
həyatımın müxtəlif mərhələlərində mənə dəyərli məsləhətlər veriblər. 
Dediklərinizə münasibətim belədir ki, həyatda müəyyən mövqe 
tutmuş və səndən daha güclü insanlardan dərs alıb məsləhətlərinə 
qulaq asmaq heç də zəiflik deyil məncə. 
Sual: Azərbaycan 30 ilə yaxın Qarabağ həsrətinə son qoydu . 44 
gün davam edən döyüşlərdən ölkəmiz üzü ağ çıxdı. Şəhid də olduq , 
qazi də. Söz adamı kimi bu hadisələrə münasibətiniz… 
Cavab: Şəhidlərimizin ruhları qarşısında baş əyirəm. Allah onlara 
rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı arzu edirəm. Söz adamı kimi 
zəfərimiz haqda öz sözümü hələ tam deməmişəm. Bu mövzuda 
yazdığım bir neçə hekayə hələ son deyil. Hərdən mənə elə gəlir ki, 
həsrətdən o qədər yazmışam ki, qələbə sevincinə keçid ala 
bilmirəm. Həm vətəndaş, həm söz adamı, həm zabit kimi deyə 
bilərəm ki, 44 günlük Vətən müharibəsi Azərbaycanın tarixindəki 
qara ləkələri silib özünə orda əbədi yer aldı. Bu 44 gün dünya 
ölkələrini Azərbaycana yeni baxışla baxmağa məcbur etdi. 
Azərbaycan xalqı bütün dünyaya misli görünməmiş birlik, 
vətənpərvərlik nümayiş etdirdi. Ali Baş Komandanın dəmir yumruğu 
altında birləşən ordu və xalq Zəfər çaldı. Bu hadisə bizə qalib 
ölkənin vətəndaşları kimi fərəhli və qürurlu adı qaytardı. Təbii ki, 
həm xaricdə, həm daxildə bu qələbəni həzm etməyənlər var. Lakin 
onlar da artıq reallıqla barışmalıdırlar. 
Sual: Ömrün, həyatın elə mərhələsindəyik ki,geriyə baxanda kədər, 
irəli baxanda ümid əl edir bizə. Yeni planlarınız, arzularınız.Həyata 
keçməyən istəkləriniz olubmu? Keçmişə dönmək imkanınız olsaydı 
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hara gedərdiniz? 
Cavab: Elədir, zaman amansızcasına ötüb keçir və keçmiş xatirəyə 
çevrilir, lakin hər yaşda insanı həyata bağlayan, uzun qaranlıq 
tunelin sonunda parıldayan bir ümid işığı olur. O işıq varkən insan 
planlar qurur, arzular haqda düşünür. Çox istəyərdim ki, bu il 
nəhayət çoxdan nəzərdə tutuduğum romanım işıq üzü görsün. “Sirr “ 
adlandırdığım bu roman artıq son variantda çox ehtimal ki, bu il 
oxuculara təqdim ediləcək. 
Həyata keçməyən arzularım olub əlbəttə. Nələrisə asanlıqla əldə 
edə bilmişəm. Nələrisə çox çətinliklə. Arzu olaraq ürəyimdə qalanlar 
da olub. Həyatdı da… 
Hər birimiz keçmiş yaşayırıq. Keçmişi yaşamasaydıq gələcəyə 
addımlaya bilməzdik yəqin ki… Ötən günlər ötən sevgi kimidir . 
Ötdüsə, keçdi, getdi… Geri qayıtmaz… 
Ancaq siz dediyiniz kimi möcüzə nəticəsində geri qayıtmaq mümkün 
olsaydı mütləq Qarabağa Şüşaya, Ağdama qayıdardım. Mütləq 
Qarabağa! Çünki bu yaşımda daha çox dərk edirəm ki, ömrümün ən 
yadda qalan günləri məhz Qarabağla bağlıdır. 
Sual: Sizə vermədiyim və siz özünüz özünüzə verəcəyiniz sual nə 
ola bilərdi? 
Cavab: Harda səhv etdim? Türk mahnısında deyildiyi kimi “nərədə 
yalnış yapdım?” 
Düşünürəm ki, Tanrı insana bir neçə dəfə şans verir. Hətta bəzən öz 
taleini dəyişə biləcək qədər şanslı ola bilir insan. Lakin hər kəs bu 
şanslardan düzgün istifadə edə bilirmi? Hər kəs ona verilən imkanı 
öz xeyrinə işlədə bilirmi? Hesab edirəm ki, çox şanslı olmuşam 
həyatda. Dəfələrlə açılmayan qapılar açılıq qarşımda. İndi, zaman 
keçdikcə olanları, baş verənləri, şəxsi həyatımı xəyalımdan keçirərək 
hərdən özüm özümdən soruşuram. Harda səhv etdim? Bəlkə də heç 
səhv etməmişəm, bəlkə bütün yaşananalar yaşanmalı idi. Bilmirəm. 
Amma bu sualı verərdim özümə. 
Sual: “Sirr”in mövzusu hardan alınıb? MTN də yaşadıqlarınızı 
ədəbiyyata çevirmək fikriniz varmı? 
Cavab:“Sirr” iki insanın sevgi məcarası ətrafında müəyyən dövrdə 
olkədə baş verənləri əhatə edən bir əsərdir. Mövzusu həyatdan 
götürülüb. Bəlkə də romanı oxuduqda kimsə hətta qəhrəmanları 
tanıyacaq. 
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O ki qaldı MTN də yaşadıqlarımı ədəbiyyata çevirmək fikrinə, çox 
ehtimal ki, yox. Əgər ehtiyac duyularsa hər hansı bir vəsait yaza 
bilərəm. Yəni iş təçrübəmi cavan kadrlarla bölüşərəm. Təbii ki, tam 
məxfi)). 
Sual:Sizə can sağlığı, həyatda bundan sonra da şərəflə yaşamağı 
arzulayıram. Sözün hüzurunda tanrı kimi, Tanrının hüzurunda söz 
kimi dayanmağı diləyirəm! 
Cavab:Bu maraqlı və orijinal diləyi ilk dəfə eşidirəm, Şahnaz xanım. 
Ona görə məmnuniyyətlə qəbul edib sizə təşəkkür edirəm… 

 
 

Təranə Məmməd özü“Səmimi Söhbət”in qonağı oldu Şahnaz Şahinlə. 
 

Bax beləcə daha bir səmimi söhbət başa çatdı. Hamınıza 
bizimlə bərabər olduğunuz üçün təşəkkür edirəm və ümid 
edirəm ki, “SƏMİMİ SÖHBƏT” rubrikamız davam edəcək. Təki 
ömür möhlət versin. 
 

.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011683810869&__cft__%5b0%5d=AZXdWhIdQk_mad61kh9wkMyfVvoQWPnJK90OrL2YSNbmeSP9vWShmZtq60LBFMf0snlGtNc3FOPKKfbgOJ7u4xECyGMfQnEkbX6xhKva38SKPGmKPTIH92hV7njD5QPeX1YazqmLFpkPljTe481ruM-jwntEb2U10znObUFfWFHr-w&__tn__=-%5dC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011683810869&__cft__%5b0%5d=AZXdWhIdQk_mad61kh9wkMyfVvoQWPnJK90OrL2YSNbmeSP9vWShmZtq60LBFMf0snlGtNc3FOPKKfbgOJ7u4xECyGMfQnEkbX6xhKva38SKPGmKPTIH92hV7njD5QPeX1YazqmLFpkPljTe481ruM-jwntEb2U10znObUFfWFHr-w&__tn__=-%5dC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009383805317&__cft__%5b0%5d=AZXdWhIdQk_mad61kh9wkMyfVvoQWPnJK90OrL2YSNbmeSP9vWShmZtq60LBFMf0snlGtNc3FOPKKfbgOJ7u4xECyGMfQnEkbX6xhKva38SKPGmKPTIH92hV7njD5QPeX1YazqmLFpkPljTe481ruM-jwntEb2U10znObUFfWFHr-w&__tn__=-%5dC%2CP-y-R
https://yazarlar.az/tag/s%c9%99mimi-sohb%c9%99t/
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                “TƏRƏFSİZ ƏDƏBİYYAT TARİXDİR!” 
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