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www.kitabxana.net 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

  “Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət 

mərkəzi”. Elektron Kitab N 03 (18 -  2018) 

 

 Bu elektron kitab Azərbaycan Prezidenti Yanında Gənclər 
Fondunun maliyyə dəstəyi ilə (2017-ci ildə maliyyə yardımı 
müsabiqəsi), AGF tərəfindən bir hissəsi maliyyələşdirilən, Yeni 
Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi (Qurumu) tərəfindən həyata 
keçirilən, http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron 
Kitabxananın  “Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual 
sənət mərkəzi” kreativ-bədii layihəsi çərçivəsində nəşrə 
hazırlanıb və yayılır.  

 

Kreativ-bədii layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurumlar: 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti  yanında  Azərbaycan 

Gənclər Fondu:  

http://youthfoundation.az 

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi (Qurumu): 
 http://www.yysq.kitabxana.net  

 

Bu silsilədən olan digər  digər e-kitablarını buradan oxuyun: 
 

http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=179 

 

 

   “Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət 
mərkəzi” kreativ-bədii layihə çərçivəsində 

hazırlanan Feysbukda səhifəmizi və virtual kursu buradan 
izləyin:  https://www.facebook.com/YeniYazarlar/ 

http://www.kitabxana.net/
http://kitabxana.net/
http://youthfoundation.az/
http://youthfoundation.az/
http://youthfoundation.az/
http://www.yysq.kitabxana.net/
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=179
https://www.facebook.com/kreativlayihe/?ref=bookmarks
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Etibar Salmanov (Həsənzadə) 
 

“Duyğular dinsin” 

 

Şeir və bədii nəsr əsərləri 

 

Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb 

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri. Bakı-2018 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: 

  Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq 

DĠQQƏT 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə 

uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv 

halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də 

elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı 

yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi 

istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat 

kimi göstərilməsin şamil olunmur. 
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“GecikmiĢ etiraf”, yaxud Etibar Yazarın 

hələ  öndə olan uğurları 

 

Etibar tanıĢ olmaq üçün hekayələrini mənə verəndə vaxt 

məhdudiyyəti ucbatından bir neçə gün onlara baxa 

bilmədim. Axır ki, bir gün imkan düĢdü və açığını deyim, 

ilk hekayəsini - “GecikmiĢ etiraf”ı oxuyanda müəllifin bu 

bədii qələm məhsulu məni tutdu və fikirləĢdim ki, o biri 

yaradıcılıq nümunələri də uğurlu olacaq.  

Bir-birinə könül vermiĢ iki gənc – Valehlə Sara son 

nəticədə qovuĢa bilmirlər. Valeh subay olaraq qalır, Sara 

ərə getsə də,  ailəsinə sadiq olsa da, iki gül balası – biri 

oğlan, biri qız olsa da, özünü xoĢbəxt təsəvvür etmir. Ġlk 

sevgisinin xatirələrini yaĢayır. Kimdir səbəbkar, bəlkə də 

günahkar? 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Duyğular dinsin” 

Məlum olur ki, Saranın dul anası ərə getmək barədə 

fikirləĢir. Boya-baĢa çatmıĢ, ali təhsil almıĢ qızını 

yerbəyer etməmiĢ, özü barədə düĢünür. Bəs Valehlə 

Saranın qarĢısını nə kəsir?  Sara Valehə qoĢulub uzaqlara 

getməyə razıdır. Fəqət Valeh? 

Kəndin adət-ənənəsi,  özünün qınaq obyekti olacağını 

düĢünərək Valeh gələcək xoĢbəxtliyinin üstündən xətt 

çəkir, özünü ailə səadətindən məhrum edir. Həm də təkcə 

özünün deyil, sevgilisi Saranın da iztirablarının baisi olur. 

Hekayənin sonunda müəllif Etibar Yazar onları iki görüĢ 

yerində - ġəlalənin yanında qarĢılaĢdırır. Lakin... “On beĢ 

il bir-birlərinin xəyalı ilə o qədər  danıĢmıĢdılar ki, daha 

sözə yer qalmamıĢdı. Valeh ondan necə yaĢadığını, 

xoĢbəxt olub-olmadığını  soruĢdu. Sara   həsrətlə ona 

baxıb dedi:  

-Onu sevsəydim, indi burada, qarĢında dayanardımmı?” -  

dedi.  
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Valeh isə hələ də evlənmədiyini, onu unuda bilmədiyini, 

hələ də əvvəlki kimi onu sevdiyini söylədi. 

Amma bu gecikmiĢ etiraf onların həyatında nəyi dəyiĢdirə 

bildi ki?!” 

Hekayəni oxuduqda yaranmıĢ vəziyyətdən çıxıĢ yolu 

axtarar və belə qənaətə gəlirsən ki,  Valeh sədləri aĢa, 

eĢqinin müdafiəsində dura bilərdi. Sara da bunu istəyirdi. 

O, təqsirkar deyildi ki... Amma Valeh cəsarətsizlik, 

qorxaqlıq edir, özünü fikirləĢir, Saranın taleyini, 

yaĢantılarını unudur. 

 

Müəllif yazır:  

 

“Valeh susurdu. 

Sara sözünə davam etdi: 

-Mənə sözün yoxdur ki? 
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Valeh baĢını qaldırdı: 

-Nə söz? Yox, yoxdur. 

Sara gözləri yaĢlı: 

 -Elə isə bunu da biləsən... Orada müəllim 

yoldaĢım var. Ona ərə getməyimi istəyir. Əgər mənə 

sözün yoxdursa, həmin müəllimin təklifini qəbul edib, 

anamın toyuna qədər ona ərə gedəcəyəm. 

Bu sözlərdən sonra da Valeh ona ümid vermədi: 

-XoĢbəxt ol!” 

 

Bununla da Valehi ailə səadətinə aparan yol 

qapanır, eyni zamanda Saranın iztirablı günləri baĢlanır. 

Etibar Yazarın “Son   qərar” hekayəsi də maraqlıdır.  

Qarabağdakı döyüĢlərin acı xəbərlərindən 

təsirlənən Elnur könüllü olaraq, cəbhəyə gedir. O,  Ağdam 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Duyğular dinsin” 

istiqamətindəki hərbi hissələrin birində kəĢfiyyat dəstəsinə 

yazılır. Uğurlu əməliyyatlarda iĢtirak edir. Bir dəfə o və 

döyüĢ yoldaĢı RəĢad yaralanırlar. RəĢad yeriyə 

bilmədiyindən onu arxasına ataraq, uzun məsafə qət edir 

və çoxlu qan itirir. Hospitalda özünə gələndə ilk növbədə 

RəĢadla maraqlanır. Sağ qaldığını biləndə hədsiz sevinir. 

Məlum olur ki, Elnur ayağının birini itirib. Həkimlərdən 

biri ona: “Əgər yaralandıqdan sonra geriyə tez qayıda 

bilsəydin, həm də dostunu kürəyinə alıb ayağına ağırlıq 

salmasaydın, yəqin ki, ayağını itirməzdin” deyəndə  Elnur 

ona   baxaraq fəxrlə: “Mən RəĢadın sağ qalması üçün 

ayaqlarımın ikisini də itirməyə razı idim,” – deyir. 

Elnurun fədakarlığı qəhrəmanlıqdır, igidlikdir, 

Vətən sevgisidir, dosta sədaqət, onun yolunda ölümə 

getməyə hazır olmaq Ģücaətidir! Fəqət hamı belə 

düĢünürmü? Öz mənafeyini gər Ģeydən uca tutanlar da 

belə düĢünürlərmi? 

Nərgiz Elnurun  ayağının dizdən aĢağı protez 

olduğunu biləndə  çox təsirlənsə də, ona daha çox 
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bağlanır, onu əvvəlkindən də çox sevdiyini bildirir. Elnur 

onun gözündə qat-qat ucalır. “Mən bir Qarabağ qazisinin 

həyat yoldaĢı olmaqdan qürur duyuram” - deyir. 

Fəqət dünənə qədər Elnurla qızının  bir eĢq 

yaĢamasından  fərəh duyan Nərgizin atası onların ailə 

qurmasına razılıq vermir. “Deyir nə çox sağlam oğlan, 

əngəlli birinə niyə getsin ki?” Hətta Ģərt qoyur: “Ya Elnur, 

ya da biz!” 

Etibar Yazar Nərgizin düĢüncələrini diqqət 

mərkəzinə gətirir: “Nərgiz qolu-qanadı sınmıĢ kimi oturub 

atasına baxırdı, düĢünürdü ki, görəsən, atam da Elnurla 

mənim kimi, aylarla hər gün ölümün üzünə dik baxsaydı, 

ölümün gözlə-qaĢ arasında olduğunu anlasaydı, bu gün 

belə mənasız bir qərar verərdimi?”. 

Nərgiz bu düĢüncələrin qanadında qərara gələrək, 

qəti addım atır. VətəndaĢ vəziyyəti aktlarının dövlət 

qeydiyyatı Ģöbəsinə gedərək,  Elnura zəng edir və onu 

nikah ittifaqı bağlamağa dəvət edir. 
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Belə fədakarlığı qiymətləndirmək  lazımdır.  

Etibar Yazarın hekayələri arasında ən təsirli olanı  

“Mənim hekayəm”dir. 

Hekayənin qəhrəmanı kiçik yaĢlarımda düĢdüyü 

qəza nəticəsində zədə alır və bu səbəbdən yeriyə bilməyir. 

Lakin həmin əngəl  onun həyata, insanlara, təbiətə, həyata  

olan sevgimi heç də azaltmayıb. Kəndin gözəlliklərindən 

vəcdə qələrək Ģeirlər yazıb, uĢaqlar onun Ģeirlərinə 

həvəslə qulaq asıb, təkərli arabasını sürə-sürə onu da 

özləri ilə gəzməyə aparıblar. Bir dəfə də gəzintiyə 

çıxmıĢdılar. Birdən-birə hava qarıĢır,  

Etibar Yazarı dinləyək: “Günortaya yaxın hava 

tutulmağa baĢladı. Göy üzünə qara buludlar gəlirdi. Güclü 

leysan olacağı bəlli idi. Belə zamanlarda çayların suyu 

qəfildən bulanar, ardınca güclü sel gələr, qarĢısına çıxan 

hər Ģeyi yuyub aparardı.   Qəfildən külək qalxdı, göy 

guruldayıb, ildırım çaxmağa baĢladı. UĢaqlar dəyələrə 

tərəf qaçmağa baĢladılar. Mən hamının yadından 
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çıxmıĢdım. Çayın kənarı daĢlıq olduğu üçün arabanı sürə 

bilmirdim. Nə edəcəyimi bilmədiyim üçün çaĢqınlıqla 

ətrafıma baxırdım, amma qıĢqırıb kimisə köməyə 

çağırmaq istəmirdim, Heç kimi özümlə bərabər təhlükəyə 

atmaq istəmirdim. DüĢünürdüm ki, həyatım buraya 

qədərmiĢ”. 

Maraqlıdır 11-12 yaĢlı, köməksiz, əlil uĢaq 

yaranmıĢ bu vəziyyətdən necə çıxa bilir?  Gözlənilən 

seldən necə qurtulur? Qurtulurmu? 

Təbiətin möcüzəsi baĢ verir. Nədir o möcüzə? Bu 

möcüzəni Etibar Yazar özü bədii boyalarla yaradır. Diqqət 

yetirək: “Bu zaman sanki arabanın  itələndiyini hiss etdim. 

4-5 yaĢlarında kiçik bir qız idi. Çox qorxdum və 

həyəcanlandım: 

-Sən burada nə edirsən, tez qaç buradan, uzaqlaĢ, sel 

gəlib səni aparar, -dedim. 

-Səni burada tək qoyub getməyəcəm! - deyə qız 

cavab verdi. 
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 Nə qədər qıĢqırıb ona tez getməsini desəm də, bu 

kiçik qız inadla arabanı yerindən tərpətməyə çalıĢırdı. 

Çayın məcrasından çıxmasına, coĢub-daĢmasına az 

qalmıĢdı. Qızcığazın gözlərindəki ifadələr mənə bütün 

təhlükəni unutdurmuĢdu. Özüm yadımdan çıxmıĢdım. 

Qızın gözlərində qorxu və təlaĢ yox idi. Bu gözlərdə 

yaĢından böyük bir cəsarət, iradə, qətiyyət və çoxlu göz 

yaĢı vardı. Amma mənə kömək edə bilmədiyi üçün onun 

gözləri dolmuĢdu. Qızda o qədər böyük bir qətiyyət və 

inam vardı ki, mən bütün təhlükəni unudub, sehrlənmiĢ 

kimi bu kiçik varlığa baxırdım. YağıĢ artıq baĢlamıĢdı, 

islansaq da, qorxmurduq. Mən qızın - Lalənin yanımda 

olmasından çox xoĢbəxt idim. Sanki həyatımın mənasına 

qovuĢmuĢdum, bu qızcığaz mənim ruhumu 

bütünləĢdirmiĢdi. YağıĢ xeyli güclənmiĢdi, göy gurultusu 

lap yaxında eĢidilirdi. Çox keçmədən valideynlərimiz   

dalımızca gəldilər və bizi geriyə dəyələrə apardılar”.   
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 Ġnamla demək olar ki, Etibar bitkin obraz 

yaratmıĢdır. Balaca qızın da, əlil arabasında əyləĢərək 

gələcəyinə nikbin baxan oğlanın obrazı da yaddaqalandır. 

“Məzara  yol” hekayəsi də bəyəniləndir. Hekayədə 

öz tamahkarlığı, əzazilliyi, acgözlüyü ilə ad çıxaran, 

fermer təsərrüfatı saxlayan, kənd camaatının otlaq 

yerlərini ələ keçirən, beləliklə, kəndin kabusuna çevrilən 

Ayazın obrazı yaradılmıĢdır.   Qamarladıqları azmıĢ kimi 

o, kənd qəbiristanlığına da göz dikir, lakin bu cəhddə 

bulunarkən canını tapĢırır. 

  Etibar olun-keçənləri belə qələmə verir: “Səhərisi 

gün onun ölüm xəbəri  yayıldı. Hamı bu sağlam adamın 

niyə qəfildən öldüyünü bir-birindən soruĢurdu. Axırda 

Qasım kiĢi dözməyib dedi: 

 - Onun qəbiristanlıq arzusu çox böyük idi, Allah 

da arzusuna yetirdi. Bu adam heç bir zaman anlamaq 

istəmədi ki, insan bu dünyaya lüt gələr, kəfənlə  gedər. O 
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dünyaya ya savab əməlləri ilə rəhmətini, ya pis əməlləri 

ilə lənətini aparar”. 

Deyilənlərdən bu qənaətə gəlmək olur ki, hekayə 

müəllifi xalq malına göz dikənlərin, adam incidənlərin, 

mərdimazarların, nadürüstlərin, biqeyrət və namərdlərin 

bir gün  zavala gələcəyinə əmindir. 

 Etibar Yazar qələmini təkcə nəsrdə sınamayıb, bir çox 

Ģeirlər də yazıb bu Ģeirlər arasında Allaha xitabən yazdığı 

“Paklığa  dönüĢ”;  müqəddəs Ģəxslərə, din xadimlərinə, 

Ġslam dininin mötəbər nümayəndələrinə  həsr etdiyi 

“Həzrət imam Əli (ə)”; “Həzrət  imam  hüseynə (ə)” 

Ģeirləri;  doğma yurdumuzu tərənnüm edən “Vətənimi   

istəyirəm”, “DaĢkəsən” və s. Ģeirləri diqqəti cəlb edir. 

 ġeirlərin birində DaĢkəsən Azərbaycanın Uralı 

kimi dəyərləndirilir və sərvətlərinə görə milli iftixar hissi 

keçirilir. 
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“DaĢkəsən” Ģerində oxuyuruq: 

 

Dəmirin, kobaltın, zəyin, qızılın, 

Saya gəlməz sənin bütün sərvətin. 

Təbiətin, bulaqların, göllərin, 

Bu dağlara yaraĢıqdır güllərin. 

“Gül  görüm” Ģeri də maraq doğurur.   

  Nə qədər çox gülüb, çox əylənsən də, 

Nə qədər qəmlənib, kədərlənsən də, 

Hər ikisi gözlərdə yaĢlara dönər, 

Dayandıra bilirsən, dayandır görüm. 

 

Etibar Yazarın “Sevgi  Ģeirləri” silsiləsindən 

yazdığı Ģeirlərə “Yay    sevgisi”, “Həsrətim 
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mənim”, “Xəyalınla söhbət”, “Sevgi”, “Unutdum”,  

“Son görüĢ” və s. Ģeirlər daxildir. “Yay sevgisi” 

Ģeirini müəllifin uğuru saymaq olar. ġeirin yalnız 

bəzi bəndlərinə nəzər salmaqla buna əmin olmaq 

mümkündür: 

 

Bağa qonĢu gələn qız, 

Mənə könül verən qız, 

Yay bitməsin deyən qız, 

Yay sevgisi gözəldir. 

 

Qoy tutum əllərindən, 

O incəcik belindən. 

Öpüm qara telindən, 

Yay sevgisi gözəldir. 
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Etibar Yazar yaradıcılıq yollarındadır. Bu yol eniĢli və 

yoxuĢludur. Öz üzərində çalıĢanlar, səriĢtəli, püxtələĢmiĢ 

yazıçı və Ģairlərdən öyrənənlər, həyat həqiqətlərini nəzmə 

çəkənlər, yaxĢı bədii nümunələr yaratmaq üçün gecəsini 

gündüzünə qatanlar, obyektiv tənqidi qəbul edənlər 

yaradıcılığın çətin, lakin Ģərəfli yollarında inamla 

addımlayırlar. 

Arzumuz budur ki, gənc yazar – Etibar Salmanov bu yolu 

uğurla qət  edəcəkdir. 

Sənə uğurlar, Etibar!!! 

Akif ABBASOV, 

   Professor, Pedaqoji və Sosial 

Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Yazıçılar 

Birliyinin üzvü,    respublikanın Əməkdar müəllimi 
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Hisslər, duyğular bir məsafədir... 

 

Bu misra tanınmıĢ Ģair dostum Etibar Salmanovun 

“GecikmiĢ etiraf” hekayəsindədir. Mənə göndərdiyi 

əlyazmaları oxuyanda hiss və düyğuların  məsafələrini 

dəqiqliklə gördüm və   bu misrada   Ģair-yazıçı  ömrünün 

bütünlüklə yaradıcılıq stixiyası yerləĢib. 

Etibar növbəti kitabını  hazırlayır. Bəri baĢdan uğur olsun 

deyək.  Kitaba həm Ģeirlərini, həm də hekayələrini  daxil 

edib. Bütövlükdə götürəndə nəsr və Ģeir  Etibarda 

qarıĢıqdı. Eyni mənbədən baĢlanğıc götürdüyündən hər iki 

janrn filologiyası eynidir. ġair Ģeirlərin ümumi  adını 

“Paklığa dönüĢ” adlandirir.  Bunu  poema da adlandırmaq 

olar, silsilə Ģeirlər də. Hər halda bu tənqidçilərin və 

oxucuların iĢidir. Etibardan yazmaqdır. “Paklığa dönüĢ”də 

adından göründüyü kimi, hər Ģeyin, küllü aləmin 

baĢlanğıcı və döndüyü bir yer var.  Dünyanın yaranıĢı, 

ilkinliyi, ilahiyyat, din, islam, ürfan  o bökük xuda var, 

dünyanı yaradan var.  Böyük Səməd Vurğun deyirdi: 

“Dünyada qalacaq yalnız yaradan” . “Paklığa dönüĢ”ün  

adın da içtima-sosial bir məzmun var. Məgər dünya 

paklıqdan ayrılıb ki, payklığa dönüĢə böyük ehtiyac olsun.  



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Duyğular dinsin” 

Hə, demək, ehtiyac  var. Çünki artıq dünyanın məhvəri 

laxlayıb. Külü-aləm qarıĢıb. Nizam-tərəzi əyilib. Haqq- 

ədalət itib.  Müharibələr dünyanı baĢına götürüb. Demək, 

“Paklığa dönüĢə” ehtiyac var. Nə yaxĢı ki, var. Nə yaxĢı 

ki, bəĢərin geri dönməyə bir yer var. 

Etibar dünyanın  baĢlanğıcını  çox gözəl bilir, daha 

doğrusu duyur. Ġslamın fəlsəfəsini dərk edir. “Quran”ı 

gözəl bilir. Ona görə də mən “paklığa dönüĢə iki əlli səs 

verirəm. 

Gələk hekayələrə. Kitabda “GecikimiĢ etiraf”, “Son 

qərar”,”Məzara  yol”, “Mənim hekayəm” hekayələri  yer 

alıb. Hekayələrində də Etibar öz üslubuna sadiqdir. Insan 

saflığının qələbəsi həmiĢə sonda qələbə çalır. Harınlar, 

özündən baĢqa  heç kəsi bəyənməyənlər  həmiĢə sonda 

məğlubdur.  “Məzara yol” hekayəsində fermer  təsərüffatı 

yaradan və qəbirstanlığı otlaq sahəsi kimi istifadə etmək 

istəyən Ayazın taleyi çoxları üçün bir ibrət   dərsi 

olmalıdır. Hekayənin  sujet xəttə çox maraqlıdır. 

“GecikmiĢ etiraf”,”Son qərar” hekayələri də çox orjinal  

gəldi mənə. Etibarın nəsri poeziyasını  tamamlayır.  Ikisi 

bir-birinin davamıdır. Hekayələrin içində hadisələrə 

üyğun Ģeirlərini verib. 
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“Mənim hekayəm”  hekayəsi isə məni ağlatdı. O balaca 

qızcığazı mən  də unuda bilmədim.  Rusiya bizim 

insanları, sevgimizi həmiĢə belə, iri ağızlı əjdaha kimi 

unudub. Bu hekayədən maraqlı bir film çəkmək olar. O 

yağıĢ, o sel, o insanlıq, insana məhəbbət-bütün bunlar 

gözümdə film kimi canlandı. Mən də uĢaqlığımda balaca 

bir qızcığazı qoyub gəlmiĢəm. 

Etibar  əsərlərini necə gəldi yazır.  Bəzən  misralarını 

rəndələməyə, bir az yonmağa ehtiyac duyulur. Amma 

eləmir. Düz eləyir.  

DaĢkəsən dağlarna qalxanda görürsən ki, təbiət sıldırım 

qayaları elə köntöy düzüb ki, elə bil harmoniya pozulub. 

Adamın ürəyindən keçir ki, gücü çatsaydı onu bir az 

səhmana salardı.  Məgər təbiət səhv edib? Əlbəttə yox. 

Təbət nə yaradıbsa, düz yaradıb. Hormoniya təbiətin 

daxili enerjisindədir.  Etibarın Ģeirləri də belədir bu cür 

doğulub, vəssalam. 

Etibar fəal bir Azərbaycan gəncidir. Müasir 

ədəbiyyatımızın istedadlı bir nümayəndəsidir. DaĢkəsəndə 

yaĢayır, dağlar qoynunda. DaĢkəsən rayonunun içitimi, 

mədəni, sosilal həyatı və quruculuq iĢləriniyalnızonun 

internet saytlarında və  yazılarında izləyirəm. 

Mən Ģair dostuma yeni yaradıcılq uğurları arzu edirəm. 
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QəĢəm Nəcəfzadə, 

ġair, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Ġdarə heyətinin 

üzvü, “Azərbaycan” jurnalı poeziya Ģöbəsinin müdiri, 

UĢaq Ədəbiyyatı  ġöbəsinin rəhbəri, Beynəlxalq Rəsul 

Rza Mükafatı Laureatı, Prezident Təqaüdçüsü. 
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ġ E Ġ R L Ə R 
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PAKLIĞA  DÖNÜġ 

 

Aləmləri yaradan,xəlq edən Allah, 

Özümə bənzərin yaradım dedi. 

Bununçün Dünyanı yaradan Allah, 

Duxandan parçalar ayırım dedi. 

 

Düxandan ayrılan bəzi parçalar, 

GünəĢ aləmində cəzb olundular. 

Onunla birlikdə dövrə vurdular,  

GünəĢin nurundan nəsib aldılar. 

 

Parçaların birində Dünya yarandı, 

Altı günə yerlər, göylər yarandı. 

Öz məhvərində Dünya fırlandı, 
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Gecələr, gündüzlər belə yarandı. 

 

Ġldə bir GünəĢin baĢına döndü, 

Rəngarəng fəsillər belə yarandı. 

Adəmi bir parça gildən yaratdı, 

Mübarək ruhundan ona ruh qatdı. 

 

Ġnsanlıq törəyib çoxalsın deyə, 

Həvvanı Adəmə həmdəm yaratdı. 

ġeytan insanlığı qısqandı deyə, 

Tanrı itaətindən boyun qaçırtdı. 

 

Ġnsanı çaĢdırmağa Ģeytan and içdi, 

MəhĢərədək Tanrıdan möhlət istədi. 

Adəmnən Həvvanı yoldan çıxardı, 

BehiĢtdən Dünyaya yolçu elədi. 
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Ġlk yaradılan insan Adəm olsa da, 

Məhəmmədin nuru öncə yaranmıĢ. 

Adəm ərĢin qapısında La-Ġlahə Ġlləllah 

Məhəmmədən Rəsul Allah oxumuĢ. 

 

Sonra ağıl,ruh,məna,həqiqət,vicdan, 

AĢkarlıq gətirən nurdan ərsəyə gəlmiĢ. 

Tanrı Məhəmmədi özüylə insanlara 

Vasitəçi etməkçün qərara gəlmiĢ. 

 

GünəĢ maddi aləmi nuru ilə aydınlatsa da, 

Məhəmməd mənəvi aləmin GünəĢi olmuĢ. 

Gizli, qapalı aləmləri aydınladaraq, 

Qurani- Kərimlə bərqərar olmuĢ. 
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Ġnsan torpaqdan yaranmıĢ,torpaqla yaĢamıĢ, 

Sonunda yenə də torpağa qayıtmıĢdır. 

Torpağı insan edən Yaradanın ruhudur, 

Ruhun varlığı ilə insan dərk olunmuĢdur. 

 

Ruha bağlı olanlar insanı var edəndir : 

Sevinc,kədər,duyğu,zövq,həyəcan,xəyal, 

Vicdan,istək,iradə,mühakimə və yuxunu 

Beyində seyr edən ruh,dərk etdirən Allahdır. 

 

Ġnsanlar Ali bir ruhdan həyat alsa da, 

Nurdan ayrılan ruhlar çox müxtəlifdir. 

Bütün nəbatat bir torpağın suyun içsə də, 

Hərəsinin dadı və rəngi çox müxtəlifdir. 

 

Ruh bədənin harasında,yerini bilən yoxdur, 
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Hər yerdə var olan Rəbbin,yerini bilən yoxdur. 

Ağıl ruhun qidasıdır, mənasıdır - bilən çoxdur, 

Canla ağılın hasili o Vahiddir -Ģəkkim yoxdur. 

 

Bir gün yenə ruh dönəcək sahibinə, 

Bədən yenə dönəcək öz torpağına. 

Arada yaĢanan ömür adlı bir yol var, 

BaĢladığı nöqtəyə yenə qayıtmağı var. 

 

Həyatının qədrini bil, yaĢa savabla, 

Sonunda behiĢtlə faydalanarsan. 

Uyub Ģeytan felinə,batma günaha, 

Həm bu,həm o Dünyada cəzalanarsan. 

 

Ömür yollarında böyük sınaqlar, 

Paklığa dönüĢə yollar hazırlar. 
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Qorxma, bu dünyada olan acılar, 

Paklığa dönüĢdə köməyin olar. 

 

Etibarı bu həyatda seçilmiĢ edən, 

Gələn gözəl sözlərə mirzədar edən, 

ġerlərə gedən çətin, uzun yollarda, 

Ġbrahim dostunu ona bələdçi edən, 

Uca Tanrıya dönüĢ -Paklığa dönüĢ. 

 

 

Duxan- odlu qaz və toz kütləsidir. 

 

Etibar.   20.12.2013. 

 

 

HƏZRƏT ĠMAM ƏLĠ (Ə) 
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Bədrdə Allahın Aslanı -Əli(ə), 

Elm və hikmətin çeĢməsi -Əli(ə). 

Allahın evində dünyaya gəlib, 

Allahın evində Ģəhiddir – Əli(ə). 

 

O tarixə qürur qatdı, 

Könüllərdə taxt yaratdı. 

Qurani-Kərimdə adı yoxsa da, 

Yüz ayənin mənasıdır imam Əli(ə). 

 

Gözlərdəki nur,qəlbdəki qürurdur Əli(ə), 

Aləmə sərvər, Ġslama rəhbərdir Əli(ə). 

Dərdlərə dərman, Qurana natiqdir Əli(ə), 

ġahi vilayət, hər sözü hikmətdir Əli(ə). 
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Dünya ilə axirətdə bir bayrağın sahibidir, 

Siratdan keçənlərçün bir möhürün sahibidir. 

O birinci müsəlmandır,O”kövsərin”sahibidir, 

Cənnət ilə cəhənnəmin bölənidir imam Əli(ə). 

 

Hər iki dünyada bu ümmətin rəhbəridir, 

Hər cəhətdən həm kamildir,həm də pakdır. 

“Zülfüqarın”sahibidir, igidlərin igididir, 

Fatiməyə layiq olan ən böyük siddiqdir Əli(ə). 

 

Xalqla Tanrı arasında hidayətdən niĢandır, 

Qiyamətdə həmd bayrağın daĢıyandır. 

Allahın”Əliyyün Əli” adını daĢıyandır, 

BehiĢtin ilk yolçusu,Ģəfaətin qapısıdır imam Əli(ə). 
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Peyğəmbərlə namaz qılan ilk müsəlman, 

Kəbənin damında bütləri sındırandır, 

Peyğəmbərdən yetmiĢ xislət götürəndir, 

Əhli beytin sərvəri,caniĢini imam Əli(ə). 

 

Ġslamı birinci qəbul edəndir, 

Haqla batili elmilə ayırandır. 

Elm Ģəhərinin açılan qapısıdır, 

Cəhənnəmdən bəraətdir imam Əli(ə). 

 

Sərt baxıĢlı, dərin baxan, 

Qorxu nədir,heç dadmayan, 

Sərkərdədir, haqq səsidir, 

Comərdlərin sultanıdır imam Əli(ə). 

 

O Ġslamda dürüstlüyün,müdrikliyin özüdür, 
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Ġmamət nurunun sönməyən ulduzudur. 

Ona olan məhəbbət möminliyin arzusudur, 

Ləqəbiylə tanınan Əmir əl-möminindir Əli(ə). 

 

Etibar.  23.05.2014. 

 

 

 

  HƏZRƏT  ĠMAM  HÜSEYNƏ (Ə) 

 

Peyğəmbər nəvəsi, imam Əli övladı, 

Əhli-beytin səxavətli,kəramətli öladı. 

Gözəl,təmiz çöhrəli,məsum görkəmli, 

Elmli,Ģərəfli,Ģövkətli,cəlallıdır Hüseyn(ə). 

 

Comərdlikdə izi var Peyğəmbərin qanının, 
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Ürəklərdə yeri vardır könüllər sultanının, 

Çiynində izi vardır bir səxavət qabının, 

Cənnət cavanlarının seyididir Hüseyn(ə). 

 

Hüseyn(ə) eĢqi ilə yanan odlu ürəklər, 

Zəlaləti, köləliyi, əsarəti qəbul etməz. 

Haqla-batil üz-üzə dayandığı zamanda, 

Batilə qalib gəldi mənən Hüseyn(ə). 

 

O,behiĢt gənclərinin, Ģəhidlərin ağası, 

O, Rəbbin xəlifəsi, möminlərin mövlası, 

Parlaq Ģəhadəti ilə qiyamətin səfası, 

Bütün müsəlmanların imamıdır Hüseyn(ə). 

 

Ondan sonra qəlblər belə sevgi görməz, 

Ona ağlayan gözlər məhĢərdə bəla görməz. 
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Cümlə -cahan bir daha belə sevilən görməz, 

Ġnsanların, ümmətin üstünüdür Hüseyn(ə). 

 

ġəhadəti qəmləndirir,həm qüssədən azad edir, 

Bir tərəfdən ağlatsa da, bir tərəfdən Ģad edir. 

Bu halət Ģəhidlikdə tək Hüseyni(ə) xas edir, 

Ruhi qəhrəmanlığın mükəmməli -Hüseyn(ə). 

 

 

Bu ölümə, Ģəhadətə yerlər, göylər ağladı, 

Səcdə halda ölümə göydə GünəĢ ağladı. 

Göydən enən mələklər Hüseynə(ə) ağladı, 

Həzrət Əli(ə) demiĢdi : 

"Möminlərin göz yaĢıdır Hüseyn(ə). 

 

Peyğəmbərə bənzərlikdə O hamıdan ötədir, 
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Göydə olan məqamı yerdəkindən ötədir. 

ƏrĢin sağ tərəfində yazılmıĢdır bir yazı : 

"Hidayət çırağı, nicat gəmisidir Hüseyn(ə)". 

 

Kufə qiyamətədək bu utancı yaĢayacaq, 

ġəhid qanlar hesabı Yezitdən sorulacaq. 

Su içən hər müsəlman Yezitə min lənəti, 

Əhli -beytə, Hüseynə(ə) Fatihə oxuyacaq. 

 

Ömür boyu döyüĢdü haqsızlıqla, zülümlə, 

Ölümü yenmiĢdi O, döyüĢürdü ölümlə. 

Etibaram, nəzmə çəkdim Ģücaəti sözümlə, 

Yazılan Ģerlərin tacıdır, zinətidir Hüseyn(ə). 

 Etibar.  20.02.2014. 

 

VƏTƏNIMI   ĠSTƏYĠRƏM 
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Misilsiz, füsünkar təbiətli, 

Bol GünəĢli, bol sərvətli, 

Sazlı, sözlü, xoĢ söhbətli, 

Qafqazın zinəti -Azərbaycanım. 

 

Birisi sual vermiĢ : 

"Hardan baĢlanır Vətən?" 

Cavab tapmıram, nədən? 

BaĢ açmıram sərhəddən. 

 

Araz adlı sərhəddin 

O tayında Təbrizdən? 

Yoxsamı Borçalıdan? 

Bəlkə Qarabağımdan? 

Yoxsamı Ġrəvandan? 
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Mən sərhəddi bilinməyən, 

Beynimizdən silinməyən, 

Parçalanıb tükənməyən, 

Çox dərdləri çəkilməyən 

Vətənimi istəyirəm. 

 

Qurban sənə doğma Vətən, 

Bir xəbər ver dərdlərindən. 

Qan ağlayan ellərindən 

Xəbər verən istəyirəm, 

Vətənimi istəyirəm. 

 

Vətənə sevgi ilə yazıb-yaratmıĢ, 

ġer-sənət dünyasında ad almıĢ, 

Neçə-neçə sənətkarlar yaratmıĢ, 
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Bu torpağın cövhərini istəyirəm, 

Vətənimi istəyirəm. 

 

Torpağımız babalardan əmanətdir, 

Torpaq üçün candan keçmək səadətdir, 

Ömrümüzdən ömür vermək rəĢadətdir, 

Vətən üçün Ģəhid olmaq istəyirəm 

Vətənimi istəyirəm.                                   Etibar.  

20.02.2014. 

 

 

 

 

 

 

     GÜL  GÖRÜM         
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                         Həyat səni güldürəndə gülmüsən, 

                         Hünərin var ağladanda gül görüm. 

                                                           B.Vahabzadə. 

 

Göz açırıq dünyaya eyni Ģəkilli, 

Hamı gülər,körpələr eyni cür ağlar. 

Qismətlər müxtəlif, talelər fərqli, 

Ayıra bilirsən, gəl ayır görüm. 

 

Biri doğular xoĢbəxt ulduz altında, 

Birisi göz açar uğursuz bir saatda. 

Birinin nəsibi firavanlıq olsa da, 

Bədbəxtin nəsibinə ağlama,görüm. 

 

Kimini həyat ömür boyu güldürər, 
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Könlündən nə keçsə taleyi verər. 

Bu həyatda Ģirinliyi çox verər, 

Axirətdə acısına bax görüm.  

 

Kiminin həyatında əsər güclü küləklər, 

Tablamasan qəmin yeni qəm çəkər. 

Həyat səni ağladırsa vardır səbəblər, 

Axirətdə Ģirinliyə bax görüm. 

 

Həyatın nəĢəsi, kədəri vardır, 

DüĢən qaranlığın səhəri vardır, 

Həyatda hər anın öz hökmü vardır, 

DəyiĢə bilirsən, sən dəyiĢ görüm. 

 

 

Nə qədər çox gülüb,çox əylənsən də, 
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Nə qədər qəmlənib, kədərlənsən də, 

Hər ikisi gözlərdə yaĢlara dönər, 

Dayandıra bilirsən,dayandır görüm. 

 

Ağrılara, acılara dözüb, durmasan, 

Dərdinə,kədərinə meydan qurmasan, 

Kədərin sonunda sevincə inanmasan, 

YaĢaya bilirsən, sən yaĢa görüm. 

 

Həyat səni ağladanda idrak et, 

Bu müĢkülü sınaq kimi qəbul et. 

Hər sınağın mütləq vardır hikməti, 

Bu hikməti aça bilsən, aç görüm. 

 

Həyat məndən aldığını çoxlarına veribdir, 

Amma mənə verdiyini çox azına veribdir. 
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Ġbrahimtək dostlar tacı veribdir, 

Belə dostlar tapa bilsən,tap görüm. 

 

Mən kədəri Ģerlərlə pozmuĢam, 

ġerlərin üstünə əbədiyyət yazmıĢam. 

Mən qəlblərə öz adımı yazmıĢam, 

Etibara bu dünyada ölmək yox. 

Bu gerçəyi poza bilsən, poz görüm. 

 

Etibar.   09.12.2013. 

 

           D A ġ K Ə S Ə N 

 

Dağlar qoynunda gözəl Ģəhərdir, 

Azərbaycan Uralıdır DaĢkəsən. 

Torpağının üstü də,altı da xəzinədir, 
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Vətənimin zinətidir DaĢkəsən. 

 

Dəmirin, kobaltın, zəyin, qızılın, 

Saya gəlməz sənin bütün sərvətin. 

Təbiətin, bulaqların, göllərin, 

Bu dağlara yaraĢıqdır güllərin. 

 

Dağlarda məskun tarixi abidələr, 

Yola salmıĢ neçə illər, qərinələr. 

Meydan oxuyur illərə abidələr, 

Sən tarixin özüsən gözəl DaĢkəsən. 

 

Narzanın,turĢsuyun çox Ģəfalıdır, 

Yaylaqların, oylaqların səfalıdır. 

Dillərə dastan XoĢbulaq yaylağıdır, 

Sən Odlar yurdunun tacı-DaĢkəsən. 
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Bitkilərin çox dərdlərin dərmanıdır, 

Dağların yaraĢığı zirvədə dumanıdır. 

Axan çaylar dağların qan damarıdır, 

MöhtəĢəmdir təbiətin DaĢkəsən. 

 

AĢıqların nəğmə qoĢar Ģəninə, 

Qız-gəlinlər çiçək taxar telinə. 

Ġgid Ģəhidlərin zəfər taxar elinə, 

Sən igidlər oylağısan DaĢkəsən. 

 

Etibar.   03.01.2014. 

 

 

           AY   GÖZƏL   
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                            Azərbaycan Respublikasının Xalq 

                            artisti Flora Kərimovaya 

 

Bir nazəndə gözəlin eĢqində yanan, 

O çağlayan səsinin sehrində yanan, 

Duymadığı günü gündən saymayan, 

Etibar heç sənsiz dözərmi ,gözəl. 

 

Nəğmələrin ruhuma sərin su kimi, 

Bizim gözəl dağların havası kimi. 

Çəkim ciyərlərimə nəfəsim kimi, 

Qoy təbim xoĢ səsinlə coĢsun ay gözəl. 

 

Sən yalnız güllərin- çiçəklərin yox, 

Duyduğum gözəl səslərin ilahəsisən. 

Sən yalnız yazdığım Ģerlərin yox, 
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Könül nəğmələrimin ilk bəstəsisən. 

 

Səsinin oduyla yanıb kül oldum, 

Bütün oxuyanlara biganə oldum. 

Gözlərinin səsinə divanə oldum, 

Flora kimi bülbülü sevdim ay gözəl. 

 

Etibar.   22.01.2014. 

 

        HƏSRƏTĠM    MƏNĠM 

 

Bir həsrət qovrulur içimdə mənim, 

Sovrulur duyğular qəlbimdə mənim, 

Hayqırır, hıçqırır qəlbim də mənim, 

Harayım sevdiyimə yetməyir mənim. 
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Ürəyim Ģam kimi əriyir mənim, 

Yaralar qəlbimdə sızlayır mənim, 

Sevgimdən çəkilmir dumanım,çənim, 

Göz yaĢım dərdimə yetməyir mənim. 

 

Xatirələrlə dolu, boĢalmır beynim, 

Sənsiz heç keçməyir günlərim,neynim. 

Hər yerdə qalıb izimiz, xatirəmiz, 

Unutmağa gücüm yetməyir mənim. 

 

Bu dağlar dərdimə ortaqdır mənim, 

Bulaqlar göz yaĢıma Ģərikdir mənim, 

Hər cığır eĢqimə Ģahiddir mənim, 

Könlüm həsrətinə dözməyir mənim. 

 

Etibar.   25.02.2014. 
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   YAY    SEVGĠSĠ 

 

Bağa qonĢu gələn qız, 

Mənə könül verən qız, 

Yay bitməsin deyən qız, 

Yay sevgisi gözəldir. 

 

Gözlərini süzən qız, 

Ürəyimi üzən qız, 

Bu yay mənim qəlbimə, 

Sevgisini düzən qız. 

 

Güllər kimi açan qız, 

XoĢ ətirlər saçan qız, 
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GörüĢümə gəl desəm, 

Sevincindən uçan qız. 

 

Üzündə gülüĢ ola, 

Ağlımı baĢdan ala, 

Bu yay olan görüĢlər, 

Ömürlük bizim ola. 

 

Qoy tutum əllərindən, 

O incəcik belindən. 

Öpüm qara telindən, 

Yay sevgisi gözəldir. 

 

GülüĢlərin gözəldir, 

BaxıĢların özəldir, 

Ġnan mənə sevgilim, 
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Yay sevgisi gözəldir. 

 

Etibar.  30.05.2014.                           

 

          Y A R I M 

 

Bağrımı qan edən yarım, 

Məni məndən edən yarım. 

Əllərinin atəĢindən 

Əllərimi yaktın yarım. 

 

Külə döndüm həsrətindən, 

Oda yandım nazlı yarım. 

Kərəm kimi öz sevgimdən, 

Yandım-yandım nazlı yarım. 
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Dünyamı var edən yarım, 

Könlümü saz edən yarım. 

Bu sevgini yaĢamaqçün 

BaĢqa aləm quran yarım. 

 

Etibar.   08.07.2014. 

 

XƏYALINLA SÖHBƏT 

 

Otaq səssiz və sakit, 

Xəyallarım,bir də mən. 

Bir də sənin xəyalın, 

DanıĢırıq, sən və mən. 

 

Xəyalınla söhbətim, 

Yeganə təskinliyim. 
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Bitməyən bu möhnətim, 

Yandırır, səssiz, sakit. 

 

Xəyalın sanki canlı, 

DanıĢır çox məlallı. 

Süzülür gözlərimdən, 

YaĢlar səssiz və sakit. 

 

Səbrlə gözləyirəm 

Gələcəyin zamanı. 

Həsrətli bir ürəyəm, 

Əriyirəm səssiz və sakit. 

 

Etibar.  31.01.2014. 
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                XƏBƏR     YOX 

 

Vuruldum bir gözələ,insafdan xəbəri yox, 

EĢq əlindən çəkilən acıdan xəbəri yox. 

O qədər qürurlu ki,sevgidən xəbəri yox, 

Bu gözəlin nə haldan,nə ruhdan xəbəri yox. 

 

Bir təhər toparlanıb,dedim:-sevirəm ay qız, 

Yox demədən əvvəl,gəl düĢün bir az ay qız. 

Süzüb gözəl gözlərini,üzümə baxdı bu qız, 

Dedi:-daha sənsən də düĢünərəm mən yalqız. 

 

Ġndi günlər keçsə də,bu qızdan bir xəbər yox, 

Gözləməyə qəlbimdə daha səbri -qərar yox. 

Yoxsa mənim sevgimə verəcəyi dəyər yox? 

Mənimsə ürəyimdə baĢqasına bir yer yox. 
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Ġstəyirdim sevinəm, sevinməyə səbəb yox, 

Baxıram öz qəlbimə,dərdimdən ötə dərd yox. 

Dərdi söyləsəm belə, məndən əl çəkəsi yox, 

Haldan Ģikayət etsəm,demək ki,qürurum yox. 

Etibar.  26.04.2014. 

 

              U N U T D U M 

 

Sevdim, sevdiyimə min peĢman etdin, 

Gülməyi, əylənməyi tamam unutdum. 

Sevdim, mənə həyatımı bir zindan etdin, 

Cəkdiyim acılardan yaĢamağı unutdum. 

 

Sevdim, məni gözlərinə sən dustaq etdin, 

BaĢqa səmtə baxmağın yollarını unutdum. 
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Sənə gələn yollarda məni sərgərdan etdin, 

Özümə qayıtmağın yollarını unutdum. 

 

Sevdim, deyəsən sevgimə sən adət etdin, 

Mənsə eĢqə çarənin olmadığın unutdum. 

Hisslərimlə əyləndin, sevilməyi bəyəndin, 

Mənsə xoĢbəxtliyin nə olduğun unutdum. 

 

Sevdim, məni həyatında oyuncaq etdin, 

Amma,bir gün oyuncağın sınacağın unutdun. 

Mənsə öz- özümə qurduğum xəyallarımla, 

Həyatdakı gerçəklərin fərqlərini unutdum. 

 

Etibar.  06.01.2015. 
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           Ü M Ġ D L Ə R Ġ M Ə 

 

                                                              Bir damla sən düĢər 

                                                              Gecədən 

ümidlərimə. 

                                                                           Tural 

Sahab. 

 

Ġstəyirəm ömrümə sən də ömür qatasan, 

Közə dönən qəlbimə sən bir yağıĢ olasan. 

Bu acıya, həsrətə özün bir son qoyasan, 

Gəl gülüm, gəl artıq -həyat ver ümidlərimə. 

 

Gəl, bəlkə sənə sevməyi öyrədə bildim, 

Sənsiz günlərə, gecələrə bitməz dedim. 

Dualarımda onu mənə yetir, dedim, 

Tək çarə Sənsən Allahım, ümidlərimə. 
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Hər anımda qəlbimdə- Sən, dilimdə- Sən, 

Min ümidlə yazdığım hər Ģeirimdəsən. 

Hər sətirdə Sən sevgisən, Sən həsrətsən, 

Bəlkə, bir gün oxuyar, dedim, ümidlərimə. 

 

Hər səhər yolumu küçənizdən salıram, 

Bir az asta yeriyirəm, bir az dururam. 

Keçənlər baxır deyə, bir az da utanıram, 

RastlaĢarıq bəlkə, deyirəm, ümidlərimə. 

 

Yoldan keçən hər gözəl gözümə Sən görünür, 

Zaman -zaman surətin gözlərimə görünür. 

Hər telefon zənginə ürəyim bərk döyünür, 

Bircə zəngin həyat verər ümidlərimə. 
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Hər gecə bir musiqi həmdəmim olur,  

Bir də Sənin xəyalın mənimlə olur. 

Bir həsrət, bir də ağrı qəlbimə dolur, 

Bu mahnı,dönəcəkdir deyir, ümidlərimə. 

 

Etibar.   25.10.2014. 

 

             SON    GÖRÜġ 

 

Bu görüĢ ikimizçün son görüĢdür, 

Durmusan qarĢımda yad insan kimi. 

Soyuq baxıĢların məni yaman üĢüdür, 

Gözlərində baxıĢlar duydusuz kimi. 

 

Sanki, bir xəzan yeli sevgimizi süpürmüĢ, 

Ürəkdəki məhəbbət küləklərlə sovrulmuĢ. 
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Səni mənə bağlayan hisslərinmi çürümüĢ? 

Kökündən qopmuĢ çürük ağaclar kimi. 

 

Əllərində hərarət bitib, tükənmiĢ, 

Mənə deyiləcək sözlər tükənmiĢ, 

Qəlbindəki məhəbbətin tükənmiĢ, 

Alovu çoxdan sönmüĢ ocaqlar kimi 

Get, daha dayanmağın mənası yox ki, 

Mənə baxan gözlərinin sevdası yox ki, 

BitmiĢ bir sevginin qovğası yox ki, 

Niyə dayanmıĢıq ki, heykəllər kimi. 

 

Etibar.  09.12.2013. 

 

 

               SƏNƏ  DESĠN  
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Gəzirsən sahidə fikirlərə dalaraq, 

Görən nə düĢünürsən sən sulara baxaraq. 

Bəlkə ləpələr ilə sən asta danıĢaraq 

Sevgini, həsrəti dənizlə bölüĢürsən. 

 

Bir dönsən baxaram gül üzünə, gözlərinə, 

Qəlbimdəki hisslərim süzülər gözlərimə, 

Bəlkə bəxtim gətirər baxarsan gözlərimə. 

Ġstəyirəm arzumu sənə desin küləklər. 

 

ġəlalətək saçlarını aç, darasın küləklər, 

Gah o yana,gah bu yana dağıtsın qoy küləklər. 

Ürəkdəki sözlərimi qoy töküm sətirlərə, 

Məndən sənə,səndən mənə xəbər desin küləklər. 
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Aramızda məsafə, qəlbimdə bir sevgi var, 

Bu səssiz sahildə ləpələr,sən və külək var. 

Etibarın beynində bu tablonun rəsmi var, 

Bu rəsmi sözlərimlə sənə desin küləklər. 

 

Etibar.   26.01.2015. 

 

                  S I Ğ M A Z 

 

AĢıb -daĢan məhəbbətim qəlbə sığmaz, 

Məhəbbətim dağ selidir, çaya sığmaz. 

CoĢar -daĢar yenə də məcraya sığmaz, 

Böyük sevgi nə Ģerə,nə misraya sığmaz. 

 

Güclü gələn yağıĢlar buluda sığmaz, 

Yağar, suya həsrət torpağa sığmaz. 
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Əgər cavab versən xəstə könlümə, 

Sevincdən ürəyim köksümə sığmaz. 

 

Sən də yağıĢ kim yağ ürəyimə, 

Arzularım,diləklərim gül açsın. 

Naz etmə Etibara,yoxsa qəlbimə, 

Kədərindən özgə kədərlər sığmaz. 

 

Etibar.   28.02.2014. 

 

               S E V G I 

 

Sevgi -Yaradanın bir hədiyyəsi, 

Ġlahi ruhunun insandaki ifadəsi, 

Ona olan sevginin bizdəki ifadəsi, 

Ürəyə qüvvət verən çox güclü iradəsi. 
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Sevgi -qəlbimizə atılan böyük imzadır, 

DoğuĢdan məzaradək orada qalacaqdır. 

Adını qəlbə yazan qəlblərdə olacaqdır, 

Ġmza sahibi Tanrı insanda yaĢayacaqdır. 

 

Sevgi ürəyin həyata, ömrə vurduğu naxıĢ, 

Gözlərin qəlblərə, ürəklərə baxdığı baxıĢ. 

Sevincdən,fərəhdən gözlərdən axan yağıĢ, 

Ayrılıqdan, həsrətdən olan acı ağlayıĢ. 

 

Sevgi yaĢam həvəsi, könüllərin qidası, 

YaĢamaq, yaĢatmaq, yazmaq həvəsi. 

Güllərin budağında bülbüllərin nəğməsi, 

Pərvanənin alovda yanıb külə dönməsi. 
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Sevgi ən gözəl sənətin çağıran səsi, 

Tarın, kamanın təranəsi,bəstəsi, 

Ürəklərin nəĢə,sevinc dolu nəğməsi, 

Çəkilən tabloların bir əfsanəsi. 

 

Etibar.   10.06.2014. 

 

 

 

            S A X T A K A R 

 

 

Hər gün görüĢümə gecikən yarım, 

Yalan bəhanələrdən heç usanmadı. 

Gözümə pərdələr çəkən gözəlim, 

Könlümü sıxmaqdan heç usanmadı. 
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Məni min nazıyla üzən gözəlim, 

Qəlbimi sözləriylə əzən gözəlim, 

PəriĢan halımı görməzdən gəlib, 

Üzümə gülməkdən heç utanmadı. 

 

Necə sevdiyimi anlamayan gözəlim, 

Sevgimlə əylənməkdən heç utanmadı. 

Mənimlə hey danıĢıb- gülən gözəlim, 

Məni çoxdan itirdiyini heç anlamadı. 

 

Min ədayla cilvələnən gözəlim, 

Dediyim sözləri heç dinləmədi. 

Sağa -sola gözlərini süzən gözəlim, 

Son görüĢə gəldiyimi heç anlamadı. 
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Etibar.   27.01.2014. 

 

QƏLBIM  SƏNDƏ 

 

Oturmusan çəməndə, 

Fikrin qalıb dünəndə. 

Bir sözün vardı məndə, 

Cavab gözlədim mən də. 

 

Çarpaz fikirlər səndə, 

Sən hər nə söyləsən də, 

DüĢünürəm desən də, 

Ümidim qalıb səndə. 

 

Gözlərim gözlərində, 

Arayır hey cavablar. 
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Fikirli gözlər səndə, 

Cavabsız sual məndə. 

 

OturmuĢam qarĢında, 

Hələ gözlə desən də, 

Ürəyimi üzsən də, 

Mənim qəlbim bil,səndə. 

 

Etibar.  28.04.2014. 

 

          Q  A  Y  I  T 

 

Getdin, gediĢin bil ki,müəmma, 

Deyilən sözlərə sən gəl inanma. 

Getdiyin yerlərdə çox oyalanma, 

Qayıt, həyat gətir sən varlığıma. 
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Həyat qaynağısan sən həyatıma, 

Bəlkə Tanrı yazıb səni baxtıma. 

Tək sən yaraĢırsan könül taxtıma, 

Qayıt, həyat gətir sən varlığıma. 

 

Sənsiz xəzan düĢüb könül bağıma, 

Daha bülbül gəlmir gülsüz bağıma. 

Gəl, sənsizlik ağırdır ürək bağıma, 

Qayıt, həyat gətir sən varlığıma. 

 

Gözlərim biixtiyar hey baxır yollarına, 

Kədərlə baxıram boĢ qalan qollarıma. 

Gəl,yenə də gül düzüm mən yollarına, 

Qayıt, həyat gətir sən varlığıma. 
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Etibar.  18.06.2014. 

 

     ÖZÜM   ÇƏKĠM 

 

Cözəl yarım naz eyləsin, 

Qoy nazını özüm çəkim. 

Süzgün baxan gözlərinin, 

Qoy rəsmini özüm çəkim. 

 

Asta desin, asta gülsün, 

GülüĢündən qəlbim gülsün. 

Naz qəmzəsi qoy öldürsün, 

Hər ədasın özüm çəkim. 

 

ġux yerisin, Ģux dayansın, 

Aradabir mənə baxsın. 
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Qəlb evimi qoy talasın, 

Yollarını özüm çəkim. 

 

Ürəyində sevgim yansın, 

Ocağımda odu yansın. 

Etibaram, qoy tanısın, 

Hər yükünü özüm çəkim. 

 

Etibar.  28.12.2014. 

 

                  O L M A S A 

 

Sevdiyin nəyə yarar onda məna olmasa, 

Görkəmi nəyə yarar, onda ürək olmasa, 

Güllər kimə gərəkdir, əgər ətri olmasa, 

Gözəllik nəyə gərək, ifadəsi olmasa. 
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Zahiri gözəl olub, əgər daxili yoxsa, 

Mükəmməl sayılarmı, duyğu olmasa. 

Çəkdiyin həsrətdən belə xəbəri yoxsa, 

Sevgin nəyə gərəkdir, cavab olmasa. 

 

Ürək nəyə gərəkdir, sevib yanmasa, 

Heç vurmasın sevməyi bacarmasa. 

Gözlərin sevgi ilə baxmağı bacarmasa, 

Gözlər nəyə gərəkdir, qəlbə baxmasa. 

 

Qəlb qəmdən, kədərdən Ģəfa taparmı, 

Gözdən sel kimi axan yaĢlar olmasa. 

Etibar coĢan təbindən bəhrə taparmı, 

Ürəyində çağlayan hisslər olmasa. 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Duyğular dinsin” 

Etibar.    06.12.2013. 

 

 

 

O    Q I Z A 

 

Gəl könlümü üzmə belə, 

Gözlərini süzmə belə. 

Ürəyimə öz sevgni, 

Ġncə- incə düzmə belə. 

 

Gəl üzümə baxma belə, 

Gəl könlümə axma belə. 

Sən qəlbimə öz rəsmini, 

Qürur ilə taxma belə. 
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Sən qarĢımdan keçmə belə, 

Ədaları seçmə  belə. 

Bil gözlərim gəzir səni, 

Sevgin məndə çeĢmə belə. 

 

Etibar.  18.05.2014. 

 

         N O S T A L J I 

 

KeçmiĢdəki xoĢbəxt anlardır, 

Beynimdəki xatirələrdir, 

Ötən günlərdəki sevgidir, 

YaĢanan sevgiyə özləmdir- nostalji. 

 

Bəzən həsrət çəkirəm ötən günlərə, 

YaĢa dolduqca qalan xatirələrə. 
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Heç zaman unudulmayacaq o anlar,- 

Çevrilir alnımda silinməyən izlərə. 

 

Ġlləri, ayları ötürsəm də mən, 

YaĢadım demərəm ötən günlərə. 

Ömürdən, həyatdan keçsə də illər, 

YaĢadım mən yadımdakı günlərlə. 

 

Gəl qayıdaq gəzdiyimiz yerlərə, 

Gəl darıxaq orda yaĢananlara. 

Gəl dinləyək yenə o nəğmələri, 

Gəl dalaq hisslərə, düĢüncələrə. 

 

Özlədim mən sənin çiçək ətrini, 

Ġçimə çəkdiyim gül nəfəsini, 

Yanımdaykən belə səssizliyini, 
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Min sözdən mənalı baxıĢlarını. 

 

Sevirəm məndəki rəsmlərini:- 

Bir anlıq donan gülüĢlərini. 

Mənə dikilən baxıĢlarını, 

Sadə və məsum duruĢlarını. 

 

Bəzən dinləyirəm gözəl bir mahnı, 

Söyləyir büsbütün istəklərimi. 

Bəzən hiss edirəm boynumda qollarını, 

Bəzən hiss edirəm belində qollarımı. 

 

Gah xatirələrdə, gah röyamdasan, 

Silə bilmədiyim göz yaĢımdasan. 

Tənhalığım mənimçün bir aləmdir: 

Olmağın  gərəkən hər duamdasan, 
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Beynimdəsən,könlümdəsən,sən məndəsən. 

 

Etibar.01.09.2014 

 

            MƏNĠ  SEÇDĠ 

 

Keçdiyim yoldan bir gözəl keçdi. 

ġux gülüĢü qəlbimin içindən keçdi. 

Dəli bir sevda baĢımdan keçdi, 

Bu qızın sevdası könlümdən keçdi. 

 

Dayandım, baxıĢım qəlbindən keçdi, 

Gülümsər gözləri gözümdən keçdi. 

Bu sözsüz,lal söhbətimi su kimi içdi, 

BaxıĢlar sanki boyumu, enimi biçdi. 
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Hisslərim gözümdən gözünə keçdi, 

Mənimlə görüĢə baĢqa gün seçdi. 

Sevincin dalğası içimdən keçdi, 

Məni ömrünə bir həmdəm seçdi. 

 

Bu təsadüf Etibarı özümü seçdi? 

Bu qız qismətdirmi yolumdan keçdi. 

Ömrümün rənginə yeni rəng seçdi, 

Mənə bu xoĢbəxtliyi yaradan seçdi. 

 

Etibar.   18.12.2013. 

 

     MƏNDƏN ÇALIRSAN 

 

Yenə gülüĢlərin fəğan eyləyir, 

Sanki,bütün dünya səninmiĢ kimi 
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Aləmə sevincdən fərəh saçırsan, 

Sən mənim könlümdə nəğmə çalırsan. 

 

Yenə nazlı gözlərin min qan eyləyir, 

Sanki, bütün sevgilər səninmiĢ kimi 

Ətrafa qəmzələr, nazlar saçırsan, 

Sən mənim qəlbimi niyə çalırsan? 

 

Yenə Ģirin sözlərin heyran eyləyir, 

Sanki, bütün sözlərin ovsunmuĢ kimi 

Səni dinləyənlərə Ģuxluq saçırsan, 

Sən mənim qəlbimdən sevgi çalırsan. 

 

Yenə nəğmələrin Ģənlik eyləyir, 

Sanki, ürəklərə məlhəmmiĢ kimi 

Səni sevənlərə həyat saçırsan, 
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Sən mənim ürəyimi məndən çalırsan. 

 

Etibar.   07.01.2015. 

 

   M Ə N I M S Ə N 

 

Gah gedirsən, gah gəlirsən, 

Hisslərimə sən qənimsən. 

Bilirsən ki, ay insafsız, 

HəmiĢəlik sən mənimsən. 

 

Gah susursan, gah dinirsən, 

Gah gülərək əylənirsən. 

Axı,mənim qəlbimdəsən, 

HəmiĢəlik sən mənimsən. 
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Gah sevirsən, gah sevmirsən, 

Mənim üçün müəmmasan, 

Sən qəlbimə bir əsrarsan, 

HəmiĢəlik sən mənimsən. 

 

Sən qəlbimə iĢıq saçdın, 

Gah qəlbinə qapı açdın, 

Aradabir məndən qaçdın, 

Birdəfəlik anla ay qız, 

Etibaram, sən mənimsən. 

 

Etibar.   06.07.2014. 

 

KÜSƏN  GÖZƏL 

 

ÇeĢmə - çeĢmə bulaqlar 
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Səninlə birgə ağlar. 

Gözlərindən axan yaĢlar 

Ürəyimə calanar. 

 

Əsən sərin küləklər 

Tellərini darayar. 

BaxıĢlarım ahəstə 

Yanağını oxĢayar. 

 

Sənə baxan gözlərim 

Gözlərini arayar. 

Oğrun baxan gözlərin 

Ürəyimi talayar. 

 

Məndən küsən gözəlim 

Etibaram söyləyim:- 
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Nəğmə kimi sözlərim 

Bil, üstünə calanar. 

 

Etibar.   25.08.2014. 

 

 

 

 

 K Ü L Ə K L Ə R 

 

Yenə də qəlbimdə əsir küləklər, 

Gətirir özüylə gözəl duyğular. 

Bu dəfə qəlbimdə əsən küləklə, 

Oyanır köksümdə susan duyğular. 

 

Hər səhər dilimdən axan sözləri, 
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Səninçün yazılmıĢ gözəl sözləri, 

Qəlbimdəki surətinə baxan gözləri, 

Qoy sənə gətirsin əsən küləklər. 

 

Qəlbimdə əsən güclü küləklər, 

Gətirər özüylə dolmuĢ buludlar, 

Həsrətdən yanan təĢnə qəlbimə, 

Bir yağıĢ gətirər əsən küləklər. 

 

Etibarın ürəyi eĢqin məskəni, 

Çox acı olurmuĢ bil ki,həsrəti. 

Ġçimdə yurd salmıĢ qəmi,kədəri, 

Özüylə aparar əsən küləklər. 

 

Etibar.06.07.2014. 
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          I S T Ə Y I R Ə M 

 

Bu aralar sönükdü sənlə olan görüĢlər, 

Gözlərindən çəkilmiĢ nazlı gülüĢlər. 

Dodağımda quruyur dediyim sözlər, 

De,hansı tərəfdən əsdi soyuq küləklər? 

 

O məhsun üzünə həsəd çəkir mələklər, 

Sevgimizə həsrət çəkir sevimli yerlər. 

Bax üzümə,qoy danıĢsın odlu ürəklər, 

Sevgimizin xəbərin qoy daĢısın küləklər. 

 

Bağçada sevgimizə nəğmə desin çiçəklər, 

Çiçəklərdən üstümüzə yayılsın xoĢ ətirlər. 

Ağaclar üstümüzə salsın sərin kölgələr, 

BihuĢ etsin könlümüzü Ģirin kəlmələr. 
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Ġstəyirəm danıĢsın yenə odlu baxıĢlar, 

Qəlbimizə sevgidən salsın incə naxıĢlar. 

Üstümüzə çilənsin o Ģaqraq,Ģux gülüĢlər, 

Bu sevginin Ģəninə yazılsın qoy Ģerlər. 

 

Etibar.   28.01.2014. 

 

 

             I S T Ə Y I R Ə M  (1) 

 

Ġstəyirəm yolların hey tuĢ gəlsin yoluma, 

YaraĢırsan gözəl qız gah sağıma, gah soluma. 

Aradabir girsən nolar sən də mənim qoluma, 

Qoy görənlər həsəd çəksin sənlə olan yoluma. 
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Ġstəyirəm gözlərin hey tuĢ gəlsin gözümə, 

Gülsün gözəl gözlərin aradabir üzümə. 

Qulaq assan nə olar söylədiyim sözümə, 

Heyrət edərsən ancaq qəlbimdəki dözümə. 

 

Ġstəyirəm əllərin hey tuĢ gəlsin əlimə, 

Qəlbimdəki hisslərim axsın sənin qəlbinə. 

Bir toxunsan nə olar aradabir əlimə, 

Hiss edərsən əllərim nələr deyir əlinə. 

 

Ġstəyirəm bir gedək biz bu ömür yolunu, 

Bir ağlayaq,bir gülək düĢünmədən sonunu. 

Etibarı sevsən nolar, uduzma bu oyunu, 

Mənlə xoĢbəxt olarsan,deyim sözün sonunu.         

 

Etibar.  01.07.2014.    
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 GÜLƏ - GÜLƏ 

 

Yoldan gedən nazlı gözəl, 

Dönüb baxdın gülə -gülə. 

Ürəyimə sevgindən od, 

Deyən, taxdın gülə -gülə. 

 

Çatıb sənə salam verdim, 

TanıĢlığa bir yol verdim. 

Niyə güldün -sual verdim, 

Keç, det dedin gülə -gülə. 

 

Dedim ay qız gəl danıĢaq, 

Bəlkə bir az biz anlaĢaq. 

Bu görüĢü gəl paylaĢaq, 
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Niyə?- dedin gülə -gülə. 

 

Dedim dinlə sözlərimi, 

Deyən çaldın ürəyimi. 

Çalma könül simlərimi, 

Nazla baxdın gülə -gülə. 

 

Seyr edirəm gözlərini, 

Deyir ürək sözlərini. 

Köksündəki ürəyini,                         

Mənə verir gülə -gülə. 

 

Etibar.   11.04.2014. 

 

            GƏL    YENĠDƏN 
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Günlərdir görüĢümə gəlmirsən,nədən? 

Bəlkə xətrinə dəydim,özüm bilmədən. 

Gəl üz çevirmə,səbəb yox ikən məndən, 

Ġnsan ayrı qalarmı heç sevdiyindən. 

 

Gəl söylə incikliyin hansı səbəbdən, 

DanıĢaq, anlaĢaq biz ayrılmadan : 

YaĢanan hisslərin gerçəkliyindən, 

Ötən günlərimizin xoĢbəxtliyindən. 

 

Bilirəm ki,ayrıla bilməzsən məndən, 

BaĢqa bir məhəbbət keçmir könlündən. 

Bir könül alıĢmaz ki, təkrar sevgidən, 

Yalançı sevgilər gəlməz könüldən. 

 

Gəl, sevindir məni, güldür yenidən, 
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Etibar heç gülərmi ayrı ikən səndən. 

Duy sevgimi bu döyünən qəlbimdən, 

Vaz keçə bilməzsən mənim sevgimdən. 

 

Etibar.   18.12.2013. 

 

       G Ö Z L Ə R Ġ N 

 

Yenə də gülümsəyir mənə gözlərin, 

Ağlımı hey baĢımdan alır gözlərin. 

Mənası dərindir söylədiyi sözlərin, 

EĢqimizin hekayəsin yazır gözlərin. 

 

Gəl bu gözəl söhbətin kitabın yazım, 

Bitib- heç tükənməyən xitabın yazım. 

Qoy eĢqin ən böyük dastanın yazım, 
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Yazılma səbəbi sevgi dolu gözlərin. 

 

Qəlbinin həzin səsini duyub,öyünən, 

Qəlbinlə bir ahəngdə vurub,döyünən, 

Sənin eĢqin ilə min parçaya bölünən, 

Ürəyim əsiridir əsrar dolu gözlərin. 

 

Sənə fərəh gətirir ürəkdəki közlərim, 

Dilimdən bir nəğmətək axan sözlərim, 

Etibaram, bil,tükənməz ürək sözlərim, 

Təbimə qüvvətdir məni sevən gözlərin. 

 

Etibar.   07.07.2014. 

 

                    G E T D I N  

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Duyğular dinsin” 

Getdin, qəfil qərarından xəyalım çaĢdı, 

Verdiyin qərarlar, bil ki, səbrimi aĢdı. 

Fikirlər beynimdə bir- birinə dolaĢdı, 

Sənə verdiyim dəyər dəyərliyindən aĢdı. 

 

Bu baĢ rolun sənintək oynayanı olmadı, 

Bu oyunun mənimtək əl çalanı olmadı. 

Mənim saf qəlbim kimi inananın olmadı, 

Məni kimə dəyiĢdin heç xəbərim olmadı. 

 

Verdiyin vədlərdən heç bir əsər qalmadı, 

Sevgindən, eĢqindən heç közlər də qalmadı. 

Sənə heyrətdən baĢqa məndə heç nə qalmadı, 

Elə sildim qəlbimdən heç izin də qalmadı. 

 

Mənim ömrümdə daha sənə bir yer qalmadı, 
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Ətrafımda qızlardan inan boĢ yer qalmadı. 

Get artıq, qəlbimdə heç xatirən də qalmadı, 

Mənə dönməyin üçün heç bir yolun qalmadı. 

 

Etibar.    22.12.2014. 

 

 

              G E D Ə R 

 

Min dəfə sevməyə tövbə desəm də, 

Yar səni görüncə tövbələr gedər. 

Könlümü çalanı sevmə desəm də, 

Qəlbim eĢqin ilə odlanar gedər. 

 

Nə qədər könlümə döz söyləsəm də, 

Səbirsiz ürəyim sevgindən bitər. 
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Məni istədiyin qədər sına desəm də, 

Sıxılan ürəyim sınaqdan bitər. 

 

Səni qızılgülə mən bənzətsəm də, 

Tikanların qəlbimi yaralar, didər. 

Çox naz etmə,ömür gedir desəm də, 

Sözanlamaz qarĢımdan qürurla gedər. 

 

Keçdiyin yollardan uzaq qaçsam da, 

KəsiĢən yollarım yolundan keçər. 

Üzünə baxmaqdan göz qaçırsam da, 

Gözlərin Etibarın qəlbindən keçər. 

 

Etibar.   27.02.2014. 
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G  Ö  Z  Ə  L  Ġ  M 

 

Aç qəlbini sən sevgimə, 

Axsın sevgim qoy qəlbinə. 

Baxsın gözüm gözlərinə, 

Qəlbimi çalan gözəlim. 

 

 

Aç sevgimə qollarını, 

Qoy gözləyim yollarını. 

Çal könlümün tellərini, 

Kaman kimi ay gözəlim. 

 

 

Aç Ģerimə sən yolları, 
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Qoy söyləyim nəğmələri. 

Ġncə -incə sətirləri, 

Duy dilimdən ay gözəlim. 

 

Etibar.   25.09.2014. 

 

                 G  Ə  L 

 

Gəl, darıxır yenə sənsiz gözlərim, 

Gəl, ağlayır içimdəki həsrətim. 

Gəl danıĢsın qəlbimdəki hisslərim, 

Yenidən könlümdə coĢsun sözlərim. 

 

Bax gözlərimə qəlbim döyünsün, 

Məni bu sevginin odu bürüsün. 

Hisslərim al-əlvan rəngə bürünsün, 
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Yazım, nəğmələrim səni bürüsün. 

 

Bax üzümə, yenə gözlərin gülsün, 

Qoy güllər-çiçəklər üzündə gülsün. 

Sözlər yenə misralara düzülsün, 

Hər sözüm yarımın səsində gülsün. 

 

Gəl, gülər üzlüm, həsrətim bitsin, 

Ayrılıq dumanı çəkilib getsin. 

BaĢımda sevdan var,qəlbimdə əksin, 

Etibar uzaqda sənsiz neyləsin. 

 

Etibar.    11.11.2014. 

 

 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Duyğular dinsin” 

 E  ġ  Q 

 

EĢqi dərin ümman sandım, 

Sərin sularında üzdükcə üzdüm. 

Nə qədər üzsəm də saf sularında, 

Çata bilmədim ki, dərinliyinə. 

 

EĢqi çağlayan bulaq sandım, 

Ciyəri təĢnətək içdikcə içdim. 

Nə qədər içsəm də sərin suyundan, 

Doya bilmədim ki,susuzluğumdan. 

 

EĢqi sonsuz göylər sandım, 

Səmasında süzdükcə süzdüm. 

Nə qədər qalxsam da yüksəkliklərə, 

Çata bilmədim ki, ənginliklərə. 
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EĢqi hisslərimin zirvəsi sandım, 

Həzin duyğulara daldıqca daldım. 

Nə qədər dalsam da duyğularıma, 

Çata bilmədim ki, duyğularına. 

 

Səni ürəyimin içində sandım, 

Gözəl xəyalına baxdıqca baxdım. 

Qəlbimdə olsan da həsrətəm sənə, 

Çata bilmədim ki,heç zaman sənə. 

 

EĢqi yaĢamağın səbəbi sandım, 

Etibaram,dönüb qəlbimə baxdım. 

Nə qədər yazsam da sənin eĢqinə, 

Çata bilmədim ki,son sətirinə. 
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 Etibar.   05.12.2013. 

 

 

         DUYĞULAR DINSIN 

 

 Gəl, gəl könlümdə duyğular dinsin, 

Bu susmuĢ ürəyim səninlə  gülsün. 

Yazım sevgimizə gözəl Ģeirlər, 

Həzin nəğmələrim Ģerə düzülsün. 

 

Gəl, qoy gözlərim baxsın gözəl üzünə, 

Baxsın gözəl gözlərin mənim gözümə. 

Yenə incə duyğular axıb üzündən, 

Ələnsin odlanan  ürəyimin közünə. 

 

Gəl, yaĢayaq sevgini, ömür qısadır, 
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Hər ana sevgidən bir naxıĢ vuraq. 

Bu həyat, bu ömür, sevgi bizimdir, 

Tutum əllərindən, yollar bizimdir. 

 

Gəl,qoy coĢsun hisslərim,tüğyan eləsin. 

BaĢımda eĢq havası, könlümdə sevdan 

Mənim öz varlığımda bayram eləsin, 

Etibar səni ömrünə,qoy tac eləsin. 

Etibar.  15.01.2015. 

 

     DINLƏ  MƏNĠ 

 

Qoy sevgimi açım sənə, 

Sən diqqət et sözlərimə. 

Bəlkə məndən daha betər, 

Vurularsan sən də mənə. 
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BaxıĢların dinsin deyə, 

Arayıram gözlərimlə. 

Etibara dərman deyə, 

Ġstəyirəm gülsün mənə. 

 

Sən könlümü dinlə deyə 

Qoy gözlərin baxsın mənə. 

CoĢub -daĢan hisslərimlə 

Pıçıldayım mən də sənə. 

 

Səndən cavab alsın deyə 

Var gücüylə dinən qəlbim, 

Həyəcandan əsən qəlbim, 

Varlığımda hakim mənə. 
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Qoy söyləyim gözlərimlə, 

Sevgi dolu sözlərimlə. 

Bəlkə məndən daha betər 

Vurularsan sən də mənə. 

Etibar.    26.02.2014. 

 

               D Ö Z Ə R 

 

Küskün yarım mənə gözlərin süzər, 

Bulud gözlərindən yağıĢlar süzər. 

Nə desəm xəfifcə dodağın büzər, 

Neyləyim, aĢiq olan bu naza dözər. 

 

Gəl desəm, əlini əlimdən üzər, 

Dur desəm, o məndən aralı gəzər. 

Söz desəm, kinayə üzündən süzər, 
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Neyləyim, ürəyim buna da dözər. 

 

Əllərim tellərində ahəstə gəzər, 

Gözlərim gözlərinə dərdimi süzər. 

Dilim qulağına Ģeirlər süzər, 

Neyləyim, o məni duymadan gəzər. 

 

Etdiyim günahım yanımda gəzər, 

Çox danıĢsam bu qız əlimdən bezər. 

Yar cəzamı versin, yoxsa üzülər, 

Yarın rəvasına Etibar dözər. 

 

Etibar.   06.12.2013. 

 

 

BƏNZƏYIRSƏN 
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Bəzən baxdıqca sənə, 

Bənzədirəm güllərə. 

Xasiyyətin,görkəmin, 

Həmahəngdir güllərlə. 

 

Ətrində qızılgülə, 

Zəriflikdə nərgizə, 

Utananda laləyə 

Bənzəyirsən gözəl qız. 

 

Küsəndə bənövĢəyə, 

Güləndə yasəmənə, 

YağıĢda zəng gülünə 

Bənzəyirsən gözəl qız. 
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DanıĢanda, güləndə, 

Sevinib əylənəndə 

Çəmən çiçəklərinə 

Bənzəyirsən gözəl qız. 

 

Etibar.   31.01.2014. 

 

        BƏLKƏ   QALASAN 

 

Könül bağçamdakı nazlı çiçəksən, 

Mənim nəzərimdə bil ki, mələksən. 

Verdiyim suala gülüb gedirsən, 

DüĢün, ürəyimdə bəlkə qalasan. 

 

Hər görüĢə min naz ilə gəlirsən, 

Sözünü qısa et, getdim deyirsən. 
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Belə demə, ürəyimə dəyirsən, 

Getməyə tələsmə, bəlkə qalasan. 

 

Mən Məcnun, sən isə Leyla olasan, 

Ürəyimdə sevgindən od qala sən. 

Dinlə məni, sonra peĢman olarsan, 

Sən ömür yolumda bəlkə qalasan. 

 

Nolar, sözlərimi bir dinləyəsən, 

Nələr çəkdiyimi sən anlayasan. 

Etibarin həyatında olasan, 

Bəlkə getməyəsən, bəlkə qalasan. 

 

Etibar.   30.01.2015. 

 

XƏBƏRIN   YOX 
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Könül evim darmadağın, 

Gülüm, sənin xəbərin yox, 

Abad edər bir baxmağın, 

Sənin məndən xəbərin yox. 

 

BaĢ-baĢayam öz sevdamla, 

Söhbətlərim xəyalınla. 

Aram-aram bir Ģam kimi 

Tükənirəm, xəbərin yox. 

 

Keçəcəyin hər bir yolda 

Gözləyirəm intizarla. 

Bəlkə görər, bəlkə baxar, 

Ümidliyəm, xəbərin yox. 
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Tabım çoxdur əzablara, 

Yol verilib Etibara. 

Sənin könül mənzilinə 

Mən yolçuyam, xəbərin yox. 

 

Etibar.   16.02.2015. 

 

         MƏNI   ARA 

 

Gözəlim, məni incitmək səndə 

Xasiyyətmidir, ya adətmidir? 

De, gözlərini süzdürmək səndə 

RiĢxəndmidir, ya ədavətmidir? 

 

De,gözlərin məni çəkməsin dara, 

Yanan ürəyimə vurmasın yara, 
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Dediyim sözlərdə mənalar ara, 

Gör,məhəbbətmidir,zarafatmıdır? 

 

Hər gələn zəngdə səsimi ara, 

Zəng eləməkdən gəlmiĢəm zara. 

Nolar, bircə dəfə də  sən məni ara, 

Etdiyin saymamazlıq,yoxsa nazmıdır? 

 

Sən mənim qəlbimdə sevgini ara, 

Sonra da sən məni qəlbində ara, 

Etibara verəcək cavabı ara: 

Cavabın hə-dirmi,yoxsa yox-durmu? 

 

Etibar.    01.03.2015. 
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               ÇƏKĠL   DUMAN 

 

Çəkil duman, gəl bürümə dərələri, dağları, 

Çəkil,yol ver,qoy gülsün üzümə gözəl təbiət. 

Gözlərim oxĢasın baĢı qarlı, uca dağları, 

Üzəri buz bağlamıĢ dəli, dolu çayları. 

 

Çəkil duman,sıxma,üzmə kövrək ürəyimi, 

Çəkil, qoy dillənsin incə, zərif hisslərim. 

Təbiətlə həmahəng deyim nəğmələrimi, 

Köksümə sığmayan odlu Ģeirlərimi. 

 

Bir gözəlin sevdasından baĢım dumanlı, 

Ona baxan gözlərim fikirli, həm xəyallı. 

Çəkil baĢımdan,qoy açılsın tutqun gözlərim, 

Məni sevəcəyinə axı qəlbim gümanlı. 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Duyğular dinsin” 

 

Çəkil duman, qısqanma təbiətin gözəlliyini, 

Sən suların zərrəsisən, təbiətin cilvəsisən. 

Sən sevdamın dumanısan, sən sevgimin cilvəsisən, 

Etibaram, sən gəl mənə qısqanma bu gözəlliyi. 

 

Etibar.  19.03.2015. 

 

 

                   S  E  V  G  I  M 

 

Bir nazəndə gözəl qəlbimin hakimi olmuĢ, 

CoĢan ruhum gözəl sözlərin məskəni olmuĢ. 

ġəninə yazdığım sevgi dolu Ģeirlərin 

Hər biri dillərə gözəl bir dastan olmuĢ. 
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Hər nazında sevən qəlbim atəĢə dönmüĢ, 

EĢqi ilə yanan könlüm küllərə dönmüĢ. 

De, nədən gözəllər hər dəm vəfasız olmuĢ, 

De, hansı aĢiqdir, dərdinə dərman olmuĢ. 

 

Gəl, söyləyim hansı aĢiqlər "bəxtəvər" olmuĢ: 

Ġlhama sevgisindən Fərizə Ģəhid olmuĢ. 

Leyli üçün Məcnunun məskəni səhra olmuĢ, 

Əslinin paltarından Kərəm yanıb kül olmuĢ. 

 

Fərhad Bisütunu ġirin eĢqi ilə yarmıĢ, 

Yardığı hər qayada ġirin ismini yazmıĢ. 

Biri də Etibardır, ürəyinin oduyla 

Onun gözəl rəsmini Ģeirlərdə yaratmıĢ. 

 

Etibar.   25.03.2015. 
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                     A ġ I Q Ə M 

 

Bülbül gülün eĢqindən səhər-axĢam oxuyar, 

Dolanar budaqları, güldən-gülə toxunar. 

Pərvanə od eĢqindən hey baĢına dolanar, 

Özün oda vuraraq atəĢlərə toxunar. 

 

Cüyür çölün eĢqindən çöl-çəməndə oynayar, 

Bulaqlarda nazlanıb öz əksinə toxunar. 

Sonalar göl eĢqindən zümrüd göldə süzərlər, 

QoĢa üzüb sularda sevgidən oxuyarlar. 

 

Al-əlvan kəpənəklər cəmənzarın eĢqindən, 

ġən-Ģən dövrə vurarlar, güldən-gülə qonarlar. 
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GünəĢ həyat eĢqilə təbiətə gülümsər, 

Onun hərarətindən təbiət cana gələr. 

 

Ağacların eĢqindən quĢlar busat qurarlar, 

Budaqlara güvənib yuvaların qurarlar. 

Ana torpaq sevgilə bitkilərə can verər, 

Bitkilər təbiətə öz rəngindən rəng verər. 

 

Yazmaq ilə bitməz ki, qoy müxtəsər söyləyim: 

Təbiətdə nə varsa bir-birini sevərlər. 

Hara baxsam sevgidən hər tərəfdə fərəh var, 

Sanki, gözəl təbiətdə sevgidən bir nizam var. 

 

Yaradan bu dünyanı sevgi ilə yaratmıĢ, 

Yaratdığı nə varsa sevgisindən pay qatmıĢ. 

Mən bu eĢqə, sevgiyə baxmaq ilə doymaram, 
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Etibaram, təbiətə, bu həyata aĢiqəm,  

Yaradana aĢiqəm. 

 

Etibar.  27.03.2015. 

 

 

      BĠR TƏBRĠK YAZIM 

 

                        Flora Kərimovaya 8 mart münasibətilə 

 

Təbriklərin zirvəsin yenə mən yazım, 

Gül -çiçəkdən ətirli Ģeirlər yazım. 

Güllərin gözəli bülbülə lazım, 

Sənintək bülbülə nəğmələr yazım. 

 

Qadınlar bayramın mübarək olsun, 
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Neçə belə bayramlar Səninlə olsun. 

Bizi Sənə bağlayan o gözəl səsin, 

Ömrümüz boyunca bizimlə olsun. 

 

Bu bayram səhnələr Səninlə dolsun, 

ġaqraq nəğmələrin qəlbimə dolsun. 

Ġstəyirəm gözlərim gözündə olsun, 

Ruhum həzin səsinlə birgə oxusun. 

 

Etibar. 07.03.2015. 

 

 

      B A H A R     G Ə L D I 

 

Gəldi bahar, bənövĢəli, nərgizli, 

Təbiət oyanıĢlı, gur yağıĢlı. 
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Dağ çayları aĢdı-daĢdı sevincdən, 

CoĢan duyğularım daĢdı qəlbimdən. 

 

Bu axĢam görüĢün özgə hüsnü var, 

Yarımın yanaqları lalə misalı. 

BaxıĢları məxməri, tər bənövĢəli, 

Yaz çiçəyitək həm zərif, həm nəĢəli. 

 

Bu axĢam hisslərim elə coĢqun ki, 

Misralar sel kimi dilimə axır. 

Ġkimizin baxıĢları elə dərin ki, 

Məhəbbət sel kimi qəlblərə axır. 

 

Baharın gəliĢilə qəlbim yenə cana gəlir, 

Bu qızın sevgisindən təbim yenə cuĢa gəlir. 

Allahım,elə gözəl vəhdət,nizam yaratmısan, 
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Bahar həm qəlbimizə, həm də təbiətə gəlir. 

 

Etibar.   26.03.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Duyğular dinsin” 

 

 

 

 

 

H E K A Y Ə L Ə R 
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GECĠKMIġ   ETĠRAF 

 

    Bu səhər Valeh yuxudan çox erkən qalxmıĢdı. Əl-üzünü 

yuyub, eyvana çıxdı. Gözəl bir yay səhəri idi. GünəĢin 

Ģəfəqləri təbiətə bir fərəh gətirmiĢdi, təbiət al-əlvan 

rəngləri ilə göz oxĢayırdı.Valeh bu gözəl və füsünkar 

təbiətli dağ kəndində - Kəmərqayada ana- 

dan olmuĢdu. Kənd uca, sıldırım qayaları olan əzəmətli 

dağların ətəyində yerləĢirdi. Kəndin dörd bir yanı sıx 

meĢələrlə əhatəli idi. Dağlardan süzülüb gələn kiçik çaylar 

birləĢərək meĢələrə yaxın olan qayalıqdan tökülərək 

kəndin içindən keçib, QoĢqar çayına qarıĢırdı. Qayalıqdan 

axıb tökülən bu Ģəlalə kəndin mənzərəsini daha da 

gözəlləĢdirirdi. 

   Valehgilin ailəsi dölanıĢıqlarını, çörəklərini əkinçilikdən 

çıxarırdı, həyətdə bir neçə qoyun-quzuları və toyuq- 

cücələri var idi. Valeh ailədəki dörd uĢağın böyüyü idi. 

Ailə kasıb olsa da çox zəhmətkeĢ ailə idi.Ata-anası bütün 

ümidlərini Valehə bağlamıĢdılar, inanırdılar ki, Valeh 

oxuyub,yaxĢı bir mütəxəssis olacaq, ailəni də 

kasıbçılıqdan qurtaracaq.  
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      Valeh orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirirdi, imtahanlar 

baĢlamıĢdı. O, özü ilə bir sinifdə oxuyan, qonĢuluqda 

yaĢayan Saranı hələ uĢaqlıqdan çox istəyirdi. Bütün 

uĢaqlıq 

illəri bərabər keçmiĢdi,orta məktəbdə də bir sinifdə 

oxumuĢdular. Saranın atası onun 

dörd yaĢı olanda, bir qəzada həyatını itirmiĢdi. Ana və 

kiçik qız çətinliklə,qohumların 

köməyi ilə dolanırdılar. Ġllər keçdikcə, Valeh Saraya daha 

çox bağlanırdı;- uĢaqlıq, dostluq hisslərinin yerini daha 

dərin, daha çılğın, daha böyük sevgi əvəz edirdi. Sara 

bunu hiss etsə də üzə vermirdi, o da Valehi sevirdi, amma 

bunu ciddiyyətlə gizlədirdi. Valeh Saranı hər kəsə 

qısqanırdı; hətta onun əyləndiyi gül-çiçəyə, heyvanlara, 

gəzdiyi yerlərə,bir sözlə, hər Ģeyə. Sara bundan bir az 

sıxılsa da, belə sevildiyi üçün çox xoĢbəxt idi. 

      Ġmtahanların bitməsinə az qalırdı, Valeh sevgisini 

Saraya necə deyəcəyini düĢünürdü. Çünki,daha əvvəlki 

kimi bir yerdə çox ola bilmirdilər, hər ikisi instituta 

hazırlaĢırdı:- Valeh Neft Akademiyasına, Sara isə 

Müəllimlər institutuna. 
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     Bir gün Valeh bütün cəsarətini toplayıb Saranı görüĢə 

çağırdı, ona sözü olduğunu söylədi. Sara axĢama tərəf 

kəndin yuxarı tərəfindəki Ģəlalənin yanına gedəcəyini 

dedi. 

Valeh günortaya qədər zorla gözləyib, günorta Ģəlaləyə 

getdi.ġəlalənin gurultusuna baxmayaraq meĢədəki 

quĢların, çəmənlikdəki böcəklərin səsi aydın eĢidilirdi. 

Sanki, təbiətdə nizamlı bir orkestr çalırdı. Valeh 

yaxınlıqdakı ağacın altında oturub gözlərini yumdu. Bu 

misilsiz bəstəni dinləməkdən doymurdu. Bu səslər onun 

qəlbindəki hissləri daha da coĢdururdu: 

                         Qəlbimdə yenə sevgi çoĢub,çağlayar, 

                          Ruhum təbiət ilə həmahəng olar. 

                          Sevdiyim də könlümə bir həmdəm olar, 

                          Nəğmələrimin bəstkarı təbiət olar. 

     O, saatların necə keçdiyini hiss etmirdi,ancaq Saranın 

incə səsini eĢidəndə nə qədər vaxt keçdiyini anladı. Sara 

sadə ağ, üstü çiçəkli paltarında mələyə oxĢayırdı. Gur,qara 

saçlar belindən aĢağı elə bil axırdı, ağappaq bənizi 

həyəcandan pörtmüĢdü. Valeh Ģəlalənin fonundakı bu 

görüntüyə sehirlənmiĢ kimi baxırdı. Bu anlarda rəssam 

olub  bu mənzərə- ni tabloya köçürmək, əbədiləĢdirmək 
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istəyirdi.Qızın məlahətli səsi onu sanki yuxudan oyatdı, 

yaxınlaĢıb görüĢdü və çox ciddi bir mövzuda danıĢacağını 

söylədi. 

 

                                   Salmısan qəlbimə sevginin odun, 

                                   Mənasız ömrümün mənası oldun. 

                                   O gözəl rəsmini qəlbimə vurdun, 

                                   Məni yollarına keĢikçi qoydun. 

 

Valeh öz sevgisini etiraf etdikcə Sara daha da pörtürdü,al 

yanaqları daha da nəmli görünürdü. Valeh cavab gözləsə 

də Sara susurdu, nəhayət, oxumaq, müəllim olmaq 

istədiyini bildirdi.Amma Valehi nə qədər çox sevdiyini 

deməyə cəsarəti çatmadı.Hər ikisibir müddət susdular, 

nəhayət Valeh olsun, dedi- hər ikimiz oxuyaq, institutu 

bitirək, ozamanadək düĢün, sonra qərarını verərsən. Sara 

dərin bir nəfəs aldı, sanki, çiynindəki yükdən qurtuldu, 

sevincək Valehin əllərini sıxaraq təĢəkkür etdi. Amma 

qürurunu enib özünün də sevdiyini deyə bilmədi. Onlar 

yavaĢ-yavaĢ kəndə tərəf qayıdırdılar, hər ikisisusmuĢdu, 

daha danıĢmağa söz tapa bilmirdilər. Saragilin qapısına 
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çatanda sağollaĢıbayrıldılar.Hər ikisinin qəlbində odlu bir 

məhəbbət, sabaha bir ümid. 

     Nəhayət, imtahanlar bitti, hər ikisi Bakıya yola 

düĢdülər; Valeh tək, Sara anası ilə. 

Avtobus Bakıya axĢamtərəfi çatdı, Valeh onları Saranın 

bir qohumugilə qədər yolasaldısonra vağzala qayıdıb 

səhərədək orada oturdu. 

    Hər ikisi imtahanları müvəffəqiyyətlə verərək ali 

məktəbə daxil oldular, oxuduqları institutun 

yataqxanasında yerləĢdilər. Tez-tez görüĢürdülər, bir az 

gəzib dolaĢar,arada 

dəniz kənarına gedər, bərabər vaxt keçirərdilər. Valeh onu 

indi də qrup yoldaĢlarına 

qısqanırdı. Saranın anası Valehə arxayın olduğu üçün 

Bakıya gec-gec gəlirdi. Valehin 

qulağına kənddən bəzi xəbərlər gəlirdi:-Saranın anasının 

qəribə davranıĢları haqda xəbərlər onu çox narahat   

edirdi,amma bu barədə Saraya heç nə demirdi. 

    Beləcə Sara dörd, Valeh isə beĢ ili baĢa vurdu. Sara 

təyinatını Mingəçevirə aldı və orada orta məktəblərin 

birində ədəbiyyat müəlliməsi iĢləməyə baĢladı. Valehlə 
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yenə də tətil vaxtları doğma kəndlərində görüĢürdülər. Bir 

ildə belə keçdi, Valeh də diplomunu aldı, təyinatını neft 

daĢlarına verdilər. orada neft mütəxəssisi kimi iĢə baĢladı. 

    Saranı isə Mingəçevirdə, iĢlədiyi məktəbdə bir müəllim 

istəyirdi, tez-tez evlənmək təklif edirdi.Bu arada Saranın 

anası qızına kənddə bir nəfərlə ailə qurmaq istədiyini 

söylədi. Sanki Sara Ģoka düĢmüĢdü, anasının qərarı çox 

gözlənilməz idi. Yazıq qız özünü çox itirmiĢdi, nə 

deyəcəyini bilmirdi, Valehə bunu necə deyəcəyini belə 

anlamırdı. 

Tezliklə Valehi hərbi xidmətə çağırdılar;- bir il zabit kimi 

xidmət etməli idi, çünki, 

Neft Akademiyasında hərbi dərslər keçmiĢdi.Bu xəbəri 

həm ailəsinə, həm də Saraya bildirmək üçün kəndə gəldi. 

Evdə hamı onun gəliĢinə çox sevinirdi, ata-anası, bacı-

qar-daĢları ona necə qulluq edəcəklərini bilmirdilər, hər 

kəs onun baĢına dolanırdı. Onun 

isə ürəyi qonĢuda idi, səbirsizliklə axĢamın düĢməsini 

gözləyirdi. Bunu anası da hiss  

etmiĢdi. Yeməkdən sonra çay içdilər, söhbət etdilər, onun 

əsgərliyə getmək xəbəri evdəkiləri çox narahat etmiĢdi. 

Nəhayət hərə bir iĢin dalınca getdi, çünki, axĢam düĢürdü. 
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Valeh anası ilə baĢ-baĢa qaldı, Sara ilə niĢanlanıb, sonra 

əsgərliyə getmək istədiyini bildirdi. Anası çox sevindi, 

çünki Saranı çox bəyənirdi, həm də gözünün qabağında 

böyümüĢdü. Ancaq Saranın anası haqda eĢitdiklərini 

Valehə necə deyəcəyini düĢünürdü. Valeh isə anasının 

nigarançılığını narazılıq kimi anlayıb səbəbini soruĢdu. 

Anası xeyli götür-qoydan sonra hər Ģeyi ona söylədi. 

Sanki Valehin baĢına küt bir alətlə 

vurdular, bir anlıq nə deyəcəyini, nə düĢünəcəyini 

bilmədi, çünki kənddə belə Ģeyə yaxĢı baxmırdılar. O gecə 

ilan vuran yatdı, Valeh yatmadı, səhəri diri gözlü 

açdı.Sara iləgörüĢə də getmədi, baĢında hər Ģey bir-birinə 

qarıĢmıĢdı,düĢünə bilmirdi.Səhər yerindənzorla qalxdı, 

baĢı partlayırdı, soyuq su ilə yuyunub, stolun arxasında 

lal-dinməz oturmuĢdu. Artıq niĢanlanmağı xəyalına belə 

gətirmirdi, ağrıdan ürəyi sıxılırdı. Bu zamanhəyətdən 

Saranın səsi gəldi, Valeh tok vurmuĢ kimi dik atıldı, 

özünü zorla toparlayıb salam verdi. Qızın fikirli, kədərli 

gözlərinə baxa bilmirdi. Sara isə ümidlə onun sevgi dolu 

baxıĢlarını arayırdı. Valehə onu necə sevdiyini deməyə 

cəsarəti yox idi, istəyirdi ona anası haqda danıĢsın, 

Valehin onu buralardan aparmasını desin, amma lal 

kimidili söz tiutmurdu.Bir az sükütdan sonra Valeh 

əsgərliyə gedəcəyini söylədi.Yazıqqızın iri qara gözləri 
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dolmuĢdu, Valehdən bir təklif gözləyirdi- illər öncə 

cavabsız qalan təklifi, amma əbəs yerə. Valeh nə qədər 

çox sevsə də artıq bu qızla evlənmək istəmirdi,içində bir 

Ģeylər qırılmıĢdı. Camaatın nə deyəcəyindən qorxurdu, bu 

cəsarətsizliyinə görə həyatının mənasını, ən böyük 

sevgisini itirdiyini anlamırdı. Səbri kəsilən Sara çox incik 

bir tərzdə anasının ərə gedəcəyini söylədi,bir daha bu 

kəndə gəlməyəcəyini söylədi. Mingəçevirdə onu bir 

müəllim oğlanın istədiyini dedi.Anasının toyuna qədər 

çarəsizlikdən o oğlana ərə getmək istədiyini bildirdi.amma 

valehə onu necə sevdiyini yenə deyə bilmədi. 

   Valeh ürəyindən vurulmuĢ kimi qıza baxırdı, Saranı 

baĢqasının arvadı kimi düĢünmək 

belə onu dəli edirdi, qısqanclıq içini parçalayırdı. Amma 

acizliklə Saraya evlən dedi. Sara qolu-qanadı qırılmıĢ kimi 

evdən çıxdı, Valeh isə həyatını itirmiĢ kimi onun 

arxasınca həsrətlə, kədərlə baxdı. Bu kəndin adətləri 

qarĢısında öz acizliyini yenə bilmədiyi üçün həm özündən, 

həm də Saradan utanırdı. 

    Səhərisi əĢyalarını yığıb rayon mərkəzinə,oradan da 

əsgərliyə getdi.Ġki ay sonra Saranin o müəlliməərə 

getdiyini bacısının məktubundan öyrəndi və bir daha o 

kəndə dönməyəcəyini anladı. Bir də onu anladı ki, daha 

heç kəsi sevə bilməyəcək, ömür boyu 
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acizliyinin cəzasıtək bu həsrətin acısını yaĢayacaq. 

    Bir il baĢa çatdı, hərbi xidmətini bitirən Valeh Bakıya, 

öz iĢ yerinə qayıtdı. ĠĢ-güc 

baĢını qatsa da həyatındakı boĢluğu heç nə doldura 

bilmirdi,- nə tanıĢ olduğu qızlar, nə 

də görüĢdüyü qadınlar onun içindəki acını, ağrını, 

sönməyən məhəbbəti azalda bilmirdi.                                                         

 

                              Səndən ayrı olduğum hər anın adı 

həsrət, 

                              Səni uzaqdan sevməyin özü bir mərifət. 

                              Sevginin özü axı həyatımdan daha sərt, 

                               Qəlbimi odlayan sevginin səbəbi 

həsrət. 

 

Artıq Valehin maddi durumu da düzəlmiĢdi, ailəsinə də 

xeyli kömək etmiĢdi:- bacısını,qardaĢını evləndirmiĢdi. 

Amma öz həyatı ona bir zindan olmuĢdu. Ġndi o ancaq 

Saranın xəyalları ilə yaĢayırdı,sanki Sara onun ürəyinə 
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köçmüĢdü.Baxdığı hər qızda ancaq  Saranı görürdü. Nə 

əyləncələr, nə içkilər,nə də dostlsr onu ovuda 

bilmirdi.Əbədi bir həsrətin acısını yaĢayırdı. 

                                 Ayrılığı yaĢamaq özü bir məharət, 

                                 Gözlərim önündə sən bir xəyalət. 

                                 Yuxularımda belə sən bir həqiqət, 

                                 Xəyalınla yaĢamağın səbəbi həsrət. 

 

  Sara isə evlənsə də ərini heç zaman sevə bilmədi. Öz 

cəsarətsizliyinin cəzasını illərdi ki çəkirdi. Zamanında 

Valehə onu sevdiyini demədiyinin peĢmanlığı onu üzürdü. 

Ġki 

övadı- bir qızı,bir oğlu var idi.Zahirən xoĢbəxt bir ailə 

idilər,amma Saranın üzü gülsə də  göz yaĢları hər zaman 

ürəyinə axırdı. Valehin surəti onun qəlbinə, beyninə həkk 

olmuĢdu.Bu bitməyən sevgi onun iç dünyasının hakimi 

idi. 

                                       Döyünən ürəklər bir məsafədir, 

                                       Hisslər, duyğular bir məsafədir, 
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                                       Həsrət dediyin bir məsafədir,  

                                       Bir ucunda sən, bir ucunda mən. 

 

Beləcə aradan 15 il keçdi. bu yay Valeh məzunuyyətini 

doğma kəndlərində keçirmək qərarına gəldi, anasına zəng 

edib axĢama aĢ dəmləməsini xahiĢ etdi. Səhər tezdən 

paltarlarını yığıb avtovağzala getdi, doğma kənd üçün, 

ata-anası bərk darıxmıĢdı.AxĢamkəndə çatanda artıq 

qaranlıq düĢürdü, evdə hamı onu gözləyirdi, stol 

açılıb,yeməklər düzülmüĢdü. Sevincdən hamının üzü 

gülürdü. 

   Sara da bu yayı doğma kənddə keçirmək qərarına gəldi, 

fikrini ərinə və uĢaqlarına bildirdi. UĢaqlar da yay tətilini 

dağ kəndində keçirməyə çox sevindilər. Əri onları tez- 

dən yola salacağını, özünün isə bir həftə sonra gələcəyini 

bildirdi. Tezdən Sara quĢdan qanad almıĢ kimi 

sevincindən uçurdu. Ərinin maĢını vağzalda dayananda 

dərindən bir nəfəs aldı. Elə bil kənd onu maqnit kimi 

çəkirdi. AxĢama tərəf, saat 5-6 arasında kəndə 

çatdılar, atasının evi hələ də boĢ, qapısı bağlı dururdu. 

Sanki gəncliyinə dönmüĢ kimi Sara evin hər tərəfinə 

keçirdi, çox sevinirdi. 
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   Əvvəldə yazdığım kimi, səhər Valeh çox erkən 

qalxmıĢdı, eyvanda dayanıb uca,baĢı 

qarlı dağlara, sıx meĢələrə fərəhlə baxırdı .Ġxtiyarsız 

olaraq illər əvvəl olduğu kimi, göz-                                                          

ləri qonĢu məhləyə tərəf döndü. Sanki xəyal görmüĢ kimi 

donub qaldı;-Sara həyətdə 

dayanıb onların eyvanına baxırdı. O da heyrətdən donmuĢ 

kimi idi. Elə bil hər ikisi 

yuxu görürdülər, bunun gerçək olduğuna heç biri 

inanmırdı. Saranın əvvəlki utancaq- 

lığı, Valehin odlu sevgisi sanki yenidən baĢ qaldırmıĢdı. 

Hər ikisi qeyri-ixtiyari qapı- 

dan çıxaraq yolda, heykəl kimi, üz-üzə dayandılar. Ancaq 

baxıĢlar 15 ilin həsrətini da- 

nıĢırdı. Nəhayət Valeh dilləndi:- bir azdan Ģəlaləyə gəl, 

Sara baĢını tərpətdi. Valeh əynini dəyiĢib meĢəyə, Ģəlaləyə 

tərəf yol aldı, Ģəlaləyə çatıb, neyləyəcəyini bilmədən 

dyandı. gözləməyə səbri belə yox idi, nə baĢ verdiyini 

belə anlamırdı, sanki aradan heç 

15 il keçməmiĢdi, həmin sevgi, həmin səbirsizlik... 
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    Az sonra Sara da gəldi, çox həyəcanlı idi, elə bil 15 yaĢı 

vardı, yenə yanaqları alıĢıb  

yanırdı, amma bu dəfə saçları yığılı idi. Üz-üzə dayanıb 

yerə baxsalar da, ürəklər,fikir- lər aramsız danıĢırdı, 

sözlərə ehtiyac belə yox idi. 

                                    O gözəl gözlərin sorğu-sualdı yenə, 

                                    Cəsarətim yox ki, baxım mən sənə. 

                                    Bu lal duruĢumuzun özüdür bir 

hekayə, 

                                    Ehtiyac varmı məgər sözlər deyim 

mən sənə. 

 

15 il bir-birlərinin xəyalı ilə o qədər çox danıĢmıĢdılar ki, 

daha sözə yer qalmamıĢdı. 

Valeh ondan necə yaĢadığını, xoĢbəxt olub olmamasını 

soruĢdu. Sara isə ona baxıb, onu sevsəydim, indi burada, 

qarĢında dayanardımmı- dedi. Valeh isə hələ də 

evlənmədiyinionu unuda bilmədiyini, hələ də əvvəlki kimi 

sevdiyini söylədi. 
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   Amma, bu gecikmiĢ etiraf onların həyatında nəyi 

dəyiĢdirə bildi ki!!? 

 

Etibar Həsənzadə. 

17.01.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  GÖZLƏNĠLMƏYƏN   GÖRÜġ 

 

Bu səhər Rəhim yerindən dürandan əhvalı çox yaxĢı idi, 

dodağının altında xoĢ bir mahnını zümzümə edirdi. Səhər 

yeməyini yeyib, çantasını çiyninə keĢirib, anasını öpdü və 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Duyğular dinsin” 

qapıdan çıxdı. MəĢqə tələsirdi, bir həftə sonra Avropa 

çempionatına getməli idi, uĢaq-lıqdan sərbəst güləĢlə 

məĢğul olurdu. Bu 22 yaĢlı gənc müxtəlif turnir və 

yarıĢlardan xeyli mükafatlar almıĢdı. Ġllərdir idmanla 

məĢğul olduğu üçün çox gözəl və mütənasib bədən 

quruluĢu vardı. Üzünün sağlam rəngi, iri qara gözləri, sıx 

saçları, uca boyu, yüngül və çevik hərəkətləri, iti yeriĢi 

vardı. Yolnan gedərkən yanından keçən hər kəs, xüsusilə 

qızlar ona maraqla baxırdılar. 

Rəhim iri addımlarla dayanacağa tərəf getdi. Az sonra 

avtobus da gəldi, Rəhim həmiĢəki kimi arxa oturacaqda 

əyləĢib, pəncərədən çölə baxırdı. Hər səhər bu avtobusa 

iki daya-nacaq sonra sarıĢın, uzun saçlı, mavi gözlü, uca 

boylu bir qız da minər, nazla ətrafa baxar və orta 

oturacaqlardan birində əyləĢərdi. Bu qız Rəhimin çox 

xoĢuna gəlirdi, qızın əlində skripka futlyarı olurdu, 

deyəsən hansısa musiqi məktəbində və ya 

konservatoriyada oxuyurdu. Çox incə barmaqları vardı. 

Rəhim də qızın diqqətini çəkmiĢdi, çünki, hər dəfə 

avtobusa minəndə qəribə bir təbəssümlə, ötəri bir baxıĢla 

Rəhimi süzərdi. Avtobus sərniĢinlə dolduqca daha qızı 

görmək mümkün olmurdu. Rəhim 4-5 dayanacaq sonra 

düĢər, qız isə davam edərdi. 
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Bu gün qız xüsusilə gözəl idi, yazın axırları olduğu üçün 

havalar isti keçirdi. Qız özünə yaraĢan narıncı kofta və ağ 

Ģalvar geyinmiĢdi. Gur saçlarını kürəyinə tökmüĢdü, iri 

buruqları olan saçları belindən bir az yuxarı idi. Rəhim 

gözünü qızdan çəkə bilmirdi,düĢəcəyi dayanacağı artıq 

ötürmüĢdü. Avtobus 28 may metrosuna çatanda qız 

avtobusdan düĢdü, Rəhim də onun ardınca, elə bil 

tilsimlənmiĢdi. Ġri addımlarla qıza çatıb salam verdi. Qız 

elə bil bu salamı gözləyirdi, gülümsəyib salam,- dedi, 

sonra soruĢdu ki, bəs niyə həmiĢəki dayanacaqda 

düĢmədiz. Rəhim həyəcanlı bir səslə onunla danıĢmaq 

istədiyini bidirdi və qızın adını soruĢdu. Qız: 

- Adım Ləmandır, amma konservatoriyaya dərsə 

tələsirəm, saat ikidən sonra gəl,- dedi. 

Rəhim sevincindən nə edəcəyini, hara gedəcəyini bilmirdi. 

MəĢqə qayıtmağı ağlına belə gətirmirdi, yavaĢ-yavaĢ 

dəniz kənarına düĢdü, skamyaların birində oturub qızla nə 

danıĢacağını düĢünürdü. Beləcə gah bir az gəzdi, gah bir 

az oturdu, bir təhər günortayadək gözlədi. Saat iki 

tamamda konservatoriyanın qabağına gəldi. Az keĢməmiĢ 

tələbələr binadan çıxmağa baĢladılar. Rəhim Üzeyir bəyin 

heykəlinin yanında dayanmıĢdı ki, qız onu tez görsün. Elə 

bu vaxt Ləman qapıda göründü, ətrafa göz gəzdirdi və 

Rəhimi gördü,asta addımlarla ona tərəf gəldi. YavaĢ-yavaĢ 
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dəniz kənarına düĢdülər, Rəhim qızı kafeyə dəvət etdi ki, 

həm çörək yesinlər, həm də söhbət etsinlər. Üz-üzə oturub 

sakitcə çörəklərini yedilər, çay gətiriləndə Rəhim tanıĢ 

olaqmı,-dedi. Qız gülümsəyərək baĢını tərpətdi. Hər ikisi 

özləri haqqında, ailələri haqqında qısa məlumat verdilər. 

Rəhim qıza bir həftədən sonra Avropa çempionatına 

gedəcəyini, bu aralar gərgin məĢq edəcəyini söylədi və 

dedi ki, bu aralar görüĢmək imkanı olmaya bilər. Ləman 

gülümsəyərək: 

      -  Mən aradabir məĢq zalına gələrəm,-dedi. 

Artıq getmək zamanı idi, Yaxınlıqdakı dayanacaqdan 

avtobusa mindilər, Rəhim məĢq zalına,qız isə evlərinə 

getdi.  

Rəhim məĢq zalına girəndə məĢqçinin çox əsəbi olduğunu 

gördü, yaxınlaĢıb salam verdi, gecikdiyi üçün üzr istəyib, 

səbəbini açıqladı. MəĢqçi gülümsəyərək: 

- Ay evi tikilmiĢ adam bir zəng edər də,-dedi. Rəhim isə: 

- Vallah elə həyəcanlı idim ki, heç yadıma düĢmədi,-dedi 

Əynini dəyiĢərək məĢqə baĢladı və bir anda hər Ģeyi 

unutdu, o artıq sevən bir oğlan deyil, peĢəkar bir idmançı 

idi. AxĢama qədər yorulmadan məĢq etdi, evə qayıdanda 

yol boyu Ləmanın gözəl üzü gözlərinin önündən, səsi 
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qulaqlarından çəkilmədi. Öz daya- nacaqlarına nə zaman 

çatdığını hiss etməmiĢdi. Sürücü qardaĢ, çatdın deyəndə 

xəyaldan ayılıb maĢından düĢdü. Bütün axĢam nə 

elədiyinin fərqində deyildi, özünü o qədər xoĢbəxt hiss 

edirdi ki, bu qızın gözündə daha da ucalmaq üçün 

çempionatda qazanacağına əmin idi. Beləcə bir həftəni 

baĢa vurdu. 

 Ləman bu arada iki dəfə məĢq zalına gəlmiĢdi, Rəhimin 

məĢqlərinə heyranlıqla tamaĢa edir, belə cəsur və yaraĢıqlı 

bir oğlanın onu sevməsindən qürur duyurdu. 

Səhər tezdən yarıĢa gedəcək bütün idmançılar idman 

kompleksinin qarĢısına yığıĢmıĢ- dılar. Bir azdan 

aeroporta gedib, oradan təyyarə ilə Rusiyaya uçacaqdılar. 

Hər kəsin üzündə qələbə ilə qayıdacağına bir inam vardı. 

Hər axĢam Rəhimin ailəsi də,Ləman da ekran qarĢısında 

idman xəbərlərini səbirsizlikə gözləyirdilər. 

GüləĢçilərimizin ardıcıl qələbələri hamını sevindirirdi. 

TanıĢlıqlarından çox qısa bir zaman keçsə də Ləmana elə 

gəlirdi ki, Rəhimi çoxdan tanıyır. 

Bir neçə gün sonra yarıĢlar baĢa çatdı, Rəhimin Avropa 

çempionu olması evdəkiləri də, Ləmanı da çox 

sevindirirdi. AxĢam Rəhim zəng edərək Ləmana sabah 

Bakıda olacaq- larını söylədi. Qızın uçmağa qanadı yox 
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idi, səhəri səbirsizliklə gözləyirdi. O,hər axĢam  Rəhimin 

güləĢdiyi görüntüləri internetdən dönə-dönə izləyirdi. 

Səhər dərsdən çıxanda Rəhimi konservatoriyanın 

qabağında gördü, nə zaman onun boynuna sarıldığını 

bilmədi. Rəhim isə çaĢmıĢdı, belı qarĢılanacağını 

gözləmirdi, qız isə onu bu günlərdə necə dönə-dönə 

izlədiyini, hər qələbəsinə necə sevindiyini danıĢırdı. 

Rəhim sabah Gənclər və Ġdman Nazirinin onlarla görüĢüb, 

təbrik edəcəyini söylədi. 

Ətrafdakı tələbələr Rəhimi tanıyıb onların baĢına 

yığıĢırdılar, hər kəs bir sual verirdi, Rəhim təvazökarlıqla 

cavab verirdi, Ləman isə fəxrlə ona baxırdı. Ġndi tələbə 

qızlar Ləmana həsədlə baxlrdılar. Bir az sonra Rəhim 

tələbələrdən üzr istəyib getməli olduğunu söylədi. 

    Rəhim Ləmanı evlərinə ötürüb dönmək istəyirdi ki, 

Ləman ona bəlkə evə qalxaq, səni valideyinlərimlə tanıĢ 

edim dedi. Rəhim çaĢqınlıqla çiyinlərini çəkdi. Qız onun 

əlindən tutaraq 9 mərtəbəli binanın qarĢısına çəkdi, 5-ci 

mərtəbəyə qalxdılar, qapını Ləmanın  qardaĢı açdı. 

Ləmangil üç uĢaq idilər;- iki qardaĢ, bir bacı. Böyükləri 

Ləman idi, qardaĢının biri institutda, biri isə 9-cu sinifdə 

oxuyurdu. onlar içəri keçdilər, Ləmanın atası və anası 

ayağa qalxıb təəccüblə Rəhimə baxdılar, gözlərinə inana 

bilmirdilər ki, bir Avropa çempionu onların qarĢısında 
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dayanıb. Ləmanın qardaĢları isə ona maraqla baxırdılar. 

Axırda Ləman nə baxısınız, yer göstərsənizə,-dedi. Elə bil 

hamı birdən ayıldı, atası Rəhimə buyur oğlum, otur deyə 

divanı  göstərdi. Rəhim sıxıla-sıxıla oturub nə deyəcəyini 

bilmirdi. Ləman isə fəxrlə Rəhim mənim niĢanlım olacaq 

dedi. Rəhim qızarsa da bu xəbərdən hamı çaĢmıĢdı. 

Nəhayət atası qızım, imkan ver bir tanıĢ olaq,- dedi, sən 

isə get çay gətir. Ləman bir azdan çayları gətirdi, bu arada 

ailə üzvləri Rəhimlə yetəri qədər tanıĢ olmuĢdular. Yarım 

saat sonra Rəhim;-mən gedim, baĢqa bir vaxt yenə 

gələrəm dedi və qalxdı. Bütün ailə onu qapıyadək 

ötürdülər. 

Rəhim o gecə yorğun olduğu üçün tez yatdı. Səhər tezdən 

Nazirliyə getdi, artıq idmançılar ilə məĢqçilər də 

gəlmiĢdilər. Saat 12-yə qalmıĢ Nazir və bir neçə nəfər də 

gəldilər. Bir çox televiziya kanallarından, qəzet və 

jurnallardan müxbirlər də gəlmiĢdi. Böyük və iĢıqlı zala 

keçdilər, giriĢ sözü ilə Nazir özü Azərbaycandan gedən 

idmançıların çempionatdakı qələbələri barədə məlumat 

verdi, sonra isə idmançılara mükafatlar təqdim olundu. 

GörüĢdən sonra Rəhim Ləmana zəng edib axĢama tərəf 

görüĢək dedi. AxĢam tərəfi Ləman dəniz kənarında 

olacağını söylədi. Rəhim isə ordakı kafeyə gəl,- dedi. 

AxĢam Ləman anasına Rəhimlə görüĢəcəyəm deyərək, 

evdən çıxdı. Rəhim yarım saatdan çox idi ki, gözləyirdi, 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Duyğular dinsin” 

Ləmanı görcək harada qaldın, bayaqdan gözləyirəm,-dedi. 

Deyə-gülə həm yemək yeyir, həm söhbət edirdilər,-Rəhim 

çempinatla bağlı olan hadisələri danıĢır, Ləman dinləyirdi. 

sonra Rəhim bildirdi ki, gələn il Londonda keĢiriləcək yay 

Olimpiya oyunlarında iĢtirak edəcək, indidən gərgin 

məĢqlərə baĢlamalıdır. Bu xəbərə Ləman çox sevindi və 

dedi ki, mən də bu yay konservatoriyanı bitirib, Opera və 

Balet teatrının orkestrində iĢləyəcəm. Rəhim bir az 

düĢünüb, istəyirəm anamgili elçi göndərəm, dedi. 

Ləmanın sevincindən gözləri dolmuĢdu. Rəhim onun 

yaĢla dolu mavi gözlərinə baxaraq: 

    -Bilirsənmi, gözlərin dənizə bənzəyir, dərin baxıĢların 

var,-dedi  Qız: 

- Nə zaman anangili göndərmək istəyirsən, deyə soruĢdu. 

- Üzümüzə gələn həftənin bazar günü. 

- Mən axĢam anamla danıĢım, sonra sənə bir xəbər 

deyərəm. 

Rəhim razılıqla baĢını tərpətdi, sonra sahilə düĢüb bir az 

gəzdilər. 

 Rəhim səhərin açılmasını səbirsizliklə gözləyirdi. Tezdən 

məĢqə getsə də fikri Ləmanın yanında idi. Fasilə zamanı 

Ləmana zəng edərək: 
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    -Ananla danıĢdınmı, nə dedi,-deyə soruĢdu. 

  - Hə danıĢdım, anam dedi ki, gəlsinlər.  

Rəhim evə necə çatdığını bilmədi, qapını açıb evə girdiyi 

ilə anasını qucaqlayıb: 

   -Sənə bir xəbərim var,-dedi. 

- Xeyirdimi ay oğul? 

- Hə ana, hazırlaĢ gələn həftənin bazar günü elçi 

gedəcəksən. 

- Əlbəttə gedərəm ay oğul,-deyə anası cavab verdi. 

Süfrə baĢında da Rəhim anasını rahat qoymadı, hey 

Ləmanı tərifləyir, ailəsinin çox mə-dəni və ziyalı bir ailə 

olduğunu deyirdi. Bir azdan atası ilə bacısı Səidə də iĢdən 

gəldilər, yeməkdən sonra xəbəri atasına da bildirdilər. Hər 

kəs çox sevinirdi. Bütün həftə anası ilə bacısı elçilik və 

niĢan hazırlıqları ilə məĢğul oldular. Həftə sonu atası, 

anası və bir neçə qohumu elçiliyə getdilər. Gözləməkdən 

Rəhimin səbri tükənmiĢdi, bacısına hələ gecmi gələrlər 

deyə soruĢmaqdan qızı da bezdirmiĢdi. Axır ki, axĢam 

saat 8-ə qalmıĢ elçiliyə gedənlər gəlib çıxdılar,hər kəsin 

üzü gülürdü.Rəhimi təbrik etdilər və Ləmangilin ailəsini 

çox bəyəndiklərini, qızın gözəl olduğunu, razılıq 
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verdiklərini söylədilər. Bildirdilər ki,iki həftə sonra niĢan 

aparacaqlar. Rəhim çox sevinirdi, indi də qohumların tez 

getməsini istəyirdi ki,Ləmanla danıĢsın. Qohumlar da ki, 

deyir, gülür, niĢana nə aparacaqlarını müzakirə edirdilər. 

Hardasa 12-yə qalmıĢ olardı, dağılıĢıb getdilər. Rəhim öz 

otağına keçərək Ləmana zəng etdi ki, təbrik etsin. Xəttin o 

baĢından nə gec zəng etdin deyə qız soruĢdu. Rəhim 

vəziyyəti izah eləyib, qızı təbrik etdi. Sonra isə dedi ki, 

sabah dərsdən çıxanda onu götürüb üzük almağa gedəcək.  

Ləman dərsdən çıxanda Rəhimin onu gözlədiyini gördü. 

Bərabər zərgər mağazalarını gəzib, üzük seçməyə getdilər. 

Rəhim Ləmanın bəyəndiyi üzüyü alaraq: 

    -Qalanlarını anamla alarsınız,-dedi. 

    Nəhayət niĢan hazırlıqları baĢa çatdı, bazar günü tezdən 

qohum-əqrəba Rəhimgilə yığılaraq bərabər qızgilə 

getdilər. Qız evi gözəl süfrə açmıĢdılar, onların da 

qohumları gəlmiĢdilər. GörüĢdülər, qohumlar bir-birləri 

ilə tanıĢ oldular, deyə-gülə yedilər, əyləndilər. Ləman çox 

həyəcanlı idi, Səidə ilə qonĢu otaqda söhbət edirdi. Arabir 

özünü narahat hiss etsə də büruzə vermək istəmirdi:- gah 

baĢı hərlənir, gah da nəfəsi təngiyirdi. Səidə onun 

narahatlığını hiss etsə də bunu həyəcana bağlayırdı. 

Ləmana dedi ki, bəlkə bir sakitləĢdirici içəsən, çox 

həyəcanlısan. Ləman razılaĢdı, Səidə mətbəxə keçərək 
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Ləmanın anasından sakitləĢdirici həb istədi. Ləmanın 

anası tələsik qızının otağına keçərək nə olduğunu soruĢdu, 

amma Ləmanın ağarmıĢ bənizini, təngnəfəsliyini görüb, 

dərman gətirməyə getdi.Az sonra Ləmanın anası Gülər 

xanım əlində həb və su geri qayıdanda qızının huĢsuz 

çarpayıda uzandığını gördü, oğluna: 

    -Tez təcili yardıma zəng et,-dedi. 

Evdəhamı bir-birinə dəydi, tezliklə təcili yardım maĢını 

gəldi, həkim Ləmanı yoxladı, bir neçə iynə vurdu və dedi 

ki, təcili xəstəxanaya aparmaq lazımdır. QardaĢı Ləmanı 

qucağına alaraq aĢağı düĢürdü, qabaqda təcili yardım, 

ardınca isə qohumların və oğlan evinin maĢınları 

xəstəxananın həyətinə girdi. Saat 4-ə qalırdı, bazar günü 

olduğundan növbətçi həkimdən baĢqa heç kim yox idi. 

Həkim Ləmanı müayinə edərək kardioloqa zəng etdi ki, 

tez gəl, xəstə var. Bir az sonra bir neçə həkim Ləmanı 

müayinə etdilər, ürəyinin kardioqramını çəkdilər, ürəyinin 

parok olduğunu, indi kəskinləĢdiyini bildirdilər. 

Valideyinləri Ləmanın uĢaq vaxtı müalicə olunduğunu və 

indiyədək heç bir problemi olmadığını dedilər. Həkim 

bildirdi  ki, qızınız nədənsə bərk həyəcanlanıb, bir müddət 

xəstəxana reyimində müalicə almalıdır, sonra isə ya 

Mərdəkanda, ya da Bilgə sanatoriya- sında davam 

etməlidir. Anası bu gün niĢanı idi dedi, qismətə bax.  
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Bir az sonra Ləman özünə gələrək gözlərini açdı, ətrafına 

baxıb, nədən burada olduğunu soruĢdu. Gülər xanım 

vəziyyəti izah edərək bir müddət xəstəxanada qalacağını, 

ürəyində bir az problem olduğunu söylədi. Ləman Rəhimi 

soruĢdu, anası: 

      -Koridordadır,-dedi.  

Ləman anasına tək qalmaq istədiyini, heç kimi görmək 

istəmədiyini bildirdi. Anası koridora çıxaraq Ləmanın 

özünü yaxĢı hiss etdiyini dedi və xahiĢ etdi ki, daha 

gözləməsinlər, hamı evinə getsin. Hamı Ləmanla görüĢüb 

getsə də, Rəhim anasına mən üzüyü Ləmanın barmağına 

taxacam dedi və anası ilə bərabər Ləmanın yanına gəldi. 

Qızın atası ilə anası yanında idilər.Rəhim üzüyü taxmaq 

istədiyini bildirdi, amma Ləmandan sakit olmasını xahiĢ 

etdi. Ləmanın gözləri dolmuĢdu,Rəhim yaxınlaĢaraq onun 

alnından öpdü, üzüyü barmağına taxıb hər Ģeyin yaxĢı 

olacağını söylədi. Ləman kədərlə üzüyə baxıb, məni 

bağıĢla, bu günü hamıya haram etdim dedi.O gün hamı 

evinə getsə də Rəhim gecəyədək Ləmanın yanında oturdu. 

Sonrakı günlər Rəhim gərgin məĢqlərdən çox yorulsa da 

hər gün Ləmanın yanına gəlib saat 9-dək oturar, söhbət 

edərdi. 20 gün sonra Ləmanı evə buraxdılar, amma dedilər 

ki, mütləq davamlı olaraq müalicəsini davam etməlidir. 
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Ġndi Rəhim Ləmanı tez-tez görə bilmirdi, amma hər gün 

zəng edərək söhbət edirdi.  

May ayı sona çatırdı, Ləman imtahanlara hazırlaĢırdı. 

Rəhim isə olimpiya oyunları yaxınlaĢdıqca daha çox məĢq 

edirdi. Bir gün Rəhim Ləmana bildirdi ki, məĢqlərini bir 

neçə ay Türkiyədə davam etdirəcək, sonra yenə Bakıya 

gəlib, buradan da Londona gedə-cəklər. Ləman isə ondan 

hər gün zəng etməsini xahiĢ etdi və bildirdi ki, imtahanlar 

qurta-ran kimi, Mərdəkana sanatoriyaya gedəcək. Bir neçə 

gün sonra Rəhim Türkiyəyə getdi. Əvvəllər Ləmana hər 

gün zəng edirdi, sonra isə arabir. Bir gün Rəhim idman 

komplek- sinin qarĢısında bir azərbaycanlı qızla tanıĢ 

oldu, adı Leyla idi, bədii gimnastika ilə məĢğul olurdu. Bir 

az söhbətdən sonra məlum oldu ki, qız da olimpiya 

oyunlarına hazırlaĢır. Onlar hər gün olmasa da vaxtaĢırı 

bərabər vaxt keçirirdilər. Ġndi Rəhim Ləmana gec-gec 

zəng edirdi, qız soruĢduqda isə məĢqlərin çox olmasından, 

vaxtın azlığından gileylənirdi. Ləman artıq Ģübhələnməyə 

baĢlamıĢdı, Rəhimin səsində bir az soyuqluq hiss 

eləmiĢdi. Nəhayət imtahanlar bitti, sanatoriyadakı 

müalicəsi də bitmək üzərə idi, Rəhimə zəng etdi: 

      -Rəhim istəyirəm mən də Türkiyəyə gələm, bir həftə 

dincələm, həm də sənə yaxın olam. 

 Rəhim bir az düĢünüb: 
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    -Nə gərək var, orada dincəl, mən də 10-15 günə 

qayıdıram,-dedi.  

Ləman incisə də razılaĢdı.  

    Rəhim isə vaxt olduqca Leylanın məĢq etdiyi zala 

gedər, bu nazik və gözəl qızın məĢq- lərinə maraqla 

baxardı, axĢamlar bərabər vaxt keçirərdilər. Rəhim bu 

qızdan xoĢu gəldiyini hiss edirdi, Leyla isə Rəhimə 

vurulduğunu gizlətmirdi. 

Ləman Rəhimin daha zəng etmədiyindən, onu yada 

salmadığından çox əzab çəkirdi, ürəyində ondan 

incimiĢdi. Bir gün Səidə ilə söhbət edərkən Səidə dedi ki, 

bəs sabah Rəhim gələcək, bir ay sonra isə Londona 

gedəcək. Nədənsə Ləman bu xəbərdən sevin- mədi, 

Rəhimin ona bir söz deməməsi çox xətrinə dəymiĢdi. 

Səhəri günü Ləman bütün günü gözləsə də Rəhim ona 

zəng etmədi. Bir neçə gün sonra Ləman Rəhimə zəng 

edərək hal-əhval tutdu, Rəhim Bakıda olduğunu, amma 

heç cür vaxt tapıb onunla görüĢə bilmədiyini dedi. 

Rəhimin soyuqluğu Ləmanı çox üĢütsə də, bunu büruzə 

vermirdi. Rəhim isə boĢ vaxtlarını Leyla ilə keçirirdi. Bir 

gün Ləman axĢama tərəf Rəhimin məĢq etdiyi zala gəldi, 

Rəhimlə açıq danıĢmaqda qərarlı idi. Bu vaxt deyə-gülə 

pilləkənlə düĢən Rəhimi və Leylanı gördü. Çox səmimi 

görünürdülər, Leyla gözünü Rəhimdən çəkmirdi,onlar 
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Ləmanı görmədən qapıdan çıxdılar və bir taksiyə minib 

getdilər. Ləman yerində heykəl kimi donub qalmıĢdı, artıq 

Rəhimin soyuqluğunun səbəbi ona bəlli idi.YavaĢ-yavaĢ 

binadan çıxıb piyada getməyə baĢladı.Nə edəcəyini, nə 

düĢünəcəyini bilmirdi, amma,Rəhimlə daha danıĢmaq, 

görüĢmək istəmirdi. Sanki, içində bir boĢluq yaranmıĢdı. 

AxĢam evdə anasına niĢanı qaytarmaq istədiyini, Rəhimi 

baĢqası ilə gördüyünüdedi. Anası isə: 

    - Qızım, tələsik qərar vermə, ayrılmaq istəsə özü sənlə 

danıĢacaq,-dedi.  

Rəhim isə Ləmanı tamam unutmuĢdu, Leyla öz sevgisi, 

nəĢəsi ilə onun baĢını gicəlləndirmiĢdi. Bir gün məĢq 

zalından çıxanda qapının çol tərəfində dayanan ucaboy bir 

oğlan ona salam verərək, bir az danıĢmaq istədiyini 

bildirdi. Rəhim yaxınlıqdakı parkı göstərib, buyurun, dedi. 

Hər ikisi oturdular, oğlan qısa danıĢacağını bildirdi. 

Özünün iĢ adamı olduğunu, Leylanın sevgilisi olduğunu, 

üç ildir bir-birlərini tanıdıqlarını bildirdi və: 

   - Biz olimpiya oyunlarından sonra niĢanlanacaqdıq, 

dedi. 

 Rəhim qəfil zərbə almıĢ kimi, key-key oğlana baxdı: 

   -Bəs indiyə qədər harada idin? 
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- Qız bu yaxınlara qədər vaxtı olmadığını, çox məĢq 

elədiyini bəhanə edirdi,mən də mane olmaq istəmirdim. 

Bir neçə gün bundan qabaq mənə dedi ki, daha biz 

Rəhimlə bərabərik. Hələki hansınıza gedəcəyimi özüm də 

bilmirəm, onun Ģöhrəti, sənin isə vəzifən və pulun var. 

Qərarımı olimpiadadan sonra bildirəcəm, indi məni rahat 

burax. Ġstədim bu qızın kimliyini sən də biləsən, çünki 

mən daha Leylanı istəmirəm, sən də fikirləĢsən yaxĢı olar. 

    Qğlan qalxıb getdi ,Rəhim bir az daha oturub Leylanın 

onunla Ģöhrətə görə görüĢdü- yünü düĢündükcə özünə 

nifrət etdi. Qalxıb yavaĢ-yavaĢ dayanacağa tərəf getdi. 

Evə çatıb anasına bir az dincəlmək istəyirəm,dedi.Otağına 

keçib uzandı,gözlərinin qarĢısına Ləmanın təmiz, saf, 

sevgi dolu gözləri gəldi. Bu iki qızı müqayisə etdikcə 

Leylanın nə qədər hiyləgər, bacarıqlı bir oyunçu olduğunu 

baĢa düĢdü. Ġndi fikirləĢdikcə daha kəskin hiss edirdi ki, 

heç bir zaman Ləmandakı səmimiyyəti, sevən 

ürəyi,qayğıkeĢliyi leylada görməyib. Nə qədər kor 

olduğunu, yalançı hisslərə aldandığını baĢa düĢüb, 

özündən utanırdı. Yadına düĢdü ki, bir aydan artıqdır ki, 

Ləmana zəng etməyib, nə edəcəyini, Ləmanın könlünü 

necə alacağını düĢünürdü.  AxĢam yeməkdən sonra 

bacısından Ləmanı soruĢdu, bacısı təəssüflə: 
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    -Axır ki, onu xatırladın, eləmi,-dedi. Ləman rayona, 

qohumlarıgilə gedib. 

- Bəs mən niyə bilmirəm, adam gedəndə bir xəbər 

etməzmi?  Bacısı istehza ilə: 

- Sən ona çoxmu diqqət ayırmıĢdın, gələndən bəri neçə 

dəfə görüĢmüsən onunla?  

    Rəhimin daha deyəcək sözü yox idi, utandığından, 

peĢmanlığından nə edəcəyini bilmirdi. Bacısı ona: 

    -Heç olmasa zəng et könlünü al, olimpiadaya 

getməmiĢdən əvvəl get görüĢ,- dedi.  Rəhim otağına keçib 

Ləmana zəng etdi, amma açan olmadı. Səhərisi gün məĢq 

arası fasilələrdə dəfələrlə zəng etsə də cavab yox 

idi.MəĢqin sonuna yaxın Leyla qapıda göründü, gülə-gülə 

ona tərəf qaçıb boynuna sarıldı: 

- Dünəndən niyə zəng etmirsən, zəngimə də cavab 

vermirsən, qorxmursan ki, səndən küsərəm? -dedi. Rəhim 

soyuq tərzdə: 

     -Vaxtım yox idi, indu isə tələsirəm, sonra danıĢarıq,-

dedi. 

 Evdə Səidədən Ləmanın hansı rayona getdiyini soruĢdu. 

Səidə dedi ki, Bərdəyə gedib və ona ünvan verdi.Rəhim 
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tezdən Bərdəyə gedəcəyini,Ləmandan üzr istəyəciyini 

bildirdi. Səidə ona dedi: 

     -Onun xəstə ürəyinə rəhm etmədən qəlbini elə qırmısan 

ki,çətin ki,barıĢa. 

     - ÇalıĢacam könlünü alım. 

Rəhim tezdən Bərdə avtobusuna minərək, günortaya 

Bərdəyə çatdı, Ləmanın xalasıgilin evinin ünvanını taksi 

sürücüsünə verdi.Bir neçə dəqiqə sonra o dəmir 

darvazanın qarĢısında idi, həyəcandan əlləri əsirdi, 

nəhayət bir təhər zəngi basdı. Qapını 14-15yaĢlarında bir 

oğlan uĢağı açdı, Rəhimi tanımadığı üçün kimi axtardığını 

soruĢdu.Rəhim: 

    - Ləman buradadırmı, mən onun niĢanlısıyam,-dedi. 

Oğlan cavab verdi: 

    - Hə buradadır,keç içəri, çağırım. 

    Ġyul ayının istisindən nəfəs kəsilirdi. Bir azdan qapıda 

Ləmanla xalası göründülər. Bu qadın 50-55 yaĢlarında, 

orta boylu, incə bir qadın idi, Ləman kimi o da çox 

gözəldi. Qadın Rəhimi yuxarıya, eyvana dəvət etdi,  

görüĢdü, ona oturmağa yer göstərib, mən sizə çay 

gətirim,dedi. Hər ikisi sakit oturmuĢdular, Ləmanın 

küskün gözləri yerə tikilmiĢdi, bir dəfə də olsun gözlərini 
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qaldırıb Rəhimə baxmırdı. Rəhim isə baĢını aĢağı salıb, 

sözü haradan baĢlayacağını bilmirdi. Bu məsum qızın 

qarĢısında xəcalətindən ölüb yerə girirdi. Nəhayət 

toparlanıb: 

    - Ləman, məni bağıĢla, çox günahkaram, nə deyəcəyimi 

bilmirəm, bir səhv ucbatından səni çox üzdüm, dedi. 

 Ləman cavab verməsə də, göz yaĢları yanağından 

süzülürdü. Rəhim onun əllərindən tutmaq istəsə də qız 

əllərini geri çəkib: 

    -Nahaq gəlmisən, gedə bilərsən, hər Ģey iki ay əvvəldən 

bitib,-dedi vəüzüyü içəridən gətirərək onun ovcuna qoydu, 

dönüb evə keçdi. 

 Ləmanın xalası çay-çörək gətirib süfrəyə düzsə də, 

Rəhim üzr istəyib: 

    -Əziyyət çəkməyin, gedirəm,-dedi. 

    Rəhim Bakıya çatanda gecə saat bir olardı. Qapını açıb 

sakitcə otağına keçdi,əynini dəyiĢib, əl-üzünü yudu. Səsə 

bacısı qalxıb gəldi və onun üçün yemək qızdırdı: 

     - Nə oldu, nə tez qayıtdın? deyə soruĢdu. 

 Rəhim cibindən üzüyü çıxarıb stolun üstünə qoydu: 
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     -Hər Ģey bitti, dedi. 

 Hər ikisi sakitcə oturmuĢdular, bacısı sakit səslə: 

     -Sən get olimpiadaya, qayıdandan sonra bir də 

gedərsən qızın dalınca,-dedi. 

 Leyla vaxtaĢırı zəng etsə də Rəhim cavab vermirdi. Bir 

gün Leyla onun məĢq etdiyi zala gələrək nələr olduğunu, 

niyə zənglərə cavab vermədiyini soruĢdu. Rəhim bir az 

qızın üzünə baxdı: 

     -Səndə heç abır-həya yoxdurmu, niĢanlanacağın adamı 

qoyub mənim yanımda nə gəzirsən? -dedi. 

 Leyla bir az susub: 

      -Sən haradan bilirsən?Kimin yanında olacağım mənim 

iĢimdir, heç kimə dəxli yoxdur, mən səni seçdim, ona görə 

də buradayam,-dedi.  

     -Çıx get, bir daha da qarĢıma çıxma. 

 Leyla bu iki oğlanı əlində saxlamaq istəsə də, hər ikisi 

tərəfindən rədd edilmiĢdi. O Rəhimin ardınca qıĢqıraraq: 

     -Onsuz da səni o qıza verməyəcəm,-dedi. 
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Axır ki, yola düĢmək vaxtı çatdı, gedənlər və yola salanlar 

aeroporta gəlmiĢdilər. Bir azdan təyyarə qalxacaqdı, 

Rəhimin isə gözü kimi isə axtarırdı. O, yola salanlara 

əhəmiyyət vermədən nigaranlıqla, ümidlə hər tərəfə 

baxırdı. Bərdədən  qayıdandan sonra, keçən bu yarım ayda 

bir daha Ləmanı nə qədər çox sevdiyini, onsuz həyatının 

mənasız olduğunu baĢa düĢmüĢdü.Ġndi Ləmanı 

əvvəlkindən daha çox sevirdi, bu barədə bacısına da 

demiĢdi. Aeroportda bacısı onun nə qədər fikirli və 

qəmgin olduğunu görüb: 

    -Sən özünü çox üzmə, mən Ləmanla danıĢmağa 

çalıĢaram, ona hər Ģeyi izah edərəm,- dedi.  

    Təyyarə havaya qalxdı,  idmançılarımızı Londonda 

keçirilən Olimpiya oyunlarına apardı. Ġndi hamı hər axĢam 

televizorun qarĢısında səbirsizliklə idman xəbərlərini 

gözləyirdi. Səidə Ləmana zəng edərək hal-əhval tutdu, 

sonra isə Rəhimin getdiyini, Ləmanı nə qədər çox 

sevdiyini, çox peĢman olduğunu söylədi. Ləman Səidəyə: 

    -ĠnĢallah qələbə ilə dönər,-dedi.  

    - Bakıya nə zaman dönəcəksən? 

    -Yaxın günlərdə gələcəm, iĢə çıxmalıyam. 
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    -Nə zaman gəlsən, zəng elə, sənə deyəcək çox sözlərim 

var. 

    - YaxĢı, zəng edərəm. 

 Ləman nə qədər özünü tox tutsa da hər axĢam idman 

xəbərlərini səbirsizliklə gözləyirdi. Rəhimin hər uğuruna 

çox sevinirdi.                                                  

Bir neçə gün sonra Ləman Bakıya gəldi,Səidə ilə 

zəngləĢib, gəldiyini dedi.Səidə Ləmana: 

      -Sizə gəlirəm, orda danıĢaq,-dedi.  

      Sonra Səidə sevincək anasına dedi: 

      -Ana, Ləman gəlib, gedim danıĢım, bəlkə razı sala 

bildim. Anası: 

- Hə qızım, get, istəyirsən mən də gəlim,-dedi. 

- Yox, ana, əvvəlcə mən tək danıĢım, alınmasa bərabər 

gedərik. 

 Səidə qapıdan çıxdı və yarım saat sonra Ləmangilin 

qapısını döydü. Qapını Ləman açdı, görüĢdülər, 

aralarındaki səmimiyyət heç azalmamıĢdı. Səidə Ləmana 

hər Ģeyi necə var elə də danıĢdı, Rəhimin nə qədər əzab və 

peĢmanlıq çəkdiyini,onsuz yaĢamaq istəmədiyini, indi 
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əvvəlkindən də çox sevdiyini söylədi.Ləmanın gözləri 

dolub-boĢalırdı,o da Rəhimi çox istəyirdi,amma qürurunu 

yenə bilmirdi. Səidəyə baxaraq: 

      -Nə bilim, zaman nə göstərərsə, o da olar,-dedi. 

Oyunlar sona çatırdı, Rəhimin qələbələri hamını 

sevindirirdi.Sabah son və həlledici bir görüĢ olacaqdı. 

Proqram baĢlamamıĢdan da xeyli əvvəl bütün ailə ekranın 

qarĢısına yığılmıĢdı. Ləman da öz evlərində həyəcanla son 

görüĢü gözləyirdi.Nəhayət veriliĢ baĢladı, artıq 

Azərbaycan idmançıları xeyli qələbələr qazanmıĢdılar. 

Çox keçməmiĢ Rəhim də tatamiyə çıxdı və təmiz qələbə. 

Ləman sevinclə anasını çağırdı. Rəhimgilin ailəsi isə 

bayram edirdi. Rəhim qızıl medalı öpdü, qaldırılan 

bayrağa qürurla baxırdı, Azərbaycanın himni çalınırdı. 

YarıĢ bitti, azərbaycanlı azarkeĢlər, mediya 

nümayəndələri idmançılarımızı əhatəyə alıb təbrik 

edirdilər. Rəhimə yaxınlaĢan jurnalist ondan bir neçə 

kəlmə deməsini xahiĢ etdi. Rəhim isə: 

      -Bu qələbə tək mənim yox,Azərbaycanın qələbəsidir, 

sevdiyim qıza- Ləmana hədiyyəmdir,-dedi. 

    Ləmanın heyrətdən dili söz tutmurdu, anasına tərəf 

dönüb: 
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    -Sən də eĢitdinmi, ana? -dedi. Anası gülümsəyərək: 

    -Hə qızım, eĢitdim, bu oğlanı bağıĢlamanı, xoĢbəxt 

olmanı istəyirəm,-dedi. 

    Atası isə razılıqla baĢını tərpətdi. QardaĢları onu 

qucaqlayıb: 

    -Sağ ol, bacım,O, xalqımızın fəxridir,- dedilər. 

     Səhər hər kəs aeroporta tələsirdi, idmançılarımızı 

qarĢılamaq üçün. Ləman da bir dəstə qızılgül alaraq 

gəlmiĢdi. Axır ki, təyyarə yerə endi, ətrafda çalan, 

oynayan, Ģadlıq edən bir-birinə qarıĢmıĢdı.Ġdmançılar 

təyyarədən endikcə yaxınları onları əhatəyə alır, təbrik 

edirdilər. Rəhim də yüngül addımlarla pilləkənlərdən enib, 

ailəsinə və dostlarına yaxınlaĢdı. Hamı onu öpür, təbrik 

edirdi. Bacısı qolundan dartaraq sağ tərəfdə dayanan 

Ləmanı göstərdi. Rəhim gözlərinə inana bilmirdi, Ləmana 

yaxınlaĢaraq, asta səslə: 

     -Həyatıma xoĢ gəldin,-dedi. 

 

Gəl mənim ömrümə bir sevgi kimi, 

Qəlbimə,ruhuma duyğu çilənsin. 
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Ürəyim sevgindən doyunca içsin, 

YağıĢdan su içmiĢ boz çöllər kimi. 

 

Gəl həyatıma günəĢ Ģəfəqi kimi, 

Gözlərim qamaĢsın,qəlbim isinsin. 

Sızlayan könlümə bir fərəh gəlsin, 

Sularla oynayan Ģəfəqlər kimi. 

 

 

Gəl cismimə ruh kimi,qida kimi, 

Varlığım səninlə həyata gəlsin. 

SusmiĢ duyğularım sənlə danıĢsın, 

Yenicə dil açmıĢ körpələr kimi. 

 

Etibar. 

01.02.2015. 
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                                                 L Ə N Ə T  

 

 

    Səlimlə Aytən üç il olardı ki, evlənmiĢdilər, amma hələ 

övladları yox idi. Son altı ayda hər ikisi bir çox həkim 

müayinələrindən, analizlərdən, aparatlardan keçsələr də, 

həkimlər uĢaqlarının olmaması üçün heç bir səbəb tapa 

bilmirdilər. Hansı xəstəxanaya müraciət edirdilərsə, siz 

sağlamsınız cavabını alırdılar. Hamı bu iĢə məəttəl 

qalmıĢdı, daha valideyinlərin də sözü yox idi. 

    Səlim ailənin üç övladından kiçiyi idi, qardaĢları 

evlənib ayrı yaĢayırdılar. Əsl azərbaycanlılara xas buğdayı 

dərisi, qara gözləri, möhkəm bədən quruluĢu vardı. Orta 

boylu, çevik hərəkətli, iti yeriĢli, enerjili bir oğlan idi. 25 

yaĢı vardı. Səlim texniki universiteti bitirdikdən sonra bir 

müddət Bakıda iĢləsə də, sonra bir dostunun dəvəti ilə 
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Rusiyaya, Sverdlovsk Ģəhərinə getdi. Burada dostu 

Əhmədlə görüĢüb, onun iĢlədiyi Ģirkətə  getdilər. ġirkəti 

azərbaycanlı iĢ adamları yaratmıĢdılar, avtomobillərin 

təmiri, yuyulması, rənglənməsi və s. bu kimi iĢlərlə 

məĢğul olurdular. Səlimin ixtisasına uyğun bir iĢ yeri idi, 

yaxĢı da əmək haqqı verirdilər, Bakıda aldığından 4-5 

dəfə artıq idi. ġirkətin öz iĢçiləri üçün aldığı binada ona 

iki otaqlı ev də verdilər, dedilər ki, burada iĢlədiyin 

müddətdə istifadə edə bilərsən. Qısa bir müddətdə Səlim 

öz bacarığı, savadı ilə xeyli hörmət qazanmıĢdı. Bir neçə 

ay iĢlədikdən sonra sahə müdiri keçmiĢdi. ġirkətdə onu 

yorulmayan, hər iĢi bacaran biri kimi tanıyırdılar. ġirkətin 

ofisində həm rus, həm də azərbaycanlı qızlar iĢləyirdilər. 

Səlim iĢlə əlaqədar ofisə vaxtaĢırı gəlirdi, sənədləri 

imzalayır, hesabatları verirdi. Mühasibatlıqda Gülər adlı 

azərbaycanlı qız da iĢləyirdi, 21-22 yaĢı olardı. Ġlk baxıĢda 

diqqəti çəkən qız idi, ağbənizli, qonur gözlü, gur,Ģabalıdı 

saçlı, mütənasib bədənli, Ģən, deyib-gülən qız idi. Səlimin 

bu qızdan xoĢu gəlirdi. Bir gün dostu Əhməddən : 

    - Bu qızı necə tanıyırsan, haralıdı, burada kimləri var? 

deyə soruĢdu. Əhməd gülərək: 

    - Deyəsən torbada piĢik var, eləmi? Gülər burada ailəsi 

ilə birgə yaĢayır, beĢ ildən çoxdur buradadırlar, 

Sumqayıtdan gəliblər. Evin tək uĢağıdır, bir qardaĢı da var 
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imiĢ, Sumqayıtda bir qəzada həyatını dəyiĢib. O vaxtdan 

oradan çıxıblar. Anası burada uĢaq bağçasında tərbiyəçi 

iĢləyir, atası elmi iĢçidir. 

    Bir gün Səlim iĢin axırına yaxın mühasibatlığa gəldi, 

hamı ilə salamlaĢdı, iĢlərini bitirdikdən sonra Gülərə 

yaxınlaĢaraq: 

    - ĠĢdən çıxanda səni gözləyəcəm, sözüm var, dedi. 

Gülər bir Ģey anlamadan: 

    - Mənim çox vaxtım yoxdur, evə tez getməliyəm, deyə 

cavab verdi. 

ĠĢ saatı qurtarmıĢdı, hamı yığıĢıb idarədən çıxırdı. Səlim 

darvazanın çöl tərəfində, ağ mersedesə söykənib 

gözləyirdi. Gülər darvazadan çıxanda yaxınlaĢıb: 

 - Gəl, səni evinizə mən aparım, həm də yolda söhbət 

edərik, dedi. 

Gülər razılaĢıb, maĢına mindi, ünvanı dedi. Səlim maĢını 

asta-asta sürərək sözə baĢladı: 

 - Gülər, səndən çox xoĢum gəlir, istəyirəm bir az daha 

yaxından tanıĢ olaq, dedi. 
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Səlim danıĢır, Gülər dinləyirdi, bir də baxdılar ki, evə 

çatıblar. Gülər təĢəkkür edərək maĢından düĢdü və 

fikirləĢərəm, dedi. Səlim isə bir qədər də Ģəhəri dolaĢaraq 

Gülər haqqında düĢünürdü.Gülər nəinki gözəlliyi, həm də 

ağıllı olması ilə Səlimi heyran etmiĢdi.  

    Bir neçə vaxt arabir görüĢüb, Ģəhəri gəzir, söhbət 

edirdilər. GörüĢlərin birində Səlim Gülərə evlənəkmi, 

dedi. Gülər düĢüncəli:                                                       

 - Valideyinlərimlə danıĢım, sonra bir cavab deyərəm, 

dedi. 

Həftə sonu Gülər Səlimə zəng edib, bizə gəl,dedi. Bir saat 

sonra Səlim qapını döydü. Gülər qapını açaraq onu içəri 

dəvət etdi. Valideyinləri qonaq otağında idilər, Səlim 

salam verib, Gülərin valideyinləri ilə tanıĢ oldu. Səlim 

divanda əyləĢib, Gülərin atasının verdiyi suallara cavab 

verirdi, Gülərin atası: 

 - Hə oğlum, söylə görək haralısan, kimlərdənsən, 

valideyinlərin harada yaĢayır və s. 

Səlim tələsmədən bütün suallara cavab verirdi. Nəhayət 

Gülərin atası: 

    - Biz sənin valideyinlərinlə tanıĢ olmamıĢ bir söz deyə 

bilmərik, dedi. Səlim: 
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    - Valideyinlərim iĢlədikləri üçün indi Sverdlovska gələ 

bilməzlər. Mən Sizi ancaq skupe vasitəsilə tanıĢ edə 

bilərəm, dedi. Gülərin atası bir az fikirləĢib: 

 - Olsun, hələlik belə tanıĢ olarıq, sonra da Ģəxsən, dedi. 

Səlim: 

 - Atam dövlət qulluqçusudur, bir idarəyə rəhbərlik edir, 

anam isə fizika müəlliməsidir,amma iĢləmir. 

Gülərin atası qızına: 

 - Ai qızım, bir o kompüteri bura gətir, Səlimin 

valideyinləri ilə tanıĢ olaq, dedi. 

Gülər öz otağından notebook-u gətirib açdı, Səlim 

anasıgilin ünvanını yığıb, indi açarlar,dedi. Çox keçmədən 

Səlimin anası monitorda göründü, salamlaĢıb, hal-əhval 

tutdu. Səlim atasını soruĢdu, evdə olduğunu eĢidib, çox 

sevindi: 

    - Ana, atamı çağır, sizi evlənmək istədiyim qızın 

valideyinləri ilə tanıĢ edim. Anası: 

    - Rəhman, gəl , Səlim bizi biriləri ilə tanıĢ edəcək, dedi. 

Beləcə xeyli söhbət etdilər. Rəhman kiĢi dedi ki: 
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    - Səlim evlənmək qərarında sərbəstdir, təki ağıllı, 

tərbiyəli bir qız olsun, mədəni, hörmətli ailənin qızı olsun. 

Əgər bir-birlərini sevirlərsə, bizə də təbrik etmək, 

valideyin kimi vəzifəmizi yerinə yetirmək düĢər. Gülərin 

atası : 

 - BĠz bir neçə gün fikirləĢək, məsləhətləĢək, sonra yenə 

danıĢarıq, dedi. 

Səlim bir az da oturub, sonra getdi. Gülərin valideyinləri 

Səlimi bəyənmiĢdilər. Səhər iĢdə Səlim dünən olanları 

Əhmədə danıĢdı. Əhməd onu təbrik edərək: 

 - Gör qismət səni haradan haraya gətirib, dedi. 

Səlim vaxtaĢırı Güləri götürüb, Ģəhərin gəzməli yerlərinə 

aparar, bərabər yemək yeyər, gözəl vaxt keçirərdilər. 

Aradan on günə taxın vaxt keçirdi. Bir gün Gülər Səlimə: 

  - AxĢam bizə gəl, valideyinlərim çağırır, dedi. 

Səlim iĢdən çıxanda Güləri də götürüb onlara getdi. 

Yeməkdən sonra xeyli söhbət etdilər, sonra Gülərin atası 

Səlimə: 

 - Biz Gülərin səninlə evlənməyinə etiraz etmirik, 

valideyinlərinlə danıĢ, bir üzük gətirin, toyun vaxtını 

sonra danıĢarıq, dedi. 
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Səlim sevincək anasına zəng edib, qız evinin razı 

olduğunu, niĢanlanmaq istədiklərini söylədi. Anası dedi: 

  - Oğlum, skupe açın danıĢaq, bir məsləhətləĢək. 

Yenə hər iki ailə xeyli söhbət etdilər, belə qərara gəldilər 

ki, hələlik Səlim bir üzük alıb Gülərin barmağına taxsın. 

Yayda isə Səlimin ailəsi məzuniyyət götürüb gəlsinlər 

Sverdlovska, niĢan toyu bərabər etsinlər. 

    Həftə sonu Gülərlə Səlim alıĢ-veriĢə çıxdılar, 

tapĢırılanların hamısını aldılar, sonra da Gülərə tək daĢ 

brilyant üzük aldılar. Evdə Gülərin anası onların 

aldıqlarına baxıb hər ikisindən razı qaldı, üzüyü çox 

bəyənmiĢdi: 

    - Gələn həftə dost-tanıĢı da çağırıb kiçik bir Ģənlik 

edərik, dedi. 

Səlim evdə Əhmədə hər Ģeyi danıĢıb: 

    - Gələn bazar niĢanlanırıq, sən də dəvətlisən, dedi. 

Əhməd onu təbrik edərək: 

    - Dostum, Gülər yaxĢı qızdır, qiymətini bil, dedi. 

Bazar günü dost-tanıĢlar Gülərgilə yığıĢmıĢdılar,Səlim də 

Əhmədlə gəlmiĢdi.Otaqda 10-12 nəfər olardı. Deyə-gülə 
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yedilər, içdilər, oynadılar. Sonra Səlim üzüyü Gülərin 

barmağına taxaraq, bir ömür həm xoĢ, həm də acı 

günlərdə onunla bərabər olacağına söz verdi. Hamı onları 

təbrik edib, gətirdikləri hədiyyələri təqdim etdi. 

Səhər Ģirkətdə də qızlar Gülərin baĢına yığıĢıb təbrik edir, 

gətirdiyi tortla çay içirdilər. Dostlar isə Səlimi təbrik edib, 

iĢdən sonra mütləq qeyd etmək istədiklərini bildirdilər. 

Ġndi Səlim Gülərlə daha çox vaxt keçirirdi, hər ikisi özünü 

çox xoĢbəxt hiss edirdi, bu xoĢ günlərin bitməsini heç 

istəmirdilər. 

Avqust ayı Səlimin valideyinləri Sverdlovska gəldilər. 

Səlim onları Gülərgilə aparıb tanıĢ elədi. Hər iki ailə gözəl 

anlaĢırdılar, toyun vaxtını, məkanını danıĢıb, hər kəs öz 

iĢinin dalınca getdi. 

Səlimlə Gülərin toyu dəbdəbəli bir Ģadlıq sarayında idi. 

Dostlar, tanıĢlar yığıĢmıĢdılar, zal ağzına qədər dolu 

idi.Toy çox Ģən keçirdi, hamı yeyir, içir, əylənirdi. 

Toydan sonra Səlim Güləri yeni aldığı üç otaqlı evə 

apardı, bu ev Səlimin Gülərə toy sürprizi idi. Valideyinləri 

bir həftə qalıb, Ģəhəri gəzdilər, həftə sonu Bakıya 

qayıtdılar. Səlimlə Gülər məzunuyyətdə olduqları üçün 

bal ayını Türkiyədə keçirməyə getdilər. Bir ay Türkiyənin 
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bir çox Ģəhərlərində oldular, ən gözəl yerlərini gəzdilər. 

Bu bir ay onlarda o qədər xoĢ təsuratlar yaratmıĢdı ki, 

zamanın necə keçdiyini heç hiss etməmiĢdilər. 

Məzunuyyətləri sona yaxınlaĢırdı, evlərinə qayıtmaq 

zamanı idi. Gülərin ata-anasına hədiyyə almaq üçün 

dükan-bazarı dolaĢdılar. Gülər hədiyyələri xüsusi zövqlə 

seçirdi. Anasına zəng edib: 

  - Canım anam, biz həftə sonu qayıdacağıq, sənə də atama 

da gözəl hədiyyələr almıĢıq, inĢallah bəyənərsiniz. Anası 

sevinclə: 

  - Nə yaxĢı ay bala, sizdən ötrü çox darıxdıq, səbirsizliklə 

gözləyirik, tez gəlin, dedi. 

Həftə sonu Gülərin atası onları aeroportda qarĢılayıb öz 

evlərinə gətirdi. Qapını açan anası qızını qucaqlayıb, xoĢ 

gəldiniz, dedi. Anasının hazırladığı yeməklərin ətri evi 

götürmüĢdü. Gülər sevincək dedi: 

 - Bəh-bəh anamin biĢirdiyi gözəl yeməklərə həsrət 

qalmıĢdım, mən bir neçə gün burada qalacam, Səlim. 

Səlim gülərək, elə mən də, dedi.  

 Bir neçə ay sonra Gülər özünü pis hiss etməyə baĢladı. 

Anası onu tanıĢ həkimə apardı, müayinədən sonra həkim 

anasına: 
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  -  Gözünüz aydın, Gülər hamilədir, dedi. 

 Evdə anası Səlimə və Gülərin atasına Gülərin hamilə 

olduğunu söylədi. Bu xəbərə hamı çox sevinirdi. Anası 

hər gün cürbəcür yeməklər hazırlayıb onlara gətirirdi: 

 - Qızım sən indi yeməyinə daha çox diqqət etməlisən,nə 

lazım olsa de,özüm hazırlayım. Səlim indi Gülərə qarĢı 

daha diqqətli idi. Bütün ailə səbirsizliklə uĢağın 

doğulacağı vaxtı gözləyirdi.Nəhayət o gün də gəldi.Səlim 

xəstəxananın koridorunda vargəl edir,valideyinlərisə 

oturub nigarançılıqla gözləyirdilər. Artıq iki saata yaxın 

vaxt keçirdi, nigarançılıqdan hər üçü yorulmuĢdu. Axır ki, 

tibb bacılarından biri çıxaraq: 

  - Gözünüz aydın, oğlunuz oldu, dedi. Səlim 

də,valideyinlər də qıza suallar verir,Gülərin, uĢağın 

vəziyyətini soruĢurdular. Qız onalra cavab verdi ki: 

  - UĢaq çox çətinliklə doğuldu, az qala boğulacaqdı, 

həkimlər çətinliklə həyata qaytardılıar. Gülər isə çoxlu 

qan itirdiyi üçün, çox zəifdir, bir azdan həkimlər içəridən 

çıxacaqlar, qalan suallarınızı onlara verərsiniz. 

10-15 dəqiqə sonra həkimlər də çıxdılar.Hər üçü Ģöbə 

müdürünün kabinetinə keçərək daha ətraflı məlumat 

verilməsini  istədilər. Həkim uĢağın vəziyyətinin indi 
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stabil olduğunu, amma hələ bir sürə xəstəxanada qalmalı 

olacağını, Gülərin də çox zəif olduğunu, ona qan lazım 

olduğunu bildirdi. Səlim həkimə: 

  - Mənim qanım 1-ci qrup, Gülərinki isə 2-ci qrupdur, 

mən qan verərəm, dedi. Həkim: 

 - Nə yaxĢı, onda sən tibb bacısının otağına get, qan ver. 

Səlim tibb bacısının otağına gəlib: 

  - Mən Gülərə qan verəcəyəm, dedi. 

Tibb bacısı ondan lazım olan qədər qan alaraq: 

 - Siz gedə bilərsiniz, mən indi bu qanı Gülərə 

köçürəcəyəm, dedi. 

Bir azdan Güləri palataya gətirdilər, amma yanına heç 

kimi buraxmırdılar. O, uĢağın vəziyyətini soruĢdu, normal 

olduğunu eĢidib bir az sakitləĢdi. Sonrakı günlər Gülər 

tez-tez uĢağın olduğu otağa gedib, bir qədər dayanar, 

uĢağa baxardı. UĢaq ĢüĢə aparatın içində idi. Gülərin anası 

ilə Səlim hər gün xəstəxanaya gəlirdilər. Bir gün həkim 

onları kabinetə çağırıb, dedi: 

    - Sizə uĢağın vəziyyəti ilə bağlı bəzi məlumatları 

vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi uĢaq doğulan zaman az 

qala boğulacaqdı, çətinliklə həyata qaytarmıĢıq. Bununla 
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bağlı uĢaqda mütləq müəyyən izlər qalacaqdır, hələ ki, nə 

izlər qalacağını bilmirik, bunu uĢağın gələcək inkiĢafı 

göstərəcək. Buna hazır olmanız lazımdır. Daha sonra 

onların suallarına cavab verib, gedə bilərsiniz, dedi.  

Səlimgil kabinetdən çıxıb bir az koridorda oturdular. Bu 

xəbəri Gülərə necə deyəcəklərini bilmirdilər. Anası: 

-  Səlim, oğul, hələlik Gülərə heç nə deməyək, gözləyək, 

görək nə olacaq dedi. 

Bir neçə həftə sonra Gülər xəstəxənadan çıxdı. Səlim onu 

anasıgilə gətirdi, çünki, Gülər hələ çox zəif idi. Səlim 

Gülərin yanına hər gün gəlirdi. Gülər də, uĢaq da daha 

yaxĢı idilər. Bir gün Gülərin anası Səlimə dedi: 

  - Ġstəyirəm daha Gülərə hər Ģeyi deyək, nə vaxta qədər 

gizlədə bilərik ki.  

Səlim razılaĢdı. AxĢam Gülərin atası da iĢdən gəldi, 

yeməkdən sonra anası: 

 - Qızım, sənə deyəcəklərimiz var, diqqətlə qulaq as, 

həyəcanlanma. Gülər anasına baxaraq: 

    - Xeyirdimi ay ana, niyə həyəcanlanmalıyam ki?  Anası 

onu öpərək: 
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    - Qızım, bilirsən ki, uĢaq çətinliklə doğuldu, az 

qalmıĢdı ki, boğulsun. Çox Ģükür ki, hər Ģey yaxĢı 

qurtardı. Amma, bilmən gərəkən bəzi Ģeylər var, boğulma 

ilə doğulan uĢaqlarda bəzi fəsadlar qalır, uĢaq əsəbi 

olur,bir qədər gec danıĢır, oksigen çatıĢmamazlığı olur, 

bununla bağlı epilepsiyaların olması mümkündür və s. 

ĠnĢallah hər Ģey yaxĢı olar, müalicələrini vaxtlı-vaxtında 

etdirsək yəqin ki, uĢaqda iz qalmaz.  

Gülər donub qalmıĢdı, heç nə deyə bilmirdi, gözləri 

ixtiyarsız dolub-boĢalırdı. Nəhayət:                                                   

  - Ġndiyə qədər niyə demirdiniz, dedi. Anası: 

 - Sənin bir az gücünü toplamağını gözlədik. 

Gülər qalxıb o birisi otağa keçdi, Səlimlə anası da ardınca 

gəldilər. UĢaq yatırdı, Gülər dayanıb uĢağa baxır, onu 

gələcəkdə hansı çətinliklərin gözlədiyini düĢündükcə 

ürəyi sıxılırdı. Anasına baxaraq: 

 - Uzun zamanmı müalicə lazımdır, çoxmu əziyyət 

çəkəcək, dedi. Anası: 

     -1-2 ay keçsin, yaxĢı həkimlərə göstərərik, bəlkə çox 

az fəsad qalıb, dedi. 
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Günlər keçirdi, uĢaq tez-tez ağlasa da elə bir ciddi əlamət 

görünmürdü. Daha Gülərin üzü əvvəlki kimi gülmürdü, 

çox fikirli olurdu, uĢaq yatanda saatlarla çarpayısının 

yanında dayanıb ona baxırdı. UĢağın qırxı çıxandan sonra 

Səlim  qaynanasına dedi: 

    - Aparaq Moskvada həkimə göstərək, bir neçə yaxĢı 

həkimin ünvanını götürmüĢəm. 

Onun bu qərarına hamı razı idi.Onlar Moskvaya çatanda 

hələ günorta deyildi, əĢyalarını mehmanxanaya qoyub, 

xəstəxanaya getdilər. Həkimlər uĢağı ciddi müayinədən, 

müxtəlif aparatlardan keçirdilər və bəzi fəsadların 

olacağını bildirdilər. Gərəkli müalicələri yazdılar. Bir neçə 

gün sonra onlar Sverdlovska qayıtdılar, müalicəni burada 

götürəcəkdilər. Vəziyyəti Gülərin valideyinlərinə də 

dedilər. 

 Artıq 4 il idi ki, kicik Ġlhamı 3-4 aydan bir müalicəyə 

aparırdılar. Gülərin bütün fikri, diqqəti Ġlhamda olduğu 

üçün, Səlimə əvvəli kimi diqqətli deyildi. Kiçik Ġlham 

hələ də ancaq tək-tük sözlər deyə bilirdi, əsəbi idi, 

hirslənəndə, qızdırması olanda qıc olmaları olurdu. Səlim 

isə bu xəstəxana yollarından bezmiĢdi, ailəsinə qarĢı 

soyumuĢdu, onları əvvəlki kimi çox istəmirdi. Ġndi evə 

daha gec gəlir, vaxtını kafelərdə, əyləncə məkanlarında 

keçirirdi. Dostu Əhməd nə qədər özünü topla, gül kimi 
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arvadın, sənə ehtiyacı olan oğlun var desə də, xeyri yox 

idi. Səlim laqeydliklə: 

  - Daha bezmiĢəm, buralardan gedəcəm, dedi. Onlar artıq 

mənim üçün maraqlı deyillər. Gülər istəsə mənimlə 

Bakıya gedə bilər, amma uĢağı ya anasına, ya da uĢaq 

evinə verməlidir, dedi. 

 Əhməd eĢitdiklərinə inanmadı: 

    - Ə, adam kiĢi olar, nə dediyinin fərqindəsən? Sən elə 

düĢünürsən ki, Gülər uĢağından keçər. Yox, keçməz, mən 

Güləri tanıyıram, o səndən keçər, amma uĢağından 

keçməz,dedi. 

Səlim çiyinlərini çəkdi: 

   - Özü bilər, mən təklifimi deyəcəm. 

    Gülər Səlimin evə gec gəlməyindən, ona, uĢağa qarĢı 

diqqətsiz olmasından əzab çəksə də bunu büruzə vermirdi. 

Bir gün Səlim iĢdən gəlib bir az istirahət etdikdən sonra 

Gülərə: 

    -  Ġstəyirəm daha Bakıya qayıdaq, nə düĢünürsən, dedi. 

Gülər isə: 
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    - Niyə də yox, necə istəyirsən. Nə zaman getməyimizi 

istəyirsən? Səlim: 

    - Bir-iki aya iĢlərimi sahmana salım, gedim Bakıdan ev 

alım, sonra gəlib səni apararam, dedi. Gülər təəccüblə: 

    - Məni, yoxsa bizi?  Səlim saymazyana: 

 - Gülər məni diqqətlə dinlə, Ġlhamın müalicəsi 4 ildir 

davam edir, düzdür xeyli irəliləyiĢ var, amma onun qıc 

olmalarının tamam sağalmayacağını bilirsən, onu burada 

ya ananın yanında qoy, ya da uĢaq evlərinin birinə 

yerləĢdirək. VaxtaĢırı anangil yanına gedər, arabir biz də 

gələrik, dedi.  

 Gülər qulaqlarına inana bilmirdi, Səlim danıĢdıqca ürəyi 

sıxılırdı, əsəbi halda: 

   - Ġlham bizsiz qala bilməz, onun bizə, müalicəyə 

ehtiyacı var, mən onu heç kimə vermərəm, gedə bilərsən, 

dedi. Səlim bunu gözləyirmiĢ kimi: 

   - Dediyimlə razı deyilsənsə, qala bilərsən, bu evi sizə 

verirəm. Nə zaman uĢağı vermək qərarına gəlsən, xəbər 

edərsən, gəlib səni apararam, dedi. 

Gülər daha ona cavab verməyi belə düĢünmürdü, bu 

adama deyəcək sözü yox idi, dönüb otaqdan çıxdı. Ürəyi 
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bərk sancırdı, Səlimi tanıya bilmirdi, sanki içində bir 

boĢluq yaranmıĢdı, elə bil söykəndiyi divar 

yıxılmıĢdı.Aradan keçən bir-iki ayda evdə bir-birlərini 

danıĢdırmırdılar, Gülər bərk incimiĢdi. Bir səhər Səlim 

çamadanını götürərək dedi: 

   - Mən Bakıya gedirəm, bank hesabımızda yetəri qədər 

pul var, korluq çəkməyəcəksiniz. 

Gülər cavab vermədən dönüb qonĢu otağa keçdi. Səlim 

onun ardınca gedərək: 

    - Bax Gülər nə zaman, nəyə ehtiyacınız olsa, bir zəngin 

yetər, dedi. Gülər isə: 

    - Səni Allaha tapĢırıram, əməlinin cəzasını Allah versin, 

dedi. 

Səlim qapıdan  çıxdı, taksiyə mindi və getdi. MaĢınını on 

gün əvvəl satmıĢdı. Bakıya axĢamtərəfi çatdı, qapını anası 

açdı, gözlərinə inanmadı: 

 - XoĢ gəlmisən ay oğul, Bəs uĢaqlar hanı? -dedi. 

Səlim anasını öpüb içəri keçdi, əl-üzünü yuyub masaya 

göz gəzdirdi: 
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    - Acından ölürəm,ana, sən əvvəlcə bir yemək gətir, 

sonra danıĢarıq, dedi.  

Yazıq ana bir Ģey anlamadan tez-tələsik süfrə açdı. Səlim 

yeyir, anası isə üz-üzə oturub ona baxırdı. Səlim 

laqeydliklə dedi: 

    - HəmiĢəlik gəldim, daha qayıtmayacam, iĢlərimi burda 

quracam. Anası: 

    - Bəs uĢaqlar hanı, onları niyə gətirməmisən? Səlim 

həqiqəti  gizlədərək: 

    - Hələ bir iĢlərimi yoluna qoyum, sonra gətirərəm. 

AxĢam atası da ona dedi: 

    - UĢaqları nahaq gətirməmisən, Allaha Ģükür, evimiz 

dörd otaqlıdır, hamıya yer çatardı. 

Səlimisə həqiqəti deməyə tələsmirdi.Bir-iki ayın içində 

Səlim bütün iĢlərini qaydasına saldı, Ģəxsi obyektlərini 

açdı, ev aldı. Amma Gülərlə oğlunu gətirməyi ağlına belə 

gətirmirdi. Bir gün atası: 

    - Səlim, gəl otur, sözüm var. Nəyi gözləyirsən, niyə 

gedib ailəni gətirmirsən, dedi. 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Duyğular dinsin” 

Səlim daha gizlətməyin mənasız olduğunu anlayıb, hər 

Ģeyi danıĢdı. Anasının heyrətdən gözləri böyümüĢdü. 

Atası isə bir az durub ona baxdı, sonra isə: 

    - Dur, buradan rədd ol, bir daha da gözlərimə görünmə, 

mənim sənin kimi oğlum yoxdur, dedi. Anası nifrətlə ona 

baxaraq: 

 - Əgər gedib ailəni gətirməsən haqqımı sənə halal 

etmərəm, adam da xəstə övladını, gül kimi ailəsini atarmı? 

Heç Allahdan qorxmursanmı? - dedi. 

    - Yox, ana, mən Allahdan qorxmuram, rahat yaĢamaq 

istəyirəm, daha xəstəxana gəzməkdən yorulmuĢam. Gülər 

gəlmək istəsəydi uĢağı verib gələrdi, demək ki, məni 

sevmir. 

Anasının hirsindən əlləri, dodaqları əsirdi: 

  - Sənin kimi bir alçağın anası olduğum üçün özümə 

nifrət edirəm. Çıx, get,daha biz adda valideyinlərin 

yoxdur, dedi. 

Səlim qapını vürüb, getdi. Yazıq ata-ana lal-dinməz xeyli 

oturdular. Axırda kiĢi dedi: 

  - Gəlinin də, valideyinlərinin də yanında rəzil olduq. Gör 

bu neçə ayda bir dəfə də olsun heç birimiz o qıza zəng 
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etməmiĢik, indi haqqımızda nə düĢünürlər. Xanım, bizim 

gedib o qızı, nəvəmizi evimizə gətirməmiz lazımdır. 

UĢağı özümüz müalicə etdirərik, Allaha Ģükür, hər Ģeyə 

imkanımız var.Sonra Səlimin anası Gülərə zəng edərək 

hal-əhval tutub, üzrxahlıq etdi : 

 - Qızım, bizi bağıĢla, biz vəziyyəti bu gün bilmiĢik. Səlim 

olanları bu günədək bizdən gizlədib. Biz Səlimi evdən 

qovmuĢuq, ilk fürsətdə gəlib sizi evimizə gətirəcəm, 

bizimlə bərabər yaĢayacaqsınız. Ġlhamı da özümüz 

müalicə elətdirəcəyik. 

Xəttin baĢında Gülərin hıçqırıqları eĢidilirdi. Qaynanası 

isə: 

 - Sən heç narahat olma, biz həmiĢə səninlə bərabər 

olacağıq, sən bizim qızımızsan. Ġndi isə sağlıqla qal, 

anangilə də bizdən salam de. 

 Səlimin baĢı iĢə-gücə elə qarıĢmıĢdı ki, heç kim yadına 

düĢmürdü. Bir maniken qızla tanıĢ olub günlərini onunla 

keçirirdi. Tez-tez xaricə gedirdilər. Bir sürə sonra 

evləndilər. 

Səlimin ata-anası isə novruz bayramı ərəfəsində, bazarlıq 

edib Sverdlovska getdilər. Gülər qapını açanda gözlərinə 

inanmadı, çox sevindi, görüĢüb içəri keçdilər. Gülər 
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mətbəxə qaçaraq yemək hazırlamağa baĢladı. Ġlham 

yatmıĢdı, nənəsi ilə babası onu öpüb, hədiyyələrini 

çarpayısının yanına qoydular. Gülər anasıgilə zəng edərək, 

qaynanasıgilin gəldiklərini söylədi. Bir azdan onlar da 

gəldilər, söz-söhbət gecəyə çəkdi. Ġlham da yuxudan 

durub tanımadıqları adamlara maraqla baxırdı. Nənəsi onu 

öpüb: 

 - Bax Ġham, mən sənin nənən, bu kiĢi isə babandır, dedi. 

Ġlham onların arasında oturub hədiyyələrlə oynayırdı. 

Səlimin valideyinləri bildirdilər ki, gəlmiĢik Gülərlə uĢağı 

evimizə aparaq. Gülərin valideyinləri isə: 

 - Bilirsiniz ki, Gülər bizim tək övladımızdır, ondan 

ayrılmaq istəmirik, nə qədər desək də evimizə qayıtmır. 

Yenə də qərar onundur, getmək istəyirsə, buyursun. Gülər 

isə:  

    - Məni tələsdirməyin, bir-iki gün düĢünmək istəyirəm, 

dedi. 

Bir neçə gün sonra Gülər gedirəm, dedi. Ġki gün sonra 

onlar Bakıda, evlərində idilər. Ġndi Ġlhamın 5 yaĢı vardı, 

babası onu Bakının ən yaxĢı həkimlərinə göstərib, 

müalicəsini elətdirirdi. Güləri də müdiri olduğu idarənin 

mühasibatlığına iĢə götürmüĢdü. 
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 Gülər sanki, həyata yenidən gəlmiĢdi, qaynanası uĢağa 

ondan da yaxĢı baxırdı. Müalicələrin yaxĢı köməyi olurdu. 

Ġndi Ġlham çətinliklə də olsa danıĢırdı, fikirlərini ifadə edə 

bilirdi, qıc olmaları tamam azalmıĢdı.Elə bil sirli bir 

qüvvə Ġlhamın sürətlə sağalmasına kömək olurdu. 

Səlim isə arvadından övlad istəyirdi. Gah Ġrana, gah 

Türkiyəyə, gah da Almaniyaya aparırdı. Amma nədənsə 

uĢaqları olmurdu.    

    Ilhamın 6 yaĢı tamam olmuĢdu. Davamlı müalicələr 

nəticəsində sərbəst danıĢa bilirdi. Qıc olmaları xeyli 

azalmıĢdı, məktəbə də gedirdi, hazırlığa. Müəlliməsi 

onunla xüsusi məĢğul olurdu. Gülər BaĢ mühasib 

keçmiĢdi. Qaynatası deyirdi ki, mən təqaüdə çıxana qədər 

sən iĢləri yaxĢı öyrən, bəlkə yerimə sənin təqdimatını 

verdim. 

    Səlimin isə daha qapısını döymədiyi həkim qalmamıĢdı, 

amma faydasız idi. Bu neçə ildə bir dəfə də olsun nə 

Güləri, nə də oğlunu yadına salmamıĢdı, heç Bakıda 

yaĢadıqlarını da bilmirdi. Bir gün iĢdə dostuna dərdini 

danıĢıb, nə edim dedi. Dostu bir as düĢünüb: 

 - QardaĢ belə görürəm ki, sənin iĢin mollalıqdır, get bir 

mollaya baxdır, gör nə deyir. 
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Səlim onun cahilliyinə gülsə də: 

  - YaxĢı sən bir ünvan tap, gedək, dedi. 

Bir neçə gün sonra dostu gəlib, dur gedək, dedi. Qapıda 

növbə olsa da molla onları növbəsiz qəbul etdi. Ġçəri 

keçib, orta yaĢlı kiĢinin qarĢısında oturdular, Səlim niyə 

gəldiyini izah etdi. KiĢi bir o kitaba, bir bu kitaba baxdı, 

axırda: 

    -QardaĢ, sənin çarən məndə deyi, gedə bilərsən, dedi. 

Səlim gülərək: 

    - Bu da sənin mollan, sənə min dəfə demiĢəm ki, 

bunlara inanma. 

O gecə Səlim heç cürə yata bilmirdi, səhərə yaxın yuxuya 

getdi. Yuxuda bir nurani kiĢi gördü, kiĢi ona: 

    - BoĢuna çalıĢma, sənin övladın olmayacaq, günahın 

böyükdür. 

    - Nə günahım var ki, qatil deyiləm, oğru deyiləm. KiĢi 

gülümsəyərək: 

    - Çoxmu istəyirsən ki, övladın olsun?  

    - Əlbəttə, çox istəyirəm, tay-tuĢlarımın uĢaqları 

məktəbə gedir, mənim isə övladım yoxdur. 
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    - Allah sənə övlad vermiĢdi, sən istəmədin. 

Səlim qan-tər içində yuxudan ayıldı, bir stəkan su içdi. 

Sonra Gülərlə Ġlhamı yadına saldı, öz-özünə yoxsa xəstə 

övladımı atdığım üçün Allahın lənətinə gəldim, dedi.                                    

 

Etibar Həsənzadə. 

2015 

 

 

 

 

 

 

 MƏZARA  YOL 
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Günortaya yaxın idi, kəndə hay düĢdü ki, bəs kəndin 

ferma müdürü Ayaz kiĢi rəhmətə gedib. Camaat bir-birinə 

dəydi: 

 - Görən bu kiĢiyə nə oldu ki, rəhmətə getdi, xəstə deyildi, 

qəzaya düĢməyib...  

Kənd camaatı tələm-tələsik Ayazın üç mərtəbəli, 

eyvanlı,bağ-bağatlı, hündür daĢ hasarlı, dəmir darvazalı 

evinə tərəf gedirdi. Həyətdə iynə atsan yerə düĢməzdi. 

Bütün kənd uĢaqlı-böyüklü bura yığıĢırdı.  

 Günorta meyit yuyuldu, cammat namaza durdu, sonra isə 

qəbirstanlığa üz tutdular. 

Qəbirstanlığa çatanda tor qapının bağlı olduğunu gördülər. 

Cammat gözətçini çağırdı,açarın kimdə olduğunu 

soruĢdular, açar isə tapılmırdı. Axırda məcbur olub tor 

çəpərin bir hissəsini yarıya qədər əydilər, meyidi çəpərin 

üstündən keçirdilər. Sanki, görünməz bir qüvvə bu adamın 

ölüsünü belə bu qəbirstanlığa buraxmaq istəmirdi. 

Ayaz kiĢi 50-55 yaĢlarında, qırmızı yanaqlı, uca boylu, 

sağlam bir adam idi. Bu yaĢa qədər onun xəstələndiyini 

görən olmamıĢdı. Amma kənddə acgözlüyü ilə ad çıxar- 

mıĢdı. Kənd camaatı ondan bir az çəkinirdi,-həm pulu çox 

idi, həm də deyilənə görə  
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yuxarılarda adamı var idi. Sovet hökuməti dağılanda, 

kolxozlar,sovxozlar ləğv olu- nandan sonra kənddə ilk 

fermer təsərrüfatını o yaratmıĢdı. 

Çaykənd uca dağlar arasında, çay kənarında yerləĢirdi. 

Gözəl, axar-baxarlı, mənzərəlitəmiz havası olan bir kənd 

idi. Bütün dağ kəndləri kimi, hər tərəfdə meĢələr, 

otlaqlar,biçənəklər var idi. Fermer təsərrüfatı yaratmaq 

üçün əlveriĢli bir kənd idi. 

 Ayaz  kiĢi əvvəl qoyunçuluq ferması yaratsa da, sonralar 

fermaları geniĢləndirərək 

iri mal-heyvan da saxlamağa baĢlamıĢdı. Kəndin 

ətrafındakı bütün otlaq və biçənəkləri  

zəbt edərək kənd camaatına çox az sahə 

saxlamıĢdı.Adətən camaat hər səhər mal-qara- 

sını növbətə gedən uĢaqlara tapĢırıb iĢ-güc dalınca 

gedərdilər. Kəndin uĢaqları ikibir, 

üçbir hər gün növbə ilə camaatın qoyun-quzusunu, mal-

qarasını kənd qırağına otarmağa aparardılar. Əvvəllər 

Ayazın fermaları olmayanda hər Ģey qaydasında idi, 

heyvanları çox da uzağa aparmağa ehtiyac olmurdu. 

UĢaqlar həm heyvanları otarar, 
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həm dərslərini oxuyar, həm Ģəfalı bitkilər yığar, həm də 

tütək çalıb əylənərdilər. Hələ 

yaxĢı səsi olan balaca çobanlar çox gözəl nəğmələr 

oxuyardılar. 

 

                              Dağlardakı tütək səsi ürəyə çox xoĢ 

gəlir, 

                              Bir də yamaclardakı oynayan o quzular. 

                              Bulaqlardan su aparan incə belli 

gözəllər, 

                              ġəlalədə yuyunan sevinc dolu uĢaqlar. 

AxĢama tərəf uĢaqlar deyə-gülə sürü və naxırı kəndə 

qaytarar, hərənin heyvanını öz 

həyətinə ötürərdilər. 

    Amma deyir, sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Ayaz 

əvvəllər sovxozda fermada briqadir iĢləmiĢdi. Ağır 

xasiyyəti ilə hamını bezdirmiĢdi. Sovxoz-kolxoz 

dağılanda  
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                                                               -2- 

kənd camaatı Ayazdan canımız qurtardı deyib, çox 

sevinmiĢdilər. Aradan bir il keçməmiĢ harasa iĢləməyə 

gedən Ayaz kəndə qayıdaraq camaata muĢtuluq verdi 

ki,bəs 

böyük bir Ģirkətin maliyyə dəstəyi ilə kənddə fermer 

təsərrüfatı yaradıram, kənd cama- 

atını iĢlə təmin edəcəm, kənddə bolluq olacaq. Camaat 

inanmasa da bu fermada iĢləməyə razılıq verdilər. Əvvəl-

əvvəl camaatla bir az xoĢ davranan Ayaz get-gedə 

varlandıqca yenə əvvəlki kimi qəddarlığı, kobudluğu ilə 

camaatın canını boğazına yığırdı. Amma kənddə həyət-

bacadakı əkin-biçindən baĢqa heç bir iĢ yeri olmadığına 

görə fermada iĢləyənlər dözməyə məcbur idi. Ayazın isə 

gözünü mal-dövlət necə tutmuĢdusa təsərrüfatı böyüsə də, 

iĢçilərin əmək haqqını artırmaq barədə heç düĢünmürdü. 

Narazılıq edənə isə deyirdi: 

 -Ġstəmirsən iĢdən çıxa bilərsən, nə çox kənddə acından 

ölən, birini sənin yerinə iĢə götürərəm. Hələ bu azmıĢ 

kimi, camaatın mal-heyvan otardığı örüĢlərə də göz tikdi. 

Çobanları çağırıb dedi: 
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 - Siz kəndin heyvanlarını bir az yuxarılara, qayalıqlara 

tərəf aparın, təsərrüfatın iri heyvanlarına yem azlıq edir, 

arıqlayırlr. 

Öz Ģəxsi qoyun-quzusunu, mal-qarasını da ferma heyvanı 

adına bu ərazilərdə otarırdı. Yazıq çobanlar kəndin 

heyvanlarını bir az da yuxarılara, qayalığın alt tərəfindəki 

otlaqlara aparmağa məcbur olmuĢdular. O qədər 

yorulurdular ki, artıq nə dağlardan tütək səsi, nə 

çobanların nəğməsi, nə də Ģən səs-küyləri gəlmirdi. 

    Ayaz kəndin kabusuna çevrilmiĢdi. Bütün kənd onun 

zülmünə dözürdü. Kəndin Ġcra nümayəndəsi isə hər Ģeyə 

göz yumurdu. Ayaz kənd ətrafındakı əraziləri tamam zəbt 

etsə də gözü doymurdu, az qalırdı kəndin kənarındakı 

qəbirstanlıqda da heyvan otarsın. Bunu görən kənd 

cavanlarından biri kəndin gənclərini baĢına yığıb 

qəbirstanlığı çəpərləmək lazım olduğunu bildirdi. Gənclər 

öz aralarında pul yığaraq tor (metal) çəpər alıb 

qəbirstanlığı çəpərlədilər, qapısına da qıfıl vurdular. Bunu 

görən Ayaz çox qəzəblənmiĢdi, kənddə ağsaqqal, 

qarasaqqal saymadan hamı ilə kobud davranırdı. Bir gün 

kəndin ağsaqqalları yığıĢıb sözü bir yerə qoydular ki, 

Ayazla ciddi söhbət etsinlər. AxĢam tərəfi evinə uĢaq 

göndərib kəndin ağsaqqalı Qasım kiĢigilə çağırdılar. Ayaz 

bir qədər sonra gəlib çıxdı, evə girib kənd ağsaqqallarını 
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burada görəndə çox təəccübləndi, salam verib oturdu. 

Qasım kiĢi ağır-ağır sözə baĢladı: 

 - Ayaz müəllim Sizi bura çağırdıq deyək ki, kənd camaatı  

Sizin kobudluğunuzdan boğaza yığılıb, narazılıq edirlər, 

bir az insanlarla mədəni davranmağa çalıĢın.   Hirsindən 

Ayazın qırmızı yanaqları bir az da pörtdü və kobud 

Ģəkildə Qasım kiĢinin sözünü kəsdi: 

  - Sən kim olursan məni bu kasıb-kusubun ayağına 

çağırırsan,deyə bağırdı. Kimə xoĢ deyil getsin rayon 

mərkəzinə, Ģikayət etsin-dedi.  

Bu kobudluğa mat qalan ağsaqqallar daha dinmədilər, 

atalar demiĢkən:-abrını abırsızdan gözlə məsəli. Ayaz 

qapını bərk vurub getdi. Ağsaqqallar da yavaĢ-yavaĢ 

dağılıĢdılar. Qasım kiĢi isə bu adamın axirətini düĢünürdü: 

 

                                   Kimini həyat ömür boyu güldürər, 

                                   Könlündən nə keçsə taleyi verər. 

                                   Bu həyatda Ģirinliyi çox verər. 

 Axirətdə acısına bax görüm.   

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Duyğular dinsin” 

 O,artıq Ayazın cəzasını Allahdan istəyirdi, hər namazında 

Allaha yalvarırdı ki,camaatın canını bu zalımdan 

qurtarsın. Beləcə günlər keçirdi, kənddə heç kimin üzü 

əvvəllərdə olduğu kimi deyildi, elə bil insanlar deyib-

gülməyi unutmuĢdular. Hər kəs 

ümidini Allaha bağlamıĢdı . Bir gün Ayaz kəndin Ġcra 

Nümayəndəsindən tələb etdi ki, qəbirstanlığın çəpərini 

söksün, orada xeyli boĢ sahə var, icazə versin orada 

heyvanlar otlasın, kimsə ölənə qədər istifadə etsin. Ġcra 

Nümayəndəsi isə camaatın qəzəbindən qorxaraq etiraz 

etdi: 

  - Olmaz, Ayaz,  kənd camaatı üstümüzə qalxar dedi.  

Ayaz hirslə: 

     -Sən qorxursansa mən sökərəm, qoy camaatın qəzəbi 

mənə tutsun. Mən heyvanları uzaq sahələrə apara 

bilmərəm, elə qəbirstanlıq otlaq üçün yaxĢıdır,dedi. 

    Səhərisi gün isə onun ölüm xəbəri kəndə yayıldı. Hamı 

bu sağlam adamın niyə qəfildən öldüyünü bir-birindən 

soruĢurdu. Axırda Qasım kiĢi dözməyib dedi: 

     -Onun qəbirstanlıq arzusu çox böyük idi, Allah da 

arzusuna yetirdi. 
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Bu adam heç bir zaman anlamaq istəmədi ki, insan bu 

dünyaya lüt gələr, kəfənlə  

gedər,o dünyaya ya savab əməlləri ilə rəhmətini, ya pis 

əməlləri ilə lənətini aparar.Heç 

bir zaman anlamaq istəmədi ki, həyatdan heç nəyi zorla 

almaq olmaz, qisməti Allah 

verir. Nə qədər camaatı soyub, talayıb varlansan da, ancaq 

qismətin qədəri sənin olar. 

Artıq mənimsədiyin mütləq baĢqa bir yolla əlindən 

gedəcək. Necə ki, bir kəlamda deyilmiĢdir: 

                                  Allahdan istəmək bir Ģücaətdir, 

                                  Versə hacətdir, verməsə hikmətdir. 

                                  Allahdan qeyrisindən istəmək 

xəcalətdir, 

                                  Qeyrisi versə minnətdir,verməsə 

zillətdir. 

 

ETĠBAR.   
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20.01.2015.   

 

 

 

 

 NAZILƏNIN   DUASI  

 

 

   Ġsti bir yay günü idi. Nazilə həyətdə qonĢu uĢaqlarla 

oynayırdı. 4-5 yaĢlı bu kiçik qız məhlədə hamının 

sevimlisi idi. Buğdayı dərisi, Ģabalıdı, qıvrım saçları, 

qəhvəyi, gülən gözləri olan bu arıq qızın o qədər Ģən, 

mehriban xasiyyəti vardı ki, bütün məhlə uĢaqları onunla 

oynamağa gəlirdi. Ağstafa rayonundakı bir çox evlər kimi, 

böyük həyəti, bağı-bağçası, taxta darvazası olan daĢ evləri 

vardı. Ailədə beĢ uĢağın ən kiçiyi idi, özübdən böyük iki 

bacısı, iki qardaĢı vardı. Ailənin kiçiyi olduğu üçün evdə 

hamı onu əzizləyirdi, çox ərköyün idi, gözəl səsi vardı, 

öyrəndiyi mahnıları çox həvəslə oxuyardı. Anası ona o 

biri övladlarından daha çox diqqət yetirirdi. Bir dəfə 
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həyətdəki hovuzun baĢında o qədər oynamıĢdı ki, üstü- 

baĢı tamam suyun içində idi. Böyük bacısı Ġlhamə onu bu 

halda görüb çox hirslənmiĢdi,üstünə qıĢqıraraq: 

  - Bu nədir, üst-baĢını niyə bu günə qoymusan? Tez evə 

gəl, əynini dəyiĢ, xəstələnərsən, demiĢdi. Evdə isə onun 

qulağını çəkərək tənbeh etmiĢdi. 

Nazilə ağlaya-ağlaya anasının üstünə qaçıb bacısından 

Ģikayət etdi. Anası onu qucaqlayıb, sakitləĢdirərək 

paltarlarını dəyiĢdi, üzündən öpüb: 

 - Ağlama, sən mənim ağıllı, gözəl qızımsan. Mən bacına 

tapĢıraram, bir də səni incitməsin. Amma sən də gərək 

özündən böyüklərin sözünə baxasan, yoxsa yaĢ paltarla 

xəstələnərsən, dedi. Sonra Ġlhaməni çağıraraq: 

 - Bir daha Naziləni incitmə, onu ağlatma, mən bu gün 

yaĢadığım üçün ona borcluyam, o mənim həyatımın mənə 

qaytarılma səbəbidir, dedi. Ġlhamə təəccüblə: 

 - Bu nə deməkdir,ana, biz bunu niyə bilmirik, deyə izahat 

istədi. Anası: 

 - AxĢam hamı evə yığıĢanda danıĢaram. 
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AxĢam yeməkdən sonra Nazilə oyuncaqları ilə oynayırdı, 

evdə hər kəs iĢini bitirib televizorun qarĢısında oturmuĢdu. 

Anası Ġlhaməyə dedi: 

 - Qızım sən bir yaxĢı çay gətir, sonra sizə bir əhvalat 

danıĢacam. 

Hamı maraqla ona baxaraq baĢına yığıĢdı. Ana asta-asta 

sözə baĢladı: 

  - Hə, uĢaqlar, hamınız bilirsiniz ki, Nazilə doğulandan 

sonra mən uzun müddət, Nazilənin bir yaĢ yarımınadək 

xəstə olmuĢam. Nazilə doğulanda çox qan itirdiyimə görə 

uzun müddət müalicə olunmuĢam, müxtəlif 

xəstəxanalarda yatmıĢam. Yadınıza gəlirsə, Krenfil 

qəsəbəsindəki xəstəxanada bir neçə ay yatdım. 

Müalicələrdən sonra bir az yaxĢılaĢsam da, bir sürə sonra 

yenə əvvəlki vəziyyətimə, hətta ondan da pis vəziyyətə 

düĢürdüm. Bir dəfə halım çox pisləĢmiĢdi, müalicənin 

xeyri olmurdu, özüm də hiss edirdim ki, daha vaxtım 

çatıb. Tibb bacısı qaçıb həkimləri çağırdı. Bütün həkimlər 

baĢıma yığıĢmıĢdılar. Hiss edirdim ki, mənə qan köçürülər 

çoxlu iynələr vururlar, amma mən yavaĢ-yavaĢ huĢumu 

itirirdim. Uzaqdan həkimin səsini eĢitdim, atanıza deyirdi 

ki, istəyirsiniz daha evə aparın, biz əlimizdən gələni etdik, 

bir tibb bacısı isə son sözümü soruĢurdu. Mən çətinliklə 

Nazilənin adını çəkirdim. Sonra huĢumu itirdim. Özümü 
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böyük bir düzəngahda gördüm, orada iki dənə qəribə canlı 

vardı. Birinin əlindəki zəncirə iki dənə canavara bənzəyən 

it bağlanmıĢdı. O canlılardan biri torpağı qazırdı, o biri 

mənə yaxınlaĢaraq bilirsənmio nə qazır, ora sənin 

qəbrindir, dedi. Mən nə qədər danıĢmaq istəsəm də səsim 

çıxmadı, ona görə də çiyinlərimi çəkdim. Sonra gördüm 

ki, düzəngahın o baĢından kimsə gəlir, ayaqlarında əldə 

toxunmuĢ, bəzəkli yun corab vardı. Gəlib bir az aralıda 

dayandı, mən onun ancaq dizdən aĢağı ayaqlarını 

görürdüm. Amma onun çox niyyətlə gəldiyini hiss 

edirdim. Bir anlığa həyətimizdə olan köhnə əl damı 

gözümə göründü. Damın taxta, paslı cəftəsi olan qapısı 

cırıltı ilə açıldı. Damın içindən yaĢ yarımlıq Nazilənin 

yıxıla -dura çıxdığını gördüm. Sonra Nazilənin gah 

iməkləyərək, gah yeriyərək o kiĢinin ayaqlarına çatıb 

dayandığını, onun bir ayağını qucaqlayaraq bir təhər 

ayağa qalxdığını gördüm. O, əlini Nazilənin baĢına 

çəkərək sığalladı və sonra dedi ki, səni bu körpəyə 

bağıĢlayıram, ona yaxĢı bax, get onu böyüt. Mən hiss 

elədim ki, o Ģəxs qurban olduqlarımdan, 

müqəddəslərimizdən biridir. Əks tərəfə baxanda gördüm 

ki, əvvəl gördüklərim yoxdurlar. 

   Sonra mən yavaĢ-yavaĢ ayılmağa baĢladım. Kimsə 

üzümə Ģillə ilə vuraraq, Zəhra oyan deyirdi. Gözüm hər 

Ģeyi dumanlı görürdü, çarpayının ayaq tərəfində atanızı 
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gördüm, rəngi çox qaralmıĢdı.  SoruĢdum ki, nolub, niyə 

belə həyəcanlısan. O isə qorxma, sənə qan çatdırdım, daha 

yaxĢı olacaqsan, dedi. Hə balalarım, indi bildinizmi ki, 

mənim yaĢama səbəbim Nazilədir. Məni Allah ona 

bağıĢlayıb. 

 

Etibar 

2015. 

 

 

 

  SON   QƏRAR 

 

 

    AxĢamdan yağan qar hələ də kəsməmiĢdi. Yanvarın 

axırları olsa da, hələ də bərk Ģaxtalar yox idi. Dağ rayonu 

üçün belə hava çox yumĢaq sayılırdı. Günortadan sonra 

idi, saat 4-ə az qalırdı. Elnur pəncərənin qabağında 

dayanıb fikrə getmiĢdi, əlindəki siqaretin yanıb 
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qurtardığının fərqində belə deyildi. 25yaĢı olsa da, 

saçlarında ağ zolaqlar görü- nürdü. Dodaqları qətiyyətlə 

sıxılmıĢdı, bu gün Nərgizlə son dəfə görüĢüb, danıĢmalı 

idi. 

 Elnur DaĢkəsəndə doğulub, böyümüĢ, orta məktəbi 

burada bitirmiĢdi. Sonra Neft Akademiyasına daxil olub, 

dağ mühəndisliyi oxumuĢdu. Ali məktəbi bitirdikdən 

sonra əsgərliyə getmiĢdi. Qarabağdakı döyüĢlərin acı 

xəbərləri onun fikirlərinə bir istiqamət verdi. Bakı 

qarnizonlarının birində xidmət etsə də, komandirin yanına 

gedib, könüllü olaraq Qarabağa getmək istədiyini bildirdi. 

Ġki həftə sonra ona Qarabağa təyinat verildi. 

Onunla bərabər daha on beĢ nəfər könüllü də var idi. 

Onlar axĢamdan əĢyalarını toplayıb yatdılar ki, səhər 

tezdən yola çıxsınlar. 

  Elnur Qarabağa  gedəcəyini ailəsinə bildirmək, onları  

nigaran qoymaq istəmirdi. Evin tək oğlu idi, bir də bacısı 

Gülnar vardı. Səhər tezdən saat  7-də  Bakıdan çıxdılar, 

avtobus Ağdama axĢamtərəfi çatdı, onlar komissarlığa 

gələrək qeydiyyatdan keçdilər, hərbi hissəyə çatanda artıq 

qaranlıq düĢmüĢdü. Səhərisi onları təyinatı üzrə bölmələrə 

göndər- dilər, Elnur kəĢfiyyat dəstəsinə düĢmüĢdü. Hər 

gün ölümlə üz-üzə gəlsələr də, geri dön- məyi heç kim 

düĢünmürdü. Dağ rayonunda böyüdüyü üçün bu Ģərait ona 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Duyğular dinsin” 

çətin gəlmirdi. Amma bir dəfə növbəti əməliyyata 

getdikləri zaman üç dostu ilə bərabər minaya  düĢdülər, 

dostlarının ikisi orada Ģəhid oldular, bir dostu ilə Elnur isə 

yaralanmıĢdılar-Elnurayağından, dostu isə baĢından. 

Gəldikləri ərazidən geriyə- hərbi hissəyə dağ cığırları ilə 

ən azı iki saatlıq yol var idi. Hər ikisi qan itirirdilər, dostu 

huĢsuz idi, çox düĢünməyə vaxt yox idi. Elnur dostu 

RəĢadı dalına alaraq min əzabla geriyə yol aldı. Deyəsən 

ayağı dizdən sınmıĢdı, qolunda zədələr var idi. Bir ayağını 

sürüyə-sürüyə, tez-tez dayana-dayana bir təhər hərbi 

hissəyə qayıda bilmiĢdi. Çox qan itirdiyinə görə artıq heç 

nə hiss etmirdi, gözləri qaralır, baĢı hərlənirdi, çox sağlam 

olsa da, daha tükənmiĢdi. UĢaqlar bir anda onları əhatəyə 

alıb tibb məntəqəsinə götürdülər, sonra nələr olduğundan 

Elnurun xəbəri olmamıĢdı. Gözlərini açanda özünü 

Bakıdakı hərbi qospitalda gördü. BaĢının üstündə dayanan 

həkim və tibb bacıları onun ayıldığını görüb, çox 

sevindilər, özünü necə hiss etdiyini soruĢdular. Elnurun 

ilk sualı dostu RəĢad oldu. Həkimlər RəĢadın altı saatlıq 

əməliyyatdan çıxdığını, hələ ayılmadığını söylədilər. Bir 

də dedilər ki, əgər hərbi hissədə yoldaĢlarınız sizə qan 

verməsəydilər, nə sən, nə də dostun heç Bakıya gəlib 

çatmazdınız.  

RəĢadın baĢından və bədəninin müxtəlif yerlərindən kiçik 

qəlpələr çıxarmıĢdılar. Elnur RəĢadın sağ qaldığına çox 
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sevinirdi, onu görmək istədiyini bildirdi, amma ona ayağa 

qalxmağa icazə vermədilər, ayağının dizdən kəsildiyini 

söylədilər və dedilər ki, əgər yaralandıqdan sonra geriyə 

tez qayıda bilsəydin, həm də dostunu kürəyinə alıb 

ayağına ağırlıq salmasaydın, yəqin ki, ayağını itirməzdin. 

Elnur onlara baxıb qətiyyətlə: 

   - Mən RəĢadın sağ qalması üçün ayaqlarımın ikisini də 

itirməyə razı idim,dedi. Ətrafdakı hər kəs onun bu böyük 

ürəyinə, bu qətiyyətinə qürurla baxırdı. Qospitalda 

Elnurun müalicəsi bir aydan artıq sürdü, hələ də, 

evdəkilərin heç nədən xəbəri yox idi.  

Bir də rayonda qoyub gəldiyi, ürəyində sevgisini, həsrətini 

daĢıdığı Nərgizin bu hadisələrdən xəbəri yox idi. 

 Bu arada canından çox sevdiyi dostu RəĢadın da 

vəziyyəti artıq stabilləĢirdi, amma onun hələ uzun müddət 

müalicə alması lazım idi. Elnur hər gün RəĢadın yanında 

saatlarla oturar, ona qulluq etməyə çalıĢardı. Onu çox 

yormamaq üçün az danıĢardı. Bir gün həkimlər Elnura 

daha müalicəsinin bitdiyini söylədilər. Evə getmək zamanı 

çatmıĢdı.Həf-tə sonu Elnur qospitaldan çıxmalı idi, indi 

RəĢadın yanında daha çox vaxt keçirirdi. Söhbətarası 

RəĢada dedi: 
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    - Hə dostum, mənim müalicəm bitti, həftə sonu rayona 

gedəcəyəm. 

RəĢad onun sağaldığına çox sevinsə də, Elnursuz 

darıxacağını bilirdi. Amma Elnur RəĢaddan nigaran 

deyidi, çünki anası ilə bacısı ġəkidən gəlib Bakıda ev 

tutmuĢdular, tez-tez yanına gəlirdilər, atası isə rayonda 

iĢləyirdi. 

    Nəhayət həftə sonu çatdı,Elnuru evə yazdılar, hərbi 

xidmətdən də azad etmiĢdilər. Elnur RəĢadla, palata 

yoldaĢları, həkimlər və tibb bacıları ilə görüĢüb qospitalın 

həyətinə düĢdü, əlində çəlik var idi, ayağına protez 

düzəltmiĢdilər. 24 yaĢlı, pəhləvan cüssəli bu gənc 

ağacların altındakı skamyaların birində oturdu, fikir onu 

götürmüĢdü. Rayona qayıdıb bütün bu olub-keçənləri 

ailəsinə, ürəyinin hakimi Nərgizə necə deyəcəyini 

düĢünürdü. Beləcə bir saat da keçdi. Saat 11-ə iĢləyirdi, 

getmək vaxtı idi, çünki, Bakıdan DaĢkəsənə altı saatlıq yol 

vardı. Əlində kiçik bir çanta avtovağzala gəlib Gəncə 

avtobusuna bilet aldı. Yol boyu 5-6 ay ərzində baĢ 

verənlər film kimi gözlərinin önündən təkrar-təkrar 

keçirdi. Sanki, 5-6 ayda on il qocalmıĢdı, gördüyü saysız 

ölümlər, erməni vəhĢiliyi, ev-eĢiyini qoyub qaçan 

insanlar, yanan kəndlər onun hafizəsində silinməz izlər 

qoymuĢdu. Arabir anasının sakit, ağıllı gözləri, bacısının 
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Ģən gülüĢləri, atasının ciddi üzü və Nərgizin sevgi dolu 

gözləri onun gözlərinə görünürdü. 

    Saat dörddə avtobus Gəncəyə çatdı. Elnur avtobusdan 

düĢüb, DaĢkəsənə gedən avtobusların dayandığı 

avtovağzala gəldi. Bir taksiyə minib ünvanı dedi, sürücü 

onu o saat tanıyıb: 

     -Ə, sən Ġsmayılın oğlu deyilsənmi, bu saat səni evinizə 

çatdıraram,-dedi. 

Gəncə DaĢkəsən yolu öz gözəl mənzərələri ilə adamı 

valeh edirdi. Elnur acgözlüklə bu doğma yerlərə, dağlara, 

QoĢqar çayına, meĢələrə baxırdı. Buralar üçün nə qədər 

darıxdığını indi anlayırdı. Yuxarı qalxdıqca təmiz dağ 

havasını ciyərlərinə çəkməkdən doymurdu. Ürəyi az 

qalırdı köksündən çıxsın, döyüntüsü qulaqlarında 

eĢidilirdi.  

Bir də ayıldı ki,taksi yaĢadığı üç mərtəbəli binanın 

qabağında dayanıb. Sürücü ondan qabaq qaçıb evlərinin 

qapısını döydü, qapını açan bacısı  təəccüblə tanımadığı 

kiĢiyə baxırdı. KiĢi isə uca səslə dedi: 

 -A qızım ata-ananı çağır muĢtuluğumu versinlər, Elnuru 

gətirmiĢəm. 
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Gülnar bir an özünü itirib, çaĢqınlıqla baxsa da, tez 

toparlanıb anasını çağırdı və sürətlə pilləkənlərdən düĢüb 

həyətə yüyürdü. Bir göz qırpımında Elnurun boynuna 

sarıldı, ardınca da anası. Sürücü isə bəxĢiĢini alıb, 

sağollaĢıb getdi. 

    Elnurgilin evləri ikinci mərtəbədə idi. Anası hələdə 

gözlərinə inanmırdı, çünki,Elnurun əsgərlikdən gəlməsinə 

hələ bir neçə ay vardı. Nəhayət anası özünə gəlib, 

soruĢdu: 

 - Nə tez qayıtdın, bu nədir belə,deyə, onun əlindəki əsanı 

göstərdi. Elnur isə gülümsəyərək: 

 - Bəlkə qoyasınız evə keçim,- dedi.  

Yazıq ana indi özünə gəlib: 

 - Allah məni öldürsün, uĢağı həyətdə saxlamıĢam,-dedi. 

Səs-küyə qonĢular da çıxdılar,Elnurgili əhatəyə alıb, 

görüĢməyə çalıĢırdılar. Axır ki, Elnur evə qalxdı, ətrafa 

göz gəzdirib, hər Ģeyin elə qoyub getdiyi kimi olduğunu 

gördü. Əl-üzünü yuyub, əynini dəyiĢib, divanda oturdu. 

QonĢular da baĢına yığıĢmıĢdılar, aramsız suallar 

verirdilər. Elnur gülümsəyərək: 
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 - Ġmkan verin bu gün dincəlim,sabah hər Ģeyi danıĢaram,-

dedi. 

Anası ilə bacısı əlüstü masaya çay-çorək, yemək düzdülər. 

QonĢular sağollaĢıb getdilər, yeyib, çayını içib divanda 

uzandı, nə qədər yatdığını özü də bilmədi. Gecənin yarısı 

gözünü açanda hələ də anası ilə bacısının, atasının stolun 

baĢında oturaraq ona baxdıqlarını gördü: 

 - Niyə gedib yatmırsınız?- dedi. 

    Atası onunla görüĢüb, nələr olduğunu soruĢdu. Elnur 

bütün olub- bitənləri baĢdan ayağadək danıĢdı. Anası içini 

çəkə-çəkə sakitcə ağlayır, bacısı ona bir qəhrəman kimi 

baxır, atasının üzündən isə oğlu ilə qürur duyduğu 

bilinirdi. Beləcə səhəri açdılar, gələn-gedənin arası 

kəsilmirdi. Elnur hadisələri təkrar-təkrar danıĢmaqdan 

yorulmuĢdu, indi də bacısı fəxrlə danıĢırdı. Bir neçə gün 

beləcə keçdi. Elnur isə səbirsizliklə Nərgizin görüĢünə 

gedəcəyi günü gözləyirdi. telefonla danıĢsalar da, hələ 

görüĢmək fürsəti olma-mıĢdı. ayağının dizdən kəsildiyini 

də telefonda qıza deyə bilməmiĢdi. 

 Elnur qərara gəldi ki, bu axĢam qızla görüĢsün. Nərgizgil 

Ģəhərin yuxarı tərəfində yaĢayırdılar. Qızın ailəsi də 

onların münasibətini bilirdi və mane olmadıqlarına görə 

Elnuru bəyəndikləri bəlli idi. Hər iki ailə ziyalı ailə idi. 
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AxĢam Elnur geyinib evdən çıxdı, yavaĢ-yavaĢ 

görüĢəcəkləri yerə tərəf gedirdi. Qızgilin evindən bir az 

aralı kiçik bir park vardı.Elnur ora çatıb skamyaların 

birində oturdu, bir azdan Nərgiz də gəldi. Elnurun 

oturduğu yerə çatıb dayandı, sanki, Elnuru birinci dəfə 

görürmüĢ kimi baxırdı.Elnur ayağa qalxıb bu ağbənizli, 

gözəl gözlü qıza sehirlənmiĢ kimi baxırdı. 

 

                                    BaxıĢların söhbəti dilimizdən 

mənalı, 

                                    Oxunur baxıĢlarda sevgimizin hər 

halı. 

Bir ildən artıq idi ki, bir-birlərini görmürdülər, ayrılıq, 

həsrət hər ikisini üzmüĢdü. Nəhayət Elnur dilləndi: 

 - Sən daha da gözəlləĢmisən. 

Qız isə Elnura heyranlıqla baxaraq: 

 - Sən isə elə bil xeyli böyümüsən, kiĢiləĢmisən, üzündə 

sərt cizgilər yaranıb,dedi.  
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Oturdular, Elnur qızın əllərini buraxmaq istəmirdi, bu 

anların bitəcəyindən qorxurmuĢ kimi, ovuclarında 

saxlayırdı. 

 

                                     Ġndi qarĢımdasan, baxıram 

gözlərinə, 

                                     Gözlərinin iĢığı düĢübdü 

gözlərimə. 

 

Qıza baxmaqdan doymurdu, ürəyində o qədər deyiləsi 

sözləri vardı ki, haradan baĢla- yacağını bilmirdi. Nərgiz 

isə bu qəfil gəliĢin səbəbini bilməsə də, çox sevinirdi, 

sanki, dünyanı ona vermiĢdilər, gözlərindən bəxtəvərlik 

yağırdı. Heç dnıĢmaq istəmirdi, sadəcə Elnura baxırdı. 

Elnur asta səslə sözə baĢladı: 

 - Nərgiz,mənə diqqətlə qulaq as, sözümü kəsmə, axırda 

fikirlərini bildirərsən,dedi.  Bütün olanları asta-asta 

danıĢdı, Nərgiz Elnurun skamyaya söykədiyi əsasını 

indicə gördü.Bir ayağının dizdən aĢağı protez olduğunu 

eĢidib, çox təsirləndi.O,indi Elnuru əvvəlkindən də çox 

sevdiyini, Elnurun onun gözündə daha da ucaldığını hiss 

etdi və dedi: 
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 - Mən bir Qarabağ qazisinin həyat yoldaĢı olmaqdan 

qürur duyuram, Elnur.                                                                                                                   

Beləcə xeyli söhbət etdilər, sonra Elnur onu evlərinə yola 

saldı, bir az da Ģəhərin içində gəzib evlərinə gəldi. Hər kəs 

onu gözləyirdi, masaya yemək düzülsə də heç kim süfrəyə 

əluzatmamıĢdı. Deyə-gülə yeyib söhbət 

edirdilər,valideyinlərinə NərgizləgörüĢdüyünü 

söylədi,anasına: 

  - Nərgizə elçi getməni istəyirəm,dedi.  

Anasının sevincdən gözləri dolmuĢdu: 

     -Əlbəttə oğlum, bu günlərdə mütləq gedərik, -dedi. 

Amma Elnur sabah nələr olacağını hələ bilmirdi, özünü 

çox xoĢbəxt hiss edirdi, bu hisslərin təsiri ilə də yatmağa 

getdi. 

 Nərgiz  evlərinə qayıdıb, Elnurun gəldiyini, onunla 

görüĢdüyünü anasına söylədi. Elnurun qazi olduğunu, 

yaxınlarda elçi göndərmək istədiyini bildirdi. Anasının 

üzündən sanki bir kölgə keçdi, qızına bir söz deməsə də, 

fikrə getmiĢdi. Nərgiz isə bunun fərqində olmadan 

yatmağa getdi.Amma xoĢ hisslərin bolluğundan gözünə 

yuxu getmədi.Atasıgilinotağından asta daanıĢıq səsi 

gəlirdi,elə bil nəyi isə müzakirə edirdilər. Səhər Nərgiz 
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yuxudan gec qalxdı, əl-üzünü yuyub süfrə arxasına keçdi 

və anasına: 

 - Elnurla zəngləĢib görüĢəcəyəm,dedi.  

Anası qızına baxaraq atasının fikirlərini necə deyəcəyini, 

qızının bu xoĢbəxtliyini necə bərbad edəcəyini düĢünürdü. 

Yemək səssiz baĢa çatdı, Nərgiz qalxmaq istəyəndə anası : 

 - Qızım, bir az daha otur, deyəcəklərim var,dedi. 

Nərgiz Ģən halda oturub: 

 - Ana bir az tez de, tələsirəm,-dedi. 

Anası aramla söylədi: 

 - Gecə atanla bu məsələni danıĢdım, atan daha Elnurla 

evlənməyini istəmir, deyir nə çox sağlam oğlan,əngəlli 

birinə niyə getsin ki. Qızım, sən gəl bu məsələni bir daha 

düĢün. Nərgiz heyrətdən quruyub qalmıĢdı, dili söz 

tutmurdu, yalnız iri qara gözlərindən yaĢlar süzülürdü. 

Sakitcə dönüb otağına keçdi, axĢama qədər çıxmadı, anası 

nə qədər çağırsa da, danıĢsa da elə bil eĢitmirdi. Ġki gün 

belə keçdi, Elnur hər gün dəfələrlə zəng etsə də, telefona 

da cavab vermirdi. Nəhayət üçüncü gün Nərgiz anasına 

qəti bildirdi: 
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 - Mən Elnurdan baĢqasına ərə getməyəcəm, istəyirsiniz 

verin, istəmirsiniz verməyin. 

Elnurun nigarançılıqdan ürəyi sıxılırdı, bacısına dedi: 

 - Get gör nələr olur, Nərgiz niyə zənglərimə cavab 

vermir. 

Gülnar geyinib evdən çıxdı və Nərgizgilə gəldi. Qapını 

Nərgiz açdı, görüĢdülər. Nərgiz xəstəlikdən qalxan adama 

bənzəyirdi. Gülnar hal-əhval tutub nə olduğunu soruĢdu. 

Nərgiz olanları ona danıĢdı. Gülnar pərt olsa da Nərgizə: 

 - Mütləq Elnurla görüĢüb bunları ona deməlisən,-dedi. 

Nərgiz razılaĢdı: 

 - Elnur axĢam həmiĢəki yerə gəlsin,dedi. 

Gülnar evə gəlib olanları anasına və Elnura danıĢdı, 

Nərgizin axĢam onu gözləyəcəyini söylədi. Elnur ağır 

zərbə almıĢ kimi stula çökdü, nə deyəcəyini, nə edəcəyini 

bilmirdi. Anası isə ona: 

- Oğlum, sən axĢam get qızla görüĢ, əgər ayrılacaqsa, 

edəcəyimiz bir Ģey yoxdur, əgər uca Allah onu sənə 

yazıbsa mütləq bu sınaqdan üzü ağ çıxacaqdır,-dedi. 
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Elnur axĢama qədər evdə kölgə kimi səssiz, düĢüncəli 

gəzib-dolandı. AxĢam geyinib Nərgizin görüĢünə getdi, 

parka çatanda Nərgizin gözlədiyini gördü. YaxınlaĢıb 

salam verdi, qızın üzünə bir xəstəlik çökmüĢ kimi idi. 

YanaĢı otursalar da heç biri danıĢmırdı. Bir az sükutdan 

sonra Elnur soruĢdu: 

   - Nə düĢünürsən, ayrılaqmı? Nərgiz isə yaĢ dolu 

gözlərini ona zilləyib: 

   - Məni səndən ancaq ölüm ayırar, dedi. 

   - Valideyinlərin axı razı deyillər. 

   - Mən onlara fikrimi bildirəcəm, ya razı olarlar, ya mən 

də ərizə verib ön cəbhəyə gedərəm.                                                                                                         

Elnurun deyəcək sözü qalmamıĢdı, valideyinlərə də haqq 

qazandırırdı, sevdiyinə də. Bir az da söhbət edib ayrıldılar. 

AxĢam Nərgiz qərarını valideyinlərinə bildirdi, atası ona 

istehza ilə: 

 - Sən elə cəbhəyə get, beləsi daha yaxĢıdır,- dedi. 

Nərgiz tezdən durub komissarlığa getdi, ön cəbhəyə 

getmək istədiyini, tibb bacısı olduğunu bildirdi. Oradan 

çıxıb Elnura zəng edərək iki gün sonra valideyinlərindən 
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xəbərsiz cəbhəyə gedəcəyini söylədi. Elnur onu nə qədər 

fikrindən daĢındırmağa çalıĢsa da qız qərarını vermiĢdi. 

Elnurun əlindən bir Ģey gəlmirdi, nə deyəcəyini bilmirdi. 

 Ġki gün sonra Nərgiz cəbhəyə getdi, valideyinlərinə 

məktub qoymuĢdu. Hər kəs bu qərardan çaĢqın idi. 

Günlər, aylar beləcə keçirdi, Nərgiz aradabir Elnurla 

danıĢsa da evlərinə heç zəng etmirdi. 

    Aradan daha iki ay da keçdi, atəĢkəs elan olundu. Elnur 

da, Nərgizin ailəsi də Nərgizingəlməsini səbirsizliklə 

gözləyirdi. Bir gün eĢitdilər ki,fərman verilib, cəbhədə 

olan könül-lülər tərxis olunurlar. Bir neçə gün sonra 

Nərgiz Elnura zəng etdi ki, sabah rayona gəlirəm. 3-4 ayı 

səbrlə gözləyən Elnur bir gecəni gözləyə bilmirdi, bu gecə 

bitməz olmuĢdu. Səhərə qədər otaqda var-gəl etdi. 

Səhərisi gün günorta Nərgiz zəng elədi: 

  - Evdəyəm, tezliklə görüĢərik, öncə valideyinlərimlə 

danıĢmalıyam,dedi. 

 Nərgizin valideyinləri qızlarının sağ-salamat qayıtmasına 

çox sevinirdilər. Amma cəbhədə keçən aylar Nərgizin 

həm üzündə, həm xasiyyətində xeyli izlər qoymuĢdu. 

Üzündə-ki məsum, uĢaqsayağı təbəssümlərin yerini daha 

ciddi, daha dərin ifadələr əvəz etmiĢdi, baxıĢları 

sərtləĢmiĢdi, xasiyyəti daha qətiyyətli olmuĢdu. 
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Bir neçə gün gəlib- gedənlərlə uğraĢdıqdan sonra Nərgiz 

anasına dedi: 

   - Elnurla görüĢməliyəm. Anası : 

   -Atan bu iĢə qətiyyən razı olmayacaq,dedi. Nərgiz bir az 

düĢünüb: 

   - Atamla özüm danıĢaram,- dedi.                                                      

AxĢam yeməkdən sonra Nərgiz atasına onunla danıĢmaq 

istədiyini bildirdi. Atası ona axıradək qulaq asdıqdan 

sonra ya Elnur, ya ailən Ģərtini qoydu: 

 - Əgər Elnurla evlənərsən bir daha bu evə ayaq basa 

bilməzsən, get düĢün,-dedi.  

Nərgiz qolu-qanadı sınmıĢ kimi oturub atasına baxırdı, 

düĢünürdü ki, görəsən, atam da Elnurla mənim kimi, 

aylarla hər gün ölümün üzünə dik baxsaydı, ölümün 

gözlə-qaĢ arasında olduğunu anlasaydı, bu gün belə 

mənasız bir qərar verərdimi. Amma onu da baĢa düĢürdü 

ki, izah etsə belə, atası onu baĢa düĢməz. Sakitcə qalxıb 

otağına keçdi, El-nura zəng eləyib olan söhbəti danıĢdı. 

Qəti bir qərara gələnədək fikirləĢmək istədiyini bildirdi. 

Elnurun isə deyəcək sözü yox idi, tək çarəsi gözləmək idi. 

Bir neçə gün də belə keçdi, Elnur bu günlərdə daha bir 

neçə il qocaldı. Bir axĢam Nərgiz ona zəng edibsabah son 
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qərarını bidirəcəyini dedi. Havalar xeyli xoĢ keçirdi, asta-

asta qar yağırdı, hər yer ağappaq ağarmıĢdı, heç sabaha da 

kəsəcəyi gözlənilmirdi. 

     Siqaretin közü barmaqlarını yandıranda fikirdən ayıldı, 

bu pəncərənin qabağında nə qədər dayandığını 

unutmuĢdu. Olub-keçənləri təkrar yaĢamıĢ kimi idi. 

Telefonu götürüb Nərgizə zəng etdi, cavab yox idi, səbri 

lap tükənmiĢdi. DüĢünürdü ki, Nərgiz yox desə buralardan 

çıxıb gedəcək Rusiyaya və bir daha da geri qayıtmayacaq. 

Evdə tək idi, vaxt da keçmirdi, bu son görüĢ onun taleyini 

həll etməli idi. Nəhayət ki, telefon zəng çaldı, xəttin o 

baĢında Nərgizin qətiyyət dolu səsi eĢidildi: 

  - Elnur gəl nigah qeydiyyatı idarəsinə, gözləyirəm.                                                                                  

 

                                     Bu ömrün yazını, qıĢını bölək, 

                                     Sevinci, fərəhi, kədəri bölək. 

                                     Birlikdə ağlayaq, birlikdə gülək, 

                                     Gəl həyat yolunu bərabər gedək. 

 

 ETĠBAR.    
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 25.01.2015. 

 

 

 

 

  YASƏMƏNIN   AMALI 

 

 

   Yasəməngil Bakıda yaĢayırdılar. Ailələri beĢ nəfərdən 

ibarət idi:-atası,anası, bacısı və qardaĢı. QardaĢı 

Yasəməndən dörd yaĢ böyük idi. Yasəmən bu il 

Azərbaycan Pedaqoji universitetinin dil-ədəbiyyat 

fakultəsini bitirib, təyinatını dağ rayonuna -DaĢkəsənə 

aldı. Evdə hamı Yasəmənin bu qərarından narazı olsa da, 

O qərarında qəti idi. Yasəmən avqustun 20-də DaĢkəsən 

rayonunun Təhsil Ģöbəsinə gələrək, sənədlərini təqdim 

etdi və bildirdi ki, ən ucqar kənddə iĢləmək istəyir. Müdir 

onun arıq, zəif cüssəsinə baxaraq, gülümsədi: 

    - Qızım, sən ucqar kənddə iĢləyə bilməzsən, qıĢı var, 

soyuğu var. Buralarda qıĢ çox sərt keçir,dağ yolları qarla 
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əlaqədar bağlanır, maĢınlar ucqar kəndlərə gedə bilmirlər. 

Həm qız uĢağı tək-tənha ucqar kənddə necə qalarsan, sən 

Ģəhərdə böyümüsən, kənd həyatı sənə çətin olar. Yasəmən 

isə qətiyyətlə: 

    - Fikrim qətidir, gedəcəyəm, həm də qardaĢım Raufla 

gəlmiĢəm, mən bir evə yerləĢəndən sonra, o Bakıya 

qayıdacaq, dedi. 

Müdir bir qədər fikirləĢib kadrlar Ģöbəsinə zəng etdi: 

    - Bax gör kəndlərin hansında azərbaycan dili və 

ədəbiyyati müəlliməsi üçün boĢ yer var, dedi. Kadrlar 

Ģöbəsinin müdiri: 

    - ġahkərəm kəndində, deyə cavab verdi. 

Yasəmən düĢünmədən: 

    - Razıyam, mənim üçün fərqi yoxdur, dedi. 

Yasəmənlə qardaĢı o günü rayon mərkəzindəki 

mehmanxanada qaldılar. Rayonun avtovağzalından 

kəndlərə gedən avtobuslar günortadan sonra saat 3-4 arası 

rayondan çıxdıqları üçün, Yasəmənlə qardaĢı tezdən 

Təhsil Ģöbəsinə gəlib, müdirdən soruĢdular: 
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    - Biz bu axĢam kəndə çatıb, kimə müraciət edə bilərik?  

Müdir ġahkərəm kənd məktəbinin müdirinin telefon 

nömrəsini verərək: 

    - Bu nömrəyə zəng edərsiniz, adı Rasimdir, haqqınızda 

məlumatı var, nə lazımsa edəcəkdir,dedi. 

Yasəməngil təĢəkkür edərək, çıxdılar. Hələ saat 10 idi, 

avtobusun vaxtına çox vardı, saat 3-ə qədər rayonun 

içində gəzərək rayonla tanıĢ oldulr. 

    Onlar kəndə çatanda saat 6-ya qalırdı, gün uzun olduğu 

üçün hər kəs çöldə-bayırda öz iĢi-gücü ilə məĢğul idi. 

Kəndin mərkəzində avtobusdan düĢdülər.Hər kəs onlara 

maraqla baxırdı ki, görəsən bu iki Ģəhərli gənc bu ucqar 

kəndə niyə gəlib. Bu vaxt 14-15 yaĢlarında bir oğlan 

onlara yaxınlaĢıb: 

 - Məni Rasim müəllim göndərib, Sizi onlara 

aparmalıyam, dedi. 

Bərabər Rasim müəllimin evinə gəldilər. Ev çox da böyük 

deyildi, bir mərtəbəli, kürsülü, aynəbəndli bir ev idi. 

Rasim müəllimlə ailəsi onları həyətdə qarĢıladılar, içəri 

dəvət etdilər. Qısa müddətdə süfrə açıldı, yedilər, çaylarını 

içdilər, tanıĢ oldular. Sonra Rasim müəllim Yasəmənə 

dedi: 
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    - Sizin üçün qonĢuda ev danıĢmıĢam, sahibi tək 

qadındır, yoldaĢı rəhmətə gedib, uĢaqları da  Bakıda 

oxuyurlar, adı Sonadır. Gedək sizi tanıĢ edim.  

       Elə bu vaxt içəriyə orta boylu, dolu, qara saçlı, 

göyçək bir qadın daxil oldu,salamlaĢıb oturdu və hal -

əhval tutdu. Bu qonĢu qadın Sona xala idi, 50-55 yaĢı 

olardı. Yasəməndən xoĢu gəlmiĢdi, bir az sonra: 

    - Bilirsən də qızım, bizim evdə qalacaqsan, durun gedək 

dincəlin, otağını rahatlamıĢam, dedi. 

Qalxdılar, ev əhli ilə sağollaĢıb, Sona xalanın evinə 

getdilər. Sona xalanın evi adi bir mərtəbəli, kürsülü, daĢ 

ev idi. Bütün kənd evləri kimi, sadə amma çox rahat idi. 

Sona xala onlara Yasəmənin qalacağı otağı göstərdi. Otaq 

yetəri qədər iĢıqlı, təmiz və rahat idi. Otaqda bir çarpayı, 

dolab, stol, stul və divan vardı. Yerə isə gözəl bir əl 

xalçası salınmıĢdı. Yasəməngil çox yorğun olduqları üçün 

tez yatdılar. 

 Yasəmən səhər çox tez durmuĢdu, həyətə düĢüb, əl-üzünü 

yudu, sonra həyətdəki taxtın üstündə oturub, ətrafı, 

dağları, seyr etməyə baĢladı. Bu vaxt Sona xala tövlədən 

çıxaraq əlində yarım vedrə süd ona tərəf gəldi: 

 - Ġndi sizə təzə süd biĢirərəm, içərsiniz, dedi. 
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Südü ocağa qoyub Yasəmənə tapĢırdı ki, bax, daĢmasın. 

Özü isə qayıdıb inəyi və balasını həyət qapısından çıxarıb 

kəndin naxırına qoĢdu və qayıtdı. Rauf da dürmuĢdu, 

eyvandan hər tərəfə baxaraq: 

    - Buraların nə gözəl mənzərəsi var, adam baxmaqdan 

doymur, dedi. 

Sona xala həyətdəki stolun üstünə süfrə salaraq təzə 

çörək, yağ, pendir və süd gətirdi. Bərabər səhər yeməyini 

yedilər. Hələ məktəbin açılmasına 4 gün vardı. Yasəmən 

Raufa: 

    - Bakıya qayıtmağa tələsmə, gəl bu dörd günü kəndin 

hər tərəfini gəzək, sən də bir az dincəl, dedi. 

Rauf məmnuniyyətlə razılaĢdı. Əyinlərini dəyiĢərək Sona 

xalaya: 

    - Sən bizi gözləmə, nə vaxt yorulsaq onda qayıdacağıq, 

dedilər. 

Bir az pendir, çörək, soyutma yumurta və s. götürərək 

evdən çıxdılar. YavaĢ-yavaĢ kəndi gəzib tanıĢ olurdular. 

Kənd camaatı onlara maraqla baxır, salamlaĢır, kimə 

qonaq gəldiklərini soruĢurdular. Yasəmən onlara 

müəllimə olduğunu, burada iĢləyəcəyini söyləyirdi. Gəzə- 

gəzə kənddən çıxdılar, dağlara, meĢələrə tərəf getdilər. 
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Kəndin kənarında kiçik çay axırdı. Mənzərə çox gözəl idi, 

baxmaqla doymaq olmurdu, hava isə o qədər təmiz idi ki, 

insanın ciyərləri sanki təmizlənirdi. Yamaclarda çobanlar 

qoyun- quzu, mal -heyvan otarırdılar, gənc bir çobanin 

çaldığı tütəyin səsi ətrafa yayılır, insanın ruhunu 

təzələyirdi. Yasəməngil çobanlara yaxınlaĢıb salam 

verdilər , hal- əhval tutdular, tanıĢ oldular, kənddə 

dolanıĢığın necə olduğunu soruĢdular. UĢaqlar isə onların 

suallarına həvəslə cavab verirdilər. Sonra balaca bir 

çoban: 

    - Sizin üçün bir Qarabağ Ģikəstəsi oxuyummu, dedi. 

Yasəmən həvəslə: 

    - Oxu, çox gözəl olar, biz səni məmnuniyyətlə 

dinləyərik, deyə cavab verdi. 

Balaca Rüfət əlini qulağının dibinə qoyub, elə bir coĢqu 

ilə Qarabağ Ģikəstəsi oxuyurdu ki, Yasəmənlə qardaĢı 

sehirlənmiĢ kimi, onu dinləyirdilər. Bu 8 yaĢlı uĢağın saf, 

cingiltili səsi, Ģirin zəngulələri elə bil onları Qarabağa 

aparmıĢdı. Rüfət oxuyub qurtarsa da Yasəmən bu səsin 

təsirindən çıxa bilmirdi. Rüfət ona baxaraq:                                                                                                        

    - Bəyəndinizmi, dedi. Yasəmən : 
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    - Sənin nə gözəl səsin var, Rüfət,sənə belə gözəl 

oxumağı kim öyrədib? 

    - Özüm öyrənmiĢəm, radiodan, televizordan çox 

dinləmiĢəm. Diskini almıĢam Alim Qasımovun ifasında. 

Mən çox xalq mahnıları bilirəm. Yasəmən gülümsəyərək: 

    - Sən də gələcəkdə Alim bəy kimi dünya Ģöhrətli 

xanəndə olmaq istəyirsənmi? deyə soruĢdu. Rüfət qürurla 

ona baxaraq: 

    - Əlbəttə dedi, kim istəməz ki. 

Yasəməngil bir az da bu gənclərlə söhbət edib, yollarına 

davam elədilər. Kəndə qayıdanda artıq Ģər qarıĢırdı, Sona 

xala onları görcək: 

    -Ay bala harada qaldınız, gəzməkdən yorulmadınızmı, 

deyə soruĢdu. Yasəmən: 

    - Hə Sona xala çox yorulduq, amma ətraf elə gözəldir 

ki, adam gəzməkdən doymur. Hələ gənc çobanları 

demirəm, necə də istedadlı uĢaqlardılar, gözəl tütək 

çalırlar, nəğmələr oxuyurlar. Hələ balaca Rüfəti demirəm, 

ifasından doymaq olmur, dedi. 

    Sona xala çolpa kəsdirib biĢirmiĢdi, aĢ süzmüĢdü. 

Yeməyin xoĢ qoxusu ətrafa yayılmıĢdı. Sona xala cəld 
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süfrəni hazırlayıb, yeməkləri düzdü. Yasəmənlə Rauf necə 

acmıĢdılarsa yeməyi az qala çeynəmədən udurdular, 

aradabir: 

    - Ay Sona xala əllərin var olsun, çox dadlıdır deyirdilər. 

Sona xala isə: 

    - NuĢ olsun ay bala, hələ bu nədir ki, görün sizə nə 

yeməklər biĢirəcəm, dedi. 

Onlar deyə-gülə yemək yedilər, üstündən samovar çayı 

xüsusi ləzzət elədi, elə bil bütün yorğunluqlarını çıxardı. 

Xeyli söhbət etdilər, çecənin nə zaman düĢdüyünü hiss 

etməmiĢdilər. Sonrakı iki günü də Yasəmənlə Rauf hər 

tərəfi gəzib- dolandılar. Avqustun 25-i Yasəmən məktəbə, 

Rauf isə Bakıya getdi. Müəllimlər Yasəməni 

mehribanlıqla qarĢıladılar, tanıĢ oldular. Bu arıq qız 

onların xoĢuna gəlmiĢdi. Bir az ordan-burdan söhbət 

elədilər.Yasəmən bu söhbətlərdən baĢa düĢdü ki, aĢağı 

siniflərin Ģagirdləri dərslərə müntəzəm gəlsələr də, yuxarı 

siniflərdə vəziyyət heç də yaxĢı deyil. Yuxarı siniflərin 

oğlanlarını evlərindən müxtəlif iĢlərin dalınca göndərir, 

qızlarını isə ya ərə verir, ya da ev iĢləri ilə əlaqədar 

məktəbə buraxmırdılar. 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Duyğular dinsin” 

    AxĢam Yasəmən bu vəziyyəti çox düĢündü və qərara 

gəldi ki, necə olursa olsun yuxarı sinif Ģagirdlərini 

məktəbə cəlb eləmək lazımdır. 

    Sentyabrın 15-i məktəbin həyəti səs-küylü idi. 

Məktəbin bütün Ģagirdləri tər-təmiz geyinərək məktəbə 

gəlmiĢdilər. AĢağı siniflərin bütün Ģagirdləri burada olsa 

da, 10-11-ci siniflərdən cəmi 5-6 Ģagird gəlmiĢdi. 

Məktəbin direktoru Rasim müəllim yeni dərs ilinin 

baĢlanması münasibəti ilə hamını təbrik etdi və Ģagirdlərə 

yeni dərs ilində uğurlar arzuladı. Zəng vuruldu, uĢaqlar 

siniflərə keçdilər, müəllimlər isə müəllimlər otağına. 

Yasəmənin ilk dərsi 7-ci sinifdə idi. Dərs hissə müdiri 

Yasəməni sinfin Ģagirdlərinə təqdim edərək, ədəbiyyat 

müəllimənizdir dedi. Sinifdə cəmi 8 Ģagird vardi: üçü qız, 

5-i oğlan. UĢaqlar bu arıq, orta boylu, gülər üzlü, qısa 

saçlı qıza maraqla baxırdılar. Onun səliqəli geyimi, 

sərbəst danıĢığı onların çox xoĢuna gəlmiĢdi. Yasəmən 

uĢaqlarla tək-tək tanıĢ oldu, hər kəslə ayrı-ayrı söhbət etdi, 

hansı fənləri sevdiklərini, dərsdən sonra nə iĢlə məĢğul 

olduqlarını soruĢdu. Sonra dərs kitablarını paylayıb, 

sabahdan dərsə baĢlayacaqlarını bildirdi. Müəllimlər 

otağında dərs hissə müdiri ona 6-cı sinifdən yuxarıbütün 

siniflərdə dərs deyəcəyini dedi və dərs cədvəlini verdi. 

Sonra : 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Duyğular dinsin” 

    - Hə birinci dərsin necə keçdi, uĢaqlarla ünsiyyət qura 

bildinmi, dedi. Yasəmən: 

    - Əlbəttə, dərsə, oxumağa maraqları var, deyə cavab 

verdi. 

Sonra daha iki sinfə dərsə girdi, günortadan sonra evə 

gəldi. Sona xala: 

    - Gəl qızım, yemək hazırdır, bərabər nahar edək, dedi. 

Yasəmən onu öpərək masanın arxasına keçdi: 

    - Çox sağ ol Sona xala, var olasan, yorulmayasan. 

Amma Siz daha əziyyət çəkməyin, mən özüm hər iĢi 

görərəm, Sizə yük olmaq istəmirəm, dedi. Sona xala incik 

baxıĢlarla: 

    - Qızım nə əziyyəti var, xoĢdur, onsuz da bütün günü 

evdə oluram, sən də mənim balam, dedi. Yasəmən onu 

qucaqlayaraq, dedi: 

    - Ġnciməyin, Sizi yormaq istəmirəm, amma belədirsə, 

mən hər ay kirayə pulu ilə bərabər yemək pulunu da Sizə 

verərəm, necə istəsəniz idarə edərsiniz. Sona xala: 

    - Bax belə, qızım, biz bu evdə iki nəfərik, ayrı-ayrı 

biĢirib yemək olmaz ki, Allaha Ģükür həyətdə hər Ģey 
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əkmiĢəm, bazara çox da ehtiyac yoxdur, özüm yola 

verərəm. 

 Ġlk vaxtlar Ģagirdlər məktəbə müntəzəm gəlsələr də, get-

gedə dərsdən yayınma halları daha çox olurdu. Yasəmən 

bunun səbəbini müəllimlərdən soruĢduqda, bilirsənmi 

kənddə hər kəsin bağ-bostanında, təsərrüfatında xeyli 

iĢləri var, dedilər. 

    Yasəmən direktorun kabinetinə gedərək, bildirdi: 

 - Mən dərsə gəlməyən uĢaqların evlərinə gedib, 

valideyinləri ilə söhbət edəcəm, gərəkirsə, gedib qızlara 

evlərində dərs keçəcəm, təki oxusunlar. Direktor ona: 

 - Necə istəyirsən elə də et, qızım, amma sanmıram bir 

nəticəsi ola. 

O gün dərsdən sonra Yasəmən dərsə gəlməyən uĢaqların 

ünvanlarını götürüb, bir-bir evlərinə getdi. Ġlk döydüyü 

qapını açan qadın: 

 - Buyurun müəllimə, xoĢ gəlmisiniz, xeyirdimi, 

dedi.Yasəmən:  

 - Qızınız dərsə gəlmir, səbəbini bilmək istəyirəm.  
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 - Qızım niĢanlıdır, daha niyə gəlsin, yaxınlarda toyu 

olcaq. 

 - 16 yaĢlı qızı niyə ərə verirsiniz ki, o hələ oxumalıdır. 

 - Qızım sən özünü yorma, bu kənddə belədir, qızlar 10-

11-ci sinifləri oxumazlar, ərə gedib ailə qurarlar. 

Yasəmən daha danıĢmağın mənasız olduğunu görüb, 

baĢqa ünvana getdi.Burada da qızın anası bildirdi ki, 

oxuyub nə olacaq, yaxĢısı budur ev-eĢiyin iĢlərini görsün, 

həm atası da qoymaz. Yasəmən : 

    - Ġstəsəniz mən hər gün günortadan sonra gəlib dərsləri 

evinizdə keçərəm, təki oxusun bəlkə ali məktəbə də daxil 

olar, oxuyar, həkim, müəllim, tibb bacısı və s. sənət sahibi 

olar, qayıdıb kəndinizdə iĢləyər.Qadın: 

 - Atası ilə danıĢım, sabah sənə bir cavab verərəm. 

Beləcə Yasəmən daha 10-15 evə getdi. Səhərisi gün 

valideyinlərdən bir neçəsi ona dedilər ki, evdə qızımıza 

dərs keçməyinizə etiraz etmirik. Yasəmən bu xəbərə çox 

sevindi. AxĢam evlərə gedəcəyi günlərin və dərslərin 

qrafikini hazırladı. Hər gün dərsdən sonra bir neçə evə 

gedib qızlara dərs keçirdi, lazım olan dərs kitablarını da 

onlara paylamıĢdı.Təkcə öz ixtisası üzrə yox,baĢqa 

fənlərdən də bildiyi qədər öyrətməyəçalıĢırdı. Onları 
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inandırmağa çalıĢırdı ki, siz cəmiyyətə, xalqa, ən ümdəsi 

öz kəndinizə faydalı vətəndaĢ ola bilərsiniz. Yuxarı 

siniflərin oğlanları da qızların oxuduqlarını eĢidib bir gün 

məktəbə gəldilər. Yasəməndən soruĢdular ki, biz də 

axĢamlar gəlib evdə dərs ala bilərikmi. Yasəmən sevincək: 

 - Əlbəttə, mən bacardığım qədər sizə dərs keçərəm, o 

birisi müəllimlərlə də danıĢaram, dedi. 

Səhərisi Yasəmən məktəbdə müəllimlərə uĢaqların 

axĢamlar dərslərinə davam etmək istədiklərini bildirdi. 

Dərs hissə müdiri təəccüblə: 

   - Evdə niyə, əgər oxumaq istəyirlərsə həftənin müəyyən 

günləri elə məktəbdə onlara dərs keçmək olar, hansı 

müəllimin imkanı varsa axĢamlar onlarla məĢğul 

olar,dedi. 

Yasəmən çox sevinirdi, axĢam bu xəbəri uĢaqlara bildirdi: 

    - Sabah məktəbə gəlin, müəllimlərlə danıĢaq, sizin üçün 

bir dərs cədvəli quraq. 

Səhərisi günü günortaya yaxın yuxarı siniflərin oğlanları 

məktəbə gəldilər. Müəllimlər onlara hansı günlər saat 7-

dən sonra məktəbə gələcəklərini dedilər və dərs cədvəlini 

verdilər. Sonra dərs hissə müdiri dedi: 
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    - Siz gəlib tapĢırıqları alıb, hazırlaĢacaqsınız, növbəti 

gün cavab verəcəksiniz. Beləliklə həm iĢinizdən geri 

qalmazsınız, həm də dərslərinizdən. 

Beləcə uĢaqlar hər gün axĢam dərsə gəlirdilər və çox 

həvəslə də oxuyurdular.Onlar artıq baĢa düĢmüĢdülər ki, 

ancaq oxumaqla irəli gedə bilərlər. Müəllimlər də 

uĢaqların həvəsini görüb növbə ilə axĢam dərslərinə 

gəlməyə çalıĢırdılar. Amma bilirdilər ki, axĢam dərsləri 

üçün əmək haqqı almayacaqlar. Müəllimlərin çoxu kiĢi 

idi, üç nəfər qadın müəllimə var idi, onlar da ibtidai 

siniflərdə dərs keçirdilər.  

 Bir gün 11-ci sinfin qızlarında biri Yasəmənə dedi: 

    - Mən hazırlaĢıb sənədlərimi Pedaqoji universitetə 

vermək istəyirəm, qəbul olsam valideyinlərim oxumağa 

icazə verəcəklər. Yasəmən sevincindən qızı qucaqlayıb 

öpdü: 

    - Sən çox savadlı qızsan, əlbəttə qəbul olacaqsan, mən 

də əlimdən gələn qədər sənin hazırlaĢmana kömək 

edəcəm, dedi. 

Məktəbdə bir canlanma var idi, uĢaqların məktəbə 

qayıtması hamını sevindirirdi.Bir gün Yasəmənin tələbə 

yoldaĢı Cavad ona zəng edərək yaxınlarda DaĢkəsənə 
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gələcəyini, onunla görüĢmək istədiyini bildirdi. Cavad 

Yasəməni hələ tələbə vaxtlarından sevirdi. Yasəmən də 

ona qarĢı laqeyd deyildi. Yasəmən ona nə vaxt gəlsən 

zəng et, əlbəttə görüĢərik, dedi. 

   Aradan bir həftə keçmiĢdi, axĢamtərəfi Cavad zəng 

edərək: 

  - Mən DaĢkəsəndəyəm, kəndə necə gəlim, dedi. Nərgiz 

ona: 

  - Saat 5-dir, bu vaxtlar kəndlərə avtobus olmur, sən 

avtovağzalın alt tərəfində kəndlərə gedən taksilər dayanır, 

onlara yaxınlaĢ. 

Cavad takisələrə yaxınlaĢıb,ġahkərəmə getmək istədiyini 

dedi.Taksi sürücülərindən biri: 

 - QardaĢ mən gedərəm, amma görürsən ki, baĢqa müĢtəri 

yoxdur, pulunu ödəsən təkcə səni apararam. Cavad pulu 

ödəyərək: 

 - Gedək, qaranlığa qalmayaq, dedi. 

Saat 7-8 arası Cavad Yasəmənə zəng edərək,qaldığı evin 

yerini soruĢdu, az sonra qapıda taksidən düĢdü. Yasəmən 

onu həyət qapısının ağzında qarĢılayıb, içəri dəvət etdi, 

Sona xala ilə tanıĢ edib, həyətdəki taxtı göstərdi: 
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    - Sən bir az dincəl, mən çay-çörək gətirim, dedi. 

Cavad cox yorğun idi, səhər tezdənnən yol gəlirdi. 

Yeməkdən sonra Yasəmən : 

   - Sən hara, bura hara, nə yaxĢı gəlmisən? Cavad: 

   - Guya bilmirsən də, səninlə ciddi bir söhbətim var, 

amma bu gün cöx yorğunam, icazə versən dincələrəm, 

sabah danıĢarıq. 

Yasəmən razılaĢdı, Cavad Sona xalanın yer açdığı otağa 

keçərək, uzandı və o saat da yuxuladı. Səhər Cavad 

qalxanda saat 10 olardı, Yasəmən məktəbdə idi. Əl-üzünü 

yuyub taxtın üstündə oturdu, bu vaxt Sona xala 

mətbəxdən əlində padnos çıxıb ona tərəf gəldi: 

    - Sabahın xeyir ay oğul, yaxĢı yata bildinmi, Yasəmən 

iĢə gedib, günortaya gələr, sən yeməyini ye. Sonra da 

danıĢ görüm kimsən, Yasəmənin nəyisən, nə yaxĢı 

gəlmisən. 

Cavad yeməkdən sonra həyətdə oturub Sona xala ilə 

söhbət edirdi: 

    - Yasəməni neçə ildir ki, sevirəm, amma cəsarət edib 

indiyə qədər deyə bilməmiĢəm. Anladığım qədər o da 

bilirdi, hiss etməmiĢ olmazdı.Həm də Yasəmən dəfələrlə 
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deyirdi ki, institutu bitirib ən ucqar kəndə iĢləməyə 

gedəcəm. Bilirdim ki, onu fikrindən daĢındırmaq mümkün 

deyil, ona görə fikirləĢdim ki, qoy getsin bir az 

iĢləsin,Ģəhər qızıdır, kənd həyatına dözə bilməyib, geri 

gələr. Amma bir neçə ay keçib, o isə göründüyü kimi 

buralara alıĢıb, iĢini də sevir. Daha onsuz yaĢaya 

bilmədiyim üçün gəldim evlənmək təklif edəm. Sona xala 

gülümsəyərək: 

    - Niyə razı olmasın ay oğul, ağlın, savadın, yaraĢığın 

yerində, səni buralara  gətirəcək qədər sevgin ürəyində, 

daha Yasəmənə nə lazımdır ki. 

Cavad ümidlə Sona xalaya baxaraq, çox sağ olun,dedi. 

Günorta Yasəmən də gəldi, nahar etdilər, sonra Cavad 

Yasəmənə: 

    - Buraya niyə gəldiyimi yəqin ki, bilirsən, daha səndən 

ayrı yaĢamaq istəmirəm, razı olsan elçi göndərərəm. 

Yasəmən ona baxaraq: 

 - Cavad mən buradan indi gedə bilmərəm, burdaki 

iĢlərimi yarıda qoya bilmərəm dedi və vəziyyəti izah 

elədi. Cavad: 
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    - Bilirsən ki, mən də riyaziyyat müəllimiyəm, əgər razı 

olsan evlənərik, mən də bura gələrəm, bərabər iĢləyərik, 

sən istədiyin zamanadək. 

Yasəmənin gözləri qürurla parıldayırdı. Bu ucaboy, əsmər 

bənizli oğlanı sevməkdə yanılmadığını anlayırdı, indi onu 

kənddə iĢləmək qərarı ilə sınamıĢ oldu və dedi: 

 - Nə deyirəm, olsun, qıĢ tətilində Bakıda olacam, anangili 

göndərərsən. 

Cavad sevincindən nə edəcəyini, nə deyəcəyini bilmirdi. 

Bir az özünə gələndən sonra anasına zəng edib, Yasəmən 

razıdır, dedi. Bir azdan Sona xala da gəldi: 

    - DanıĢıb bir qərara gəldinizmi? Yasəmən gülərək: 

    - Hə, Sona xala, yanvarda niĢanlanacağıq, dedi. 

Səhər tezdən Cavad Bakıya, Yasəmən isə iĢə getdi. Cavad 

axĢam Bakıya çatdı,evə girdiyi ilə anasını qucaqlayıb: 

 - Hə anacan, indi niĢana hazırlaĢa bilərsən, Yasəmən 

yanvar tətilində gələcək, dedi. 

Noyabrın axırı idi, Yasəmən iki növbə dərsə getdiyi 

üçün,axĢamlar çox yorğun olurdu.Üstəlik, gecəyə qədər 

Ģagirdlərin yazı dəftərlərini yoxlayır, sabah keçəcəyi 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Duyğular dinsin” 

dərslərə göz atırdı. Amma iĢindən də xeyli razı idi, 

bacardığı çətin iĢlərlə qürür duyurdu. Kənddə hörməti çox 

idi. Bu arada rayon Təhsil Ģöbəsinin müdiri ilə danıĢıb, 

kənddə qızlar üçün xalçaçılıq kursu açmaq istədiyini 

bildirdi və izah elədi ki, kənddə nənələrindən xalça 

toxumağı öyrənən qızlar var. Əgər kurslar açıb, hanalar 

gətirə bilsək, o qızlar kursa gələnləri öyrədə bilərlər. 

Müdir Yasəmənə: 

    - ĠĢindəki uğurların haqqında eĢitmiĢəm, bacardığım 

qədər kömək eləyərəm, amma bir az vaxt lazımdır, dedi. 

10-15 gün sonra onu Təhsil Ģöbəsinə çağırdılar. Müdirin 

kabinetinə girib, salam verdi. Müdir Yasəmənə baxaraq 

dedi: 

    - Sənə Ģad xəbərim var, Gəncə xalçaçılıq zavodundan 

köhnə hanalardan bir neçəsini istifadə etmək üçün kirayə 

götürmüĢəm. MaĢın da verərəm kəndə apararsan. 

Yasəmən: 

    - Sizə necə təĢəkkür edəcəyimi bilmirəm, qızlar çox 

sevinəcək, dedi. 

 Hanaları kənd mədəniyyət evinin bir otağına 

yerləĢdirdilər. Hər axĢam saat 5-dən 8-dək kim istəsə 

kursa gələ bilərdi.  
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    Səhəri gün Yasəmən müəllimlərdən xahiĢ etdi ki, dərs 

zamanı qızlara bildirsinlər ki, kim xalçaçılıq kursuna 

yazılmaq istəsə mənə müraciət etsin. Bir gün sonra həm 

aĢağı, həm yuxarı siniflərdən 15 nəfər qız kursa 

yazılmıĢdı. Yalnız məktəbdə oxuyan qızlar yox, kəndin 

xeyli qız-gəlini də kursa yazılmağa gəlirdi. Qızların 

sayının çoxaldığını görüb, qərara gəldilər ki, tədris 

günortadan axĢamadək iki növbədə olsun. Kəndin yaĢlı 

qadınları da gəlirdilər ki, bildiklərini qızlara öyrətsinlər. 

    Axır ki, 1-ci yarım il baĢa çatırdı,yeni ilə 4-5 gün 

qalmıĢdı. Yasəmən anasına zəng edib, ayın 30-da Bakıda 

olacağını söylədi. 

     Yasəmən evlərinə axĢamtərəfi çatdı, ailəsi üçün çox 

darıxmıĢdı. O, evin ikinci uĢağı idi, bacısı institutda  

oxuyurdu, qardaĢı isə dövlət iĢində iĢləyirdi. Evdə hamı 

ona qulluq etməyə çalıĢırdı.Yasəmən onlar üçün kənddən 

gətirdiyi balı, qaymağı, motal pendirini, nəhrə yağını, 2 

beçəni zənbildən boĢaltdı. Atası: 

    - Hə, bax bu baĢqa məsələ, ağzımızın dadı dəyiĢər, 

dedi. 

O axĢam o ki var dedilər- güldülər, Yasəmən kənddə 

gördüyü iĢlərdən danıĢdı, gecə yarı olsa da heç kim 
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yatmaq istəmirdi. Yasəmən anasının dalınca masada 

qalanları götürüb mətbəxə keçdi və anasına: 

    - Sabaha hər Ģey hazırdır, eləmi, ana, sabah Cavadgil 

gələcəklər. Anası ona baxaraq: 

    - Hə qızım, narahat olma, hər Ģey hazırdır. Yasəmən 

anasına: 

    - Bilirsən də, elçiliklə üzük taxma bir yerdə olacaq, 

çünki, mən bir həftə sonra kəndə qayıdacam. 

Səhəri gün günortadan sonra Cavadgil gəldilər, 5-6 nəfər 

idilər.Valideyinlər uzun zamandan bəri bir-birlərini 

tanıdıqları üçün, xüsusi rəsmiyyətə ehtiyac qalmamıĢdı. 

Cavadın anası üzüyü çıxararaq Cavada verdi ki, 

Yasəmənin barmağına taxsın, sonra: 

    - ĠnĢallah bu yay niĢan- toy bir yerdə eliyərik, 

sentyabrda iĢə bir yerdə gedərlər, dedi.  

Bütün həftə Yasəmənlə Cavad həm bayram Ģənlikləri, 

həm ürəklərindəki Ģənliklə əlaqədar bir həftənin necə 

keçdiyini bilmədilər. Həftə sonu Yasəmən DaĢkəsənə 

qayıtdı.Məktəbin müəllimlər otağında onun gətirdiyi niĢan 

Ģirniyyatından yeyənlər, onu təbrik edir, xoĢbəxtlik 

arzulayırdılar. 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Duyğular dinsin” 

 Evdə Sona xalanın sevincinin həddi yox idi. Yasəmənə 

deyirdi ki, evlənəndən sonra da mənimlə qalacaqsınız, 

sənə öyrəĢmiĢəm, tək qala bilmərəm. Yasəmən: 

 - Əlbəttə Sona xala, sən necə istəsən, elə də edərik, dedi. 

Martın əvvəlləri idi, havalar bir az yumĢalmıĢdı, hamı ev-

eĢiyində təmizlik iĢləri aparırdı. Bir gün Cavad zəng 

edərək Yasəmənə dedi ki, bəs Moskvada yaĢayan dostum 

məni yanına çağırır ki, gəl toyuna qədər bizimlə iĢlə, pul 

qazan, sonra qayıdarsan. Orada  yaxĢı iĢ qurublar, 

gəlirləri, qazancları çox yaxĢıdır, istəyirəm gedəm. 

Yasəmən bir az düĢünüb, olsun, dedi, get iĢlə toya qədər. 

     Cavad Moskvadan Yasəmənə tez-tez zəng edirdi, 

skupe ilə danıĢırdı, iĢindən, qazancından çox razı idi. 

Novruz bayramında Yasəmən evlərində idi. Oğlan evi 

bayramlıq gətirmiĢdi. Cavadın anası ona brilyant dəst 

gətirmiĢdi, dedi ki, Cavadın hədiyyəsidir. Yasəmən 

sevinirdi ki, Cavadın iĢləri yaxĢı gedir. 

 Məktəbdə və kursda hər Ģey qaydasında idi. Beləcə yay 

tətili də gəlib çatdı. Yasəmən hamı ilə görüĢüb Bakıya 

yola düĢdü. Yol boyu Cavadı düĢünürdü, tez-tez skupe ilə 

danıĢsa da, çox darıxmıĢdı. Onunla görüĢmək, bərabər 

vaxt keçirmək istəyirdi. Evdə hamı onun gəliĢinə 

sevinirdi, anası: 
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    - Axır ki, səni doyunca görə biləcəyik. Toya da 1-2 ay 

qalıb, ancaq hazırlaĢarıq,dedi. 

Bir  gün Cavad Yasəmənlə söhbət əsnasında : 

    -Yasəmən, bəlkə evlənəndən sonra Moskvada yaĢayaq, 

iĢim, qazancım çox yaxĢıdır, maĢın da almıĢam, bir iki ilə 

ev də alarıq, səni də iĢə düzəldərəm. Bir neçə il iĢləyək, 

Bakıda da ev alaq, sonra qayıdaq, dedi. Yasəmən 

təəccüblə: 

    - Bəs mənim kənddəki iĢlərim necə olsun, o uĢaqlar 

mənə çox inanırlar, onların ümidlərini qıra bilmərəm. Mən 

kəndə qayıdacam, instituta hazırladığım uĢaqlar var. Sən 

gəl, kəndə gedək. Cavad: 

    - Yox Yasəmən burada bizim gələcəyimiz üçün yaxĢı 

perspektivlər var, kəndə getməsək də olar, orada yetəri 

qədər müəllimlər var, dərs keçərlər. Yasəmən qətiyyətlə:   

    - Mən kəndə qayıdacağam, bu durumda toy eləməyin 

mənası yoxdur, dedi və telefonu qapatdı.  

Sonraki günlər O, Cavadın zənglərinə cavab vermədi, 

anasına isə bu toy olmayacaq dedi və Cavadın dediklərini 

söylədi. Evdə hər kəs Yasəməni qınayır, səhv etdiyini, 

Cavadın haqlı olduğunu desə də, Yasəmən qərarından 

dönmədi. Bu arada hazırladığı iki oğlanın instituta, bir 
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qızın isə tibb texnikomuna daxil olduğunu eĢidib, 

fərəhlənirdi. 

    Yeni dərs ili baĢlayanda Yasəmən artıq kənddə idi. 

Sona xala ondan: 

    - Qızım, bəs toyun olmadı, Cavad hanı, deyə soruĢdu. 

Yasəmən bütün olanları ona danıĢdı. Sona xala: 

    - Qızım, yaxĢı fikirləĢ, həyatdır, sonra peĢman 

olmayasan. BaĢqaları üçün öz Ģəxsi həyatından keçmə. 

Yasəmən: 

    - Əgər sevirsə gələr. 

Bir neçə ay sonra Yasəmən iĢdən gələndə Cavadı evdə 

gördü, görüĢüb soruĢdu:                                                   

    - Niyə gəlmisən? Cavad: 

    - Səninlə danıĢmaq istəyirəm. Mənim orada iĢlərim 

yaxĢı gedir, qazancım yüksəkdir, 

gəl gedək. Yasəmən: 

    - Cavad yaxĢı bilirsən ki, mən amalları ilə yaĢayan 

biriyəm, sənə bir dəfə dedim ki, burada qalıram. Heç bir 

var- dövlət məni məqsədimdən döndərə bilməz, dedi. 
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Cavad danıĢmağın mənasız olduğunu görüb, susdu. Səhər 

tezdən durub, Yasəmənə: 

   -Mən gedirəm, amma unutma, səndən baĢqası ilə 

evlənməyəcəm, inĢallah görüĢərik, dedi və getdi. 

Aradan 4 il keçirdi. Bu ərəfədə hər il kənddən ali 

məktəblərə neçə nəfər gənc qəbul olmuĢdu. Bir il əvvəl 

tibb texnikomunu bitirən qız indi kəndin həkim 

məntəqəsində iĢləyirdi. Bu il isə iki oğlan institutu bitirib 

gəlməli idi. Biri müəllim, digəri kənd təsərrüfatı 

mütəxəssisi idi. Ġndi kənddə bir neçə evdə hana qurub 

xalça toxuyan qızlar vardı. Gəncədən gəlib evlərdən 

xalçaları alıb aparırdılar. 

 Cavad arabir Yasəmənlə danıĢsa da evlənməkdən heç söz 

salmırdı. Bakıdan ev də almıĢdı. Bir gün Yasəmənə dedi 

ki, bu yay həmiĢəlik Bakıya gələcəm, görüĢməliyik. 

Yasəmən hər il olduğu kimi, bu yay da evlərində idi. 

AxĢam Cavad zəng edərək onlara gəlmək istədiyini 

bildirdi.Yasəmənin anası: 

    - Qızlar tez olun bir Ģeylər hazırlayaq, yəqin anasıgil də 

gələcəklər, dedi. 

Saat 8-də qapı döyüldü. Yasəmən çox həyəcanlı idi, uzun 

sürən ayrılıqdan sonra Cavadla necə görüĢəcəyini 
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bilmirdi. QardaĢı qapını açdı,Cavad valideyinləi ilə 

gəlmiĢdi. GörüĢdülər, hal-əhval tutdular. Yasəmən 

gələnlərlə görüĢsə də mətbəxdən çıxmadı. Nəhayət Cavad 

mətbəxə gələrək: 

    - Otağa niyə gəlmirsən, deyə soruĢdu. 

Yasəmən nə deyəcəyini bilmirdi, çiyinlərini çəkdi. Cavad 

onun əlindən tutaraq otağa gətirdi və sənə sürprizlərim 

var, dedi. Hamı maraqla ona baxırdı. Cavad: 

  - Yasəmənin iĢlədiyi kənddə xalça sexi açmaq istəyirəm. 

Həm kəndin qızlarına, həm də oğlanlarına iĢ yeri olar. 

Toxunacaq xalçaları alacaq Ģirkətlə də danıĢmıĢam, 

onların çox mağazalarla əlaqələri var. SatıĢdan gələn 

qazancdan həm əmək haqqı alarlar, həm də iĢlərini davam 

etdirərlər. Sexin rəisindən tutmuĢ fəhlələrinə, sürücüsünə 

qədər bütün iĢçilər kənd camaatından olacaq, dedi. 

Yasəmənin heyrətdən dili söz tutmurdu, Cavada necə 

təĢəkkür edəcəyini bilmirdi.O, indi Cavadın onu nə qədr 

çox sevdiyini anladı. Cavad ona: 

    - Gələn ay toyumuzdur, sanıram sənin o kənddə daha 

bir iĢin qalmayıb, səni əvəz edən müəllimlər gəliblər. o 

gözəl səsli çoban oğlanı isə mütləq Bakıdakı musiqi 

gimnaziyalarının birinə düzəldəcəyəm, oxumaq xərclərini 
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də mən çəkəcəm. EĢitdiyimə görə bu il kənddə H.Əliyev 

fondunun tikdiyi məktəbin də açılıĢı olacaq. Yasəmənin 

daha deyəcək bir sözü yox idi. O, ucqar kəndin gəncləri 

üçün az da olsa nələrsə edə bildiyi üçün xoĢbəxt idi. 

Yasəmən amalına çatmıĢdı. 

 

Etibar 

2015. 

 

 

 

 EġQĠNƏ    SADĠQ 

 

 

Ceyhunla Nərmin yeni aldıqları mənzildə əĢyaların 

yerləĢdirilməsi ilə məĢğul idilər. ƏĢyaları necə 

yerləĢdirməyi müzakirə edir, deyə-gülə dörd otaqlı 

evlərinin zövqlə bəzəyirdilər. Özlərini o qədər xoĢbəxt 

hiss edirdilər ki, nə iĢin çoxluğunu, nə də yorğun-luqlarını 
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hiss etmirdilər. Rəssamlıq Akademiyasının bu iki məzunu 

bütün istedadlarını ortaya qoymuĢdular. 

     Doqquz il əvvəl Ceyhun Rəssamlıq Akademiyasının 

Ġncəsənət əsərlərinin bərpası və ekspertizası fakultəsinə, 

Nərmin isə Dekorativ tətbiqi sənət fakultəsinə daxil 

olmuĢdu.  Ceyhun uca boylu,mavi gözlü,iti baxıĢlı,sivri 

burunlu,sarıĢın bir oğlan idi.Müxtəlif fakultələrdə 

oxusalar da tez-tez emalatxanalarda, koridorlarda 

rastlaĢırdılar. Nərmin Ceyhunun diqqətini çox çəkirdi. Qız 

həm çox gözəl idi- uca boyu, nazik bədəni, Ģax qaməti, 

uzun saçları, iri gözləri vardı, həm də istedadlı olduğunu 

tələbələrdən eĢidirdi. Ceyhun ondan xoĢu gəldiyini 

Nərminə hiss etdirmədən, qızın hər hərəkətini, 

davranıĢını, danıĢığını, tələbələrlə münasibətini müĢahidə 

edirdi. 

     Kasıb, amma, ziyalı bir ailənin qızı olduğunu 

dostundan eĢitmiĢdi. Hələ Nərminlə danıĢıb, anlaĢmağa 

tələsmirdi. Nərmin isə heç nədən Ģübhələnmirdi. Beləcə 

dördüncü kursa çatdılar. Ceyhun artıq Nərminlə danıĢıb, 

onu sevdiyini bildirmək istəyirdi. Amma, nə zaman bu 

gün mütləq danıĢmalıyam deyirdisə, ortadan bir iĢ və ya 

əngəl çıxırdı. Bu gün Ceyhun qərara aldı ki, mütləq 

dərsdən çıxanda Nərminlə danıĢsın. Avtobus 

dayanacağında Nərmindən bir az aralı dayanıb gözləyirdi. 
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Avtobusa Nərmin tez, Ceyhun isə axırda mindi, aralarında 

xeyli məsafa vardı. Ceyhun öz-özünə fikirləĢirdi ki, 

deyəsən heç bu gün də alınmayacaq. Nərminin düĢdüyü 

dayanacaqda o da düĢdü və qıza yaxınlaĢaraq salam verdi: 

    - Bir qədər mənə vaxt ayırarsınızmı, Sizinlə danıĢmaq 

istəyirəm. 

 Nərmin dönərək ona baxdı və salamını aldı: 

    - Siz mənim oxuduğum akademiyada oxumursunuzmu? 

Hamı Sizin çox istedadlı olduğunuzu söyləyir. 

      Ceyhun bu tərifdən bir az utanaraq: 

     - Hə eyni akademiyada oxuyuruq. Mən Sizi çoxdan 

tanıyıram. 

       Nərmin təəccüblə: 

     - Necə yəni. 

      Geyhun həyəcanını boğmağa çalıĢaraq: 

    - Mən Sizi çoxdan müĢahidə eləyirəm, Sizinlə yaxından 

tanıĢ olmaq istəyirəm, Sizi çox bəyənirəm. 

      Nərmin gülümsəyərək: 
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    - Buyurun, yaxınlıqdakı parkda oturaq, mən Sizi 

dinləyərəm. 

Bərabər yaxınlıqdakı uĢaq parkına tərəf getdilər, parka 

çatana qədər Ceyhun özü haqqında bir az məlumat 

verməyə çalıĢdı. BoĢ bir skamya tapıb, oturdular, ətrafda 

xeyli uĢaqlı böyüklü adam vardı. Xeyli söhbət etdilər, 

Ceyhun Nərminə onu uzun müddətdi ki, sevdiyini, indiyə 

qədər müĢahidə etdiyini, artıq qəti qərara gəldiyini, onunla 

evlənmək istədiyini söylədi.  

      Nərmin onu diqqətlə dinləyib: 

    - Mən Akademiyanı bitirib magistraturanı oxumaq 

istəyirəm. 

      Ceyhun sevincək: 

    - Mən də, elə bərabər oxuyarıq, amma mən 

Akademiyanı bitirib bir il əsgərliyə getməliyəm. 

     Bir az daha söhbət edib qalxdılar, yavaĢ-yavaĢ 

Nərmingilin binasının qabağına gəldilər. Ceyhun 

sağollaĢıb dayanacağa tərəf, Nərmin isə evlərinə getdi.  

    Günlər keçirdi, zaman-zaman görüĢürdülər, bərabər 

vaxt keçirirdilər, tələbələrlə bərabər gəzintilərə gedirdilər. 

Magistratura hazırlıqlarına da bərabər gedirdilər. 
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   Magistraturaya hər ikisi qəbul olundular -Nərmin 

keramikaya,Ceyhun isə dizaynerliyə Dərslər baĢladı, yenə 

də hər yerdə bərabər idilər. Bir az sonra Ceyhunu hərbi 

xidmətə çağırdılar. Ata -anası, qohum -əqraba Ceyhunu 

yola salmağa gəlmiĢdi. Nərmin də burda idi. Ceyhun ona 

diqqətlə baxaraq dedi: 

    - Darıxma, bir il nədir ki, tez keçər, sən özünə yaxĢı 

bax. 

      Nərmin özünü tox tutmağa çalıĢsa da kövrəlmiĢdi, 

qarĢıdakı bir illik ayrılıq ona çətin gəlirdi. Özünü 

toparlayıb: 

    -  Sən özündən muğayat ol, bil ki, burda səni gözləyən 

çoxdur,dedi. 

     Nəhayət uĢaqları avtobusa səslədilər, hamı görüĢüb 

maĢına mindi. Avtobusun ardınca baxanlar yavaĢ-yavaĢ 

dağılıĢdılar.  

    Ceyhun aradabir Nərminlə danıĢırdı, arada bir dəfə də 

məzunuiyyətə gəlmiĢdi. 

    Bir il bitmək üzrə idi, vaxt azaldıqca Nərmin daha çox 

darıxırdı. Bu bir ildə Ceyhunu  nə qədər çox sevdiyini 

anlamıĢdı. Ġndi həyatını onsuz təsəvvür etmirdi.  
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   Bir gün dərsin axırı idi, hamı çıxmağa hazırlaĢırdı, 

Nərmin qapıya yaxınlaĢanda Cey-    hunun içəri girdiyini 

gördü. Gözlərinə inanmadı, bir an çaĢqınlıqla baxsa da 

Ceyhunun salamına ayılan kimi oldu: 

    - Sən nə vaxt gəldin? 

     Ceyhun gülərək: 

    - Sürpriz eləmək istədim, dedi. 

     Nərmin sevindiyindən nə deyəcəyini bilmirdi. Bərabər 

çıxdılar, bir az gəzib söhbət etdilər. Ceyhun ona:  

    - Sabah gəlib sənədlərimi verib, dərslərə davam 

edəcəyəm, dedi. 

Ġndi Nərmin ikinci kursda idi, Ceyhun isə birinci kursda. 

Yenə də hər zaman bərabər olurdular. Bir gün Ceyhun 

Nərminə dedi: 

    - Sən bu il magistraruranı bitirirsən, mən isə hələ bir il 

də oxumalıyam. Mən də oxuyub qurtarım sonra 

niĢanlanaq. 

     Nərmin gülərək: 
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    -  Sən narahat olma, hara tələsirik, mən gözləyərəm, 

həm də bir il iĢləyim, ailəmə kömək eləyim, bilirsən ki, o 

qədər də imkanlı deyilik. 

       Ceyhun onun saçlarını sığallayaraq: 

    -  Sən belə Ģeylərlə baĢını yorma, biz çox varlıyıq, sənə 

necə lazımdır kömək eliyərəm, dedi. 

      Nərmin magistri bitirib bir qalereyada iĢə girdi, 

keramik qabların üstünə gözəl naxıĢlar çəkirdi. Ceyhun 

ansına Nərmin haqqında danıĢsa da, hələ atasına bir söz 

deməmiĢdilər. Anası asta-asta niĢan tədarükündə idi, 

lazım olan hər Ģeyi almıĢdı. Dərslərin sonuna az qalırdı. 

Ceyhun imtahanlara hazırlaĢırdı. Bir gün Nərminə dedi: 

    - Ġmtahanlar bitən kimi anamgili göndərəcəm, xəbərin 

olsun, nə də lazımdır deyərsən kömək edərəm. 

     Nərminin üzündən xoĢbəxtlik yağırdı: 

    -  Əlbəttə deyərəm, deyə cavab verdi. 

      Ceyhun diplomunu alanda Nərmin çox sevinmiĢdi: 

    - Axır ki, bu ayrılıq bitəcək, gözləməkdən yoruldum. 

 Ceyhunun anası atasına bildirdi ki, hazırlaĢ,Ceyhun qız 

sevir, elçi gedək. Atası sevincək:  
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    - Nə yaxĢı, nə vaxt gedək, qız kimlərdəndi, imkanlı evin 

qızıdırmı, haranı bitirib? 

 Anası ərinin suallarına bir- bir cavab verirdi. KiĢi qızın 

kasıb evdən olduğunu eĢidib: 

    - Bu nə deməkdir, mənim bir kasıbın qapısında nə iĢim 

var, mənə kasıb evin qızı lazım deyil, mən elçi filan 

getmirəm, dedi. 

     Yazıq arvadın matı-qutu qurumuĢdu, nə deyəcəyini 

bilmirdi, handan-hana : 

     - Ay kiĢi, oğlumuz 5-6 ildir bu qızı sevir, necə yəni 

getmirəm, mən Ceyhuna nə deyərəm, kasıb olanda nə 

olar, bizim nəyə ehtiyacımız var ki, var-dövlətimiz nəvə-

nəticələrimizə də yetər. Biz bu elçiliyə gedəcəyik, 

vəssalam, mənim bir övladım var, onu da bədbəxt etməyə 

qoymaram, kimi istəyir, onu da alacam ona. 

     Bir həftə sonra Ceyhunun ailəsi Nərmingilə elçi 

gəldilər. Ceyhunun atası Nərmingilin evlərinə, ailələrinə 

həqarətlə, istehza ilə baxırdı. Hər halından bəlli idi ki, onu 

bura təkidlə gətiriblər. Bu Nərminin atasının gözündən 

qaçmadı, bu münasibəti özünə və ailəsinə təhqir saysa da, 

qızının xatirinə dözməyə məcbur idi. Ceyhun atasının bu 

münasibətinə əsəb keçirsə də, anası onu sakitləĢdirib: 
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    -  Bir az döz, mən hər Ģeyi yoluna qoyacam, dedi. 

    NiĢan çox cansıxıcı bir havada baĢa çatdı. Səhərisi 

Ceyhun Nərminə zəng edərək görüĢə çağırdı. Nərmin 

Ceyhunun atasının narazılığından çox üzülsə də, 

Ceyhundan vaz keçməyi xəyalına belə gətirmirdi. Bir 

kafedə görüĢdülər,həm çay içir,həm də gələcəkdə nə 

edəcəklərini müzakirə edirdilər. Ceyhun onun əllərindən 

tutaraq: 

    - Nərmin sən heç nədən üzülmə, mənim hər iĢi görməyə 

gücüm çatar, yetər ki, sən yanımda ol, dedi. 

      Nərmin qətiyyətlə dedi: 

    - Əlbəttə, bizim birlikdə hər çətinliyi aĢmağa gücümüz 

çatar, məni səndən ancaq ölüm ayırar. 

     Kafedən çıxıb bir az da piyada dolaĢdılar, sonra 

Ceyhun onu maĢınla evlərinə ötürdü. 

Ceyhun yaxĢı iĢə girmiĢdi- memarlıq üzrə dizayner idi, 

interyer, fasad, otel, kafe, Ģəxsi mülklərin dizaynı ilə 

məĢğul idi, yaxĢı pul qazanırdı. Bütün bayramlarda qız 

evinə aparılacaq hər Ģeyi anası ilə bərabər gedər alar, toy 

tədarükünü də özü edərdi. Atasından  
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kömək istəməyəcəyinə and içmiĢdi. Bir neçə ay sonra ansı 

ona dedi:  

    - Oğlum,toy üçün hər Ģey hazırdır, toyunuzu edə 

bilərik. Ceyhun anasını qucaqlayıb öpərək: 

    - Mənim gözəl anam, sən olmasan mən neyniyərdim, 

hər Ģey üçün çox təĢəkkür edirəm. Mən Nərminlə 

danıĢaram. 

    Bir neçə gün sonra, Ceyhun anasına dedi: 

    - Gedək qızgilə, toyun vaxtını danıĢaq. 

AxĢam anası atasına qızgilə toy danıĢığına gedəcəklərini 

söylədi. Atası bir az fikirləĢib: 

    - YaxĢı mən də gedərəm, yoxsa anam məni heç 

dindirməz, dedi. 

    Ceyhunun ata nənəsi oğlundan çox incimiĢdi, niĢandan 

bəri oğlunu dindirmirdi, bacardığı qədər Ceyhuna kömək 

edirdi. AxĢam bütün ailə toy danıĢığına getdi. Nərmingil 

yaxĢı stol açmıĢdılar. Hamı deyib-gülsə də Ceyhun atasını 

danıĢdırmırdı. Toyun vaxtını ayın axırına təyin etdilər.  

Evdə Ceyhun bildirdi ki,toyun bütün xərcini özü çəkəcək, 

atasından pul götürməyəcək, nənəsi Ceyhuna baxaraq: 
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    - Ay bala, mən ölmüĢəm ki, sən xərci tək çəkəsən, nə 

qədər lazım olsa mən verəcəm. 

     Toy çox Ģən keçirdi, atası Ceyhunla barıĢmaq üçün hər 

vasitəyə əl atırdısa da Ceyhun razı olmurdu. Axırda 

nənəsinin sözündən çıxa bilməyib, barıĢdı.Toydan sonra 

Ceyhun bildirdi ki, mən kirayədə ev tutmuĢam, biz orada 

yaĢayacağıq. 

Anası təəccüblə ona baxaraq: 

    - Ay bala evimizə nə gəlib ki, sən kirayədə yaĢayasan. 

      Ceyhun qətiyyətlə: 

    - Bu məsələni müzakirə eləmiyəcəm, ana, Nərminlə 

mən belə qərara gəlmiĢik. 

Daha heç kimin deməyə sözü yox idi. Ceyhun hamı ilə 

görüĢüb, sükanın arxasına keçdi, maĢın sürətlə uzaqlaĢdı. 

     Bir müddət sonra Ceyhunla Nərmin AbĢeronda 

tikiləcək yeni binalarda ev almaq üçün ilkin ödəniĢlə 

növbəyə yazıldılar. Həm kirayə pulunu, həm tikiləcək 

evin aylıq ödəniĢlərini, həm də dolanıĢıqlarının pulunu 

ödəmək üçün Ceyhun əvvəlkindən daha artıq sifariĢlər 

götürürdü. Nərmin də həm iĢləyir, həm də içəri Ģəhərdəki 

əntiq mallar mağazasından, müxtəlif qalereyalardan 
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sifariĢlə iĢlər götürürdü. ġüĢə qabların, bakalların, 

keramik qabların üzərinə rəsmlər çəkir, bəzəyir, həm də 

müxtəlif süvenirlər hazırlayırdı. 

     Artıq üç ilə yaxın vaxt keçirdi, Nərminlə Ceyhunun bir 

qızları da olmuĢdu, yaĢ yarımında idi. Bir gün Ceyhuna 

zəng gəldi ki, evlər paylanır, gəlin sənədlərə qol çəkin. 

Ceyhun sevincək AbĢerona getdi. Evin açarlarını ona 

verdilər, sənədlərə qol çəkdi və evə baxmağa getdi. Qapını 

açıb içəri girəndə onu qəribə hisslər bürümüĢdü- inana 

bilmirdi ki, bütün əziyyətli günlər artıq arxada qalıb. 

Otaqları gəzdi, iĢıqlı, geniĢ otaqlar adama fərəh verirdi. 

Binadan çıxıb, dərindən nəfəs aldı, maĢına oturub evə 

tələsdi. Qapıdan girib Nərminə: 

    - Nərmin, gözün aydın, evimiz hazırdır, oradan gəlirəm, 

bu da açarları, dedi. 

     Nərmin qulaqlarına inanmadı: 

    - Ceyhun, bir də təkrar etsənə, mən yanlıĢ eĢitmədim, 

deyilmi? 

    - Yox, əzizim, düz eĢitdin, artıq bizim öz evimiz var, 

bütün əziyyətli günlərimiz arxada qaldı. 

     Səhərisi gün bərabər gedib evə baxdılar, sonra Ceyhun 

dedi ki: 
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   -  Bir az da özümüz əl gəzdirib, əyər-əksiyini düzəltsək 

köçə bilərik. 

     Sonra Ceyhun anasına zəng edib: 

    -  AxĢam evə gələcəyik, nənəmə de bir yaxĢı aĢ süzsün, 

sizə Ģad xəbərim var, dedi. 

AxĢam yedilər, içdilər, sonra Ceyhun evin açarlarını 

çıxarıb: 

    -  Ana, bizim evimiz hazırdır, bir aya kimi köçəcəyik, 

dedi. 

     Hamı sevinclə onları təbrik etdi. Nənə isə hər ikisini 

qucaqlayaraq: 

    - Hə mənim balalarım, iki könül bir olunca, heç bir 

əngəl onları dayandıra bilməz, dedi.      

 

Etibar. 

2015. 
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 MƏNĠM      HEKAYƏM 

 

 

Hər kəsin yaddaĢında bir cox uĢaqlıq xatirələri, maraqlı 

macəraları yaĢamaqdadır. Xatırladıqca, sanki, o günləri 

təkrar yaĢayıram. UĢaq vaxtlarının acılı, Ģirinli, əyləncə 

dolu, kövrək xatirələri illər keçsə də, heç zaman 

unudulmur. Zaman-zaman o illərə geri qayıtmaq, uĢaqlığıı 

təkrar yaĢamaq istəyirəm. Bəzən saatlarla ötən illəri, ötən 

günləri və o günlərdə yaĢadığım hadisələri xəyalımda film 

kimi seyr edirəm. Keçən günlərin bir daha geri 

dönməyəcəyini bilsəm də, o illərin həsrətini çəkirəm. 

 Mən Odlar yurdu Azərbaycanın ən səfalı, ən gözəl, 

füsünkar və maraqlı bir guĢəsində - DaĢkəsən rayonunda 

1992-ci ildə anadan olmuĢam. Rayonumuz Kiçik 

Qafqazın Ģimal-Ģərqində, QoĢqar çayının sahilində, 

QoĢqar dağının yaxınlığında, dağların zirvəsində yerləĢir. 

Azərbaycanın beynəlmiləl Ģairi dahi Nizami Cəncəvinin 

və məhĢur rubai ustadı Məhsəti Gəncəvinin vətəni qədim 

Gəncə Ģəhərindən 36 kilometr məsafədədir. Hal-hazırda 

da burada yaĢayıram. Rayonumuzda çoxlu yerli və dünya 
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əhəmiyyətli tarixi abidələr, qədim körpülər, alban 

məbədləri var. Gözümü açandan əzəmətli, zirvəsi qarlı 

dağları, gur, dəli-dolu dağ çaylarını, yaĢıl gölləri,gen 

dərələri,gül-çiçəkli yamacları,sıx meĢələri,sıldırım 

qayaları,gözəl,haylı-küylü Ģəlalələri görmüĢəm. UĢaqlığım 

burada keçib. Bir az da rayonumuzun təbii sərvətləri, flora 

və faunası haqqında məlumat vermək istəyirəm: 

 - Dağlarımız təbii sərvətlərlə çox zəngindir. Burada qızıl, 

mis, kobalt, zəy, alüminium, dəmir filizi, əhəng daĢı, 

qranit və mərmər kimi filiz yataqları var. 

   - Qalın və seyrək meĢələr dağlara xüsusi gözəllik verir. 

MeĢələrimizdə fısdıq, vələs, palıd, cökə, söyüd, göyrüĢ, 

qaraağac və bir çox meyvə ağacları vardır. Dağlarda 

müalicə əhəmiyyətli, Ģəfalı dərman bitkiləri bitir. 

Rayonumuz narzan və turĢ su kimi Ģəfalı bulaqları ilə də 

məĢhurdur. 

   - Dağlarda və meĢələrdə torağay, kəklik, turac, qırqovul, 

qaratoyuq, alabaxta, göyərçin, hop-hop, Ģanapipik, 

ağacdələn, qartal, ley, yapalaq, bayquĢ, qaz, ördək və s. 

quĢlar, ceyran, cüyür, maral, qaya keçisi, dövĢan, dələ, 

oxlu kirpi, qaban, porsuq, vaĢaq, canavar, ayı, tülkü, 

çaqqal və s. heyvanlar var. Caylarımızda qızıl xallı balıq, 

farel, sudaq, xəĢəm, taxta balıq, sazan və s. balıqlar var. 
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Bizim dağlar dəli küləkləri, leysan yağıĢları, dumanı, 

çiskini, günəĢli görüntüləri ilə göz oxĢayır. Bu əzəmətli 

dağlar hər Ģeyi mükəmməl yaradan uca Tanrının ən gözəl 

sənət əsərlərindən biridir. 

 Bir az da özüm haqqında yazım: - ailəmizin tək uĢağı 

olmuĢam. Kiçik yaĢlarımda bir qəzada aldığım zədə 

üzündən yeriyə bilməmiĢəm. Amma bu əngəl mənim 

həyata, insanlara, təbiətə, yaĢamağa olan sevgimi azalda 

bilməmiĢdir. Hələ orta məktəbin 5-6-cı siniflərində 

oxuduğum zamanlardan Ģerlər yazmağa çalıĢardım. 

Yazdıqlarım bir az bəsit, bir az gülməli olsa da, Ģer 

yazmağı çox sevdiyim üçün inadla yazmağa davam 

edirdim. Zamanla yaĢa dolduqca təbiətə daha çox can 

atırdım, təbiətlə ünsiyyəti, təklikdə xəyallara dalmağı, 

təbiəti dinləməyi, seyr etməyi çox sevərdim, indi də 

sevirəm. Təbiətən bir qədər ciddi, təmkinli, düĢüncəli, 

həssas, kövrək və xəyalpərəstəm. Gözəl olan hər Ģeyi 

sevirəm. UĢaqlığım və gəncliyim bu füsünkar dağlarda 

keçdiyi üçün  maraqlı və yaddaqalan  xatirələrim çoxdur. 

 Mən Tanrının bizə bəxĢ etdiyi bu məkanda, bu 

möhtəĢəm, vüqarlı dağlarda doğulub böyüdüyüm üçün 

çox xoĢbəxtəm. Bu dağların suyunu içib, nemətləri ilə 

qidalanıb, saf havası ilə nəfəs alıb, torpağının cövhərini 

aldığım üçün Tanrıma çox Ģükürlər edirəm. 
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     Amma uca Tanrının mənə bu töhfəsinə, verdiyi bütün 

gözəlliklərə rəğmən içimdə heç cür tamamlaya 

bilmədiyim bir hiss vardı. Həyatımda nələrsə əksikdi, 

çatıĢmırdı. Özümü yetərincə anlamlı, tam və bəxtiyar hiss 

edə bilmirdim. Ancaq, aĢağıda anladacağım hadisədən 

sonra həyatımdaki natamamlığın, çatıĢmazlığın, mənim 

tam olmağım üçün gərəkənin nə olduğunu anladım.  

     Heç unuda bilmədiyim, ən çox yadımda qalan bir 

hadisəni sizlərlə bölüĢmək istəyirəm: 

  - 11-12 yaĢlarım olardı. Yay ayları ailəmizlə birlikdə 

həmiĢə yaylağa gedərdik, hamı kimi dəyə 

qurardıq.Yaxınlıqda çoxlu dəyələr olardı. Həm oz 

rayonumuzdan, həm də baĢqa Ģəhər və rayonlardan 

istirahətə gələnlər, mal-heyvanını dağlara gətirən 

çobanlar, turist kimi gəzməyə gələnlər və s. Bu dəyələrdə 

yaĢayan ailələr bir-biri ilə çox mehriban qonĢuluq 

münasibəti qurardılar. Bütün ailələrin uĢaqları birlikdə 

oynayar, birlikdə gəzər, birlikdə iĢləyər, birlikdə 

yeyərdilər. Hər səhər çobanların tütək səsinə yuxudan 

oyanardıq. UĢaqlar tələm tələsik çörəklərini yeyib ya nə 

isə oynamaq, ya da harayasa gəzməyə getmək üçün bir 

yerə toplaĢardılar. Mən təkərli arabada olduğum üçün çox 

zaman onların uzaq gəzintilərində iĢtirak edə bilmirdim. 

Amma uĢaqlar gəzməyə getmədikləri vaxtlar mənimlə 
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daha çox vaxt keçirməyə çalıĢırdılar. Təkərli arabanın 

gedə biləcəyi hər yerə məni də aparardılar. Hər kəsdə 

özümə qarĢı bir sevgi, bir qayğı və Ģəfqət duyardım. 

Maraqla mənim yazdığım Ģerləri dinləyərdilər. Günün 

müəyyən vaxtlarında, təbiətin gözəl bir guĢəsində məni 

tək qoymalarını xahiĢ edərdim. Heç bir zaman xahiĢimi 

yerə salmaz, məni incitməzdilər. Mən təbiəti dinləməyi, 

gözəl mənzərələri seyr etməyi, onunla danıĢmağı, 

hisslərimi Ģerlərlə ifadə etməyi çox sevərdim. Bir dəfə 

səhər tezdən günəĢli, fərəhli bir gündə uĢaqlar məni də 

özləri ilə yaxınlıqdakı çayın kənarına apardılar. Çayın göz 

yaĢı kimi dumduru suyu güzgü kimi ətrafda nə varsa 

hamısını əks etdirirdi. Kiçik balıqlar suyun içində sevinclə 

aĢağı-yuxarı üzürdülər. Çayın xoĢ səsini bir musiqi kimi 

dinləyərdim. Qızlar əl-üzlərini yumaq bəhanəsi ilə çayın 

aynasında özlərinə nazla sığal-bəzək verərdilər. Onların 

Ģən gülüĢləri sanki çayın səsi ilə həmahəng olurdu. 

Oğlanlar soyunub çayda çimir, bir-birilərini sulayır, çox 

Ģən əylənirdilər. Mən isə bu mənzərədən zövq alaraq hər 

Ģeyi misralara düzməyə çalıĢırdım. 

     Günortaya yaxın hava tutulmağa baĢladı. Göy üzünə 

qara buludlar gəlirdi. Güclü leysan olacağı bəlli idi. Belə 

zamanlarda çayların suyu qəfildən bulanar, ardınca güclü 

sel gələr, qarĢısına çıxan hər Ģeyi yuyub aparardı. UĢaqlar 

sudan çıxıb tələm-tələsik geyinməyə baĢladılar. Qəfildən 
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külək qalxdı, göy guruldayıb, ildırım çaxmağa baĢladı, 

hava sanki qaralırdı. Deyəsən yağıĢla bərabər dolu da 

yağacaqdı.UĢaqlar geriyə, dəyələrə tərəf qaçmağa 

baĢladılar. Mən hamının yadından çıxmıĢdım. Çayın 

kənarı daĢlıq olduğu üçün arabanı sürə bilmirdim. Nə 

edəcəyimi bilmədiyim üçün çaĢqınlıqla ətrafıma baxırdım, 

amma qıĢqırıb kimisə köməyə çağırmaq istəmirdim, heç 

kimi özümlə bərabər təhlükəyə atmaq istəmirdim. 

DüĢünürdüm ki, həyatım buraya qədərmiĢ. Bu zaman 

sanki arabanın zəif itələndiyini hiss etdim. Dönüb 

baxdıqda təxminən 4-5 yaĢlarında kiçik bir qızın arabamı 

itələməyə çalıĢdığını gördüm. Bu qara qıvrım saçlı, iri 

qara gözlü ,qırmızı yanaqlı, əsmər bənizli, gözəl bir 

uĢaqdı. Mən bu kiçik qızı görəndə çox qorxdum və 

həyəcanlandım: 

     - Sən burada nə edirsən, tez qaç buradan uzaqlaĢ, sel 

gəlib səni aparar -dedim. 

     - Mən səni burada tək qoyub getməyəcəm, deyə qız 

cavab verdi. 

      Nə qədər qıĢqırıb ona tez getməsini desəm də, bu kiçik 

qız məni dinləmədən inadla arabanı yerindən tərpətməyə 

çalıĢırdı. Çayın məcrasından çıxmasına, coĢub-daĢmasına 

az bir zaman qalmıĢdı. Qızcığazın gözlərindəki ifadələr 

mənə bütün təhlükəni unutdurmuĢdu. Özüm yadımdan 
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çıxmıĢdım. Təhlükəni duyan bu kiçik qızın gözlərində 

qorxu və təlaĢ yox idi. Bu gözlərdə yaĢından böyük bir 

cəsarət, iradə, qətiyyət və çoxlu göz yaĢı vardı. Amma, bu 

göz yaĢları mənə kömək edə bilmədiyi üçün onun 

gözlərini doldurmuĢdu. Nə qədər qıĢqırsam da o arabanı 

və məni buraxıb getmək istəmirdi, kiçik əlləri, cılız, nazik 

qolları ilə dəmir arabanı itələməyə çalıĢırdı.  Bu kiçik 

qızda o qədər böyük bir qətiyyət və inam vardı ki, mən 

bütün təhlükəni unudub, sehirlənmiĢ kimi bu kiçik varlığa 

baxırdım. O zaman uca Allahın daha bir möcüzəsinin 

Ģahidi idim. Bu qədər kiçik, cılız bir qızda bu qədər gücü, 

qətiyyəti, inadı və inamı necə sığdıra bilmiĢdi. YağıĢ artıq 

baĢlamıĢdı, islansaq da, nə bu kiçik qız, nə də mən 

qorxmurduq. Mən bu kiçik qızın- Lalənin yanımda 

olmasından çox xoĢbəxt idim. Sanki, həyatımın mənasına 

qovuĢmuĢdum, bu qızcığaz mənim ruhumu 

bütünləĢdirmiĢdi. Artıq yağıĢ xeyli güclənmiĢdi, göy 

gurultusu lap yaxında eĢidilirdi. Çox keçmədən 

valideyinlərimiz bizim dalımızca gəldilər və bizi geriyə 

dəyələrə apardılar. Onların üzündəki təlaĢı, qorxunu 

görəndə hansı vəziyyətdə olduğumuz yadıma düĢdü. 

Tamamilə islansaq da, məndə belə bir hiss vardı ki, sanki 

biz təbiətə qalib gəlmiĢdik. Paltarlarımızı dəyiĢib sobanın 

kənarında oturduq. Qəlbimi həyəcanlı hislər bürümüĢdü, 

bu kiçik qıza necə təĢəkkür edəcəyimi bilmirdim. O isə 
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təkərli arabamın yaninda dayanıb, gülümsər gözlərilə 

mənə baxırdı, çox Ģən və qayğısızdı. O zaman hiss etdim 

ki, bu qızcığaz həmiĢəlik mənim qəlbimdə özünə yer edib, 

qəlbimin ilk titrəyiĢinə, ilk həyəcanına çevrilib. Artıq o 

anda Lalə ilə gəlib görünən pak uĢaqlıq sevgisinin gücünü 

hiss etdim.  Ətrafda hər kəs bizim qorxduğumuzu 

düĢünüb, hərə bir söz söyləyirdi, sən demə biz çayın 

sahilindən ayrılandan az sonra güclü sel gəlibmiĢ. Çöldə 

güclü dolu yağırdı. O biri dəyələrdəki uĢaqlar da bizim 

dəyəyə yığıĢmıĢdılar. Sanki bizi unutduqları üçün xəcalət 

çəkirdilər, tez-tez məndən üzr istəyirdilər. Mən isə onlara 

izah etməyə çalıĢırdım ki, əgər siz qaçmasaydınız mən bu 

kiçik Laləni tanımazdım. Qaçdığınız üçün sizə 

təĢəkkürümü bildirirəm. O gündən mən və kiçik Lalə 

mehriban dostlara çevrildik. Hər günü bərabər baĢlayıb, 

bərabər baĢa vururduq. Səhər tezdən mən gözlərimi 

açanda, artıq Lalə yanımda olurdu. Mən yeni yazdığım 

Ģerlərimi ilk dəfə ona oxuyardım, Ģerlərimin ilk dinləyicisi 

idi. Hətta onun özünə də Ģer həsr etmiĢdim: 

                                     Rəngsiz həyatımın sən rənglərisən, 

                                     ġeh düĢən yanaqların hələ 

nəmlisən. 

                                     Ruhumu oxĢayan ilham pərimsən, 
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                                     Etibarın ən gözəl Ģerisən, Lalə. 

Bu Ģer 3 bənddən ibarət idi, Lalə bu Ģeri əzbərləmiĢdi, fəxr 

ilə hər kəsə söyləyirdi. Sanki, bu balaca qız mənim 

fikirlərimi üzümdən oxuyurdu. Allahın bu kiçik 

möcüzəsinə hər zaman heyranlıqla baxardım. O, elə bil 

məni tamamlayan bir varlıq idi, özümü onsuz çox tənha 

hiss edirdim. Hər Ģeyi aydınladan ağlım onun qarĢısında 

mat qalmıĢdı. 

    Səhər yeməyini bərabər yeyər, uĢaqlarla bərabər çölə 

gedərdik. Hər kəs növbə ilə mənim arabamı sürməyə 

çalıĢardı. Sonra uĢaqlar nə isə oynayar, mən tamaĢa 

edərdim. Lalə isə gül-çiçək toplayar, mahnı oxuyar, rəngli 

kəpənəklər tutardı. Bir dəfə tutduğu kəpənəkləri ĢüĢə bir 

qaba yığıb mənə vermiĢdi ki, saxlayım. Mən isə 

kəpənəklərə yazığım gəldiyi üçün qabı açıb onları 

uçurmuĢdum. Lalə çox incimiĢdi, ona baĢa salmağa 

çalıĢırdım ki, onları da Allah yaĢamaq, təbiətə bəzək və 

fərəh gətirmək üçün yaradıb, yaĢamaq onların da haqqıdır. 

O məni çox diqqətlə dinləyər, anlamağa çalıĢardı. Günlər 

yavaĢ-yavaĢ keçirdi, yay sona yaxınlaĢırdı. Ġçimdə 

Lalədən ayrılmağın qorxusu vardı, həm də düĢünürdüm 

ki, gələn yay yenə bir yerdə olarıq, valideyinlərimiz belə 

danıĢırdılar. Yay sona yaxınlaĢdıqca mən daha çox içimə 

qapanırdım, ayrılmaq mənə ağır gəlirdi. Kədərli hisslər 
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qəlbimi doldurmuĢdu, artıq yazdığım Ģerlərdə də uĢaq 

düĢüncələrindən, əyləncələrdən daha çox kədər 

duyulurdu. Deyirlər hər qəmin, kədərin içində mütləq bir 

ümid olur, mən də ümid edirdim ki, gələn yay balaca 

Laləni yenə görərəm. ġerlərimin birində yazdığım kimi: 

                                   Ağrılara, acılara dözüb, durmasan, 

                                   Dərdinə, kədərinə meydan 

qurmasan, 

                                   Kədərin sonunda sevincə 

inanmasan, 

                                   YaĢaya bilirsən, sən yaĢa görüm. 

Lalə isə evlərinə dönmək istəmirdi, hər Ģeyi bəhanə edib 

tez-tez ağlayır, anasını incidirdi. Onu ovundurmağa 

çalıĢsam da, gələn yay yenə də bərabər əylənərik, bərabər 

gəzərik desəm də, sanki kiçik qəlbi həmiĢəlik 

ayrıldığımızı hiss etmiĢdi... 

     Doğrudan da, nə gələn yay, nə də o birisi yaylar, 

indiyədək Lalə o yaylağa gəlmədi. QonĢuların dediyinə 

görə Rusiyaya köçmüĢdülər. Ġndi 25 yaĢım var. Artıq o 

vaxtdan 13 il keçir. Amma zaman keçdikcə, mən o 

günlərin həsrətini daha çox çəkirəm, Laləni daha çox 

özləyirəm. Gördüyüm hər qızda o qara, parlaq, inamlı 
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gözləri axtarıram. O yağıĢlı, küləkli, həyəcanlı gün 

yaĢadığım hisslər hələ də xəyallarımda, yuxularımdadır. O 

kiçik qızcığazın qətiyyətli, inadkar gözləri hələ də 

gözlərim önündədir. Onunla keçirdiyim o qayğısız, Ģən, 

fərəhli günləri çox özləyirəm-ciyəri susuzluqdan təĢnə 

olan birisi kimi. Ürək bəzən çox kövrək, titrək, qəmgin 

olur, bəzən həyata küsmüĢ, darılmıĢ olur. Mənə çox Ģeylər 

öyrətdin, kiçik qız, ən baĢlıcası- səsin üçün darıxmağı. 

Yerini bilməsəm də, ürəyimdə, beynimdə, xəyalımda və 

Ģerlərimdəsən. 

                                               Gah xatirələrdə, gah 

röyamdasan, 

                                               Silə bilmədiyim göz 

yaĢımdasan, 

                                               Tənhalığım mənimçün 

bir aləmdir 

                                               Olmağın gərəkən hər 

duamdasan, 

                                               Beynimdəsən, 

könlümdəsən, sən məndəsən. 
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 O kiçik qızla gəzdiyim yerlərə hər il gedirəm, bəlkə bir 

daha görərəm deyə. Onunla gəzdiyim, danıĢdığım hər 

yerdə sanki onu olduğu kimi görürəm: -Ģən, qayğısız, 

aramsız o yan-bu yana qaçıb oynayan, kəpənək 

qovalayan, gül-çiçək toplayan, mahnı oxuyan. Amma 

faydasız. Artıq o yerlər, o yaylaqlar çox dəyiĢib, daha 

yaylaqlarda dəyələr az qurulur, əvəzində yaraĢıqlı yay 

evləri tikilib. Ġstirahət məkanları daha çoxdur, yaylaq daha 

yaylağa bənzəmir. O yerlərlə bağlı xatirələrim nə qədər 

çox olsa da, daha yaylaq məni çəkmir. Mən kiçik Laləni 

nə qədər çox sevdimsə, həyat onu məndən daha çox 

uzaqlaĢdırdı. Bilmirəm bu 13 ildə heç yadına düĢdümmü? 

Mənim bu kiçik qıza sevgim illərin köhnəldə, unutdura, 

silə, azalda bilmədiyi bir sevgidir. Qəlbimə kök salmıĢ, 

daha da artmıĢ, dərinləĢmiĢ bir sevgidir.  Deyirlər, səbr 

dərdlərin dərmanıdır. Hardasa belə bir cümlə 

oxumuĢdum:-"Sevmək gözəldir, sonunda vüsal varsa, 

özləmək də gözəldir". Bu bitməz, tükənməz sevgi ilə 

qəlbimi dolduran Allahımdan özümə səbr, qəlbimə 

sevgimə qüvvət istəyirəm. Hər gecənin bir səhəri, hər 

ayrılığın bir sonu vardır. Yazdığım Ģerlərin birində belə 

bir bənd var: 

                                               Həyat səni ağladanda idrak 

et, 
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                                               Bu müĢkülü sınaq kimi 

qəbul et. 

                                               Hər sınağın mütləq vardır 

hikməti, 

                                               Bu hikməti aça bilsən, aç 

görüm. 

     Mən artıq 13 ildir bu hikməti aça bilmədim. Nədən 

Tanrım bu kiçik qızı qarĢıma çıxardı, sonra ayırdı? Yoxsa 

bu da bir sınaqdır? 

 

Etibar Həsənzadə.  23.08.2014. 

 

        ARTIQ    TAMAH 

 

 

 Fuadla Aygünün toyuna bir neçə gün qalmıĢdı. Həm oğlan 

evi, həm də qız evi son hazırlıqları görürdülər. Artıq 

dəvətnamələr də paylanmıĢdı. Qızın qohumları Fuadın aldığı 

təzə üç otaqlı evı gətirdikləri cehizlərlə bəzəyib 
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qurtarmıĢdılar. Cehiz o qədər də bahalı, dəbdəbəli deyildi. 

Amma gənc ailənin bütün tələbatını ödəyəcək qədər hər Ģey 

vardı. Qızın qhumları təzəcə qapıdan çıxmıĢdılar ki, 

pilləkənlə qalxan bir neçə kiĢi onları saxlayıb Fuadın evini 

soruĢdular. Qadınlar bir-birinin üzünə baxaraq qapını 

göstərdilər. KiĢilər içəri girərək hər tərəfə baxıb nəyisə 

hesabladılar və ödəyər dedilər. KiĢilərdən biri qadınlara tərəf 

dönərək açarları verin, dedi. Aygünün xalası çaĢqınlıqla: 

    - Bu nə deməkdir, bu ev bizim qızımızın evidir, biz indicə 

cehizləri yerləĢdirib qurtarmıĢıq, iki gün sonra toydur, burada 

yaĢayacaqlar. 

    KiĢi kobudluqla açarları onun əlindən alaraq: 

- Fuad sizə izah edər, dedi. 

    Fuad arıq, orta boylu, qarabəniz gülərüzlü bir oğlandı. 

Tikintidə fəhlə iĢləyirdi, maaĢı yaxĢı idi, dolanıĢığına bəs 

edirdi. Bir gün iĢə gələndə qarĢısından keçən qız diqqətini 

cəlb elədi. Qız bir az dolu, ağbəniz, uzun hörüklü və çox 

göyçək idi. Fuad qızın dalınca maraqla baxarkən, dostu Natiq 

yaxınlaĢdı: 

    - Nə baxırsan, deyəsən xoĢuna gəlib, bizim ustanın qızıdır, 

adı Aygündür, Pedoqoji universitetdə oxuyur. Ustanın üç 

övladının böyüyüdür. Qızını oğlanlarından çox istəyir.  
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    Fuad gülümsəyərək: 

    - Hə qəĢəng qızdır, çoxdandır belə boyasız, təbii bir qız 

görməmiĢdim. 

    Günlər keçsə də Aygün Fuadın yadından çıxmırdı. Ġlk 

baxıĢdan vurulmaq bu olsa gərək, deyə düĢünürdü. Bir gün 

Natiqdən xahiĢ etdi ki, məni qızla tanıĢ et. Natiq ona 

baxaraq: 

    - Adə, dəli olmusan, usta axırımıza çıxar, iĢsiz qalarıq, 

dedi. 

    Fuad inadla: 

    - Heç nə olmaz, sən məni tanıĢ elə, sonra get. 

Günorta hər ikisi ustadan bir-iki saatlıq icazə alıb, 

universitetin qabağına gəldilər. Ağacın altındakı skamyada 

oturub gözləyirdilər. Saat ikiyə az qalırdı. Bir azdan tələbələr 

hay-küylə binadan çıxdılar. Natiq Fuadın qolundan dartaraq, 

gəlir, dedi. Aygün güllü- çiçəkli bir don geyinmiĢdi, ona çox 

yaraĢırdı. Fuadla Natiq qıza yaxınlaĢdılar. Natiq qıza: 

    - Salam, Aigün, necəsən, biz də bayaqdan səni gözləyirdik, 

dedi. 

    Aygün Natiqin salamını alaraq: 
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    - Xeyirdimi, ay Natiq, məni niyə gözləyirsiniz? 

    Natiq Fuadı göstərərək: 

    - Səbəbini bu oğlandan soruĢarsan, bizim tikintidə iĢləyir, 

o gün səni görüb, indi də tanıĢ olmaq istəyir, adı Fuaddır, 

dedi. 

    Aygün gülərək əlini uzatdı: 

    - TanıĢlığımıza Ģad oldum. 

Fuad utana-utana əlini uzatdı. Natiq : 

    - Daha mən getdim, usta herslənər, dedi və getdi. 

Fuad Aygünə bayaq Natiqlə oturduqları skamyanı 

göstərərək: 

    - Bir az vaxtınız varmı, deyə soruĢdu. 

Bir müddət heç biri danıĢmadı, nəhayət Fuad özünü toplayıb: 

    - Mən Sizə bir az özüm haqqında danıĢım, dedi. 

Fuad danıĢır, Aygün dinləyirdi. Aygün bu xoĢ sifətli oğlanın 

danıĢdıqlarına  axıradək qular asdı və sonra tanıĢ olduğuna 

məmnun olduğunu bildirdi. Fuad saatına baxaraq: 
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  - Məni üzürlü sayın, iĢə qayıtmalıyam,bir-iki saatlıq icazə 

almıĢdım, usta herslənər,dedi. 

Qalxıb yavaĢ-yavaĢ dayanacağa gəldilər, Fuad inĢaata, 

Aygün evlərinə getdi. ĠĢdə Natuq ondan soruĢdu: 

    - Nə danıĢdınız? 

    - Heç tanıĢ olduq, daha doğrusu mən danıĢdım, o dinlədi, 

telefon nömrəsini verdi. 

    Natiq qımıĢaraq: 

    - Nömrəsini verdiyinə görə, deyəsən, xoĢuna gəlmisən. 

Fuad çiyinlərini çəkib, gülümsədi. Növbəti həftə bazar günü 

Aygünlə zəngləĢib, görüĢdülər. Fuad ona elə ilk baxıĢdan 

vurulduğunu, fikrinin ciddi olduğunu söylədi. Aygün onu 

dinləyib, bir az fikirləĢdi və: 

    - Fuad bizim tanıĢlığımız hələ təzə baĢlayıb, bir az zaman 

keçsin, bir-birimizi tanıyaq, sonra fikrimi bildirərəm, dedi. 

    Fuadın ailəsi PirĢağıda, qızgil Razində yaĢayırdılar. Beləcə 

həftədəbir, bəzən iki həftədə bir görüĢürdülər. Artıq bir -

birlərinin xasiyyətlərinə az da olsa bələd olmuĢdular, ortaq 

fikirləri də olurdu, çarpaz fikirləri də. Aradan yarım il vaxt 

keçdi. Fuad ev almaq üçün pul toplayırdı, amma, beĢ-altı yüz 
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manat maaĢla nə vaxta qədər iĢləməli idi ki, ev ala bilsin. 

Ailələri elə də imkanlı deyildi, atası müəllim, anası evdar 

qadın idi. Ailədə beĢ uĢaq idilər. Üçü iĢləyir, ikisi oxuyurdu. 

Həyətlərində xeyli torpaq sahəsi vardı, hər Ģey əkirdilər, 

meyvə ağacları da vardı. Aygünə çox da imkanlı 

olmadıqlarını demiĢdi. Bir gün Aygünə bu söhbəti 

təzələyəndə, qız ona: 

    - Mən hələ iki il oxumalıyam, o zamana qədər bacardığını 

edərsən, qalanına da valideyinlərimiz kömək edər, dedi. Fuad 

onun əllərindən tutaraq: 

    - Aygün mən istəyirəm ki, biz niĢanlanaq, sonra nə qədər 

desən gözləyim. Heç olmasa bu iki ildə rahat görüĢək. Bəlkə 

də yeni tikiləcək binalarda ev almağa yazıldım. Ġlkin ödəniĢi 

edərəm, qalanını da az-az ödəyərəm.Yəqin ki, iki ilə qədər 

tikilib qurtarar. 

    - Aygün bir az fikirləĢib: 

    - Olsun, dedi, necə istəyirsən. 

AxĢam evdə Fuad hər Ģeyi valideyinlərinə danıĢdı. Atası: 

    - Ay oğul biz o qızın ailəsini heç tanımırıq axı, onlar da 

bizi tanımırlar, əvvəlcə bir tanıĢ olmamız lazımdır. Qoy 

əvvəlcə bir anangil gedib qızı görsünlər, ailəsi ilə tanıĢ 

olsunlar görək nə olur. 
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    Bir neçə gün sonra Fuadın anası xalasıgıli də götürüb, 

qızgilə getdilər, tanıĢ oldular,  

niyə gəldiklərini söylədilər. Qızın anası dedi ki, 

    - Mən Aygünün atası ilə danıĢaram, Fuadı tanıdığına görə 

yəqin ki, yaxın zamanlarda bir xəbər deyərik. 

    Bir ay sonra Fuadla Aygün niĢanlandılar. Ġndi daha tez-tez 

görüĢürdülər, bərabər vaxt keçirirdilər. Hər ikisi özünü çox 

xoĢbəxt hiss edirdi.  

     Bir gün Natiq Fuada dedi: 

    - Ġstəyirsən səni dostlarımla tanıĢ edim. Biz dostlarla 

vaxtaĢırı bir yerə toplaĢırıq, sən də bizə qatılarsan. 

Fuad razılaĢdı. Bir neçə gün sonra axĢam Natiq onu bir çay 

evinə dəvət ettdi: 

    - Gəl, səni dostlarla tanıĢ edəcəm. 

     Natiqgil masa baĢında beĢ-altı nəfər idilər. Onu görəndə 

Natiq ayağa qalxıb, onu oturanlara təqdim etdi. Fuad hamı ilə 

tanıĢ olub, bir stul çəkib oturdu. Bunlar 25-30 yaĢlarında Ģən, 

zarafatcıl oğlanlar idilər, bir az küçə yarqonları ilə 

danıĢırdılar. Fuadı baĢdan ayağa süzüb Natiqə: 

    - Bu uĢağı hardan gətirdin, təzə tanıĢındır?  
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      Natiq gülərək: 

    - Bizim tikintidə iĢləyir, təmiz oğlandır.  

    - Təmiz oğlandırsa bizinən niyə tanıĢ edirsən? 

     Natiq onalara baxaraq: 

    - UĢaqlar uzatmayın, dedi. 

VaxtaĢırı Fuad Onlarla vaxt keçirsə də, nə iĢlə məĢğul 

olduqlarını bilmirdi. Bir-iki dəfə Natiqdən sotuĢsa da, 

düzəməlli cavab almamıĢdı. Bir axĢam Natiq Fuada dedi: 

    - Biz arxa otaqda bir az kart oynayacağıq, istəyirsən sən də 

gəl. 

Kiçik, amma təmiz bir otağa gəldilər. Ortada dəyirmi bir 

masa var idi. Masaya oyun üçün hər Ģey qoyulmuĢdu.Onlar 

oynayır, Fuad baxırdı. Kart oyunlarını çox zəif bilirdi. Çox 

da böyük məbləğdən oynamırdılar. Vaxt keçirdikləri bəlli idi. 

Sonralar Fuad onların bu oyunlarında tez-tez iĢtirak edirdi, 

oyunun sirlərini öyrənirdi, aradabir oyunlara da qoĢulurdu. 

Bir gün Natiq ona dedi : 

    - Sən bu oyunları yaxĢı öyrən, lazım olacaq. Ev almaq, 

evlənmək istəyirsən, amma sənin maaĢınla bu o qədər də 

asan məsələ deyil. Kreditlə ev almaq sənə sərf etməz, bütün 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Duyğular dinsin” 

maaĢın gedər. Amma yaxĢı oyunçu olsan, yaxĢı da 

qazanarsan, hər Ģeyin olar. YaxĢı bax, burda hər kəsin evi, 

maĢını, pulu və s. var. Səncə halal zəhmətlə alıblar. Onlara 

pul lazım olanda baĢqa məkanlarda daha ciddi oyunlara 

girirlər. YaxĢı da pul götürürlər. FikirləĢ, istəsən bu uĢaqlar 

sənə çox Ģey öyrədərlər. Fuad ona diqqətlə qulaq asıb: 

    - FikirləĢərəm, dedi. 

Fuad həftədə bir-iki dəfə Aygünlə görüĢür, qalan axĢamları 

ciddi-cəhdlə qumqr oynamağı öyrınirdi. Artıq daha cəsarətli, 

daha inamlı oynayırdı. Bir gün Natiq ona: 

    - Bu axĢam ciddi oyun olacaq, bu ünvana gələrsən, giriĢdə 

tapĢıracam, səni yanımıza gətirəcəklər, dedi. 

AxĢam Fuad böyük bir restoranın qarĢısına gəldi, qapıdakı 

mühafizəçidən Natiqi soruĢdu. Onu içəridən pilləkənlə aĢağı 

düĢürüb, koridorun baĢında sol qapı dedilər. Ġçəri tüstü idi, 

masanın baĢında 5-6 nəfər oturmuĢdu. Natiqgil də orada 

idilər. Oyun baĢlamıĢdı. Natiq oturanlara Fuadı təqdim etdi. 

40-45 yaĢlarında kök bir kiĢi: 

    - Ağzı bütövdürmü, baĢımıza dədrd olmasın, dedi. 

      Natiq onu sakitləĢdirərək dedi: 

    - Əlbəttə, arxayın olun. 
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Yarım saat sonra Natiq onu oyuna dəvət etdi. bir nəfər qalxıb 

yerini ona verdi. Natiq yanında dayanmıĢdı. Fuad çox 

diqqətli oynayırdı, əli pis gətirmirdi. Oradan çıxanda gecə 

yarı idi. Fuad udduğu pulları Natiqlə bərabər saydı, üç minə 

yaxın idi. Yarısını Natiqə uzadıb dedi: 

    - Götür, haqqındır. Sənin sayəndə qazandım. 

      Natiq pulları ona qaytarıb: 

    - Sənə daha çox lazımdır, dedi. 

Fuad evə gələndə saat üçə qalırdı. Anası onu qapıda 

qarĢılayıb: 

    - Ay oğul, hardaydın, niyə gec gəldin? 

    - Dostumun ad günü idi, sən niyə yatmamısan? 

    - Adam bir xəbər edər də, nigaran qaldım. 

Fuad anasını öpüb yatmağa getdi. 

Beləcə günlər keçirdi, Fuad xeyli pul yığmıĢdı, amma 

evdəkilərə bunu necə izah edəcəyini bilmirdi. Natiqlə 

məsləhətləĢdi, o da: 

    - Məni evinizə apar, mən izah edərəm, dedi. 
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Bir axĢam Natiq onlara gəldi, Fuad onu evdəkilərlə tanıĢ etdi. 

Sonra isə atasına dedi: 

    -Almaq istədiyim evin pulunu dostum ödəyəcək, mən də 

hər ay maaĢımdan ona ödəyəcəm, bank faizindən azad 

olacam. 

 Natiq Fuadın atasına izah elədi ki: 

    - Rusiyada yaĢayan qohumlarım hər ay külli miqdarda 

saxlamağa pul göndərirlər. Onlarla danıĢaram, hələ bir neçə 

il gələsi deyillər. Onlar gələnə qədər də Fuad geri ödəyər. 

Fuadın atası bir qədər fikirləĢib, dedi: 

    - Olar, gün gələr yaxĢılıqlarından çıxarıq.  

Fuad qardaĢları ilə bərabər bir çox satlıq evlərə baxdı. Axır 

ki, Əhmədlidə hündür binaların birindən üç otaqlı bir ev aldı. 

Fuad əlinə pul düĢdükcə evi təmir elətdirirdi. Bir gün 

Aygünü də gətirib evi göstərdi. Aygün niĢanlısının belə 

fərasətli olmasına çox sevinirdi. 

    Bir gün Fuad evə təzə Ģevroletlə gəldi. evdəkilərə dedi ki, 

kreditlə götürmüĢəm. Anası ona baxaraq: 

    - Ay bala, sən bu qədər borcu necə ödəyəcəksən, dedi. 

    - Sən fikir etmə ana hər Ģey yaxĢı olacaq. 
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Aygünün universiteti qurtarmasına 2-3 ay qalmıĢdı. Fuad 

ona: 

    - Toyun pulu hazırdır, sən qurtaran kimi toy edəcəm, dedi. 

Aygün evdə atasına deyəndə ki, toyun pulu hazırdı, kiĢi 

təəssüblə: 

    - Ay qızım, bu uĢaq aldığı maaĢın hamısını evlə maĢına 

ödəyirsə, toyun pulunu hardan aldı. Mən bunu 

aydınlaĢdırmalıyam, dedi. 

Səhər iĢdə Fuadı çağırdı: 

    - Bala, sən bir bura gəl, sözüm var. 

Fuad Natiqə baxaraq, baĢı ilə iĢarə etdi. Bərabər gəldilər 

ustanın otağına. 

    - Fuad sən mənə toyun pulunu haradan aldığını izah elə. 

Fuad ağzını aĢmamıĢ Natiq dedi: 

    - Usta, mən bilirdim nə soruĢacaqsınız, icazə verin mən 

izah edim. Fuadın atasının pulu toy üçün bəs etmədiyinə 

görə, mən və bir neçə dostum qərara gəldik ki, əlimizdəki 

pulları toplayıb Fuada borc verək, toydan yığılan puldan 

qaytarar. 
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 Usta gülümsəyərək: 

    - Bəs belə deyin də, mən də deyirəm bu uĢaq bu qədər pulu 

hardan alıb, çünki, ailələrinin vəziyyətini yaxĢı bilirəm, 

ailənin xərclərini ancaq haqlayırlar, iki də tələbələri var, dedi. 

Həftə sonu Fuadgil toy danıĢığına getdilər, toyun vaxtıtəyin 

olundu. Fuad Natiqə: 

    - Bu gecə son oyunu oynayacam, bir daha da 

oynamayacam,nə qazandım,bəsimdir,dedi. 

O gecə Fuad evini, maĢınını, pulunu uduzdu. Yolda Natiq 

ona: 

    - Fikir eləmə, belə də olur, yenə oynayıb, yenə qazanarsan, 

qızı isə mənim evimə apara bilərsən, açarları bir il müddətinə 

sənə verə bilərəm, dedi. 

Fuad evə gələndə səhərə yaxın idi. Son oyunu oynadığına 

çox peĢman olmuĢdu. Ġndi ailəmə, Aygünə nə deyəcəm, deyə 

düĢünürdü. 

    Anası ilə atası onu gözləyirdilər, içəri girən kimi atası 

herslə qıĢqırdı: 

   - Bu nə vaxtın gəlməyidir, saatdan xəbərin var? 

Fuad key-key onlara baxaraq: 
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    - Hər Ģey bitdi, dedi. 

    - Nə bitdi? 

    - Sabah danıĢaram, baĢım partlayır. Ana mənə bir dərman 

ver. 

Fuad yuxudan duranda günortaya yaxın idi. Məzuniyyətə 

çıxdığı üçün, iĢə gedəsi deyildi. Sabah toyları olmalıdı. Anası 

çay-çörək gətirib dedi: 

    - Yeməyini ye, danıĢ görüm nə olub. 

Fuad bütün olanları anasına danıĢdı. Yazıq arvad quruyub 

qalmıĢdı, nə deyəcəyini bilmirdi, sonar: 

    - AxĢam atan gəlsin sonra danıĢaq, dedi. 

O gün axĢama qədər Fuad evdən çıxmadı, hamının baĢı 

sabahki toya qarıĢmıĢdı. AxĢam atası olanları dinləyib Fuada 

dedi: 

    - Ġndi sənə ağıl verəcək vaxtım yoxdur. Səninlə sonra 

danıĢacam, amma heç unutma kələklə gələn, küləklə gedər. 

Kim sənə dedi ki, qismətindən artıq yeyə bilərsən. 

 

                             Doğulduğun ilk andan qismətin bəlirlidir, 
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                             Nə qədər çalıĢsan da, qismətin o qədərdir. 

Ġndi dur, get əmingilə, onun oğluna aldığı evin açarını götür, 

ev boĢdur, cehizləri ora aparın, evi bəzəyin.Mən indi əminlə 

danıĢaram, sonrasına Allah kərimdir.Bu toy olmalıdır. 

 

Etibar. 

17.02.2015. 

 

 

                                              X Ə S T Ə X A N A D A 

 

                                         (ġahidi olduğum gerçək hadisə) 

 

 Mənim həyatımın böyük bir hissəsi müxtəlif 

xəstəxanalarda keçib. Amma uzun illər Bakıda UĢaq 

Bərpa Mərkəzində davamlı müalicə almıĢam. Bu 

xəstəxanada bir çox haqsız hadisələrin Ģahidi olmuĢam. 

Xəstəxana 2005-ci ildə açılıb, o vaxt mənim 13-14 yaĢım 
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olardı, o vaxtdan davamlı olaraq bu xəstəxanada kurs 

müalicələr götürmüĢəm. Kurslar arası fasilələr bir aydan 

üç ayadək olardı. Hər kurs müalicəm 20 gün çəkirdi. 

Xəstəxan Nərimanov metrosunun yaxınlığında yerləĢir. 

Üç mərtəbəli və təmirlidir, müasir avadanlıqlarla təchiz 

olunub. Bütün həkimlər və tibb bacıları çox mehriban, xoĢ 

xasiyyətli, xəstələrə qarĢı diqqətlidirlər. Respublikanın 

bütün rayonlarından, kəndlərindən buraya fiziki qüsurlu, 

əngəlli uĢaqlar gətirirlər. Hələ o vaxtlardan xəstəxana hər 

zaman xəstə ilə dolu olurdu. Mən 8-9 il qısa fasilələrlə bu 

xəstəxanada müalicə alırdım. Müalicə həkimim Məhəbbət 

xanım çox savadlı, qayğıkeĢ, gülərüz, bütün xəstə uĢaqlara 

və analarına qarĢı diqqətli, mehriban və Ģirin dilli bir 

xanım idi. Hal-hazırda da orada iĢləyir. O vaxtlar tez-tez 

bəsit Ģeirlər yazardım. Bir gün Məhəbbət xanım soruĢdu: 

 - Mənə nə zaman Ģeir yazacaqsan? 

 - Yazıb, verərəm,-dedim. 

Mən ona bir neçə Ģeir yazsam da göstərməyə utanar, hələ 

yazmamıĢam deyərdim. Bu xanımın üzərimdə çox 

zəhməti, əziyyəti vardı. 

 Gün ərzinə beĢ-altı müalicə proseduruna gedirdim. 

Günortaya prosedurlar bitirdi, yeməkdən sonra sinif 

otağına yığılardıq. Müəllimələrimiz vardı, məktəbdə 
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oxuyan uĢaqlara dərslər keçilirdi ki, müalicə vaxtı 

dərslərdən geri qalmayaq. Ən çox sevdiyim dərs musiqi 

dərsi idi. Musiqi müəlliməmiz cavan və gözəl bir qızdı, 

sintezatorda çoxlu mahnılar çalar, uĢaqlara oxuyub-

oynamaq öyrədərdi. Bu xəstə və əngəlli uĢaqlar elə 

gülməli oxuyub oynayırdılar ki, gülməkdən ölürdük. 

Dərslər o qədər Ģən, coĢqulu keçərdi ki, dərs saatı bitsə də 

heç kim palatasına qayıtmaq istəməzdi. 

 Müalicə prosedurları səhər saat 9-dan baĢlayardı. Ġki 

prosedur arası 30 dəqiqədən bir saatadək fasilə verilirdi. 

Bu arada iynələrimizi vurar, dərmanlarımızı içirər, tamam 

zəhləmizi tökərdilər. Xəstəxanada bir neçə tibb bacısı 

vardı, hərəsinə bir neçə palata təhkim olunmuĢdu. Hamısı 

çox səliqəli, gözəl idilər. Amma aralarında Yeganə adlı 

biri vardı, acı dili, kobudluğu ilə bütün uĢaqların və 

anaların nifrətini qazanmıĢdı. o biri tibb bacıları nə qədər 

Ģirindil, qayğıkeĢ, uĢaqlara qarĢı səbirli və diqqətli 

idilərsə, Yeganə tam bir fəlakət idi. Bölgüdə hansı uĢağa 

düĢürdüsə o uĢağın da, anasının da   günü qaralırdı. Bütün 

tibb bacıları öz xəstələrinə iynələri palatada vurar, 

dərmanlarını içirdər, narahat olub- olmadıqlarını 

soruĢardılar. Yeganə isə ona təhkim olunmuĢ uĢaqların 

valideyinlərinə əmr edərdi ki, hər gün saat 11-də uĢaqları 

iynə vurdurmaq üçün tibb bacılarının oturduqları otağa 
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gətirsinlər, növbəyə düzülüb gözləsinlər. Yazıq analar nə 

qədər izah eləməyə çalıĢsalar da ki:                                                  

- Ay qızım, bu uĢaqlar çox vaxt həmin saatda prosedurda 

olurlar, necə gətirək, prosedur həkimi hər uĢağı təyin 

olunmuĢ vaxtda qəbul edir, bura gəlsək növbəmizi itirərik, 

prosedurların ardıcıllığı pozular axı. 

Yeganə isə: 

 - Özünüz bilərsiniz, saat 11-ə prosedur saldırmayın 

deyərdi. 

Heç kim qorxusundan həkimə Ģikayət etmək istəmirdi ki, 

iynə vuranda uĢağını incitməsin. Rayonlardan, kəndlərdən 

gələn analar bu Ģəhərli, həyasız qızın tələbilə hər gün saat 

11-də iynə otağının qapısında növbəyə düzülərdilər.  

Növbəti kurs müalicələrin birində mən də ona 

düĢmüĢdüm. Müalicə həkimimdən çəkindiyi üçün məni 

birinci qəbul edirdi, ya da gəlib palatada vururdu. Bir gün 

iynələrimi vurub qurtarmıĢdı, növbəti xəstənin iynələrini 

Ģprisə çəkirdi, mən də baxırdım, anam oradakı baĢqa tibb 

bacısı ilə söhbət edirdi. Yeganə bütün dərmanları Ģprisə 

ala-yarımçıq çəkib tullayırdı, anam bunu görüb: 

  - Qızım niyə belə edirsən, o dərmanları axıradək 

çəksənə, heç Allahdan qorxmursanmı? O analar 300- 500 
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km yol gəliblər ki, uĢaqlarını müalicə elətdirsinlər, o 

dərmanlara nə qədər pul xərcləyirlər,-dedi. 

 Yeganə sırtıq- sırtıq gülərək: 

 - Xanım, siz öz uĢağınızla məĢğul olun, onsuz da bu Ģil-

Ģikəst uĢaqlar bu dərmanlarla sağalası deyillər, mənim 

hövsələm çatmaz qaydası ilə iynə vurmağa, min dənə 

baĢqa iĢim var, -dedi. 

 O otağın qapısında neçə uĢaq əlil arabasında, neçəsi 

anasının qucağında o qədər əziyyətlə gözləyirdilər ki, 

baxanda adamın ürəyi ağrıyırdı. Bilirdilər ki, iynə 

vurdurmaq üçün buradadırlar, qorxularından ağlayırdılar, 

getmək istəyirdilər, kiritmək də olmurdu. Amma Yeganə 

buna fikir verməz, nə otaqdakı həmsöhbətləri ilə 

laqqırtısını dayandırar, nə də düz-əməlli iynə vurmazdı. 

Bəzən bir Ģprisə çəkəcəyi 4-5 dərmanın əvəzinə 2-3-nü 

alayarımçıq çəkib vurardı. Növbə gözləyən anaların 

dilindən tez-tez eĢitmək olurdu: 

     -ĠnĢallah, bizə elədiklərinin əvəzini Allahdan görərsən, 

Allah sənin də qarĢına çıxarar, dadını, əziyyətini görərsən.   

 Yeganə istehza ilə qadına baxaraq dedi: 

    - Əgər Allah varsa sizin bu əziyyətinizi niyə görmür, 

hər gün kömək istəyirsiniz, niyə kömək eləmir, eləsin da. 
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Mən belə uĢağım olsa, bir gün də saxlamaram, siz 

qanmırsınız, bu xəstəliklərin çoxunun çarəsi yoxdur, 

inanmırsınız həkimlərdən soruĢun. 

 Yazıq ana gözləri dolmuĢ halda:                                             

 - Bilirik, qızım, həkimlər izah ediblər, amma heç olmasa 

bu körpələrin bir az ağrılarını yüngülləĢdirmək istəyirik, 

yazıqlar çox əziyyət çəkirlər, dedi. 

Bir dəfə payızda müalicəyə gələndə eĢitdim ki, Yeganə 

ərə gedib. Hamı sevinirdi ki, canımız bu qanmaz qızdan 

qurtardı. Bir il sonra koridorda onu gördüm, qucağında 

körpə uĢaq vardı, həkimin otağından çıxırdı, ağlayırdı. 

Koridorda hamı bir-birindən soruĢurdu ki, buna nolub 

görəsən. Sonra məlum oldu ki, uĢağı xəstədir, həkimə 

gətiribmiĢ. UĢaqanadangəlmə güsurlu doğulubmuĢ, uĢaq 

serebral iflici diaqnozu qoyulmuĢdu. Müalicəsi deyilənə 

görə, bütün ömrü boyu sürəcəkmiĢ. 

 AxĢam analar koridorda söhbət edəndə biri dedi: 

   - O çox anaların ürəyini qırdı, çox uĢaqlara zülüm elədi, 

bu qədər ah-nalə almağın nəticəsi belə də olmalı idi. Çox 

deyirdi ki, mən belə uĢağı bir gün də saxlamaram, Allaha 

xoĢ getmədi. Cahilliyinin, daĢ ürəkliliyinin cəzasını aldı, 

Allahın məsləhətinə Ģükür. 
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Bu gün Ramal anası və qardaĢı ilə bərabər Nuraygilə 

elçilik qabağı tanıĢlığa gedirdilər. Nurayın atası Ramalın 

anasının uzaq qohumu idi. Ailələr ancaq xeyirdə-Ģərdə 

bir-birlərini görürdülər. Buna görə də uĢaqların bir-birləri 

ilə yaxın tanıĢlığı yox idi, demək olar ki, bir-birlərini 

tanımırdılar. Nurayı da Ramalın anası bir qohumun 

toyunda görüb bəyənmiĢdi və bu qızı hökmən kiçik 

oğluna almaq istəyirdi. Ramalın böyük qardaĢı evli idi. 

Nuray sarıĢın, mavi gözlü, orta boylu, bir az dolu, 

yaraĢıqlı və ağıllı bir qız idi. Ramalın anası bu fikrini 

Nurayın böyük əmisinə bildirmiĢdi, o da demiĢdi: 
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 - Niyə də olmasın, bu yay Nuraygil Bakıda olacaqlar, bir 

az istirahət edəcəklər, elə fikrinizi də Bakıda onlara 

bildirərsiniz. 

 MaĢın qızgilin yaĢadığı çoxmərtəbəli binanın qarĢısında 

dayandı. Nuraygil yeni istifadəyə verilmiĢ hündür binanın 

3-cü mərtəbəsində yaĢayırdılar. Qapını qızın anası açıb 

onları içəriyə, zala dəvət etdi. Ramalgil otağa keçdilər, 

qızın atası və qardaĢı ilə tanıĢ olub, əyləĢdilər. nuraygilin 

evləri gözəl təmirli, zövqlə bəzədilmiĢ, iĢıqlı və iki otaqlı 

idi. Nurayla anası cəld süfrə açıb, çay dəsgahı düzdülər. 

Süfrəyə cürbəcür mürəbbələr, Ģirniyyatlar düzdülər. Sonra 

tanıĢlıq mərasimi baĢladı:-qızın atası Ramalın bütün ailə 

üzvlərinin maddi durumunu analiz etdi, ayrı-ayrı hamının 

əmək haqqının nə qədər olduğunu soruĢdu, ailədə nə 

qədər ehtiyat pulunuz var, neçə eviniz var, maĢınınız 

varmı, qızımı yaxĢı saxlamağa təminatınız varmı, 

oğlunuzun gələcəkdə qızımın xətrinə dəyməyəcəyinə söz 

verirsinizmi və s. bir çox suallar. Elə bil Statistika 

idarəsinin müdürü hesabat götürürdü. Ramalın anası 

xəcalətlə oğlunun məzəmmət dolu gözlərinə baxıb baĢını 

aĢağı saldı. Nəhayət Ramalın anası qızın atasına dedi: 

    - Hə, qohum, sənin dediklərinin çox hissəsi bizdə 

yoxdur, bilirsən ki, mən bu iki uĢağı atasız böyütmüĢəm, 

müəlliməyəm, birini oxutmuĢam, birini yox. Hər üçümüz 
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iĢləyirik, Ģükür heç nədən korluğumuz yoxdur, aldığımız 

maaĢlar bizə bəs eləyir.  

KiĢi qaĢqabağını sallayıb bir az sakit oturdu, sonra dedi: 

    - Biz bu günlərdə Sizə gələrik, ev-eĢiyinizə baxarıq, 

yenə söhbət edərik, sonra qərarımızı bildirərik. 

Qızın anası isə qətiyyətlə bildirdi: 

    - Nə zaman bizə ya bir evin, ya da bir torpaq sahəsinin 

kağızını göstərərsiniz o zaman bu söhbətə qayıdarıq, mən 

istəyirəm ki, qızımı öz evinə gəlin köçürüm. 

 Bir neçə gün sonra qızın anası Ramalın anasına zəng 

edərək dedi: 

    - Ramal gəlsin qızımla bir az söhbət eləsin, bir-birlərini 

bir az yaxından tanısınlar. 

Ramal axĢamtərəfi bir tort alaraq Nuraygilə gəldi. Anası 

onu çox xoĢ qarĢılayaraq: 

    - Keç içəri, ata da evdədir, dedi. 

Ramal otağa keçəndə kiĢi televizora baxırdı, qalxıb 

salamlaĢdı. Bir müddət heç biri danıĢmadı, sonra kiĢi 

yavaĢ-yavaĢ öz uĢaqlarının maddi durumunu izah etməyə 

baĢladı: 
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    - Bax oğlum, mən öz yaĢadığımız evlərdən baĢqa həm 

oğluma, həm də qızıma iki ev almıĢam. Hərəsinin bir evi 

Bakıda, bir evi də rayondadır. Həm rayonlarda, həm də                                                 

Bakıda xeyli torpaq sahələri, boĢ ərazilər, hərəsinə də bir 

xarici maĢın almıĢam. Bəs sənin nəyin var, nə qədər pul 

yığmısan? 

Ramal sakit bir tonda: 

 - Mənim özümə məxsus nə evim, nə də maĢınım var. 

Bizim evimiz iki mərtəbəli, altı otaqlıdır, hələlik 

hamımıza bəs edər, sonra isə yeni tikilən binaların birində 

ilkin ödəniĢlə ev götürəcəm, sonra da sonra da yavaĢ-

yavaĢ ödəyəcəm. 

KiĢi istehza ilə onu süzərək daha heç nə demədi. Bir az 

sonra zəng gəldi və kiĢi geyinib harasa getdi.  

    Nuray bu gün daha da gözəl görünürdü, amma bütün 

davranıĢlarında bir soyuqluq vardı. Anası otağa gəlib dedi: 

    - Nuray yaxındakı aptekdən dərman almağa gedir, sən 

də onunla çıx, bir az gəzib-dolanın, söhbət edin. Biz sənin 

ananla uzaq qohum olsaq da sizin heç bir tanıĢlığınız 

yoxdur. 

Ramalla Nuray çıxdılar, aptekdən dərman alıb 

yaxınlıqdakı parka gəldilər, söhbət söhbəti çəkdi, qız 
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Ramaldan bir neçə yaĢ böyük olduğunu söylədi. Ramal 

təəccüblə ona baxaraq: 

   - Bunun nə mənası var ki, həm sən heç də məndən 

böyük görünmürsən, mənim üçün bunun heç bir maneəsi 

yoxdur, dedi. 

Nuray kasıb, aldığı maaĢla dolanan bir oğlanla evlənmək 

istəmədiyini gizlətməyə çalıĢaraq: 

 - Ramal, bilirəm, anan məni çox bəyənib, sən də onun 

məsləhəti ilə evlənməyə razısan, amma bizimki alınmaz, 

mən daha müasir xasiyyətli biri ilə evlənmək istəyirəm, 

dedi. 

Ramal pərt olsa da bunu büruzə vermədi, hətta içində bir 

yüngüllük də duydu. Sanki bu qızın zəhlətökən atası ilə 

bir daha qarĢılaĢmayacağına görə Ģükür də elədi.  

    YavaĢ-yavaĢ evə qayıtdılar, Ramal Nurayı evlərinə 

ötürüb geri qayıtdı. Evdə anasına bu qızın onunla 

evlənmək istəmədiyini söylədi. Anası israrla: 

    - Ay oğul, bu günlərdə onlar da bizə gələcəklər, 

gəlsinlər bir bizim də ev-eĢiyimizə baxsınlar, görəcəklər 

ki, evimiz heç də darısqal deyil. 

Ramal təəccüblə anasına baxaraq: 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Duyğular dinsin” 

    - Məndən bura qədər ana, biz bu ailə ilə ayaqlaĢa 

bilmərik, taylı-tayına, bir daha bu söhbətə qayıtmayaq, 

dedi. 

    Nurayın anası çox dilli-dilavər, diribaĢ, danıĢanda 

sözünün sərhəddini gözləməyən, 

vara-dövlətə, qızıla, pula çox düĢkün, ziyalılıqdan uzaq bir 

qadın idi. Əri musiqi məktə- bində müəllim iĢləyirdi. Bir 

oğlu, bir qızı vardı, hər ikisinin evlənmək vaxtı çoxdan 

keçirdi. Oğlu ata-anasını, qohum-əqrəbasını saymadan bir 

həyat qadını ilə qeyri-qanuni yaĢayırdı.Atasının ona iki 

ev, xarici markalı maĢın almasına baxmayaraq, bu qadına 

görə anası evlərin və maĢının açarını ona vermirdi. Oğlan 

içkiyə və qumara düĢkün idi. Sürəkli pul uduzar, külli 

miqdarda borc pul götürüb saxladığı qadına xərcləyər, 

sonra da atası onu zərərdən çıxarardı. Nurayın isə yaĢı 30-

u keçmiĢdi, gözəl, ağıllı bir qız olsa da anasına görə ərə 

gedə bilmirdi. Qızı istəyən oğlanların valideyinləri bu dilli 

qadını tanıyandan sonra geri çəkilirdilər.Nurayın atasının 

musiqi müəllimi olmasına baxmayaraq həmiĢə pulu çox 

olardı. Hələ cavan vaxtlarından pul lazım olanda zaman-

zaman qumara gedər və əli həmiĢə gətirərdi. Ona görə də 

4-5 evi, çoxlu torpaq sahələri, xarici maĢınları, arvadının 

yetəri qədər qızılı-brilyantı vardı. Maddi durumları çox 

yaxĢı idi.Qohumlardan biri bu vəziyyəti Ramala 
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danıĢdıqdan sonra, Ramal bu evliliyin baĢ tutmadığı üçün 

min dəfə Allaha Ģükür elədi. Bir gün bu barədə anasına 

dnıĢdı, yazıq arvad donub qalmıĢdı: 

    - Hə ana, nə yaxĢı ki, bu evlilik alınmadı, qızın 

qardaĢının bu gün uduzduqlarının, xərclədiklərinin 

zərərini atası qumardan qazandığı haram pulla ödəyir, 

atası öləndən sonra kim ödəyəcək. Bu qızı kim alsa 

"xoĢbəxt" olacaq, ölənə qədər bu qızın qardaĢına görə 

əziyyət çəkəcək. 

Anası düĢüncəli halda: 

    - Hə elədir ay oğul, bunlar öz gözlərində tiri görməyib, 

baĢqasının gözündə tük axtarırlarmıĢ, öz oğlunu adam 

eləyə bilməyən məndən qızının firavan yaĢamağına 

təminat tələb edirdi. Görürsənmi, ay bala, haram yolla 

gələn pullar elə haram yerə də xərclənir. O kiĢi öləndən 

sonra arvadının qürrələndiyi o var-dövlətin hamısını o 

oölan qumarda uduzacaq, çünki, onu o yoldan 

çəkindirməyə heç biri çalıĢmır. O qadın nə qədər kordur 

ki, öz ailəsinin gələcəyini görə bilmir. Hələ arsız-arsız, 

istehza ilə deyir ki, siz aldığınız əmək haqqı iləmi mənim 

qızımı saxlayacaqsınız. Allaha çox Ģükürlər olsun ki, bu 

evliliyə yol vermədi. Nə gözəl nizamdır:- biri qumarda 

daim udur, o biri də daim onun udduqlarını uduzur. 
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Hələ bir məclisdə Nurayın anası qızının elçilərinin 

çoxluğundan danıĢaraq deyibmiĢ:  

- Heç birinə qızımı verməmiĢəm, hamısı lütün biridirlər, 

az mən lütə qızmı verərəm. Mənim evimə hər həftə torba 

ilə pul gəlir. 

Qohum qadınlardan biri ona baxaraq deyib: 

 - Ay qız xəbərin var ki, qızının yaĢı 30-u keçib, sən bir az 

sonra onu kimə verəcəksən, nolsun ki, qızın gözəldir, 

ağıllıdır, evdardır. Hər ana oğluna yaĢı ötmüĢ qız almaz, 

nə qədər varlı olursan ol. 

Nurayın anası çox pərt olsa da, düz sözə cavab tapa 

bilməyib. 

     Bir bazar günü Ramal evə gələndə qapını açıb anasını 

səslədi: 

    - Ana, gəl, səni birisi ilə tanıĢ edəcəm. 

Anası qapıya gələndə Ramalın yanında orta boylu, əsmər 

bənizli, gülər üzlü, uzun saçlı, nazik bir qız gördü. Ramal 

anasını qucaqlayaraq: 

    - Gülər mənim istədiyim qızdır, tanıĢ ol, dedi. 
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Anası Gülərin üzündən öpüb, otağa dəvət etdi, çay 

dəsgahı düzüb özü də oturdu: 

    - Hə qızım, indi özün haqqında danıĢ, mən də səni 

tanıyım. 

Gülər gülümsəyərək sözə baĢladı: 

    - Atam diĢ həkimidir, anam iqtisadçıdır, mən də 

Pedoqoji universiteti bu il bitirəcəm. Evin tək uĢağıyam. 

Razində çoxmərtəbəli binada 4 otaqlı evimiz var. Ramalı 

valide- yinlərimlə tanıĢ etmiĢəm, ilk təəssüratları xoĢdur, 

mən də Sizinlə tanıĢ olmaq istədim. 

Etibar.   

25.03.2015. 

 

 

 

ÇATMAMIġ   ƏCƏL 
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 Samirgilin evləri Tər-tər çayının kənarında yerləĢirdi. Ev 

taxtadan tikilmiĢ, kürsülü, üç otaqlı ev idi. Tər-tər çayı 

Kəlbəcərin çayları içərisində ən böyük çaydır. Bir çox 

kəndlər və qəsəbələr bu çayın kənarı boyu yerləĢiblər. 

Dağlardan axan çoxlu balaca çaylar Tər-tərə töküldüyü 

üçün çay xeyli böyük və iti axan çaydır. Çaykənd kəndi 

Tər-tərin kənarında yerləĢən kəndlərdən biridir. Kəndin 

camaatının çoxu bir-biri ilə qohum olduğundan , çox 

mehriban idilər. Hansı evdə bir xeyir-Ģər olsaydı, bütün 

kənd camaatı yığıĢıb o iĢi yola verərdi. Payızın əvvəlləri 

idi, havalar xoĢ keçirdi. Yaz-payız aylarında yağıntı çox 

olduğundan tər-tər çayı tez-tez daĢar, ətraf kəndlərə, 

yaylaqlara, təsərrüfatlara çox ziyan vurardı. El arasında bu 

çaya qanlı Tər-tər deyərdilər. Kəlbəcərin təbiəti, 

mənzərələri, havası çox gözəldir. 

 Samirin yeddi yaĢı vardı. Çaykənddə doğulub, 

böyümüĢdü, bütün kənd uĢaqları kimi fərasətli və diribaĢ 

idi, evin üç uĢağından ən kiçiyi idi. Özündən böyük iki 

bacısı vardı: Aytac 15, Vüsalə 12 yaĢında idilər. Anası 

Mədinə xala 38-40yaĢlarında uca boylu, əsmər bənizli, 

yaraĢıqlı bir qadındı. Atası Əhməd kiĢi Kamaz sürücüsü 

idi. Qapıda inəkləri, qoyun-quzuları, toyuq-cücələri vardı. 

Bir də xeyli torpaq sahələri vardı, hər cür tərəvəz 

əkərdilər. Kəndin arvadları qab-qacağı, paltar-palazı 

çayda yuyardılıar. 
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    Samir çox vaxt kəndin uĢaqlarına qoĢulub dağlara, 

meĢələrə meyvə yığmağa gedərdi, onlarla oynayar, çayda 

çimər, balıq tutardı. 

 Bir gün Mədinə xala qızlarla bərabər evin iĢlərini 

qurtarıb, Aytacla bərabər çaya paltar yumağa gedirdi. 

Evdən çıxmamıĢ Vüsaləni səsləyib Samiri ona tapĢırdı: 

    - Ay qız qardaĢından muğayat ol, mən qayıdana qədər 

onu həyətdən heç hara buraxma. 

Vüsalə həyətdə cücələrə dən tökürdü, Samir də itlə 

oynayırdı. Hava bir az tutqun idi, Mədinə xala göyə 

baxaraq dedi: 

    - Ay bala, deyəsən günortadan sonra yağacaq, tez gedək 

paltarı yuyaq, yağıĢa düĢməyək. 

Onlar çay kənarına düĢdülər. Bir azdan qonĢu uĢaqlar 

Samiri səslədilər: 

    - Gəl gedək meĢəyə, ağaclardan bal axtaraq, bir az da 

moruq yeyərik. 

Samir Vüsaləyə yaxınlaĢıb dedi: 

    - Bacı, mən də uĢaqlarnan getmək istəyirəm.  

Vüsalə ona baxaraq: 
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    - Anam dedi ki, o gələnə qədər heç hara getmək olmaz, 

bir az gözlə gəlsin, sonra get, dedi. 

Amma uĢaqların Samirə iĢarə ilə nə isə dediklərini 

görmədi. Getdi ki, su gətirib dibçəklərdəki gülləri sulasın. 

Bu arada Samir xəlvətcə həyətdən çıxıb uĢaqlara qoĢuldu, 

onlar meĢəyə tərəf qaçdılar. MeĢəyə çatıb ikibir-üçbir 

dağılıĢdılar, onlar arıların bal topladığı koğuĢları yaxĢı 

tanıyırdılar. MeĢədə 20-30 ağacdan ancaq birində ya da 

ikisində bal olardı, o da ağacın yuxarı hissəsində. Evdən 

balaca, bir-iki litirlik vedrələr və çömçələr götürmüĢdülər. 

Samir evdən xəlbət çıxdığı üçün qab götürə bilməmiĢdi. 

UĢaqlardan biri ona baxıb dedi:                                           

 - Eybi yox, məndə iki qab var, birini sənə verərəm, gəl 

köməkli yığaq. Onlar arılara məhəl  qoymadan baĢlarını 

bağlayıb, dəri əlcəklər geyinib ağaca çıxdılar. Elə bil arılar 

da bu uĢaqları çox sancmaq istəmirdilər. Onlar koğuĢların 

ağzını çox dağıtmadan, bir çömçə qədər yer açıb ehtiyatla 

bal çıxarırdılar. Amma heç bir zaman koğuĢları axıradək 

boĢaltmazdılar. Çünki, valideyinləri onlara izah 

eləmiĢdilər ki, koğuĢdakı bal arıların qıĢ ehtiyatıdır, 

hamısını götürsəniz qıĢda onlar acından ölərlər. Kənddə 

çox adamın həyətində arı pətəkləri vardı, amma ağacdakı 

balın dadı baĢqa cür idi. 
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 UĢaqların baĢı necə qarıĢmıĢdısa, havanın nə zaman 

tutulduğundan xəbərləri olmamıĢdı. Göy guruldayanda elə 

bil ayıldılar, bir-birlərini səsləyib, geri qayıtmaq lazım 

olduğunu bildirdilər. Onlar yaxĢı bilirdilər ki, göy 

guruldayıb, idırım çaxan vaxtlar meĢədə qalmaq olmaz, 

ağacları ildırım vura bilər. MeĢədən mümkün qədər tez 

çıxmaq lazım idi. Samiri nə qədər çağırsalar da, o ağacdan 

düĢmək istəmirdi, UĢaqlara baxıb dedi: 

 - Bu ağacı ildırım vurmaz, burda arıların yuvası var, 

onları Allah qoruyar, qabı doldurmamıĢ düĢməyəcəm. Siz 

istəyirsiniz gedin, mən də gələrəm. 

UĢaqlar ona baxıb: 

    - Ayə, nağıl danıĢma, tez düĢ, gedirik, dedilər. 

Samir inadla düĢmək istəmirdi, bu vaxt ildırım daha bərk 

çaxdı, uĢaqlar qaçaraq meĢədən çıxıb kəndə tərəf qaçdılar, 

artıq yağıĢ da iri damlalarla tökürdü. Samir tək 

qaldığından, göyün guruldamasından və ildırım 

çaxmasından bərk qorxdu. Oturduğu budağı bərk-bərk 

qucaqlayıb, ətrafa baxırdı. Elə bu vaxt elə bil yer-göy 

lərzəyə gəldi, Samirin oturduğu ağac bərk silkələndi, 10-

15 metr aralıdakı böyük bir ağac bir anda alıĢıb yandı. 

Qozdan da iri dolu yağmağa baĢladı, ağac tezliklə sönsə 

də hələ közərib tüstüləyirdi.  
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  Hələ göy guruldamağa baĢlayanda Mədinə xala ilə Aytac 

paltarları ləyənə yığıb tələsik evə tərəf gəlirdilər. Bu vaxt 

uĢaqlar kəndə çatıb, hərə öz evinə tərəf qaçdı. Samirgilin 

və bir neçə qonĢunun evi çaya yaxın idi, uĢaqlardan biri 

onların çəpərinə çatıb qıĢqırdı: 

 - Ay Mədinə xala, Samir meĢədə tək qaldı, gəlmək 

istəmədi, uĢaqların hamısı kəndə qayıtdı. 

Yazıq arvad nə deyəcəyini bilmədi. Aytacı çağırıb dedi: 

     - Tez ol, Vüsaləni qonĢuya apar, tez qayıt gedək 

Samirin dalınca. 

Aytac Vüsalənin əlindən tutub qonĢuya apardı və dedi: 

 - Bunu çölə buraxmayın, anamla mən meĢəyə Samirin 

dalınca gedirik.  

QonĢunun böyük oğlu 22 yaĢlı Vaqif də onlara qoĢuldu. 

Göy üzü elə qaralmıĢdı ki, adamı vahimə basırdı. Vaqif 

dedi: 

    - Dolu düĢən kimi sel gələcək, çünki davamında leysan 

yağacaq. Tez olun, bizim evlər də çay kənarındadır, nə 

olar-nə olmaz. Onlar meĢəyə çatanda elə bir Ģaqqıltı 

qopdu ki, gəl görəsən, bir anda külək qarıĢıq dolu 

yağmağa baĢladı. Vaqif meĢənin içəri tərəflərini göstərib: 
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    -  Baxın bir ağacı ildırım vurdu, bircə uĢağı tez tapa 

bilsək.                                             

UĢaqlar Samirin olduğu yeri Vaqifə izah etmiĢdilər, ona 

görə onu tapmaq elə də çətin olmadı. Vaqif uca səslə 

Samiri çağırdı. Samir oturduğu yerdə qorxudan donub 

qalmıĢdı, adını eĢidəndə dili tutar-tutmaz burdayam dedi. 

Onlar ağacın altına gəldilər, Vaqif qıĢqırdı: 

    - Samir düĢ aĢağı, evə gedək. 

Samir qollarını heç cür budaqdan aça bilmirdi, elə bil 

qolları budağa yapıĢmıĢdı. Bal dolu vedrəsi də budaqdan 

asılı idi. O, Vaqifə baxıb: 

    - Qollarımı aça bilmirəm, dedi. 

Vaqif ağaca çıxıb ehmalca onun qollarını budaqdan açdı, 

öz boynuna dolayıb bərk tut dedi və ehtiyatla aĢağı 

düĢürüb Mədinə xalaya verdi. Sonra çıxıb bal olan vedrəni 

də düĢürdü və gülə-gülə: 

    - Ayə bundan ötrümü meĢədə qalmısan, sabah gəlib balı 

çıxarardın da, di ananın qucağından düĢ gedək, dedi. 

Samir utana-utana ona baxaraq dedi: 

   - Ayaqlarım əsir, gedə bilmərəm. 
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Vaqif onu anasından alıb qucağına götürdü, iri addımlarla 

meĢədən çıxdılar. Leysan elə tökürdü ki, elə bil göydən 

vedrə ilə su tökülürdü, sel-su onların ayaqları altından 

axırdı.Kəndə az qalmıĢ Aytac dedi: 

    - Ana, ora bax, o uçan ev bizim ev deyilmi.  

Hər üçü lal-dinməz dayanıb evə tərəf baxırdılar, çay elə 

coĢmuĢdu ki, sel onların həyətlərini, evlərini, qonĢu 

çəpərləri basmıĢdı. Selin gurultusundan bir-birini 

eĢitmirdilər. Yeyin-yeyin gəlib kəndə çatdılar, üst- 

baĢlarından su süzülürdü. Vaqif onları öz evlərinə gətirdi. 

Samir yarı huĢsuz idi. Vaqifin anasıgil əlüstü onlara quru 

paltarlar gətirdilər. Hamısı elə titrəyirdilər ki, heç isti çay 

da canlarını qızdıra bilmirdi. Mədinə xala evin necə 

uçduğunu soruĢdu. Vaqifgilin evi onların evinin üst 

tərəfində olduğu üçün hər Ģey aydın görünürdü. Vaqifin 

anası dedi: 

    - Sel gələndə biz həyətdən əl-ayağımızı təzəcə 

yığmıĢdıq, pəncərədən baxırdıq, bir də gördük ki, çay 

məcrasından çıxdı, elə iri daĢlar, ağaclar gətirirdi ki, sizin 

cərgədəki evlərin hamısının həyətini su basdı, amma sizin 

ev birinci olduğu üçün zərbə sizin evə dəydi. Əvvəlcə 

evinizin bir tərəfi, sonra da qalanı uçdu. QonĢu evlərə də 

çox ziyan dəyib, bəzilərinin tövlələri, bəzilərinin əl 

damları dağılıb.  
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 Vaqif onlara baxaraq: 

    - Bir az gözləyək sel çəkilsin, çay yatağına dönsün, 

sonra gedək baxaq,dedi. 

Seldən sonra dağ çayları bir saat, saat yarımdan sonra öz 

məcrasına qayıdır. Bu arada Samirin atası da gəlib çıxdı, 

uçmuĢ evlərinə qonĢuların həyətinə baxıb: 

    - Neynəmək olar ki, olacağa çarə yoxdur. Allaha Ģükür 

ki, siz sağ-salamatsınız. Hələ yolları görsəniz dəhĢətə 

gələrsiniz, neçə yerdə sel yolu yuyub aparıb, bir maĢın 

zorla keçə bilir. 

Bir-iki saat sonra Mədinə xalagil qonĢularla bərabər 

həyətlərinə gəldilər. Həyətdə heç nə qalmamıĢdı, sel 

tövləni də, əl damını da yuyub aparmıĢdı. Mədinə xalanın 

gözləri dolmuĢdu, heç nə demirdi, sakitcə baxırdı. Əhməd 

kiĢi ona yaxınlaĢıb çiyinlərini qucaqladı, fikir eləmə, təki 

sağlıq olsun, bir çadır qurub içində qalarıq, yenidən 

evimizi tikərik, amma bu dəfə həyətin yuxarı tərəfində. 

Mədinə xala baĢını tərpətdi: 

 - Hə, əlbəttə tikərik, Allah kömək olar, Ģükür ki, mal-

heyvan çöldə olub, yəqin çobanlar təhlükəsiz yerə 

yığıblar. 

Vaqifin anası onlara yaxınlaĢıb dedi: 
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    - Mədinə, nə yaxĢı ki, evdə olmamısınız, heç evdən 

çıxmağa macal tapmazdınız, hər Ģey bir göz qırpımında 

oldu. Görünür Allah sizi qorumaq üçün Samiri o meĢədə 

saxlayıb. 

Əhməd kiĢi onlara baxaraq: 

- Nə məsələdir, deyə soruĢdu. 

Vaqif hər Ģeyi ona danıĢıb qurtarandan sonra kiĢi dedi: 

    - Əlbəttəki, hər olan iĢin mütləq bir səbəbi var, əbəs 

yerə deməyiblər ki, " Allahın təqdiri gələndə, bəndənin 

tədbiri gedər". Sən nə qədər o uĢağı evdə saxlamaq istəsən 

də, olacaqlar onu meĢəyə aparıb. 

Sonra hamısı birlikdə Vaqifgilə qayıtdılar, bir az sonra 

çobanlar mal-heyvanı da gətirdilər, hamının heyvanları 

sağ-salamat idi. Vaqif dedi: 

    - Siz tövlənizi tikənə qədər heyvanlar bizim tövlədə 

qalar, narahat olmayın. 

Bir azdan Samir də yuxudan ayıldı, hamının oturduğu 

otağa gəlib, günahkar bir görkəmlə anasından üzr istədi. 

Atası onu qucağına alıb: 
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    - Hə oğlum, sən bu günün qəhrəmanısan, sözə 

baxmamağınla ananla bacının həyatını qurtarmısan, indi 

isə get o yığdığın baldan gətir bir çay içək. 

Samir vedrəni gətirib stolun üstünə qoydu və dedi: 

   - Mən uĢaqlara dedmiĢdim ki, arıların yuvası olan ağacı 

ildırım vurmaz, gördünüzmü vurmadı. 

Etibar.   

28.03.2015. 
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T Ə N H A L I Q 

 

    Gün qüruba doğru idi. Ətrafdakı ağaclar, kollar üfüqün 

qırmızı rənginə boyanmıĢdı. Yazın gəliĢi hiss olunurdu, 

havada seyrək duman vardı. Qurban kiĢi hələ də parkdakı 

skamyada oturmuĢdu. Günün qürubuna tamaĢa edərək öz 

həyatının qürubunu düĢünürdü. Ağıllı, sadiq, qoca köpəyi 

də ayaqları yanında uzanıb mürgüləyirdi. Bu vəfalı it 

Qurban kiĢinin tək həmsöhbəti, dərd ortağı idi, uzun 

illərdi ki, bu ailənin yanında yaĢayırdı. Qurban kiĢi 

havalar yaxĢı olanda, axĢamtərəfi köpəyi ilə bərabər bu 

parka gələr, bu skamyada oturar, xəyallara dalar, Zinət 

xanım ilə keçən günlərini xatırlayar, o günlərin xatirəsi ilə 

yaĢayardı.   

 

                                     Xatirələrlə dolu, boĢalmır beynim, 

                                     Sənsiz heç keçməyir günlərim 

neynim. 

                                     Hər yerdə qalır izimiz, xatirəmiz, 

                                     Unutmağa gücüm yetməyir mənim. 
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Qurban kiĢi 20 il əvvəl Zinət xanım və iki oğlu ilə bərabər 

bir dağ rayonundan Bakıya köçmüĢdü. Oğlanları 

universitetə daxil olanda onlarla bərabər gəlmiĢdilər. Zinət 

xanım orta təhsilli olsa da övladlarının oxumasını çox 

istəyirdi. Qurban kiĢi rayon məktəbində fizika müəllimi 

iĢləmiĢdi. Bakıda da məktəbdə müəllim iĢləyirdi. 

Rayondakı evlərini, mal-qarasını satıb Bakıda doqquz 

mərtəbəli binada üç otaqlı ev almıĢdı. Aldığı maaĢla zor-

güc ayın axırına qədər idarə edirdilər, səbrlə gözləyirdilər 

ki, uĢaqlar unuversiteti bitirib iĢləyəcəklər, güzəranları 

düzələcək. Zinət xanım bir dəfə də olsun kasıblıqdan 

Ģikayət etməzdi, üzü-gözü gülərdi. Mehriban, qayğıkeĢ 

ana, vəfalı, sevən bir xanım idi, varlığı ilə evdə hər zaman 

bir Ģənlik, hərarət yaradardı.Qurban kiĢi onu düz beĢ il 

sevib, sonra almıĢdı, həyatını onsuz təsəvvür etmirdi. 

Zinət xanımın evdə olması onu çox xoĢbəxt edirdi. Fizika 

müəllimi olsa da ədəbiyyatı, Ģeriyyatı çox sevirdi. Fürsət 

olduqca Zinət xanıma çoxlu Ģeirlər, qəzəllər oxuyardı: 

 

Salmısan qəlbimə sevginin odun, 

                                         Mənasız ömrümün mənası 

oldun. 
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                                         DurmuĢuq baĢında bu çətin 

yolun, 

                                         Əzabı, müĢkülü çoxdur bu 

yolun. 

Zinət xanım da onu çox sevirdi, oxuduğu hər Ģeirə nazla 

qımıĢar, özünü dünyanın bəxtəvəri sanardı. 

    Rayonda normal dolanıĢıqları vardı, heç nədən korluq 

çəkməzdilər, amma Ģəhər həyatı onları çox sıxırdı. Bütün 

çətinliklərə rəğmən yenə də bir-birlərini əvvəlki kimi 

sevirdilər. Vaxt olduqca axĢamlar yaxınlıqdakı parka 

gəzməyə çıxırdılar, skamyaların birində oturar, dərdləĢər, 

söhbət edərdilər.Qurban kiĢinin dilindən yenə Ģeirlər 

süzülər, Zinət xanım minnətdarlıqla ona baxardı. Beləcə 

aylar, illər keçirdi, artıq uĢaqlar oxuyub qurtarmıĢdılar, 

hər ikisi iĢləyirdi. Bir neçə il sonra ev aldılar, evlənib 

ailədən ayrıldılar. Ġndi evdə evliliklərinin ilk illərində 

olduğu kimi yenə də ikisi yaĢayırdı, bir-                                             

birlərinə daha çox bağlanmıĢdılar. Zinət xala axır vaxtlar 

tez-tez xəstələnirdi, uzun sürəli müalicələr götürürdü. 

Qurban kiĢi onun bu halına heç dözə bilmirdi, Zinət 

xanımın necə əziyyət çəkdiyini gördükcə gözləri dolur, 

xəlbət-xəlbət ağlayırdı.UĢaqlar vaxtaĢırı gəlirdilər, növbə 

ilə Zinət xanımın yanında qalırdılar, heç vaxt onu tək 

qoymurdular. Qurban kiĢi isə onu itirəcəyindən çox 
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qorxurdu, onsuz necə yaĢayacağını düĢünürdü, elə bil kiĢi 

için-için əriyirdi. 

    Bir gün həkimlər dedilər ki, Zinət xanım mütləq 

xəstəxanada yatmalı, həkim nəzarətində olmalıdır. Qurban 

kiĢi onunla daha çox vaxt keçirmək üçün iĢdən çıxdı, indi 

bütün gününü xəstəxanada, Zinət xanımla keçirirdi. 

UĢaqlar da hər gün gəlirdilər. Nə qədər Qurban kiĢiyə evə 

get, bir az dincəl, biz buradayıq , narahat olma desələr də 

o, heç hara getmək istəmirdi, bütün ömrü boyu sevdiyi bu 

qadından bir an belə ayrılmaq istəmirdi, hər günü, hər anı 

onunla keçirməyi qənimət sayırdı. 

Amma fələk bu bərabərliyi ona çox gördü. Bir gün 

həkimlər dedilər ki, daha əlimizdən bir Ģey gəlmir, onu 

evə aparın, son günlərini ailəsi ilə birgə keçirsin. Elə bil 

dünya Qurban kiĢinin baĢına uçmuĢdu, özünə yer tapa 

bilmirdi, gözlərindən axan yaĢlar artıq heç dayanmırdı, 

yemir, içmir, danıĢmırdı, ürəyi ağrıdan sıxılırdı. Gecə-

gündüz Zinət xanımın yanında oturur, Allaha yalvarırdı 

ki, məni də onunla bərabər öldür, onsuz həyatı mənə 

qismət etmə. UĢaqlar ona necə təsəlli verəcəklərini 

bilmirdilər. O isə Zinət xanımın yanında oturub o 

ağrımayanda asta-asta olub keçənlərdən danıĢır, onu 

ovundurmağa çalıĢırdı. 
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    Bir həftə idi ki, Zinət xanımı dəfn etmiĢdilər, indi də 

Qurban kiĢini məzarlıqdan evə gətirə bilmirdilər. Gecələri 

evə gəlsə də səhər açılan kimi köpəyi ilə bərabər 

məzarlığa gələr, axĢama qədər orada oturar, asta səslə 

Zinət xanımı çağırar, onun xəyalı ilə söhbət edər, ona 

bayatılar oxuyardı. UĢaqları, nəvələri yalvarıb bir az 

toparlanmasını istəyirdilər. UĢaqları üzməmək üçün 

məzarlığa az-az getsə də, indi tez-tez iti ilə bərabər parka 

gələr, həmiĢəki skamyada saatlarla oturar, Zinət xanımın 

xəyalı ilə danıĢar, hər zaman olduğu kimi ona Ģeirlər 

oxuyardı: 

 

Könlümdə tüğyan edər niskilim, özləmim, 

Qəlbimi için-için didər həsrət axĢamlar. 

Sənsiz artar könlümdə kədərim, qəmim, 

Yoxluğun əzab olar mənə yenə axĢamlar. 

 

07.04.2015 
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GƏNC YAZAR ETĠBAR HƏSƏNZADƏ 

(SALMANOV) 

 

 

 

Etibar Oktay oğlu Həsənzadə 7 iyun 1992-ci ildə 

Azərbaycan Respublikasının  DaĢkəsən Ģəhərində 

anadan olub.  

      2010-cu ildə DaĢkəsən Ģəhər Anar Mursəlov 

adına 2 saylı orta məktəbi bitirib. 

      2016-cı ildə Bakı Slavyan Universitetinin 

Yaradıcılıq fakultəsində təhsil alıb. 

    "Könlümlə söhbət", "Duyğular dinsin", 

"GecikmiĢ etiraf", "Bir həyat romanı" və "Sevgi 

bəstəsi" adlı kitabların müəllifidir. 

      "Avrasiya ġairleri Antolojisi"ndə, 

"Qarabağnamə" 1, 2 və 3, "Unutulmayan 

Hocalım", "Sevirəm, sevmiĢəm, sevəcəyəm 

də"1və 2, "Ziya", "Bölgələrdən səslər", "Anasız, 

atasız dünyam", "Xocalı harayı və Əsirlikdən 

gələn səs","Zirvə", "ġairlər seçkisi 9" 
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antologiyalarında və "Hər könüldən bir soraq" 

almanaxında Ģeirləri və hekayələri dərc olunub. 

   "Zaman24.net"  saytının baĢ redaktorudur. 

  Ġstedadlı Əlillər Ġctimai Birliyinin fəxri üzvü, 

Avrasya Sanat Kültür, Edebiyat və Bilim 

Derneginin, Türkmen Edebiyatçı və Yazarlar 

Birliyinin və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 

üzvüdür. 

 2015-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət 

TəĢkilatlarına Dövlət Dəstəyi ġurası tərəfindən 

"Ġstedad sorağında" layihəsi çərçivəsində 

keçirilmiĢ müsabiqədə “SeçilmiĢ əsərləri” qalib 

olub. 

ASKEF və Qafqaz-Media ĠB tərəfindən verilən 

“Vicdanlı qələm” mükafatçısıdır. 

“Qafqaz-Media” ĠB və  "Tedua" Productionun 

təĢkilatçılığı ilə keçirilən "Musical fires of 

Baku"nun mükafatlandırma mərasimində “Ġlin 

gənc Ģairi və sayt rəhbər” diplomuna layiq 

görülub. 
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     “Uluslararası Ġdeal BarıĢ Vakfı” tərəfindən 

“Uluslararası BarıĢ Elçisi” statusuna layiq 

görülüb. 

 

Müəlliflə əlaqə: Tel.: (+994) 051 724 45 47,        

E-mail: salmanov_etibar@mail.ru 
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