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Zaur USTAC
BAŞ REDAKTORDAN
Salam olsun, çox dəyərli oxucum! Şükürlər olsun, Böyük Allaha!
Sizlərlə hər yeni görüş həyat-yaşam nişanəsi, inkişaf və tərəqqiyə
doğru atılan daha yeni bir addım sayılır bizim üçün. Jurnalımızın
beşinci sayında xoş gördük sizləri! Saydan-saya təkmilləşməyə,
müəyyən çatışmazlıqları aradan qaldırmağa çalışırıq. Bu məsələdə
Siz də öz rəy və təkliflərinizi bildirməklə bizə yardımçı ola
bilərsiniz. Sizin yardımınızla addım-addım məqsədimizə doğru
irəliləyirik.
Bu sayımızda yenə ümumi amalımıza xidmət edən yazılarla
görüşünüzə gəlmişik. Bu dəfə yazarlarımızdan Ayətxan Ziyadın,
Akif Abbasovun, Mehmet Faruk Habiboğlunun (Türkiyə-İslambul),
Nuranə Rafailqızının, Kamal Camalovun, Mahirə Nağıqızının, Səma
Muğannanın, Mina Rəşidin, Günay Əliyevanın (Norveç-Oslo),
Nəzakət Əhmədovanın yazıları ilə tanış ola biləcəksiniz. Xoş
gördük sizləri! “Yazarlar”ın söz dünyasına xoş gəlmisiniz!
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Ayətxan ZİYAD (İsgəndərov)

ELMİ MÜBAHİSƏLƏR:
MÜLAHİZƏLƏR, QƏNAƏTLƏR
httrs://orcid.orq/0000-0002-0034-6736
ayetxanziyad@mail.ru
+994-70 7303023; (+994-70-730-30-23 (wp)
Qəlibləşmiş sterotiplərə qarşı çıxmaq cəhdi həmişə “toplatüfənglə” qarşılanıb. Bu üzdən mülahizə və qənaətlərimin
səmimi və anlaşıqlı qəbul olunmasını xahiş edirəm.
Etiraf edim ki, ədəbiyyatşünaslığın stereotipləşmiş bir neçə
“qanunu” var ki, onları qəbul etmək, onlarla razılaşmaq şəxsən
mənim üçün çətindir. Bu sıradan iki məqalə təqdim olunur:
1 - Uşaq ədəbiyyatı (uşaq əsəri), yoxsa uşaqlar üçün
ədəbiyyat (uşaqlar üçün, yaxud uşaqlar haqqında və ya
uşaqlardan bəhs edən əsərlər);
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2 - Surət və obraz (fərqli baxış).
I MƏQALƏ
UŞAQ ƏDƏBIYYATI
(uşaq əsəri),
YOXSA
UŞAQLAR ÜÇÜN ƏDƏBİYYAT?
(uşaqlar üçün, yaxud uşaqlar haqqında yazılan
və ya uşaqlardan bəhs edən əsərlər?)
Bu mövzu illərlə qələm sahibləri, o cümlədən
ədəbiyyatşünaslar və tənqidçilər tərəfindən birmənalı
qarşılanmamış, konkret bir məcraya yönələ bilməmiş, bu gün
də mübahisə predmeti olaraq qalmaqdadır. Hətta mövzuya
“uşaq ədəbiyyatı” nöqteyi-nəzərindən yanaşılıb, amma
“uşaqlar üçün” anlamında fəlsəfə doktoru dissertasiyalarının
müdafiə olunduğu mövzular da var. Bu çaşqınlıqla uşaq
kitabxanalarında da rastlaşmaq mümkündür. Şəxsən mən
özüm “uşaq ədəbiyyatı” kafedralarının birində dissertasiya
mövzusunun təsdiqi zamanı belə bir narahatlığın şahidi
olmuşam.
Kafedra “filankəsin uşaq əsərlərinin sənətkarlıq məziyyətləri”
adlı mövzunu təsdiq üçün Ali Attestasiya Komissiyasına
göndərmişdi. Amma mövzu “filankəsin uşaqlar üçün
əsərlərində sənətkarlıq məsələləri” adı ilə təsdiqlənib geri
dönmüşdü. Bu hal kafedra əməkdaşları arasında ciddi
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narazılıqla qarşılandı: “Biz tədqiqat işini bu yöndə
istəməmişdik”, “Bunlar fərqli məsələlərdir”,
Əlbəttə, tədqiqatçı üçün mövzunu hansı yöndə işləməsinin elə
bir önəmi yoxdur. Əksinə, “uşaqlar üçün əsərlərində” anlayışı
“uşaq əsərlərinin” anlayışı ilə müqayisədə daha geniş, əhatəli
məzmun daşıdığı üçün tədqiqatçıya daha ətraflı - yazıçının
həm uşaq əsərlərini, həm də uşaqlar haqqında yazdığı əsərləri
tədqiq etmək imkanı yaradır.
Məsələn, N.Gəncəvinin “Yaralı bir uşağın dastanı” ilə “Ata
nəsihəti” əsərləri uşaq mənzum hekayələri kimi VI siniflərin
tədris proqramına daxil edilmişdir. Həmçinin, “Atanın oğluna
nəsihəti”, “Kərpickəsən kişinin dastanı”, eləcə də, S.Vurğunun
“Azərbaycan”, Ana”, “Ceyran”, “Dağlar”, B.Vahabzadənin
“Kitab”, “Müəllim”, “Bayraq”, “İlk dərs” və bu kimi bir sıra
əsərlər uşaq ədəbiyyatı nümunəsi kimi təqdim olunur ki,
əslində həmin əsərlər heç də uşaq şeirləri deyil, uşaqlardan
bəhs edən əsərlərdir.
Zahid Xəlil, Füzuli Əsgərli və Bilal Həsənli kimi uşaq ədəbiyyatı
biliciləri bu qənaətdədirlər ki, “uşaq ədəbiyyatı” dedikdə 3-17,
18 yaşadək oxucular üçün yazılan ədəbiyyat nəzərdə tutulur.
Həm də yazıçı hansı yaş mərhələsi üçün yazdığını, deyək ki,
məktəbəqədər yaşda uşaqlar üçün (3-6 yaş); kiçik məktəb yaşı
dövrü (6-10 yaş); yeniyetməlik dövrü (10-14 yaş); yoxsa ilkin
gənclik yaş həddi üçünmü (14-17 yaş) yazdığını irəlicədən
nəzərə almalıdır [3. səh.13; 2. səh.3]. “Uşaq əsəri yaratmaq
üşün sənətkarda istedad, əməksevərliklə yanaşı dünyaya uşaq
gözləri ilə baxmaq, uşaq dünyasının incəliklərindən baş
çıxarmaq bacarığı lazımdır. Yüksək sənət nümunəsi olan
uşaqların bəyəndiyi əsəri yazmaq üçün sənətkarda bədii
sözdən istifadə məharəti ilə yanaşı, uşaq qəlbinin, hiss və
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duyğularının təbiiliyi, sadəliyi, təvazöğkarlığı, saflığı olmalıdır”
[2. səh.7].
Məsələn, Z.Xəlilin “Uçan çıraqlar”, “Mən rəngləri tanıyıram”,
“Göydən üç alma düşdü”, “Torağaylar oxuyur”, “Quşlar,
quşlar”, “Çıraq nənənin nağılları”, “Yumru yumaq və Qumru”,
“Cırtdanla Azmanın yeni sərgüzəştləri”, “Здраствуй Джиртан!”
və s. şeir və nəsr əsərləri bu sıradandır.
“Uşaq yazıçısı necə və kimlər ola bilər?” sualını V.Q.Belinski
belə cavablandırıb: “Uşaq yazıçısının yaranması üçün olduqca
çox şərtlər vardır: nəcib, sevən, diqqətli, sakit, körpəcə sadədil
bir qəlb, yüksək məlumatlı bir idrak, predmetlərə aydın bir
baxış, yalnız canlı bir təsəvvür deyil, həm də şairanə bir xəyal,
hər şeyi canlı, zəngin surətlər halında təsəvvür etməyə qabil
bir xəyal lazımdır” [1. səh.12].
Uşaq ədəbiyyatı (uşaq əsəri) necə olmalıdır sualını yazıçı Zaur
Ustac belə cavablandırır: o əsər hamı tərəfindən qəbul edilir ki,
hər kəs oxuduğu “hər kəlmədə öz hiss və duyğularını görə bilir.
Bir bənd şeiri min əhvallı oxucu oxuyur, hamısı da düşünür ki,
bu sözlər məhz onun üçün deyilib. Söz sənətində ustalıq,
ədəbiyyatda təqdimetmə bacarığı – obrazlılıq – məhz budur”
[6. səh.123. ”Obrazın özü” məqaləsi].
Tədqiqatçı Hədiyyə Şəfaqət isə belə mülahizə yürüdür: “... biz
uşağı nə vaxt görə biliriksə, uşaq ədəbiyyatı o zaman yaranır.
Uşağı görmək üçün gərək uşağın özü ola. Yəni, əyani
material” [5.].
Fikrimizcə, mülahizənin daha dəqiq ifadə tərzi də mümkün idi.
Başqa sözlə, fikrin “... biz uşağı nə vaxt görə biliriksə, uşaq
ədəbiyyatı o zaman yaranır” kimi deyil, “hansı qələm
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nümunəsinin içində uşaq dünyası görünürsə, həmin əsəri uşaq
ədəbiyyatı nümunəsi qəbul etmək olar” tərzində ifadəsi daha
düzgün olardı.
Təbii ki, qələm sahibi ədəbi qəhrəmanını necə görürsə, hansı
tərzdə qəbul edirsə, düşüncələrini o yöndə də qələmə alır.
H.Şəfaqət “Problem” rubrikalı məqaləsində uşaq ədəbiyyatının qəhrəmanları haqqında mülahizələrinin ardını belə ifadə
edir: “uşaq çaşmalıdır, ayağı işləməlidir, “2” almalıdır, yeməyini
dağıtmalıdır, süd içəndə ağzının böyür-başı bulanmalıdır.
Uşaqdır axı” ... “Beləcə uşaq ədəbiyyatı yarada bilərik” [5.].
Biz XXI əsrin uşağına bunlarımı təlqin etməliyik? Pinti, XIX,
yaxud XX əsrin birinci yarısında qalmış, II Dünya
Müharibəsindən çıxmış bir ölkənin uşağınımı? Azyaşlıya bu
təbiətli ədəbi qəhrəmanı təqdim etməklə onu bu simadamı
görmək istəyirik?
Bəs azyaşlının özü necə? Bununla barışacaqmı?
Belə olan halda gəlin görək bu günün uşağı kimdir?
Mən XX əsrin II yarısında (1951-ci ildə) dünyaya gəlmiş nəslin
nümayəndəsiyəm, bu yaşımda da mənə qaranlıq hər hansı işə
əlimi bulaşdırmıram. Oğlum XX əsrin 80-ci illərinin əvvəlində
(1981-ci ildə) dünyaya gəlib. Bir əlinin barmağının gücü
çatmadığından iki əlinin barmaqlarını cütləşdirib televizorun
pultunun düyməsini basıb uşaq filmlərinə baxırdı. Onun oğlu
Ziyad XXI əsrin əvvəllərində (5 noyabr 2006-cı il) doğulub.
Hələ əməlli danışmağı, qaydasınca yeriməyi bacarmadığı
vaxtlardı, diski götürüb mənə uzadırdı ki, “baba, qoy”. Deyirdim
ki, “mən bacarmıram, ata gəlib diski qoyar, sən də baxarsan”.
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Sizcə mənə cavabı nə olsa yaxşıdır? “Məni qucağına götür,
boyum çatsın, özüm qoyum”.
Mülahizəmi süd qardaşım Arif Dəmirovla bölüşəndə
gülümsədi: sən XX əsrin 20-ci illərində dünyaya gəlmiş
Ziyatxanın, Böyük Vətən Müharibəsinin ağrı-acıları, sarsıntıları
içində böyümüş təfəkkür sahibinin oğlusan, oğlun XX əsrin 80ci illərinin əvvəlində dünyaya gəlmiş nəslin törəməsidir, nəvən
isə oğlunun oğludur, XXI əsrin əvvəllərində dünyaya gəlmiş
nəslin nümayəndəsi.Təxminən 80 illik zaman hüdudunda
doğulan üç nəslin nümayədəsinin təfəkkür tərzinə, hansı
inkişaf yolu keçildiyinə diqqət yetirdinizmi?
XXI əsrin nümayəndəsi budur: qamışdan, qarğıdan “at”
düzəldib çapan yox, səhərdən axşama qədər planşetlə, mobil
telefonla, kompüterlə əlləşən!
Deməli, bu günün uşaq ədəbiyyatı da kimlər üçün yazıldığı ilə
hesablaşmalıdır. Yazıçı “süd içəndə ağzının böyür-başını
bulaşdıran” uşaq üçün yox, planşetlə oyuncaq kimi davranan
uşaq üçün yazdığını ruhən qəbul etməlidir.
Əlbəttə, bunu da təbii qəbul etməliyik ki, uşaq – öz uşaq
ömrünü yaşamalıdır. Həmçinin, unutmamalıyıq da ki, bu günün
dərsdən “2” alan uşağı kimdənsə kömək gözləyən uşaq deyil,
dərslərinə özü hazırlaşıb “2”-sini “5”-lə özü əvəz etməyi
bacaran uşaqdır.
Türkiyə, Rusiya, Avropa, Amerika filmlərində uşaq surətlərini
xatırlayaq: uşaq böyük bacı-qardaşı kimi danışır, iri adam
düşüncəsi ilə mühakimə yürüdür, üzləşdiyi vəziyyətdən çıxış
yolunu özü arayır.
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Biz “hansı qələm nümunəsinin içində uşaq dünyası görünürsə,
həmin əsəri uşaq ədəbiyyatı nümunəsi olaraq qəbul etmək
olar” deyəndə, bu təbiətdə yazılan əsərləri nəzərdə tuturuq.
Başqa sözlə, XXI əsrin uşağı XX əsr vətəndaşının tanıyıbbildiyi uşaq deyil, tamamilə özgə təfəkkürə malik uşaqdır.
Bunu qəbul etməyə, zamanın bu diktəsi ilə barışmağa
məhkumuq.
Nəticə: Qətiyyətli olaraq qəbul etmək gərəkir ki, uşaq
ədəbiyyatı – uşaqlar haqqında yazılan, yaxud uşaqlardan bəhs
edən əsərlər deyil, uşaq dünyası və bu dünyanın içində uşağın
özü görünən əsərlərdir. Uşaq ədəbiyyatı - uşağı dərk etdiyimiz
andan, uşaq dünyasını içimizə hopdurub onu təzədən
yaşadığımız anlar qələmə alınan əsərlərdir.
Açar sözlər: uşaq dünyası, uşaq ədəbiyyatı, uşaqlar üçün
ədəbiyyat.
♦♦♦
Bilimsel tartişmalar:
considerations, sonuçlar
Çocuk edebiyyatı mı,
yoksa çocuklar hakkında yazılmış,
ya da çocuklardan behs eden edebiyyat mı?
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ÖZET
Kalıplşmış stereotiplere karşı çıkma çabası daima şiddetli
itirazlarla savaşmıştır. Bu sebeple, iddialarımın ve
kanaatlerimin içtenlikle ve anlayışla karşılanmasını rica
ediyorum. İtiraf etmeliyim; edebiyat eleştirilerinde kalıplaşmış
bir kaç kavramını kabullenmek, onlara katılmak benim için çok
zor. Bu makalede ikisine yer vereceğim.
1. Çocuk edebiyatı (çocuk eseri) veya çocuklar için edebiyat
(çocuklar okusun diye olanlar veya çocuklardan bahseden
eserler)
2. Edebiyatta ‘suret’ ve ‘obraz’ (farklı bakıç açılarında)
Çocuk edebiyatı (çocuk eseri) veya çocuklar için edebiyat
(çocuklar okusun diye olanlar veya çocuklardan bahseden
eserler) adlandırılan mekalade; hangi eser çocuk edebiyatı
(çocuk eseri) örnektir ve hangi eser çocuklar için yazılmış bir
eser olarak kabul edilir, bu kavramlar açıklığa
kavuşturulacaktır. Belirtmeliyim ki, uzun yıllar boyunca bu
konu, edebiyat uzmanları ve eleştirmenler tarafından kesinlikle
hoş karşılanmadı ve hala tartışma konusu olmaya devam
etmektedir. Hatta konuya “çocuk edebiyatı” çerçevesinden
bakılsa da “çocuklar için” anlamında savunulan tez konuları
dahi bulunmaktadır.
Özellikle çocuk edebiyyatı uzmanları Zahid Halil, Fuzuli Askerli
ve Bilal Hasanlı vardıkları sonuçlarda ısrarcıdırlar. Onlara göre
“çocuk edebiyatı” 3-17 yaş arası okuyucular için yazılmış bir
edebiyattır. Ayrıca yazarın hangi yaş grubu için yazdığı örneğin okul öncesi çocuklar için mi (3-6 yaş); ortaokul yaşı (610 yaş); ergenlik (10-14 yaş); ya da erken ergenlik yaş sınırı
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(14-17 yaş) için mi yazacağını önceden dikkate almalıdır.
“Çocuk eseri yazmak için yazarda yetenek ve çalışkanlıkla
beraber dünyaya çocuk gözleri ile bakmak, çocuk dünyasının
naifliğinden anlayabilmek yeteneği gereklidir. Çocukların
beğeneceği, yüksek sanat numunesi olacak bir eseri yazmak
için yazarda edebi sözden istifade etme mahareti ile
beraberçocuk kalbinin his ve duygularının doğallğı, sadeliği ve
tevazusü, saflığı olmalıdır.”
Çocuk edebiyatının çocuklarla ilgili olan eserler değil;
çocukların iç dünyasını yansıtan, bir çocuğu anladığımız, onun
dünyasını özümsediğimiz ve yeniden yaşadığımız anların
kaleme alındığı eserler olduğu unutulmamalıdır.
Örneğin; Azerbaycan’da 6. Sınıf müfredatına dahil olan Nizami
Gencevi’nin ‘Yaralı Çocuğun Öyküsü’ ile ‘Baba Öğüdü’ adlı
eserleri çocuk manzum hikayeleri olarak, aynı zamanda
’Babanın Oğluna Nasihati’, ‘Kerpiç Yapan Adamın Öyküsü’,
Semed Vurgun’un ‘Azerbaycan’, ‘Ana’, ‘Ceyran’, ‘Dağlar’ ve
Bahtiyar Vahabzade’nin ‘Kitap’, ‘Muallim’, ‘Bayrak’, ‘İlk Ders’
vb. Eserler çocuk edebiyatı numunesi gibi sunuluyor. Oysa bu
eserler hiçde çocuk şiirleri değil, çocuklar için yazılmış
eserlerdir.
Çocuk eserlerine örnek olarak ise; Zahid Halil Halil’in ‘Uçan
Lambalar’, ‘Ben Renkleri Tanıyorum’, ‘Gökten Üç Elma Düştü’,
‘Torağay Kuşları Ötüyor’, ‘Cırttan ile Azmanın Yeni Maceraları’,
‘Здраствуй Джиртан!’ vb. eserleri gösterebiliriz.
♦♦♦
Научные обсуждения:
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теоретические соображения,
выводы
Детская литература,
или литература для детей
РЕЗЮМЕ
Эта тема уже много лет однозначно не приветствуется
владельцами пера, в том числе литературными критиками
и критиками, и по сей день продолжает оставаться
предметом дискуссия. Даже тема рассматривается через
призму «детской литературы», но есть темы диссертаций,
защищенные в смысле «для детей».
На своих выводах настаивают особо профессиональные
детские писатели и детские критики и литературоведы
Захид Халил, Физули Аскерлы и Билал Гасанлы, по их
словам, «детская литература» - это литература,
написанная для читателей от 3 до 17, 18 лет. Также, для
какой возрастной группы пишет писатель, например, для
дошкольников (3-6 лет); младший школьный возраст (6-10
лет); подростковый возраст (10-14 лет); или ранней юности
следует учитывать, писал ли он для возрастного
ограничения (14-17 лет).
Мы также считаем, что детская литература - это не о
детях, а о детском мире. Детская литература - это
произведение, написанное с момента, когда мы понимаем
ребенка, с момента, когда мы впитываем его мир и снова
переживаем его.
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Потому что, например, в программу 6-го класса включены
стихотворные рассказы Н. Гянджеви «Эпос о раненом
ребенке» и «Отцовский совет», а также «Отцовский совет
сыну», «Эпос о каменщике», а также произведения С.
Вургуна «Азербайджан», «Мать», «Газель», «Горы»,
«Книга» Б. Вахабзаде, «Учитель», «Флаг», «Первый урок»
и ряд других произведений не могут быть образцом любой
детской литературы, эти произведения для детей
являются письменными произведениями. Примерами
детских работ являются, например, «Летящие огни»,
«Знаю цвета», «Три яблока с неба упали», «Поют
воробьи»,
«Белые аисты» и другие книги З.Халила. Когда читаем эти
произведения, мы можем увидеть мир детей.
Ключевые слова: детский мир, детская литература,
литература для детей.
♦♦♦
Scientific discussions:
considerations, results
Children's literature,
or literature written about children,
ot that speaks of children?
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SUMMARY
The effort to challenge stereotypes has always been fought
with fierce objections. For this reason, I request that my claims
and opinions be met with sincerity and understanding.
I have to admit; It is very difficult for me to accept and join a
few stereotyped concepts in literary criticism. I will cover both
in this article.
1. Children's literature, or literature written about children, ot
that speaks of children?
2. 'Image' and 'obraz' in literature (from different perspectives)
In the section called children's literature (children's work) or
children's literature (for children to read or works that talk
about children); Which work is an example of children's
literature (children's work) and which work is considered a
work written for children, these concepts will be clarified. I
should point out that for many years this topic was certainly not
welcomed by literary scholars and critics, and it still remains
the subject of debate. Even though the subject is viewed from
the perspective of "children's literature", there are even thesis
topics defended in the sense of "for children".
Especially children's literature experts Zahid Halil, Fuzuli
Askerli and Bilal Hasanlı insist on their conclusions. According
to them, “children's literature” is literature written for readers
aged 3-17. Also for which age group the author is writing - for
example, for preschool children (3-6 years old); secondary
school age (6-10 years); adolescence (10-14 years); or the
age limit of early adolescence (14-17 years) should consider in
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advance whether he will write. “In order to write a children's
work, the writer's talent and hard work, as well as the ability to
look at the world with the eyes of a child, to understand the
naivety of the children's world are necessary. In order to write
a work that will be liked by children and that will be an example
of high art, the author must have the skill of making use of the
literary word, as well as the naturalness, simplicity, modesty
and purity of the feelings and emotions of the child's heart.”
Children's literature is not about children; It should not be
forgotten that there are works that reflect the inner world of
children, the moments when we understand a child, absorb his
world and live it again.
For example; Nizami Ganjavi's 'Story of the Wounded Child'
and 'Father's Advice', which are included in the 6th grade
curriculum in Azerbaijan, are also children's verse stories,
'Father's Advice to His Son', 'The Story of the Man Who Builds
Adobe Brick', Semed Vurgun's Azerbaijan', 'Mother', 'Ceyran',
'Mountains' and Bahtiyar Vahabzade's 'Book', 'Teacher', 'Flag',
'First Lesson' etc. The works are presented as examples of
children's literature. However, these works are not children's
poems at all, they are works written for children.
As an example of children's works; Zahid Halil Halil's 'Flying
Lamps', 'I Know Colors', 'Three Apples Fall from the Sky',
'Torağay Birds Sing', 'New Adventures of Velcro and Velcro',
'Здраствуй Джиртан!' etc. We can show the works.
Keywords: children's world, children's literature, literature for
children.
♦♦♦
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Akif ABBASOV

LİMONSUZ ÇAY
(hekayə)
Vilayət həyat yoldaşını da götürüb Masallı İstisuyuna getmişdi.
Sanatoriya xoşagələn idi. Meşədə salınmışdı. Daşdan tikili
çoxmərtəbəli binası da, iki nəfərlik, üç nəfərlik, ailəli taxta evlər
də vardı. El içində bu evlərə, evçiklərə “domik” deyirlər. Biz elə
taxta ev deyək. Həə, həmin taxta evlərin kondisioneri də,
hamamı da var. Bir sözlə, isti su qəbul edib, gündə üç dəfə
yeməyini yeyirsən, meşədə taxta evlərdə istirahət edirsən,
sağalırsan özünçün.
İstisu da istisudur ha. Vanna qəbul edirsən, bütün dərd-azarını
götürür. Hələ vannadan əvvəl səni yaxşıca masaj edirlər.
Amma vannadan sonra gərək özünü soyuğa verməyəsən.
Yayda özünü gözləmək bir az çətindir. İstisuyun istisi bir
yandan, Günəşin qızmar istisi də o yandan. İndi gəl özünü
gözlə. Tər səni yuyub aparır. Məcburiyyət qarşısında qalıb

18

Yazarlar

Avqust 2021

palını-paltarını yüngül edirsən ki nəfəs ala biləsən, istidən
yanıb-yaxılmayasan.
Bir də görürsən qəfil xəfif külək əsir. Sərin meh bədəninə
işləyir. Əlqərəz, əlac bircə ona qalır ki, nə vəchlə olursa-olsun
özünü qoruyasan, soyuğa vermək olmaz özünü, olmaz!!!
Vilayət hiss edirdi ki, belinin ağrıları azalıb, yüngülləşib, yavaşyavaş özünə gəlir. Üzünü həyat yoldaşına tutaraq:
-Ay Güləndəm, bir-iki dəfə İstisuya gəlib-getsək, quş kimi
yüngül olarıq, bütün ağrı-acımız canımızdan çıxar.
Güləndan da onun sözlərinə şərik çıxaraq:
-Doğru sözə nə deyim, ay Vilayət. Düzdür. Mən də İstisuyun
möcüzəsini canımda hiss edirəm.
Vilayət ayaq saxladı:
-Vanna qəbul edəndən sonra məxməri çayın özgə ləzzəti var.
Gəl, çay içək, sonra gedək dincələk, hava istidir, günün altında
gəzib-dolaşmayaq.
-Nə deyirəm ki.
Əyləşdilər. Vilayət səsləndi:
-Ay oğul, bir çaynik çay gətir.
Stəkanlar, qənd qabı, dalınca da çaynik gəldi. Çayçı Vilayətlə
Güləndama çay süzdü, getmək istəyəndə, Vilayət onu saxladı:
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-Ay oğul, gör nəyi unutmusan.
Oğlan key-key baxdı. Gözlərini döydü.
Vilayət özü dedi:
-Lumu gətirmək yadından çıxıb.
Çayçı başını qaşıdı, irişərək:
-Əmi, lumu yol gəlir, - dedi.
Vilayət Güləndama baxdı, yəni bu nə danışır?
-Oğul, lumu yol gəlir nədir? Deyirəm, lumu da gətir.
-Əmican, limonumuz qurtarıb, gediblər gətirməyə.
Çayçı getdi. Vilayət öz-özünə:
-Cənub zonası olasan, limonun bol yerində lumusuz çay
içəsən. Bu da bunlardan göründü.
Çayı içib qurtardılar. Limon gəlib çıxmadı. Vilayətin gözü
stəkan-nəlbəkilər yığılmış stolun baş tərəfində vurulmuş
bildirişə sataşdı: “Çayın çayniki – 2 manat”.
Durub getmək vaxtı idi. Vilayət əlini cibinə saldı. 1 manat
çıxarıb stolun üzərinə qoydu, qəndqabını da pulun üstünə.
Qəndqabının altından manatlığın ucu görünürdü.
Vilayət çayçını çağırdı:
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-Ay bala, gəl çayın pulunu al.
Oğlan əlində məcməyi cəld yaxınlaşdı. Vilayətlə Güləndam
ayağa qalxdılar. Çayçı pulun bir manat olduğunu görüb:
-Əmi, bizdə çay iki manatdır.
Vilayət özünü sındırmadan:
-Hə, oğul, o biri manat yol gəlir, - deyib Güləndamın qoluna
girdi. Meşəyə sarı getməyə başladılar. Onların “domiki”
meşədə idi.
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Mehmet Faruk Habiboğlu
FARUK HABİBOĞLUNUN ŞEİRLƏRİ
KALBİM
Şiirlerimi sana adayıp diziyorum da
Dilim kelamım kifayetsiz kalıyor
Kalem sen diye
Leyla yazıyor
Sevda yazıyor
Kavga yazıyor
***
Kelime dağarcığımda seni anlatmaya
Sözcük bulamıyorum
Bir mısrada yâr
Bir mısrada ağyâr
Baştan sona efkâr
Acemi kemancı misali
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Bir kararda çalamıyorum
***
Canân derken sen
Can zaten sen
Kâh gurbet oluyor adın
Kâh hasret
Dönüp dolaşıyorum her seher
İçimde hiç dinmeyen keder
Sen ey en sevgili
Adın dilime geldikçe dağılıyorum
İçin için ağlıyorum
***
Bırakıyorum dağınık düşlere kalbimi
Kalbim her gece ellerine düşüyor
Karanlıkta dönüp duruyorum
Üstüme gölgeler üşüşüyor
***
Bir şarkı yıllardır dilimde
"Her zaman gâmlıyım her zaman üzgün"
Bütün şarkılar seni söylüyor
Bestekârlar senden mülhem
Dört kitaba sığmıyor ismin
Kalbim yerinden sökülüyor
Her gün dirilip dirilip ölüyor...
SON
(Galiba bu aşkın sonuna geldik...)
Yılları, yolları sabırla aşıp
Bir ırmak misali kaynayıp taşıp
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Kavuşamadık ki onca uğraşıp
Galiba bu aşkın sonuna geldik.
***
Umdukça kaderden hep yalan oldu
Baharlar çiçekler açmadan soldu
Gözümüz ufukta asılı kaldı
Galiba bu aşkın sonuna geldik.
***
Sorma suç senin mi yoksa benim mi
Bu vuslatsız sevda tek kaderim mi
Senden bana kalan bir kaç resim mi
Galiba bu aşkın sonuna geldik.
***
Şiirler de sustu umudu kesti
Şarkılar türküler bize de küstü
Ayrılık yelleri apansız esti
Galiba bu aşkın sonuna geldik.
***
Hayaller hüsrana döndü sonunda
Kalbimin ümidi söndü sonunda
Coşkular duygular dindi sonunda
Galiba bu aşkın sonuna geldik.
***
Biçare bir sevda yazgımız bizim
Kırıldı yolunda yorulan dizim
Silinsin şiirim kalmasın izim
Galiba bu aşkın sonuna geldik.
***
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Ne desem bilmem ki mutlu ol yeter
Benim ta gönlümde baykuşlar öter
Hoşça kal sevgili, bu sevda biter
Galiba bu aşkın sonuna geldik...
OYSA ŞİİR TADINDA YAŞAMAK DİLERDİM
Adresimde aramayın beni
Sahil kenarlarında
Sokak köşelerinde
Belki bir köprü altında
Bir kadının kalbinde
Kaybolmuşum ben
Oysa şiir tadında yaşamak dilerdim
Günün hangi vaktinde
Gecenin en tenha anında
Güneşin çekildiği zaman
Gözlerin döküldüğü zaman
Ve kim bilir hangi yerde
Öksüz bir çocuğun dudaklarından
Gülüşleri söküldüğü zaman
Ellerimden çivileneydim
Ekmekten azizdir özgürlük
Ey gözlerimin ürkek örtüsü
Neler gördün
Yırtılaydın keşke
Beni kentlerde aramayın
Parklarda meydanlarda
Caddelerde çarşılarda
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İzim gölgem yitik
Buyurun
Beni mezarlıklara sorun
Oysa şiir tadında yaşamak dilerdim
Bakireler Anıtı tanığım
Kız Kulesi umursamıyor
Oysa şiir tadında yaşamak dilerdim...
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Nuranə RAFAİLQIZI

NURANƏ RAFAİLQIZININ ŞEİRLƏRİ
Bu yerə, Vətən deyib!
Elə ki, mən boy atdım,
Yeridim addım-addım,
Anam tutub əlimdən
bu daşı, bu torpağı,
bu otu, bu yarpağı,
yaşadığım küçəni,
qızındığım ocağı
Göstərib, Vətən deyib!
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Adı Azərbaycandı,
Hər guşəsi bir candı.
Heç düşməyib dilindən
Şəki, Şirvan, Qarabağ,
Bakı, Xızı, Qaradağ,
Göyçay, Qəbələ, Quba
elbəel, oba-oba
Bil, cənnətə tən deyib!
O atadan sevimli,
O anadan irəli.
Uzaq düşmə elindən
sev yurdunu hər zaman,
yaşasın Azərbaycan!
vətən-adın, soyadın
əlbəəl, addım-addım
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Qoru onu sən deyib!
Nə qədər ki, qolun var,
Tək bir məqsəd, bir amal,
Üçrəngli bayrağını
qaldır başının üstə,
dalğalansın ahəstə
böyük Turan elində!
bu bayrağın önündə
Diz çöksün düşmən, deyib!
Anam tutub əlimdən,
bu yerə Vətən, deyib!
Mənəm!
Bir ev var ki, uzaqlarda
hasarı yox, çəpəri yox.
Nə gələni, nə gedəni,
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nə qalan bir nəfəri yox.
Bu günəşdən, bu səmadan,
bu həyatdan xəbəri yox
toz basmış, kifə bürünmüş
Bax,
həmən o otaq mənəm!
Gah deyirəm bədahətən,
gah yazıram kərən-kərən.
Bir şeirəm qafiyəsi,
hecaları pərən-pərən.
Şairlərin din-imanı,
quranı, kitabı-qələm,
ağ köksündə qara yazı
Bax,
həmən o varaq mənəm!
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Yerdən göyə ah-naləyəm,
göydən yerə göz yaşıyam.
Neçə dərdə, neçə sərə
başdaşıyam, döşdaşıyam.
Xəzan çağı tökülməyib,
boranı, qışı yaşıyan
budaqdakı tənha-təkcə
Bax,
həmən o yarpaq mənəm!
Bircə yol köks ötürmədim
nə komaya, nə saraya.
Nə malına göz dikmişəm,
nə puluna, nə paraya.
Qırx ilməylə, qırx düyünlə
o dünyadan bu dünyaya
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əzrayılın caladığı
Bax,
həmən o yamaq mənəm!
Gah oynayıb, gah ağlayıb,
gah da deyib, gülə-gülə.
Bir dəyərsiz əşya kimi
ömrü verdik əsən yelə.
Oğrun-oğrun boylandığım
dən düşmüş qapqara telə
xəbərsizcə sığal çəkən
Bax,
həmən o daraq mənəm!
Bir igidin taleyinə
yazılan qara yazıyam.
Şaxtasıyam, boranıyam,
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çovğunuyam, ayazıyam.
Nefti qutarmış, tüstünün
his-pasına alazıyan
külək vurduqca alışan
Bax,
həmən o çıraq mənəm!
Kimi cavan, kimi qoca,
kimi körpə qucağında
Bir havanın həsrətində,
bir nəfəsin sorağında.
Gecələri sakit-səssiz
xəstəxana otağında
sübhə kimi cırıldayan
Bax,
həmən o yataq mənəm!
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Hər vəzndə, bır sərbəst,
bir az heca, bir az qəzəl.
Yaza-yaza 100 yaşında
qapımı döysə də əcəl,
Hələ də tam böyüməyən,
bir az şıltaq, bir az dəcəl
Atasının sonbeşiyi
Bax,
həmən o uşaq mənəm!
Xeyirlə-şər, ağla-qara
təzad dolu başdan-başa.
Başı eyni, sonu eyni
həyat sanki, bir tamaşa.
Bütün ömrü oynayaraq
bir çiçəyə, bir alqışa
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son pərdədə üz tutduğun
Bax,
həmən o torpaq mənəm!
Daha dayana bilməyib,
bədən adlı qəfəsində.
Özü verib əzrayıla
verdiyi son nəfəsin də!
Daş pəncərə, dəmir qarmaq
şaxtalı qış gecəsində
bir kəndirlə söndürülən
Bax,
həmən o ocaq mənəm!
Tale, yazı, bəxt işidi
deyib, keçdim hər bir şeyə.
Dilənçitək əl uzadıb
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yaranandan üzügöyə.
Şükr elədim, zikr elədim
dərd içimi yeyə-yeyə
ilahinin göndərdiyi
Bax,
həmən o sınaq mənəm!
Sən və mən
Bir quru soyada şərik,
Ayrı-ayrı qütblərik.
Bəlkə, bir də görüşmərik
bu boyda yer kürəsinin
o üzü-sən,
bu üzü-mən!
Dilim dönüb sürüşməyən,
Bir cümlədə görüşməyən,
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Heç vaxt üst-üstə düşməyən
yarımçıq bitən şeirin
o sözü-sən,
bu sözü-mən!
Bəzən çətin, bəzən sadə,
Bir yol keçdik pay-piyadə.
Göz yaşlarım badə-badə
toplandıqca qədəhlərə
o “süz!“ü-sən,
bu “süz!”ü-mən!
Hər ötən gün qopa-qopa,
Nə ipə yatdıq, nə sapa.
Dəstələyib topa-topa
ömrü xərclədik boş yerə
o yüzü-sən,
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Ha qaçaydıq, ha qovaydıq,
Biz nə evdik, nə yuvaydıq,
Tüstü dolu bir havaydıq,
ayrı yanan od-ocağın
o közü-sən,
bu közü-mən!
Quyusu dolar-boşalar,
Nə qış bilər, nə də bahar.
Sağı tutqun, solu axar
yoldakı qoşa bulağın
o gözü-sən,
bu gözü-mən!
Bir səkiyə ortaq olan.
Mən-gen küçə, sən-dar dalan.
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Kimdi doğru, kimdi yalan?!
oğlumuz qalıb arada
o düzü-sən,
bu düzü-mən!
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Kamal CAMALOV
PEDAQOGİKA ELMİNİN YORULMAZ
TƏBLİĞATÇISI
Görkəmli mütəfəkkir-pedaqoq Mirzə Əbdürrəhim Talıbov yazır
ki: Mənşə, rəng, cins və digər mənsubiyyətlərdən asılı
olmayaraq, hər xalqın, hər millətin elə oğul və qızları olmuşdur
ki, öz təfəkkür, bilik və ilham mənbələrindən qidalanaraq,
əbədiyyətə qovuşan əsərlər yaradıb, ümumbəşər xəzinəsinə
vermişlər. Bunlara alimlər, mütəfəkkirlər və sənətkarlar ordusu
deyərlər. Bütün bəşəriyyətin borcu budur ki, bunların bizə bəxş
etdiyi abidələri və əbədi mirası həvəslə öyrənib, hər kəs öz
gücü və qavraya bildiyi qədər onlardan pay götürsün. Bu elm
və ədəb xəzinəsindən payı çox olanın səadəti də çox olar. Bəli,
belə əbədiyyətə qovuşan və ümumbəşər xəzinəsinə çevrilən
əsərlərdən biri də pedaqogika elmləri doktoru, professor,
Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi Akif Nurağa
oğlu Abbasovun “Milli əxlaq və ailə etikası” adlı dərsliyidir
(Bakı: Mütərcim, 2010, 320 səh.). Əminliklə deyə bilərik ki,
Nizaminin, Sədi Şirazinin, Marağalı Əvhədinin, Nəsirəddin
Tusinin və digərlərinin əsərləri ilə çağdaş dövrümüz arasında
neçə yüzilliklər varsa, Akif Abbasovun müdrik fikirlər,
hekayələr, sual və tapşırıqlarla zənginləşdirdiyi “Milli əxlaq və
ailə etikası” adlı dərsliyi də gələcək yüzillikər içərisində həmişə
vərəqlənəcək, əldən-ələ keçəcək əsərlərdən olacaqdır.
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Çağdaş dövrümüzün ən iqtidarlı alimi, görkəmli pedaqoq və
yazıçılarından olan Akif Abbasovun “Milli əxlaq və ailə etikası”
adlı dərsliyi dörd bölmədən (fəsildən) ibarətdir. “Milli əxlaq və
ailə etikasının ümumi məsələləri” adlı I bölmədə Akif müəllim
əxlaqın yaranması və inkişafından, Azərbaycan şifahı xalq
ədəbiyyatındakı milli-mənəvi dəyərlərdən, “Avesta”da, islam
dinində və “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında əxlaqi təlimin
mahiyyətindən, həmçinin Nizami Gəncəvinin, Nəsirəddin
Tusinin, Şah İsmayıl Xətayinin, Məhəmməd Füzulinin,
Azərbaycan maarifçilərinin yaradıcılığındakı ailə münasibəti
məsələlərinin incə və həssas məqamlarından söz açmış,
tədqiq-təhlil süzgəcindən keçirmişdir. Müqəddəs kitablardakı
tərbiyəedici imkanlardan, həmçinin Zərdüşt peyğəmbər (ə),
Məhəmməd Peyğəmbər (ə), Həzrəti Əli (ə), övliya bildiklərimiz
Abdullah bin Mübarək, Əbdül Qadir Gilani, Əbu Səid Xərraz,
Cüneyd Bağdad, Sirri Sədəqi və başqa bu kimi böyük
zatlardan bəhs edən professor ailə münasibətlərində mənəvi
xarakter(lər) müəyyənləşdirmişdir.
Bu bir faktdır ki, əsrlər keçmiş, bəşəriyyət tarixində köklü
dəyişikliklər, yeni dəyişikliklər olmuşdur. Ancaq Akif
Abbasovun sözləri ilə desək əxlaq nə qədər inkişaf etmiş olsa
da, forma və məzmun dəyişsə də yenə də ötən əsrlərdə ailə
haqqında deyilən tərbiyəvi fikirlərin dəyəri heç də
azalmamışdır. Bu gün də ailəyə bağlılıq, qadının sədaqəti, kişi
qeyrəti, qadın isməti, ailənin şərəfini qorumaq və s. milli
dəyərlər arasında xüsusi yer tutur. Xalq pedaqogikasına geniş
yer ayıran Akif Abbasov bu kimi ibrətamiz misallar gətirir:
“Arvadın isməti-ərin izzəti”, “Varını itirən az şey itirər,
namusunu itirən çox şey”, “Ailə xoşbəxtliyin açarıdır”, “Ağıllı
gəlinin ailədə üzü ağ olar”, “Ağıllı gəlin ər evində həm yarıyar,
həm qarıyar”, “Ailədə yanılmaq yamanlıq gətirər”, “Ailnin
üzüağlığı namusdur”, “Ailəyə xor baxan aləmə də xor baxar”,
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“Ailənin sirri, sözü ailədə qalar”, “Arvadı tənbəl olan kişinin işi
əngəl olar” və s. Professor haqlı olaraq qeyd edir ki, xalq
təfəkkürünün ən gözəl, bariz nümunələrinin toplandığı folklor
insanları mənəvi baxımdan saflaşdırır, bir şəxsiyyət kimi
kamilləşdirir, yetkinləşdirir. Belə nümunələr ailə və məktəb
uşaqlarının, yeniyetmə və gənclərin tərbiyəsində istifadə
olunmalıdır.
Professor Akif Abbasov “Avesta” və islam dinindəki ailəyə ciddi
münasibətlərin formalaşdırılması məsələlərini də xüsusi diqqət
mərkəzində saxlamışdır. Hər iki əsərdən nümunələr gətirərək
göstərir ki, ailə tərbiyəsi prosesində bihudə yerə tələbkarlığı
azaltmaq, ehtiyac duyulmadan tərbiyə olunana acıyaraq
rəhmdillik, yersiz mərhəmət göstərmək, güzəştə getmək, sərt
tədbir görmək lazım gəldiyi halda bağışlamaq uşağın əxlaqını
pozar, onu ərköyün, sözeşitməz edər.
Görkəmli alim, professor Akif Abbasov “Kitabi-Dədə Qorqud”da
ailə tərbiyəsi nümunələrini də ətraflı və maraqlı şəkildə tədqiqtəhlil süzgəcindən keçirmişdir. Belə ki, Oğuzlarda övlada
valideyn məhəbbətini; oğlan və qızlara ad qoyma mərasiminin
necə və hansı şəkildə təşkil olunmasını; qadına münasibəti;
ailə şərəfini; ömür-gün yoldaşlarını necə seçmələrini; ailədə
uşaqlar arasında qarşılıqlı münasibətlərin necə
tənzimlənməsini; ailələrdə uşağa(lara) tələbatın həllinin necə
tapmasını təsvir etmişdir. Müəllif yazır ki, Oğuzlarda ailənin
şərəfini qorumaq ailənin bütün üzvlərinin müqəddəs borcu,
vəzifəsi hesab edilmişdir. Bu gün də türk dünyasında,
Azərbaycan xalqında bu hiss son dərəcə güclüdür. Ailənin
namusunun, qız-gəlinin ismətinin qorunması üçün
cavanlarımız, ailənin başçıları, qadınlarımız tarixən hər cür
məhrumiyyətlərə, əzab və işgəncələrə sinə gərmiş, mübarizə
aparmışlar.
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Bildiyimiz kimi, Dədə Qorqud 54 öyüd söyləmişdir. Bu 54
öyüdün 16-sı ancaq ailə və ailə tərbiyəsi ilə bağlı öyüdlər
sayılır ki, Akif müəllim də bu kimi öyüdləri anlaşıqlı və sadə
dildə təhlil obyektinə çevirmişdir. Akif müəllim dərs vəsaitinin
“Kitabi-Dədə Qorqud”da tərbiyə məsələləri” adlı
yarımbölməsində övlada olan ata sevgisini, ana məhəbbətini,
ailədə uşaqlar arasındakı qarşılıqlı münasibətləri boylardan
gətirdiyi faktlarla, misallarla təsvir edir və bütün bunları ailə
etikasının rəmzi hesab edir. Belə ki, Baybörənin oğlu Beyrəyin
“ölüm” xəbərini eşitməsi və atanın ağlamaqdan gözlərinin
tutulması, 16 illik ayrılıqdan sonra oğluna qovuşması, oğlu
olduğuna əmin olması üçün, oğlunun (Beyrəyin) çəçələ
barmağını qanadıb dəsmala silib gözlərinə çəkməsini, gözləri
açılarsa, gözlərinə yenidən nur gələrsə oğlu olacağına
inanacağını; Dirsə xanın xainlər tərəfindən aldadılaraq oğlu
Buğacı ölümcül yaralaması, ananın dağ çiçəyi və ana südü ilə
oğlunun yarasına məlhəm qoyub sağaltması; Beyrəyin
bacılarının hər gedib-gələndən Beyrəyi sormalarını, ələməyasa batmalarını və s. Akif Abbasov psixoloji baxışdan
entuziast bir sənətkar kimi xarakterizə edir.
Demokratik fikirlər müəllifi Akif Abbasov Nizami Gəncəvinin
“Xosrov və Şirin” əsərində Məhin Banunun Şirinə poetik dillə
dediyi öyüd dolu sözləri eyni ruh, eyni görüşlə nəsr dilinə
çevirərək mənəvi gözəllik ölçüləri ilə oxucusuna belə çatdırır:
“Sən (Şirin – K.C.) bütün gözəllərin sultanısan, sənin bircə
nazın yüz şahlığa dəyər; xoşbəxtlik sənin ardınca kölgətək
gəzir. Gözəlsən, camalın yer üzünə nur saçır, fəqət, sənin
bəzəyin ismətdir, nəzakətdir, hüsnün ismətinin pənahındadır”
[Bax: səh.50]. Bu bölmənin təhlili bir daha göstərir ki, Akif
müəlllimin dili diqqətəlayiqdir. Akif müəllim dilin hissi cəhətinə,
təsirli olmasına çox əhəmiyyət verir. Professorun dili bir şeir
qədər ahəngdar və ifadəlidir, lirik bir parça təsiri bağışlayır.
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“Əxlaqın əsas kateqoriyaları” adlanan (vicdan, şərəf və
ləyaqət, namus, ismət, həya, məsuliyyət, şərəf və ləyaqət,
xeyirxahlıq və yaxşılıq və s.) ikinci bölmədə Akif müəllimin
mövqeyi çox böyükdür. “Əxlaqın əsas kateqoriyaları” adlı
bölmədə müasirlik biz oxucuları hər şeydən daha çox
maraqlandırır. Çünki ədəbiyyatlardan gətirdiyi yüksək bədii
mövqeni misallarla, məsəllərlə qiymətləndirdiyi kimi, onun
ictimai-tərbiyəvi rolunu da yüksəkdə tutur. Vicdan nədir?
sualına “Vicdan şəxsiyyətin öz davranışına görə mənəvi
məsuliyyəti anlamasının bir formasıdır” – cavab verən Akif
Abbasov etibarlı mənbələrdən, müxtəlif şair və yazıçılardan da
maraqlı misallar gətirir. Yazır ki, vicdanlı insan pislik toxumu
səpməkdən uzaq olur. Belə insanlar çalışırlar ki, həyatda fəal
mövqe tutsunlar. Təhsil alan, işləyən insanlara qayğı ilə
yanaşsınlar. Tək özlərinin yox, ətrafdakı insanların da
sevincinə, kədərinə şərik olsun, xeyirxahlıq, qayğıkeşlik
göstərsin. Belələri çalışırlar ki, sonradan peşmançılıq
çəkməsinlər. Vicdan bəzi xüsusiyyətlərə malikdir: ideala can
atmaq; şəxsi qiymət; hərəkət və davranışın ideala uyğun
olması, yaxud olmaması nəticəsində meydana gələn mənəvi
hiss və s. Professor vicdanın oyaq olması, adama düzgün yol
göstərməsi üçün özünəhesabatı vacib amil hesab edir. Əgər
insan günü başa çatandan sonra – ötən saatları necə keçirdim,
ondan səmərəli istifadə edə bildimmi? Məktəbdə, işdə üzərimə
düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirdimmi, yoxsa günümü
birtəhər ötüşdürdümmü? Kiminsə xətrinə dəydimmi? Bu və ya
digər hadisə baş verərkən mənəvi borcuma əməl etdimmi?
Kiminsə bədxahına çevrilmədim ki? bu və ya bu kimi başqa
suallarına cavab axtarırsa deməli vicdanı qarşısında da cavab
verir. Həyanı vicdanın barometri hesab edən Akif müəllim gənc
ailələrdən vicdanı, abırı, həyanı itirən insanlardan kənar olmağı
tövsiyə edir. Yazır ki, belələrindən hər cür pislik,
mərdiməzarlıq, alçaqlıq gözləmək olar. İnsan taleyi ilə
oynamaq həmin şəxslər üçün heç nədir. Belə ünsürlər cə-
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miyyət qarşısında, vətən, xalq qarşısında məsuliyyət daşımaq
istəmirlər. Vicdanını itirənlər yalnız özlərini düşünür, öz
firavanlığı, mənafeləri üçün çalışırlar.
Akif Abbasov “Milli əxlaq və ailə etikası” dərsliyində şərəf və
ləyaqət, namus, ismət, həya, məsuliyyət, xeyirxahlıq və
yaxşılıq və s. söhbət açarkən belə anlayışların qədim tarixə
kökləndiyini misallar və izahlarla açıqlayır. Yazır ki, feodalizm
dövründən başlayaraq bəy, ağa, zadəgan, xan, hersoq, qraf,
baron və knyaz kimi ti-tulların sahibləri şərəf, namus və ləyaqət
baxımından öz şəxsiyyətlərini digər insanlardan üstün hesab
etmiş, bu məfhumlara böyük dəyər vermiş, bəy, ağa, qraf,
knyaz adlarına ləkə gətirməkdən çəkinmişlər. Professor “O
olmasın, bu olsun” bədii filmindən misal gətirir: Rüstəm bəy
qumarda uduzur. Daha pulu olmadığı üçün ayağa qalxaraq
uduzduqlarını qaytaracağına masa ətrafdakıları inandırmaq
üçün tituluna and içir: “Uduzduğum pulları yarım saatdan sonra
gətirərəm. Mən bəy kimi namusuma and içirəm” – deyir. Şərəf,
namus və ləyaqət hissi bəzi bəy, ağa, xanlarda lovğalıq,
xudpəsəndlik, şöhrətpərstlik, heç kimi bəyənməmək, harınlıq
da yaradırdı. Ancaq bəy, ağa, xanların bir çoxu, sözün həqiqi
mənasında, şərəf, namus, ləyaqət nümunəsini göstərir, özlərini
ağayana – əsl insan kimi aparmışlar. Bu mənada, Akif müəllim
İsmayıl Şıxlının “Dəli Kür” romanındakı Cahandar ağanı
oxuculara xatırladır. Təbii ki, bu fikirlərdən heç də belə
anlaşılmasın ki, şərəf, namus, ləyaqət ancaq bəy, ağa,
zadəgan, xan, hersoq, qraf, baron və knyaz kimi titulların
sahiblərinə aid edilməlidir. Xeyir, heç də elə deyil. Bu gün
cəmiyyətin ayrı-ayrı üzvləri şərəf, ləyaqət və namusu vardövlətdən, titul və rütbədən, vəzifədən də uca tuturlar. Akif
Abbasovun atalar sözü və zərbi-məsəllərdən, həmçinin
görkəmli mütəfəkkirlərdən gətirdiyi misal və məsəllər də
təqdirəlayiqdir. Bunlardan bir neçəsinə nəzər salaq: “Varını

45

Yazarlar

Avqust 2021

itirən az şey itirər, namusunu itirən-çox şey”; “Namusu itə
atdılar, it yemədi”; “Ağlın varsa, gücə, qızıla, nüfuza tabe olma!
Qoy sənə rəhbərlik edən ancaq təmiz vicdanın olsun
(X.Şirvani)”; “Sizə yaxşılıq edildiyi vaxt siz də yaxşılıq edin
(Məhəmməd peyğəmbər)”; “Bacardığın qədər yaxşılıq toxumu
ək ki, yaxşı bəhrə götürəsən (Hümam Təbrizi)”; “Mənəvi borc
insanlar arasında münasibətlərdən yüksəkdə durur (İ.Kant)”;
“Çalış öz dövrənə həmişə əxlaq, namus və qeyrət hasarı çək
(M.Əvhədi)”; “Kişinin qeyrəti olmasa, məsləki də olmaz
(Keykavus)”; “Namuslu adamlar üçün namus, alim üçün
alimlikdən daha əzizdir (J.J.Russo)”.
Akif Abbasov “Milli əxlaq və ailə etikası” adlı dərsliyində maraq
dolu suallar da yaratmışdır. İnsan nə üçün yaşayır? Həyatın
mənası varmı, varsa – nədədir? Hansı həyat tərzinə üstünlük
verilməlidir? Yaşamağa dəyərmi? Xoşbəxtlik var-dövlətdir,
yoxsa…? Belə maraq dolu suallara Akif müəllim özü də cavab
verir. Drəslikdə qeyd edildiyi kimi, bəziləri güman edirlər ki,
insan dünyaya gəldi, yaşadı, öldü – bu dövr, bu müddət onun
həyatıdır. Əslində isə bu belə deyil. İnsanın mənalı, məzmunlu,
cəmiyyət və ailəsi, bəşəriyyət üçün gördüyü işlər, onlar üçün
yaşayıb fəaliyyət göstərdiyi faydalı, məhsuldar ömrü onun əsl
həyatıdır. Mənasız sərf etdiyi, sadəcə yeyib-yatdığı, ailəsinin
gözündən oğurlayıb çəkdiyi kef, necə deyərlər, “papağını günə
yandırdığı”, insanlığa fəlakətlər gətirdiyi günlər, adamların
iztirabına, göz yaşlarına, kədərinə, bəxtəvərliyinə, əzabəziyyətinə, işgəncəsinə səbəb olduğu anlar onun ömrünə
yazılmır, yazılsa da, qara qara hərflərlə yazılır.
Akif müəllim cəmiyyət və ailəsi üçün gördüyü işlərdən, onlar
üçün yaşayıb fəaliyyət göstərən Azərbaycan xalqının iftixarları
sayılan Rahib Məmmədovdan, Mübariz İbrahimov kimi igid,
qorxmaz cəsurlardan da bəhs edir. Bir zamanlar Biləsuvarda
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böyüyüb boya-başa çatan Mübariz İbrahimovu tanıyanlar
zənnimizcə onlarla idi. Ordu sıralarında vətəni xidmətini yerinə
yetirən zaman nə qədər üzdəniraq erməni əsgərlərini,
zabitlərini, generallarını və sursatlarını məhv etmişdisə
ermənistanda matəm elan olunmuşdur (2010-cu ilin iyun ayı).
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
tərəfindən ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Milli
Qəhrəmanı adına layiq görülən Mübariz İbrahimovun
valideynlərinə də Azərbaycan xalqının məhəbbəti sonsuzdur.
Böyük Vətən Müharibəsində igidlik göstərən Mehdi
Hüseynzadə, Gəray Əsədov, Həzi Aslanov, Qafur Məmmədov
və digərlərin adını çəkiriksə II Qarabağ uğrunda gedən
döyüşlərdə Qarabağı mənfur düşmənlərdən qanı bahasına
geri alan minlərlə şəhidlərin və qazilərin adını çəkmək olar.
Professorun qeyd etdiyi kimi, ana torpağı öz canları-qanları
bahasına qoruyan şəhidlər və qazilər hər bir ailənin övladlarına
örnəkdir, nümunədir. İnsan ömrü çox da uzun deyil, ona görə
də bu həyatı mənalı yaşamağa çalışmaq lazımdır. A.Barbüsün
dediyi kimi: Ölmək yox, yaşamamaq dəhşətdir.
Tədqiqatçı-alim Akif Abbasov “Ailə etikası” adlı üçüncü
bölmədə “Oğlan və qızların qarşılıqlı münasibətlərinin
əsasları”, “Sevənlərin davranış mədəniyyəti”, “Ni-kah”, “Ailə
üzvlərinin hüquq və vəzifələri”, “Ailənin mənəvi əsasları”,
“Ailənin psixoloji iqlimi”, “Ailə bayramları”, “Ailə büdcəsi” və s.
məsələlərdən bəhs edir. Ailə – insanların qarşılıqlı əlaqə,
fəaliyyət və münasibətlərinin ən qədim təsisatı, unikal hadisə
və təzahürüdür – deyən professor ailəni ictimai-tarixi hadisə
adlandırır. Həmçinin, ailənin bir sıra funksiyalarına
(reproduktiv, təsərrüfat-iqtisadi, ünsiyyət, tərbiyə, ailənin asudə
vaxtının və istirahətinin təşkili, bərpaedici və s.) da aydınlıq
gətirmiş və təhlil süzgəcindən keçirmişdir.
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Professor “Milli əxlaq və ailə etikası” dərsliyinin “Ailə və
uşaqlar” adlı dördüncü bölməsində də (“Gənc ailədə uşaq”
səh.287; “Ailədə uşaqların tərbiyəsi. Ata və ana ilk
tərbiyəçilərdir” səh.295; “Ailədə tərbiyənin prinsip və
metodlarından istifadə” səh.308) ailədə tərbiyənin prinsip
(Uşaqların yaş, cinsi və psixoloji xüsusiyyətlərinin nəzərə
alınması; Tərbiyədə fərdi yanaşma prinsipi; Hörmət və
tələbkarlıq prinsipi; Tərbiyə olunanın müsbət cəhətlərinə
istinadən qüsurların aradan qaldırılması (nikbinlik) prinsipi;
Uşağın diqqətini mənfi nümunələrə yönəltməklə davranış
normalarından kənaraçıxma hallarının qarşısını almaq prinsipi;
Tərbiyəvi təsirlərdə vahidliyin gözlənilməsi prinsipi;
Sistematiklik və ardıcıllıq prinsipi) və metodlardan (alışdırma,
öyüd-nəsihət, söhbət, rəğbətləndirmə və cəzalandırma, şəxsi
nümunə və s.) necə istifadə etməyin yollarına aydınlıq gətirmiş
və həmçinin, aydın, səlis, rəvan sözlər və cümlələrlə şərh və
izah etmişdir.
Əbəs yerə demirik ki, aydın zəka sahibi Akif müəllim “Milli
əxlaq və ailə etikası” adlı dərsliyində ailə münasibəti
məsələlərini səlis, rəvan dillə və sadə, aydın cümlələrlə şərh
və izah etmişdir. Bir çox dərsliklərə nəzər salan zaman görürük
ki, çox müəlliflər hər hansı bir mövzunu tədqiq və təhlil etməyə
çalışarkən (Məsələn, deyək ki, Ailə tərbiyəsi; Ailəyə pedaqoji
kömək; Ailənin psixoloji iqlimi; Ailə bayramları; Sinif rəhbərinin
ailə ilə işi və s.) daha çox aşağıdakı şəkildə yazırlar:
Valideynlər Konvensiyanın uşağın yaşamaq hüququ haqqında
müddəalarını bilməlidir(lər); Ailə ənənələrin varisliyini təmin
etməlidir(lər); Sağlam ailələrdə valideynlər və uşaqlar gündəlik
təbii münasibətlərə bağlı olmalıdır(lar); valideynlər öz
uşaqlarının xarakter və xüsusiyyətlərini bilməlidir(lər) və s. və i.
Göründüyü kimi, dır, dir, lar, lər. Ancaq professor Akif Abbasov
istiqamətvericiliklə yanaşı hər bir mövzuda fikirləri aydın
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işıqlandırmış, portret rəssamı kimi əlvan rənglərlə, boyalarla
canlandırmış, oxucusunu fikirlər, anlayışlar aləminə səfərbər
etmişdir. Bu da təbii ki, hər bir oxucuda xeyirxah əməllər sahibi
olmaq əzmini, emosionallığı, mənəvi tələbatları daha da
qüvvətləndirir.

AKİF ABBASOVUN KİTABI
Akif Abbasovun “Milli əxlaq və ailə etikası” adlı dərsliyindəki
fikir və görüşlərə yekun vurarkən aşağıdakı nticələrə gəlirik:
1. Pedaqogika elminin inkişafında yorulmaq bilmədən
axtarışlar aparan cəfakeş tədqiqatçı Akif Abbasov Azərbaycan
ailəsində milli əxlaqımızı və onun tələblərini əsas götürərək
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qarşılıqlı münasibətlərin qurulmasını pedaqoji-psixoloji
məqamlarla araşdırmışdır;
2. Pedaqoji və psixoloji biliklərin azmanı Akif Abbasov
Azərbaycan şifahı xalq ədəbiyyatı, “Avesta”, islam dini və
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarındakı şəxsiyyətin keyfiyyətlərinin inkişafı qayğısına qalmağı vacib tələb kimi irəli
sürmüş və işıqlandırmışdır;
3. Tarixi həqiqətləri zərrə-zərrə üzə çıxarmış Akif Abbasov
Nizami Gəncəvinin, Sədi Şirazinin, Marağalı Əvhədinin,
Nəsirəddin Tusinin, Məhəmməd Füzulinin, A.Bakıxanovun,
M.F.Axundovun və b. mənəvi-əxlaqi kamilliyə və insani
davranışa çağırış və ailədə əxlaqi keyfiyyətlərin təbliği ilə bağlı
mövqelərini müəyyənləşdirmişdir;
4. Pedaqoji elmin yorulmaz təbliğatçısı Akif müəllim
Azərbaycan ailəsində pedaqoji-psixoloji, milli-mənəvi
xüsusiyyətlər, adət və ənənələr, valideyn-oğlan münasibətləri,
oğlanlarla qızların dostluğuna münasibəti, sevənlərin davranış
mədəniyyəti, nikah, geyim və gözəlliyin vəhdətindəki
qanunauyğunluqları müəyyənləşdirmiş, təhlil etmişdir;
5. Alicənab duyğular və nəcib hisslər carçısı Akif Abbasov
Azərbaycan ailəsində oğlan və qızların sosializasiyasının
xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmiş və çağdaş mərhələdə
sosializasiya anlayışının mahiyyəti və məzmununun nədən
ibarət olduğuna aydınlıq gətirmışdır;
6. Milli ruh və milli düşüncə sahibi Akif Abbasov qızların
oğlanlarla ünsiyyəti, yaşlılarla qarşılıqlı münasibətlərinin
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pedaqoji-psixoloji məsələlərini araşdırmış, ailə ixtilaflarının
səbəblərini aydınlaşdırmış və təhlilini vermişdir;
7. Sözündə qəti, işində mübariz, qərarında prinsipial olan
professor Akif Abbasov dərslikdə gender – insanın cəmiyyətdə
davranışını müəyyən edən sosial cins və bu davranışın necə
qəbul edilməsinin vəzifələrini, funksiyalarını və rolların
konsepsiyasını müəyyən etmişdir;
8. Saysız-hesabsız əsərlər müəllifi Akif Abbasov ümumtəhsil
məktəblərində valideynlərin, xüsusilə gənc valideynlərin
hamılıqla pedaqoji-psixoloji sərvət və biliklərə yiyələnmələri
üçün səmərəli tədbirlər həyata keçirməyin metod və yollarını
müəyyənləşdirmişdir.
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Mahirə Nağıqızı (Hüseynova)
MAHİRƏ NAĞIQIZININ ŞEİRLƏRİ
GÖZLƏYİR
Bu baharın çiçəkləri daha tər
Dağda,düzdə yığanını gözləyir.
Daş altından bənövşələr boylanar,
Yeni gələn növrağını gözləyir.
***
Məclis üstə ürək isti, söz narın,
Kim dərəcək söz meyvəsin,söz narın?
Yolda qalan baxışları qızların,
Öz ağatlı oğlanını gözləyir.
***
Qaranquşlar dəstə-dəstə qayıdar,
Yaz eşqinə olsa xəstə,qayıdar.
Vüsalına boyu bəstə qayıdar,
Uçan ruhu oylağını gözləyir.
***
Köç yoludu dünya başdan binadan,
Qayaları libas geyər xınadan.
Əl uzadan sənə,böyük yaradan,
Quzu kimi yaylağını gözləyir.
***
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Sellər,sular bərəkətin təhnəsi,
Çaylar olar,dəniz olar binəsi.
Kainatın,Mahirənin nənəsi,
Nihad ilə bal-qaymağın gözləyir.
ƏLLƏRİN
Özümü biləndən qədrini bildim,
Ruhumu gətirdi cana əllərin.
Tək sığal çəkməyib hər birimizə,
Doldurubdu ətə, qana əllərin.
***
Bir kərə demədin bu hansı sirdi,
Nə ata mindirdi, atdan düşürdü?
Çörək bişirmədi, qismət bişirdi,
On bir övladına sona əllərin.
***
Qıymadın tək yükü Ağam daşıya,
Dayandın fələknən qarşı-qarşıya.
Qorxmadın istidə bişə, qarsıya,
Ayazda, şaxtada dona əllərin.
***
Könlüm bir yavru quş, yuvası çatmır,
Qalxa ha dağlara, havası çatmır.
Ömrümün dərmanı, davası çatmır,
Davadır, dərmandır, ana, əllərin.
***
Kimiydi taleyin ovçusu oldu?
Mahirə hikmətin yolçusu oldu,
Sənin dərdlərinin suçlusu oldu,
Ay ana, sallama yana əllərin.
QALIM
Bu dünya deyilən nə idi bildim,
İstəməm büksən də qumaşa, qalım.
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Baş alıb göylərə çoxdan gedərdim,
Dedim bitənəcən tamaşa, qalım.
***
Zülmətdir, görməyə çıraq tapmadım,
Nə gəzdim-axtardım, soraq tapmadım,
O boyda kitabda varaq tapmadım,
Oxuyam, düşməyəm savaşa,qalım.
***
Deyirəm mən ölü, sən isə diri,
Həyat oyunbazdır, dünya kəndiri.
Neyniyim tapmadım sən deyən yeri,
Adına, adıma yaraşa, qalım.
***
Payı paylayan var, quru ürək ver,
Uzaqdan-uzağa arzu, dilək ver.
Nə mən əl uzadım, nə sən bilək ver,
Qalım, qismətimlə baş-başa qalım.
***
Haqq fərman verirsə qarşı kim çıxar,
O özü dikəldər, o özü yıxar.
Ay əcəl, yoxluğum anamı sıxar,
Dərd olar baciya, qardaşa, qalım.
***
Yenə Mahirəni dara çəkirsən.
Hardan gətiribsən, hara çəkirsən ?
Bilirəm qəlbində qala tikirsən,
Atılmış bir daşam, hör daşa, qalım.
YARPAQ-YARPAQ
Yay da bitir, indi payız.
Bilinəcək yarpaq-yarpaq.
Xəyallarımız xəzana
Bürünəcək yarpaq-yarpaq.
***
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Kim söyləyər yaş o yaşdı,
Bu yaş o yaşdan da başdı.
Demə, gözlədiyim qışdı.
Görünəcək yarpaq-yarpaq.
***
Çovğun ötüb qar gələcək,
Sınağa nə var, gələcək.
Sevirsə də yar gələcək,
Sürünəcək yarpaq-yarpaq.
***
Hansı qar var, ərimədi,
O nə dərddi kirimədi.
Nə diləkdi yerimədi,
Yeriyəcək yarpaq-yarpaq.
***
İstədiyin qəlbdi, candı?
Can deyilən əl-amandı.
Zaman özü kim ki yandı,
Kürüyəcək yarpaq-yarpaq.
***
Olan olacaq, gözdəmə,
Odda olanı közdəmə.
Mahirə, dərdə döz demə,
Kiriyəcək yarpaq- yarpaq.
LEYSAN YAĞIŞI
Dünya toz-torpaqnan dolu,
Çarəm, yağ, leysan yağışı.
Sinəmi yolların boyu,
Sərəm, yağ, leysan yağışı.
***
Yer fanidi, göy əbədi,
Göy ömrü yerin mabədi.
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Yetirə bizlərə ümidi,
Kərəm, yağ, leysan yağışı.
***
Göylərə əl qaldıran biz,
Haqqa inamdı çarəmiz.
Gəl elə yeri tərtəmiz,
Görəm, yağ, leysan yağışı.
***
Yağ vüsala yetirməyə,
Eşq ağacın bitirməyə,
Nə yağıb yer götürməyə,
Yerəm, yağ, leysan yağışı.
***
Bacarmadım göyə çıxam,
Buludun gözünmü, sıxam,
Səninlə dənizə axam,
Kürəm, yağ, leysan yağışı.
***
Tanrı tək- işıq yoludu,
Mahirə onun quludu.
Sinənmi söznən doludu,
Dillən, yağ , leysan yağışı!
NƏ DAYANIRSAN?
Hələ qabaqlarda ömür yolları,
Yeri, ayaqlarım, nə dayanırsan?
Başa vurmadıq ki, sənlə ilqarı,
Yeri, ayaqlarım, nə dayanırsan?
***
Ümid- qapısıdır əhdin, niyyətin,
İnam bələdçisə, o nədir çətin?
Hər yeni qələbə dizə taqətin,
Yeri, ayaqlarım , nə dayanırsan?
***
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Qəlb dedi, sən çəkdin, yuvamı qurdum,
Arzu yollarında ayaqda durdum.
Ağrıdım söyləmə, demə yoruldum,
Yeri, ayaqlarım, nə dayanırsan?
***
Eşq ilə təpərin bir də tapılar,
Axtarsan dərmanı dərdə, tapılar.
Göydə axtardığım yerdə tapılar,
Yeri, ayaqlarım, nə dayanırsan?
***
İnandım qəlbimə, gücünə sənin,
Tanrı yazısına ömürdü zəmin.
Qoyduğu hədəf var Həsən Mirzənin,
Yeri, ayaqlarım, nə dayanırsan?
***
Mahirə olmayıb haqqı itirən,
Ana baxışı var, bizi ötürən.
Ürək istəyəndi, ayaq yetirən,
Yeri, ayaqlarım, nə dayanırsan?
DÜNYA
Gözümü açandan özümü gördüm,
Gördüyüm özüməm, ya baxtdı, dünya.
Anam deyəndimi, atam söyləyən,
Cavab axtarıram nə vaxtdı, dünya.
***
Yeridim, hər addım bir mənzilbaşı,
Açdığım hər varaq bir divar daşı.
Haraya çatdımsa ömrün yaddaşı,
Dedi gecikibsən, bivaxtdı, dünya.
***
Yaşam hikmətinin nəyidi dərin,
Ən böyük biclikdi düzlük- deməyin.
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Tanrı göndərdiyi peyğəmbərlərin,
Hansı demədi ki, nə haqdı, dünya?
***
İnsanı ağladan, güldürəndimi,
Güldürən ağladıb dərd verəndimi?
Zalım öləndimi, öldürəndimi,
Düz deyən mərddimi, namərddi, dünya?
***
Axtardım özümü mən addım-addım,
Od əgər haqdısa odda yanırdım.
Nələri tapmışam, nə axtarırdım,
Bu ya təsəllidi, ya dərddi, dünya.
***
Dizə çökdürənin amanı yoxdu,
Aman istəyənin gümanı yoxdu.
Mizan-tərəzinin zamanı yoxdu,
Mənmi belə gördüm, ya mərddi dünya?
***
Harada zilindi, harada bəmin,
Tutmadım, yolların qəribə sənin.
Mahirə – övladı Həsən Mirzənin,
O mənə dünyanı öyrətdi, dünya!
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Səma MUĞANNA
ADAM VƏ PAPATYANIN TANRIYLA GÖRÜŞDÜYÜ GÜN
Bu yazı çox yaxın dostumun
xahişi ilə qələmə alınıb. Bunun üçün ona
öz minnətdarlığımı bildirirəm!
Bölüm 1. İlk görüş
Yay fəsli 2020-ci ilətəsadüf edirdi. Bəlkədə anlatılmayacaqhətta sirr kimi qalacaq bir gün idi: Sadəcə Adam və
Papatyanın günü. O gün onların Tanrıyla görüşdüyü müqəddəs bir gün idi. O gün nitqlərin tutulacağı, qəlblərin paramparça olacağı, amma heç kimin, heç kəsin bu sevdanı onlar
kimi yaşamadağı gün idi...
O zaman Adam və Papatya bir-birilərini nə görmüş, nə
də eşitmişdilər. Bəlkədə bu Tanrı tərəfindən göndərilən bir
hədiyyə, yaxud sadəcə bir təsadüf idi. Məhz o gün Adam və
Papatyanın Tanrıyla görüşdüyü gün olacaqdı.
Cümə günü idi. Səhər çağı olardı. Papatya rəfiqəsi ilə
gəzintiyə çıxmağı planlaşdırmışdı. Həmin an nə Adamın, nə
də Papatyanın tanış olacaqları barədə heç bir məlumatı yox
idi. Papatya ilə rəfiqəsi axşamüstü görüşməyi qərara aldılar.
Təxmini, saat 6, 7 radələrində. Qəribə idi məhz bu zaman
Adam da gəzintiyə çıxacaqdı. Görəsən, bu taleyin bir oyunu,
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yoxsa Tanrıdan göndərilən mesaj idi?Bilinmirdi. O gündən
sonadək bu sual naməlum olaraq da qaldı.
Papatya güzgünün qarşısında saçlarını darayır, özünə
bəzək verirdi. Həqiqətən də ətrafdakıların dediyi kimi
gözqamaşdıran qəribə bir gözəlliyə sahib idi. Sarıya çalan
uzun saçları vardı, simasından təbəssüm əskik olmazdı. Çox
pozitiv, şən bir qız idi.
Heç Adam da ondan geri qalmırdı. Yaraşıqlı, boylu-buxunlu bir
gənc idi. Amma buna rəğmən çox eqoist və
kobud xasiyyəti vardı. Bu kobudluq isə o gün yox olacaqdı.
Ətrafdakı qızların heç biri onun daxili aləmi maraqlandır-mırdı.
Sadəcəgözəlliyinə vurulardılar və bu onu çox narahat
edirdi. Əslindəkənardan acımasız, özündənrazı və soyuq-qanlı
görünən bu gənc oğlan qəlbən çox duyğusal idi. Bu
cəhətdən Papatya ilə onun qəlbində qəribə bir oxşarlıq var
idi.
Axşam saat 6 idi. Papatya rəfiqəsi ilə parkda dolaşırdı.
Digər tərəfdə isə Adam öz dostları ilə söhbətləşirdi. Bu dəfə
nədənsə çox qəmli və düşüncəli idi, heç vaxt belə olmazdı.
Papatya isəhər zamankı kimi deyib gülürdü. Onlar söhbətləşərkən rəfiqəsinə qəfil zəng gəldi və evdən çağırdılar.
Papatya təkcə qaldı. Rəfiqəsinin gedişi ilə içinə vahiməli bir
səssizlik çökdü. Bu zaman göy guruldadı, şimşək çaxdı. Özü
də hiss etmədən qışqırıb ağlamağa başladı. Onu kənardan
seyr edən Adam qaçaraq təlaşla onun yanına gəldi.
- Nolub, yaxşısan?
- Bəli, bəli. Sadəcə bir az qorxdum.
- Səni yaxşı anlayıram. Məndədə belə hallar tez-tez baş verir.
Qəribə bir təsadüf idi. Adam və Papatya yağışın damcı-ları
altında tanış olmuşdular. İkisi də utancaq olduqlarından
söz tapa bilmirdilər. Nəhayət, Adam özünü toparlayıb
danışmağa başladı:
- Bizin məktəbdə oxuyursan?
Papatya suala bir qədər gec cavab verdi. Adamın
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səsində titrəyiş hiss olunurdu.
- Bəli, - deyə Papatya gözlərini bir nöqtəyə zillədi.
- Qəribədir eyni məktəbdə oxuyuruq, amma səninlə
rastlaşmamışam.
- Mən də səni heç görməmişəm.
İkisi də hiss etmədən şirin söhbət edirdilər. Əslində
Adam Papatyayla söhbət etməmişdən qabaq vurulmudu, ilk
gördüyü an. Qızı tanımasa da, illərin tanışıymış kimi hiss
etmişdi. Qəribə bir təsadüf idi onların tanışlığı. Hətta
yaşadıqları ünvanlar da eyni idi. Papatya utancaq və kövrək
bir səslə:
- Mən artıq getməliyəm. Tanışlığımıza şad oldum-dedi.
Adam da nəsə demək istəyirdi, amma gözlərini
Papatyadan çəkə bilmirdi, donub qalmışdı. Üzündəki ifadə
də anlaşılmaz idi. Papatya bunu hiss etdi və dedi:
- Sənə nolub? Yaxşısan?
Adam diksindi, amma özünü toparlayıb yaxşıyam-dedi.
“İçindən səni gördüyüm andan yaxşıyam” demək keçdi,
amma sözlərini udub təəssüflə sadəcə bir kəlmə söylədi.
- Nisbətən yaxşıyam.
Papatya Adamdan ayrılıb yola düzəldi. Adamsa öz-özünə
düşünürdü: “Nolub mənə? Bəlkə vurulmuşam, yoxsa
sevirəm?” yox, bu ola bilməz! Axı mən sevməyi özümə
qadağa qoymuşam...
Evə qayıtdı. Qapıdan içəri daxil olan kimi otağa girib
qapısını bağladı. İşığı belə yandırmadı. Çarpayısında oturub
dərin düşüncələrə qərq oldu. Papatyanı gördüyü an
söhbətləri sonadək gözünün qarşısında kinol lenti kimi gəlib
keçdi. Onu qəhər boğurdu. Elə bil boğazına qurğuşun tökmüşdülər Adamın. Qeyri-ixtiyari gözlərindən kiçik damlalar
axmağa başladı. Heç kəs eşitməsin deyə əlləri ilə üzünü
örtüb az qala nəfəsini də dayandırmaq istəyirdi. Elə bu
vəziyyətdə də çarpayısına uzandı və çox keçmədən də
yuxuya daldı.
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Gecəyarı olardı. Hövulnak tər içində yuxudan oyandı,
az qala nəfəsi kəsilirdi. Səsini də çıxarda bilmirdi ki,
valideynləri və bacısı təlaşlanmasınlar, həm də o an heç kimi
nə görmək, nə də danışmaq istəyirdi, onun üçün sadəcə
Papatya var idi. Saatın fərqinə varmayıb yaxın dostuna zəng
edib ondan Papatyanın telefon nömrəsini istədi. Dostu ilə
Papatya bir sinifdə oxuyurdular. Nömrəni telefonuna qeyd
etdikdən sonra ona yazmaq istədi, amma cəsarət etmədi.
Düşündü ki, bu saatda narahat etmək düzgün olmazdı. Bəs
nə etsin? Yeganə təsəllisi Tanrıya üz tutmaq, onunla
bölüşmək idi, çünki onların gizli sevgisinə Tanrı şahid
olmuşdu. Bu iki gəncin görüşü zamanı buludların arasından
nur həlqələrinə bürünmüş bir sima onları izləyirdi: Bu Tanrının
özü idi. Bəlkə də bu görüş heç də təsadüfi deyildi.
Bəlkə də bu Tanrı tərəfindən göndərilən möcüzəvi bir
hədiyyə idi və bu iki işıqlı qəlbin ilk görüşdüyü gün əslində
Tanrıyla görüşdükləri gün idi.
Bölüm 2. Papatyanın yuxusu...
Gecə idi. Saat 1 ya 2 olardı. Küçədəki işıq lampaları
Papatyaya sanki xoşbəxtlik simvolu kimi təsir bağışlayırdı.
Küçə tamamilə səssizliyə qərq olmuşdu, heç kim yox idi.
Papatyanı bu səssizlik narahat edirdi. Yatmaq istədi ki,
narahatçılığı aradan götürülsün. Bacarmadı. Stolun üstün-dən
bir kitab götürüb oxumağa başladı. Kitabda gənc bir
qızın həyatından bəhs edilirdi. Maraqlı idi, amma düşün-cələri
onu alıb apardı. Gözü kitabın səhifələrində, fikri isə
başqa yerdə idi. Ağlında qarışıq fikirlər dolanırdı. Elə bil hər
şey üst-üstə gəlmişdi. Elə bu an içindən qışqırıb “Bəsdi,
özüna toparla” keçdi. Durub otaqda gəzinməyə başladı.
Sonra yenidən çarpayısına uzanıb kitabı oxumağa davam
etdi və necə yuxuya getdiyini hiss etmədi. Əslində yatmışdı,
yuxuda idi, amma elə bil həyatla reallığın arasında
anlaşılmaz bir vəziyyətdə qalmışdı. Nə idi bu? Papatya sanki
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ayrı bir dünyadaydı. Tənha idi orada. Qışqırmaq istədi,
amma onu duyan yox idi. Ona belə gəlirdi. Əslində isə onu
dinləyən və duyan yeganə ümidi və səcdəgahı Tanrısı idi:
Görə bilmədiyi, xəyalında canlandırdığı Tanrısı. Təlaşdan,
yaxud qorxudanmı Papatya dayana bilmədi. Dizi üstə çöküb
ağlamağa başladı. Qorxudan titrəyirdi. Bu zaman qarşısında
nurlar həlqəsində Tanrı peyda oldu. Papatya yalnız hiss
edirdi gözlərini açmağa qorxurdu. Tanrı ona yaxınlaşıb,
yavaşca saçlarına toxundu. Sanki ruhuna rahatlıq kəpənəyi
qondu. Gözlərini açdı və qarşısındakı Tanrının işığının
təsirindən donub qaldı. Sanki kor olmuşdu. Sirrli bir
təbəssüm qondu simasına. O, qeyri-adi gözəllik qarşısında
heyranlıqdan söz tapa bilmirdi. Görəsən, bu reallıq idi,
yoxsa yuxu? Həqiqətən bu nə idi axı? Qapalı divarların
arasında idi. Tanrıyla rastlaşana qədər çox qorxurdu. Onu
gördükdən sonra isə içinə qəribə bir hüzur doldu. Özünü
yamyaşıl çəmənlikdə hiss etdi. Elə bil cənnətə düşmüşdü.
Bir anlıq ona elə gəldi ki, dünyasını dəyişib, çünki insan
yalnız cənnətdə bu gözəlliyin şahidi ola bilərdi. Beynindəki
bu qarışıq suallar Papatyanı çox yorurdu. Buna baxmayaraq
səbirlə gözləyirdi.
Bu zaman Tanrının səsini eşitdi:
- Papatya, balaca qızım, mələyim, yəqin məni gördü-yünə
təəccüblənirsən. Bunun necə baş verdiyini sənə
söyləyə bilmərəm. Ona görə yanındayam ki, sənin yaşadıqlarının canlı şahidi olum. Bu yaşadıqlarının qəhrəmanı sənin
könlünün əfəndisidir. Papatyanın göz bəbəkləri genişləndi,
simasındakı təəccüb, həyəcan daha da artdı:
- Könlümün əfəndisi? Axı o kimdir? Tanrı yavaşca
gülümsədi və sözünə davam etdi:
- Papatyam, gözəl qızım, o günü xatırla. O Adam və
cümə günü.
Papatya dərin düşüncəyə daldı, qəribə idi. Tanrı kimi
nəzərdə tuturdu? Kimdən bəhs edirdi? Beynində fırlanan
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fikirlər onu çox yormuşdu. Fikrini toplaya bilmirdi. Birdən
xatırladı. O Adam, - deyə dodaqaltı mızıldandı.
- Aha... O gün. Əslində bu bizim birinci tanışlığımız idi.
Bilmirəm bəlkə də taleyin oyunu idi, bəlkə də xoş bir
təsadüf. O gün mən sizi göy üzündə, buludların arasında
izləyirdim. Dəli bir fırtına var idi, şimşək çaxırdı. Bu olanlar
nə idi?
- Onların hər birini mən yollamışdım.
- Nədən axı? Səbəbi nə idi?
Tanrı Papatyanın sualını cavabsız qoydu, bəlkə də
zamanı deyildi.
- Mən getməliyəm, amma yenə gələcəyəm. Unutma ki,
görməsən də, daima səninləyəm Papatyam.
Bunu söyləyib qeyb oldu. Həmin an Papatya qarşısında
bir məktub gördü. Əyilib yerdən götürdü. Məktubda
yazılmışdı:
Yadınızdan çıxarmayın ki, mən sizinləyəm. Qarşınıza
çox çətinliklər çıxacaq. Bütün bunlara rəğmən siz bir-birinizə
aidsiniz. Bunu unutmayın.
Papatya dəlicəsinə qışqırmağa başladı və oyandı. İlahi,
bu nə idi belə? Bu gördüyü yuxu idimi? Boğulurdu, əlləri
əsirdi, sanki ürəyi indicə çıxıb ovuclarına düşəcəkdi. Gör-düyü
əhvalatı yuxuya da bənzətmirdi, reallıq da deyildi.
Əlini telefona atdı. İstədi Adama mesaj yazsın və gördük-lərini
danışsın, amma nə fikirləşdisə də, vaz keçdi. Başqa bir
evdə Adam da eyni hadisəylə qarşı-qarşıya idi. O da
telefonu əlinə alıb, yazmaq istəyirdi, amma yazmırdı. Tanrı
isə öz planetindən onların bu sevdasına tamaşa edib həm
sevinir, həm də qəhərlənirdi. Tanrının özü də bu sevgi
qarşısında aciz idi...
…ardı növbəti sayımızdada…
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Mina Rəşid (Şıxova)
MİNA RƏŞİDİN ŞEİRLƏRİ
ƏSGƏR ANASI
“Cəsur döyüşçü” və “Suqovuşanın azad edilməsinə görə”
medalları ilə təltif edilmiş əsgər Murad Hüseynovun anası
Şəhla xanımın timsalında bütün əsgər analarına həsr
olunur…
Evi isti olsa da,
özünü soyuq səngərdə sanar,
əsgər anası.
Xörəyi soyuyar qarşısında,
keçmişə boylanar,
qüssə içində gülümsəyər və
öz-özünə söylənər:
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“-Ac deyilsən ki, balası?”
Yığar, bükər, bağlayar,
hər şeyin ən yaxşısını
ona saxlayar…
Bir gözü gülər, bir gözü ağlayar,
həmişə narahat, səksəkədə olar,
əsgər anası.
Hər kəsdən əvvəl oyanar,
Yaradana dua edər uzun-uzun,
balasını tapşırar, əsgər anası.
Telefonu həmişə yanında saxlayar,
gecələr baş ucuna qoyar,
bütün zəngləri onunku sanar və
zəng gəlincə ürəyi çırpınar,
səsini duyunca sanki, yenidən doğular,
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əsgər anası.
Günləri sayar, təqvimi vərəqləyər,
yağışda üşüyər, qarda titrəyər,
əsgər anası.
…O bir vəfalı qadın, cəfakeş ana,
Vətən üçün oğul böyüdər,
Buna görə adı Vətənlə qoşa öyülər
Ana Vətən olar,
Vətən Ana,
Cənnət ayağının altında,
Mübarək qadındı
əsgər anası…
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BİR PAYIZDI, BİR DƏ MƏN
Baxıram heç bənzəmir
Fəsillər adamlara.
Payıza bax, möhtəşəm!
Bir də, yaşananlara…
Payız nə mehribandı
Günəşi gülümsəyir.
Yağışın damlaları
Könlümdə rəqs eləyir…
Külək mənə bənzəyir
Gah küsür, gah da gülür.
Həzin-həzin əsəndə
Heyva qoxusu gəlir.
Sanki dünya boş qalıb
Bir payızdı, bir də mən.
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Yarpaq qonur çiynimə
Pıçıldayır: “Çəkmə qəm!”
QUŞLAR HİMNİ OXUYUR
Yuxudan oyanıb görəm
Bir möcüzə baş verib.
Görəm qapımın ağzına
Çiçəklər xalı sərib.
Hər bir tərəf ağaclardı
Quşlar himni oxuyur.
Dünya elə qəribədi,
Hava çox xoş qoxulu.
Tut tökülür ot üstünə
Uşaqlar, quşlar yeyir.
Tut satan qonşu yox deyə,
Anam dua eləyir…
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QAR DƏNƏSİ
Gəl, bir türkü söyləyək,
Qar dənəsi, səninlə.
Qəlbim sınıq-sınıqdı
Apar məni özünlə.
Billəm, yox olacaqsan
Varlığa gülə-gülə.
Mən də yoxam onsuz da
Əridim gilə-gilə.
Bu ağ-qara dünyada
Buz bağlayıb qapılar.
Kimsəm yox, qar dənəsi
Məni özünlə apar…
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KÜLƏK
Ay külək, sən də mənimtək
Bərk hirslisən, deyəsən.
Yerə-göyə sığışmırsan
Ağacları döyürsən.
Əsəbimi sərtliyinlə
Ora-bura çırpırsan.
Görürsən ki, dincəlmədim
Bir segah qaldırırsan.
Nə yaxşı ki, varsan, külək
Ürəyimdə əsirsən.
Mənimlə nəğmə deyirsən,
Mənimlə bir küsürsən.
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BİR CÜT QUŞ KİMİ…
Bir cüt quş kimi
İki balam var.
Səs-səsə verib
Hey oxuşurlar.
Kimsə qəlb qırır
Gülməyə qoymur.
Bu nəğmə məni
Olməyə qoymur.

BİR KƏLMƏ ÇAY
…Hərdən hər şey sözə dönür
dilində
Bir də gördün çaşıb deyir:
“Ay uşaqlar, icazə verin,
bir kəlmə çay süzüm özümə…”
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YAĞIŞ YUYAR KƏDƏRİMİ
Yağış yağır… çox sevirəm
Yağışı seyr etməyi.
Yağışın sehrinə düşüb
Uzaqlara getməyi…
Balaca bir dünya qurub
Oynaram uşaq kimi.
Yağış yuyar kədərimi,
Görən tanımaz məni.
Həyat necə ürək yaxan
Qəmli nəğmə, hey kədər.
Hərdən bəxtəvər oluram
Yağışın ömrü qədər…
Bax, yenə də bir div gəlib,
Gözəl dünyamı yıxır.
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Başım elə qarışıb ki,
Bir də görrəm od yağır…
NƏ YAXŞI
Nə yaxşı qonaq oluruq
Çox qalmırıq dünyada.
Üstü bəzək, içi soyuq,
Ürəyi buz dünyada.
Adamlar niyə ağlayır
Görən ondan ötəri?
Hər gün ölüb-dirildiyi
Bir aləmdən ötəri.
Şənbə günü sıxılıram
Nə yaxşı ki, bazar var.
Nə yaxşı bazardan sonra
Həm həyat, həm məzar var.

74

Avqust 2021

Yazarlar
ADAM İSTƏSƏ…
…Avtobusa bənövşə mindi, deyəsən
Bənövşə qoxusu bürüdü aləmi…
Demək, adam istəsə bənövşə olar,
qızılgül olar, günəş olar, bulud olar…
Adam istəsə dünyanı dəyişər –
Müharibələr olmaz, uşaqlar ölməz…
Amma o, dünyaya kin bəsləyir…
Adam İNSAN olmaq istəmir hələ
robot olmaq istəyir…
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Günay ƏLİYEVA

AYAKKABI
Örülmüş kamışla cite alınmış avlunun içerisinde çiy
tuğladan yapılmış evin tavanı kamışla örtülmüş, döşemesine
gür olmayan örgüler arasından yeşil otların baş kaldırdığı hesir
salınmıştı. Odanın yukarısındaki kırmızı çıçekleri olan minder
serilmiş yatağı düzelten, üzerlerinde beyaz, kırmızı çiçekli elbise
olan yedi yaşlı, kıyık gözlü ikiz kızlar, içerisi kaz tüyü ile
doldurulmuş yastığı çekiştirerek onu kimin cehiz aparacağına
karar veremeden bir birlerine karşı çıktılar. Merkezinde fileli
(ağ) büyük çuval tutulan oda köşesinde üzerinde çizme
yamalamak için biz, çekiç, çeşitli civiler olan masaya doğru
eğilerek çalışan babalarından korktular. Babasının yanında diz
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çökerek gözlerini elindeki yırtık ayakkabıya diken zayıf, gözleri
çukura düşmüş, çopur, avurdu avurduna göçen, ipliğe dizilmiş
taçyapraksız papatyadan yapılmış gerdanlığı olan kızcığaz-on
altı yaşlı Bahar, bazen kızkardeşlerine sert bakarak onları
sakinleştirmeye çalışsa da hayalinde ayağında ayakkabılar olan
Nicat’ın, üzerine papatya dizilmiş, ahşaptan yapılmış düdüğünü
dudaklarına sıkarak hendek suyunu karıştıran, yarpızlarını
estiren kırmızı gagalı, sarı ördek yavrularını büyülediyini
hatırlıyordu.
Avlu köşesinde ateş yakılmış, zayıf bedenine bir kaç
yerden yama vurulan elbise giymiş, sırtı kamburlaşmış,
sıcaktan, soğuktan elleri, yüzü kararmış, çatlamış, yaşından çok
yaşlı gözüken Cahan karı yemek pişiriyordu. O, dün akşamdan
köy kenarındaki otlaktan topladığı yeşilliği ateş dumanından
kömür gibi yanıp kararmış bakır kazandaki suda homurdanarak
kaynatıyordu. Kunduracı Veli’nin aile kurduğu 15-16 sene
içinde her zaman fakir yaşamışlar.
Veli baba, karısının homurdanmasını dikkate almadan
elindeki uc tarafı balık ağzı gibi açılmış, üzerine kahverengi
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kumaştan yama vurulan, altlığı kopek kulağı gibi asılan, bir kaç
yerden beyaz iple bağlanan siyah renkli ayakkabını da duvar
köşesinde tepe gibi toplanmış ayakkabıların yanına fırladıkta
Bahar, ansızın ayağa kalktı. Fırlatılan eski yırtık ayakkabını
bağrına basarak babasından bu ayakkabını mutlaka yapmayı
rica etti.
Kunduracı Veli çok sinirlendi:
O okşadığın ayakkabını sarhoş Necef’in geceleri onun
bunun çatısında uyuyan, öğleden sonra da zurna çalan oğlu
Nicat’ın kafasına vur. Söyle ki, işsiz güçsüz dolaşmaktansa ot
toplasın, çobanlık yapsın, para kazanıp kendisine ayakkabı
alsın. Ben, bu ayakkabılara yama vurmaktan bıktım artık."
Kunduracı Veli, Bahar’ın " Baba, lütfen yap şunları. Onlar
çok fakirler. O, pınardan su getirirken bana her zaman yardım
ediyor. Baba, onun bundan başka ayakkabısı yok. " söyleyerek
göz yaşlarını yağmur gibi akıtan kızının heyecanını görüp
uykudan uyanmış gibi oldu.
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"Sen de annen gibi utanmazın tekisin. Onun babası içki
içip sarhoş olacak, canı istediği yerde yatacak, ben de onun
oğluna ayakkabı yapacam? Def olsun. Saçlarına çiçek takıp
pınara giderken bir iş çıkaracağını biliyordum. Fırsat bulduğun
an yün yıkamak adıyla sallanarak pınar başına gidiyorsun..
Yoksa sen Necef’in oğluna aşık mısın ? Babası onu tınazda bir
kızla görmüş. Yoksa o kız sen miydin ? " söyleyerek sinirlenen
baba, ayakkabını bağrına basarak ağlayan kızı açık kapıdan
dışarıya itti. Işte o zaman ikizlerin mücadelesine dayanamayıp
parçalanan yastığın içerisindeki kaz tüyleri odayı başına aldı.
Bembeyaz kara benzeyen kaz tüyleri Veli’nin üzerine
kondukta sinirlendi. Kızlar, babalarının sinirlendiğini görür
görmez dışarıya fırladılar. Veli, içerisinde biraz tüy kalan yastığı
avluya attı. Yastığın içerisindeki beyaz tüyler, dökülen sarı
kırmızı kuru yaprakların üzerinde yüzükoyun yatan Bahar’ın ve
yanındaki ayakkabıların üzerini kefen gibi sardığında kız
gözlerini kapadı. Gözlerini açtığında Nicat’ın kanlı ayaklarını
gördü. O, kanı akan sağ ayağı ve elleriyle tüyleri aralayarak
ayakkabılarını alıp gitti. Bahar, kapının yanındaki lastikleri
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alarak oğlanın ayağından akan kanın yol açtığı papatyaların
arasıyla onun arkasınca kaçtı.
Hendek kenarındaki büyük taş parçasının üzerinde
oturmuş

Nicat,

beyaz

taçyaprakları

kana

bulaşmış

papatyalardan birini kıza uzattı. Kızın gözünden akan yaş,
elindeki papatyanın üzerine düşerek güneş gibi parıldadı. Kız,
lastikleri taşın yanında bırakarak elinde papatya eve döndü.
Elinde yırtık ayakkabılarla eve dönen Nicat, kendini
yatağa attı. Geceleyin uykudan uyanan oğlan, yatağında sakallı
babasının yattığını gördü. Başını öbür tarafa çevirdiğinde
üzerine ay ışığı düşmüş ayakkabılarını gördü. Hızla yataktan
kalkıp onları aldı ve kanı kurumuş ayaklarına giyindi. Fakat
ayakkabının uc tarafından parmakları göründüğü için onları
çıkardı ve bir kenara koydu. Babası yokluğunu farketmesin diye
çividen asılmış sırıklını aldı, kapının arkasındaki döşeme
tahtasına geçirdi, yatağına koydu ve üzerini yorganla sardı. Oda
köşesindeki çuvalı ve ipi alıp avluya çıktı. Gizlice komşusu
Mehdi babanın taştan yapılmış ahırına girdi. Yanına aldığı iple
ahırdaki koyunlardan birinin ayağını bağladı ve yününü kırkarak
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çuvala doldurdu. Ahırın duman yolundan dışarı çıktı, çuvalı
omzuna attı ve komşu köye taraf ilerledi. Sabahleyin
Senem’lere vardı. Kapını çaldı. Başında birkaç başörtüsü olan,
üzerinde bol don ve arhalık olan Senem nine kapını açtı. Nicat’ı
avluya bıraktı. Nicat, Senem ninenin örüp avluda dizdiği halılara
hayran hayran baktı. Gözlerini kapının yan tarafındaki tahtın
üzerine serilen halının üzerindeki boynunda papatya olan kız
resmine dikti ve çok şaşırdı. Halının üzerindeki kız resmi
Bahar’a benziyordu.
"Sana iplik için koyun yünü getirdim." söyleyen Nicat,
çuvalı nineye uzattı. Çuvaldaki yünü alıp boynundaki cüzdanını
çıkararak "Çalmadın ya" soran karıya "Hayır. Bizim koyunların
yünü." söyledi. Senem nine "Baban sarhoşlukla annen Göyçek’i
acı çektirerek öldürenden sonra koyunları satarak içkiye
harcamadı mı?" söylese de oğlanla hesaplaştı.
Kırmızı tuğladan yapılmış mağazaya giren Nicat,
duvardan asılan rafdaki ayakkabıların en iyisini, yani temiz
deriden yapılan siyah renkli, ucunda ve tabanında mücevherler
olan, üzeri bezekle süslenmişini seçti. Ayakkabını giyip sevinçle
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eve döndüğünde "İt oğlu, yine sahtekarlık yapmış. Beni
kandırmak ha. Belki de kızla flört yapıyor şu an" söyleyerek
küfürler eden babasını görür görmez tınazın arkasında saklandı.
Ayakkabıları çıkarıp tınazda saklayarak yalınayak tarlaya taraf
yol aldı. Babasının uzaklaştığını görünce geri dönerek tınaza
yaklaştığında bir köpeğin ayakkabısının tekini kaparak kaçtığını
gördü. Nicat, aceleyle ayakkabının tekini bularak köpeğin
arkasınca kaçtığında hendek kenarında yün yıkayan Bahar’ı
görüp bir an bile durmadan "Taze ayakkabı almıştım, köpeğimiz
bir tekini kapmış" söyleyerek köpeğin arkasınca kaçmaya
başladı. Bahar da yünü hendek kenarında bırakıp Nicat’ın
arkasınca kaçtı. Her ikisi köpeği biraz kovaladılar. Kopek,
bögürtlen çalılarının arasından geçerek ve tepe gibi toplanan
taşların üzerinden sıçrayarak kayboldu. Onlar, yorularak
nefesleri darala darala çalılığın yanında oturdular. Nicat, az
sonra kendine gelip ayakkabının öbür tekini alarak gitti.
***
Nicat, ayak bileğinden olan pantalon, rengi solgun,
kolunun altı sökülmüş, bir kaç düğmesi kırılmış gömleği,
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ayağında yırtık ayakkabıları hendek kenarıyla ilerliyordu. Onun
arkasınca gelen koyunlardan biri hendeğe girerek suyu Nicat’ın
üzerine sıçrattı. Nicat, yerden taş alarak koyunun arkasınca attı.
Koyun, kendini bögürtlen çalılarına vurdu. Yüzünü yıkadığında
köpeğin kaptığı ayakkabısının içerisinde yarpız bittiğini gördü.
Dikkatle ayakkabısına ve giden koyunun arkasınca baktı.
Nicat, bir kaç günden sonra eski ayakkabılarını iple
dikerek köydeki mağazaya işçi olarak çalışmaya gitti. Iş zor olsa
da geçinebiliyordu. Bir gün o, mağazanın karşısında duran
büyük kamyondaki un keselerini omzuna alarak mağazanın
deposuna götürüyordu. Sonra yorularak beyaz una bulaşan,
hatta saçlarından ve kipriklerinden bile un dökülen Nicat,
dizlerini kucaklayıp mağazanın kapısı önünde oturdu. O,
dikkatle papatyanın üzerine konan arıya bakıyordu. Yana
döndüğünde yerde para gördü. O, çevresine bakındı. Arıdan
başka hiçbir canlı gözükmüyordu. O, çabuk ayağa kalktı ve
paraya yaklaştı. Ayağını paranın üstüne bastı. Una bulaşmış
yırtık ayakkabısını bağlamak bahanesiyle parayı yerden aldı ve
cebine koydu. İşte o an yaklaşarak "Çocuğum, demin
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mağazadan çıkarken paramı kaybetmişim. Sen gördün mü ?"
soran sinirli Senem nineni karşısında buldu. Nicat "Hayır,
Senem nine, ben para falan görmedim." söyleyerek un
getirmek bahanesiyle depoya gitti ve parayı un keselerinin
altında sakladı.
Geceleyin yağan yağmur sesi Nicat’ı uykudan uyattı.
Nicat, karanlıkta endişeli halde işe acele etti. Mağazaya
yaklaştığında akşam eve dönmeyen babasını sarhoş
yerlerde

yatan

gördü.

Babasının

çevresindeki

halde
otlakta

taçyaprakları koparılmış papatyayı gördü. Yağmur damlaları
papatyanın üzerine düşerek parlıyordu. Nicat, babasını yerden
almak istedi, fakat başaramadı. Ansızın mağazanın kapısından
asılmış ilanı farketti: "Mağazayı su bastığı için bir hafta iş
olmayacaktır." Bu zaman Nicat’ın hali fenalaştı ve yere çöktü.
Az sonra ayağa kalkıp babasını zorlukla eve götürdü. Bir hafta
tarlada kaldı. Mağaza artık açıldığı için işe geldi. Kimseye laf
etmeden depoya geçti. Un keselerini kaldırıp paraları oradan
aldı. Amacı kendisine taze ayakkabı almaktı. Paraları eline
aldığında ıslanıp küflendiğini gördü. Çok sinirlenen Nicat,
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paraları yere attı. Ayakkabısının öbür tekini alarak pınara doğru
yol aldı.
Hendek kenarında "Ayakkabını bulamadın mı?" söyleyen
Bahar’a rasladı. "Hayır, Bahar. Görüyorun ki, alın teriyle para
kazanmadıkça bu yırtık ayakkabılardan kurtulup kendime yeni
ayakkabı alamayacam galiba" söyleyerek elindeki ayakkabı
tekini hendekteki suya attı.
Nicat, sanki rahatladı. Çaldığı yünü satarak aldığı bu
ayakkabılardan kurtulduğu için huzur buldu. O, uzun zamandır
çalmadığı düdüğünü çıkarıp dudakları arasında sıkarak hüzünlü
bir şarkı çalmaya başladı. Ayakkabı, kayık gibi su ile akıp gitti.

85

Yazarlar

Avqust 2021

Nəzakət Kərimova-Əhmədova
BİR GÜNÜN TƏƏSSÜRATLARI
İyulun son günlərində aldığımız acı xəbərin sorağıyla bir qrup
şəhid anaları ilə Beyləqanın Qəhrəmanlı kəndində yola
düşdük...
27 yaşlı Yaqublu Fərman Telman oğlunun - bu kəndin 17 – ci
şəhidinin yas məclisinə...
Qrupumuza İNK-nın Abşeron rayonu üzrə “Şəhid anaları və
Milli Qəhrəman ailələri” departamentinin sədri – şəhid
qərərgah rəisi, kapitan Əsəd Fərhad Oğlu Həsənovun anası
Mələk Xanım “Qadınlar Şurası”nın sədri – şəhid polkovnik leytenant Vüqar Əhməd oğlu Ağayevin anası Nənəxanım
Ağayeva da daxil idilər. Yeri gəlmişkən Fizulinin azad
olunmasında şəhid olan İsmayıl Qasımovun anası Mahirə
Nəzərliyə bu səfərin təşkilində anaların pulsuz nəqliyyatla
təmin olunmasında və şəhid analarına dəstəyini əsirgəməyən,
1-ci Qarabağ müharibəsində 1-ci qrup əlil olmuş qazi Rövşən
Cəfərovun həyat yoldaşı Könül Cəfərovaya da minnətdarlığımı
bildirirəm.
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Qəhrəmanlı kəndinə çatdıqdan sonra bizi dörd hərbiçi könüllü
-qazilər Orxan Balakişiyev və Məhərrəm Məhərrəmov, könüllü
müharibə iştirakçıları Asəf Əliyevlə Sadiq Həziyev müşayiət
edirdilər...
Kənddə yolboyu 44 günlük Qarabağ müharibəsinin 17-ci
şəhidinin gül-çiçəyə bürünmüş gülərüzlü plakatlarını gördükcə
həm kədərlənir, həm də bu igidlərimizlə qürur duyurduq.
Təkcə bu kənddən 17 şəhidin olması bizi çox təsirləndirirdi...
Kəndin küçələrində gənclərin əllərində idman çantaları ilə
məşqə getmələri də nəzərimi cəlb etdi. Vətənimizin zəfərə nail
olması elə belə hazırlıqlı gənclərin sayəsində olmuşdur...
Budur, Fərmanın evində daxil olduq. Başda 27 yaşlı şəhid ata
ilə 27 yaşlı şəhid oğulun şəkillərindən ibarət güşə və onların
xatirə əşyaları olan stol və bayrağımız...
Sura ana bizim qəfil gəlişimizdən tutuldu və ata ilə oğulun
birgə şəkillərini qucaqlayıb ağladı və oğlunu oxşadı... Biz İNK nın üzvləri ilə şəhid analarından Fizulinin, Suqovuşanın,
Qubadlının, Şuşanın, Talış kəndinin, Laçın dəhlizinin və başqa
rayonların azad olunmasıda canlarını qurban verərək şəhidlik
zirvəsinə ucalmış İsmayıl Qasımovun, Sübhan
Abdurrəhmanlının,Tural Rəhimlinin, Rəşid Həmidovun, Əsəd
Əsədlinin, Teymur Məcidzadənin, Nurlan Atakişiyevin, Miqdad
Abduləlimovun anaları Mahirə ana Mehriban ana, Süsən ana,
Tənzilə ana, Səidə və Yasəmən ana, Pərvanə, Mələk və
Nənəxanım ana Sura anaya mənəvi dəstək olmaq üçün onun
yanına gəlib şəhid ocağını ziyarət etməyi özlərinə borc
bildiklərini dedilər. Könül xanımla və Aybəniz xanım ona
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təskinlik verərək şəhidliyin uca zirvə olmağı haqqında söhbət
etdilər.
Bütün şəhid analarının bir istəyi var; onlara mənəvi dəstək
olmaqla diqqətdə saxlamaq. Analar mənəvi qayğıya ehtiyac
duyduqlarını bir daha xatırlatdılar. Sura ana ilə xeyli söhbət
etdikdən sonra analarla qonşuluqdakı şəhid Vüsal Nadir oğlu
Hüseynovun ailəsini ziyarət etdik. Bizi görən Nadir ata
hönkürtü ilə ağladı, onun səsinə Aidə xanım otaqdan çıxıb bizi
Vüsalın otağına apardı... Burada Vüsalın iki maketi, paltarlatı
medalları və digər əşyaları səliqə ilə düzülmüşdü. Aidə ana
birdən onun boş qalan digər otağından Vüsalın son dəfə
geydiyi köynəyi gətirdi... Və əlavə etdi ki, hər gecə onun iyini
bu köynəkdın alıb yatıram. Onlara təskinlik verib həyətdə
xatirə şəkli çəkdirirdik ki, ana oğlunun maketini gətirdi ki, qoy
Vüsalım da bizimlə olsun...
Fərmanın bacısı bizi şəhid ailəsi Yaqut müəlliməgilə də
gətirdi. Onunla da görüş çox hüznlü oldu... Bütün şəhid anaları
eyni fikri vurğulayırdı: “... onu saxlaya bilmədik, müharibə
başlayan kimi dərhal cəbhəyə getdi...” Qəhrəmanlıqla döyüşən
igidlərimiz çoxdan Ali Baş Komandanımızın əmrini
gözləyirdilər. Gözləyirdilər ki, vəhşi faşist vandallarını
Qarabağımızdan qovsunlar... Şəhid anaları ona da təskinlik
verərək dərdinə şərik olduqlarını söylədilər. Beləcə Sura ana
ilə vidalaşıb rayonun “Şəhidlər Xiyabanı”na getdik... Sanki igid
oğullarımız bizi gözləyirdilər. Tər gül-çiçəklərə bürünmüş bu
ziyarətgahda bilmədik haradan başlayıb harada qurtaraq....
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Ətrafdakı xatirə lövhəsində yüzlərlə şəhid elə bil bizə deyirdi ki,
ayaq saxlayın, bizi də yad edin... Təkcə Beyləqanda nə qədər
şəhid varmış! Bizə şanlı qələbə, zəfər bəxş edən igid
şəhidlərimiz... Onlara dualar oxuyub İmişliyə getdik. Burada
Mələk ananın qərargah rəisi, kapitan oğlu Əsəd Həsənov və
dostu Elmir Şəmsioğlu Bayramov uyuyurdu. Ziyarətgaha daxil
olanda Əsədin atası Fərhadın burada olduğunu gördük,
görüşdük səbr dilədik. Hər iki şəhidin məzarına tər çiçəklər
qoyduq və Bakıya dönərkən yol boyu analar bir-bir yenə
şəhidlərimizi xatırladılar... Kədər və qürur qarışıq bir gün
keçirdik. Şəhid analarının belə görüşlərə çox ehtiyacları
olduğuna şahidlik etdik. Onların hər şeydən çox həmsöhbətə
ehtiyacları var... Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Qəbirləri nurla dolsun...
31 iyul-2021 – Bakı.

89

Yazarlar

Avqust 2021

“TƏRƏFSİZ ƏDƏBİYYAT TARİXDİR!”
Jurnal bu layihə çərçivəsində ödənişsiz əsaslarla nəşr olunur.
Redaksiyanın ünvanı: Az-1012, Bakı, M.Xiyabani-14a
Dövlət qeydiyyatı: № 2319, 16.08.2007-ci il.
Əvvəlki illərdə 15 xüsusi buraxılışı olub.
Dövri olaraq 2021-ci ildən çıxır.
E-mail: zauryazar@mail.ru
yazarlaraz@yandex.ru
Rəsmi saytı: WWW.YAZARLAR.AZ
Telefon: (012) 430-14 -81
(+994) 70-390-39-93

“Yazarlar”ın redaksiyasında yığılıb səhifələnir,
“El kitab çapı” mərkəzində çap olunur.
Çapa imzalanıb: 05.08.2021
Sifariş: №: 45
Format: A 5
Tiraj:100.
Elektron variant var.
Qiyməti: PULSUZ.
Müəlliflərin mövqeyi ilə redaksiyanın mövqeyi üst-üstə
düşməyə bilər.

90

Yazarlar

Avqust 2021
QEYDLƏR

91

