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   Zaur USTAC 
 

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

yardımınızla addım-addım məqsədimizə doğru irəliləyirik. 
Bu sayda yenə  ümumi amalımıza xidmət edən yazılarla görüşünüzə 
gəlmişik. Beləki, Ayətxan  Ziyadın, Akif Abbasovun, Qismət 
Tağıyevin,  Səma Muğannanın, Nuranə Rafailqızının, Boluslu Anar 
Əlioğlunun, Ülvi Aydının, Fəridə Abdulun, Əsgər Ordubadlının, 
Zaur Ərmuğanın  yaradıcılığı ilə tanış olub, Şəhla Babayeva  və 
Şahnaz Şahini yaxından tanıyacağıq.  Xoş gördük sizləri! 
“Yazarlar”ın  söz dünyasına xoş gəlmisiniz! 
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  Ayətxan ZİYAD (İsgəndərov) 

 

Elmi mübahisələr:  

mülahizələr, qənaətlər 

III MƏQALƏ 

 

“HEKAYƏ”, YOXSA “HEKAYƏT”? 

 

GİRİŞ 

Məqalədə xüsusilə son iki onillikdə mətbuatda, eləcə də KİV-də 

əsassız olaraq özünə çox qəribə tərzdə yer tapmış, ancaq müəyyən 

məqamlarda heç də yerində işlədilməyən “hekayə” anlayışından 
bəhs olunur.  

Diqqətə çatdırılır ki, hekayə - bədii ədəbiyyatın janrlarından biri, 
yazıçı fantaziyasının ərsəyə gətirdiyi ədəbi-bədii əsərdir. Başqa sözlə, 

bədii təxəyyülün məhsulu olub yazıçının həyati müşahidələri 
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nəticəsində ümumiləşdirdiyi obraz və onun ətrafında baş verənlərin 

qələmə alındığı yaradıcılıq məhsuludur.  

Fikrin təsdiqi üçün “APB-24” TV-də və İnstaqramda yayımlanmış 
video-lentlərdə səslənən (və yazılan) cümlələr diqqətə çatdırılır. 
Qeyd olunur ki, hər hansı məhsulun reklamında, eləcə də canlı 
insanın əmək fəaliyyətindən bəhs olunduğu halda, fikrin “bu bizim 

hekayəmizdir” tərzində ifadəsi yolverilməzdir.  

Tövsiyə olunur ki, belə olan halda “hekayət” anlayışından 
bəhrələnmək məqsədəuyğundur. O üzdən ki, hekayət hər hansı 
bədii əsər, ədəbi janr deyil, “hər hansı əhvalatı danışmaq”, 

“sərgüzəşti söyləmək”, “hekayəçi”, “hekayəçilik (peşə)” 

anlamlarında işlədilən istilahdır. Hər hansı hadisənin, kimə isə 

məxsus ömür yolunun bədii təfəkkürün süzgəcindən keçirilərək 

təqdim olunmuş şəkli, insan həyatının real faktlara əsaslanan 

anlarının bədii yaradıcılıqda ifadəsi, olanların-olmuşların bədii 

formada (istər yazılı olsun, istər şifahi) nəqlidir.  

ARAŞDIRMA 

2015-ci ilin yaz ayları idi. Sidq ürəklə özümə doğmalaşdırdığım uşaq 
ədəbiyyatı bilicisi Füzuli Əsgərli yeni kitabının siqnal nüsxəsini 

nəzərdən keçirirdi. Kitab belə adlanırdı: “Bir alim ömrünün 

hekayəsi”. Soruşdum: “Uşaqlar üçün hekayələr toplundu?”.  

“Yox, öz yaradıcılığımla əlaqəli kitabdı”. 

Nə sənə-nə mənə, qələm götürüb kitabın üz qabığında redəktə işi 
apardım (hərdən məndə belə qəfil gedişlər olur): “Bir alim ömrünün 

hekayəti”. 
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Fikrimi əsaslandırmağa çalışsam da, əvvəl-əvvəl razılaşmadı, hətta 

mübahisəyə də girişdi. Sonda barışdırıcı mövqeni mən tutdum: “Eybi 

yoxdu, kim irad tutsa, töhməti yönəldərsən mənim üstümə”. 

Və kitab bu adla da nəşr olundu.  

Bu gün mənim kitab rəfimdə Füzuli müəllimin “Bir alim ömrünün 

hekayəti” adlı bu yadigarı da qorunur. Həm də öz imzası ilə, “xoş 
arzularla” ürək sözü ilə. Kitabın titul səhifəsində yazılıb: “Bu kitabda 

tanınmış ədəbiyyatşünas-tənqidçi, uşaq ədəbiyyatı tədqiqatçısı, 
tərcüməçi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Füzuli Əsgərlinn 

elmi-nəzəri monoqrafiyaları, bədii tərcümə yaradıcılığı haqqında 
yazılan məqalələr və 70 illik yubileyi ilə bağlı səmimi ürək sözləri 

toplanmışdır”.  

Sizcə bu məzmunda kitab “hekayə” adlandırıla bilərdimi?.. 

*** 

...Bəzən belə də olur ki. söz sahibi fikrini ifadə etmək üçün lazımi 
istilahı tapa bilmir və necə deyərlər, “çulunu sudan çıxartmaq üçün” 

“hekayə” istilahından bəhrələnir. Məsələn, ARB dedi: “Hər birimizin 

öz hekayəsi və [nəyi isə (deyilən ifadəni unutmuşam)] var” [ARB TV. 

17.09.2021] 

Fikrinizcə, burada “hekayəsi” istilahı hansı mənanı ifadə edir?  

Sizi bilmirəm, şəxsən mən hər hansı mənanı yaraşdıra bilmədim.  

...Hətta iş o yerə çatıb ki, poeziyadan təsəvvürü olmayan... 
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Senzuranın götürülməsi – “azad sözə meydan verilməsi” deməkdir, 

daha “ağzına, ağlına gələni yazıb tamaşaçıya, dinləyiciyə, oxucuya 

zorən həzm etdir” demək deyil. 

Təəssüf ki adi söz düzümlüyünə layiqliyi yetməyən kəlmələri yanaşı 
düzüb, ona “şeir” adı qoyanlar var, Yazan yazmışdı, cəhənnəm, hətta 

bəstəçi də özünə hörmət qoymayıb bu kəlmələrə musiqi yazıb (etiraf 

edim ki, musiqi həqiqətən gözəldir). Bu da cəhənnəm. Bu cütlüyün 

bu eybindən onların özündən və bir-iki tanıdıqlarından savayı kimsə 

xəbardar olmayacaqdı. Nəğməni axı müstəviyə çıxaran, kobud 
desəm, bu kəlmələri aləmə faş edən var, hansı ki, adına “müğənni” 

deyirlər. Mənə ağır gələn o oldu ki, 10 yaşından tanıdığım, “Ahu 

kimi” xalq mahnısı ilə Dövlət Radiosunun “Nəğməli-sözlü gənclik” 

verilişində səhnə həyatına debüt edən, sonrakı addım-addım 
uğurlarından qürurlandığım Gülay Zeynallı (Qədirova) bu sözləri 

nəğmə mətni olaraq qəbul edib xalqa niyə təqdim edirdi?! Cəhd 

göstərsəm də, adını öyrənə bilmədiyim video-lenti 2021-ci ilin 18 

sentyabrında instaqramdan dinləmişəm. 

Həmin nəğmənin instaqramda səslənən hissəsinin mətni 

mühakimənizdə. Diqqəti “hekayə” istilahına yönəltmənizi xahiş 
edirəm: 

Çıx gəl, qovuşacaq hamı, 

Bu gündən barışacaq hamı,  

Bizdən danışacaq hamı. 

Dil-dişə düşə şayiələr. 



Yazarlar                                                Oktyabr  2021 

 

 8  

 

Gör bir nə zəmanədir, 

Aşiq dəli-divanədir,  

Səndən mənə nişanədir, 

Belə yaranır hekayələr. 

Vurulub ürəyim bu gözəlliyə.  

Hara baxıramsa, ordan səni görürəm. 

Xəyalın gözümün önünə keçib dayanır (b) 

Sənə toxunum deyə, 

Yadına yaxınam deyə.  

Sizcə, burada “hekayə” nə deməkdir? 

... “2021-ci ilin avqustunda elə bir ünvanda oldum ki, orada ARB 

kanallarından savayı heç bir TV göstərmirdi. 10 günüm “ARB-24”-ü 

izləməkdə və DVD-nin köməyi ilə filmlərə baxmaqda keçdi. 

“ARB-24” dedi: “Bu, bizim hekayəmizdi. Bizim böyük hekayəmiz 

kiçik kəşflərdən başladı. Təbii məhsullarımızla Azərbaycanımız üçün 
23 ildir fəaliyyətdəyik...”. Və s. (24.08.2021-ci il, saat 07:54). 

Qəribədir, “ARB-24” hansı isə məhsulun reklamını edir və özünün 

təqdimat tərzini “hekayə” adlandırır. 

 “Hekayə” ifadəsi, təəssüf ki, şifahi və ədəbi dilimiz üçün daim 

nümunə olan AzTV-də və digər TV aparıcılarının da dilində 
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(“Rezonans” verilişində də, hörmətli Zaur Baxşəliyevin nitqində də bu 

ifadə ilə qarşılaşmışıq), həmçinin instaqramda da işlənməkdədir.  

İnstaqramda qadının restoranda stol arxasında əyləşən saçları 
ağarmış kişinin görüşünə gəldiyi görüntülənir. Kövrək baxışlarla 
baxışırlar. Video-lentin üzərində bu kəlmələr yazılıb: “50 yıllık aşk 
hikayesi”. 

...Başqa bir instaqram lentində jurnalistlə müsahibinin dialoqu 

görüntülənir:  

Müsahib: - Her kesin bir hikayesi var. 

Jurnalistin müdaxiləsi: - Kimse kimsenin şurasını bilmiyor.  

Müsahib: -  Üzümüz gülüyor. Amma içeridə nə oldu, bir yuxarıda ki, 
bir kendimiz biliyor. [İnstaqram. 28.08.2021-ci il, saat 22:35]. 

Yaxud, “500 manata evini satıb əlil arabası ilə küçələrdə gecələyən 

qadının hekayəsi – qadını gecəyarısı küçəyə atıblar” 

[İnstaqram.04.09.2021-ci il]; 

Və yaxud, “Express.xeberler” yazdı: “Bir xoşbəxt ailənin acı 
hekayəsi...”. Məqalədə Peyman Sadıqovun ailəsində baş 
verənlərdən bəhs olunur [İnstaqram. 04.09.2021-ci il];  

“11 yaşında narkotikin qurbanına çevrilən qızın dəhşətli həyat 

hekayəsi” (“Express.xeberler” 22h. İnstaqram, 21.09.2021).    

Sizcə, bu kimi məqamlar üçün əslində hansı istilahın işlədilməsi 

məqsədəuyğun olardı: “hekayə”, yoxsa “hekayət”? 
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Ədəbiyyatşünas Rafiq Yusifoğlu yazır ki, “hekayə - epik əsərin ən 

çevik, geniş yayılan janrlarındandır. Mir Cəlalın sözləri ilə desək: 

“Şifahi xalq ədəbiyyatında nağıl nədirsə, yazılı ədəbiyyatda da 

hekayə odur” [3. s.193]. “Rus ədəbiyyatında “рассказ”, italyanlarda 

“novella” deyilən bu janr əsasən realist bir əsərdir. Hekayə xırda 
şəkilli epik əsərlərin əsas janrıdır. Hekayədə səciyyəvi, ibrətli, ictimai 

mənası olan həyati bir əhvalat, bir, ya iki qəhrəman götürülür, 

məhdud bir zaman, məkan daxilində yığcam, bitkin, realist bədii 

təsvir verilir”, - yazırlar Mir Cəlal ilə Pənah Xəlilov [2. s.143]. 

“Hekayədə əhvalatın geniş təsvirinə ehtiyac duyulmur, obrazların 
sayı elə də çox olmur, yazıçı, əsasən, bir surətin həyat və taleyindən, 

konkret bir hadisədən danışır” [4] və [5]. 

“Hekayət” termininə isə, internet resurslarında hər hansı bədii əsər 

növü deyil, “əhvalat”, “sərgüzəşt”, “qəziyyə”, yaxud “danışmaq”, 

“nəql etmək”, “söyləmək” anlamlarında işlədilən istilah kimi izahat 

verilir [6], [7] və [8]. Ağamusa Axundova isə, “hekayət” - “əhvalat”, 

“sərgüzəşt”, “hekayəçi”, “hekayəçilik (peşə)” mənalarını daşıyır [1. 
s.124]. 

Məsələn, 

Mən çəlik ürəkli bir yeni gəncəm,  

Dildən-dilə düşmüş hekayətim var  

(Mikayıl Müşfiq).  

“Qüdrət Şirmayının hekayətini dinləyəndə gülməkdən özünü güclə 

saxlayırdı” (Mehdi Hüseyn).  
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Hekayət etmək - “danışmaq”, “nəql etmək”, “söyləmək”, 

“hekayəçi”, “hekayəçilik (peşə)” anlamlarında işlədlən istilahlara 

nümunələr:  

Qəmli mazisini hekayət edər;  

Taleyindən bütün şikayət edər.  

(Abbas Səhhət).  

Nə çəkmişsə aylar, illər uzunu,  

Birər-birər eyləyirdi hekayət.  

(Mikayıl Müşfiq). 

NƏTİCƏ 

Fikrimizcə (ədəbiyyat bilicilərinin mülahizələrindən də bu, belə 

görünür), hekayə - bədii təxəyyülün məhsulu olub yazıçı 
fantaziyasının həyati müşahidələr nəticəsində ümumiləşdirdiyi obraz 
və onun ətrafında baş verənlərin qələmə alındığı yaradıcılıq 
məhsuludur. 

Hekayədən fərqli olaraq isə hekayət - yazıçının yaradıcı 
təxəyyülünün məhsulu olan bədii əsər, ədəbi janr deyil, hər hansı 
hadisənin, kimə isə məxsus ömür yolunun bədii təfəkkürün 

süzgəcindən keçirilərək təqdim olunmuş şəkli, insan həyatının real 
faktlara əsaslanan anlarının bədii yaradıcılıqda ifadəsi, olanların-

olmuşların bədii formada (istər yazılı olsun, istər şifahi) nəqlidir.  

TƏKLİF 
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Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU-nun) Jurnalistika 

fakültəsinin 1975-ci il məzunlarındanam (1969-1975). Bizim 

zamanımızda jurnalistikanın janrları sırasında “hekayət” adında janr 
yox idi. İndi də belədirsə... Mənə elə gəlir ki, “hekayət”i 

jurnalistikanın janrları sırasında görmək yanlış mövqe olmazdı. 

NƏTİCƏ`dən sonra  

nəticə 

“Ədəbiyyat qəzeti”ndən (25 sentyabr 2021-ci il) ruhuma 

hopdurduğum misralar və “Həftə içi” qəzetində (09-15 sentyabr 

2021-ci il) qarşılaşdığım “Səma Muqanna – yeni günəş” 

məqaləsindəki bir məqam mənə fərəh dolu duyğular yaşatdı...  

Bu an üçün “nəhayət” istilahını işlətməyə bilmirəm. Nəhayət ki, 

axına qarşı çıxıb mənim arzuladığım anlayışı öz yerində-

məzmununda işlədən tapılmışşdı, Həm də kim? Yaradıcılığına və 

şəxsiyyətinə xüsusi rəğbət bəslədiyim söz sahibi yazıçı-publisist Zaur 

Ustac. 

Nəzərdə tutulan şeir belə adlanır: “O gün...”. Şəhid İlqar Mirzəyevin 

xatirəsinə həsr olunub:  

Belə şanlı hekayət 

Tarixdə bir, ya iki... 

Lap başqası varsa da,  

Möcüzədir bizimki. 
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“Uğurlu yol” qismində qələmə alınan məqalədən həmin məqam 

oxucu üçün: “Səmanın qələmindən çıxmış bir az mistik, sevgi dolu 
hekayətlər oxucunu ovsunlayır”.  

Açar sözlər: hekayə, bədii əsər, hekayət, nəql etmək.  

*** 

"HİKAYE" VEYA "HİKAYET"? 

ÖZET 

Makale, özellikle son yirmi yılda basında olduğu kadar Kitle İletişim 
Araçlarında da asılsız yer edinen, ancak açıklığa kavuşturulması 
gereken "hikaye" ve "hikayet" kavramları tartışılır. “Hikaye”nin 

kurgu türlerinden biri olduğu, yazarın hayal gücü ve fantezisinin 
ürünü olan edebi ve sanatsal bir eser olduğu inandırıcı bir şekilde 
doğrulanmaktadır. Bu nedenle, bir ürünün reklamını yaparken ve 
ayrıca yaşayan bir kişinin hayatı veya çalışmasından bahsederken, 
"bu bizim hikayemiz" ifadesi doğru degildir, bu durumda "hikayet" 
kavramının kullanılması tavsiye edilir. 

"Hikaye" kavramından yerel-yersiz kullanıldığı üzüntüyle 
belirtilmektedir. Örnek olarak yazarın “APB-24” TV ve Instagram ile 

ilgili açıklamaları bir örnek verilir. Ve bu tür durumların genel olarak 
radyo ve televizyona, basına, Instagram'a ve sosyal ağlara erişim 
bulmaması tavsiye edilir. 

İsrar ediliyor ki, "Hikaye" kavramı, sanatsal hayal gücünün bir 
ürünüdür, yazarın hayal gücünün, yaşam gözlemleri sonucunda 
görüntüyü genelleştirdiği ve çevresinde olup bitenler hakkında 
yazdığı yaratıcı bir üründür. 
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Hikâyet terimi ise yazarın yaratıcı hayal gücünün ürünü olan bir 

sanat eseri değil, "olay", "macera", "kaza", veya "konuşmak", 
"anlatmak", "söylemek" anlamında kullanılan bir terim, Sanatsal 
düşüncenin süzgecinden geçirilmiş bir yaşam biçimi, insan yaşamının 
gerçek gerçeklere dayanan anlarının sanatsal yaratımda bir 
ifadesidir. 

Anahtar kelimeler: hikaye, sanat eseri, hakkında konuşmak. 

*** 

"STORY" OR "STORY" (“talk about”)? 

ABSTRACT 

The article discusses the concepts of "story" and "story", which have 

been unfounded in the mass media as well as in the press in the last 

two decades, but need to be clarified. It is convincingly affirmed that 

the “story” is one of the genres of fiction, a literary and artistic work 

that is the product of the author's imagination and fantasy. 

Therefore, when advertising a product, as well as talking about the 

life or work of a living person, the phrase "this is our story" is not 

correct, in which case it is recommended to use the concept of 

"story". 

It is sadly stated that the concept of "story" is used locally and 

inappropriately. As an example, the author's comments on “APB-24” 

TV and Instagram are given as an example. And it is advisable that 

such situations do not find access to radio and television, the press, 

Instagram and social networks in general. 
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It is insisted that the concept of "Story" is a product of artistic 

imagination, a creative product of the author's imagination, in which 

he generalizes the image as a result of life observations and writes 

about what is happening around him. 

The term story, on the other hand, is not a work of art that is the 

product of the author's creative imagination, but a term used in the 

sense of "event", "adventure", "accident", or "talking", "telling", 

"telling", a way of life filtered by artistic thought. is an expression in 

artistic creation of real factual moments of human life. 

Keywords: story, work of art, talk about. 

***   
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 Akif ABBASOV 
 
BOŞ-BOŞ DANIŞMA 
(lətifəvari hekayə) 
Bəzi kəndlərdə yaşlı qadınlar əyinlərinə tuman deyillən uzun, 
gen paltar geyinirlər. Özü də üst-üstə bir neçəsini, qat-qat. Bu, 
səbəbsiz deyildi. Əyilib-  qalxanda istəmirdilər ayaqları 
görünsün. Bir növ abır-həyanı gözləyirdilər.  

Şərəbanı bibi də  kəndin adətini gözləyirdi. Başqa cür ola 
bilməzdi. Ona birtəhər baxardılar. Üst-üstə üç tuman geymişdi. 

İş elə gətirdi ki, Şərəbanı bibi şəhərə yollanır. Bəzi şeyləri 
almalı imiş. Elə şeylər ki, kənd mağazasında ya olmurdu, 
olanda da baha satılırdı. Pulu çöldən tapmayıb ki. Min 
zəhmətlə, min əziyyətlə qazanır kişilər. 

Mağazada Şərəbanı bibinin gözü bir  jaketi tutdu. Görünüşü 
də, rəngi də xoşuna gəlirdi. Qoca fəndi idi. 

  İndi jaketin pulunu ödəməli idi. Pulu isə, oğurlanmasın, itib-
batmasın deyə uzunboğaz corabında gizlətmişdi. 
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Şərəbanı bibi üzünü divara çevirib tutmanın birini, 
ikincini,  üçüncünü qaldırmağa başlayır. 

Bunu görən satıcı dəli olur: 

-Ay xala, ay bibi, ay ana, neynirsən? Soyunursan? 

Şərəbanı bibi üzünü çevirib tərs-tərs satıcıya baxır. Ona 
acıqlanaraq: 

-A gədə, boş-boş danışma, – deyir, -pul çıxarıram,                       
       Bakı şəhəri, 21 mart 2021-ci il 
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   Qismət TAĞIYEV 

 

Əyalətdən gələn oğlan 
 II hissə 
     İki il olardı tez-tez Azərbaycan Tibb 
Universitetinin  auditoriyalarında və  tədris korpusunda əlində 
iş çantası yaraşıqlı, zövqlə  geyinmiş, saçlarına dən düşmüş 
bir kişiyə rast gəlmək olurdu.Tibb elminə verdiyi töhfə, yazdığı 
çoxlu sayda elmi əsərləri, monoqrafiyaları nəzərə alaraq  elmi 
şura ona professor vəzifəsini vermişdi. Universitetdə 
Anesteziologiya elmindən mühazirələr oxumaqla yanaşı, yeni 
tikilmiş cərrahiyyə xəstəxanasında  cərrah işləyirdi. 
Ürək,damar  xəstəliklərindən başqa yerdə qalan əməliyyatların 
öhdəsindən bacarıqla gəlirdi. Kim idi bu professor? 
Professorun adı Rauf Məmməd oğlu Quluzadə idi. Bu həmin 
Rauf idi, düz 20 il bundan əvvəl atası ilə dalaşandan sonra 
təyyarə ilə Moskvaya uçmuşdu. Onu bura  Almaniyadan 
Universitetin yeni rektoru dəvət eləmişdi. Raufu Domodedovo 
aeroportunda tələbə yoldaşı və dostu Rəşad həkim qarşıladı. 
Köhnə dostlar möhkəm qucaqlaşdılar. Hər ikisi ayrılaraq bir-
birinə  bir dəqiqəlik baxış keçirdilər. Rəşad həkim Raufa: 

-Yox, maşallah yaxşı qalmısan. Bu subaylığın əlamətidir. Ailə 
qayğısı məni qocaldıb. 
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–Elə demə sən də yaxşısan. Necəsən, uşaqlar, 
xanımın necədir? 

–Heç nə deməyəcəm, indi gedərik görərsən. 

–Yox Rəşad uşaqlara əziyyət vermək lazım deyil. Əvvəlcə 
otellərin birinə gedib mənə yer alaq. Sonra sizə gedərik. 

–Rauf sənin başın xarab olub, nədir. Deyəsən, ikimizin 
də azərbaycanlı olduğumuzu unutmusan. 

Onlar gəlib Rəşadın qara rəngli cip Mesedes maşınına 
oturdular.Aeroportdan şəhərə bir saata,oradan elə Rəşadın 
evinə də bir saata gəldilər. Rəşad həkim yeni tikilən 30 
mərtəbəli yaşayış evlərindən ev almışdı. Həkimlik hər yerdə 
gözəl sənətdir. Onların qazancı daimidir. Yaxşı həkim olub ad 
çıxarandan sonra pul öz-özünə axır. Geniş işıqlı otaqlar yaxşı 
təmir olunmuşdu. Rəşad: 

Bunların hamısı bizimkilərin əl işidir.Xəstələrimin çoxu 
azərbaycandan gəlir. Rauf Rəşadın xanımı, uşaqları ilə 
görüşdü. Xanımı rus milləti olub, həkim idi. Bir oğlu, bir qızı 
vardı. Qəribə idi qız atasına,oğlan isə anasına oxşayırdı. 
Sapsarı yumşaq saçları vardı. Anası kimi onun da qaşları, 
kipriyi  kürəndi. Üzü, boğazı, sinəsi xırda çillərlə doluydu. Elə 
Rəşad özü də yaraşıqlı kişilərdən deyildi. Balacaboy, arıq, 
geniş alınlı çox çevik adamdı. Gözlərinə  taxdığı qalın şüşəli 
eynəyin ölçüsü bəlkə də 6 olardı. Rəşad universiteti bitirən kimi 
bura gəlmişdi. Tez evlənmişdi. Düzdür, Raufdan iki yaş böyük 
idi, amma heç nə itirməmişdi. 

Onlar böyük otaqda ikisi oturmuşdu. Rəşad qədəhini qaldırıb: 
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-Hə Rauf, bizim evə xoş gəlmisən. Mənim vəziyyətimlə tanış 
oldun. İndi özündən danış. 

Rauf arağını içəndən sonra Rəşadla ayrılan vaxtdan bu günə 
kimi olanları danışdı. Onu dinləyən Rəşad həkim: 

–Rauf, sən düz eləmisən bura gəlmisən. Sənə şəhərin 
mərkəzində olan özəl, həm də məhşur klinikaların birində iş 
tapacam. O xasiyyətnamə ilə səni hər yerdə işə götürəcəklər. 
Burdan ev alarsan. Buralarda o qədər azərbaycanlı var biri ilə 
qohum olarsan. 

-Yox qardaşım sən deyənlərin heç birisi mənlik deyil. Bura 
gələndə  özümə söz vermişəm ki, bundan sonra qalan 
ömrümü elmə sərf edəcəm. Moskvada o qədər 
də qalmayacam. Son illər məni  cərrahlıqdan 
çox anestezioligiya elmi daha maraqlandırır. Bu yaxınlarda 
bizim akademik Mustafa bəy Topçubaşov haqqında yazılmış 
kitab əlimə keçmişdi. Əşi həkim elə olar.Deyirəm insanda nə 
qədər enerji olarmış. Onun tibb elminə verdiyi faydalar hələ 
uzun illər yaşayacaq. Onun hippokrat andı da tamamilə 
fərqlidir. Hələlik kirayə evdə qalıb, işləyə – işləyə 
aspiranturanın axşam şöbəsinə daxil olub namizədlik 
dissertasiyası yazacam. Sonra Almaniyaya gedib 
orada  anesteziologiya elmini öyrənəcəm. Elm və 
texnologiyaların inkişafı özləri ilə yeni xəstəliklər meydana 
gətirib. İndi köhnə üsullarla işləmək olmur. O ki, evlənmək 
məsələsinə bu heç vaxt olmayacaq. Annadan  sonra 
bədənimdə elə bir boşluq əmələ gəlib və boşluğu heç bir 
qadının sevgisi doldura bilməz. 
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Kirayə ev məsələsi tez düzəldi. İş məsələsi bir aydan çox 
çəkdi. Demişdik Rəşad həkim çox çevik adam idi. Moskvadakı 
Azərbaycan diasporasının və səfirliyinin köməkliyi ilə şəhərin 
mərkəzində olan məhşur klinikaların birində Raufu işə düzəltdi. 
Raufun savadı və bacarığı onu tez məhşurlaşdırdı. Yeni dərs ili 
başlayanda qəzetlərdə verilən elanlara əsasən imtahan verib 
İvan Mixayloviç Seçenov adına Birinci Moskva Tibb 
Akademiyasının aspiranturasının axşam şöbəsinə daxil oldu. 
Elə oxuya – oxuya Akademiyanın elmi şurasına müraciət 
edib namizədlik dissertiyası üçün mövzu götürdü. Ona mövzu 
verdilər. Elmi rəhbər təyin elədilər. Rauf qarşısına qoyduğu 
birinci məqsədinə çatmaq üçün beş il vaxt sərf elədi. 

Rauf özünü unutmurdu. Bakıda olduğu kimi burada da yaxşı 
qazanırdı.İşlədiyi klinika məhşur olduğundan Rusiyanın, 
habelə MDB ölkələrindən imkanlı adamlar gəlib burada 
əməliyyat olunurdular. Raufun savadı,bacarığı və habelə 
əməliyyatın ağırlığından qorxmazlığı onu irəli aparırdı. İş 
günləri işləsə də şənbə bazar günləri onun özünün idi. Ev 
işlərinə, xörəklərin bişirilməsinə xidmətçi qadın baxırdı.Həmin 
günlərdə yeni dostlar, tanışları ilə ən yaxşı restoranlarda 
axşamlar istirahət edərdi. Rəşad həkimlə dostluğu daha 
möhkəmlənmişdi və vasitəsi ilə burada yaşayan çox saylı 
azərbaycanlıların bəziləri ilə tanış olmuşdu. Anna ilə 6 aydan 
şox davam edən tanışlığı burda daha çox köməyinə gəlirdi. 
Onun həyatında qadınlar olurdu. Ancaq bu tanışlıq çox uzun 
çəkmirdi. 5 il ərzində məzuniyyətindən faydalı istifadə etmişdir. 
Demək olar Avropanın bütün böyük şəhərlərinə səyahət edib 
oralarla tanış olmuşdu. İlk illərdə Rauf özününkülər üçün çox 
darıxırdı. Əsasən də anası üçün. Anası sonbeşik olduğu üçün 
onu çox istəyirdi. Dəfələrlə telofonu əlinə alıb anasına zəng 
etmək istəmişdi. Ancaq son anda atasının hərəkəti yadına 
düşürdü və fikrindən daşınırdı. 
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 O darıxmaqla mübarizə apardı və özü öz üzərində qələbə 
çaldı. Maraqı burasında idi, onunkular da onu axtarmırdı. 
Yəqin onun harada olduğunu bilmirdilər. Rauf birinci 
məqsədinə çatmışdı. İndi o Tibb elmləri namizədi alim idi. 
Onun elmi məqalələri mötəbər tibbi jurnallarda nəşr edilib 
bütün ölkəyə yayılırdı. Qalırdı ikinci arzusu. Bir dəfə isti yay 
günlərində Rəşad həkimin ailəsi birlikdə yaxşı bazarlıq edib 
Moskva ətrafındakı göllərin sahilində istirahət edirdilər. Rəşad 
həkimin xanımı yaxşı süfrə açmışdı. Onlar da kabab 
bişirəndən sonra gəlib əyləşdilər. Uşaqlar göldə çimirdilər. İndi 
böyümüşdülər. Elə burada ikinci arzusunu yenidən dostuna 
söylədi. 

–Mən sənə demişdim axı anesteziologiya məni cox 
maraqlandırır. İstəyirəm Almaniya gedib bu ixtisasa yiyələnim. 
Almaniyada bu elm daha yaxşı inkişaf edib. Bu elm haqqında 
kitab yazmaq istəyirəm. Elə bir kitab ki, bütün dünyanı 
dolaşsın. Tələbələr, müəllimlər ondan dərslik kimi istifadə 
etsin. Mən özümə inanıram. Bilirəm bu işin öhdəsindən gələ 
biləcəm. Rəşad həkim də öz növbəsində dostunun bu fikrini 
bəyəndi. 

–Get qardaş. Əslində mən də səninlə gedərdim. Amma bilirsən 
də mən ailəliyəm. Uşaqlar burda oxuyur. Sənin isə belə 
problemin yoxdur. Tək adamsan. Burda yaşadığın kimi orda da 
asanlıqla yaşaya bilərsən. İngilis dilini öyrənmisən, alman dili 
ondan qat-qat asandır. İnanıram sən bu işin öhdəsindən gələ 
biləcəksən. 

O gündən sonra iki dost birlikdə bu işlə məşğul oldular. 
Almaniyaya necə getmək, hansı şəhərdə iş tapmaq, bunun 
üçün hansı sənədlər lazımdır. Hamısını öyrəndilər və əldə 
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etdilər. Rauf Bakıdan gətirdiyi pullara toxunmamışdı, əksinə bu 
beş il ərzində həmin pulları artırmışdı. 

Moskva şəhəri. Şeremetyovo aeroportu. Düz beş il bundan 
əvvəl Raufu qarşılayan Rəşad həkim indi onu Almaniyaya yola 
salırdı. Təyyarə onu Almaniyanın Köln şəhərinə aparacaqdı. 
Təyyarəyə minik başlamışdı. Dostlar axırıncı dəfə salamlaşıb 
qucaqlaşıb ayrıldılar. Üç saat yarımdan sonra o əvvəlcədən 
sifariş verib bron etdiyi mehmanxananın nömrəsində idi. 

Köln şəhəri. Almaniyaniyanın əhalisinin sayına görə 4-cü, 
sahəsinə görə isə 3-cü şəhərdir. Şəhərin tarixi çox qədimlərə 
bizim eradan əvvəlki illərə gedib çıxır. Artıq milyonluq şəhərdir. 
Əhalisinin əksəriyyəti alman olsada burada türklər də çoxdur. 
6,6 %.Almaniya Federativ Respublikasının keçmiş paytaxtı 
Bonn şəhərinə yaxın olduğundan inzibati idarələrin binalarını 
bu şəhərdə yerləşdirmişdilər. Rauf digər mühacirlər 
kimi  ilk  mərhələni keçəndən sonra şəhərin 
aparıcı klinikalarının  birində işə düzəlib  burada ömrünün 13 
ilini işlədi. Bu on üç ildə Rauf nə yedi, nə içdi, hansı adamlarla, 
haraları gəzdi ondan danışmayacağıq. Ali təhsili, elmi 
dərəcəsi, bir neçə dil bilən Rauf alman dilini tez öyrəndi. 
Xəstəxananın klinikasının müvafiq şöbəsində daha 5 il tam 
ştatla işləyərək fəaliyyət göstərdi, bütün anesteziya 
metodlarına və intensiv terapiya tədbirlərinə səlis yiyələndi. 
Tələb olunan sayda bütün anesteziya və reanimatoloji 
tədbirləri, intensiv terapiya metodlarını sərbəst icra edə bilirdi. 
Sonra mütəxəssisliyə iddiaçı kimi müsbət xasiyyətnamə 
əsaasında Həkimlər palatasında imtahan vermək üçün 
qeydiyatdan keçərək imtahanı müvəffəqiyyətlə verib 
anestizioloq  diplomuna layiq görüldü. Bu illər ərzində 2500-
dən çox insana anesteziya və reanimatoloji tədbirlər yerinə 
yetirdi.  
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Ayrı-ayrı illərdə qonşu ölkələrə Avstriyaya, İngiltərəyə, 
Amerikaya səfərlər edib bu işin o ölkələrdə necə təşkil 
edilməsini öyrəndi. Neçə illərdən bəri arzusunda olduğu kitabın 
yazılmasına başlamışdı. Kitabın adı sadə idi, yalnız bir sözlə 
ifadə edilirdi. Anesteziologiya. Ayrı-ayrı  hissələri haqqında 
dövri mətbuatda  yazıları  gedirdi.Nəhayət, Rauf Almaniyaya 
gəlişinin on illiyində bu kitabı yazıb qurtara bildi. Kitab üç 
hissədən ibarətdir. Birinci hissədə anesteziologiyanın tarixi, 
vəzifələri müalicə metodları, dərmanları göstərilmişdi. Kitab 
çox mükəmməl yazılmışdı və ictimaiyyət arasında 
yaxşı qarşılandı. Həkimlər palatası ondan dərslik kimi istifadə 
edilməsinə  icazə vermişdi. Tezliklə  müxtəlif dillərə tərcümə 
edilib nəşr edildi. Köln Tibb Universtetinə mühazirələr 
oxumağa dəvət etdilər. Bu vaxtilə əyalətdən gəlib Bakıda təhsil 
alan azərbaycanlı balasının qələbəsi idi. Onun sinəsi sevinc 
hissi ilə dolmuşdu. Sevincini kimlərləsə bölüşmək istəyirdi. 
Amma o tək idi. Yadına Annası, qohumları düşdü. Kədərləndi. 
Annanın qaytardığı üzüyü həmişə cibində gəzdirirdi. Hərdən 
boş vaxtlarında üzüyü cibindən çıxarıb dəqiqələrlə tamaşa 
edərdi. Daha iki il keçdi. Bir dəfə ona xəbər verdilər. Sizi 
aşağıda foyedə bir qadın gözləyir. Liftlə  aşağı düşdü. Onlar üç 
nəfər idi. İkisi qadın, biri cavan oğlandı. Qısa tanışlıqdan 
sonra Azərbaycan televiziyasından gəldiklərini, onunla söhbət 
etmək istədiklərini və bunun üçün heç olmasa bir – iki saat 
vaxt ayırmasını xahiş etdilər. Görüşə razılıq verən Rauf  onun 
yerini  və  vaxtını da özü dedi. Alman dəqiqliyi Raufa sirayət 
eləmişdi. Deyilən vaxtda qonaqlarını götürüb sifariş verdiyi 
Reyn çayında üzən gəzinti gəmilərinin birində oturdular. Belə 
yaxşıdır dedi. Həm söhbət edərik,həm də şəhərə tamaşa 
edərik. Ancaq söhbət zamanı məlum oldu, gələn qonaqlar 
AzTV-dən yox, Xəzər televiziyasındadır. Qadın isə Səni 
axtarıram verilişinin müəllifi və aparicısı Xoşqədəm xanım 
Hidayətqızıdır. Məsələ belə olmuşdur. Anası, bacı, 
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qardaşları  onu həmişə axtarmışlar. Ancaq məsələ hər dəfə 
ciddiləşəndə Məmməd kişi işə qarışıb icazə vermirmiş. 

–Dəymiyin, qoy canı çıxsın. Bilsin  tək qalmaq nədir. Harda 
olsa yenə yanıma qayıdıb gələcək. Atan vəfat edəndən sonra 
Bakıya gəlib səni axtarmağı  məndən xahiş etdilər. Düz bir ildir 
səni axtarıram. Təsadüfən  rastlaşdığım Rəşad həkim mənə 
kömək elədi.Sənin Almaniyada Köln 
şəhərində  yaşadığını,işlədiyin klinakanın  ünvanını verdi. 
Almaniyadakı səfirliyin işçiləri sağ olsun. Orada Sizi tanıyırlar. 
Bax  bu qız bələdçi, bu oğlan isə sürücüdür. Gəlib sizi tapdıq. 

Məmməd kişi səhv eləmişdi.Deyirlər ölümqabağı  bir neçə gün 
xəstə yatır. Evdəkilərə deyir ki, mənim çarpayımı elə qoyun 
qapı açılanda  içəri girəni  görüm. O Raufu gəzləyirdi. Rauf da 
Rauf idi. O qayıdıb gəlmədi. Qarşısına qoyduğu məqsədə 
çatmaq üçün bütün əziyyətlərə sinə gərdi. Yaşamaq üçün 
onun hər cürə şəraiti var. Yazdığı kitab neçə dillərə tərcümə 
edilib. Rauf  doğmalarını az  da olsa qınadı. İndi bunların 
əhəmiyyəti yoxdur. O vaxtdan neçə illər keçib. Hər şey 
yaxşı  olsa da mən tək qalmışam. İki  saat çəkən gəzinti və 
nahar  başa  çatdı. Rauf onları evinə dəvət  elədi.Bura ev 
deyildi, əsl kitabxana idi. Hamısı da elmi kitablar.Amma hər 
yerdə  alman səliqəsi, təmizliyi vardı. Xoşqədəm xanım 

–Bəs vətənə qayıtmaq fikriniz yoxdur. 

–Mənim burda işim, universitetim, tələbələrim, dostlarım var. 
Vətəndə bunları haradan tapacam. 



Yazarlar                                                Oktyabr  2021 

 

 27  

 

-Doğmalarına nə deyərdiniz. Mən anam üçün həmişə 
darıxmışam. Ancaq  ordan birdəfəlik çıxmışam. Gəlib görmək 
istəyirlərsə  gəlsinlər. Gözüm üstə yerləri var. 

Xoşqədəm xanım onun haqqında əlavə məlumatlar toplayıb 
gözəl bir veriliş hazırlamışdı. Raufun qohumlarını 
studiyaya  dəvət eləyib  hazırladığı  verilişi onlara göstərdi. 
Bütün veriliş boyu  ana, bacılar, qardaş hamısı ağlayırdı. 

Amma  1998-ci ildə  Bakıdan Moskvaya uçan Rauf  18 il sonra 
2016-cı ildə  vətənə qayıtdı. Bu belə olmuşdu. Xaricdə 
yaşayan  azərbacanlılarla işlər komitəsi, səfirlik, Almaniyada 
yaşayan azərbaycan diasporasının üzvləri ilə görüş təşkil 
eləmişdi. Nümayəndə heyətinin tərkibində olan Tibb 
Universtetinin rektoru Həsənzadə  diasporanın 
rəhbərinin  onlara təqdim elədiyi adamlar haqqında 
məlumat  verəndə Raufun barəsində çoxlu  xoş sözlər söylədi. 
Yazdığı kitab haqqında məlumat verdi. Akademik Həsənzadə 
də uzun müddət  Moskvada işləyəndən sonra vətənə 
qayıtmışdı.O Rauf müəllimlə yaxından tanış olur, xeyli söhbət 
edirlər. Rauf   alman, ingilis və rus dillərində  olan kitablarından 
bir neçəsini ona hədiyyə edir. 

Akademik Həsənzadə Bakıya qayıdandan sonra Raufun 
kitabını azərbaycan dilinə tərcümə etdirib, lazımi razılıq 
alandan sonra tibb elminə və xalqımıza şöhrət gətirən 
Raufu universitetə dəvət edir. İndi Rauf iki ildir burdadır. Əvvəl 
İşlərini qaydasına qoyandan sonra kəndə gedib bir həftə orada 
qaldı. Köhnə iş yerinə də baş çəkdi. Tanıdıqlarından lap az 
adam qalmışdı. Ürəyi əsə-əsə  Annanın iş yerinə getdi. Bəlkə 
rastlaşardılar. Bu arzusu baş tutmadı. Məktub verdiyi qız, 
Nazik adlandırdıqları həkim orada idi. Onlarla görüşdü. 
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Əvvəlcə qızların hər ikisi onu tanımadı.Tanıyandan 
sonra məktub verdiyi qız: 

–Məktubunuzu Anna xanıma verdim. O da qəbul elədi. Nazik 
daha çox məlumat verdi. 

–Siz gedəndən sonra Annanın bir qızı dünyaya gəldi. Ondan 
üç il sonra Anna burdan  işdən çıxdı. Dedilər ərə gedib və biz 
bir daha ondan xəbər tuta bilmədik. Qızlar yaman sevinirdi. 
Nazik: 

-Bəs Siz necə, doktor, evlisiniz? Rauf nədənsə burada izahlı 
cavab verməyi lazım bildi. 

Yox evli deyiləm. Annadan sonra heç kimi sevə bilmədim-dedi. 
Universitetdə işləri yaxşı gedirdi. Elə şəxsi həyatı da pis 
deyildi. Yeni  tanışları yaranmışdı. Yeni tikilmiş binalardan 
birində   üç otaqlı evi, maşını vardı. Subay olsa da bu ona 
çətinlik gətirmirdi. 53 yaşı olmasına baxmayaraq əvvəlki  kimi 
yaraşıqlı, sağlam və gümrah idi. Bir dəfə universitetdən çıxıb 
evə gedirdi. Giriş qapısının yanındakı köşkdən qəzet alanda 
yaxınlıqdakı dördkünc reklam lövhəsindəki  elan  onun nəzərini 
cəlb elədi. Yaxınlaşıb elana baxdı. Opera balet teatrının elanı 
idi. Ayın onunda teatrın səhnəsində ayrı –ayrı baletlərdən 
parçalar olacaqdı. Sonra ifaçıların adı gəlirdi. 

–Ölən qu quşu – gənc aktrisa Quluzadə Sabina Raufovna. 
Rauf gözlərinə inanmadı. Əlləri əsə – əsə barmaqlarını yazının 
üstünə qoyub  yenidən oxudu. Düz oxumuşdu. Bu ad 20 il 
bundan əvvəl Annaya yazdığı məktubdakı ad idi. Əlini 
uzadıb qalstukunu, köynəyinin yaxasını genişləndirdi. 
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Ağacların altında  qoyulmuş oturacağa  yaxınlaşıb oturdu. O 
illəri yadına saldı. Anna: 

–Rauf bizim qızımız olacaq. 

–Sən nə bilirsən qızımız olacaq? 

-Anam deyir bizim nəsildə həmişə qız uşaqları dünyaya gəlir. 
Axı o özü də belə yazmışdı. Qızımızın adını .. 

Yox bunu aydınlaşdırmaq lazımdır. Mən mütləq o qızla 
görüşməliyəm. Əlini cibinə salıb nişan üzüyünü çıxardı, bir az 
baxıb  cibinə qoydu. Durub yenidən elana baxdı. Bu gün ayın 
yeddisidir. Hələ üç gün var. Maşına minib 
İnqilab küçəsindəki  ASAN  xidmətdən tamaşaya bilet aldı. 

Raufun fikirləşdiyinin əksinə olaraq zalda adam çox idi. 
Azərbaycan elitasında dəyişikliklər olmuşdu. İmkanlı 
adamlar ailəsi ilə axşamlar  gəlib belə tamaşalara baxırdılar. 
Rauf səbirsizliklə Sabinanın çıxışını gözləyirdi. Gül 
mağazasında çox bahalı gül çələngi hazırlatdırıb yanında 
saxlayırdı. Nəhayət, tamaşa başladı. Sabinanı lap 
axırda  dəvət etdilər. Bu rəqs məşhur balerina Anna Pavlova 
üçün yazılmışdı. Ona uğur gətirən bu kiçik səhnəciyi Anna 
Pavlova 4000 dəfə ifa etmişdi. Sonralar həmin ənənəni Maya 
Plisetskaya, Qalina Ulyanova davam etdirmişdi. İndi Sabinanın 
ifa edəcəyi səhnəcik cəmi iki dəqiqə yarım çəkir. Tamaşa 
qurtaranda hamı ayağa qalxıb onu  alqışladı. Rauf  gül 
dəstəsini onun otağına göndərə bildi. Otağına qayıdan Sabina 
gül dəstəsini görəndə çox xoşuna gəldi. Kimdən gəldiyini 
oxuyanda məəttəl qaldı. 
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–Belə çıxır ki, gülü göndərən mənim atamdır. Axı mənim atam 
yoxdur. Hər dəfə atamı soruşanda anam deyirdi: 

— Sabina sənin atan vəfat edib. 

Bir azdan onun otağına iki qadın girdi. Bunlardan biri nənəsi 
Elvira İvanovna, o birisi anası Anna Andreyevna idi. Sabina 
onları görəndə 

–Ana, nənə görürsən mənə nə gözəl gül dəstəsi göndəriblər. 

–Hə qızım doğrudan da gözəl gül dəstəsidir. 

–Amma göndərənin qəribə adı, soyadı var. Sonra ad yazılmış 
açıqcanı ona verdi. 

–Gözəl Sabinaya. Professor Rauf Quluzadədən. Anna da Rauf 
kimi əvvəl gözlərinə inanmadı. Yenidən oxudu. Bir anlığa halı 
pisləşdi. Tez  keçib oturdu. Deməli Rauf sağdır. Özü də 
Bakıdadır. Gör neçə il keçib. 20 il – deyə öz sualına özü cavab 
verdi. On dəqiqədən sonra onlar otaqdan çıxdılar. Annanın 
göstərişi ilə gül dəstəsini də maşına apardılar. Gec də olsa 
Sabinananın uğurlu çıxışını evdə süfrə başında qeyd etdilər. 
Sabina otağına keçəndən sonra Anna anasına  

–Ana Sabinanın atası  Rauf  Bakıdadır. Bu gül dəstəsini də  o 
göndərib. 

–Kimi deyirsən. Rauf. Sənə deməmişəm onun adını mənim 
yanımda çəkmə. 
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–Ana niyə elə deyirsən, Mən də sənə neçə dəfə demişəm 
Raufun bu işdə günahı yoxdur. Sadəcə mən hövsələsizlik 
etdim. Gərək üzüyü qaytarmayayadım. 

Elvira İvanovna yaxşı qalmışdı. Yaşı 70-dən yuxarı olmasına 
baxmayaraq yenə əvvəlki işlərini əllərində saxlayırdı. 
Tamaşaların hazırlanmasında, premyerasında, şagirdlərin 
məktəbə qəbulunda, eləcə də buraxılş imtahanlarında 
münsiflər heyətinin üzvü kimi iştirak edirdi. Eldar Qasanoviç 
artıq həyatda yoxdur. Vəfat  edəndə var-dövlətinindən ona da 
pay verilməsini vəsiyyət etmişdi. Annanın həyatı isə  o qədər 
də yaxşı alınmamışdı. Raufun yanından  çıxanda öz 
şöbələrində huşunu  itirib yıxılandan sonra bir 
müddət  xəstəxanada müalicə olunub işinə qayıtmışdı. 
İşdə Raufun məktubunu ona vermişdilər. Rauf  Annanı bütün 
qəlbi ilə sevdiyini, işin belə alınmasına görə bu şəhərdən baş 
götürüb getdiyini və gələcəkdə heç bir qadınla ailə 
qurmayacağını yazırdı. Axırda xahiş edirdi qızının adını Sabina 
qoysun. Annanın qızı anadan oldu və o Raufun xahişini yerinə 
yetirdi. Qızının adını Sabina qoydu. Bəzi  rus qadınları kimi 
etməyib  hətta soy adını da Quluzadə yazdırdı. Sabinanın üç 
yaşı tamam olmuşdu. Bir dəfə onun işlədiyi şöbəyə ağır xəstə 
gətirdilər. Növbədə Anna idi. Onun adı Çarli familiyası Viliam. 
O BP şirkətinin işçisi olub  dənizdə quraşdırılmış kəşfiyyat 
qazma qurğusunda imiş. Dəmir pilləkənlərlə hərəkət edən Çarli 
ehtiyyatsızlıqdan yıxılır  və yerdə olan nazik dəmir qırıntısı 
qarnını deşib arxadan çıxır. Yaxşı ki, böyrəyi zədələnmir. Anna 
onu əməliyyat edərək xilas edir. Təxminən bir ay xəstəxanafda 
qalır. Anna ingiliscə yaxşı danışa bildiyindən tez-tez  söhbət 
edirlər.Aralarında yaranan ünsiyyət sonralar da davam edir. 
İki  il Bakıda qalandan sonra İngiltərəyə köçürlər.Ancaq üç 
ildən sonra  Anna qayıdıb gəlir. Səbəb bu olur. Anna: 
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–Burdan getdiyim bu üç ildə Çarlini cəmi üç dəfə görə bildim. 
İngiltərədə olanda Çarli BP şirkətinin bütün dünyaya 
səpələnmiş obyektlərində aylarla, illərlə ezamiyyətdə olurdu. 
Gələndə də pullar necə olub, nəyə xərcləmisən gərək ona 
hesabat verəsən. Mənə elə ər lazım deyil – demişdi. Sabina 
böyüyürdü. 8 yaşına çatanda onu xereoqrafiya məktəbinə 
qoydular. Sabina yaxşı şagird oldu və nəticəsini bu gün 
gördük. Rauf geri çəkilmirdi. Bir neçə cəhddən sonra Sabina 
ilə görüşə bildi. Özünü ona təqdim edəndən sonra 

–Sabina sizdən bir söz soruşacağam. İcazə verirsiniz. 

–Buyurun sizi eşidirəm. 

—Sizin ananız adı Annadır. 

–Bəli nə olub. Raufun qarşısındakı öz qızı idi. Ancaq atası 
olduğunu  indi ona deyə bilmirdi. 

–Heç. Elə belə öyrənmək istəyirdim. Qızım ananızı mən 
tanıyıram. Çoxdan lap çoxdan bir yerdə işləmişik. Onu necə 
görə bilərəm? 

–Anam indi Mətbuat prospekti tərəfdə yeni tikilən binalardan 
birinin birinci mərtəbəsində yerləşən özəl klinikaların birində 
işləyir. Adı deyəsən Evromeddir. Anam orada həkim kardioloq 
işləyir. İngiltərədə olanda iki il kurslara gedib. Raufa elə bu 
lazım idi. 

–Sağ ol qızım. 
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Ertəsi gün işdən bir az tez çıxıb axtarıb həmin klinikanı tapdı. 
Yəqinlik  üçün içəri keçib foyedə gəzişdi. Buranı 
əla düzəltmişdilər. Növbə gözləyən üçün yumşaq divan, 
kreslolar, qaşısındakı kiçik stolun üzərində qəzet, jurnallar 
qoyulmuşdu. Xəstələrin qəbula yazılması da yaxşı təşkil 
edilmişdi. İki qız, bir oğlan onlar üçün düzəldilmiş yerdə 
əyləşib,azacıq sual – cavabdan sonra hansı həkimə müraciət 
etmələrini – deyib növbə kağızı verirdilər və xəstələr seçdikləri 
həkimin qəbuluna gedirdi. Rauf da yaxınlaşıb: 

-Bağışlayın Anna Andreyevna Sizdə işləyir? 

–Bəli.7-ci otaq. 

–İndi burdadır? 

–Bəli otağındadır. Raufun ürəyi çırpınırdı. Onun Annası 
burdadır. Cəmi 20 addımlıqdadır. Keçib kresloda oturdu. 
–Görəsən otağına gedim. Birdən məni tanımadı. Yox hələ 
gözləmək lazımdır. İş vaxtı qurtarırdı. Həkimlərdən bəzisi gəlib 
qızlarla sağollaşıb  gedirdilər. Bununla da sanki iş otağında 
olmadıqlarını bildirirdilər. Rauf içəridə darıxırdı. Binadan çıxıb 
siqaret yandırdı Və birdən qapıdan çıxan qadını gördü. O 
Annanı tanıdı. Ötən illər onu o qədər də dəyişməmişdi.Əksinə 
Anna bir az da xanımlaşaraq gözəlləşmişdi. Üzündə 
özünəməxsus vüqar vardı. Əynində kip tikilmiş qara don, 
hündürdaban ayaqqabı, əlindəki kiçik çanta, saçları şabalıdı 
rəngdə olub ağ sifətinə yaraşan, alın tərəfi səliqə ilə daranmış 
yanları azca aşağı sallansa da arxada yumrulanıb 
bağlanmışdı. Tələsik lakin rəvan yerişlə aralıda dayanmış qara 
rəngli maşına tərəf gedirdi. Elə bu anda Raufun sinəsindən 
qopan Anna səsi onu saxladı. Dönüb baxdı. Ona tərəf yaraşıqlı 
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lakin bir az yaşlı kişi gəlirdi. Anna da onu tanıdı. Bu Rauf idi. 
Mən həmişə demişəm və yenə boynuma alıram, insan 
həyatında elə anlar var ki, o anları təsvir etməyə mənim gücüm 
çatmır. 

O gündən üç ay keçmişdi. Şadlıq evlərinin birində 300-dən 
yuxarı adamlar yığışıb XXI əsrin bu ən böyük məhəbbətinin 
şahidi oldular. İndi Anna ilə Rauf birlikdə yaşayırdılar. 
Sabina isə nənəsi Elvira İvanovna ilə olurdu. Amma  az 
keçmədi Elvira İvanovna tək qaldı. Sabina teatrda onunla 
tərəfmüqabili olan Samir Orucova ərə getmişdi. Daha bir il 
keçdi. İndi hər istirahət günü dörd nəfəri burda tapmaq olardı. 
Onlardan  ikisi Elvira İvanovna ilə nəvəsi 
Sabinadır ki,skamyada oturub söhbət edirlər.Elvira 
İvanovnanın əlində nazik salafan torba var. İçərisi kiçik 
uşaqların oynaması üçün səsli oyuncaqlarla doludur. 
Sabinanın əlində isə südlə dolu ucunda əmzik olan butulka 
var. Onlardan bir  aralıda adamların dəniz kənarı ilə 
hərəkət etmə zolağında bir kişi yanındakı qadınla söhbət edə – 
edə əlləri ilə uşaqlar üçün olan kolyaskanı hərəkət etdirirdilər. 
Bunlar Raufla Anna idi. Kolyaskada olan isə nəvələri Yusif idi. 
Elvira İvanovnanın söylədiyi ənənə bu dəfə  pozulmuşdu və 
onların ailəsində oğlan uşağı dünyaya gəlmişdi. 

            Mart   2020-ci il, Beyləqan şəhəri. 
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   Səma  MUĞANNA 
 

                       Şəhidim… 

Milli Qəhrəman Hikmət Muradovun əziz 

xatirəsinə ithaf olunur…. 

Soyuq qış gecəsi idi. Dəli fırtına solğun küçələrə 

sarılmışdı.Bu qəm-qüssəni alıb aparan fırtına 
səssizliyə məhkum edilmiş insanları işgəncə 

edirdi.Kimisi dörd divarda,kimisi isə bomboş 
küçələrdə gəzişən yağış damlalarına tamaşa 
edirdi.Bu dəli,bir az da acınacaqlı durumda insanlar 

qaçıb gizlənirdi.Sanki 

qorxurdular,çəkinirdilər.Zamanın alıb apardığı illəri 

ata,anaların qubar bağlamış ürəkləri geri 
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çəkirdi.Sanki o an hər şey bitmiş,hər şey 
dayanmışdı.Dəqiqələr,saniyələr,sanki illəri  

izləmir,saat əqrəbinin qırılmış parçalarına sarılıb 
yola düşərdilər.Göy üzündən qopan ulduzlar yaralı 
baxışları ilə insanların qəlbinə toxunub,onları kül 
edərdilər.Bu acı fəryadı yaşayan,ömrünün hər 

dəqiqəsində,saatında,illərində qəlbinə sürgün edən 

Hikmət və Röya idi.Onların sevdası bu acımasız 
düşmənin nə əsirinə,nə də yanğında kül 
edib,kənara atacaq məzlumuna çevrilə bilməzdi. 

   1991-ci ilə təsadüf edirdi.İnsanların yarısı bu kor 
olmuş şəhərdən qaçır,yarısı isə vətənin qoynundan 

getməyib,iki əllə onun torpağına sarılırdılar.Bu 
torpağın suyu,havası xoşbəxtliklə deyil,neçə-neçə 

insanların cəsədlərinə çevrilmişdi.O gün Röya da o 
cəsədlərin üstündən atlayıb keçmişdi.Dəli-

dolu,tükənməyəcək sevdasına qovuşmaq üçün hər 

şeyi edə bilərdi o an. 

   Yerə sərilən soyuq cəsədlər yaralı,parçalanmış 
halda idi.Qaçan insanlar dərd bağlamış qəlblərinə 
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elə bil ocaq qalayırdı onları görərkən.Məzlumlar 

yorğun ayaqlarıyla qaça bilməyib,oradaca əcəllərini 

gözləyirdilər.Son olmayacaqdımı? Bəs 

Hikmət,Röya? Onlar? Bu iki gəncin İlahi sevgisi? 
Onları da məhv edəcəkdilər?  

   Oktyabr ayı,1991-ci il.Bu silinməz tarix 

damarlarda axan qanı 
durdururdu.Damarlarımızdan axan qan sanki o 
dəqiqə fışqıracaq,üsyan edəcəkdi.Röya kimi… 

   Müharibə başlayandan bəri cəsədlər 

ortalıqda,kimiləri sürgün,kimiləri əsirlikdə idi.Bu 

müharibə bitəcəkdimi? Röya da bu cür 

söyləyirdi.Dodaqaltı söylənərdi hər gün.Yenicə 

başlayan müharibə  elə bil illər öncə başlamış və 

bitməmişdi.Sonsuz idimi,yoxsa illər əllərimizdən 

qopub gedirdilərmiş?  -Yox,yox! Hikmət gələcək! 

Hikmət gələcək,mən bilirəm! O küçə,şənbə 

günü.Mənim onu gözlədiyimi bilir.O sağ-salamat 

geri dönəcək.O sağ-salamat geri dönəcək…. 
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  Yuxusu da ərşə çəkilmişdi.Yatağına qorxu ilə 

uzanırdı,sanki o qapı açılacaq və partlayış səsləri 

ətrafı bürüyəcəkdi.Demək olar hər gün bu cür 

kabuslarla qan-tər içində oyanırdı.Zənn edirdi 

ki,yatağı göz yaşlarıyla deyil,qan ləkələrinə 

bulaşmışdı.Bu nə imtahandı,Tanrım! Elə bir gün bu 

yuxu gerçək olacaqmış kimi yaşadı o dəqiqələri… 

-Hikmət! 

-Röya! Röyam! 

-Hikmət,gəl,Hikmət! 

-Gələcəm,amma məndən nigaran qalma,gül 

qoxulum! Mən gələcəyəm! Bu körpünü atlamağım 
çox çətindir,ancaq biz qovuşacağıq,torpaqlarımızın 
doğma vətəninə qovuşduğu kimi! 

-Hikmət,getmə! Getmə,Hikmət! 

-Söz verirəm,söz! Mən geri dönəcəyəm! 

-Hikmət,getməəəə….. 
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   Dizlərini qatlayıb göy üzünə baxdı.Axan göz 
yaşları paltarını,saçlarını isladırdı.Elə bildi yağış 
damlaları fəryad edir.Gördü ki,göy üzü bomboş.Bəs 

vertalyot? Axı Hikmət? Son oldu hər şey? 

-Bəli,son! Son! Son! 

   Bunu kim söyləyirdi axı? Qulaqlarını əlləriylə tutsa 

belə duyulan səs tükənmirdi,davam 

edirdi.Hikmətin ölüm xəbərini eşidən Röya elə 

həmin anda qışqırıb,qəflətən yuxudan oyandı… 

  Bu ola bilməz,Hikmət ölə bilməz-deyə dodaqaltı 
söyləndi.Pəncərədən insanların bağırtı səslərini 

eşitdi.Qapını açıb küçəyə çıxarkən yerə sərilmiş 
cəsədlər və ata,ana,bacı,qardaş,sevgililərin o 

cəsədlərini qucaqlarına alıb daşıdığını gördü.Bu 
yaşanmış faciə Hikmətə aid ola bilməz-deyib 

görüşdükləri küçəyə getdi. 

  Bərk yağış yağır,şimşək çaxırdı.Evdən tələsik çıxan 
Röya nə paltosunu,nə də ayaqqabısını 
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geyinmişdi.Axşama qədər o küçədə gözlədi.Hikmət 

gəlmədi… 

   Artıq soyuqdan buz bağlamış bədəni tir-tir 

əsirdi,taqəti qalmamışdı.Huşunu itirib yerə yıxıldı 
və tək söz söylədi: 

               -Hikmət…Şahinim-şəhidim! 

  1991-ci ilin oktyabr ayının şənbə günü bu faciə ilə 

sonlandı.Onlar qovuşmadı,ancaq döyünən ürəkləri 

bir-birinin hər zərrəsinə həkk olundu… 
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 Nuranə  RAFAİLQIZI 

                        

YAR, GƏLMİŞƏM! 
Yar, bu gecə göz yaşımı şərbət kimi içib gəldim, 

Neçə zirvə aşıb gəldim, neçə dərə keçib gəldim, 

Gen dünyanı yana qoyub, dar qapını seçib gəldim. 

Dağdan uca qürurunu yollarında əyən mənəm, 

Yar, gəlmişəm dur ayağa! Aç qapını, döyən mənəm! 

* * * 

Neçə yollar ayaqladım gah dolanbac, gah da haça, 
Uşaq kimi qucağına yüyürmüşəm qaça-qaça. 
Aç qapını! Nəfəsimdən cana gəlsin həyət-baca. 

Varlığına gizli-gizli güvənən mən, öyən mənəm, 

Yar, gəlmişəm dur ayağa! Aç qapını, döyən mənəm! 

* * * 

İnnən belə alovunun həsrətinə qızmayacam, 
Yağış kimi sətirləri pəncərənə cızmayacam, 
Yer tapmayıb, tavanından damla-damla sızmayacam. 
Külək deyil, misraları həzin-həzin deyən mənəm, 

Yar, gəlmişəm dur ayağa! Aç qapını, döyən mənəm! 
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* * * 

Gəlmişəm ki, əridən mən qəlbindəki buzu, qarı, 
Vücuduma hopduraraq, gətirmişəm ilk baharı, 
Qoy, ətirli çiçəkləri otağına dolsun barı. 
Qapınızı döyə-döyə, ürəyini yeyən mənəm, 

Yar, gəlmişəm dur ayağa! Aç qapını, döyən mənəm! 

* * * 

Heç bilmədim, bu günədək ayrılığa necə dözdüm?! 
Bu həsrətdən, bu hicrandan sən də bezdin, mən də bezdim. 

Dəli könlüm, daha bəsdi Tanrı kimi tənha gəzdin! 

Bir ömürlük taleyinə göydən yerə enən mənəm, 

Yar, gəlmişəm dur ayağa! Aç qapını, döyən mənəm! 

 

QISQANDIM! 

Sən bəxtimin yazısı, xoş naxışı, 
Bahar etdin ömrümdəki qar-qışı. 
Bilirəm ki, çox sevirsən yağışı 
Hər damlaya, selə səni qısqandım! 
* * * 

İlmə-ilmə taleyimə toxunan, 

Xoş nəğməsən dodağımda oxunan. 
Oxşadığım tellərinə toxunan, 

Əsib keçən yelə səni qısqandım! 
* * * 

-Dönüb bu gün heç baxmadın üzümə... 

-Niyə qulaq kəsilmədin sözümə? 
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Gah beləcə səbəb tapdım özümə, 

Gah da elə-belə səni qısqandım! 
* * * 

İncidəndə biri sənə döz, dedi, 
Biri yalan, biri doğru-düz dedi. 
Mənim kimi de, kim sənə söz dedi? 

Acı-şirin dilə səni qısqandım! 
* * * 

Günlər keçdi dava-dalaş, çarpışma. 
Gah incimə, gah küsülmə, barışma. 
Deyəmmədim, heç bir əldən yapışma, 
Hər tutduğun ələ səni qısqandım! 
* * * 

İstəyirsən sözlərimə gül daha, 
Açacağam sənə yeni sirr daha. 

Gül gətirmə, yarım, mənə bir daha! 

Əlindəki gülə səni qısqandım! 
 

YERİNƏ 

Göz yaşını gizlin tökmə, 

Aşkar silləm siləninin yerinə! 

Gələn gəlmir, boynun bükmə, 

Durub gəlləm, gələninin yerinə! 

* * * 

Deyəcəyəm yorulmadan, 

Varım-yoxum sənə qurban! 
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Ürəyimdən axsa da qan, 

Hər gün gülləm, güləninin yerinə! 

* * * 

Tükəndikcə səbr-dözüm, 
Dayaq olar sənə sözüm. 
Deməsən də, gülüm, özüm 

Dərdin billəm, biləninin yerinə! 

* * * 

Qəm üstünə kölgə salsa, 

Qəlbim durar gözün dolsa. 
Vallah, sənə rahat olsa 

Canım verrəm, öləninin yerinə! 

 

 

QURBAN OLDUĞUM! 
Əlim yollarına açılı qalıb, 
Gəl, gözümün nuru, qurban olduğum! 
Ömrüm həsrətindən asılı qalıb, 
Könlümün qüruru, qurban olduğum! 
* * * 

Sən dərdli köksümdə kök salıb susan, 
İstədim dizinə baş qoyub, susam. 
Sanki, səhralarda bir damla susan, 

Dodağım qupquru, qurban olduğum! 
* * * 
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Səsin Muğamların həzin havası, 
Qəmli segahımın qəmli avazı. 
Şirvan şikəstəsi, Bayatı-şirazı, 
Həm Rastı, həm Şuru, qurban olduğum! 
* * * 

Sənsən şair ruhum, yazmaq həvəsim. 

Cismimdə, canımda dönən nəfəsim! 

Hay saldım, Tanrıya yetışsin səsim, 

Ey haqqın zühuru, qurban olduğum! 
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 Boluslu Anar ƏLİOĞLU 

                        

 

SÖZÜN XƏTRİNƏ 

Qafiyə xətrinə şeir yazmadım, 
Yazsaydım, dəyərdi sözün xətrinə. 

Allahın verdiyi təb ilə yazdım, 
Dəymədim ağılın, gözün xətrinə. 

* * * 

Sözümü demişəm cəsarətimlə, 

Tanındım, sevildim fərasətimlə. 

Hamıyla davrandım ədalətimlə, 

Əyrilərdən keçdim düzün xətrinə. 

* * * 

Boluslu ucaltdı haqqın səsini, 

Ailədən alıb tərbiyəsini. 

Hər zaman qorudu səviyyəsini, 

Həyatda qoyduğu izin xətrinə. 
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QORXURAM 

Yeridiyim addımıma baxıram, 
Məzlumun bəd duasından qorxuram. 
Zülmət edər bu işıqlı dünyanı, 
Alimin bir xətasından qorxuram. 
* * * 

Haqqı desən sonsuz olar düşmanın, 
Düz əməli batil edər nöqsanın. 
İmanımı qarışdıran şeytanın,- 
anasından, atasından qorxuram. 
* * * 

Səhvlərimi təkrarlamam bir daha, 

Savabımı batırmaram günaha. 
Ümidimi bağlayıram Allaha, 
Bəndələrin Xudasından qorxuram. 
* * * 

Uzaq elə qəlbindən pis niyyəti, 

İnsan oğlu götürmədin ibrəti. 

Qəzəblənsə yağdıracaq lənəti, 

Yerin,göyün bəlasından qorxuram. 
Məzlumun bəd duasından qorxuram. 
 

ÖZÜM ÖZÜMÜ 

Namərd gülləsindən,nadan əlindən, 

Qoruya bilmədim özüm özümü. 
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Qeybət eləyənin "şirin dilindən", 

Qoruya bilmədim özüm özümü. 
* * * 

Zalımın,qəddarın hər bir işindən, 

Üstümə yeriyən "at yerişindən". 

Vücuduma batan dərdin dişindən, 

Qoruya bilmədim özüm özümü. 
* * * 

Ruhuma yurd salan qəm oylağından, 
Tikanlar bitirən könül bağından, 
Sinəmdə yer edən sinə dağından, 
Qoruya bilmədim özümü özümü. 
* * * 

Güvəndiyim dağın boran,qarından, 
Abrı olmayanın həya, arından, 
Zamanın,dövranın bəd rəftarından, 
Qoruya bilmədim özüm özümü. 
* * * 

Xətər gəlməz mərdin saf ürəyindən, 

Xəsis kəs keçərmi duz-çörəyindən. 

Xülasə, şeytanın hər kələyindən, 

Qoruya bilmədim özüm özümü. 
 

ÖLÜMÜ YOXDUR 

Başıma haranın daşını salım, 
Allahın bir ucuz ölümü yoxdur? 
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Yaxamı qurtara dərdin əlindən, 

Günümü, ayımı, ilimi yoxdur? 

* * * 

Gözümdə kiçilib yaşamaq eşqi, 
Şərbət zəhər olub, hər gün içirəm. 

Mənəm-yer şumlayan qoca əkinçi, 
Möhnəti əkirəm, qəmi biçirəm. 

* * * 

Mən yaxşı görürəm qohumu,yadı, 
Yaxşını, yamanı bir-bir seçirəm. 

Mən sülh adamıyam, kiməsə görə,- 

Hətta öz dünyamdan belə keçirəm. 

* * * 

Tamaşa edirəm mən ruh halımla, 
Mənasız həyatın çalarlarına. 
Bünövrəsi yoxdur, daşı sökülüb, 
Bənna yox, daş qoya divarlarına. 
* * * 

Bəzən düşünürəm, şübhə edirəm, 

Nə üçün gəlmişəm Yer kürəsinə? 

Bircə istəyim var səndən İlahi, 
Cavab ver məzlumun batan səsinə. 

 

VƏTƏN 

Qanlar tökülməsin sülh olsun deyə, 

Otuz il səbr etdik, bir təhər dözdük. 
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Boş-boş danışıqlar fayda vermədi, 

Səbrimiz tükəndi düşməni əzdik, 

Yeni tarix yazdıq tarixə, Vətən. 

* * * 

Bütün dünya görsün qüdrətimizi, 

Yenilməz orduyuq, həqiqət budur. 

Qırx dörd gün ərzində biz qalib olduq, 

Dağıtdıq başından qara buludu, 
Yeni tarix yazdıq tarixə, Vətən. 

* * * 

Qısa vaxt ərzində bildilər kimik, 

Tanındı dostumuz, düşmənlərimiz. 

Səni təmizlədik yadellilərdən, 

Yaşıla qərq oldu çəmənlərimiz, 

Yeni tarix yazdıq tarixə, Vətən. 

* * * 

İcazə vermədik həddin aşmağa, 
Yekə danışanın kəsdik sözünü. 
İti qovan kimi qovduq onları, 
Sənə xor baxanın tökdük gözünü, 
Yeni tarix yazdıq tarixə, Vətən. 

* * * 

Səni borcumuzdur əziz tuturuq, 

İgid oğulların şirin canıyla. 
Böyük Yaradanın icazəsiylə, 

 



Yazarlar                                                Oktyabr  2021 

 

 51  

 

Səni Vətən edən şəhid qanıyla, 
Yeni tarix yazdıq tarixə, Vətən. 

 

ATASAN 

Nanəcibi,şərəfsizi,alçağı, 
Birdəfəlik sil qəlbindən,at asan. 

Mehriban ol, şirin elə dilini, 

Nəyə lazım hərəyə söz atasan?! 
* * * 

Yaxşı dostu dar günündə an asan, 

Yaddaşında saxlayasan, anasan. 
Namuslunu anan kimi ana san, 

Qeyrətlini atan kimi ata san. 

* * * 

Müsibətə səbr elə nə saçın yol, 
Yolçulara ağır gəlməz çətin yol. 

Gənc nəsilə göstərginən doğru yol, 
Ay Boluslu axı sən də atasan. 
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  Ülvi  AYDIN 
                        

YANDIRANDA 
Ürəyim döyünür əllərin əsir, 
Hicran qovhaqovda vüsal tələsir, 
Həyacan tıxanır lap nəfəs kəsir, 
Deyə bilmədiyin söz yandıranda! 
* * * 
Gözündə qığılcım alışır sönür, 
Gündüzün bir anda zülmətə dönür, 
Solur yarpaq kimi alışan könül, 
Həsrətdən içini köz yandıranda! 
* * * 
Gözlər gah ağlayır gahda ki gülür, 
Həsrət göz yaşını əllərin silir, 
Nələr çəkdiyini tək ürək bilir, 
Çəkə bilmədiyin naz yandıranda! 
* * * 
Çox zaman fələyin gərdişi sərtdir, 
Sevən bir ürəyə sağalmaz dərddir, 
Ülvinin çəkdiyi lap müsübətdir, 
Sevib almadığı qız yandıranda.! 
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LAYLA DE MƏNƏ 
İzin ver başımı dizinə qoyum, 
Layla de, əzizim,layla de mənə. 
Təki hər günümüz beləcə keçsin, 
Layla de, əzizim, layla de mənə, 
* * * 
Baxdıqca ay kimi hüsnü-camala, 
Dalım gözlərində şirin xəyala. 
Şirin vüsalından sal haldan-hala, 
Layla de, əzizim, layla de mənə. 
* * * 
Sığal çək saçıma könlüm açılsın, 
Günəştək şəfəqi elə saçılsın, 
Aradan həsrətin səddi uçulsun, 
Layla de, əzizim, layla de mənə. 
* * * 
Sən ol dərdlərimin çarə həkimi, 
Götür üstümüzdən hicran yükünü, 
Sən Allah,bacarsan lap anam kimi, 
Layla de, əzizim, layla de mənə. 
 
YAS TUTUR… 
İçimdə ağladım gülə bilmədim, 
Dərdimi heçkimlə bölə bilmədim, 
O gəlin köçəndə niyə olmədim?! 
Onsuz bu həyatda yaşayım necə?! 
* * * 
Ən saf duyğularım çırpıldı daşa, 
Hisslərim mənimlə durdu savaşa, 
Çırpılıb,çevrildim qəfəsdə quşa, 
Onsuz bu həyatda yaşayım necə?! 
* * * 
Tavana dikilir gözüm hər gecə, 
Yas tutur qəlbimdə ölən sevincə, 
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Gözümün yaşını silib gizlicə. 
Onsuz bu həyatda yaşayım necə?! 

TÖVBƏ… 
Zər-ziba geyinə bu yerin üzü, 
Tövbə, bu dünyaya bir də gəlmərəm. 
Şah olacam,taxta sahib olacam, 
Tövbə, bu dünyaya bir də gəlmərəm. 
* * * 
Çirkinlər gözümdə dönə göyçəyə, 
Tutula hər günüm gülə,çiçəyə, 
Yalanlar bir anda dönə gerçəyə, 
Tövbə, bu dünyaya bir də gəlmərəm. 
* * * 
İnsanlar can deyə can da eşidə, 
Barmaqlar bir ola, hətta beşi də. 
Dil açıb danışa dağı, daşı da, 
Tövbə, bu dünyaya bir də gəlmərəm! 

DAĞLARA-DAĞLARA 
Səhər-səhər yenə düşdü, 
İzim dağlara-dağlara. 
Coşdu təbim axıb getdi, 
Sözüm dağlara-dağlara. 
* * * 
Zirvəsinə enmişdi Ay, 
Sinəsinə duman lay-lay. 
Heç bir yerdə tapılmaz tay, 
Bizim dağlara-dağlara. 
* * * 
Gül çiçəkdi sağım,solum, 
Xatirədir hər bir kolum, 
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Vüqarına qurban olum, 
Özüm dağlara-dağlara. 

 
AY BÜLBÜL 
Nədir yenə oxuyursan, 
Qəmli-qəmli,sən ay bülbül. 
Oxuduqca ələyirsən, 
Saçlarıma dən ay bülbül! 
* * * 
Sinəmi oxlayıb keçdin, 
Öz yuvandan niyə köçdün? 
De nədən qürbəti seçdin? 
Yolun tutar çən, ay bülbül! 
* * * 
Sevənlər murada çatdı, 
Mənim”qaraçuxam”yatdı. 
Sənsiz bu zülmət həyatdı, 
Gəzmə məndən gen, ay bülbül! 
* * * 
Ülvi çəkər sənsiz zülüm, 
Qan-yaş tökər zülüm-zülüm. 
Duya-duya səni-ölüm, 
Dərdin mənlə tən, ay bülbül! 
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 Fəridə  ABDUL 
 

AXTAR MƏNİ 
Bir gün axtar məni… 
Mənsiz canın yananda, 
Səmirsiz ağlayanda 
Peşmanlıqdan əlini 
Başına bağlayanda. 
Bir gün axtar məni… 
Göz yaşını dananda, 
Mənsizliyi qananda 
Gec də olsa anlayıb, 
Yoxluğuma yananda. 
Bir gün axtar məni… 
Əlində boş butulka, 
Qulağında musiqi, 
Boş küçədən keçəndə, 
Tənhalığın şərabın 
Ölənədək içəndə. 
Bir gün axtar məni… 
Olsam da, olmasam da 
Gəlsəm də, gəlməsəm də 
Sən axtar mən bilim ki, 
Boş deyildi illlərim, 
Yarım qalan ürəyim. 
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Sən axtar mən bilim ki, 
Boşa yanmır ürəyim. 
 
ACI TƏCRÜBƏ 
Sən düşünmə gələrəm, 
Gəl desən də bilərəm 
Bilərəm ki,yalansan 
Sevmir məni ürəyin, 
Qəbul etmir kürəyim, 
Sənnən yeyən zərbəni. 
Susub elə qırağda, 
İstəyirəm dinləyim 
Məni necə sevmədin? 
Necə gördü gözlərin? 
Başqasının sevgisin. 
Necə çaşdı fələyim 
Səni görəndən bəri. 
Niyə gəldin ömrümə? 
Mən sənsiz də yaşardım 
Sən olmasan gülərdim, 
Xəyal qurar,sevərdim. 
Öz kiçiciy dünyamda 
Sən olmasan bilərdim 
Bilərdim ki insanam, 
Sevilməyə haqqım var. 
Səni görəndən bəri 
Yad oldu sevinc mənə 
Sən getdin mənə qalan 
Oldu acı təcrübə. 
 
XATİRƏ 
Darıxıram gecələr 
Sənsiz, səssiz gecələr 
Oyaq olub yataqda 
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Sığınıram keçmişə 
Dördə, beşə, səkkizə 
Gözlər açır səhəri, 
Vurur xəzan küləyi 
Pəncərədən içəri. 
Xatirələr gətirir. 
Danışıram özümlə, 
Arada ürəyimlə 
Ürəyimi bir dinlə, 
Dinlə gör ki yalandı? 
Sənə olan hisslərim? 
Son söz oldu əlvida 
O gedən sən, gəlmirsən, 
Gəlmirsən heç yuxuma 
Yoxsa nədi küsmüsən? 
Bəlkə az sevdim səni? 
Yox, yox mən çox sevdim 
Ömür verdim yoluna, 
Tikan əkdin yoluma. 
Bir gün peşman olacaq, 
Keçmişi xatırlayıb, 
Qəmli qəmli kənarda, 
Boyun büküb duracaqsan. 
Bir vaxt mənə kor olan 
Gözlərlə baxacaqsan. 
Baxacaqsan ki, ölmüşəm. 
O gün çox gec olacaq 
Deyin ona darıxma, 
Peşman olma, sıxılma. 
Mən qalmadım illərlə 
Sənlə birgə, bir evdə 
Eşqim qaldı dillərdə. 
Ona deyin ki sıxılma 
Mənə bənzər birinə, 
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Ailə olsun,ev olsun 
Bircə də qızı olsun 
Adım qoysun qızına. 
 
HƏSRƏT 
Qoyma həsrətin gözlərim üstə 
Ürək parçalanar, saçlar ağarar 
Qoyma qəmindən kürəyim üstə 
Uzanıb sübhətək tavana baxam 
Qoyma dərd çəkim , mən hey düşünüm 
Dərdə bürünüm,qəmə bürünüm 
Qoyma eşqindən alov tutum mən, 
Sənsiz yaşayım,səni düşünüm. 
Qoyma darıxmağa,qoyma küsməyə 
Həyatdan incisəm bil ki mən yenə 
Səbəbi tək sənsən bilirsən niyə? 
Yoxluğun soyuqtək hopdu bədənə. 
Bilirəm imkansız bu gündən belə 
Olmasan sığmaram yerlərə, göyə 
Biz olmasaq da,sən olsan belə 
Bəs edər yenə də mənə gülməyə. 
İNSAN 
İnsan oğlu yamandı 
Qoyub qaçacaq qədər, 
Atıb,satacaq qədər 
Yara açacaq qədər. 
Səssiz səssiz kənardan, 
Dostu satacaq qədər. 
İnsan oğlu yamandı 
Bu gün üzə güləcək, 
Sabah quyu qazacaq, 
Şeytana yaxın olub, 
Yolun azacaq qədər. 
Sən basma heç bağrına 
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İnsan oğlu ilandı, 
İnsan quran dünyanın 
Altı üstü talandı. 
 
GƏMİ 
Necə unudum mən səni? 
O gülüşü,o səsi 
Gözümə düz baxan 
Gözündəki həvəsi. 
Eybi yox, yenə çıxarsan qarşıma 
Geyinib boz pencəyi, 
Əlində də çiçəyin 
Yenə gələrsən yanıma 
Ya xoş günümə,ya yasıma. 
Niyə bu qədər gözlədim? 
Payız oldu gəlmədin, 
Qış oldu sənsizlədim 
Hərdən qısılıb küncə 
Şəkilllər əzizlədim 
Mən sənin gəlmən üçün 
Ölümümü gözlədim. 
Nədəndir bu ayrılıq? 
İçim indi qaranlıq 
Hər tərəfsə yaşıllıq , 
Gözlərimdə yaşlılıq 
Saçlarıma dən düşdü 
İçimə bir ah, 
Sanki dəniz dibinə, 
Nəhəng bir gəmi düşdü… 
 
Qadınlar 
Qəlbi yara qadınlar, 
Bəxti qara qadınlar 
Ərin baxan gözündə, 
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Təkcə,bircə mətbəxdə 
İşə yarar qadınlar. 
Kövrək olur qəlbləri, 
Acı olur dilləri 
Yığılır dərd,qəm,kədər 
Sevinc bilməz qəlbinə. 
Kimsə sormaz de niyə? 
Kimdən,nədən,nə səbəb? 
Niyə küsdün bu qədər? 
Həyat incitdi səni? 
Yoxsa  ümid kəfəni? 
Bu dar evdə neynirsən? 
Gülürsən,sevinirsən? 
Gözlərin onu demir 
Bir kədər var içində 
Kədərlisən niyəsə 
Bu boş evin içində 
Bədbəxt olur qadınlar 
Sevgi görməz,sevilməz 
Hörmət görməz,bilinməz 
Varlığının dəyəri. 
Başqasına gülüş atan, 
O əclafın dəyəri 
Niyə ölmür gözündə? 
Niyə getmirsən o evdən? 
O ev deyil kəfəndi 
Bu daş deyil,bədəndi 
Vermə zülüm özünə 
Bir səhifə aç özünə 
Sil keçmişi, sil onu 
Çıx get,bədbəxt  cəmiyyətin 
Gətir həzin sonunu 
Qoy bilsənlər qadınlar 
Qul deyil ki,qüvvədir 
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Özün sevən qadınlar 
Zərgərə zər olar da, 
Taxtaya mismar deyil… 

Səni itirməkdən yaman qorxuram… 
Səni itirməkdən yaman qorxuram. 
Sənsiz yaşamaqdan,s ənsiz ölməkdən 
Bir səhər ayılıb yatağımı boş, 
Evimi buz kimi,soyuq görməkdən. 
Səni itirməkdən yaman qorxuram 
Evim yıxılar, dünyam dağılar 
Sol yanım boş qalar, bənizim solar 
Yanımda əllərin, nəfəsin deyil, 
Divarda eləcə rəsmin asılar. 
Səni itirməkdən yaman qorxuram 
Gözümü açandan səni görmüşəm 
Sənə aldanıb, sənlə gülmüşəm 
Sənlə şirin şirin davalar edib 
Qəlbimdə tək bircə səni bilmişəm 
Sənli xəyallar quran birinə 
Sənsiz yaşamağı öyrətmək olar? 
Yaşayarmı de bilim bu bədən sənsiz 
Sən olma bir günə ümid də solar, 
Bu xəstə qəlbimə kədər də dolar. 
Çətin günlərimiz bol olub bizim 
İlahi, çətin bildiyimiz o günlərdən pis 
İndi yaşatdığın bu günlər mənə 
Dərdim çox inamım bircə sənədi 
Onu itirməkdən yaman qorxuram. 
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İTKİN 

Yuxusuzam hər gecə 
Qələm, vərəq əlimdə 
Saatlarla baxıram. 
Açıb töksəm içimdən 
Sağlam yer də tapmaram. 
Yaram eşqimnən dərin, 
Keçmir bütün gecəni 
Dinləyirəm Sezəni .(Sezən-musiqiçi) 
Ağla,ağla nə qədər? 
İnsaf elə gəl bir az, 
Nə dost olaq, nə düşmən 
Bir fincan qəhvə içib, 
Keçmişi xatırlayaq. 
Gülüm bəzən gözünə, 
Deyim yalan üzünə 
Deyim ki unutmuşam, 
Silmişəm,sovurmuşam 
Sənlə baglı hərşeyi 
İçimdə qurutmuşam. 
Bir azcada sən danış 
Ailəndən,evindən 
Razısanmı de bilim 
Mənə etdiklərindən? 
Yalan demə bu dəfə 
Səmimi ol,dürüstcə 
De görüm bir bilim mən 
Həyat belin əydimi? 
Tapdığların həyatda 
İtirdiyinə dəydimi? 
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 Əsgər ORDUBADLI 
 

                        Mənim Atəm kimi qəhrəmanım var 
Söz verib üstündə dayanmışam mən. 
Vətəni qanımla qazanmışam mən. 
Vətən sevdasından yaranmışam mən 
Bu elə, torpağa bağlı canım var. 
Mənim Atəm kimi qəhrəmanım var! 
* * * 
Düşmənin başına od ələmişəm. 
Məkirli niyyətin puç eləmişəm. 
Qanımı bu yurda səpələmişəm. 
Tarixə sığmayan şöhrət, şanım var. 
Mənim Atəm kimi qəhrəmanım var! 
* * * 
Gülmədim vətənim darda olandan. 
Hücuma başladım Murov dağından. 
Vətənin uğrunda keçmişəm candan. 
Bu torpaq üstünə düşən qanım var. 
Mənim Atəm kimi qəhrəmanım var! 
* * * 
Fəxr edir bu adla qardaşın, bacın. 
Anam ağlamasın, yolmasın saçın. 
Azaddır Fizuli, Kəlbəcər, Laçın. 
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Azad Ağdamım var, Zəngilanım var. 
Mənim Atəm kimi qəhrəmanım var! 
* * * 
Daima cəhd etdim bütöv olmağa. 
Verdim öz eşqimi şanlı bayrağa. 
Candan əziz olan bax bu torpağa. 
Qanımla yazdığım bir dastanım var. 
Mənim Atəm kimi qəhrəmanım var! 

Olsun 
Yaşa insan kimi yaşa dünyada. 
Şöhrətin də olsun, varın da olsun. 
Bir gün bir sənətə sahib olanda, 
Adıntək namusun, arın da olsun. 
* * * 
Allahla başlasan yüksələcəksən. 
Təkəbbür verməsin hər alqış, əhsən. 
Əhdinə sadiq bir aşiq ol ki sən, 
Bir zaman vəfalı yarın da olsun. 
* * * 
Ay Əsgər saçına darağı düz vur. 
Yolma çiçəkləri, alağı düz vur. 
Sevgi ağacına calağı düz vur. 
Adına layiqli barın da olsun. 

Nəfəsi boyda 
Mən bu məhəbbətlə nəfəs almışam 
Nəfəsim dünyanın nəfəsi boyda. 
Olmasın həvəsin on beş yaşında 
Bir qızın sevgiyə həvəsi boyda. 
* * * 
Bu dərdi ömrümə sən bağışladın. 
Gülən gözlərimə nəm bağışladın. 
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Bir qucaq dolusu qəm bağışladın 
Nə verim mən onun əvəzi boyda? 
* * * 
Yandım pərvanətək eşqin şamında. 
Qalmadın əvvəlki ehtiramında. 
Cırtdana dönmüşəm dərdin yanında 
Şələm də Cırtdanın şələsi boyda. 

Vətən 

Vətən adlı anamız var, bu adla 

Fəxr etmişik, öyünmüşük həmişə. 

Bu torpağa ayaq basan yağılar 

Valeh olub Hüsnündəki gülüşə. 

* * * 

Gəl seyr edək bu torpağı bərabər 

Hər bucaqda birvtarixin daşı var. 
Əsrlərə tarix yazan cəngavər 

Nə bilsin ki onun neçə yaşı var. 
* * * 

Nəzər salsaq biz Qoşqara, Kəpəzə 

Min illərin tarixini görərik. 

Qonaq olsaq Qarabağda, Azıxda 

Daş dövrünün sakinini görərik. 

* * * 

Min illərin tarixində səsləşən 

Öz adın var, öz səsin var, sözün var. 
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Dədəm Qorqud dastanıyla dəstləşən 

Neçə böyük salnamədə izin var. 

 

Yollar, məni kəndimizə aparın. 
Bu yerlərin havasına uymadım. 
Çiçəklərin xoş ətrini duymadım. 
Doğma kəndin heç yerindən doymadım 

Yollar, məni kəndimizə aparın. 
* * * 

Hey gəzərdim dağı- daşı, aranı. 
Xoş keçərdi orda ömrün hər anı. 
İntizarda saxlamışam anamı 
Yollar, məni kəndimizə aparın. 
* * * 

O nazlı yar çıxıb getmir yuxumdan. 
O qız mənə əziz idi çoxundan. 

Əlin tutum, salam deyim yaxından 

Yollar, məni kəndimizə aparın. 
 

Dəyişmərəm 

Sən çiçəksən, ətrinə 

Dünyanı dəyişmərəm. 

Görüşünə gördüyüm 

Röyanı dəyişmərəm. 
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* * * 

De mələk nə, pəri nə 

Çatmaz bərabərinə. 

Mən Əsliyə, Şirinə 

Leylanı dəyişmərəm. 

* * * 

Hey yalvardım Xudaya 

Sənsiz günüm olmaya. 

Min günəşə, min aya. 

Simanı dəyişmərəm. 

 

Müqəddəs məzar 

Tənha bir məzar.... 

Bu işdə bir sirmi var 

Ətraf dolu insanla 

Gələn ona baş əyir. 

Diz çöküb bu məzara 

Halallıq da istəyir. 

* * * 

Əllərində çiçək var 

Anaların, qızların. 
Başına toplaşıblar 
Bu müqəddəs məzarın. 
* * * 
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Analar oğlum deyir, 
Gəlinlər deyir qardaş 

Sənə tuşlanan güllə 

Kaş, mənə dəyərdi kaş. 
* * * 

Azad olsun bu vətən, 

Azad olsun Qarabağ. 
Köçkünlərim yaşasın 

Alnıaçıq, üzü ağ. 
Kimsə qaçqın deməsin 

Mənim ana - bacıma. 
Gülərüzlə qayıtsın 

Xocalıya, Laçına.... 
* * * 

... Bunu o istəmişdi, 
onun arzularıdır. 
Bu məzar o qəhraman 

Şəhidin məzarıdır. 
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   Zaur  ƏRMUĞAN 
 

ARZULARIN GÖZƏLİ 
Bir gözəl arzulamışam. 
Elə gözəl ki, 
sevdiyim qədər sevə məni. 
Təkcə gözləriylə yox, 
qəlbiylə də görə məni. 

ÖMRÜMDƏSƏN 
Evimdən getmisən, 
ömrümdən ki getməmisən. 
Nə olsun, 
əlyetməzindəsən əllərimin. 
Ötənlərin 
indi də duyum-duyum anılan 
illərimin. 
Sən hələ də özümdəsən, 
Ömrümdəsən. 
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ŞEİR YAZANDA 
Yazam, 
yamac ətirli. 
Payızam, 
yağışları çətirli. 
Yayam. 
Qışam. 
Belə yaranmışam. 
Dörd fəsli yaşayıram bir anda, 
şeir yazanda. 
 
 
İŞIQ DA, ZÜLMƏT DƏ… 
Vaxtın da quş kimi qanadları var, 
Güzəştə getməyən iradları var. 
Zamanın qəribə təzadları var, 
İşıq da, zülmət də əkiz doğulub. 
* * * 
Talelər bir quru tükdən asılı, 
Çiyninə aldığı yükdən asılı, 
Pöhrələr rişədən, kökdən asılı, 
İşıq da, zülmət də əkiz doğulub. 
* * * 
Yalanı, gerçəyi özəyindədir, 
Nəyi var, nəyi yox, öz əlindədir, 
Kainat bir cəzbin üzərindədir, 
İşıq da, zülmət də əkiz doğulub. 
* * * 
Dünyanın sirrini bilməyib kimsə, 
Ha tut bu dünyanı, ağla, gülümsə. 
Əzəli yaranış, sonu ölümsə, 
İşıq da, zülmət də əkiz doğulub. 
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VAXTI YOXDUR 
Yer fırlanır, göy fırlanır, 
Dünya, başın gicəlibdir. 
Bu sərsəri karuseldə 
İnsanlıq da kiçilibdir. 
* * * 
Çox çıxmışıq cızıqdan biz, 
Sonu nədir qurğumuzun? 
Vallah, bizə baş qoşmağa 
Vaxtı yoxdur Tanrımızın! 
 

 
HAQQA QƏBİR QAZDIRANLAR 
Çox göz yumub yalanlara 
Düzü düzdən azdıranlar. 
Meydan verər talanlara 
Pisi yaxşı yazdıranlar. 
* * * 
Fəndgir dinər ikibaşlı, 
Əlsiz qalar gözü yaşlı. 
Bilməz neylər başı daşlı, 
Yazıq yuxu yozduranlar. 
* * * 
Haqqın özü hesab çəkər, 
Haqq ucalar, nahaq çökər. 
Ərmuğan, bil, boyun bükər 
Haqqa qəbir qazdıranlar. 
 

 
DE SÖZÜNÜ 
Büdrəsən də, qalx ayağa, 
Vurma yerə tez dizini. 
Dünya budur, həyat belə, 
İpəyindən seç bezini. 
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* * * 
Biçiləni biçir dünya, 
İçiləni içir dünya, 
Keçilməzi keçir dünya, 
Kim doyurdar, kim, gözünü?! 
* * * 
Sinəni heç oyma nahaq, 
Ürəyinə qıyma nahaq. 
Vədəsinə uyma nahaq, 
Çox bozardıb tərs üzünü. 
* * * 
Dərd ümmandır, dərd dəryadır, 
Dərdsiz dünya nə dünyadır?! 
Barsız ömür boş səhradır, 
Əməlində gör özünü. 
* * * 
Pay gözləmə boğçasından, 
Vəfa umma axçasından, 
Pisi ayır yaxşısından, 
Əyrisindən seç düzünü. 
* * * 
Sual sorğu, nida cavab, 
Talelərin işi xarab. 
Bir gün varsa orda hesab, 
Doğru yolda tap izini. 
* * * 
Dünya bizdən bac alıbdır, 
Demə daha qocalıbdır. 
Qocaldıqca ucalıbdır, 
Gəz dağını, gəz düzünü. 
* * * 
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Zaur, dünya baş aldadır, 
Verdiyini geri alır, 
Sonda tək bir məzar qalır, 
Vaxt var, yaşa, de sözünü. 
 

 
VARMI 
Oradan buraya gəldik, 
Ərsəyə-araya gəldik. 
Haradan hayana gəldik, 
Bu halda can tabı varmı? 
* * * 
Beş günü qaradır yerin, 
Hər yeri yaradır yerin. 
Gəlmişəm, buradır yerim, 
Daha bir əzabı varmı? 
* * * 
Dəryaya qərq olub dürrü, 
Gizlinə bürünüb sirri. 
Ha dolan bu küllü-ərzi, 
Suala cavabı varmı? 
* * * 
Vaxtımız ələkdən keçir, 
Qəbrimiz bələkdən keçir, 
İşimiz mələkdən keçir, 
Yenə bir hesabı varmı? 
* * * 
Əzəldən sonraya yol var, 
Adəmdən Tanrıya yol var, 
Dünyadan dünyaya yol var, 
Günah var, savabı varmı? 
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ALLAH, BURDAN DEVİR MƏNİ 
Hər ahım bir anı üzür, 
Nəfəs-nəfəs əriyirəm. 
Dərddən təzə dərd doğulur, 
Dərdi dərdə dirəyirəm. 
* * * 
Didilirəm didim-didim, 
Uduluram udum-udum. 
Can yormuşam addım-addım, 
Günlərimi sürüyürəm. 
* * * 
Dərd məhbəsdir, qəlb əsiri, 
Bitməz vaxtın kəm-kəsiri. 
Neyləyir dərd mən yesiri?! 
Ayaq üstə çürüyürəm. 
* * * 
Soruşmayın, bu nə haldır? 
Bu nə vaydır, nə məlaldır? 
Könlüm dolu, dilim laldır, 
Kilidlənib kiriyirəm. 
* * * 
Dərd bezdirib daha canı, 
Dərdi məndən qovan hanı? 
Ahlarımla bu dünyanı 
Mən özümə bürüyürəm. 
* * * 
Həyat, ölüm… yollar haça! 
Dərd çıxarmı, görən, puça?! 
Dərd çölündən qaça-qaça, 
Dərd içinə yeriyirəm. 
* * * 
 
 



Yazarlar                                                Oktyabr  2021 

 

 76  

 

 
Dərdmi belə sevir məni?! 
Dərd acgözdür, yeyir məni! 
Allah, burdan devir məni, 
Bax, yoluna yüyürürəm. 
 

 
DARLIQ 
Ayaqlarım ilişib 
Yer kürəsi tələsinə. 
Təpiklərimlə döyəcləyirəm 
divarlarını dünyanın. 
Nə qaça bilirəm, 
Nə uça bilirəm 
bu darlıqdan. 
 

 
YAŞAYASAN BU YAYI 
Söyüd çətirli, 
Çiyələk ətirli, 
Tut qoxulu, 
Oyaq-oyaq, yuxulu-yuxulu 
yay gəlir 
köhnə taxta məhəccərli, 
yaşıl sarmaşıqlı eyvana. 
Oturasan yay kölgəsində 
Dərdi bir yolluq olmayan kimi, 
Könlü qəhər-qəhər dolmayan kimi. 
Üzügülər, 
Gözügülər 
arzuların da 
dünyayla şirin-şirin zarafatlaşa 
çin çiçəklər 
işıq pəncərəsindən 
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budaq-budaq, 
yarpaq-yarpaq 
daşa-daşa. 
Nə bir tələsi, qurğusu, 
Nə əzabları, 
Nə də can yoran sual-sorğusu 
ola həyatın. 
Ömür kimi, gün kimi dola həyatın. 
Yaşayasan bu yayı. 
 

BİLMİRƏM 
Ömür 
var-gəl edir vaxtın qapısı ağzında. 
Qapıdan içəridə bir həyat, 
çölündə ayrısı. 
Nəyi nəyə bağlayıb, 
nəyi nədən ayırır 
bu tale?! 
Olanına, olmazına 
Olummu, olmayımmı qane? 
Bilmirəm!.. 
 
LÖVHƏ 
Ağaclar köksü göy uca dağ kimi, 
Bəyaz çiçəklər də ağ göyərçindir. 
Çör-çöplü yuvalar lap yumağ kimi, 
Gülən tumurcuğun yuxusu çindir. 
* * * 
 
Qızılı göldürmü qızıl lalələr?! 
Yel-yel ləpələnir yamac boyunca. 
Qol-boyun sarınıb tifil nanələr, 
Küləklər uğunur könlü doyunca. 
* * * 
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Quşlar yığnaq qurub bir dar koğuşda, 
Hər damcı yeddi göy qatından gəlir. 
Əynini isladıb bu yaz yağışda, 
Qoxusu daşından, otudan gəlir. 
* * * 
Qalxıb dan yerindən yol gəlir bahar, 
Gözündə durulur bulud dolu su. 
Titrək nəfəsini bu torpaq duyar, 
Ilıq təbəssümü günəş dolusu. 
 

YAĞIŞ DAMCILARI 
Yenə yağış yağır, damcı-damcı zər, 
Yenə yağış yağır, damcı təzə-tər. 
Buludlar alnından axır axın tər, 
Sellənib bir çılğın təşnəyə dönür. 
* * * 
Damcılar buludun odu, közüdür, 
Damcılar səmanın gülən gözüdür, 
Damcılar yağışın elə özüdür, 
Sədası şipşirin nəğməyə dönür. 
* * * 
Damcılar dupduru saf çeşmə kimi, 
Damcılar ətirli gül, qönçə kimi, 
Damcılar naz satır bir işvə kimi, 
Elə cilvələnir, qəmzəyə dönür. 
* * * 
Damcılar toxunub, ilmə-ilmədir, 
Damcılar söz-sözdür, kəlmə-kəlmədir. 
Damcılar boy atır, pöhrə-pöhrədir, 
Çətiri ucada zirvəyə dönür. 
* * * 
Su damır, bir bulud çatından gəlir, 
Yer üstə göylərin altından gəlir, 
Səmanın yeddinci qatından gəlir, 
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Gəlir, xoş gəlişi müjdəyə dönür. 
* * * 
Damcılar, damcılar, ləçək damcılar, 
Hərəsi bir arzu, dilək damcılar. 
Göz yaşlarınımı mələk damcılar?! 
Könüldə bir ülvi səcdəyə dönür. 
* * * 
Damcılar yağışın öz yaraşığı, 
Paklıq mehrabında bir eşq işığı. 
Torpağın göylərlə qəlb barışığı 
Dinir dua-dua, qibləyə dönür. 
 

ƏBƏDİ BAHAR 
Bir zülmət içindən çıxıb günəşə, 
Özümlə gətirdim dünyama səni. 
Telinə taxdığım bircə bənövşə 
Əbədi bağladı yazına məni. 
 

ÖZÜNÜ MƏNDƏN QOPARMA 
Dilinə sözün yasağın, 
Qəlbinə kilid dodağın, 
Çəkilib əlin, ayağın, 
Bu yolun nədir niyyəti? 
* * * 
Aç mənə o lal sirrini, 
O zəhər, o bal sirrini. 
Bəxtə ver vüsal sirrini, 
Dur öldür diri həsrəti. 
* * * 
Göyümdən danı aparma, 
Sevdiyim anı aparma. 
Özünü məndən qoparma, 
Bu tale Tanrı qisməti. 
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İSTƏMİRƏM 
Mən ağladıqca 
Sən də süzülürsən gözlərimdən. 
İçim dolu sən imiş. 
Qorxuram, 
ayaqlarınla getdiyin kimi, 
göz yaşlarınla da tərk edəsən könlümü 
damcı-damcı. 
Daha ağlamaq istəmirəm. 
Qəlbimi 
sənsizliyə bağlamaq istəmirəm. 
 

SEVGİDƏN ÖTRÜ 
Həsrətə sevginin işığı düşdü, 
Ümidin ovcunda gəldin könlümə. 
Yollar ayrıcında sükut görüşdü, 
Bir anın özü də ömürmüş demə. 
* * * 
Tutub əlimizdən apardı bizi, 
Bu tale karvanı azmaya barı. 
Öpdük döngə-döngə məhəlləmizi, 
Qaçdıq küçəmizdən dünyaya sarı. 
* * * 
Kəsdik nəfəsini bəd şübhələrin, 
Çıxdıq dar içindən genişə yol-yol. 
Uymadıq felinə çox “bəlkə”lərin, 
Keçdik ay altından günəşə yol-yol 
Əbədi qalacaq sevgidən ötrü. 
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 Zaur USTAC 
                        

Şəhla BABAYEVA – “Nefertiti” brendinin qurucusu ilə 

                          MÜSAHİBƏ 

 

Onun barmaqları qızıldır, ideyaları isə tükənməz… 
Şəhla əvvəlcə elə dünyaya gəldiyi özəl günlə fərqləndi. 31 
dekabr… Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi və Yeni ilin 
astanasında hələ heç nəyinə bələd olmadığı dünyaya gəlişi ailəyə 
üçüncü bayramı da yaşatdı. Sabirabad rayonunda doğulan bu 
qızın uşaqlığı güvənli, qayğı ilə əhatə olunmuş keçdi, orta 
məktəbi bitirib 2 nömrəli Bakı Tibb Texnikumunun əczaçılıq 
fakültəsinə qəbul olundu. Ailədən mənimsədiyi işgüzarlığı, öz 
imicini yaratmaq meyli, daima axtarışlarda olması nəticəsiz 
qalmadı. Hələ birinci kursda ikən əmək fəaliyyətinə apteklər 
şəbəkəsindən  başladı… 
   Musahibimiz bir ildən artıq Türkiyənin İstanbul şəhərində 
yaşayan Azərbaycanda Əl işləri və gəlin aksesuarlarından 
ibarət “Nefertiti” brendinin qurucusu Şəhla Babayevadır. 
-Şəhla xanım, necə oldu ki, bu işə başlamağa qərar verdiniz? İlk 
hazırladığınız nə oldu və bundan nə qədər gəlir əldə etdiniz? 
Ümumiyyətlə, sizi bu işin ən çox maddi, yoxsa mənəvi tərəfi 
maraqlandırır? 
-Orta məktəb illərindən özümün xüsusi bacarığım olduğunu kəşf 
etmişəm. Mənim çoxlu gəlinciklərim vardı. Hamısına da ad 

https://yazarlar.az/tag/s%c9%99hla-babayeva/
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qoymuşdum. lk dəfə onlar üçün paltar tikmişəm. Ən çox da gəlin 

paltarı tikir, ona uyğun fata düzəldirdim. Sonra mənimlə bərabər 
arzularım, ideyalarım da böyüdü. Evdə köhnə hesab edilən bəzək 

əşyası və suvenirləri götürüb görkəmini dəyişirdim. Bir dəfə sosial 

şəbəkələrin birində bir gəlin şəkli gördüm, saçına vurduğu aksesuar 

marağma səbəb oldu. Beləcə indiki işimin bünövrəsi qoyuldu… İlk əl 
işim gəlin üçün bel kəməri olub, qazancım isə 8 manat oldu… İş 
insanı məmnun etməlidi, işləyərkən daxili rahatlıq hiss etməlisən. 
Mən bu işimlə xoşbəxtəm, həm də bir növ qazanc yerimdi. 
-Bildiyimiz kimi, belə işlərlə məşğul olanlar çoxdur, amma hamı 
uğur qazana bilmir. Sizcə bunun səbəbi nədir? 
–Təşəkkür edirəm, insanda özgüvən aşağıdırsa heç bir işdə uğur 
qazana bilməz. Ruh yüksəkliyi, inam, yeni ideyalar, zamanın nəbzini 
tutmaq vacibdir. Hər sahədə olduğu kimi burada da peşəkarlar da 

var, həvəskarlar da. Hər birinə uğur arzulayıram. 
-Bu iş həm də səbir tələb edən bir işdir, bir aksesuar üstündə 
günlərlə işləmək lazım olur bəzən. Bəs sizin səbriniz 
böyükdürmü? 
-Doğrudur. Dediyim kimi sevdiyim iş olduğundandı ki, səbirlə 

işləyirəm. Bəzən vaxtı unuduram, eyni vəziyyətdə oturduğumun, 
gözümü saatlarla xırda muncuqlara zillədiyimin fərqində olmuram. 

İşi bitirəndə bütün ağrılarım bitir, yorğunluğumu unuduram. Bir də 

əl işlərimi xanımların xoş gününün şahidi olduğu üçün sevirəm… 
-Siz ən çox hansı aksesuarlarla işləməyi xoşlayırsınız və 
yaşadığınız şəhərdə rəqiblərinizmı deyim, ya həmkarlarınız, 
çoxdurmu? Hazır işlərə orada tələbat necədir? 
-Bütün işlərim mənə əzizdir, amma sifarişçinin istəyini nəzərə 

alıram, zövqlər çox müxtəlifdir, dəbdəbəli taclardan tutmuş ta zərif 
baş bəzəklərinə qədər sifarişlər olur. Türkiyədə daha çox 

həmkarlarım var, orada paxıllıq edənlər demək olar ki, yox 

dərəcəsindədi. Hamı uğurunu paylaşır, bir-birinə bildiyini öyrədir. 
Təlabata gəlincə əsasən sadə aksesuarlara üstünlük verirlər, çox 

diqqət  çəkən bəzək əşyalarını sevmirlər… 
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-Son zamanlar gəlinlik paltarlarının təqdim olunmasında model 
kimi də görünürsüz. Üstəlik qardaş ölkədə film çəkilişlərinə də 
qatılırsız, hansı daha maraqlıdır sizin üçün və bu üç işi necə 
çatdırırsınız? 
-Hələ az dediniz, (gülür), işim çoxdur əslində, qadınsansa 

məşğuliyyətin bitməz… Ev işləri, oğlumun dərsləri vaxt tələb edir. 

Məni modellik, modelyerlik həmişə maraqlandırıb. Tibb sənətini 
valideynlərimin istəyilə seçmişəm. Bəli, zəhmətim, göstərdiyim çaba 

nəticəsini verir, çox şükür. Film çəkilişlərinə istəyim Türkiyədə 

reallaşdı, burada istəsəm də bəzi əngəllərlə üzləşdim. Modelliyə 

gəlincə isə, əslində dediyiniz kimi də deyil, Bakıya gəldiyim zaman 

bir qadın gözəllik salonunda  olarkən gəlin obrazı üçün üz cizgilərim 

diqqət çəkdi və mən də gələn təklifi dəyərləndirdim… 
-İndiki pandemiya dövrü həm də toylarımızdan da yan 
keçməyib. Artıq iki nəfərlə evlənmək adi hal sayılır. Bu sizin 
işlərinizə də təsir edirmi? 
-Bəli, özü də çox. Əvvəllər insanlar ümidlə pandemyanın tezliklə 

bitəcəyini gözləyirdi, görəndə vaxt uzanır, onlar da əlacsız qalıb belə 

evlənməyi qəbul etdilər. Təki sağlıq olsun, atalar deyib ellə gələn 

dərd toy-bayramdı… 
-Bilirik ki, uşaqları da unutmursuz, xüsusən qız uşaqları üçün 
saç üçün maraqlı bəzək əşyaları düzəldirsiniz. Nə zamansa əl 
işlərinizin satışı üçün xüsusi bir məkan açmağı 
düşünmüsünüzmü? 
– Qızlar özü elə gözəldilər ki, onlara  hər şey yaraşır. Əsasən qolbağ 

və saç aksesuarları düzəldirəm onlar üçün… Məkan məsələsinə 

gəlincə, bəli, düşünürdüm, amma indiki vəziyyətdə bir sıra çətinliklər 
var ki, onlar aradan qaldırılmalıdı. 
– Deyirlər uzaqdan baxana döyüş asan gələr, buna 
inanırsınızmı? Tezliklə İstanbula geri dönəcəksiniz, bu zaman işə 
hardan, nədən başlamaq fikrindəsiniz? 
-Atalar nə deyibsə, düz deyib. Qardaş ölkə olsa da doğmalarından 

uzaqda olmaq üzür adamı. Amma başladığım işləri yarım buraxmaq 

olmaz, inşallah qoyub gəldiyim yerdən davam edəcəyəm işimə: 
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Şəhla BABAYEVA – “Nefertiti”ni təqdim edir.

https://yazarlar.az/tag/s%c9%99hla-babayeva/
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Şəhla BABAYEVA – “Nefertiti”ni təqdim edir.
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Şəhla BABAYEVA – “Nefertiti”ni təqdim edir.
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Şəhla BABAYEVA – “Nefertiti”ni təqdim edir. 
-Sizə YAZARLAR adından uğurlar arzulayır, səsiniz daha 
ucalardan gəlsin deyirik. Həyat sevginiz bol, əlləriniz var olsun, 

https://yazarlar.az/tag/s%c9%99hla-babayeva/
https://yazarlar.az/
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fantazlyalarınız isə tükənməsin. Etiraz etməsəniz bu fotoların 
birindən jurnalımızın növbəti sayında üzqabığı üçün istifadə 
edərdik. 
-Buyurun. Seçim sizindir. Ancaq məsləhət olsa üçüncü fotodan 

istifadə edərsiniz. Hə. Məhz üçüncüdən. 
-“Atalar üçdən deyib” – ona görə (ciddi)? 
-Bəli ‘”atalar üçdən deyib” (gülür). 
-Oldu! (gülürəm) Ən dəyərli nemət olan zamanınızı bizim üçün 
ayırdığınıza görə minnətdarıq. Çox sağ olun! Uğurlarınız bol 
olsun!!! 
Söhbətləşdi: Zaur USTAC 
ŞƏHLA BABAYEVA HAQQINDA 
ZAUR USTACIN DİGƏR YAZILARI 
YAZARLAR.AZ 
=============================================== 
<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>  
Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

https://yazarlar.az/2021/02/08/zaur-ustac-haqqinda/
https://yazarlar.az/tag/s%c9%99hla-babayeva/
https://yazarlar.az/tag/zaurustac/
https://yazarlar.az/
https://yazarlar.az/
http://bitik.az/
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  Təranə MƏMMƏD 
                        

TƏRANƏ MƏMMƏDİN LAYİHƏSİ 
“SƏMİMİ SÖHBƏT”in bugünkü qonağı yazıçı, şair, publisist 
Şahnaz Şahindir. 
Babayeva Şahnaz Feyzulla qızı 20 mart 1956-cı ildə Sabirabad 

rayonunun Ulacalı kəndində anadan olub. 

Azərbaycan Tibb institutunun pediatriya fakültəsini bitirib. Uzun 

illər həkim,kənd xəstəxanasında baş həkim, kənd tibb 

məntəqəsində müdir və Sabirabad İcra hakimiyyəti başçısının 

müavini vəzifəsində çalışıb. Şahnaz Şahin 7 kitab müəllifidir, 
Prezident və Beynəlxalq Rəsul Rza mükafatları laureatıdır. 
Şahnaz xanım,“Səmimi söhbət”in ənənəvi birinci sualı belədir: 
Şahnaz Şahin kimdir? 
Şahnaz Şahin min ildi çöllü biyabana atılmış və hələ də axtardığını 
tapa bilməyən və bəzən də nə gəzdiyini bilməyən dəvrişdir. Şahnaz 
xanım məsləkinin əsgəri, sevda köləsidir… və ilaxır… 
Nə qəribə cavab oldu . Onda deyin, sizinçün yaşamaq nədir? 
Yaşamaq yanmaqdır- deyirdi Bəxtiyar Vahabzadə. Mən bu xətti 
çoxdan yaxıb keçən odun özüyəm. 
Özünüzü ilk cümlələrdən od adlandırırsızsa, demək həyatı çox 
sevirsiniz.Dünyaya yenidən gəlmək istərdiniz? 
Dünyadan getmək olmasaydı dünyaya yenidən gəlmək istəyi yəqin ki, 

olmazdı. Bu istəyimi haçansa şeirə gətirmişəm,“Təkrar gələcəyəm 

mən bu dünyaya,Təkrar sənin üçün doğulacağam…”- deyə. Deməli 

https://yazarlar.az/tag/t%c9%99ran%c9%99-m%c9%99mm%c9%99din-layih%c9%99si/
https://yazarlar.az/tag/s%c9%99mimi-sohb%c9%99t/
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hətta buna əminəm. Həyat çox şirindir, nə qədər acı çəksə də həyat 
eşqi insanı tərk etmir… 
Ən çox sevdiyiniz rəng hansıdır? 
Bütün rənglərin qarışığını sevirəm. Qaranı isə qırmızı, ya da ağ ilə… 

ayrıca qaranı sevmirəm. 
Sizcə qövsi-qüzehdə qara rəng niyə yoxdur? 
Qövsi-qüzehdə qara niyə yoxdur… Baxın, bu çox maraqlı oldu. Bəlkə 

Tanrı da bu rəngi sevmir elə! Ona görədir bəlkə… bəlkə başqa elmi 

səbəbi var, amma biz indi elmi müzakirə aparmırıq axı. Məncə qara 

hüzn, kədər, qəm ehtiva edir, Yaradan isə insanı xoşbəxt görmək 

istəyir… 
Sizcə qadın olmaq asandır? 
Qadın yaranmaq başqa, qadın olmaqsa bir başqadır. İkinci çətindir. 
İndiki zəmanədə daha çətindir. Bunun çoxlu nədənləri var. Qadın 

zərif və zəif göründüyü qədər də güclü məxluqdur. Qadın seli daşqını 
ram edə bilən dağ, dağları yuyub apara bilən seldir! Qadını olduğu 

kimi görən və qəbul edən azdır. Niyə? Çünki onu zəif görmək 

istəyənlər çoxdur… Fəqət daş qayadan nə apara bilər ki! Məncə 

qadını vaxtında və düzgün dəyərləndirsələr yaxşı olar. 
Hansı insanlarla ünsiyyət qura bilmirsiniz? 
Hər hansı bir insanla ünsiyyət qurmaq mənimçün çətin deyil. Amma 

bəzən onu özüm istəmirəm. Azaçıq həmsöhbət olmaq yetir ki, davam 

ya da tamam deyim… Enerji axını çox söz deyir mənə. 
Sizin son kitabınız Sabirabad şəhidlərinə həsr edilib.Şəhidlərdən 
yazmaq nə deməkdir? 
Şəhidlər haqda yazmaq elə özü də bir cürə şəhid olmaqdır. Mən bu 

hissləri yaşadım. Allah yerlərini cənnətdə qərar versin şəhidlərin… 

Şəkillərinə də baxanda özümə gələ bilmirəm. 
Şahnaz xanım, siz həkimsiniz. Deyə bilərsinizmi insan 
orqanizminə dərmandan da yaxşı məlhəm ola bilərmi? 
Həkimlik çox şərəfli peşədir, həkim olmaq isə ayrı aləmdir. Sənətin 

dəlisi olmaq, ona gəlir mənbəyi kimi yanaşmamaq gərəkdir. Bu 

haqda çox danışmaq olar. Konkret suala cavab verim. Deyim ki, 

dərman türklərin ilac dediyi bizim isə əlac saydığımız hansısa 
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kimyəvi və təbii qarışıq əslində məlhəm deyil.Sevgi varsa, xəstəni bu 

böyük hisslə sarırsansa, bax məlhəm odur… 
Demək, Şahnaz Şahin sevginin varlığına inanır? 
Bax elə indicə sevgidən danışdım. Əlbətə ki, sevgi var. Olmasa 

yaradan bu boyda kainatı niyə yaradırdı?! Bizim ən böyük 

qazançımız elə sevgidir. Varsa qalibsən!.. 
Sizin şeirlər adi deyil. Bu qeyri-adilik sizi tək qoymur ki? 
Təşəkkürlər, əzizim… Yaralı yerimə toxundunuz lap. Qeyri-adiliyim, 

hamı kimi olmamağım da bir dərddi. Əlbəttə ki,təklənirəm, bəs nə 

bilirsiniz.., elə bilirsiniz rahatca qəbul edəcəklər?! Yox, əlbəttə. Bir 

az da geniş götürsək. Tək şəbəkələrdən getmir söhbət. Mən özümə 

qarşı qısqanclığı lap gənc yaşlarda görmüşəm. Adamlar vardı, nə 

geysəm ondan alıb geyməyə çalışır,saçlarını mənim saçım kimi 

kəsdirirdilər… Deməli, əvvəl özüm, sonra da sözüm mənim 

hüdudlarımı müəyyənləşdirirdi… 
Bilirəm ki, siz bir çox jurnalistlərə müsahibə vermisiniz. Bir çox 
mötəbər Mətbuat orqanlarında şeirləriniz, yazılarınız çap edilib. 
“Səmimi söhbət”ə heç yerdə demədiyiniz nəyi demək 
istəyərdiniz? 
O qədər söz deyə bilərəm… Siz istiqaməti müəyyənləşdirin mən 

danışım. 
Məsələn, ən çox sevdiyiniz musiqi haqda danışaqmı? 
Musiqi həyatımın ayrılmaz hissəsidir. Musiqinin sərhədləri yoxdur 

məncə. Mən Şopendən tutmuş digər xalqların da musiqisi daxil, 

başda Azərbaycanın əvəzolunmaz bəstəkar və xalq musiqisini 

sevirəm. Son vaxtlar Fərid Fərjadı çox dinləyirəm. Deyim ki, musiqi 

özü də tam ovqata bağlı məsələdir. Hansı andasa, hansı düyün 

nöqtəsindəsə fərqli musiqi dinləmək olur. Amma xətt ki var, bax o 

dəyişmir. 
Bildiyimə görə sizin şeirlərə musiqi bəstələnib. 
Bəli. Mənim sözlərimə Nailə və Hikmət Mirməmmədlilər silsilə 

mahnılar yazmışdılar. 
“Qovuşmaz yolumuz”, “Sevən ürəkdi”, “Hər ürək sevə bilməz”. 

“Susduq” və başqaları. 
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Şahnaz Şahin poeziyası əsasən kimin üçündür? 
Şahnaz Şahin poeziyası onu duyub hiss edən, oxuyub düşündürə 

bilən hər bir oxucu üçündür.. Mən yazıram, daha doğrusu, Tanrıdan 

öyrəndiklərimi öyrədirəm. Səhv etmirəmsə, Hz Məhəmməd deyirdi ki, 

şairlər yer üzünün elçiləridir. Söz üçün Allah evinə gedirəm, sözün 

nazını çəkə-çəkə, öpüb oxşaya-oxşaya dəhdən inci tapan kimi tapıb 

gətirirəm. Bir çox şeir həsr etmişəm sözə. Sözün başına 

dönüm. Anamdı, atamdı söz. 

Hər sətirə ürəyimi qoymuşam, 
Məndən sonra şeir balam yaşasın. 
Arı kimi çiçəklərdən yığmışam, 
Məndən sonra şeir balam yaşasın. 
Uçuqlayıb dodaqlarım söz üstə, 
Nə istəyib, demişəm ki, göz üstə. 
Ayaqyalın oynayıram köz üstə, 
Məndən sonra şeir balam yaşasın. 
Pəri kimi o nazlanır önümdə, 
Toxunuram zəri qalır əlimdə. 
Ölməmişdən ölmək keçir könlümdən, 
Məndən sonra şeir balam yaşasın. 
Şairlər ünsiyəti sevsələr də adətən tənha olurlar.Heç tənhalıq hiss 
etmisiniz? 
Şair kütlə deyil. Əbədi tənhadır. 
Onda belə çıxır ki,şair olmaq o qədər də asan deyil? 
Yaxşı şeir yazmaq asanlaşdıqca şair olmaq bir az da çətinləşir 
Yadınızdadırsa “Bağışla” adlı bir şerinizin sehrinə düşüb onu rus 

dilinə tərcümə etdim. O şeiri öz ifanızda dinlədikdən sonra sevdim. 

Səsinizdə hər kəsə xas olmayan bir güc, bir zəhm və eyni zamanda 

titrək bir incəlik var. Səs insanın daxilndən gəlir. 
Daxilnizdə görünməyən bir təlatümmü var yoxsa həzin bir 
sakitlik? 
Səsin yaranması fiziki proses olsa da Yaradan barmaq izlərimiz, 
fərqli DNT quruluşu kimi səsə də fərdi xüsusiyyətlər verib. Səs uşaq 

ana bətnində olarkən formalaşmağa başlayır. Mənim valideynlərimin 
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güclü səsi olub. Atam, biz ona baba demişik, Quran əhli olub. 

Allahın Kitabını gözəl avazla oxuyub. Onu bir yol dinləyənlər unuda 

bilməyiblər. Bunu mənə həsrət yanğısıyla çox etiraf edib yaşlı 
insanlar. Anam da gözəl səsə malik olub. Bayatılarımızı əzbərdən 

mahnı üstə oxuyardı. Uşaqlarıma da laylanı bayatıyla çalıb. Mənə də 

onlardan keçib bu səs. Tələbə vaxtı çox istədilər ki, institutun 

ansambılında iştirak edim, istəmədim. Ancaq dostların xahişiylə 

oxuyurdum. Təsəvvür edin. Kirayə evdə, ya qızların tələbə 

yataqxanasında mən oxuyanda bilməyənlər televizoru yandırırdılar. 
Bu mənim heç kimə demədiyim həqiqətlərdəndir… 
Zeynəb Xanlarova, Rübabə Muradovanın mahnılarını, yalan 

olmasın, özlərindən yaxşı oxuyurdum. 
Düz dediniz, səsi həm də insanın daxili aləmi zənginləşdirir. İçimdə o 

saydıqlarınızın hamısı var, ən çoxda təlatüm. Səs həm də təsir 
vasitəsidir bir növ. Səsin müəmmalı sehri var... 
Yüksək vəzifələrdə çalışmısınız . Bu haqda nə deyə bilərsiniz? 
Vəzifə adamı ya ucaldır ya qocaldır. O da gərək boyuna biçilə, 
yaraşa sənə. İçi xıltlı adamlar götürüb yuxarılara yazırdılar və ən 

əcaibi buydu ki, şairliyimin də haqqında öz üfunətli fikirlərini 
tökürdülər kağıza. 
Şahnaz xanım, müəyyən bir həyat yolu keçmiş insan kimi bu gün 
hansı arzularla, hansı istəklərlə yaşayırsıız? 
Təranə xanım, insan yaşadıqca mükəmməlləşməlidir. Çünki 

yaşadıqları, başı çəkənlər onu daha dolğun düşünməyə, səbirli 
qərarlar verməyə yol açır. Arzulardan isə, məşhur mahnıda deyildiyi 

kimi, yeni arzular doğur. Belə bir söz var, arzularına bax, gör həyata 

keçən istəklərin çoxdu, yoxsa qalan? Bax ikinci sənin yaşının 

göstəricisidir. Məni soruşursunuzsa, hələ məni yaşadan istəklərim 

çox, görməli işlərim isə çox çoxdur… 
Söhbətimizin nə dərəcədə səmimi alındığını əlbəttə ki, oxuclar 
deyəcəklər. Bu gün qonağım olduğunuz üçün sizə təşəkkür 
edirəm və sonda qonağın əliboş gəlmədiyini bilərək bir kiçik 
şeirinizi istərdim. 
Bir yağış yağar dünyaya 
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ilin-günün xəstə vaxtı, 
üşüdər damarlarını çarəsizliyin… 

Havaya baxıb 

dodağını büzərsən, 
…bezərsən… 

və hər gün çarəsizliyini 
bir cür bəzərsən… 

Göy üzünü çətirtək 

tutarsan başına, 
Söz-söz tökülər 
gözündən çəkdiklərin. 
Hardasa unutduğun 

ləpirlərin gəlib 

düşər ayaqlarına… 

…Nağılmı ömrün, 

ömürmü nağıl imiş, sonda bilərsən… 
Sanki bir həzin, düçündürücü nəğmə dinlədim. Təşəkkür 
edirəm, Şahnaz xanım. 
Mən təşəkkür edirəm. Səmimi adamlarla birlikdə olun, sevin, yenə 

sevin….

 
Təranə Məmməd “Səmimi Söhbət”in qonağı Şahnaz Şahinlə 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011683810869&__cft__%5b0%5d=AZXdWhIdQk_mad61kh9wkMyfVvoQWPnJK90OrL2YSNbmeSP9vWShmZtq60LBFMf0snlGtNc3FOPKKfbgOJ7u4xECyGMfQnEkbX6xhKva38SKPGmKPTIH92hV7njD5QPeX1YazqmLFpkPljTe481ruM-jwntEb2U10znObUFfWFHr-w&__tn__=-%5dC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009383805317&__cft__%5b0%5d=AZXdWhIdQk_mad61kh9wkMyfVvoQWPnJK90OrL2YSNbmeSP9vWShmZtq60LBFMf0snlGtNc3FOPKKfbgOJ7u4xECyGMfQnEkbX6xhKva38SKPGmKPTIH92hV7njD5QPeX1YazqmLFpkPljTe481ruM-jwntEb2U10znObUFfWFHr-w&__tn__=-%5dC%2CP-y-R
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Bax beləcə daha bir səmimi söhbət başa çatdı. Hamınıza 
bizimlə bərabər olduğunuz üçün təşəkkür edirəm və ümid 
edirəm ki, “SƏMİMİ SÖHBƏT” rubrikamız davam edəcək. Təki 
ömür möhlət versin. 
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                      AD GÜNÜNÜZ 

                      MÜBARƏK !!! 
 

 
                        

                                        

                     
                      TƏBRİK !!! 
                                                                ♦♦♦ 
                        
 

    

Tağıyev Qismət Nəsib oğlu (Seyid Qismət Nəsiboğlu) 20 oktyabr 

1949-cu ildə Füzuli rayonun Böyük Bəhmənli kəndində anadan olub. 
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                                       QEYDLƏR 
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	Nə sənə-nə mənə, qələm götürüb kitabın üz qabığında redəktə işi apardım (hərdən məndə belə qəfil gedişlər olur): “Bir alim ömrünün hekayəti”.
	Fikrimi əsaslandırmağa çalışsam da, əvvəl-əvvəl razılaşmadı, hətta mübahisəyə də girişdi. Sonda barışdırıcı mövqeni mən tutdum: “Eybi yoxdu, kim irad tutsa, töhməti yönəldərsən mənim üstümə”.
	Və kitab bu adla da nəşr olundu.
	Bu gün mənim kitab rəfimdə Füzuli müəllimin “Bir alim ömrünün hekayəti” adlı bu yadigarı da qorunur. Həm də öz imzası ilə, “xoş arzularla” ürək sözü ilə. Kitabın titul səhifəsində yazılıb: “Bu kitabda tanınmış ədəbiyyatşünas-tənqidçi, uşaq ədəbiyyatı ...
	Sizcə bu məzmunda kitab “hekayə” adlandırıla bilərdimi?..
	***
	...Bəzən belə də olur ki. söz sahibi fikrini ifadə etmək üçün lazımi istilahı tapa bilmir və necə deyərlər, “çulunu sudan çıxartmaq üçün” “hekayə” istilahından bəhrələnir. Məsələn, ARB dedi: “Hər birimizin öz hekayəsi və [nəyi isə (deyilən ifadəni unu...
	Fikrinizcə, burada “hekayəsi” istilahı hansı mənanı ifadə edir?
	Sizi bilmirəm, şəxsən mən hər hansı mənanı yaraşdıra bilmədim.
	...Hətta iş o yerə çatıb ki, poeziyadan təsəvvürü olmayan...
	Senzuranın götürülməsi – “azad sözə meydan verilməsi” deməkdir, daha “ağzına, ağlına gələni yazıb tamaşaçıya, dinləyiciyə, oxucuya zorən həzm etdir” demək deyil.
	Təəssüf ki adi söz düzümlüyünə layiqliyi yetməyən kəlmələri yanaşı düzüb, ona “şeir” adı qoyanlar var, Yazan yazmışdı, cəhənnəm, hətta bəstəçi də özünə hörmət qoymayıb bu kəlmələrə musiqi yazıb (etiraf edim ki, musiqi həqiqətən gözəldir). Bu da cəhənn...
	Həmin nəğmənin instaqramda səslənən hissəsinin mətni mühakimənizdə. Diqqəti “hekayə” istilahına yönəltmənizi xahiş edirəm:
	Çıx gəl, qovuşacaq hamı,
	Bu gündən barışacaq hamı,
	Bizdən danışacaq hamı.
	Dil-dişə düşə şayiələr.
	Gör bir nə zəmanədir,
	Aşiq dəli-divanədir,
	Səndən mənə nişanədir,
	Belə yaranır hekayələr.
	Vurulub ürəyim bu gözəlliyə.
	Hara baxıramsa, ordan səni görürəm.
	Xəyalın gözümün önünə keçib dayanır (b)
	Sənə toxunum deyə,
	Yadına yaxınam deyə.
	Sizcə, burada “hekayə” nə deməkdir?
	... “2021-ci ilin avqustunda elə bir ünvanda oldum ki, orada ARB kanallarından savayı heç bir TV göstərmirdi. 10 günüm “ARB-24”-ü izləməkdə və DVD-nin köməyi ilə filmlərə baxmaqda keçdi.
	“ARB-24” dedi: “Bu, bizim hekayəmizdi. Bizim böyük hekayəmiz kiçik kəşflərdən başladı. Təbii məhsullarımızla Azərbaycanımız üçün 23 ildir fəaliyyətdəyik...”. Və s. (24.08.2021-ci il, saat 07:54).
	Qəribədir, “ARB-24” hansı isə məhsulun reklamını edir və özünün təqdimat tərzini “hekayə” adlandırır.
	“Hekayə” ifadəsi, təəssüf ki, şifahi və ədəbi dilimiz üçün daim nümunə olan AzTV-də və digər TV aparıcılarının da dilində (“Rezonans” verilişində də, hörmətli Zaur Baxşəliyevin nitqində də bu ifadə ilə qarşılaşmışıq), həmçinin instaqramda da işlənmək...
	İnstaqramda qadının restoranda stol arxasında əyləşən saçları ağarmış kişinin görüşünə gəldiyi görüntülənir. Kövrək baxışlarla baxışırlar. Video-lentin üzərində bu kəlmələr yazılıb: “50 yıllık aşk hikayesi”.
	...Başqa bir instaqram lentində jurnalistlə müsahibinin dialoqu görüntülənir:
	Müsahib: - Her kesin bir hikayesi var.
	Jurnalistin müdaxiləsi: - Kimse kimsenin şurasını bilmiyor.
	Müsahib: -  Üzümüz gülüyor. Amma içeridə nə oldu, bir yuxarıda ki, bir kendimiz biliyor. [İnstaqram. 28.08.2021-ci il, saat 22:35].
	Yaxud, “500 manata evini satıb əlil arabası ilə küçələrdə gecələyən qadının hekayəsi – qadını gecəyarısı küçəyə atıblar” [İnstaqram.04.09.2021-ci il];
	Və yaxud, “Express.xeberler” yazdı: “Bir xoşbəxt ailənin acı hekayəsi...”. Məqalədə Peyman Sadıqovun ailəsində baş verənlərdən bəhs olunur [İnstaqram. 04.09.2021-ci il];
	“11 yaşında narkotikin qurbanına çevrilən qızın dəhşətli həyat hekayəsi” (“Express.xeberler” 22h. İnstaqram, 21.09.2021).
	Sizcə, bu kimi məqamlar üçün əslində hansı istilahın işlədilməsi məqsədəuyğun olardı: “hekayə”, yoxsa “hekayət”?
	Anahtar kelimeler: hikaye, sanat eseri, hakkında konuşmak.
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	ABSTRACT
	The article discusses the concepts of "story" and "story", which have been unfounded in the mass media as well as in the press in the last two decades, but need to be clarified. It is convincingly affirmed that the “story” is one of the genres of fict...
	It is sadly stated that the concept of "story" is used locally and inappropriately. As an example, the author's comments on “APB-24” TV and Instagram are given as an example. And it is advisable that such situations do not find access to radio and tel...
	It is insisted that the concept of "Story" is a product of artistic imagination, a creative product of the author's imagination, in which he generalizes the image as a result of life observations and writes about what is happening around him.
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